חנן הגבן
מגבנה כפרית במושב חרות בלב השרון,
חנן החל את דרכו בתחום לפני כ12-
שנים והלך אחר החלום ,הוא שיפץ את
הלול המשפחתי הישן והפך אותו למגבנה
ומאז הוא עמוק בעשיית גבינות •
חנן החל לעשות גבינות לאחר שנתקל
במתכון בספר בישול ,כיצד להכין
גבינה בבית וביחד עם בתו רותם
שהיתה אז בת חמש ,נסעו לדיר במושב
סמוך ,רכשו חלב והכינו גבינה לפי
המתכון .מאז החל חנן הגבן לקרוא
ולהתעניין בהכנת גבינות ביתיות.
לאחר כמה ניסיונות של הכנת גבינות
בביתו ,הוא מצא את עצמו בקורס
להכנת גבינות .לאחר כמה חודשים
של הכנת גבינות ,נסע חנן ללמוד
באיטליה ,צרפת ,הולנד ואנגליה ,שיפץ

את הלול שהיה במטע אבוקדו והשאר
כתוב בדברי הימים המשפחתית.
כיום חנן נחשב לגבן בכיר ,חבר
בגילדת הגבנים העולמית ואף זכה
לאחרונה במדליית ארד בתחרות
גבינות בינלאומית בצרפת .הגבינה
שזכתה ,הינה גבינת “חרות”על שם
המושב בו הוא מתגורר עם אשתו הדר
ו 3-ילדיהם.
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חברת כפיר גנרטורימ השכרה ,מכירה,
מערכות פיקוד ובקרה ,התקנות וניהול
פרוייקטימ ,הפעלה רצופה של גנרטורימ,
טיפול שנתי-תקופתי ,שירותי תחזוקה
ואפקת חלקי חילופ ,ופתרונות אפקת
חשמל בעת חירומ.

מכירה

כפיר גנרטורימ מציעימ
למכירה מבחר מגוונ של
גנרטורימ משומשימ וחדשימ.
הגנרטורימ שאנו מציעימ הינמ
ניידימ ומאופיינימ בדרגות רעש
נמוכות ומופחתות.
לאחר המכירה  -שירות
אחזקה ותפעול בעק וגמ עד
בית הלקוח .24/7

השכרה

השכרת גנרטורימ על בי
יומי עמ/בלי מפעיל מקצועי.

שרות ואחזקה:

שירותי אחזקה לכל וגי הגנרטורימ.

חלקי חילופ:

תפעול וחלקי חילופ לגנרטורימ
למגוונ וגי גנרטורימ ממיטב
החברות.

משרד | 050-6529529 :נייד | 050-7311007 :פק04-6307295 :
אימיילkfirdana2@gmail.com :
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אז איך עברת את הקורונה
ואיך אתה מסכם את
התקופה?

"כמו רבים אחרים ,גם אותי תפסה
הקורונה לא מוכן ,המגבנה שהיתה
מבוססת על לקוחות שהיו מגיעים
לרכוש את הגבינות במקום ולהתארח
במרכז המבקרים ,פתאום הכל נעצר.
ואני זוכר שזה היה ערב פסח אז
החלטתי להמשיך לייצר והכשרתי את
המקום לפסח .לאחר כמה ימים קבלתי
הזמנה מחברה גדולה לשלוח סלסלות
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שי המכילים את הגבינות שלי וכך
התחלתי להכין חבילות שי ולשלוח
ללקוחות הביתה".

לא נפגעת בקורונה?

"פתאום גילינו שאנחנו יכולים
באמצעות האינטרנט ואנחנו יודעים
להעביר את החוויה הכפרית שלנו,
ישירות לבית הלקוח .חבילות השי
כוללות גבינות ,שמן זית ,אבוקדו,
חסות של השכן והפרחים של השכן
השני  ,ואנשים החלו להזמין מארזים.

וכן ,כמעט לא נפגענו כי הישראלים
פתאום הבינו שאפשר לקנות מוצרים
ישירות מהמגדל דרך האינטרנט".

ומה המצב כיום?

"כיום כל ההזמנות מתקבלות
באמצעות אתר האינטרנט שלנו,
הגבינות וחבילות השי נשלחות כמעט
לכל הארץ בהובלה בקירור ,ישירות
לבית הלקוח".

סוגי הגבינות הפופולריים?

"יש לנו את חרות מרווה ,זו הגבינה
שזכתה במדליה ,יש לנו חרות עם
כמון ,קממבר ,ברי ,סנט מור ,מוצרלה
בעבודת יד ,לאבנה .את החלב אני
מקבל ממשקים באזור ,חלב בקר ,חלב
כבשים ועיזים".
מאחל לאנשים המון גבינות
ושהישראלים ימשיכו לקנות גבינות
תוצרת כחול לבן ,מחלב טרי ואמיתי.
כי יש לנו את הגבינות הכי טובות
ואנחנו בתהליך של התהוות ובסופו
של דבר תהיה כאן מסורת ,הכל תלוי
בצרכן ואם הישראלים ימשיכו להאמין
בנו ,הענף יפרח.
בסוף לא לשכוח כי מדובר בחקלאות
ישראלית ובעבודה עברית .חג שמח
לכולם"▲ .

כושר ספיגת רטיבות יוצא דופן
תורם משמעותית למניעת דלקות עטין
רפת יבשה מסריחה פחות בצורה משמעותית

אפר פצלי שמן )אפ”ש(
לריפוד ברפתות

מוריד ספירת תאים סומטיים ומעלה את תפוקת החלב

חג שמח ללקוחותינו
להזמנות :עדי/צליל  -משרד  | 08-6234276נייד052-4379582 :

www.kfir-minerals.com
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