ארץ זבת חלב ודבש – סמלי החג
מערך פעילות לכתה ב
המערך עוסק בהכרת סמלי החג ובעיקר שבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל ,ומאכלי
החלב האופייניים לחג .התלמידים יחשפו לצמחי שבעת המינים תכונותיהם וחשיבתם ,מקורות
מנהג אכילת מאכלי חלב בחג ,והכרות עם תהליכי יצור של מוצרי חלב.

שיעור  – 1תעודת זהות לחג
תזכורת מאפייני החג שמותיו מנהגיו.

שיעור  – 2ארץ שבעת המינים
הכרות עם תכונותיהם ,ייחודם וחשיבותם של שבעת המינים.

שיעור  – 3ארץ זבת חלב
הסברים למנהג אכילת החלב בשבועות ,ומהן המשמעויות הסמליות של החלב.

שיעור  – 4שביל החלב
הכרת תהליכי ייצור מוצרי חלב והתנסות חווייתית ביצירת מוצרי חלב.

תעודת זהות שבועות
שם החג :שבועות .שמות נוספים :חג הקציר ,חג הביכורים ,עצרת ,חג מתן תורה ,חג החמישים /חג היובל.
מועד :ו' סיוון
סיבת החג ,אירוע:
ראשית קציר החיטה .ציווי עליה לרגל והבאת ביכורי החיטה לבית המקדש.
מעמד הר סיני – על פי המסורת ,ביום זה ניתנה התורה לעם ישראל.
דמויות :רות המואביה – כלתה של נעמי שחוזרת איתה ממואב למרות שאינה מחויבת ,ומסייעת בגאולת
האדמה של משפחת נעמי .סבתא רבה של דוד המלך .נעמי – אלמנת אלימלך מבית לחם ,חמותה של רות,
החוזרת ליהודה ובעזרת רות ובעז גואלת את אדמת משפחתה ,ומעמידה נצר למשפחה .בעז – נושא את רות
לאישה לוקח תחת חסותו את נעמי וגואל אדמות משפחתה .סבא רבה של דוד המלך.
מצוות החג :שבתון .בתקופת בית המקדש :עליה לרגל ,קורבן ושני לחם ,תחילת הבאת הביכורים.
מנהגים


תיקון ליל שבועות – לימוד קטעים מהתנ"ך התורה המשנה התלמוד והזוהר במשך הלילה.



אכילת מאכלי חלב.



טקס הבאת ביכורים – הצגת תוצרי השנה ,ותרומת כסף התוצרת לקק"ל או לצדקה.



לבוש בגדים לבנים.



קריאת מגילת רות.



קישוט הבית ובית הכנסת בירק.



קישוט החלונות במגזרות נייר – שושנתות.



השפרצת מים על גדול הדור ,ועל עוברים ושבים.



קריאת עשרת הדיברות בבית הכנסת.

מנהגי החג


אזהרות – פיוטים מיוחדים לחג ,שעיקר עיסוקם מנין תרי"ג מצוות.



אקדמות – פיוט כתוב ארמית שנאמר לפני קריאת התורה בחג השבועות) .אשכנז(



הבאת ביכורים  -בהתיישבות העובדת בארץ ,נתחדש מנהג הבאת ביכורים מתוצרת האדמה )ואחר-כך גם
התעשייה( בטקס מרשים .גם בבתי הספר בהתיישבות הציונית היה נהוג שכל ילד מביא טנא פירות וירקות,
והתמורה קודש לקרן הקיימת.



חלות מיוחדות לשבועות – 'עוגות הר סיני' ,חלות בעלות שבעה קפלים או שבע שכבות כנגד שבעת
הרקיעים שה' ירד דרכם לתת תורה לישראל .בעדות שונות נהגו גם לאפות חלות בצורת סולם -עליית משה
להר סיני ,בצורת לוחות הברית ועוד.



ירק לשבועות  -נהוג לקשט את ריצפת בית הכנסת והבתים בירק ,ענפים ופרחים .למנהג זה כמה טעמים
אפשריים  :זכר לחג הקציר  .זכר למתן תורה שהיה בהר הירוק  .זכר לנס שנעשה למשה רבנו בין קני הסוף.
זכר למדרש בו נמשלה התורה לשושנה בין החוחים.



כתובה לחג השבועות – נהוג קרוא טקסט שירה או פרוזה שהוא מעין כתובה בין ישראל לתורה ,או בין הקדוש
ברוך הוא לישראל ,שיום מתן תורה הוא יום הנישואין) .ספרד (



מאכלי חלב וגבינה  -נהוג לאכול בשבועות מאכלי חלב וגבינה ודורשים למנהג טעמים אחדים:
 oבשיר השירים נמשלת התורה לדבש וחלב" :נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך"
)שיה"ש ד ,י"א( .זכר לחלב שינק משה משדי אישה עבריה.
" oוביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבעתיכם" )במדבר כ"ח ( ראשי תיבות "מחלב".
 oבמעמד הר סיני נצטוו בני ישראל לאכול בשר כשר ולא היו להם כלים כשרים ,לכן אכלו דברי חלב.
 oחלב בגימטרייה ארבעים ,כנגד ארבעים יום וארבעים לילה ששהה משה על הר סיני .



מגילת רות – נהוג לקרוא מתוך קלף את מגילת רות בבית הכנסת לפני קריאת התורה .מדוע קוראים את
המגילה בשבועות? סיפור המגילה מתרחש בזמן הקציר .דוד המלך ,שהמגילה עוסקת בייחוסו ,נולד ומת
ביום זה ,לפי המסורת.מגילה זו נחשבת גם "מגילת הגרים" וביום מתן תורה נתגיירו ישראל.



מי ישועות – מנהג של יהודי צפון אפריקה שחדר ארצה ,לשפוך מים על כל עובר ושב .



עשרת הדברות – נהוג לקרוא את עשרת הדברות בציבור כחלק מן התפילה .זכר לנוהג שהיה קיים בית
המקדש.



שבעת המינים – שבעת מיני הפירות שנתברכה בהם ארץ ישראל " :מהם נצטוו להביא ביכורים לבית
המקדש .הפכו לאחד מסמלי החג שנתחדש מראשית הציונות בארץ .



שושנתות – מגזרות נייר שנוהגים להדביק על חלונות הבתים במיוחד לכבוד חג השבועות .משלבות חיתוכים
דקורטיביים וסמלי חג השבועות.



שני תבשילים – נוהגים לאכול שני תבשילים :אחד של חלב ומאוחר יותר אחד של בשר  ,שהם זכר לקרבן
פסח ולקרבן חגיגה ,ולכל אחד מהתבשילים לחם משלו כנגד שני הלחם שהקריבו ביום הביכורים .



תיקון ליל שבועות ' -משמרה' )בנוסח הספרדי( :נוהגים לא לישון ולעסוק בלימוד בליל החג .התיקון המסורתי
מכיל קטעים מן התורה ומן התורה שבעל-פה וקטעים קבליים .המנהג מופיע ב"זוהר" כמנהג פתיחת
השמיים לקבלת התורה מחדש .הוא חודש על-ידי האר"י ומאז נתפשט .בשנים האחרונות נהוג לקיים "תיקון
ליל שבועות" בתכנים חפשיים ,כלילה המוקדש ללימוד.

ארץ שבעת המינים – הכרות עם שבעת המינים
מטרות


הכרת תכונות שבעת המינים.



הכרת המאפיינים המשותפים והחשיבות של שבעת המינים לישראלי בעבר.

מהלך הפעילות
א.

מציגים את הפסוק מדברים ח':

)ז( כי יהוה אלוהיך ,מביאך אל-ארץ טובה :ארץ ,נחלי מים--עיינות ותהומות ,יוצאים בבקעה ובהר) .ח( ארץ
חיטה ושעורה ,וגפן ותאנה ורימון; ארץ-זית שמן ,ודבש.
הפסוקים מתארים את ארץ ישראל אליה יביא ה' את עם ישראל.
א .1.איך מתוארת הארץ? מה יש בה? מה נאמר עליה? )ארץ טובה ,יש בה מים יש בה גידולי פרי שונים(
א .2.מה מציינים שבעת המינים בפסוק? למה מזכירים אותם? )מה גדל בארץ ,שפע ,מגוון(.
ב.

הכרות עם שבעת המינים  -כל תלמיד או קבוצת תלמידים מקבלת מין אחד משעת המינים וצריכה להכירו,
בעזרת קטע מידע .לאחר ההכרות יכולה כל קבוצה להכין כרטיס ביקור או תעודת זהות לאותו מין ,או להציג
את מה שלמדה לשאר הכיתה.

ג.

מה משותף לשבעת המינים? למה נבחרו דווקא מינים אלו לייצג את ארץ ישראל?


כל המינים גדלים בא"י באופן טבעי ,הם צמחי המקום.



ניתן להשתמש בהם כל השנה ע"י עיבוד )יבוש ,כבישה ,הפקת יין -שמן -קמח(.



שבעת המינים יחד נותנים לאדם את כל צרכיו מזון ומשקה :לחם ,תאנים ,ענבים ורימונים ,מזון
לבהמות :שעורה ,תאורה וטיגון :שמן זית ,צרכים טקסיים :יין ,ושמן.

חיטה
אני הראשונה בפסוק על שבעת המינים.
אני צמח ממשפחת ה____________.
אני מאוד חשובה מזרעי מכינים _____________ ממנו אופים __________ שהוא המזון הבסיסי.
הזרעים שלי מסודרים בתוך ____________.
לאיסוף של הפרי שלי קוראים ___________ שזה גם אחד משמות חג השבועות .כי אני מבשילה קרוב לחג
השבועות בתחילת עונת ה____________.
אהרון אהרונסון גילה בארץ את _____________ שהוא צמח הבר ממנו פיתחו את הצמח המשמש לחקלאות.

לחם ,דגנים ,קיץ ,שיבולת ,קמח ,אם החיטה ,קציר.

שעורה
אני אחותה של ה____________ ,גם אני ממשפחת הדגנים .בגלל שאני פחות מזינה אך קל יותר לגדל אותי,
אני משמשת גם לאוכל ל_____________.
אני גדלה ב___________ ושמי ניתן לי בגלל שלשיבולת שלי _______________ ארוכות.
לאיסוף של הפרי שלי קוראים ____________ ופעם עשו זאת בעזרת כלי עם סכין שנקרא מגל או _______.
אני היבול הראשון שמבשיל בעונת ה_____________ .מתחילים לקצור אותי מיד אחרי פסח וחוגגים את זה
בחג שנקרא חג ה____________ וכך גם נקראת ספירת הימים מתחילת הקציר שלי עד קציר אחותי החיטה
בשבועות.
קציר ,שדה ,חיטה ,שערות ,עומר ,אביב ,בהמות ,חרמש.

גפן
אני שיח מטפס ,למקום הגידול שלי קוראים _________________.
לפירות שלי קוראים __________ והם מסודרים ב_____________.
מהפרי שלי מייצרים ____________ שמשמש לשתיה ולקידוש ,עושים את זה במקום מיוחד שנקרא _______.
אפשר לייבש את הפירות שלי ולעשות מהם ___________ .כך ניתן לשמור אותם זמן רב.
לקטיף של הפרי שלי קוראים ______________ והוא קורה בעונת ה_____________.

קיץ ,יין ,כרם ,יקב ,צימוקים ,ענבים ,בציר ,אשכולות.

תאנה
אני עץ הגדל ליד הנחלים .יש לי עלים גדולים ששמשו את אדם וחווה כ___________ לאחר שאכלו מפרי עץ
הדעת ,וגילו שהם ערומים .לכן הביטוי ________ __________-משמש לכיסוי לא מספיק לבושה או מעשה רע.
לפריחה שלי קוראים _________ שהיא תפרחת בצורת כדור ממנה מתפתח הפרי המתוק.
יש לי פרחי זכר ופרחי נקבה וההפריה שלהם נעשית בעזרת ____________.
יש לי ___________ שיוצא כשקוטפים את הפרי ,ולפעמים שורף.
אפשר לייבש את הפרי שלי ואז קוראים לו _____________ או _______________.

עלה תאנה ,פגה ,דבלים ,לבוש ,גרוגרות ,צרעה ,חלב

רימון
אני עץ נמוך ,ובמקור אני מאזור ______________ ,אבל אני בארץ כבר אלפי שנים.
יש לי פרי עגול ועליו _______________ .הפרי שלי כל כך מרשים שבתנ"ך ובמקורות משתמשים בו לתיאור
אנשים _____________ .יש לי הרבה גרעינים ולכן אני נחשב סמל לפריון.
יש כאלה שטוענים שיש בכל פרי  __________________ 613כמספר המצוות )תרי"ג( ולכן אני סמל
ל____________._____________-
אני מבשיל בסוף הקיץ ובתחילת ה____________ .ואוכלים אותי ב ______________ ומקשטים איתי את
ה____________.

מעשים טובים ,אירן ,סוכה ,כתר ,יפים ,גרעינים ,ראש השנה ,סתיו
זית
אני עץ נמוך ,והפרי שלי משמש למאכל ולהפקת ______________.
אני עץ חשוב כי השמן שלי משמש למאור ולטקסים ,למשל להכתרה של _____________.
אני מבשיל בעונת ה__________ ולקטיף הפרי שלי קוראים _________________.
הפקת השמן מהפירות שלי נעשית ב_____________ שם מועכים אותם תחת אבנים כבדות או היום במכונה.
בסיפור נח והמבול ,היונה מביאה _____________ שלי לתיבה וזה סימן שהמים יורדים ,לכן אני סמל
ל___________ .אני מופיע גם בסמל המדינה לצד ה___________.
מנורה ,בית-בד ,שמן ,ענף ,מלכים ,סתיו ,שלום ,מסיק.

תמר
אני עץ גבוה ,ויכול להתקיים גם ב____________ ובמקומות חמים.
לעץ שלי קוראים ____________ ואת הענפים שלי מכנים גם ____________.
אני לא מופיע בשמי בפסוק שבעת המינים אלא במה שהפיקו מפירותי ______________ .אני היחיד משבעת
המינים שמופיע גם בארבעת המינים בחג ______________ שם מופיע הענף החדש שלי ה_____________.
הפרי שלי מבשיל בסתיו ,ולקטיף הפרי שלי קוראים _________________.

לולב ,דקל ,כפות ,דבש ,מדבר ,גדיד ,סוכות.

נספח למורה – שבעת המינים )מתוך ויקיפדיה(


חיטה  -ממשפחת הדגניים ואחד ממיני המזון החשובים בעולם .בארץ ישראל נתגלתה אם החיטה ,על ידי
החוקר אהרון אהרונסון ,וכך הוכח שמאז ימי קדם הייתה החיטה מין מרכזי בכלכלת הארץ.



שעורה  -אף היא ממשפחת הדגניים .נחשבת אחות לחיטה מבחינה תזונתית ,אך השימוש בה היה יותר עבור
בעלי חיים מאשר עבור האדם.



גפן  -אחד הפירות המפורסמים בעולם .לפירותיו שימוש כפול  -לאכילה ולהפקת יין  -המשקה האלכוהולי



העתיק בעולם .על היין נתקנה ברכה מיוחדת  -בורא פרי הגפן.
תאנה  -פרי עסיסי הגדל בר .עדויות ארכאולוגיות מאשרות כי התאנה פרחה בארץ ישראל כבר לפני כ-
 5,000שנה .התאנה הייתה נאכלת טרייה ומשומרת ,כתאנים בודדות מיובשות )"גרוגרת"( או כעיגול ענק
של תאנים דחוסות ומיובשות )"דבלים"(.




רימון  -פרי מזין ובעל חשיבות במסורת היהודית .אף הרימון ידוע כפרי נפוץ במזרח התיכון מזה אלפי שנים.
זית  -פרי חשוב ביותר .עיקר חשיבותו הייתה ועודנה בהפקת שמן הזית העשיר בתכונותיו הבריאות
והמזינות .הזית היה המקור הכמעט יחיד לשמן בעת העתיקה ,ואף לגביו קיימות עדויות על נוכחותו בלבאנט



במשך אלפי שנים .הזית מאריך ימים ביותר ,ועד היום קיימים בארץ עצי זית בני מאות רבות של שנים.
תמר  -עץ התמר ופריו סיפקו פירות טעימים ,הניתנים לשימור ארוך )"כותבת"( ,וחומרי גלם לבנייה שהופקו
מגזע התמר ומענפיו .סיבי התמר החזקים שימשו לשזירת חבלים ,ועליו שימשו לקליעת נצרים ,סלים,
מחצלאות וכלים שימושיים נוספים .התמר אינו מוזכר בשמו המפורש ,אולם על פי הפרשנות במילה "דבש"
מכוון המקרא לתמר ,ממנו עשו את הסילאן ,הוא סוג הדבש ,שהיה בשימוש בעת ההיא.

המשותף למינים אלו הוא היותם ניתנים לשמירה לפרקי זמן ארוכים .משום כך ניתן להסתמך עליהם כמקור
קבוע של מזון בחודשים שאין בהם תוצרת חקלאית טרייה .מינים אלו מבשילים לאורך השנה ,החל מהבשלת
החיטה באביב ועד הבשלת הזית והתמר בראשית הסתיו.

ארץ זבת חלב – שבועות ומאכלי חלב
מטרות


הכרת המנהג לאכול מאכלי חלב בשבועות.



הכרת ההסברים למנהג אכילת מאכלי חלב.



הבנת המשמעויות הסמליות של חלב.

מהלך הפעילות
א.

השערות – בשבועות נהוג לאכול מאכלי חלב ,מעלים יחד השערות והסברים למה.

ב.

הסברים שונים – כל תלמיד או כל קבוצה מקבלת פסוק ,או משפט שקשור למנהג אכילת חלב .כל תלמיד/
קבוצה צריך להסביר לעצמו/ה ואח"כ לכיתה איך המשפט /האירוע קשור לחג שבועות:

בשיר השירים נאמר והפרשנים אומרים שזה מתייחס לתורה :נפת תטפנה שפתותיך כלה ,דבש וחלב תחת
לשונך) .שיר השירים ד' י"א(
בספר במדבר במצוות הביכורים נאמר" :וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבעתיכם" )במדבר
כ"ח ( .ראשי תיבות מחל"ב.
במעמד הר סיני נצטוו בני ישראל לאכול בשר כשר אך לא היו להם כלים כשרים ,לכן אכלו מאכלי חלב.
חלב בגימטרייה ח= 8ל= 30ב= . 40=2+30+8 . 2ארבעים יום וארבעים לילה היה משה על הר סיני.
"וַיְבִ אֵ נו ּ אֶ ל הַ ּ ָמק ֹום הַ זֶּה וַי ּ ּ ִֶתן לָנו ּ אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ו ְּדבָ ׁש"  -הוא סיום הדברים שהאיכר צריך להגיד
בטקס הבאת הביכורים.
הסברים למנהג אכילת מאכלי חלב וגבינה


בשיר השירים נמשלת התורה לדבש וחלב" :נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך" )שיה"ש ד,
י"א (.



זכר לחלב שינק משה משדי אישה עבריה.



שנאמר" :וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבעתיכם" )במדבר כ"ח ( ראשי תיבות "מחלב".



במעמד הר סיני כיוון שנצטוו בני ישראל לאכול בשר כשר ולא היו להם כלים כשרים ,לכן אכלו דברי חלב.



חלב בגימטרייה ארבעים ,כנגד ארבעים יום וארבעים לילה ששהה משה על הר סיני.





בטקס הבאת הביכורים )שלא נעשה דווקא בחג השבועות ,אבל מתחיל בו( האיכר אומר את "מקרא
ביכורים" קיצור סיפור יציאת מצריים שמסתיים בפסוק )ט( וַיְבִ אֵ נו ּ אֶ ל הַ ּ ָמק ֹום הַ זֶּה וַי ּ ּ ִֶתן לָנו ּ אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת
אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ו ְּדבָ ׁש:

שני תבשילים


נוהגים לאכול שני תבשילים :אחד של חלב ומאוחר יותר אחד של בשר  ,שהם זכר לקרבן פסח ולקרבן
חגיגה ,ולכל אחד מהתבשילים לחם משלו כנגד שני הלחם שהקריבו ביום הביכורים.

שביל החלב
מטרות


הכרת מוצרי חלב שונים.



הכרת תהליכים מרכזיים ביצירת מוצרי חלב.

מהלך הפעילות
א.

סיעור מוחות – אילו מוצרי חלב אתם מכירים? )אפשר לעשות תחרות בין קבוצות להעלות כמה שיותר מוצרי
חלב או מאכלים שיש בהם חלב(

ב.

היסטוריה :למה לדעתם בעבר ייצרו מוצרים שונים מחלב? חישבו על ימי קדם כשאין מקרר או אמצעי קרור
ואכסון.

ג.

התאמת מוצר לאופן יצורו :נסו להתאים איזה מוצר מכינים בכל תהליך ,אם אינכם יודעים חשבו על השם
של המוצר.
תהליך ייצור

מוצר חלב
שוקו

א.

ערבוב חלב עם קקאו וסוכר

יוגורט

ב.

תסיסה של החלב ע"י חיידקים מיוחדים ,שיוצרים החמצה.

שמנת

ג.

הפרדת החלק השומני של החלב שצף למעלה

קצפת

ד.

הקצפת שמנת עם אחוזי שומן גבוהים והכנסת בועות אויר.

ריבת חלב

ה.

בישול חלב /שמנת עם סוכר

חמאה

ו.

ניעור שמנת עד להפרדת הנוזלים מהשומן.

.1

יוגורט

.2

שוקו

.3

חמאה

.4

ריבת חלב

.5

קצפת

.6

שמנת

א , 2 -ב , 1 -ג , 6 -ד , 5 -ה , 4 -ו3-

הכנת מוצרי חלב בכתה


חמאה – מכניסים שמנת עם אחוזי שומן גבוהים לבקבוק פלסטיק קטן .ניתן להוסיף מלח או תבלינים ,ומנערים
עד להתקשות .כשהחמאה מתקשה חותכים את הבקבוק ומוציאים את החמאה.



ריבת חלב – מבשלים שמנת עם סוכר על אש נמוכה עד שהשמנת מסמיכה ומקבלת גוון צהבצהב.



לבנה – לוקחים גבינה לבנה ,אפשר גבינה שפג תוקפה והחלה להחמיץ ,ושמים בחיתול בד תולים למשך כמה
שעות מעל כיור עד ליציאת נוזלים .מערבבים מלח ותבלינים .שמים מעל שמן זית.

נספח למורה  -מוצרי חלב )מתוך ויקיפדיה(
מוצרי חלב הם כינוי לכלל מוצרי המזון ,שמרכיבם העיקרי הוא חלב .חלב פרה הוא העיקרי והמוביל בתעשיית המזון
של מוצרי החלב .אחריו נפוצים מוצרים מחלב עזים ,חלב כבשים וחלב תאו המים )באפלו( .סוגי חלב אחרים ,כגון
חלב יאק וחלב סוסה ,נדירים לשימוש במרבית החברות האנושיות בעת החדשה.
עיבוד חלב היה בין ההליכים הביוטכנולוגיים הראשונים בהם עסק האדם ,לצד אפיית לחם ,ייצור יין ,בירה וחומץ,
עיבוד עורות ,סיבי פשתן ומשי .כבר בתנ"ך מוצאים אנו ביטוי לאופן הכנת גבינה :הֲ לֹא כֶחָ לָב ּ ַת ִּתיכֵנִי וְכַ ְּגבִ ּנָה
ּ ַת ְק ִּפיאֵ נִי – .ספר איוב י' ,י' .מוצר חלב נוסף מופיע במקרא עוד קודם לכן ,כחלק מתיאור הכנסת האורחים שערך
אברהם לשלושת המלאכים שביקרו אצלו :ויקח חמאה וחלב – בראשית י"ח ,ח'.
המניע העיקרי לפיתוח מוצרי חלב ,שהחל ככל הנראה בתקופת המהפכה הניאוליתית ,היה הצורך לשמר את החלב
על מנת שיחזיק מעמד למשך זמן ארוך ,מאחר שהחלב הגולמי ,מתקלקל מהר ללא תנאי קירור מתאימים .דוגמה
קיצונית לתוחלת השימור של מוצרי חלב ,היא סוגי גבינות צהובות ,המשתמרות במשך מספר שנים .דוגמה נוספת
אך חדישה יותר ,היא; חלב מעוקר ,המשתמר במשך חודשים אחדים ,כל זמן שהכלי בו הוא נשמר לא נפתח .גם
הלבנה הערבית ,שומרת על טריותה גם בחום מדברי עז ,במשך שבועות אחדים ,לאחר שמעבירים אותה תהליך
ייבוש מיוחד .לאחר שיפור אמצעי קירור המזון ,ובפרט בעקבות המצאת המקרר והתפתחות טכנולוגיות מזון
חדישות ,המניע העיקרי בפיתוח מוצרי חלב חדשים ,הוא אנינות טעם.

