
)Trout( דג הפורל
המעדן מנחל הדן

דג ישראלי הישר מהנחל אל הצלחת
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חוות “דגי הדן” אשר בקיבוץ דן הינה החווה היחידה בארץ בה מגדלים דגים 
במים זורמים וזכים הנובעים ממימי הפשרת השלגים שעל הר החרמון. 

)Trout( מאז שנת 1946. בחווה  חוות “דגי הדן” מתמחה בגידול דגי פורל 
מגדלים כ - 500 טון דגי פורל מדי שנה, והיא מספקת יותר מ-90% מצריכת 
בתי  המסעדות,  במיטב  ומוגשים  לצרכנים  הנמכרים  בישראל  הפורל  דגי 

המלון ואולמות אירועים. 

חוות “דגי הדן” שבבעלות קיבוץ דן, מונה 45 בריכות גידול הבנויות לאורך נחל 
הדן ואליהן מוזרמים מי הנחל ישירות מנקודת הנביעה.

חוות “דגי הדן” מנוהלת על ידי מומחים בתחום השיווק, הביולוגיה והחקלאות 
בה  בעולם,  בתחומה  מהמתקדמות  ופיתוח  מחקר  מחלקת  לחברה  הימית. 

שוקדים על פיתוח זנים חדשים, מוצרים חדשים ושיטות גידול מתקדמות.

והמתקדמות בעולם ומשמשת מקום  “דגי הדן” נחשבת לאחת הטובות  חוות 
עלייה לרגל למגדלי דגים מכל רחבי הגלובוס, המגיעים אליה על מנת ללמוד 

מתהליכי הפיתוח החדשניים, ומתהליכי הגידול המוצלחים המתקיימים בחווה. 

אחד מערכי חוות דגי הדן הוא שימור הטבע והסביבה. לכן, בסוף תהליך 
הגידול, מוחזרים מי הבריכות לנחל, לאחר שעברו טיפול וסינון, כדי למנוע 

זיהום כלשהו לסביבה.

במגוון המוצרים הרחב של “דגי הדן” ניתן למצוא: 
דגי פורל שלמים ומפולטים, מגדלים שונים, החל מדג המהווה מנה אישית 400-450 גרם ועד לדג משפחתי במשקל 2 ק”ג, דגי פורל טריים טריים או 

קפואים ודגי פורל מעובדים מסדרת “חמם והגש”, בטעמים של: שום, ברביקיו, עשבי תיבול, דגי פורל מעושנים ועוד.

דגי הפורל הטריים של “דגי הדן” נמכרים ברשתות השיווק, בחנויות דגים ובמעדניות. הדגים הקפואים נמכרים תחת המותג ‘דלידג’ ברשתות השיווק. 

חוות דגי הדן - סיפור הצלחה ישראלי

חברי איגוד השפים הישראלי בביקור בחוות דגי הדן
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חומרים:
4 נתחי פילה פורל

120 גרם כוסמת )חצי כוס(
4 שיני שום קצוצות 

4 כפות ממרח עגבניות מיובשות 
כפית שטוחה פלפל שחור גרוס 

1 כפית שטוחה מלח ים
1 בצל בינוני קצוץ דק

1 לימון כבוש

אופן ההכנה: 
מבשלים את הכוסמת במים עם ß 3 כפות מלח. 

לאחר הבישול מחממים שמן במחבת ומטגנים קלות את הבצל.  ß 
מוסיפים את הכוסמת, ממרח עגבניות, הלימון הכבוש, שיני 

שום ופלפל שחור גרוס. 
מטגנים קלות ומצננים.  ß 

מניחים את הדגים כאשר העור מופנה כלפי מטה וממלאים  ß 
בכוסמת. 

מגלגלים לגלילה, סוגרים היטב )ניתן להיעזר בקיסם(. ß 
זורים מלח ים ומעט שמן זית ועוטפים בנייר אלומיניום. ß 

מכניסים לתנור ב-100 מעלות ומאדים ß 30 דקות.

מומלץ להגיש על מצע בטטות צרובות בגריל ועלי רוקט.

פילה פורל בכוסמת
מתכון ל-4 סועדים

ממחקרים עולה כי מעבר לטעמו הנפלא ולערכים 

התזונתיים, לדגי הפורל השפעה חיובית על 

הפעילות המוחית כגון ריכוז, למידה וזיכרון והם 

אף ממתנים דיכאון.
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חומרים:
2 דגי פורל שלמים  )כ-450 גרם האחד(

3 כפות שמן זית
2 כפות שמן חמניות
2 שיני שום כתושות 

1 לימון טרי
3 עגבניות חצויות, על שיפוד

2 קורט מלח  גס
פלפל שחור

אופן ההכנה: 
יוצרים ß 3 חתכים משני צידי הדג.  

מכינים בלילה )מרינדה( מכל המרכיבים ומברישים את הדגים. ß 
מכינים את הגריל על עוצמה בינונית, ומניחים את הדגים לצליה,  ß 

כ-4 דקות מכל צד.

הגשה: מניחים כל דג בצלחת כשמעליו מניחים שיפוד עגבניות.

פורל בר בי קיו
מתכון ל-2 סועדים

דגים ולשמן את משטח ברשת מיוחדת לצליית טיפ: מומלץ להשתמש 
הצלייה.

הפורל הוא דג איכותי מאד וקל 

לעיכול, בשרו מוצק, עסיסי ובעל 

רמת כולסטרול נמוכה במיוחד –

80 מ”ג לכל 100 גרם דג.  

הידעת? שמות נוספים לדג 

הפורל: דג השמך ו-Trout והוא 

בעל ייחוס משפחתי מעניין - 

הוא בן משפחה של הסלמון.
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חומרים:
2 דגי פורל בינוניים
3 כפות מיץ לימון 

150 גרם פטריות טריות
מלח ופלפל לבן

1 כף שמן חמניות או שמן תירס
1 בצל קצוץ

1/3 כוס יין לבן 
1/4 כוס חלב דל שומן 1%

1 כפית מחוקה עמילן תירס
1/2 כפית אבקת מרק בטעם עוף )פרווה(

קורט סוכר
2 כפות שקדים קלויים קצוצים 

אופן ההכנה: 
שוטפים היטב את הדגים, מנגבים במגבת נייר, מטפטפים את מיץ הלימון מבפנים  ß 

ומבחוץ, ומשהים 5-6 דקות.
בינתיים מנקים את הפטריות, פורסים לפרוסות דקות, מתבלים במלח ופלפל לבן,  ß 
מערבבים ומשהים למשך 3-4 דקות. יוצקים את השמן לסיר רחב מאד, שיכיל את 

הדגים בשלמותם. מחממים, מוסיפים את הבצל ומאדים על אש בינונית עד שיתרכך.
ממלאים את הדגים בפרוסות הפטריות ומניחים על הבצל המאודה. יוצקים את מיץ  ß 

הלימון ואת היין, מכסים את הסיר ומבשלים על אש נמוכה מאד 10-12 דקות. 
יוצקים את החלב לקערית, בוללים בו את עמילן התירס, מוסיפים את אבקת המרק  ß 

והסוכר ובוחשים היטב. 
יוצקים את התערובת על דגים, ומטלטלים את הסיר, כדי שהרוטב יתערבב היטב  ß 

בציר הדגים מבלי לפורר את הדגים. 
מביאים אל סף רתיחה ומוציאים מיד מן האש.  ß 

בעזרת כף שטוחה מוציאים את הדגים בזהירות ומניחים על צלחת הגשה מוארכת.  ß 
יוצקים עליהם את הרוטב וזורים את השקדים הקצוצים. ß 

מומלץ להגיש לצד תפוחי אדמה מבושלים או אפויים. 

דגי פורל ממולאים בפטריות
מתכון ל-2 סועדים

חוות דגי הדן הינה החווה היחידה 

בארץ בה מגדלים דגים במים 

זורמים וזכים הנובעים ממימי 

הפשרת השלגים שעל הר החרמון. 

המים הקרירים של נחל הדן ידועים 

כנקיים ביותר בארץ.
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חומרים:
1 דג פורל ורוד משפחתי )כ-2 ק”ג(

צרור עירית
200 גרם חמאה חתוכה לקוביות קטנות

כוס יין לבן יבש
מלח 

פלפל שחור
חצי בצל סגול קלוף וקצוץ דק

אופן ההכנה: 
מחממים תנור ל-ß 200 מעלות.

מסדרים את דג הפורל בתבנית אפייה גדולה ומכניסים  ß 
לתנור ל-20 דקות.

להכנת הרוטב:
בסיר קטן שמים כוס יין ובצל ומביאים לרתיחה ומצמצים  ß 
את הנוזלים על להבה בעוצמה גבוהה, עד שנשארת כמות 

של שתי כפות יין. מתבלים במלח ופלפל.
מוסיפים את החמאה בהדרגה ומקציפים את הרוטב  ß 

בעזרת מטרפה. ממשיכים להקציף עד לקבלת רוטב סמיך.
מסננים את הרוטב ומוסיפים את העירית הקצוצה. ß 

הגשה: מוציאים את הדג מהתנור, פורסים למנות על פי מספר 
הסועדים, ויוצקים מעליו את הרוטב. 

דג פורל ורוד משפחתי ברוטב עירית
מתכון ל-6 סועדים

נמצא בשיאו.             המינית, אז גם בשרה נקבה, בת שנתיים על סף בגרות פורלית!!! מדובר בפורל ממין לא פחות מ-2 ק”ג הוא למעשה אלא שהפורל המשפחתי, השוקל נקי, עסיסי ומוכן לבישול. דג פורל ורוד משפחתי מגיע טרי, 
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חומרים:
4 נתחי פילה פורל לבן או ורוד

3 כפות רוטב צ’ילי חמוץ פיקנטי
8 עגבניות שרי

8 בצלצלי שאלוט 
חצי חציל חתוך לקוביות

3 כפות שמן זית
2 שיני שום כתושות 

1 כף גרידת לימון
חצי בקבוק בירה לבנה

3 כפות קורנפלור מלאות
שמן לטיגון עמוק

1 ביצה
קורט מלח 

פלפל לבן

אופן ההכנה: 
מכינים בלילה מכל החמרים למעט הצ’ילי. ß 

חותכים את פילה הפורל לקוביות ומתבלים בבלילה, כך  ß 
שהקוביות מצופות ברוטב.

משפדים את קוביות הפורל יחד עם עגבניות השרי, קוביות  ß 
החצילים והבצלים, ומטגנים בשמן עמוק.

מוציאים ומניחים על נייר סופג את השיפודים ולאחר מכן מניחים  ß 
כל שני שיפודים במרכז הצלחת ומוזגים מעל רוטב צ’ילי.

מומלץ להגיש בליווי נודלס מוקפץ עם ירקות.  ß 

שיפודי פורל בסגנון תאילנדי
מתכון ל-4 סועדים )8 שיפודים(

בכל מנת דג פורל של 200 

גרם בשר נקי יש 3.25 גרם 

של חומצות אומגה 3, כמות 

המספקת את כל הדרישה 

התזונתית השבועית 

הממוצעת לאדם
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מתכון ל-6 סועדים

חומרים:
6 נתחי פילה פורל לבן

מלח 
1 שן שום

1/2 כפית פלפל שאטה יבש חריף טחון
1/4 כפית אבקת אפיה 

1.5 כוסות ביסלי )לפי הטעם המועדף(
1/2 כוס קמח 

4 ביצים טרופות
מלח 
שמן 

אופן ההכנה: 
מתבלים את נתחי פילה הפורל במלח ובפלפל החריף. ß 

מכינים קערה נפרדת עם הביצים. ß 
מכינים תערובת של קמח, ביסלי מעוך, שום ואבקת אפיה.  ß 
טובלים בקערה עם הביצים ומעבירים לטבילה בקערה עם  ß 

תערובת פירורי הביסלי.
טובלים את הדגים המצופים בשמן ומניחים על רשת צלייה  ß 

מעל תבנית. 
צולים בתנור שחומם מראש לחום גבוה של ß 220 מעלות 

למשך 12-15 דקות עד לקבלת גוון זהוב.

שניצל פילה פורל בציפוי ביסלי
מתכון שילדים אוהבים...

ילדותי: טעמו המעודן ומיעוט 
עצמות האדרה הופכים אותו 

לידיד הילדים. 
אין כמו בבית: לאחר בקיעת 
מעיינות נחל הדן הזכים והקרירים, בתנאים אידיאליים ומבוקרים במי הדגיגונים, מגודל דג הפורל 

שמקורם בשלגי החרמון.
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חומרים:
6 דגי פורל לבן או ורוד

1.5 כוס לימון  
מלח ופלפל לבן

3 ראשי סלרי בינוניים
6 גזרים בינוניים

6 תפוחי אדמה בינוניים
6 כפות שמן 

4.5-6 כוסות מים
קורט סוכר

מעט עלי סלרי קטנים )לא קצוצים(.

אופן ההכנה: 
רוחצים היטב את הדגים, מטפטפים חצי כוס לימון מבפנים ומחוץ  ß 

לדג ומשרים 10 דקות. מתבלים מבפנים ומבחוץ במלח ופלפל.
בינתיים רוחצים וקולפים את ראש הסלרי, הגזר ותפוחי האדמה  ß 

ופורסים לפרוסות בעובי 3/4 ס”מ. 
יוצקים את השמן לסיר רחב ושטוח, מוסיפים את פרוסות הסלרי  ß 
ופרוסות הגזר, יוצקים מים שיכסו את פני הירקות ומבשלים על 

להבה נמוכה עד לכמעט ריכוכם.
מוסיפים את פרוסות תפוחי האדמה ועלי הסלרי, ועליהם מניחים  ß 

בעדינות את הדגים. טועמים ומתבלים שנית בקורט מלח, פלפל 
וקורט סוכר ומבשלים עוד כ-15 דקות על להבה נמוכה. לקראת 

גמר הבישול מוסיפים את מיץ הלימון ועלי הסלרי. 

דגי פורל בירקות בנוסח בלקני
מתכון ל-6 סועדים

זמן הבישול של דג הפורל קצר ביותר, 

והוא מקבל באהבה כל שילוב וטעם.  

הפורל הוא נונ-קונפורמיסט: אוהב 

לשחות נגד הזרם, ולכן צורתו 

מוארכת, בשרו מוצק, והוא דל בשומן.
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חומרים:
4 נתחי פילה פורל – 2 אדום, 2 לבן

3 כפות רוטב פסטו איכותי
3 כפות שמן זית

4 שיני שום כתושות 
1 כפית חרדל 
3 כפות יין לבן

1 לימון טרי 
קורט מלח ים 

פלפל שחור 

אופן ההכנה: 
מכינים בלילה מהשמן, יין, חרדל, מלח ופלפל. ß 

מברישים את פילה הדג משני צידיו. מניחים על מחבת פסים חם  ß 
מאוד, למשך 2 דקות מכל צד, ומוציאים מהאש.

באותה מחבת, מקפיצים את שיני השום עם הנוזלים שהצטברו  ß 
במחבת ומכבים את האש. מוסיפים מיץ לימון ואת רוטב הפסטו. 

לאחר מכן מורחים על הדג. 

פילה פורל ברוטב דומו )מילאנו(
מתכון ל-4 סועדים

אכילת דגים ככלל ודגי פורל 

במיוחד מגבירה את תחושת 

השובע ועל כן מהווה מנה 

מועדפת בתפריטי הדיאטה 

למיניהם
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פורל – למען הבריאות שלך
דגי מים קרים כגון פורל, מכילים בממוצע רמה גבוהה פי שלוש של חומצות 

אומגה 3, בהשוואה לדגי ים ולדגי בריכות אחרים. 
מחקרים רבים שנערכו בעשור האחרון מיחסים לחומצות השומן מסוג אומגה 3 את 

הסגולות הבאות:
מניעת מחלות לב והקטנת שיעור התמותה מהתקפי לב. ß 

הפחתת הסיכון לסוגים אחדים של סרטן. ß 
הפחתה של מחלות הקשורות בדלקות מעיים כגון ß Chron’s disease ודלקות כלי דם.

הפחתה של הפרעות בתפקוד הכליות. ß 
הגברה של חדות הראיה. ß 

שיפור הפעילות המוחית כגון ריכוז, למידה וזיכרון. ß 
מיתון דיפרסיות. ß 

הקטנת הצמיגיות בדם והורדת ה”דביקות” של טסיות הדם בעורקים ועל ידי כך גורמת  ß 
להפחתה משמעותית של הסיכוי להתקפי לב.

הקטנת רמת הטריגליצרידים )שומנים( בדם דבר חשוב במיוחד לבעלי כולסטרול גבוה. ß 
בנוסף, נמצא כי הן חיוניות לגדילה והתפתחות נוירולוגית של עוברים ותינוקות.

לכל אלה יש חשיבות רבה ביותר וארגוני בריאות כגון אגודת הלב האמריקאית ממליצים 
לכן על אכילה של שתי ארוחות דגים בשבוע לפחות.

העובדה שדגי הפורל של ישראל גדלים במים הזכים של נחל הדן מבטיחה שהם יהיו נקיים 
ממתכות כבדות, כימיקאלים וזיהומים שונים בעוד דגי ים המיובאים לישראל עשויים 

להיות חשופים לזיהומים אלו.
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טבלת ערכים תזונתיים ערכים ל-100 גרם דג ללא ראש וחלקי פנים.
166.8קלוריות )קק"ל(

18.6חלבון )גרם(
9.8שומן )גרם(

2.45שומן רווי )גרם(
1.63אומגה 3 )גרם(
1.93אומגה 6 )גרם(

80כולסטרול )מ"ג(

0.05ויטמין A )מ"ג(
1.81ויטמין E )מ"ג(

25ויטמין B12 )מיקרוגרם(
340אשלגן )מ"ג(

26מגנזיום )מ"ג(
50נתרן )מ"ג(
1אבץ )מ"ג(

טיפים לקנית דגים טריים
1. עור הדג: על עור הדג להיות מבריק, לח ומעט רירי - 

דבר המבטיח את טריותו.
2. בשר הדג גמיש אך נוקשה: על הבשר להיות גמיש אך
נוקשה. יש ללחוץ באמצעות האצבע על עורו של הדג על

מנת לודא שלא נוצרה בו גומה והוא נשאר מתוח.
3. צבע הזימים: הזימים צריכים להיות אדומים.

4. חשוב לבחון את עיני הדג: כאשר בוחרים דג טרי, הסתכלו
לו בעיניים וודאו שעיניו אינן עכורות, אלא נוצצות ומבריקות.

5. ריח הדג: שימו לב לריחו של הדג. ריח לא נעים מעיד על
אי טריות.

6. אחסון הדג במקרר ולא במקפיא: ודאו שהדג אוחסן
במקרר, מכוסה בפתיתי קרח השומרים על הקור ועל הלחות,

אך לא מקפיאים אותו.
7. היכן כדאי לרכוש דגים טריים? עדיף תמיד לרכוש דגים
טריים בחנויות או ברשתות שיווק הנמצאות בפיקוח משרד

הבריאות.
8. ניקוי הדג: לא מומלץ לנקות את הדגים לבד. עדיף לדרוש

מהמוכר לעשות זאת בעת הקנייה.
9. אחסון: אם אין אוכלים את הדג ביום הקנייה, יש לאחסן
אותו במקרר בשקית ניילון סגורה או בכלי נקי ואטום למשך

3-4 ימים בלבד או במקפיא לתקופה ארוכה יותר.
10. דגים עדינים כגון הפורל, רצוי לאכול ביום הקניה או

למחרת. אם זה לא מתאפשר מומלץ להקפיא.



חוות "דגי הדן" אשר בקיבוץ דן על גדות נהר הדן באצבע הגליל מציעה, בילוי בחיק הטבע המשולב 
בהכרות חוייתית עם תהליך גידול דגי הפורל.

לדגיגונים  האימון"  מ"בית  החל  בריכות,  בחווה 45  יום,  בכל  לביקורים  פתוחה  הדן",  "דגי  חוות 
הקטנטנים, ועד בריכות המתאימות לשלבים שונים של גידול הדגים, בריכה מיוחדת לגידול דגי 

ענק ומתקני טיפול ובקרה מתקדמים.

הסיור בחוות "דגי הדן" כולל, מעבר לחוויה הייחודית והמעניינת, גם שלטים ובהם הסברים על 
תהליך גידול הדגים, כך שעוברי אורח ומטיילים יכולים לסייר במקום וללמוד מקרוב על התהליך 
המרתק, ואף לצפות בעבודת עובדי החווה, ללא תשלום. הסיור במקום אורך בין 15 דקות ועד 45 

דקות ע"פ רמת העניין. במקום חנות למכירת דגי פורל במחיר מוזל. 

חוות "דגי הדן" פתוחה כל השנה באמצע השבוע בין השעות: 8:00–18:00. 
בימי שישי וערבי חג האתר פתוח בין השעות- 8:00–15:00 וניתן לשהות בחווה עד השעה 16:00. 

הכניסה לחווה היא דרך השער הראשי של קיבוץ דן ומשם ע"פ השילוט.

 www.danfish.co.il ,חוות "דגי הדן" טל: 04-6902411, קיבוץ דן הגליל העליון
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