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מבשלים מסלול מחדש



אנחנו חיים בתקופה מורכבת של הרבה חוסר ודאות, דאגות בריאותיות וחששות כלכליים. במיוחד בתקופה הזו כולנו 
צריכים לחשוב יותר על המזון שאנחנו קונים, מבשלים ומאכילים בו את היקרים לנו מכל, שיהיה בריא ומזין וגם יתאים 

לכל כיס. דווקא מתוך הדאגה וחוסר הוודאות האלה, צומחת הזדמנות גדולה עבור כולנו לבשל מסלול מחדש 
ולהכיר עוד דרכים יצירתיות, קלות ומשביעות להכין מזון בריא וטעים מן הצומח.

מבשלים מסלול מחדש הוא פרויקט התנדבותי בשיתוף כמה מהשפים המוכרים והמובילים בישראל: ישראל אהרוני, 
עומר מילר, מאיר אדוני ועוד רבים וטובים, שנענו לאתגר וחולקים איתנו את מיטב המתכונים האישיים שלהם, כדי 
לסייע למי שמעוניינים ללמוד יותר על בישול מהצומח ולאמץ תזונה מיטבית יותר לעצמם ולבני משפחותיהם, גם 

במטבח הביתי.

מזון מן הצומח, המבוסס על תוצרת חקלאית של דגנים, קטניות, ירקות, פירות, עלים, זרעים ואגוזים, הוא מזין במיוחד 
וכאשר מרכיבים ממנו תפריט מאוזן ומגוון, יתרונותיו הבריאותיים משמעותיים. עם זאת, מדובר בתפריט שרובו ככולו 
מורכב ממוצרי יסוד, שמחירם נמוך באופן יחסי למחיר של מזונות מקבילים מהחי, במיוחד כאשר ממעטים להשתמש 

במוצרים מעובדים ופחות בריאים.

בנוסף, תזונה מהצומח מצמצמת את הפגיעה בסביבה ובכדור הארץ, שמשבר האקלים מאיים על המשך שגשוגו 
היום יותר מתמיד. באותה הזדמנות, צריכת מזון מהצומח מפחיתה משמעותית גם את הפגיעה בבעלי החיים, אלה 

שבמשקים המתועשים או אלה שעדיין שורדים בטבע.

אנחנו מזמינים אתכם לצלול אל המטבחים של טובי השפים, להכיר רעיונות חדשים, ללמוד שיטות בישול מעניינות 
ולהכין את המתכונים בעצמכם, לערב החג או לארוחה ביתית מהירה, כדי שגם אתם תוכלו ליהנות מאוכל טבעוני 

משמח, מזין ומאד מאד טעים.

22" ותקבלו ליווי חינם של דיאטניות, בשלנים, הורים,  רוצים לדעת עוד ולהתנסות? הצטרפו עוד היום ל"אתגר 
ספורטאים ומדריכים אישיים, שילוו אתכם לאורך 22 ימי התנסות בתזונה מהצומח.
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רוצים להכין את הלביבות לילדים? אין בעיה, פשוט השמיטו את הפלפל החריף. 
אפשר כמובן להכין בגרסה הכי בסיסית מקמח ותירס בלבד. ראו גיוונים בסוף המתכון.

חומרים לכ-12 לביבות

1 כוס גרגירי תירס מופשרים, טריים או מקופסא
1/2 כוס קמח תופח )ראו גיוונים בסוף המתכון(

1/2 כוס מים
1 כף עירית, שום ירוק או בצל ירוק, קצוצים

1 כף בצל סגול, קצוץ דק
1/4 כפית פלפל שאטה גרוס

מלח
שמן לטיגון

לסלט "סום טאם" קולרבי:
2 קולרבי חתוכים לגפרורים דקים

חופן עגבניות שרי תמר בשלות, חתוכות לאורך לרבעים
1/2 פלפל חריף ירוק, פרוס דק

חופן עלי כוסברה
1 שן שום כתושה
מיץ מ-1/2 לימון

1/2 כפית סוכר דמררה או דקלים
מלח לפי הטעם

אופן ההכנה:
- מניחים את כל חומרי הסלט בקערה, מערבבים, טועמים ומתקנים תיבול.

- מערבבים את כל חומרי הלביבות בקערה ומניחים למשך כ-5 דקות.
- מחממים במחבת שמן לטיגון חצי-עמוק. מניחים כף אחרי כף מהבלילה בשמן החם באופן   

  מרווח )לצורה אחידה יותר נעזרים בשתי כפות( ומטגנים 2-3 דקות עד שהצד התחתון 
  שחום ופריך והצד העליון כמעט התייבש. הופכים בעזרת שני מזלגות ומטגנים דקה נוספת.

- מעבירים לנייר סופג וממשיכים כך עם יתר הבלילה. מגישים מיד לצד הסלט.

אם מעדיפים לאפות: אפשר, אבל הלביבות ייצאו הרבה פחות פריכות! 
מניחים על נייר אפייה משומן כף אחרי כף מהתערובת, מרססים בשמן ואופים כ-10 דקות 

בחום של 200 מעלות. אפשר להפוך אחרי שהחלק התחתון התייצב.

גיוונים ושינויים:
אפשר להחליף את הקמח בקמח עדשים, קמח אורז או קמח תפוחי אדמה, לגרסאות ללא גלוטן 

וכשרות לפסח. אפשר להחליף בקמח טמפורה. אפשר להחליף את הקולרבי בפפאיה ירוקה או אפילו 
גזר.

ר ל ת של עומר מי ו די נ ל רס תאי י ת ת בו בי ל
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י נ ו ם של אהר י נ מו י ם ברוטב ר אי ל ם ממו אי שו י ק

מי שרוצה להעשיר את המנה בחלבון יכול להוסיף לאורז עדשים שחורות 
חצי מבושלות ואפילו טופו מפורר, זה ייצא נהדר.

למילוי:
12 קישואים קטנים, טריים ומוצקים

3/4 כוס אורז יסמין
1 בצל קטן, קצוץ

2 שיני שום קצוצות
1 כף פלפל ירוק חריף, קצוץ

חופן צימוקים
6 משמשים מיובשים, קצוצים

1/2 כוס כוסברה קצוצה
1/4 כוס נענע קצוצה

3 כפות שמן זית
קליפה מגוררת מ-1 לימון
1 כפית זרעי כמון שלמים

מלח, פלפל שחור גרוס

לרוטב:
3 כפות שמן זית

1 כף ג'ינג'ר מגורר
2 שיני שום פרוסות

3 עלי דפנה
6 תרמילי הל

2 כפות סירופ מייפל או סוכר חום
מלח, פלפל שחור גרוס

1/4 3 כוסות מיץ רימונים או 1/4 כוס רכז רימונים מעורבב ב-3 כוסות מים

אופן ההכנה:
- מעבירים את האורז לקערה, ממלאים במים ומשהים למשך שעה. מסננים היטב.

- מרוקנים את הקישואים - רצוי בעזרת מכשיר ייעודי שאפשר למצוא בשווקים ובחנויות כלי בית.

- מערבבים בקערה את האורז עם יתר חומרי המילוי וממלאים את הקישואים לכל אורכם. 
   מניחים אותם על צידם בסיר רחב ושטוח, בשכבה אחת.

- מוסיפים לסיר את חומרי הרוטב ולבסוף יוצקים את מיץ הרימונים. מכסים חלקית ומבשלים 
   במשך חצי שעה מעל להבה בינונית.

- הופכים בזהירות את הקישואים בעזרת מלקחיים ומבשלים חצי שעה נוספת, עד שהרוטב 
   מסמיך מעט.
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ל ק נ ד פר י ו ו י טה של ד גי חי שה סו ו ל ם בש אי ל ם ממו י ל בצ

כל סוגי החיטה יעבדו כאן וגם שעורה, אבל אם אתם רוצים להשקיע 
שימו יד על חיטה שחורה אמריקאית, שהשף מזמין משוק לוינסקי בתל אביב.

חומרים ל 6-8 סועדים

8 בצלים לבנים בגודל בינוני, על קליפתם

למילוי:
80 גרם בורגול גס

80 גרם פריקי
80 גרם חיטה רגילה/גריסי פנינה/חיטה שחורה אמריקאית )להשיג בשווקים(

500 גרם תרד
3 שיני שום מעוכות

1 פלפל צ'ילי ירוק, פרוס
2 בצלים לבנים, קצוצים דק

70 גרם צימוקי אוכמניות, ענבים או חמוציות
3 כפיות תערובת 5 התבלינים או בהרט

מלח, פלפל שחור גרוס
שמן צמחי לטיגון הירקות

לרוטב:
חופן שיני שום טריות

1/2 בקבוק יין לבן יבש
1 כוס שמן זית

פלפל שחור גרוס
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ל ק נ ד פר י ו ו י טה של ד גי חי שה סו ו ל ם בש אי ל ם ממו י ל בצ

מבשלים את הבצלים השלמים: מניחים את הבצלים בסיר, ממלאים במים ומביאים 
לרתיחה. מבשלים כשעה עד שהבצלים רכים לחלוטין, מסננים ומניחים להתקרר 

לטמפרטורת החדר.

בינתיים מכינים את המילוי: מעבירים את כל סוגי החיטה לקערה ומשרים במים קרים
למשך 20 דקות. מסננים ומחזירים לקערה.

- מחממים מעט שמן במחבת רחבה ומטגנים את הבצלים הקצוצים להזהבה יפה. 

- מוציאים לצלחת.

- מוסיפים למחבת עוד מעט שמן ומטגנים את התרד מעל להבה גבוהה. כשהתרד 
   מאבד נפח מנמיכים את הלהבה ומטגנים עוד כ-20 דקות תוך כדי ערבוב מדי פעם, 

   עד שהתרד משחיר והופך פריך והשמן משנה צבע לירוק.

- מוסיפים למחבת עם התרד שום וצ'ילי, מטגנים 2 דקות נוספות ומסירים מהאש. 

- מניחים להתקרר, מעבירים לקרש חיתוך וקוצצים יחד עם הבצלים המטוגנים. 

- מעבירים לקערה עם תערובת החיטה.

- מוסיפים לקערה צימוקים ומתבלים במלח, פלפל שחור גרוס ותערובת 5 התבלינים או בהרט. 

- טועמים ובמידת הצורך מתקנים תיבול.

ממלאים את הבצלים: חורצים בסכין חדה חריץ עמוק לאורך כל בצל ומסירים את 
הקליפה ואת הגלד החיצוני. מפרקים את יתר הגלדים, ממלאים כל אחד בתערובת החיטה 

וסוגרים.

- משמנים היטב תחתית של סיר בישול רחב בעל תחתית עבה שמתאים לתנור ומסדרים 
   את גלדי הבצל בצפיפות. משבצים ביניהם את שיני השום, יוצקים יין לבן ומוסיפים מים   

   כמעט עד לכיסוי.

- מחממים תנור ל-140 מעלות.

- מביאים לרתיחה מעל להבה גבוהה, יוצקים שכבה של שמן זית מעל הבצלים ומפזרים 
   פלפל שחור גרוס. מכסים ואופים בתנור כשעה וחצי. מעלים את הטמפרטורה ל-180 

   מעלות, מסירים את המכסה וממשיכים לצלות עד שהבצלים מזהיבים.
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ן י של אודי ברק נ ק י ברוטב עדשים מקסי ו ק כרוב צל י סטי

כרוב צלוי הוא אחד המעדנים הטעימים ואם עוד לא ניסיתם, המתכון הזה הוא בדיוק מה 
שאתם צריכים. שימו לב להערות לגבי מרכיבים מקסקניים מיוחדים - את רובם אפשר

 להשיג במעדניות, אך יש גם תחליפים פשוטים וזמינים.

חומרים ל 4-6 מנות

1 כרוב לבן
1 כפית מלח

1 כף אורגנו מיובש
3 כפות שמן זית

1/2 כוס מים

לרוטב:
2 כפות שימורי צ'יפוטלה או 1 כפית פפריקה מעושנת

2 כפות שמן זית
3 שיני שום פרוסות

1 כפית קינמון
1 כפית כמון
1 כפית מלח

150 גרם רסק עגבניות
1/4 כוס טקילה/מזקל )לא חובה(

2 עגבניות חתוכות לקוביות
1 פלפל ירוק, חתוך לקוביות

1 פלפל חלפיניו טרי או 1/2 פלפל ירוק חריף, קצוץ
1 ליים או לימון – מיץ וקליפה מגוררת

2 כפות סירופ אגבה או 1 כף סוכר חום
3 כוסות עדשים ירוקות מבושלות

1 כף רוטב מולה מקסיקני או 1 קוביית שוקולד מריר, מגוררת
1/2 כוס כוסברה קצוצה

להגשה:
- עלי כוסברה

- גרגירי תירס מיובשים או בוטנים קצוצים
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ן י של אודי ברק נ ק י ברוטב עדשים מקסי ו ק כרוב צל י סטי

- מחממים תנור ל-200 מעלות על מצב טורבו.

- חוצים את הכרוב, נפטרים מהליבה, חותכים לפלחים ברוחב כ-2 ס"מ ומעבירים 
   לתבנית תנור.

- מפזרים מלח, מזלפים שמן זית ומים ומכניסים לתנור לצלייה של 40-50 דקות, 
   עד שפרוסות הכרוב מתרככות ומשחימות.

בינתיים מכינים את הרוטב: יוצקים שמן זית לסיר, מוסיפים שום ותבלינים ומחממים 
במשך 2-3 דקות מעל להבה בינונית.

- מגביהים את הלהבה ומוסיפים רסק עגבניות, טקילה, עגבניות טריות, פלפלים, מיץ 
   וקליפה של ליים ולימון ואגבה או סוכר. מערבבים ומבשלים כ-3 דקות נוספות.

- מוסיפים לסיר צ'יפוטלה או פפריקה מעושנת עם כוס מים רותחים ומערבבים.

- מוסיפים לרוטב את העדשים, מערבבים ומביאים לרתיחה. ממשיכים לבשל ללא מכסה 
   כ-20 דקות, עד שהרוטב מסמיך והטעמים מעמיקים.

- מוסיפים לסיר את רוטב המולה או השוקולד המגורר ואת הכוסברה הקצוצה, מערבבים 
   ומסירים מהאש.

- כשהכרוב מוכן, מחלקים לצלחות הגשה ויוצקים על הפלחים הצלויים את הרוטב. 
   מפזרים כוסברה טרייה וגרגירי תירס מיובשים או בוטנים.
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ת וסי שטרי קים ואגוזים של י גאלט סל

קיש פראי צבעוני וחגיגי, שיפאר את שולחן השבת או החג. אם רוצים לקצר את 
הדרך, אפשר להשתמש בגבינה טבעונית קרמית או טופו טחון ומתובל למילוי במקום 

בבשמל.

לבצק:
320 גרם )1/3 2 כוסות( קמח

2 כפות קורנפלור
קורט נדיב מלח

1/2 כוס שמן זית
125 גרם טופו משי טחון לקרם או יוגורט סויה טבעי

כ-3 כפות מים קרים

לקרם בשמל:
1/4 כוס קמח

1/4 כוס שמן זית
2 כוסות חלב סויה/שקדים ללא תוספת סוכר

1/4 כוס יין לבן יבש
1 כף שמרי בירה

1/4 כפית אגוז מוסקט מגורר
מלח לפי הטעם

למילוי:
5-6 סלקים מבושלים )אפשר מואקום(, חתוכים לפלחים קטנים

150 גרם טופו מתובל )למשל טופו פסטו(, מפורק לנתחים קטנים
חופן נדיב אגוזי פקאן

מלח, פלפל שחור גרוס טרי
שמן זית

עלי אורגנו טריים
מעט מלח גס

להגשה:
2-3 אגוזי ברזיל
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מתחילים בהכנת הבצק: מניחים בקערה קמח, קורנפלור ומלח ומערבבים. 
מוסיפים שמן זית ומערבבים עד לקבלת פירורים. מוסיפים טופו משי או יוגורט, 

מערבבים ומוסיפים מים בהדרגה רק לפי הצורך, עד לקבלת בצק אחיד ולא דביק. 
משטחים, עוטפים בניילון נצמד ומכניסים למקרר.

 בינתיים מכינים קרם בשמל: יוצקים לסיר בינוני שמן זית ומוסיפים קמח. מבשלים אותם 
יחד תוך כדי טריפה במטרפה ידנית, עד שמתקבל קרם אחיד. מוסיפים את יתר החומרים מלבד 

המלח וממשיכים לבשל לרתיחה קלה תוך כדי טריפה, עד לקבלת רוטב חלק וסמיך. טועמים, ואם 
יש צורך מוסיפים מלח. מסירים מהאש ומניחים להתקרר לטמפרטורת החדר, אם הבשמל מסמיך 

מאד מוסיפים עוד חלב סויה.

- מחממים תנור ל-180 מעלות.

מרכיבים את הגאלט: מרדדים את הבצק על משטח עבודה )אפשר לקמח מעט( לעיגול בעובי 
של כ-1/2 ס"מ. משטחים עליו את הבשמל כאשר משאירים מסביב שוליים נקיים של בצק בעובי 

כ-3 ס"מ. מניחים על הבשמל את פלחי הסלקים, מפזרים נתחי טופו ואגוזי פקאן ומתבלים במלח 
ובפלפל. מזלפים מעל שמן זית.

- מקפלים פנימה את שולי הבצק ומברישים אותם בשמן זית. מפזרים מסביב עלי אורגנו טריים  
   ומעט מלח גס ואופים בתנור החם 15-20 דקות, עד שהבצק פריך וזהוב. מגררים מלמעלה את 

   אגוזי הברזיל במגרדת דקה ומגישים חם.
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את שיטת הקיפול היפה הזו )ממש כמו שמקפלים פסטלים מבצק פילו, למי שמכירים( 
וכל אופן ההכנה של המתכון אפשר לראות בוידאו בעמוד האינסטגרם היפהפה של נוף.

אין דובדבנים בעונה? השתמשו בפירות חמוצים-מתוקים אחרים.

חומרים ל 4-6 סועדים

5 גבעולי כרישה יפים
1 כוס דובדבנים/משמשים/שזיפים טריים מגולענים

למילוי:
1/2 1 כוסות פריקה )חיטה ירוקה(

חופן פטרוזיליה קצוצה
חופן חמוציות או דובדבנים מיובשים

1 בצל מגורר גס
2 כפות סילאן

2 כפות רכז רימונים
1/4 כוס שמן זית

1 כף מלח
1/2 כפית בהרט
1/4 כפית קינמון

פלפל שחור לפי הטעם

לרוטב:
3 כפות שמן זית

2 כפות סילאן
2 כפות רכז רימונים

מעט מלח
1/2 2 כוסות מים
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ל ים של נוף עתאמנה איסמעי קה עם דובדבנ לאת בפרי כרישה ממו



אופן ההכנה:
- מעבירים את הפריקה לקערה, ממלאים במי ברז ומשרים למשך שעה. 

   מסננים היטב ומעבירים לקערה.

- בינתיים חותכים את קצה הכרישה הקרוב לשורש על מנת לחשוף את הטבעות. 
   מורידים את החלק העצי מהצד השני הקרוב לעלים )הוא בדרך כלל יותר כהה בצבע(. 

   חוצים את הכרישה לאורך עד למרכזה.

- ממלאים סיר גדול בשפע מים ומביאים לרתיחה. מבשלים את הכרישות כ-8 דקות 
   בסיר מכוסה ומעבירים למי קרח, לעצירת הבישול.

- מוסיפים לפריקה המסוננת את יתר חומרי המילוי ומערבבים לתערובת אחידה.

- מחממים תנור ל-220 מעלות על תכנית טורבו.

- מפרידים את טבעות הכרישה ומשטחים לעלים מלבניים על משטח עבודה 
   )את החלקים הפנימיים הקטנים שומרים בצד לריפוד הסיר(. מניחים כף מהמילוי 

   בקצה כל מלבן ומקפלים את הפינה פנימה לצורת משולש. ממשיכים לקפל עד לקצה
   ואם יש שארית קטנה, חותכים אותה בסכין חדה.

- מרפדים סיר רחב ושטוח שמתאים גם לתנור בעלי הכרישה הקטנים ומסדרים עליו את 
   המשולשים הממולאים. מפזרים ביניהם את הדובדבנים המגולענים.

- מערבבים בקערה את חומרי הרוטב ויוצקים מעל לכרישה, כך שהנוזלים יגיעו 
   עד ל-2/3 מגובה המשולשים )את היתר שומרים(. מכסים, מכניסים לתנור החם ואופים   

   במשך 40 דקות.

- מוציאים את הסיר, יוצקים את שארית הרוטב כך שיגיע שוב ל-2/3 מגובה המשולשים  
   )אם צריך מוסיפים עוד מים(, מכסים וממשיכים לאפות 40-60 דקות נוספות.
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מהמתכון הזה כדאי לכם להכין כמות כפולה, כי קציצות הן בדרך כלל לא משהו 
שמסתפקים במנה אחת ממנו. יואב ממליץ להכין את רוטב העגבניות מראש, כי טעמו

משתבח אחרי לילה במקרר.

חומרים ל-2 מנות

לקציצות:
1 כוס קינואה

1 תפוח אדמה קטן
1 בטטה קטנה

1 בצל קטן, חצוי ופרוס דק
1/2 כפית קמח תפוחי אדמה

חופן עלי כוסברה ופטרוזיליה קצוצים
1/2 כפית כמון

4 כפות שמן זית
מלח, פלפל שחור גרוס

תרסיס שמן זית או שמן זית להברשה
לספגטי זוקיני:

4 זוקיני כהים טריים
2 כפות שמן זית

מלח, פלפל שחור גרוס

לרוטב:
2 בצלים קצוצים
2 כפות שמן זית

2 עגבניות בשלות קצוצות
1/2 שן שום מעוכה

1/4 כוס רסק עגבניות
1/2 כוס מים או ציר ירקות

להגשה: 
חופן עשבי תיבול טריים לפי הטעם )כוסברה, בזיליקום, פטרוזיליה(
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ורד ואב שו ות של י י י ברוטב עגבנ נ י ק נואה עם ספגטי זו י צות ק קצי



מתחילים בבישול רוטב העגבניות )מומלץ יום לפני, הוא יהיה טעים יותר(: יוצקים שמן זית 
למחבת ומטגנים את הבצלים מעל להבה בינונית תוך כדי ערבוב מדי פעם, במשך 

כ-15 דקות. מוסיפים את השום, מערבבים וממשיכים לטגן עוד כ-5 דקות.

- מוסיפים לבצלים עגבנייה, מערבבים ומוסיפים רסק עגבניות וציר ירקות או מים. 
   מערבבים היטב וממשיכים לבשל במשך כחצי שעה מעל להבה נמוכה, עד שהרוטב

   מסמיך ומעמיק טעמים.

מבשלים את הירקות לקציצות: מקלפים את תפוח האדמה והבטטה, מעבירים לסיר קטן
ומכסים במים. מביאים לרתיחה וממשיכים לבשל עד שהירקות רכים.

מבשלים את הקינואה: שוטפים את הקינואה ומעבירים לסיר. ממליחים, מוסיפים 2 כוסות מים 
ומביאים לרתיחה. מנמיכים להבה, מכסים ומבשלים 15 דקות עד שהקינואה רכה והנוזלים 

נספגים.

- יוצקים 2 כפות שמן זית למחבת ומטגנים את הבצל במשך 5-10 דקות להזהבה קלה.

- מעבירים את הקינואה, הירקות המבושלים, הבצל המטוגן ויתר חומרי הקציצות לקערה. 
   מתבלים במלח ובפלפל ולשים בידיים לתערובת אחידה. טועמים ומתקנים תיבול במידת  

   הצורך. מאחסנים במקרר למשך 30 דקות.

מכינים ספגטי זוקיני: שוטפים ומייבשים את הזוקיני ויוצרים מהם רצועות ארוכות בעזרת 
מכשיר ספירלה או קולפן מתאים.

- יוצקים למחבת 2 כפות שמן זית ומקפיצים את הזודלס במשך כ-3 דקות מעל להבה בינונית. 
   מתבלים במלח ובפלפל ומעבירים למסננת מעל קערה, להגרת נוזלים.

- מחממים תנור ל-200 מעלות.

אופים את הקציצות: מוציאים את תערובת הקינואה מהמקרר ויוצרים קציצות. מסדרים על 
תבנית מרופדת בנייר אפייה, מרססים או מברישים בשמן זית ואופים בתנור החם כ-10 דקות, 

עד שהקציצות מתייצבות.

מרכיבים את המנה: מערבבים את הזוקיני המוקפצים עם רוטב העגבניות ומסדרים בצלחת 
לצד הקציצות האפויות. מפזרים עשבי תיבול קצוצים שאוהבים ומגישים.
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מתכון הכי קל בעולם להכנה, שקשה לדמיין עד כמה הוא טעים עד שלא לוקחים את הביס 
הראשון ומתעלפים. אורן מגיש את הכרוב שלו עם טחינת פיסטוק, טחינה גולמית איכותית 

ופסטו כוסברה.

חומרים ל-4 סועדים

2 ראשי כרוב סיני טרי, חצויים לאורך
4 כפות שמן זית איכותי + עוד שמן לזילוף

מלח ים אטלנטי או מלח גס
פלפל שחור גרוס

להגשה:
מיץ סחוט מלימון גדול

טחינה גולמית
תוספות שאוהבים: עשבי תיבול, אגוזים קצוצים, צנוברים קלויים, פסטו וכדומה

אופן ההכנה:
- מחממים תנור ל-250 מעלות.

- מרפדים תבנית בנייר אפייה ומזלפים עליו 4 כפות שמן זית, 

- מפזרים מלח ים ופלפל גרוס.

- מניחים את הכרובים החצויים הפוכים על השמן. משפשפים אותם קצת בתבנית, מזלפים 
   מעט שמן זית גם מלמעלה ומתבלים שוב במלח ובפלפל.

- צולים בתנור החם במשך 35-45 דקות, עד שהעלים החיצוניים של הכרוב נשרפים.

- מיד כשהכרובים יוצאים מהתנור הופכים אותם, סוחטים לימון ומזלפים טחינה גולמית
   בנדיבות.

- מניחים על צלחות הגשה ומנקדים בעשבי תיבול קצוצים, פסטו, טחינת פיסטוק, אגוזים 
   וכל תוספת אחרת שאוהבים. מגישים ומתענגים.
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אל תתנו לשימוש בשמרים להבהיל אתכם, ההכנה של  הבצק המושלם הזה ממש פשוטה  
בעצם מדובר בפנקייק. הוא יעבוד מצוין גם באפייה, כך שהוא מתאים גם למי שטיגון

הוא לא כוס השמן שלהם. 

חומרים ל 15-20 יחידות

לבצק:
450 גרם )1/4 3 כוסות( קמח לבן

150 גרם )3/4 כוס( סולת
2 גרם )1/2 כפית( סוכר

5 גרם )1 כפית( שמרים יבשים
קורט מלח

1/3 כפית אבקת סודה לשתיה
1 ליטר מים חמימים )לא חמים או רותחים, פושרים כאלה(

למלית:
2 גבעולי כרישה, חצויים לאורך ופרוסים דק

2 שיני שום קצוצות
500 גרם פטריות יער או תערובת פטריות טריות, קצוצות גס

150-200 גרם עלי תרד שטופים
4 כפות רוטב סויה איכותי

1/2 כוס צנוברים קלויים
חופן עלי בזיליקום ופטרוזיליה, קצוצים

מעט מלח, פלפל שחור גרוס
1/3 כוס שמן זית

שמן לטיגון או להברשה

להגשה: 
3 כפות לימון פרסי טחון )לא חובה אבל מוסיף המון!(
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י נ ות ותרד של מאיר אדו וי פטרי ל יף במי קטאי



אופן ההכנה:
מכינים את הבלילה: מעבירים את כל החומרים למיכל הבלנדר )רק אם יש לכם בלנדר 

מספיק גדול( ומערבלים לבלילה חלקה. לחילופין, אפשר לטרוף בקערת המיקסר עם 
מטרפה או בקערה גדולה עם מטרפה ידנית )יותר קשה, כי חייבים להיפטר מהגושים(. 

מכסים ומשהים למנוחה של שעה בטמפרטורת החדר.

בינתיים מכינים את המלית: מחממים שמן זית במחבת רחבה ומטגנים את הכרישה כ-5 דקות 
תוך כדי ערבוב מדי פעם, עד שהיא מתרככת והופכת שקופה. מוסיפים שום ופטריות, 

מערבבים וממשיכים לטגן כ-10 דקות, להעמקת טעמים.

- מוסיפים את השום ועלי התרד )אפשר לקרוע אותם מעט(, יוצקים למחבת את הסויה, 
   מערבבים ומסירים מהאש. מניחים להתקרר מעט.

- מוסיפים למלית את הצנוברים ועשבי התיבול ומתבלים במלח )בזהירות כי הסויה מלוחה( 
   ובפלפל. מערבבים ומעבירים למסננת להגרת נוזלים.

מכינים את הבצק: מחממים היטב מחבת נון-סטיק קטנה מעל להבה בינונית-נמוכה ויוצקים 
מהבלילה כך שייווצר פנקייק בקוטר של כ-15 ס"מ. מחכים עד שמופיעות בועות )יהיו הרבה, 

קצת כמו לחוח( והצד העליון כמעט יבש לחלוטין. לא הופכים!! ומוציאים לצלחת.

- מניחים במרכז הפנקייק 1-2 כפות מהמילוי ומקפלים לחצי, כמו אמפנדס. מהדקים 
   היטב את הקצוות )לא צריך להבריש או משהו, הבצק ממש נדבק( ומעבירים למגש. 

   ממשיכים כך עם שאר הבלילה והמלית. בשלב הזה אפשר לכסות היטב ולאחסן במקרר
   עד שלושה ימים או במקפיא עד שבועיים.

אם מטגנים: בצורה הקלאסית מטגנים טיגון עמוק ואפשר גם לטגן טיגון רדוד  יוצקים שמן זית 
למחבת כך שיכסה את התחתית בשכבה דקה ומטגנים את הכיסונים כמה דקות מכל צד עד 

שהם זהובים ופריכים.

אם אופים: מחממים תנור ל-200 מעלות. מרפדים תבנית בנייר אפייה, משמנים אותו בשמן 
זית ומניחים עליו את הכיסונים. מברישים היטב גם את הצד העליון ואופים בתנור כ-10 דקות, 

עד שהבצק אפוי והכיסונים מזהיבים מעט. מסדרים על צלחות הגשה, מפזרים על הקטאייף 
לימון פרסי טחון ומגישים חם.

אם רוצים להכין מראש: אפשר לשמור את הכיסונים הממולאים לפני הטיגון או האפייה  
במקרר עד 3 ימים ובמקפיא עד שבועיים, כשהם עטופים היטב. אם אתם מכינים מראש חשוב 

לוודא שהמלית תגיר נוזלים היטב )אפילו כמה שעות( ומומלץ להוסיף לה 2 כפות של פירורי 
לחם או שקדים טחונים, שיספחו את הנוזלים.
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כדורי טופו שחומים מבחוץ ורכים כענן מבפנים עם רוטב לימוני קליל ושני סוגי קטניות 
באותה המנה, בלי להרגיש כבדות או הגזמה. טיפ: הכינו את הכדורים בתור קניידלך 

למרק ירקות עשיר.

חומרים ל 6-8 מנות

לקציצות:
600 גרם טופו מוצק

1 בצל קטן
3 שיני שום

1 כף זרעי כוסברה כתושים
חופן גבעולי פטרוזיליה, קצוצים

חופן גבעולי שמיר, קצוצים
1/2 כוס פירורי לחם )לגרסה ללא גלוטן או לפסח משתמשים בקמח עדשים כתומות(

מלח, פלפל שחור גרוס
שמן זית

לרוטב:
1 קופסא גדולה עלי תרד או צרור מנגולד/תרד תאילנדי/תרד טורקי שטופים היטב

1/2  1 כוסות )300 גרם( עדשים ירוקות, שטופות
1 בצל, חצוי ופרוס דק

3 שיני שום, פרוסות דק
מיץ וקליפה מגורדת משני לימונים

1 כף זרעי כוסברה כתושים
מלח, פלפל שחור גרוס

שמן זית

להגשה:
פטרוזיליה קצוצה, קליפת לימון מגורדת

19

י של אורי שביט נ מו י כדורי טופו ברוטב עדשים ל



אופן ההכנה:
- מחממים תנור ל-200 מעלות.

מכינים את הקציצות: חותכים גס את הטופו והבצל ומניחים במיכל של מעבד מזון. 
מוסיפים שום ו-3 כפות שמן זית ומעבדים לקבלת משחה סמיכה. מעבירים לקערה.

- מוסיפים לטופו הטחון זרעי כוסברה, עשבי תיבול קצוצים, פירורי לחם, מלח ופלפל שחור 
   ומערבבים היטב בעזרת הידיים. טועמים ומתקנים תיבול.

- יוצרים מהטופו כדורים בגודל של כדור פינג פונג ומניחים על תבנית מרופדת בנייר אפייה. 
   מזלפים מלמעלה שמן זית ומגלגלים בו את הכדורים בעדינות כדי שייעטפו בשמן.

- אופים בתנור החם במשך 15-20 דקות עד שהכדורים מוצקים ושחומים. מוציאים מהתנור.

בינתיים מכינים את הרוטב: מחממים שמן זית בסיר רחב. מטגנים את הבצל, השום וזרעי 
הכוסברה כ-5 דקות, עד שהם מתרככים ומעלים ניחוח. מוסיפים את העדשים ומטגנים כ-5 

דקות נוספות.

- מוסיפים תרד, מיץ לימון ופלפל שחור גרוס )לא מוסיפים מלח( ומטגנים עוד 2-3 דקות עד 
   שהתרד מתרכך מעט. מוסיפים מים עד 2 ס"מ מעל גובה תכולת הסיר ומביאים לרתיחה.

- מנמיכים את הלהבה, מכסים ומבשלים כ-15 דקות / עד שהעדשים רכות אך לא מתפרקות. 
   ממליחים, טועמים ומתקנים תיבול.

- מוסיפים לסיר את כדורי הטופו האפויים ומבשלים אותם ברוטב כ-10 דקות. מסירים מהאש 
   ומגישים עם אורז או כל תוספת אחרת שאתם אוהבים.

20

י של אורי שביט נ מו י כדורי טופו ברוטב עדשים ל



אפשר להחליף את הדובדבנים בשזיפים או בענבים שחורים.

חומרים לתבנית בקוטר 24 ס"מ.

לעוגת שוקולד:
125 מ"ל נוזל מי חומוס מקופסת שימורים )קופסה אחת(

200 גרם )1 כוס( סוכר
קורט מלח

175 גרם )1/4 1 כוסות( קמח
35 גרם )1/2 3 כפות( קקאו

1 כפית אבקת אפייה
30 מ"ל )2 כפות( שמן

לקרם וניל:
675 גרם קרם קוקוס קר, חלק שומני מוקשה בלבד 

)תצטרכו כ-3 פחיות עם אחוז שומן הכי גבוה(
100 גרם אבקת סוכר

40 גרם )4 כפות( אינסטנט פודינג וניל
1 כפית תמצית וניל איכותית

לדובדבנים:
150-200 גרם דובדבנים מגולענים

2 כפות ליקר פירות יער )לא חובה אבל ממש מוסיף!(

לציפוי שוקולד:
150 גרם שוקולד מריר קצוץ
150 גרם קרם קוקוס מוקשה

לקישוט:
דובדבנים טריים או פירות עונתיים אחרים
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אופן ההכנה:
- מחממים תנור ל-170 מעלות.

מכינים את עוגת השוקולד: יוצקים את מי החומוס לקערת המיקסר ומקציפים במהירות 
בינונית במשך 5-6 דקות עד שהנוזל מתחיל להקציף ולהסמיך. 

- מגבירים את מהירות ההקצפה ומעבירים לקערה בהדרגה את הסוכר והמלח. ממשיכים 
   להקציף 5-6 דקות נוספות, עד שמתקבל מרנג מבריק ויציב מאוד.

- מנפים לתוך הקערה קמח, קקאו ואבקת אפייה ומקפלים בעדינות עד שהתערובת כמעט 
   מתאחדת.

- מוסיפים את השמן וממשיכים לערבב בעדינות לבלילה אחידה. אחרי הוספת השמן התערובת
   תאבד הרבה מהנפח שלה ותהפוך יחסית דלילה - לא להיבהל, זה בסדר.

- משמנים היטב את התבנית ויוצקים פנימה את הבלילה. אופים 30-40 דקות עד שמתקבלת 
   עוגה תפוחה, שקיסם הננעץ במרכזה יוצא יבש. מניחים להתקרר לחלוטין לטמפרטורת החדר 

   וחוצים לרוחב בסכין משוננת, לקבלת שתי שכבות.

מכינים קרם וניל: מעבירים לקערת מיקסר קרם קוקוס, אבקת סוכר, אינסטנט פודינג ותמצית 
וניל ומקציפים לקבלת קצף אוורירי ויציב.

- מעבירים את הדובדבנים המגולענים לקערה, מוסיפים ליקר פירות יער ומערבבים.

מרכיבים את העוגה ברינג או בתבנית מתפרקת: מניחים בסיס של עוגת שוקולד ומפזרים עליו 
דובדבנים בצפיפות בשכבה אחידה. יוצקים את קרם הוניל על הדובדבנים ומשטחים. מניחים 

על הקרם את שכבת העוגה השניה ומהדקים בזהירות. מאחסנים במקפיא למשך 3-4 שעות, עד 
שהעוגה יציבה לחלוטין.

מוציאים את העוגה הקפואה מהתבנית ומעבירים לצלחת הגשה.

מכינים את הציפוי: מעבירים את השוקולד הקצוץ לקערה, מוסיפים קרם קוקוס וממיסים 
במיקרוגל או מעל סיר עם מים רותחים )בן מארי( עד לקבלת קרם חלק ומבריק.

- יוצקים את קרם השוקולד על העוגה הקפואה ומניחים לו לזלוג על הדפנות למראה נטפים. 
  מקשטים בדובדבנים טריים ומגישים מיד.
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