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 מצרכים:

 מיקס עלים; בייבי, רוקט, חסה מסולסלת
 מלפפון פרוס

 כרוב ירוק
 נבטים

 פטריות שמפיניון פרוסות
 סלרי קצוץ
 ול חצוי ופרוס דקבצל סג

 גזר מגורד/חתוך בקולפן
 חצי רימון

 גרם פיצוחים קלויים 100
 גרם צנובר קלוי 50
 גרם שקדים פרוסים/גפרורים 50

 
                                                  לרוטב: 

 חצי כפית מלח
 חצי כפית פלפל

 סחוט מיץ מלימון 
 כפות שמן זית 2

                                                  חצי כוס שמן שומשום 
 

 אופן ההכנה:
               . בצנצנת מערבבים את חומרי הרוטב. לשקשק היטב ולשמור בקירור. 1
 . מסדרים את כל חומרי הסלט בקערה יפה.2
. לפני ההגשה להוסיף את הרוטב לסלט ולערבב בעדינות שהרוטב ילטף את כל העלים 3

  והירקות.
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 מצרכים:
 פקעות שומר גדולת 2
 , קלופותhפקעות קולורב 2

 לפרוס את השומר והקולרבי לפרוסות )אפשר במעבד מזון בדיסקית לפריסה(
 להעביר לקערה ולערבב

 
 רוטב:

 כוס שמן זית 1/3
 כוס מיץ לימון 1/3
 שיני שום כתושות )כפית( 2

 כפית מלח 1/2
 ץ פלפלקמצו

 חמוציות ללא סוכר
 להכניס לצנצנת את החומרים ולנער.

 לצקת על הסלט, רצוי להשהות לפני ההגשה, לספיגת הטעמים
 

 לגיוון:
 כוס גרגרי רימונים 1
 כוס זיתים שחורים 1

 עלי כוסברה ושמיר , קצוצים
 גרגרי חרד 1
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 כים בעזרת סכין חדה לרבעים.שוטפים היטב את עגבניות השרי וחות
 שיניים( 4מוסיפים פרוסות שום )

 מוסיפים כוסברה או בזיליקום קצוץ
 כפות שמן זית 2

 חצי לימון סחוט
 פלפל ומלח

 
  



 9  

 
 אנשים בערך( 6-4)

 מצרכים:
 עגבניות שרי 10

 תלוי כמה אוהבים( -פטריות שמפיניון )קופסה/חצי
 חצי בצל סגול

 %5גר' בולגרית  100
 חצי שקית עלי רוקט

 זעתר
 חומץ

 חצי לימון
 

 מערבבים הכל ומתבלנים לפי איך שאוהבים הכנה:
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 שומר 1
 ברוקולי 1

 מיץ מחצי לימון
 שמן זית

 מלח
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 :מצרכים

 ם מופרדיםכרובית יפה לבנת פרחי
 לשטוף היטב וליבש 

 לגורר בפומפיה דקה לפרורים קטנים 
 )רק את הפרחים(ולשים בקערה

 צרור פטרוזיליה 
 חצי צרור כוסברה

 צרור נענע רק עלים
 מלפפונים קשיחים 2

 גמבה אדומה
 לימון שלם על קליפתו

 עגבניות אדומות וקשות3
 יחידות של בצל ירוק5

 את הכל לקצוץ קטן קטן 
 לקערת פרורי הכרובית להוסיף
 ולערבב

 
 רוטב:

 כפות שמן זית 3
 רבע כוס מיץ לימון טרי

 כפית מלח ים
 כף דבש )אפשרות(

 לערבב היטב ולשפוך על הסלט
 תוספות נוספות אפשרות

 גר' גרעיני חמניות / דלעת/ סומסום קלויים 50
 לפזר מעל

 %5גבינת עיזים קשה 
 גם כן לפזר מעל ולהתענג

 ב ת א ב ו ן
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 מצרכים:

 חצי ראש חסה
 עלי תרד

 תפוז חתוך 1
 אגוזי מלך

 
 :רוטב

 כף דבש
 כפות שמן זית 3
 שום כתוש 1

 מיץ מחצי תפוז, מיץ מרבע לימון
 מלח פלפל
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 חותכים דק כרוב לבן בינוני.

ליש רוטב סויה, שליש חומץ בלסמי, חצי : שליש כוס שמן זית, שבצנצנתמכינים את הרוטב 
 שיני שום קצוצים. מערבבים. 3כפית סוכר חום ו

אפשר להוסיף כל גרעינים קלויים בלי שמן. בתאבון.
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 קופסאות פטריות 2

 ראש סלרי½ 
 בצלים 2

 כף שמן
 מעט כרכום
 מעט כמון

 מלח ופלפל.
 מטגנים את הבצל והסלרי עד להשחמה.

 מוסיפים את הפטריות.
 מטבלים ואוכלים.

 ניתן לאכול כסלט חם או קר.
 ניתן כתוספת מעל מנת האורז המלא.
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 מצרכים:
 חסה 1

 כרוב לבן½ 
 חבילת פטריות

 גזרים 3
 גמבות 2
 מלפפונים 3
 עגבניות 2
 בצל גדול 1

 קופסת שימורים של חומוס
 

 אופן ההכנה:
 כל הירקות טוב טוב לשטוף את

 לחתוך את הירקות לקערה גדולה
 לתבל את הסלט באיזה רוטב שאוהבים )כמובן מגרשי :((
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פלפל אדום/צהוב  לדסקיותגזרים  3כרוב חתוך לקוביות לא קטנות )אפשר גם כרובית(, 

כוס חומץ  1 ,כוסות מים רותחים 3לרצועות. להכניס כל הירק החתוך לקערה גדולה. הוספת 
 כף סוכר, מעט שמן זית, מלח לפי הצורך. 1מתוק,  יצ'ילכוס ¾ רגיל, 

 הסלט טעים יותר למחרת,
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 לסלט:

 גזרים קלופים ומגוררים 10
 גבעולי סלרי חתוך דק 8

 חופן חמוציות ללא סוכר )לא חובה(
 

 לרוטב:
 קלמנטינות 6זים או תפו 3 -מיץ סחוט מ

 כוס חומץ בלסמי 1/4
 מערבבים את כל הרכיבים, מוסיפים את הרוטב ונותנים לסלט "לנוח" כשעה.

 הערה: הסלט מוצלח במיוחד יום אחרי ההכנה. 
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 לחתוך ירקות למקלות )גזר, סלרי, פלפל, קולרבי, כרוב, כרובית...(

 טרי, טיפה שמן קנולה/זית, מלח, פלפל, עלי סלרי המון מיץ לימון רוטב:
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 חצילים קלויים 2

 כוס טחינה גולמית 3/4
 כוס מים )מעט פחות( 3/4
 כפית שום קצוצה 1

 לימון 1/2מיץ מ 
 כפית מלח 1/2

 מערבבים הכל יחד מלבד החצילים, טועמים ומתקנים תיבול.
 לטחינה ומערבבים היטב.מוסיפים את החצילים 
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 רכיבים:

 דקות 20ראש כרובית אחרי בישול של  1
 חינה גולמית גדושהטכף  1

 כוס מים¼ 
 לימון סחוט 2-1

 חבילה(¼ פטרוזיליה קצוצה )בערך 
 שום כתוש ) שיניים(

 כף אבקת שום
 פפריקה מתוקה

 מלח ופלפל לפי הטעם
 

 :אופן ההכנה
 התרככות½ דקות את הכרובית עד  20-15מבשלים 

 לערבב אץ כל שאר החומרים בכוס, ולשפוך את התערובת על הכרובית בקערה ולערבב
 דקות 15לפזר את הכרובית על התבנית ולאפות בחום גבוה 
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מהכרובית(. מבשלים  מבשלים את הכרובית במעט מים עם מלח )המים עד לגובה כרבע

 כרבע שעה בודקים שהכרובית לא קשה.
מעבירים את הכרובית לתבנית ומכניסים לתנור לעוד רבע שעה, חמש דקות אחרונות 

 למצב גריל.
 טחינה ביתית ומכניסים לעוד מספר דקות לתנור. שופכים על הכרובית 
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 חומרים:

 שחורות, חומות או ירוקות, שטופות ומסוננות כוס עדשים½ 
 פנהדעלה  1

 מעט פלפל אנגלי טחון )לא חובה(
 כף שמן זית 1
 בצלים בינוניים 2
 שיני שום כתושות 2

 כפית בזיליקום יבש¼ 
 כוס אגוזי מלך, קלויים קלות½ 
 ביצה קשה 1

 כפיות רסק עגבניות 1½ 
 כפית מלח½ 

 פלפל שחור
 כפות מיץ לימון 2-1

 
 פן ההכנה:או

כוסות מים, עלה דפנה ומעט פלפל אנגלי  1½ בסיר קטן שמים את העדשים עם  .1
דקות, עד שהעדשים מתרככות.  25ומביאים לרתיחה. מנמיכים את האש ומבשלים כ 

 מסננים וזורקים את עלי הדפנה.
מחממים במחבת שמן זית ומטגנים את הבצלים עד להזהבה, מוסיפים שום  .2

 עוד דקה ומסירים מהאש. , מערבביםםובזיליקו
המעבד מזון מעבדים תחילה את האגוזים, מוסיפים את הביצה ומעבדים. מוסיפים  .3

את יתר המרכיבים ומעבדים עד למרקם אחיד אך לא חלק מדי. מתקנים טעמים 
 באמצעות שמן זית, מלח, פלפל ומיץ לימון.
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 עדשים שחוריםכוס  1½
 קצוצים-גבעולי סלרי 4

 %3גר. גבינה בולגרית  100
 לאחר שהושרו במים חמים.)ללא שמן(-עגבניות מיובשות בשמש 8-כ

 כף חומץ בלסמי
 מיץ מחצי לימון מלח פלפל 

דקות עד שמתרכך, לא יותר  15-שעתיים. מבשלים כ -משרים את העדשים במים לשעה
 מידי רך. מקררים.

 עגבניות מיובשות וגבינה בולגרית קוצצים סלרי,
 כולל החומץ והתבלינים. -מערבבים הכל יחד

 חצי שעה לספיגת הטעמים.-מאפשרים כ
 בתאבון

  



 24  

 
 לבשל במים עם מלח עד שהן רכות אך לא מתפרקות. –כוס עדשים שחורות  1

 
 לצנן ולהוסיף:

 בצל רגיל קצוץ
 זיליה או כוסברהכוס פטרו1/2
 כפות שמן זית 2
 כפות חומץ בלסמי )לפי הטעם( 2-1

 מלח לפי הטעם
 לערבב הכל ולהגיש 
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 כוס קינואה אדומה או לבנה 1
 עלי מנגולד גדולים, מופרדים לעלים וגבעולים, קצוצים 6
 גזר מגורד 1
 דקבצלצלי שאלוט, פרוסים  4-3
 שיני שום, קצוצות 2
 עגבנייה קצוצה גס 1

 קמצוץ קינמון
 מלח, פלפל שחור גרוס

 כף שמן קוקוס 1
 שמן זית

 
 הכנה:
מבשלים את הקינואה: מחממים מעט שמן זית בסיר. מוסיפים את הקינואה ומטגנים  .1

דקות. ממליחים מעט ומוסיפים פי שתיים מים. מביאים לרתיחה, מנמיכים  3-2אותה 
 דקות עד שהקינואה מוכנה. 20ומכסים את הסיר. מבשלים  את הלהבה

במקביל מאדים את הירקות: מחממים מעט שמן זית ושמן קוקוס במחבת רחבה.  .2
דקות מעל להבה גבוהה עד  3-2מאדים את בצלצלי השאלוט והשום במשך 

שהבצלים מתרככים ונעשים שקופים. מוסיפים את גבעולי המנגולד הקצוצים וממשיכים 
 דקות נוספות. 2ת כ לאדו

 2מוסיפים למחבת את הגזר המגורד ועלי המנגולד הקצוצים וממשיכים לאדות כ  .3
 דקות נוספות.

מוסיפים למחבת הירקות את הקינואה המבושלת. ומערבבים היטב. מוסיפים את  .4
 העגבניה, מתקנים תיבול במידת הצורך ומגישים חם או בטמפרטורת החדר.

 
  



 26  

 
 מבשלים בסיר:

 כוס קינואה1
דקות עד שכל המים נבלעים והקינואה  20-כוסות מים רותחים ומלח ומעט שמן, כ 1½

 ומקררים!-"נפתחת"
 קוצצים דק:
 ענע ובצל ירוק.נ ,כוסברה ,הפטרוזילי חופן של:

 אגוזים או שקדים
 חמוציות או עגבניות יבשות

 
 רוטב:

 לח ולפלפלמ שמן זית, מיץ לימון,
 ומערבבים הכל.....ובתיאבון.....
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 הרכיבים:

 גר' עדשים שחורות שהושרו ללילה 200
 גר' שעועית מש שהושרתה ללילה 200

 בטטות בינוניות 4
 רימון 1/2 -גרגירים מ

 
 לרוטב:

 מיץ סחוט מלימון אחד
 כפות שמן זית 3
 כפות סילאן 3

 מלח, פלפל
 

 ההכנה:
 מבשלים את הקטניות )בנפרד( עד שהן "אל דנטה" ולא רכות מידי, מצננים

ס"מ. מרססים במעט ספרי שמן זית,  1בגודל של  קולפים את הבטטות וחותכים לקוביות 
 מעלות כחצי שעה. מצננים. 180אופים בתנור בחום של 

 מערבבים את כל חומרי הסלט
 מוסיפים את הרוטב, ממש לפני ההגשה
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םמרקי  
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 מצרכים:
 בטטות 3

 חצי כוס עדשים אדומות
 כוסות מים 8

 כפית פפריקה
 חצי כפית כמון

 פלפל שחור גרוס
 כפות אבקת מרק 2

 מלח
 

 אופן ההכנה:
דק'. מוסיפים את שאר המצרכים,  4-חותכים את הבטטות לקוביות בינוניות, מטגנים אותם כ

 ים על אש בינונית עד שהבטטות רכות.מביאים להרתחה. מבשל
מהסיר את הבטטות לכלי יחד עם חצי מכמות הנוזלים וטוחנים. מחזירים לסיר  מסננים

 דק' נוספות. 20-ומבשלים עוד כ
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 לטגן בצל קצוץ.
  שיני שום קצוץ. 4-3להוסיף לטיגון 

 להוסיף:
 גזרים חתוכים לעיגולים 5-4
 י סלרי חתוכים דקגבעול 5-4
 כוס עדשים ירוקות 1
 כוס עדשים אדומות 1

 חצי כוס בורגול )לא חובה(
 כף אבקת מרק עוף

 פלפל שחור לפי הטעם + מלח
 לכסות במים ולהגיע לרתיחה.
 לבשל כשעה על אש קטנה.

 מידי פעם לבחוש מכיוון שלעדשים יש נטייה לשקוע למטה בסיר.
 לבדוק האם יש צורך להוסיף מים.

 בהצלחה  מות המים צריכה להיות לפי אם אוהבים מרק סמיך או דליל יותר.כ
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 עדשים כתומות גק" 0.5
 גזר חתוך  2
                                                                    בצל  2

 : תבלינים
      , )זנגוויל( רג'ינג'מלח, פלפל,  שום כתוש,

 עלה דפנה כמון, כורכום,
 

 :הכנה
מאדים בצל וכשמוכן מוסיפים את כל התבלינים  םבינתיימשרים את העדשים במים. 

     ומערבבים. 
מסננים את העדשים שהשרנו מוסיפים לסיר יחד עם הגזר. מוסיפים הרבה מים )קטניות 

 סופחות הרבה מים(.
 רך לחצי שעה .)שהגזר כבר רך(.ומבשלים. בגמר רתיחה מורידים לאש קטנה בע

 מורידים מהאש וטוחנים בבלנדר יד. מרק קל, מהיר בריא ומשביע. 
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 חומרים:

 סלסילת פטריות שמפיניון או פורטבלו
 בצל חתוך לקוביות

 כוסות מים 6
 מלח, פלפל לבן ושחור, פטרוזיליה, שום כתוש, כפית אבקת מרק פטריות

 
 הכנה:

 דקות על אש קטנה 10מאדים את הבצל מוסיפים את הפטריות ומבשלים במשך 
 מוסיפים את התבלינים והמים ומבשלים עוד רבע שעה

 טוחנים הכל בבלנדר.
  



 33  

 
 חצי חבילה ברוקולי קפוא

 קישואים 3
 בצלים  2

 כף אבקת מרק
 מלח פלפל אגוז מוסקט.

 חצי כוס קינאה.
 מן זית. כפות ש2

 
 לאדות בצל קצוץ דק. להוסיף קוביות קישוא וברוקולי. 

 ליטר מים.  145להוסיף כ 
 להוסיף תבלינים. 

 לבשל עד שמתרחש. 
 לטחון לא דק במטחנת מוט. 

 בתיאבון דקות.  20ה ולבשל עוד כ להוסיף קינא
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 כף שמן קנולה

 שני בצלים חתוכים-בצל
 שיני שום( 3להוסיף )אפשר 

 קישוא
 כרשה )פרסה(

 ברוקולי
 קולרבי

 סלרי )גבעול ועלים(
 חצי כוס עדשים ירוקים
 חצי כוס אפונה יבשה
 פטרוזיליה, כוסברה

 פטריות שיטאקי )אם יש(
 

 אופן ההכנה:
 . לחמם את השמן בסיר גדול ולהוסיף את הבצלים.1
 . לטגן את הבצלים עד שיתרככו )לא ישרפו(.2
 סיף את הירקות הירוקים ומים עד כדי כיסוי וקצת יותר )ככל שיש מקום בסיר(.. להו3
 .ניתן לשים איזה ירקות ירוקים שיש בבית. לא חייבים את כולם.4
 . להוסיף תבלינים כמו מלח, פלפל שחור גרוס/פלפל לבן, חוואיג' למרק לפי הטעם.5
 . מבשלים עד שהעדשים והאפונה רכים.6
 בלנדר ולרסק את הירקות לרסק.. ניתן להכניס ל7
 . לאכול בתיאבון8
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 חומרים:

 קישואים 4
 קפואים ) או טריים( ליוברוקחבילת פרחי 

 מלח פלפל לפי הטעם
 שיני שום  5-4
 בצלים גדולים קצוצים 2
 כפות שמן 2

 אבקת מרק עוף
 יוגורט

 
 אופן ההכנה:

ם בשמן, קולפים את הקישואים, חותכים ומוסיפים לסיר, מוסיפים את מטגנים את הבצל והשו
ליטר ומבשלים. מצננים מעט  3ואת אבקת המרק ושאר התבלינים. מוסיפים כ  יהברוקול

 ומרסקים באמצעות בלנדר ידני. לפני האכילה אפשר להוסיף יוגורט. 
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 המצרכים :

 %5לבנה  1
 כמה מלפפונים טריים

 המון שום
 מעט שמן זית

 שמיר טרי
 מלח ים
 פלפל

 
 םהחומריאת המלפפון מוסיפים שאר  הבפומפייבעיקרון ההכנה מאוד פשוטה. מרסקים 

ונותנים לזה לנוח במקרר כשעה לערך. האמת היא שהצזיקי הוא לא רק מטבל. ניתן 
 וד.להגיש אותו גם כסלט, כרוטב, כמרק קר ומרענן ועוד וע
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 פשטידות
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 מצרכים:
 בצל גדול 1

 חבילת תרד טרי ) אפשר גם קפוא( שטוף וחתוך
 כוסות קינואה מבושלת במים ומלח ) רצוי להשרות לכמה שעות משפר את הטעם( 2
 %5גבינה לבנה   1
 ביצים 3
 שיני שום 4
 כפית פפריקה אדומה ) אפשר חריף( 1

 רוזמרין קצוציםטימין ו
 מלח פלפל

 כפיות שמן זית או תרסיס שמן 2
 

 אופן ההכנה:
 להוסיף עשבי תיבול + תבלינים לטגן את הבצל עד שמזהיב, להוסיף שיני שום,

 להוסיף עלי תרד ולהמשיך לטגן עד ריכוך.
 לערבב ביצים + גבינה + קינואה מבושלת + עלי תרד.

 מעלות עד הזהבה. 180להכניס לתנור חום 
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 3ביצים,  4לבן,  + גבינה לבנה / 'קוטג 2  -לטגן עד שמשחימים. להוסיף -בצלים גדולים 3

 דקות. 30מעלות, כ 180כפות אבקת מרק. 
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 %3גר' גבינה לבנה  750
 %3גר' קוטג'  250

 ביצים 4
 כפות קוואקר 5
 בצל מטוגן במעט שמן 1

 9אהוב )פטריות, ברוקולי, קישוא, כרובית וכו' ירק
 דק' או עד שמוכן 45-מעלות ל180לערבב את כל החומרים יחד ולהכניס לתנור 

 

 
  



 41  

 :חומרים
 (%3גביע גבינת קוטג' ) 1
 (%3גביע גבינה לבנה ) 1

 (%9גרם גבינה צהובה מגורדת ) 150 – 200
 קת מרק פטריותכפות אב 2
 ביצים טרופות 3
 כפות קמח כוסמין 2

 מעט שמן לטיגון
 בצלים 2

 גרם פטריות )שמפיניון ופורטבלו( 500
 מלח ופלפל לפי הטעם

 מעט אגוז מוסקט
 

 :אופן ההכנה
 מאדים עם מעט שמן את הבצל והפטריות.  . 1
 בקערה גדולה מערבבים את כל שאר החומרים.  . 2
 ת הבצל והפטריות ללא הנוזל.מוסיפים לקערה א  . 3
 מתבלים לפי הטעם.  . 4
 דקות. 50 - 40אופים בחום בינוני   . 5
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 בצלים קצוצים מטוגנים ומאודים בכף שמן זית. 4-3

 להוסיף:
ג גבינה לבנה/או קוטג'  250כפות קמח מלא + חצי כפית אבקת אפיה +  3-2ביצים +  2
 פלפל. ת מרק בצל/פטריות+ מלח,( +כף אבק%5-%3)

 נחמד אך לא חובה:
לפזר  לשמן תבנית ולפזר בתחתית לפני יציקת הבלילה פירורי לחם רגילים או מוזהבים.

 פירורי לחם מעל הפשטידה לפני האפייה.
 דקות או עד שהשחים. 45לאפות בתבנית משומנת בחום בינוני כ
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שיכולה  תוספת  /תיבול מהיר  יד  בהישג  לנו  יהיה  שתמיד  נוח  אוד מ
 כדוגמת : מאכל  כל  כמעט  לשדרג 

 ובכלל ....  צח  לבנה , אורז , מרק  סלט , גבינה 
 

 הרעיון :
זמינים  שיהיו  כזאת  בצורה  ולהכינם   ירוקים  עליים  ירקות  מספר  לקחת 
 כשצריכים . פעם  כל  מהכנתם  ל להבדי במידי 

 
 אז :

 
 רכיבים:
 פטרוזיליה צרור 
 שמיר צרור 
 כוסברה צרור 
 ירוק / עירית בצל  צרור 
 סלרי עלי 

 
 ההכנה : אופן 

יותר  או  ירקות   2 של  שילוב  זו  מרשימה  לוקחים 
 אוהבים . שאתם  שילוב  ובכל  לכם  שנראית  כמות  בכל  , 

 להם ולתת  אותם  לשטוף  במטרה  קרים  ברז   מי בקערת  משרים 
 רעננים שיהיו  מנת  על  נוזלים  לספוג 
 סופג . נקיה / נייר  מטבח  במגבת   היטב  היטב   ומיבשים  שוטפים 
 דק . –דק  שלקחנו  הירקות  מגוון  את  קוצצים 

ומשתמשים  במקרר  אחסון  בכלי  להתפאר"  ידינו  "פרי  את  מאחסנים 
 בתחילה. שהוסברה  והזמינות  הצורך  י פל
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 מצרכים:

 כוס מג'דרה קינואה )אורגנית( חב' תבואות 1
 כוסות מים 2

 בצל חתוך
 שום חתוך

 מעט שמן זית
 אפונה )סנפרוסט( או כל ירק אחר של סנפרוסט

 מלח, פלפל, תבלינים לפי הטעם
 

 אופן ההכנה:
 , להוסיף שוםלטגן בצל בשמן

 להוסיף כוס מג'דרה קינואה
 כוסות מים רותחים 2להוסיף 

 להוסיף אפונה )כמה שרוצים(
 להוסיף מלח, פלפל ועוד....

 לכסות את הסיר במכסה. להביא לרתיחה. 
 דקות עד שהמים נספגים.  40על אש נמוכה כ 

 לערבב מידי פעם עם מזלג עד שמוכן.
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כוסות  2מכינים כוס קינואה לבנה וכוס קינואה אדומה )כמו אורז: על כוס קינואה יבשה 

 מים, כפית שמן, תבלינים(.
 במחבת עם כפית שמן זית מאדים בצל. מוסיפים פטריות טריות ועגבניות שרי חצויות.

 בזיליקום טרי, אורגנו, טימין. מלח ופלפל.
 מערבבים הכל. 

 ם אך גם קר.טעים מאד ח
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 . לשטוף כוס אורז עגול מלא וחצי כוס עדשים שחורים .1
 . לטגן בצל, להוסיף קוביות בטטה ולהמשיך לטגן עוד כשתי דקות.2
 . להוסיף את האורז והעדשים לערבב .3
 רותחים. מים. להוסיף שתי כוסות 4
לא חובה(. לתת ) למרק 'גחווייורבע כפית בכפית מלח, רבע כפית כורכום  לתבל. 5

 דקות. 45נמוכה כ רתיחה , להנמיך את הלהבה ולבשל על אש 
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 מצרכים:

 כוסות אורז 3ל
 כוסות מים 6.5
 כפות שמן 2
 גזרים מגוררים 8-7כ
 בצלים קצוצים 2

 שורש סלרי/ פטרוזיליה קצוץ דק
 

 תבלינים:
 מלח

 שחורפלפל 
 כמון

 קינמון טחון
 מעט הל טחון

 מעט ציפורן טחונה
 

 אופן ההכנה:
יום לשטוף ולסנן  1/2לא חובה אבל מומלץ להשרות את האורז במים למספר שעות, כ 

 מהאורז. מסויםמספר פעמים. מפיג טעם לוואי 
 לטגן בצל ואז להוסיף את שאר הירקות להמשיך לאדות. אפשר להוסיף מעט מים לאידוי.

פכים את האורז מוסיפים מים ותבלינים. מבשלים עם מכסה עד לספיגת כל המים וריכוך שו
 דקות מכוסה. 20האורז. להשאיר עוד כרבע שעה 
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 לטגן בצל במעט שמן.

 גזרים מגורדים. 2להוסיף 
 דקות. 4לערבב ולטגן 

 מלח. + פלפל, כוס אורז בסמטי מלא, להוסיף כוס ורבע מים 1להוסיף 
 לכסות ולבשל על הלהבה הכי קטנה עד שהמים נספגים והאורז מוכן

 לסגור הלהבה ולהניח מגבת מטבח על הסיר ולכסות עם המכסה
  כרבע שעה. 
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 :מצרכים

 כוס אורז מלא
 כוס עדשים ירוקים

 בצלים חתוכים לקוביות 2
 שיני שום חתוכות 4

 כמון
 

 אופן ההכנה:
 . משרים את האורז במים רותחים.1
 דקות. 20-. שמים את העדשים בכמות כפולה של מים בכלי מכוסה במיקרו ל2
. שמים כף שמן בסיר ומחממים אותו. מטגנים את הבצלים שיהיו שקופים ובסוף מוסיפים 3

 שום חתוך.
 מוסיפים מעט מלח בישול ואת האורז, לאחר סינון.

 לים שלהם.מוסיפים את העדשים עם הנוז
 מתבלים בכמון, פלפל שחור ושום גבישי. טועמים להשגת הטעם שלכם.

 מוסיפים עוד כוס מים רותחים.
 מבשלים עד שהמים נגמרים.

 אוכלים בהנאה.
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 מצרכים:

 שתי כוסות בורגול גס
 שתי שיני שום קצוצות

 בלי(כפות פטריות מיובשות קצוצות )אפשר גם  2
 מלח ופלפל.

 
 לתערובת:

 שמן זית לטיגון
 בצלים פרוסים/קצוצים 2

 סלסלת פטריות פרוסות )עדיף פורטובלו(
 מלח ופלפל

 בצל ירוק קצוץ.
 

 הכנה:
 שוטפים את הבורגול ומסננים.

כוסות  3-שופכים לקופסה/קערה את הבורגול, מוסיפים שום, תבלינים, פטריות מיובשות וכ
 מים צריכה לכסות בערך פי שניים מנפח הבורגול( מכסים היטב.מים רותחים .)כמות ה

 דנטה.-אחרי עשרים דקות פותחים ובודקים. רמת העשייה צריכה להיות אל
במקביל מקפיצים בצל בשמן זית, כשהוא משחים מוסיפים פטריות ושום, מקפיצים עוד שתי 

 דקות ומכבים את האש.
 רבבים היטב.מוסיפים את הבורגול לתערובת הפטריות ומע

 מפזרים מעל בצל ירוק.
הערה: פטריות מיובשות צריך קודם להשרות במים רותחים למיצוי הטעם. אפשר להוסיף את 

  המים לתערובת הבורגול. 
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 שיני שום מגורדות. 2כוסות בורגול+  1.5לטגן בשמן זית 

 להוסיף ירקות:
 לריבועיםעגבנייה חתוכה  1

 חצי פלפל אדום
 חצי פלפל ירוק

 חצי כוס בצל ירוק
 לתבל במלח ופפריקה לפי הטעם

 מים רותחים 1.5להוסיף 
 לבשל על אש קטנה עד שהמים נספגים
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 שקית שעועית צהובה חתוכה

 כפות שמן זית 2
 מלח

 תבלין פילדלפיה או לפיצה
 אופים בגריל עד להשחמה
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 מרכיבים:
 בצל סגול חתוך לקוביות 1
 שיני שום קצוצות 5
 קישוא חתוך לקוביות 1

 פלפל אדום חתוך לקוביות
 פלפל צהוב חתוך לקוביות
 פלפל ירוק חתוך לקוביות

 חציל חתוך לקוביות 1/2
 מלח ופלפל

 קופסת שימורים של עגבניות תמר 1
 2 כפות רסק מרוכז או ממרח עגבניות

 6 עלי בזיליקום חתוכים לרצועות
 

 אופן ההכנה:
 קוצצים את הבצל והשום. • 
מחממים סיר על אש בינונית עם מעט שמן זית ומטגנים את הבצל עם השום טיגון קל • 

 כדקה. 
 קוצצים את כל הירקות לקוביות בגודל שווה. • 
 מוסיפים למחבת את הפלפלים ומקפיצים כדקה. • 
 דקות.  2לים והקישואים וממשיכים להקפיץ עוד מוסיפים את החצי• 
 מוסיפים את הרסק ואת עגבניות התמר המשומרות, וממשיכים לערבב. • 
דקות, עד שהירקות  10-5 -מורידים לאש בינונית נמוכה ומבשלים תוך ערבוב משך כ• 

 מוכנים. )בודקים רכות עם המזלג(. 
 מגישים חם. מוסיפים מלח פלפל ועלי בזיליקום, מערבבים ו• 

 • ניתן לשמור במקרר עד 5 ימים, ולהגיש כתוספת בריאה לצד מנה עיקרית.
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 לחתוך דלורית לשמונה חלקים
 להבריש עליהם מעט שמן זית

 קינמון
 פלפל שחור

 לתוספת מתיקות אפשר להוסיף כמה טיפות של דיאט טיפ
 דקות. 13עד  10 -להכניס למיקרו ל
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 טריות ןשמפיניושתי סלסלות של פטריות 

 לטגן שום כתוש במעט שמן זית
 החתוכות הפטריותלהוסיף את 

 כפות רוטב סויה 2להוסיף 
 כף סילאן

 לא חובה -כמה טיפות שמן שומשום
 מעט צ'ילי גרוס

 דקות. 5-להקפיץ כחמש דקות, ואז לכסות את המחבת ולבשל עוד כ
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 ג קישואים, שוטפים אותם, קוטמים את הראש."ק 1
 חוצים לחצאים, מניחים בתבנית עם נייר אפיה, על החלק השטוח.

 מברישים בשמן זית, מלח ופלפל.
 מעלות. 180אופים בתנור כחצי שעה בחום 
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 עובי חצי ס"מ עד ס"מעגבניות, פרוסות לפרוסות ב 5
 %3מפזרים מעל פירורי גבינה בולגרית 

 מברישים שמן זית
 מעלות. 180דק בחום  20אופים בתנור 
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 כוס עדשים מושרים ומבושלים

 בצל לבן 2
 סלסילת פטריות

 שמן זית
 מלח פלפל

 ביצים 2
 חצי כפית קינמון

 פרורי קמח מלא כפות מלא מלא/ 4
 

 אופן ההכנה:
 דקות 20קוצצים את הבצל והפטריות. מניחים בתנור עם מעט שמן זית ל 

 מסננים היטב
 קוצצים את כול המרכיבים במעבד מזון

 יוצרים לביבות
 מניחים על נייר אפיה ואופים, הופכים משני הצדדים
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 לביבות 9מספר מנות: 
 דקות 40 –נה: כ זמן הכ

 
 מצרכים:

 גזרים( 4כוסות גזר מגורד ) 2
 בצל קטן מגורד

 כפות שמן 4
 כוס קמח מצה / קמח רגיל 1/3
 ביצים 2

 פלפל שחור גרוס
 מלח
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 קישואים 2
 גזרים2

 בצל קצוץ מטוגן בספריי שמן
 ביצים 2
 כפות פירורי לחם 5

 כפית גדושה שום כתוש
 מלח ופלפל ת מרק,אבק

 לגרד את הירקות ולערבב את המצרכים.
 להניח בתבנית על נייר אפיה .

 ליצור לביבות ותוך כדי להדק ולסחוט נוזלים
 דק מכל צד או עד שמשחים מעט. 15כ  180לאפות בחום 
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 עיקריות
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 חומרים הדרושים )לשתי מנות(:

 גרם כל אחד( 150סלמון ) 2
 כפית פלפל שחור גרוס 1

 חצי כפית מלח גס
 פלפלון אדום יבש חריף מפורר 1
 כפית שום גבישי 1
 כפית קימל טחון )כרוויה(  1
 כפית שמן קנולה 1

 
 אופן ההכנה:

. מכינים תערובת מכל התבלינים היבשים ומורחים אותה בנדיבות על הסטייקים מכל 1
 הצדדים.

על אש גבוהה. יוצקים פנימה את השמן וכשהוא מעלה עשן לבן  . מלהיטים מחבת כבדה2
 שמים את הסטייקים במחבת. מטגנים שתיים וחצי דקות מכל צד. הדג אמור להיחרך.

 . מגישים מיד.3
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 מצרכים:
 חזה עוף טחון  גק" 1.5
  הודו אדום טחון   גק" 0.5

 מלח פלפל ושום
 בצל  3-2
 פלפל אדום )גמבה(  2
 גזרים 4
 רסק עגבניות גדול 1
 כף קטשופ 1
 ביצה 1
 כפות קווקר 4-3

 פלפל מלח שום.
 

 אופן ההכנה:
 רוטב: 

מאדים בצל. מוסיפים גזר וגמבה שחתכנו לקוביות. אחרי אידוי של כמה דקות מוסיפים 
ר ומים בערך שליש מהסיר. מבשלים על אש קטנה עם סי רסק עגבניות כף קטשופ 

 מכוסה עד שמכינים את תערובת הבשר.
 

 :קציצות
לערבב את שני סוגי הבשר עם ביצה וקווקר. להוסיף מלח פלפל ושום כתוש. ליצור קציצות 

 ולהכניס לרוטב.
 

 לבשל בערך שעה ורבע. אני מקפיאה לפי מנות . יוצא מואי טעים ):
 
 
  



 65  

 לחמים
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 ם:המצרכי

 ק"ג קמח מלא 1
 גר' טריים 50כפות שמרים יבשים או  2
 כפות סילאן טבעי )או סוכר למי שאין בעיה( 2
 כף גדושה מלח 1
 כפות שמן 4
 כוסות מים 3

 
 תוספות לפנים הבצק:

 כפות עגבניות בשמן קצוצות 2
 כף זרעי פשתן 1
 כפות אגוזי מלך קצוצים 2-1
 רובת של שתיהןכפות גרעיני דלעת, או חמניה או תע 2-1

 
 לפיזור מלמעלה:

 שומשום מלא
 קוואקר

 פרג )לא טחון(
 החמנייגרעיני 

 מלח גס
 

 ההכנה:
כוסות מים בלבד. מפעילים  2שמים בקערת מיקסר את כול מרכיבי הבצק ומוסיפים להם 

את המיקסר עם וו לישה על מהירות נמוכה ומתחילים לאחד את הבצק לכדור ולאט לאט 
 דלים בין הקיץ לחורף( מוסיפים את כוס המים הנוספתלפי הצורך )יש הב

 דקות עד שהבצק רך גמיש ומעט דביק. 10לשים הכל כ 
מוציאים מהקערה, מקמחים את הקערה, מכדררים את הבצק לכדור ומחזירים לקערה, 

 מכסים בניילון נצמד ונותנים לו לתפוח עד להכפלת הנפח.
משעה ואז אני מסתפקת בתפיחה אחת   בחורף הטפיחה יותר איטית לפעמים גם יותר

 בלבד.
 לשני חלקים שווים. ומחלקיםלאחר התפיחה מעבירים את הבצק לשיש 

כפות של עגבניות מיובשות קצוצות ולשים עד שהעגבניות מתפזרות  2לחלק אחד מוסיפים 
 ונטמעות בבצק.
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 חלקים שווים ויוצרים מכול חלק כדור עגול ויפה. 8מחלקים כול מחצית ל 
מורחים בעזרת מברשת מעט  עבירים את הכדורים לתבנית תנור מצופה בנייר אפיה, מ

מים על כל כדור. מפזרים מעל כדורי העגבניות שומשום מלא ומעל כדורי זרעי הפשתן 
קוואקר, עושים חתך בעזרת סכין חדה בכל לחמניה, מכסים ומשאירים לתפיחה על עוד 

 חצי שעה בערך.
דקות )תלוי בתנור  35-25מעלות לאפיה של  180ראש לחום של מכניסים לתנור שחומם מ

שלכם(. מוציאים ומצננים על רשת. אם מקפיאים את הלחמניות זה הזמן בגרע שהם הצטננו 
 להקפיא אותן.

אני מעבירה אותן לשקית זיפ לוק ומכניסה לפריזר. מוציאים כשעה לפני השימוש מניחים על 
 ורך לחמם אותן הן יוצאות ממש כאילו הן נאפו כרגע. השיש ונותנים להם להפשיר. אין צ
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 גרם קמח שיפון מלא 700
 גרם קמח חיטה מלא 300
 כפות שמרים יבשים 2.5
 כף מלח 1
 כפות דבש 3
 כוסות מיים פושרים 3

 כוס שמן זית 1/3
 

 :הוראות
 מערבבים את הקמח המלח והשמרים. 

 הפושרים, הדבש והשמן.  המיםה באמצע הקערה ואליה מוזגים את חופרים גומ
 דקות.  10מערבבים במיקסר עם וו לישה במהירות איטית במשך 
 מכסים את הקערה בניילון נצמד ומתפיחים במשך שעה. 

 מחלקים לשתי תבניות מאורכות ומתפיחים שוב במשך שעה. 
 

 מעלות.  200מחממים תנור ל 
 20כדי ליצור סביבת אפיה לחה. אופים במשך  מיםתבנית עם שמים בתחתית התנור 

 דקות
 . 180דקות נוספות בחום  20 מוציאים את הלחם מהתבניות וממשיכים לאפות על רשת 

 מצננים על רשת. 
 כשהלחם קר ניתן לפרוס אותו ולהקפיא במנות יומיות. 
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 חומרים:

 מח מלאכוסות ק 3  · 
 כוס קמח שיפון  · 
 גרם שמרים יבשים )כף/שקית(11  · 
 כפיות מלח 2  · 
 סוכרלייט / סוכרה / כף סטיביה 1  · 
 כפות שמן זית 2  · 
 דקות במים רותחים( 10)מושרים  החמנייכוס גרעיני ½   · 
 מ"ל מים פושרים )לא חמים, רק פושרים( 500-400  · 
 כפית מלחכפות מים, חצי  2להברשה:   · 
 

 הכנה:
 לערבב קמח, מלח, שמרים וסוכר במערבל  · 
 להוסיף שמן זית  · 
 להוסיף מים בהדרגה  · 
 דקות )הבצק יוצא קצת דביק( 10ללוש   · 
 וללוש עוד דקה החמניילהוסיף גרעיני   · 
 להתפיח בקערה משומנת מכוסה בניילון נצמד עד שמכפיל נפח  · 
 ללוש דקה  · 
 ר ולהניח בתבנית מרופדת בנייר אפיהליצור כדו  · 
 דקות 40-להתפיח שוב כ  · 
 מעלות 240 -לחמם תנור ל  · 
 להבריש לחם  · 
 לפזר מעט קמח מלא ולחרוץ חריצים  · 
 240דקות על חום גבוה  10  · 
 מעלות 200דקות על  20עוד   · 
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 קינוחים
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 ס"מ( 2ס"מ או לחילופין במנג'טים גודל  26ית )תבנ

 קלוריות לעוגה במנג'ט( 27.5)
 

 חומרים:
 %5גר' גבינה לבנה  1000
            %1.5גר' יוגורט במתיקות מעודנת   150
                                               ג' קורנפלור  40
                                          ג' תמצית וניל  5

                                                     חלמון ג' 105
                                                     חלבון ג' 210
                                   ג' פודינג אינסטנט  60
 ור להקצפת החלבונים(ג' נוסיף למסת הגבינה ואת הסוכר הנוסף נשמ 42) סוכר ג' 128
                                        גר' גרדת לימון  1

 
 אופן ההכנה:

מערבבים בקערה את הגבינה, היוגורט, הקורנפלור, תמצית הווניל, החלמונים, פודינג 
מנת לתת למייצבים -אינסטנט, הסוכר, גרדת לימון. נותנים למסה לעמוד כחצי שעה על

 הנוזלים.לספוח אליהם את 
 מקציפים את החלבונים עם שארית הסוכר.

 מוסיפים את הקצף למסת הגבינה ומערבבים בעדינות.
 מוזגים למנג'טים.
 מעלות כחצי שעה עד שהעוגה מושחמת מעט. 180אופים בתנור ב

* במידה ורוצים לאפות את המסה כעוגה רצוי להכין תחתית אפויה מראש כמו רולדה 
מעלות  180ס"מ. עליה לשפוך את המסה ולהכניס לאפיה ב 26טר ולקרוץ ממנה עיגול בקו

 לחצי שעה.
* אפשר לחילופין להכין תחתית לא אפויה כמו פתי בר גרוס עם חמאה מומסת להדק 

 ג' חמאה( 70ג' פתי בר,  200לתחתית התבנית ועליה לשים את המסה ולהכניס לאפיה. )
תיקות מעודנת ולקשט כיד הדמיון * אפשר כמובן גם לצפות את העוגה עם יוגורט במ

 הטובה עליכן.
 * יש לקחת בחשבון שבמידה ומכינים תחתית ו/או מכינים ציפוי כמות הקלוריות גבוהה יותר.
 40* ודבר אחרון, במידה ורוצים להכין מנג'טים אפשר להכין רק חצי מהכמות. יוצאים מעל 

 מנג'טים.
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ים ירוקים. מוציאים את הליבה מהאמצע. בחור שנוצר מכניסים כחמישה תפוח 6לוקחים 

צימוקים ושקד אחד. שופכים בפנים ועל התפוח עצמו קצת מים עם תמצית וניל. ומפזרים 
למעלה מעט קינמון. אופים עד שרך אך לא מתפרק. מגישים חם. מי שלא מגרשי מבני 

 הבית יכול לשים מעל כדור גלידה וניל...
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 כוס גרעיני חמניות

 כוס שומשום
 כוס גרעיני דלעת
 כוס אגוזי מלך
 חצי כוס פשתן

 ביצים 2
 חצי חבילת תמרים בואקום

 לערבב את הכל לעיסה ולקרוץ עיגולים בעזרת כף.
 לאפות בחום בינוני עד להשחמה

 מתכון מגרשי או לא? אין לי מושג חח
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 מרכיבים:

 גרם שיבולת שועל שלמה )לא אינסטנט(  500
 גרם אגוזי לוז  150
 וחוסכת את הקלוריות( –גרם שקדים שלמים )אני לא מוסיפה   100
 גרם גרעיני חמנייה  100
 גרם גרעיני דלעת 100
 כוס שמן זית 1/4
 כוס דבש / סילאן )מומלץ לשלב משניהם( 3/4-ל 1/2בין 

 
 הכנה:אופן ה

 מעלות, על טורבו 170מחממים תנור לחום של  . 1
 . קוצצים גס את האגוזים והשקדים.2
 . מערבבים את כל החומרים היבשים בקערה גדולה. מוסיפים את שמן הזית ומערבבים.3

מוסיפים סילאן/ דבש , מערבבים ובודקים: אם התערובת כולה לא מכוסה בחומרים 
 בש או מה שבחרתם.מוסיפים עוד קצת ד –הרטובים 

דקות אם  20. מעבירים לשתי תבניות גדולות המרופדות בנייר אפייה ומשטחים דק. אופים 4
 דקות אם אתם אוהבים חטיף פציח וכהה יותר. 25אתם אוהבים חטיף זהוב בהיר, או 

 . מוציאים את התבניות מהתנור ומצננים. חותכים לריבועים, לפני שהעיסה מתייבשת לחלוטין.5
 שומרים בכלי אטום .6

 הערות:
אפשר לגוון או לשנות את מרכיבי המתכון עם: צימוקים, שומשום, פירות יבשים, אגוזים 

 אחרים
את שאר הדברים כדאי  –כמות שיבולת השועל זו המידה היחידה שכדאי לדייק בה 

 להוסיף לפי העין ולפי הטעם.
ים בחומרים הרטובים ולא לשחות כמו שאהרוני אומר: החומרים היבשים צריכים להיות עטופ

 בהם, לכן תמזגו במתינות, תטעמו ואז תחליטו אם להוסיף עוד.
  קל'. 100חטיפים )קטנים(, כל אחד:  50 -כמות של כ
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 כוסות כל בקר 2אני שותה 

 
 בבלנדר, לשים לפחות חצי חסה אמריקאית או שליש חסה ערבית

 לחצי כוס מיץ תפוחים צלו
 חצי כוס מים

 אגוזי ברזיל 2
 בננה קפואה)לשים בפריזר לכל השבוע(

 לערבב טוב טוב
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 תפוחי גרנד סמיט

 קינמון
                          סטיביה 

 אגוזי מלך
 

שוטפים ומוציאים את הליבה מהתפוחים. בתבנית עם קצת מים מניחים את התפוחים  -הכנה
 מפזרים בתוך חור הליבה שקית ממתיק סטיביה קינמון ואגוז שכתשתי.ו

 מעלות לחצי שעה או עד שהתפוחים רכים ברמה הרצויה לכם. 160להכניס לתנור בחום 
 אני מכינה לשבוע מראש. 

 תחליף מדהים לכל המתוקים הלא מגרשיים ):
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 עבה הבפומפייתפוחי גרנד מרוסקים  4
 בננות מעוכות 2

 כוס אגוזי מלך טחונים דק 3/4
 כפות קמח מלא 3

 קליפת לימון מגוררת
 כפית קינמון 1/4
 כפית תמצית וניל 1/2
 ביצים 4

 לערבב ולשים במקרר שעה.
אני "טיגנתי" בסיר טיגון עם כף שמן )הסיר החדש של טפאל(. בטוחה שאפשר במחבת עם 

 תרסיס שמן או לאפות בתנור.


