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 מתכונים

 לראש השנה
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 קבבוני דלעת על מקלות קינמון

 ? והמוכר הגלילי הקבבונים לקונספט טבעוני תחליף ותמחפש

 של תוספת מיקה" – פודארט מיקה הקולינרית היועצת עם בשיתוף, הגלילית לחם בבית התבלינים דרך חוות

 .קינמון תמקלו על טבעוניים דלעת לקבבוני מזין מתכון: מציגים", בחיים טעם

 

 מצרכים

 750 גס מגורדת דלעת' גר 

 גס מגורדת קטנה טופו חבילת 

 קצוץ מנגולד עלי חבילת חצי 

 קצוץ שמיר צרור חצי 

 מולבנים שקדים גפרורי כוס חצי  

 5 מגורד שום שיני 

 חום סוכר כף 

 קינמון מקלות, בהרט, טחון קינמון 

 דקיקים

 לבן פלפל, מלח 

 6 חומוס קמח כפות 

 לטיגון שמן מעט 

 

 ההכנה

 .(שמן ללא) גדולה במחבת השקדים את קולים .1

 המצרכים כל ואת שמן מעט מוסיפים .2

 קינמון ומקלות חומוס, קמח מלבד

 אש על ומאדים( הטעם לפי תבלינים)

 מורידים מתאדים כשהנוזלים. גבוהה

 .מהאש

 חומוס קמח ומוסיפים מעט מצננים .3

 שהעיסה עד( הצורך לפי) בהדרגה

 .מידי רטובה ולא יציבה, דביקה

 .שמן מעט עם פסים מחבת מחממים .4

 קציצות ויוצרים הידיים את מרטיבים .5

 למשך צד כל וצולים המחבת על מניחים .(הסוף עד לא) קינמון מקל על משחילים אותן אליפסה בצורת

 .דקות מספר

 .צלויים ירקות או אורז לצד טחינה עם מגישים

 



 רולדת שמרים פסטרמה ואנטי פסטה

. המנה מבוססת על מעדני יחיעםוהוא מוגש באהבה באדיבות  2015הבא פרסמתי באתר ביוני את המתכון 

 הופק המתכוןבצק, פסטרמה וירקות!  –אמריקאי והוא מצויין כמנה ראשונה שמכילה קצת מהכל -מתכון יהודי

 .sweet weekend  הקולינרי הטור בעלת, בלוגרית, מתכונאית – בטיטו אתי בשיתוף

 

 מצרכים

 צקלב

 3 (גר 420) קמח כוסות' 

 3/4 שמרים כף 

 1 סוכר כף 

 1 מלח כפית 

 3 שמן כפות 

 1 פושרים מים כוס 

 למילוי

 של גחלים על הודו פסטרמה חבילת 

 (במשקל או" )יחיעם"

 1 ומצוננת במים מבושלת בינונית בטטה 

 1 קלויה אדומה גמבה 

 1 קלויה צהובה גמבה 

 1 ומטוגן לטבעות פרוס קטן בצל 

 2 רדלח כפות 

 2 פסטו רוטב כפות 

 מלח קורט 

 לציפוי

 1 טרופה ביצה 

 שמיר עלי צרור 

 פרג או שומשום 

 

 ההכנה

, קירור לאחר. להתרככות עד במים ושולקים לקוביות הבטטה את חותכים: המילוי מרכיבי את מכינים .1

 עד יםומטגנ לטבעות קטן בצל חותכים. ומקלפים הגז על קולים הגמבות את. במזלג קלות מועכים

 .להזהבה

 במידת. דביק ולא אחיד מרקם קבלת עד היטב ולשים הבצק מרכיבי כל את יחד מעבדים, בקערה .2

 למשך להתפחה בצד ומניחים במגבת הבצק קערת את עוטפים. נוסף קמח כפות 1-2 להוסיף יש, הצורך

 .כשעה

 .ימלבנ" עלה"ל בצק כדור כל מרדדים. 2-ל הבצק את מחלקים. עבודה משטח מקמחים .3



, מטוגן בצל שכבת מסדרים. הטעם לפי פסטו כף 1 של ומעליו חרדל כף 1 בצק עלה כל על מורחים .4

 .קלות ממליחים. קלויות גמבות שכבת התחתון ובחלק בטטה שכבת מתחתיה

 הרולדה את לסגור חשוב. הרולדה את ומגלגלים חופפות פסטרמה בחתיכות הבצק שטח את מכסים .5

 מעל להדק ניתן. שומשום מעט ומפזרים טרופה ביצה מעט מורחים.ותהקצו והידוק קיפול באמצעות

 .כקישוט שמיר עלי צרור

 .להזהבה ועד מעלות 180ל מראש שחומם בתנור שעה כחצי אופים .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פסטו-וטחינה זית בשמן צלויות ארטישוק תחתיות סלט

 מתכון, אחוה חברת מגישה תשרי וחגי השנה ראש לרגל

 ארטישוק תחתיות סלט. וחגיגית בריאה, להכנה קלה מנהל

 או ראשונה כמנה, החג בארוחת נפלא המשתלבות צלויות

 היטב משתלבות הארטישוק תחתיות. עיקרית למנה כתוספת

 ניתן". אחוה" של מלא שומשום 100% גולמית טחינה עם

 . קר או חם להגיש

 

 (סועדים 4 -ל) מצרכים

 לארטישוק

 1 (גר 400) ארטישוק תחתיות שקית' 

 1/2 שיטאקי או פורטבלו פטריות כוס 

 קטנות

 2-3 טרי רוזמרין של עלים 

 1/4 גס מלח כפית 

 1/4 לבן פלפל כפית 

 שחור אנגלי פלפל גרגירי חופן 

 פסטו לטחינה

 1/2 מלא משומשום גולמית טחינה מיכל 

 אחוה של

 1/2 פטרוזיליה צרור 

 1/2 כוסברה צרור 

 1 מים כוס 

 1 יין ןב חומץ כף 

 לימון מחצי מיץ 

 1 זית שמן כפית 

 1/2 מלח כפית 

 1 דק  קצוץ מיובש שום שבבי כף 

 

 ההכנה

 .חלק במרקם טחינה לקבלת עד היטב וטוחנים מזון במעבד המרכיבים כל את שמים: הטחינה הכנת .1

 .דקות 7-כ רותחים מלח ובמי בינוני בסיר הארטישוק תחתיות את מבשלים .2

, רוזמרין בעלי מטבלים. זית שמן ומזלפים הפטריות את מפזרים. תבנית גבי על הארטישוק את מניחים .3

 כל על טחינה מעט מזלפים הצלייה תום לקראת. להזהבה ועד שעה כרבע צולים .שום ושבבי מלח

 .תחתית

 .קטן בכלי מגישים או נוספת טחינה ומזלפים שטוח כלי על מסדרים .4

 "אתי של הרשימות" הטור בעלת, בלוגרית, יתמתכונא – בטיטו אתי בשיתוף הופק המתכון



 אנטיפסטי בתערובת ה'פוקצ

 שלנו החג שולחן את שתהפוך מתכון חגיגי לפוקצ'ה  עבורנו יצרו מינץ כהן נילי והשפית התבלינים דרך חוות

 !ומרשים למתובל

 

 מצרכים

 500 לבן קמח גרם 

 1 גלוטן כפית 

 35 שמרים גרם 

 280 פושרים מים ל"מ 

 מלח כף 

 התבלינים דרך חוות מבית אנטיפסטי תערובת דושהג כף 

 3 זית שמן כפות 

 

 ההכנה

 כרבע עוד ולשים החומרים יתרת את מוסיפים, והמים השמרים הקמח את במיקסר דקות כחמש לשים .1

. בסדר וזה ודביק רך הבצק. שעה

 .משומנת לקערה מעבירים

 החדר בטמפרטורת מתפיחים .2

 לתפיחה מעבירים ומיד כשעה

. בקירור כשעתיים של יטיתא

 .מוציאים

 ות'פוקצ ארבע בשמן מעצבים .3

 .שעה כחצי ומתפיחים מאורכות

 .מעלות 220 ל תנור מחממים .4

 ארטישוק, עגבניות, חצילים, פלפלים: ירקות ות'הפוקצ על לשים אפשר .5

 אנטיפסטי בתערובת מתובל זית בשמן אותה מורחים מהתנור יוצאת ה'כשהפוקצ. שעה כרבע אופים .6

 

 

 



 טונה צרובה ביוגורט

 ! צרובה טונה של נפלא במתכון אותנו מפנקממסעדת "אורי בורי" בעכו  בורי אורי

 

 מצרכים

 אדומה טונה קילו חצי 

 חריף ירוק פלפל 

 גס מלח 

 בצל חצי 

 3 כתית זית שמן כפות 

 דק גרוס שחור פלפל 

 קצוצה כוסברה של שטוחה כף 

 3 ע״י, סמיך רצוי) יוגורט כפות 

 (לטפטוף מבד לשק קצר לזמן הכנסה

 

 ההכנה

 ולפלפל ס״מ. להמליח 44 של לקוביות הטונה את לחתוך .1

 את מעט להסמיך לשכוח דקים. לא לעיגולים חריף פלפל דקות ו לחתוך לרצועות בצל חצי לחתוך .2

 היוגורט

   והבצל החריף הפלפל, זית השמן עם הטונה את ולהוסיף, כבדה יציקה מחבת לחמם .3

  מהצדדים תיצרב שהטונה כדי שניות 30 כל ולהפוך, המחבת תוךב ביחד הכול לערבב .4

 הסוף לקראת הקצוצה הכוסברה את ולהוסיף התיבול את לבדוק דקות שתי לאחר .5

  המוסמך היוגורט עם לצלחת ולהעביר קל ערבוב שנית לערבב .6

 המחבת תכולת את ובמרכז, הצלחת היקף על למרוח יש היוגורט את .7

 

 



 קבב לוקוס צרוב

 ניסים השף, לטובה עלינו הבאים תשרי וחגי השנה ראש לכבוד

 רימונים מלון ושף רימונים מלונות רשת של ראשי שף, לוי יעקב

  .צרוב לוקוס קבב מנת של חגיגי מתכון מציע אילת

 השף לדברי. חגיגית ומאוד וקרים חמים מרכיבים משלבת המנה

 ארובש השנה בראש החג ארוחת שולחן על לככב זו מנה יכולה

  .תשרי חודש במהלך לטובה עלינו הבאים החגים

 

 מנות 4-ל מצרכים

 לקבב

 דק טחון מעור מנוקה לבן לוקוס דג גרם 400 

 דק קצוץ חריף ירוק פלפל 1

 דק קצוץ כוסברה צרור 1

 דק קצוצה פטרוזיליה צרור 1

  כתושות טרי שום שיני 7

 סחוט מלימון מיץ 1

  זית שמן כפות 2

 מלח כפיות 2

 פותלתוס

 ואפוי כסף בנייר עטוף קליפה עם סלק 1/  ומוקפצים חלוטים אספרגוס פרחי צרור 1/  חלוט תרד גרם 200

 פרוסה בטטה/  צרובות תמר עגבניות 4/  וצרובה לרבעים חתוכה עגבנייה 1/  דקות 30 מעלות 200-ב בתנור

 טחינה כוס 1/  דקות 15 מעלות 200-ב בתנור אפוי דק פרוס חציל 1/  דקות 20 מעלות 180-ב בתנור ואפויה

 גרם 150/  הטעם לפי ומלח סחוט לימון עם לבנה טחינה כוס 1/  הטעם לפי ומלח סחוט לימון עם שחורה

  .אטלנטי ים מלח/  זית שמן/  סגול בצל 1/  דק בורגול

 

 ההכנה

 מכל דקות 2-כ במחבת צורבים. מהמסה כופתאות יוצרים. אחידה למסה הקבב של המרכיבים כל את מערבבים

  .במנה שמשתלב קטן סלט יוצרים הסגול הבצל וקוביות . מהבורגולסופג נייר על ומניחים צד

 

 ההגשה

 בסגנון מראש שהוכנו המרכיבים ושאר הקבב את מניחים. והלבנה השחורה הטחינה את בוזקים גדולה בצלחת

 .אטלנטי ים מלח ומפזרים זית שמן בוזקים לכל ומעל חופשי

 



 והדרים אנטיפסטי ובתבתער דג

למנה עיקרית של דג בתערבות עם מתכון נפלא חוות דרך התבלינים והשפית נילי כהן מינץ ממשיכים עם 

 אנטיפסטי והדרים שיגרום לאורחים ללקק את האצבעות וכמובן לבקש את המתכון.

 

 מצרכים

 4 בורי /דניס /פרידה ומנוקים שלמים יפים דגים 

 4 לעיגולים פרוסים תפוזים 

 4 למיץ סחוטים תפוזים 

 3 לעיגולים פרוסים לימונים 

 50 התבלינים דרך חוות מבית אנטיפסטי תערובת גרם 

 8 דק פרוסות שום שיניי 

 לבן יין כוס חצי 

 זית שמן כוס רבע 

 לבן יין כוס רבע 

 

 ההכנה

 .אפייה בנייר מרופדת תבנית על הדגים את מניחים. מעלות 220 -ל תנור מחממים .1

 האנטי תערובת ואת ופלפל מלח, אחד מתפוז מיץ,  פרוסות שום שיניי 2 מניחים הדגים מבטן אחד בכל .2

 .פסטי

 חריצים 3 בסכין חורצים הדג עור על .3

 יין מזליפים. הצדדים בשני עמוקים

 .זית בשמן ומורחים

 ואת הלימונים פרוסות את מניחים .4

 .הדגים בתבנית התפוזים

 .מוכן שהדג עד או שעה כרבע אופים .5

 

 

 

 



 עוגת דבש בניחוח קינמון

 או,  החג ארוחת לאחר קינוח של הכותרת גולת את המהווה,  דבש עוגת הינה השנה ראש חג ממאפייני אחד

  .כיפור יום של מפסקת ארוחה בתום

  מעניינת, לעסיסית העוגה את ההופכת חדשה תוספת עם  הבש עוגת את לשדרג השנה החליטה גרג קפה רשת

. קינמון בניחוח דבש עוגה: יותר אפילו ומתוקה

 עם,  איכותית, קלילה, אוורירית ספוג בעוגת מדובר

 קינמון, קפה נס של עשירים טעמים שילובי

 .ומוסקט

 המחיראם בא לכן ללכת לקנות במקום להכין, אז 

אבל...אם את מדפדפת בחוברת .  ₪ 38: לצרכן

רוצה להכין אותה המתכונים, כנראה שאת בכל זאת 

 קפה רשת של הראשית הקונדיטוריתלבד. ולכן, 

 של מנצח מתכון החג לקראת מעניקה קל מירן,  גרג

 .קייק אינגליש לתבנית להכניס מומלץו ומהיר נוח,  להכנה קל תכון. המקינמון בניחוח דבש עוגת

 

 מצרכים

 350 קמח גרם 

 2 אפייה אבקת כפיות 

 לשתייה סודה כפית 

 200 ביצים גרם  

 1/3 ציפורן כפית 

 250 שמן גרם 

 200 סוכר גרם 

 320 דבש גרם 

 קינמון כף 

 1/2 מוסקט כפית  

 280 קפה נס משקה גרם  

 150 מעל לפיזור לבנים פרוזים שקדים גרם 

 העוגה

 

 ההכנה

 את להוסיף יש הערבוב לאחר. והציפורן מוסקט, ר'ינג'ג, קינמון, ביצים, דבש, הסוכר את היטב לערבב יש

 קפה הנס את להוסיף ולבסוף. גושים וללא חלק שהמרקם לוודא חשוב. לשתייה וסודה אפייה אבקת, חהקמ

 .מלמעלה הפרוסים השקדים את לפזר, קייק אינגליש תבנית לתוך ולצקת. היטב ומערבבים

 .דקות 40 -כ מעלות 155 -ב לאפות



 

 

 עוגת דבש עם שזיפים ואגוזי מלך

 בארומה  מלאה, אוורירית בעוגה מדובר.  שזיפים עם דבש עוגת  ההשנ ראש לרגל תשיק ביגה קפה רשת

  .אירוח כמתנת וגם  חג לארוחת כקינוח גם מתאימה. בפה ונימוחה, בטעמים עשירה הדבש עוגת  .פירותית

 .הדבש לעוגת המנצח המתכון את החג לקראת מעניקה קל מירן, ביגה קפה רשת של הראשית הקונדיטורית

 

  מצרכים

 350 רם קמחג 

 2 כפיות אבקת אפיה 

 1 כפית סודה לשתיה 

 200 גרם ביצים 

 250 גרם שמן 

 200 גרם סוכר 

 320 גרם דבש 

 1 כף קינמון 

 1 כפית אבקת ג'ינג'ר 

 ½ כפית אגוז מוסקט 

 280 )גרם משקה תה )כל סוג תה 

 1/3 כפית ציפורן 

 150 גרם שזיפים מיובשים 

 100 גרם אגוזי מלך 

 

 ההכנה

 מוסקט, קינמון, ביצים, דבש, הסוכר את היטב לערבב יש .1

 .והציפורן

 ,לשתייה וסודה אפיה אבקת, הקמח את להוסיף את כ"אח .2

, קייק אינגליש לתבנית ויוצקים התה את מוסיפים, לבסוף .3

, פנימה יבלעו הם האפייה במהלך, מעל זיפיםשה את מפזרים

 .המלך אגוזי את גם לפזר יש מעל

 מעט ולפזר. דקות 40 -כ למשך מעלות 150 -ב בתנור לאפות .4

 .סוכר אבקת מעל

 

 

 
 צילום:  אלעד גוטמן



 

 

 

 

 תפוחונים ממלואים

 לחם בבית התבלינים דרך חוות? במיוחד מתוק כקינוח לתפריט אותם ולהכניס לשדרג ורוצים תפוחים אוהבים

 .ממולאים לתפוחונים מתכון: מציגה הגלילית

 

 המצרכים

 6 סמיט גרנד תפוחי 

 יבש אדום יין בקבוק 

 1 וןקינמ שטוחה כף 

 1 חום סוכר כוס 

 1 טבעיים ושקדים אגוזים מיקס כוס 

 

 ההכנה

 .מליבתם התפוחים את מרוקנים .1

 עד חום וסוכר קינמון, אדום ביין התפוחים את מבשלים .2

 .מעט ומצננים התפוחים את מוציאים. קל לריכוך

, דבש ומעט האגוזים בתערובת התפוחים את ממלאים .3

 ות.דק 15 משךל בושלו בו היין רוטב עם בתנור ואופים

 .טהור דבש ומזלפים מהתנור מוציאים .4

 

 

 

 

 

 

 

 צילום: הדס ניצן



 

 

 

 

 עוגת קינמון ותפוחים

אני מאוד אוהבת לאפות ותמיד דואגת להביא משהו לשולחן החג. לרוב מדובר במאפים מתוקים, ובראש השנה 

גה קלילה הם תמיד יכילו תפוחים. את המתכון הבא הכנתי לארוחת צהריים של החג לפני כשנתיים. מדובר בעו

 וסופר טעימה שהולכת נפלא ליד הקפה או סתם כשמתעוררים משנ"ץ של חג!

 

 24מצרכים לתבנית עגולה 

 6-8 ופרוסים קלופים, ’סמית גרני תפוחי 

 1 1/4+  קינמון כפית 1/4: סוכר-קינמון 

 לבן סוכר כף

 3 ביצים 

 1/4 1 סוכר כוסות 

 1 קנולה שמן כוס 

 3 וניל תמצית כפיות 

 1/2 1 קמח כוסות 

 1 1/4+  קינמון כפית 1/4: סוכר-קינמון 

 לבן סוכר כף

 

 ההכנה

 במעט התבנית דפנות ואת אותו ולרסס אפיה נייר 24 עגולה בתבנית ולסדר מעלות 180-ל תנור לחמם .1

 .שמן ספריי

 להתחיל. לפלחים התפוחים את ולחתוך לקלף .2

, עגולה בצורה בתבנית התפוחים את לסדר

. מהפלחים מגדל של סוג לבנות תנסו כאשר

 כאשר בשכבות אותם לסדר צריכים אתם

 אתם) מהתבנית 2/3-לכ מגיע שלהם הגובה

 התבנית גובה סוף עד הדרך כל לסדר יכולים

 .(תפוחים הרבה אוהבים אתם אם

 .קינמון-סוכר התפוחים כל מעל לפזר

 את להוסיף .ואוורירית בהירה תערובת לקבלת עד והסוכר הביצים את יחד ערבבו הבלילה להכנת .3

 מעל הבלילה את בזהירות שפכו. הקמח את להוסיף לבסוף, לערבב ולהמשיך הוניל תמצית ואת השמן



 מעל פזרו. בתבנית פינה לכל תגיע שהבלילה כדי השיש על התבנית את קלות דפקו ולבסוף התפוחים

 .קינמון-סוכר

 יוצא( במרכזה ובמיוחד) בעוגה מקומות למספר הכנסתם שאותו קיסם אשר עד או דקות 60-80 אפו .4

 .תתפרק היא אחרת, לחלוטין התקררה היא אשר עד מהתבנית העוגה את להוציא אין. נקי

 עוגת דבש ובננה עסיסית

את המתכון הבא הכנתי אמנם סתם ככה באיזה סופ"ש אבל אין ספק שהיא מתאימה גם לראש השנה ומהווה 

 טוויסט נחמד לעוגת הדבש המסורתית. 

 

 קייק-ית אינגלישמצרכים לתבנ

 1/2 1 תופח קמח כוסות 

 ציפורן קמצוץ 

 1/4 מוסקט אגוז כפית 

 1 קנימון כפית 

 2 קטנות בננות 4 או גדולות בננות ,

 מעוכות

 100 החדר ’בטמפ חמאה גרם 

 1/2 חום סוכר כוס 

 2 בגודל ביצים  L 

 3 דבש גדושות כפות 

 

 ההכנה

 .קייק אינגלייש תבנית( שמן ספריי באמצעות) היטב ולשמן מעלות 180-ל תנור לחמם .1

 הקמח את לנפות בינונית בקערה .2

 אגוז לתוכו לערבב מכן ולאחר

 .וקינמון ציפורן, מוסקט

 .הבננות את למעוך נפרדת בקערה .3

 מהירות ועל, המיקסר בקערת .4

. והסוכר החמאה את לערבב, בינונית

 לערבב ולהמישך הביצים את להוסיף

 את לעצור ניתן הצורך במידת)

 התבנית דפנות את לגרד, המיקסר

 .(ולהמשיך



 המצרכים כל אשר עד רק ולערבב והדבש הקמח, הבננות את ולהוסיף ביותר הנמוכה למהירות להוריד

 .התאחדו

 .נקי יוצא הנכנס קיסם אשר עד או, דקות 35-45 ולאפות האפיה לתבנית להעביר .5

 

 

 פאי תפוחים וקרמל

אז היא מככבת בכל ארוחת חג. עד כמה היא אהובה? לפני ומ 2013את העוגה הזאת הכנתי לראשונה בשנת 

 חודש כבר התקשרו לשאול אם אני מכינה אותה כי התגעגעו. תתכוננו לשחיתות !

 

 מצרכים

 בסיס/לבצק

 של שלמה חבילה) לוטוס עוגיות פירורי 

 (גרם 250

 3 סוכר כפות 

 1/2 קינמון כפית 

 25 להמיס, חמאה גרם 

 3/4 חלב ריבת כוס 

 1 קצוצים לוז יאגוז כוס 

 מילויל

 5 דק וחתוכים קלופים, סמית גרני תפוחי 

 70 חמאה גרם 

 1/2 חום סוכר כוס 

 1/4 מלח כפית 

 1 קינמון כפית 

 השמנת גבינת שכבתל

 250 (32%)  שמנת גבינת גרם 

 1 וניל תמצית כפית 

 1 ביצה 

 1 לימון מיץ כף 

 1/4 סוכר כוס 

 

 ההכנה

 הבסיס

 (24)  עגולה אפיה תבנית( שמן בספריי משתמשת אני) היטב ולשמן ותמעל 190-ל תנור לחמם .1

 .וחמאה קינמון, סוכר עם יחד הלוטוס עוגיות פירורי את לערבב בינונית בקערה .2

 .הדפנות ואת הבסיס את, האפיה תבנית את ולרפד הפירורים את לקחת .3



 .קלות מזהיב הבסיס/שהבצק עד, דקות 6-8 לאפות .4

 לתוכו לשפוך יש התקרר שהבסיס לאחר. החדר ’בטמפ לגמרי להתקרר יסלבס ולתת מהתנור להוציא .5

 .המילוי את מכינים כאשר למקרר ולהכני הלוז ואגוזי החלב ריבת את

 

 

 מילויה

. והמלח הקינמון, החום הסוכר את ולהוסיף החמאה את להמיס, בינונית אש מעל, במחבת או בסיר .1

 .(מתרככים שהתפוחים עד) דקות 15-25 לולבש התפוחים את פנימה לערבב מעץ כף באמצעות

 תשכחו אל רק) שהכנו לבצק להעבירם מכן ולאחר החדר ’בטמפ דקות 10-כ להתקרר לתפוחים לתת .2

 .(לגמרי התקרר שהוא לוודא

 .מעלות 180-ל התנור ’טמפ את להוריד .3

 

 השמנת גבינת שכבת

 מיץ, הביצה את להוסיף. קהד במשך והסוכר הגבינה את להקציף, נמוכה מהירות על, המיקסר בקערת .1

 .נוספת דקה למשך ולהקציף וניל ותמצית הלימון

 .התפוחים מעל הגבינה את לשפוך .2

 .נקי יוצא, הנכנס שקיסם עד ’דק 30 לאפות .3

 .העוגה את להוציא יש ההגשה לפני שעה חצי כי לב שימו. שעות 4 למשך למקרר להכניס .4



 .לוז אגוזי ושברי מייפל ירופס, בקצפת העוגה את לקשט ניתן ההגשה לפני: ערהה

 ומרענן קדאיף קליל 

לא כולם אוהבים עוגות דבש או בכלל מאפים שיש בהם דבש. לפעמים אנחנו כ"כ מלאים מהארוחה שכל מה 

דורית חליפה מ"מעל שבא לנו זה איזה קינוח כוסות מרענן וקליל, ובשביל זה בדיוק יש את המתכון של 

 . למצופה"

 



 מצרכים

 איףלקד

 1/2 קדאיף איטריות קג 

 200 מומסת חמאה גרם 

 500 מתוקה שמנת ל"מ 

 1/2 סוכר אבקת כוס 

 סוכר לסירופ

 1 סוכר כוס 

 1/2 מים כוס 

 סחוט מלימון מיץ כף 

 

 ההכנה

 .בתנור ולאפות המומסת החמאה את למזוג, אפייה תבניות 2 על הקדאיף את לפזר .1

 .הכיוונים כלמ הזהבה שתהיה מנת על הקדאיף את פעם מדי להפוך

 .תבנית של תחתית על המוזהב הקדאיף את לפזר .2

 על סוכר סירופ את למזוג יש מכן לאחר. יחד המצרכים כל את להרתיח – הסוכר סירופ את להכין .3

 .הקדאיף

 קדאיף שכבת לפזר .הקדאיף שכבת על ולמרוח נוקשה לקצף הסוכר אבקת עם השמנת את להקציף .4

 .סוכר סירופ שוב למזוג .נוספת

 

 את ולהכין הילדים את לשתף ניתן, וכמובן יותר זוהר למראה שקופות זכוכית בכוסות אישיות במנות להכין ניתן

 .איתם יחד המתכון

 

 



 עוגת דבש טבעונית

אם יש לכן אורחים טבעוניים בחג אז זה הזמן להכין להם 

. את העוגה נכין עם 100%-עוגת דבש טעימה וטבעונית ב

 מולסה.

 נלווה ותוצר שחור-חום בצבע סירופ היא אורגנית מולסה

 ומזכירה מתוקה המולסה. הלבן הסוכר הפקת תהליך של

, מאפים של בהכנה לשימוש וניתנת הסילאן את מעט

 .ועוד משקאות המתקת, רטבים, תבשילים, עוגיות, עוגות

 כל את ומכילה ובריאה מזינה לממתיקה נחשבת המולסה

 הדובדבן ניצת של האורגנית המולסה. הפקתו בעת הלבן מהסוכר וציאושה והמינרלים הוויטמינים, הסיבים

 ניצת" האורגניים הטבע בתי רשת באדיבות המתכון .ואשלגן מגנזיום, סידן, לברזל מקור ומהווה גופרית נטולת

 ".הדובדבן

 

 מצרכים לתבנית אינגליש קייק

 2 1 מלא קמח כוסות 

 1 אפייה אבקת כפית 

 1 קינמון כפית 

 1/4 לשתייה סודה כפית 

 1/2 דמררה סוכר כוס 

 1/2 1/2 ממיסים ובתוכם רותחים מים כוס 

 נמס קפה כפית

 3/4 תפוחים רסק כוס 

 2 בשמן להמיר ניתן) קוקוס שמן כפות 

 (אחר צמחי

 1/4 מולסה כוס 

 2 סילאן כפות

 ההכנה

 .הרטובים את שנייה ובקערה, היבשים החומרים כל את אחת בקערה מערבבים .1

 שהסודה כדי במהירות לתנור העוגה את להכניס חשוב, בחישה ובמינימום, בעדינות יחד גיםממז .2

 .אוורירית תצא והעוגה היטב יעבדו האפייה ואבקת לשתייה

 משהו כשמתחשק סתם או, החג בימי ומתענגים מצננים, דקות 25 למשך גבוה -בינוני בחום אופים .3

 .השנה ימות בשאר מתוק

 .הסילאן כמות את מעט מגדילים פשוט, יותר ומתוק עז דבשי עםט רוצים אם, קטן טיפ

 



 פנקוטה בדבש

 ולא מדהים סיום יהווה זה מסוג שקינוח בטוחה ואני, טרה ממחלבות חורש ברק השף באדיבות הוא זה מתכון

 .החג לארוחת מדי כבד

 

 אישיות מנות 6 או בינוני בגודל משפחתית לתבנית מצרכים

 4 טרה 38% מתוקה שמנת יחידות 

 14 (שקית 1) לטין’ג גרם 

 סוכר כוס חצי 

 2 (כפיות 2-כ) וניל תמצית של פקקים 

 3% חלב כוס רבע 

 7 סילן או דבש כפות 

 

 ההכנה

 .בחלב לטין’הג את להמיס .1

 ולהביא בסיר החלב ותערובת השמנת את לשים .2

 .לרתיחה

 ולערבב הוניל תמצית ואת הסוכר את להוסיף .3

 .ולצנן האש את לכבות. היטב

 לתבנית הסילן או הדבש כמות כל את למזוג .4

 מעל הפנקוטה את לשפוך. הכלי שטח בכל ולפזר אישית תבנית בכל כף וחצי ככף או המשפחתית

 .הדבש

 .לחלוטין מקרישה היא אשר עד או שעות 4-כ למשך למקרר הפנקוטה את להכניס .5

 

 בחלקו עכשיו יהיה למטה שפיזרתם שהדבש כך, הפוכה בצורה הפנקוטה את ולהוציא הכלי את להפוך: הגשה

 .הקינוח של העליון

 

 למעשה כך. לכלי הנוזל את ששופכים לפני הפנקוטה בתערובת הסילן או הדבש את לערבב ניתן: השף המלצות

 להגיש ממליץ השף, כן כמו. דומיננטי יותר הרבה יהיה והטעם הפנקוטה בנוזל היטב יתערבבו הסילן או הדבש

 ! לחג שיתאימו רימונים או בתפוחים הקערה את לקשט שווה אולי ולכן טרי פרי עם הפנקוטה את



 


