
תבשיל מוח חריף

צלי כתף עם פירות יבשים ואורזמרק בשר ופולים
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צוואר טלה בבצל מקורמל

גפילטע פיש וחזרתפבלובה ופירות

לצפייה במתכונים לחצו על התמונות



לרוטב:
150 מ"ל שמן קנולה 

10 שיני שום 
10 יחידות פלפל שאטה יבש 

500 מ"ל ציר עוף 
3 כפות פפריקה מתוקה בשמן 

1. מנקים את המוח מגידים וקרום בעזרת סכין.
2. שמים את המוח בסיר עם מים חמים יחד עם שאר התבלינים ומבשלים כ– 35 דקות. מקררים ופורסים.

3. מכינים את הרוטב: שמים בסיר את השמן, השאטה והשום ומטגנים מעט על אש נמוכה לפתיחת הטעמים.
4. מוסיפים את הציר ומביאים לרתיחה.

5. מוסיפים את הפפריקה, המלח וגרגירי החומוס ומבשלים עד שהרוטב מסמיך.
6. מוסיפים לרוטב את הכוסברה ופרוסות המוח ומבשלים כרבע שעה נוספת. 

מצרכים:

אופן ההכנה:

לצפייה בוידאו המתכון

תבשיל מוח חריף
יהודה עמר

1 כף פלפל גרוס מתוק 
1/2 כף פפריקה חריפה או לפי הטעם 

1 כף מלח 
1 חופן גרגירי חומוס מושרה או קפוא 

5 רצועות גמבה )לא חובה(
1 חופן כוסברה קצוצה 

לבישול המוח:
1 ק"ג מוח 

4 עלי דפנה 
1/2 כף כורכום 

1/2 כף שאטה גרוס 

לעוד מתכונים <<

https://www.youtube.com/watch?v=qcVg3qDeH9Q&list=PL8jMo70ebRM4rAR-uTo-0GpQDUhB2_OOR&index=2


1 כתף טלה  
חוטי קשירה לבשר 

למילוי:
1 כפית סוכר

3 בצלים
1/2 כוס משמש מיובש 

1. מכינים את המילוי: פורסים את הבצלים ומטגנים במחבת עם מעט שמן זית, מוסיפים מעט סוכר כדי לקרמל את הבצלים.
2. קוצצים את הפירות היבשים ומוסיפים למחבת עם הבצלים. 
3. מתבלים בדבש וסילאן ולאחר קירמול, מוסיפים מלח ופלפל.

4. מוסיפים 2-3 כוסות אורז שבושל בנפרד. מורידים מהאש. 
5. פותחים את כתף הטלה, פורסים אותו וממלאים בנדיבות את בתערובת האורז והפירות היבשים.

6. סוגרים את הבשר וקושרים היטב. 
7. צורבים עם מעט שמן זית בתוך רוסטר או כלי רחב אחר שיכול להיכנס לתנור על אש נמוכה.

8. בזמן צריבת הטלה מוסיפים את מרכיבי הרוטב - בצלי שאלוט, סוכר, יין אדום, עלי דפנה, פלפל אנגלי, מלח ופלפל שחור. 
9. מוסיפים 2 כוסות ציר עוף או בקר. מביאים לרתיחה ומצמצמים את הנוזלים. 

10. לאחר שהאלכוהול התאדה עוטפים את הכלי בנייר אפייה ורדיד אלומיניום ומכניסים לתנור בחום של 200-220 מעלות לשעה. 
 11. מורידים את החום ל- 160-180 מעלות למשך שעתיים נוספות. 

עוקבים אחרי התהליך בתנור ומוסיפים ציר מידי פעם אם הוא מתאדה. 

מצרכים:

אופן ההכנה:

לצפייה בוידאו המתכון

 צלי כתף
עם פירות יבשים ואורז

ג'קי אזולאי

1/2 כוס שזיף מגולען 
1/2 כוס צימוקים 
1 חופן חמוציות 
3 כפות שמן זית 
2-3 כוסות אורז 

2 כפות דבש

3 כפות סילאן 
מלח לפי הטעם 
1/2 כפית פלפל

לרוטב:
3 כוסות יין אדום 

2 חבילות בצלי שאלוט 

כף סוכר 
1 כפית מלח 

1/2 כפית פלפל שחור 
1 חופן עלי דפנה 

1 חופן פלפל אנגלי 
2 כוסות ציר עוף / בקר 

2-3 כוסות אורז מוכן מראש

לעוד מתכונים <<

https://www.youtube.com/watch?v=8cE89eBWDwY&list=PL8jMo70ebRM4rAR-uTo-0GpQDUhB2_OOR&index=5


5 יחידות פרוסות של צוואר טלה  
4 עלי דפנה 

6 פלפל אנגלי שלם 
1/2 כף מלח 

7 יחידות בצל לבן פרוס גס 

1. בסיר נפרד מבשלים את פרוסות הצוואר עם מעט מלח, עלי הדפנה והפלפל האנגלי, מבשלים כשעה.
2. לסיר נפרד עם מעט שמן מוסיפים את הבצל והסילאן ומבשלים על אש נמוכה במשך כ– 35 דקות.

3. מוסיפים את פרוסות הצוואר לסיר עם הבצל והסילאן.
4. מתבלים ומוסיפים 1/2 כוס מציר הבישול של הצוואר.

5. מכסים את הסיר ומבשלים כשעתיים על אש נמוכה עד שהבשר רך.
6. מגישים חם. 

מצרכים:

אופן ההכנה:

לצפייה בוידאו המתכון

4 כפות סילאן 
1 כף מלח 

1/2 כף כורכום 
מעט פלפל שחור 

1 חופן שבבי שורש פטרוזיליה 

 צוואר טלה
בבצל מקורמל

יהודה עמר

לעוד מתכונים <<

https://www.youtube.com/watch?v=TnvIri467Qc&list=PL8jMo70ebRM4rAR-uTo-0GpQDUhB2_OOR


L 4 חלבונים מביצים בגודל
1.5 כוסות סוכר לבן 

1 כף חומץ 
קצפת צמחית להקצפה  

1. במיקסר מקציפים חלבונים ומוסיפים סוכר עד ליצירת קצף יציב. 
2. מוסיפים למיקסר חומץ ומקציפים במהירות איטית.  

3. מציירים עיגול על נייר אפייה בגודל שרוצים, הופכים את הנייר, מזלפים או מורחים את התערובת בתוך העיגול. 
4. מכניסים לאפייה בתנור בחום נמוך של 100 מעלות למשך כשעתיים. 
5. מקציפים קצפת צמחית עם אינסטנט פודינג וניל עד ליצירת קצפת.

6. חותכים פירות טריים.
7. מרכיבים את המנה: מניחים על גבי שכבת המרנג את הקצפת ומעליה מניחים פירות.

מצרכים:

אופן ההכנה:

לצפייה בוידאו המתכון

פבלובה ופירות
ג'קי אזולאי

1 חבילה אינסטנט פודינג וניל 
פירות: אננס / קיווי / תותים או 

פירות אחרים לבחירתכם 

לעוד מתכונים <<

https://www.youtube.com/watch?v=6AqyKpkNF_g&list=PL8jMo70ebRM4rAR-uTo-0GpQDUhB2_OOR&index=4


לשלב א': 
2 ק"ג דג קרפיון 

6 בצלים מטוגן חתוך לקוביות 
1 בצל קטן חי                                                  

1 צרור גבעולי פטרוזיליה 
3 גזרים 

1. שלב א': טוחנים את הקרפיון במעבד מזון. מוסיפים את הבצלים המטוגנים, בצל חי חתוך לקוביות, צרור פטרוזיליה וגזרים.
2. שלב ב': שמים את התערובת הטחונה בקערה ומוסיפים לתערובת ביצים וקמח מצה.

3. מתבלים בעזרת פלפל שחור, כורכום, מלח ומרק עוף ומערבבים היטב.
4. שלב ג': בסיר שמים את חתיכות הבצל המטוגן וציר דגים, מלח, פלפל שחור ומעט כורכום ומחממים על אש בינונית.

5. מכינים קציצות מתערובת הדג, פורסים גזר ומניחים מעל ושמים בסיר.  
6. מורידים את הקציצות מטה ומניחים צלחת כדי שהקציצות לא יצופו ומכסים במכסה. מבשלים כשעה. 

7. מכינים את החזרת: מבשלים את הסלקים, לא עד לריכוך מלא. מסננים ומגרדים בפומפיה.
8. מגרדים שורש חזרת בפומפיה ומוסיפים לסלק המגורד. 

9. מוסיפים חומץ, מעט שמן קנולה, סוכר ומלח ומערבבים היטב. נותנים לחזרת מנוחה של לפחות לילה שלם במקרר.
10. מגישים את הגפילטע פיש לצד החזרת.

מצרכים:

אופן ההכנה:

לצפייה בוידאו המתכון

לשלב ב': 
2 ביצים 

5 כפות קמח מצה 
1/2 כף פלפל שחור 

מעט כורכום 
1/2 כף מלח 

מעט מרק עוף פרווה  

לשלב ג':
2 בצלים לבנים חתוכים 

לקוביות ומטוגנים 
2 ליטר ציר דגים או מים 

מעט פלפל שחור                               
מעט כורכום                                       

מלח לפי הטעם 
2 גזרים חתוכים לפרוסות

לחזרת האדומה:
5 סלקים  

1 שורש חזרת 
1/2 כף סוכר 
1/2 כף מלח 

2 כפות חומץ 
2 כפות שמן קנולה 

גפילטע פיש וחזרת
יהודה עמר

לעוד מתכונים <<

https://www.youtube.com/watch?v=xFvLPPLrOt0


1 ק״ג צוואר טלה 
1 בצל 

2 עלי כרישה 
500 גרם פולים )קפואים(

2 גזרים 
2 תפוחי אדמה בינוניים 

1. מרתיחים מים בסיר וחותכים את צוואר הטלה לקוביות קטנות של 1 ס״מ על 1 ס״מ. 
2. מוסיפים חופן פלפל אנגלי ועלי דפנה ומבשלים למשך שעתיים וחצי. שומרים את הציר למרק.  

3. חותכים את כל הירקות לקוביות קטנות ומתחילים לאדות בסיר עם 3 כפות שמן. 
4. לאחר ריכוך קל מוסיפים כליטר מציר הבשר ששמרנו, מתבלים ומוסיפים את קוביות הבשר. 

5. משאירים על האש למשך חצי שעה–שעה עד לריכוך בדרגה הרצויה. 

מצרכים:

אופן ההכנה:

לעוד מתכונים <<לצפייה בוידאו המתכון

מרק בשר עם פולים
ג'קי אזולאי

3 קישואים בינוניים 
4 גבעולי סלרי 

חופן פטרוזיליה 
250 גרם דלעת 

3 כפות שמן 
מלח לפי הטעם 

1 כפית פלפל שחור 
2 כפות מרק עוף 

1 כף כמון 
1 כף כורכום 

1 ליטר ציר מבישול הבשר

https://www.youtube.com/watch?v=XUB36-1RAqo

