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 קבב דגים על קרם
גזר וטחינה

הילה אלפרט - מתוך "סיפור של טעם"
המרכיבים:

400 גרם פילה ברמונדי ללא עור
1/4 כפית פלפל שחור גרוס
2.5 כפות לימון כבוש קצוץ

1 כפית שטוחה של זרעי כוסברה גרוסים
2 כפיות נענע קצוצה דק

2 פלפלים חריפים ללא זרעים, קצוצים דק

 אופן ההכנה:
1. קוצצים את הדגים עם סכין חדה.

2.מערבבים בקערה את כל מרכיבי הקבב מלבד שמן הזית עד לקבלת תערובת אחידה.
3. מכסים ומעבירים למקרר ל-20 דקות.

4. מחממים שמן זית במחבת גדולה, יוצרים מתערובת הקבב קציצות קטנות ומטגנים אותן 
כ-5 דקות מכל צד עד שהן מזהיבות.

5. מעבירים לצלחת מרופדת בנייר סופג.
6. מערבבים את כל החומרים לקרם הגזר, טועמים ומתקנים תיבול.

7. משטחים את הקרם מניחים מעל את הקבב, זורים את העלים ומגישים מיד.

לקרם גזר:
1 כוס מיץ גזר

3 ס"מ ג'ינג'ר טרי קלוף
1 שן שום

1-1.5 כף רכז עגבניות
1 פלפל אדום חריף

2 למון גראס )החלק הלבן(
2 כפות סויה

2 כפות טחינה גולמית
קליפה מגורדת מלימון

להגשה:
עלי נענע קצוצים דק

עלי כוסברה קצוצים דק
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לצפייה   במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=xxG2g_i7VRs


סשימי בקעריות חסה
עומר מילר - מתוך "סטוריז"

המרכיבים ל-4 מנות:
300 גרם סשימי לברק

300 סשימי סלמון
1 מקל ג'ינג'ר

טבעות פלפל חריף משני פלפלים
חופן בוטנים

 אופן ההכנה:
1. מקפלים עלה חסה רחב לצורת קערה ומניחים את הפירות והירקות החתוכים מעל.

2. מוסיפים את פרוסות הדגים.

3. שמים בוטנים מלמעלה.

4. מוסיפים שמן זית, מעט מיץ לימון מלח ופלפל ואוכלים מיד.

* להכנה עם הגעת האורחים והגשה כ"פינגר פוד".

פרוסות שום דקיקות מ-3 שיני שום
חופן עלי כוסברה

1 בצל סגול פרוס דק
פרוסות ממנגו אחד
פרוסות מחצי אננס

עלי חסה אייסברג לקעריות
מעט שמן זית

מיץ מלימון אחד
 מלח

פלפל

.4

מנה ראשונה

לצפייה   במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=F-fqpYOJbIY


 עלי סיגר
במילוי בשר ודבש
אודליה סויסה - מתוך "פשוט עם אודליה"

המרכיבים:
עלי סיגר

חבילת קבב מרגז
צרור עלי כוסברה

2 שיני שום
שמן לטיגון

קמח ומים בכוס ל"הדבקת" הסיגר

 אופן ההכנה:
1. מפרקים את בשר הקבב ומניחים בקערה.

2. קוצצים כוסברה, שיני שום ומוסיפים לקערה עם הבשר, מערבבים היטב.
3. מטגנים את תערובת הבשר.

4. מסננים את הבשר ומגירים את הנוזלים על מנת שהסיגר לא יירטב ויקרע.
5. מניחים את התערובת בקצה דף הנייר ומתחילים לקפל לסיגר, מתחילים את הקיפול מהפינות.

6. מדביקים את קצוות הסיגר בעזרת מכחול שטובלים בקמח ומים.
7. במחבת רחבה מחממים שמן ומטגנים את עלי הסיגר.

8. כשהעלים משחימים מכל הצדדים, מוציאים אותם מהמחבת וסופגים את השמן בעזרת נייר סופג.
9. קוצצים את ירקות הסלט ומתבלים.

10. מפזרים מעט דבש ואבקת סוכר מעל עלי הסיגר ומגישים לצד הסלט.

3  כפות דבש
1 כף אבקת סוכר

לסלט:
חסה

1 בצל סגול
8 עגבניות שרי צבעוניות

מיץ מלימון אחד
מלח

פלפל לבן
פלפל שחור גרוס

שמן לתיבול
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לצפייה   במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=w5acHewGQSk


סלט דגים תאילנדי
אבי ביטון - מתוך "מתכון לשנה טובה"

המרכיבים:
לדגים:

3 פילה לברק חתוך לקוביות קטנות
2 כפות קמח כוסמין לבן לקימוח

מלח
שמן עמוק

 אופן ההכנה:
1. בקערה פורסים כרוב לבן וגזר לרצועות.

2. קוצצים נענע, בזיליקום ונענע ומוסיפים לקערה.
3. בקערה ממליחים את קוביות הדג ומקמחים אותו בקמח הכוסמין.

4. מערבבים את כל חומרי הרוטב בעזרת בלנדר מוט.
5. מטגנים את קוביות הדגים בשמן עמוק למשך כדקה.

6. מערבבים את הירקות,מוסיפים חופן דגים ומוסיפים את הרוטב ומערבבים היטב.
7. מוסיפים את הדגים מלמעלה ומגישים.

לוינגרט:
2 כפות ממרח שומשום-קוקוס

1 כף רוטב סויה
מיץ מלימון 1

1 כף שמן שומשום
2 כפות סילאן

1 ס"מ ג׳ינג׳ר מגורד
מעט מים

לסלט:
1 צרור עלי נענע

1 צרור עלי כוסברה
1 צרור עלי בזיליקום

1/4 כרוב לבן פרוס דק
1 גזר פרוס לגפרורים

חופן בוטנים קלויים
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סלט תפוזים מרוקאי 
צ'רלי פדידה - מתוך "אלופים במטבח"

המרכיבים ל-4 מנות:
4 תפוזים קלופים ופרוסים לפרוסות

16 זיתים שחורים מיובשים, מגולענים ופרוסים 

1/2 כפית פפריקה מתוקה

 אופן ההכנה:
1. בקערת ערבוב מניחים את כל המרכיבים.

2. מתבלים.

3. מוסיפים שמן זית ומערבבים היטב.

4. מגישים מיד. 

קורט פפריקה חריפה

מלח

1/4  כפית כורכום

1/4  כפית כמון

5 כפות שמן זית

4  כפות פטרוזיליה קצוצה
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לצפייה   במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=6dwZ-ZxJb_s


סלט משמשים על מצע 
טחינה ורכז רימונים 

הילה אלפרט - מתוך "סיפור של טעם"
המרכיבים:

1 כוס משמשים מתוקים, חפים מגלעין

1 פלפל ירוק חריף ללא גרעינים, פרוס לפרוסות דקות

1 חופן נדיב של עלי כוסברה

 אופן ההכנה:
1. חותכים את המשמשים לרצועות דקות.

2. מוסיפים פנימה את עלי הכוסברה, השום הקצוץ, הפלפל החריף.

3. מתבלים את הסלט בשמן הזית וממליחים במלח גס ובפלפל.

4. במקביל מכינים את הטחינה: מכניסים את כל החומרים למעבד מזון ומעבדים 

עד לקבלת המרקם הרצוי.

5. טועמים ומתקנים תיבול.

6. בכלי הגשה יוצרים מצע מהטחינה ומעליו נותנים את הסלט ומגישים מיד.

1 שן שום קצוצה דק

שמן זית

מלח גס

לטחינה:
150 גרם טחינה גולמית

3 כפות רכז רימונים
1 כף סויה

מים פושרים
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לצפייה   במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=WN4Ry9ZsAVc


 פסטייה מרוקאית
עם דבש

אבי ביטון - מתוך "פשוט לבשל"
המרכיבים ל-4 מנות:

750 גרם פרגיות קצוצות
1/4 כוס שמן זית

2 בצלים פרוסים דק
1/4 כפית פטרוזיליה

1/2 כפית מלח
1/4 כפית פלפל שחור

 אופן ההכנה:
1. במחבת כבדה מחממים שמן, מוסיפים את הבצל ומעט מלח ומטגנים היטב.

2. מוסיפים את הפרגית למחבת ומתבלים במלח, פלפל וקינמון.
3. מוסיפים את הפירות היבשים, הפיסטוקים והשקדים הקצוצים ומערבבים היטב.

4. קוצצים פטרוזיליה ומוסיפים למחבת יחד עם דבש וממשיכים לבשל עד שבשר הפרגית מוכן.
5. מוסיפים פירורי לחם לתערובת הבשר, מערבבים היטב ומצננים בטמפרטורת החדר.

6. משרים 2 דפי אורז במים ומניחים על מגבת לייבוש.
7. ממלאים בבשר את דף האורז, מקפלים לצורה הרצויה.

8. מניחים את הפסטיות בתבנית ומברישים במעט שמן זית.
9. אופים בתנור שחומם מראש לחום של 250-220 מעלות כ-7-10 דקות עד לקבלת צבע זהוב.

10. מניחים את הפסטייה על מצע דבש.
11. מפזרים מעל פיסטוקים, אגוזים טחונים ובוזקים אבקת סוכר ומקשטים בעלי נענע.

1/2 כוס צימוקים
10 משמשים מיובשים קצוצים 
)אפשר להמיר בפרי יבש אחר(

1 כפית קינמון
3 כפות פירורי לחם ללא גלוטן

1 חבילת דפי אורז
שמן זית להברשה

.9

מנה עיקרית

לצפייה   במתכון

להגשה:
1/2 כוס שקדים פרוסים קלויים

1/2 כוס פיסטוקים קצוצים
מעט דבש

אבקת סוכר
מעט קינמון

עלי נענע

https://www.youtube.com/watch?v=ITTKCKEzpvw&t=33s


פילה מוסר ים עם 
קראסט פיסטוקים

ג'קי אזולאי - מתוך "אצל ג'קי"
המרכיבים:

2 חתיכות פילה דג ים )מוסר(
2 כפות שמן זית

מעט מלח ופלפל
לקראסט:

חופן פיסטוקים
חופן שקדים

צרור כוסברה

 אופן ההכנה:
1. טוחנים את מרכיבי הקראסט במעבד מזון, עד לקבלת מרקם משחתי.

2. עוטפים את הפילה דג בקראסט וצורבים במחבת, שחוממה מראש, עם שמן זית כ-5 דקות.

3. מכניסים את הדג להמשך בישול בתנור, בחום של 180 מעלות, למשך כ-10 דקות נוספות.

4. במחבת נפרדת, שמים שמן זית ואת כל המרכיבים למצע השעועית ירוקה, מלבד רוטב הסויה.

5. מקפיצים על אש גבוהה כ-4-5 דקות ומוסיפים את רוטב הסויה.

6. מגישים את השעועית כמצע לדג וסוחטים מעל לימון.

6 שיני שום
מעט שמן זית

גרידה מחצי לימון
לתבשיל השעועית:

1 חבילת שעועית ירוקה
2 כפות שמן זית

1 כפית שום כתוש
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לצפייה   במתכון

מעט שמן שומשום
מעט מלח ופלפל

22 כפות שומשום לבן
1/4 כוס סויה

להגשה:
חופן שקדים

1 כף שומשום

https://www.youtube.com/watch?v=vdg1K0ucJbQ


סלמון במרינדה אסייתית 
עם קראמבל טחינה בדבש

ללי האס - מתוך "מתכון לשנה טובה"
המרכיבים:

נתח של סלמון שלם
למרינדה:

3 כפות שמן קנולה מעורב עם שמן שומשום
4 כפות סויה

1 כף דבש

 אופן ההכנה:
1. מערבבים היטב את כל מרכיבי המרינדה ומניחים בבלילה את נתח הסלמון להשריה של כ- 20 דקות.

2. שמים במעבד מזון את מרכיבי הקראמבל וטוחנים בפולסים עד לקבלת תערובת פירורית.
3. מניחים את נתח הסלמון על מגש עם נייר אפייה ובעזרת כף מזלפים את שאריות המרינדה.

4. מצפים )בלי ללחוץ( את הנתח בקראמבל.
5. מכניסים לתנור שחומם מראש על 200 מעלות טורבו לכ- 12-15 דקות.

 6. חותכים ל"תלתלים" גבעולי בצל ירוק ואחרי שהנתח מתקרר מעט מקשטים ומפזרים
את ה"תלתלים" מעליו.

2 כפות טריאקי
2 כפות צ'ילי מתוק
לקראמבל טחינה:

1 כוס קמח לבן
50 גרם חמאה קרה
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1/2 כוס ממרח שומשום עם דבש
1 שן שום

1 כפית אבקת ג'ינג'ר
1.5 כפית צ'ילי יבש

1 כפית מלח גס



פילה לוקוס וסלט חצילים
אבי ביטון - מתוך "במטבח עם אמא"

המרכיבים:
700 גרם פילה לוקוס ללא עור 

ועצמות חתוך לקוביות

1 ענף טימין

2 כפות חמאה

1 ענף רוזמרין

2 שיני שום

 אופן ההכנה:
1. מטגנים את החצילים בשמן עמוק עד להזהבה.

2. במחבת נוספת מחממים את החמאה על אש בינונית ומוסיפים את עשבי התיבול והדגים יחד. 

צורבים כשלוש דקות ומניחים בצד.

3. מערבבים את כל מרכיבי הסלט.

4. מסדרים בצלחת הגשה את הסלט ומניחים מעל את הדגים.

מלח, פלפל

גרידת לימון מלימון 1

לסלט:

33 חצילים בינוניים קלופים, חתוכים 

לקוביות בעובי 2 ס"מ

1 כף פפריקה מתוקה
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לצפייה   במתכון

1/2 כפית כמון
1/4 כפית כורכום

5 שיני שום
1 צרור פטרוזליה קצוצה דק

מיץ מחצי לימון
קורט סוכר
קורט מלח

https://www.youtube.com/watch?v=QH2TYdHnZIw&t=25s


פרגיות ברוטב אגוזי מלך 
ורכז רימונים

לאון אלקלעי - מתוך "מתוק או מלוח"
המרכיבים:

4 יחידות פרגית עם העור ללא עצמות
20 גרם ג׳ינג׳ר

2 בצלים ירוקים
2 כפות יין לבן יבש

6 שיני שום

 אופן ההכנה:
1. שמים שני ליטר מים עם ג׳ינג׳ר, בצל הירוק ויין לבן בסיר ומביאים לרתיחה. מוסיפים את העוף ומבשלים דקה.

2. מכבים את האש, מכסים את הסיר ומעמידים ל-30 דקות.
3. מוציאים את העוף, מסננים ושומרים את המרק.

4. מדליקים תנור למצב גריל. שמים את העוף בשלב העליון, כאשר העור למעלה ומביאים להשחמה.
5. מוציאים את העוף ומביאים לטמפרטורת החדר.

6. מכינים את הרוטב: מטגנים את הבצל הלבן עד לשקיפות. מעבירים לבלנדר, מוסיפים את האגוזים, השום 
 והכוסברה היבשה.

טוחנים הכל ומוסיפים תוך כדי מעט מהציר בכל פעם. )יש להגיע למרקם שמזכיר טחינה(
7. מתבלים עם חומץ בלסמי, רכז רימונים, מלח ופלפל לפי הטעם.

8. מוזגים את הרוטב מעל פרגית עם העור כלפי מעלה.
9. בוזקים בצל ירוק, כוסברה קצוצה וחמוציות.

4 כפות שמן
300 גרם בצל לבן קצוץ

300 גרם אגוזי מלך
1 כף כוסברה יבשה

חומץ בלסמי

.13

מנה עיקרית

לצפייה   במתכון

רכז רימונים
פלפל לבן טחון

מלח
כוסברה טריה

בצל ירוק
חמוציות 

https://www.youtube.com/watch?v=T45PRaMSvTk


קובה סלק עם סילאן 
אבי ביטון - מתוך "במטבח עם אמא"

המרכיבים:
לתבשיל:

3 סלקים מגורדים

1 בצל קצוץ

2 כפות סילאן

 אופן ההכנה:
1. שמים את כל החומרים לתבשיל בסיר.

2. יוצקים ליטר מים ומבשלים כ – 40 דקות.
3. מכינים את הקציצות: מערבבים את כל החומרים יחד.

4. יוצרים כדורים קטנים מהתערובת.
5. שמים את הכדורים בתבשיל הסלק.

6. מבשלים כ – 20 דקות ומגישים לצד אורז לבן פרסי.

מיץ מלימון אחד

2  גבעולי סלרי קצוצים

5  שיני שום פרוסים

1 ליטר מים
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מנה עיקרית

לצפייה   במתכון

לקציצות:

1 שקית קוסקוס מלא )קוסקוס מזון(

1/2 ק"ג בשר עגל טחון

1  בצל קצוץ

2 שיני שום

4 כפות שמן קנולה

https://www.youtube.com/watch?v=hNZSOJ96Ae8


טנזיה פירות יבשים
ג'קי אזולאי - מתוך "אצל ג'קי"

המרכיבים:
1 חבילת קבב על מקל קינמון

1 חבילת קוסקוס
לטנזיה: 
2 בצלים

 אופן ההכנה:
1. משרים את הפירות היבשים במים רותחים במשך כ-5 דקות.

2. קולפים את הבצלים ופורסים לפרוסות דקות מאוד.
3. בסיר נמוך ורחב, מטגנים בשמן, את הבצל ביחד עם הסוכר, עד לקבלת מרקם של ריבה.

4. מסננים את הפירות היבשים מהמים.
5. מוסיפים לסיר את יתר המרכיבים – הפירות היבשים, שקדים ואגוזים, סילאן, מקל קינמון ומתבלים 

במלח ובפלפל.
6. מביאים את הסיר לרתיחה ומבשלים עם מכסה, על אש נמוכה, במשך כשעה.

7. מידי פעם מערבבים ומוסיפים נוזלים במידת הצורך.
8. במקביל, מכינים את הקוסקוס על פי הוראות היצרן.

9. צורבים את הקבב במחבת נפרדת ,עם שמן זית, עד שמוכן.
10. שמים את הטנזיה יחד עם הקבבים על הקוסקוס.

1/4 כוס שמן
3 כפות סוכר חום

1 חופן צימוקים
1 חופן חמוציות
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מנה עיקרית

לצפייה   במתכון

1 חופן משמשים
1 חופן שזיפים
1 חופן שקדים

1 חופן אגוזי מלך

4-5 כפות סילאן
1 מקל קינמון
1/2 כוס מים

מעט מלח ופלפל

https://www.youtube.com/watch?v=90dej0A4kAU


עוגת זבת חלב ודבש
מיקי שמו - מתוך "אין כמו בבית"

המרכיבים:
1/2 כוס דבש

1/2 כוס שמן קנולה
L 2 ביצים במידה

1/2 כוס חלב
1 כפית קפה נמס

1/2 כוס סיידר תפוחים
2 כפות גבינת שמנת ניו יורק 5%

3/4 + 1 כוסות קמח מנופה לבן

 אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל- 170 מעלות.

2. מכינים את העוגה: מחממים את החלב וממיסים את הקפה נמס בתוכו.
3. מעבירים לקערת המיקסר ומערבבים עם "בוחש גיטרה" את הדבש, סוכר דמררה, שמן, ביצים, סיידר תפוחים וגבינת ניו יורק.
4. מנפים יחדיו את כל החומרים היבשים: קמח, אבקת סודה לשתייה, אבקת אפייה, קינמון, מלח והל טחון )לא חובה( ומוסיפים 

במהירות איטית לקערה. מערבבים עד קבלת תערובת אחידה.
5. מוזגים לשתי תבניות אפייה מלבניות במידות 25 ס"מ כל אחד )משומנות מעט עם נייר אפייה( ומפזרים מעל שקדים פרוסים.

6. אופים כ- 45-50 דקות עד שהעוגה מוכנה / הקיסם שיוצא במרכזה עם מעט פירורים לחים. מצננים היטב.
7. מכינים את הקרם: יוצקים חלב לסיר בינוני, מגרדים את הגרגירים ממקל הווניל ומוסיפים לסיר יחד עם חצי מקל הווניל 

ומביאים את הכל לרתיחה.
8. טורפים חלמונים עם סוכר וקורנפלור לתערובת אחידה. יוצקים מצקת מהחלב החם לתערובת החלמונים ומערבבים היטב 

להשוואת טמפרטורות, יוצקים את כל התערובות לסיר וממשיכים לבשל על להבה נמוכה תוך כדי ערבוב עד בעבוע קל.
9. מעבירים לקערת המיקסר ומערבבים כ- 5 דקות עם "בוחש הגיטרה" עד שהקרם מתקרר לטמפרטורת "חום גוף". מוסיפים 

את החמאה הרכה וממשיכים לערבב עד שנבלעת ומתקבלת תערובת חלקה, מניילנים ומעבירים לקירור לכ- 3-4 שעות.
 10. מקציפים את השמנת המתוקה לקציפה רכה ו"מקפלים" לקרם שהתקרר. מעבירים לשקית זילוף עם פיית

זילוף חלקה בקוטר 1 ס"מ, ומקררים עד למועד "ההרכבה".
 11. מרכיבים ומגישים: חוצים כל עוגה ל- 2 חלקים שווים )כמו סנדוויץ(, מורחים שכבה של ממרח, מזלפים

 עיגולים עיגולים בכל אחת מן העוגות ומכסים בחלק העליון האפוי עם השקדים.
12. מעבירים למגש ומגישים.

1/2 כפית אבקת סודה לשתייה
3/4 כוס סוכר דמררה

קורט מלח
לקישוט:  

1/2 כוס שקדים פרוסים
לקרם וניל מוקצף:

1/2 כוס חלב
2 חלמונים
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מאפים וקינוחים

לצפייה   במתכון

1 כפית תמצית וניל
1/4 כוס סוכר

1/2 כף קורנפלור
3/4 כוס שמנת מתוקה

2 כפות אינסטנט פודינג וניל
למריחה:

ממרח עוגיות עם שברי עוגיות

https://www.youtube.com/watch?v=0J9_Ap3JMV4


 חלה מתוקה עם
רחת לקום ופיסטוקים 

איציק וקרן קדוש - מתוך "באנו לאפות"
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המרכיבים:
לבצק:

500 גרם קמח חלה
20 גרם שמרים טריים / 8 גרם שמרים יבשים

50 גרם רחת לוקום חתוך לקוביות
תרסיס שמן בטעם חמאה

50 גרם דבש

 אופן ההכנה:
1. מערבבים במיקסר את הביצים, השמן, החלמונים והמים יחד עם השמרים.

2. מוסיפים בהדרגתיות את הקמח, הסוכר, הדבש והמלח ולשים עד לקבלת בצק אחיד.
3. בשלב הלישה הסופי מוסיפים כ-10 חתיכות רחת לקום קצוצות לרבעים וחצי כוס פיסטוק קצוץ.

4. לאחר קבלת תערובת אחידה מניחים לבצק להתקרר עד לתפיחה כפולה.
 5. מחלקים את הבצק ל-8 כדורים שווים ומרדדים ליצירת 8 רצועות שוות, קולעים קליעת 4 ומחברים את הקצוות.

6. משאירים לתפיחה נוספת ומורחים את הבצק התפוח בביצה ומפזרים שומשום.
7. מכניסים לתנור שחומם מראש לכ-180 מעלות לכ-18 דקות.

8. לאחר קבלת חלה זהובה מורחים במי סוכר.

1 ביצה
2 חלמונים

160 מ"ל מים
60 מ"ל שמן קנולה

10 גרם מלח
50 גרם פיסטוק ירוק קצוץ

למריחה:
ביצה

שומשום
 לציפוי - מי סוכר:

 חצי כוס מים
 חצי כוס סוכר

מעט דבש
לצפייה   במתכון

מאפים וקינוחים

https://www.youtube.com/watch?v=o1a0hLFsiEg


תפוחי עץ במילוי 
אגוזים, שקדים וכל טוב

ג'קי אזולאי - מתוך "אצל ג'קי"
המרכיבים:

7 תפוחי עץ
1 ליטר מים

1/2 כוס סוכר
1 מקל קינמון

 אופן ההכנה:
1. קולפים את תפוחי העץ, מוציאים את ליבת התפוחים בעזרת תפוחן, וחורצים את קליפת התפוח כדי שלא 

תתפוצץ באפייה.
 2. בסיר רחב, מבשלים את התפוחים במים מתובלים בסוכר, מקל קינמון וקינמון טחון, עד לרמת "אל-דנטה"

)לא רך מידי ולא קשה מידי(.
3. מסננים לאחר בישול ובינתיים, טוחנים גס את האגוזים והשקדים.

4. מערבבים בקערה את מרכיבי המלית – אגוזים טחונים, צימוקים, סילאן ומעט קינמון.
5. ממלאים את התפוחים במלית ומוסיפים מעל סילאן.

6. מסדרים בתבנית אפייה ומכסים בנייר אלומיניום.
 7. אופים במשך 10 דקות על 180 מעלות, לאחר מכן מורידים את נייר הכסף וממשיכים באפייה

לעוד 20 דקות נוספות עד שהתפוחים מתרככים.
8. מזלפים על תפוחי העץ טחינה גולמית.

1 כפית קינמון
למילוי: 

1/2 כוס שקדים קצוצים
1/2 כוס אגוזי מלך קצוצים
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לצפייה   במתכון

1/2 כוס צימוקים
1/4 כוס סוכר

1/2 כפית קינמון
מעט סילאן

מאפים וקינוחים

להגשה:
טחינה גולמית

https://www.youtube.com/watch?v=zBzU4juasYo&t=8s


קוביות חלווה - קוקוס
אסטלה - מתוך "מתכון לשנה טובה"

המרכיבים:
לשטרוייזל:

70 גרם קמח כוסמין )מלא או לבן(
70 גרם חמאה קרה בקוביות

70 גרם סוכר חום דמררה

 אופן ההכנה:
1. מכינים את השטרוייזל: בקערת מיקסר עם "וו גיטרה" מערבלים את כל החומרים עד שמקבלים תערובת פירורית.

 2. מחממים תנור ל-150 מעלות. מעבירים את התערובת למגש עם נייר אפייה ואופים למשך 10-12 דקות עד
שמתקבל גוון זהוב.

3. מקררים היטב.
 4. מכניסים את השטרוייזל המוכנים יחד עם ממרח החלווה–קוקוס וסירופ הגלוקוז לקערה ומערבבים את הכל יחד

עד לאיחוד.
5. משטחים בתבנית סיליקון בצורת קוביות ומקררים היטב. 

6. מחלצים מהתבנית וטובלים בקוקוס טחון.
* אפשר להגיש בניירות אריזה צבעוניים.

לקוביות חלווה – קוקוס:
100 גרם ממרח חלווה–קוקוס

40 גרם סירופ גלוקוז מומס
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מאפים וקינוחים



עוגת תפוחים וקינמון 
בציפוי קורנפלקס

מיקי שמו - מתוך "אין כמו בבית"
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המרכיבים:
 תבנית אינגלישקייק באורך 30 ס"מ

2 ביצים גדולות L בטמפ' החדר
1 כפית תמצית וניל איכותית
3/4 + 1 כוסות סוכר דמררה

3/4 כוס שמן קנולה

 אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל-170 מעלות ומשמנים מעט את התבניות.

2. שמים בקערה תפוחים, מיץ תפוזים וכף מהסוכר ומשרים כשעה במקרר.
3. מסננים ושומרים את המיץ ואת התפוחים בנפרד.

4. שמים בקערת מיקסר את יתרת הסוכר, תמצית וניל וביצים ומקציפים עם וו בלון במשך 3-4 דקות עד לקציפה 
תפוחה ובהירה. מוסיפים בהדרגה שמן, רסק תפוחים ואת מיץ התפוזים ששמרנו.

5. עוצרים את פעולת המיקסר ומקפלים את שני הקמחים, קינמון ואבקת אפייה עד לקבלת תערובת אחידה.
6. מוסיפים את קוביות התפוחים לבלילה ומערבבים בעדינות.

7. יוצקים את הבלילה לתבניות ומפזרים את הקונרפלקס כך שיכסה את כל שטח העוגה.
8. אופים כ- 50 דקות עד שקיסם הננעץ במרכזן יוצא עם פירורים לחים.

 טיפ: מכיוון שהתפוחים מעורבבים בתערובת ועלולים לשקוע לתחתית ולהידבק,
 עדיף לרפד את התבנית. אם משתמשים בתבנית חד פעמית מקרטון או תבנית

עם ציפוי מונע הידבקות ניתן להסתפק בשימון קל.

1 כוס קמח לבן מנופה
1/2 כוס קמח כוסמין מנופה

1 שקית אבקת אפייה
1/2 כוס פחות 2 כפות רסק 

תפוחים ללא תוספת סוכר

1/4 כוס מיץ תפוזים
1/2 כפית קינמון טחון

2 תפוחים גראני סמית קלופים 
וחתוכים לקוביות בגודל 2 ס"מ

לציפוי:
1 כוס קורנפלקס לא ממותק

לצפייה   במתכון

מאפים וקינוחים

https://www.youtube.com/watch?v=iO9HU_TLZ9g


דובשניות עם הפתעה
מיקי שמו - מתוך "אין כמו בבית"
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המרכיבים:
200 גרם חמאה

1/2 כוס סוכר
1/2 כוס סוכר דמררה 

1/2 כוס דבש 

 אופן ההכנה:
 1. מערבלים עם "וו גיטרה" במהירות בינונית חמאה, סוכר, סוכר דמררה ומלח במשך 5 דקות עד לקבלת

תערובת בהירה.

2. מוסיפים את 2 הביצים בהדרגה עד לקבלת מרקם אחיד.

3. מנפים את הקמח ואבקת האפיה. מוסיפים את הדבש ולבסוף את הקמח ואבקת האפיה.

 4. מרססים שכבה דקה של תרסיס שמן בטעם קנולה על גבי הבצק, מקררים כשעה ומרדדים לכדורים,

מגלגלים באבקת סוכר ומסדרים על גבי תבנית מרופדת בנייר אפיה במרווחים של 2.5 ס"מ אחת מן השניה.

5. אופים כ-10 דקות עד להזהבה קלה.

6. מצננים ומאחסנים בצנצנת.

גיוון: ניתן להוסיף ג'ינג'ר טחון ומעט ציפורן.

L 2 ביצים בגודל
4 כוסות קמח לחם

2 שקיות אבקת אפיה
קורט מלח

קורט קינמון
לקישוט:

1/2 כוס אבקת סוכר

לצפייה   במתכון

מאפים וקינוחים

https://www.youtube.com/watch?v=DICBf0boTQk

