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 (Levesh Posui) וקבנוס שעועית מרק

  

 :מצרכים

   שעועית•

 בצל•

 קבנוס•

 קמח מעט•

 מלח•

 (קשור צרור)שמיר או פטרוזיליה•

  

 :הכנה אופן

 .במים לכן קודם יום השעועית את משרים•

 .(לחץ בסיר גם אפשר ,שעות מספר).גדול בסיר במים השעועית את מבשלים•

 .בצל מטגנים ,(התרככה)הבישול לסוף מתקרבת כבר כשהשעועית•

 .אותן ומשחימים קבנוס חתיכות לו מוסיפים שקוף נעשה כשהבצל•

  שהמרק רוצים אנחנו דליל או סמיך בכמה תלויה המים כמות)וקמח מים ,השעועית את מוסיפים משחיר כשהקבנוס•

 .(יהיה

 .טעם להוסיף כדי דקות 5-לכ (אותם להוציא קל שיהיה כדי)בצרור קשורים פטרוזיליה או שמיר מוסיפים לבסוף•

 .ולהגיש (פטרוזיליה/שמיר)הירק את להוציא•
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 (Nokerli Paskash)ירקות בצקניות למרק 

  

 :מצרכים

 ביצה טרופה•

 כפות שמן 2•

 (לפי טעם)מלח •

 (לפי טעם)פלפל •

 כוס מים⅓ •

 (לפי העין)מצה קמח •

  

 :אופן הכנה

 .פלפל ואת המים, מלח, שמן, מערבבים היטב ביצה טרופה•

 .מוסיפים קמח מצה לפי העין כך שהמסה תהיה לא דלילה מדי ולא קשה מדי•

אם רואים שהמסה דלילה מדי מוסיפים . נותנים לנוח אם רואים שהמסה קשה מדי מוסיפים מעט מים קרים ומערבבים•

 .עוד קצת קמח

 .דקות 20-אחרי מנוחה מבשלים במי מלח רותחים לכ•
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  תבשילים:  2פרק 
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 :2.1פרק

  פשטידות
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 (מ"ס 35תבניות אינגליש קייק באורך  2)ירושלמי  קיגל

 

 :מצרכים

 (או אטריות עבות למרק או אטריות של חצי סנטימטר)אטריות ' ג 400•

 ('ג 50)כוס שמן  ¼ •

 ('ג 50)כוס סוכר ¼ •

 ביצים 4•

 ('ג 200)כוס סוכר  1•

 כפית קינמון טחון 1•

 כפית פלפל שחור טחון 1•

 (לפי הטעם-אופציה)פירות יבשים •

  

 :הכנה ואפייהאופן 

 .רחבות במי מלח ולסנן( 'ג 400)לבשל חבילת אטריות •

 (.  כמעט עד  רתיחה)על אש בינונית מערבבים עד שנעשה קרמל  -לעשות קרמל משמן וסוכר•

 (.להיזהר מאוד חם)ברגע שיש לנו קרמל אנחנו שופכים על האטריות ומערבבים •

 .כפית קינמון ופלפל שחור ולערבב, כוס סוכר, ביצים שלמות 4להוסיף לאטריות •

 .לא חובה-אפשר גם לחתוך פירות יבשים ולערבב עם האטריות•

 (.אפשר גם לתבנית פיירקס אחת)תבניות אינגליש קייק 2-מחלקים את התערובת ל•

 .דקות בערך או עד שמזהיב 40מעלות למשך  180-אופים בתנור שחומם מראש ל•
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 (23×30מרובעת תבנית )פשטידת גבינה מלוחה 

 

 :מ"מצרכים לבצק שק

 ('חב 1)מרגרינה ' ג 200•

 ('ג 200)חמוצה שמנת  1•

 (קטנה' חב 1)אוסם קמח ' ג 350•

 

 

 :למילוימצרכים 

 ('ג 200)חמוצה שמנת  1•

 ('ג 500) 5%קופסאות גבינה  2•

 גבינה מלוחה מגורדת' ג 150•

 גבינה צהובה מגורדת' ג 150•

 כפות גדושות קמח אוסם 2•

 ביצים 3•

 כפית מלח 3/4•

 .לבן/פלפל שחורטיפה •
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 :אופן הכנת הבצק

 .והמרגרינה עד קבלת מרקם פירורי, במיקסר עם גיטרה מערבבים את הקמח•

 .מוסיפים את השמנת החמוצה ומעבדים עד לקבלת הבצק•

 .יוצרים מלבן ומכניסים למנוחה במקרר, 2-מחלקים את הבצק ל•

 

 :הכנת המילויאופן 

 .מערבבים את כל החומרים יחד

  

 :הרכבה ואפייה

 .מרדדים את הבצק הראשון ושמים אותו בתבנית•

 .מורחים את כל תערובת הגבינות•

 .מרדדים את הבצק השני ומכסים•

 למרוח בביצה ולשים שומשום•

 (.דקות 45-כ)מעלות עד שמזהיב 180-לאפות בתנור שחום מראש ל•

15 



 (Krumpli Rakott)   (18×25תבנית אובן )  -( א וביצים קשות"פשטידת תפו)רוקוט קרומפלי 

  

 :מצרכים אפשרות ראשונה

 תפוחי אדמה  10•

 ביצים קשות 4•

 פרורי לחם•

 חמאה•

 (לפי טעם)מלח•

 .פרוסות גבינה צהובה•

 

 :אפשרות שניהמצרכים 

 תפוחי אדמה  10•

 ביצים קשות 4•

 פרורי לחם•

 חמאה•

 (לפי טעם)מלח•

 גבינה צהובה מגורדת  •

 (15%)מיכל שמנת לבישול 1•

  

 :אופן הכנה

 .מבשלים תפוח אדמה בקליפה•

 .מקלפים את התפוח אדמה ואת הביצים•

 .חותכים לקוביות בגודל אחיד את התפוחי אדמה והביצים•
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 :ואפייה אפשרות ראשונההרכבה 

 .משמנים תבנית אובן•

 .מניחים שכבה של פרורי לחם•

 .מהביצים וממליחיםעל פרורי הלחם מפזרים לסירוגין חצי מהתפוחי אדמה וחצי •

 .על השכבה הזאת שוב מסדרים פרורי לחם•

 .על פרורי הלחם מסדרים שוב  לסירוגין תפוחי אדמה וביצים•

 .מלמעלה שמים חתיכות גבינה צהובה שמכסות את כל התבנית•

 .חצי שעה עד שהגבינה נמסה-מעלות כ 180אופים על •

 

 :ואפיה אפשרות שניההרכבה 

 .משמנים תבנית אובן•

 .מניחים שכבה של פרורי לחם•

 .צהובהגבינה ומגרדים ממליחים , מהביציםחצי , על פרורי הלחם מפזרים לסירוגין חצי מהתפוחי אדמה•

 .על השכבה הזאת שוב מסדרים פרורי לחם•

 .וביצים אדמהעל פרורי הלחם מסדרים שוב לסירוגין תפוחי •

 .יוצקים את מיכל השמנת  המתוקה לבישולמלמעלה •

 .חצי שעה עד שמזהיב-מעלות כ 180אופים על •
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 (רינה) 31X20תבנית פיירקס -פשטידת תירס ופטריות

  

 :מצרכים

 (בינוניים 2אחד גדול או )בצלים קטנים  3•

 קופסאת פטריות 1•

 (שטוף ומסונן)סנפרוסט כוס תירס  1½•

 'קוטג 1•

 5%גבינה  1•

 ביצים 3•

 כפות קמח אוסם 3•

 כף מרק פטריות 1•

 כוס גבינה צהובה מגורדת½ •

 כפית מלח•

 (לפי טעם)פלפל שחור•

  

 :אופן הכנה

 .הפטריות והתירס, מאדים את הבצלים•

 כשמתקרר מוסיפים בהדרגה את כל שאר המצרכים•

 .מעלות עד שמזהיב 180יוצקים את כל המסה לתבנית ואופים על •
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 :2.2פרק 

  בשרים
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 (אירית)נודלס נתחי עוף מוקפץ עם 

 :מצרכים

 בצלים 5•

 ג נתחי עוף"ק½  •

 קופסאת פטריות שמפיניון שלמות 1•

 (שטוף ומסונן)סנפרוסט גזר גמדי כוס  1½•

 גזרים 2•

 ראש כרוב¼ •

 שמן זית לטיגון•

 כוס רוטב סויה½  •

 כוס רוטב תאילנדי½ •

 כפית שטוחה מלח 1•

 כפית פלפל לבן½ •

  

 :אופן הכנה

 .לחתוך את הבצלים לרצועות קטנות ולטגן עד שמזהיב•

 .להוסיף את נתחי העוף ולטגן עד שהעוף מלבין ולהסיר מהאש•

לשטוף את הפטריות ולחתוך  ,(אפשר גם להוסיף גמבה)לרצועות כרוב ותירס , לחתוך את הגזר•

 .לפרוסות

 .לטגן את הירקות בשמן זית עד שהם מתרככים•

ביחד עד  הכללהוסיף את נתחי העוף ולטגן . מלח ופלפל לבן, רוטב תאילנדי, להוסיף רוטב סויה•

 להסיר מהאש. כרבע שעה נוספת, לאידוי של הנוזלים

  הכללערבב , לסנן ולהוסיף( דקות במים רותחים 5-לבשל כ)היצרן להכין את הנודלס לפי הוראות •

 .ולהגיש( מחוץ לאש)
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 (תאילנדי)נתחי עוף עם פטריות 

  
 :מצרכים

 חתוכים גס, בצלים גדולים 4•

 שמן לטיגון•

 גרם נתחי חזה עוף 500•

 כוס רוטב סויה½ •

 ילי מתוק'כוס רוטב צ¼ •

 קופסאת שימורי פטריות שמפיניון חתוכות 1•

 מעט מלח•

 כף פלפל לבן¼ •

 כף כורכום¼ •

  

  

 :אופן הכנה

 לטגן את הבצל בשמן זית עד שנהיה שקוף•

 להוסיף את נתחי העוף ולערבב היטב עד שהעוף נעשה לבן•

 להוסיף את שאר החומרים ולערבב היטב•

 .  מהאשכשרוב הנוזלים התאדו להוריד ' דק 15-אחרי כ. לבשל על אש גבוהה ולערבב מדי פעם•
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 ובשר בתנורכרוב 
 

 :מצרכים

 כרוב•

 כרוב חמוץ•

 (לפי טעם)מלח •

 (לפי טעם)פלפל •

 בצל•

 ג בשר טחון מחזה עוף"ק½ •

 (לפי טעם)מלח  •

 (לפי טעם)פלפל •

 כוס אורז 1•

 .כוסות נוזלים מהכרוב חמוץ 1½•

 :הכנהאופן 

 .משרים כוס אורז במים•

 .  ימיקס'חותכים כרוב לרצועות במג•

 .מערבבים את רצועות הכרוב עם כרוב חמוץ•

 .מאדים אותם עם מלח ופלפל•

 .בסיר נפרד מטגנים בצל קצוץ עד שמזהיב•

 .כשמזהיב מוסיפים בשר טחון ומתבלים במלח ופלפל•

 .מהכרוב½ מסדרים בתבנית •

 .עליו שמים את כל הבשר•

 .על זה שמים את כל האורז•

 .סוגרים עם החצי השני של הכרוב החמוץ•

 .לבסוף שופכים את הנוזלים מלמעלה•

 22 .מכסים בנייר כסף ואופים בתנור שחומם מראש לכשעה•



 אורזעוף עם 

 

 :מצרכים

 כוסות אורז 1½•

 בצל בינוני קצוץ 1•

 (לזכור שיש לנו מלח גם על העוף-לפי טעם)מלח  •

 (שייכנסו לתבנית ויכסו את האורז)כרעי עוף מנוקים•

 (לפי טעם)מלח •

 (לפי טעם)פלפל •

 (לפי טעם)פפריקה •

 (כפית מרק לכוס)כוסות מים 2-כפיות אבקת מרק מהול ב 2•

  

 :הכנהאופן 

 .שוטפים ומסננים את האורז•

לאחר מספר שעות מטגנים בצל אחרי שנעשה שקוף מוסיפים את האורז ומעט מלח ומבשלים מעט  •

 .תוך כדי ערבוב

 .משטחים בתבנית•

 .פלפל ופפריקה משני הצדדים, מנקים כרעי עוף ומתבלים אותם במלח•

 .מניחים אותם מסודר מעל האורז•

 .את האבקת מרק מהולה במים הכלשופכים מעל •

 .מכסים בנייר כסף•

 .מעלות כשעה וחצי 200אופים בתנור בטמפרטורה של •

 .לאחר מכן הופכים וממשיכים לאפות עוד חצי שעה•
23 



 (Gulyás) גולאש 

  

 :מצרכים

 (לפי הטעם)בצלים בינוניים  2•

 (לפי טעם)גמבה מגורדת •

 (אפשר גם הודו או בקר)בשר פרגיות  1½•

 מלח•

  

 :אופן הכנה

 .מטגנים בצל עד שהוא נעשה שקוף•

 .מוסיפים לבצל את הגמבה ומטגנים עוד קצת•

סיננו אותו ומבשלים אותו כשהוא מכוסה על אש   לאמוסיפים את הבשר אחרי ששטפנו אותו אך •

 .קטנה

 (.אם רוצים עוד תבלינים אפשר.)מוסיפים את המלח לפי הטעם•

 .אם יש צורך והבשר לא מוכן באמצע הבישול מוסיפים מעט מים רותחים•

 .אם יש יותר מדי נוזלים אז מורידים את המכסה ונותנים למים להתאדות•

  .להשאיר מעט נוזלים שיהיה רוטב•
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 (חמין)ולנט 'צ

 :מצרכים 

 ('ג750יהיה  הכלאפשר לשלב כמה סוגי שעועית שבסך )מנומרת שעועית ' ג 750•

 (לא מושרים)גריסים כוס ¾ •

 ('ג 200)שמן כוס  1•

 (לפי טעם)מלח •

 (לפי טעם)פלפל •

 (לפי טעם)פפריקה •

 גרונות הודו נקבה 2/ גרון הודו זכר•

 בצל שלם מקולף•

 .מים רותחים•

 

 :אופן הכנה

 .כל כמה שעות להחליף את המים. שעות 12משרים את השעועית במים לפחות •

אחרי  )בתחתית לשים את הגרונות ואת הבצל המקולף ואז מלמעלה שמים שעועית : לסדר בסיר גדול•

 .פלפל ופפריקה, מלח, שמן, גריסים, (שהשרינו ללא מים

 (.השעועית והגרונות)אצבעות את כל המסה 3+ שופכים מים רותחים עד שיכסו •

 .אם יש מקום שמים ביצים•

 (.מתכון בעמוד הבא) הקוגליעל הגז מחממים ובזמן הרתיחה מוסיפים את •

 .ממשיכים לבשל עוד קצת על הגז עם מכסה סגור•

 .מעלות ללילה 120-130' מכניסים לתנור בטמפ•

 .ומורידים מכסה' מעלים טמפ, בבוקר בודקים ורואים אם יש יותר מדי מים•

אם יש מעט מים מוסיפים קצת מים רותחים ממשיכים על אש יותר גבוהה עד שמתחיל לבעבע ואז  •

 25 .  מעלות שוב 120-מורידים אש ל



 קוגלי

 

 :מצרכים

במידה והמסה שמתקבלת תהיה יותר מדי דביקה להוסיף עוד קמח וללוש ביד -(כוסות 3.5-קצת יותר מ)קמח ג "ק½ •

 (.אפשר להגיע אפילו לעוד אפילו יותר מכוס קמח)

 כפות קמח תירס  2•

 (לפי טעם)מלח •

 (לפי טעם)פלפל •

 (לפי טעם)פפריקה •

 כוסות מים פושרים 1¾•

 כוס שמן½ •

  

 :אופן הכנה

 .מים  ושמן, פפריקה, פלפל, מלח, ג קמח עם קמח תירס"ק½ במיקסר בעזרת וו לישה מערבבים •

 .כשמתקבל בצק נותנים לו לנוח בצד•

 .במידה והוא מאוד דביק מוסיפים עוד קמח ולשים עוד קצת•

 (.ולנט'כתוב במתכון של הצ)ולנט בזמן הרתיחה הראשונה'מוסיפים לצ•
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 פטריותקורקבנים עם 

 :מצרכים

 ג קורקבנים"ק 1½ -2•

 בצלים גדולים 3-4•

 (לפי הטעם)גמבה מגורדת •

 (אפשר מספר פעמים-מכסים להתרככות)מים •

 קופסאות פטריות 2•

 (לפי הטעם)מלח •

 (לפי הטעם)פלפל •

 פטריותקצת אבקת מרק •

  

 :אופן הכנה

 .מנקים את הקורקבנים וחותכים לרבעים•

 .חותכים את הבצל לקוביות קטנות ומטגנים•

 .כשהבצל קצת שקוף מוסיפים גמבה•

 מוסיפים לגמבה ולבצל את הקורקבנים•

מוסיפים מים לפי הצורך ולפי מספר הפעמים    שצריך עד  . מוסיפים מים לבישול הקורקבנים•

 .שהקורקבנים מתרככים

 .קופסאות פטריות ומתבלים במלח ופלפל 2מוסיפים •

 .צריך להוסיף קצת מים-ממשיכים לבשל עם הפטריות•

 .פטריות כדי להסמיך את הרוטבמעט אבקת מרק  להוסיףלסיום •

 

 :הערה

 27 טוסט  ניתן להגיש את הקורקבנים על 



 ( Pa’shte’tom Maj)קצוץ כבד 

  
 :מצרכים

 בצלים 3-4•

 ג כבד  "ק 1½•

 (לפי טעם)מלח •

 (לפי טעם)פפריקה •

 ביצים קשות 8•

 (לפי הטעם)מלח •

 (לפי הטעם)פלפל •

 (לא חובה-אפשרי)פרוסות לחם לבן מושרה במים  2•

 

 :הכבדניקוי 

 .דקות 10-לשפוך על הכבד מים רותחים שמכסים את כולו ולהשרות כ•

 .לחזור על הפעולה עם מים קרים מספר פעמים עד שהמים נשארים כמעט צלולים•

 

 :הכנהאופן 

 .לחתוך את הבצל ולטגן אותו בשמן עד שמזהיב•

 .המלח והפפריקה וממשיכים לטגן על אש קטנה עד שהמים שהכבד מוציא מתאדים, מוסיפים את הכבד•

 .לוקחים את הכבד וטוחנים במטחנת בשר•

 .לאחר מכן טוחנים את הביצים•

 (אפשרי)לאחר מכן טוחנים את הלחם •

 28 .מתבלים עם מלח ופלפל ומערבבים•



  (Klops( )מרים)מטוגן -(קלובסים 4-3)קציצות /קלובס
 

 :מצרכים

 בשר טחון 1½•

 פרוסות לחם לבן מושרות במים 6-7•

 ביצים 4•

 (לפי טעם)מלח •

 (לפי טעם)פלפל •

 (לא חובה)בצל  1•

 חצאי ביצים קשות לפי גודל הקלובס: במידה ועושים קלובס עם ביצה•

  

 :אופן הכנה

 .לוקחים את הבשר הטחון ומגרדים לתוכו את הלחם המושרה•

 .מערבבים את העיסה ומוסיפים לה את הביצים•

 .מתבלים במלח ופלפל לפי הטעם וממשיכים לערבב•

 .  אם רוצים להוסיף  בצל אז מגרדים אותו לתוך הבשר הטחון וממשיכים לערבב•
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 :קציצותהכנת 

 .ולטגן( לפי הגודל הרצוי)לקחת את הבשר ולעשות ממנו קציצות קטנות אפשר •

 

 :קלובס ללא ביצההכנת 

 .קלובסים לפי גודל המחבת 3-4על קרש לעצב •

 (.כמו שמטגנים שניצל)בשמן לא עמוק מאוד לטגן •

 

 :קלובס עם ביצההכנת 

 .מחצית מהבשר שאנחנו צריכים לקלובס אחד למחבתמכניסים •

 .לסדר חצאי ביצים קשות לאורך הקלובסמיד •

 .לכסות ולעצב את הקלובסמיד •

 (.כמו שמטגנים שניצל)בשמן לא עמוק מאוד לטגן •
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  (Klops( )תבנית חד פעמית מאורכת)קלובס אפוי 
 :מצרכים

 (הודו/חזה עוף)בשר טחון ' ג 750•

 ביצים שלמות 2•

 כפית מלח 1•

 כפית פלפל¼ •

 כפית פפריקה½ •

 כפית כמון¼ •

 ('ג 75-כ)כוס פירורי לחם ½ •

 שיני שום כתושות 3•

 ביצים קשות 4•

 עגבנייה•

  

 :אופן הכנה

מרסקים עגבנייה בפומפייה גסה ופרורי לחם לעיסה  , תבלינים, ביצים 2, מערבבים את הבשר•

 .  אחידה

 .מניחים מחצית מהעיסה בתבנית משומנת•

 .מפזרים את הביצים הקשות•

 .כך  שמכסים את הביצים ומסמנים עם מזלג, מניחים את שאר הבשר•

 :אפייה

 .מעלות למשך כשעה 200-אופים בתנור שחומם מראש ל•

 (ניתן לבדוק עם מזלג שהוא נשאר נקי)•
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 :2.3פרק 

  תוספות
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 סלט פטריות ותירס

 

 :מצרכים

 בצלים גדולים   2•

 ('ג 400)קופסאת פטריות •

 ('ג 550)קופסאת תירס •

 (לפי טעם)מלח •

 (לפי טעם)פלפל •

 כף מרק פטריות•

 כוס מים•

   

 :אופן הכנה

 .פורסים את הבצלים לפרוסות דקות ומטגנים•

 .כשהבצלים נעשים שקופים מוסיפים את הפטריות ומבשלים עד שהן מתרככות ומשחימות•

 (.פלפל, מלח)מוסיפים קופסת תירס מתוק ומתבלינים•

 .מוהלים כף מרק פטריות בכוס מים•

 .דקות 10-מוסיפים לתערובת ומבשלים עוד כ•
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 (Cymes)מבושל  גזר  - צימעס
 

 :מצרכים

 ג גזר סנפרוסט"ק 1•

 מרגרינה' ג 50•

 (לפי טעם)צימוקים •

 כפות סוכר 3•

 כף גדושה של דבש 1•

 קורט מלח•

 (לפי הטעם)קינמון מקלות •

 כוס מים½ •

 (לפי טעם)יבשים שזיפים •

  

 :הכנהאופן 

 .מלח וקינמון עד שהמים מתאדים, דבש, סוכר, צימוקים, מרגרינה, בסיר עם מים מבשלים גזר•

 .לקראת הסוף מוסיפים שזיפים יבשים•

 .מבשלים עד התאיידות המים ומוציאים את המקלות קינמון•
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 :3פרק 

  קינוחים
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 פנקייק

  

 :מצרכים

 ('ג 140)כוס קמח אוסם 1•

 כפות סוכר 2•

 ביצה 1•

 כפות שמן 2•

 כוס חלב¾ •

 תמצית וניל•

  

 :אופן הכנה

 .לערבב בכלי אחד קמח וסוכר•

 .חלב ותמצית וניל, שמן, בכלי אחר בעזרת מטרפה ידנית מערבבים ביצה•

 .שופכים את המסה הרטובה לתוך הקמח והסוכר•

 .ומגישים, בעזרת מצקת יוצקים את העיסה ומטגנים במחבת•
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 (23× 30בערך )פיירקס תבנית  -מהיידי-עוגת גלידה

 :מצרכים

 חלמונים 3•

 ('ג 250)9%גבינה  1•

 (אפשר גם חלב למי שאוהב מתוק, מרירבעדיפות )שוקולד' ג 200•

 ('ג 200)מרגרינה ' חב 1•

 ('ג 100)כוס סוכר   1/2•

 (ל"מ 250)להקצפה שמנת מתוקה  1•

 ('ג 40)סוכר כפות  2•

 חלבונים 3 •

 ('ג 40)סוכר כפות  2 •

 

 :הכנהאופן 

 (שלא יתקרמל)מתמיד על הגז להמיס את המרגרינה עם סוכר תוך כדי ערבוב •

 .לכבות את האש להוסיף את השוקולד ולערבב עד שיש לנו מסה חלקה•

 .כשהמסה מתקררת להוסיף את החלמונים ולערבב היטב•

 .לאחר שכל החלמונים נבלעו במסה יש להוסיף את הגבינה ולערבב עד קבלת מסה   חלקה•

 .כפות סוכר 2חלבונים ו  3-לעשות קצף מ•

 .לקפל את הקצף למסה עם הגבינה•

 .לסדר ביסקוויטים יבשים בתבנית הפיירקס•

 .לשפוך על הביסקוויטים את כל המסה•

 .להקפיא את העוגה•

 .כפות סוכר 2להקציף שמנת מתוקה עם •

 .לשטח על העוגה•

 37 .לפזר מלמעלה שוקולד גרוס•



 לפתן

 

 :מצרכים

 .פלחים/ג תפוחים קלופים חתוכים לקוביות"ק•

 פירות יבשים•

 קליפת לימון•

  

 :הכנהאופן 

 (.לפי הטעם)סוכרזית /מבשלים תפוחים קלופים וחתוכים לקוביות במים עם סוכר•

 (.איזה שרוצים לפי הטעם)כשהתפוחים מתרככים מוסיפים להם פירות יבשים •

 .מבושל מכבים את האש ומוסיפים קליפת לימון שהכלאחרי •

 . לפני שהלפתן קר מוציאים את קליפת הלימון  כדי שלא תתחיל להוציא טעם מר•
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 (מנגו ושילובים למיניהם, אפרסקים , אגסים, תפוחים)רסק 

 

 :מצרכים

 פרי  •

 (.מנגולמעט פירות מימיים כמו )סוכרזית /סוכרמים עם •

  

 :הכנהאופן 

 .עד התרככות( למעט מנגו-אם הפרי קשה) מבשלים את הפרי עם סוכר•

 .מסננים את הפרי•

 .טוחנים•

  

 :הערות

 .אם הפרי הוא תפוח ניתן להוסיף מקל קינמון ולהוציאו לפני שטוחנים•

 .אם אנחנו רוצים רסק מנגו אז אנחנו לוקחים מנגו בשל וטוחנים אותו בלי להוסיף סוכר ובלי לבשל אותו•
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 :3.1פרק 

  תפוחים
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 (תגיל(. )מ"ס 28תבנית עגולה )עוגת תפוחים 

  

 :מצרכים

 כוס קמח תופח 1 •

 כוס סוכר 1 •

 ביצים 3 •

 שקית אבקת אפיה 1 •

 כפית תמצית וניל 1 •

 כוס שמן קנולה 1 •

 (ירוקים חמוצים)'תפוחי גראנד סמית 6 •

 חופן אגוזי מלך•

 חופן צימוקים •

 כפות קינמון טחון 2 •

  

 :אופן הכנה

 .סוכר אבקת אפיה וקינמון, מערבבים היטב בקערה קמח •

 .תמצית וניל ושמן ומערבבים היטב, מוסיפים ביצים•

בצורת  )בתבנית אפיה משומנת היטב מסדרים את התפוחים החתוכים לרצועות לחצי מגובה התבנית•

 (מניפה

 על התפוחים מפזרים אגוזי מלך וצימוקים•

 .ליישר על התבנית( היא תהיה יחסית סמיכה)שופכים את התערובת מהקערה על התפוחים•

  

 :אפייה

 (.עד שרואים שמוכן)דקות או קצת יותר 45-מעלות ל 180-מכניסים לתנור שחומם מראש ל•

 41 .כשעוד חם -לבזוק לבסוף אבקת סוכר•



 (lmás piteA( )26תבנית עגולה )עוגת תפוחי עץ 

  
 :מצרכים לבצק

 ('ג 280)קמח כוסות  2•

 כפית אבקת אפיה 1•

 ('ג 200)סוכר כוס  1•

 בטמפרטורת החדר('ג 100)חמאה /מרגרינה½ •

 חלמונים 2•

 

 :למילוימצרכים 

 ג תפוחי גרנט"ק   1½•

 ('ג 70)סוכר כוס ⅓  •

 ('ג 120)מים כוס ½   •

 פלחי לימון 2•

 (אם רוצים)מעט קינמון •

 

 :לחלק העליון של העוגהמצרכים 

 מומסת( 'ג 50)מרגרינה' חב¼ •

 42 ('ג 200)כוס סוכר 1•



 :אופן הכנת בצק

במידה והבצק יבש מידי  )חמאה וחלמונים עד שמתאחד/מרגרינה, סוכר, אבקת אפיה, ללוש ביד קמח•

 (.להוסיף מעט מים עד שמתקבל בצק נוח לעבודה

 .כוס¾מורידים מהבצק כוס או •

 .את שאר הבצק דוחסים לתבנית•

 

 :הכנת המילויאופן 

 .את התפוחים ולחתוך לקוביות אחידות בגודלןלקלף •

 .דקות עד התרככות חלקית 10 -לימון ומים כ, את התפוחים במסה של סוכרלבשל •

 .את התפוחים ממים לסנן •

 .לערבב עם קינמון: רוציםאם •

  

 :הרכבה ואפייה

 .על הבצק שכבר דחסנו בתבנית מסדרים את התפוחים•

 על התפוחים מגרדים את כוס הבצק שהשארנו בצד•

 מרגרינה/שופכים על העוגה בצורה אחידה עד כמה שאפשר חמאה•

 .חמאה/מפזרים את הכוס סוכר על המרגרינה•

 .מעלות או עד שמשחים 150אופים כשעה בחום של •
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 (lmás piteA( )26בתבנית עגולה )עוגת תפוחים  

  

 :מצרכים לבצק

 בטמפרטורת החדר('ג 100)חמאה /מרגרינה' חב½ •

 חלמונים 2•

 ('ג 210)קמח כוסות  1½•

 כף מים•

 ('ג 40)סוכר כפות  2•

 (לפי הטעם)אחד קליפה מלימון •

 

 :למילוימצרכים 

 ג תפוחים"ק 1½•

 ('ג 150)סוכר כוס ¾ •

 קליפת לימוןמעט •

 מיץ לימוןמעט •

 קינמוןקצת •

 :מצרכים לקצף

 חלבונים 2•

 ('ג 80)סוכר כפות  4•

 44 ונילסוכר  1•



 :אופן הכנת הבצק

 .הסוכר וגרידת הלימון, חמאה/המרגרינה, ללוש ביד את הקמח•
 .להוסיף את החלמונים והמים ולהמשיך לעבד עד שיש לנו בצק אחיד•
 .לשים בתבנית ולדחוס את הבצק שיעלה טיפה על הדפנות•
מעלות עד שהתחתית מתחילה   170דקות בתנור שחומם מראש לטמפרטורה של  10-15 -לאפות כ•

 .להזהיב
 

 :הכנת המילויאופן 

 .תפוחי עץ לסירמגרדים •

מעט גרידת לימון ומעט מיץ לימון ומבשלים על אש קטנה תוך כדי ערבוב עד , כוס סוכר¾ לתפוחים המגורדים מוסיפים •

 .שכל המים מתאדים

 .את המילוימקררים •

 .קינמון כשהמילוי כבר קרמוסיפים •

 

 :הכנת הקצףאופן 

 .חלבונים עם מעט סוכר 2במיקסר מקציפים •

 .עד שמתקבל קצף יציב( כפות סוכר 4)את הסוכר וניל ואת שאר הסוכר בהדרגהמוסיפים •

  

 :הרכבה ואפייה

 .שכבה דקה של ריבה( דקות עד שהזהיב 10-15)שמים על הבצק שנאפה כבר•
 על הריבה מפזרים את התפוחים•
 על התפוחים מורחים את הקצף•
 .מעלות 170דקות בטמפרטורה  10-15אופים עוד •
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 :3.2פרק 

  גבינה
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 מ"ס 28תבנית עגולה -(1)עוגת גבינה 

 

 :מצרכים לבסיס

 (.עדיף ביסקוויט בטעם שוקולד)ביסקוויטים פירורי ' ג 250 •

 ('ג 150)מרגרינה ' חב¾  •

 כפות סוכר 2 •

 כפות ליקר 3 •

 

 :לעוגה

 כוס חלב חם 1•

 לטין'ג' ג 14•

 'ג 750-(5%אפשר גם ) 9%גביעי גבינה  3•

 כוס סוכר¾ •

 תמצית ונילמעט •

 ('ג 250)מתוקה שמנת  1•

 אינסטנט פודינג וניל 1•

  כוס חלב  1•
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 :הכנת הבסיסאופן 

 .למעוך את הביסקוויטים עם מערוך לחתיכות גדולות יחסית•

 .סוכר וליקר במחבת, להמיס מרגרינה•

 .לשפוך על הביסקוויטים ולערבב•

 .להדק לתחתית התבנית•

 

 :הכנת העוגהאופן 

 לטין בכוס החלב החם'גלהמיס •

 .לטין ולקרר'את החלב והגלסנן •

אינסטנט פודינג וכוס חלב עד שיש לנו קרם  , כבר מתחיל להתקרר להתחיל להקציף במיקסר שמנת מתוקהכשזה •

 .פודינג

 .סוכר ותמצית הוניל¾ -ה, גביעי גבינה 3-לטין קרים לאחד אותם עם ה'והגכשהחלב •

 .למסה עם הגבינה את הפודינגלקפל •

 .על הפירוריםלשפוך •

 .כמה שעות עד שהעוגה יציבהלקרר •
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 26תבנית עגולה -(2)עוגת גבינה

  
 :מצרכים לתחתית

 חבילה פתי בר 1•

 חמאה' ג 100•

 :מצרכים לשכבה ראשונה

 ('ג 500) 9%גבינה לבנה גביעי •

 ('ג 250) 5%גביע גבינה לבנה  1•

 כוס סוכר¾ 3•

 ביצים 3•

 סוכר ונילשקית •

 :מצרכים לשכבה העליונה

 (ל"מ 400)חמוצה גביעי שמנת  2•

 אחדמלימון גרידה •

  

 :אופן הכנה

 דק אבל לא יותר מדי פרורי-במעבד מזון( כשהיא די קרה)מרסקים את הביסקוויטים ואת החמאה•

 משטחים בתבנית•

 .לא להקציף-או במעבד מזון או ביד-מערבבים את הגבינה הלבנה הסוכר הביצים והסוכר וניל•

זה  .)מעלות 180דקות בדיוק בתנור שחומם מראש לטמפרטורה של  30יוצקים לתבנית ואופים במשך •

 (.לא אמור להיראות מוכן או להשחים

 מוציאים ונותנים לעוגה להתקרר•

 מערבבים את השמנת וגרידת הלימון  •

 יוצקים מעל ומשטחים•

מוציאים את  ( זה לא אמור להשחים)דקות בדיוק 15מעלות לעוד  180מכניסים שוב לתנור כשהוא על •

 49 העוגה מקררים לטמפרטורת החדר ומעבירים למקרר



 28תבנית עגולה -עוגת גבינה לימונית עם מקצפת 

  
 :מצרכים לתחתית

 ('ג 185)תופח כוס קמח  1⅓ •

 ( בטמפרטורת החדר)חמאה /מרגרינה' ג 100 •

 חלמון 1•

 כפות סוכר 2•

 סוכר וניל 1 •

 

 :למליתמצרכים 

 5%גבינה ' ג 750•

 (ל"מ 200)חמוצה מיכל שמנת  1•

 כפות סוכר 7•

 סוכר וניל 1•

 חלמונים 5•

 (אפשר במקום לשים קורנפלור)וניל כפות גדושות של פודינג  3•

 לימון מגורדת לפי הטעםקליפת •

 מיץ לימוןכף •

 

 :לציפוימצרכים 

 חלבונים 6•

 כפות סוכר 5•

  לימוןמחצי מיץ •
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