
צילום: נוי דקלבשיתוף:

5 דקות
עבודה



צילום: נוי דקלבשיתוף:

אופן הכנה:מצרכים:

2 כוסות אורז

300 גרם פרגית חתוכה

1 בצל גדול

1 גזר

2 שיני שום

צרור כוסברה קצוצה

4 כוסות מים

4 כפות שמן קנולה

2 כפיות מלח

1 כפית פלפל שחור טחון

1/4 כפית כורכום

1 כף פפריקה מתוקה

4 כוסות מים

1. חותכים את הפרגיות לקוביות קטנות.

2. מניחים שקית ייעודית בקראף כדי שיהיה נוח יותר להכניס 

מוצרים לשקית.

3. מכניסים אורז לשקית, מוסיפים כורכום, פפריקה מתוקה, 

פלפל שחור, מלח ושמן.

4. קוצצים את הבצל דק, מגררים את הגזר, קוצצים את 

הכוסברה וכותשים את שיני השום.

5. מוסיפים את הירקות הקצוצים, הפרגיות והמים לשקית.

6. אוטמים את השקית, משקשקים מעט ומכניסים לסיר גדול 

עם מים.

7. מבשלים על אש נמוכה במשך כשעה ורבע.

8. מוציאים מהשקית ומגישים.

אושפלאו עוף
של אבי ביטון

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=GuKPa8ZY9sI&list=PL8jMo70ebRM75r1ypEWcbRcWVdwnc51_B&index=9


צילום: נוי דקלבשיתוף:

אופן הכנה:מצרכים:

5 אפרסקים קלופים 

ומגולענים חצויים לשניים

מיץ מלימון אחד

קליפה מתפוז אחד

1 מקל וניל חצוי לאורך או 

מעט תמצית וניל

2 ציפורן

1/2 מקל קינמון

1.5 כוסות סוכר

שלוק יין לבן

 להגשה:

גלידת וניל

1. מכניסים לשקית ייעודית עבה ורחבה את האפרסקים.

2. מוסיפים לשקית את הסוכר, הוניל, הקינמון, מעט יין לבן, 

הציפורן, מיץ לימון וגרידת תפוז.

3. סוגרים את השקית היטב ומנערים.

4. מכניסים את השקית למקרר למשך כשעה לספיגת טעמים.

5. מניחים את השקית בסיר עם מים בטמפרטורה של  80 מעלות 

למשך 60 דקות.

6. מקררים למשך כשעה.

7. מגישים לצד גלידת וניל.

קומפוט נוסטלגי
של עומר מילר

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=GSrjZkePgrw&list=PL8jMo70ebRM75r1ypEWcbRcWVdwnc51_B&index=6


צילום: נוי דקלבשיתוף:

אופן הכנה:מצרכים:

500 גרם חזה עוף 

משוטח לשניצלים

2 ביצים

1 כף מייפל או דבש

1 כף חרדל

1 כף מיץ לימון

1 שן שום כתושה

מעט מלח ופלפל

מעט עלי טימין

לציפוי:

1.5 כוס פירורי לחם

1/4 כוס שומשום

מעט עלי טימין

מעט מלח ופלפל

שמן לטיגון

1. חותכים את החזה עוף לרצועות.

2. בשקית ייעודית מערבבים את הביצים עם המייפל, חרדל, טימין, מיץ 

לימון, גרידת לימון, שום, מלח ופלפל.

3. מכניסים את רצועות העוף לשקית, סוגרים היטב ומעסים את השקית 

עד שהעוף מצופה היטב בתערובת.

4. בשקית נוספת מערבבים את פירורי הלחם, השומשום, הטימין, 

המלח והפלפל.

5. מוציאים את רצועות העוף מהשקית, מנערים היטב ומכניסים לשקית 

עם פירורי הלחם. סוגרים את השקית ומשקשקים עד שהעוף מצופה 

היטב בפירורים מכל צדדיו.

6. במחבת רחבה מחממים שמן גובה של כ-1 ס״מ.

7. מוציאים את השניצלונים מהשקית, מנערים את עודפי הפירורים.

8. כשהשמן חם מטגנים בו את השניצלונים משני הצדדים עד שהם 

הופכים לזהובים.

9. מגישים עם קטשופ, חרדל ומלפפון חמוץ.

שניצלונים
של תמרה אהרוני

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=0Ill3PUHy_U&list=PL8jMo70ebRM75r1ypEWcbRcWVdwnc51_B&index=3


צילום: נוי דקלבשיתוף:

סלמון כבוש בסלק

אופן הכנה:מצרכים:

של יהודה עמר

200 גרם סלמון נקי

2 סלקים גדולים

1 כוס מלח גס

1 כוס סוכר לבן

1 חופן זרעי כוסברה

1 חופן שמיר קצוץ

מעט גרידת תפוז ולימון

להגשה:

לבנה

סומק

חלת בריוש

פרחים אכילים

שמיר

1. שוטפים את הסלק, קולפים ומגרדים בפומפיה ומכניסים 

לשקית רחבה ייעודית.

2. מוסיפים לשקית את המלח, הסוכר, זרעי כוסברה, שמיר קצוץ 

גס וגרידת תפוז ולימון .

3. משקשקים את השקית כדי לערבב את כל המרכיבים.

4. מוסיפים את הדג למשרה, מוציאים את האוויר מהשקית 

ואוטמים היטב.

5. מכניסים את השקית למקרר ל- 2-3 שעות בהתאם לרמת 

הכבישה בה אתם מעוניינים.

6. מוציאים את הדג, שוטפים את הסלמון ופורסים לפרוסות דקות.

7. מגישים על חלת בריוש מטוגנת, מזלפים מעט לבנה, סומק, 

שמיר ופרחים אכילים.

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=oLjrkMlAzNk&list=PL8jMo70ebRM75r1ypEWcbRcWVdwnc51_B&index=10


צילום: נוי דקלבשיתוף:

סלט רצועות מוצרלה

אופן הכנה:מצרכים:

של אביב משה

גבינת מוצרלה במים

6 עגבניות מיובשות

5 פלפלים קלויים 

אדומים קלופים

זיתי טאסוס מגולענים

1 בצל סגול

1 בצל ירוק

מעט עלי ריחן

1 פטרוזיליה קצוצה

מעט בלסמי

1 חופן אגוזי מלך

שמן זית

1. מכניסים מוצרלה לשקית , מבשלים במים עד לריכוך כדי 

להחזירה לצורתה המקורית, מבשלים למשך 5 דקות על אש נמוכה.

2. מרדדים את המוצרלה בעזרת מערוך, כשהיא עוד בשקית, 

לצורת עלה ומכניסים למקרר ל – 5 דקות.

3. פורסים את העגבניות המיובשות והפלפלים הקלויים הקלופים 

לרצועות דקות.

4. קוצצים את הבצל הסגול והירוק לפרוסות, קוצצים חופן זיתים 

ואת אגוזי המלך.

5. מוסיפים את כל הירקות לקערת ההגשה עם חופן פטרוזיליה 

קצוצה ועלי ריחן ומתבלים במלח.

6. מוציאים מהמקרר את המוצרלה שהתקשתה ומוציאים מהשקית.

7. בעזרת סכין חותכים את המוצרלה לרצועות דקות ומערבבים עם 

שאר חומרי הסלט.

8. מתבלים בשמן זית ומערבבים היטב.

9. מקשטים בעלי ריחן.

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=y5AwXV73L84&list=PL8jMo70ebRM75r1ypEWcbRcWVdwnc51_B&index=7


צילום: נוי דקלבשיתוף:

אופן הכנה:מצרכים:

2 כוסות קמח תופח

3 ביצים גדולות בטמפ' החדר

1+1/4 כוס סוכר

3/4 כוס שמן קנולה

1 כוס מיץ תפוזים סחוט טרי

קליפה מגוררת מחצי תפוז

1 כפית תמצית וניל

2 כפיות אבקת אפייה

1. מכניסים לשקית ייעודית רחבה את כל המרכיבים: 

קמח, סוכר, תמצית וניל, מיץ תפוזים, ביצים, אבקת 

אפיה, גרידת תפוז ושמן.

2. אוטמים את השקית היטב ומשקשקים ומערבבים 

בעזרת הידיים למשך 2-3 דקות עד שמתגבשת 

תערובת אחידה.

3. לאחר הערבוב לוקחים שתי תבניות אינגליש קייק 

ומכניסים לתוכן את המלית.

4. אופים במשך 35-40 דקות על 160 מעלות.

עוגת תפוזים ללא מיקסר
של אבי ביטון

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=P8aJ_4i3azc&feature=youtu.be


צילום: נוי דקלבשיתוף:

סלט קיסר

אופן הכנה:מצרכים:

של עומר מילר

לויניגרט:
4 כפות מיונז

1 שן שום כתושה
1 כפית חרדל חלק

1 קופסת שימורים אנשובי
1 לימון סחוט

1 כף גבינת פרמזן מגוררת
מלח ופלפל שחור

לסלט:
6 יחידות פילה עוף

1 שן שום
1 ענף אורגנו
1 כף שמן זית

לבבות חסה רומית
2 כפות פרמז'ן

1 בצל סגול

1. פורסים את העוף לרצועות ומכניסים לשקית ייעודית. מוסיפים 

אורגנו וקצת שום, סוגרים את השקית ומשקשקים היטב.

2. מבשלים את העוף בשקית על מנת לשמור על העסיסיות 

למשך 12 דקות במים חמים, משהו כמו 80 מעלות.

3. מכינים את רוטב הויניגרט: מכניסים לשקית ייעודית רחבה 

את כל מרכיבי הרוטב, אוטמים את השקית ומשקשקים היטב.

4. מוודאים שהעוף מוכן לחלוטין ורך ומקררים.

5. מרכיבים את הסלט: פורסים בצל סגול לטבעות ומניחים על 

גבי לבבות חסה רומית.

6. מניחים מעליהם את הירקות ומוסיפים 3 כפות מהרוטב.

7. מתבלים במעט מלח ופלפל, מגרדים פרמז'ן מעל ומגישים.

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=gnefD1pyH0Q&list=PL8jMo70ebRM75r1ypEWcbRcWVdwnc51_B&index=5


צילום: נוי דקלבשיתוף:

אופן הכנה:מצרכים:

6 פרוסות עבות של חלה

1.5 כוס חלב / שמנת

1 כפית תמצית וניל

1 כפית קינמון

גרידת לימון מלימון אחד

2 ביצים

חמאה לטיגון

להגשה:

סירופ מייפל

פירות )עדיף אדומים(

תאנים

1. פורסים חלה )יכולה להיות קפואה, לחם קצת יבש וכו'( 

לפרוסות עבות.

2. בשקית ייעודית עבה ורחבה עם סגירה כפולה מערבבים את 

החלב, ביצים, קינמון, תצמית וניל וגרידת לימון.

3. מכניסים את החלה היטב לשקית ומניחים בצד ל-2-3 דקות.

4. בנתיים ממיסים חמאה במחבת.

5. מוציאים את פרוסות החלה מהשקית ומניחים במחבת .

6. מטגנים כ-2-3 דקות מכל צד עד להשחמה.

7. מגישים עם תוספות לבחירה, פירות, תאנים, סירופ מייפל וכו'.

פרנץ' טוסט
של תמרה אהרוני

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=G39Gxoz4O_Y&list=PL8jMo70ebRM75r1ypEWcbRcWVdwnc51_B&index=4


צילום: נוי דקלבשיתוף:

אספרגוס בחמאת מרווה

אופן הכנה:מצרכים:

של יהודה עמר

4 יחידות אספרגוס טריים

1 כף  חמאה

1 ענף מרווה

מעט עגבניות מיובשות

מעט גרידת לימון

2 פרוסות לימון

מעט מלח

מעט פלפל שחור גס

פרמז'ן

1. מגלפים את האספרגוס בעזרת קולפן ומורידים את 

החלק העבה שלו.

2. לוקחים שקית ייעודית ומכניסים לתוכה את האספרגוס.

3. מוסיפים לשקית את המריכיבים: חמאה, מרווה, פלפל 

שחור, מלח, עגבניות מיובשות, גרדית לימון ופרוסות לימון.

4. מכניסים לתוך סיר עם מים חמים למשך 3-5 דקות.

5. מוציאים מהשקית את האספרגוס, שופכים מעליו את 

שאריות הרוטב הנותרים בשקית.

6. לסיום מגרדים מלמעלה מעט פרמז'ן.

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=VpJiwIwne2w&list=PL8jMo70ebRM75r1ypEWcbRcWVdwnc51_B&index=2


צילום: נוי דקלבשיתוף:

לברק ניסואז' סטייל

אופן הכנה:מצרכים:

של אביב משה

1 פילה לברק ללא עור ועצמות

1/2 כפית לימונים כבושים

1/2 כפית אריסה

כמה סוגי זיתים מגולענים קצוצים

מעט זרעי כוסברה

1 צרור כוסברה טריה קצוצה דק

להגשה:

1 פרוסת חלה

שמן זית

1 מלפפון חמוץ

1 בצל ירוק

1 ביצה

1. מניחים בקערה את הדג ללא עור ועצמות ומתבלים את 

הדג באריסה , זיתים קצוצים דג , לימונים כבושים, זרעי 

כוסברה, עלי כוסברה קצוצים ומלח ומערבבים.

2. מכניסים לשקית ייעודית רחבה, אוטמים היטב 

ומבשלים במים רותחים למשך 5 דקות על אש בינונית.

3. צורבים חלה במחבת ומכינים ביצת עין במחבת נפרדת.

4. מרכיבים את המנה: מעל החלה מניחים את הדג 

המבושל, מלפפון כבוש, כוסברה טרייה ואת ביצת העין. 

מעל שמים בצל ירוק פרוס, מלפפון חמץ, מלח ושמן זית.

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=9Gv8YlUTiM0&list=PL8jMo70ebRM75r1ypEWcbRcWVdwnc51_B&index=8

