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 מרכיבים:
תבנית בקוטר 18

לבצק:
XL 6 יחידות חלבונים

1/2 כוס + 2 כפות סוכר קנים לבן 
2 כוסות אגוזי מלך )240 גרם(

1/2 כוס קמח )70 גרם(
לקציפת קפה:

2 מיכלי שמנת מתוקה )500 מ"ל(
1/2 כוס סוכר )50 גרם(

2 כפיות קפה נמס )6 גרם(
1 כף פודינג 

לקישוט:
אגוזי לוז גרוסים קלויים

אופן ההכנה:
1. מכינים את שכבות הבצק: מחממים תנור ל-160 מעלות.
2. מקציפים במיקסר את החלבונים עם הסוכר עד לקבלת 

קצף תפוח ויציב.
3. מקפלים את האגוזים והקצף לתערובת אחידה. 
4. מסמנים את קוטר התבנית עם עפרון על תבנית 

המרופדת בנייר אפייה כך שבכל תבנית יש 2 עיגולים. 
5. מתיזים מעט תרסיס שמן קנולה.

6. מורחים עם מרית שכבה דקה ואחידה מן תערובת 
האגוזים על כל אחד מן העיגולים שעל גבי נייר האפייה. 

7. אופים כ – 18-20 דקות עד להזהבה ומצננים.
8. מכינים את הקצפת: מקציפים את השמנת, הסוכר 

והקפה היטב עד קבלת קציפה יציבה בגוון מוקה אחיד.
9. מרכיבים את העוגה: מניחים שכבה אחת של בצק 

אגוזים בתחתית התבנית.
10. מורחים עליה שכבה דקה של קציפת קפה. חוזרים על 

פעולה זו עם יתרת בצקי האגוזים וקציפת קפה. 
11. מורחים שכבה דקה מאוד של קציפת קפה ומעטרים 

באגוזי לוז גרוסים. 

טורט אסטרהאזי
אוסטריה

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=_rJj5z2Dh5I&list=PL8jMo70ebRM5wfBY0410vaiUra8yL9RK5&index=9&t=0s


 מרכיבים:
תבנית "סנו" קוטר 21 עגולה 
6 יחידות חלמונים )188 גרם( 
6 יחידות חלבונים )200 גרם(

200 גרם סוכר   
80 גרם קמח  

45 גרם קקאו   
90 גרם חמאה מומסת  

לציפוי השוקולד:
200 גרם שוקולד מריר 

2 כפות שמן ניטראלי )שמן גרעיני 
ענבים / קנולה / חמניות( 

להרכבת העוגה:
ריבת משמש

שוקולד השחר פרווה אגוזי לוז

אופן ההכנה:
1. ממיסים חמאה בסיר.

2. בקערת מיקסר גדולה מקציפים חלמונים על מהירות גבוהה. 
 3. לאחר מספר דקות מוסיפים מחצית מהסוכר מספר פעמים.

בין הוספה להוספה ממתינים מספר דקות וגם לאחר הוספת כל 
הסוכר ממשיכים וממקציפים עד לקבלת קצף יציב ובהיר.

4. מנפים למסת החלמונים קמח וקקאו ומקפלים ידנית היטב עד 
לקבלת מסה חלקה. 

5. מקציפים חלבון ואת יתר הסוכר עד לקבלת "פסגה רכה".
6. מקפלים את מסת החמאה למסת החלמונים ומערבבים 

במטרפה ידנית. 
7. מקפלים את החלבון לקערת מסת השוקולד. 

8. משמנים רינג במעט חמאה רכה.
9. מרפדים את הרינג בשתי שכבות של נייר אפייה ורדיד  אלומיניום.

10. יוצקים לרינג 3/4 מכמות המסה. 
11. אופים בחום של 185 מעלות לכ- 40-50 דקות

12. מצננים היטב בטמפ' החדר ומקררים את העוגה בלילה.
13. פורסים את העוגה ל- 4-5 פרוסות דקות )2 ס"מ כל חתיכה(.

14. קורצים עיגולים מכל פרוסה בגודל 22 ס"מ. 
15. שמים ניילון נצמד בתחתית כל עוגה ושקף.

זאכרטורטן
אוסטריה

16. מכינים את הציפוי שוקולד: ממיסים בסיר קטן 
שוקולד מריר ושמן ניטראלי.

17. להרכבת העוגה: מניחים פרוסת עוגה ומניחים 
עליה בסדר הבא: ריבת משמש, פרוסת עוגה, 

שוקולד השחר פרווה אגוזי לוז, פרוסת עוגה, ציפוי.
18. מכניסים את העוגה למקרר לכשעה. 

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=_H5NOBH5snM&list=PL8jMo70ebRM5wfBY0410vaiUra8yL9RK5&index=8&t=0s


 מרכיבים ל-2 יחידות:
1 קילו בצק עלים מרודד 

500 גרם גבינת ניו יורק 
75 גרם סוכר 

 XL 1 ביצה
גרידה מלימון בינוני 
1 כפית תמצית וניל 

1 כף אינסטנט פודינג וניל 
100 גרם פירות טריים חתוכים 

לקוביות )דוגמת תות שדה, 
משמש, דובדבן( 

לקישוט: 
אבקת סוכר 

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור לחום 170 מעלות. 

2. מכינים את מלית הגבינה: מערבלים במיקסר עם וו גיטרה את כל המרכיבים, 
פרט לפירות, עד לקבלת תערובת אחידה.

3. מקררים עד להרכבה. 
4. מחלקים את הבצק עלים לשני חלקים כך שמתקבלים 2 מלבני בצק 

מרודדים בעובי 5 מ"מ. מרססים שמן מסביב למלבן בצק אחד כדי שידבקו 
בהרכבה. במלבן השני חותכים פסים לאורך במרכז המלבן כדי שיווצרו חריצים.

5. מוציאים מהמקרר את הפירות החתוכים שנשמרו בשקית.
6. מניחים מן המלית במרכז המלבן עם השמן ומורחים לכל האורך, מפזרים 

מעל מהפירות.
8. סוגרים / מכסים את מלית הגבינה בבצק העלים השני עם החריצים. 

9. מברישים בביצה.
10. אופים בחום של 170 מעלות למשך כ-30 דקות עד להזהבה. 

11. מפדרים אבקת סוכר מעל ומגישים.  

שטורדל גבינה 
ופירות

אוסטריה

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=h_Uy0ekULIQ


 מרכיבים ל-50 יחידות:
175 גרם חמאה רכה

1/2 כוס סוכר )100 גרם(
L 2 ביצים מידה

קליפה מגוררת מ- 1/2 תפוז
3/4 כוס קמח )100 גרם(

1+3/4 כוסות קורנפלור )250 גרם(
2 כפיות אבקת אפייה

למלית:
250 גרם ריבת חלב איכותית

לציפוי:
קוקוס טחון

200 גרם שוקולד מריר 
2 כפות שמן קנולה

אופן ההכנה:
 1. מכינים את העוגיות: מערבלים חמאה וסוכר

במיקסר עם וו גיטרה כ-2 דקות במהירות איטית. 
2. מוסיפים ביצים וקליפת תפוז ומערבלים כחצי דקה. 

3. מערבבים קמח, קורנפלור ואבקת אפייה בקערה נפרדת. 
 4. מנפים לתוך תערובת החמאה ומערבלים רק עד לקבלת

תערובת אחידה. 
5. עוטפים בניילון נצמד ומעבירים לשעה למקרר.

6. מחממים תנור ל- 170 מעלות.
7. אופים את העוגיות: מחלקים את הבצק ל- 2 חלקים. 

8. מרדדים כל חלק על משטח מקומח לעלה בעובי 1/2 ס"מ. 
9. קורצים עיגולים בקוטר 4 ס"מ ומסדרים בתבנית מרופדת בנייר אפייה 

במרווחים של 2 ס"מ. 
10. אופים כ- 15 דקות רק עד להזהבה קלה ומצננים.

11. מרכיבים את העוגיות: ממיסים על בן מארי שוקולד מריר עם השמן. 
12. מחממים את ריבת החלב במיקרוגל ולאחר החימום מעבירים לשקית 

זילוף צנתר מספר 1.
13. הופכים כמחצית ממספר העוגיות, כך שהצד החלק שלהן כלפי מעלה 

ומזלפים עליהן את המלית. מכסים ביתרת העוגיות ומצמידים בעדינות. 
 14. טובלים בשוקולד המריר ומפזרים מעל קוקוס.

15. שומרים את העוגיות בשקית "זיפלוק" כי הן מאבדות טריות במהירות.

אלפחורס
ארגנטינה

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=zdH8jiAgsBw&list=PL8jMo70ebRM5wfBY0410vaiUra8yL9RK5&index=19


 מרכיבים:
לטופי: 

250 מ"ל סוכר 
150 מ"ל מים 

50 מ״ל שמנת מתוקה 
לעוגה:

 1 כוס חלב )240 מ"ל(
 250 מ"ל שמנת מתוקה

L 2 ביצים במידה
 1/4 כוס סוכר )50 גרם(

 1 כפית תמצית וניל איכותית
4 לחמניות יבשות פרוסות או 3 

מאפים יבשים פרוסים )כמו בריושים 
אישיים, קרואסונים וכו'( - 350 גרם

אופן ההכנה:
 1. מכינים את הטופי: במחבת מרתיחים את הסוכר והמים

יחד ומערבבים עד לקבלת תערובת טופי. 
2. מסירים מן האש, מוסיפים שמנת מתוקה ומערבבים את הכל 

עד לאחידות. 
3. מכינים את העוגה: בסיר מבשלים תוך כדי ערבוב עם 

"מטרפה" ידנית את כל החומרים עד לבעבוע )למעט ה"שאריות 
של המאפים היבשים"(. חשוב לעבוד על אש בינונית – נמוכה 

ולערבב כל הזמן. 
4. שופכים לקערה רחבה את ה"מאפים היבשים הפרוסים" ואת 

התערובת החמה ודואגים שכל ה"מאפים היבשים הפרוסים" 
יושרו בתערובת כחצי שעה ומסננים.

5. מתיזים תרסיס שמן בטעם חמאה על התבנית ומוזגים לתבנית 
באורך 30 ס"מ )כמו אינגליש קייק( את התערובת שבקערה.

6. אופים ב- 170 מעלות כ-40 דקות. 
7. שופכים את הטופי על גבי העוגה, מצננים ומגישים. 

8. שומרים בכלי אטום יום אחד או במקרר כ-5 ימים ולפני הגשה 
מחממים ב- 170 מעלות.

בודין דה פאן – 
לחם אבוד

ארגנטינה

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=nTog3PjHGl8&list=PL8jMo70ebRM5wfBY0410vaiUra8yL9RK5&index=20


 מרכיבים:
קונכיות בצק עלים

קרם פטיסייר 
לקישוט:

אבקת סוכר
פירות אדומים 

נפאז׳

אופן ההכנה:
1. אופים את הקונכיות בתנור שחומם מראש 

ל- 160 מעלות במשך כ- 25 דקות.
2. פותחים חלל קטן במרכז הקונכייה ומזלפים 

את הקרם פאטיסייר לתוך הקונכיות.
3. מקשטים עם פירות אדומים ואבקת סוכר. 

4. מומלץ לטבול את הפירות בנפאז׳ לשמירה 
לאורך זמן ולברק. 

פלאן
ארגנטינה

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=QkxFfXmrDs0&list=PL8jMo70ebRM5wfBY0410vaiUra8yL9RK5&index=21


 מרכיבים ל-12 יחידות:
לבצק המקדים:

1+1/2 כוסות קמח לחם )210 גרם( 
2/3 כוס מים קרים )160 מ"ל( 

1/2 כפית שימרית )3 גר'(
לבצק הבייגל:

250 גרם קמח לחם 
250 גרם קמח מלא 

1 כוס מים קרים )240 מ"ל(  
1/2 כפית שמרית )3 גרם( 

1 כף מלח )20 גרם(
לציפוי:

1 ליטר מים 
100 גרם סוכר חום 

1/2 כפית אבקת סודה לשתייה 
קורט מלח

אופן ההכנה:
1. הבצק המקדים: מערבלים בקערה את כל 
החומרים כ-2 דקות עד קבלת תערובת בצק 

 חלקה ודביקה.
2. מכסים ב"מגבת מטבח" ומשאירים על 

שולחן העבודה במטבח כ-4 שעות. 
3.הכנת הבייגל: לשים  במיקסר את כל 

החומרים עם וו לישה כ-2 דקות במהירות איטית 
וכ-5 דקות במהירות בינונית עד קבלת בצק 

חלק ללא גושים.
4. מוציאים את הבצק מן הקערה ויוצרים כדור 

בצק גדול.
5. מכניסים אותו לקערה משומנת ומכסים 

 ב"מגבת מטבח" ומשאירים לחצי על גבי
שולחן העבודה.

6. לאחר חצי שעה שהבצק "נח", מוציאים את 
הבצק מהקערה המשומנת לשולחן עבודה 

מעט מקומח ומחלקים אותו ל-12 יחידות זהות.

בייגל אמריקאי
ארצות הברית

 לצפיה
במתכון

7. מכסים שוב במגבת מטבח ומשאירים ע"ג השולחן כרבע שעה
8. אחרי רבע שעה מגלגלים כל יחידה לגליל צר בקוטר של 2-2.5 ס"מ 

ובאורך 25 ס"מ ומכל אחד יוצרים "בייגל" )לוחצים היטב על הבצק בנקודות 
החיבור של 2 הקצוות - על מנת שהבייגל לא יפתח במהלך האפייה(. 

9. מתפיחים כשעה, הבייגל תופח בעוד מחצית מנפחו. 
10. מרתיחים מים, סוכר חום ואבקת סודה לשתייה וטובלים בהם כל בייגל. 

11. מניחים את הבייגלה על נייר אפייה ומפזרים ציפוי.
 12. אופים בחום של 220 מעלות כ-15 דקות להשחמה קלה.

13. מומלץ להכניס את הבייגלה המוכנים לשקית "זיפלוק" לשמירת הטריות.

https://www.youtube.com/watch?v=8okGMXN9zWc&list=PL8jMo70ebRM5wfBY0410vaiUra8yL9RK5&index=3


 מרכיבים ל-8-7 יחידות:
לקלתית: 

קונכיות בצק 
לקרם לימון:

1/2 כוס פחות 1 כף מיץ לימון
1/2 כוס סוכר )100 גרם(

קליפה מגוררת מ-2 לימונים
5 גבעולי נענע

5 חלמונים מביצים גדולות 
50 גרם חמאה רכה חתוכה לקוביות 

למרנג: 
4 חלבונים מביצים גדולות 

100 גרם סוכר 
קורט מלח לימון 

אופן ההכנה:
1. מכינים את המלית: שמים בסיר קטן מיץ לימון, 

מחצית מכמות הסוכר ונענע ומביאים לרתיחה. 

2. בקערה נפרדת טורפים חלמונים עם יתרת 

הסוכר וגרידת לימון לתערובת אחידה.

3. מעבירים דרך מסננת את מיץ הלימון שרתח 

לתערובת החלמונים תוך כדי טריפה מתמדת.

4. מחזירים את התערובת לסיר וממשיכים לבשל 

תוך כדי ערבוב 2-3 דקות עד שהתערובת מסמיכה.

5. מורידים את הסיר מהלהבה, מוסיפים חמאה 

ומערבבים עד שהיא נטמעת בתערובת. 

6. מעבירים את התערובת לקערה ומניחים ניילון 

נצמד צמוד אליה ומכניסים למקרר לשעה. 

7. מרכיבים את הטארט: ממלאים את הטארט 

במלית ומשטחים. מכסים בניילון נצמד ומעבירים 

למקרר לשעתיים להתייצבות. 

למון קייק פאי 
ארצות הברית

 לצפיה
במתכון

8. מכינים את המרנג: מקציפים בקערת מיקסר חלבונים, סוכר קנים 

ומלח לימון 5-7 דקות במהירות בינונית עד לקבלת קצף יציב. 

9. בעזרת כף ובאופן חופשי מניחים מן המרנג תלוליות על גבי המלית. 

מבעירים בעזרת ברנר או משחימים דקה-שתיים תחת הגריל בתנור.

10. מניחים את הקליפות ליים / לימון על המרנג ומגישים.    

https://www.youtube.com/watch?v=9j88UoZXi3E&list=PL8jMo70ebRM5wfBY0410vaiUra8yL9RK5&index=1


 מרכיבים:
לשטרויזל קקאו: 
100 גרם חמאה 

100 גרם אבקת סוכר 
100 גרם שקדים טחונים

1 כפית תמצית וניל
80 גרם קמח 

20 גרם אבקת קקאו 
לבלילה:

600 גרם גבינת שמנת גד 
1 כוס+1 כף אבקת סוכר )110 גרם( 

L ביצה במידה
 L חלמון מביצה במידה

1/4 כוס+1 כף שמנת מתוקה )50 מ"ל(
1 מקל וניל 

גרדה לימון מ-1/4 לימון 

אופן ההכנה:
1. מכינים את השטרוייזל קקאו: מחממים תנור 

לחום של 180 מעלות.
2. מערבבים במעבד מזון את החמאה עם אבקת 

הסוכר והמלח עד שמתקבלת תערובת אחידה. 
3. מוסיפים את הביצה בהדרגה וממשיכים לערבל. 

מוסיפים את השקדים הטחונים, תמצית הווניל 
הקמח והקקאו ומערבלים עד שמתקבלת תערובת 

פירורית.
4. מפזרים חלק מהתערובת בתבנית העגולה 

כתחתית לעוגה, ואת היתר מכניסים לתנור לאפייה 
של כ- 10-15 דקות. 

5. מכינים את הבלילה: מערבלים במיקסר עם 
מטרפה את גבינת השמנת ואבקת הסוכר עד 

שמתקבל מרקם אחיד.
6. בקערה נפרדת מערבבים בבלנדר מוט את 

הביצה, החלמון, השמנת המתוקה, הווניל וגרידת 
הלימון עד שמתקבלת תערובת אחידה. 

צ׳יז קייק ברוקלין
ארצות הברית

 לצפיה
במתכון

7. מוסיפים את תערובת הביצים והשמנת למסת הגבינה 
ומערבבים עד שמתקבלת מסה חלקה ומעט נוזלית.

8. מחממים את התנור לחום של 150 מעלות. יוצקים את 
תערובת הגבינה על גבי התחתית ואופים למשך 50 דקות. 

9. אחרי שהעוגה יצאה מהתנור מפזרים מעל את מה 
שנשאר משטרויזל הקקאו ומצננים. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qf-s573-MbY&list=PL8jMo70ebRM5wfBY0410vaiUra8yL9RK5&index=2


 מרכיבים ל-35 יחידות:
לבצק:

200 גרם חמאה רכה 
100 גרם גבינת גאודה מגוררת דק

1/2 גביע שמנת חמוצה 15% )100 גרם(
5 כפות שמן קנולה

3+1/2 כוסות + 1 כף קמח רגיל )500 גרם(
1 כפית אבקת אפייה

2 כפיות שטוחות מלח
לציפוי:

1 ביצה טרופה
תערובת דגנים

אופן ההכנה:
1. מכינים את הבצק: מערבלים את כל 

החומרים בקערת מיקסר עם וו גיטרה כ-2 דקות 

במהירות איטית, עד לקבלת בצק אחיד. 

2. מכינים את העוגיות: מרדדים את הבצק על 

 נייר אפייה לעלה בעובי 1 ס"מ.

3. מניחים את הנייר על תבנית אפייה.

4. מורחים את הבצק בביצה טרופה ומפזרים 

פרג באופן שווה. 

5. מכסים בניילון נצמד ושמים במקרר לשעה. 

6. מחממים תנור ל-170 מעלות.

7. חותכים למלבנים בגודל 6X3 ס"מ.

8. אופים 30-25 דקות, עד להזהבה.

9. מצננים היטב ושומרים בכלי אטום מחוץ 

למקרר עד שבוע.

בוגאצ׳ה
הונגריה

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=Ii3t64gmzdk&list=PL8jMo70ebRM5wfBY0410vaiUra8yL9RK5&index=15


 מרכיבים ל-2 עוגות:
תבנית בגודל 30X10 ס"מ

 1 ק"ג בצק עלים מופשר
לפי ההוראות שעל האריזה

לקרם פטיסייר: 
קרם מסקרפונה 

ממרח בטעם שוקולד 
לקישוט:

אבקת סוכר

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל-180 מעלות.

2. משמנים שני ניירות אפייה במעט תרסיס שמן. 
.12X5 3. מכינים את הבצק: מחלקים את הבצק למלבנים בגודל

 4. מעבירים לנייר אפייה משומן ומעבירים לטוסטר פסים למשך
כ- 10 דקות או עד להשחמה משני הצדדים. 

5. משלימים את הכנת המלית ומרכיבים את העוגה: מקציפים את 
הקרם פטיסייר.

6. מחלקים כל עלה בצק ל-3 פסים אורכיים שווים. 
7. מניחים עלה פס בצק עלים אפוי על משטח עבודה ומורחים מלית 

בעובי 1 ס"מ, ומזלפים מעט ממרח שוקולד. 
8. מניחים מעליו פס בצק שני, דוחסים מעט, מורחים עוד שכבת 

מלית ומזלפים גם כאן מעט ממרח שוקולד ומכסים בעלה השלישי. 
9. זורים אבקת סוכר. חוזרים על הפעולה עם שאר הבצק והמלית.

10. מאחסנים מכוסה במקרר עד 4 ימים.

בריסלי עם 
נגיעות שוקולד

הונגריה

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=lq8zN0hdvzM&list=PL8jMo70ebRM5wfBY0410vaiUra8yL9RK5&index=13


 מרכיבים:
לבצק:

1 ביצה 
50 מ"ל חלב 

60 גרם אבקת סוכר 
1/2 כפית מלח

150 גרם חמאה
280 גרם קמח 

1/2 שקית שימרית 
למלית הפרג:
3/4 כוס חלב
1/2 כוס סוכר

25 גרם חמאה
קליפת לימון מגוררת

1 כפית דבש
1+1/2 כוסות פרג טחון טרי

3 כפות אגוזים קצוצים
2 כפות ממרח שוקולד אגוזים

לציפוי:
1 חלבון 

1 חלמון בנפרד

אופן ההכנה:
 1. הכנת הבצק: מערבבים בקערת מיקסר עם

 וו גיטרה את הביצה, החלמון, החלב, אבקת הסוכר
והחמאה במשך 2 דקות.

2. מוסיפים את הקמח והשימרית ומערבבים 3 דקות נוספות 
במהירות בינונית עד קבלת בצק חלק. מכניסים למקרר ל-3 שעות.

3. המלית: מרתיחים בסיר את החלב, הסוכר, החמאה, גרידת 
הלימון והדבש.

4. מסירים את התערובת מהאש ומוסיפים את הפרג, האגוזים 
וממרח השוקולד אגוזים. 

5. נותנים למלית להתקרר למשך 5 דקות.
6. ההרכבה: מחלקים את הבצק ל-6 חלקים ומרדדים כל חלק 

למלבן בעובי 1/2 ס"מ.
7. מורחים את המלית על 3/4 משטח הבצק ומגלגלים לרולדה 

קטנה ויוצרים צורה של "סהרון" – חצי ירח.
8. את המלית פרג שנשארת מעבירים לשקית ומקפיאים אותה.

9. מברישים בביצה טרופה ומתפיחים 1/2 שעה. אופים בחום של 
190 מעלות לכ-20 דקות.

10. מאחסנים את הסהרונים בשקית "זיפלוק" לשמירה על הטריות. 

פוז׳וני קיפלי
הונגריה

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=dvr6zBFIugs&list=PL8jMo70ebRM5wfBY0410vaiUra8yL9RK5&index=14


 מרכיבים:
6 עלים של בצק פילאס

למלית: 
200 גרם גבינת קוואטרו פורמאג'י 

 100 גרם גבינת פטה כבשים 24% או
בולגרית מסורתית 16% 

200 גרם גבינה ניו יורק 5%
1 ביצה 

1 כף קורנפלור / קמח 
2 כפות חמאה מומסת 

מלח ופלפל שחור 
1 כפית חרדל

להברשה:
ביצה 

תרסיס שמן זית 

אופן ההכנה:
1. מערבבים בקערה רחבת שולים את כל 

החומרים עד לקבלת תערובת אחידה.

2. סוגרים בניילון נצמד ושמים במקרר לחצי שעה. 

3. מחממים תנור לחום 195 מעלות. 

4. פותחים את הבצק על גבי שולחן העבודה, 

מורחים את מלית על גבי הבצק, ומגלגלים 

כרולדה דקה, יותר שבלול בצורת משקפיים. 

5. מברישים בביצה ומרססים בתרסיס שמן זית 

בנדיבות. 

6. אופים בחום של 170 מעלות למשך 25 דקות. 

7. מגישים לצד ביצה קשה, עגבניות מרוסקות, 

מלפפון חמוץ או סלט ירוק.

בורקס טורקי
טורקיה

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=rLGIe2GjQXM&list=PL8jMo70ebRM5wfBY0410vaiUra8yL9RK5&index=4


 מרכיבים:
לבצק:  

2 כוסות פחות 1 כף קמח )260 גרם( 
1/4 כוס סוכר )50 גרם( 

1 כף גדושה שמרים )10 גרם(
 L 1 ביצה מידה

1/4 כוס מים בטמפ' החדר )60 מ"ל(
1 כפית תמצית וניל איכותית 
קליפה מגוררת מ- 1/4 לימון 

60 גרם חמאה רכה 
קורט מלח 

למלית: 
ממרח שוקולד פרווה 

מחית נוגט 
100-200 גרם חלבה 

אופן ההכנה:
 1. מערבבים במיקסר עם וו לישה קמח, סוכר, שמרים למשך
כדקה. מוסיפים ביצה, תמצית וניל, וקליפת לימון ומערבבים 

במהירות בינונית למשך 2 דקות עד לקבלת תערובת אחידה. 
 2. מוסיפים את קוביות החמאה וממשיכים ללוש עוד כ- 10 דקות

עד לקבלת בצק רך ומעט דביק.
3. מוסיפים את המלח ולשים דקה נוספת. 

4. מוציאים את הבצק מהמיקסר לקערה מקומחת, מכסים בניילון 
נצמד ומעבירים למקרר למשך 4 שעות. 

5. מרדדים את הבצק למלבן בעובי 1/2 ס"מ.
6. מורחים את ממרח בטעם שוקולד ובעזרת כף מזלפים מחית 

נוגט, מפוררים חלבה ומגלגלים לגליל. 
7. משמנים בתרסיס שמן את התבניות האישיות, ומניחים בכל 

תבנית, מברישים בביצה טרופה ומתפיחים למשך 45 דקות נוספות. 
 8. מחממים את התנור לחום של 170 מעלות ואופים למשך

כ- 25-30 דקות. 

מאפה שמרים 
שוקולד וחלבה

טורקיה

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=mXfLyAur6_8&list=PL8jMo70ebRM5wfBY0410vaiUra8yL9RK5&index=6


 מרכיבים:
 לרחת:

5 גרגרי מסטיקא גרוסים 
15 גרם פטל מיובש 

480 מ"ל מים 
2 כוסות סוכר )400 גרם( 

120 גרם קורנפלור 
1-2 כפות מי ורדים 

מיץ מחצי לימון 
100 גרם פיסטוקים קצוצים  

לקישוט: 
קורנפלור 

אבקת סוכר
 

אופן ההכנה:
1. מרתיחים 1 כוס מים, סוכר ומיץ לימון.

2. מערבבים קורנפלור וחצי מכמות המים שנותר עד למרקם של 
טחינה גולמית ומחזירים לסיר לרתיחה שנייה. 

3. מנמיכים את האש וממשיכים לבשל תוך כדי ערבוב עד 
שהתערובת מסמיכה ולבנה. 

4. מוסיפים את הפיסטוקים יחד עם המי ורדים. 
5. מערבבים את החומרים לקישוט - קורנפלור ואבקת סוכר יחד 

בתוך שקית "זיפלוק". 
 6. מפדרים מסגרת / תבנית מלבנית בגודל 18X25 בגובה עד

2 ס"מ בקורנפלור ופיסטוקים טחונים.
7. מוזגים את התערובת, מיישרים ומפדרים שוב בקורנפלור 

ואבקת סוכר.  
8. מקררים ומגישים.

 רחת לוקום
פיסטוק ומי ורדים

טורקיה

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=TnnTEkCE8cM&list=PL8jMo70ebRM5wfBY0410vaiUra8yL9RK5&index=5


 מרכיבים ל-2 עוגות:
2 תבניות אינגליש קייק באורך 25 ס״מ

תרסיס שמן בטעם חמאה 
200 גרם חמאה רכה 

200 גרם סוכר קנים כהה 
4 ביצים 

3+1/2 כוסות קמח )490 גרם(
1 שקית אבקת אפייה 

1/2 כוס חלב )120 מ"ל( 
300 גרם יוגורט 

1 כפית תמצית וניל 
קליפה מגוררת תפוז אחד 

100 גרם מטבעות שוקולד מריר  
10 גרם מאצ'ה 

25 גרם קקאו 
2 כפות חלב

 

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

2. מערבלים חמאה עם סוכר במיקסר עם וו גיטרה כ-5 דקות 
במהירות בינונית.

3 מוסיפים ביצים אחת-אחת עד שנבלעות בתערובת. 
4. מערבבים קמח, אבקת אפייה בקערה נפרדת. 

5. מוסיפים לתערובת הביצים ומערבלים רק עד שנבלעים בתערובת.
6. מנמיכים את מהירות המיקסר, מוסיפים חלב, יוגורט, תמצית וניל 

וקליפת תפוז ומערבלים רק עד לקבלת תערובת חלקה ואחידה. 
7. חותכים את השוקולד לחתיכות גסות ומוסיפים לתערובת. 

8. מחלקים את התערובת ל- 2/3 ו- 1/3. 
9. בחלק של ה 2/3 מוסיפים 20 גרם מאצ'ה ומערבבים עד לאחידות, 

בחלק של ה 1/3 הנותר מוסיפים את השוקולד המריר המומס. 
10. מתיזים את התבניות בתרסיס שמן בטעם חמאה, יוצקים 2/3 

מהתערובת לתבנית.

עוגה בחושה 
מאצ׳ה ושוקולד

יפן

 לצפיה
במתכון

11. יוצקים מעל את השוקולד המומס ומכסים 
ביתרת התערובת. מערבבים באמצעות סכין 

ליצירת מראה שיש. 
12. מתיזים על העוגה מעט תרסיס שמן בטעם 

חמאה לפני הכנסתה לתנור. 
13. אופים כ-שעה עד כשעה ורבע בתבנית עגולה 

או כשעה בתבניות אינגליש קייק, עד שקיסם 
הננעץ במרכז העוגה יוצא יבש עם פירורים לחים. 

14. שומרים מחוץ למקרר עד 5 ימים.

https://www.youtube.com/watch?v=ASU8LYlKHXI&list=PL8jMo70ebRM5wfBY0410vaiUra8yL9RK5&index=23


 מרכיבים:
 לתחתית הקינוח:

50 גרם אורז תפוח )פחיצי( 
לקרם נמלקה:

כוס חלב 
גרידה מלימון 

כפית דבש 
4 גרם ג׳לטין 

2 כפות מים
175 גרם שוקולד חלב עם 40% 

מוצקי קקאו / 225 גרם שוקולד חלב 
200 מ"ל שמנת מתוקה 

לג'לי יוזו: 
150 מ"ל מיץ תפוזים 

80 גרם מחית / מיץ יוזו )לימון יפני( 
3 כפות סוכר )45 גרם( 
1 כפית פקטין )5 גרם(

אופן ההכנה:
1. מכינים את הג'לי לימון: מערבבים סוכר ופקטין, 
מרתיחים מיץ תפוזים ויוזו מוסיפים סוכר + פקטין 

ומבשלים עד לרתיחה טובה.
2. מכינים קרם נמלקה: משרים ג'לטין במים. 

3. מרתיחים חלב ודבש מוזגים על גבי שוקולד החלב 
ומוסיפים ג'לטין ומערבלים.

4. מוסיפים שמנת מתוקה קרה וממשיכים לבלנדר 
עד לאחידות, מקררים לכ- 4 שעות )או לילה(.

5. בתחתית הכוס מפזרים אורז תפוח. מזלפים את 
הג'לי יוזו, מקציפים קרם נמלקה לקרם יציב )דקה( 

ומזלפים בסגנון חופשי כמו ספגטי. 

נמלקה שוקולד
יפן

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=pkPJVdTgCyE&list=PL8jMo70ebRM5wfBY0410vaiUra8yL9RK5&index=24


 מרכיבים:
 קרם פטיסייר

4 חלבונים 
1/4 כוס סוכר )50 גרם( 

לקצפת: 
250 מ"ל שמנת מתוקה 

3 כפות סוכר 
לקונפיטורת תותים: 

10 חצאי תותים 
1 כף סוכר 

1/2 כפית תמצית וניל 
להרכבה: 

קרם פטיסייר
ממרח שוקולד

אופן ההכנה:
1. מכינים את התותים: שמים את כל החומרים בשקית 

"זיפלוק" ומערבבים.
2. מרתיחים מים בסיר ומניחים את השקית בתוך המים 

החמים למשך 20 דקות. 
3. מכינים את הרולדה: מקציפים חלבונים ו"מקפלים" את 

קרם הפטיסייר לתערובת אחידה. 
4. משטחים ע"ג תבנית ואופים בחום 170 מעלות, כ- 15 

דקות עד להזהבה קלה. 
5. מכינים את הקצפת: מקציפים את השמנת המתוקה 

במיקסר יחד עם הסוכר עד לקבלת קצפת יציבה. 
 6. מרכיבים את הרולדה: מניחים את הרולדה על גבי

משטח העבודה.
7. מורחים שכבה של קרם פטיסייר, ממרח שוקולד, שכבה 
אחידה של הקצפת, מפזרים מעל את התותים ומגלגלים. 

 

רול קייק
יפן

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=vj98AO7ZXtY&list=PL8jMo70ebRM5wfBY0410vaiUra8yL9RK5&index=22


 מרכיבים ל-20 יחידות:
לבצק: 

600 גרם קמח 
80 מ"ל שמן זית 

300 מ"ל מיץ תפוזים 
1+1/2 כפיות מלח 

למלית: 
300 גרם בטטה  

עירית קצוצה
250 גרם פטה 

250 גרם גבינת ניו יורק 
מלח 

פלפל שחור 
שמן זית 

אופן ההכנה:
1. שמים בשקית "זיפלוק" את הבטטה הקלופה יחד 
עם השמן זית והתבלינים ומבשלים בסיר מים חמים 

בשיטת הוואקום עד לרכות.
2. מכינים את הבצק: מערבבים במיקסר את כל 

החומרים יחד עד לקבלת בצק אחיד.
 3. עוטפים את הבצק בניילון נצמד ונותנים לו לנוח

חצי שעה. 
4. מערבבים את כל החומרים ביחד של המלית. 

5. מחלקים את הבצק ל 20 יחידות במשקל 50 גרם.
6. מרדדים כל חלק מניחים כפית מן המלית סוגרים 

את המאפה ואופים בחום 200 מעלות למשך 25 דקות. 

קולוקוטס

 לצפיה
במתכון

קפריסין

https://www.youtube.com/watch?v=zW0O10VQmlU&list=PL8jMo70ebRM5wfBY0410vaiUra8yL9RK5&index=10


מרכיבים ל-20 יחידות: 
1 כוס מים פושרים )240 מ"ל(

1 כוס חלב )240 מ"ל(
3 כפות סוכר 

50 גרם שמרים טריים 
2+1/2 כוסות קמח )350 גרם(

1/2 כף מלח 
4 כפות שמן זית 

ממרח רובי של מר קייק 
אבקת סוכר  

לסירופ:
2+1/2 כוסות מים 

2 כוסות סוכר 
מיץ מחצי לימון 

1 כף מי ורדים 

אופן ההכנה:
1. מערבבים את כל החומרים במהירות בינונית 

במיקסר וו הגיטרה עד לקבלת מרקם אחיד וחלק 

ומעט דביק.

2. מכסים במגבת לחה ונותנים לתערובת לתפוח 

במשך חצי שעה בקערת המיקסר.

3. מחממים בסיר עמוק שמן לטיגון.

 4. מעבירים אחרי חצי שעה מהתערובת בעזרת

2 כפות טבולות בשמן לסיר השמן – כדורים קטנים 

 ומטגנים מכל צד 2 דקות ,מוציאים ומסננים.

5. מזריקים פנימה ממרח רובי ומצפים באבקת סוכר. 

לוקומדס

 לצפיה
במתכון

קפריסין

https://www.youtube.com/watch?v=3nCXbYRlr1o&list=PL8jMo70ebRM5wfBY0410vaiUra8yL9RK5&index=11


מרכיבים למאפה בקוטר 18: 
8 עלי פילו מופשרים 

מלית:
1 גביע ניו יורק 5% )250 גרם( 

150 גרם פטה 
200 גרם תרד טרי קצוץ 

לציפוי:
ביצה טרופה

שמן זית 

אופן ההכנה:
 1. מערבבים את הגבינות בקערה.

מוסיפים תרד ומערבבים היטב.

2. מחממים תנור לחום של 190 מעלות.

3. מניחים 2 עלי פילו זה על גבי זה על גבי משטח העבודה.

4. מתיזים תרסיס שמן בטעם שמן זית ומניחים רבע מכמות 

 המלית לאורך העלה.

5. מגלגלים לגליל צר וארוך וחוזרים על הפעולה 4 פעמים. 

 6. מניחים בתבנית מרופדת בנייר אפייה, בצורה מעגלית

עד שמתקבל מאפה עגול בתבנית. 

7. מברישים בביצה ומתיזים תרסיס בטעם שמן זית. 

8. אופים למשך 18-20 דקות עד להזהבה.

ספנקופיטה
קפריסין

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=ylHU-o65q94&list=PL8jMo70ebRM5wfBY0410vaiUra8yL9RK5&index=12


מרכיבים: 
350 גרם שיפון מלא 

150 גרם כוסמין מלא 
200 גרם קמח לחם 

50 גרם שמרים טריים 
1+1/2 כפיות סוכר קנים חום 

1/2 כוס גרעיני פשתן
חופן זרעי קימל 

 2 כוסות מים 
תרסיס שמן

אופן ההכנה:
 1. לשים את כל המרכיבים במיקסר עם וו לישה במהירות

איטית למשך כ- 5 דקות.

2. מוסיפים את זרעי הפשתן והקימל ולשים עוד 2 דקות נוספות. 

3. משמנים קערה רחבת שוליים בתרסיס שמן ומעבירים את 

הבצק אליה.

4. מתפיחים את הבצק למשך כשעה מכוסה בניילון נצמד. 

5. מרטיבים מעט במים "מגבת מטבח".

6. מגלגלים את הלחם במגבת הלחה ומפזרים מעט גרעיני קימל.

7. מניחים ע"ג תבנית מרופדת בנייר אפייה. 

8. מתפיחים למשך כשעה. 

9. חורצים בעזרת סכין חדה לפני הכנסת הלחם לתנור. 

10. מחממים תנור לחום 220 מעלות ואופים למשך 30-40 דקות. 

לחם רוסי
רוסיה

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=puXDDy8RiMs&list=PL8jMo70ebRM5wfBY0410vaiUra8yL9RK5&index=18


מרכיבים: 
לבצק: 

3 ביצים 
1 כוס סוכר )200 גרם(

קורט מלח 
100 גרם חמאה 

4 כפות דבש 
1 כפית סודה לשתייה 

3+1/2 כוסות + 1 כף קמח )500 גרם(
לקרם: 

200 מ"ל שמנת מתוקה 
400 שמנת חמוצה 

100 גרם אבקת סוכר 
1 כפית תמצית וניל 

ממרח שוקולד

אופן ההכנה:
1. מכינים את הבצק: מרתיחים דבש וחמאה.

2. מקציפים ביצים, סוכר ומלח למשך 7-8 דקות. 

3. מנפים קמח ואבקת סודה לשתייה.

 4. מוסיפים את הדבש והחמאה לקציפת הביצים ולבסוף

את היבשים. 

5. מעבירים למקרר למשך שעה. 

6. מחלקים את הבצק ל- 5-6 חלקים זהים. 

7. מחממים תנור לחום של 170 מעלות. 

8. מרדדים כל חלק לעובי 1/2 ס"מ ואופים למשך כ- 8 דקות, 

מוציאים מהתנור ומצננים. 

9. מכינים את הקרם: מקציפים את המרכיבים יחדיו. 

10. מניחים בתבנית בצק אפוי.

11. מורחים שכבה דקה ואחידה של קרם, מזלפים נגיעות 

ממרח שוקולד וכך מרכיבים בזה אחר זה עד גובה התבנית. 

12. מקררים כשעה ומגישים.

מדוביק
רוסיה

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=2J2USG72-Vs&list=PL8jMo70ebRM5wfBY0410vaiUra8yL9RK5&index=17


מרכיבים: 
500 גרם גבינת ניו יורק 5% 

1 כף קמח לבן 

2 כפות אינסטנט פודינג וניל 

1 שקית אבקת אפייה 

 1/4 כוס סוכר )50 גרם(

1 ביצה + 1 חלמון 

1 כפית תמצית וניל איכותית 

גרידה מ- 1/2 לימון 

אופן ההכנה:
1. מערבבים בקערה גדולה את כל החומרים יחדיו 

עד לקבלת תערובת אחידה וחלקה ללא גושים. 

2. מכסים את הקערה בניילון נצמד ומעבירים 

למקרר למשך שעה. 

3. מחממים מחבת. 

4. משמנים מעט את המחבת בחמאה.

5. בעזרת כף אוכל לוקחים מהתערבות ומעבירים 

למחבת, מטגנים מ- 2 הצדדים עד להזהבה קלה. 

6. מגישים לצד ריבת דובדבנים.

סירניקי
רוסיה

 לצפיה
במתכון

https://www.youtube.com/watch?v=84OrctoEL94&list=PL8jMo70ebRM5wfBY0410vaiUra8yL9RK5&index=16



