
אצל ג'קי 2
 ג'קי אזולאי מבשלת עם מנהלי

הקהילות המובילות ברשת
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ריח של בית

מצרכים ל-6 מנות: 
2 כפות שמן זית

בצל קטן קצוץ
2 גבעולי סלרי חתוכים

2 גזרים חתוכים לקוביות
 פחית עגבניות חתוכות פולפה

 3 כפות רכז עגבניות
2 תפוחי אדמה צהובים חתוכים לקוביות

אופן ההכנה:
1. מחממים בסיר גדול שמן זית ומטגנים את הבצל עד להזהבה. 

מוסיפים סלרי, גזר ומטגנים עד לריכוך קל.
2. מוסיפים את השום תפוחי האדמה, הזוקיני, העגבניות. 

3. מערבבים היטב ומטגנים כ-5 דקות. 
4. מוסיפים את המלח והפלפל, רסק העגבניות ו-4 כוסות מים 

ומביאים לרתיחה.
5. מנמיכים את האש ומבשלים כחצי שעה עד לריכוך הירקות.

6. מוסיפים את השעועית הלבנה ומבשלים כרבע שעה. 
7. מוסיפים הפסטה ומבשלים לעוד כ-7 דקות, עד שהיא מתרככת.

8. מגישים עם עלי בזיליקום קרועים ומעט שמן זית.

מרק מינסטרונה עגבניות, תפו"א ופסטה 

4 שיני שום כתושות 
2 קישואים )או זוקיני( חתוכים לקוביות

כוס שעועית לבנה מופשרת
2 כפיות מלח

2 כפיות פלפל שחור גרוס
3/4 כוס פסטה קצרה 

עלי בזיליקום 

https://youtu.be/O6s1azDWZi0


ריח של בית

מצרכים ל-4 מנות: 
1 עוף טרי ונקי במשקל 2.5 ק"ג  

2 כפות חרדל דיז'ון גרגירים
2 כפות חרדל דיז'ון חלק

4 כפות סילאן
1/2 כוס שמן זית

3 ענפי רוזמרין
1/2 כפית גרגירי כוסברה

אופן ההכנה:
1. מכינים משרה מהחרדל, סילאן, שמן זית, גרגירי כוסברה 

מלח ופלפל. מעסים את העוף טוב טוב במשרה.
2. בתבנית אפיה מניחים את הירקות ומעליהן את העוף 

המושרה ומעל שופכים כוס מים. 
3. מכניסים לתנור שחומם מראש ל-200 מעלות ל-20 דקות 

 עד לקבלת צבע זהוב.
4. הופכים את העוף וצולים ל-20 דקות נוספות מהצד השני 

 עד לקבלת צבע זהוב.
5. לבסוף מכסים בנייר אפיה ומעליו רדיד אלומיניום, 

מנמיכים ל-150 מעלות ואופים כשעה נוספת.

עוף בתנור ברוטב חרדל, 
דבש, שום ועשבי תיבול

1 כף פלפל שחור גרוס
1 כף מלח אטלנטי

4 ראשי שום שלמים
3 תפוחי אדמה קלופים חתוכים לסירות

2 בטטות קלופות וחתוכות לסירות 
20 עגבניות שרי

https://youtu.be/mtU3u_zY4ac


ריח של בית

מצרכים: 
2/3 כוס טחינה גולמית  

2/3 כוס סוכר 
200 גרם חמאה

3 כוסות קמח רגיל 
כף אבקת סוכר

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל-160 מעלות.

2. מערבבים את כל החומרים במיקסר 
 3. קורצים מהבצק חתיכות קטנות, לשים ביד,

מגלגלים לכדור ומועכים מעט.
4. מניחים את הכדורים על תבנית מרופדת בנייר אפייה.

5. מכניסים לתנור ל-15-20 דקות. העוגיות מוכנות כשהן בצבע זהוב בהיר. 
היזהרו לא לתת להן להשחים, כי אז הפריכות שלהן נעלמת.

6. מוציאים את העוגיות מהתנור ומחכים שיתקררו.
7. בוזקים בעדינות אבקת סוכר דרך מסננת קטנה.

 עוגיות טחינה
של רוני מנדלמן, מנהלת קהילת "טעימא"

https://www.youtube.com/watch?v=VQMKuP7ZNAE&feature=youtu.be


ארוחה משפחתית

 עוף בקארי וחלב קוקוס
מצרכים ל-4 מנות: 

800 גרם חזה עוף חתוך לקוביות
2 כפות אבקת קארי )או משחה(

פחית חלב קוקוס
צרור כוסברה קצוצה 

 אורז
1-2 כפות שמן

1 כוס אורז בסמטי
1.5 כוסות מים רותחים

אופן ההכנה:
1. מבשלים את קוביות העוף במים עד שהן משנות את צבען ולאחר מכן מסננים, שוטפים ומניחים בצד.

 2. שמים בסיר רחב את כל מרכיבי הרוטב ומטגנים תוך כדי ערבוב כדקה.
 3. מוסיפים את קוביות העוף ומערבבים היטב כדי שהרוטב יכסה את כל קוביות העוף.

4. מבשלים עד שהעוף מוכן, סוגרים את האש ומפזרים מעל מעט כוסברה טרייה.

אופן ההכנה:
 1. בסיר קטן מטגנים את האורז עם השמן וכל התבלינים תוך כדי ערבוב כדקה שתיים.

2. מוסיפים את המים ומערבבים ערבוב קל. לאחר מכן מכסים את הסיר ומבשלים על אש קטנה 
לכרבע שעה או עד שכל המים נספגים באורז. מניחים בצד לעוד כשתי דקות.

עוף בקארי וחלב קוקוס עם אורז

צרור בצל ירוק קצוץ
6 שיני שום פרוסות

כף סוכר שטוחה
3 כפות שמן קנולה

להגשה: רבע צרור כוסברה קצוצה

1/2 כפית שטוחה מלח
חצי כפית כורכום

חצי כפית כמון
4 תרמילי הל )רק למי שאוהב את הטעם – לא חובה(

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


ארוחה משפחתית

מצרכים ל-4 מנות: 
3 תפוחי אדמה קלופים חתוכים לקוביות

2 כפות שמן
2 בצלים קלופים וקצוצים

1 כף פפריקה מתוקה
2 כפיות פפריקה חריפה

2 כפיות מלח 

אופן ההכנה:
1. מבשלים את הבשר במים למשך שעה וחצי-שעתיים 

ולאחר מכן שוטפים ומסננים את הבשר.
2. בסיר שטוח ורחב מטגנים את הבצל עד להזהבה, 

 מוסיפים את תפוחי האדמה ומערבבים היטב.
 3. מוסיפים שום ומטגנים עוד דקה תוך כדי ערבוב קל.

 4. מוסיפים גם את הרסק והתבלינים ושוב מערבבים.
5. חוזרים על אותו דבר גם עם הבשר ולבסוף מוסיפים 

 מים רותחים עד כיסוי ומביאים לרתיחה.
6. מנמיכים לאש בינונית ומבשלים כשעה.

תבשיל גולש
2 כפיות פלפל שחור גרוס דק

1 כף כמון 
1 כף רכז עגבניות
מעט מים רותחים

1 ק"ג בשר בקר לבישול ארוך )כתף, שריר, 
צוואר, צלעות( חתוך לקוביות של 1 עד 2 ס"מ 

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


ארוחה משפחתית

מצרכים: 
1 בצל גדול חתוך לרצועות דקות

3 כפות שמן לטיגון
500 גרם סה"כ של חלקי פנים: ניתן לשלב 

טחול עוף, כבד עוף, לבבות, אפשר להוסיף 
רצועות של פרגיות או שווארמה הודו נקבה 

1/2 צרור כוסברה

אופן ההכנה:
 1. מנקים היטב את הטחול והלבבות וצולים את כבד העוף מעל אש גלויה )מטעמי כשרות(, מטגנים

 בצל עם 3 כפות שמן עד שקיפות ולאחר מכן מוסיפים את חלקי העוף גם כן.
2. מתבלים הכל ומבשלים במשך 10 דקות ולאחר מכן מניחים בצד עד קירור. 

 3. הכנת המלאווח: מורחים 2 יחידות מלאווח בשמן זית בשני הצדדים ואז מרדדים בין 2 ניירות אפייה
תוך כדי שמירה על הצורה העגולה )גודל שמתאים לתבנית עגולה 24(. 

 4. משמנים תבנית אפיה במעט שמן זית ומניחים מעל יחידת מלאווח. שמים מעל כף או שתיים של
מלית המעורב )חשוב שלא יהיה חם(, משטחים בגובה אחיד וסוגרים עם היחידה השנייה של המלאווח.

 5. מקפלים היטב את כל קצוות המלאווח העליון מתחת לתחתון ולאחר מכן מברישים בשמן זית
ומפזרים מעט שומשום לקישוט מעל. 

 6. מניחים את התבנית בחלק התחתון של התנור ואופים בחום של 180 מעלות עד להשחמה כ-25 דקות.
7. מגישים לצד טחינה.

תבלינים: ניתן להשתמש בתבלין למעורב מוכן 
או לתבל בכפית שטוחה כמון, כפית שטוחה 

פפריקה, חצי כפית פלפל שחור
קורט מלח )חלקי הפנים מלוחים( 

צ'ילי חריף )לא חובה(

 פסטייה מלאווח ממולא
של תומר תומס, מנהל קהילת "תומס מבשל באהבה"

https://www.youtube.com/watch?v=MWmiiY4m4bk


שבת בבוקר

מצרכים לתבנית בגודל 20/30: 
1 חבילה עלי לזניה

1/2 כוס שמן זית
2 קופסאות שימורים עגבניות 

מרוסקות פולפה

אופן ההכנה:
1. רוטב העגבניות: מטגנים שיני שום קצוצות עד 

 להזהבה.
2. מוסיפים את קופסאות שימורי העגבניות 

 ומבשלים לצמצום.
3. מתבלים במלח, פלפל שחור גרוס, פפריקה 

מתוקה ואורגנו.
4. בקערה מערבבים את הגבינות ומתבלים בקורט 

מלח וקורט פלפל.
5. מרכיבים את הלזניה: מסדרים בתחתית 

התבנית את דפי הלזניה.
6. יוצקים מעל 1/3 מתערובת העגבניות והגבינות 

וחוזרים על הפעולה פעמיים נוספות.
7. מכסים את התבנית עם נייר אפייה ורדיד 

אלומניום ואופים כ-45 דקות. 
8. מורידים את הניירות ואופים 10 דקות נוספות.

לזניית גבינות
250 גרם גבינה בולגרית 

250 גרם גבינת ריקוטה 5%
1 כוס גבינת קשקבל

1/2 כפית מלח דק

1/4 כפית פלפל שחור גרוס
כפית פפריקה מתוקה

קורט אורגנו 
1 בצל בינוני קצוץ

https://www.youtube.com/watch?v=7ZWPnZLtd5s&feature=youtu.be


שבת בבוקר

 בורקס בשר
מצרכים ל-8 מנות: 

חבילת בצק עלים 
500 גרם בשר טחון 

3 בצלים קצוצים דק דק

 טחינה לבנה
כוס טחינה גולמית

2 שיני שום 

אופן ההכנה:
1. במחבת רחבה מטגנים בצל עד להזהבה ומתבלים במלח ופלפל.

2. מוסיפים את הבשר, מפוררים ומערבבים היטב.
3. מוסיפים את התבלינים והצנוברים, מטגנים לעוד כחמש דקות ומכבים את האש לצינון.

4. פותחים את הבצק וממלאים בתערובת.
5. מקפלים את הבצק ויוצרים רולדה ארוכה. חורצים קלות בסכין על גבי הרולדה.

6. מורחים חלמון, מפזרים שומשום ומכניסים לתנור שחומם מראש ל-180 מעלות.
7. אופים כ-25 דקות עד להזהבה יפה ולאחר צינון קל ניתן לפרוס את הרולדה.

אופן ההכנה:
בעזרת בלנדר מוט טוחנים את כל המרכיבים יחד. 

לטחינה דלילה יותר – מוסיפים עוד מים קרים לקבלת המרקם הרצוי.
לטחינה ירוקה – מוסיפים צרור עלי כוסברה קצוץ גס.

בורקס בשר וטחינה בצד
שמן לטיגון

1 כפית כמון 
כפית מלח 

כפית פלפל גרוס

מיץ מלימון וחצי 
כוס–כוס וחצי מים קרים

50 גרם צנוברים
חלמון ביצה

שומשום

1/4 כפית מלח
1/4 כפית כמון

https://www.youtube.com/watch?v=ygf04iRfQlE&feature=youtu.be


שבת בבוקר

מצרכים: 
 1.5 כוסות קמח לבן

110 גרם חמאה בטמפ' החדר
 1 כפית אבקת אפייה

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל-180 מעלות ומכינים תבנית קאפקייקס עם מנג'טים ל-12 מאפינס.

2. מערבבים בקערה קטנה את הקמח, אבקת האפייה והמלח.
 3. באמצעות בלנדר מוט כותשים את התותים לבלילה, מרוקנים
את התוכן לקערית דרך מסננת )כדי שלא יהיו חרצנים בבלילה(.

4. לוקחים רבע כוס מתערובת הקמח ומערבבים עם התותים הטריים.
 5. במיקסר עם וו גיטרה מכניסים את החמאה, הביצים והסוכר
 ומוסיפים את מיץ התפוזים, את גרידת התפוז, מחית התותים,

ומערבבים עד שהבלילה אחידה.
6. מוסיפים את הקמח והמלח ומערבבים היטב. 

7. מקפלים פנימה עם לקקן את התותים הטריים. 
8. בעזרת כף גדולה לגלידה יוצקים את הבלילה לתוך המנג'טים.

9. אופים למשך 20 דקות לערך, עד שקיסם יוצא יבש.
10. נותנים להם להתקרר לחלוטין לפני שמגישים.

1/4 כפית מלח
2 ביצים

כוס מיץ תפוזים

 כוס סוכר לבן
 לבלילה: כוס תותים טריים קצוצים גס

למאפינס: כוס תותים טריים קצוצים בינוני

 מאפינס תפוזים ותותים
של איתי הראל, מנהל קהילת "רעבים ברעבך"

https://youtu.be/940g5__RBnQ


מתכונים של אמא

מצרכים: 
 1 חבילת בצק עלים

2 חבילות פודינג בטעם וניל 
צרפתי או קרם פטיסייר
500 מ"ל שמנת מתוקה

1 כפית תמצית וניל
1-2 כפות אבקת סוכר

אופן ההכנה:
1. חותכים את הבצק עלים למלבנים ואופים לפי הוראות היצרן.

2. הכנת הקרם:  בקערת מיקסר מקציפים פודינג וניל צרפתי או קרם פטיסייר, שמנת מתוקה, חלב 
ותמצית וניל לקרם יציב, מעבירים לשקית זילוף עם צנתר חלק.

3. שוטפים את התותים, פורסים בסכין לפרוסות דקות ומערבבים בקערה עם סוכר וברנדי או רום.
4. מניחים עלה קרמשניט על צלחת הגשה ומזלפים מעל שכבה צפופה של טיפות קרם וניל.

5. מסדרים על הקרם שכבה של תותים פרוסים ומכסים בעלה קרמשניט נוסף.
6. חוזרים על הפעולה עם שכבה נוספת של קרם ותותים וסוגרים בעלה קרמשניט נוסף.

7. שומרים את העוגה במקרר, מפדרים מעל אבקת סוכר בנדיבות לפני ההגשה.

טיפ!   מחוץ לעונת התותים ניתן להשתמש בפירות יער / דובדבנים / תאנים / ענבים / אננס משומרים.

אופציה נוספת: שמים את הבצק בתנור ומניחים עליו תבנית תנור כבדה כדי לא לתת לבצק לתפוח, 
במקום לחתוך לחצי לאחר האפייה. 

קרם שניט של אמא של ג'קי

לקישוט:
אבקת סוכר 
תותים טריים

https://www.youtube.com/watch?v=VW5Zzoxxh_8&feature=youtu.be


מתכונים של אמא

 תפו"א במילוי בשר
מצרכים ל-4 מנות: 

 2 ק"ג תפוחי אדמה
2 ביצים

2 כפיות מלח
2 כפיות פלפל שחור גרוס

2 כפיות כוסברה טרייה קצוצה

 סלט עשבים
1/4 צרור פטרוזיליה קצוצה

1/4 צרור נענע קצוצה
 1/4 צרור כוסברה קצוצה

1/3 שקית תרד בייבי 

אופן ההכנה:
1. הבצל: מזהיבים את הבצל בשמן על אש נמוכה עד לריכוכו, סוגרים את האש ומצננים )שומרים לבשר( 

2. תפוחי האדמה: מקלפים וחוצים לשניים ומבשלים בסיר גדול את תפוחי האדמה עד לריכוך. מסננים את המים )שומרים מעט ממי 
הבישול( ומצננים את תפוחי האדמה. מועכים את תפוחי האדמה לפירה, מוסיפים מעט ממי הבישול ואת יתרת המרכיבים למעטפת. 

5. המילוי: באותה המחבת בה טיגנו את הבצל מטגנים את הבשר עד שמשנה מעט מצבעו ומוסיפים את יתר המרכיבים, מערבבים 
היטב ומטגנים לעוד כשתי דקות ומכבים את האש.

6. הכנת הקציצה: משטחים על כף היד כשלוש כפות פירה ומניחים במרכז ממילוי הבשר, סוגרים את המלית ע"י הפירה  ומהדקים 
 היטב. מחממים מחבת גדולה ועמוקה ומוסיפים שמן לטיגון בגובה של חצי מגובה הקציצות )כ-2 ס"מ(.

7. מקמחים קלות את הקציצות ומטגנים את הקציצות בשמן משני הצדדים עד להזהבה.

אופן ההכנה:
1. מערבבים את כל העשבים היטב, מוסיפים לימון סחוט, שמן זית  )חשוב להשתמש בשמן זית עם חמיצות נמוכה(, מלח ופלפל, 

חמוציות ומערבבים היטב בעדינות בצורה אוורירית. 
 2.מפזרים מעל את הצנוברים / השקדים.

3. מטפטפים טחינה גולמית מעל.

תפוח אדמה במילוי בשר וסלט עשבים
לטיגון:

קמח לקימוח
שמן לטיגון

למילוי:
400 גרם בשר בקר טחון

1 בצל קצוץ

1/2 כוס חמוציות 
1/4 כוס מיץ לימון סחוט

4 כפות שמן זית
כפית מלח

1 כף כמון
1/2 כוס כוסברה קצוצה )רק עלים(

1/2 כוס פטרוזיליה קצוצה )רק עלים(
כפית מלח

כפית פלפל שחור גרוס
2 כפות שמן

כפית פלפל שחור גרוס
3 כפות טחינה 

100 גר' צנוברים / פרוסות שקדים  קלויים

https://youtu.be/M2WePdfkkzA


מתכונים של אמא

מצרכים: 
2-3 חצילים בינוניים 

1/2 ק"ג בשר בקר טחון 
2 בצלים בינוניים 

1/2 צרור פטרוזיליה 
2 פרוסות לחם רטובות 

1 כפית מלח 
1/4 כפית פלפל שחור 

אופן ההכנה:
1. פורסים את החצילים לפרוסות ברוחב 1 ס"מ. 

2. מכניסים את החצילים לקערה עם מים וכפית מלח כ-15 דקות. 
3. מסננים ומייבשים את החצילים. 

4. בקערה מערבבים את הבשר הטחון עם הבצלים המגורדים, 
הפטרוזיליה הלחם ושאר התבלינים. 

5. ממלאים חציל במילוי בשר לכל אורך החציל וסוגרים עם חציל 
נוסף כמו סנדוויץ'. 

6. מצפים את החצילים קודם בפירורי לחם ואחר כך בתערובת 
 הביצה ומטגנים בשמן 3-4 דקות מכל צד.

אין צורך ״להספיג" את החציל מהשמן אחרי טיגון. 
7. את החצילים המטוגנים מסדרים בתבנית פיירקס בשורות וניצוק 

את הרוטב מעל. 
8. מכסים ברדיד אלומיניום ומכניסים לתנור בחום של 180 מעלות 

כ-45 דק. 
9. מפזרים מעט כוסברה טרייה וקצוצה מעל. 

1/4 כפית ציפורן 
1/2 כפית בהרט או ראס אל חנות 

 3 כפות שמן זית
לרוטב: 

1 קופסת עגבניות מרוסקות  
3 כפות רכז עגבניות 

1 כף פפריקה מתוקה 

1 כף אורגנו יבש 
1/2 כף כמון 

3-4 כפות שמן 
1 כף סוכר 

1/2 כפית מלח 
1/4 כפית פלפל שחור 

לטיגון וציפוי המוסקה: 
שקית פרורי לחם 
2 ביצים טרופות 

1/4 כוס מים 
מעט מלח 

1 כף רכז עגבניות 
כחצי ליטר שמן

 מוסקה ברוטב עגבניות פיקנטי
של חגית אלקבץ, מנהלת קהילת "משדרים מתכון"

https://www.youtube.com/watch?v=o5aTPX7UYVY&feature=youtu.be


מתכונים ב-10 דקות

מצרכים ל-4 מנות: 
4 יחידות מלאווח )יש להוציאו מהפריזר 

כרבע שעה לפני ההכנה(
300 גרם גבינת קשקבל מגוררת 
 20 יחידות כדורי מוצרלה קטנים

לרוטב:
3 כפות רוטב עגבניות 

אופן ההכנה:
1. מטגנים את הבצל עד להזהבה, מוסיפים את השום ויתר 

המרכיבים ומבשלים לעוד כ-4 דקות. 
2. הרוטב: ערבבו על מחבת את כל החומרים ביחד.

3. מורחים על עלי המלאווח את הרוטב שהוכן.
4. מפזרים את הגבינה בצורה שווה )משאירים מעט שוליים 

ללא גבינה(.
 5. מניחים את התוספות הרצויות.

6. אופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות כרבע שעה. 
7. מכינים לצד הפיצה סלט שוק: ירקות חתוכים גס בתיבול 

מלח, פלפל,שמן זית ולימון.

פיצה מהירה מבצק מלאווח וסלט שוק
1 כף רכז עגבניות 

2 כפיות אורגנו 
2 כפות שמן זית

2 שיני שום כתושות
בצל קטן קצוץ

קורט מלח

1 כפית פפריקה מתוקה
1 כף רסק עגבניות 
תוספות אפשריות:

פטריות, תירס, בצל, זיתים, 
טונה, עגבניות

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


מתכונים ב-10 דקות

מצרכים ל-6 מנות: 
1 בצל לבן גדול חתוך לקוביות 

1/2 מקל כרישה פרוס 
 4 גזרים קלופים וחתוכים לקוביות

בטטה גדולה קלופה וחתוכה לקוביות
300 גרם דלעת או דלורית קלופה וחתוכה לקוביות

תפוח אדמה צהוב קלוף וחתוך לקוביות

אופן ההכנה:
1. בסיר גדול מזהיבים את הבצל והכרישה כשלוש דקות, 

מוסיפים את השום והג'ינג'ר ומערבבים, מוסיפים שאר 
 הירקות ומטגנים כשלוש דקות נוספות תוך כדי ערבוב.

2. מוסיפים את התבלינים ומים עד לגובה של כ-1 ס"מ מעל 
הירקות ומביאים לרתיחה.

3. מנמיכים האש ומבשלים כחצי שעה ומכבים את האש. 
4. טוחנים בעזרת בלנדר מוט למרקם חלק ותוך כדי 

מוסיפים את קרם הקוקוס. 
5. לקישוט: מפזרים מעל עירית קצוצה.

מרק כתומים

כפית ג'ינג'ר טרי מגורר
כפית שטוחה כורכום

2 כפיות מלח
1/4 כפית אגוז מוסקט 

1 כפית פלפל שחור גרוס
1/2 פחית קרם קוקוס

https://youtu.be/WBRWV2hg3VU


מתכונים ב-10 דקות

מצרכים: 
תבנית אינגליש קייק

שכבה 1:
200 גרם ביסקוויטים מסוג פתי בר או ללא גלוטן 

)בפסח ניתן להשתמש בעוגיות כשרות לפסח(
1/2 כוס שמנת מתוקה / קצפת צמחית )לפרווה(

2/3 חבילת שוקולד מריר )כ-65 גרם(

אופן ההכנה:
1. שכבה 1: מפוררים את הביסקוויטים לפירורים קטנים )אך לא אבקה( 

 ומעבירים לקערה.
2. ממיסים במיקרוגל מספר שניות את השמנת עם קוביות השוקולד ומערבבים 

עד לקבלת תערובת שוקולד חלקה. מצננים לטמפ' החדר ושופכים על פירורי 
הביסקוויטים. מערבבים היטב עד לכיסוי מלא ואחיד של כל הפירורים בשוקולד.

3. מרפדים תבנית אינגליש קייק בנייר אפיה  ויוצקים את התערובת לתחתית 
התבנית ומשטחים בצורה אחידה.

4. שכבה 2: מערבבים בקערה )בעזרת כף, אין צורך להקציף( את הקוקוס עם 
השמנת עד לכיסוי מלא של הקוקוס ויוצקים מעל השכבה הראשונה.

5. מכניסים למקפיא למשך חצי שעה לפחות.
6. שכבה 3: ממיסים במיקרוגל מספר שניות את השמנת עם קוביות השוקולד 

ומערבבים עד לקבלת תערובת שוקולד חלקה. מצננים מעט ויוצקים מעל 
שכבת הקוקוס בצורה אחידה.

7. מכניסים למקפיא למשך 3 שעות לפחות לפני ההגשה.
8. לאחר שהעוגה קפאה, מחלצים אותה בזהירות מהתבנית בעזרת נייר האפיה. 

מניחים על משטח חיתוך וחותכים לריבועים או אצבעות לפי הגודל הרצוי.
9. שומרים עטוף בניילון נצמד.

שכבה 2:
כוס קוקוס טחון

1/4 כוס שמנת מתוקה / קצפת צמחית )לפרווה(
שכבה 3:

100 גרם שוקולד מריר
1/2 כוס שמנת מתוקה / קצפת צמחית )לפרווה(

 עוגת שוקולד וקוקוס
של אפרת סיאצ'י, מנהלת קהילת "מתכונים ב-10 דקות"

https://youtu.be/XGMt6we20tc


מתכונים לשבת

 צלי בקר
מצרכים ל-4 מנות: 

1 ק"ג בשר מספר 5
2 גזרים חתוכים גס

2 בצלים חתוכים לרבעים
8 שיני שום פרוסות

 תפו"א מדורה
4 תפוחי אדמה גדולים

אופן ההכנה:
1. בסיר גדול עם מים מבשלים את הבשר יחד עם  הבצל וירקות השורש למשך שעתיים.

2. מוציאים את הבשר ומצננים.  
3. בינתיים מכינים את הרוטב: בסיר מבשלים ראש שום שלם יחד עם רוטב העגבניות 

והתבלינים, הכוסברה  וכוס מים מהציר.
4. פורסים את הבשר לפרוסות בעובי 1 ס"מ ומכניסים לרוטב לבישול של עוד כשעה.

אופן ההכנה:
1. עוטפים כל תפו"א ברדיד אלומיניום )אטימה מלאה( ומכניסים לתנור 

שחומם ל-190 מעלות למשך כשעה וחצי.
2. בודקים אם מוכנים ע"י נעיצת סכין חדה.

3. מוציאים את תפוחי האדמה ומסירים את רדיד האלומניום. 
4. מחממים מחבת גדולה היטב ומניחים במחבת את גבעולי המרווה.

5. מניחים את תפוחי האדמה במחבת ומעט לוחצים עליהם למעיכה קלה.  
6. קולים את תפוחי האדמה כשתיים-שלוש דקות עד לחריכה.

7. מוציאים לצלחת הגשה ומזלפים שמן זית ומעט מלח ים.

צלי בקר עם ירקות שורש ותפו"א מדורה 
שורש סלרי מקולף חתוך גס

שורש פטרוזיליה מקולף חתוך גס
1/2 כוס שמן זית 

3 כפיות מלח
 2 כפיות פלפל שחור גרוס

4 גבעולי מרווה 

 לרוטב:
ראש שום 

רכז עגבניות בשפופרת 
1 כפית פפריקה מתוקה

1 כפית כמון

כפית שטוחה מרק עוף 
חצי כפית מלח 

כפית פלפל שחור גרוס
כוס מים ממי בישול הבשר
חצי צרור כוסברה קצוצה

https://youtu.be/Il6aq9tlXwI


מתכונים לשבת

מצרכים ל-2 מנות: 
דג דניס / פורל מושט שלם ונקי 

6 עגבניות תמר מחוברות לגבעול 
6 בצלצלי שאלוט חצויים

1 פקעות שומר פרוסה לחתיכות
 4 שיני שום פרוסים

אופן ההכנה:
1. חורצים בדג חריצים משני צדדיו.

2. מכניסים את המרכיבים לקערה ובעזרת 
מוט בלנדר טוחנים את חומרי המשרה 

ומורחים על הדג מבחוץ ומבפנים.
3. באותה הקערה מערבבים את 

העגבניות, השומר, הבצלצלים והשום.
4. מניחים את הדגים בתבנית ומסביבם 

מסדרים את הירקות.
5. צולים בתנור שחומם מראש ל-200 

מעלות לכחצי שעה.

דג שלם בתנור
משרה לדג:
8 שיני שום 

1/2 כוס שמן זית
צרור כוסברה קצוצה גס 

קליפת לימון מגורדת

1/3 כוס מיץ לימון
פלפל ירוק חריף חתוך גס

מלח גס
פלפל שחור גרוס

https://www.youtube.com/watch?v=VrG7pxs52x0&feature=youtu.be


מתכונים לשבת

מצרכים ל-2 חלות: 
500 גרם קמח רגיל )3.5 כוסות(

1 כף גדושה שמרים יבשים או 25 גרם 
שמרים טריים )חצי קוביית שמרית(

4 כפות גדושות סוכר

1 ביצה
רבע כוס שמן

200 מ"ל מים פושרים )כוס פחות 2 כפות(
1 כפית מלח

 לציפוי:
 ביצה טרופה

 כפית שמן
שומשום

אופן ההכנה:
1. אם משתמשים בשמרים טריים מסוג גרגירים או בשמרים יבשים: מערבבים אותם בקערה עם 3.5 כוסות קמח ו-4 כפות גדושות 

סוכר. מוסיפים ביצה, רבע כוס שמן וכוס מים פושרים פחות 2 כפות ומערבבים בעזרת כף עד שהתערובת מתחילה להתגבש.
 2. אם משתמשים בקוביית שמרים טריים )מומלץ!(: מפוררים את השמרים בעזרת כף/מזלג ומערבבים אותם בקערית עם כף סוכר

 עד שהעיסה הופכת למרקם משחתי. לאחר מכן מוסיפים חצי כוס מים פושרים, מערבבים ומניחים בצד. לאחר 15 - 10 דקות
התערובת אמורה לתסוס ואמור להיווצר מן קצף עדין )אם אין קצף - השמרים לא תקינים ואין להשתמש בהם(. את תערובת השמרים 

שתססה מערבבים עם 3.5 כוסות קמח ו-3 כפות גדושות סוכר )שימו לב שהשתמשנו כבר בכף סוכר אחת לערבוב עם השמרים(. 
מוסיפים ביצה, רבע כוס שמן וחצי כוס מים פושרים פחות 2 כפות )שימו לב שהשתמשנו כבר בחצי כוס מים לערבוב עם השמרים( 

ומערבבים בעזרת כף עד שהתערובת מתחילה להתגבש.
 3. לאחר מכן ממשיכים ללוש בעזרת הידיים במשך 3-4 דקות )כמובן שניתן להשתמש במיקסר עם וו לישה(.

אם הבצק דביק - מוסיפים עוד קמח. אם הבצק יבש - מוסיפים עוד קצת מים.
4. מפזרים מעל הבצק כפית מלח באופן אחיד וממשיכים ללוש במשך 4-5 דקות נוספות עד לקבלת בצק אחיד וחלק.
5. מכסים את הקערה במגבת ומניחים בצד להתפחה של שעה עד שעה וחצי במקום חמים בבית, עד להכפלת הנפח.

6. מקמחים קלות משטח עבודה ומחלקים את הבצק ל-4 חלקים שווים. מגלגלים כל חלק לרצועה ארוכה באורך כ-60 ס"מ.
7. ליצירת 2 חלות: מלפפים את שתי הרצועות זו בזו כמו צורה של "בורג" ואז מגלגלים כמו צורה של חילזון )חשוב להשאיר רופף ולא 

להדק מאחר והחלה צריכה לתפוח(.
8. מרפדים תבנית בנייר אפיה ומניחים את החלות על הנייר. מכסים במגבת ומתפיחים עד להכפלת הנפח )כשעה-שעה וחצי(.

9. מורחים את החלות בביצה טרופה + כפית שמן ומפזרים שומשום.
10. אופים בתנור שחומם ל-180 מעלות )לפחות 7 דקות מראש( וכשהתנור חם מכניסים את החלות למשך כ-30 דקות עד להזהבה.

 חלה מתוקה לשבת
של גנית יהנה, מנהלת קהילת "מתכונים לשבת"

https://youtu.be/4wuzXj1CY4o


מבשלים באהבה

מצרכים: 
10 קונכיות בצק עלים 

1/2 מיכל שמנת מתוקה
3 כפות אבקת סוכר

אופן ההכנה:
1. מוציאים את הקונכיות מהאריזה ואופים בתנור בחום של  180 

מעלות עד שמזהיבות ומצננים.
2. הכנת המסקרפונה: בקערת מיקסר עם וו הקצפה מקציפים 
 שמנת מתוקה, אבקת סוכר ותמצית וניל עד לקבלת קצף יציב.

3. מוסיפים לקערה את הגבינה וגרידת הלימון עד להתייצבות הקרם. 
4. הכנת רוטב פירות יער: מערבבים היטב את האוכמניות והתותים 

עם אבקת הסוכר. )במידה ועושים שימוש בפירות קפואים, מבשלים 
אותם יחד עם אבקת הסוכר עד לצמצום הנוזלים(.

5. להגשה: יוצקים לתוך קונכיית בצק העלים מקרם המסקרפונה  
ומעליה יוצקים כף או שתיים מרוטב פירות היער.

6. לקישוט: מפזרים שערות חלבה מעל.

קונכיות במילוי מסקרפונה 
ורוטב פירות יער 

תמצית וניל 
1/2 כפית קליפת לימון מגורדת

250 גרם גבינת מסקרפונה 

לרוטב פירות יער:
 8 כפות אוכמניות טריות

4 תותים טריים

https://www.youtube.com/watch?v=k-h9Bi7N9u8&feature=youtu.be


מבשלים באהבה

מצרכים: 
תבנית נייר חד פעמית בגודל 20/30

 1/2 חבילה )250 גרם( פסטה פפרדלה
כ-400 גרם מנגולד )ללא החלק הלבן( 

2 כפות שמן זית
1 בצל קצוץ

עלי טימין מגבעול אחד 
1 סלסלה פטריות שמפיניון או פורטובלו פרוסות דק

250 גרם גבינה בולגרית

אופן ההכנה:
1. מבשלים את הפסטה לפי הוראות היצרן עד לרמת אל דנטה ומצננים.

2. חותכים בצל לקוביות ומטגנים בשמן זית כדקה, מוסיפים את המנגולד ומטגנים דקה נוספת.
3. מוסיפים את הפטריות ומטגנים כ-2 דקות נוספות. מסירים מהאש ומניחים במסננת להגרת נוזלים.

4. שמים בקערה את האטריות, הגבינות, הביצים, הקמח והתבלינים ומערבבים היטב.
5. מוסיפים את תערובת המנגולד ומערבבים היטב. 

6. משמנים את התבנית ומעבירים את התערובת, מיישרים מעט ומפזרים את גבינת הפרמזן.
7. אופים כ-30 דקות בתנור שחומם מראש ל- 180 מעלות עד להזהבה.

פשטידת פסטה פטריות 
מנגולד וגבינות

150 גרם גבינת מוצרלה מגוררת
1 גביע )250 גרם( גבינת קוטג'

שמנת לבישול 250 גר
2 ביצים, טרופות

2 כפות קמח
כפית מלח

כפית פלפל שחור גרוס
3 כפות גבינת פרמזן מגוררת

https://www.youtube.com/watch?v=Uow15ytyAZY&feature=youtu.be


מבשלים באהבה

מצרכים: 
 1 ק"ג קמח מנופה

 1 כוס סולת טחון דק
2חבילות אבקת אפייה

2 חבילות חמאה )כל אחת 100 גרם(
 2 חבילות גולד בנד רכה מאוד

2 טיפות מי זוהר

אופן ההכנה:
1. מערבבים את המרכיבים מלבד המים יחד עד לקבלת 

 פירורים.
 2. מוסיפים מעט מים תוך לישה עד שמתקבל בצק נעים.

 3. מילוי: מערבבים את כל המרכיבים.
4. יוצרים צורות של קעריות קטנות, ממלאים בממרח 

 תמרים, סוגרים ומעצבים צורה יפה.
 5. אופים בתנור שחומם מראש  לחום של  170 מעלות

 לכ-15 דקות.
 6. מוציאים, מקררים ובוזקים אבקת סוכר מעל.

למילוי:
ממרח תמרים  

כוס אגוזי מלך קצוצים  
רבע כפית קינמון

 מעמולים סוריים מבית אמא
של רחל שהינו, מנהלת קהילת "אוכל סורי מבית אמא"

https://youtu.be/WYzqOP40vAQ


פותחים סירים

מצרכים: 
3 כפות שמן קנולה

2 בצלים קצוצים
1 קופסת עגבניות מרוסקות 

1 כף כורכום
חצי כף כמון

אופן ההכנה:
1. באמצעות מעבד מזון קוצצים את הבצל. 

2. בסיר גבוה מטגנים בשמן את הבצלים עד להזהבה.
3. מוסיפים את העגבניות המרוסקות ואת התבלינים 

ופותחים אותם בשמן תוך כדי ערבוב 2-3 דקות.
4. מוסיפים את הכמון ומערבבים.

5. מוסיפים את הקטניות )עדשים וחומוס( ואת הירוקים 
)פטרוזיליה וכוסברה( וממשיכים לערבב.

 6. מוסיפים את המים ומביאים לרתיחה על אש
גבוהה - בינונית במשך חצי שעה.

7. בסיום הבישול מוסיפים את האטריות למרק 
ומבשלים במשך 5 דקות נוספות.

8. מגישים את המרק עם שפריץ לימון סחוט טרי.

מרק ח׳רירה 
חצי כף שטוחה פלפל שחור טחון

1 כף מלח
1.5 כוס עדשים חומות/ירוקות 

)מושרות ולא מבושלות(
800 גרם גרגירי חומוס מבושלים

1 צרור פטרוזיליה קצוץ גס
1 צרור כוסברה קצוץ גס

1.5 ליטר מים
1.5 חבילת אטריות דקות

להגשה:
2 לימונים טריים סחוטים

https://www.youtube.com/watch?v=v1VzbSLz8JE&feature=youtu.be


פותחים סירים

מצרכים ל-4 מנות: 
4 יחידות כרעי עוף

 300 גרם ארטישוק ירושלמי עם הקליפה
)שטוף, מקורצף ומיובש( פרוס גס 

10 שיני שום קלופות
6 תפוחי אדמה קטנים - בייבי גורמה 

אופן ההכנה:
1. בסיר שטוח וגדול )סוטאז'( עם שמן זית צורבים 

את כרעי העוף עד להשחמה מכל צדדיו, לאחר 
ההשחמה מוציאים לצלחת.

2. באותו הסיר, צורבים את הארטישוק הירושלמי 
ותפוחי האדמה עד להשחמה, מוציאים מהסיר 

לצלחת.
3. מחזירים את כרעי העוף לסיר ואת הירקות ביניהם 

בצורה מסודרת.
4. מוסיפים מים עד לכיסוי שלושת רבעי מגובה העוף 

והירקות ומוסיפים את התבלינים.
 5. מביאים לרתיחה ומנמיכים לאש קטנה.

6. מבשלים כשעתיים עד להסמכת הנוזלים.

סופריטו ירושלמי
2 כפיות כורכום

מלח לפי הטעם 
כפית פלפל שחור גרוס 

שמן זית

https://www.youtube.com/watch?v=U_Q3S2onl4E&feature=youtu.be


פותחים סירים

מצרכים: 
500 גרם טליאטלה ללא ביצים

סיר מים
מלח גס

צרור סלרי 
1 גזר

ראש שום

אופן ההכנה:
1. מכינים את הסופריטו )הבסיס לרוטב(: קוצצים את הגזר, הסלרי, השום והבצל לקוביות קטנות מאוד,

מחממים 3 כפות שמן זית במחבת עמוקה או סיר עם תחתית נון-סטיק.
2. מטגנים את הסופריטו בשמן החם למשך 2-3 דקות, מוסיפים את הטחון מן הצומח ומערבבים כדקה. 
3. שופכים את היין לתוך הסיר על אש גבוהה מאוד, מערבבים ומשאירים על אש גבוהה עד שהיין לגמרי 

מתאדה. מוסיפים את העגבניות המרוסקות, חצי כוס מים, הסוכר, המלח והפלפל ומערבבים.
4. מחכים שהרוטב ירתח ומנמיכים את האש. מכסים ומשאירים את הרוטב על אש נמוכה לפחות חצי שעה.

5. בינתיים מכינים את ה"פרמזן": מערבבים בקערה שמרי בירה, קמח השקדים ומלח.
6. מרתיחים סיר מים ולקראת סוף הבישול של הראגו, מוסיפים את המרווה )שנוציא לפני ההגשה(.

7. כשהמים רותחים, מוסיפים להם 2 כפות מלח גס ומכניסים את הטליאטלה למים ומבשלים 30 שניות 
)פחות מזמן הבישול הרשום על אריזת הפסטה(, מסננים את הפסטה ומוסיפים אותה לסיר הראגו.

8. מסיימים את בישול הפסטה בתוך הרוטב ל-30 שניות אחרונות.
9. מוציאים את המרווה ומגישים. מפזרים מעל את ה"פרמזן".

 1 בצל
טחון מן הצומח של טבעול

עגבניות מרוסקות 800 גרם
1 כף סוכר

צרור מרווה
כוס יין אדום

מלח שולחן
פלפל טחון

שמן זית
1/2 כוס שמרי בירה

1/2 כוס שקדים טחונים )קמח שקדים(

טליאטלה ברוטב ראגו טבעוני )בולונז(
של נדיה אליס, מנהלת קהילת "טבעוני טעים"

https://www.youtube.com/watch?v=GQEwRngJvp4


ארוחות בוקר

שקשוקה אדומה ומיני חלה
 שקשוקה אדומה
מצרכים ל-4 מנות: 

1 פחית )400 גרם( עגבניות מרוסקות  
 8 עגבניות שרי קצוצות בצבעים שונים

1/2 פלפל ירוק חריף טרי פרוס לטבעות

 מיני חלה
 תבנית מיוחדת של מיני חלות

 1 ק"ג קמח שמרים או
1 ק"ג קמח + 2 כפות שמרים יבשים

אופן ההכנה:
1. מחממים מחבת רחבה והוסיפו את שמן הזית.

2. מוסיפים את פרוסות הפלפל והשום ומערבבים קלות.
 3. מוסיפים את העגבניות, מבשלים כ-5 דקות ומביאים לרתיחה את הרוטב.

4. מנמיכים את האש ומוספים את הביצים.
5. מבשלים כשתי דקות )עד לקרישת החלבון( ומכבים את האש.

אופן ההכנה:
1. בקערת מיקסר עם וו לישה שמים את כל חומרי הבצק למעט המלח.

2. מפעילים מהירות איטית למשך חצי דקה ומגבירים למהירות בינונית למשך 6 דקות.
3. מוסיפים את המלח וממשיכים את הלישה למשך דקה נוספת.

4. בעזרת הידיים מכדררים מעט מהבצק, משמנים ועוטפים בניילון נצמד להתפחה כ-45 דקות )עד שמכפיל נפחו(.
5. תבנית השקעים לחלה - מפזרים בתחתית השקעים שומשום, מברישים את הבצק בצידו התחתון )הצד שבא 

במגע עם השומשום(, מעבירים לשקעי החלה ומכסים בניילון נצמד. מתפיחים כחצי שעה.
6. אופים בתנור שחומם מראש על 175 מעלות למשך כ-30 דקות.

4 כפות שמן זית
5 שיני שום קלופות ופרוסות

כף פפריקה מתוקה  

פלפל שחור 
 מלח

6 ביצים

1/2 כוס שמן קנולה
2 ביצים

כפית שטוחה מלח

2/3 כוס סוכר
2 כוסות מים פושרים ) 400 מ"ל( 

לציפוי: ביצה ושומשום

https://www.youtube.com/watch?v=6vJOy6oiZ0k&feature=youtu.be


ארוחות בוקר

מצרכים ל-4 מנות: 
שמן זית

2 בצלים בינוניים
סלסלת פטריות טריות פרוסה

חצי צרור פטרוזילה קצוצה
מלח, פלפל שחור גרוס

5 ביצים 
100 גרם פרמז'ן

חצי מיכל שמנת מתוקה
 4-5 מטבעות גבינת עיזים

)ניתן להשתמש בגליל ולפרוס(

אופן ההכנה:
1. בקערה מערבבים את הביצים, את הפרמז'ן

והשמנת המתוקה.
2. בסיר רחב )שמתאים לתנור( מחממים שמן, 

מוסיפים את הבצל ומטגנים קלות.
3. מוסיפים את הפטריות ומטגנים לעוד כ-2 דקות.

4. שופכים פנימה את מסת השמנת, הפרמז'ן והביצים 
ומתבלים במלח ופלפל.

5. מניחים מעל את מטבעות גבינת העיזים.
6. מעבירים את הסיר לתנור שחומם מראש לחום 

גבוה למשך 5 דקות.

פריטטת פטריות

https://www.youtube.com/watch?v=oqfh6BuGu0o&feature=youtu.be


ארוחות בוקר

מצרכים: 
1 חבילה של בשקוטים )אצבעות מאפה ספוג( 200 גרם

1 שמנת מתוקה 38% 
3 כפות שטוחות אבקת סוכר

1 גבינת מסקרפונה )250 גרם(
50 גרם שוקולד מריר איכותי מגורר דק

200 מ"ל קפה אספרסו  
40 מ"ל ליקר קפה איכותי
להגשה: כלי שקוף על רגל

אופן ההכנה:
1. בקערת המיקסר, מקציפים את השמנת המתוקה ואבקת הסוכר לקצפת יציבה.

2. בקערה אחרת "פותחים" מעט את המסקרפונה בעזרת מטרפה.
3. מקפלים לתוך המסקרפונה את הקצפת בעדינות.

 4. שופכים את הקפה והליקר לצלחת שטוחה עם שוליים ומערבבים.
 5. מרכיבים את המנה: טובלים בישקוט לכמה שניות בתערובת הקפה והליקר,

עד שיספגו בו ומניחים בכלי ההגשה.
6. חוזרים על הפעולה עד שיש שכבה אחת של בישקוטים בתחתית הכלי.

7. מורחים על שכבת הבשקוטים שליש מתערובת הגבינה ומיישרים.
8. מפזרים שליש מהשוקולד המגורר על תערובת הגבינה, בשכבה אחידה.

9. חוזרים על הפעולות עוד פעמיים )סה"כ שלוש שכבות - מסיימים בשוקולד(.
10. מכסים בניילון נצמד ומניחים במקרר. 

11. יש להכין לפחות 24 שעות לפני ההגשה. מומלץ 36 שעות.

 טירמיסו
של טלי קינן, מנהלת קהילת "לא יוצאות מהמטבח"

https://www.youtube.com/watch?v=ntIqnv6muGg



