
באנו לאפות
קרן ואיציק קדוש אופים את ירושלים



 מרכיבים:
קורצנים בצורת פרח

לבצק:
3+2/3 כוסות קמח

50 גרם אבקת שקדים
270 גרם חמאה

2 ביצים
1+1/3 כוסות אבקת סוכר

קורט מלח
1 כפית אבקת אפייה

תרסיס שמן בטעם חמאה
למילוי:

ריבת שזיפים

אופן ההכנה:
1. מערבבים חמאה וסוכר במיקסר עם וו גיטרה, לתערובת תפוחה.

2. בקערה נפרדת מערבבים את החומרים היבשים.
3. כשהתערובת תפוחה מוסיפים את הביצים בזו אחר זו עד 
להטמעה. מוסיפים מחצית מהחומרים היבשים, מערבבים, 

מוסיפים את המחצית השנייה ומערבבים שוב. כלל חשוב בבצק 
פריך הוא להמעיט בלישה.      

4. עוטפים בניילון נצמד ומקררים שעתיים.
5. מרדדים את הבצק בין שני ניירות אפייה מקומחים בעדינות, 
לאחר שהתזנו עליהם מעט תרסיס שמן בטעם חמאה כדי שלא 

יידבקו, עד לעובי של 4 מ"מ.
6. קורצים מהבצק המרודד עוגיות באיזו צורה שרוצים: עיגולים, 

פרחים, כוכבים או כל צורה אחרת.
7. במחצית מהעוגיות חורצים עיגול קטן במרכז )אלה יהיו העוגיות 

העליונות(.
8. מחממים תנור ל-180 מעלות. מסדרים את כל העוגיות על 

תבנית מרופדת בנייר אפייה ואופים 11 דקות. מצננים.
9. במרכז כל עוגיה )ללא החור( מזלפים ריבה ואת העוגיות עם 

החור מפדרים באבקת סוכר.
10. מכסים את העוגיות עם הריבה בעוגיות עם אבקת סוכר, 

ושומרים בשקית אטומה לשמירה על הטריות.

עוגיות ריבה תכוןעין כרם
לצפיה במ

https://www.youtube.com/watch?v=8nACFSZgh4M&list=PL8jMo70ebRM5oY7Mf4lRiq4M3CuZ5gfo2&index=11


 מרכיבים ל-8 יחידות:
רינגים אישיים מס' 10

לבצק:
10-12 יח' ברטון

140 גרם חמאה רכה
140 גרם סוכר

קורט מלח
1 כפית מחית וניל
80 גרם חלמונים

200 גרם קמח כוסמין לבן
12 גרם אבקת אפייה

תרסיס שמן בטעם חמאה
למלית:

100 גרם דובדבני אמרנה
2 מיכלי גבינת ריקוטה פרסקה

100 גרם שוקולד לבן מומס
50 גרם סוכר

20 גרם אינסטנט פודינג
מחית וניל

קליפה מגוררת מלימון
לשטרוייזל:

280 גרם קמח כוסמין לבן
280 גרם סוכר חום

200 גרם חמאה קרה חתוכה

אופן ההכנה:
1. מכינים את הבצק: מחממים תנור ל-170 מעלות ומשמנים 

קלות את התבנית או הרינג עם תרסיס השמן.
2. מערבלים בקערת מיקסר עם וו גיטרה את החמאה, הסוכר, 

המלח והווניל, עד שמתקבלת תערובת תפוחה, קרמית 
 ואוורירית.

3. "מנקים" את דפנות הקערה בעזרת מרית ומוסיפים פנימה 
את החלמונים, זה אחר זה, תוך ערבול. מבליעים את הקמח 

ואבקת האפייה ומערבלים עד שמתקבל בצק אחיד, יציב ודביק.
4. מניחים את הבצק בין שני ניירות אפייה, לאחר שהתזנו עליהם 

מעט תרסיס שמן כדי שלא יידבקו, ומשטחים לעובי ½1 ס"מ.
5. מניחים בתבנית או קורצים עיגולים ומניחים בתוך הרינגים.

6. על חלק מהעיגולים מורחים שכבה של ריבת ענבים שחורים, 
על חלק מהעיגולים מניחים דובדבני אמרנה.

7. מכינים את מלית הגבינה: מחממים את השוקולד להמסה 
במיקרו או בבן מרי ומקררים לטמפ' הגוף.

8. מערבבים ביחד עם כל שאר הרכיבים ויוצקים מעל העוגה.
9. מכינים את השטרויזל: מערבבים את כל הרכיבים במעבד 
מזון )או מיקסר( עד לקבלת תערובת פירורית ומפזרים מעל 

הגבינה.

ברטון גבינה 
ודובדבני אמרנה

עין כרם
תכון
לצפיה במ

https://www.youtube.com/watch?v=3hsD5xGOLA4&list=PL8jMo70ebRM5oY7Mf4lRiq4M3CuZ5gfo2&index=12


 מרכיבים:
500 גרם קמח לבן

200 מ"ל חלב
100 גרם חמאה בטמפ' החדר

60 גרם סוכר
10 גרם שמרים טריים

2 ביצים גדולות
5 גרם מלח

גרידה מקליפת לימון אחד
מחית וניל

ביצה אחת להברשה
למילוי הקרם:

שמנת מתוקה מוקצפת
חבילת קרם פטיסייר

לציפוי:
1 חלבון

100 גרם אבקת סוכר
1/6 כוס מים מינרלים 

5 טיפות מיץ לימון
להגשה:

אבקת סוכר לקישוט
פירות יער

שוקולד חלב - מטומפרר 
להכנת מקופלת

אופן ההכנה:
 1. במיקסר עם וו לישה מערבבים את הקמח, הסוכר והשמרים.

לאחר דקה מוסיפים את הביצים, החלב, המלח והחמאה ומערבבים 
על מהירות בינונית כ-8 דקות עד שנוצר בצק אחיד ודביק.

2. מעבירים בעזרת קלף את הבצק לקערה משומנת ומכסים 
להתפחה למשך לפחות שעה או עד שמכפיל את נפחו.

3. לשים על משטח מקומח ויוצרים גליל, את הגליל מחלקים ל-12 
חתיכות שוות בגודלן.  

4. מכדררים כל חתיכה לכדור ואז יוצרים ממנה צורה של לחמנייה 
מאורכת אבל שמנמנה. מניחים את הלחמניות על תבנית אפיה עם 

נייר אפיה ברווחים אחת מהשנייה.
5. מתפיחים עוד שעה ומברישים היטב עם ביצה טרופה. מכניסים 

לתנור חם בחום של 180 מעלות לעשרים דקות עד להשחמה. 
כשהלחמניות מוכנות מוציאים ומיד מורחים סירופ סוכר.

6. מכינים את הסירופ: שמים את כל חומרי הציפוי בסיר קטן ומבשלים 
על אש נמוכה תוך כדי טריפה מתמדת עד שמתקבל קצף בהיר. 

מורידים מהאש ומצננים.
7. מכינים את הקרם: מקציפים מיכל שמנת מתוקה לקצפת יציבה.

8. פותחים הקרם פטיסייר במיקסר ומאחדים.    
9. חותכים כל לחמנייה לאורכה אבל לא לגמרי כך שהיא עדיין 
מחוברת. פותחים אותה כמה שאפשר וממלאים אותה בקרם.

10. מקשטים: ממיסים במיקרוגל שוקולד חלב, שופכים את השוקולד 
 החם על משטח קר ומקררים אותו עד שהוא מתקשה בחזרה,

 מגלפים את השוקולד ויוצרים קישוטי מקופלת.
11. מפזרים מעל מקופלת או פירות.

מריטוצו תכוןמחנה יהודה
לצפיה במ

https://www.youtube.com/watch?v=UCfsziBVwdA&list=PL8jMo70ebRM5oY7Mf4lRiq4M3CuZ5gfo2&index=7


 מרכיבים:
תבנית בקוטר 22 ס״מ

צנתר סנט הונורה
לעוגה:

6 ביצים
1 כוס סוכר
1 כוס שמן

1 כוס מיץ תפוזים טרי
1 כוס קוקוס
1 כוס סולת

1 כוס קמח כוסמין לבן
1 שקית אבקת אפייה

200 גרם יוגורט יווני
תרסיס שמן בטעם חמאה

לסירופ:
1/2 כוס מיץ תפוזים

1/2 כוס סוכר
למרנג איטלקי:

175 גרם חלבונים
350 גרם סוכר

88 מ״ל מים
1 כפית מחית וניל

פירות יער טריים

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

2. מקציפים בנפרד חלבון עם חצי כוס סוכר וחלמון עם חצי כוס סוכר 
ואז מאחדים.

3. את שאר הרכיבים מערבבים יחד ומקפלים עד לאיחוד, מוסיפים 
בהדרגה שמן ומיץ תפוזים.

4. מתיזים תרסיס שמן בטעם חמאה על התבנית, מפזרים קוקוס ואז 
יוצקים את הבלילה לתבנית.

5.מכניסים לתנור ל-40 דקות.
6. מערבבים את המצרכים לסירופ ויוצקים על העוגה כשהיא חמה.
7. מכינים את המרנג האיטלקי: מחממים בסיר קטן מים עם סוכר. 

כשמגיעים ל-113 מעלות מתחילים להקציף חלבון במיקסר.
8. כשמגיעים ל-117 מעלות, מוסיפים לאט לאט את המים למיקסר 

תוך כדי הקצפה ונותנים לו לעבוד עד שהמרנג יציב מאוד והכלי של 
המיקסר לא חם למגע.    

9. מכניסים לשקית זילוף ומזלפים מעל העוגה ומקשטים עם פירות יער. 

עוגת סולת וקוקוס תכוןמחנה יהודה
לצפיה במ

https://www.youtube.com/watch?v=wjjFbS_qYow&list=PL8jMo70ebRM5oY7Mf4lRiq4M3CuZ5gfo2&index=6


 מרכיבים:
תבנית ארטיקים

לגלידה:
250 מ"ל שמנת מתוקה

250 גרם גבינת מסקרפונה
400 גרם חלב מרוכז

למסקרפונה:
2 בננות בשלות מעוכות היטב

1/2 כוס אגוזי מלך קצוצים
1 כוס אגוזי פקאן סיני גרוס

1 כוס בננות מיובשות )אפשר 
מקורמלות( קצוצות

1 חבילה )100 גרם( שוקולד 
מריר 70% מוצקי קקאו קצוץ

שוקולד קרמלייה
חמאת קקאו

אופן ההכנה:
1. מקציפים שמנת לקצפת יציבה.  

2. מוסיפים חלב מרוכז וממשיכים להקציף רק עד שהוא 
נטמע בקצפת.

3. מקפלים את שאר המרכיבים אל הקצפת.
4. יוצקים את התערובת לתבנית ארטיקים ומקפיאים.

5. כדאי להוציא את הגלידה מהמקפיא לפני ההגשה כדי 
שתתרכך ולצפות בחמאת קקאו.

גלידת צ'אנקי 
מאנקי ביתית

בקעה
תכון
לצפיה במ

https://www.youtube.com/watch?v=jpqw0hIRIP4&app=desktop


 מרכיבים:
לעוגיות:

70 גרם חמאה בטמפ' החדר
1+1/2 כוסות פחות כף סוכר 

חום בהיר
1 ביצה

2+1/4 כוסות קמח כוסמין לבן
1 כפית מלח

1 כף שקדים טחונים
1 כפית אבקת סודה לשתייה

100 גרם שבבי שקדים קלופים
לקולי פטל:

200 גרם פטל טרי או קפוא
2 כפות גדושות סוכר

מיץ לימון סחוט מחצי לימון
להגשה:

גלידה פיסטוק וניל
פירות יער טריים

שקדים פרוסים קלויים קלות

אופן ההכנה:
1. מכינים את בצק העוגיות: מרפדים תבנית בנייר אפייה.  

2. מערבלים חמאה וסוכר במיקסר עם וו גיטרה כ-5 דקות לתערובת 
תפוחה. מוסיפים לתערובת את הביצה ומערבבים.  

3. בקערה נפרדת מערבבים קמח, מלח, שקדים טחונים ואבקת 
סודה לשתייה.  

 4. מוסיפים את תערובת הקמח ומערבבים רק עד לקבלת בצק.
5. מוסיפים שבבי שקדים ומערבבים לפיזור אחיד.  

6. מעבירים את הבצק למשטח עבודה ומאחדים בעזרת הידיים.
7. מחלקים את הבצק לכדורים במשקל של כ-50 גרם כל אחד 

)בערך בגודל של כדור טניס(. מניחים את הכדורים בתבנית במרחק 
של כ-4 ס"מ זה מזה ויוצרים שקעים קטנים בבצק בעזרת האצבעות.

8. מכסים בניילון נצמד ומעבירים למקרר לחצי שעה לפחות ועד 
לילה. אפשר גם לסדר את הכדורים בקופסה בשכבות מופרדות בנייר 

אפייה ולהקפיא.
9. מכינים קולי פטל: טוחנים פטל ומסננים. מניחים את המחית בסיר 
עם סוכר ומרתיחים. מנמיכים את האש ומבשלים תוך כדי ערבוב על 

אש בינונית כ-3 דקות עד שהתערובת מסמיכה מעט. מסירים מהאש, 
מוסיפים מיץ לימון ומערבבים.    

10. מעבירים לשקית זילוף ושומרים במקרר שעה לפחות ועד לילה.
11. אופים את העוגיות: לפני שמכניסים לאפייה את העוגיות מתיזים 

עליהם תרסיס שמן בטעם חמאה כדי להגיע להזהבה וציפוי יפה.
12. מחממים את התנור ל-180 מעלות ואופים את העוגיות הקרות 

כ-7 דקות עד שהבצק הופך מעט אטום. מצננים.
13. מרכיבים את המנה: מניחים בצלחת כדור גלידה ומעליו עוגייה. 

 בשקע שיצרנו בתוך העוגייה מניחים פירות יער ושקדים.
יוצקים מעל או ליד מעט קולי פטל ומגישים.

קוקידואו־לידה תכוןבקעה
לצפיה במ

https://www.youtube.com/watch?v=ursmmNoFIWg&list=PL8jMo70ebRM5oY7Mf4lRiq4M3CuZ5gfo2&index=10


 מרכיבים:
לבצק:

500 ק”ג קמח לבן
10 גרם שמרים יבשים

3 כפות סוכר
1 כפית מלח
2 כפות שמן

360 מ"ל מים
לקרם פטיסייר: )אפשר גם 

להשתמש בקרם מוכן(
1/2 ליטר חלב

 מקל וניל חצוי לאורכו או
תמצית וניל

50 גרם קורנפלור
4 חלמונים

1 גביע שמנת מתוקה
תוספות לקרם:
70 גרם דבלה

3 כפות ממרח שומשום שחור
70 גרם שוקולד לבן

לציפוי:
קערה שטוחה עם מים

שומשום שחור ולבן

אופן ההכנה:
1. הבצק: בעזרת מיקסר מערבבים את מרכיבי הבצק, לשים היטב לקבלת 

בצק אחיד. את הבצק משמנים בתרסיס שמן בטעם חמאה כדי שלא 
יתייבש במהלך הלילה, מעבירים לקירור למשך הלילה.

2. מוציאים את הבצק ומעצבים לכדורים, בעזרת האצבעות מחוררים כל 
כדור ומותחים אותו לקבלת צורה של בייגלה רך וצר.

3. טובלים כל בייגלה בקערת מים ולאחר מכן בקערת תערובת השומשום. 
מניחים לתפיחה נוספת על תבנית מרופדת בנייר אפייה למשך כחצי שעה.
4.  מתיזים על הבצק שתפח תרסיס שמן בטעם חמאה לפני הכנסה לתנור 

כדי לקבל הזהבה יפה.  
5. מחממים את התנור ל-180 מעלות ואופים כ-15 דק' עד שהבצק מזהיב.

6. הקרם פטיסייר: מערבבים את החלב, החלמונים, הקורנפלור ומקל הוניל. 
בעזרת מטרפה מערבבים עד שנוצרות בועות גדולות. את הקרם יוצקים על 

ממרח השומשום השחור, השוקולד הלבן, החמאה והדבלה.  
7. מערבבים היטב את הבלילה ומקררים כ-4 שעות.

8. הרכבה: חוצים את הבייגלה עם סכין.
9. לאחר שהקרם התקרר, מכניסים אותו לשקית זילוף.

10. ממלאים את הבייגלה בקרם, או מחוררים את הבייגלה בעזרת מקל 
ומחדירים פנימה את הקרם כמילוי לבייגלה ממולא.

בייגלה ממולא 
בקרם פטיסייר 
וטחינה שחורה

העיר העתיקה
תכון
לצפיה במ

https://www.youtube.com/watch?v=jrxf2G0znj0&list=PL8jMo70ebRM5oY7Mf4lRiq4M3CuZ5gfo2&index=8


 מרכיבים:
מחבת בקוטר 22-24

לכנאפה:
120 גרם חמאה מומסת

2 כפות סוכר
150 גרם שערות קדאיף

100 גרם מוצרלה פרסקה )כדור(
2 כפות גבינת ריקוטה קלאסית

 100 גרם פיסטוק
ורדים מיובשים לקישוט

 למי סוכר:
 חצי כוס סוכר
 חצי כוס מים

כף דבש

אופן ההכנה:
1. מערבבים בקערה את גבינת המוצרלה פרסקה יחד עם  

הריקוטה.
2. במחבת נפרדת יוצקים מעט חמאה ומפזרים כף סוכר  

3. מוסיפים את הפיסטוקים בצורה צפופה ואחידה.
4. לוקחים את שערות הקדאיף, שופכים עליהם את יתר 

החמאה המומסת ומפרידים בידיים.  
5. מניחים מחצית מהשערות על משטח הפיסטוקים ומפזרים 

עליהן בצורה אחידה את הגבינות.
6. מכסים בעזרת המחצית השנייה של שערות הקדאיף.  

7. את המחבת שמים על אש נמוכה ומתמידים בתזוזה של 
המחבת למשך כמה דקות.  

8. מכסים את המחבת ברדיד אלומיניום כדי שהאדים ימשיכו 
לאפות את כל הכנאפה.  

9. בעזרת צלחת הופכים את התערובת וצולים על הצד  
השני למשך כמה דקות.

10. מורידים מהאש ומעבירים לצלחת.
11. יוצקים את מי הסוכר ומפזרים את הורדים המיובשים.

תכוןכנאפה ופיסטוקים
לצפיה במ העיר העתיקה

https://www.youtube.com/watch?v=UY7mrks_YNQ&list=PL8jMo70ebRM5oY7Mf4lRiq4M3CuZ5gfo2&index=9


 מרכיבים:
 לבצק עלים:

)אפשר גם לקנות בצק מוכן(
500 גרם קמח לבן

10 גרם מלח
25 גרם סוכר
25 גרם שמן

220 מ"ל מים
200 גרם קורנפלור

פיסטוקים טחונים
תרסיס שמן בטעם חמאה

1 ביצה
לקרם אשטה:

4 כוסות חלב )ליטר(
קורט מסטיקה טחונה
כוס ועוד כף קורנפלור

2 כוסות מים פושרים
1/3 כוס סוכר

3 טיפות מי ורדים

אופן ההכנה:
1. לבצק עבודת יד: לשים את כל המרכיבים לבצק חלק וגמיש.

2. מחלקים את הבצק ל-10 כדורים שווים.
3. נותנים לבצק לנוח כ-3 שעות.

4. פותחים כל כדור בעזרת מכונת פסטה לדף חלק ודק מאוד.
5. בין דף לדף מפזרים הרבה קורנפלור כדי שלא ידבקו.

6. לבצק מוכן מראש: פותחים חבילת בצק עלים מוכן.  
7. מרדדים עם מערוך מעט את הבצק.

8. בעזרת רינג מס' 8 קורצים עיגולים שווים.
9. מרפדים תבנית בנייר אפיה ומניחים את עיגולי הבצק.

10. לקרם אשטה: מרתיחים בסיר חלב, מי ורדים ומסטיקה
11. במקביל ממיסים קורנפלור במים פושרים.    

12. כשהחלב רותח מוסיפים את הקורנפלור וטורפים עד לקבלת 
תערובת אחידה. אפשר להוסיף סוכר כדי שהקרם יהיה מתוק יותר. 

13. מכניסים את הקרם למקרר על מנת שיתייצב.
14. להרכבה: מברישים את עיגולי הבצק במעט ביצה ומכניסים 

לתנור שחומם מראש לאפיה כ-30 דק' ב-75 מעלות.  
15. נותנים לעלים להצטנן לפני מילוי הקרם.      
16. ממלאים קרם בין שתי דיסקיות בצק עלים.    

17. את הפיסטוקים מרסקים ומפזרים מעל.

תכוןח׳דודים
לצפיה במ בית צפפא

https://www.youtube.com/watch?v=jTR504OWPKM&list=PL8jMo70ebRM5oY7Mf4lRiq4M3CuZ5gfo2&index=3


 מרכיבים:
 לבלילה:

2 כוסות חלב

2 כוסות מים

5 גרם שמרים טריים

10 גרם אבקת אפייה

כפית מלח

3 כפות סוכר

2 כוסות קמח לבן

1 כוס סולת דק

חמאה

למלית:

300 גרם ריקוטה פרסקה

דובדבני אמרנה

לסירופ סוכר:

1 כוס סוכר

1/2 כוס מים

לקישוט:

פיסטוקים ירוקים

אופן ההכנה:
1. מרתיחים את מרכיבי הסירופ ומניחים בצד להתקרר.

2. מערבבים את כל מרכיבי הבלילה בקערה יחד וטוחנים בבלנדר 

מוט כדי שלא יהיו גושים של קמח.

3. מעבירים את הבלילה לכד מזיגה ומניחים לחצי שעה בחוץ כדי 

שיתסוס מעט.

4. במחבת חמה בלי שמן יוצקים כרבע מצקת של בלילה ונותנים לה 

לבעבע.

5. כשכל הבועות מתייבשות מוציאים מהמחבת בלי להפוך לצד השני.

6. רצוי לכסות עם מגבת את הקטאייף המטוגן כדי שלא יתייבש לפני 

הקיפול.

7. מקפלים בעדינות את העיגול לחצי. רבע ממנו לוחצים שייסגר טוב. 

8. את החלל שנוצר ממלאים בגבינת הריקוטה והדובדבנים וסוגרים 

את הרבע השני.   

9. משמנים מחבת בכמות נדיבה של חמאה ומטגנים עד להזהבה.  

10. מפזרים מעל פיסטוקים קצוצים.

תכוןקאטייף
לצפיה במ בית צפפא

https://www.youtube.com/watch?v=VRMAxSKpu2o&list=PL8jMo70ebRM5oY7Mf4lRiq4M3CuZ5gfo2&index=4


 מרכיבים:
תבנית אינגליש קייק

לבצק:
25 גרם שמרים טריים או 9 גרם 

שמרים יבשים 
115 גרם מים קרים

115 גרם ביצים
500 גרם קמח לחם לבן

110 גרם סוכר
5 גרם מלח

80 גרם חמאה מומסת
למילוי:

1 כוס קקאו
1 כוס סוכר חום לא דחוס
150 גרם חמאה מומסת

1 תערובת סוגי שוקולד קצוצים
לסירופ הזיגוג:

1+1/2 כוסות סוכר
2/3 כוס מים

אופן ההכנה:
1. במיקסר עם וו לישה מערבבים שמרים מפוררים, מים, ביצים, 

קמח וסוכר. לשים היטב במהירות נמוכה עד למסה אחידה.
2. לאחר קבלת בצק אחיד מוסיפים בהדרגתיות מלח וחמאה רכה. 

לשים במהירות בינונית כ-4 דקות.
3. מניחים לבצק להתקרר במשך לילה.    

4. פותחים את הבצק בעזרת מערוך.    
5. בקערה מערבבים את החומרים והמילוי ומורחים על הבצק.

6. מפזרים מעל שוקולד קצוץ ומגלגלים את הבצק.
7. חותכים את הגלילה לחצי וקולעים לצמה.    

8. מניחים בתבנית אינגליש קייק חד פעמית ומכסים להתפחה עד 
הכפלת הנפח.  

9. אחרי ההתפחה מתיזים מעל שמן בטעם חמאה לשכבת שומן 
והברקה באפייה.

10. מחממים תנור לכ-200 מעלות ואופים את הבצק כ-35 דקות.
11. מרתיחים את המים והסוכר לסירופ ומזגגים כשהסירופ קר

מעל העוגה בעודה חמה.

עוגת שמרים 
שוקולד וקקאו

תכון
לצפיה במ

מאה שערים

https://www.youtube.com/watch?v=Jj5cqXXXBI0&list=PL8jMo70ebRM5oY7Mf4lRiq4M3CuZ5gfo2&index=2


 מרכיבים:
לבצק:

500 גרם קמח חלה
20 גרם שמרים טריים או 8 גרם 

שמרים יבשים
50 גרם סוכר
50 גרם דבש

ביצה אחת
2 חלמונים

160 מ"ל מים
60 מ"ל שמן קנולה

10 גרם מלח
50 גרם רחת לוקום חתוך לקוביות

50 גרם פיסטוק ירוק קצוץ
תרסיס שמן בטעם חמאה

 למריחה:
 ביצה

שומשום
לציפוי:

מי סוכר )חצי כוס מים, חצי כוס 
סוכר ודבש(

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

יחד עם השמרים.  
2. מוסיפים בהדרגתיות את הקמח, הסוכר, הדבש והמלח.  

3. לשים עד לקבלת בצק אחיד.    
4. בשלב הלישה הסופי מוסיפים כ-10 חתיכות רחת לוקום 

קצוצות לרבעים וחצי כוס פיסטוק קצוץ.
5. לאחר קבלת תערובת אחידה מניחים לבצק להתקרר עד 

לתפיחה כפולה.
6. מחלקים את הבצק ל-8 כדורים שווים.

7. מרדדים ליצירת 8 רצועות שוות, קולעים קליעת 4 ומחברים 
את הקצוות. משאירים לתפיחה נוספת ומורחים את הבצק 

התפוח בביצה ומפזרים שומשום.
8. מכניסים לתנור שחומם מראש לכ-180 מעלות לכ-18 דקות.  

9. לאחר קבלת חלה זהובה מורחים במי סוכר.

 חלה מתוקה
 המתכון הזוכה בתחרות

הלחם העולמית בטורקיה

תכון
לצפיה במ

מאה שערים

https://www.youtube.com/watch?v=o1a0hLFsiEg&list=PL8jMo70ebRM5oY7Mf4lRiq4M3CuZ5gfo2&index=1

