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 אופן ההכנה:
1. מקפלים את פרוסות הפיקניה ל"חצי ירח" ומשפדים על שיפוד 

מתכת גדול.
2. מניחים את הירקות בשלמותם על הגריל וקולים.

3. מורחים את פרוסות הפיקניה בשמן זית ומעסים היטב ומתבלים 
במלח ופלפל שחור.

4. מכניסים את הנתח למעשנה או לתנור על חום של 110-130 
מעלות במשך כ– 50-60 דקות.

5. מכינים את הסלסה: בעזרת מעבד מזון טוחנים את הכוסברה, 
השום והבצל הירוק בתוספת חומץ ושמן זית. מתבלים במלח ופלפל. 

6. אחרי צליית הירקות קוצצים אותם היטב ומוסיפים לסלסה.
 7. מגישים את פרוסות הבשר ומעליו  את סלט הירקות

 השרופים והסלסה.
8. מזלפים מעל שמן זית ומעט לימון טרי.

מצרכים: 
1 ק"ג פיקניה פרוסה ל– 4

שמן זית למריחה
1 בצל לבן

1 בצל סגול
1 פלפל אדום
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3 פלפלים בייבי כתומים
3 עגבניות

לסלסה:
1 צרור כוסברה

10 שיני שום או 1 שום פנינה

1 צרור בצל ירוק
1/2 כוס חומץ

1/4 כוס שמן זית
 קורט מלח

קורט פלפל

להגשה:
שמן זית

מיץ מלימון אחד

https://www.youtube.com/watch?v=bun2RQsDxSs&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=2


 אופן ההכנה:
1. בקערת ערבוב שמים את פרוסות החלה חתוכות 

לקוביות, שום הפנינה, בצל ירוק ופטרוזיליה קצוצים, 
אריסה, עגבניות שרי קצוצות גס, מלח ופלפל, שמן זית 

ומערבבים היטב. לשים עם הידיים.
2. ממלאים את העוף בתערובת שיצרנו. 

3. מתבלים את העוף עצמו בכמון, פפריקה, מעט אריסה 
ושמן זית, מברישים ומעסים היטב.

4. קושרים את רגלי העוף בעזרת חוט שמשון כדי שהמילוי 
לא "יברח", אפשר ממש בקשירה מרושלת.

 5. קושרים מתחת לכנפי העוף ומהדקים את
הכנפיים לגוף. 

מצרכים: 
1 עוף שלם ללא עצמות

חוט שמשון
למילוי:

4 פרוסות חלה
 1/4 כוס שמן זית

1 כף אריסה

 עוף שלם ללא עצמות
במילוי לחם ועשבים

2 כוסות פטרוזיליה ובצל ירוק קצוצים 
1 שום פנינה קצוץ דק 

10 עגבניות שרי תמר קצוצות גס
1 כף שמן זית
1 כפית מלח

1/2 כפית פלפל

לציפוי:
1 כפית כמון 

 1 כפית פפריקה
1 כפית אריסה

1 כף פטרוזיליה
6 כפות שמן זית

לתפוחי האדמה:
5 תפוחי אדמה 
3 כפות שמן זית

1 כף מלח
1 כפית פלפל שחור

6. צולים על הגריל כ– 20 דקות מכל כיוון ובודקים 
בעזרת מזלג את המוכנות שלו.

7. פורסים את תפוחי האדמה ומסדרים על תבנית.
8. מורחים בשמן זית, מתבלים במלח ופלפל 

ומוסיפים ברדיד אלומיניום.
9. מכניסים את תפוחי האדמה לטאבון או לתנור 

לכחצי שעה.
10. מגישים את העוף לצד תפוחי האדמה. 
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https://www.youtube.com/watch?v=vtUpwoGLgto&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=3


 אופן ההכנה:
1. מניחים בחפיפה חלקית מלאווח על מלאווח נוסף כך 

שמתקבל עיגול על עיגול.
 2. במעבד מזון שמים את הפטרוזיליה, הכוסברה, שום הפנינה,

שמן הזית, המלח, הפפריקה וטוחנים.
3. מערבבים את תערובת העלים עם הבשר הטחון.

4. מוסיפים לתערובת גרגירי חומוס שבושלו מראש ומערבבים.
5. בעזרת הידיים יוצרים מהתערובת נקניק ומניחים על 

המלאווח בחלק הקרוב אלינו.
 6. מגלגלים את המלאווח עם המילוי לצורת

רולדה או צינור, מרדדים והופכים לצורת שבלול.

מצרכים: 
4 יחידות מלוואח

למילוי:
400 גרם בשר טחון
1 צרור פטרוזיליה 

1 צרור כוסברה

 מלאווח רולדת בשר
לצד קוקטייל סמוקי למון ג'ינג'ר

1 שום פנינה
2 כפות שמן זית

1 כף פפריקה
מעט מלח

1 כף שומשום

1 כוס גרגירי חומוס 
שבושלו מראש

 1 בצל לבן קצוץ 
1 כוס גרגירי חומוס

 2 ביצים

 לקוקטייל:
1 קוביה של ג'ינג'ר טרי
40 מ"ל וויסקי "סמוקי 

 מנקי שולדר"
20 מ"ל ליקר בולס ג'ינג'ר
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7. מורחים מעט ביצה, מפזרים שומשום 
 ומכניסים לטאבון או לתנור ל- 7-10 דקות. 

8. מכינים את קוקטייל הסמוקי למון ג'ינג'ר של 
דניאל קיסלסי, "הכרם": טוחנים בשייקר קובייה 

 של ג'ינג'ר טרי.
9. מוסיפים את הוויסקי, הליקר, מי הדבש )דבש 

ומים ביחס של 1:1( ומיץ הלימון. 
10. משקשקים היטב עם קרח בשייקר ומסננים 

לכוס נמוכה מלאה בקרח.
11. מקשטים בגילוף של ג'ינג'ר ובקליפת לימון. 

 20 מ"ל מי דבש
קרח

 ג'ינג'ר טרי
30 מ"ל מיץ לימון
קליפת לימון טרי

https://www.youtube.com/watch?v=kWAG1Z4ZUUI&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=1


 אופן ההכנה:
1. סלט גזרים חריפים: מקלפים את הגזרים ומכניסים לשקית זיפר.

2. מוסיפים לשקית הזיפר ממרח אריסה, ממרח לימון כבוש, 
פפריקה מתוקה, שאטה ומיץ מלימון אחד ומכניסים פנימה גם את 

שאריות הלימון.
3. סוגרים את השקית היטב ומערבבים היטב. שומרים במקרר 

כ-12 שעות לספיגת טעמים.
4. צולים את הגזרים על הגריל למשך כרבע שעה.

5. פורסים את הגזרים לטבעות ומניחים בקערה.
6. מזלפים מיץ לימון, קוצצים כוסברה ומגישים.

7. סלט ירקות שרופים: צולים על הגריל את הירקות בשלמותם 
למשך כ- 10 דקות.

 8. מקלפים את הבצל, קוצצים את הירקות הצלויים,
מוסיפים מלח ומיץ לימון וטוחנים בעזרת בלנדר מוט.

9. לפני ההגשה מזלפים מעל מעט שמן זית.

מצרכים: 
לסלט גזרים חריפים:

4 גזרים
1 כף ממרח אריסה

1 כף ממרח לימון כבוש

סלטי "אש" מהירים
2 כפות פפריקה מתוקה

2 לימונים
1 כפית שאטה גרו

1 צרור כוסברה

לסלט ירקות שרופים:
2 עגבניות

 2 פלפלים אדומים
1/2 כפית מלח

3 שיני שום
2 פלפלים חריפים

2 בצלים
מיץ מלימון אחד
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https://www.youtube.com/watch?v=98CbxF706nY&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=7


אופן ההכנה:
1. בקערה מניחים את הבשר הטחון.

2. קוצצים את הבצל, הפלפל החריף והפטרוזליה 
ומוסיפים לבשר הטחון. מתבלים במלח, פפריקה, 

כמון, ופלפל שחור.
3. מוסיפים ממרח שום ולשים היטב את התערובת.

4. יוצרים קציצות שטוחות ומטגנים על מחבת 
שטוחה עם מעט שמן זית.

5. חותכים עגבניות לחצאים, ממליחים ומוסיפים 
 למחבת.

מצרכים: 
1 ק"ג בשר טחון

1 בצל
1 פלפל חריף

1 כף ממרח שום

מאפה פילאס עם קבב 
ועגבניות צרובות

1 חופן פטרוזיליה
1 כפית מלח

1 כפית פלפל
2-3 כפיות פפריקה

1 כפית כמון
4 עגבניות

1 פלפל חריף
שמן זית לשימון התבנית

1 בצק פילאס
2  כפות סילאן

2 כפות מים
2 כפות ממרח שומשום סילאן
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6. מחממים בטאבון או בתנור לכ– 10- 6 דקות.
7. פותחים את הבצק ואופים בתנור או טאבון כ– 5 דקות.
8. מורחים סילאן מדולל במעט מים על פני הבצק המוכן.

9. שמים את הקציצות והעגבניות על פני הבצק.
10. חותכים דק פלפל חריף ומוסיפים.

11. מזגגים ממרח שומשום סילאן מעל המנה.

https://www.youtube.com/watch?v=Jbb1XIz4OLw&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=8


אופן ההכנה:
1. מכינים את המשרה לסלמון: בקערה שמים 

ממרח שומשום – דבש, שאטה וחרדל.
2. מורחים את חומרי המשרה על גבי פילה הסלמון.

3. שמים את הסלמון במעשנה על 100 מעלות 
למשך כ– 40 דקות או בתנור על 180 מעלות במשך 

כרבע שעה.
4. חוצים את הבייגלים האמריקאיים לשניים וצולים 

אותם במשך כ-2 דקות על הגריל.
5. מורחים את הבייגל בגבינת שמנת, פורסים את 

הבצל לטבעות ומוסיפים.

מצרכים: 
1 סלמון שלם פילה

3 כפות חרדל
2 כפות ממרח שומשום דבש

1 כף שאטה
1 מיץ לימון + קליפה

בייגלה אמריקאי עם רוסטפיש 
סלמון לצד קוקטייל שוק

3 עלי מרווה
4 בייגלים אמריקאיים

4-6 כפות גבינת שמנת
1 בצל סגול

1 צרור שמיר

לקוקטייל:
50 מ"ל ג'ין הנדריקס

קרח
מי טוניק

 לקישוט הקוקטייל:
צרור שמיר, מרווה וטימין

גילופי מלפפון
ורדים מיובשים
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6. מפזרים מעט שמיר מלמעלה, מפוררים את הסלמון 
וסוגרים את ה"סנדוויץ'".

7. מכינים את קוקטייל השוק של דניאל קיסלסי, "הכרם": 
ממלאים כוס גבוהה בקרח.

 8. מוזגים לתוכה ג'ין הנדריקס וממלאים את שארית
הכוס במי טוניק.

9. מקשטים בעזרת עשבי התיבול, גילופי המלפפון 
והורדים המיובשים.

https://www.youtube.com/watch?v=Cbvx1rDNXqg&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=9


אופן ההכנה:
1. מקלפים את התפוחים וחותכים לקוביות.
 2. כדי שהתפוחים לא ישחירו מכניסים את

הקוביות לקערה עם מים ומעט לימון.
3. מסננים את התפוחים ומניחים בקערה יבשה. 

מתבלים את התפוחים בקינמון וסוכר.
 4. מניחים נייר אפיה על גבי אלומניום ומסדרים

מעל את התפוחים המתובלים בצורת נקניק.
 5. עוטפים את התפוחים ומניחים בטאבון או

תנור למשך כ- 10-20דקות.
6. לוקחים את הפילאס ומסדרים שורה ממלית 

התפוחים בקצה של הבצק שקרוב אלינו.

מצרכים: 
1 חבילת בצק פילאס
5 תפוחים גרנד סמיט

 1 כפית קינמון
קערה עם מים ומעט מיץ לימון 

למניעת השחרת התפוחים
4 כפות סוכר

 פאי תפוחים אמריקאי עם פטנט
לצד קוקטייל אפל ג'ולפ

להגשה:
שמנת מתוקה
2 כפיות סוכר

לקוקטייל:
50 מ"ל וויסקי מנקי שולדר

10 מ"ל רוטן תפוח
6 טיפות של ביטר טרוט ארומטיק

ג'ינג'ר בייר של תומס הנרי
קרח

לקישוט הקוקטייל:
 נענע

 דיסקית תפוח ירוק 
אבקת סוכר
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7. יוצרים מעין רולדה, חותכים חתכים דקים )לא עד הסוף( 
 בחלק העליון של הרולדה ומכניסים לטאבון לכרבע שעה.

8. מקציפים מיכל שמנת מתוקה וסוכר ומגישים לצד הפאי.
 9. מכינים את הקוקטייל של דניאל קיסלסי, "הכרם":

מוזגים לשייקר את הויסקי, רוטן תפוח וביר טרוט ארומטיק.
10. משקשקים היטב עם קרח ומסננים לכוס גבוהה מלאה 

בקרח. ממלאים את שאר הכוס בג'ינג'ר ביר.
11. מקשטים בנענע, דיסקית התפוח הירוק ואבקת סוכר.

https://www.youtube.com/watch?v=4JdUlpLcWjA&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=12


אופן ההכנה:
1. מניחים בסיר את השורט ריבס.

2. קוצצים גס עגבניה, בצל ושום פנינה ומוסיפים לסיר.
3. מוסיפים מים, עלי דפנה, טימין ורוזמרין.

4. מבשלים את הבשר בציר למשך כשעתיים עד 
שהבשר מתרכך.

5. מכינים את המרינדה: בקערה שמים גרגירי כוסברה, 
זרעי כמון, זרעי שומר, פפריקה מעושנת, פפריקה 

מצרכים: 
2 ק"ג שורט ריבס

3 ליטר מים
1 בצל לבן

1 שום פנינה
4 עלי דפנה
1 צרור טימין

 שורט ריבס במרינדה
לצד סלט תרד ועגבניות

1 צרור רוזמרין
1 עגבניה

למרינדה:
3 כפיות פפריקה מתוקה
1 כפית פפריקה מעושנת

1/4 כפית קינמון

1/4  כפית גרגירי כוסברה טחונים
1/4  כפית זרעי שומר טחונים

1/4  כפית זרעי כמון טחונים
3 כפיות ממרח אריסה
1 כפית חומץ יין אדום

1/4 כוס שמן זית
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מתוקה, קינמון, אריסה, חומץ ושמן זית וטוחנים 
בעזרת בלנדר מוט.

6. מסננים את הספייריבס ומורחים במרינדה.
7. צולים את הבשר על הגריל משני צדדיו.

8. מכינים את סלט התרד: קוצצים שום פנינה, תרד 
ועגבניה ומוסיפים שמן זית ולימון.

9. מגישים את הסלט לצד הספייריבס ופלחי לימון.

לסלט התרד:
1.5 תרד טרי

1 עגבניה
1 שום פנינה

3 כפות שמן זית
2 פלחי לימון

https://www.youtube.com/watch?v=TNiqEfdF5N4&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=15


אופן ההכנה:
1. מכינים את תערובת הבשר: בקערה שמים את 

הבשר הטחון, רסק העגבניות, ביצה, פיסטוקים ומלח.
2. קוצצים בצל לבן, בצל ירוק ופטרוזיליה ומוסיפים 

לתערובת הבשר.
3. מוסיפים שמן ופלפל שחור ומערבבים היטב.

4. פורסים את החצילים לפרוסות.
 5. על שיפודים שמים פרוסת חציל וכדור בשר

מתוך התערובת וכן הלאה.

מצרכים: 
1 ק"ג בשר טלה טחון

1 כף רסק עגבניות
1 ביצה

50 גרם פיסטוקים קצוצים
1 חופן פטרוזיליה

 קבב חצילים טורקי
לצד סלט כוסברה ועגבניות

1 בצל לבן
2 גבעולי בצל ירוק

1 כפית מלח
1/2 כפית פלפל שחור

 2 כפות שמן

3 חצילים ארוכים ודקים
לסלט:

3 עגבניות
1 שן שום

1 בצל

ף:
תו

שי
ב

במתכוןלצפיה 

6. מניחים את השיפודים על הגריל וצולים אותם 
משני הצדדים.

7. מכינים סלט עגבניות מהיר: פורסים עגבניות, 
שן שום, בצל, כוסברה ופלפל חריף.

8. מוסיפים שמן זית ומלח ומערבבים.
9. מגישים את הסלט לצד השיפודים.

1 צרור כוסברה
1 פלפל חריף

מיץ מלימון אחד
1 כפית שמן זית

מלח

https://www.youtube.com/watch?v=CQ8gQ_rWZCM&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=13


אופן ההכנה:
1. חותכים החלה במרכזה ולאורכה, מרוקנים את כל 
פנים החלה תוך כדי שמירה על המעטפת החיצונית 

שלה. חותכים את תוכן החלה לחתיכות קטנות 
ומניחים בקערה.

2. טורפים את החלמונים ושמים בקערה מעל הלחם.
מוסיפים את הסוכר הלבן, גרגירי מקל הוניל, השמנת 

המתוקה והחמאה ומערבבים היטב.
3. מחזירים את התערובת לתוך החלה ומכסים אותה 

עם חלקה העליון.
4. עוטפים את החלה בנייר אפיה ואז באלומיניום.

מצרכים: 
1 חלה

6 חלמונים
1/3 כוס סוכר לבן

50 גרם חמאה
1 כוס שמנת מתוקה

גרגירים ממקל וניל אחד

 בראד פודינג
לצד קוקטייל פירותי ומתקתק

להגשה:
3 בננות

אבקת סוכר

לקוקטייל:
.V.S.O 45 מ"ל קוניאק רמי מרטן

15 מ"ל ליקר בולס ליצ'י
15 מ"ל רוטן וורדים

15 מ"ל מיץ לימון

ף:
תו

שי
ב

במתכוןלצפיה 

5. מכניסים את החלה לטאבון למשך 10 דקות.
6. מגישים לצד פרוסות בננות טריות ומפזרים אבקת 

סוכר מלמעלה.
7. מכינים את הקוקטייל של דניאל קיסלסי, "הכרם": 

ממלאים שייקר עם קרח ומוזגים לתוכו את כל מרכיבי 
הקוקטייל.

8. משקשקים היטב ומסננים לתוך כוס קופ קרה.
 9. מקשטים בעזרת שיפודי אוכמניות ופרחים אכילים.

20 מ"ל מיץ רימונים
לקישוט הקוקטייל:

אוכמניות
פרחים אכלים

https://www.youtube.com/watch?v=M5bpx7mrlO0&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=14


אופן ההכנה:
1. פורסים את הכרוב לרוחבו לקבלת "סטייקים" עבים 

יחסית.
2. מורחים כל פרוסה בשמן זית, מניחים מעליה קוביית 

חמאה ומתבלים במלח ופלפל.
3. צולים בטאבון או בתנור כ- 10 דקות.

4. מכינים את קרם הטרטר: בקערה מערבבים שמנת 
חמוצה, מעט חומץ ומיונז.

5. פורסים את שום הפנינה, הפלפל החריף, הבצל הסגול 
והבצל הירוק לפרוסות דקות ומוסיפים לתערובת.

6. מתבלים במלח ופלפל.
7. מצלחתים: מניחים את פרוסות הכרובית, מעליהן 
מזלפים מרוטב הטרטר, מגרדים מעט חזרת לבנה, 

סוחטים עגבניה, שמן זית ומוסיפים עלי חזרת.

מצרכים: 
1 כרוב לבן

100 גרם חמאה
4 כפות שמן זית

מלח
פלפל

סטייק כרוב
לקרם הטרטר:

3 כפות שמנת חמוצה
1 כף חומץ

3 כפות מיונז
1/2 בצל סגול

1 בצל ירוק
1 שום פנינה

1/4 פלפל חריף
מלח

פלפל

ף:
תו

שי
ב

במתכוןלצפיה 

להגשה:
1 עלי חזרת

מעט שמן זית
מיץ מעגבניה

מעט חזרת לבנה

https://www.youtube.com/watch?v=g-QyEJhAk4g&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=10


אופן ההכנה:
1. מכינים את המרינדה: בקערה שמים סילאן, צ'יפוטלה ושמן. 

מוסיפים מיץ משני תפוזים ומערבבים.
2. מורחים את הנתח במרינדה בעזרת מברשת.

3. מניחים את הנתח במעשנה על חום של  130 מעלות במשך 
כשעה וכל 10 דקות מורחים אותה במרינדה נוספת.

4. מכינים את המיונז: בקערה מניחים החלמונים, שום פנינה 
קצוץ גס וחומץ ומתחילים לטחון בעזרת בלנדר מוט.

5. מזלפים באיטיות את השמן תוך כדי הטחינה עד לקבלת 
מרקם אחיד.

6. מוסיפים את התבלינים: מלח, פלפל וכמון.
7. מגישים את הספייריבס לצד המיונז.

מצרכים: 
1.5 ק"ג נתח ספייריבס

למרינדה:
100 גרם סילאן

ספייריבס לצד מיונז תוצרת בית
1 כפית צ׳יפוטלה

1 כפית שמן
2 תפוזים

למיונז:
3 חלמונים

1 כפית חומץ

ף:
תו

שי
ב

במתכוןלצפיה 

1 שום פנינה
3 כפות שמן
1 כפית מלח

1 כפית פלפל שחור
1/2 כפית כמון

https://www.youtube.com/watch?v=6lAqo2Btr1M&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=11


אופן ההכנה:
1. חותכים את הירקות גס וצולים על הגריל.

2. מכינים את הבצק: בקערה שמים קמח, סוכר ושמרים.
3. מוסיפים מים ומערבבים בעזרת הידיים.

4. מעבירים את הבצק למשטח עבודה ומייצרים גוש, 
מכסים בעזרת ניילון נצמד.

5. מתפיחים באזור חמים במשך כשעה וחצי.
6. מייצרים כשישה כדורים מהבצק המותפח ומתפיחים 

את הכדורים עוד כ – 45 דקות.
7. מעבירים כל כדור למשטח מקומח ומייצרים פיתה 

רחבה בעזרת הידיים.

מצרכים: 
לסלוף:

1 ק"ג קמח ללחם
1 כף שטוחה סוכר

1 כף שמרים יבשים
3 כוסות מים פושרים

 סלוף על הרשת
לצד מאשוויה וטחינה 

1 כף שמן זית
למאשוויה:
2 עגבניות

1 גמבה
1 פלפל ירוק חריף

1 בצל
מיץ מלימון

חצי כוס שמן זית
מלח

1 צרור פטרוזיליה

ף:
תו

שי
ב

במתכוןלצפיה 

לטחינה:
1/3 כוס טחינה גולמית

3 כפות מים
מיץ מלימון אחד

8. מורחים כל פיתה במעט שמן זית ומניחים את 
הפיתות ישירות על הרשת.

9. קוצצים את הירקות הצלויים, ממליחים 
ומוסיפים שמן זית ומיץ לימון.

10. בעזרת בלנד מוט טוחנים טחינה גולמית, 
מים ומיץ לימון.

11. מניחים את סלט הירקות השרופים על גבי 
הפיתה ומוסיפים פטרוזיליה קצוצה גס וטחינה. 

מזלפים שמן זית מלמעלה.

https://www.youtube.com/watch?v=op7PKXldM2w&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=16


אופן ההכנה:
1. שמים בתוך עלי את התבלינים - גראם מסאלה, זרעי 

כמון, גרגירי כוסברה.
2. קוצצים שום, פלפל אדום חריף וג'ינג'ר ומוסיפים לעלי.
3. מוסיפים ליים וכותשים את התערובת לקבלת מרינדה.

לאתר הכתישה מוסיפים מעט קרם קוקוס.
4. משפדים את הפרגיות ומשרים במרינדה למשך שעה.
5. מכינים את הצ'אטני: בעזרת בלנדר מוט טוחנים את 

 הכוסברה, השום, הליים, הפלפל החריף , הג'ינג'ר,
 הכמון והמלח. מבשלים את תערובת הצ'אטני

בסיר קטן עד שהוא מצטמצם.
 6. מניחים את השיפודים על הגריל וצולים היטב

מצרכים: 
500 גרם פרגית עם 

העור, חתוכה לקוביות
1 שום פנינה

1 כפית ג'ינג'ר קצוץ
1 פלפל אדום חריף

1 כפית גרגרי כוסברה
1 כפית גרגרי כמון

 פרגיות בסגנון הודי
לצד קוקטייל מהמזרח

2 כפיות גראם מסאלה
מיץ מ – 1 ליים

1/4 כוס קרם קוקוס
לצ'אטני:

1 צרור עלי כוסברה
1 פלפל ירוק חריף

1/4 כפית ג'ינג'ר

1/2  שן שום פנינה
1 כפית כמון

מיץ מ – 1 ליים
1/4 כוס חלב קוקוס

1/2  כפית מלח
2 כפות שבבי קוקוס קלוי

ף:
תו

שי
ב

במתכוןלצפיה 

לקוקטייל:
50 מ"ל ג'ין הנדריקס אורביום

25 מ"ל מיץ לימון
1 כף של צ'אטני מנגו הודי

לקישוט הקוקטייל:
מנגו מיובש

ג'ינג'ר מסוכר
שבבי קוקוס

משני הצדדים כ- 3-4 דקות מכל צד.
7. מגישים את השיפודים לצד הצ'אטני ומפזרים 

שבבי קוקוס קלוי.
8. מכינים את הקוקטייל של דניאל קיסלסי, "הכרם":  

מוזגים לשייקר עם קרח את כל מרכיבי הקוקטייל.
משקשקים היטב ומסננים לכוס "לאו בול" מלאה 

 בקרח.
 9. מקשטים בעזרת מנגו מיובש, ג'ינג'ר מסוכר

ושבבי קוקוס.

https://www.youtube.com/watch?v=uFhAd-oo5FA&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=18


אופן ההכנה:
1. מפזרים מלח גס על גבי הנתח.

2. מכינים את המרינדה: בקערה שמים פפריקה מעושנת, 
כמון, פפריקה מתוקה, ממרח שום, חרדל, סילאן, רוזמרין 

וטימין ומערבבים היטב עד לקבלת ממרח.
3. מורחים את הבשר היטב במרינדה.

 4. מניחים את הבשר במעשנה על טמפרטורה
של 110-130 מעלות למשך כשעה ורבע.

מצרכים: 
לבשר:

1.5 ק"ג נתח שפיץ שייטל
1 כף מלח גס

למרינדה:
1 כפית פפריקה מתוקה

שפיץ שייטל לצד פטריות צלויות
1 כפית פפריקה מעושנת

1 כפית שום גרוס
1 כפית כמון

2 כפות סילאן
10 ענפי רוזמרין

מעט טימין
1/2 כפית פלפל שחור

2 כפות חרדל דיז'ון
לפטריות:

1 חבילת פטריות שמפניון

ף:
תו

שי
ב

במתכוןלצפיה 

1/4 כוס שמן זית
1/4 כוס סויה

1/4 כוס בלסמי
מלח גס

1 כף חרדל

5. שמים את הפטריות בשקית זיפר. מוסיפים 
לשקית סויה, בלסמי ושמן זית, אוטמים היטב 

ומערבבים. מומלץ להשרות במקרר כ- 12 שעות.
6. צורבים את הפטריות על הגריל מכל צדדיהם.

7. פורסים את השייטל לפרוסות ומגישים לצד 
 הפטריות הצלויות.

8. מגישים לצד חרדל ומעט מלח גס.

https://www.youtube.com/watch?v=brjvYtONv9Y&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=19


אופן ההכנה:
1. מבשלים במים את תפוחי האדמה.

2. חותכים את תפוחי האדמה המבושלים לחצי.
3. חותכים את הבצלים לפרוסות.

4. מחממים מראש מחבת פאייה גדולה.
5. שמים מעט שמן על המחבת החמה ומוסיפים את 

הבצלים ותפוחי האדמה וצולים את המחבת על הגריל.
6. מוסיפים למחבת את הבשר הטחון.

7. פורסים עגבניות ומוסיפים אותן מלמעלה, הן יגירו 
 את נוזליהן על הבשר ותפוחי האדמה.

8. מתבלים בפלפל ומלח.

מצרכים: 
1 ק"ג בשר בקר טחון

10 תפוחי אדמה בייבי
5 בצלי פנינה

2 כפות שמן זית
3 עגבניות

סינייה בקר עם סלסה ירוקה וטחינה
1 כפית פלפל שחור

1 כפית מלח
לסלסה:

2 כוסות כוסברה
1 שום פנינה

1 פלפל חריף
2 כפות שמן זית

מיץ מ- 1 לימון
1/2 כפית מלח

1/2 כפית פלפל

ף:
תו

שי
ב

במתכוןלצפיה 

לציפוי:
1/4 כוס טחינה גולמית

3 כפות מים

9. מכינים את הסלסה: במעבד מזון שמים את 
הכוסברה, שום פנינה, פלפל חריף וטוחנים. מוסיפים 

מלח, פלפל, מיץ לימון ומעט שמן זית וטוחנים.
10. מכינים את הטחינה בעזרת מעט מים ומטרפה 

ידנית. מוספים את הטחינה למחבת הסיניה כשכבה 
עליונה, מזלפים מעט שמן זית.

 11. מכניסים את המחבת לטאבון או לתנור למשך
כ– 20 דקות. מגישים לצד הסלסה.

https://www.youtube.com/watch?v=zaqRbz5eEpU&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=21


אופן ההכנה:
1. פורסים את הפרגית לקוביות.

2. פורסים את הלמון גראס, הצ'ילי והג'ינג'ר 
לפרוסות ומניחים בשקית זיפר.

3. מוסיפים את הפרגיות וקרם הקוקוס לשקית , 
סוגרים ומערבבים היטב. משרים לפחות שעה.

4. לאחר ההשרייה במרינדה משפדים את הפרגיות.
5. מכינים את הסלט: פורסים את הקולורבי לרצועות 

מצרכים: 
500 גרם פרגית עם העור

למרינדה:
1 למון גראס

1 שורש ג'ינג'ר
1 צ'ילי אדום חריף

שיפוד פרגית של האיים בתאילנד
1/2 כוס קרם קוקוס

לסלט סום טאם קולורבי:
10 עגבניות שרי

1 קולרבי
1 שום פנינה

1 פלפל חריף
חצי כוס עלי כוסברה

1 כפית סוכר לבן
1 כפית רוטב דגים

1 ליים

ף:
תו

שי
ב

במתכוןלצפיה 

להגשה:
בוטנים קצוצים

פלפל חריף אדום
1/2 חופן כוסברה

דקות. חוצים את העגבניות לחצי ואת שום הפנינה 
והפלפל החריף לפרוסות.

6. כותשים בעזרת מכתש את הירקות.
7. מוסיפים סוכר, מיץ מליים ורוטב דגים.

8. צולים את הפרגיות למספר דקות משני הצדדים.
9. מגישים לצד הסלט ומעט בוטנים קצוצים, 

כוסברה ופלפל אדום חריף פרוס.

https://www.youtube.com/watch?v=m98NStCfdW0&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=22


אופן ההכנה:
1. פורסים את בצק העלים על גבי משטח עבודה.

2. קורצים עיגולים בעזרת קורצן.
3. מניחים כדור מוצרלה במרכז כל עיגול.

4. יוצרים כדור מכל עיגול וטובלים אותו בחמאה מומסת.
 5. טובלים כל כדור מצופה חמאה באורגנו או בפרמז'ן

או בממרח שום. מגוונים.
6. מורחים מעט חמאה לשימון תבנית הקוגלהוף.

7. מכניסים את הכדורים לתבנית הקוגלהוף.

מצרכים: 
1 חבילת בצק עלים

1 כוס חמאה מומסת
30 כדורי בייבי מוצרלה

1 כפית אורגנו יבש

 כדורי בצק ממולאים במוצרלה
לצד קוקטייל אגבה נגרוני

1 כפית שום כתוש
5 כפות פרמז'ן מגורר

3 כפות ממרח שום

לקוקטייל:
30 מ"ל טקילה מילגרו סילבר

30 מ"ל גליאנו אפרטיבו
30 מ"ל וורמוט קוקי אדום

ף:
תו

שי
ב

במתכוןלצפיה 

לקישוט הקוקטייל:
תפוז מיובש

פינגר ליים

8. עוטפים את התבנית ברדיד אלומניום ואופים 
בטאבון / בתנור למשך כ–  20 דקות.

9. מגישים למרכז השולחן.
10. מכינים את הקוקטייל של דניאל קיסלסי, 

"הכרם":  מוזגים לכוס עירבוב את מרכיבי הקוקטייל.
11. ממלאים את הכוס בקרח ומערבבים היטב 
בעזזרת כפית. מסננים ללאו בול מלאה בקרח.

12. מקשטים בתפוז מיובש ופינגר ליים.

https://www.youtube.com/watch?v=bRdoeYXdjK8&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=20


אופן ההכנה:
1. פורסים לפרוסות דקות את נתח השייטל וקוצצים 

לקוביות קטנות.
2. קוצצים דק את העגבניות, המלפפונים, הפלפל 

והבצל ומניחים בקערה.
3. קוצצים את הכוסברה והפטרוזיליה ומוסיפים.

4. מוסיפים את הבשר הקצוץ לסלט.
5. מוסיפים מיץ מלימון לכבישת הבשר.

מצרכים: 
500 גרם שייטל

2 בייבי מלפפונים
2 עגבניות

1 פלפל ירוק חריף

טרטר בקר וסלט ערבי
12 בצל סגול

1 חופן כוסברה
1 חופו פטרוזיליה
1/4 כוס שמן זית

מיץ מ – 1 לימון
1/2 כפית פלפל

1 כפית מלח
באגט צרפתי

ף:
תו

שי
ב

במתכוןלצפיה 

4 כפות טחינה
מעט מים

6. מתבלים במלח, פלפל ושמן זית.
7. מורחים שמן זית על פרוסות הבאגט וקולים אותן.

8. מכינים טחינה: מוסיפים מיץ לימון ומעט מים 
קרים לטחינה ומערבבים היטב.

9. מצלחתים: מניחים טחינה בתחתית הצלחת, 
מעליו סלט ערבי לצד טוסטונים.

https://www.youtube.com/watch?v=Xs9sTsOhR1A&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=25


אופן ההכנה:
1. מכינים את ממרח הדלעת: מורחים שמן זית על 

הדלעת, מפזרים פרוסות לימון ומעט סוכר. עוטפים 
באלומיניום ומכניסים לטאבון / תנור למשך 25 דקות.

2. עוטפים את תפוחי האדמה ברדיד אלומיניום נפרד 
ומכניסים אותם לטאבון / תנור למשך 25 דקות.

3. מניחים את הדג על גבי משטח עבודה, מורחים 
מעליו מעט ממרח שום, אריסה וממרח לימון כבוש.

4. פורסים את הפלפל החריף ושמים בבטן הדג, מעליו 
מניחים טימין, כוסברה, גרידת לימון ומעט שמן זית.

מתבלים במלח.
5. פורסים רדיד אלומיניום ומעליו נייר אפיה, מניחים 

את הדג על גבי נייר האפיה ועוטפים את הדג.
6. צולים את הדג על הגריל כ- 10 דקות מכל צד.

מצרכים: 
1 ק"ג דג ים לבן נקי 

וללא קשקשים
1 כף ממרח שום

1 כף אריסה
1 כף ממרח לימון כבוש

1 פלפל חריף
1 צרור כוסברה

 דג שלם על האש בסנדוויץ'
לצד קוקטייל סטאר אניס

טימין
גרידת לימון

1 כף שמן זית
1 כפית מלח

1 צרור כוסברה
5 תפוחי אדמה

2 לחמניות

לממרח דלעת:
1/2 דלעת

1 לימון
1 כף שמן זית
1 כפית סוכר

1 כפית פפריקה

ף:
תו

שי
ב

במתכוןלצפיה 

לקוקטייל:
30 מ"ל אוזו מטקסה

30 מ"ל סמבוקה מולינרי
20 מ"ל מים

כוכב אניס
לקישוט הקוקטייל:

כוכב אניס

7. כשהדלעת מוכנה, פורסים אותה , מוסיפים מעט 
פפריקה ושמן זית וטוחנים בעזרת בלנדר מוט עד 

לקבלת ממרח.
8. פורסים את תפוחי האדמה המוכנים לפרוסות.

9. מרכיבים את המנה: מורחים ממרח דלעת על גבי צד 
אחד של הלחמניה, מוסיפים אריסה, את פרוסות תפוחי 

האדמה ואת פילה הדג ומגישים יחד עם כוסברה.
10. מכינים את הקוקטייל של דניאל קיסלסי, "הכרם":  
טוחנים בשייקר כוכב אניס אחד ומוזגים את המרכיבים 
פנימה. ממלאים את השייקר בקרח ומשקשקים היטב.
11. מסננים סינון כפול לכוס קופ קרה ומקשטים מעל 

בכוכב אניס.

https://www.youtube.com/watch?v=VYWpp5PavjE&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=24


אופן ההכנה:
1. מניחים את הקונכיות על גבי תבנית, עוטפים ברדיד 

אלומניום ואופים בטאבון / בתנור לפי הוראות היצרן.
2. בקערה שמים שמנת מתוקה, גבינת מסקרפונה, אבקת 

סוכר, ליבה של מקל וניל או תמצית וניל ומערבבים.
3. מכינים את הקולי תותים: בעזרת בלנדר מוט טוחנים 

תותים, אבקת סוכר ומיץ לימון.
4. כשהקונכיות אפויות מניחים מעל כל אחת קרם 

מסקרפונה וקולי תותים ומעליהן מניחים תותים שלמים 
ואבקת סוכר.

מצרכים: 
1 חבילת קונכיות בצק עלים

250 גרם מסקרפונה
 1 חבילת שמנת מתוקה

2 כפיות אבקת סוכר

 קונכיות בצק עלים
עם קרם מסקרפונה ותותים

1 מקל וניל או 1 כפית 
תמצית וניל איכותית

1/2 חבילת תותים

לקולי תותים:
1/2 חבילת תותים

2 כפיות אבקת סוכר
מיץ מחצי לימון

ף:
תו

שי
ב

במתכוןלצפיה 

https://www.youtube.com/watch?v=Qe6RDCRnQKM&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=23


אופן ההכנה:
1. בסיר קטן שמים חומץ אורז, סוכר ומים ומביאים 

לרתיחה. 
2. פורסים את הגזר והצנון לגפרורים ומניחים בסיר 

כאשר הנוזל רותח ומשרים למשך כשעתיים.
3. מכינים את המרינדה: בקערה שמים ג'ינג'ר קצוץ, 

סויה, סילאן, פלפל חריף אדום, למון גראס פרוס 
לטבעות ושמן זית.

4. פורסים את נתח השייטל לפרוסות דקות 
 ומעבירים למרינדה. משרים במשך הלילה

)כ-12 שעות במקרר(.

מצרכים: 
400 גרם שייטל

3 באגטים
למרינדה:

1 פלפל אדום חריף
5 ס״מ ג׳ינג׳ר קצוץ

באן מי עם בשר צרוב וירקות כבושים
3 מקלות למון גראס

1 כף סילאן
1 כף סויה

1 כף חומץ
1 כף שמן זית

לירקות הכבושים:
2 גזרים

1 צנון
3 כפות חומץ אורז

3 כפות סוכר
3 כפות מים

ף:
תו

שי
ב

במתכוןלצפיה 

להגשה:
4 כפות ממרח שום כתוש 

2 מלפפונים פרוסים 
לטבעות דקות

1 צרור כוסברה

5. מוציאים את הבשר מהמרינדה וצולים על חום 
גבוה בגריל. 

6. קולים את הבאגטים על הגריל.
7. מרכיבים את המנה: מורחים ממרח שום כתוש 

על הבאגט, מוסיפים את הבשר הצלוי ופרוסות 
מלפפון טרי ומעליהם מסדרים את הירקות 

הכבושים. מגישים לצד צרור כוסברה. 

https://www.youtube.com/watch?v=0S6e_Lw0aGM&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=4


אופן ההכנה:
1. קוצצים דק בצל סגול, בייבי מלפפונים, פלפל חריף 

ושום ומניחים בקערה.
2. מוסיפים נבטים, עלי נענע ובצל ירוק.

3. מכינים את הרוטב: במעבד מזון שמים ג'ינג'ר, 
שומשום שחור, שיני שום, רוטב דגים, סויה, שאטה, שמן 

חמניות ומיץ מליים אחד וטוחנים. 
4. פורסים את נתח הכבד לאורכו ומורחים במעט שמן 

חמניות וממרח שומשום סילאן.
5. צולים על הגריל למשך מספר דקות מכל צד.  

6. חותכים את הכבד הצרוב לרצועות דקות, מוסיפים 
לירקות החתוכים ומזלפים מעל את הרוטב.

מצרכים: 
500 גרם כבד עגל 

3 כפות שמן חמניות
3 כפות ממרח שומשום 

סילאן
1 בצל סגול

5 שיני שום/1 שום פנינה

סלט תאילנדי עם כבד עגל
1 כפית ג׳ינג׳ר

1 כוס עלי נענע קצוצים
1 כוס בצל ירוק קצוץ
1 פלפל אדום חריף

4 מלפפוני בייבי
1 כוס נבטים

לרוטב:
מיץ מ- 1 ליים

1 קובית ג'ינג'ר 
5 כפות FS-רוטב דגים 

3 כפות סויה

ף:
תו

שי
ב

במתכוןלצפיה 

1 כפית שאטה
3 כפיות שמן חמניות

1 כפית סוכר
3 שיני שום

2 כפות שומשום שחור

https://www.youtube.com/watch?v=fx7K4ImpVj0&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=6


אופן ההכנה:
1. מכינים את הגנאש: בסיר קטן שמים שוקולד מריר, 

 שמנת מתוקה וחלב מרוכז ומחממים על להבה
בינונית – נמוכה עד להמסה ואיחוד מוחלט.

2. מכינים קרמל: שמים את הסוכר בסיר קטן ומוסיפים 
מים, מניחים על אש נמוכה עד להזהבה. 

3. כשהסוכר מתקרמל מוסיפים את הרום והחמאה.
4. פורסים את הבננות לטבעות ומוסיפים לקרמל.

5. שמים שמן על מחבת, מעליו מניחים את המלאווח 
ומחממים בתנור או בטאבון, למשך כ-2 דקות מכל צד. 

6. מאחדים את הבננות ברוטב הקרמל עם גנאש 
השוקולד ומערבבים.

מצרכים: 
4 יחידות מלאווח 

2 כפות שמן
4 בננות
לגנאש:

200 גרם שוקולד מריר 70%
1 חבילת שמנת מתוקה 38%

5 כפות חלב מרוכז
לקרמל:

4 כפות סוכר לבן

מלוואח בננה לוטי לצד קוקטייל טרופי
3 כפות מים

100 גרם חמאה
1 כף רום
להגשה:

שבבי קוקוס קלוי
שומשום קלוי

ממרח שומשום קוקוס

לקוקטייל:
45 מ"ל רום סיילור ג'רי

15 מ"ל ליקר פלרנום מוזהב
15 מ"ל רוטן שקדים

15 מ"ל מיץ לימון
50 מ"ל מיץ אננס

ף:
תו

שי
ב

במתכוןלצפיה 

לקישוט הקוקטייל:
עלה בננה

קוקוס מיובש
אננס מיובש

מקל קינמון שרוף

7. מגישים: מסדרים את המלאווח על צלחת הגשה, 
על כל אחד שמים רבע מכמות הבננות המקורמלות 

בגנאש השוקולד, מפזרים מעל שבבי קוקוס 
ושומשום קלוי ומזלפים מעל ממרח שומשום וקוקוס. 

8. מכינים את הקוקטייל של דניאל קיסלסי, "הכרם":  
מוזגים לשייקר עם קרח את כלל מרכיבי הקוקטייל 

ומשקשקים היטב.
9. מסננים לכוס טיקי גדולה מלאה בקרח.

 10. מקשטים בעזרת עלה בננה, קוקוס מיובש,
אננס מיובש ומקל קינמון שרוף.

https://www.youtube.com/watch?v=srEdfnQyzdg&list=PL8jMo70ebRM42tXklW9ee39KAygbp-smP&index=5

