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תבשיל קציצות בשר 
באורז ובקונכיות בצק

אופן ההכנה:
1. מכינים את האורז: בסיר מניחים את האורז על גבי מעט שמן, מוסיפים 

מעט מלח, פלפל לבן ושן שום.
2. מוסיפים מים לסיר, מרתיחים ומכסים את הסיר. מבשלים כ – 15 דקות.

3. בסיר נפרד מטגנים את הבצל, עלי הסלרי, אפונה וגזר.
4. מתבלים את הירקות במלח, פלפל שחור גרוס ומעט פפריקה. מוסיפים 

מעט מים לאחר הטיגון וממשיכים לבשל.
5. בקערה מניחים את המיט בולס, מוסיפים כוסברה, מגרדים גזר, קישוא 

ותפוח אדמה בפומפיה.
6. מתבלים את התערובת בתבלין לפרגיות, תבלין "על האש", כוסברה 

יבשה קצוצה, מלח, פלפל שחור ופפריקה ומוסיפים מעט מים.
7. מערבבים את התערובת היטב עם הידיים ומייצרים כדורים. מוסיפים 

אותם לסיר עם הירקות.
8. שופכים מים רותחים לסיר עד למילוי חצי סיר ומבשלים כ- 40-50 דקות.

9. מניחים את קונכיות בצק העלים על תבנית אפייה מנייר ואופים בתנור 
על  180 מעלות כ- 20 דקות, עד להשחמתן.

10. מגישים את הקציצות לצד האורז או בתוך קונכיות בצק בתוספת 
בצלים מקורמלים.

מצרכים: 
לאורז:

1 כוס אורז בסמטי
1.5 כוסות מים

מלח, פלפל לבן
שן שום

שמן לטיגון האורז
לקציצות:

1/2 בצל לבן
עלים משלושה גבעולי סלרי

1/2 כוס אפונה וקוביות גזר
מלח, פלפל שחור

פפריקה
חבילת מיט בולס

1 חופן כוסברה
1 גזר

1 קישוא
1 תפוח אדמה
תבלין לפרגיות

כוסברה יבשה קצוצה
פפריקה

תבלין "על האש"
1/2 כוס מים

קונכיות בצק עלים

תכון
לצפיה במ

https://www.youtube.com/watch?v=C5_92vSGEmI&list=PL8jMo70ebRM5UXCGzvTAzJNZ4kx6b9qzY


 המבורגר אנטריקוט
בלחמניות תוצרת בית

אופן ההכנה:
1. בקערה מערבבים את הקמח, השמרים היבשים, הסוכר והמלח.

2. מוסיפים לחומרים היבשים את המים ולשים היטב עם הידיים.
3. מכסים את הקערה עם ניילון נצמד ומביאים להתפחה ראשונה, 

מניחים בצד למשך כחצי שעה, לשים אותו שוב ומתפיחים פעם נוספת 
עד שהוא מכפיל את נפחו.

4. לאחר התפיחה מוסיפים מעט שמן לבצק ומערבבים, כך שנפחו יורד 
מעט. מניחים נייר אפיה על גבי תבנית.

5. מייצרים כדורים מהבצק ומניחים על גבי התבנית עם נייר האפיה 
ומועכים מעט.

6. מורחים את חלמון הביצה בעזרת מברשת על גבי הבצק ומפזרים 
מעט שומשום.

7. מכניסים לתנור על 180מעלות ואופים כחצי שעה.
8. צולים את ההמבורגר על מחבת פסים, לא מוסיפים שמן.

9. פורסים את הירקות.
10. ממלאים כל לחמניה בהמבורגר, ירקות ורטבים לפי הטעם ומגישים 

לצד צ'יפס.

 מצרכים: 
המבורגר אנטריקוט

חסה
מלפפונים חמוצים

עגבניה
מיונז

קטשופ
שמן לטיגון
ללחמניות:

1 ק"ג קמח
2.5 כפיות שמרים יבשים

4 כפות סוכר
1 כף מלח

2 כוסות מים
שמן

חלמון מביצה אחת
שומשום
 להגשה:

צ'יפס

תכון
לצפיה במ

https://www.youtube.com/watch?v=2y2fl_uxYIA&list=PL8jMo70ebRM5UXCGzvTAzJNZ4kx6b9qzY&index=4


 גלילוני שניצל במילוי פירה
ונקניקיות אסאדו

 מצרכים ל-8 יחידות: 
1 ק"ג חזה עוף פרוסים דק

8 נקניקיות אסאדו
שמן עמוק לטיגון

פירורי לחם
1 ביצה

פפריקה מעושנת
פלפל שחור גרוס

תבלין לפרגיות
תבלין "על האש"

כוסברה יבשה קצוצה
פלפל לבן

לפירה:
5 תפוחי אדמה

2 כפות שמן
מעט מלח
פלפל לבן

1 כף כוסברה יבשה קצוצה
מיץ מחצי לימון

תכון
לצפיה במ

אופן ההכנה:
1. מכינים את הפירה: מרתיחים מים בסיר, מוסיפים את תפוחי האדמה, 
מעט שמן, מלח, מרק עוף וכורכום. כאשר תפוחי האדמה הופכים רכים, 

מסננים אותם ומשאירים מעט ממי הבישול בסיר.
2. מוסיפים לתפוחי האדמה פלפל לבן, מעט מלח, שמן, כוסברה יבשה 

קצוצה ומיץ מחצי לימון ומערבבים היטב.
3. מטגנים במחבת נפרדת את נקניקיות האסאדו.

4. משטחים את חזה העוף לפרוסות דקות ומניחים על נייר אפיה.
5. מורחים על כל פרוסת חזה עוף כף פירה ומשטחים דק.

6. מניחים את נקניקיות האסאדו על גבי הפירה.
7. מגלגלים את חזה העוף בעזרת נייר האפיה לגליל. יש להתחיל את הגלגול 

מהקצה של חזה העוף ולא להשאיר שכבת חזה עוף עבה בסוף הגלגול כי 
המילוי לא יתבשל כמו שצריך )חותכים את פיסת חזה העוף המיותרת(.

8. מניחים פירורי לחם בקערה ומוסיפים תבלינים - פפריקה מעושנת, פלפל 
שחור גרוס, תבלין לפרגיות, תבלין "על האש", כוסברה יבשה קצוצה, פלפל 

לבן ומערבבים.
9. פותחים את חזה העוף, מורחים אותו בביצה ובתערובת פירורי הלחם.

10. מטגנים את גלילוני חזה העוף בשמן עמוק מספר דקות עד להשחמה.
11. מגישים את גלילוני חזה העוף לצד סלט.

https://www.youtube.com/watch?v=TDLmTu9VcgM&list=PL8jMo70ebRM5UXCGzvTAzJNZ4kx6b9qzY&index=3


רולדת בשר
אופן ההכנה:

1. מפרקים את קבבוני בשר הטלה בקערה, מוסיפים כוסברה, צנוברים 

ופלפל שחור גרוס ומערבבים.

2. שמים מעט שמן במחבת, מחממים ומטגנים את הבשר לטיגון קצר.

3. פורסים בצק עלים למלבן.

4. במרכז הריבוע של הבצק מניחים את הבשר המטוגן ומקפלים מעליו 

צד אחד של בצק העלים.

5. את צידו השני של בצק העלים חותכים לפסים לאורך, ועוטפים 

בעזרתם את הבצק )פס אחד מקפלים פנימה ופס אחד חותכים 

ושומרים את הבצק בצד(.

6. מניחים נייר אפיה על תבנית ומעליה מניחים את הרולדה.

7. בעזרת מברשת מורחים מעל הרולדה ביצה ומפזרים שומשום.

8. מכניסים את הרולדה לתנור לתנור שחומם מראש על 180 מעלות 

למשך כ– 40 דקות.

9. בינתיים מכינים את הסלט: קוצצים את כל הירקות ומתבלים.

10. מגישים את הסלט לצד הרולדה.

 מצרכים: 
12 קבבוני בשר טלה בתיבול עדין

בצק עלים

1 צרור עלי כוסברה

1 חופן צנוברים

מלח, פלפל שחור גרוס

שמן לטיגון

1 ביצה

מעט שומשום

לסלט:

1 עגבניה

1 מלפפון

1 גמבה

מיץ מחצי לימון

שמן זית לתיבול

פטרוזיליה

פלפל לבן ופלפל שחור

תכון
לצפיה במ

https://www.youtube.com/watch?v=Wy_iaWFkaYQ&list=PL8jMo70ebRM5UXCGzvTAzJNZ4kx6b9qzY&index=5


עלי סיגר במילוי בשר 
עם דבש ואבקת סוכר

אופן ההכנה:
1. מפרקים את בשר הקבב ומניחים בקערה.

2. קוצצים כוסברה, שיני שום ומוסיפים לקערה עם הבשר, מערבבים היטב. 

מטגנים את תערובת הבשר.

3. מסננים את הבשר ומגירים את הנוזלים על מנת שהסיגר לא יירטב ויקרע.

4. מניחים את התערובת בקצה דף הנייר ומתחילים לקפל לסיגר, מתחילים 

את הקיפול מהפינות.

5. מדביקים את קצוות הסיגר בעזרת מכחול שטובלים בקמח ומים.

6. במחבת רחבה מחממים שמן ומטגנים את עלי הסיגר.

7. כשעלי הסיגר משחימים מכל הצדדים, מוציאים אותם מהמחבת וסופגים 

את השמן בעזרת נייר סופג.

8. קוצצים את ירקות הסלט ומתבלים.

9. מפזרים מעט דבש ואבקת סוכר מעל עלי הסיגר ומגישים לצד הסלט.

 מצרכים: 
עלי סיגר

חבילת קבב מרגז
צרור עלי כוסברה

 2 שיני שום
שמן לטיגון

 קמח ומים בכוס ליצירת
"דבק" להדבקת הסיגר

3 כפות דבש
1 כף אבקת סוכר

לסלט:
חסה

1 בצל סגול
8 עגבניות שרי צבעוניות

מיץ מלימון 1
מלח

 פלפל לבן
פלפל שחור גרוס

שמן לתיבול

תכון
לצפיה במ

https://www.youtube.com/watch?v=w5acHewGQSk&list=PL8jMo70ebRM5UXCGzvTAzJNZ4kx6b9qzY&index=2



