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לעוד סופגניות <<לצפייה בוידאו המתכון

אסטלה מכינה סופגניה 
איטלקית שופעת ריקוטה – 

מושלמת לנגיסות קטנות בחנוכה

 100 גרם קמח לחם מלא מועשר

50 גרם קמח כוסמין לבן

5 גרם שמרים טריים

2 גרם אבקת ווניל

קורט מלח

80-100 מ"ל מים

 40 גרם סוכר

130 גרם גבינת טוב טעם או גבינה 

מקבילה חמוצה )לא גבינת ריקוטה(

20 גרם צימוקים קטנטנים – 

אופציונאלי אבל מומלץ!

1. מערבבים בקערה את כל החומרים, ידנית או במיקסר עם וו גיטרה.
2. מניחים בצד במקום חמים כ- 45 דקות או עד שהבצק הכפיל את נפחו.

 3. טופחים על הבצק להוצאת האוויר ומניחים לתפיחה נוספת של עוד
כ– 20 דקות.

4. בעזרת היד קורצים עיגולים של כ– 30 גרם.
 5. מגלגלים ומניחים על משטח מקומח או משומן ונותנים לבצק לנוח

כ- 5 דקות.
6. בינתיים מחממים שמן בסיר רחב ל– 170 מעלות.

7. מועכים את העיגולים במרכז מבלי לחורר ומכניסים לשמן הרותח.
8. מטגנים משני הצדדים, עד שהבנייה מקבל גוון חום – זהוב.

9. מוציאים בכף מחוררת מהשמן ומניחים על נייר סופג.
10. מגישים עם קליפות הדרים מסוכרות ובצד שמנת חמוצה או ריבה.

11. מפדרים באבקת סוכר מעל.

אופן ההכנה:מצרכים:

https://www.youtube.com/watch?v=xZmM3yUCaiE&feature=emb_title


מיני סופגניות

לצפייה בוידאו המתכון

מתכון של אסטלה לסופגניות 
הקלאסיות  – הפעם בגרסה 
מוקטנת למינימום יסורי מצפון

500 גרם קמח לחם לבן מועשר

40 גרם שמרים

220 מ"ל מים

30 גרם סוכר

2 גרם מלח

3 חלמונים

30 גרם חמאה מומסת

15 מ"ל ברנדי / רום / לימונצ'לו

גרידה מ– 2 לימונים

1. מפוררים את השמרים לתוך הקמח.
2. מוסיפים את יתר החומרים ולבסוף את המלח.

3. לשים ידנית עד קבלת מרקם הומוגני לקבלת בצק מאד קשה ולא 
דביק )ניתן ללוש את הבצק על ידי וו לישה במיקסר חזק(.

 4. מכסים את הקערה וומשאירים לבצק הרבה אויר לנשימה.
לא לחנוק בניילון נצמד.

 5. לאחר כ– 45 דקות "מפילים" את הבצק, ונותנים לו לתפוח שוב
כ– 20-15 דקות.

6. מחלקים לכדורים של כ- 35 גרם )גודל של אגוז מלך(.
7. מכדררים ומניחים על משטח מקומח קלות.

8. מתפיחים לעוד כ- 20 דקות עד להכפלת הנפח.
9. מחממים שמן ל– 180-170 מעלות ומעבירים בזהירות את 

הסופגניות לשמן החם עם החלק העליון לשמן.
10. מטגנים מכל צד כדקה-דקה וחצי.

11. מוציאים בכף מחוררת מהשמן ומניחים על נייר סופג.
12. מפדרים מעל באבקת סוכר וממלאים בריבה.

אופן ההכנה:מצרכים:

לעוד סופגניות <<

https://www.youtube.com/watch?v=sZgi2YVioTM


דונאטס אפוי 

לצפייה בוידאו המתכון

הסופגניות האמריקאיות המושחתות 
בגרסה אפויה עשירה בשקדים – 

מתכון קל ובריא של אסטלה

120 גרם חלבונים

20 גרם דבש

100 גרם סוכר ענבים )דקסטרוז(

50 גרם אבקת שקדים

50 גרם קמח כוסמין מלא 100% בטחינה 

 דקה במיוחד

125 גרם חמאה מומסת על גבול שרופה

לזיגוג שוקולד:

200 מ"ל שמנת מתוקה

100 גרם סירופ תירס )גלוקוזה(

200 גרם שוקולד קצוץ

1. מחממים תנור ל-180 מעלות.

2. בקערת מיקסר מקציפים קלות חלבונים, סוכר ודבש.

3. מקפלים פנימה את השקדים עם הקמח. מוסיפים 

חמאה מומסת ומערבבים עד לקבלת מרקם אחיד.

4. מעבירים את התערובת לשק זילוף ומזלפים לתבניות.

5. אופים כ- 8-7 דקות. מוציאים מהתבניות ומצננים.

6. מכינים את זיגוג השוקולד: מבשלים בסיר קטן שמנת 

וגלוקוזה עד לרתיחה.

7. מניחים את השוקולד בקערה, יוצקים מעל את השמנת 

הרותחת. מערבבים עד שנהיה חלק ומבריק.

8. יוצקים על הדונאטס לכיסוי מלא ומקשטים.

אופן ההכנה:מצרכים:

לעוד סופגניות <<

https://www.youtube.com/watch?v=Xyv_vxP354A&feature=youtu.be


לוקומדס

לצפייה בוידאו המתכון

סופגניות קטנטנות מהמטבח היווני  – 
אסטלה מכינה מתכון קל ומתקתק 

ללוקומדס

400 גרם קמח לבן בהיר

20 גרם שמרים טריים

 1 כפית סוכר )5 גרם( 

קורט מלח )2 גרם(

150 גרם מחית תפוחי אדמה מבושלים

70 גרם קורנפלור

400 מ"ל מים

לסירופ:

250 מ"ל מים

300 גרם סוכר

100 גרם סירופ תירס

כמה טיפות מי הדרים )מי זאהר(

1. מערבבים בקערה את כל החומרים יחדיו פרט למים.

 2. מוסיפים מים בהדרגה תוך כדי ערבוב ידני. בתום הערבוב הבצק

ידמה לבלילה.

3. עוטפים בניילון ומניחים לתפיחה של כשעה.

4. בינתיים מכינים סירופ: מבשלים את חומרי הסירופ פרט למי 

הזאהר עד לרתיחה. מבשלים מספר דקות על אש קטנה, מוסיפים 

מי זאהר, מורידים מהאש ומצננים במקרר.

5. בתום התפיחה יוצרים כדורים קטנים בעזרת כפות הידיים 

וכפית לפי הסרטון.

6. מחממים שמן ל- 170-160 מעלות ומטגנים מספר דקות עד 

להשחמה.

7. יוצקים סירופ הדרים מעל ומגישים.

אופן ההכנה:מצרכים:

לעוד סופגניות <<

https://www.youtube.com/watch?v=BfN1qgsfUFU


ספינג'

לצפייה בוידאו המתכון

הסופגניה המרוקאית המסורתית 
מגיעה לשולחן החג ומשדרגת את 

מבחר הסופגניות הרגיל

 1 ק"ג קמח כוסמין לבן

40 גרם שמרים טריים

קורט מלח )1 גרם(

780-800 מ"ל מים

50 גרם סוכר

1. מפוררים את השמרים לתוך הקמח.
2. מוסיפים את הסוכר, המים ולבסוף המלח. לשים ידנית בעזרת 

מיקסר עם וו לישה או בידיים עד קבלת מרקם הומוגני.
3. מוסיפים את יתרת המים עד לקבלת בצק במרקם קרמי.

4. מכסים בניילון )לא נצמד( ומניחים עד שהבצק יכפיל את נפחו 
כ- 45 דקות. בעזרת כף היד מוציאים את האוויר ומניחים לתפוח 

כ- 20 דקות נוספות.
5. מחממים שמן בסיר ל-170-180 מעלות. יוצרים מהבצק עיגול, 

יוצרים בו חור ומעבירים בזהירות לשמן.
6. מטגנים כדקה, דקה וחצי מכל צד, מוציאים בעזרת כף מחוררת 

מהשמן ומניחים על נייר סופג.
7. טובלים בסוכר חום דמררה או סוגר קנים ומגישים.

אופן ההכנה:מצרכים:

לעוד סופגניות <<

https://www.youtube.com/watch?v=9Oe8F3IgBxU


צ'ורוס

לצפייה בוידאו המתכון

הסופגניות הדרום אמריקאיות 
האהובות על הילדים – עכשיו 

בגרסה קלה להכנה

400 מ"ל מים

30 גרם סוכר

200 גרם קמח כפרי בטחינה דקה במיוחד

2 גרם מלח )אופציונאלי(

110 גרם חלמון

120 מ"ל מים

לרוטב שוקולד:

200 גרם שוקולד מריר קצוץ / שבור

150 מ"ל שמנת מתוקה

1. מרתיחים בקלחת מים, סוכר ומלח.
2. מוסיפים פנימה את הקמח תוך כדי ערבוב עד לקבלת רביכה.
3. מקררים מעט, מעבירים לקערה של המיקסר ותוך כדי ערבוב 

מוסיפים את החלמונים בהדרגה. מוסיפים את שארית המים.
4. מעבירים את התערובת לשק זילוף עם צנטר כוכבי 16 שיניים.
5. מחממים שמן לטמפרטורה של 170 מעלות )טמפרטורה יותר 

גבוה בגלל השימוש בקמח כפרי(, ומזלפים צינורות של 8-10 ס"מ. 
מטגנים עד לקבלת גוון זהוב יפה. מוציאים מהשמן ומניחים על 

נייר סופג.
6. מכינים רוטב שוקולד: מחממים את השמנת בסיר קטן כמעט 

עד לרתיחה. מניחים את השוקולד בקערה, יוצקים מעל את 
השמנת ומניחים בצד ל– 5 דקות.

 7. מערבבים היטב עם מטרפה עד לקבלת רוטב חלק ומבריק.
8. מגישים חם.

אופן ההכנה:מצרכים:

לעוד סופגניות <<

https://www.youtube.com/watch?v=WMc4O1lJ9FY

