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 אופן ההכנה:
1. בסיר עמוק מחממים שמן זית ומוסיפים את הבצל, 

הכרישה, השום והפלפל החריף ומאדים תוך כדי ערבוב 
כארבע דקות. ממליחים מעט.

2. מוסיפים את שימורי העגבניות ואת שיני השום, מכסים 
ומבשלים כ-20 דקות על להבה בינונית.

3. טוחנים בבלנדר מוט את הרוטב בעודו בסיר, מוסיפים 
מים מינרליים.

4. מוסיפים את ראש הדג, האִדרה לסיר.
5. מוסיפים את הדבש והמלח ומביאים לרתיחה חזקה 

למשך כ-4 דקות. מקפים ומנמיכים ללהבה בינונית, 
מקפים ומבשלים כ-50 דקות.

6. מוציאים את ראש הדג ומניחים לו שיצטנן. ברגע שניתן 
לגעת בו מוציאים עם כפית את בשר הראש. מסננים את 

המרק במסננת סמיכה לתוך סיר נקי.
7. מוסיפים למרק המסונן מיץ לימון משני לימונים, עלי 

טימין ומלח. טועמים ומוסיפים מלח במידת הצורך.
8. מביאים את המרק לרתיחה עדינה, מוסיפים לסיר 

פסטה שבושלה 80% מכיוון שהיא ממשיכה להתבשל 
בסיר עוד כדקה וחצי.

9. חותכים את הפילטים של הדג לקוביות של כחצי ס"מ 
ומניחים בקערה, מערבבים את בשר הדג הקצוץ עם 

העגבניות הקצוצות וממליחים.
10. מוזגים לקעריות מרק, מניחים תלולית יפה של בשר 

הדג עם העגבנייה, מזליפים מעל שמן זית, עלי טימין 
וטבעות בצל ירוק ומגישים.

מצרכים: 
1/2 כוס שמן זית

2 פלפלים חריפים טריים חצויים 
לאורכם וללא זרעים

1 כרישה בינונית חצויה לאורכה 
ופרוסה דק

2 בצלים בינוניים קלופים וקצוצים דק
6 שיני שום קצוצות

400 גרם שימורי עגבניות
2 ליטר מים מינרליים

2 לימונים סחוטים
1 כף דבש

1 כף מחוקה מלח דק
בר ים במשקל 4 ק"ג מפורק לראש 

נקי מזימים, כלי דם ואדרה. בשר הדג 
מפולט, חף מעור ועצמות

להגשה:
בר ים מפולט חף מעור

2 עגבניות בשלות קלופות וחתוכות 
לקוביות קטנות

מלח
150 גר' פסטה קצרה )רצוי מקרוני(

1 כף עלי טימין
2 כפות שמן זית לזילוף

 בצל ירוק
שקית זיפר של סנו סושי 

נזיד בר ים
לצפיה במתכון
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https://www.youtube.com/watch?v=q2p9c7-kgwc&list=PL8jMo70ebRM4t_3HuMVEK04QROE2d5ugD&index=7


 אופן ההכנה:
1. חותכים את בשר הדג לקוביות בגודל של כ-1.5 ס"מ.

2. מכניסים את קוביות הדג לשקית זיפר.
3. מגרדים לתוך השקית את שיני השום ומוסיפים את 

הלימון הכבוש ואת שמן הזית. סוגרים את השקית, 
מעסים ושומרים במקרר למשך כשעה.

4. מבשלים את האורז על אש קטנה למשך כעשר דקות 
על אש קטנה. מכבים את האש ומשאירים את הסיר 

מכוסה.
5. קוצצים דק את החלק הלבן של הלימון גראס, הבצל 

הירוק, הנענע, הכוסברה והפלפלים החריפים.
6. מעבירים את האורז שהמשיך להתבשל באדים שלו 

לקערה.
7. מוציאים מהמקרר את שקית הזיפר ומוסיפים לאורז.

8. מוסיפים את הלמון גראס והפלפלים הקצוצים.
9. מוסיפים קרם קוקוס, סויה וחומץ אורז ומערבבים.

10. מוסיפים את הבצל הירוק, הכוסברה והנענע.
11. מערבבים היטב אבל בעדינות, טועמים. מתקנים 

תיבול, מוסיפים מעט פלפל אדום ומגישים מיד.

מצרכים: 
400 גרם פילה דג ים טרי, חף מאידרה 

ועור )אינטיאס, טרחון, פרידה, משהו 
מהדגים המוצקים(

4 כפות לימון כבוש, חף מגרעינים, 
קצוץ דק

2 כפות שמן זית
4 שיני שום

1.5 כוס אורז
2 כוסות מים רותחים

2-3 פלפלים חריפים טריים ללא זרעים
2 חופנים בצל ירוק

1 כוס כוסברה קצוצה דק
1 כוס עלי נענע קצוצים דק

2 לימון גראס, החלק התחתון הבהיר, 
קצוצים דק

1/3 כוס רוטב סויה
1/4 כוס שמן זית
1 כף חומץ אורז

2 כפות קרם קוקוס
1 פלפל אדום קצוץ לטבעות

אורז ודג נא בלימון כבוש
לצפיה במתכון
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https://www.youtube.com/watch?v=_8HmGS01zDI&list=PL8jMo70ebRM4t_3HuMVEK04QROE2d5ugD&index=8


 אופן ההכנה:
1. במחבת גדולה, מחממים את שמן הזית. משחימים את 

הפלפל והשום, ונזהרים שלא יישרפו. מוסיפים פנימה את 
הצלפים ומערבבים במשך שתי דקות.

2. מוסיפים את העגבניות, מכסים את הסיר, מנמיכים את 
האש וממשיכים לבשל עוד שלוש דקות.

3. מכינים את סלט העשבים: מכניסים למעבד מזון נענע, 
פטרוזיליה ובצל ירוק, טוחנים מעט בפולסים ומעבירים 

לקערה.
4. מבלי לנקות את עקבות העשבים שקצצנו, מוסיפים 

למעבד המזון את רוטב העגבניות מהמחבת לאחר צינון ואת 
הטחינה ומעבדים את התערובת עד לקבלת קרם.

5. מחממים מחבת כבדה ורחבה ומניחים עליה את פרוסות 
הבצל. ככה על אש קטנה עד שישחימו כולן.

6. מוציאים מהמחבת את הטבעות, מוסיפים את השמן, 
מחזירים לאש ומטגנים תחילה את הלבבות, מוסיפים מעט 

פפריקה חריפה.לקראת סוף הטיגון מחזירים את הבצל 
המטוגן ליצירת חיבור ביניהם.

7. כעבור שלוש דקות מוסיפים את הטחול, מוסיפים לטגן 
עוד שתי דקות ומוסיפים פנימה את הכבד, ממליחים, 

טועמים ומשהשחימו פני הכבד מתבלים ומוציאים מהמחבת.
8. מערבבים את כל חומרי סלט העשבים ומטפטפים מיץ 

מחצי ליים ומתבלים במעט מלח גס.
9. כל סועד מקבל צלחת עמוקה עם טחינת העגבניות, 

מעליה מעורב ומעליו את סלט העשבים. אפשר גם לדחוס 
את הכל בפיתה.

מצרכים: 
לרוטב:

1-2 פלפל חריף טרי, חף מזרעים, 
חתוך לפרוסות

4 שיני שום קלופות קצוצות גס
1 כף צלפים כבושים בחומץ
1 פחית עגבניות )400 גרם(

1/2 כוס טחינה גולמית
למעורב:

3 בצלי גדולים חצויים פרוסים 
לפרוסות דקות

4 כפות שמן זית
250 גרם לבבות עוף נקיים חצויים 

לאורכם
250 גרם כבדי עוף מנוקים חתוכים 

לקוביות בעובי של כס”מ וחצי
250 גרם טחול עוף מנוקים

1 כפית מחוקה פפריקה חריפה
לסלט העשבים הירוקים:

1 חופן נענע קצוצה
1 חופן פטרוזיליה קצוצה
5 בצלים ירוקים קצוצים

מיץ מ – 1/2 לימון
מעט מלח גס

מעורב מוקפץ וסלט עשבים
לצפיה במתכון
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https://www.youtube.com/watch?v=yD-9Ng1PnK4&list=PL8jMo70ebRM4t_3HuMVEK04QROE2d5ugD


 אופן ההכנה:
1. ממיסים מלח ודבש במים רותחים ומצננים לחלוטין.

2. מוסיפים את התבלינים: פפריקה חריפה, פפריקה מתוקה, 
פלפל גרוס, עלי דפנה ושיני שום חתוכות גס.

3. מניחים את חומרי המשרה וההודו בתבנית שתכיל את חזה 
ההודו בצפיפות בשעה שישכב בחומרי המשרה כשהוא מכוסה 

בניילון נצמד או במכסה למשך 24 שעות לפחות. במהלך מנוחתו 
במקרר חשוב להפוך אותו אחת לשמונה שעות.

4. מוציאים את הנתח מהתבנית לאחר ההשרייה, מניחים על גבי 
רדיד אלומיניום ומסירים את עלי הדפנה.

5. מערבבים בקערה את חומרי הציפוי ומורחים בעזרת מברשת 
על גבי הנתח.

6. מחממים תנור ל־160 מעלות, עוטפים היטב את הנתח המצופה 
בעזרת רדיד אלומיניום ומכניסים לתנור לכ– 50 דקות.

7. בינתיים מכינים את תפוחי האדמה: מניחים בתבנית את קוביות 
תפוחי האדמה, מזלפים מעליהם שמן זית, מיץ לימון ופלפל שחור 

גרוס ומעסים היטב.
8. מכניסים את תבנית תפוחי האדמה לתנור ל – 30 דקות בחום 

של 200 מעלות.
9. כשתפוחי האדמה יוצאים מהתנור מוסיפים מלח וגרידת לימון.

10. כשנתח הפסטרמה מוכן מניחים בצד לצינון לפני הפריסה.
11. להגשה: לקערת חרדל מוסיפים את מיצי הפסטרמה שנותרו 

ברדיד האלומיניום ומערבבים היטב. פורסים את הנתח לפרוסות 
ומגישים לצד חרדל ותפוחי האדמה.

מצרכים: 
חזה הודו נקבה נקי מעור ושומן

למשרה:
2 כוסות מים רותחים

1 כף מלח גס
1 כף דבש

1 כף פפריקה חריפה
1 כף פפריקה מתוקה

1 כפית פלפל שחור גרוס
3 עלי דפנה

3 שיני שום קצוצות
לציפוי:

1 כף דבש
1 כפית מחוקה מלח

4 כפות חומץ שרי
1 כף מחוקה צ'ילי יבש

1 כפית מחוקה זרעי חרדל
לתפוחי אדמה:

 4 תפוחי אדמה קלופים
וחתוכים לקוביות
מיץ מלימון אחד

2-3 כפות שמן זית
1 כפית פלפל שחור
קליפה מלימון אחד

 להגשה: חרדל
נילון נצמד של סנו סושי

רדיד אלומיניום של סנו סושי
נייר אפיה של סנו סושי

פסטרמה הודו ותפו"א בלימון
לצפיה במתכון
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https://www.youtube.com/watch?v=5wQ_WnUhRjI&list=PL8jMo70ebRM4t_3HuMVEK04QROE2d5ugD&index=2


 אופן ההכנה:
1. מכינים את הבצק: ממיסים כפית מלח בכוס אחת של מים 
רותחים ומעבירים לקערה. כשהמים עדיין רותחים, מוסיפים 

פנימה, באחת, 1 כוס קמח ומערבבים היטב.
2. מוסיפים לתערובת חלמון אחד של ביצה וכף שמן זית. ושוב 

מערבבים. מוסיפים עוד כוס קמח ועוברים ללישה ידנית.
3. מוסיפים בהדרגה עוד קמח, ממשיכים ללוש, עד שמתקבל 

בצק רך וגמיש.
4. מייצרים כדור מהבצק ועוטפים בניילון נצמד. מעבירים למנוחה 

במקרר, בין שעתיים ליממה.
5. מכינים את המילוי: מכניסים למעבד מזון את כל חומרי המילוי, 
מלבד גרידת הליים, ומעבדים בפולסים, טועמים ומתקנים תיבול 

במידת הצורך.
6. מעבירים את המילוי לקערת עבודה, מוסיפים גרידת ליים 

ומערבבים. שומרים בקירור עד לסיום העבודה עם הבצק.
7. מקמחים את משטח העבודה ואת הבצק המוכן מקמחים מעט, 
פותחים את הבצק ומרדדים לעלה דקיק וקורצים עיגולים בקוטר 

של 8 ס"מ.
8. מניחים במרכז כל עיגול כפית גדושה מהמלית. מקפלים לחצי 

סהר ומהדקים היטב. מקפלים את שולי הבצק כאשר תוך כדי 
הידוק הקצוות יוצרים 6-5 קפלים, "פליסה", בחלקו העליון.

9. מחממים מחבת טפלון עם מעט שמן זית בחום בינוני.
10. מניחים את הכיסונים במחבת כשהצד השטוח כלפיי מטה 

ומטגנים במשך כשתי דקות או עד שהזהיבו בתחתית.
11. יוצקים פנימה מים בגובה של כ- 1 ס"מ. לא יותר. מכסים 

ברדיד אלומיניום, ומבשלים כ-4 דקות או עד שיתאדו כל המים. 
אפשר לחורר את רדיד האלומיניום על מנת לזרז את האידוי.

12. כשיבשו המים מוציאים מיד לכלי הגשה, סוחטים מעל את 
העגבניות, זולפים מעט סויה ושמן זית, מפזרים את הפלפל 

החריף והבצל הירוק ומגישים מיד.

מצרכים: 
לבצק:

1 כוס מים רותחים
1 כפית מלח

 3 כוסות קמח שטיבל חיטה רכה, "00" 
1 חלמון ביצה
1 כף שמן זית

למילוי:
1.5 כף שמן זית

300 גרם חזה הודו טחון
1 חופן עלי כוסברה

2 שיני שום
3 ס"מ ג'ינג'ר קלוף

1-2 פלפל חריף טרי חף מזרעים
1/2 כפית מלח

1 למון גראס קצוץ )החלק הפנימי(
קליפה מגורדת מלימון אחד

להגשה:
2 כפות שמן זית

2 כפות סויה
שלוש עגבניות מלאות במיץ וחצויות 

לרוחבן
מלח גס

בצל ירוק קצוץ לטבעות דקות
פלפל חריף טרי פרוס לפרוסות

נילון נצמד של סנו סושי
רדיד אלומיניום של סנו סושי

כיסוני בשר הודו
לצפיה במתכון

ף:
תו

שי
ב

https://www.youtube.com/watch?v=kxXdDiBLTdA&list=PL8jMo70ebRM4t_3HuMVEK04QROE2d5ugD&index=11


 אופן ההכנה:
1. בסיר קטן מחממים את השמן ומטגנים את הבצל. 

מאדים עד להזהבה קלה. ממליחים מעט. מוסיפים את 
הפלפל החריף ופרוסות שום.

2. מוסיפים את נתחי הבשר ומתבלים בצ'ילי ופלפל 
שחור גרוס.

3. מוסיפים יין אדום יבש ואנשובי.
4. מוסיפים רסק עגבניות ומים ומערבבים קלות. 

מבשלים על אש קטנה כשעתיים וחצי – שלוש שעות 
על אש קטנה בסיר סגור.

5. מכינים את כופתאות הסולת: מחממים שמן זית 
בסיר נפרד.

6. מוסיפים בצל קצוץ ולאחר מכן מים רותחים.
7. מוסיפים באחת את הסולת ובוחשים עד ש"תתקלף 

מהסיר". מכבים את האש.
8. מוסיפים את הגזר שרוסק על פומפייה דקה, 
את הביצים, המלח, הפפריקה, הפלפל השחור 
והפטרוזיליה ומערבבים, כל עוד הסולת חמה.

9. מצננים, יוצרים כופתאות )גודל של כדור פינג פונג(.
10. מרתיחים סיר עם מעט מלח ומבשלים את 

הכופתאות במים רותחים על גבי אש קטנה, מכיוון 
שהסולת כבר בושלה, מבשלים כ- 5 דקות, מוציאים 

אותן ויוצקים מעט שמן זית.
11. מגישים: יוצקים את תבשיל הבשר מעל כדורי 

הסולת, מוסיפים פטרוזליה ומגישים.

מצרכים לכ-6 מנות: 
500 גרם לחי חתוך לקוביות כ-1.5 ס"מ

5 בצלים בינוניים קצוצים דק
1 כוס יין אדום בעל גוף

5 שיני שום קצוצות
1 פלפל ירוק חריף, חף מזרעים ופרוס דק

1/2 כף פלפל שחור גרוס
1/2 כפית שבבי צ'ילי
2 כפות רסק עגבניות

4 פילטים אנשובי קצוצים דק
1 כוס מים

1/2 כוס שמן זית
1/2 כף מלח

2 חופנים של עלי בזיליקום
לכופתאות סולת:

225 גרם סולת של שטיבל
3 כוסות מים

4 כפות שמן זית
1 בצל בינוני קצוץ

1 גזר מגורד דק
2 ביצים

1 חופן פטרוזיליה קצוצה דק
1 כפית מלח

1 כפית פלפל
פפריקה חריפה

להגשה: 2 חופנים של פטרוזיליה

ראגו לחי על כופתאות סולת
לצפיה במתכון

ף:
תו

שי
ב

https://www.youtube.com/watch?v=mJkMl1zymeM&list=PL8jMo70ebRM4t_3HuMVEK04QROE2d5ugD&index=10


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

הטחון, הפטרוזיליה, הג'ינג'ר, גרידת לימון.
 2. מוסיפים את האנשובי, פירורי לחם והביצה ולשים.

3. מכסים את התערובת בניילון נצמד ושומרים 
בקירור.

4. מכניסים לסיר גדול מעט שמן זית ומוסיפים 
את הסלרי, הבצל והפלפלים. מוסיפים מעט מלח 

ומטגנים מעט.
5. במקביל מוציאים את תערובת הבשר מהמקרר 

ויוצרים כדורים קטנים בגודל של דובדבן גדול.
6. מוסיפים לסיר הירקות את השעועית המושרית 

ומים רותחים. מתבלים בעזרת פפריקה מתוקה, 
פלפל שחור, מיסו, מעט טימין ומביאים לרתיחה.

7. מבשלים כ-20-30 דקות על אש נמוכה. טועמים 
ומתבלים במלח ופלפל לפי הטעם.

8. סוחטים את הצימוקים ומסיפים לסיר.
9. מניחים את כדורי הבשר בהדרגה, מכסים 

ומבשלים כחמש דקות.
10. מוסיפים את עלי התרד הקצוצים ואת מיץ 

הלימון ומבשלים במשך כשבע דקות.
11. כל סועד מקבל קערה עם הנזיד ומעליו כוסברה 

קצוצה וזרזיף שמן זית.

מצרכים: 
לכדורי הבשר:

1/2 ק"ג בשר בקר טחון
1/2 כוס פטרוזיליה קצוצה דק

3 ס"מ שורש ג'ינג'ר קלוף מרוסק דק
גרידת לימון מלימון אחד

3 כפות גדושות פירורי לחם
4 פילטים של אנשובי משומר בשמן זית 

קצוצים דק
1 ביצה
לנזיד:

1.5 כוסות שעועית שחורה מושרית במים 
ללילה ואחרי בישול בלי מלח

2 ראשי סלרי קלופים וחתוכים לקוביות
1 בצל גדול קלוף קצוץ דק
2 פלפלים אדומים חריפים

2.5 ליטרים מים רותחים
3 גבעולי טימין טרי או יבש

1 כפית פפריקה מתוקה
4-5 גרגירים של פלפל שחור

4 כפות מחית מיסו לבן
2 כפות שמן זית

1 צרור עלי תרד טורקי קצוצים דק
1 כפית מחוקה מלח

100 גרם צימוקים מושרים במים רותחים 
למשך 10 דקות

מיץ מ- 1/2 לימון
להגשה:

1 צרור עלי כוסברה קצוצים דק
 שמן זית

רדיד אלומיניום של סנו סושי
נייר אפייה של סנו סושי

נזיד שעועית שחורה וכדורי בשר
לצפיה במתכון

ף:
תו

שי
ב

https://www.youtube.com/watch?v=zAS8zhqlvJA&list=PL8jMo70ebRM4t_3HuMVEK04QROE2d5ugD&index=13


 אופן ההכנה:
1. מחממים תנור לחום של 220 מעלות.

2. מחממים במחבת שמן זית, מכניסים פנימה את הארטישוק 
הירושלמי ומטגנים, על אש קטנה משך כחצי שעה או עד 

שהארטישוקים ישחימו. ממליחים היטב. מצננים.
3. פורסים רדיד אלימוניום, מעליו מניחים נייר אפיה ועליהם 

מניחים את העופות.
4. בזהירות, כשפרוסות הארטישוק לאורך, מחדירים אותן 

ביחד, אל חלל העוף. בעזרת מעט השמן שנותר על המחבת 
ועל כף היד מעסים את העור.

5. אופים בתנור למשך 45 דקות. כעבור 45 דקות פותחים 
את רדיד האלומיניום בחלקו העליון ככה שנגלה עורו של 

העוף ומוסיפים לאפות משך עשר דקות או עד להשחמה יפה 
של העור.

6. לפני ההגשה יוצקים מעט מהנוזלים שהצטברו בתוך קן 
האלומיניום.

7. בעזרת מספריים מחלקים את העוף. זורים מלח וסוחטים 
מיץ לימון על העוף )לא על הארטישוקים שבפנים(.

מצרכים: 
800 גרם ארטישוק ירושלמי 

קלוף )מומלץ לבחור מראש את 
הארטישוקים הישרים שיקלו על 

מלאכת הקילוף(
1/3 כוס שמן זית

1 כפית מלח
2 עופות טריים במשקל כ-1.3 ק"ג 

כל אחד
להגשה:

מלח
מיץ מלימון אחד

רדיד אלומיניום של סנו סושי
נייר אפייה של סנו סושי

עוף ממולא בארטישוק ירושלמי
לצפיה במתכון

ף:
תו

שי
ב

https://www.youtube.com/watch?v=IP79cgoDE-Q&list=PL8jMo70ebRM4t_3HuMVEK04QROE2d5ugD&index=14


 אופן ההכנה:
1. מכינים מחית ג'ינג'ר שום: קולפים ג'ינג'ר טרי, שיני 
שום ונגיעה של מים וטוחנים בבלנדר מוט עד לקבלת 

משחת ג'ינג'ר.
2. מחממים במחבת 2 כפות שמן זית ומטגנים בסבלנות 

את הבצל עד שישחים. בערך חצי שעה.
3. ממליחים במלח דק את פרוסות הדג משני הצדדים 

ומוסיפים מיץ מליים או לימון. מעסים, מכסים ומכניסים 
למקרר.

4. בסיר רחב שמים שמן זית ומטגנים תבלינים שלמים: 
עלי דפנה, הל, פלפל שחור וצ'ילי.

5. מוסיפים 7 כפות של מחית ג'ינג'ר שום, פלפל אדום 
טרי קצוץ ובצל קצוץ ומטגנים, לאט, תוך כדי בחישה, 

על אש מתונה, עד שישחים הבצל.
6. מוסיפים לסיר עם התבלינים את עגבניות הפולפה 

ורסק העגבניות וחצי מכמות הבצל המטוגן.
7. מוסיפים את התבלינים הטחונים: כוסברה, כמון, 

כורכום ופפריקה חריפה.
8. מוסיפים את המים ומעט מלח ומבשלים על אש 

קטנה עם מכסה כחצי שעה.
9. מכניסים את פרוסות הדג ומבשלים, בסיר מכוסה, 

במשך כ- 10-12 דקות.
10. מקשטים בכוסברה טרייה וביתר הבצל המטוגן.

מצרכים: 
למחית הג'ינג'ר שום:

8 ס"מ שורש ג'ינג'ר קלוף
20 שיני שום קלופות

1/4 כוס מים
 1 קילו מוסר )כולל ראש וזנב( פרוס

לפרוסות בעובי של כ-2.5 ס"מ
1 לימון

6 כפות שמן זית
4 עלי דפנה
6 גרעיני הל

1/2 כפית צ'ילי אדום חריף
1/2 כפית פלפל שחור
4 גרגירי פלפל שחור

1 בצל קצוץ
7 כפות ממרח ג'ינג'ר ושום

1 פלפל אדום חריף טרי קצוץ דק
400 גרם שימורי עגבניות פולפה

3 כפות גדושות רסק עגבניות
1 כפית כוסברה טחונה

1/2 כפית כמון טחון
1 כפית כורכום טחון

1 כפית פפריקה חריפה טחונה
מלח לפי הטעם

1.5 כוס מים
לבצלים המקורמלים:

2 בצלים גדולים, קלופים ופרוסים
2 כפות שמן זית

להגשה:
1 חופן כוסברה קצוצה

חצי מכמות הבצל המטוגן

דג מוסר שעושה את בוליווד
לצפיה במתכון

ף:
תו

שי
ב

https://www.youtube.com/watch?v=zxhvE89HK5s&list=PL8jMo70ebRM4t_3HuMVEK04QROE2d5ugD&index=15


 אופן ההכנה:
1. מכינים את חומרי הסלסה: בקערה שמים לימון כבוש, 

עגבניות מרוסקות וסחוג. מערבבים, מכסים בניילון נצמד 
ושולחים למקרר שיתפסו טעם עד שיגיע תורם.

2. שמים בקערת המיקסר את הקמח, מעליו את השמרים, 
מוסיפים מים ומתחילים בפעולת הלישה.

3. כשהבצק מתחיל להתאחד מוסיפים את המלח והחומץ 
וממשיכים לערבל עד שמתקבל בצק רך וגמיש.

4. ממלאים קערה בשמן, יוצרים כדורים גדולים ומכניסים 
לקערת השמן לשהייה בת חצי שעה עד שיכפילו את נפחם.

5. בינתיים מכינים את המילוי: בקערה שמים את הבשר 
הטחון, ממליחים, מוסיפים פפריקה חריפה ומערבבים.

בעזרת מערוך מרדדים כדור בצק לעלה דק.
6. מחממים מחבת רחבה על אש קטנה. מניחים את עלה 

הבצק הראשון.
7. מפזרים על הבצק מעט מהבשר הטחון, מפזרים מעט 

מעלי התרד, זולפים רכז רימונים.
8. מרדדים בצק מניחים מעל. אחרי דקה וחצי או כשהעלה 
התחתון זהוב עם "נשיקות חומות" הופכים את העלה שעל 

המחבת ומטגנים עד שיזהיב הצד השני.
9. מגישים עם סלסת העגבניות.

מצרכים: 
500 גרם קמח שטיבל
2.5 גרם שמרים טריים

1.5 כוסות מים או קצת יותר
1/2 כפית מלח
1 כפית חומץ

קערה גדולה מלאה שמן סויה, 
חמניות או תירס

למלית:
250 גרם בשר צוואר טחון
1/2 כפית פפריקה חריפה

מעט מלח
2 חופנים עלי תרד קצוצים

 רכז רימונים
נילון נצמד של סנו סושי

סלסה להגשה:
3 עגבניות מרוסקות

1.5 כף לימון כבוש קצוץ דק
1-1.5 כף גדושה סחוג באיכות טובה

שמאמנה ממולאת
לצפיה במתכון

ף:
תו

שי
ב

https://www.youtube.com/watch?v=3mVKa3FMS5A&feature=youtu.be


 אופן ההכנה:
1. שמים בסיר את שמן הזית ושומן הבקר ומחממים על אש 

קטנה עד שיימס.
2. בעזרת מעבד מזון, בפולסים, קוצצים את השום, הבצל, 

הגזר והסלרי ושומרים בצד.
3. כשהשומן נמס מוסיפים את נתחי הזנב ומשחימים מכל צד. 

מוסיפים את הירקות הקצוצים, את הציפורן והפטרוזיליה.
4. בשלב זה מוסיפים את היין הלבן, המלח והפלפל. מכסים 

ומבשלים על אש נמוכה משך 20 דקות.
5. מוסיפים את הפולפה והרסק, ו- 1/3 כוס מים רותחים.

6. מכסים ומבשלים על אש קטנה למשך 2-3 שעות. תלוי בגיל 
הזנב, תוך ערבוב מפעם לפעם. אם במהלך הבישול מתייבשים 

הנוזלים מוסיפים מעט מים רותחים. טועמים ומתקנים תיבול.
6. קולפים את גבעולי הסלרי וחותכים למקטעים באורך של 

כ-3 ס"מ. חולטים לדקה במים רותחים ומייבשים.
7. משרים את הצימוקים במים רותחים ל-10 דקות וסוחטים.

8. בודקים את הסיר. אם הבשר נראה כנושר מהחלויות זה 
הזמן להתקדם. לוקחים כף מנוזלי הסיר ומערבבים בתוכה 
את הקקאו. מוסיפים לסיר את הקקאו המדולל הצימוקים 

הסחוטים הסלרי החלוט והצנוברים.
9. מבשלים ללא מכסה, על אש קטנה משך 5 דקות.

10. מגישים על ריגטוני, פולנטה, אורז או על חיטה מבושלת.

מצרכים: 
1.5 כף שמן זית לטיגון השומן
100 גרם שומן בקר קצוץ דק

1 בצל
1 גזר

 1 גבעול סלרי
2 שיני שום

1 ק"ג זנב חתוך לקוביות
3 כפות שמן זית

1 חופן פטרוזיליה קצוצה דק
2-3 מסמרי ציפורן

400 מ"ל יין לבן יבש
1 כף מחוקה מלח

1 כף מחוקה פלפל שחור גרוס
2 פחיות שימורי עגבניות פולפה

2 כפות רסק עגבניות בריכוז כפול
לרוטב:

20 גרם צנוברים
30 גרם צימוקים כהים

3 גבעולי סלרי קלופים מחוטים
1 כפית מחוקה קקאו

להגשה:
פסטה ריגטוני מבושלת

קדירת זנב שור
לצפיה במתכון

ף:
תו

שי
ב

https://www.youtube.com/watch?v=YB8i9F3aAHA&feature=youtu.be


 אופן ההכנה:
1. מניחים פילטים של בר ים או דג לבן כלשהו ומכניסים 

למעבד מזון.
2. טוחנים את הדג מעט בפולסים במעבד המזון ומוציאים 

את הדג מהמעבד לקערה נפרדת.
3. למעבד המזון מכניסים בצל, פטרוזיליה, נענע ופלפל 

חריף וקוצצים בפולסים.
4. מעבירים את הירקות הקצוצים לקערת הדג, מוסיפים 
גרידת לימון, ביצה, פירורי לחם, מלח ופלפל לבן ולשים 

בעדינות וביסודיות. טועמים ומתקנים תיבול.
5. מכסים את המסה בניילון נצמד ומכניסים למקרר 

למנוחה בת שעה.
6. מכינים את הרוטב: מכניסים לסיר מיץ תפוחים, פלפל 

חריף, מחית תמר הינדי, שום, ג'ינג'ר ומלח. מכסים את 
הסיר ומצמצמים כעשרים דקות על אש בינונית. טועמים 

ומתקנים תיבול.
7. מתערובת הדג צרים כדורים בגודל של כדור פינג פונג 

ומכניסים לנוזל החם למשך כ – 5 דקות.
8. חוצים את הליים בקליפתו לאורכו ושבים וחוצים 

לאורך את כל אחד מהחצאים. פורסים לפרוסות דקיקות 
ומכניסים לנוזל החם.

9. מוסיפים את עלי הבזיליקום ומכבים את האש.
10. מגישים בקערות עם מעט מהנוזל. אם רוצים לקשט 

הרי שפרוסות דקיקות של פלפל.

מצרכים: 
250 גרם פילטים של דג ים לבן טרי 

 ללא עור קצוצים דק
1 בצל

1 חופן פטרוזיליה
1 חופן עלי נענע

1 פלפל חריף טרי
1 ביצה

2 כפות פירורי לחם
1/2 כפית פלפל לבן גרוס

1 כפית מלח
קליפת מגורדת מלימון אחד

לרוטב:
750 מ"ל מיץ תפוחים סחוט טרי

2 שיני שום קצוצות דק
1 פלפל אדום חריף, חף מזרעים 

וקצוץ דק מאוד
1 כף מחית תמרהינדי

1 ס"מ שורש ג'ינג'ר טרי קלוף ומגורד
1 כפית מחוקה של מלח

 1 ליים שקליפתו מבריקה
15 עלי בזיליקום תאילנדי )ניתן 

להמיר בעלי טרגון(

כדורי דג ברוטב תפוחים וליים
לצפיה במתכון

ף:
תו

שי
ב

https://www.youtube.com/watch?v=GkFnWZEhC3I&list=PL8jMo70ebRM4t_3HuMVEK04QROE2d5ugD&index=4


 אופן ההכנה:
1. מבשלים את תפוחי האדמה בקליפתם במים רותחים.

מקלפים את תפוחי האדמה ומועכים עד לקבלת למחית חלקה.
2. מוסיפים את הריקוטה, פירורי הלחם, השקדים הטחונים, 

מלח, ביצים ופרמז'ן.
3. קוצצים את עלי הבזיליקום ומוסיפים לתערובת.

4. מערבבים את התערובת ומוסיפים מעט גרידת לימון. 
טועמים ומתקנים תיבול.

5. צרים קציצות קטנות, מכסים בניילון נצמד, ושולחים למנוחה 
של כחצי שעה במקרר.

6. לאחר מנוחה מטגנים את הקציצות במחבת עם מעט שמן 
זית לטיגון קצר כי הקציצות עוד יתבשלו ברוטב.

7. מניחים את הקציצות המטוגנות על גבי נייר סופג.
8. מכינים את הרוטב: בסיר קטן מחממים את העגבניות.

9. מעבירים מיד למעבד מזון, מוסיפים את הסוכר החום, 
השום, הבזיליקום, הפלפל החריף, המלח ושמן הזית וטוחנים.

10. יוצקים את הרוטב זרה לסיר ומביאים לבעבוע עדין.
11. מכניסים פנימה את הקציצות המטוגנות ומערבבים בעדינות 

בעזרת ניעור הסיר, עדיף לא לערבב בעזרת כף בגלל עדינות 
הקציצות.

12. מניחים להכל להתבשל במשך כשבע דקות על אש בינונית, 
עם בעבוע עדין.

13. מצלחתים: בקערה מניחים את הקציצות ורוטב, זולפים 
שמן זית, גבינת פרמזן ועלי בזיליקום שלמים.

מצרכים: 
4 תפוחי אדמה גדולים

1/2 כוס פירורי לחם
200 גרם גבינת ריקוטה

100 גרם שקדים מולבנים טחונים
2 ביצים

1 כפית מחוקה מלח דק
100 גרם פרמזן מגורדת דק

1 חופן עלי בזיליקום
גרידת לימון מלימון אחד
2 כפות שמן זית לטיגון

לרוטב:
2 קופסאות שימורי עגבניות

1.5 כפית מלח
8 עלי בזיליקום טריים

4 שיני שום קלופות
1-2 פלפל חריף טרי

שמן זית
 1/2 כפית סוכר חום

רב מגבת של סנו סושי 
נילון נצמד של סנו סושי

להגשה:
שמן זית

עלי בזיליקום
גבינת פרמז'ן מגוררת

כופתאות תפו"א ברוטב עגבניות
לצפיה במתכון

ף:
תו

שי
ב

https://www.youtube.com/watch?v=Y84VfYZaulc&list=PL8jMo70ebRM4t_3HuMVEK04QROE2d5ugD&index=6


מסע בעקבות חומרי הגלם 
הפופולאריים במטבח הישראלי

 חצ'פורי
בשיתוף שטיבל טחנות קמח

טרטר טונה שהתחפש להמבורגר 
בשיתוף  אחים זנו דגים בע"מ

פיצה בוראטה
בשיתוף מחלבת עברי

 שווארמה הודו ופריקי
בשיתוף משק מלמד

https://www.youtube.com/watch?v=uGzaN12kiJE
https://www.youtube.com/watch?v=jt0IGuR8IMM
https://www.youtube.com/watch?v=Zy0Bu31Ol8M
https://www.youtube.com/watch?v=fVYBVyuf_D4

