
צילום: שניר )סופגי( גואטהבשיתוף:



מצרכים: 
1 מיכל שמנת חמוצה

לחם טרי
1 חציל גדול ומבריק חתוך 

לקוביות של 2 ס"מ
2 תפוחי אדמה קלופים חתוכים 

לקוביות של 2 ס"מ
2 בצלים סגולים חתוכים לרבעים

2 פלפלים חריפים חתוכים 
לחתיכות של 3 ס"מ

2 פלפלים צהובים חתוכים גס
1/2 כוס שמן זית

מלח בנדיבות
לרוטב:

1 בקבוק פאסטה
1 פלפל שחור

1 שן שום
2 ענפי טימין

1 כף שמן זית

אופן ההכנה:
1. במגש רחב שמים את כל הירקות החתוכים 

ומתבלים בשמן זית, מוסיפים מלח בנדיבות 
ומערבבים היטב.

2. אופים בתנור במשך 40 דקות על 180 מעלות.
3. מכינים את הרוטב: טוחנים בבלנדר מוט את 

הפאסטה עם השום ועלי הטימין, מלח ופלפל שחור 
ושמן זית.

4. מוציאים את הירקות מהתנור ומזלפים מעל את 
רוטב העגבניות ושמן זית, מכניסים לתנור להשחמה 

של 12 דקות על חום גבוה.
5. מפזרים מעל הרטטוי המוכן חתיכות לחם ושמנת 

ואוכלים ישירות מהתבנית.

רטטוי בנוסח ישראלירטטוי בנוסח ישראלי

צילום: שניר )סופגי( גואטהבשיתוף:

https://www.youtube.com/watch?v=ETdxzFGtKXM&list=PL8jMo70ebRM4v-d_kvLqH04I8BADNRDSv&index=2


מצרכים: 
500 גרם בשר טחון
1 כוס אורז מבושל

2 בצלים לבנים
1 צרור פטרוזיליה קצוצה

2 ביצים
1 כף רסק עגבניות

1 כפית בהרט
1 גדושה כפית פלפל שחור טחון

טחינה גולמית
מעט מלח
מיץ לימון

כוס מים קרים
לסלט:

2 עגבניות
1 פלפל חריף

כף רסק עגבניות
1 חופן פטרוזיליה

מלח
מיץ לימון
שמן זית

אופן ההכנה:
1. קוצצים בצל דק ומניחים בקערת ערבוב.

2. מוסיפים לקערה את הבשר הטחון הטרי וכוס אורז מבושל.
3. מתבלים בעזרת פלפל שחור, מלח, בהרט ופטרוזיליה קצוצה.

4. מוסיפים ביצים לתערובת.
5. מערבבים את כל החומרים היטב בעזרת הידיים, חשוב 

להוציא את האוויר ולגרום לחלבון של הבשר לשמש כ"דבק".
6. משמנים תבנית אינגליש קייק ומכניסים את התערובת 

לתבנית ודוחסים.
7. אופים בחום של 180 מעלות במשך כ – 45 דקות.

8. מכינים טחינה: מערבבים טחינה, מים קרים , מלח ולימון 
וטוחנים בעזרת בלנדר מוט.

9. מכינים סלט: קוצצים עגבניות, פלפל חריף ועשבי תיבול 
ומתבלים במלח, מיץ לימון ושמן זית ומערבבים היטב.

10. מגישים פרוסת מאפה לצד סלט עגבניות חריף וטחינה.

 מאפה סורי של מאפה סורי של
אורז בהרט ובשר טחון  אורז בהרט ובשר טחון  

צילום: שניר )סופגי( גואטהבשיתוף:

https://www.youtube.com/watch?v=Gd0E0PzZXK0&list=PL8jMo70ebRM4v-d_kvLqH04I8BADNRDSv&index=9


מצרכים: 
 750 גרם פילטים של

דג לבן
 1 חציל קלוף ופרוס

לעובי 1 ס”מ
1/3 כוס שמן זית

מלח
4 בצלים פרוסים לטבעות

5 עגבניות תמר
1/4 פלפל צ'ילי ירוק

2 כפות סוכר
מיץ מלימון אחד

3 כפות פולפה
1 כפית פלפל אנגלי טחון

1 צרור פטרוזיליה

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל-250 מעלות.

2. פורסים את החצילים לפרוסות של כ – 1 ס"מ.
3. מברישים את פרוסות החציל במעט שמן זית ומלח. קולים את 
החצילים בתנור בחום של 250 מעלות ל-12 דקות עד להשחמה.

4. חותכים את הבצלים לפרוסות ומחממים במחבת בעזרת שמן זית. 
ממליחים וצורבים. מורידים מהאש.

5. פורסים את הפילטים של הדג לקוביות ומניחים במחבת שבה הונחו 
הבצלים. מוסיפים שמן זית ומטגנים עד להזהבה משני צידיו.

6. בקערה מכינים רוטב: סוחטים מיץ מלימון אחד, פולפה, סוכר, מלח 
ופלפל אנגלי טחון ומערבבים.

7. על תבנית מניחים את החצילים לאחר הקליה. מוסיפים את הבצל 
הצרוב, קוצצים עגבניות טריות, פלפל חריף ומפזרים מעל החצילים.

8. מסדרים את הדגים המטוגנים מעל הירקות בתבנית ומוסיפים את 
רוטב העגבניות וממליחים מעט, מוסיפים שמן זית ופלפל אנגלי.

9.שמים את התבנית בתנור בחום של 250 מעלות למשך 20 דקות.
10. קוצצים פטרוזיליה ומוסיפים למנה לאחר צאתה מהתנור.

סלונה דגים עיראקיתסלונה דגים עיראקית

צילום: שניר )סופגי( גואטהבשיתוף:

https://www.youtube.com/watch?v=ySMVQHEAaAU&list=PL8jMo70ebRM4v-d_kvLqH04I8BADNRDSv&index=8


מצרכים: 
500 גרם פסטה

1/4 כוס שמן זית
350 גרם דג ים לבן ללא העור 

)בורי, דניס או לברק(
300 גרם עגבניות שרי

6 פרוסות דקות של לימון
עלים מ-5 ענפי טימין

פלפל ירוק חריף
6 שיני שום

פלפל שחור גרוס
מלח

1/4 כפית סוכר
מיץ מלימון אחד

1 חופן עלי פטרוזיליה קצוצים

אופן ההכנה:
1. מבשלים בסיר את הפסטה במי מלח לפי הוראות היצרן.

2. בזמן שהפסטה מתבשלת מכינים את הרוטב: יוצקים שמן זית 
למחבת כבדה ומחממים.

3. חותכים את הדג לקוביות. מוסיפים מלח ופלפל ומכניסים לסיר. 
מוסיפים מעט סוכר.

4. פורסים את השום, חוצים חלק מעגבניות השרי וחלק משאירים 
שלמות, קוצצים טימין ופלפל חריף

5. מוסיפים למחבת את הירקות הקצוצים ומטגנים יחד.
6. מוציאים את הפסטה ומעט ממי הבישול שלה למחבת עם 

הדגים והירקות.
7. סוחטים לימון מעל הפסטה.

פסטת דייגיםפסטת דייגים

צילום: שניר )סופגי( גואטהבשיתוף:

https://www.youtube.com/watch?v=MSmI8TzpUAI&list=PL8jMo70ebRM4v-d_kvLqH04I8BADNRDSv&index=4


מצרכים: 
600 גרם פרגיות נקיות 
ופרוסות דק לסטייקים

5 כפות שמן זית
1 כפית שטוחה בהרט

1 כפית פפריקה מתוקה
1/2 כפית כמון

1 כף רסק עגבניות
קופסת עלי גפן ממולאים

מלח, פלפל
לסלט:

3 עגבניות
1 צרור כוסברה

1 פלפל חריף ירוק
1 בצל סגול בינוני
מיץ מלימון אחד
שמן זית לתיבול

טחינה גולמית
מים

אופן ההכנה:
1. מכינים תערובת תיבול לפרגיות: שמים בקערה כמון, בהראט, פפריקה 

מתוקה, מלח, שמן זית ורסק עגבניות ומערבבים היטב.
2. פורסים על השיש רדיד אלומניום ומעליו נייר אפיה, מטפטפים מעט שמן 

זית על נייר האפייה.
3. מתבלים את הפרגיות בשמן זית ובתבלינים ומסדרים על נייר אפייה בצורה 

חופפת ויוצרים מעין משטח אחיד של פרגיות לגלגול. מוסיפים מלח ופלפל.
4. מסדרים את עלי הגפן במרכז משטח הפרגיות ומגלגלים ליצירתו רולדה, 

נעזרים בנייר האפיה ורדיד האלומניום כדי לגלגל לרולדה, עוטפים את זה כמו 
נקניק / סוכריה. מהדקים בצדדים.

5. אופים בתנור בחום של 200 מעלות במשך כ – 40 דקות.
6. מוציאים מהתנור ומקררים מעט פותחים את הנייר ופורסים לפרוסות יפות.
7. מכינים את הטחינה: שמים טחינה גולמית, מיץ לימון, מים קרים ומקציפים 

בעזרת בלנדר מוט.
8. מכינים את הסלט: קוצצים את כל המרכיבים, עגבניות, בצל סגול, פלפל 

חריף, כוסברה, ממליחים ומוסיפים שמן זית.
9. מגישים את פרוסות הפרגית הממולאת לצד סלט וטחינה.

פרגיות במילוי עלי גפן פרגיות במילוי עלי גפן 
ממולאים וסלט עגבניות חריףממולאים וסלט עגבניות חריף

צילום: שניר )סופגי( גואטהבשיתוף:

https://www.youtube.com/watch?v=WhBbmb_BK2M&list=PL8jMo70ebRM4v-d_kvLqH04I8BADNRDSv&index=6


מצרכים: 
500 גרם פרגיות

3 כפות ממרח שומשום עם  סילאן
1 צרור כוסברה

1/4 כוס מים
1 שן  שום

1 כפית שטוחה פפריקה מתוקה
מעט מלח

2 כפות שמן זית
1 לימון
לסלט:

חסה רומית
מעט מלח גס

1 לימון
1 צרור נענע

1 צרור כוסברה
1 צרור בזילקום

1 שן שום
מעט שמן זית

מלח

אופן ההכנה:
1. במעבד מזון טוחנים את ממרח שומשום וסילאן, צרור כוסברה, 

מים, שום, פפריקה מתוקה ומיץ מלימון אחד.
2. מניחים בקערה שכבה ראשונה של פרגיות ומעליה שכבה 

ראשונה של רוטב וינגרט, מסדרים עוד שכבת פרגיות ומעליה את 
שארית הרוטב ונותנים לתערובת לנוח במשך חצי שעה לפחות.

3. פורסים את הפרגיות המושרות ברוטב בתבנית, מוסיפים מעט 
מלח מלמעלה.

4. מחממים תנור ל-220 מעלות למשך 10 דקות על מצב גריל ואז 
מורידים ל-180 מעלות ל- 40 דקות נוספות.

5. מכינים את הסלט: לוקחים חסה רומית, מפזרים מעליה מלח גס. 
סוחטים מעט מיץ לימון מעל.

6. קוצצים את עלי התבלין ומוסיפים מעט מלח, שן שום ושמן זית.
7. מוסיפים את עשבי התבלין הקצוצים מעל עלה החסה המתובל.

8. מגישים את הפרגיות לצד הסלט הירוק בעלה החסה.

פרגיות בויניגרט טחינהפרגיות בויניגרט טחינה

צילום: שניר )סופגי( גואטהבשיתוף:

https://www.youtube.com/watch?v=_nwdVAgj6eE&list=PL8jMo70ebRM4v-d_kvLqH04I8BADNRDSv&index=1


מצרכים: 
1/2 כוס שמן זית

2 ק"ג כתף בקר )רצוי עגל(
מלח

1 כף רסק עגבניות
פלפל שחור גרוס

3 גזרים חתוכים גס
2 בצלים חתוכים לרבעים

10 שיני שום חצויות
1 שורש סלרי חתוך גס

1 שורש פטרוזיליה חתוך גס
1 צרור עלי פטרוזיליה

2 כוסות מים
200 גרם ערמונים קלופים בוואקום

12 בצלים קטנים
2 כפות סילאן

אופן ההכנה:
 1. מחממים שמן זית בסיר כבד ורחב שיכול להיכנס לתנור, 

מתבלים את הבקר בנמלח בנדיבות וצורבים את הבשר מכל 
הצדדים עד שהוא משחים.

2. חותכים את הגזרים, שורש פטרוזיליה, שורש סלרי, הבצלים, 
עלי פטרוזיליה והשום ומוסיפים לסיר.

3. מוסיפים מלח, פלפל, רסק עגבניות, סילאן, מים )עד לכיסוי 
הנתח( ומביאים לרתיחה.

4. מנמיכים את האש, מכסים וממשיכים לבשל לפחות שעתיים.
5. מקררים את הנתח לאחר הבישול ושומרים את מי הבישול.

6. פורסים את הנתח לאחר שהתקרר לפרוסות דקות.
7. מניחים את הפרוסות בסיר / תבנית רחב/ה, מוסיפים 

ערמונים ואת הציר שנותר ממי הבישול.
8. מכניסים את התבנית / סיר לתנור שחומם מראש ל – 250 

מעלות למשך 20 דקות.

כתף עגל בציר כתף עגל בציר 
וערמוניםוערמונים

צילום: שניר )סופגי( גואטהבשיתוף:

https://www.youtube.com/watch?v=yzqfcR8TSSo&list=PL8jMo70ebRM4v-d_kvLqH04I8BADNRDSv&index=5


מצרכים: 
2 תבניות אינגליש קייק

L 4 ביצים
1+1/2 כוסות סוכר לבן

1 כוס שמן קנולה
1 כף גרידת תפוז

350 גרם קמח לבן
1 שקית אבקת אפייה

1 כוס תירוש
לאייסינג תירוש: 

3 כפות אבקת סוכר
2 כפות תירוש

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל-160 מעלות.

2. בקערת מיקסר טורפים  סוכר, ביצים, שמן ומערבבים עד 
לקבלת תערובת תפוחה ובהירה.

3. מוסיפים גרידת תפוז מתפוז אחד, קמח, כוס תירוש ואבקת 
אפיה וטורפים לאיחוד.

4. משמנים את התבניות ומפזרים מעט סוכר, למניעת הידבקות.
5. משטחים את התערובת בתבנית ואופים כ-40 דקות, עד 

שהעוגה זהובה וקיסם הננעץ במרכז יוצא כמעט יבש.
 6. מכינים את האייסינג: מערבבים את חומרי האייסינג

ומערבבים היטב.
7. מוזגים את האייסינג על גבי העוגה.

עוגת תירושעוגת תירוש

צילום: שניר )סופגי( גואטהבשיתוף:

https://www.youtube.com/watch?v=skhB9ofvO4c&list=PL8jMo70ebRM4v-d_kvLqH04I8BADNRDSv&index=3


מצרכים: 
200 גרם שוקולד לבן

100 מ"ל תירוש
150 גרם קוקוס

אגוזי לוז קלופים למילוי
מעט קוקוס לציפוי

אופן ההכנה:
1. מחממים את התירוש בקלחת עד לרתיחה.

2. יוצקים את היין החם על קוביות השוקולד בקערה 
נפרדת ומערבבים היטב עד שהכל נמס והופך לגנאש.

3. מוסיפים את הקוקוס לקערה ומערבבים היטב.
4. מכסים את הקערה בעזרת ניילון נצמד מעבירים את 

התערובת למקרר למינימום של שלוש שעות.
5. בעזרת ידיים רטובות לוקחים מעט מהתערובת, שמים 

אגוז לוז במרכזה ומגלגלים לכדור שבמרכזו האגוז.
6. מצפים כל כדור בקוקוס ושומרים בקירור.

כדורי שוקולד לבן ותירושכדורי שוקולד לבן ותירוש

צילום: שניר )סופגי( גואטהבשיתוף:

https://www.youtube.com/watch?v=EyacOLT9WH8&list=PL8jMo70ebRM4v-d_kvLqH04I8BADNRDSv&index=7


מצרכים: 
4 כרעי עוף חצויות

3 אשכולות ענבים שחורים
3/4 בקבוק תירוש

4 כפות שמן זת
3 כפות סוכר חום

7 שיני שום
2 כרישות חתוכות בגודל 4 ס"מ

4 ענפי טימין
מלח

פלפל

אופן ההכנה:
1. מניחים על תבנית את העופות.

2. מתבלים בפלפל שחור ומלח בנדיבות.
3. מוסיפים סוכר חום.

4. פורסים את שיני החום ואת הכרישה ומוסיפים גם אותם.
5. לבסוף מוסיפים את אשכולות הענבים כמו שהם.

6. מזלפים שמן זית על הכל ואת התירוש וטימין.
7. מניחים בתנור במשך שעה ורבע על 180 מעלות.

עוף בענבים ותירושעוף בענבים ותירוש

צילום: שניר )סופגי( גואטהבשיתוף:

https://www.youtube.com/watch?v=fkQFbIgvzfU&list=PL8jMo70ebRM4v-d_kvLqH04I8BADNRDSv&index=11


מצרכים: 
1 בצל לבן

2 כפות שמן
500 גרם בשר טחון

עלים מ-10 גבעולי פטרוזיליה
עלים מ-10 גבעולי כוסברה

50 גרם פירורי לחם או קמח מצה
1/2 כפית פלפל שחור

1/2 כפית מלח
1 ביצה

1/2 כוס שמן לטיגון
לרוטב:

1 בצל חתוך לפרוסות
1 כף שמן זית

1 בקבוק פסאטה
3 שיני שום

1 כף פפריקה מתוקה בשמן
1 כפית שטוחה מלח

1/2 כפית פלפל שחור
1/2 כפית סוכר

1/2 כוס מים
1/2 חבילה אפונת גינה מוקפאת

אופן ההכנה:
1. מכינים את הרוטב: מחממים סיר, מוסיפים פאסטה עגבניות, 

פורסים שיני שום ומעט שמן זית ומוסיפים לסיר.

2. מוסיפים מעט מים, פפריקה, פלפל שחור מלח ומעט סוכר.

3. מכסים את הסיר ומבשלים על אש נמוכה.

4. מכינים את הקציצות: מכניסים את הבשר הטחון לקערה 

רחבה, מוסיפים ביצה, פטרזויליה וכוסברה.

5. קוצצים בצל לבן ומוסיפים לקערה. מוסיפים פירורי לחם.

6.מתבלים במלח ופלפל שחור ולשים היטב בעזרת הידיים.

7. מכינים קערה עם מים, טובלים את כפות הידיים ויוצרים 

מהתערובת כדורי בשר בגודל של כדורי פינג פונג.

 8. מוסיפים את הקציצות לרוטב למשך 25 דקות ומכסים.

9. כעבור 25 דק' מוסיפים את האפונה ומבשלים עוד כ– 7 דק'.

10. מגישים על אורז לבן ומעט כוסברה.

קציצות ברוטב ואפונהקציצות ברוטב ואפונה

צילום: שניר )סופגי( גואטהבשיתוף:

https://www.youtube.com/watch?v=x_JKlUBGklg&list=PL8jMo70ebRM4v-d_kvLqH04I8BADNRDSv&index=10


מצרכים: 
ממרח שומשום עם  סילאן

L 1 ביצה בגודל
1 כפית תמצית וניל
1/8 כפית מלח דק

100 גרם )3/4 כוס( קורנפלור
1 כפית אבקת אפייה

25-30 שקדים שלמים

אופן ההכנה:
1. מחממים את התנור ל- 180 מעלות ומרפדים את התבנית 

בנייר אפייה.
2. שמים במעבד מזון ממרח שומשום, ביצה, קורנפלור,אבקת 

אפיה, ביצה, תמצית וניל, מעט מלח ובוחשים היטב.
3. מרטיבים מעט את הידיים.

4. יוצרים מהבצק כדורים בגודל של אגוז מלך ומניחים 
בתבנית, במרווחים.

5. נועצים שקד במרכז כל כדור, ופוחסים מעט.
6. אופים בתנור במשך 10-15 דקות, או עד שהעוגיות 

מתייצבות ומזהיבות.
7. מוציאים, מצננים לחלוטין ומגישים.

עוגיות טחינה עוגיות טחינה 
ללא גלוטןללא גלוטן

צילום: שניר )סופגי( גואטהבשיתוף:

https://www.youtube.com/watch?v=k05J9YusCts&list=PL8jMo70ebRM4v-d_kvLqH04I8BADNRDSv&index=12


מצרכים: 
1 ק"ג סטייק פרגית טרי טחון

2 בצלים קצוצים דק
6 שיני שום  קצוצות דק
2 כפות ג'ינג'ר קצוץ דק

1 כוס כוסברה קצוצה דק
1/2 כפית צ'ילי אדום חריף גרוס

1/2 כפית מלח שולחן דק
1/2 כפית פלפל שחור גרוס

4-5 כפות קורנפלור
2 ביצים

אופן ההכנה:
1. מכינים את הציר: שמים שמן קנולה על ווק ומחממים. חותכים ג'ינג'ר ושום לפרוסות ומטגנים.

2. פורסים פטריות וצ'ילי אדום ומוסיפים לווק. מוסיפים מלח, סוכר דמררה,סויה, מים.
3. פורסים עלי כוסברה ובצל ירוק ומוסיפים. מרתיחים.

4. לקראת סוף בישול הציר מוסיפים קרם קוקוס.
5. מכינים את הקציצות: קוצצים ג'ינג'ר קצוץ ומניחים בקערה.

6. קוצצים דק בצל לבן, כוסברה ופלפל אדום ומוסיפים לקערה עם בשר פרגית טחון, מלח, סוכר וקורנפלור.
7. מרטיבים את הידיים ויוצרים קציצות מתערובת העוף בגודל של כדורי פינג פונג.

8. מכניסים את כדורי העוף לווק עם הציר.
9 מכינים ויניגרט להגשה: טוחנים בעזרת בלנדר מוט ממרח שומשום קוקוס,צ'ילי אדום, ג'ינג'ר, כוסברה, 

סויה, מים ומיץ לימון.
10. מניחים את הקציצות על גבי אורז לבן, מוסיפים ויינגרט מלמעלה ובצל ירוק.

כדורי עוף אסייתיםכדורי עוף אסייתים

צילום: שניר )סופגי( גואטהבשיתוף:

2 כפות שמן קנולה מזוכך 
לטיגון
לציר:

3 כפות שמן קנולה
1 כף ג'ינג'ר טרי

2 שיני שום  
4 פטריות פורטובלו
1 פלפל צ'ילי אדום

1 בצל  ירוק קצוץ
עלי כוסברה

1+1/2 כוסות מים
2 כפות רוטב סויה
2 כפות סוכר חום 

דמררה
1 כפית קורנפלור

1 כוס מים
1 כוס קרם קוקוס

לרוטב ויניגרט להגשה:
2 כפות ממרח שומשום 

עם קוקוס

1 פלפל צ'ילי
1 כפית ג'ינג'ר

1 חופן כוסברה
מיץ מלימון אחד

1 כף סויה
2 כפות מים

בצל ירוק חתוך 
לעיגולים
אורז לבן

https://www.youtube.com/watch?v=nxVpQbLYpjI&list=PL8jMo70ebRM4v-d_kvLqH04I8BADNRDSv&index=13


מצרכים: 
5 כפות שמן קנולה
1 פלפל חריף ירוק

8 שיני שום כתושות
1 כפית פפריקה מתוקה

1 כפית שטוחה כמון
1/4 כפית קימל

1 בקבוק פאסטה
1 כוס מים

לימון
לבצקניות:

מלח
1/2 כוס קמח
1/2 כוס מים
2 כפות שמן

אופן ההכנה:
1. בסיר מחממים שמן קנולה.

2. פורסים את השום ומטגנים בסיר עד להזהבה.
3. קוצצים פלפל ירוק חריף ומוסיפים גם אותו לסיר.

4. מוסיפים מלח, פפריקה מתוקה, כמון ומעט קימל טחון.
5. מוסיפים את הפאסטה וכוס מים ומבשלים 10 דקות עד 

לרתיחה.
6. מכינים בצקניות: בקערה מניחים את הקמח, המים, המלח 

והשמן ובוחשים.
7. מכינים גליל מהבצק וחותכים לחתיכות קטנות – בצקניות.
8. מוסיפים את הבצקניות למרק ומבשלים עוד כ– 10 דקות 

ועד שהם צפים.
9. מגישים בקערה וסוחטים לימון למעלה.

מרק קיקוט אדום וחריףמרק קיקוט אדום וחריף

צילום: שניר )סופגי( גואטהבשיתוף:

https://www.youtube.com/watch?v=BTwXKTFt_bk&list=PL8jMo70ebRM4v-d_kvLqH04I8BADNRDSv&index=14


מצרכים: 
400 גרם גבינת ריקוטה
700 גרם תרד טרי ללא 

הגבעולים העבים
מלח

קורט אגוז מוסקט
50 גרם גבינת פרמז'ן או פקורינו

1 ביצה טרופה
1 כוס קמח

לרוטב:
מעט שמן זית לטיגון

100 גרם חמאה
4 – 3 עלי מרווה

מלח
פלפל שחור גרוס

להגשה:
גבינת פרמז'ן

אופן ההכנה:
1. חולטים תרד: מרתיחים מים בסיר, שמים את התרד במסננת 

וחולטים אותו למשך 2 דקות.
2. לקערה מכניסים ריקוטה, אגוז מוסקט, מלח, ביצה ומערבבים.

3. מוסיפים לתערובת את הפרמז'ן המגורר.

4. מוסיפים קמח לתערובת שהופכת לבצק.
5. סוחטים את התרד ושומרים את המים בצד.

6. קוצצים את התרד על קרש חיתוך ומוסיפים לבצק.
7. מקמחים את משטח העבודה ויוצרים גליל מהבצק.

8. חותכים את הגליל לפרוסות / חתיכות ניוקי.
9. מבשלים את הניוקי במי הבישול של התרד במשך 3-4 דקות, אחרי 
שהם צפים, מחכים עוד דקה ואז מוציאים. )סה"כ כ– 5 דקות בישול(. 

10. מוציאים את הניוקי ומניחים על גבי נייר סופג.
11. מכינים את הרוטב: שמים מעט שמן זית במחבת, מניחים את 

הניוקי, ממליחים ומוסיפים חצי כוס ממי הבישול של הניוקי.
12. מוסיפים חמאה אחרי שמכניסים את נוזלי הבישול.

13. מוסיפים מרווה ומערבבים בעדינות ומגררים פרמז'ן מלמעלה.

נודי – כדורי ניוקי ריקוטהנודי – כדורי ניוקי ריקוטה

צילום: שניר )סופגי( גואטהבשיתוף:

https://www.youtube.com/watch?v=cKvuVPKPjZ4&feature=youtu.be

