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לבצק:
3.5 כוסות קמח שמרים לפיצה 	 

ופוקצ'ה של אסם )כ-500 גר'(
6 כפות שמן זית 	 
2 כפיות סוכר	 
1 כפית מלח גדושה	 
1.5 כוסות מים פושרים	 
לציפוי ומילוי:	 
6 כפות שמן זית	 
6 כפות מים 	 
מלח גס	 
1 ענף רוזמרין )רק העלים(	 
2 שיני שום קצוצות	 
פלפלים, בצל, חצילים, עגבניות - או 	 

כל ירק אחר שאוהבים. 

אופן ההכנה: 
1. מעבירים לקערה את הקמח, סוכר, 

מים פושרים, שמן זית ומערבבים 
עד שמתקבל בצק חלק. לקראת סוף 

הלישה מוסיפים קמח. 
2. מוציאים את הבצק למשטח 

עבודה, מורחים מעל שמן מעל 
למניעת התייבשות, מכסים במגבת 

ונותנים לבצק לנוח במשך 10-15 דק'. 
3. מחלקים את הבצק לשני חלקים 

ושמים כל חלק במגש אפיה משומן. 
4.  מכסים את הבצק ומשאירים 

לתפוח במקום חמים למשך שעה, עד 
שהבצק מכפיל את נפחו. 

5. כשהבצק תפוח לשים אותו 
להוצאת האוויר ומשטחים באמצעות 

הידיים כל חלק. 
7. שמים על כל פוקצ'ה 3-4 כפות 

גדושות של תערובת שמן זית ושום 
קצוץ ויוצרים גומות בעזרת האצבעות. 
מפזרים ירקות ועלי רוזמרין במעגלים. 

מכסים במגבת ומתפיחים במשך 60 
דקות נוספות. 

8. אופים בתנור שחומם מראש לחום 
של 220-240 מעלות, במשך 15 דקות 

או עד להזהבת הבצק. 

פוקצ'ה / ראש העיר איציק דנינו

חזרה לתוכן עניינים <<<3



מנכ"ל המתנס שי אלקלעי בורקס במילוי תרד וגבינה / 

מצרכים
1 ק"ג בצק עלים 	 
800 ג׳ עלי תרד קפואים	 
 גביע קוטג׳ 	 
 קוביית גבינה בולגרית מפוררת 	 
 150 ג׳ גבינה צהובה מגורדת	 
 2 ביצים	 

אופן ההכנה: 
שוטפים את עלי התרד במסננת 

ומנקזים את עודפי הנוזלים, שמים 
בקערה יחד עם הגבינות והביצים 

 ומערבבים היטב.
מחלקים את הבצק ל- 4, מרדדים 
כל רבע למלבן דק . מורחים רבע 

מכמות המלית ומגלגלים לרולדה . 
את הרולדה מסדרים בצורת “שבלול״ 

ומניחים בתבנית אפיה מרופדת בנייר 
אפיה. מורחים בביצה, אופים בתנור 
בטמפרטורה של 200 מעלות למשך 

 כ-25 דקות עד השחמה . 
מומלץ להגיש עם יוגורט
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מצרכים
10 ביצים 	 
6 כפות סוכר 	 
1 אינסטנט פודינג וניל 	 
1 אינסטנט פודינג שוקולד	 
כוס חלב 	 
שמנת מתוקה 	 
180 גרם שוקולד מריר 	 
3 כפות מים 	 
25 גרם מרגרינה	 

אופן ההכנה: 
שכבה ראשונה

להפריד 7 ביצים להקציף חלבונים פלוס 
3 כפות סוכר, לאחר שהקצף התקשה 

להוסיף חלמונים ואינסטנט פודינג 
שוקולד, לאפות כ-20 דקות בחום של 

170 מעלות 

שכבה שניה
לאחר העוגה התקררה להקציף שמנת 

מתוקה יחד עם כוס חלב ואינסטנט 
פודינג וניל להוסיף לשכבה הראשונה, 

להכניס לקירור כשעה. 

שכבה שלישית 
להפריד 3 ביצים, להקציף חלבונים יחד 

עם 3 כפות סוכר. 
בקערה נפרדת להכניס את השוקולד יחד 

עם המרגרינה  ו-3 כפיות מים  להמסה 
במיקרוגל. לערבב היטב ולהוסיף את 

החלמונים ושוב לערבב
להוסיף את קערת השוקולד לקצף 

הביצים, לערבב היטב, להוסיף לשכבה 
השנייה ולקרר למשך כל הלילה 

אירית בן חמועוגת מוס / 
חברת הנהלת המתנס
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רביולי ברוטב אלפרדו פטריות ובזיליקום 

מצרכים
חבילת רביולי 	 
שמנת לבישול 	 
בצל חתוך דק	 
חבילת פטריות 	 
4-5 שיני שום 	 
פרמז'ן 	 
עלי בזיליקום 	 

אופן ההכנה: 
1.מטגנים בצל בחמאה עד שהבצל הופך 

לשקוף 
2. מוסיפים לטיגון שום ופטריות

לאחר מכן מוסיפים שמנת מתוקה 
ומביאים לחתיכה.

3.מוסיפים את המלח פלפל ואגוז 
מוסקט.

4.מבשלים בסיר נפרד את הרביולי במים 
רותחים עד שהרביולי צפים בסיר.

מערבבים את הרוטב לרביולי המוכן 
ומקשטים עם עלי הבזיליקום

איריס רוימי משתפת במתכון של בנה שימי רוימי ז"ל
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לחמניות ממולאות בגבינות/ אליס אלימלך
מצרכים

לבצק
קילו קמח מנופה	 
ביצה אחת	 
2 כפות סוכר	 
כף מלח	 
2 כפות שמרים גדושות	 
2 ורבע כוסות מים	 
רבע כוס שמן	 

למלית 
250 גרם גבינה צפתית 5% שומן      	 

מפוררת
3 כפות בצל מטוגן, מסונן	 
2 כפות בזיליקום קצוץ דק	 
150 גרם גבינה צהובה מגורדת	 

1 ביצה	 
מלח ופלפל שחור לפי הטעם	 

אופן ההכנה: 
1. מערבבים יחד את כל החומרים לבצק 

עד לקבלת בצק אחיד. משארים בצד 
למנוחה של כ-10 דקות 

2. מלית: מערבבים את כל החומרים 
למלית בקערה אחת

3 מכינים מהבצק מספר כדורים, 
ממלאים במלאית סוגרים ומפזרים מעל 

שומשום
4 בתנור שחומם מראש ל-170 מעלות 
אופים כ-30 דקות או עד שהלחמניות 

זהובות
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קיש בטטה/ אורפז חסן
מצרכים

לקלתית
2 כוסות קמח	 
200 גרם חמאה חתוכה לקוביות	 
1 ביצה	 
1 כפית שטוחה מלח	 
3 כפות מים קרים )בסוף(	 

למלית:
50 גרם חמאה	 
1 בטטה בינונית חתוכה לקוביות	 
200 גרם גבינה מלוחה )חמד/פרמזן( 	 

מפוררת או חתוכה לקוביות.
250 מ"ל שמנת לבישול	 
1/3 כוס צנוברים )לא חובה(	 
2 כפיות עירית קצוצה או בצל ירוק.	 
3 ביצים טרופות	 
מלח ופלפל לפי הטעם	 
 	

אופן ההכנה: 
קלתית:

מערבלים את כל המצרכים )ללא המים( 
לאחר שהחומרים התאחדו מוסיפים את 
המים וממשיכים לערבל עד להתאחדות 
כל החומרים. לשים לב שלא נותרו גושי 

חמאה. מסדרים בתבנית עגולה קוטר 30 
ס"מ. דוקרים במזלג למכניסים למקפיא 

לשעה. ולאפות כ-20 דקות בחום של 
180 מעלות. לאחר צינון קל שופכים 

מעל את המלית.

מלית: לטגן את הבטטה בחמאה עד 
להזהבה. ולערבב עם שאר החומרים.

לשפוך על הקלתית האפויה ולאפות שוב 
למשך חצי שעה )או יותר, עד להזהבת 

התערובת( בחום של 160 מעלות.

חזרה לתוכן עניינים <<<8



מצרכים
7 בצים מופרדות	 
 כוס סוכר	 
4 כפות קורנפלור	 
 4 כפות פודינג וניל	 
2 שקיות סוכר וניל	 
גרידת לימון. )לא חייב(	 
750 גרם גבינה 5 אחוז	 
1 שמנת חמוצה	 

אופן ההכנה: 
תבנית מספר 24. 

להדליק תנור בחום 200. ובתחתית התנור 
להשים תבנית מים. 

נתחיל בהכנת העוגה. 
1. להפריד חלבונים וחלמונים. בקערת 

החלמונים לשים את הגבינה ואת השמנת 

החמוצה, פודינג וניל, קורנפלור וגרדת 
הלימון, מערבבים היטב. 

2. לוקחים את החלבונים מקציפים עם 
כוס הסוכר וסוכר הוניל כששופכים 

לסירוגין בהדרגה. מקציפים לקצף לבן 
מבריק,  לא קשה וחזק. 

3. לאחר שהקצפנו את החלבונים, 
מוספים למסה את הגבינה בצורת קיפול 

בעדינות.
4. משמנים תבנית עם נייר אפיה .לשים 

את הבלילה בתבנית ולהכניסה לתנור 
לרבע שעה .

5.לאחר מכן להנמיך ל-150 מעלות 
ולאפות כשעתיים. לכבות את התנור 

לאחר שעה להוציא .לקרר ולקשט אך 
שבה לכם אפשר גם בלי אבקת סוכר 

מעל.

עוגת גבינה / טובה ניסים
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כנאפה / משפחת גולן 
מצרכים

250 גר שערות קדאיף	 
100 גר חמאה מומסת 	 
כף אבקת סוכר 	 

מלית:
גבינת ׳טוב טעם׳	 
גבינת ריקוטה	 

סירופ:
כוס וחצי מים	 
כוס וחצי סוכר )אפשר גם פחות(	 
פיסטוקים קצוצים	 

אופן ההכנה: 
הכנת אטריות הקדאיף:

1. לגזור את אטריות הקדאיף לרצועות 
קצרות, יש גם אטריות קצרות מוכנות 

לקדאיף.
2. לערבב את החמאה המומסת עם 

אבקת הסוכר, לצקת על האטריות 
ולעסות עד שכל האטריות מצופות 

בחמאה.
הכנת המילוי:

1. לערבב היטב את כל המצרכים.
2. להניח בצד.

הכנת סירופ הסוכר:
1. להרתיח את המים והסוכר כ- 5 דקות.

2. להסיר מהאש ולהוסיף את מי הוורדים 
)לא חייב(

הכנת הכנאפה:
1. להדק חצי מכמות אטריות הקדאיף 

במחבת טפלון.
2. למרוח את מלית הריקוטה על 

האטריות ולהשאיר שוליים של 1 ס"מ.
3. להוסיף את שאר האטריות מעל מלית 

הגבינה, להדק קצוות למאפה אחיד.
4. כשהאטריות מזהיבות להפוך את 

הכנאפה על צלחת, להחליק את הכנאפה 
חזרה ולטגן את הצד השני עד להזהבה.

5. למזוג מעל הכנאפה את סירופ הסוכר 
שהספיק להתקרר

6. להוסיף מעל פיסטוקים קצוצים.
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מצרכים
 3 כוסות קמח 	 
 3 ביצים 	 
 1 אבקת אפייה 	 
 חצי כפית מלח 	 
 1 כוס סוכר 	 
 1 כפית סודה לשתייה 	 
 3 כפות ברנדי	 
 100 גרם  חמוציות 	 
 100 גרם שקדים )לא קלויים(	 
 100 גרם אגוזי בונדוק )אגוזי לוז(	 

אופן ההכנה: 
לערבב בקערה את כל המצרכים 

היבשים. 
להוסיף את הביצים והברנדי. ללוש היטב 

ולחלק ל-2 כדורים ומהם ליצור נקניק 
ארוך. במידה ודביק להיעזר להרטיב 

מעט את הידיים. 

לאפות במשך 35 דקות על חום 
של 180 מעלות. 

כשמתחיל להשחים לתת לזה להתקרר 
ואז לפרוס דק ולהניח על נייר האפייה, 
להחזיר לתנור על חום של 100 מעלות 

כשעה נוספת. 

עוגיות ביסקוויטים / חנה אוזן 
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מצרכים
700 גרם גבינה לבנה 	 
 250 גרם גבינת מסקרפונה	 
 100 גר סוכר 	 
6 ביצים מופרדות 	 
1 חבילת אינסטנט פודינג וניל	 
 חצי כוס קמח תופח	 
 גרידת לימון	 

לציפוי 
פירות יער	 

אופן ההכנה: 
1. מחממים תנור לחום של 120 מעלות 
2. שמים בקערה מחצית מכמות הסוכר, 

גבינות חלמונים, אינסטנט פודינג וניל, 
קמח וגרידת לימון ומערבבים. 

3. בקערה נפרדת, מקפיצים חלבונים עם 
המחצית השנייה של הסוכר לקצף יציב 

4. מקפלים את ההקצפה לתוך תערובות 
הגבינה, יוצקים לתבנית ואופים כשעה 

או עד שהעוגה יציבה 
5. מצננים את העוגה ואז מקשטים 

עוגת גבינה ופירות יער / נועה אורים 

מי ברכב? מי ברגל?
מילים: רפאל ספורטה
לחן: עמנואל עמירן 

מי ברכב? מי ברגל ?
מי יצעד בסך

מי בראש ישא הדגל
ובתוף מי יך

הך בתוף, במצילתים
בשליש, בצלצל

נעלה נא לירושלים
שם נחולה כל הליל
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מצרכים
1 ק"ג קמח מנופה	 
2 כפות סוכר	 
כף מלח	 
3 ביצים	 
חצי כוס שמן	 
שמרים יבשים 2 כפות גדושות	 
מים בין 3 ל-4 כוסות	 

אופן ההכנה: 
לשים כל החומרים בקערה

ולהוסיף מים בהדרגה עד
לקבלת בצק אחיד

לתת לבצק לנוח כרבע שעה
וללוש עוד פעם

לתת לבצק לנוח עוד כ חצי שעה
עד שיתפח טוב .

מהבצק לקרוץ עיגולים 
או לעשות צמות

לשים על מגש עם ניר אפיה
למרוח ביצה עם מעט חומץ

אפשר לפזר שומשום או קצח או גרעינים
או לשלב .

להתפיח שוב ולאפות בחום 200 מעלות
עד להזהבה .

לחמניות בית עם ביצים / חנה יוסף

סלינו על כתפינו
מילים: לוין קיפניס | לחן: ידידיה אדמון

צֹות ָהָאֶרץ ּבָאנוּ, ינוּ עֲטוִּרים; ִמּקְ ָראׁשֵ
ֵהבֵאנוּ ּבִּכוִּרים.

ִמיהוָּדה, ִמיהוָּדה, ִמּשֹׁוְמרֹון,
ִמן הָעֵֶמק, ִמן הָעֵֶמק וְַהגָּלִיל –

ֶרךְ לָנוּ, ּבִּכוִּרים ִאּתָנוּ, ּפַנּוּ ּדֶ
ַהךְ, ַהךְ, ַהךְ ּבַּתֹף וְַהךְ ּבֶָחלִיל!
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מצרכים
לבצק

1 ק"ג תפוחי אדמה בקליפתם	 
200 250 גר' קמח מנופה	 
1 ביצה	 

לרוטב 
200 גר חמאה, מפזרים	 
6-7 עלי מרווה	 
3-4 שיני שום	 
מלח 	 
פלפל	 

אופן ההכנה: 
להניח את תפוחי האדמה על תבנית 

ומעליה מלח גס, אפייה מעל מלח גס 
מונעת הצטברות נוזלים. יש לאפות את 

תפוחי האדמה בחום של 180° כשעה עד 
להתרככות. )להפוך מדי פעם(.

בעודן חמות, מרוקנים לכלי את " בשר" 
תפוחי האדמה ומוסיפים כ-100 גרם 

קמח, יש ללוש בעדינות את הבצק 
ולהוסיף בהדרגה את 200/250 גרם 

הנותרים.)אם הבצק דביק, ניתן להוסיף 
קצת קמח ייתכן ולא צריך את כל הכמות(. 

יוצרים מעין נחש בעובי 1 וחצי ס"מ 

חותכים לאורך של כ- 2 מ' , אפשר יותר.
לפי העין. אני משתמשת במכשיר עץ 

ליצירת הפסים על הניוקי אבל ניתן 
להחליק עם מעט לחץ של האגודל על 

החלק השקוע של המזלג. בינתיים, 
מרתיחים מים בסיר, שמים את הניוקי עד 

שהוא צף. בזמן הזה הרוטב יחכה לניוקי 
ולא להיפך. אצלנו אין העדפה לרוטב 

מסוים. אנחנו אוהבים כל רוטב. 
להכנת הרוטב

רוטב: במחבת ממיסים כ 200 גר חמאה, 
מפזרים כ 6-7 עלי מרווה, או /פחות /

יותר לפי הטעם , מוסיפים כ 3 4 שיני 
שום שלמים מלח, פלפל לבן, מוסיפים 

את הניוקי, מקפיצים ומגישים חם ומעל 
גבינת פרמז'ן/ מגורדת גס.

ניוקי / משפחת חזן/מויאל

שבועות הוא אחד משלושת החגים 
הנזכרים בתורה והיחיד ללא תאריך. 

תאריך החג נקבע על פי ספירת 
העומר, המתחילה בחג הפסח 

ומסתיימת בתום 
שבעה שבועות, 
ומכאן שם החג

הידעתם!
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מצרכים
6 תפוחי אדמה	 
חמאה )להברשה(	 
מלח דק	 
פלפל שחור גס	 
150- גרם גבינה מגורדת איזו שרוצים	 
1- גמבה, 3 פטריות טריות/שימורים/2 	 

גבעולים בצל ירוק
6 ביצים	 

אופן ההכנה: 
1. אופים את התפוחי אדמה עד 

שמשחים.
2. חותכים את השכבה מלמעלה.

3. מוציאים את החלק הפנימי.
4. לקחת מברשת עם חמאה ולמרוח את 
הבפנים של התפוחי אדמה ולפזר קצת 

מלח ופלפל
5. לגרד קצת גבינה לתוך התפוחי אדמה.

6.אפשר להוסיף פלפלים מטוגנים/
פטריות מטוגנות מעט/בצל קצוץ ועוד

7. למלא את התפוחי אדמה כ3/4 ולאחר 
מכן לשבור בפנים ביצה )כמו ביצת עיין(.

8. מפזרת מעל קצת פלפל גרוס ומלח 
דק.

9. אפשר מעל לפזר עוד קצת מהתוספות 
ששמנו בפנים )בצל ירוק עדיף(.

10. להכניס הכל לתנור כ- 15-20 דקות.
11. לבדוק אם הביצה התבשלה.

12. הכי טעים כשהביצה רכה.
בתאבון

תפוח אדמה עם ביצה / אתי מוריוסף 
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מחממים תנור -לא טורבו לחום של 190 
מעלות, שמים בתחתית מגש עם מים 

ליצירת אדים.
הערה! עליכם להוציא ביצים ומוצרי חלב 

כחצי שעה לערך לפני הכנת העוגה.

סיר ג'חנון קוטר 24
נייר אפייה גזור לעיגול ע"פ קוטר הסיר 

ולרצועות שיעטפו את פנים הסיר.
יש חשיבות לשימון הנייר היטב!!

קרם
2 שמנת מתוקה + 3 כפות סוכר : 

מקציפים עד לקבלת קרם יציב. הקרם 
יכנס למקרר עד לצינון העוגה

זילופי הקישוט
בישול על הגז ל 10 דקות בסיר עם

2 כפות פירות יער + רבע כוס מים + 2 
כפות שטוחות סוכר.

לצמצום הנוזלים עד לקבלת מרקם סמיך. 
מכבים את האש וממתינים עד לצנון.

מצרכים
6 ביצים L בטמפרטורת החדר	 
כוס סוכר	 
גרידת לימון מלימון אחד	 
6 כפות קורנפלור	 
4 כפות פודינג וניל	 
3 גביעי גבינה לבנה 5% בטמפרטורת 	 

החדר )250 גרם(
1 שמנת חמוצה בטמפרטורת החדר	 

אופן ההכנה: 
קערה אחת: להקציף חלבון עם חצי כוס 

סוכר עד לקבלת קצף יציב מאוד.
קערה שנייה: להקציף חלמונים + גבינות 
+ יתרת הסוכר + חומרים יבשים + גרידת 

לימון עד לקבלת מרקם אחיד. להפסיק 
פעולת מיקסר.

בעזרת לקקן להעביר 1/3 מתערובת 
החלמונים אל החלבונים ובתנועות קיפול 

להטמיע את התערובות האחד בשני. 
להוסיף בשנית עוד 1/3 מהכמות ושוב 

בתנועות קיפול וכך גם עם השליש 
האחרון.

להעביר את העוגה לסיר, להכניס לתנור 
שחומם ל 190 מעלות לרבע שעה.

כעבור רבע שעה להוריד חום התנור ל 
100 מעלות ולאפות עוש שעה נוספת.

העוגה מוכנה כאשר אנו מכניסים קיסם 
והוא יוצא לחלוחי מעט אבל לא עם נוזלי 
העוגה. מוציאים את העוגה וממתינים עד 

שהיא מתקררת לחלוטין.

בעזרת סכין לא משוננת מעבירים מסביב 
לסיר, ושולפים את רצועות נייר האפייה 

ולאחריו מחלצים את העוגה.
לוקחים צלחת שטוחה גדולה יותר 

מניחים על הסיר והופכים אותה. 
ומסירים את נייר האפייה שהיה 

בתחתית. - אני הופכת אותה שוב.

מצפים בקרם, מכניסה למקרר לקירור 
של לפחות לילה ורק למחרת כשהעוגה 

קרה אני מזלפת את הריבה שהוכנה.. 
בעזרת כפית, שקית זילוף איך שנוח 

לכם.

עוגת גבינה בטעם של פעם / אתי אבוטבול פרץ
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עוגת ביסקוויטים עם ריבת חלב / שגית אברהם
מצרכים

2 שמנת מתוקה	 
כוס חלב 	 
6 כפיות פודינג 	 
6 כפות גבינה לבנה 	 
6 כפות ריבת חלב 	 

אופן ההכנה: 
1. מקציפים את השמנת המתוקה יחד 
עם כוס החלב והפודינג בקערה נפרדת 

מערבבים  גבינה עם ריבת החלב. לוקחים 
את תערובת הגבינה וריבת החלב ומוספים 

לקרם מקציפים עד שהתערובת אחידה.
לוקחים ביסקוויטים וטובלים בחלב 

)או בנס קפה - כפית נס עם מים וסוכר(

מסדרים את הביסקוויטים בתבנית 
ומעליהם שופכים את הקרם. יוצרים 

שיכבה נוספת של הביסקוויטים ושופכים 
מעל את החצי הנותר של הקרם. מעל 

מזגגים עם ריבת חלב  

מצרכים
 סלסלת עגבניות שרי, כ-500 גרם	 

)רצוי לשלב עגבניות בצבעים שונים(
100-120 גרם כדורי מוצרלה קטנים חצויים 	 
 כרבע כוס עלי בזיליקום חתוכים גס.	 

תיבול
4 כפות שמן זית	 
כף חומץ בלסמי	 
מלח ופלפל שחור לפי הטעם	 

אופן ההכנה: 
1. חותכים את עגבניות השרי לחצאים 

ומניחים בקערה. מוסיפים כדורי מוצרלה 
 חצויים ועלי בזיליקום חתוכים גס.

2. לפני ההגשה מתבלים בשמן זית, חומץ 
בלסמי ומלח.

סלט קפרזה איטלקי / סיון סויסה
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פיצה / זנט אמסלם
מצרכים

לבצק
2 כוסות קמח 	 
חצי כפית שמרים 	 
כף שמן 	 
ביצה אחת 	 

לרוטב 
2 עגבניות 	 
2 שיני שום 	 
 פטריות 	 
תירס	 
גבינה צהובה מגורדת 	 

אופן ההכנה: 
מכינים את הבצק: מערבבים 

בקערה את הקמח, שמרים, שמן 
ואת הביצה מוסיפים מלח ושמים 

בצד למנוחה  כ- 10 דקות.

הכנת הרוטב: במחבת מטגנים   
עגבניות  ושום עם קצת מלח ופלפל 

שחור  
מרדדים את הבצק ומעלו מורחים 
את הרוטב ומוספים גבינה צהובה, 

פטריות ותירס
מכניסים לתנור שחומם מראש על 

180 מעלות כ-25 דקות.

מצרכים
לבצק

מלאווח	 
ירקות שאוהבים: תירס, פטריות גמבות וכו'	 
גבינה צהובה 	 
גבינת לבנה	 
שמן זית  	 

אופן ההכנה: 
מורחים את המלאווח במעט שמן זית, מוספים 

את הירקות )לאחר שחתכנו אותם(  ומעליהם את 
גבינת הלבנה ואת הגבינה הצהובה. 

מקפלים לחצי מורחים מעט שמן זית ומפזרים 
שומשום מעל. 

מכניסים לתנור שחומם מראש על 180 מעלות 
כ-10 עד 15 דקות.

מאפה מלאווח/ זנט אמסלם 

חג השבועות הוא אחד 
משלוש הרגלים: פסח, 

שבועות וסוכות.

הידעתם!
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פרח גבינות ובזיליקום / אסתר מימון

מצרכים

לבצק:
 2.5 כוסות קמח	 
1 כפית מלח	 
1 כף שמרים	 
 	bio 1 גביע יוגורט
50גרם חמאת תנובה	 
1/3 כוס+ כף חלב פושר	 

למלית:
50 גרם חמאה מומסת	 
2 שיני שום כתושות	 
1 כף עלי בזיליקום קצוצים	 
1 שקית פתיתי גבנ"צ	 
1/2 קופסה בולגרית או כבשים	 

אופן ההכנה: 
1.לשים עם וו לישה קמח מלח שמרים 
לאט לאט מוסיפים יוגורט חמאה וחלב 
עוד 10 דקות עד לקבלת בצק רך וחלק.

2. מכסים ומתפיחים עד שהבצק מכפיל 
את עצמו.

3. מכינים את המלית
ממלאים

4. חוצים את הכדור ל-2 מרדדים את 
הבצק לעיגול בקוטר 26 ס"מ

5.מפזרים את המלית , מכסים בחצי 
השני של הבצק.

6. מניחים באמצע כוס וחותכים רצועות, 
מסובבים כל חלק ל-3 סיבובים לכיוון 

אחד לקבלת צורת בורג.
7. אופים 30 דקות עד שהמאפה זהוב.

8. מוציאים ומברישים בתערובת החמאה
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מצרכים
750 גרם גבינה לבנה 5% 	 
 4 כפות קורנפלור	 
6  ביצים )מופרדות(	 
2 כפיות סוכר וניל 	 
גרדת לימון 	 
 10 כפות סוכר	 

אופן ההכנה: 
קערה ראשונה: מערבבם את 

הגבינה עם  4 כפות קורנפלור, 6 
חלמונים, סוכר וניל וגרידת לימון 

קערה שניה: מערבבים את 
החלמונים עם 10 כפות סוכר את 

לקבלת קציפה לבנה

לאחר מכן מקפלים את תערובות 
הגבינה עם הקציפה ומוזגים 

לתבנית.
בתבנית משומנת עם אמבט מים 

בתחתית בחום200 מעלות אחרי 10 
דקות להוריד לחום 160 מעלות

עוגת גבינה / אנט טויזר

לפי המסורת 
נולד דוד המלך בחג השבועות

 לכן נוהגים לקרוא את מגילת רות 
שהיא מגילת היוחסין

 של דוד המלך.

הידעתם!
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מצרכים
150 גרם שוקולד מריר 	 
150 גרם חמאה 	 
200 גרם סוכר )כוס(	 
כפית תמצית וניל 	 
3 ביצים 	 
140 גרם קמח )כוס(	 

שכבת הגבינה
500 גרם גבינה לבנה	 
2 כפות קורנפלור	 
2כפיות תמצית וניל 	 
2 ביצים 	 
חצי כוס סוכר 	 

אופן ההכנה: 
1. להמיס שוקולד וחמאה לבלילה 

אחידה להוסיף סוכר, וניל כשהבלילה 
אחידה להוסיף את הביצים אחת אחת 

ולערבב במהירות אחרי כל הוספה, בסוף 
להוסיף את הקמח. להניח בצד.

2. לערבב את מצרכי הגבינה לבלילה 
אחידה. להעביר את תערובת השוקולד 

לתבנית מעל להוסיף את הגבינה, 
תערובת הגבינה לערבב מעט ליצירת 

צורות עם סכין "להרים" את בלילת 
השוקולד עד שיצאו צורות. 

3.להכניס לתנור שחומם מראש על 180 
מעלות כ-25 דקות או עד שהיא מתייצבת

4. לצנן כשעתיים ולחתוך לקוביות.

בראוניז שיש שוקולד גבינה / חנה יוסף
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מצרכים
3 בצים טרופות	 
 200 גרם גבינה צהובה מגורדת	 
 1 קוטג' 	 
3 כפות קמח	 
 פלפל ומלח	 
 600 גרם ברוקולי/בטטה/ פטריות/תרד	 
1/2 קופסה בולגרית או כבשים	 

אופן ההכנה: 
מערבבים את כל החומרים לתערובות 

אחידה, ניתן להוסיף מעל פירורי לחם, 
גרעיני חמנייה או קוואקר. 

מכניסים לתנור שחומם מראש ב-180 
מעלות עד שמזהיב

ארץ זבת חלב
מילים: שמות פרק ג

לחן: א. גמליאל

ארץ זבת חלב
חלב ודבש

ארץ זבת חלב
חלב ודבש

פשטידה חלבית / סימון אלגרבלי
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מצרכים
מרכיבים לשלב הראשון 

כוס סוכר 	 
200 גרם יוגורט לבן 	 
4 ביצים מופרדות	 
250 גרם גבינה לבנה 5%	 
 250 גרם גבינת שמנת	 
גרידה מלימון שלם 	 
2 כפות קמח 	 
רבע כפית תמצית וניל איכותית 	 

מרכיבים לשלב השני
3 גביעים יוגרט לבן 	 
חצי שקית ) 50 גרם( אבקת סוכר 	 
 גרידת לימון 	 
 	

אופן ההכנה: 
שלב ראשון 

1. מקציפים בקערה את החלבונים והסוכר 
להקצפה עדינה

2. בקערה נפרדת מערבבים את שאר 
המרכיבים 

3. מאחדים לקערה אחת את שתי הבלילות 

4. מערבבים לתבנית משומנת ואופים 
בחום של 160 שמעלות במשך כ-40 

דקות. 
5. מוצאים מהתנור ומקררים כ-10 דקות. 

לא להיחלץ , בזמן הזה העוגה מאבדת 
מהגובה שלה, אבל אח"כ תחזור לגובה 

המקורי של לפני האפייה.

שלב שני 
1. מערבבים בקערה את היוגורט עם 

אבקת הסוכר. יוצקים מעל העוגה לאחר 
שהתקררה מעט. 

2. מגרדים מעל לימון/ שוקולד לפי הטעם 
3. אופים בתנור 5 דקות נוספות 

עוגת גבינה / שוש שיטרית 
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פנקייק מרוקאי)ברייר( / עליזה קיסוס
מצרכים

3 כוסות סולת 	 
3 כוסות מים פושרים	 
כף סוכר	 
כף שמרים 	 
כפית מלח 	 
1 אבקת מלח	 
 3 כוסות סולת	 

אופן ההכנה: 
בתוך הולנדר שמים את כל המצרכים 

 מלבד החומץ
מערבבים כ 5-7 דק' ולאחר מכן שמים 

 את הכף חומץ ושוב לערבב 5 דק' 
מעברים את כל הבלילה  לקערה  זכוכית 

מחממים את המחבת על אש בינונית ואם 
מצקת יוצקים עיגולים

טיפים
להשתמש בכוס חד פעמית לשתייה חמה 

ומחבת גדולה

שמות נוספים לחג השבועות:
חג הביכורים, 

חג הקציר
וחג מתן תורה

הידעתם!
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מאפה דניש עגבניות ועמק / מזל אלגרבלי
מצרכים

1 חבילה בצק פילאס )או בצק עלים 	 
חמאה(

1 קופסה )400 גרם( עגבניות משומרות 	 
קצוצות 

1 שן שום כתושה 	 
5 עלי אגרול 	 
2 כפות שמן זית 	 
מלח ופלפל	 
1 כוס גבינה צהובה מגורדת 	 

אופן ההכנה: 
 1. שמים עגבניות, שום, אורגנו, שמן זית, 
מלח ופלפל בסיר קטן ומביאים לרתיחה. 

מנמיכים  את הלהבה ומבשלים כ-7 
דקות עד שמתקבל רוטב סמיך.

2.מחממים תנור ל-180 מעלות ומרפדים 
תבנית בנייר אפייה.

3.פורשים את הבצק על משטח העבודה 
וחותכים לריבועים בגודל 10 ס"מ. 

מורחים כל ריבוע בכף גדושה של הרוטב 

מפזרים 2 כפות גדושות של הרוטב, 
מפרזים מעל פתיתי גבינה צהובה. 

מקפלים את 4 הצלעות לכיוון המרכז 
כמו בקיפול מעטפה מסדרים את 

הריבועים לתבנית 
4.אופים כ-15 דקות עד שהמאפים 

מזהיבים יפה והגבינה מבעבעת מגשים 
חם.
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עוגת גבינה/ בן דוד מרים 

מצרכים
לבסיס

חבילת ביסקוויטים	 
 חצי חבילת מרגרינה 	 

לעוגה
 2 גביעי גבינה  9 אחוז	 
חצי כוס סוכר 	 
 ביצים 	 

לקרם
2 שמנת חמוצה 	 
2 כפיות סוכר וניל 	 
כף סוכר 	 

אופן ההכנה: 
1. טוחנים את הביסקוויטים ומערבים 

יחד עם מרגרינה המומסת. לוקחים 
תבנית ויוצרים את הבסיס לעוגה ע"י 

הידוק פירורי הפתי בר לתחתית. 

2. מערבבים את הגבינה הלבנה יחד עם 
הסוכר והביצים ושופכים את התערובת 

שנוצרה לתבנית עם בסיס הפתי בר.
3.  בתנור שחומם מראש ל180 מעלות 

מכניסים לאפייה כ-40 דקות או עד 
שהיא מתייצבת. 

4. להכנת הקרם לוקחים את השמנת 
החמוצה יחד עם הסוכר וסוכר הוניל עד 

לקבלת קרם יציב. 
5. כשהעוגה מוכנה נותנים לה להתקרר 

מעט ואז מציפים את העוגה בקרם

בחג-השבועות נוהגים לאכול גבינות ומאכלי הידעתם!
חלב. אחת הסיבות לכך היא, שכאשר ניתנה 

לבני-ישראל התורה, ובה נצטוו על דיני 
הכשרות, התברר שאין להם בשר כשר, מכיוון 

שהכנת בשר כשר דורשת סכיני שחיטה 
מיוחדים וכן יש צורך להשרות את הבשר 

במים ולמלחו במלח, וכל זה דורש זמן.
 לכן אכלו ביום זה מאכלי חלב.

הידעתם!
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מצרכים
לבצק

1 חבילת מרגרינה  או חמאה	 
3 כוסות קמח 	 
1 גבינה 5 אחוז  )250 גרם(	 
1 אבקת אפייה 	 
 קורט מלח 	 
קורט סוכר 	 

למילוי
 צנצנת זיתים	 
200 גרם שומשום 	 

אופן ההכנה: 
1.מערבבים יחד את כל החומרים לבצק. 

עד שנוצר בצק חלק ואחיד, מנחים 
במקרר למנוחה )לפחות חצי שעה(

2. לחלק לעיגולים קטנים )בערך 40 
עיגולים(

3. לוקחים עיגול מכניסים בתוכו את 
הזיתים )1-2 זיתים( סוגרים ומגלגלים 

בתערובת השומשום.

4. לאחר שמילנו את כל העיגולים 
בזיתים וצפינו בשומשום. 

אנחנו מכניסים לתנור שחומם ל-180 
מעלות ל כ-45 דקות או עד שמשחים.

מצרכים
125 גרם מחמאה או חמאה	 
125 מים )שלושת רבע כוס(	 
 שלושת רבע כוס שמן 	 
1 כף חומץ 	 
1 כף אבקת אפיה 	 
חצי כפית מלח 	 
1 חלמון ביצה	 
4 עד 4 וחצי כוסות קמח	 

למריחה 
חלבון אחד	 
200 גרם שומשום 	 

אופן ההכנה: 
1. ללוש את כל החומרים של הצק לבצק 

אחיד.
2. לחלק את הבצק לכדורים, כל כדור 

לרדד לנקניק ארוך וללפף סביב שיפוד 
3. למרוח בחלבון ולפזר שומשום מעל 
4. להכניס לתנור שחומם ל-180 כחצי 

שעה או עד שמשחים 

לחמניות גבינה / שושנה בן חיים 

מקלות שומשום / שושנה בן חיים 
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שזור/י בעצמך 
חג שבועות, אחד החגים 

היפים בשנה, עוד רגע 
כאן ... 

לכבוד זה הכנתי עבורכם 
הסבר קצר שלב אחר 

שלב , וכך תוכלו לשזור 
זר בעצמכם.

אין כמו זר מפרחים אמיתיים, קנויים 
או כאלה שקטפתם בשדה ליד הבית 

חומרים:
לורל טייפ ירוק לפרחים  לחתוך מראש 
ל15 סמ )ניתן להשיג בכל חנות יצירה(
ראשי פרחים עם גבעול 5 סמ עלים / 

תוספת פרח גבסנית /פרח משי מאגרטל 
בבית.

סרט דקורטיבי )סאטן, אורגנזה ,תחרה, 
סרט מתנה (

/חוט ברזל גמיש בהתאם לגודל הראש  
קשת שיש בכל בית 

מספריים 
 

אופן ההכנה:  

שלב 1
זר - יש להכין לולאות בקצות חוטי הברזל

קשת לאחוז אותה ביד אחת, את היד 
האוחזת בקשת יש להצמיד אל הגוף כדי 

ליצור יציבות בזמן השיזרה.

לקחת את סרט הדבק ללפף אל הברזל 
או הקשת שלושה  ליפופים, בסיום 

להצמיד את גבעול הפרח, אל הברזל/ 
קשת ללפף ולמתוח את סרט הדבק 

על הפרח , לקחת פרח נוסף / גבסנית/ 

תוספת פרח /עלים ירוקים ושוב ללפף, 
כל ליפוף יש לחזק את הדבק בצמוד 

לגבעול  כל ליפוף צמוד לגבעול ולחוט 
ברזל /קשת ושוב לבצמיד פרח נוסף עד 

סיום הזר.  

שלב 2
המשיכו והצמידו את הפרחים אחד אחרי 
השני בצפיפות כך שתיווצר שורה מלאה 

של פרחים 
* במידה ונגמר לנו הדבר מוסיפים שוב 

חתיכה שלושה ליפופים ורק אז להמשיך 
את השזירה.

שלב 3  
רק  למי ששזר בחוט ברזל - בתוך 

הלולאות שבקצות חוטי הברזל יש 
לקשור סרט דקורטיבי ולעשות פפיון, כך 

שניתן יהיה להניח את הזר על הראש.
להניח על הראש להצטלם ולהנות מזר 

ססגוני שהכנתם בעצמכם

 Daniela חג שבועות שמח דניאלה
 flowers

שזירת זר בקלי קלות! 
 דניאל טפירו 

חזרה לתוכן עניינים <<<28



חג שמח!

החוברת הופקה ע"י מחלקת תרבות / תרבות יהודית

לי
כא

מי
ה 

רינ
ב 

צו
עי

מחלקת תרבות אמנות ופנאי


