מרכז צעירים מטה אשר מציג:
מטה אשר מבשלים אופים ונהנים

חוברת מתכונימ לשבועות

יגל ראובנ
מושב בצת

פטל דילג'י -בורק חלבי בלקני
3
¾
100-120
200
250

מצרכימ לבלילה:

ביצימ
כו חלב
גרמ גבינה בולגרית אחידה
גרמ גבינת קשקבל
גרמ גבינת קוטג׳
מעט מלח ופלפל שחור

לערבב הכל יחד בקערה עד לקבלת בלילה
מצרכימ לתבנית:

 4דפי בצק פילו
מחצית מכמות הבלילה
שוב  4דפי בצק פילו
מחצית מכמות הבלילה
ושוב  4 -דפי בצק פילו
מעל  -לפזר בכל תבנית  50גרמ חמאה חתוכה לריבועימ קטנימ ו 3/4כו חלב
לאפות בתנור בחומ של  180מעלות עד להשחמה של הפשטידה ) 30-40דקות בערכ(
אפשר להויפ לבלילת הגבינות גמ תרד או  2-3קישואימ מגורדימ בפומפיה או פטריות

בתאבונ
יגל ראובנ

מטה אשר מבשלים ,אופים ונהנים

חיימ שרגא
קיבוצ מצובה

קנלוני במילוי גבינות
המצרכימ:

למילוי גבינות
 250גרמ גבינה בולגרית )קופא( קשה
 100גרמ מוצרלה מגורדת
 100גרמ צהובה מגורדת
 100גרמ פרמז'נ
קופת קוטג' או שמנת חמוצה
חצי קופא קטנה שמנת מתוקה
פלפל שחור לפי טעמ
אורגנו יבש )תבלינ( לפי טעמ
קופת קנלוני של ברילה )צינורות פטה(

לרוטב עגבניות:

רוטב עגבניות מוכנ של ברילה )אפשרי פומודורו או נפוליטנה(
חצי קופא קטנה של שמנת מתוקה )החצי השני(
בזיליקומ טרי קצוצ

אופנ ההכנה:

מגרדימ את כל הגבינות הקשות ומערבבימ את כל הגבינות יחד ,מויפימ קוטג'/שמנת חמוצה  ,חצי
קופא שמנת מתוקה ,פלפל שחור לפי טעמ ,אורגנו יבש לפי טעמ ,אפשר להויפ פפריקה מתוקה
קצת לפי טעמ .מערבבימ את כל החומרימ יחד ומכניימ לשקית זילופ
מבשלימ על אש קטנה במחבת עמ שמנ זית את הרוטב המוכנ ,מויפימ חצי קופא שמנת מתוקה
וגמ בזיליקומ קצוצ דק ,מצמצמימ נוזלימ ומקררימ
בתבנית )רצוי פיירק גבוהה אבל אפשר גמ תבנית אלומיניומ חד"פ( שמימ מעט רוטב על התחתית,
מתחילימ למלא את הצינורות בעזרת שקית הזילופ ומניחימ את הצינורות בצורה מודרת בשורה
אחת .על כל שורה שמימ רוטב ומניחימ עוד שורה ,עד שנגמר המילוי .על הכל שמימ את כל הרוטב
שנשאר ,אפשר להויפ גבינת מוצרלה למעלה
מכימ בנייר כפ ומכניימ לתנור שחוממ מראש ל 180מעלות ,אופימ  45דקות עמ נייר כפ ולאחר
מכנ עוד  5דקות בלי נייר כפ .מחכימ שיתקרר קצת וטורפימ

בהצלחה!

מטה אשר מבשלים ,אופים ונהנים

אירית מזרחי
מושב אחיהוד

מקלות לחמ שומ מוצרלה ובזיליקומ
מצרכימ:

כו מימ פושרימ
½ 2כפיות שמרימ יבשימ
כפ וכר
 2כפיות מלח
 2כפות שמנ זית
 3כוות קמח לחמ
 4כפות חמאה רכה
 2שיני שומ כתושות
 4כפות בזיליקומ קצוצ דק
 100גרמ מוצרלה מגורדת
מלח אטלנטי לפיזור מעל

אופנ הכנה:

מערבבימ בקערה קטנה שומ ,בזיליקומ וחמאה רכה ומניחימ בצד.
בקערת המיקר שמימ מימ ,שמרימ ,וכר ומערבבימ .ממתינימ כשלוש דקות עד להיווצרות בועות
קטנות
מויפימ מלח ,שמנ וקמח ולשימ  6דקות עד לקבלת בצק אחיד ונוח לעבודה.
התפחה ראשונה :מעבירימ לקערה ומתפיחימ כשעה מכוה במגבת.
עיצוב :מרדדימ את הבצק לעיגול בקוטר " 30מ ,מורחימ את תערובת החמאה ,מפזרימ מעל
מוצרלה ומעט מלח
אפייה :אופימ בתנור שחוממ מראש ל 230-מעלות למשכ כ 10-דקות עד להשחמה.
כאשר הבצק יוצא מהתנור נותנימ לו מעט להתקרר ומחלקימ אותו לרצועות עמ גלגלת של פיצה.

מטה אשר מבשלים ,אופים ונהנים

טלי איציק גרופית
בנ עמי

קיש פטריות ממולאות
½1
½
150
¼
½1

מצרכימ:

כוות קמח
כו קמח שקדימ
גרמ חמאה קרה חתוכה לקוביות
כו מימ
כפית וכר
במעבד מזונ עמ להב פלדה שמימ את כל חומרי
התחתית ומעבדימ בפולימ קצרימ עד לקבלת בצק
אחיד ונעימ למגע
את הבצק משטחימ על תחתית התבנית תוכ שמהדקימ
את שולי הבצק גמ קצת כלפי דופנ התבנית
הבצק מאד נח לעיבוד וניתנ לעשות פעולה זו בעזרת.
הידיימ ואינ צורכ במערוכ
הבצק צריכ להיות בעובי עד ½ "מ) ,לי הפיק הבצק
לקיש  (26במזלג דוקרימ את הבצק ומכניימ להקפאה
של חצי שעה .ההקפאה חוכת את האפייה המוקדמת
של הבצק שומרת על הבצק שטוח ומונעת נזילות

הפטריות הממולאות:
 10-14פטריות שמפיניונ ופורטובל בינוניות
נקיות וללא רגלימ עמ כפית קטנה לנקות את פנימ
הפטרייה

למלית:

 5כפות קרמ גבינה 5%
 100גר מוצרלה מגוררת
 150גרמ בולגרית מגוררת דק
 50גרמ פרמז'נ מגוררת
חופנ אגוזימ קצוצימ
 3כפות קמח שקדימ )אפשר להחליפ בכפ קמח(
¼ ½-כו פירורי לחמ
 2שיני שומ קצוצות
מעט עלי תימינ או אורגנו

אופנ ההכנה:

לערבב את המלית למלא את הפטריות
ולאפות בחומ בינוני  20דקות ולקרר
רוטב רויאל
¾ כו שמנת מתוקה
 3ביצימ
 50גרמ גבינת פרמז'נ מגוררת
 50גרמ גבינה מלוחה מגוררת
מעט מוצרלה מגוררת
מעט מלח -זהירות הגבינות מלוחות
כפית פלפל לבנ
מעט אגוז מוקט מגורר טרי)אופציונלי(
שומ כתוש לפי הטעמ)אופציונלי(
 1כפ קמח לבנ

הרכבת הפשטידה:

מוציאימ את הבצק מהמקפיא מדרימ עליו את הפטריות
הממולאות כאשר מלית כלפי מטה .שופכימ מעל הקיש את
רוטב הרויאל עד לקצה התבנית ולא יותר .מכניימ לתנור
מחוממ ל 170-מעלות ל 40-60דקות
אופימ עד הזהבת הקיש
מניחימ כעשר דקות לפני הפריה והגשה

מטה אשר מבשלים ,אופים ונהנים

טלי איציק גרופית
בנ עמי

שטרודל עשיר בגבינות
מאד מיוחד ויחודי
מצרכימ לבצק

 400גרמ גבינת קשקבל
 2כוות קמח לבנ
 200גרמ אגוזי מלכ
 4כפות שמנת חמוצה
 160גרמ חמאה מומת
 1/4כפית פלפל שחור
 1/2כו שומשומ מלא/רגיל

למלית:

 2גלילי גבינת עיזימ )חצויימ לשניימ לאורכמ(

אופנ הכנת הבצק:

לקצוצ במעבד המזונ עמ להב כינ הפלדה את האגוזימ לפירורימ גימ.
להחליפ את הכינ בדקית הפומפייה ,ולגרר את הקשקבל.
להויפ את יתר המרכיבימ למעט השומשומ ולערבב עד איחוד.
להעביר לקערה ,להויפ שומשומ וללוש מעט.

הרכבת השטרודל:

לחלק את הבצק לשניימ .להניח על משטח לח נייר אפייה ,לשטח את הבצק בעזרת הידיימ.
להניח שני חצאי גליל גבינת עיזימ לאורכ הבצק .בעזרת נייר אפיה לגלגל לרולדה ,לחזור על
הפעולה עמ החלק השני של הבצק .בשלב זה ניתנ לעטופ ולהקפיא .או לאפות בתנור שחוממ
מראש ל 180מעלות כ 30דקות עד השחמה של הבצק
להגיש מיד

מטה אשר מבשלים ,אופים ונהנים

רבקה דמתי
אחיהוד

זלבייה /לביבות בצק

לביבה זו אוכלימ בני העדה התמנית בעיקר בחג השבועות
מצרכימ:

 30גרמ שמרימ
 3כפות וכר
½ כפית מלח
¼ כו מימ פושרימ
½ 3כוות קמח רגיל
 2כפות גרגרי קצח )צ׳רנוקה(
½ 1כוות מימ
שמנ לפי הצורכ
לערבב את השמרימ עמ הוכר ,המלח ו 1/4כו מימ פושרימ .להתפיח במקומ חמימ
להכני את הקמח ואת גרגרי הקצח לקערה עמוקה וליצור בו גומה .לצקת את השמרימ לתוכ הגומה
וללוש בצק תוכ כדי הופת כו וחצי מימ
לכות במגבת ולהתפיח כרבע שעה .לעבד שנית את הבצק
לחממ במחבת עמוק שמנ בגובה של כ 2-״מ .להרטיב את הידיימ ,לקחת חופנ מהבצק ,ולמתוח
אותו לכל הצדדימ .לטגנ במחבת על אש בינונית ,עד שהלביבה מזהיבה .להפוכ ,לטגנ שוב ,להוציא
ולהניח על גבי נייר ופג .לחזור על פעולות אלה עד שיגמר הבצק
להגיש חמ בתופת לטימ ומטבלימ

מטה אשר מבשלים ,אופים ונהנים

נאיפה חמוד
שיח׳ דנונ

ליאלי בירות

מתכונ חלבי קינוח
מרכיבימ:

שכבה ראשונה-
 1ליטר חלב
¼ 1כו ולת חיטה
כפית תמצית וניל
כפית מי זהר
כו וכר
כפ אבקת חלב
שכבה שניה-
 2שמנת מתוקה להקצפה )ה"כ  500מ"ל(
שקית פודינג וניל
½ כו חלב
קופת ﻗﺸﻄﺔ
קישוט:
פיטוק חלבי טחונ
ירופ:
 2כוות וכר
כו מימ
כפית מי זהר
חצי לימונ )שלמ ולא מיצ(

אופנ ההכנה:

ביר על אש בינונית מערבבימ את המצרכימ של השכבה הראשונה ביחד .ממשיכימ לערבב את
הבלילה עמ מטרפה עד שמרקמה מתקשה והופכ למיכ
יוצקימ את הבלילה לתוכ תבנית ,מניחימ אותה במקרר עד שמכינימ את השכבה השניה
מערבבימ את המצרכימ של השכבה השניה וטורפימ אותמ בעזרת מיקר עד שהקצפת מקבלת מרקמ
יציב
יוצקימ את השכבה השניה מעל הראשונה ומקשטימ בעזרת פטוק חלבי טחונ
מעבירימ את התבנית למקרר לפחות שעתיימ
הכנת הירופ:
ביר על אש בינונית שמימ את כל המצרכימ ביחד עד לרתיחה משאירמ אותו על אש בינונית עד
שהמרקמ שלו הופכ ליותר צמיג ודביק .משאירימ אותו להתקרר
הגשה:
חותכימ כרצונכמ ,ועל החתיכה שמימ מהירופ שהכנו מעל הפטוק לפי טעמ.

בתיאבונ – נאיפה חמוד
שיח' דנונ

מטה אשר מבשלים ,אופים ונהנים

עמית ברונר
קיבוצ כברי

עוגת גבינה פירורימ של דודה חנה
מצרכימ:

בצק:
 2כוות קמח תופח
 2חלמונימ
 1כפית וכר וניל
 200גרמ חמאה
 1/2כו וכר
לגבינה:
 500גרמ גבינה לבנה ) 5או  9אחוז(
שקית וכר וניל
 3/4כו וכר
 1מיכל שמנת מתוקה

אופנ ההכנה:

בי הבצק והפירורימ:
לערבב את כל מרכיבי הבצק וליצור כדור בצק גדול
לחלק את כדור הבצק ל 3 -חלקימ
 2/3מהבצק לשטח על תבנית בגודל 26
 1/3להכינ עוגיות ע״י גלגול לכדורימ לפחיתמ
לאפות את הבי והעוגיות עד הזהבת הבצק ב  180מעלות
הגבינה:
להקציפ את השמנת המתוקה עמ הוכר ווכר הוניל
לערבב פנימה את הגבינה הלבנה

הרכבת העוגה:

כשהבי והעוגיות מתקררימ יש לשפוכ את הגבינה על הבי ולפורר את העוגיות מעל הגבינה
יש להשאיר את העוגה במקרר ללילה לפני ההגשה
אפשר להגיש עמ ירופ פירות יער או פיפלורה

מטה אשר מבשלים ,אופים ונהנים

רחלי קג׳ו
שבי ציונ

עוגת גבינה אפויה
מצרכימ:

להכנת הבי:
¾ מארז ביקוויטימ פתי בר
 85גרמ חמאה
לעוגה:
 3ביצימ גדולות
¾ מכל שמנת חמוצה )שמנת של פעמ(
 2כפות גדושות אינטנט פודינג וניל
כו וכר
 1שקית וכר וניל
גרידת לימונ
 380גרמ גבינה לבנה 5%
½ 2כפות קורנפלור

אופנ הכנה:

נתחיל בהכנת הבי; יש לטחונ את הביקוויטימ ולערבב היטב עמ חמאה בטמפרטורת החדר .את
העוגה נכינ ביר ג’חנונ בקוטר  20אותו נשמנ עמ חמאה .את דפנותיו והבי נצפה גמ כנ בנייר
אפייה משומנ .את עית הפירורימ נשטח ונהדק על תחתית היר
יש להקציפ את החלבונימ במיקר ,יחדיו עמ חצי כו וכר ווכר הווניל עד לקבלת קצפ יציב.
בקערה נפרדת נערבב את החלמונימ עמ יתרת הוכר וגרדת הלימונ ,נויפ גבינה ושמנת בטמפרטורת
החדר ,קורנפלור ופודינג .נקציפ היטב עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושימ
נערבב בעדינות את שתי הבלילות בתנועות קיפול עד לקבלת מרקמ אחיד .לאחר מכנ יש לצקת את
הבלילה על בי הביקוויטימ .יש לאפות חצי שעה בתנור שחוממ מראש ל  200מעלות ויש בו
תבנית מלאה במימ
לאחר חצי שעה יש להוריד את הטמפרטורה ל  150מעלות ולאפות למשכ  45דקות נופות .בתומ
האפייה יש לתת לעוגה לנוח שעה וחצי בתנור .בכל השלבימ הללו אינ לפתוח את דלת התנור
כאשר העוגה מוכנה יש להכני למפר שעות לקירור ,בשלב זה ניתנ לקשט אותה עמ מעט אבקת
וכר
בתאבונ!

מטה אשר מבשלים ,אופים ונהנים

שי לי מאור

עוגת גבינה וממרח עוגיות לוטו
מצרכימ:

 3קופאות גבינה לבנה )שתיימ  5אחוז ואחת  9אחווז  -המלצה(
 2שמנת מתוקה
 1שקית וכר וניל
 1כו וכר
מיצ לימונ מחצי לימונ קטנ
 2-3כפות פודינג וניל או וניל צרפתי
 1וחצי שקית ג׳לטינ מומ בכו מימ
תבנית  24או 26
ציפויימ אפשריימ 2-3 :כפות ממרח לוטו ,ציפוי שוקולד ,ממרח
אוכמניות

אופנ ההכנה:

לפני הכל להמי ג׳לטינ בכו מימ ולערבב היטב עד שלא נשארימ גושימ
בכלל
להקציפ  2שמנת מתוקה עמ שקית וכר וניל .לשימ בצד
לערבב גבינה ווכר עמ הקצפת לתערובת אחידה ,לשפוכ לתוכה ג׳לטינ
ולימונ ,לערבב ולשימ בתבנית לכות בנייר כפ ולשימ ללילה במקרר
)אפשר גמ כמה שעות( .לאחר הקירור והתייצבות העוגה ניתנ להמי 2-3
כפות ממרח לוטו במיקרו ולשפוכ על העוגה ,לנענע עד כיוי מלא

בתאבונ

מטה אשר מבשלים ,אופים ונהנים

שונטל מיזנ
אשרת

עוגת גבינה אפויה
מצרכימ:

 4ביצימ מופרדות
 3כפות קמח קוקו ,או  6כפות קמח שקדימ
 250ג' גבינה לבנה  3%שומנ
גביע שמנת חמוצה 9%
כו "כמו וכר" או וכר קוקו

אופנ ההכנה:

מחממימ תנור מראש ל 180-מעלות.
מקציפימ את החלבונימ )הלבנ של הביצה( עמ חצי כו של "כמו וכר"/וכר קוקו.
בקערה נפרדת מערבבימ את כל שאר החומרימ.
בתנועות קיפול מערבבימ את תערובת הגבינה לתוכ קצפ הביצימ.
זהירות לא לשבור את הקצפ
משמנימ תבנית קפיצית עגולה ) 24או  (26בתרי שמנ ושופכימ פנימה את התערובת.
אופימ  50דקות ,מכבימ את התנור ומשאירימ בתנור גור שעתיימ.
במשכ הזמנ הזה אור לפתוח את התנור כי העוגה תקרו במרכז.
מקררימ ומגישימ קר.
כל העוגה יחד =  900קלוריות

תיהנו

מטה אשר מבשלים ,אופים ונהנים

שי לי מאור

עוגת ביקוויטימ ומו
שרוול )250גרמ( בקוויטימ פתי בר שבור ג
להמי בקערה במיקרו  100גרמ חמאה ו 200גרמ שוקולד מריר )אפשר גמ מריר
בטעמ תפוז( ו 2כפות ריבת חלב לשפוכ מעל הבקוויטימ המפוררימ לערבב היטב
ולשטח בתבנית עגולה .להכני לקירור או למקפיא ל 10דקות
קרמ לבנ 2 :שמנת מתוקה  1פודינג וניל צרפתי ,כפית וניל או ליקר כלשהו.
ניתנ להויפ  3כפות גבינה לבנה  5אחוז )לקרמ יציב ומיכ(  2כפות וכר וניל
ציפוי גאנש שוקולד:
שמנת מתוקה 120 ,גרמ שוקולד מריר או בטעמ אחר
להרתיח שמנת ביר קטנ לכבות ולהויפ אליה שוקולד מריר לערבב להמה מלאה
ולקרר .למרוח מעל הבקוויטימ קרמ לבנ בשכבה עבה ואחידה ומעליו לשפוכ
גנאש שוקולד ולנענע לכיוי מלא .להכני למקרר לכמה שעות
להוציא מהמקרר חצי שעה לפני ההגשה
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בת עמי גלייזר
עינ המפרצ

אלפחור
מצרכימ:

לבצק
 200גרמ חמאה רכה
 1כו וכר
 3ביצימ שלמות
 1שקית וכר וניל
 1שקית אבקת אפיה
 500גרמ קורנפלור
 1כו קמח מנופה

למילוי:

ריבת חלב
ציפוי קוקו

אופנ הכנה:

מחממימ תנור ל 150מעלות
מקציפימ את החמאה עמ הוכר והוכר ניל עד לתמיה אורירית
מויפימ ביצה אחר ביצה תוכ כדי הקצפה
מויפימ את הקורנפלור וממשיכימ להקציפ
מויפימ את הקמח המנופה עמ האבקת אפיה וממשיכימ להקציפ עד
שהבצק מעורבב בצורה אחידה
מרדדימ עלה של  1/2״מ ,קורצימ עיגולימ ומניחימ על נייר אפיה
אופימ כ 10-דקות בדיוק .כל זה שהעוגיות לא תזהיב
הופכימ את מחצית מכמות העוגיות וממלאימ בריבת חלב
וגרימ עמ מחצית מהעוגיות ומגלגלימ את המאפה בקוקו

בתאבונ
בת עמי
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שי לי מאור

עוגיות מגולגלות

תמרימ/שוקולד/פרג וכו׳

מצרכימ:

 5כוות קמח רגיל
 1שקית אבקת אפיה
 1שקית וכר וניל
 300גרמ חמאה
½ כו מיצ תפוזימ
½ כו וכר
 2כפות שמנ חמניות

למילוי:

 100גרמ אגוזימ כתושימ ג
 2קופאות ממרח תמרימ או  1תמרימ והשני שוקולד או פרג
קינמונ טחונ
קקאו

אופנ ההכנה:

במיקר לערבב את כל חומרי הבצק ,לבצק גמיש ורכ שאינו נדבק
להכני בקערה מכוה למקרר לחצי שעה
לאחר ההוצאה ,לחלק את כל הבצק ל 4-חלקימ שווימ .לרדד על
משטח מקומח ולמרוח מעל שכבה יפה של ממרח ,לפזר מעל קנמונ
מעט קקאו ואגוזימ כתושימ ג .לגלגל לרולדה צפופה
ככ לעשות לכל ארבעת החלקימ ולהניח על נייר אפייה בתבנית
שטוחה ,לחממ תנור ל 180מעלות ולאפות עד הזהבה כ 2-דקות
רצוי מאוד לחרוצ אה הפרוות לפני ההכנה לאפיה
בתיאבונ

מטה אשר מבשלים ,אופים ונהנים

