המתכון של פנינה לבנה – פיצה חלבי

מצרכים
 3 כוסות קמח רגיל או מלא
 שקית אבקת אפיה 1
 כפית מלח
 2 כפות שמן רגיל או שמן זית
 1/4 כוס חלב או מים 1
 גביע ( 250גרם) גבינה (גבינה לבנה רגילה מכל סוג).
אופן ההכנה:
 .1מערבבים את חומרי הבצק ויוצרים בצק .מרדדים עד לעובי הרצוי.
מניחים על התבנית עם נייר אפייה.
 .2מורחים רסק מעגבניות או רוטב לפיצה או אפילו סלט טורקי או
מטבוחה.
 .3מוסיפים מעל תוספות -מה שאוהבים ויש זמין :גבינה ,פטריות ,בצל,
תירס ,פלפלים וכו'.
 .4אופים כ 10-15-דקות 170 ,מעלות עד שהפיצה זהובה.

המתכון של רינת יפת  -סלט קינואה ובורגול
טבעוני  /אפשרות ללא גלוטן
לנמנעים מגלוטן ,ניתן לעשות קינואה בלבד ,יש להכפיל כמות.
 חצי כוס קינואה  ,להשרות ולבשל
 חצי כוס בורגול ,להשרות ולבשל (ניתן כמובן יחד)
 6 ראשי בצל ירוק ,פרוסים דק
 חצי כוס פטרוזיליה ,קצוצה דק
 חצי כוס כוסברה ,קצוצה דק ,או לסולדים  -נענע
 חצי כוס חמוציות לא מומתקות ,מושרות וסחוטות
 שני גזרים ,חתוכים לקוביות קטנטנות
 חצי כוס אגוזי מלך ,קצוצים
לערבב הכל יחד לתבל במלח,שפע מיץ לימון ,שמן זית ,פלפל שחור כדאי
מאוד לקרר מספר שעות למיזוג טעמים

המתכון של מיכל לביא  -מרק אפונה טבעוני ,ללא גלוטן
מצרכים
 300-500 ג' אפונה יבשה (תלוי כמה אוהבים) להשרות לילה
 2 בצלים בינוניים
 1 בטטה
 2 גזרים
 1 ראש סלרי (אפשר גם גבעולים למי שאוהבת)
אופן ההכנה:
 .1מטגנים את הבצל ומוסיפים בהדרגה את הירקות ואת האפונה (מסוננת
כמובן),
 .2לאחר מכן מתבלים במלח גס ופלפל שחור לפי הטעם,
 .3מוסיפים מים ומביאים לרתיחה ,לאחר מכן מנמיכים את האש ומדי
פעם בוחשים ומתקנים תיבול .
 .4הבישול של המרק יחסית איטי (כשעה וחצי) אבל שווה את ההמתנה.
מי שעובדת עם סיר לחץ תוכל לזרז הליכים ולקבל מרק תוך  20דק ..
באופן אישי אני לא חושבת שלמרק הזה יש צורך באבקת מרק (כי
הבצל וראש הסלרי עושים עבודה מצויינת) -אבל מי שאוהבת יכולה
להפחית במלח ולהוסיף ...בתיאבון!

המתכון של מיכל לביא  -עוגיות תמרים אגוזים מבצק פריך חלבי
מצרכים
 5 כוסות קמח,
 שקית אבקת אפיה
 חצי כוס שמן,
 חצי כוס מיץ תפוזים,
 כף וחצי סוכר
 200 גר' חמאה רכה (אם רוצים פרווה ניתן להשתמש בתחליף כמו
"מחמאה)
למילוי  :ממרח תמרים ואגוזי מלך קצוצים .מי שרוצה יכולה להוסיף גם חלבה
)!(
לקישוט -אבקת סוכר
אופן ההכנה:
 .1שמים במעבד מזון את הקמח ,א .האפיה ,סוכר וחמאה ומעבדים מעט
(כמה פולסים),
 .2מוסיפים את השמן ומיץ התפוזים עד שהבצק מתגבש (ניתן כמובן גם
ללוש את כל הנ"ל באופן ידני  ,רק מאחר ומדובר בבצק פריך רצוי שלא
ל"התעסק איתו יותר מדיי " ולא ללוש יתר על המידה).
יוצרים כדור ומניחים במקרר לרבע שעה.
 .3מחממים תנור ל 180מוציאים את הבצק מהמקרר ומחלקים אותו ל3--
 4חלקים .מרדדים כל חלק למלבן ,מורחים את ממרח התמרים
ומפזרים מעליו אגוזים.
 .4מגלגלים לרולדה ומניחים על תבנית עם נייר אפייה.
 .5יוצרים בכל רולדה חריצים בגודל העוגיות שעתידות להיחתך ממנה
ואופים כחצי שעה (מומלץ לבדוק קודם ,כי הכל תלוי בסוג ובעוצמת
התנור)
 .6בתום האפייה מפזרים אבקת סוכר ולבסוף חותכים.

המכון של אורה לי גולדבך -מרק צהוב טבעוני ,ללא גלוטן
מצרכים:
 חצי כוס אורז לבן
 כוס עדשים כתומות
 שמן קנולה/זית
 כרכום
 2 שיני שום כתוש (אפשר להוסיף לפי הטעם)
 כפית שטוחה כמון טחון
 כפית שטוחה זרעי כוסברה טחונים
 כף מלח
 חצי כפית פלפל שחון טחון
אופן ההכנה:
 .1שמים קצת שמן בסיר עם התבלינים ומחממים את השמן כדקה -זהירות
לא לשרוף את התבלינים
 .2מוסיפים כליטר וחצי מים ומרתיחים בינתיים שוטפים את האורז
והעדשים הכתומות ומסננים
 .3למים המתובלים והרותחים מכניסים את האורז והעדשים ומעבירים
לאש קטנה.
 .4מבשלים כעשרים דקות עד שהאורז והעדשים מבושלות .מוסיפים מים
רותחים אם צריך מתקנים תיבול לפי הטעם וממשיכים לבשל עד
שהעדשים מתפרקות ונוצר מרקם סמיך
בתאבון

המתכון של תמי לבמור  -תבשיל טונה ופסטה חלבי
מצרכים:
 1 חבילה פסטה מבושלת (מומלץ בצורת קונכיות או צדפים אבל לא
קריטי)
 1 בצל חתוך לקוביות קטנות
 2 שימורי טונה במים
 1 קופסא שמנת לבישול (אפשר להסתפק ב  9%שומן)
 1 ביצה מעורבבת
 2 כפות אבקת מרק בצל (אפשר לשחק עם הכמות לפי הטעם הרצוי)
 חצי עד  1כוס גבינה צהובה מגורדת (תלוי בטעם)
אופן ההכנה:
 .1בזמן בישול הפסטה מטגנים את הבצל במחבת
 .2בסיר מרתיחים את השמנת עם אבקת המרק עד שהשמנת נעשית
סמיכה (אם לא מסמיך עד הסוף ,זה בסדר ,טוב גם ככה)
 .3לאחר סינון הפסטה המבושלת ,מערבבים בסיר את הפסטה ,ביצה,
טונה ,בצל מטוגן ,רוטב שמנת וחצי מכמות הגבינה הצהובה
 .4שופכים את התערובת לתבנית גדולה יחסית ומכסים בנייר אפיה .אופים
על חום של  180מעלות כ  20-25דקות
 .5מוציאים את התבנית מהתנור ,מורידים את נייר האפייה ומפזרים מעל
את שארית הגבינה הצהובה המגורדת ,אופים עוד כ  15דקות עד
להשחמה בהירה (לא מדי)
בתאבון ):

המתכון של ורד צברי – סלט תפוחי אדמה חלבי ,ללא גלוטן
מצרכים:
 5 תפוחי אדמה אפויים בקליפתם
 4 ביצים קשות
 2 בצלים ירוקים
 1/2 צרור כוסברה (אפשר פטרזליה)
 כף צלפים
 5 פילטים של אנשובי
 לתיבול :מלח ,פלפל ,שמן זית
אופן ההכנה:
 .1לחתוך קוביות לא קטנות את תפוחי האדמה והביצים.
 .2לקצוץ את הבצל( .אם אין בצל ירוק ,אפשר סגול)
 .3לקצוץ פטרזליה/כוסברה
 .4אנשובי לקצוץ דק מאד
 .5לערבב כל החומרים
בתאבון

המתכון של נילי מולד – מאפינס תירס חלבי
מצרכים:
 כוס  1של גרעיני תירס
 גבינה לבנה  250גרם
 3 ביצים גדולות
 3/4 כוס קמח עם חצי חבילה של אבקת אפייה
 מלח ,פלפל ,טימין  ,בזיליקום ואורגנו מיובשים
 3 כפות שמן
 1/2 כוס גבינה צהובה או בולגרית
מערבבים הכל ומעבירים לתבניות קאפקייקס ל 20-דקות בתנור על חום 180
מעלות.

המתכון של הדס וילף – סלט סלק וגזר

טבעוני

מצרכים:
3-4 סלקים בינוניים -גדולים
3-4 גזרים גדולים.
לקלוף ולרסק במעבד מזון .
 לרוטב
 4 כפות שמן זית
 4 כפות רוטב סויה
 4 כפות סוכר חום או סילאן (של משק חביב

(

 4 כפות חומץ
אופן ההכנה:
 .1בסיר קטנטן או מחבת לחמם יחד את חומרי הרוטב עד שמתערבבים
יפה( .לשים לב לא לשרוף)
 .2לערבב יחד את הירקות והרוטב .
 .3ממש לפני שיוצאים ליולדת ,להוסיף מעל חצי כוס שומשום קלוי .
בתאבון

המתכון של רוית רווח – מג'דרה

טבעוני ,ללא גלוטן

אופן ההכנה:
 .1במחבת רחבה -מטגנת בצל ו/או כרשה עד להזהבה וריכוך ...מוסיפה
משהו קראנצ' כגון ערמונים/צנוברים/שקדים פרוסים..
 .2בסיר קטן על האש -מבשלת עדשים שחורות (בדרך כלל מבשלת יותר
ממה שצריכה ,ומקפיאה את העודף ..כך תמיד יש לי לפעם הבאה,)..
 10-15דקות ,שוטפת ומסננת.
 .3בסיר נוסף -מבשלת בשפע מים את הדגן הנבחר -אורז מלא'/בר,
קינואה ,בורגול (בורגול מספיק להשרות במים רותחים)  -אני לא מודדות
כוסות אלא מבשלת בשפע מים כמו פסטה .שוטפת ומסננת.
 .4במחבת בינתיים הבצל/כרשה רכים וזהובים ,הירקות התרככו ..אני
מוסיפה את העדשים ואת האורז/קינואה/בורגול..
 .5כרגע במחבת יש את הקטניות ,הדגן ,הירקות ...מערבבת הכל ,מטבלת
במלח גס ,כמון וטיפה שמן שומשום .. )-:
וזהו! יש לנו ארוחה מלאה (דגנים ,קטניות ,ירקות ,שומנים) המחבת אחת! זה
לוקח  20-30דקות לבשל ולהרכיב...
הכל בריא ,הכל מלא ,משביע ומנחם!
זוהי מנה שאני מכינה כל פעם בגרסה אחרת ,לפי המלאי שיש לי בבית ,כמו
שכתבתי ..כך שכל פעם היא יוצאת שונה מקודמתה....
בתיאבון!

המתכון של שירלי דנאי -עמרני  -עוגת לימון זהובה חלבי
גודל תבנית"24 :
מצרכים:
 100 ג` חמאה רכה
 300 ג` סוכר (כוס וחצי)
 3 כפות מיץ לימון
 גרידת לימון מלימון שלם
 280 ג` קמח ( 2כוסות)
 2 כפיות א .אפיה
 שמנת לבישול 10%
 3 ביצים
 קורט מלח
אופן ההכנה:
 .1להקציף  /להקרים חמאה וסוכר במשך  3דקות.
 .2להוסיף את הביצים אחת אחת ,להמתין שביצה נבלעת ולהוסיף את
הביצה השניה וכך גם עם השלישית.
 .3להוסיף את שאר המצרכים חוץ מהקמח ולהקציף לתערובת אחידה,
להוסיף את הקמח במינימום ערבוב.
 .4להכניס לתנור שחומם בחום בינוני בסביבות  50דקות ,עד שהעוגה
מתייצבת וזהובה וקיסם יוצא נקי.

המתכון של עידית משיח גבריאל  -פשטידת בצל חלבי
חומרים לבצק (מתאים ל 2-פשטידות) :
 2 כוסות קמח
 9% גבינה  -גביע
 חב מרגינה
 מלח
למלית:
 4 בצלים
 2 ביצים
 1.5 כוס חלב
 מלח
אופן הכנה:
 .1מערבבים את כל חומרי הבצק לשים את הבצק עד קבלת בצק רך
 .2מחלקים ל 2-כדורים עוטפים בנילון ושמים במקפיא לשעה.
 .3פורסים את הבצל לעגולים ומטגנים עד שהבצל זהוב ,לא שרוף
 .4מערבבים את הביצים החלב והמלח .
 .5פורסים את הבצק על התבנית שופכים את הבצל על הבצק ואת
הנוזלים מעל.
 .6שמים בתנור שחומם ל 200 180-מעלות עד שהבצק והתמיסה
מצהיבים .בערך  40דק

המתכון של יפעת לביא  -פשטידת ברוקולי חלבי
מצרכים:
 2 שמנת מתוקה לבישול ( 500מל)
 4 ביצים
 חבילת ברוקולי קפוא  /חבילת ברוקולי טרי (כחמישה)
 250 גרם גבנ״צ מגורדת (ניתן לגוון בסוגים שונים)


מלח

 פלפל
אופן הכנה:
 .1לאדות את הברוקולי עד לריכוך קל ( 5דק אחרי רתיחה).
 .2לערבב בקערה את הביצים ,השמנת ,מלח ופלפל והגבנ"צ (אני מגוונת
גם עם קשקבל ,פרמזן ,טל העמק).
 .3להניח את פרחי הברוקולי בתבנית משומנת ולשפוך מעליו את
התערובת מהקערה.
 .4לאפות כארבעים דקות בחום בינוני ( 180מעלות) עד שהפשטידה
מזהיבה למעלה.

המתכון של לילך חן  -סלט עדשים עם סלק טבעוני ,ללא גלוטן
מצרכים:
 3 כוסות עדשים שחורות וירוקות מבושלות עד למצב קראנץ׳ (אני
מנביטה ולכן הבישול שלי קצר מאוד)
 4 סלקים בינוניים מבושלים וחתוכים לקוביות (אני משתמשת בסלק
מבושל אורגני בואקום ,שקית אחת)
 חופן נדיב של בצל ירוק קצוץ
 חופן חמוציות
 100 ג' שקדים מולבנים קלויים
לרוטב:
 2 כפות שמן זית
 2 כפות בלסמי
 2 כפות סילאן
 1/4 כוס מיץ לימון
 רבע כפית פפריקה חריפה
 מלח ופלפל לפי הטעם
אופן הכנה:
מערבבים הכל ומגישים .אם רוצים -אפשר להכין יום מראש ,מלבד השקדים
והבצל הירוק ,שאותם מומלץ להוסיף ממש לפני ההגשה.
בתיאבון!

המתכון של אודיל ועינב רוזנפלד – לזניה

טבעוני

מצרכים:
 עגבניות מרוסקות (שימורים)
 רסק עגבניות קטן
 עלי לזניה
 1 בצל
 2 שיני שום
 אורגנו טרי  /יבש


מלח

 גבינת פרמז'ן טבעונית (צ'יזלי)
אופן הכנה:
רוטב עגבניות
 .1לחתוך לקוביות ולטגן את הבצל עד שמזהיב
 .2להוסיף את השום ולטגן עוד דקה
 .3להוסיף עגבניות מרוסקות ,רסק עגבניות ,אורגנו ,מלח
 .4להביא לרתיחה ולבשל עוד  20דקות על אש קטנה
הכנת הלזניה
 .1לשים בתבנית אינגליש קייק שכבה של רוטב עגבניות
 .2להניח שכבה של עלי לזניה
 .3עוד שכבה של רוטב עגבניות ,ומעליה אורגנו
 .4עוד שכבה של עלי לזניה ורוטב עגבניות ,בשלב הזה אפשר לטפטף
קצת שמנת (טבעונית) על העגבניות.
 .5שכבה של עלי לזניה (סה"כ יוצא  3שכבות)
 .6שכבה של רוטב עגבניות ומעליה הרבה אורגנו ולגרר את הגבינה
.7

לבשל בתנור על  160מעלות למשך  20דקות

המתכון של מריה קפלושניק רחמיאל  -פשטידת בצל חלבי
בצק
 100 ג"ר חמאה
 כוס וחצי קמח
 מלח
 5 כפות מים קרים
מערבבים את המצרכים ומרפדים תבנית
מילוי
 5 בצלים ,חותכים מטגנים את הבצל עם חמאה והמלח .
 3 ביצים
 כפית אבקת אפיה
 5 כפות גבינה מגורדת (אפשר פרמזן)
 1/2 שמנת מתוקה,
 מלח ,פלפל ,אגוז מוסקאט
 טיפת חלב
מערבבים ויוצקים הכל על הבצל עם קצת פטרוזיליה קצוצה.

המתכון של דבורה שלומוביץ  -פשטידת כרובית חלבי
לבצק פריך
 .1לערבב  200גרם קמח עם  80גרם חמאה רכה עד שיוצא פרורים
 .2מוסיפים קצת מלח וביצה
 .3מערבבים קצת עד שיוצא בצק (אם יבש מוסיפים קצת מים ואם רטוב
קצת קמח)
 .4משטחים בתבנית ,עושים חורים עם מזלג ושמים במקרר
למלית
 .1אני שמתי כרובית אבל אפשר גם פטריות ,ברוקולי ,בצל ,כרישה וכו..
 .2מבשלים כמה דקות את הכרובית שתתרכך ושמים חתוך לפרחים
בקערה.
 .3מוסיפים  2גביעים של שמנת חמוצה וגביע גבינה לבנה 2-3 ,ביצים,
מלח פלפל שום ואגוז מוסקט.
 .4מערבבים הכל ושמים בתבנית עם התחתית ואפשר לפזר גבינה
מגורדת.
 .5מכניסים לתנור שחומם ל 180מעלות בערך חצי שעה עד שהכל נראה
זהוב וטעים (גם הבצק בצדדים(
בתאבון!

