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מרק קרם אפונה 

מרק כרובית ועדשים עדין

מרק ירקות וקטניות עשיר עם גריסים

בורקס גבינה מדפי אורז

בצק פיצה מקמח כוסמין

הרוטב האדום הכי טעים בעולם

לזניה בשרית

לזניה חלבית

לזניה טבעונית

ממולאים צמחוניים

פאי רועים

בולונז צמחוני

מג'דרה אורז ועדשים

פסטה בסיר אחד

אנטיפסטי של ירקות

תבשיל קינואה, סלק ובטטה

שעועית ירוקה מוקפצת

קדירת פטריות וגריסים

תבשיל קארי וירקות בחלב קוקוס

עוף בקארי וחלב קוקוס

פסטה זוקיני ברוטב פטריות ושרי

פירה תפו"א וכרובית

חומוש - חומוס מעדשים כתומות

קציצות ירקות ועדשים 

פאד-תאי תאילנדי

פודינג צ'יה

כדורי גזר וחמאת בוטנים ללא אפייה

מאפינס בננה

עוגיות סבתא מקמח כוסמין

גרנולה ביתית

מאפינס שייק ירוק

דייסת קיץ

גולדן מילק
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שמן זית

1 בצל

3-4 גבעולי סלרי 

1 שורש סלרי או 2 שורש פטרוזיליה

2-3 שיני שום

3 גזרים

1 צרור פטרוזיליה

1 בטטה גדולה

500 גרם אפונה ירוקה יבשה שטופה (או שקית אפונה קפואה

800 גרם) 

מלח ופלפל

 

מחממים סיר גדול ומוסיפים כף-שתיים שמן זית. קוצצים את

הבצל, השום, הסלרי והגזרים ומוסיפים לסיר. מטגנים תוך כדי

ערבוב על אש בינונית במשך 3-4 דקות עד לריכוך. 

קולפים וקוצצים לקוביות את הבטטה. מוסיפים לסיר

ומערבבים. 

מוסיפים את האפונה היבשה ומכסים במים ועוד 3 כוסות מים.

לא מוסיפים מלח בשלב הזה. מביאים לרתיחה ומבשלים

כשעה על אש קטנה.  לאחר שעה טוחנים היטב את המרק

בבלנדר מוט למרקם חלק. מתבלים במלח ופלפל. טועמים

ומתקנים תיבול.

אם המרק סמיך מדי מוסיפים עוד מים. 

לאחר לילה במקרר המרק מסמיך עוד יותר. אפשר להוסיף

עוד מים לפי הצורך.
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שמן זית

1 בצל

2 שיני שום

4 גזרים

2 קישואים 

חצי כרובית גדולה

1 כוס עדשים כתומות

חצי כפית כורכום

חצי כפית פפריקה 

מלח ופלפל

 

מחממים סיר גדול ומוסיפים כף שמן זית. קוצצים את הבצל

והשום, ומוסיפים לסיר. מטגנים תוך כדי ערבוב על אש בינונית

במשך 3-4 דקות עד לריכוך. מוסיפים את הגזרים והקישואים

מגוררים גס (אין צורך לקלף את הקישואים). ממשיכים לטגן

בתוספת כף-שתיים של מים לטיגון-אידוי עד שהצבע של הגזר

משתנה. 

מוסיפים תבלינים (חוץ מהמלח) ואת חצי הכרובית, חתוכה

לחתיכות קטנות או מפורקת לפרחים קטנים (אפשר גם לגרר

אותה או לקצוץ במעבד מזון לפירורים. מתאים במיוחד לילדים

שהם לא חובבי כרובית).

מוסיפים כוס עדשים כתומות ומכסים במים + עוד 2 כוסות.

מכסים ומביאים לרתיחה. לאחר הרתיחה מבשלים כחצי שעה

על אש קטנה עד שכל הירקות מתרככים מאוד. 

מוסיפים מלח, טועמים ומתקנים תיבול. 
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ן  י עד ם  עדשי ו ת  בי ו כר מרק 



שמן זית

1 בצל

2 גבעולי סלרי

2 גזרים

2 קישואים 

1 בטטה גדולה

1 כוס עדשים ירוקות שהושרו לילה / 6 שעות מראש

1 כוס גריסים שהושרו לילה / 6 שעות מראש

1  כפית כורכום

מלח ופלפל

1/2 צרור כוסברה

 

מחממים סיר גדול ומוסיפים כף שמן זית. קוצצים את הבצל

והסלרי ומוסיפים לסיר. מטגנים תוך כדי ערבוב על אש בינונית

במשך 3-4 דקות עד לריכוך. מוסיפים את הגזרים, הקישואים

והבטטה מגוררים גס (אין צורך לקלף את הקישואים),

ומערבבים. 

מוסיפים את הגריסים והעדשים לאחר סינון, ואת תבלינים

(חוץ מהמלח) ומכסים במים עד לגובה 3/4 מהסיר. מכסים

ומביאים לרתיחה. לאחר הרתיחה מבשלים כ-45 דקות על אש

קטנה עד שהעדשים והעדשים מתרככים. 

מפזרים את הכוסברה הקצוצה על המרק החם.  

מוסיפים מלח, טועמים ומתקנים תיבול. 
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ר עשי ת  ו י קטנ ו ת  רקו י מרק 
ם  סי י ר ג עם 



10 דפי אורז (נמכרים בכל הסופרים ובבתי טבע)

למילוי:

חצי חבילת קוטג'

50 גרם גבינה מלוחה קשה

1 ביצה + עוד קצת למריחה מעל הבורקסים

 

מערבבים ביחד את כל חומרי המלית, חוץ מהחלק של הביצה

שמיועד למריחה

שומשום מלא לקישוט

 

דפי האורז מגיעים יבשים ושבירים. כדי לעבוד איתם נדרש

לרכך אותם קודם במים חמימים (ככל שהמים יותר חמים,

הריכוך יותר מהיר). משרים כל דף אורז בנפרד בקערה או

בתבנית עם מים חמימים למשך כ-30 שניות. הדף צריך

להתחיל להתרכך אך לא להיות רך מדי, כדי שיהיה נוח למלא

אותו ושהוא לא יידבק לעצמו. מניחים על מגבת מטבח נקייה

או קרש חיתוך. מניחים במרכז כף מהמלית ומקפלים את דף

האורז מכל הכיוונים מעל המלית. מתחילים מקיפול מלמטה,

אחריו קיפול של כל אחד מהצדדים, ובסוף מקפלים למעטפה

את החלק שנשאר, כך שתיווצר צורה של בורקס מלבני.

מסדרים ברווחים בתבנית מרופדת בנייר אפייה, ומורחים על

הבורקסים ביצה בעזרת מברשת. מפזרים מעט שומשום מלא

לקישוט. 

אופים כ-20-25 דקות בתנור שחומם מראש ל-190 מעלות.
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500 גרם קמח כוסמין מלא

1 כפית שמרים יבשים

300 מ"ל מים חמימים (כוס ורבע)

50 מ"ל שמן זית (רבע כוס פחות כף)

1 כפית גדושה מלח

 

מניחים את הקמח בקערת מיקסר או בקערה גדולה. מוסיפים

את השמרים ומערבבים בעזרת כף לפיזור של השמרים בקמח.

מתחילים להוסיף בהדרגה את המים, ומערבבים. כשמתחיל

להיווצר בצק עוברים ללישה (במידה ומכינים את הבצק

במיקסר חשמלי, משתמשים בוו הלישה ומפעילים על מהירות

נמוכה). ממשיכים ללוש במשך כ-8 דקות עד לבצק חלק. 

 מוסיפים את שמן הזית והמלח ולשים שוב לבצק חלק ומבריק.

מכסים ומניחים את הבצק להתפחה עד להכפלת הנפח. (בזמן

ההתפחה מכינים את הרוטב ואת התוספות).

לאחר ההתפחה מעבירים את הבצק למשטח מקומח,

מקמחים מעט גם את המערוך ומרדדים את הבצק לעובי אחיד

של כ-1/2 ס"מ. אפשר לחלק את הבצק ל-4 חלקים ולהכין

פיצות אישיות. מפזרים רוטב עגבניות, תוספות לבחירתכם

ומוצרלה מגורדת. 

אופים בתנור שחומם מראש ל-200 מעלות כ-15 דקות.
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ן  י סמ ו כ מקמח  צה  פי בצק 



2 כפות שמן זית

2 בצלים סגולים או לבנים 

3 שיני שום

2-3 גזרים

3-4 גבעולי סלרי כולל העלים

3 פלפלים אדומים

חתיכת דלעת

6 עגבניות

1 רסק עגבניות קטן

צרור קטן של עשבי תיבול טריים לפי הטעם: בזיליקום /

טימין/ אורגנו

1 כפית גדושה של מלח

1 כפית פפריקה מתוקה

 

חותכים גס את כל הירקות. מחממים את שמן הזית בסיר בינוני

על אש בינונית ומטגנים בו קלות את הבצל והשום, כ-2-3

דקות עד לריכוך. מוסיפים את הירקות לפי הסדר ומערבבים

בין ירק לירק.

מתבלים ומוסיפים מים עד לגובה הירקות. מכסים את הסיר

ומביאים לרתיחה על להבה גדולה. לאחר הרתיחה מנמיכים

את האש ומבשלים לפחות חצי שעה עד שכל הירקות

רכים מאוד.

טוחנים בבלנדר מוט למרקם חלק ומוסיפים רסק עגבניות

בשביל הצבע וחיזוק הטעמים. טועמים ומתקנים תיבול.

 

** אופציה: להוסיף לפני ההרתחה חצי כוס עדשים כתומות

להסמכה וכתוספת חלבון
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ת רקו י ב



כף שמן זית

1 בצל קצוץ

2 שיני שום קצוצות

2 גבעולי סלרי קצוצים

1 גזר מגורר

500 גרם בקר טחון

חצי כפית פפריקה מתוקה

חצי כפית בהרט

מלח ופלפל

1 כמות רוטב עגבניות מהמתכון הקודם

חצי חבילת עלי לזניה יבשים

 

מחממים מחבת רחבה ויוצקים כף שמן זית. מוסיפים את

הבצל והשום ומטגנים מעט. מוסיפים את הירקות הקצוצים

ומטגנים עוד כמה דקות. מוסיפים את הבשר הטחון ומטגנים

תוך כדי ערבוב מתמיד עד שהבצק מאפיר והופך לפירורי.

הרכבת הלזניה:

יוצקים לתבנית (פיירקס בגודל בינוני) רוטב לכדי כיסוי

התבנית. מניחים מעליהם שכבה של עלי לזניה צמודים זה לזה.   

מעליהם מפזרים מחצית מכמות הבשר בשכבה אחידה.

מניחים עליהם שכבה נוספת של עלי לזניה, ומעליהם שוב

שכבה של עלי לזניה. מעל הכל יוצקים רוטב בנדיבות לכיסוי

מלא.

מכסים את התבנית במכסה או בנייר אפייה.

אופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות במשך 45 דקות עד

לריכוך מלא.

אם רוצים לחתוך פרוסות יפות, מחכים עד לצינון מלא של

הלזניה (רצוי במקרר).
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לרוטב:

כף שמן זית

2 בצלים קצוצים

4 שיני שום קצוצות

12 עגבניות בשלות קצוצות

חצי צרור בזיליקום טרי

מלח

למלית הגבינות:

2 גביעי יוגורט עזים סמיך או יוגורט יווני (רצוי 4% שומן ומעלה)

200 גרם גבינת פטה עזים או בולגרית מגוררת

מערבבים ביחד את היוגורט ו-3/4 מכמות הגבינה. שומרים

את הרבע הנותר לפיזור מעל הלזניה.

חצי חבילת עלי לזניה יבשים

 

מחממים מחבת רחבה ויוצקים כף שמן זית. מוסיפים את

הבצל והשום ומטגנים מעט. מוסיפים את העגבניות הקצוצות

והבזיליקום, מתבלים במלח, מוסיפים כוס מים ומביאים

לבעבוע.  מנמיכים לאש נמוכה ומבשלים כ-10 דקות עד

שהרוטב משנה את הצבע לאדום עמוק. טועמים ומוודאים

שהרוטב מתובל מספיק.

הרכבת הלזניה:

יוצקים לתבנית (פיירקס בגודל בינוני) רוטב לכדי כיסוי

התבנית. מניחים מעליהם שכבה של עלי לזניה צמודים זה לזה.   

מעליהם מפזרים שכבה נוספת של רוטב, ומניחים עליהם

שכבה נוספת של עלי לזניה. מעליהם מפזרים בשכבה אחידה

את חומרי המלית שעורבבו ביחד, ומעליהם שכבה נוספת של

עלי לזניה. מעל הכל יוצקים רוטב בנדיבות לכיסוי מלא.

מפזרים את רבע כמות הגבינה ששמרנו בצד.

מכסים את התבנית במכסה או בנייר אפייה.

אופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות במשך 45 דקות עד

לריכוך מלא.

אם רוצים לחתוך פרוסות יפות, מחכים עד לצינון מלא של

הלזניה (רצוי במקרר).
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לרוטב העגבניות:

1 כף שמן זית

1 בצל קצוץ

3 שיני שום כתושות או

קצוצות

7-8 עגבניות טריות קצוצות או בקבוק פסאטה (מחית עגבניות קלה)

2 גזרים מגוררים גס

1 קישוא גדול מגורר גס

1/2 כוס עדשים כתומות, שטופות היטב

מים

1 כפית גדושה מלח 

1/4 כפית פלפל שחור

1 כפית פפריקה מתוקה

1 כפית אורגנו יבש

 

לבשמל קשיו:

חצי כוס אגוזי קשיו טבעיים

2 כוסות מים

2 כפות שמן זית

1 כף גדושה קמח כוסמין מלא

1/2 כפית מלח

 

חצי חבילת עלי לזניה יבשים

1 בטטה בינונית,מגוררת גס

1 צרור בזיליקום, חתוך גס, ללא גבעולים

 

להכנת הרוטב האדום:

מחממים סיר בינוני עם

שמן הזית, מוסיפים את הבצל והשום ומטגנים כ-2-3 דקות עד

לריכוך. מוסיפים את יתר הירקות, מערבבים ומבשלים עוד כמה דקות

עד שהעגבניות מגירות נוזלים ומתחילות להתרכך. 
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ת י נ ו טבע ה  י נ ז ל



מוסיפים את התבלינים ואת העדשים, מכסים במים ובעוד כוס כדי

שהמרקם יהיה דליל, מכסים ומביאים לרתיחה. במידה והרוטב עדיין

סמיך מדי – מוסיפים עוד מים.

מנמיכים את האש ומבשלים כ-25 דקות עד שהעדשים מתרככות

ונטמעות ברוטב. מורידים מהאש וטוחנים בעזרת בלנדר מוט למרקם

חלק ואחיד. טועמים ומתקנים תיבול. 

 

בזמן שרוטב העגבניות מתבשל, מכינים את הבשמל:

טוחנים בבלנדר מוט את כל המרכיבים למרקם חלק. מעבירים לסיר

קטן או לקלחת, ומביאים לרתיחה תוך כדי ערבוב מתמיד, רצוי

במטרפה, עד שהרוטב מסמיך. מורידים מהאש. טועמים ומתקנים

תיבול לפי הצורך. 

 

מסדרים את הלזניה בתבנית:

יוצקים בתחתית רוטב עגבניות לכיסוי מוחלט. מעליו מסדרים שכבה

צמודה של עלי לזניה. עליהם יוצקים שכבהנוספת של רוטב עגבניות,

ושוב שכבת עלי לזניה. מעליהם יוצקים את הבשמל, ומפזרים לכיסוי

מלא של כל העלים. מפזרים את הבטטה המגוררת ומעליה מפזרים

את עלי הבזיליקום הקצוצים. מכסים בשכבה נוספת של

עלי לזניה, ומעליהם יוצקים את שארית הרוטב האדום. חשוב לוודא

שהרוטב מכסה את כל פני הלזניה. אני אוהבת לשמור חלק מהרוטב

בצד, כדי לצקת על הלזניה אחרי שהיא יוצאת מהתנור, כי לפעמים

הרוטב שבחלק העליון מתייבש ומצטמצם באפייה.

 

מכסים את התבנית ומכניסים לתנור שחומם מראש ל-180 מעלות.

אופים במשך 45 דקות.

 

מוודאים שהלזניה מוכנה ע"י נעיצת מזלג עד לתחתית, כדי לוודא

שהעלים התחתונים התרככו.

אם רוצים לחתוך חתיכות יפות ומדויקות – ממתינים עד שהלזניה

תצטנן, רצוי במקרר.
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7-8 פלפלים צבעוניים (אדום/צהוב/כתום)

שמן זית

1 בצל גדול

2-3 שיני שום

1 בקבוק פסאטה (מחית עגבניות קלה. נמכר בבקבוק זכוכית, בד"כ

(Mutti ממותגים איטלקיים כמו

1 כוס אורז בסמטי מלא

חצי צרור פטרוזיליה קצוצה דק

חצי צרור כוסברה קצוצה דק

1 שן שום כתושה

חצי כוס עדשים כתומות

פפריקה מתוקה

מלח ופלפל

 

מתחילים בהכנת הרוטב: קוצצים קטן את הבצל ו-2 שיני שום.

מחממים סוטאז' או סיר רחב ונמוך ומוסיפים 2 כפות שמן זית ואת

הבצל והשום. מטגנים כמה דקות עד לריכוך. מוסיפים את בקבוק

הפסאטה + 2 כוסות מים. מתבלים במלח, פלפל ופפריקה

בנדיבות ומביאים לרתיחה. מנמיכים לאש נמוכה ומבשלים כמה

דקות להסמכה.

במקביל, חותכים את הראש של הפלפלים לרוחב. משאירים "כובע"

עבה יחסית כדי שלא יתפרק בבישול. מרוקנים את הגרעינים

והממברנות מתוך הפלפלים. 

מערבבים את חומרי המילוי (אורז, עדשים, עשבי תיבול, שן שום

כתושה, תבלינים). ממלאים כל פלפל ב-2 כפות רוטב, ואז במילוי

עד ל-3/4 מגובהם. מוסיפים מלמעלה עוד 2-3 כפות רוטב.

סוגרים ב"כובע" של הפלפלים ומסדרים בצורה צפופה בסיר.

מכסים ומביאים לרתיחה. מנמיכים את האש, ומבשלים כ-45 דקות

עד שהפלפלים והמילוי רכים ונימוחים. במהלך הבישול, מדי פעם

פותחים את הסיר ומשקים כל פלפל בעוד קצת רוטב.
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כף שמן זית
1 בצל קצוץ דק

2 שיני שום קצוצות

1/2 ק"ג בקר טחון
1 גזר גדול מגורר גס

חצי כוס אפונה קפואה

כפית בהרט
כפית פפריקה מתוקה

מלח ופלפל

לפירה:

2 בטטות גדולות
2 תפו״א

חצי כפית אבקת שום
מלח ופלפל

 
ההכנה:

מקלפים וחותכים לקוביות את הבטטות ותפוחי האדמה, מבשלים

במים עד לריכוך. מסננים ומועכים לפירה חלק, מתבלים באבקת

שום, מלח ופלפל.
בזמן שהירקות מתבשלים מחממים מחבת רחבה עם שמן זית,

ומטגנים את הבצל והשום עד לריכוך והזהבה. מוסיפים את הבשר
ומטגנים אותו תוך כדי ערבוב עד שמאפיר והופך לפירורי. מוסיפים
את הגזר והאפונה לקראת הסוף וממשיכים לבשל עוד כמה דקות.
מתבלים ומוסיפים רבע כוס מים כדי שהתערובת לא תהיה יבשה.

מבשלים עוד דקה ומורידים מהאש
(** בשלב הוספת המים אפשר להוסיף גם 2 כפות רסק עגבניות אם

רוצים).

משטחים את תערובת הבשר בשכבה אחידה, בתבנית חסינת חום

כמו פיירקס.
מעליה משטחים את הפירה הכתום. מניחים מעל ענפי טימין טרי.
אופים בתנור חם (180 מעלות) 15-20 דקות עד שהפירה מתחיל

להזהיב והפאי מתייצב.

** לתערובת הבשר אפשר להוסיף גם סלרי קצוץ דק, קישוא מגורר

וכו׳.
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2  בצלים

8  שיני שום

1 שורש סלרי

4  גבעולי סלרי

2 גזרים

7-8 עגבניות בשלות

1 סלסלת פטריות

2  כוסות עדשים שחורות/חומות שהושרו לפחות 4 שעות מראש

 100 גרם רסק עגבניות

כ-3 כוסות מים

צרור עלי תימין

צרור עלי אורגנו

כף וחצי מלח

כפית פלפל שחור

שמן זית

 

קולפים וקוצצים את הבצל, השום, שורש הסלרי והגבעולים.

בסוטאז'/סיר רחב מחממים שמן זית, ומוסיפים את מה הירקות

הקצוצים. מכסים ומאדים על להבה בינונית עד להתרככות קלה.

בינתיים חותכים את הגזר והפטריות לקוביות קטנות, ואת העגבניות

לקוביות בינוניות. מוסיפים את הגזרים לסיר ומערבבים. אחרי 2-3

דקות מוסיפים גם את הפטריות ואחרי עוד 3 דקות גם את

העגבניות ועשבי התיבול.

נותנים לכל התערובת להפוך לתבשיל סמיך ומבעבע, ומוסיפים את

העדשים, רסק העגבניות, התבלינים (ללא המלח) ומים.

מביאים לרתיחה, ואח"כ מנמיכים לאש קטנה ןמבשלים כשעה עד

להתרככות. 

אם יש צורך מוסיפים עוד מים. טועמים ומתקנים תיבול.

מגישים עם פסטה. רצוי לבשל את הפסטה בתוך הרוטב כמה

דקות לפני ההגשה.
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1 ק"ג בצל חתוך לקוביות 

500 גרם עדשים חומות או שחורות - מושרות לפחות 4 שעות

300 גרם אורז בסמטי מלא או קינואה לבנה שהושרתה מראש

מלח, פלפל, מעט כמון

שמן זית

 

מטגנים את הבצל בשמן זית על אש נמוכה במשך כ-20 דקות, תוך

כדי ערבוב מפעם לפעם, עד שהוא משחים היטב ומתקרמל.

במקביל מבשלים את האורז ואת העדשים, כל אחד מהם בנפרד עד

שהם מוכנים ונגיסים (לא רכים מדי).

בסיר גדול מערבבים את כל המרכיבים ביחד, מתבלים בכמון, מלח

ופלפל. טועמים ומתקנים תיבול.

 

לגיוון - מחליפים את האורז בקינואה. אפשר להחליף את העדשים

בשעועית מש. ניתן גם להוסיפ אבקת קארי לתיבול.
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1 בצל חתוך לקוביות

4 שיני שום

6 עגבניות בשלות

עלים מ-3-4 ענפי בזיליקום

מים

חבילת פסטה יבשה 

מלח, פלפל

שמן זית

 

מטגנים את הבצל והשום בשמן זית על אש בינונית במשך כמה

דקות, תוך כדי ערבוב עד שהם מזהיבים ומדיפים ריח עז.

מוסיפים את העגבניות, ואת התבלינים ומבשלים עוד כמה דקות עד

שהעגבניות מתחילות להתפרק ולהפריש נוזלים. מוסיפים את עלי

הבזיליקום ואת הפסטה היבשה. יוצקים ליטר מים ומביאים

לרתיחה. מנמיכים מעט את האש, משאירים אותו בבעבוע עדין

ומבשלים כ-10 דקות תוך כדי ערבוב כל דקה-שתיים.

מורידים מהאש ומגישים עם עלי בזיליקום טריים מעל.
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משתמשים בכל הירקות שנשארו במקרר, חותכים ומתבלים בשמן

זית, מלח גס ופלפל שחור גרוס:

 

בצל סגול חתוך לרבעים

פלפלים חתוכים לרבעים

פרוסות או קוביות בטטה

פטריות שלמות

עגבניות שרי שלמות

קישוא/זוקיני חתוך לאורך לשמיניות

שומר חתוך לאורך לשמיניות

חציל חתוך לקוביות

דלעת ערמונים חצויה

דלעת חתוכה לפרוסות/קוביות

כרובית מפורקת לפרחים בינוניים

קולרבי פרוס לפרוסות עבות

ועוד....

 

מתבלים ואפשר להוסיף עשבי תיבול טריים או יבשים: רוזמרין/

תימין/ מרווה וכו'. קולים בתנור ב-180 מעלות כ-40 דקות עד

הזהבה. שומרים בקופסה במקרר ומוסיפים לכל ארוחה
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1 בצל סגול חתוך לקוביות

2-3 שיני שום

4-5 גבעולי סלרי קצוצים דק (כולל העלים)

צרור מנגולד חתוך לפרוסות דקות לרוחב (להפריד בין החלק הלבן

לירוק)

2 סלקים גדולים מבושלים מראש או בוואקום

קוביות בטטה צלויות בתנור (מהאנטיפסטי שהכנו מראש)

כוס וחצי קינואה לבנה מבושלת מראש (כוס וחצי לפני הבישול)

חצי צרור כוסברה קצוצה

חצי צרור פטרוזיליה קצוצה

כמון

סומאק

מלח ופלפל

 

מחממים סוטאז'/מחבת רחבה, ויוצקים שמן זית. מוסיפים את

הבצל והשום ומטגנים 2-3 דקות עד שעולה ניחוח. מוסיפים את

הסלרי הקצוץ ואת הגזע הלבן של המנגולד, קצוץ גם הוא. מוסיפים

כמה כפות מים ומטגנים-מאדים מספר דקות עד לריכוך של

הירקות. מוסיפים את עלי המנגולד ומאדים עד שהם מאבדים את

רוב הנפח. 

מוסיפים את הקינואה המבושלת, הסלק והבטטה. מערבבים

ומתבלים. 

מוסיפים את הפטרוזיליה והכוסברה הקצוצים, מערבבים וטועמים.

מתקנים תיבול. 
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כף שמן זית 

3 שיני שום כתושות

2 כפות סויה

1 כף סילאן

מיץ מחצי לימון + עוד קצת אם צריך

מלח ופלפל

חבילת שעועית ירוקה עדינה קפואה

 

יוצקים שמן זית למחבת ומוסיפים את השום הכתוש. מניחים על

האש ומחממים ביחד על אש בינונית עד שעולה ניחוח (לא לשרוף

את השום, רק להזהיב). מוסיפים את השעועית הקפואה ומעלים

את האש ללהבה גבוהה עד שכל הנוזלים מבעבעים (כ-2-3 דקות).

מוסיפים את הסויה והסילאן, וכוס מים. מכסים ומנמיכים שוב לאש

בינונית. מבשלים מכוסה כ-8 דקות עד שהשעועית מאודה ונגיסה,

ורוב המים (או הכל) התאדו. 

מסירים את המכסה, מוסיפים את מיץ הלימון ומצמצמים את

הנוזלים. טועמים ומוסיפים מלח ופלפל לפי הטעם.
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2 בצלים גדולים

4-5 שיני שום קצוצות

או כתושות

4 תפוחי אדמה

2 בטטות גדולות

4 גזרים

2 סלסילות פטריות 

כוס שעועית לוביה לבנה או אדומה (אפשר לשלב)- חשוב להשרות

במים לילה מראש

כוס גריסים

 

מקלפים וחותכים גם את כל הירקות. את הפטריות אפשר לחצות או

להשאיר שלמות. מעבירים לקדירה או סיר גדול שאפשר להכניס לתנור. 

מתבלים בכף פפריקה מתוקה, כפית פפריקה מעושנת,

חצי כפית כמון, כפית וחצי מלח, חצי כפית פלפל שחור, 3 כפות שמן

זית ו-2 כפות רוטב סויה.

מערבבים טוב, יוצקים מים עד לכיסוי ומכניסים לתנור לשעתיים וחצי

ב-180 מעלות.
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3  שיני שום

חתיכת שורש ג'ינג'ר טרי באורך 3 ס"מ

2  כפות גדושות של אבקת קארי איכותית

1  קרטון חלב קוקוס (של Aroy-D בקרטון הירוק או פחית של ג'מוקה)

2 תפו"א חתוכים לקוביות גסות 

2 בטטות קטנות חתוכות לקוביות גסות

2 קישואים / זוקיני חתוכים לרבעי פרוסות 

חתיכת דלעת חתוכה לקוביות גסות

חצי כרובית קטנה מפורקת לפרחים בינוניים

חצי צרור כוסברה קצוצה

 

קוצצים דק/מגררים את שיני השום ואת הג׳ינג׳ר. מחממים את השום

והג׳ינג׳ר בעדינות עם שמן זית במחבת עמוקה/סיר רחב ונמוך על אש

בינונית עד שעולה ריח (זהירות עם האש, הם נשרפים בקלות).

מוסיפים את אבקת הקארי ומערבבים. מוסיפים את חלב הקוקוס וכוס

מים. מתבלים בכפית מלח ורבע כפית פלפל שחור. מערבבים ומביאים

לרתיחה.

לאחר הרתיחה מוסיפים את הירקות החתוכים. מערבבים ומביאים שוב

לרתיחה, מנמיכים את האש לאש קטנה, מכסים ומבשלים כ-20 דקות

עד שהירקות נעיצים אבל לא רכים מדי. טועמים ומתקנים תיבול.

במידה ויש יותר מדי רוטב – מבשלים תוך כדי בעבוע ללא מכסה עד

לצמצום הרוטב.

מפזרים כוסברה קצוצה, ואפשר גם שברי קשיו או בוטנים, ומגישים עם

אורז
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1 כף שמן זית

1 בצל גדול

3 שיני שום 

500 גרם חזה עוף חתוך לרצועות

1 כף אבקת קארי + עוד כפית להמשך

1 כפית כורכום + עוד כפית להמשך

1 כף רוטב סויה + עוד כף סויה להמשך 

1 פחית או קרטון של קרם קוקוס או חלב קוקוס 

1/2 כפית מלח

1 כפית שבבי צ'ילי יבשים - לא חובה

להגשה:

שליש כוס בצל ירוק קצוץ

חצי צרור כוסברה קצוצה

רבע כוס קשיו טבעי קצוץ גס

 

מניחים את רצועות העוף בקערה עם אבקת קארי, כורכום ורוטב סויה.

מערבבים היטב לכיסוי מלא (אפשר להוסיף גם כפית שמן זית אם

רוצים מרינדה יותר נוזלית), ומניחים בצד. את השלב הזה אפשר לעשות

כמה שעות מראש ולשמור בקופסה סגורה במקרר.

קולפים וקוצצים את הבצל והשום לקוביות קטנות. 

מחממים מחבת שטוחה ורחבה על אש בינונית ומוסיפים את שמן הזית.

לאחר חצי דקה מוסיפים את הבצל והשום ומטגנים אותם במשך 3-4

דקות עד שהם מתרככים. מגבירים את הלהבה לאש גבוהה ומוסיפים

את נתחי העוף המתובלים. מקפיצים אותם כמה דקות תוך כדי ערבוב,

עד שהם מזהיבים קלות מכל הצדדים. 

מחזקים מעט את התיבול - מוסיפים עוד חצי כפית של כורכום וקארי,

ועוד כף סויה. מוסיפים את חלב הקוקוס/ קרם קוקוס - במידה

ומשתמשים בקרם קוקוס, מוסיפים גם חצי כוס מים רותחים, ומתבלים

במלח ושבבי צ'ילי. מביאים לרתיחה, ומנמיכים את האש. מבשלים

בבעבוע עדין כמה דקות עד שהרוטב מסמיך. 

טועמים ומתקנים תיבול. מורידים מהאש. 

מפזרים מעל בצל ירוק וכוסברה קצוצים דק, ומעט קשיו גרוס. 

מגישים עם אורז מלא או לבן.
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ס קו קו חלב  ו י  בקאר ף  עו



3 זוקיני גדולים ומוצקים

1 חבילת פטריות טריות

חצי חבילת עגבניות שרי / עגבניות לחות

3-4 שיני שום

מעט שבבי צ'ילי חריף (לא חובה)

חופן עלי בזיליקום

שמן זית

 

בעזרת קולפן יוצרים מהזוקיני רצועות דקות / ז'וליינים (לא משתמשים

בליבה). קוצצים או כותשים את השום ומניחים במחבת רחבה ביחד עם

שמן הזית. מחממים על אש בינונית עד שהשום מעלה ריח. מוסיפים

את הפטריות הפרוסות, מוסיפים מלח ופלפל, שבבי צ'ילי ומקפיצים עד

שהפטריות מתכווצות. 

מוסיפים את הזוקיני ומקפיצים 3-4 דקות. מוסיפים את העגבניות

ומקפיצים עוד דקה או שתיים. 

מורידים מהאש ומוסיפים את עלי הבזיליקום.

 

** אפשר להוסיף בסוף כמה כפות של שמנת לבישול / חלב קוקוס או

לפורר גבינה מלוחה אחרי שמורידים מהאש
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טב ברו י  נ י ק ו ז פסטה 
שרי ו ת  ו י פטר



1 כרובית בינונית, שטופה ומחולקת לפרחים בינוניים

6 תפו"א אדומים קלופים וחתוכים לקוביות באורך כ-2 ס"מ

2-3 שיני שום

2 כפות שמן זית

עלים מ-2 ענפי טימין או רוזמרין, קצוצים

1/4 כוס חלב קוקוס או שקדים

1 כפית מלח

מעט פלפל שחור

 

מבשלים את כל המרכיבים חוץ מחלב הקוקוס בסיר עם מים לידי כיסוי.

מכסים ומביאים לרתיחה. לאחר הרתיחה מנמיכים את האש, וממשיכים

לבשל כ-20 דקות עד שהירקות רכים. 

מסננים את רוב המים, שומרים בצד כחצי כוס ממי הבישול לדילול לפי

הצורך. 

מעבירים את תכולת הסיר למעבד מזון, מוסיפים את חלב

הקוקוס/חלב השקדים וטוחנים בפולסים עד למרקם אחיד וחלק. אם

איו לכן מעבד מזון - תשתמשו במועך תפו"א ידני. במידה והפירה לא

חלק וקרמי, מוסיפים מעט ממי הבישול, בהדרגה.

מגישים חם. שומרים במקרר בקופסה אטומה במקרר עד 4 ימים.
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ת בי ו כר ו א  " ו תפ רה  פי



1/2 כוס עדשים כתומות

כוס ורבע מים

1/3 כוס טחינה מלאה

1/2 כפית מלח

שן שום

מעט כמון

פפריקה מתוקה

מיץ מ-1/2 לימון סחוט

 

 שוטפים את העדשים ושמים בסיר קטן עם המים. מביאים לרתיחה,

ואח“כ מנמיכים את האש ומבשלים בבעבוע עדין כ-20-25 דקות עד

שהעדשים רכות ומתחילות להתפרק.

 מסננים את המים לתוך קערה, ושומרים אותם לדילול. 

טוחנים את העדשים בעזרת בלנדר מוט, מוסיפים את הטחינה, את

השום ואת התבלינים. 

טועמים, מתקנים תיבול ואם יש צורך - מוסיפים מעט מנוזלי הבישול

וטוחנים שוב למרקם אחיד.

שומרים במקרר בקופסה אטומה 4-5 ימים.
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ם מעדשי ס  מו חו  - מוש  חו
ת מו כתו



1 כוס עדשים שחורות מושרות ללילה

1 בצל קטן קצוץ 

2 שיני שום קצוצות 

1 תפו"א 

1 קישוא

1 סלק קטן

1/4 כוס טחינה גולמית

3 כפות קמח כוסמין מלא

מעט כמון

מלח ופלפל

 

מבשלים את העדשים בשפע מים עד לריכוך (אם העדשים

הושרו ללילה מראש זה אמור לקחת כ-15-20 דקות, לא יותר). מסננים.

בינתיים, קולפים את תפו"א והסלק ומגררים אותם ואת הקישוא גס

בפומפיה או במעבד מזון.

את הבצל והשום מטגנים בשמן זית על אש בינונית כמה דקות עד

לריכוך (אם רוצים לקצר תהליכים, אפשר לוותר על הטיגון ולהוסיף

אותם טריים לעיסת הקציצות).

מערבבים את כל הרכיבים ביחד בקערה גדולה ויוצרים בידיים קציצות

בינוניות. מניחים בתבנית מרופדת בנייר אפייה. 

אופים בתנור חם (180 מעלות) כ-20 דקות עד להזהבה ולהתייצבות.

מצננים מעט מחוץ לתנור לפני שמוציאים מהתבנית.

Issue 27 | 234

ת רקו י ת  צו י קצ
ם עדשי ו



400 גרם (1 חבילה) אטריות אורז רחבות

2-3 כפות שמן זית

4 גזרים, חתוכים לגפרורים (או מגוררים בפומפייה)

1/2 כרוב, חתוך לרצועות דקות

200 גרם טופו, חתוך לקוביות (לא חובה)

חתיכה קטנה של ג'ינג'ר, קצוצה דק

2 ביצים טרופות

4 גבעולי בצל ירוק, קצוצים גס

חבילת נבטי שעועית (נבטים סיניים) טריים ויפים

 לרוטב:

2 כפות גדושות חמאת בוטנים חלקה

רבע כוס רוטב סויה

2 כפות סילאן (או סוכר חום)

2 כפות חומץ בן יין לבן (אפשר גם חומץ תפוחים או אורז)

רבע כוס מים

מעט רוטב חריף שאוהבים או שבבי צ'ילי חריפים, לפי הטעם

 להגשה:

בוטנים קלויים

רוטב דגים תאילנדי (לחובבי הז'אנר)

שבבי צ'ילי מיובשים

בצל ירוק חתוך גס

גבעולי כוסברה יפים

נבטים טריים

 

משרים את אטריות האורז בשפע מי ברז כ-45 דקות, עד שהן נהיות רכות.

מסננים ממי ההשריה (לחלופין אפשר לבשל את האטריות כמה דקות במים רותחים

עד לריכוך. לסנן ולשטוף מיד במים קרים כדי לעצור את הבישול).

מכינים את הרוטב: שמים את כל המצרכים בסיר קטן ומביאים לרתיחה תוך

כדי בחישה. ממשיכים לערבב מעל להבה נמוכה עד שמתקבל רוטב סמיך בצבע

שוקולדי למדי (זה לוקח בערך 3 דקות) ** אפשר לקצר תהליכים ולא לבשל את

הרוטב**

מחממים מחבת רחבה מעל הלהבה הכי גדולה שיש. כשהמחבת לוהטת מטגנים את

הגזר תוך כדי ערבוב כ-30 שניות. מוסיפים את רצועות הכרוב, הטופו והג'ינג'ר

ומקפיצים כדקה, עד שהכרוב מתחיל להיראות רך. מזיזים בעזרת תרווד או כף עץ

את תכולת המחבת לצד אחד, ויוצקים אליו את הביצה הטרופה. מקשקשים את

הביצה עד שהיא מבושלת לחלוטין, ואז מערבבים אותה עם שאר הירקות שבמחבת.

מוסיפים את אטריות האורז ומקפיצים הכל ביחד כ-20 שניות. מוסיפים את כל

הרוטב, מערבבים היטב ומבשלים כחצי דקה. אם כל הסיפור מרגיש סמיך מדי, ניתן

להוסיף עוד מים או רוטב סויה (טועמים ומחליטים). מוסיפים את הבצל הירוק

והנבטים, מקפיצים פעם אחרונה ומורידים מהאש. מקשטים במרכיבי ההגשה
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י ד נ ל תאי י  תא פאד-



 

1/4 כוס זרעי צ'יה

1 כוס חלב קוקוס / חלב סויה / חלב שקדים או מיקס שלהם

1 כף ממתיק – מייפל / סילאן / דבש

 

מערבבים בקערת זכוכית או בצנצנת את כל המרכיבים. ממתינים כמה

דקות עד שזרעי הצ'יה שוקעים לתחתית. מערבבים שוב וממתינים חמש

דקות נוספות. חלק מהזרעים ישקעו שוב. מערבבים היטב שוב

וממתינים 5 דקות נוספות. אם המרקם אחיד יחסית – מכסים במכסה

או בניילון נצמד ומכניסים למקרר. אם עדיין יש הרבה זרעים בתחתית –

מערבבים וממתינים 5 דקות נוספות.

לאחר כשעתיים עד לילה ייווצר פודינג סמיך, מתוק ומשביע. מגישים עם

פירות חתוכים או מחית פירות (בננה או מנגו שמועכים במזלג), אפשר

להוסיף גם גרנולה.
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ה י צ' ג  נ י ד ו פ



 

1/2 כוס חמאת בוטנים טבעית וחלקה 

1/3 כוס דבש/ סילאן/ מייפל טבעי

1 כוס שבולת שועל דקה (קוואקר)

2 כפות זרעי צ'יה

1/2 כוס גזר מגורד דק

1/4 כוס שוקולד צ'יפס 

 

מערבבים היטב את כל הרכיבים. אם העיסה דביקה מדי לעיצוב, אפשר

להכניס למקפיא ל-20 דקות. לאחר מכן יוצרים כדורים קטנים בעזרת

הידיים ומקררים – במקרר או במקפיא. שומרים קר.
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ם י טנ ו ב חמאת  ו ר  ז ג י  ר ו ד כ
ה י י אפ ללא 



1/4 כוס שמן זית עדין

1/4 כוס מייפל טבעי 

3 בננות בשלות מעוכות למחית בעזרת מזלג

2 ביצים

1 כפית קינמון

1/4 כפית אגוז מוסקט

1 כפית תמצית וניל אמיתית

1 ו-3/4 כוסות קמח כוסמין מלא

1 כפית אבקת אפייה

1/4 כפית סודה לשתייה

1/4 כפית מלח

 

מחממים תנור ל-180 מעלות. משמנים תבנית מאפינס או מרפדים

במנג'טים.

בקערה גדולה טורפים את המרכיבים הרטובים ביחד: שמן זית, מייפל,

בננות, ביצים, תבלינים ותמצית וניל.

מנפים את קמח הכוסמין בעזרת מסננת/נפה לתוך תערובת הרטובים

ומוסיפים את אבקת האפייה, הסודה לשתייה והמלח, ומערבבים

קצרות בעזרת כף, כמה שפחות. 

ממלאים את השקעים שבתבנית בבלילה עד ל-3/4 מגובהם. אפשר

לקשט כל מאפין מלמעלה בפרוסת בננה. 

אופים את המאפינס במשך 18-22 דקות (תלוי בתנור) עד שהחלק

העליון מתייצב. מקררים כמה דקות לפני שמחלצים מהתבנית. 

נשמר במקרר בקופסה אטומה כשבוע, ועד חודשיים במקפיא.
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נה בנ נס  מאפי



2 כוסות קמח כוסמין מלא

1/2 כוס שבולת שועל דקה

1/2 כוס קוקוס

1 שקית אבקת אפייה

3/4 כוס סוכר קוקוס / סוכר קנים (אפשר להוסיף או להפחית מעט

לפי הטעם האישי)

L 2 ביצים

1 כף גרידת לימון

2 כפות מיץ לימון סחוט

70 גרם שמן קוקוס רך (או 100 גרם חמאה רכה)

1/4 כוס שמן זית עדין

קורט מלח

 

מחממים תנור ל-180 מעלות. 

מכניסים לקערה את כל המרכיבים, לפי הסדר, ומערבבים עד לקבלת

מסה אחידה. אפשר להיעזר בידיים וללוש מעט כדי לוודא שהבצק

אחיד. במידה והבצק רטוב מדי – מוסיפים עוד קצת קמח, במידה

והבצק יבש מדי ומתפורר – מוסיפים כף-שתיים של מים או של חלב

צמחי. 

מעבירים מחצית מהבצק לנייר אפייה ומרדדים בעזרת מערוך לעובי של

כ-3 מ"מ. העוגיות צריכות להיות עבות יחסית כדי שלא יתפרקו. קורצים

עוגיות בעזרת קורצן עוגיות או בעזרת כוס זכוכית בקוטר של כ-4 ס"מ.

מניחים על תבנית תנור מרופדת בנייר אפייה, ואופים כ-10-12 דקות עד

להתייצבות והזהבה קלה. 

העוגיות יהיו עדיין מעט רכות, וזה בסדר. הן יתייצבו לאחר שיתקררו.

מניחים לעוגיות להצטנן בתבנית

לפני שמעבירים לקופסה.

מאחסנים בקופסה אטומה בטמפרטורת החדר כשבוע. 

אפשר להקפיא.
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מקמח סבתא  ת  ו י ג ו ע
ן י סמ ו כ



זה מתכון הבסיס שלי. אפשר לגוון בתוספות לפי הטעם האישי ולפי מה

שיש בבית:

 

6 כוסות שבולת שועל גסה

2 כוסות גרעינים/אגוזים טבעיים כמו: חמניה, דלעת, אגוזי מלך, פקאן,

שקדים וכו׳

1/2 כוס שומשום מלא 

1/3 כוס שבבי קוקוס

כפית קינמון טחון

רבע כפית מלח

מערבבים הכל ביחד בקערה גדולה

בקערה קטנה מערבבים את החומרים הרטובים: 

1/2 כוס סילאן טבעי או מייפל

1/3 כוס מים 

1/3 כוס שמן זית או קוקוס

שופכים את תערובת הרטובים על היבשים ומערבבים היטב. מעבירים

ל-2

תבניות תנור מרופדות בנייר אפיה ומפזרים בשכבה אחידה. אופים

כ-45 דקות בחום של 150

מעלות. מערבבים 2-3 פעמים במהלך האפייה.

לאחר האפייה והתקררות מערבבים את הגרנולה עם 3/4 כוס פירות

מיובשים

חתוכים/גוג׳י ברי/צימוקים/חמוציות. שומרים בצנצנת אטומה.

 

גיוון: משתמשים בכוסמת ירוקה מונבטת במקום בשבולת שועל. אפשר

להחליף רק חלק מהכמות או את כולה

Issue 27 | 234

ת תי י ב לה  ו נ ר ג



2 ביצים

1/4 כוס שמן זית עדין (אפשר להמיר בשמן קוקוס או חמאה רכה)

2 בננות בשלות מאוד

1/4 כוס מייפל טבעי (או סילאן או דבש)

1/2 כפית תמצית וניל אמיתית

2 כוסות שבולת שועל 

1 כפית אבקת סודה לשתייה

כפית וחצי חומץ תפוחים אורגני

1/4 כפית מלח הימלאיה

1 כפית קינמון

2 כוסות וחצי – 3 כוסות עלי תרד טריים (או עלים ירוקים אחרים

לבחירתכם. תרד ייתן את התוצאה הכי עדינה)

1/4 כוס חלב סויה /חלב שקדים ללא סוכר

 

מחממים תנור ל-180.

מעלות ומרפדים תבנית מאפינס במנג'טים מסיליקון או מנייר.

מעבירים את כל המצרכים לבלנדר או למעבד מזון ומעבדים עד לקבלת

מרקם וצבע אחידים. מוזגים מהתערובת למנג'טים שהכנו מראש.

אופים במשך 17-20 דקות עד שהמאפינס מתייצבים ומתחילים להזהיב

קלות. בודקים אם הם מוכנים ע"י הכנסת קיסם למרכז – הקיסם צריך

לצאת יבש. מוציאים מהתנור ומניחים לתבנית להתקרר במשך מספר

דקות. לאחר מכם מוציאים את המאפינס מהתבנית ומניחים על רשת

צינון. אוכלים את המאפינס כשהם חמימים או שממתינים עד לצינון

מלא, ומעבירים למקרר למשך 5 ימים או למקפיא עד חודשיים.
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מרכיבים יבשים:

1/2 כוס שיבולת שועל גסה

2 כפות שיבולת שועל דקה (קוואקר)

1/4 כפית תבלינים לפי הטעם: קינמון / אגוז מוסקט / ג'ינג'ר יבש /

הל טחון / צפורן טחון וכו'

קורט מלח

תוספות אפשרויות:

2 כפיות זרעי צ'יה

1 כף פירות יבשים חתוכים לקוביות

1 כף גרעינים או אגוזים לבחירה: זרעי המפ / גרעיני חמניה / גרעיני

דלעת / שומשום מלא / שקדים / פקאנים 

1 כף אבקת קקאו אורגנית

מרכיבים רטובים:

1/2 עד 3/4 כוס חלב סויה / חלב שקדים / חלב קוקוס – תלוי ברמת

הסמיכות הרצויה

2 כפות יוגורט סויה / רגיל

1-2 כפיות ממתיק כמו מייפל טבעי או סילאן טבעי

אפשר להוסיף גם תמצית וניל וכף של חמאת אגוזים כלשהי כתוספת

טעם ומרקם.

מערבבים את כל המרכיבים בכוס גדולה או בקערית, מכסים ומניחים

ללילה במקרר. בבוקר מוסיפים תוספות לבחירתכם. להלן כמה הצעות:

תוספות להגשה:

פירות טריים חתוכים או טחונים

פרוסות בננה

שבבי קקאו נא או שוקולד צ'יפס

זרעי המפ

חמאת אגוזים
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1 כוס וחצי חלב קוקוס

1 כוס וחצי חלב סויה או שקדים

כפית וחצי כורכום טחון

1/4 כפית ג'ינג'ר יבש

1/4 כפית קינמון טחון או מקל קינמון (אם יש לכן, אני מעדיפה)

1 כף שמן קוקוס

כמה גרגירי פלפל לבן / שחור (ממש בזהירות)

כף מייפל טבעי להמתקה (או יותר לפי הטעם האישי)

 

מחממים את כל המרכיבים בקלחת קטנה, וטורפים בעזרת מטרפה

לאיחוד. מחממים על אש בינונית במשך 4 דקות, לא מביאים לרתיחה,

רק לחימום.

מורידים מהאש, מוציאים את מקל הקינמון ומוזגים לכוסות. רצוי לשתות

מיד, אבל אפשר לשמור במקרר יומיים-שלושה ולחמם מחדש.

 

גולדן מילק מגיע מהתזונה האירוודית, ונחשב כמחזק את מערכת

החיסון, אנטי דלקתי ועשיר בנוגדי חמצון. 

הוא גם משקה מחמם ומנחם, מושלם לחורף. הטעם קרמי, מתובל

ועוקצני.
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ויש לי עוד המון 
מתכונים בשבילכן
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מוזמנות לבקר בבלוג שלי 
hilasaar.com

 

לחצו על האייקון למעבר לבלוג

ובטור השבועי שלי 
בפודי - אתר האוכל הישראלי 

לחצו על התמונה למעבר לטור שלי

https://foody.co.il/author/hillas/
https://hilasaar.com/%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%92-2/

