
רושפלד ותמרה אהרוני
עושים לכם פסח

מתכונים נפלאים לליל הסדר ולימים שאחרי



בראשית החג
מילה מרושפלד

השנה ניסיתי להביא לשולחן החג משהו כיפי ואחר. אוכל שמבוסס על חומרי גלם פשוטים, זולים וטובים, מנקודת 

מבט אחרת. אין פה קוויאר ואין לוקוס, יש מתכונים שמבוססים על עוף, על תפוחי אדמה ועל מצות – שעשיתי 

איתם דברים כיפיים, שיתאימו גם לליל הסדר וגם לימים שאחרי. אני אוהב את האביב, עונה שבה הכל מתחדש 

ומתחלף, ויש המון ירוקים בשוק שאפשר להתפרע איתם, לגוון ולתבל את האוכל. 

ועליו – תרשו לעצמכם  אני רוצה שבעזרת החוברת הזאת, תגיעו גם אתם להבנה שמתכון הוא דבר בסיסי, 

להתפרע עם תבלינים וירקות ולשדך לו כל מה שאתם אוהבים. פסח הוא חג שמסמל חופש, נכון? אז תרשו 

לעצמכם לקחת את החג הזה לכיוון שלכם, לאלתר, לתבל ולגוון את המאכלים ה"מסורתיים" שאתם מגישים בכל 

שנה, ולנסות חלק מהמתכונים האלה, שיכניסו לחג הזה עניין חדש. 

מאחל לכם חג שמח וטעים, יונתן רושפלד

מילה מתמרה

כמו בכל שנה, גם השנה אחגוג את ליל הסדר אצל אבא ואימא שלי. אני מאוד אוהבת את הדרך שבה חוגגים אצלנו 

את הסדר: אנחנו קוראים את ההגדה, שרים את השירים ומקפידים על סמלי החג ועל המאכלים המסורתיים. את 

האפיקומן משחקים אצלנו הפוך מאשר ברוב הבתים: האפיקומן מונח ליד מי שמנהל את הסדר, שזה אבא שלי, 

והילדים צריכים לגנוב אותו ממנו. הוא כמובן נותן להם הזדמנויות לעשות את זה, ואז עושה סצנה שלמה של: "מה 

זה? מי גנב את האפיקומן?". בתור ילדות קטנות, אחותי ואני היינו ממש נבהלות מזה ומלשינות זו על זו. בכל פעם 

לפני פסח אבא שלי מתפלפ קצת: יש לו צורך לעשות סדר ענק ורב משתתפים, והוא ממש בחרדה שלא יהיו מספיק 

אנשים. כשהייתי חיילת, הוא הכריח אותי למצוא חיילים בודדים שיתארחו אצלנו, ואם לדעתו אין מספיק מסובים, הוא 

גם ירד לרחוב ויזמין אנשים. תמיד כשאנשים אומרים לי "הייתי מת לבוא אליכם לארוחת ערב", אני אומרת: "פשוט 

תסתובבו ברחוב לפני ארוחת חג, תקבלו הזמנה". זה הופך את ליל הסדר שלנו לגדול, חגיגי ומיוחד מאוד, ובדיוק ככה 

אני אוהבת אותו. 

מאחלת לכם שולחן עמוס בחוגגים, תמרה אהרוני 

מילה ממלי

אצל כל אדם מגיע הרגע הזה: שנים היה מתארח אצל הוריו או אצל בני גילם בליל הסדר, מורגל בריטואל הזה: 

לעיתים חיפש תירוצים להתחמק, לעיתים שמח על ההזדמנות "להחנות" את ילדיו אצל מארח נדיב שמספק ערב 

הכולל ארוחה ומופע, ולעיתים )קרובות!( נדרש להכריע הכרעה כבדת משקל וחורצת גורלות – אצל מי הוא 

בכלל השנה? בצד שלו או שלה? ולפתע מגיע הרגע שבו הוא מבין שהינה הגיע הזמן שלו. מעתה, בכל שנה הוא 

זה שיוציא את קערת הפסח כדי למרק אותה מהאבק שהצטבר, הוא זה שיתקשר לילדיו ויבדוק אם השנה יגיעו 

אליו, הוא זה שיישב ויתכנן את המנות בארוחה, יערוך רשימת קניות, יצחצח את הבית, יסחב כיסאות מהשכן, יבלה 

שעות במטבח. הוא זה שבערב החג יתיישב רצוץ אל מול שולחן הסדר ויצפה במשפחתו שרה בקולי קולות, ועיניו 

ינצצו. השנה, תהיה זו אני. לראשונה אני יושבת ומתכננת את הארוחה הגדולה הזאת לבני משפחתי המורחבת, 

ועכשיו, יותר מבכל שנה, אני מבינה כמה משמעותי להיערך לה מראש. בדיוק בשבילכם )ובשבילי!( הכנו את 

חוברת המתכונים הזאת. יונתן ותמרה יצרו עבורנו מתכונים משגעים, מרשימים וטעימים מאוד, שגם לא יעלו לכם 

המון, כי בתקופה כזאת של יוקר מחיה משתולל, לא בא לנו להעמיס לכם על הכיס. חוץ מהם יש פה גם מתכונים 

של בלוגרים אחרים אהובים מהנבחרת שלנו: רון יוחננוב, רחלי קרוט, יונית צוקרמן ועוד - כולם טעימים, קלים 

וכמובן כשרים לפסח, שיתאימו לערב החג וגם לכל שאר הארוחות והאירוחים, הפיקניקים והאירועים שצפויים 

להתרגש עלינו בחג הזה. 

מאחלת לכם חג נפלא, עמוס מתכונים טעימים, 

מלי זיידמן, עורכת ראשית 

FOODY פסחוכל חברי מערכת
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מה דעתכם על צלחת מלאה סיגרים קריספיים וטעימים שהם גם כשל"פ? 
הסיגרים של רושפלד עסיסיים, בועטים, מצטיינים במילוי בניחוח אסיאתי, והם 

פריכים להשתגע. והרוטב הגאוני שרושפלד שידך להם? וואו. אתם תצטערו 
כשפסח 2022 ייגמר, מבטיחים

מצרכים
סיגרים

10 מצות מושרות במים עד לריכוך

תערובת המילוי
 1.5 קילו סטייק פרגית עוף טוב
מעוף שגדל ללא אנטיביוטיקה

1 כוס בצל ירוק קצוץ
3 כפות ג'ינג'ר קצוץ דק/ שלוש קוביות 

ג'ינג'ר קפוא 
2 פלפלים ירוקים חריפים, קצוצים דק, 

עם גרעינים
1 כוס כוסברה קצוצה גס

5 ביצים מבושלות כמו ביצה 
מקושקשת
⅓ כוס סויה

2 כפות שמן שומשום
2 כפות שטוחות סוכר

ציפוי
2 כפות קורנפלור

2 כפות מים

טיגון
1 ליטר שמן חמניות

רוטב
1 כוס טחינה גולמית
2 כוסות מים קרים

2 כפות שמן שומשום
2 כפות ג'ינג'ר כתוש

1 כף שום כתוש
⅓ כוס סויה

¼ כוס מיץ לימון )מיץ משני לימונים(
3 כפות סוכר

ההכנה
טוחנים את הפרגיות במעבד מזון, ומערבבים עם שאר חומרי המילוי.. 	

המילוי, . 	 את  התחתון  בשליש  ומניחים  אפייה  נייר  על  רטובה  מצה  מסדרים 
בערך 150 גרם לכל מצה )אפשר לחלק מראש את המסה, לפי העין, לעשרה 

כדורים(.

מגלגלים את המצה מאזור המילוי כלפי מעלה )כמו סושי(.. 	

חוזרים על הפעולה עם כל עשר המצות.. 	

המצות . 	 של  העליון  החלק  את  ומברישים  והקורנפלור  המים  את  מערבבים 
המגולגלות.

ורצוי . 	 )לפחות לחצי שעה  נצמד  בניילון  לקירור להתייצבות מכוסה  מכניסים 
אפילו יום מראש(.

מחממים שמן בגובה שלוש אצבעות בסיר שטוח או במחבת גדולה, על אש . 	
בינונית.

מטגנים את הסיגרים עד להזהבה.. 	

מערבבים את כל חומרי הרוטב ומגישים.. 	

המלצה
אפשר, בבוקר היום שבו אתם מתכוננים לארח, לטגן את הסיגרים, שלוש יחידות 

בכל פעם, ולהניח על נייר סופג. לפני הגשה לחמם תנור ל-220 מעלות, לסדר 
בתבנית, לחמם במשך כמה דקות לפי הטעם, עד שהמצה נהיית קריספית שוב, 

ולהגיש מייד.

יונתן רושפלדסיגרים מושלמים לפסח

0	 מנות

טיפ מרושפלד
אנשים מגיעים לליל הסדר לעיתים מרחוק, אחרי שעות 
בפקקים, צמאים ורעבים. בשבילם, תדאגו שיהיה קצת 
 כיבוד על השולחן עוד לפני שמגיעים לקריאת ההגדה.

אל תתנו להם לרעוב שעות עד שמגיעים למנה הראשונה. 

5 ן באתר למתכו

https://bit.ly/3D7QH9q
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יונתן רושפלד

העראייס נעשה מעדן טרנדי ומבוקש בשנים האחרונות, במסעדות כמו גם בבישול 
הביתי, ובצדק גמור. הטוויסט שהעניק לו השף רושפלד הופך אותו לכזה שאפשר 

יהיה להתענג עליו בכל ימי החג, בלי שתרגישו בחסרונה של הפיתה

מצרכים
5 מצות מושרות במים

 1 קילו סטייק פרגית עוף טוב
מעוף שגדל ללא אנטיביוטיקה

2 בצלים בינוניים פרוסים דק

½ כוס שמן זית

תיבול
1 כף גדושה פפריקה אדומה

1 כף גדולה כמון

1 כף גדושה כורכום

1 כפית אגוז מוסקט

1 כפית מלח

½ כפית פלפל

ההכנה
מטגנים היטב את הבצלים בשמן זית עד שהם שחומים והתרככו מעט.. 	

מוסיפים את כל התבלינים למחבת ומערבבים כחצי דקה, כדי שייפתחו.. 	

מורידים מהאש ומצננים.. 	

קוצצים את הפרגיות בסכין.. 	

בקערה, מערבבים את העוף הקצוץ עם תערובת הבצל והתבלינים.. 	

לשים, מטגנים כף אחת מהתערובת, ומתקנים תיבול לפי הטעם. . 	

לוקחים חצי מצה רטובה ומניחים על גבי נייר אפייה משומן בשמן זית.. 	

את . 	 מעטפה  כמו  וסוגרים  מהמילוי  נדיבה  שכבה  ממנה  חצי  על  מורחים 
המצה עם הנייר. 

עד כאן אפשר להכין מראש ולשמור בקירור.. 	

עד שהוא שחום . 0	 ה'עראייס'  הנייר את  עם  ומכניסים  לחיץ  טוסטר  מחממים 
וריחני.

עראייס מצה, עוף ועשבי תיבול

0	 מנות

טיפ מרושפלד
אם רוצים אפשר להכין בתנור מחומם ל-220 מעלות, על 

גבי נייר אפייה משומן: לצלות ארבע דקות בכל צד

7 ן באתר למתכו

https://bit.ly/3qxJLNO
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תמרה אהרוני

מנה קלאסית לליל הסדר, אבל תכלס? אנחנו מוכנים לאכול אותה כל השנה. 
תמרה אהרוני עם המתכון שלה לכבד קצוץ מושלם. היא מגישה אותו עם ריבת 

בצל מתקתקה, ואם תניחו את שניהם יחד על מצה מובטח לכם ביס מושלם

מצרכים

כבד קצוץ
 500 גר כבדי עוף עוף טוב )מוכשרים(

מעוף שגדל ללא אנטיביוטיקה
4 בצלים לבנים

4 כפות שומן אווז )או שמן חמניות(

1 כפית שטוחה מלח

½ כפית פלפל שחור

ריבת בצל
3 בצלים סגולים

3 כפות סוכר חום

2 כפות דבש

1 כף חומץ בלסמי

½ כפית שטוחה מלח
קורט פלפל שחור

2 כוסות מים

ההכנה
מכינים כבד קצוץ: קולפים את הבצלים וקוצצים אותם דק.. 	

מחממים במחבת רחבה 2 כפות שומן אווז )או שמן חמניות( ומטגנים בו את . 	
הבצל כ-20 דקות על להבה בינונית, עד שהוא מתרכך ומשחים. ממליחים 

ומפלפלים.

מוציאים את הבצל לקערה.. 	

מנקים את הכבדים היטב, ממליחים ומפלפלים אותם משני הצדדים.. 	

באותה מחבת מחממים 2 כפות שמן חמניות נוספות.. 	

להישאר . 	 צריכים  )הכבדים  צד  מכל  דקות  כ-2-3  הכבדים  את  מטגנים 
וורדרדים במרכז(.

מוציאים את הכבדים לקרש חיתוך וקוצצים אותם בעזרת סכין.. 	

תיבול . 	 ומתקנים  היטב  מערבבים  הבצל,  עם  לקערה  הכבדים  את  מוסיפים 
במידת הצורך.

מכינים ריבת בצל: מקלפים את הבצלים ופורסים אותם לחצאי טבעות דקות.. 	

שמים את כל המרכיבים במחבת ומביאים לרתיחה.. 0	

מנמיכים ללהבה בינונית, ומבשלים 90-60 דקות, עד לקבלת ריבה סמיכה.. 		

מצננים היטב לפני ההגשה, טועמים ומתקנים תיבול במידת הצורך.. 		

כבד קצוץ קלאסי עם ריבת בצל

טיפ מתמרה
יש מאכלים שאפשר להכין יום-יומיים לפני הארוחה, 

והם אפילו משתבחים במשך יממה במקרר. תבשילים 
ומרקים, למשל, משתבחים במקרר, ואני ממש ממליצה 
להכין אותם יום קודם. גם את הכבד הקצוץ כדאי להכין 

יום מראש, ולחסוך מה שיותר טרחה בערב החג.

9 ן באתר למתכו
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רחלי קרוט

מרק עוף וירקות עם קניידלך אווריריים וטעימים זו קלאסיקה שמחברת בין 
הדורות, המנה שמאז ומעולם פתחה את הארוחה. היא אינה מסובכת להכנה, 

ומחממת כל-כך את הלב ואת הבטן, שאסור לכם בשום אופן לוותר עליה

מצרכים
מרק עוף

2 כפות שמן קנולה

4 שוקי עוף בינוניות ללא עור של עוף 
טוב - מעוף שגדל ללא אנטיביוטיקה

1 בצל בינוני

3 שיני שום

3 גבעולי סלרי

1 שורש פטרוזיליה

2 גזרים בינוניים חתוכים לפרוסות

½ כרובית מחולקת לפרחים
½ 1 כפיות מלח דק

1 כף אבקת מרק עוף

⅓ צרור שמיר

קניידלך
1 תפוח אדמה בינוני

L 4 ביצים

2 כוסות קמח מצה

2 כוסות מים פושרים

½ כוס שמן קנולה
1 כפית שטוחה מלח דק

½ כפית פלפל שחור גרוס

ההכנה
מכינים את המרק: בסיר גדול מחממים שמן וצורבים את העוף מכל הכיוונים. . 	

יהיה לכם קשה לשחרר   – וָלא  ורק אז להפוך,  יזהיב  חשוב לחכות שהעוף 
הסיר  בתחתית  מייצר  הוא  כי  חשוב  בשלב  מדובר  הסיר.  מתחתית  אותו 
קרמול וטיגון ואלה נותנים צבע וטעם למרק, כשהמים מגיעים ומרימים את 

המשקעים האלה.

קלוף . 	 פטרוזיליה  ושורש  סלרי  ענפי  שום,  שיני  קלוף,  שלם  בצל  מוסיפים 
ומטגנים במשך 5 דקות. מערבבים מדי פעם בפעם.

קולפים ומוסיפים את הגזר והכרובית ומטגנים במשך 2 דקות נוספות.. 	

מוזגים 14-12 כוסות מים רותחים ומערבבים. מבשלים במשך 10 דקות.. 	

מערבבים בכוס אבקת מרק עם קצת מים רותחים מהמרק עד שהיא נמסה . 	
לגמרי ואין גושים. מוסיפים למרק עם מלח וצרור שמיר ומערבבים.

מתקנים . 	 צריך  אם  לגמרי.  רכים  והכרובית  שהגזר  עד  המרק  את  מבשלים 
תיבול במעט מלח. 

עד . 	 מומלחים  במים  אדמה  תפוח  ומבשלים  קולפים  הקניידלך:  את  מכינים 
שהוא רך לגמרי. מועכים לפירה.

מרתיחים המון מים בסיר גדול )לבישול הקניידלך(.. 	

בקערה גדולה מערבבים תפוח אדמה מעוך לפירה, ביצים, קמח מצה, מים, . 	
שמן, מלח ופלפל שחור. מניחים לתערובת לנוח רבע שעה במקרר או חצי 

שעה בחוץ.

המים . 0	 עם  בסיר  ומבשלים  פונג,  פינג  בגודל  עיגולים  רטובות  בידיים  יוצרים 
הרותחים.

הקניידלך מוכנים כשהם צפים, רכים ושמנמנים )כעשר דקות בישול(. . 		

מסננים את המרק ומגישים עם הקניידלך, כמה פרוסות גזר ועלי פטרוזיליה . 		
לקישוט.

הערות
במקום ארבע שוקי עוף אפשר להשתמש בכל ארבעה חלקי עוף שיש: כנפיים, 
ירכי עוף, צוואר או גב. אפשר להחליף את השמיר במרק בפטרוזיליה, ואם לא 

אוהבים – אפשר לא לשים.

מרק עוף עם קניידלך

0	 מנות

11 ן באתר למתכו
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יונתן רושפלד

בסלט הזה יש פטנט מהמם במיוחד שעוד לא ראיתם כמותו: רוטב החלמונים 
ועשבי התיבול מתאחד עם נוזלי הבישול ומצפה את תפוחי האדמה במעטה 

קטיפתי ירקרק ועתיר טעמים

מצרכים
1.5 קילו תפוחי אדמה גורמה לאפייה 

של הדוד משה, קלופים וחתוכים 
לקוביות ארבע על ארבע

1 חבילת פטרוזיליה

1 חבילת כוסברה

1 חבילת טרגון )אם מוצאים(

4 שיני שום

6 חלמונים

מיץ מ-3 לימונים

1 כף שטוחה מלח

1 כפית פלפל שחור

½ חבילת שמיר קצוץ
3 כפות שמן זית לזילוף

ההכנה
פלוס . 	 לכיסוי  עד  מלח,  בלי  מים,  עם  בסיר  האדמה  תפוחי  את  מניחים 

סנטימטר מעל.

מביאים לרתיחה ומבשלים כ-20 דקות עד שתפוחי האדמה רכים. . 	

בינתיים מניחים בבלנדר את שאר החומרים, חוץ מהשמיר ושמן הזית, עם . 	
כוס מים. טוחנים הכול. 

את . 	 מעל  ויוצקים  מתוכו,  המים  את  מסננים  לא  הסיר מהאש,  את  מורידים 
הרוטב. 

מחזירים את הסיר לאש ל-30 שניות, עד שהנוזל מתחיל לבעבע.. 	

את . 	 יסמיכו  שהחלמונים  היא  המטרה  סלט.  לקערת  מייד  הכול  מעבירים 
הרוטב וכך נוצר הסלט. 

את הסלט אפשר להגיש חם, פושר או קר. . 	

לפני ההגשה מטפטפים מלמעלה שמן זית ומפזרים עלי שמיר בנדיבות.. 	

 סלט תפוחי אדמה קצת אחר
ברוטב ירוקים

0	 מנות

טיפ מרושפלד
ליל הסדר הוא לא זמן למנות שצריכות להיות מוכנות 

"אה לה מינוט". הכינו מנות עיקריות שאפשר יהיה 
להוציא אל השולחן בקלות, מנות שמוכנות מראש ורק 

צריך לחמם אותן.

13 ן באתר למתכו
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מירי כהן

סלט מיונז הוא ה־סלט של פסח אצל המרוקאים, והוא נקרא כך למרות שהמרכיב 
העיקרי בו הוא תפוחי אדמה ולא מיונז. כדי לשדרג את הנראות שלו ולהפוך אותו 

לחגיגי במיוחד, מירי מגישה אותו בסירות חסה חגיגיות, שנראות נהדר על שולחן 
החג

מצרכים
5 תפוחי אדמה גדולים

2 גזרים גדולים

1 כוס אפונה טרייה

1 כוס מיונז

2 כפות חרדל גרגירים

L 4 ביצים

8 מלפפונים חמוצים בינוניים

1 גבעול בצל ירוק קצוץ

1 כפית מלח דק

½ כפית פלפל שחור טחון
1 חסה אייסברג בינונית

ההכנה
מקררים . 	 ואז  דקות   10 במשך  מלח  כפית  עם  במים  הביצים  את  מבשלים 

וקולפים. מפרידים בין החלמונים לחלבונים.

מעבירים . 	 מזון.  מעבד  בעזרת  לקוביות  והגזר  האדמה  תפוחי  את  חותכים 
שתפוחי  עד  או  דקות  כ-15  ומבשלים  והפלפל,  המלח  עם  שהרתחנו  למים 

האדמה מתרככים.

מוסיפים את . 	 רכים,  מפרידים את האפונים מתרמיליהם. כשתפוחי האדמה 
האפונה למים הרותחים ל-10 דקות בישול נוספות. 

מוט(. . 	 בבלנדר  ואפשר  ידנית  )אפשר  החרדל  עם  החלמונים  את  מערבבים 
כשהמחית אחידה, מוסיפים את המיונז ומערבבים.

קוצצים את החלבונים לקוביות. קוצצים את המלפפון החמוץ לקוביות.. 	

מוסיפים . 	 גדולה.  לקערה  אותם  ומעבירים  המבושלים  הירקות  את  מסננים 
את החלבונים, המלפפון החמוץ והרוטב ומערבבים היטב )מירי עושה זאת 

בידיים(.

שוטפים . 	 כסירות,  שישמשו  העגולה,  מהחסה  וקטנים  יפים  עלים  מוציאים 
אותם בעדינות ומייבשים. מניחים על כל סירה כמה כפות מהסלט ומסדרים 

בצלחת הגשה. מפזרים מעל בצל ירוק ומגישים.

סלט מיונז מושלם 
שכולם אוהבים

	 מנות

טיפ מרושפלד
אני נוהג כבר מתחילת הארוחה להכין כלים רב-פעמיים, 
כדי שאוכל לשלוח עם האורחים שלי אוכל הביתה בסוף 

הארוחה. כשאני רואה שכולם כבר מפוצצים, אני מכין 
להם שקית עם כל הטוב הזה, שיהיה להם כיף למחרת. 

הארוחה ביום שאחרי ליל הסדר, היא לא פחות כיפית 
מהסדר עצמו. 
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יונתן רושפלד

אתם חייבים לתת ביס באגרולים האלה! אגרולים מדפי אורז שהם לגמרי כשרים 
לפסח עם מילוי תפוחי אדמה וכבדים. קראנץ' פריך בכל נגיסה, והטעם? גן עדן! 

מצרכים
8 תפוחי אדמה לבישול של הדוד 

משה 
700 גרם כבד עוף

1 כוס בצל ירוק קצוץ דק

1 כוס שמיר קצוץ

1 פלפל אדום חריף קצוץ דק

4 כפות רוטב סויה

1 ביצה

1 חבילת דפי אורז )עגולים או 
מרובעים(

1 כף מלח

1 כפית פלפל שחור

שמן לטיגון

ההכנה
מבשלים את תפוחי האדמה במים עד שהם רכים לחלוטין. מקלפים ומניחים . 	

בקערה.

מחממים מחבת עם שמן, ממליחים ומפלפלים את הכבדים ומטגנים כדקה . 	
מכל צד. 

מוציאים מהמחבת ומקררים.. 	

מגררים את תפוחי האדמה על פומפייה, לא במעבד מזון.. 	

רוטב הסויה, . 	 ומוסיפים אותם לקערה עם הביצה,  קוצצים דק את הכבדים 
עשבי התיבול, מלח ופלפל. 

מניחים נייר פרגמנט משומן על תבנית גדולה.. 	

מכינים קערה עם מים קרים, טובלים כל דף אורז, מוציאים מייד ומניחים על . 	
השיש. עדיף אחד-שניים בכל פעם ולא יותר.

לסגור . 	 צריך  לא  ומגלגלים,  האורז  דף  של  התחתון  בחלק  מילוי  מניחים 
מהצדדים. 

מניחים את הסיגרים המגולגלים על התבנית המשומנת.. 	

עד פה אפשר להכין יום מראש.. 0	

חומים . 		 שהם  עד  הסיגרים  את  ומטגנים  רחב,  בכלי  עמוק  שמן  מחממים 
ופריכים.

מוציאים מהשמן אל נייר סופג, ומגישים חם. . 		

 אגרול דפי אורז
עם תפוחי אדמה וכבדי עוף

0	 מנות

טיפ מרושפלד
תקופת הפסח היא התקופה המושלמת להכין סלט ירוק 
ענק מושלם. פשוט ללכת לשוק, לבחור המון ירוקים יפים 

ורעננים, לשטוף, לקצוץ ולתבל בלימון ובשמן זית, זהו! 
זה ייתן איזון מעולה למרכז הכובד של הארוחה.
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יונתן רושפלד

הלחמניות הכשרות לפסח הללו לא מנסות לחקות שום דבר, הן יצירה מושלמת 
בפני עצמן. דמיינו לחמניות טעימות מחופות ברעפי תפוחי אדמה דקיקים ופריכים. 

טכניקת ההכנה מזכירה מאוד הכנת בצק רבוך, אבל אל תתנו לזה להרתיע 
אתכם: זו ההזדמנות להתיידד עם הטכניקה הזאת

מצרכים
6 כוסות מים

½2 כוסות שמן
3 כפיות מלח

5 חמש כפות סוכר

4 כוסות קמח תירס

4 כוסות קמח תפוח אדמה

2 כפות אבקת אפייה

15 ביצים

ציפוי
8 תפוחי אדמה בייבי גורמה לאפייה 

של הדוד משה, קלופים ופרוסים 
לפרוסות דקיקות

½ כוס שמן זית
1 כפית מלח 

1 כפית פלפל שחור

2 שיני שום כתושות

7 עלי מרווה קצוצים דק

ההכנה
מכינים את הציפוי: מערבבים את פרוסות תפוחי האדמה בקערה עם השמן . 	

ושאר חומרי הציפוי.

בסיר גדול מניחים שמן, מים, סוכר ומלח. מביאים לרתיחה.. 	

אחרי הרתיחה מוסיפים לסיר את כל היבשים: קמחים ואבקת אפייה.. 	

מחזירים לאש ומערבבים עד שהעיסה דביקה קצת, כמו בצק רבוך.. 	

מעבירים את תכולת הסיר למיקסר עם וו גיטרה. מערבבים במהירות בינונית . 	
נמוכה.

כשהמסה כולה מתקררת מוסיפים את הביצים בזו אחר זו.. 	

מחממים תנור ל-200 מעלות.. 	

מרססים את שקעי תבנית הקאפקייקס בתרסיס שמן זית או שמן רגיל. . 	

קאפקייק . 	 שקע  בכל  ומניחים  כפות,  שתי  או  גלידה  כף  במים  טובלים 
מתערובת הבצק. 

מניחים כמה פרוסות תפוחי אדמה על כל כדור ומצמידים בעדינות לבצק.. 0	

אופים 20 דקות בלי לפתוח את דלת התנור.. 		

לחמניות של פסח

0	 מנות
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יונתן רושפלד

במקום לצלות שוב עוף עם תפוחי אדמה, למה לא לקחת את החומרים המוכרים 
ולתת להם פרשנות חדשה ומקורית? רושפלד במתכון מטריף ללביבות במילוי 

מפתיע של מעורב ירושלמי

מצרכים

לביבות
 1 קילו תפוחי אדמה
)קלופים ומגורדים(

2 כוסות פטרוזיליה קצוצה

½ כוס קמח תפוחי אדמה
3 ביצים

2 כפות מלח

1 כפית פלפל שחור

מילוי
2 בצלים גדולים קצוצים דק

 ½ קילו כבדי עוף עוף טוב )מוכשרים(
מעוף שגדל ללא אנטיביוטיקה

 ½ קילו לבבות עוף עוף טוב
מעוף שגדל ללא אנטיביוטיקה
 ½ קילו חזה עוף חצוי עוף טוב

מעוף שגדל ללא אנטיביוטיקה
⅓ כוס שמן רגיל או שמן זית

½1 כפות מלח
1 כף פלפל שחור

ספריי שמן

ההכנה
מערבבים את כל חומרי הלביבות יחד ושמים בקערה.. 	

לפני שממלאים את תפוחי האדמה, מניחים את התערובת על מסננת לחמש . 	
דקות על מנת שיגירו נוזלים.

קוצצים את חזה העוף בסכין.. 	

מחממים מחבת בחום גבוה מאוד. מטגנים את חזה העוף, הכבדים והלבבות . 	
שתי דקות, ממליחים ומפלפלים ומניחים בצד.

באותו שמן, מוסיפים קצת אם צריך, מטגנים את הבצל עד הזהבה.. 	

קוצצים גס את תערובת הכבדים, הלבבות וחזה העוף, מוסיפים לקערה עם . 	
הבצל, ומערבבים.

להכנת הלביבות: מחממים תנור ל-220 מעלות, ומשמנים תבנית סיליקון של . 	
קאפקייקס בספריי שמן.

מכניסים כף גדושה מתערובת תפוחי האדמה לכל שקע קאפקייק, ואז בשר . 	
ואז שוב תפוחי אדמה. מרססים את הלביבות בספריי שמן.

מכניסים לתנור ואופים 40 דקות. לא הופכים.. 	

הערה
אפשר להשתמש גם בתבנית קאפקייק חד-פעמית

 לביבות תפוחי אדמה
במילוי מעורב ירושלמי

טיפ מרושפלד
דאגתם היטב לכל האוכל בסדר? מעולה, תדאגו שיהיה 

־גם הרבה יין טוב, כדי שכולנו נוכל לספוג את כל הבדי
חות של הדודים.

		 מנות
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רון יוחננוב

דפי האורז, שהגיעו מהמטבח האסיאתי והתאזרחו בישראל, מוסיפים שלל 
אפשרויות לחג הפסח. כאן הם מחליפים את בצק הפילו, ואנחנו מבטיחים שהוא 

לא יחסר לכם. מדובר במאפה זהוב, ממולא בשר טעים, סופר קריספי ושחום 
בקצוות, שנחטף כמו גרעינים!

מצרכים
1 חבילה דפי אורז

2 כוסות מים קרים

L 1 ביצה

2 כפות רוטב טריאקי

מילוי
3 כפות שמן זית

1 בצל בינוני, קצוץ דק

250 גרם בשר בקר טחון

1 חופן פטרוזיליה

3 שיני שום

¼ פלפל צ’ילי אדום חריף, קצוץ דק
1 כפית בהרט/ ראס אל חנות/ כמון

1 קורט מלח דק

1 קורט פלפל שחור טחון

1 כף קורנפלור

להברשה
L 1 ביצה

חופן שומשום/ קצח

ההכנה
מחממים שמן במחבת ומזהיבים את הבצל ואת השום.. 	

מוסיפים את הבשר ומקפיצים עד שצבעו מתחלף והוא משחים.. 	

מוסיפים את שאר המרכיבים )למעט הקורנפלור( ומבשלים מעט.. 	

למחבת, . 	 ומוסיפים  קרים  מים  כפות  בשלוש  הקורנפלור  את  מערבבים 
מוסיפים גם את התבלינים.

מערבבים היטב ליצירת תערובת מבריקה וללא נוזלים.. 	

מקררים מעט את המילוי.. 	

בקערה שטוחה מערבבים 2 כוסות מים עם הביצה והטריאקי.. 	

טובלים בקערה דף אורז ומניחים אותו על משטח העבודה. מניחים מעליו דף . 	
אורז נוסף שגם אותו טבלנו.

ממלאים במילוי ומגלגלים לצורת אצבע.. 	

מברישים את הבורקס בביצה ומפזרים מעל שומשום או קצח.. 0	

אופים בתנור שחומם מראש לחום של 180 מעלות במשך כ-40 דקות, או . 		
עד הזהבה.

בורקס דפי אורז עם בשר

	 מנות

טיפ מתמרה
הכי חשוב להתארגן מראש לליל הסדר: זה מתחיל 

מבנייה של תפריט מאוזן, לא רק ברמת האוכל אלא גם 
ברמה הפרקטית. כדאי לשים לב שאין יותר מדי מנות 

שדורשות אפייה בתנור, כי המקום בתנור מוגבל. כך גם 
בעניין חימום האוכל: צריך לדעת איך מחממים כל מנה 

ולתכנן כך שחלקן יהיו בתנור וחלקן על הגז.
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תמרה אהרוני

אין מנה יפה וחגיגית מזו: פרוסות רוסטביף ורדרדות ועססיות שמוגשות למרכז 
השולחן בליווי תפוחי אדמה קטנים שנהנו מצלייה עסיסית במיצי הבשר. תמרה 

מגישה אותה עם מטבל חזרת הולם לחג, שיילך נפלא גם בפיקניק שלמחרת, לצד 
פרוסות הבשר הקר

מצרכים
רוסטביף

2 ק"ג סינטה מיושנת

5-4 שיני שום

5 כפות שמן זית

2 כפות חרדל חלק

3 כפות עלי טימין מופרדים 
מהגבעולים

1 כף שטוחה מלח

1 כפית פלפל שחור גרוס

תפוחי האדמה
1 ק"ג תפוחי אדמה בייבי גורמה 

לאפייה של הדוד משה
5 כפות שמן זית

3 כפות עלי טימין מופרדים 
מהגבעולים

3 כפות עלי רוזמרין מופרדים 
מהגבעולים

1 ראש שום

½ כפית מלח
½ כפית שטוחה פלפל שחור גרוס

מטבל
5 כפות מיונז מוכן

1 כף שורש חזרת מגורר דק

קורט מלח

ההכנה
מחממים תנור ל-220 מעלות.. 	

מכינים את הבשר: בקערית מערבבים את השמן, חרדל, טימין, מלח ופלפל.. 	

בעזרת סכין קטנה חורצים 5-4 חריצים קטנים בחלקו העליון של הבשר.. 	

מורחים על חלקו העליון של הבשר את תערובת התיבול.. 	

מניחים את הבשר במרכז תבנית צלייה גדולה.. 	

מכינים את תפוחי האדמה: שוטפים וחוצים את תפוחי האדמה לאורכם.. 	

קוצצים את עלי הטימין ואת עלי הרוזמרין.. 	

ופלפל . 	 מלח  זית,  שמן  עם  הקצוצים  התיבול  עשבי  את  מערבבים  בקערית 
שחור.

היטב עד שכל . 	 ומערבבים  על תפוחי האדמה  יוצקים את תערובת התיבול 
התפודים מצופים באופן אחיד בתיבול.

 חוצים את ראש השום לרוחבו ומניחים בין תפוחי האדמה.. 0	

 מכניסים את התבנית לצלייה ל-20-15 דקות. . 		

 מנמיכים את חום התנור ל-130 וצולים כשעה נוספת.. 		

 מכינים את המטבל: מערבבים את המיונז עם שורש החזרת והמלח.. 		

אני ממליצה להשתמש במדחום לבשר כדי להגיע למידת עשייה מושלמת . 		
)אני אוהבת את הרוסטביף במידה M, כשהמדחום בשר מגיע ל-56 מעלות( 

אם רוצים את הבשר עשוי יותר , אפשר לאפות אותו כמה דקות נוספות, עד . 		
כמה   - רייר  יותר  אותו  מעדיפים  ואם  מעלות,   61 של  פנימית  לטמפרטורה 

דקות פחות עד לטמפרטורה פנימית של 51 מעלות.

 ממתינים כ-15 דקות עד לפריסה של הנתח.. 		

רוסטביף פרוס על תפוחי אדמה
עם מטבל חזרת

0	 מנות

טיפ מתמרה
אם אתם מתארחים בליל הסדר הזה – עדיף תמיד 
לשאול את המארח מה להביא. אם יגידו לכם משהו 

ספציפי, נניח גלידה, זה הרי קל. אם אין למארח תשובה 
ספציפית, והוא מסרב לעזרה עם הבישולים, אני תמיד 

מעדיפה ללכת על הקלסיקה ולהביא פרחים ויין. 
מה שצריך זה לא להתחכם יותר מדי ולא לכפות על 

המארחים מנה שלא קשורה לשולחן החג שלהם.
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יונתן רושפלד

המתכון החגיגי הזה נראה כמו מיליון דולר, וההכנה שלו קלה להפליא. שוקיים 
צלויות ברוטב הדרי שמצטמצם ומזגג אותן בציפוי בוהק שמדגדג את החך ופותח 

את התיאבון. מובטח לכם שהוא יהיה כוכב ארוחת החג!

מצרכים
 20 שוקי עוף עוף טוב

מעוף שגדל ללא אנטיביוטיקה

רוטב
2 ליטר מיץ תפוזים

גרידה מתפוז אחד שלם )להקפיד לא 
לגרד גם את החלק הלבן כדי להימנע 

ממרירות(

½ כוס רכז רימונים 
1 שורש ג'ינג'ר שלם קלוף

½ כוס סויה
½ כוס דבש

1 קורט מלח דק

1 קורט פלפל שחור גרוס

3 כפות שטוחות קורנפלור

2 תפוזי דם חתוכים לפלחים 
בקליפתם

להגשה
½ צרור כוסברה

½ צרור נענע
½ צרור בזיליקום

ההכנה
מחממים תנור ל-220 מעלות.. 	

שמים בקערה את כל מרכיבי הרוטב כולל הקורנפלור ומערבבים היטב. . 	

מסירים מהשוקיים את קצה העצם באופן הבא: בסכין מטבח כבדה מכים . 	
כמה פעמים מעל לקצה המעוגל עד שהיא נחתכת.

מסדרים את השוקיים בתבנית רחבה ועמוקה זו מול זו.. 	

יוצקים את הנוזל על השוקיים עד כיסוי מוחלט וכמה סנטימטרים מעליהן.. 	

מפזרים את פלחי תפוז הדם מעל לשוקיים.. 	

מכוונים את התנור לגריל עליון וצולים כך 45 דקות.. 	

כשהנוזל מתחיל להצטמצם ולהסמיך מסובבים את השוקיים לצד השני, כדי . 	
שהחלק השחום יקבל מזיגוג הרוטב.

מפזרים מלמעלה את תערובת הירוקים ומגישים.. 	

סוכריות עוף בקרמל הדרים

0	 מנות

טיפ מרושפלד
בדרך כלל ארוחת ליל הסדר כוללת משתתפים רבים, 
לכן עדיף לוותר על צילחות: זה הזמן להגשה מרכזית 
משפחתית ונדיבה, כך שכל אחד יוכל לקחת לעצמו 

לצלחת.
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רון יוחננוב

הנה לכם שניים במכה אחת: רעיון של רון יוחננוב לאפייה שגם שומרת על 
עסיסיות הדג וגם מאפשרת הגשה יוצאת דופן ומדליקה. הפתעות סלמון חגיגיות 
ומקסימות למי שחייב דג על שולחן הסדר שלו. טריק קטן והפכתם את הסלמון 

המוכר למנה של מסעדה

מצרכים
500 גרם סלמון טרי נקי מעור ועצמות, 

חתוך לקוביות קטנות

2 כוסות סלט מטבוחה

10 פרוסות לימונים דקיקות, ללא 
גרעינים

1 חופן כוסברה קצוצה, או פטרוזיליה

ההכנה
פותחים נייר אפייה ומניחים במרכזו 3 כפות מטבוחה, מעליהן קוביות סלמון, . 	

פרוסות לימון וכוסברה קצוצה.

בעזרת . 	 הצדדים  משני  וקושרים  לסוכריה  בקצוות  האפייה  נייר  את  סוגרים 
חוט.

חוזרים על הפעולה עם כל 5 החבילות.. 	

	 . – דקות  כ-15  במשך  מעלות   200 של  לחום  מראש  שחומם  בתנור  אופים 
היזהרו מאפיית יתר.

הפתעות סלמון בנייר אפייה

	 מנות

טיפ מרושפלד
תזכרו את הכלל הזה כי הוא חשוב: אף אחד לא מגיע 

רעב למנה העיקרית בליל הסדר! אחרי הביצים והמצות, 
המרק והמנות הראשונות – כולם כבר מפוצצים. הכינו 

מנה עיקרית אחת כיפית ונחמדה. גם מסיבות מצפוניות, 
אין צורך להכין אוכל שלא ייאכל.
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יונתן רושפלד

כוכב שולחן הסדר הוא תמיד נתח חגיגי וגדול שמונח במרכז השולחן. זו מנה 
מפוארת שכולה עונתיות; מנה שחוגגת את תחילת האביב. למרות פארה הרב היא 

אינה קשה להכנה. האורחים שלכם יחסלו אותה

מצרכים

2 כתף טלה במשקל 1.5 עד 2 ק"ג כל 
אחד בממוצע

10 ארטישוקים ירושלמים בינוניים, 
שטופים ולא מקולפים

4 פלפלים ירוקים חריפים, חתוכים 
לארבע

6 ראשי שום שלמים

6 עלי מרווה קרועים ביד

2 בצלים סגולים בינוניים, קלופים 
וחתוכים לחצאים

2 לימונים בינוניים

6 כפות שמן זית

½ בקבוק יין לבן יבש

1 כפית מלח גס

קורט פלפל שחור טחון

1 צרור בצל ירוק, חתוך גס לארבע

1 כוס אפונה טרייה

1 כוס פול ירוק קפוא או טרי

3 כפות מיץ לימון, סחוט מלימון אחד 
שלם

ההכנה
חותכים את הארטישוקים הלא מקולפים לאורכם לחצאים. מחממים היטב . 	

סיר גדול ורחב ומעבירים אליו את הארטישוקים.

מוסיפים לסיר את הבצלים הסגולים, ראשי השום )אין צורך לקלף( והפלפלים . 	
החריפים. מערבבים בסיר לקלייה קלה במשך כמה דקות. סוחטים מעל את 

הלימונים, מוסיפים את הגרעינים ומניחים את קליפות הלימון בסיר.

מפזרים על נייר אפייה את המלח הגס, עלי המרווה והפלפל השחור. מניחים . 	
את הכתפיים על נייר האפייה ומעסים אותן בתבלינים.

מניחים את הבשר מעל הירקות בסיר, מוסיפים את שמן הזית ואת היין הלבן . 	
ומכסים הכול בנייר האפייה שהשתמשנו בו.

מביאים לרתיחה ונותנים לתבשיל לרתוח כ־5 דקות עד לאידוי האלכוהול.. 	

מחממים תנור ל-250 מעלות. מכניסים את סיר הבשר ללא מכסה ואופים . 	
15 דקות.

מנמיכים את חום התנור ל-110 מעלות, מכסים את הסיר במכסה ומכניסים . 	
לתנור ל־3 שעות לפחות.

נייר האפייה. אם יש הרבה נוזלים, . 	 מוציאים את הסיר מהתנור ומסירים את 
מכוונים  הירוק.  והבצל  האפונה  הפול,  את  ומוסיפים  מהם  מחלק  נפטרים 
את התנור למצב גריל עליון על חום גבוה )250 מעלות( ומבשלים 10 דקות 

נוספות. 

מעבירים לצלחת הגשה גדולה: מעבירים את הבשר ומפרקים אותו מהעצם, . 	
כל  את  מעל  מפזרים  הירושלמי.  והארטישוק  השום  את  לצידו  מניחים 

הירוקים, סוחטים על הכול עוד מיץ מלימון שלם.

כתף טלה עם ארטישוק ירושלמי

		-0	 מנות

טיפ מתמרה
את השולחן היפה, עם המפה וסידורי הפרחים, אפשר 

לערוך יום לפני ערב החג. זה לוקח זמן, ועדיף להשאיר 
את הראש פנוי לדברים אחרים. 
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יונית צוקרמן

בדרך כלל נפקד מקומו של המפרום משולחן הפסח, אבל תסמכו על יונית 
צוקרמן שהיא מצאה פתרון כשר לחג. אז גם בפסח: קבלו סיר מפרום, מלא 

קציצות קראנצ'יות מבחוץ ונימוחות מבפנים, שמתבשלות ברוטב אדום מנחם

מצרכים
½ ק"ג בשר בקר טחון
1 חזה עוף שלם בינוני

2 בצלים בינוניים

1 תפוח אדמה לאפייה של הדוד משה
3 כפות קמח מצה

¼ כוס מים
3 שיני שום קצוצות

2 כפיות פפריקה מתוקה
½ כפית קינמון טחון

1 כף בהרט
1 כפית מלח דק

½ כפית פלפל שחור טחון
1 כפית אבקת מרק בטעם עוף

¼ כפית כורכום
1 כף שמן קנולה

L 1 ביצה
1 כוס פטרוזיליה קצוצה

1 כוס כוסברה קצוצה

טיגון
½ בקבוק שמן קנולה

1 כוס קמח מצה
1 תפוח אדמה לטיגון

רוטב
¼ כוס שמן קנולה

2 כפות רסק עגבניות
1 קופסה עגבניות חתוכות לקוביות

1 כף מלח דק
1 כפית פפריקה מתוקה

⅓ כפית פלפל שחור טחון
¼ כפית קינמון טחון

1 כף אבקת מרק בטעם עוף
1 כפית סוכר לבן

3 כוסות מים

ההכנה
גסות; . 	 אך  קטנות  לחתיכות  העוף  חזה  את  קוצצים  הקציצות:  את  מכינים 

קוצצים גם את הבצלים.

מערבבים בקערה את חזה העוף הקצוץ עם הבשר הטחון והבצלים ומניחים . 	
לטעמים להיספג.

מוסיפים את הפטרוזיליה, הכוסברה והשום לקערת הבשר.. 	

מועכים . 	 לריכוך.  עד  במים  ומבשלים  האדמה  תפוחי  את  וחותכים  קולפים 
לפירה ומוסיפים לקערת הבשר.

מוסיפים לקערה את קמח המצה, המים והביצה.. 	

מערבבים את התבלינים בכף שמן ומוסיפים לעיסה.. 	

מכניסים את העיסה למקרר ללילה שלם )או לשלוש שעות לפחות( לספיגת . 	
הטעמים.

מטגנים: מוציאים את העיסה מהקירור ומגלגלים ממנה בידיים קציצות בגודל . 	
כף היד.

פרוסות, . 	 שתי  קציצה  לכל  ומצמידים  דקות  לפרוסות  אדמה  תפוח  פורסים 
אחת מכל צד.

 טובלים בביצה ובקמח מצה ומטגנים במחבת רחבה וכבדה מלאה בשמן . 0	
עד חצי מגובהה.

והעגבניות . 		 העגבניות  רסק  השמן,  את  לסיר  מכניסים  הרוטב:  את  מכינים   
ומבשלים כמה דקות.

וכמות . 		 מידת הסיר  )לפי  מים  כוסות   3-2 ומוסיפים  מוסיפים את התבלינים   
הקציצות(.

 מסדרים את הקציצות בסיר ומבשלים ברוטב כ-40 דקות.. 		

מפרום כשר לפסח

	 מנות
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רון יוחננוב

איזו מנה מקסימה ומשמחת זו! החגיגיות שלה משתלבת באופן מושלם בטעם 
הנהדר, ומובטח לכם שהאורחים שלכם לא יפסיקו להתפעל ממנה

מצרכים
4 יחידות דלעת ערמונים, חצויות 

ומרוקנות מגרעינים

שמן קנולה להברשה

מילוי
500 גרם סטייק פרגית של עוף טוב 

 מעוף שגדל ללא אנטיביוטיקה
חתוך לקוביות

1 בצל, קצוץ לקוביות קטנות

½ פלפל צ’ילי אדום חריף, קצוץ דק
1 חופן צנוברים

2 גבעולי טימין טרי

2 כפות סילאן

1 כף אבקת מרק בצל

1 קורט מלח דק

1 קורט פלפל שחור טחון

1 כוס אורז פרסי מבושל

ההכנה
מכינים את המילוי: מחממים מחבת עם שמן, מוסיפים את הבצל ומזהיבים . 	

מעט.

מוסיפים את הפרגיות ואת שאר מרכיבי המילוי, מלבד האורז, ומקפיצים עד . 	
שהפרגיות זהובות.

מעבירים את הפרגיות המבושלות לקערה ומערבבים עם האורז המבושל.. 	

בשלב זה מחממים את התנור ל-180 מעלות.. 	

מרופדת . 	 תבנית  על  ומניחים  מגרעינים  מנקים  דלעת הערמונים,  חוצים את 
נייר אפייה. מכסים ברדיד אלומיניום.

אופים אפייה מקדימה את דלעות הערמונים כדי שיתרככו במשך חצי שעה.. 	

דלעת . 	 חצי  כל  וממלאים  הדלעות,  את  מוציאים  המקדימה,  האפייה  לאחר 
במילוי האורז והפרגיות.

לתבנית . 	 הדלעות  את  מחזירים  מעלות,  ל-200  התנור  חום  את  מעלים 
האפייה, ואופים במשך 30 דקות.

 דלעת ערמונים ממולאת באורז
עם פרגיות והפתעות

	 מנות
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ישראל אהרוני

יותר ויותר ישראלים בוחרים לוותר על בשר, ואין שום סיבה שלא ייהנו ממנות 
מיוחדות ומושקעות שהוכנו למענם באהבה. מנה מרשימה לאירוח שכל האורחים 

יאהבו – קישואים ממולאים נהדרים ברוטב חמוץ מתוק של רימונים של אהרוני

מצרכים

מילוי
¾ כוס אורז בסמטי, מושרה במים 

קרים ל-30 דקות ומסונן

½ צרור שמיר
½ צרור נענע – רק העלים

½ צרור פטרוזיליה
1 בצל קטן

3 שיני שום

½ כוס משמשים מיובשים
½ כוס צימוקים בהירים
4 כפות צנוברים קלויים

3 כפות שמן זית

¼ כפית שבבי צ’ילי יבש
1 כפית מלח דק

¼ כפית פלפל שחור גרוס

רוטב
2 ס"מ שורש ג’ינג’ר 

1 בקבוק מיץ רימונים

3 כפות שמן זית 

3 כפות סוכר חום בהיר דמררה

3 עלי דפנה

5 פלפל אנגלי

2 לימונים פרסיים

¼ כפית שבבי צ’ילי יבש
1 כפית מלח דק

¼ כפית פלפל שחור גרוס

להגשה
גרגירי רימון

ההכנה
מכינים את המילוי: קוצצים דק את השמיר, הנענע, הפטרוזיליה והבצל.. 	

קוצצים גס את המשמשים המיובשים.. 	

כותשים את שיני השום.. 	

מערבבים בקערה גדולה את כל מצרכי המילוי.. 	

הקישואים . 	 את  מרוקנים  פריזאית,  כפית  בעזרת  הקישואים:  את  ממלאים 
מהתוכן שלהם.

ממלאים כל קישוא בתערובת המילוי, לא דוחסים יותר מדי. מניחים בתבנית . 	
שמתאימה לתנור.

מכינים את הרוטב: קוצצים דק את הג’ינג’ר, מערבבים בקערה את כל מצרכי . 	
הרוטב ויוצקים לתבנית עד גובה 3/4 של הקישואים הממולאים.

מחממים תנור ל-180 מעלות ומכסים את התבנית בנייר כסף.. 	

אופים את הממולאים בתנור החם 45 דקות.. 	

 מפזרים מעט גרגירי רימון ומגישים את המנה.. 0	

קישואים ממולאים צמחוניים
ברוטב רימונים

	 מנות
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תמרה אהרוני 

מה דעתכם להכין עוגת גזר יפה וטעימה, וגם לקשט אותה בקרם נהדר של גבינה 
מבפנים ומבחוץ? תמרה אהרוני בעוגת גזר עסיסית ויפה שתפאר לכם כל אירוח 

בחג

מצרכים
¾ כוס שמן

1 כף גרידת תפוז

¾ כוס סוכר לבן
¼ כוס סוכר חום

4 ביצים

¾ כוס טחינה גולמית
 2 כוסות גזר של הדוד משה

מגורר דק 

1 כפית תמצית וניל

1 כפית קינמון

קורט מלח

1 כוס קמח שקדים

1 כפית אבקת אפייה

1 כפית סודה לשתייה

½ כוס צימוקים
½ כוס אגוזים קצוצים גס

לציפוי
500 גרם גבינת שמנת

75 גרם אבקת סוכר

1 כף גרידת לימון

ההכנה
מחממים תנור לחום של 180 מעלות.. 	

והטחינה . 	 סוגי הסוכר, הביצים,  גרידת תפוז, שני  בקערה מניחים את השמן, 
ומערבבים היטב לתערובת אחידה.

מוסיפים את הגזר המגורד, וניל, קינמון ומלח ומערבבים היטב.. 	

לתערובת . 	 ומערבבים  לשתייה  וסודה  אפייה  אבקת  שקדים,  קמח  מוסיפים 
אחידה.

מוסיפים צימוקים ואגוזים קצוצים ומערבבים.. 	

מעבירים את התערובת לתבנית 24 מרופדת בנייר אפייה.. 	

אופים כ-60-50 דקות עד שהעוגה שחומה בחלקה העליון ויציבה למגע.. 	

מוציאים את העוגה ומניחים בצד להצטנן.. 	

והגרידה . 	 הסוכר  אבקת  השמנת,  גבינת  את  מקציפים  הציפוי:  את  מכינים 
לתערובת אחידה וקרמית.

כשהעוגה קרה, חוצים אותה לרוחבה.. 0	

מורחים מחצית מתערובת הקרם על חלקה התחתון של העוגה.. 		

מניחים את חציה העליון של העוגה על גבי הקרם.. 		

מורחים את יתרת הקרם על חלקה העליון של העוגה.. 		

אפשר להכין ריבת גזר לקישוט:

חותכים 4 גזרים לחתיכות, מכניסים לסיר עם חצי כוס צימוקים בהירים וכוס סוכר 
ומבשלים שעה, מקררים ומקשטים את הציפוי בגזר ובצימוקים המסוכרים.

עוגת גזר מפוארת במיוחד

טיפ מתמרה
ילדים גדולים יכולים להיות לעזר אם אתם מארחים. 

הם יכולים לבשל איתכם, לערוך את השולחן או לסחוב 
כסאות מהשכנים. העיקר שיהיו חלק מהחגיגה.

0	 מנות
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רון יוחננוב

בדרך כלל לא רואים בראוניז בפסח, אבל האמת היא שאין סיבה שלא. אם יש 
משהו שהוויתור על קמח עושה עבור בראוניז – הרי זה לשדרג אותם. אז קבלו 

בראוניז שוקולדיים ועשירים, משובצים בנקודות פטל אדומות

מצרכים
200 גרם שוקולד מריר

100 גרם חמאה

1 כוס סוכר לבן

L 4 ביצים

100 גרם קורנפלור

100 גרם שקדים טחונים

100 גרם פטל קפוא או טרי

1 קורט מלח דק

ההכנה
מחממים תנור ל-170 מעלות.. 	

ממיסים במיקרוגל בפולסים קצרים את החמאה והשוקולד המריר.. 	

מערבבים בקערה את הסוכר, הקורנפלור, השקדים הטחונים והביצים.. 	

מאחדים את 2 התערובות למרקם אחיד.. 	

ואופים . 	 מעבירים לתבנית משומנת בגודל 20*20, מפזרים מעל את הפטל, 
20 דקות.

חותכים את הבראוניז לריבועים בגודל 2*2 ומגישים.. 	

בראוניז שוקולד ופטל

טיפ מרושפלד
למנה אחרונה אחרי ארוחה כל-כך כבדה, כדאי להגיש 

מגש מלא פירות. חבל להתאמץ על המון קינוחים, כי 
־אנשים כבדים, ושומרים סוכר, וזו דרך נהדרת לאזן ארו

חה. אם אתם מוכרחים: קינוח אחד וצלחת פירות, יותר 
מזה לא צריך. 

0	 מנות
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מירי כהן

פסח זה קוקוס וקוקוס זה פסח – מדובר בשידוך שנוצר בגן העדן. אז אל תוותרו 
על קלאסיקה הזו, ואם האורחים מלאים עד אפס מקום, הניחו את הכדורונים 

בצנצנת יפה קשורה בסרט ושלחו אותם הביתה עם מתנת חג

מצרכים
מילוי

2 מכלים שמנת צמחית להקצפה

2 שקיות אינסטנט פודינג בטעם וניל

1 כוס חלב סויה )אפשר להחליף בחלב 
שקדים או במים(

1 כפית תמצית וניל

5 כפות אבקת סוכר

5 כוסות קוקוס טחון

זילוף
100 גרם שוקולד מריר

5 כפות חמאת בוטנים חלקה

ההכנה
הסויה . 	 חלב  עם  הצמחית  השמנת  את  גבוהה  במהירות  במיקסר  מקציפים 

והאינסטנט פודינג וניל. אחרי כמה דקות מוסיפים את תמצית הווניל ואבקת 
הסוכר וממשיכים להקציף עד לקבלת קצפת יציבה וגבוהה.

ומערבבים. כעת חשים את המרקם בידיים. העיסה צריכה . 	 מוסיפים קוקוס 
להיות במרקם שמאפשר לגלגל כדורים. אם היא רכה מדי, אפשר להוסיף 

קוקוס.

מכסים בניילון נצמד ומעבירים למקרר לשעה.. 	

פונג . 	 פינג  כדור  בגודל  כדורים  יוצרים  מהמקרר,  התערובת  את  מוציאים 
ומגלגלים בקוקוס.

אפשר . 	 בנפרד.  אחד  כל  הבוטנים,  וחמאת  השוקולד  את  ממיסים  בינתיים 
בשני סירי בן מארי ואפשר בשתי קעריות במיקרוגל, בפולסים קצרים, בני 30 

שניות, עד להמסה.

בעזרת . 	 מומסת  בוטנים  וחמאת  מומס  שוקולד  הקוקוס  כדורי  על  מזלפים 
כפית. מעבירים לצלחת הגשה ומקשטים בתותים או מעבירים לצנצנת יפה.

כדורי קוקוס משגעים

		 כדורים
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שרית נובק

הקינוח הזה נהדר מכל בחינה – הוא יפהפה, הוא עשוי רק משלושה מרכיבים, 
הוא מצריך רק עשר דקות עבודה, ותקבלו קוביות פאדג' קטנות וממכרות. והכי 
טוב? אם יישאר לכם מהן אחרי החג, אפשר לשמור בקירור ולהוציא בכל פעם 

שרוצים משהו קטן וטעים

מצרכים
400 גרם חלב מרוכז

150 גרם שוקולד מריר קצוץ

150 גרם שוקולד לבן קצוץ

ההכנה
מחלקים את החלב הממותק לשתי קערות קטנות.. 	

מוסיפים לקערה אחת שוקולד מריר קצוץ, מכניסים למיקרוגל וממיסים יחד . 	
בפולסים, עד שמתקבלת תערובת חלקה.

אפיה . 	 בנייר  מרופדת   15X15 בגודל  מרובעת  לתבנית  התערובת  את  יוצקים 
ומיישרים מלמעלה.

מכינים את התערובת הלבנה באותו אופן מוסיפים שוקולד לבן קצוץ לקערה . 	
השנייה עם החלב הממותק וממיסים.

סיבוביות . 	 בתנועות  סכין  ומעבירים  מיישרים  הכהה,  התערובת  מעל  יוצקים 
בתוך התערובת ליצירת מראה משויש.

מכניסים למקרר להתייצבות למשך כ-8 שעות.. 	

חותכים לריבועים בגודל 2X2 ס”מ ומגישים קר.. 	

שומרים בקירור בקופסה אטומה.. 	

פאדג׳ שוקולד משלושה מרכיבים

	 מנות

47 ן באתר למתכו

https://bit.ly/3New7J0




חג שמח וכשר!

לעוד מתכונים חגיגיים לחצו כאן

https://bit.ly/3uqnYsl

