
חוברת מתכונים



פשטידת בצל

חומרים

אופן ההכנה

 2 שמנת לבישול 15%

4 ביצים

4 כפות קמח תופח

6 בצלים

300 גרם גבינה צהובה מגורדת

מטגנים בצלים קצוצים דק.

מוסיפים שמנת לבישול, ומקרימים כ-2 דקות. 
מוסיפים מעט מלח ופלפל.

מקררים ומוסיפים את הביצים, גבינה צהובה, וקמח תופח.

אופים ב-180 190- מעלות עד להשחמה.

מתכון הגבינה המוקצפת

חומרים

אופן ההכנה

1 גבינה בולגרית פיראוס 5%

1 גבינה לבנה רכה תנובה 5% - 500 גרם

50 גר' חמאה מומסת

שקית ג'לטין עם 4 כפות מים פושרים

1 שמנת מתוקה

מקציפים את השמנת המתוקה בנפרד.

לאחר מכן מפוררים את הבולגרית ומקציפים, מוסיפים את החמאה 
המומסת עד לקבלת תערובת אחידה, אח"כ מוסיפים את הגבינה הרכה 

ולבסוף את הג'לטין המומס ללא גושים.

מאחדים במרית גומי את שתי התערובות.

לוקחים את כלי הפלסטיק של הגבינות ויוצקים לתוכם על הקרקעית מעט 
שמן זית ועל זה זעתר. ממלאים בגבינה ומקררים לפחות 6 שעות. לפני 

ההגשה חורצים סביב הגבינה בסכין רטובה והופכים. בתיאבון!

)ניתן להקפיא את הגבינה בלי בעיה. 
לפני ההגשה להפשיר במקרר מס' שעות קודם(



עוגת מייפל

חומרים

אופן ההכנה

6 ביצים

2 כוסות סוכר

6 סוכר וניל

1 קמח אוסם תופח קטן

2 ג ביעי שמנת חמוצה.

אבקת קינמון, אגוזי מלך וסירופ מייפל

מקציפים במהירות גבוהה את הביצים, סוכר, סוכר וניל ושמן עד לקבלת 
תערובת אחידה. 

מנמיכים את מהירות המיקסר ומוסיפים לסרוגין את הקמח ואת השמנת 
החמוצה. משמנים תבנית אפייה, שופכים את המלית ולמעלה מפזרים 

אבקת קינמון ואגוזי מלך. 

אופים בחום של 180 מעלות. כשהעוגה יוצאת מהתנור מורחים אותה 
בסירופ מייפל בנדיבות. 

פשטידת בטטה

חומרים למליתחומרים לבצק

אופן ההכנה

80 גר' חמאה

1 כוס קמח עם כפית אבקת אפייה

1 ביצה

1/2 כפית מלח

2 בצלים

1 בטטה

1 כף רוזמרין קצוץ

2 ביצים

1 שמנת לבישול 15%

הכנת הבצק:
לשים את חומרי הבצק בעזרת וו גיטרה במיקסר עד לקבלת תערובת 

אחידה. מקררים את הבצק במקרר למשך שעתיים )לערך(. לאחר הקירור 
לשים את הבצק ויוצרים עיגולים המתאימים לתבנית שקעים. משמנים את 
התבנית ומניחים בכל שקע עיגול בצק שיכסה גם את הדפנות. בזמן תהליך 

הקירור מכינים את המלית.

הכנת המלית:
חותכים את הבצלים לפרוסות עגולות ומטוגנים קלות. מניחים על הבצק.

מנקים ומורחים בשמן זית את הבטטה ומרככים כ-10 דק במיקרו, מקלפים 
וחותכים לפרוסות ומניחים על הבצל.

מערבבים את הביצים, שמנת לבישול, מלח ופלפל, ושופכים על הבטטה. 
חותכים את הרוזמרין ומפזרים מעל. 

אופים בחום של כ185 מעלות עד להשחמה. 



שבלולי גבינה מלוחה

חומרים

אופן ההכנה

בצק עלים

750 גרם סוגי גבינות )קוטג', בולגרים, צפתית, 
ולא פחות מ250 גרם גבינה צהובה מגורדת( 

1 ביצה

כפית שטוחה אבקת מרק בצל

מחלקים את בצק העלים לשניים שלושה ריבועים. מרדדים 
כל ריבוע לגודל של בערך 35*35 ס"מ. 

מכינים מילוי מכל הגבינות שיש בבית: קוטג', צהובה, צאן, 
בולגרית וכו', ומוסיפים ביצה ומעט אבקת מרק בצל.

 מורחים על הבצק עלים ומגלגלים, חותכים לפרוסות 
ומורחים בביצה.

אופים ב-180-190 מעלות עד שמשחים.

מכמות של בצק עלים יוצאים כ30-40 יחידות שבב  הערה:
לולים, ניתן להקפיא את השבלולים לפני האפייה ולהוציא 

בכל פעם את הכמות אותה רוצים לאפות

רוטב לסלט

חומרים

אופן ההכנה

2/3 כוס שמן קנולה

1/3 כוס חומץ

כף מיונז

כפית גדושה חרדל דיז׳ון

קוביית שום קפוא דורות

כפית סוכר

מלח ופלפל

מערבבים את החומרים בצנצנת זכוכית ושומרים במקרר.
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