
 :הכנת הקרםאופן 

 חמאה/מרגרינה' ג 500מקציפים •

 .מאוד חשוב כדי שלא יהיה לנו חביתה-כפות סוכר ושוקולד מריר תוך ערבוב מתמיד 7, ביצים 5לבשל •

 .את הנס קפה לקראת הסוף לבשל עוד קצתמוסיפים •

 .מאשלהוריד •

 .למרגרינה לאט בכל פעםלהוסיף •

 .במקררלאחסן •

 

 :גלזורה

 .כבר מוכנה מקרמלים סוכר ומים ושופכים על העוגה כשעדיין חםכשהעוגה •

  

 :אפייה

 (.לכל חלק' ג 100בערך ) 9-מחלקים את הקרם ל•

 .שכבות 8-חוזרים על הפעולה ב. שכבה ראשונה ומורחים עליה שוקולדמשטח /בצלחתמסדרים •

 .כרגע נותרו לנו שכבה של שוקולד ושכבה של טורט•

 (.נשארה לנו שכבת שוקולד אחת. )מכסים את שכבת השוקולד השמינית בטורט•

 .מכינים את הגלזורה ומכסים את העוגה בה•

 .  את השכבה האחרונה של השוקולד מורחים על צידי העוגה•

101 



 :3.4.4פרק 

 בצק שמרים

(élesztő) 
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 40X30תבנית  –( Gerbeaud)רבו 'ג

  

 :מצרכים לבצק

 (כוסות 3½-קצת יותר מ)קמח ג "ק½ •

 רכה בטמפרטורת החדר( חבילות 1½)חמאה /חמאהמרגרינה בטעם ' ג 300•

 (כוס½ )סוכר ' ג 100•

 קורט מלח•

 כף שמרית•

 כף יין•

 

 :למילוימצרכים 

 (למריחה)ריבה •

 אגוזים טחונים' ג 300•

 (טעםלפי )סוכר •

 

 :לגלזורהמצרכים 

 שוקולד מריר' ג 50•

 קקאוכף •

 כפות סוכר 2•

 כפות מים 3•

 מרגרינה' ג 50•
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 :אופן הכנה

 .מלח וסוכר, יין, בקערת המיקסר מערבבים שמרים•

 .מוסיפים את הקמח ולשים בעזרת וו לישה•

 .מרגרינה ולשים עד קבלת בצק הומוגני/לבסוף מוסיפים את החמאה•

 ('ג 320כל עלה יהיה בערך )  3-למחלקים את המסה •

 

 :הכנת המילויאופן 

 .את האגוזים הטחונים עם סוכרמערבבים •

 

 :הכנת הגלזורהאופן 

 .המים והסוכר עד קבלת נוזל אחיד, הקקאו, ממיסים את השוקולדבסיר •

 .חמאה/חם מוסיפים את המרגרינהכשעוד •

 .כשעדיין חםמשתמשים •

  

 :אפייה

 .מרדדים את העלה הראשון מסדרים אותו בתבנית משומנת היטב ומחוררים היטב•

 .מורחים על העלה שכבה דקה של ריבה•

 (.פרג וסוכר' ג 100אפשר במקום אחת השכבות לשים . )מפזרים אגוזים וסוכר•

 .מרדדים את העלה השני מסדרים אותו בתבנית ומחוררים היטב•

 .מורחים על העלה שכבה דקה של ריבה•

 (.פרג וסוכר' ג 100אפשר במקום אחת השכבות לשים . )מפזרים אגוזים וסוכר•

 מרדדים את העלה השלישי ומסדרים אותו ומחוררים היטב•

 (דקות 35בערך )מעלות עד שמזהיב  180אופים בטמפרטורה של •

 .כשהעוגה מתקררת עושים את הגלזורה ושמים על העוגה כשהגלזורה עוד חמה•
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 (28×35תבנית מלבנית )קפה עוגת שכבות 

  
 :מצרכים לבצק

 (שמרים יבשים' ג 7או ) טריים שמרים ' ג 20•

 כפות מים פושרים 6•

 ('ג 40)סוכר כפות  2•

 חמאה רכה( 'ג 400)חמאה /מרגרינה' חב 2•

 ('ג 560)רגיל כוסות קמח  4•

 חלמונים 3•

 

 :למילוימצרכים 

 חלבונים 3•

 ('ג 300)סוכר כוסות  1½•

 כפיות נס קפה 4•

 (לפי הטעם)קקאו כף  1או ½  •
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 :אופן הכנת הבצק

עד  את המים ואת הסוכר ומערבבים בעזרת מטרפה ידנית , בקערת מיקסר שמים את השמרים•

 .קבלת נוזל אחיד

 מוסיפים חלמונים וקמח ולשים בעזרת וו לישה עד קבלת בצק הומוגני ואלסטי•

 .מוסיפים את החמאה ולשים עד שכל החמאה נטמעת בבצק ומתקבלת מסה הומוגנית•

 .כדורים ומכניסים למקרר לפחות לחצי שעה 4-מחלקים ל•

 

 :הכנת המילויאופן 

 .להקציף חלבונים עם קצת סוכרבמיקסר •

 (.כוסות  1½כ "סה)בהדרגה את כל הסוכרלהוסיף •

 .להקציף עד שמתקבל לנו קצף יציבלהמשיך •

 .את הנס קפהלהוסיף •

 .מעט קקאולהוסיף •

  

 :הרכבה ואפייה

 .לשמן תבנית  •

 .לרדד כל כדור בנפרד לעלה ולחורר כל עלה חזק •

 .לפרוס על תחתית התבנית עלה ראשון•

 .מהמילוי⅓ למרוח עליו •

 .לשים  על המילוי עלה שני•

 .(4-מסיימים בעלה ה.)מהמילוי וכן הלאה⅓  למרוח עוד •

 .מעלות 180-דקות בתנור שחומם מראש ל 30אפיה בערך  •

 :הערות

 .ללוש את הבצק בידאפשר •

 .למרוח ביצה למעלהאפשר •

 .לפזר סוכר על הביצהאפשר •

 .לחורר חזקחשוב •
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 (גיזי)קרואסון 

 :מצרכים

 ('ג 560)רגיל כוסות קמח  4•

 כוס מים¾  -מעט שמרים מעורבבים ב•

 כוס חלב¾ •

 קרה חתוכה לקוביות קטנות( 'ג 200)חמאה /מרגרינה' חב 1•

 חלמונים 2•

 כוס סוכר¾  •

 קמצוץ מלח•

 :לקיפול

 .חמאה/מרגרינה' ג 150•

  

 :אופן הכנה

 .  סוכר וחלמונים, חלב, מים, שמרים, בעזרת וו גיטרה מערבבים מלח•

 .מדפנות המיקסראחיד ונפרד מחליפים לוו לישה ומוסיפים את הקמח בהדרגה עד שהוא הופך להיות •

 .מוסיפים את החמאה החתוכה עד שכולה נבלעת בבצק•

 .עוטפים בניילון נצמד ונותנים לו לנוח מספר שעות במקרר•

 .מוציאים ומרדדים את הבצק•

 .מרגרינה ומקפלים לחצי' ג 150מורחים את הבצק ב •

 .מרדדים שנית ולחתוך לחצי•

 .כל חצי מרדדים למלבן•

 .בגודל הרצוי לנו-לחתוך משולשים אחידים בגודלם•

 .חמאה/למרוח על הבצק קצת שמן•

 .לפזר סוכר או סוכר וניל•

 .לגלגל מהצד הרחב כלפי מעלה לצורת קרואסון•

 .מלמעלה למרוח ביצה שמעורבבת עם קצת שמן ולפזר שומשום•

  

 :אפייה

 .לסדר במרווחים על נייר אפיה•

 .דקות עד שמזהיב15-למשך כ170לאפות בטמפרטורה של •
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  (1)קרואסון 

 

 :מצרכים

 

 (שמרים יבשים' ג 17או )טריים שמרים ' ג 50 •

 כפיות סוכר 2 •

 כוס חלב פושר¼  •

 ג קמח"ק 1 •

 כפית מלח 1 •

 כפות שמן 6 •

 כפות סוכר 6 •

 ביצים 4 •

 כוס חלב פושר 1¾ •

 

 :למריחה אחרי האפייהמצרכים 

 

 כוס חלב 1•

 כפות סוכר 6•

  ונילסוכר ' חב•
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 :אופן הכנה

 

יבשים אפשר להוסיף אותם שמרים אם משתמשים  )כוס חלב¼ -כפיות סוכר ו 2,בכלי קטן שמים את השמרים הטריים •

 (.ישירות

 .  סוכר וביצים, חלב, שמרים, בעזרת וו גיטרה מערבבים מלח•

 .מחליפים לוו לישה ומוסיפים את הקמח בהדרגה עד שהוא הופך להיות אחיד ונפרד מדפנות המיקסר•

 .מוסיפים את השמן  עד שכולו נבלע בבצק•

 .להתפיח עד שהבצק מכפיל את עצמו•

 .חלקים שווים בגודלם פחות או יותר 8-אחרי התפיחה לחלק את הבצק ל•

 .חמאה/מרגרינה' ג 50כל חלק לרדד בנפרד ולמרוח על כל אחד •

 .מאורך המלבן וסוגרים באמצעות הקצה השני 2/3-בעדינות קצה אחד ל מקפלים: 3קיפול לקפל •

 .3קיפול כל חלק לרדד שוב ולקפל עוד •

 .3קיפול ולבסוף לרדד שוב לקפל עוד •

 .מרדדים כל אחד מהבצקים לצורה של עיגול 3קיפולי  3כשעברנו •

 .חותכים למשולשים בגודל הרצוי•

 .מגלגלים מהצד הרחב כלפי מעלה לצורה של קרואסון•

 .למרוח בביצה ושומשום•

 .לסדר על נייר אפיה במרווחים•

 .דקות או עד שמזהיב 15-מעלות כ 170-לאפות בתנור שחומם מראש ל•

 .כפות סוכר וסוכר וניל ומורחים מלמעלה 6כשזה מתקרר מערבבים חלב חם עם •
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 26/28עגולה תבנית  -( שוקולד)שושנים 

  

 :מצרכים לבצק

 ('ג 350)כוסות קמח  2½•

 החדר' רכה בטמפ( 'ג 200)חמאה /מרגרינה' חב 1•

 (כפות שמרים יבשים 1½)שמרים טריים ' ג 30•

 חלמונים 2•

 (כוס נוזל אפשר לשים יותר מים או יותר חלב¾ כ "סה)כוס מים ½ •

 (כוס נוזל אפשר לשים יותר מים או יותר חלב¾ כ "סה)חלב כוס ¼ •

 קורט מלח•

 

 :למילוימצרכים 

 חלבונים 2•

 ('ג 200)כוס סוכר •

 קקאוכפות גדושות  2•
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 :אופן הכנת הבצק

 .והמים בעזרת מטרפה ידנית, החלב, בקערת המיקסר מערבבים את השמרים•

החלמונים והמלח ולשים במיקסר בעזרת וו לישה עד קבלת בצק הומוגני  , מוסיפים את הקמח•

 .ואלסטי

 .המרגרינה ולשים עד שכל החמאה נטמעת בבצק ומתקבלת מסה הומוגנית/מוסיפים את החמאה•

 (עדיף אפילו ללילה במקרר)נותנים למסה לתפוח במקרר •

 

 :הכנת המילויאופן 

 .החלבונים והסוכר 2-קצף חזק מעושים •

 .את הקקאו ומקפליםמוסיפים •

  

 :הרכבה ואפייה

 .2-אחרי תפיחה מוציאים את הבצק מהמקרר ומחלקים אותו ל•

 .מ בערך"העלים לעובי של ס 2מרדדים את •

 (.מהמילוי½ לכל אחד מהבצקים )מורחים את הבצקים שרידדנו •

 .מגלגלים כל אחד מהבצקים ומותחים•

 .מ כל חתיכה"ס 4-5-חותכים חתיכות של •

מתחילים בזה   -(כשזה תופח ונאפה הם נצמדים זה לזה)מעמידים בתבנית עגולה את כל החתיכות במרווחים  •

 .ששמים באמצע אחד ובמרווח ממנו מסביבו שמים מעגל ומסביב למעגל הזה שמים עוד מעגל וכן הלאה

 .מעלות כחצי שעה 180-אפייה בתנור שחומם מראש ל•
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 (Gugelhupf) –( תבניות אינגליש קייק 2)שמרים עוגת 

  

 :מצרכים לבצק

 ('ג 560)כוסות קמח  4•

 קורט מלח•

 (כפות שמרים יבשים 2)שמרים טריים ' ג 50•

 ('ג 60)כפות סוכר  3•

 חלמונים 3•

 רכה בטמפרטורת החדר( חבילה½ )חמאה /מרגרינה' ג 100•

 ('ג 250)כוס מים פושרים •

 

 :למילוימצרכים 

 ('ג 150)חמאה /חבילה מרגרינה¾  •

 סוכרכוס •

  קקאוכפות  2-3•
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 :אופן הכנת הבצק

 .המים והסוכר בעזרת מטרפה ידנית, בקערת המיקסר מערבבים את השמרים•

החלמונים והמלח ולשים במיקסר בעזרת וו לישה עד קבלת בצק הומוגני  , מוסיפים את הקמח•

 .ואלסטי

 .המרגרינה ולשים עד שכל החמאה נטמעת בבצק ומתקבלת מסה הומוגנית/מוסיפים את החמאה•

 .מתפיחים עד הכפלת הנפח•

 

 :אופן הכנת המילוי

 .החמאה והסוכר עד קבלת מסה בהירה ותפוחה/בעזרת גיטרה במיקסר את המרגרינהמערבבים •

 .למסה את הקקאולקפל •

 

 :הרכבה ואפייה

 .2-אחרי התפיחה מחלקים את הבצק ל•

 .העלים לאורך ולא מאוד רחב 2מרדדים את •

 .מורחים על כל אחד מהעלים חצי מהקרם•

 .מגלגלים ארוך ולא מאוד רחב•

 .לשים בתבנית עם נייר אפייה שעומד מעל הדפנות את העוגה כאשר היא מקופלת לחצי וקולים צמה•

 .למרוח בביצה•

 .מעלות למשך כחצי שעה או עד שמזהיב ומוכן 180-להכניס לתנור שחומם מראש ל•
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 (עם מילויים שונים)שמרים בצק 

  

 :מצרכים

 ג קמח"ק 1•

 (חבילה)כפות גדושות של שמרים יבשים  2•

 ביצים שלמות 3•

 כפות שמן 6•

 (או מים)כוסות חלב  2¼•

 קורט מלח•

 .רכה מאוד למריחה וקיפול( 'ג 400)חמאה /חבילות מרגרינה 2•

  

 :אופן הכנה

 .בקערת המיקסר מערבבים חלב ושמרים ומערבבים בעזרת מטרפה ידנית•

 .דקות 5-השמן והמלח ולשים בעזרת וו לישה במהירות איטית לכ, עליהם שמים את הביצים•

 .אם הבצק קשה מדי מוסיפים עוד קצת נוזלים. בסוף מכניסים את הקמח ולשים עד קבלת בצק•

 .6-מחלקים את הבצק ל•

 .חמאה/מהמרגרינה⅓ מרדדים כל חלק בנפרד ומורחים על כל חלק •

 (.6קיפול )קיפולים לרוחב  3-קיפולים לאורך ו 3עושים •

 (6קיפול )קיפולים לרוחב  3-קיפולים לאורך ו 3מרדדים שוב ועושים שוב •

 .6קיפולי  2לתת לתפוח אחרי שעשינו •
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 (Fe’szek Dara’zs( )18×25תבנית אובן ) פייסק דוראש, שושנים עם מילוי סוכר וניל

  

 :מצרכים למילוי

 חתיכות בצק שמרים 2•

 (למרוח על הבצק)חמאה מומסת •

 סוכר וניל לפיזור על הבצק•

 כוס חלב 1•

 כוס סוכר 1•

  

 :אופן הכנה ואפיה

 .חתיכות מהבצק שמרים ומרדדים 2לוקחים •

 .מורחים כל חלק בחמאה מומסת•

 .מפזרים סוכר וניל•

 .מ"ס 4 -מגלגלים כל חלק וחותכים בעובי של כ•

 .מסדרים בתבנית בגודל של טוסטר אובן במרווחים•

 .מעלות 180-אופים בתנור שחומם מראש ל •

 .בינתיים מרתיחים כוס חלב עם כוס סוכר•

 .כשהשושנים אפויים חצי אפייה שמים על כל אחת מהשושנים כף אחת של החלב שהרתחנו•

 (.דקות מהרגע שהכנסנו בפעם הראשונה את השושנים 40בערך )מחזירים לאפייה עד שמוכן •
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 (Delkli Túrós ( )בצק שמרים עם גבינה) –גביניות 

  

 :מצרכים

 .חתיכות מהבצק שמרים 4 •

 ('ג 750)חבילות גבינת טוב טעם  3•

 ביצים 2•

 (לפי טעם)סוכרזית /סוכר•

 קליפת לימון•

 (לפי הטעם)צימוקים •

   

 :אופן הכנה ואפייה

 הסוכר וקליפת הלימון עד שהמסה אחידה, מערבבים את הגבינה עם הביצים•

 .מוסיפים את הצימוקים ומערבבים•

 .מרדדים כל אחד מהבצקים •

 .חותכים לריבועים אחידים•

 .שתי פינות אחת על השנייה ושוב שתי פינות אחת על השנייה -שמים כף מילוי וסוגרים כמו מעטפה•

 .נותנים לזה לתפוח•

 .אחרי תפיחה מורחים בביצה•

 (.עד שמזהיב ומוכן)דקות  20-30מעלות במשך  170-180-אופים בתנור שחומם מראש ל•

 .לאחר האפייה ניתן למרוח בסירופ סוכר•
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 סירופ סוכר

  

 :מצרכים

 סוכר' ג 125•

 מים' ג 110•

  

 :אופן הכנה

 .מרתיחים את הסוכר והמים ביחד עד שכל הסוכר נמס•
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 שושנים עם קינמון

  

 :מצרכים

 חתיכות מהבצק שמרים 2•

 קינמון טחון•

 סוכר•

 .חמאה מומסת למריחה•

  

 :הכנה ואפייהאופן  

 .מרדדים את הבצק•

 .מורחים בחמאה מומסת•

 .מפזרים על הבצק סוכר וקינמון•

 .מ"ס 4 -מגלגלים כל חלק וחותכים בעובי של כ•

 .מסדרים בתבנית בגודל של טוסטר אובן במרווחים•

 .לתת לבצק לתפוח•

 .אחרי התפיחה למרוח בביצה•

 .דקות 20-30-מעלות במשך כ 170-180-אופים בתנור שחומם מראש ל •

 .לאחר האפייה ניתן למרוח בסירופ סוכר•
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 שושנים עם אגוז טחון וסוכר

  

 :מצרכים

 חתיכות מהבצק שמרים 2•

 אגוז לוז קלוי טחון•

 סוכר•

 .חמאה מומסת למריחה•

  

 :הכנה ואפייהאופן  

 .מרדדים את הבצק•

 .מורחים בחמאה מומסת•

 .מפזרים על הבצק סוכר ואגוז טחון•

 .מ"ס 4 -מגלגלים כל חלק וחותכים בעובי של כ•

 .מסדרים בתבנית בגודל של טוסטר אובן במרווחים•

 .לתת לבצק לתפוח•

 .אחרי התפיחה למרוח בביצה•

 .דקות 20-30-מעלות במשך כ 170-180-אופים בתנור שחומם מראש ל •

 .לאחר האפייה ניתן למרוח בסירופ סוכר•
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 (תבניות אינגליש קייק מאורכות 3)שטרודל -'קראנץבצק 

  

 :לבצקמצרכים 

 (כוסות 7-קצת יותר מ)ג קמח "ק 1•

 (כוסות 2)חלב ' ג 500•

 (כוס 1)סוכר ' ג 200•

 (שמרים יבשים' ג 20או )שמרים טריים ' ג 60•

 רכה בטמפרטורת החדר( 'חב 1)מרגרינה /חמאה' ג 200•

 (פחות או יותר' ג 70)כוס שמן  1/3•

 .קליפת לימון מגורדת•

 מעט תמצית רום•

 מעט תמצית וניל•

 קורט מלח•

 חלמונים 5•

 

 :למילוימצרכים 

 קצוצים( עדיף לוז)אגוזים ' ג 200•

 (כוס¾ ) סוכר ' ג 150•

 חלבונים 4•

 קקאוכף •

 סוכר וניל' חב 1•

 קליפת לימון•
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 :אופן הכנת הבצק

 .והסוכר עד קבלת נוזל אחיד, המלח, החלב, בקערת המיקסר בעזרת מטרפה ידנית מערבבים את השמרים•

תמצית הרום וקליפת הלימון המגורדת ולשים בעזרת וו לישה  , תמצית הוניל, החלמונים, מוסיפים את הקמח•

 .עד קבלת בצק הומוגני ואלסטי

 .מוסיפים את החמאה והשמן ולשים עד שכל החמאה והשמן נטמעים בבצק ויש לנו   בצק הומוגני•

 .לתת לבצק לתפוח•

 (.כל חתיכה' ג 700-קצת יותר מ)  3-אחרי שהוא מכפיל את נפחו לחלק את הבצק ל•

 

 :הכנת המילויאופן 

 .קצף יציב מהחלבונים ומהסוכרעושים •

 .קליפת הלימון והאגוזים הקצוצים, הסוכר וניל, לתוך הקצף את הקקאומקפלים •

 

 :ואפייההרכבה 

 .העלים ארוך ולא מאוד רחב 3מרדדים את •

 .מורחים על כל אחד מהעלים שליש מהקרם•

 .מגלגלים ארוך ולא מאוד רחב•

 .לשים בתבנית עם נייר אפייה שעומד מעל הדפנות את העוגה כאשר היא מקופלת לחצי וקולים צמה•

 .למרוח בביצה ולשים סוכר•

 .מעלות למשך כחצי שעה או עד שמזהיב ומוכן 180-להכניס לתנור שחומם מראש ל•
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  ( kifliPozsonyi)פרג /אגוזיםקרואסון מתוק עם -(כיה'מקום מרפא בצ -ון'פוז)וניקפלי'פוז
 :מצרכים לבצק

 (כוסות 3½-קצת יותר מ)ג קמח "ק½  •

 בטמפרטורת החדר  ( 'ג 250)חמאה /מרגרינה' חב 1¼ •

 קורט מלח•

 ('ג 40)כפות סוכר  2 •

 חלמונים 2 •

 (שמרים טריים בערך' ג 10או )כפית שמרים יבשים  •

 (כפות 3-כ( )הבצקלריכוך )קצת חלב  •

 (כפות 4-כ)קצת שמנת חמוצה  •

 :למילוי פרגמצרכים 

 פרג' ג 200•

 סוכר' ג 200•

 סוכר וניל 1•

 כוס חלב¾ •

 (לפי טעם)צימוקים •

 (חבילה¼ )מרגרינה ' ג 50•

 :למילוי אגוזיםמצרכים 

 אגוזים טחונים' ג 200•

 ('ג 200)סוכר    כוס •

 ('ג 120)כוס מים ½ •

 (לפי טעם)לימון קליפת •

 מרגרינה' ג 50•
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 :אופן הכנת הבצק

 .  הסוכר והמלח וחותכים לתוכו את המרגרינה, השמרים, שמים בקערה את הקמח•

 .מערבבים בעזרת גיטרה עד שנוצרים לנו פירורים קטנים•

 (כפות 4 -כ)ואת השמנת (כפות 3-כ)מעט חלב , להחליף לוו לישה ולהוסיף חלמון•

 .לשים עד אשר נוצר בצק נוח לעבודה•

 עוטפים בניילון נצמד ומכניסים למקרר לפחות , חתיכות שוות 4 -מחלקים ל•

 .שעה½  •

 

 :הכנת מילוי הפרגאופן 

כדי -כוס ולהוסיף במידה וזה סמיך מידי¾ -מפחות לשים קצת )הצימוקים והחלב , סוכר הוניל, הסוכר, בסיר את הפרגמבשלים •

 (.שלא יהיה דליל מידי

 .מהאש להוסיף את המרגרינה חתוכה לקוביות ומערבבים עד שכולה נבלעת   במסהכשמורידים •

 :הכנת מילוי האגוזיםאופן  

 .מים עם סוכר וקליפת לימוןמרתיחים •

 .על האגוזיםשופכים •

 .את המרגרינה החתוכה לקוביות ומערבבים עד שכולה נבלעת במסהמוסיפים •

 :ואפייההרכבה  

 .10-חתיכות שקיררנו מחלקים ל 4 -כל חתיכה מה•

 מרדדים כל חלק בצורת אליפסה•

 .על האליפסה שמים כף או כפית מילוי•

 .מגלגלים ויוצרים חצי סהר בסוף•

 .מורחים כל סהר היטב בביצה•

 123 .דקות או עד שמזהיב 20-מעלות כ 180-אופים בתנור שחומם מראש ל •



 פרג/שטרודלים ממולאים באגוזים

 

 :לבצקמצרכים 

 בטמפרטורת החדר( 'חב 1½)חמאה /מרגרינה' ג 300 •

 (כוסות 3½-קצת יותר מ)קמח ' ג 500 •

 כפיות שמרים יבשים  2 •

 ביצה 1 •

 חלמון 1 •

 ('ג 40)כפות סוכר  2 •

 כוסית קוניאק •

 (כנוזל)כוס סודה  1/4 •

 

 :למילוי אגוזיםמצרכים 

 כוס סוכר 1•

 כוס חלב¼ •

 ומיץ מלימון אחדקליפה •

 אגוזים טחונים' ג 200•

 ('חב¼ )מרגרינה ' ג 50•

 (לא חובה-לפי טעם)צימוקים •

 :מצרכים למילוי פרג

 כוס סוכר 1•

 כוס חלב¼ •

 ומיץ מלימון אחדקליפה •

 פרג' ג 200•

 ('חב¼ )גרם מרגרינה  50•

 (לא חובה -לפי טעם)צימוקים •
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 :אופן הכנת הבצק

הסודה והקוניאק בעזרת מטרפה ידנית עד לקבלת נוזל  , הסוכר, בקערת מיקסר מערבבים את השמרים•

 .אחיד

 .הביצים והחלמונים ולשים בעזרת וו לישה עד קבלת בצק אחיד, מוסיפים את הקמח•

 .מוסיפים את המרגרינה ולשים עד שכולה נטמעת בבצק ומתקבלת מסה הומוגנית•

 .שעות 12-חלקים שווים עוטפים בניילון נצמד ומכניסים למקרר ל 4-מחלקים ל•

 

 :הכנת מילוי האגוזיםאופן 

 .קליפה ומיץ לימון, סוכר, חלבמרתיחים •

 .רתיחה שופכים על האגוזיםאחרי •

 .מוסיפים את המרגרינה והצימוקים ומערבביםבסיום •

 

 :הכנת מילוי פרגאופן 

 .מיץ וקליפת לימון, סוכר, את הפרג בחלבמבשלים •

 . של הפרג מוכנה מורידים מהאש ומוסיפים מרגרינה וצימוקים ומערבביםכשהמסה •

 

 :ואפייההרכבה 

 .מרדדים בנפרד( חלקים 4)כל חלק מהבצק •

 (.פרג/אגוזים)מורחים במילוי •

 .מגלגלים לנחש•

 .שמים במגש על נייר אפייה•

 .מורחים בביצה•
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 :3.4.5פרק 

  דבש
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 מורי  -עוגיות דבש

  

 :מצרכים

 (כוסות 3½-קצת יותר מ)קמח ' ג 500•

 (כוסות 1¼)סוכר ' ג 250•

 כפות דבש 4•

 ביצים שלמות 3•

 כפית סודה לשתייה•

  

 :אופן הכנה

 .דבש וביצים, מערבבים היטב במיקסר בעזרת מטרפה סוכר•

 .מנפים לתוך התערובת את הקמח ביחד עם הסודה לשתייה•

 (.6בערך )מגלגלים את המסה לנחשים •

 .מורחים בביצה•

 .דקות עד שממשחים 25-מעלות כ 180-אופים בתנור שחומם מראש ל•

 .מוציאים מהתנור וחותכים לחתיכות בגודל הרצוי כשעוד חם•
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 (35X28תבניות אלומיניום או תבנית  3)עוגת דבש 

 

 :מצרכים

 כוס מים רותחים½ •

 כף גדושה של נס קפה 1•

 חלמונים 6•

 ('ג 200)כוס סוכר  1•

 ('ג 360)כוס דבש  1•

 ('ג 60)כפות שמן  3•

 קמח תופח' ג 350•

 (אופציונלי)טחון כפית ציפורן  1•

 כוסית קוניאק 1•

 חלבונים 6•

 ('ג 100)כוס סוכר ½ •

  

 :אופן הכנה ואפייה

 .כוס מים רותחים ונס קפה ולקרר½ -לעשות נס קפה מ•

 (.בעזרת מטרפה.)מקציפים היטב את החלמונים כוס הסוכר והדבש•

 .מחליפים לוו גיטרה ומוסיפים בהדרגה את השמן •

 .מנפים את הקמח והציפורן ביחד•

 .מהקמח והציפורן ומערבבים⅓ מוסיפים •

 .מוסיפים מחצית מהקוניאק והנס קפה ומערבבים•

 .מהקמח ומערבבים⅓ מוסיפים עוד •

 .מוסיפים את המחצית השנייה של הקוניאק והנס קפה ומערבבים•

 .האחרון של הקמח ומערבבים⅓ -סוגרים ב•

 .כוס סוכר לקצף יציב½ חלבונים עם  6מקציפים •

 .מקפלים את החלבונים למסה עם הדבש•

 .תבניות אלומיניום 3 -שופכים ל•

 יוצא נקיבו את העוגה שדקרנו שהקיסם או עד דקות  30-40מעלות למשך 180-לאופים בתנור שחומם מראש •
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 :3.5פרק 

  עוגיות
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 עוגיות מוקה שוקולד לבן

  
 :מצרכים

 חמאה' ג 180 •

 ('ג 240)חום כוס דחוסה סוכר •

 ('ג 50)לבן כוס סוכר ¼  •

 ביצה 1 •

 חלמון 1 •

 (אפשר גם קפה נמס)אספרסו כף אבקת  •

 כפית תמצית וניל 1 •

 ('ג 320)קמח כוסות  2¼ •

 קורט מלח•

 כפית אבקת סודה לשתייה½  •

 (אפשר להכניס למקרר שלא יימס ויהיה יותר קל לשבור)קטן שוקולד לבן שבור כמה שיותר ' ג 200 •

  

 :אופן הכנה

קפה ותמצית וניל עד שמתקבלת  , חלמון, ביצה, סוכר לבן, מערבבים חמאה רכה עם סוכר חום•

 .תערובת אחידה

 .ואת השוקולד לבן השבור. מנפים לסירוגין ביחד קמח מלח ואבקת סודה ביחד•

 .ומערבבים עד קבלת בצק אחיד•

 .ומניחים בתבנית על נייר אפייה במרווחים די גדולים. בידיים רטובות יוצרים כדורים בגודל אחיד•

,  דקות עד שהעוגיות שטוחות 17עד  15מעלות ואופים  160מכניסים לתנור שחומם מראש על •

 .יציבות וזהובות ועדיין רכות במרכז
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 עוגיות פודינג

  

 :מצרכים לבצק

 ('ג 350)קטן קמח אוסם ' חב 1 •

 ('ג 150)אשל ¾ •

 ('ג 200)חמאה /מרגרינה 1•

 ('ג 40)סוכר כפות  2 •

 חלמונים 3 •

 

 :למילוימצרכים 

 חלבונים 3•

 ('ג 200)סוכר כוס  1•

 שוקולד/אינסטנט פודינג וניל' חב 1•

  

 :אופן הכנת הבצק

 .בעזרת גיטרה מקציפים מרגרינה וסוכר•

 .  מוסיפים את האשל ומערבבים•

 .מוסיפים למסה את החלמונים אחד אחד עד שנבלעים במסה•

 .מוסיפים את הקמח עד קבלת בצק•

 .כדורים 4או  3-מחלקים ל•
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 :אופן הכנת המילוי

 .גבוהה-להקציף את החלבונים עם מעט סוכר במיקסר במהירות בינוניתמתחילים •

 .בהדרגה את כל הסוכרמוסיפים •

 .להקציף עד קבלת קצף אחידממשיכים •

 .את חבילת האינסטנטמוסיפים •

 .עוד קצתמקציפים •

  

 :הרכבה ואפייה

 (.מ"בערך חצי ס)דק מרדדים כל עלה די •

 .מורחים את העלים באינסטנט•

 (.לדאוג להדק בגלגול)עלה מגלגלים כל •

 .מ כל אחת"ס 4 -לחתיכות של כ" נחש"חותכים כל •

 .מעמידים במרחקים שווים אחד מהשני•

 .דקות או עד שמזהיב 25-מעלות למשך כ 180אופים בתנור שחומם מראש לחום של •
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 אירית-(1)עוגיות במילוי תמרים עם שוקולד

  
 :מצרכים

 ('ג 420)קמח כוסות  3•

 אבקת אפיה 1•

 סוכר וניל' חב 1•

 ('ג 60)מים כוס ¼ •

 קרה חתוכה לקוביות קטנות( 'ג 200)מרגרינה  1•

  

  

 :אופן הכנה

 .אבקת האפייה וסוכר הוניל, במיקסר עם גיטרה מעבדים את הקמח המרגרינה•

 .מוסיפים מים ומערבבים עד קבלת הבצק•

 .4 -מחלקים ל•

  

 :הרכבה אפייה

 (.עלים 4)לעלה מרדדים כל חלק  •

 (.לפי הטעם)שוקולד מורחים כל עלה בממרח תמרים מעורבב בממרח  •

 .מגלגלים כל עלה לנחש •

 מחוררים ומורחים בביצה•

 .מעלות 180-דקות או עד שמזהיב בתנור שחומם מראש ל 25-30 -אופים כ •

 .חותכים לגודל אחיד•
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 (2)עוגיות במילוי תמרים ושוקולד

  
 :מצרכים

 ג קמח"ק 1•

 אבקת אפיה 2•

 כוס מים 1•

 כוס שמן½ •

 קרה חתוכה לקוביות קטנות('ג 400)חמאה /מרגרינה 2•

 ('ג 160)סוכר כפות  8•

 (לפי טעם)וניל מעט תמצית •

  

 :אופן הכנה

 הסוכר והמרגרינה עד קבלת מרקם פרורי, האפיהאבקת , במיקסר עם גיטרה מערבבים את הקמח•

 השמן ותמצית הוניל ומעבדים עד קבלת הבצק, מוסיפים את המים •

 .חלקים 12- 10 -מחלקים ל•

  

 :הרכבה ואפייה

 (.עלים 10-12)מרדדים כל חלק  לעלה •

 (.לפי הטעם)שוקולד מורחים כל עלה בממרח תמרים מעורבב בממרח  •

 .מגלגלים כל עלה לנחש •

 מחוררים ומורחים בביצה•

 .מעלות 180-דקות או עד שמזהיב בתנור שחומם מראש ל 25-30 -אופים כ •

 .חותכים לגודל אחיד•
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 ם"בצק שק-(3)עוגיות במילוי תמרים ושוקולד

  
 :מצרכים

 חמוצהשמנת ' ג 200•

 תופחקמח ' ג 280•

 חתוכה לקוביותמרגרינה /חמאה קרה' ג 160•

 קורט מלח•

  

 :אופן הכנה

 .חמאה והמלח עד קבלת מרקם פירורי, במיקסר עם גיטרה מערבבים את הקמח•

 מוסיפים את השמנת החמוצה ומעבדים עד לקבלת הבצק•

 4-מחלקים ל•

  

 :הרכבה ואפייה

 (.עלים 4)לעלה מרדדים כל חלק  •

 (.לפי הטעם)שוקולד מורחים כל עלה בממרח תמרים מעורבב בממרח  •

 .מגלגלים כל עלה לנחש •

 מחוררים ומורחים בביצה•

 .מעלות 180-דקות או עד שמזהיב בתנור שחומם מראש ל 25-30 -אופים כ •

 .חותכים לגודל אחיד•
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 :3.5.1פרק 

  עוגיות מלוחות
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 מקלות מלוחים

 

 :מצרכים

 ('ג 700)קמח כוסות  5•
 (  'ג 500)חמאה /מרגרינה' חב 2½•
 חלמונים 3•
 כפות שמנת חמוצה 4•
 כפות מים 4•

 :לציפוי

 גסמלח •

 קימל•

  

 :הכנהאופן 

 .חמאה/לשים ביד קמח עם מרגרינה•
 .מוסיפים שמנת חמוצה ומים וממשיכים ללוש•
 .לבסוף מוסיפים את החלמונים ולשים עד שהם נבלעים בבצק והבצק שלנו אחיד•
 .שמים ללילה במקרר•
  

 :הכנה ואפייה

 .לרדד בעובי של אצבע •
 .לשים בתבנית משומנת או עם נייר אפייה •
 (.לפי הטעם)וקימל לפזר על כולו מלח גס •
 .או עם סכין לחתוך בתבנית לרצועות ברוחב של אצבע( כמו של פיצה)גלגלת  עם •
 .לחתוך כל רצועה באורך הרצוי•
 137 .דקות עד שמוכן 25-30 -מעלות כ 180 -אפיה בתנור שחומם מראש ל•



 (עבאדיכמו עוגיות )שומשום בייגלה 

  
 :מצרכים

 ג קמח"ק 1 •

 ('ג 400)קרה חבילות מרגרינה מומסת  2 •

 אבקת אפיה 2 •

 כפית שטוחה מלח •

 כוס מים 1½ •

  

 :אופן הכנה

 .אבקת אפיה ומלח במיקסר, מערבבים קמח•

 .מוסיפים את המים והמרגרינה•

 (.אחידה בגודלה. )לוקחים חתיכה מהבצק•

 .יוצרים נחש וסוגרים בגודל הבייגלה הרצוי לנו או לחלופין חוריוצרים כדור ובתוכו יוצרים •

 .למעלה מורחים בביצה ומפזרים שומשום•

 (.כחצי שעה)שמתקשה מעלות ואופים עד  180מכניסים לתנור אפיה בחום •

התקשות  לשם , לאחר שהתבנית האחרונה נאפתה מכניסים את כל התבניות לתנור כשהוא כבוי•

 .סופית של העוגיות
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 :4פרק 

  משקאות
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 קרים איירישליקר 

  

 :מצרכים

 חלמונים 4•

 ('ג 200)סוכר כוס  1•

 כפיות נס קפה 3•

 כוס חלב 1•

 מיכל שמנת מתוקה•

 (96%ספירט )אלכוהול כוס ½ •

 כוסיות קוניאק 2•

  

 :אופן הכנה

 .מקציפים היטב חלמונים וסוכר•

 .מוסיפים נס קפה ומערבבים עוד קצת•

 .מוסיפים חלב ושמנת מתוקה וממשיכים להקציף כל הזמן•

 .מורידים את המהירות למהירות איטית ומוסיפים את האלכוהול והקוניאק•
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 :5פרק 

  פסח
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 ס של פסח'בלינצ

  

 :מצרכים

 כפות קמח תפוח אדמה 2•

 כוס מים 1•

 ביצים 2•

 קורט מלח•

 כפות שמן 2•

  

  

 :אופן הכנה

 .לערבב את הקמח תפוח אדמה עם כוס מים עד שמתקבלת תמיסה הומוגנית וחלקה•

 .ביצים ומלח ולערבב 2להוסיף •

 .ס בנפרד'לטגן בשמן כל בלינצ•

 .לפני כל הוספה לערבב היטב את התמיסה שתהיה ללא גושים•

 .ס וחותכים לרצועות'למרק  אז מגלגלים את הבלינצ/ס אטריות לפסח'אם רוצים לעשות מהבלינצ•
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 קניידלך

  

 :מצרכים

 כפות מים 2•

 (לפי טעם)מלח •

 (לפי טעם)פלפל •

 כפות שמן 3•

 כוסות קמח מצה 1½•

 ביצים טרופות 3•

  

 :אופן הכנה

 .פלפל ושמן, מלח, מרתיחים מים•

 .מוסיפים למה שהרתחנו את הקמח מצה ומערבבים•

 .כאשר המסה מתקררת מוסיפים את הביצים ומערבבים היטב•

 .נותנים למסה לנוח•

 .דקות עד שמוכן 15-20-אחרי מנוחה מבשלים במי מלח רותחים כ•
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 :6פרק 

  מתכונים מיוחדים
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 (Nudli( )דומה  לניוקי) מליונים-נודלי

 :מצרכים

 ג תפוח אדמה"ק 1•

 ביצים שלמות 2•

 כפות סולת 2•

 מוסיפים קמח עד שהבצק יהיה אפשרי לעבודה אבל עדיין דביק -('ג 280-420)כוסות קמח  2-3•

 פרורי לחם•

  

 :אופן הכנת הבצק

 .מבשלים תפוח אדמה עם הקליפה במי מלח•

 .כמו פירה-קולפים את תפוחי האדמה ומועכים אותם•

לעבודה  נוח מוסיפים לפי העין עד שהבצק -הסולת והקמח, כשהתפוח אדמה כבר קר מוסיפים את הביצים•

 .אך עדיין דביק

  

 :בישול

 .לקמח משטח עבודה כל הזמן כי הבצק דביק: חשוב מאוד•

 .לקחת חתיכות מהבצק ולגלגל לעובי של אצבע בערך•

 (מ בערך"ס 3די קטן )הבצק לחתוך לגודל אחיד את •

 (.לא לכסות את הסיר. )דקות 10-15לאחר שהם צפים להמשיך לבשל עוד  -להכניס לבישול במי מלח•

 .לטגן פרורי לחם -בינתיים או אפילו אפשר לעשות את זה מראש•

 .אחרי שמסיימים את הבישול של הנודלי לסנן אותם מהמים ולשטוף במסננת •

 .לטבול את המיליונים ולכסות אותם מכל הצדדים בפרורי לחם•

 

 

 

  

 :אפשרויות הגשה

 .אפשר עם סוכר1.

 .אפשר להגיש עם לבן2.

 .אפשר להגיש עם קינמון3.

אפשר לבשל שמנת חמוצה עם סוכר לפי 4.
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  (Gomboc Szilvas )שגיב או בשזיפי (/ריבת פובידל)ממולא בריבת שזיפים נודלי
 :מצרכים

 ג תפוח אדמה"ק 1•

 ביצים שלמות 2•

 כפות סולת 2•

 .מוסיפים קמח עד שהבצק יהיה אפשרי לעבודה אבל עדיין דביק -('ג 280-420)כוסות קמח  2-3•

 (.אפשר גם שזיפים יבשים.)שזיפי שגיב שמוציאים להם את הגרעין/ריבת פובידל•

   

 :אופן הכנת הבצק

 .מבשלים תפוח אדמה עם הקליפה במי מלח•

 .כמו פירה-קולפים את תפוחי האדמה ומועכים אותם•

מוסיפים לפי העין עד שהבצק הוא נוח  -הסולת והקמח, כשהתפוח אדמה כבר קר מוסיפים את הביצים•

 .לעבודה אך עדיין דביק

  

 :בישול

 .לקמח משטח עבודה כל הזמן כי הבצק דביק: חשוב מאוד•

 מ  "לרדד לחצי ס•

 .וקינמוןבסוכר לשים באמצע במרחקים כפית ריבה או שזיף שממולא במקום בחרצן •

 .לקפל את הבצק מעליו ולחתוך עם חותכן או לחלופין בעזרת כוס את הבצק•

 (.לא לכסות את הסיר.)דקות אחרי שהנודלי צף 10לבשל במי מלח עד •

 .לסנן את הנודלי ולשטוף אותו במסננת•

   .לכסות  את הנודלי בפרורי לחם•

 

 

 :אפשרויות הגשה

 .אפשר עם סוכר1.

 .אפשר להגיש עם לבן2.

 .אפשר להגיש עם קינמון3.

אפשר לבשל שמנת חמוצה עם סוכר לפי 4.
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היא פחות נוזלית ואופים בתבנית  גדולה של  )ריבה מיוחדת לבישול -(משזיפי שגיב)ריבת פובידל

 (התנור

  

 :מצרכים

 (ג"ק 2בתבנית אחת בתנור  ניתן  )ג שזיף ללא הגרעין  "ק 1•

 סוכר' ג 300-400•

  

 :אופן הכנה

 .מעלות עד שהשזיפים מתרככים 200-אופים את השזיפים בתנור שחומם מראש ל•

 .מועכים את השזיפים•

 .שמים סוכר ומערבבים היטב•

 (.כשאין יותר  נוזלים)מכניסים לתנור להמשך בישול עד כחצי שעה אחרי שזה כבר רתך •
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 (כמעט כל ריבה אפשר לעשות באותה צורה)תותים ריבת 

  

 :מצרכים

 ג תותים"ק 1•

 ג סוכר"ק 1•

  

 :אופן הכנה

 (.להיזהר שזה לא יגלוש)בסיר די גדול מבשלים את התותים והסוכר יחד על אש נמוכה •

 .אם רוצים קונפיטורה אז לא למעוך. אם רוצים ריבה אז כשהתותים מתרככים למעוך אותם•

 .מבשלים עד שזה מסמיך•

שהריבה הסמיכה בודקים אם היא סמיכה מספיק על ידי לקיחת מעט מהריבה לצלחת קרה ואחרי  •

 .שזה מתקרר לחצות בעזרת סכין אם זה מתחבר לאט אז סימן שהריבה מוכנה

148 



 (Ce’kla)בורשט /סלק

  
 :מצרכים

 ג סלק קלוף"ק 1•

 חזרת' ג 100•

 (לפי הטעם)חומץ קצת •

 (לפי הטעם)סוכרזית קצת •

 (לפי הטעם)מלח מבשלים עם קצת •

  

 :סלק

 .מקלפים סלק•

 .חותכים לקוביות•

 .שעה שעה פלוס עם מי מלח שמכסים את הסלק עד שהסלק מתרכך-מבשלים כ•

 .וחותכים לקוביות קטנות. בינתיים מקלפים חזרת•

 .טוחנים את החזרת והסלק במטחנת בשר•

 .וקצת מהמים שהסלק יתבשל בהם( לפי הטעם)סוכרזית /סוכרמוסיפים חומץ •

 .להוסיף מים עד קבלת המרקם הדרוש•

  

 (:Borscht)בורשט 

 .מקלפים סלק•

 .חותכים לקוביות•

 (.בשביל בורשט צריך לבשל ביותר מים)מתרכך שעה שעה פלוס עם מי מלח שמכסים את הסלק עד שהסלק -מבשלים כ•

 .ביצים 2ליטר נוזל  1לוקחים ביצים ביחס של •

 .מקציפים את הביצים עם מעט מים•

 .תוך כדי ערבוב תמידי מוסיפים את המים של הסלק כאשר הם חמים מאוד•

 .חשוב מאוד לערבב כל הזמן שלא תיווצר חביתה•
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 דג מלוח

  

 :מצרכים

 ללא עצמות מטיאסדג •

 (ירוק/לבן)בצלים חתוכים •

 (לצנצנת)עלי דפנה  2-3•

 מים•

 חומץ•

 מעט סוכר•

  

 :אופן הכנה

 חותכים את הדג לרצועות•

באמצע  . שורה של דג ועוד שכבות כאלה עד שהצנצנת מלאה-מסדרים בצנצנת שורה של בצל•

 מוסיפים את עלי הדפנה

 .שופכים לצנצנת מים מעורבבים עם חומץ וטיפה סוכר עד שהצנצנת מלאה•

 יוםמשאירים את זה ככה למינימום •
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