
 

 

 

 עם ממרח עגבניות מיובשות רודחריימה של פורל ו
 מצרכים: 

 

 3 דגי פורל שלמים גדולים 
 1 ראש שום קלוף ופרוס לפרוסות 

 3 כפות פפריקה מתוקה 
 1 כפית פלפל צ/ילי גרוס יבש 

 1 פלפל ירוק חריף פרוס לעיגולים 
 1 גמבה פרוסה לרצועות 

 1 לימון פרוס לפרוסות עם הקליפה 

 כפית גדושה כמון 
 1/1 צרור כוסברה טרייה 

 1-3 כפות ממרח עגבניות מיובשות 
 מלח לפי הטעם 

 מיץ מחצי לימון קטן 

 1/1 כוס שמן 
 

 
 : אופן ההכנה

נתחים. מטגנים את פרוסות השום, מוסיפים את הפלפל הירוק והגמבה  3 -מסירים ראש וזנב מהדג ומחלקים ל
י'ילי  והכמון ומטגנים כדקה נוספת. מוסיפים את וממשיכים לטגן בשתי דקות נוספות. מוסיפים את הפפריקה, הצ

פרוסות הלימון, ממרח עגבניות מיובשות, מיץ לימון וכוס מים ומבשלים רבע שעה לפחות בסיר מכוסה. מתבלים 

במלח, טועמים ומשפרים טעם. מכניסים את הדגים לסיר ומבשלים על אש נמוכה כרבע שעה. מוסיפים את 
 הכוסברה ומורידים מהאש.

 
 

__________________________________________________________________ 

 פופייטים של פורל במילוי ירקות שורש ומעדן צ'ימיצ'ורי
 מצרכים:

 
 4 נתחי פילה דג פורל 

 3-4 מקלוני סלרי אמריקאי 

 1-3 גזרים גדולים 
 1 פלפל צהוב 

 1 פלפל אדום 
 1 פלפל ירוק 

 6-7 כפות יין לבן 
 1 בני דרום"'מיצ'ורי צנצנת מעדן צ" 

 שמן זית 

 מלח 
 פלפל 

 
 אופן ההכנה:

מליחים ומפלפלים את הדג משני הצדדים, חותכים את כל הירקות לג'וליינים )רצועות דקות(, מניחים בכל נתח 

פילה מעט מכל הירקות ומגלגלים למעין רולדה קטנה. מניחים בתבנית עם רוטב צ'ימ'צ'ורי, שמן זית ויין לבן, 
 דק'.  12-11 -מעלות כ 122 -ר שחומם מראש באופים בתנו

 



 

 

 

 
 

 פורל טרי צלוי על גריל פחמים בשמן זית ושבבי שום כבוש
 מצרכים:

 

 1 דגי פורל שלמים מנוקים 
 1 צנצנת שבבי שום 

 1/1 כוס שמן זית משובח 
 מלח 

 פלפל שחור גרוס 
 מעט מיץ לימון 

 

 
 אופן ההכנה:

 
ינים תערובת מהמצרכים ומרוחים בה את בטן הדג, מזליפים פנימה שוטפים את הדגים ומייבשים בנייר ניגוב. מכ

מעט מיץ לימון ושבבי שום. משמנים את הדגים מבחוץ ומניחים אותם על רשת הצלייה, כאשר חלק מהזנב נשאר 

מחוץ לרשת )אסור להזיז את הדג במהלך הצלייה(. לאחר כשש שבע דקות יש להפוך בעדינות את הדגים 
 שש דקות נוספות.ולהמשיך לצלות כ

 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 פילה של פורל לבן ברוטב שמנת ולימון כבוש על קונכיות פסטה כתומות
 

 מצרכים:
 

 6 נתחי פילה דג פורל ורוד או לבן 

 
 לרוטב:

 1 כף שמן אורז 
 1 כף חמאה 

 1/1 כוס קמח 

 מלח ופלפל שחור גרוס טרי 
 1/1 כוס יין לבן יבש 

 1  שומן 11%מיכל שמנת לבישול 
 1-3 כפיות לימון כבוש 

 .פסטה מבושלת לפי הוראות ההכנה שעל הקופסא 
 

 

 אופן ההכנה:
מחממים מחבת בעלת מכסה מתאים עם השמן והחמאה. מקמחים את הדגים מצד העור בלבד ומתבלים במלח 

. מוסיפים את היין אליהדקות תוך טלטול של המחבת כדי שלא יידבקו  1ם מצד העור ופלפל. מטגנים את הדגי
 .נוספת מבשלים דקה אחת

מערבבים את השמנת עם הלימון הכבוש בקערית ויוצקים את התערובת על הדגים. מכסים את המחבת שוב 

 מגישים את הדג על המצע של הפסטה. דקות נוספות. 1ומבשלים 
 

 



 

 

 

 
 

 קולורבי ושומר טריפורל משפחתי ב
 

 מצרכים:

 
 1 דג פורל משפחתי טרי ונקי 

 1  ס"מ 1ק"ג קולורבי קלוף ופרוס לקוביות ברוחב 
 3 יחדות שומר טרי פרוס 

 מיץ מלימון שלם 
 1/1 ראש שום פרוס לפרוסות דקות 

 1/4 צרור כוסברה קצוצה גס 

 1/4  כוס שמן זית איכותי 
 מלח 

 מעט כמון 
 

 

 אופן ההכנה:
ס"מ ומניחים בצד. מוסיפים לסיר  1/1פסים בעומק של  3ם ומיבשים, חורצים בכל צד של הדג שוטפים את הדגי

דקות נוספות.  1 -דקות. מוסיפים את הקולורבי והשומר ומטגנים כ 1 -את שמן הזית ומטגנים את פרוסות השום כ
ון ומלח וטועמים ומשפרים טעם. מורידים דקות. מתבלים בכמ 12 -מוסיפים את מיץ הלימון וכוס מים במושלים כ

מאש ומוסיפים את הכוסברה. מעבירים את התבשיל לתבנית אפייה בעלת דפנות גבוהות ומניחים את הדג על 
 דקות תוך כדי מזיגת הנוזלים על הדג. 11 -מעלות כ 171התבשיל. אופים בחום של 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 סלט חצילים מעושנים עם בצל סגול, יוגורט, מלפפונים חמוצים ועשבי תיבול.

 
 מצרכים:

 
  "צנצנת חצילים קלויים לשף של "בני דרום 

  1 ציםחמו ניםצנצנת מלפפ 

  1 בצל סגול קצוץ 
  1 יוגורט גביע 

    שום כתוש מעט 
   מלח 

  פלפל  
  וזליה, נענע ושמיר קצוצים דקחופן עלי פטר 

  מעט מיץ לימון 

  
  

 :אופן ההכנה 
 מערבבים את כל המצרכים.

 

  הגשה:
 מניחים בקערה ומפזרים מעט עלי פטרוזיליה

 



 

 

 

 
 

 סלט חסה עם תפוח עץ, גבינת רוקפור בויניגרט, מייפל וחומץ בלסמי
 

 מצרכים:  

 
 חסה ערבית שטופה ומיובשת 

 3 כפות חומץ בלסמי 
 6 זית כפות שמן 

 1  כפות מייפל 
 1 שיני שום כתוש 

 כפית חרדל 

  מלח 
 פלפל 

 1 תפוחי עץ סמית 
 גבינת רוקפור 

 

 אופן ההכנה:
פורסים את התפוחים ומפוררים את גבינת הרוקפור , מערבבים את החסות עם התפוחים בקערת הגשה ובמקביל 

 מערבבים את שאר החומרים ליצירת הווינגרט.
 אופן ההגשה:

 את הגבינה ומגישים מיד. ומניחיםהויניגרט על החסות, מטלטלים בעדינות  יוצקים את רוטב
 

____________________________________________________________________________________ 

 
 

 במילוי סלט פורל מעושןשרי כבוש פלפל 
 

 מצרכים:

 
 1 כבוש "בני דרום" צנצנת פלפל שרי 

 1-3 פילה פורל מעושן 
 1 בצל אדום קצוץ דק 

 1 בצל ירוק קצוץ דק 

 1-3 מקלוני סלרי קצוצים דק 
 1-3 כפות מיונז 

  בני דרום" שיםובככף ממרח לימונים" 
 שמן זית 

 

 אופן ההכנה:

מועכים את הפורל בעזרת מזלג או מפוררים בעזרת האצבעות , מוסיפים את הירקות ועשבי התיבול הקצוצים , 

נים כבושים ויוצרים מעין ממרח סמיך. ממלאים את הפלפל שרי בתערובת מוסיפים את המיונז והממרח לימו

 הפורל ומגישים עם זילוף של שמן זית.

 



 

 

 

 

 ז מצרי עם אטריות ורמיסלאור
 :מצרכים

 

 1 כוסות אורז לבן שטוף יבש 
 רבע כוס אטריות ורמיסל 

 4 עלי דפנה 
 1 גרגירי פלפל אנגלי 

 1 כפות מלח 

 3 כפות שמן אורז 
 3 תחים.כוסות מים רו 

 
 אופן ההכנה:

מטגנים בסיר עם שמן את האטריות, כאשר הם זהובות/שחומות מוסיפים את התבלינים וממשיכים לטגן עד 
שהאורז חם מאוד. יוצקים את המים הרותחים ומכסים את הסיר במכסה עם מגבת. מורידים את האש ללהבה 

 "ופותחים"את הפלפל האנגלי ועלי הדפנה  דקות. מסירים את המכסה, מוציאים 11 -הנמוכה ביותר ומבשלים כ

 את האורז בעזרת מזלג.
______________________________________________________________________________________ 

 
 סלט פסטה רענן עם צימוקי זיתים, קוביות פטה ושמן זית

 

 מצרכים:
 

 1 קצרה חב' פסטה 
 1  בני דרוםזיתים "צנצנת צימוקי" 

 3-4 שיני שום 
 גבינת פטה 

 שמן זית 

 
 אופן ההכנה:

 מבשלים את הפסטה לפי הוראות ההכנה , מערבבים עם שאר המוצרים.
_________________________________________________________________________________________ 

 

 פודנט  שוקולד
 

 מצרכים:
 

 122 גר' שוקולד מריר 

 1  ביצים שלמות 
 1 למוניםח 

 112 גר' סוכר 
 122 גר' קמח 

 122  'חמאהגר 
 1/1 .מיכל שמנת מתוקה 

 

מערבבים את הביצים , החלמונים , הסוכר והקמח עד ליצירת מסה חלקה. ממיסים את השוקולד אופן ההכנה:
 דקות.  12-11 -מעלות כ 122לכוסיות ואופים בתנור שחומם מראש על  יוצקיםהביצים. ומערבבים עם  והחמאה


