
 סלט אורוגולה ושרימפס מאודים

 מצרכים

 

 גרם שרימפס מקולף לא מבושל 250 -

 כוס עלי אורוגולה טריים 1 -

 עלי בזיליקום 15-20 -

 בצל סגול פרוס לפרוסות מאוד דקות 1 -

 גבעולי סלרי פרוסים דק מאוד 1-2 -

 חופן עגבניות שרי חצויות -

 כוס שמן זית 1/4 -

 מיץ מחצי לימון -

 שן שום פרוסה דק 1 -

 ופלפל שחור ברוסמלח  -

 הכנה

 

דקות עד לרגע שיישנו את צבעם. מוציאים מיד ומשאירים בצד  5-6-מאדים את השרימפס כ .1

 להתקרר.

 

בקערה מערבבים את האורוגולה, העגבניות, שום, בצל, עלי בזיליקום וסלרי. מוסיפים את  .2

 השרימפס ומתבלים במלח ופלפל שחור גרוס. 

 

 ית ומגישים.מזליפים מעל מיץ לימון ושמן ז .3

  



 כדורי בשר אסיאתיים מאודים עם אורז

 םמצרכי

 

 כוס אורז 1 -

 ק"ג בשר עוף טחון 1/2 -

 גרם ערמונים 150 -

 כוס בצל קצוץ דק 3/4 -

 כוס פטרוזיליה קצוצה 1/2 -

 ביצה 1 -

 מלח ופלפל שחור -

 הכנה

 

 משרים את האורז במים כשעתיים .1

 

 וטורפים את הביצה. דק מאוד ואת הפטרוזיליה קוצצים את הערמונים .2

 

 ס"מ בערך 3מהרבבים את כל המרכיבים בקערה לעיסה חלקה ויוצרים כדורים בקוטר של  .3

 

 כל כדור מגלגלים באורז ששמנו בצלחת, ומכניסים למקפיא למשך שעה בערך. .4

 

 ליטר מים בסיר אידוי, ומרכיבים את החלק העליון.  1מרתיחים בערך  .5

 

 סיר אידוי בעלי חסה, למשל, כדי שהבשר לא יידבק לנו.  מרפדים את החלק העליון של .6

 

 מאדים את הכדורים כחצי שעה , ומוציאים לצלחת הגשה. .7

 

כפיות סירופ סוכר  2כפות מיץ לימון,  2כפות רוטב סויה,  6 –מגישים עם רוטב סויה ולימון  .8

 חלק של מים(.  1חלק סוכר על  1פשוט )

  



 קדירת בקר עם ירקות

 מצרכים

 

שריר או כתף נתח  –ק"ג בשר בקר  1 -

 ס"מ 3, חתוך לקוביות בערך מרכזי

 כפות קמח 1.5 – 2 -

 גזרים חתוכים גס 3 -

 בצלים חתוכים גס 2 -

 )אופציונלי(תפוחי אדמה חתוכים גז  4 -

 בטטות חתוכות גס )אופציונלי( 2 -

 כוס שמן קנולה ½ -

 כף מלח גס 1 -

 כף פלפל אנגלי גרגירים 1 -

 כפית פלפל שחור גרגירים 1 -

 –כף פפריקה מתוקה )עדיף  1 -

 מעושנת(מרוקאית 

 כפית זרעי כמון שלמים ½ -

 עלי דפנה 2 – 3 -

 יחידות ציפורן שלם 5-6 -

 הכנה

 

 בקערה מקמחים את קוביות הבשר. .1

 

. אם הסיר קטן יחסית, דקות 4-5 מחממים שמן בסיר ומשחימים את הבשר מכל הצדדים .2

קטנות, כדי שהטמפרטורה של השמן בסיר לא תצנח והבשר ישחים כמו  בנגלותעובדים 

 שצריך.

 

תבלינים היבשים ירקות ואת המוסיפים את האחרי שכל הבשר השחים, מחזירים אותו לסיר ו .3

דקות, כדי  2-3, פלפל אנגלי, פלפל שחור וציפורן, מערבבים ומבשלים זרעי כמון פפריקה, –

 לתת לתבלינים "להיפתח".

 

מוסיפים מלח ם רותחים, מביאים את כל התבשיל לרתיחה חזקה, ליטר מי 1/2-מוסיפים כ .4

 ומערבבים. פה הזמן לטעום ואם צריך, לתקן תיבול.

 

לכם יש  –חום לעשות את שלו , סוגרים את הסיר ונותנים ללמינימום מנמיכים את האש .5

 בערך שעתיים לחכות עד שהבשר יהיה רך ועדין.

  



 עם דובדבנים חמוצים וליצ'י "ברגע-העוג"

 מצרכים

 

 קל צנצנת דובדבנים חמוצים בסירופ 1 -

 פחית ליצ'י בסירופ קל 1 -

 גרם חמאה, מומסת 50 -

 ביצה 1 -

 גרם קמח רגיל 70 -

 גרם סוכר 150 -

 מ"ל( 250) מיכל שמנת מתוקה 1 -

 כפית תמצית וניל 1 -

 הכנה

 

 )מהמיצים אפשר אחר כך להכין רוטב יפה לעוגה(. הדובדבנים ואת הליצ'י מסננים את .1

 

 וחמאה מומסת וטורפים לבלילה אחידה בקערה שמים סוכר, קמח, ביצה, שמנת מתוקה .2

 

 דקות 2-וטורפים עוד כ מוסיפים תמצית וניל .3

 

 את הבלילה.שופכים  –משמנים את התבנית ומסדרים בה את הדובדבנים והליצ'י. מעל  .4

 

דקות, עד שהקיסם יוצא יבש.  50-מעלות במשך כ 160-170-אופים בתנור מחומם מראש ל .5

 העוגה צריכה להיות מושחמת יפה מבחוץ אבל עדיין רכה מבפנים.

 

 העוגה ומגישים.מצננים, הופכים את  .6


