


בספר 12 מתכונים מיוחדים של השפים 
והמסעדות הכי שוות בישראל ברוח השבועות,

עם טיפים, סודות וכל מה שצריך כדי להכין את 
המנה המושלמת!

בתאבון, לחיים וחג שמח!

 מישהו שממש אוהב אותך שלח לך
את ספר המתכונים הדיגיטלי
שהכנו לכבוד חג השבועות!



עם מי כדאי לאכול: עם המשפחהכמה שנים מככב במסעדה: 5

שף יובל בן נריה

 מתי מומלץ להכין:רמת קושי: בינוניזמן הכנה: שעתיים
ערב עם חברים או משפחה

מלאי קופטה
״מה לאי״

YUVAL BEN NERIAH

MASTER CLASS

צילום: יפית שמחה וגל קולוג



550 גרם תפו"א 

100 גר' קמח פסטה

8 גר׳ מלח דק

1 חלמון

אופים במלח מיובש תפוח אדמה ב 120 מעלות כ20 דקות	 

לאחר מכן צולים את תפוחי הדמה במלח מיובש	 

לשים את תפוחי האדמה, קמח פסטה, מלח וחלבון לבצק ניוקי 	 

לשים לב לא ללוש יותר מדי

מחברים בלישה את הפאניר עם שאר המרכיבים לתערובת 	 
אחידה ומכדררים לכדורים קטנים

 עוטפים את הכדורים שהתקבלו בבצק הניוקי הנ"ל	 
מניחים את הכדורים על מגש שהתקבלו מעל קמח דורום 

במגש ומקפיאים לפחות שעה
לאחר שהכדורים בהקפאה, מתחילים להכין את הרוטב	 

מצרכים לבצק

200 גרם גבינת פאניר

3 גר׳ תבלין גראם מסאללה

4 גר׳ מלח

20 גר׳ צימוקים לבנים

20 גר׳ קשיו מקורמל קצוץ 
גס ומסונן

מצרכים למילוי הכדור

שמן ענבים - לטיגון

1 ק״ג בצל לבן קצוץ

100 גר' עגבניות פולפה

10 גר׳ מחית שום ג'ינג'ר 
)חצי חצי(

 5 גר׳ כורכום

15 גר׳ זרעי כוסברה טחונה

5 גר׳ מלח דק

50 מ״ל מים מפולטרים

10 גר׳ גראם מסאללה

15 גר׳ סירופ סוכר דקלים

30 גר׳ מחית קשיו

מצרכים לרוטב

אופן הכנת הבצק לעטיפת הכדורים

אופן הכנת הכדורים

מתחילים בסיר רחב על חום בינוני גבוה, מוסיפים שמן ובצל 	 
ומאדים תוך כדי ערבוב כ- 3 דקות

מוסיפים מחית שום וג'ינג'ר ומערבבים. )עובדים עם המחית 	 
תוך ערבוב שלא ישרף עד שהריח החריף נעלם(

מוסיפים את התבלינים היבשים, את העגבניות, סירופ דקלים 	 
ומים ומבשלים את תבשיל עוד חצי שעה על אש נמוכה

 מוסיפים מחית קשיו מערבבים עד שהכל מתאחד.	 
מביאים לרתיחה ומסירים מהאש ונותנים לתבשיל להצטנן

טוחנים עד לתערובת סמיכה כמעט חלקה ומצננים במהירות	 
מכניסים את הכדורים למחבת עם הרוטב, מבשלים על אש 	 

קטנה כ-5 דק׳ ומגישים

אופן הכנת הרוטב

מלאי קופטה
״מה לאי״

 לא עושים בשיטה הודית מסורתית, אלא יותר בסגנון ניוקי 
ולכן זה יוצא יותר אוורירי. אופים תפו״א על מלח, מוסיפים 

חלמונים וגבינת פאניר, אגוזים ופירות מיובשים

טיפ מהשף יובל בן נריה

YUVAL BEN NERIAH

MASTER CLASS



מתי מומלץ להכין: תמידרמת קושי: קל/בינוניזמן הכנה: 40 דקות

עם מי כדאי לאכול: עם אנשים שמחיםכמה שנים מככב במסעדה: 11

שף אליעזר מזרחי 

הפולנטה של מחנה

צילום: יהב יעקב

הפולנטה של מחניודה



הפולנטה של מחנה

250 גרם קמח תירס )פולנטה(

50 גרם פרמזן מגורד

20 גרם מלח

1200 מ״ל חלב

400 מ״ל שמנת

1 קילו פטריות

200 גרם חמאה

15 גרם מלח

6 אספרגוס

פרמזן קלוף

שמן כמהין )לא חובה(

מעלים לרתיחה את החלב והשמנת.	 
כשמגיע לרתיחה מורידים מהאש ומוסיפים את הקמח, הפרמזן 	 

והמלח תוך כדי ערבוב עד לקבלת מרקם סמיך ואחיד
בסיר נפרד שמים את החמאה על אש נמוכה, קורעים את 	 

הפטריות ומוסיפים לסיר לבישול של כ-30/40 דקות
 את האספרגוס חותכים לחתיכות של 3/4 ס"מ וזורקים	 

למים רותחים ל-2 דקות ומיד מעבירים למי קרח

בתוך צנצנת או כוס יפה מוזגים כף מלאה של פולנטה, מעל 
 קצת מהראגו וסוגרים עם חתיכות אספרגוס ופרמזן.

מזלפים כמה טיפות של שמן כמהין ובתאבון!

מצרכים לפולנטה

מצרכים לראגו

מצרכים נוספים

אופן ההכנה

הגשה

הפולנטה של מחניודה



עם מי כדאי לאכול: עם אבי, שף המסעדהכמה שנים מככב במסעדה: 13

שף אבי קונפורטי

מתי מומלץ להכין: יום לפנירמת קושי: קלזמן הכנה: 30 דקות

מלבי חלב טפיוקה הודי
סולרו אגוזי קוקוס-גויאבות ומי ורדים מקשמיר

צילום: יח״צ צפרה



850 מל' חלב

125 גרם סוכר

400 מל' קרם קוקוס 

85 גרם קורנפלור

3 טיפות שמן ורדים טהור

20 גרם פניני טפיוקה

300 גרם סוכר

200 מ״ל מים 

1 כף ליקר שרי הרינג

200 גרם דובדבנים 
וישניה חמוצים ומגולענים

קליפת חצי לימון 
)ללא החלק הלבן(

קליפת חצי תפוז 
)ללא החלק הלבן(

2 טיפות שמן ורדים טהור

להביא את החלב והסוכר לרתיחה	 
לערבב את הקורנפלור וקרם הקוקוס	 
 להוסיף לסיר את תערובת הקורנפלור, להביא לרתיחה חוזרת	 

תוך כדי בחישה עד להסמכת התערובת ולהוריד מהאש
להוסיף לתערובת 3 טיפות שמן ורדים טהור	 
 להכנת הטפיוקה יש להביא סיר מלא במים לרתיחה,	 

 לשפוך את הטפיוקה למים ולבשל 20 דקות,
עד שהטפיוקה שקופה

לסנן, להעביר למי קרח ושוב לסנן	 
 לצקת לכלי הגשה אישיים ולהוסיף בכל כלי כפית	 

מהטפיוקה המבושלת
לערבב את הטפיוקה במלבי ולהעביר לקירור	 

להביא לרתיחה עדינה את כל המרכיבים למשך 20 דקות	 
 מסננים ומקררים ל24 שעות	 
להוסיף את שמן ורדים	 

מצרכים להכנת המלבי

מצרכים להכנת הסירופ

אופן הכנת המלבי

אופן הכנת הסירופ

מלבי חלב טפיוקה הודי
סולרו אגוזי קוקוס-גויאבות ומי ורדים מקשמיר

ממליץ לאכול את הגרסה 
עם שמן ורדים קשמירי בצפרה ;(

טיפ מהשף אבי קונפורטי



עם מי כדאי לאכול: לבד! חבל שייגמר לכםכמה שנים מככב במסעדה: 10

שף שאול בן אדרת

 שקשוקה תרד, ביצים
וגבינת קשקבל

 השקשוקה של קימל

צילום: מייקי אדרי

 מתי מומלץ להכין:רמת קושי: קלזמן הכנה: 15 דקות
בוקר/צהרים/ערב/לילה/חצות



 שקשוקה תרד, ביצים
וגבינת קשקבל

2 בצלים קצוצים

2 כפות שמן זית

4 שיני שום פרוסות

1 כוס שמנת מתוקה

1/2 ק"ג תרד

8 ביצים

50 גרם קשקבל מגורד

כמה טיפות שמן כמהין

20 גרם אגוזי מלך קלויים

במחבת עם שמן זית לאדות בצל עד הזהבה	 
להוסיף את שיני השום והתרד	 
 לאדות כ-10 דקות, להוסיף שמנת מתוקה, לערבב ולבשל	 

כ-5 דקות נוספות
לשבור ביצים במרכז השקשוקה	 
לפזר מעל גבינת קשקבל 	 
לבשל כ- 3 דקות נוספות עד שהביצים עשויות	 
לטפטף כמה טיפות של שמן כמהין ולפזר אגוזי מלך	 
להגיש במחבת עם חלה חמה	 

אופן ההכנהמצרכים ל-4 מנות

השקשוקה של קימל

 תכינו חלה חמה לצד השקשוקה -
אי אפשר בלי!

טיפ מהשף שאול בן אדרת



צילום: יהונתן בן חיים

מתי מומלץ להכין:  בצהרי היום רמת קושי: בינוניזמן הכנה: כשעה וחצי
בתקופת האביב

עם מי כדאי לאכול: אנשים קרוביםכמה שנים מככב במסעדה: 5

פילה פורל מעושן
וסלט תפוחי אדמה 

פורל מהדן בעישון קל

שף רן שמואלי



1 קילו פילה פורל נקי 
מעצמות ומקשקשים

4 תפוחי אדמה גדולים

חבילת שעועית ירוקה

צרור בצל ירוק

2 גביעי שמנת חמוצה

200 מ״ל יוגורט

שורש חזרת לבנה

שמן זית

מלח ופלפל שחור

חצי לימון סחוט

לטיבול: טימין, רוזמרין, אורגנו

שמן לטיגון עמוק

בעזרת מטרפה מערבבים בקערה שמנת חמוצה )2 גביעים( 	 
יחד עם יוגורט )200 מ"ל(, מעט מלח דק ושורש חזרת מגורד 

דק בפומפיה
טועמים ומוסיפים שורש חזרת ומלח לפי הטעם - הרוטב אמור 	 

להיות מעט חריף

בתנור שחומם מראש ל-200 מעלות, אופים את תפוחי האדמה 	 
עד לרכות )40 דקות( ומקררים בחוץ

מחממים בסיר מים עם מעט מלח וחולטים את השעועית 	 
הירוקה ל-3 דקות

מעבירים מיד למי קרח לעצירת החליטה	 
קוצצים דק את הבצל הירוק והשעועית הירוקה	 
את תפוחי האדמה שהתקררו בוצעים ביד לקרעים גדולים 	 

בגודל ביס ומטגנים טיגון עמוק לגוון זהוב ופריך
לקראת ההגשה, מערבבים בקערה את תפוח האדמה יחד עם 	 

בצל ירוק קצוץ, שעועית חלוטה קצוצה ורוטב השמנת חזרת.
מתבלים במיץ לימון סחוט, מלח ופלפל שחור	 

במחבת לוהטת שמים מעט שמן זית ומטגנים את הפורל על הצד 	 
של העור עם מעט מלח ופלפל שחור גרוס

מוסיפים למחבת מסביב לפורל ענפים של טימין, אורגנו או רוזמרין 	 
שהבערנו מעט בעזרת להבת הגז כדי שיוציאו עשן וארומה

מכסים את המחבת עם הדג והענפים המעושנים בעזרת קערה 	 
גדולה או מחבת הפוכה נוספת, משאירים את הדג מכוסה 

ומנמיכים את הלהבה ל-5 דקות
לאחר 5 דקות, מוציאים את הענפים מהמחבת והופכים את הדג 	 

ל-2 דקות נוספות על הצד השני

בצלחת עמוקה עורמים את 	 
הסלט תפוחי האדמה עם 

רוטב השמנת חזרת שהכנו 
- כדאי להוסיף לסלט את 
הרוטב סמוך להגשה כדי 

לשמור על הפריכות והחום 
של תפוחי האדמה

מניחים את הפורל מעל 	 
הסלט

אופן הכנת רוטב שמנת חזרת:מצרכים ל-6 מנות

אופן הכנת סלט תפוחי אדמה:

אופן הכנת פילה פורל מעושן: הגשה:

פורל מהדן בעישון קל

פילה פורל מעושן
וסלט תפוחי אדמה

ממליץ לאכול את המנה מיד בסוף ההכנה,
פורל טרי נוטה להתייבש מהר לאחר הצריבה

טיפ מהשף רן שמואלי



צילום: בן יוסטר

עם מי כדאי לאכול: חברים טובים/משפחהכמה שנים מככב במסעדה: 8

שף דן זוארץ

מתי מומלץ להכין: תמיד! רמת קושי: קלזמן הכנה: שעה
מנה שכיף לנגב כל השנה

ברולה פלפלים
ברולה פלפלים חריפים ופטה



200 גרם גבינת פטה בקר

חצי ק״ג פלפל שושקה

200 גרם פלפל ירוק חריף

שמן זית

סוכר

מכניסים את שני סוגי הפלפלים בנפרד לתנור בגסטרונום שטוח 	 
עם מעט שמן זית, קולים על חום של 200 מעלות ומערבבים כל 

עשר דקות
 כאשר הפלפלים רכים מספיק ומעט שחומים מוציאים 	 

)אמור לקחת כ-40 דקות(
מקלפים וטוחנים את שני סוגי הפלפלים בנפרד	 
מפוררים את גבינת הפטה ומכניסים את הפלפל החריף עד 	 

לקבלת החריפות הרצויה )לא חובה להשתמש בכולו(
מוסיפים את פלפל השושקה )כך מאזנים את מליחות הפטה(	 
שמים בכלי הגשה ומקררים במשך חצי שעה	 
מפזרים שכבה דקה של סוכר ושורפים עד שהסוכר נמס	 
מגישים עם לחם	 

אופן הכנהמצרכים ל-4 מנות

ברולה פלפלים חריפים ופטה
ברולה פלפלים

לעקוף במעט את רמת החריפות הרצויה לכם 
מתוך התחשבות שהפלפל המתוק יאזן אותה

טיפ מהשף דן זוארץ



צילום: כרמל קוך

עם מי כדאי לאכול: עם מי שרוציםכמה שנים מככב במסעדה: 4.5

קונדיטור ברק כהן

מתי מומלץ להכין: תמיד! רמת קושי: קל-בינוניזמן הכנה: שעה
מתאים לכל אירוע

עוגת גבינה שוקולד לבן
עוגת גבינה של המגזינו



230 גרם קמח

150 גרם חמאה + 30 גרם 

להידוק הפירורים

80 גרם סוכר

50 גרם ביצה )ביצה ממוצעת(

650 גרם גבינת שמנת

100 גרם סוכר

180 מ״ל שמנת מתוקה

220 גרם שוקולד לבן

3 ביצים

200 גרם שמנת חמוצה

20 גרם אבקת סוכר

רבע מקל וניל

במיקסר עם וו גיטרה מערבבים קמח, סוכר וקוביות חמאה קרה 	 
עד לתערובת פירורית ולאחר מכן מוסיפים את הביצה

משטחים בין שני ניירות אפייה ואופים בחום של 160 מעלות 	 
לחצי שעה

כשמתקרר טוחנים או מפוררים	 

בתבנית קוטר 20
 מערבבים 250 גר' פירורי בצק פריך עם 30 גר' חמאה מומסת	 

ומהדקים היטב לתחתית. מקררים
מחממים בסיר את השמנת המתוקה והשוקולד הלבן, 	 

ממתינים חצי דקה ומערבבים למסה חלקה
בקערה נפרדת מערבבים גבינה וסוכר במטרפה ומוסיפים את 	 

גנאש השוקולד. מוסיפים ביצים וטורפים למסה חלקה
אופים בחום של 150 מעלות כ-40 דק' עד להתייצבות 	 

ומקררים היטב
מערבבים את חומרי הציפוי ומוזגים מעל	 
מקררים ובתיאבון	 

מצרכים בצק פריך

מצרכים למילוי

מצרכים לציפוי

אופן הכנת הבצק הפריך

אופן הכנת העוגה

עוגת גבינה של המגזינו
עוגת גבינה שוקולד לבן

זהירות זה ממכר

טיפ מהקונדיטור ברק כהן



צילום: כרמל קוך

עם מי כדאי לאכול: עם חברים טוביםכמה שנים מככב במסעדה: 12

שף איתי בידרמן

 מתי מומלץ להכין:רמת קושי: בינוניזמן הכנה: 30 דקות
כשאתם רעבים

פטוצ'יני ירוק,
שמנת וגורגונזולה

"גורגו"



500 גרם פסטה טרייה ירוקה, 
בצורת פטוצ'יני

50 גרם צנוברים טריים

50 גרם חמאה

מלח שולחן

פלפל שחור טחון גס

250 מ״ל שמנת מתוקה

50 גרם גבינת גורגונזולה 

פיקנטית

1 צרור עלי ארוגולה שטופים

4 כפות גבינת פרמזן מגוררת

 מפזרים את הצנוברים הטריים על מחבת יבשה	 
וקולים על אש בינונית, תוך כדי ערבוב עד לקבלת גוון זהוב

מצננים את הצנוברים בצלחת	 
 מחממים על אש בינונית במחבת גדולה היכולה להכיל	 

את הפסטה. מוסיפים את החמאה, מלח, פלפל והצנוברים 
ומבשלים במשך דקה

מוסיפים את השמנת ואת גבינת הגורגונזולה ומביאים לרתיחה 	 
תוך כדי ערבוב. כשהגבינה נמסה לחלוטין מסירים את המחבת 

מהאש
בסיר גדול מרתיחים מים מומלחים )ביחס של כפית מלח גס לליטר 	 

מים(. מכניסים את הפסטה לסיר, מביאים שוב לרתיחה ומבשלים 
כ-4 דקות

כשהפסטה מוכנה - מוסיפים חצי כוס ממי הבישול של הפסטה 	 
למחבת הרוטב

מוציאים את הפסטה מהמים ומעבירים למסננת	 
אין לשטוף את הפסטה תחת מים	 
מחזירים את המחבת לאש בינונית ומביאים לרתיחה	 
מכניסים למחבת הרוטב את הפסטה ועלי ארוגולה, מערבבים 	 

היטב במשך דקה, עד שהרוטב מצפה את הפסטה
מחלקים ל-4 צלחות הגשה, מפזרים מעל כל מנה כף פרמזן 	 

 מגוררת ומגישים מיד

במידה ואין גורגונוזלה, כל גבינה כחולה אחרת באה בחשבון

אופן הכנהמצרכים ל-4 מנות

"גורגו"

פטוצ'יני ירוק,
שמנת וגורגונזולה

איכות היא לא מילה גסה

טיפ מהשף איתי בידרמן



צילום: גטסבי

עם מי כדאי לשתות: עם מישהו כמה שנים מככב בבר: 5
שמתעקש להתנגד לוויסקי

מתי מומלץ להכין: רמת קושי: קלזמן הכנה: 7 דק׳
כשצריך להרשים

צומת דרכים
הקוקטייל שמשכנע שוויסקי זה ה-דבר

כפית ריבת תאנים

15 מ״ל סירופ אגבה

 22.5 מ"ל מיץ לימון 

60 מ"ל וויסקי סקוטי

ענף רוזמרין

שורפים ענף רוזמרין והופכים עליו את הכוס	 
 מכניסים לשייקר:	 

כפית ריבת תאנים, סירופ אגבה, מיץ לימון מסונן, וויסקי סקוטי
מנערים היטב, ומכניסים לכוס המעושנת,	 
מקשטים בענף רוזמרין. לחיים!	 

אופן הכנהמצרכים

 הקפיאו מים עם גבעולי רוזמרין
לאפקט אדיר בנראות

טיפ מהמיקסולוג



צילום: אימפריאל

עם מי כדאי לשתות: עם המאהבת כמה שנים מככב בבר: 4

מתי מומלץ להכין:  רמת קושי: קלזמן הכנה: 3 דק׳
אפריטיף לפני האוכל

אסקווידו

45 מ״ל וורמוט אנטיקה פורמולה

45 מ״ל אפרול

15 מ״ל שרי פאלו קורטאדו

2 דש )נגיעה( פיישודס ביטרס

2 דש )נגיעה( אפרודייטה ביטרס

לערבב הכל ביחד	 

 להגיש בכוס מרטיני/קופט קפואה	 

עם סחיטת קליפת לימון מעל הכוס

אופן הכנהמצרכים

לא לשכוח לסחוט את קליפת הלימון בסוף,
מאזן את הקוקטייל 

טיפ מהמיקסולוג



Karen vargas :צילום

עם מי כדאי לשתות: עם בן או בת הזוגכמה שנים מככב בבר: 4

 מתי מומלץ להכין: לפני ארוחהרמת קושי: קלזמן הכנה: 7 דק׳
או במסיבת חברים קלילה

סנסט
״שקיעה״

חתיכת ג'ינגר כתוש בשייקר

20 מ"ל וודקה אבסולוט 
אפרסק

15 מ"ל אפרול

15 מ"ל מיץ לימון סחוט טרי

15 מ"ל סירופ סוכר

 חצי פסיפלורה טרייה

1 טיפת תמצית וניל

לקרר כוסות מרטיני ושייקר	 

לאחר הקירור לנער בשייקר את כל החומרים	 

למזוג לכוסות עם סינון כפול	 

 לקישוט הכוס ניתן להוסיף תפרחת נענע עם אטב קטן	 

וקליפת לימון

אופן הכנהמצרכים

לכתוש את הג'ינג'ר בעוצמה שאתם אוהבים ג'ינג'ר

טיפ מהמיקסולוג



צילום: לה אוטרה

עם מי כדאי לשתות: עם החבר׳הכמה שנים מככב בבר: 5

מתי מומלץ להכין: לפני לילה רמת קושי: קלזמן הכנה: 5 דק׳
פרוע

מאמסיטה קליינטה

45 מ״ל טקילה רפוסאדו 100% 
אגבה - מומלץ פטרון או הרדורה

15 מ״ל שרטרז צהוב

20 מ״ל ליים

20 מ״ל סירופ אגבה

חצי פסיפלורה טרייה

2 דשים תמצית צ'ילי ביתי

לנער בשייקר את כל החומרים	 

להגיש בכוס לואו בול	 

לקישוט הכוס ניתן להוסיף ליים מיובש ופלפל שאטה יבש	 

אופן הכנהמצרכים

להכנת הפינקטורה )תמצית צ'ילי( יש לקצוץ 4-5 צ׳ילי 
אדום ולהשרות באלכוהול )וודקה/רום לבן/אלכוהול אחר 

ניטרלי( לכמה ימים. ככל שיושרה יותר יהיה חריף יותר.

טיפ מהמיקסולוג




