
 

 תרבות האוכל במועדון נטעים  דברי המנחה אסתר שוהם

 תרבות האוכל במועדון נטעים

במפגש . במועדון נטעים נפגשתי עם קבוצה של עשר נשים לפרויקט בנושא המזון 
פתחתי בהגדרה מפורסמת שניתנה על ידי אדוארד ? הראשון הגדרנו מהי תרבות

, חוק, מוסר, אומנות, אמונה, תרבות היא אותה שלמות מורכבת של ידע",טיילור 
". מנהגים וכל אותם הכישורים  וההרגלים שהאדם רוכש אותם בהיותו חלק מהחברה

הן קראו את ההגדרה וציינו שאותם ? האם האוכל הינו תרבות, מכאן עברתי לשאלה
הן ספרו על החוויה של מפגשים משפחתיים בעיקר עם , מאפיינים קיימים באוכל

. הילדים והנכדים והדגישו את הסעודות בחגים ובשבתות כגורם מלכד ומאחד
. הארוחה הינה אוסף של מאכלים וסלטים שעוברים מדור לדור כל עדה ומאפייניה 

הכנת האוכל באה לידי ביטוי , האוכל אינו בהיבט הצר רק סיפוק צורך הרעב
נתנו דוגמאות לתפריטים . ומשתמשת בחושי הריח והטעם ומהנה את החך והראייה 

שוחחנו על השפעות שאנו . ומצאנו במאכלים את אבות המזון החשובים לבריאותנו
. מסעדות.... ספרים , טלוויזיה, היום חשופים למאכלים מעדות שונות דרך האינטרנט

אך למרות זאת אנו מבשלים מה שהילדים והנכדים אוהבים וזה בדרך כלל מאכלים 
במפגש השני כל אחת מהנוכחות הציגה את עצמה בדגש . שהם גדלו עליהם של סבתא

מתי עלו לארץ , שם המשפחה והמקור לשם , מיקומה על המפה , עיר, של ארץ הלידה 
גילינו שרוב שמות המשפחה הם על פי מקצוע בו עסקו וחלק הוא על שם עיר . ואיך

אשר נוצרה במשך אלפי שנים והיא ,שוחחנו על תרבות האוכל היהודית .. מגורים
הושפעה מהמאכלים בארצות המוצא אך נבדלת בעיקר בגלל שמירה על חוקי הכשרות 

בגלל שמירת השבת והחגים . העלינו את חוסר היכולת לשלב בשר וחלב בבישולים, 
היהודים השתמשו בזה הרבה לפני . התפתחה שיטת הבישול האיטי בפלטה ותנור

במפגש השלישי כל אחת הציגה את .שהשיטה אומצה על ידי אוהבי הגורמה בעולם 
ממי , המרכיבים העיקריים, שם המאכל,ארץ המוצא ושני המאכלים האהובים עליה 

בשני המפגשים האחרונים מתנדבות יחד איתי רשמו . ומדוע בחרה בו, למדה להכינו
 . את המתכונים

 אסתר שוהם                         

 

 

 

 

  



 

 עדה לוי " נטעים"דברי רכזת מועדון 

 (ק בשיתוף עירית הוד השרון"י עמותת קלי"המופעל ע)

וראינו שיהיה מעניין לתעד מתכונים מסורתיים ואת , השנה עסקנו בפרויקטים שונים של תיעוד
 .הסיפור שמאחוריהם

השנה שתלנו בגינת המועדון צמחי מרפא וצמחי תבלין שונים ולמדנו את השימושים השונים בהם 
 .ם במפגשים עם ליזה סלומון ומניסיון החיים של החברות"פ הרמב"ע

במהלך . פניתי לאסתר שוהם המתנדבת והיא התגייסה ברצון להנחות קבוצת חברות מהמועדון
אספנו מתכונים מעדות שונות . מנהגים וטעמים, הפגישות שוחחו בקבוצה על זיכרונות מהבית

 .מהחברות שהגיעו מארצות שונות

לילי ויפה שעזרו להעלות על הכתב את דברי , לרינה, ברצוני להודות לאסתר שוהם מנחת הקבוצה
 .ותודה מיוחדת לשניר לוי, תודה לתלמידים המתנדבים אילון ואודיה,החברות

 עדה לוי

 רכזת

 

 

  



 

           מרסל אופיר    

, זהו שם יהודי . קוראים לי מרסל לוי
 –ל בזזי שפירוש "התחתנתי עם שלמה ז

 .בארץ עברתנו לאופיר. מוכר בדים

עליתי . נולדתי בבגדד שהיא עיר בירת עירק
.  במטוס למושבה מגדיאל1950לארץ בשנת 

לפרנסתי לי ולבעלי הייתה חנות דגים 
 3יש לי .  שנה40ל "ועבדתי לצדו של בעלי ז

 . נינים2 נכדים ו13, בנים ובת אחת

במשך כל השנים ארחתי את ילדי ונכדי 
היום אני מכינה . בביתי עד אשר בעלי נפטר

. את האוכל ולוקחת לביתם של הילדים
 המאכלים האהובים עלי ועל נכדי וילדי הם

 .סמבוסק וממולאים של כרוב ועלי גפן, קובה פטטה,  קובה אורז

 

 (א ממולאים"תפו)קובה פטטה 
 

 :    חומרים
  כדורים20כ-  אנשים6מתכון ל

 קילו תפוחי אדמה
  ביצים 2

 (או פרורי לחם)כוס קמח מצה 
 כפית מלח

  כפית פלפל שחור1/2
 חצי קילו בשר טחון

 בצלים 4) קילו בצל לבן  1/2
 (בינוניים

 פטרוזיליה
 

 



 

 :אופן ההכנה

א או "לטחון את התפו.א ללא קליפה עד שמתרככים"לבשל את תפו
פלפל ומלח וללוש עד שהופך כמו , ביצים, להוסיף את קמח המצה.למעוך

 .בצק

להוסיף את הבשר הטחון ולטגן ,  כפות4לוקחים את הבצל ומטגנים בשמן כ
 .מלח ופלפל ולערבב, תבלינים, להוסיף פטרוזיליה.עד שמשחים

לחורר במרכז ולמלא בבשר , מ"ס5א  בגודל של "לגלגל כדורים מהתפו
 .לטגן את הכדורים בשמן ולהניח על נייר סופג.הטחון

 
 (בצק ממולא בחומוס)סמבוסק 

 
  כדורים30-40ל:חומרים

  קילו קמח
  חבילה שמרית או 1/2

 .חצי קוביה שמרים
 .חצי קילו חומוס

 .חצי קילו בצל
 . כפיות כמון2

 .כפית פפריקה חריפה
 . כפות מלח2

 
 אופן ההכנה

כוסות מים פושרים לשים 3,מערבבים את השמרים עם כף מלח וקילו קמח
. מכסים ומשאירים לתפוח כשעתיים בערך או עד שהבצק תופח. את הבצק

בבוקר מבשלים את החומוס , את החומוס משרים לילה קודם במים מהברז
, מטגנים בצל חתוך. טוחנים את כל החומוס. עם הקליפה עד שמתרכך

מגלגלים לסהרונים את . מוסיפים את התבלינים, מערבבים עם החומוס
מכניסים לבצק את החומוס וסוגרים את הבצק , מחוררים במרכז, הבצק

 .מטגנים בשמן ומניחים על נייר סופג. לקבלת צורת חצי ירח
 
 



 

 חנה פישלוביץ
נולדתי בעיר . קוראים לי חנה פישלוביץ

 .דברצן שבהונגריה

כבר מן , כל יום שני כשחזרתי מבית הספר
הרחוב הרחתי וידעתי שמחכה לי 

זוהי תוספת . השלישקלה עם פרורי לחם
נהדרת לכל מנה שהיא ואפילו מאותו בצק 

הכנו גם סילבשגומבוץ  שזוהי מנה אחרונה 
 .נהדרת

 

 

 

 שלישקלה

 

 :החומרים

 ג תפוחי אדמה" ק1/2

 (כמה שצריך)קמח 

  כוס פרורי לחם1/2-3/4

 .חמאה או שמן

 

 :אופן ההכנה

 .אך לא רכים מידי, ג תפוחי אדמה עד שתפוחי האדמה רכים" ק1/2מבשלים 

מוסיפים קמח עד שזה הופך . מרסקים את תפוחי האדמה בפומפיה גסה
 .לבצק רך ולא דביק

 2חותכים לחתיכות באורך , מכינים מהבצק נקניקים ארוכים בעובי אצבע
 .מ"ס



 

מסננים . מבשלים במי מלח עד שהשלישקלה צפים במים ומבושלים היטב
מערבבים את השלישקלה .ומכינים פרורי לחם מטוגנים במעט שמן או חמאה

 .עם פרורי הלחם המטוגנים ומגישים כתוספת לכל דבר

 

 סילבשגומבוץ

 

, יוצרים כדור, לוקחים חתיכת בצק. מאותו בצק ניתן להכין סילבשגומבוץ
. או כל מה שרוצים, או משמש ללא חרצנים, דוחפים לתוך הכדור שזיף

. עד שהסילבשגומבוץ צפים במים,סוגרים את הכדור ומבשלים במי מלח 
 .מערבבים עם פרורי לחם מטוגנים קלות בשמן או בחמאה,מסננים

 

 פפריקש עם נטיפי ביצים

 

 :חומרים

 חלקי עוף

 פפריקה

 בצל קצוץ

 

 :אופן ההכנה

, לערבב עם הבצל, להוסיף את חלקי העוף. לטגן את הבצל במעט שמן
לקראת סוף הבישול . להוסיף פפריקה בנדיבות ומים ולבשל עד להכנת העוף

, פלפל שחור מערבבים היטב,מלח, להוסיף בלילה של ביצה עם קמח
אפשר לטפטף את הבלילה . מעבירים דרך פומפייה גסה כדי ליצור נטיפים

 .התבשיל מוכן, כשנטיפי הביצים מתקשים. בעזרת כף

 

 

 



 

 רבקה מקטם

 
נולדתי בטהרן . קוראים לי רבקה מקטם

 .שבפרס

בחרתי בגונדי שהוא מאכל בשרי לשבת 
זה מאכל פרסי העובר במשפחה מזה . ןלחג

 .דורות רבים

למדתי לבשל את המאכלים הפרסיים 
אמא שלי תמיד בשלה . מאמי ומחמותי
, קשה היה ללמוד ממנה,והגישה לשולחן

אבל את התבשילים המיוחדים האלה 
למדתי לבשל מחמותי שגרנו אתה בבית 

ילדי . ותמיד הסתכלתי עליה בזמן הבישול
תמיד התלהבו מהתבשילים האלה ואפילו 
לימדתי את כלתי ובני את סודות הבישול 

 .הפרסי

 

 גונדי

 

 :החומרים

 ג בשר חזה הודו טחון" ק1/4

אם )ג בשר חזה עוף טחון " ק1/4
הבשר לא מספיק שומני אפשר 

 ( כפות שמן2להוסיף 

  גרם חומוס קלוי וטחון דק150

  בצלים3

 מעט מים 

 כפית כמון



 

 כפית מלח

  כפית פלפל שחור1/2

 כף אבקת כורכום

 אבקת מרק עוף

 

 :אופן ההכנה

. להוסיף את כל התבלינים. לטחון את הבצל עם חזה העוף וההודו .1
 . כוס מים1/4שמן ו,להוסיף את  אבקת החומוס

 .(לפי בחירה)מהעיסה שנוצרה ליצור כופתאות גדולות או קטנות  .2

אפשר , אם רוצים להסמיך. להוסיף תבלינים, להרתיח בסיר ליטר מים .3
 .להוסיף חלקי עוף

 .לתוך הסיר עם הציר להוסיף את הכופתאות .4

  . דקות15-20- לבשל כ .5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 שושנה הראל
 .נולדתי בפרס. קוראים לי שושנה הראל

בחרתי . למדתי את הבישול הפרסי מאמא 
, בשני מאכלים אותנטיים ומפורסמים
. האהובים מאוד על הילדים והנכדים

נחשב למאכל קיצי ,פשטידת ירק-הקוקוסבזי
אוכלים .יוקרתי שכן התרד היה יקר בפרס

אותו בבוקר שבת וחג לאחר התפילות בבית 
חותכים את הפשטידה למשולשים כמו . הכנסת

מוסיפים סלט ירקות גדול עם לבן או , עוגה
 .שמנת

 

 פשטידת ירק-קוקוסבזי

 

 :החומרים

  כוס שמן              1/2

  ביצים6

 כפית מלח

 פלפל שחור

 כורכום

 כמון

 ג תרד שטוף היטב וקצוץ גס"ק1/2

חבילת פטרוזיליה שטופה היטב 
 וקצוצה בינוני

חבילת כוזברה שטופה היטב 
 וקצוצה בינוני

 

 

 

חבילת שמיר שטופה היטב וקצוצה 
 בינוני

חבילת בצל ירוק שטופה היטב 
 .וקצוצה בינוני

 :אופן ההכנה

לשים את כל הירקות בקערה 
להוסיף את הביצים ולערבב . גדולה
 .היטב

במחבת גדולה שיכולה להכיל את 
שמים מעט שמן , כל הירקות

 .ומחממים היטב



 

להוסיף את כל הבלילה של הירקות 
עם הביצים והתבלינים ולהדק 

לטגן עד שמזהיב ולהפוך . היטב
.לצד שני ולטגן עד הזהב

 חורשד סבזי

 : אנשים12-החומרים ל

 (רצוי שיהיה שמן)ג בשר בקר " ק2

 כוסות שעועית אדומה שרויה 2
 .במים למשך לילה

 בצל אחד גדול

 ראש שום

 לימון יבש שחור פרסי

 מלח              

 פלפל שחור

 כורכום

 כמון

 חריפה, פפריקה מתוקה

 חבילת פטרוזיליה

 חבילת כוזברה

 חבילת שמיר

 (סוג של ירק פרסי)שמבליליטרה

 :אופן ההכנה

. לחתוך את הבשר לקוביות בינוניות,להשרות את השעועית לילה קודם
 .לקצוץ את הבצל גס ואת השום

להוסיף את חתיכות הבשר ולטגן , לטגן את הבצל טיגון קל, לשים בסיר שמן 
 .מעט

 .לכסות במים ולבשל עד שהבשר רך, להוסיף את השעועית 

להוסיף את כל הירק הקצוץ ואת הלימון השחור חתוך לקוביות ולהוציא את 
 .הגרעינים

 . דקות10-15להמשיך לבשל עוד , להוסיף את התבלינים

 

 

 
 
 
 
 



 

 רוחמה בלומנטל 
 .נולדה בישראל אמא שלה מפולין

 מורשת יוצאי גרמניה 

 נישאתי וכל המורשת שלי באה מהצד 17בגיל
 7התאלמנתי לפני . של בעלי שבאה מפרנקפורט 

 . וחצי שנים ואז הפסקתי לבשל 

אני מכינה בעיקר / לביבות תפוחי  אדמה 
 .לילדים ובעלי מאוד אהב את המאכלים האלה

 לביבות תפוחי אדמה 

 חומרים

 תפוחי אדמה מבושלים 3
 בקליפה 

 ביצה

 כף קמח

 פרורי לחם

 :אופן ההכנה

לקלף את תפוחי אדמה ולרסק 
להוסיף ביצה וקמח ומלח . 

 להכין כדורים לגלגל אותם בפרורי לחם ולטגן מכל הצדדים .ופלפל 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 סלט תפוחי אדמה

 :חומרים

  תפוחי אדמה 4

  גזר מבושל1

 כוס אפונה

  מלפפון חמוץ חתוך 3

 חצי בצל יבש קצוץ

  כפות מיונז2

  כף חרדל1

 מלח 

 פלפל

 :אופן ההכנה

 לקלוף ולחתוך לקוביות. לבשל את תפוחי אדמה בקליפה ולקרר

מלפפון , לחתוך את הגזר לקוביות ולהוסיף לתפוחי אדמה להוסיף אפונה 
 מלח ופלפל,חרדל , לתבל במיונז, חמוץ ובצל

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 נעמי צוברי 
 .הגיעה מתימן

 

 

 

 רוגגה

אמא . כ ארוחת בוקר המאכל עובר מדור לדור"מאכל לארוחה חלבית בד
לימדה אותה חביתית מאכל של יום 

 .חול 

 :חומרים

 כוסות קמח2

 ביצים 2

 מים

 סמנה-חמאה' חב1/4

 דבש

 קורט מלח

 :אופן ההכנה

 מלח,לוקחים את הקמח עם מים כדי לקבל בצק דליל מוסיפים את הביצים 

 מערבבים היטב

להפוך  {כמו חביתה}במחבת לשים מעט שמן מהעיסה לשים במחבת ולטגן 
 לצד שני כשמזהיב

 מהעיסה לעשות כמות של חביתיות 

 לאחר שמטוגן למרוח החביתיות מעט חמאה ומעט דבש 

 מוסיפים לזה סלט ירקות ונהוג לאכל בארוחת בוקר 

 



 

 חמין

, מאכל בשרי, מרק בשר
 אוכלים בשבת ובחג 

המאכל עובר מדור לדור אמא 
 לימדה אותה

לכן ,בתימן לא היו מקררים }
כל מה שבושל אוכלים באותו 

 {יום

 :חומרים

 ג בשר בקר"ק1

  כוס בורגול1/2

  כוס גריסים1/2

 ראש גדול בצל

אופייני לתימן שכולל פלפל שחור  {תבלין הל}מרק ' פטרוזיליה כף חוויג
 ציפורן , כורכום,

 :אופן ההכנה

 מבשלים את הבשר עד שמתרכך 

 לטגן את הבצל הקצוץ עם השום עד שמשחים 

את }לסיר עם הבשר שמוכן כבר מוסיפים את הבצל המטוגן עם השום
להוסיף את הבורגול  {הבורגול והגריסים עדיף להשרות לפני כן במים

 והגריסים

 .להוסיף לפי הצורך במים

 .מרק ' להוסיף את החוויג

 {שקשורים לחבילה}להוסיף את כל הירקות 

 .להמשיך לבשל על אש קטנה עוד בערך שעה

 

 



 

 ברכה בדני
 .באה מתימן 

ל היתה חברתי הטובה "שכנתי נעמי עביאד ז
למדתי . מימנה למדתי את רזי הכנת הלחוח ,

איתה במטבח והסתכלתי היטב אך היא 
באלו תנועות ידיים היא , מכינה את הבצק 

ראיתי את הבצק שהיא הכינה .משתמשת 
 ולמדתי מימנה 

 לחוח

 :חומרים

 ג קמח ' ק1

 {קוביה} גרם שמרים 50

 כף  סוכר 1

 מעט מלח 

 מים 

 :אופן ההכנה

להתפיח . לערבב את כל החומרים יחד להוסיף מלח עד שמתקבל בצק דליל 
 . חצי שעה -כ

 רצוי להשתמש בשתי מחבתות

 לקחת בכף מין הקצה חלק מהבצק למחבת על אש בינונית עד שנוצרים 
מוציאים את הלחוח למגבת לחה ושמים לחוח חדש במחבת , חורים בבצק

 . השניה 

 אם הבצק בסדר ולא נוזלי מידי יוצא הלחוח מצויין

 

 



 

 שרה זירדקר
 .הגיעה מהודו

 

 סנדן

 . אנשים20כמות ל, מאכל לחגים ואירועים

הסתכלתי . מאכל זה למדתי להכין מאמי
איך היא מערבבת את הסולת עם , עליה

 .מרגרינה חמה על האש

הערבוב שלה היה מיוחד בצורה מעגלית 
טעמה אם מספיק טעים , הל, מלח,הוסיפה סוכר ' מבחוץ כלפי פנים אחכ

דה לצבע ומים וחלב עד שהתקבלה דייסה 'המשיכה לערבב והוסיפה אורנג,
 סמיכה

אצלנו במשפחה מאד אוהבים את זה 
 כארוחת בוקר או ארוחת ערב

 :חומרים

  קילו סולת 1 1/4

  ביצים 8

 מרגרינה 2

 כוסות חלב או6

 דה 'מים או אורנג

 :אופן ההכנה

 . ביצים 8לערבל בקערה 

להוסיף לקערה מרגרינה מומסת ,בקערה נוספת סולת קמח סוכר ושמרים 
 להוסיף את הביצים והנוזלים

 . דקות 20-להכניס לקעריות ולבשל בסיר אידוי  כ,לתת לתפוח לשעה 

 .או בוטנים, קשיו מתוק, אפשר להוסיף לקישוט צימוקים

 

  גרם שמרים25

 חצי כוס קמח

  כוס קוקוס3/4

  קילו סוכר3/4

 קומץ הל

 



 

 {בן חמו}זהבה מרסיאנו  
 .זהבה באה מקזבלנקה שבמרוקו 

למדתי להכין מאכלים מדודה שלי 
, 14שגדלתי אצלה בקזבלנקה עד גיל 

 15לארץ עליתי בת . גיל שהתחתנתי
. אחרי שהתחתנתי עם בעלי במרוקו 

ילדי מאוד . את ילדי ילדתי בישראל
 . אוהבים את המאכלים שאני מכינה 

 

 

 מופלטה

 :חומרים

 קמח '  קג1

 {קוביה} גרם שמרים 50

 מים

 מלח

 :אופן ההכנה

מים +שמרים +לערבב קמח 
מלח עד שמתקבל בצק יציב +

 .רך

ליצור כדורים .לתת לתפוח 
 ,בגודל של פינג פונג 

 .לפתוח עם הידיים וקצת שמן

עליו שמים עוד ,שמים עיגול אחד מטגנים והופכים .לטגן על מחבת בלי שמן 
 שמים עוד אחד והופכים שוב עד שנוצר מגדל ,אחד והופכים שוב את שניהם 

, לוקחים מהערמה אחד אחד מורחים , חמאה+לפני ההגשה ממיסים דבש 
 . מגלגלים ומגישים



 

 

 {איזה דג שאוהבים}דג מרוקאי חריף 

 

  סועדים4מתכון ל : חומרים

 נסיכת 1 1/2או / דגים 3
 הנילוס 

 גמבה2

  תפוחי אדמה2

 כוסברה

 שום

 שמן

 מלח פלפל 

 :אופן ההכנה

פורסים את תפוחי 
 .ושום,עליהם את פרוסות הגמבה ,האדמה ומניחים בתחתית הסיר 

כוסברה קצוצה ומניחים ,פלפל ,מלח ,שמן ,טובלים את הדגים בפפריקה 
 .בסיר

  .מכסים במים ומבשלים על אש קטנה כשעה עד שעה וחצי 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 בי'ברכה חג
 הגיע מתימן מהעיר ולאן ליד צנעה 

למדתי להכין קובנה מאמא שלי פה 
כולנו ,בארץ לאחר שהתחתנתי 

אוהבים לאכל קובנה בשבת בבוקר 
כשחוזרים מבית הכנסת ויושבים כל 

 .המשפחה לאכול 

 

 

 

 קובנה

 :חומרים

 קמח'  קג1

  כפית מלח 1

  כף שמרים יבשים 1

 מים פושרים

 : אופן ההכנה

להכניס לקערה את כל החומרים 
מוספים מים , מערבבים, היבשים

 .ולשים לבצק 

 .מכסים את הקערה במגבת מטבח עד שהבצק תופח 

 .לשמן את הסיר ולהכניס את הבצק,לקחת סיר לקובנה 

 .לכסות במכסה של הסיר לתפיחה נוספת 

, לבדוק מידי פעם  כדי שלא יישרף,להכניס לתנור חם בחום בינוני כשעה 
להפוך את הקובנה ולמרוח למעלה מעט ,כשהוא חום יפה לכבות את התנור 

 !ובתאבון.סמנה 



 

 מרסל בוסמי
נולדתי בעירק בעיר . קוראים לי מרסל בוסמי

 .חנקין על גבול פרס

שם , בצעירותי ביקרתי רבות בבית דודתי
 .החיתוך והתיבול, למדתי את סודות הבישול

פעם אחת עמדתי אתה במטבח והכנו יחד את 
חתכנו ,שטפנו היטב את האורז. הערוק ברוז

את העוף לחתיכות בגודל המסויים ובכל שלב 
בדקה אותי היטב ואישרה את המשך 

 .הבישול

בזכותה עד היום אני קוטפת מחמאות רבות 
לכל תבשילי ועד היום היא  משמשת לי מקור 

 .ודוגמא לכל ההתנהלות במטבח

 

 

 

 עארוק ברוז

 :החומרים

ג אורז פרסי מושרה במים כחצי " ק1
 .שעה

 ג חזה עוף טחון פעמיים" ק1

ג שוארמה הודו  טחון פעם " ק1/2
 אחת

 בצלים גדולים קצוצים דק 2
 וסחוטים 

 כפית הל

 כפית קנמון

 כפית מלח



 

 :אופן ההכנה

להוסיף את בשר העוף הטחון להוסיף מלח , להעביר לקערה, לסנן את האורז
 .ולערבב לעיסה

מוסיפים את כל , מערבבים, לוקחים את השוארמה הודו עם הבצל הסחוט
 .התבלינים ונומנים לעיסה לנוח כמה דקות

מכינים מהעיסה של האורז והעוף הטחון כדורים , מניחים נילון על השולחן
 .בידיים רטובות

ממלאים חופן מעיסת ,לוקחים כדור מועכים אותו בכף היד 
 .משטחים מעט את הכדור,סוגרים לכדור ,השוארמה

את הכדורים מבשלים  בהרבה מים רותחים עם כף מלח וכפית 
מסננים את . הם צפים על פני המים, כאשר הכדורים מבושלים.כורכום

 .הכדורים ומטגנים במעט שמן

 .טיפף במידה ויש מרק ירקות ניתן להכניס את הכדורים המבושלים למרק
 

 

 קובה אדומה 

 :מצרכים 

  סלק 4

  כוסות סולת 2

 מיץ לימון 

 ג בשר בקר טחון " ק1/2

  בצל גדול חתוך 

 חבילה פטרוזיליה 1/2
 קצוצה 

 כפית פלפל שחור 

 כפית מלח 

 :אופן ההכנה



 

מבדלים את הסלק בסיר עם מים עם חצי כוס סוכר מוסיפים את הסוכר 
 .שהמים רותחים 

בסיר נפרד לטגן את הבצל שחתוך דגול ואחרי שהזהיב מוסיפים שום 
פפריקה חריפה מלח פלפל שחור להוסיף את המים של הסלק וכשזה רותח 

 .להוסיף את הקובה 

 

 :קובה

  כוסות סולת 2

   כף מלח 1/2

 להוסיף מים כדי לקח את הסולת 

 .ולהכין כדורים קטנים 

 :אופן ההכנה 

מניחים ניילון על השולחן לוקחים כדור של סולת מועכים עד לשכבה דקה על 
 .הנייר עם קצת מים בידיים 

מלח ופלפל , מוסיפים בשר בקר שמונח בקערה נפרדת ומכיל בצל פטרוזיליה 
 .שחור 

 .וסוגרים את הכדורים 

 .כך ממלאים את כל הכדורים 

כשהמים בסיר רותחים מוסיפים בזהירות את הכדורים תוך כדי בדיקה 
 .שהכדורים לא נדבקים לסיר עם כפית מעץ

 . דקות לערך 20זמן בישול 

את הסלק לחתוך לקוביות ולהוסיף למקר בזמן שמכבים את האש יש 
 .להוסיף לימון וחצי סחוטים

 

 

 

 

 


