
רגעים מתוקים עם

חוברת מתכוני עוגות וקינוחים
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כשיש טעמי פתי בר נפלאים, יש סיבה טובה להכין קינוחים מפנקים.
פתי בר קרמל ופתי בר בטעם שוקולד מריר- פריכים, נימוחים 

והטעם... מדהים.

הכנו לכם מגוון מתכונים מפנקים וייחודיים המתאימים לכל סוגי האירועים.
קינוחים מהירי הכנה, עוגות חגיגיות לחג ולאירוח, ומתכונים שאפשר להכין יחד עם הילדים. 

תוכלו למצוא גם קינוחים ללא אפיה, קינוחים שאוכלים לבד או עם כל המשפחה! 

אסם מזמינה אתכם ליהנות ממגוון מתכונים מעולים וטעימים, שמבטיחים לכם קינוחים 
בלתי נשכחים שיפתיעו את בני המשפחה ואת האורחים. 

דברי השף קונדיטור בני פרי: 
“אנו באסם ממשיכים במסורת וגם השנה בחרתי להתרגש יחד אתכם 

מהטעמים של פתי בר קרמל ופתי בר שוקולד מריר. 
גם בחוברת החדשה תוכלו ליהנות ממתכונים המתאימים לכל אירוח, כאלה 

שניתן לכייף עם הילדים בהכנתם, וכאלה שיעטרו כל שולחן או שמחה– 
כולם חגיגה של טעמים, צבעים ומרקמים.

בברכה, 
מחלקת המאפה
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פאי שוקולד 
מתכון מנצח לאוהבי השוקולד. 

פשוט להכנה, מרהיב להגשה.

תבנית עגולה בקוטר 24 ס”מ

לקלתית )בסיס הפאי(
250 גרם פתי בר קרמל אסם

140 גרם חמאה מומסת 
לגנאש השוקולד

 500 גרם שוקולד מריר איכותי
2 חבילות )500 מ”ל( שמנת מתוקה להקצפה

אופן הכנת הפאי: 
מרסקים במעבד מזון את הפתי בר עם החמאה המומסת עד . 1

לספיגת החמאה בפירורים.
משטחים את התערובת על תבנית הפאי, מהדקים לתחתית . 2

ולדפנות, מכניסים למקפיא עד להתייצבות )כ-20 דקות(.
שוברים את השוקולד לקוביות ומניחים בקערה מתאימה . 3

לחימום במיקרוגל. מוסיפים את השמנת המתוקה ומחממים 
במיקרוגל כדקה )תלוי בעצמת המיקרוגל, יש להימנע 

מרתיחה(. מערבבים עד לקבלת תערובת אחידה ומבריקה. 
יוצקים את הגנאש על בסיס הפאי.. 4
מכניסים למקרר למשך שלוש שעות.. 5

*לחובבי החלווה- ניתן להוסיף שערות חלווה במרכז העוגה 
כאשר העוגה קרה, ובעזרת מסננת קטנה לפזר מעט אבקת 

קקאו מעל לקישוט. 

מתאים
לילדים קינוח

חגיגי
ללא

אפייה
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בנופי 
פיתחנו את גרסת הבנופי הנפלאה שלנו, אשר בשילוב עם פתיתי פתי בר 

שוקולד מריר, בננה וריבת חלב מוגשת בכוסות אישיות. 
מתאים ל- 6 כוסות בינוניות. למראה אלגנטי במיוחד ניתן להשתמש בכוסות יין. 

 רכיבים
 250 גרם פתי בר בטעם שוקולד מריר 

 50 גרם חמאה
 400 גרם ריבת חלב איכותית 

 4 בננות בינוניות בשלות 
 2 מיכלים שמנת מתוקה להקצפה )500 מ”ל( 

75 גרם אבקת סוכר )חצי כוס(

אופן ההכנה:
מרסקים את הפתי בר במעבד מזון או באופן ידני )מכניסים את הפתי בר . 1

לשקית כפולה, סוגרים וחובטים עם מערוך בעדינות(. 
ממיסים את החמאה במיקרוגל או בסיר. מערבבים את החמאה המומסת עם . 2

פירורי הפתי בר. 
מקציפים את השמנת המתוקה עם אבקת הסוכר עד לקבלת קצפת יציבה, . 3

ומעבירים לשק זילוף. 
קולפים את הבננות ופורסים אותן לפרוסות לרוחב. . 4
מחממים את ריבת החלב כדקה במיקרוגל עד שהיא הופכת לנוזלית.  . 5

הרכבת הקינוח:
שמים 2-3 כפות מתערובת הפתי בר בכל כוס. . 1
יוצקים 2 כפות ריבת חלב.. 2
מוספים 4 כפות מהבננה הפרוסה.. 3
מוספים בפעם השניה 2 כפות ריבת חלב. . 4
מזלפים בעזרת שק זילוף את הקצפת.. 5
מפזרים שתי כפיות פירורי פתי בר על גבי הקצפת. . 6

מתאים
לילדים 10 דק׳

הכנה
ללא

אפייה
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עוגת גלידה
ביסקוויטים וקרמל 

עוגת גלידה מנצחת, בשילוב שברי פתי בר קרמל ובוטנים מקורמלים מעל. 
מעדן קייצי מושלם!

תבנית עגולה בקוטר 22 ס”מ
רכיבים

לשכבת הבסיס )שכבה ראשונה( 
250 גרם פתי בר בטעם קרמל
1 כוס חלב לטבילת הפתי בר 

לקרם גלידה קרמל 
2 מיכלים שמנת מתוקה )500 מ”ל(

1 חבילת אינסטנט פודינג ריבת חלב אסם )80 גרם( 
1 כפית גדושה אבקת קפה נמס  

3 כפות סילאן 
½1 כוסות בוטנים מקורמלים )חטיפי בוטנים בקרמל( קצוצים

אופן ההכנה: 
מקציפים שמנת מתוקה, פודינג, קפה וסילאן לקבלת קרם יציב. . 1
מוסיפים 2/3 כוס בוטנים מקורמלים ומערבבים. . 2
שוברים חצי מכמות הביסקוויטים לחתיכות גדולות, טובלים בחלב לרגע ומניחים בשכבה . 3

בתבנית. 
יוצקים חצי מכמות הקרם, מניחים את החצי השני של הביסקוויטים בשכבה שניה ומעליה . 4

קרם, ומיישרים. 
מכסים בניילון ומקפיאים למשך 4 שעות. . 5
לפני ההגשה מקשטים ביתרת הבוטנים המקורמלים וחותכים למנות. מגישים חצי קפוא. . 6

קינוח
חגיגי

ללא
אפייה
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גביע פינוקים
כללי המשחק- מניחים את הגביע במרכז השולחן, כל שחקן מקבל כפית 

ובתורו גורף מלמעלה למטה פירות רעננים, פירורים פריכים של קרמל, קרם 
גבינה ושברי פתי בר בטעם שוקולד מריר. 

 *המתכון שלנו מתייחס לכלי טרייפל בקוטר 20 ס"מ.
כל כלי זכוכית עגול יכול להתאים להגשת המתכון. 

*זהו מתכון Free Style: שחקו עם מגוון פירות העונה, סדר השכבות ותוספות 
שונות מעל!

רכיבים
לפירורים )שכבה ראשונה( 

250 גרם פתי בר בטעם שוקולד מריר
25 גרם חמאה 
לקרם הגבינה 

1 מיכל שמנת מתוקה )250מ”ל(
1 חבילת אינסטנט פודינג וניל אסם 

1/2 כוס סוכר )75 גרם(
2 גביעים שמנת חמוצה 

1/2 כוס חלב קר )90 מ”ל(
לפירורים )שכבה אמצעית( 

250 גרם פתי בר קרמל
25 גרם חמאה 

משרה פירות קיץ
1 כוס ענבים שחורים חתוכים לחצי

רבע מלון חתוך לקוביות 
3 קיווי חתוך לקוביות 

4 כפות סוכר 
מיץ מלימון בינוני

10 עלי נענע חתוכים לרצועות

אופן ההכנה והרכבת הקינוח: 
הכנת משרה הפירות: 

מניחים בכלי את כל הפירות יחד ומוסיפים סוכר, מיץ לימון ונענע. משאירים 
להשרייה. 

לפירורים שוקולד מריר: 
מרסקים פתי בר בטעם שוקולד מריר אסם במעבד מזון או באופן ידני . 1

)מכניסים את הפתי בר לשקית כפולה, סוגרים וחובטים עם מערוך בעדינות(.
ממיסים את החמאה במיקרוגל או בסיר. מערבבים את החמאה המומסת . 2

עם פירורי הפתי בר ושופכים לתחתית הגביע.
לקרם הגבינה: 

מקציפים במיקסר שמנת מתוקה, אינסטנט פודינג וניל אסם, חלב וסוכר עד . 1
לקבלת קצפת יציבה וחלקה. 

מוסיפים את השמנת החמוצה בתנועת קיפול מסביב לכלי. שמים בשכבה . 2
הראשונה חצי מכמות קרם הגבינה. 

לפירורים קרמל: 
מרסקים פתי בר בטעם קרמל )ניתן לרסק במעבד מזון או באופן ידני(. . 1
ממיסים את החמאה במיקרוגל או בסיר. מערבבים את החמאה המומסת . 2

עם פירורי הפתי בר ושופכים מעל שכבת קרם הגבינה.
מוסיפים את החלק השני של קרם הגבינה בדפנות הגביע )כך שנוצרת . 3

במרכז גומה(.
שופכים את משרה הפירות במרכז הגביע. . 4

ניתן לקשט במספר עלי נענע טריים שלמים מלמעלה. 

מתאים
לילדים קינוח

חגיגי
ללא

אפייה
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פינוק קראנצ’י קפוא
בכל קובייה שתי קומות: 

התחתונה- קראנצ’ של פתי בר קרמל, חלווה ואגוזים. 
העליונה- טראפלס שוקולד מריר.

תבנית מלבנית 20/30 ס”מ 
לבסיס

250 גרם פתי בר קרמל 
100 גרם חמאה 

150 גרם אגוזי מלך שבורים גס 
1/2 כוס חלב
4 כפות סוכר

150 גרם חלבה מפוררת גס 
לשכבת טרפלס השוקולד

250 מ”ל שמנת מתוקה 38% שומן
300 גרם שוקולד מריר איכותי 

אופן ההכנה:
מרסקים את הפתי בר במעבד מזון או באופן ידני )מכניסים את . 1

הפתי בר לשקית כפולה, סוגרים וחובטים עם מערוך בעדינות(. 
ממיסים חמאה במיקרוגל במשך כחצי דקה, מוסיפים לקערה את . 2

החמאה המומסת, החלבה, האגוזים, החלב והסוכר. 
מעבירים את התערובת לתבנית מלבנית, דוחסים ומיישרים.. 3
מכניסים את התבנית לקירור במקפיא ומתחילים בהכנת הטרפלס. . 4

הכנת הטרפלס: 
שוברים את השוקולד לקוביות ומניחים בקערה מתאימה לחימום . 1

במיקרוגל. 
מוסיפים את השמנת המתוקה ומחממים במיקרוגל כדקה )תלוי . 2

בעצמת המיקרוגל, יש להימנע מרתיחה(. מערבבים עד לקבלת 
תערובת אחידה ומבריקה.

יוצקים את השוקולד על השכבה הראשונה ומכניסים למקפיא . 3
למשך 4 שעות לפחות.

חותכים לקוביות לפני הגשה.. 4

10 דק׳
הכנה

ללא
אפייה
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קינוח אננס מקורמל 
פרי מרהיב ביופיו, טעם מרענן בשילוב רוטב חם של אננס, חמאת בוטנים וחלב קוקוס. 

מוגש עם כדור גלידה ופרורי פתי בר- תחושה של אושר צרוף בפה!

רכיבים
1 אננס טרי בגודל בינוני 
250 גרם פתי בר קרמל 

400 גרם חלב קוקוס )1 קופסת שימורים(
3 כפות חמאת בוטנים )150 גרם(

1 כפית חמאה )20 גרם(
2 כדורי גלידה וניל 

אופן ההכנה: 
מרסקים את הפתי בר במעבד מזון או באופן ידני )מכניסים את הפתי בר לשקית כפולה, סוגרים וחובטים . 1

עם מערוך בעדינות(.
חותכים את האננס לשניים לכל אורכו. מפרידים את “בשר הפרי” מהקליפה בסכין, על ידי סיבובה סביב . 2

הקליפה )כמו הפרדת עוגה מתבנית(. פורסים פרוסות ברוחב 4 ס”מ לאורך ולרוחב כך שנוצרות קוביות 
אננס. מעבירים את הקוביות לצלוחית קטנה, ואת האננס המרוקן שמים בצד עד להרכבת הקינוח. 

הכנת הרוטב: מניחים מחבת עם דפנות רחבות על אש גבוהה, מוסיפים חמאה ומקפיצים את קוביות . 3
האננס עד שישחימו מעט. מוסיפים את חלב הקוקוס, ולאחר רתיחה מוסיפים 3 כפות נדיבות של חמאת 

בוטנים. 
הרכבת הקינוח: 

על שתי צלחות הגשה מפזרים שליש מכמות פרורי הפתי בר לשם קיבוע הקינוח, ומניחים את חצי האננס. . 1
שופכים את הרוטב החם לתוך האננס החתוך, מוספים כדור גלידת וניל ואת פירורי הפתי בר. . 2

10 דק׳
הכנה

ללא
אפייה
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עוגת גבינה אלפחורס
טעם מדהים, מראה מרהיב!

תבנית עגולה בקוטר 24 ס”מ
לשכבות פירורים 

200 גרם פתי בר קרמל שבור דק 
100 גרם חמאה 

2 כפות אבקת סוכר 
לשכבת הגבינה

2 קופסאות גבינת שמנת )500 גרם( 
1 גביע גבינה לבנה 5% שומן )250 גרם( 

2 גביעים של שמנת חמוצה )400 גרם(
1 כוס סוכר )150גרם( 

)L 4 ביצים )מידה
2 כפות קוקוס 

200 גרם ריבת חלב איכותית 
לציפוי

אינסטנט פודינג בטעם ריבת חלב אסם
1 כוס חלב

250 גרם שמנת מתוקה 

אופן ההכנה: 
לשכבות הפירורים:

ממיסים את החמאה, מערבבים לתוכה את שברי הפתי בר ואת אבקת הסוכר עד לקבלת תערובת אחידה. 
מהדקים לתחתית ומכניסים למקפיא למשך עשר דקות. 

לשכבת הגבינות: 
מחממים תנור ל-160 מעלות ושמים בתוכו תבנית עם מים רותחים )ממלאים מים עד גובה אמצע התבנית(. . 1

לתוך תבנית המים אנו נכניס בהמשך את תבנית העוגה, כך שמומלץ לבדוק שתבנית העוגה אכן נכנסת 
במלואה לתוך התבנית עם המים.

מערבבים את גבינת השמנת, הסוכר והשמנת החמוצה עד לקבלת תערובת אחידה. . 2
מערבבים את הביצים בנפרד ומוסיפים אותן למסת הגבינות לאט, עד שכל הביצים נטמעות במסה.. 3
בעזרת כפית מוסיפים את ריבת החלב לתערובת הגבינות והביצים, ומקפלים בעדינות פנימה )רצוי שזה . 4

יהיה לא אחיד(. 
 מוציאים מהמקפיא את התבנית עם שכבת הפתי בר, ועוטפים אותה בנייר כסף לאורך כל צדדיה. . 5

 כך, כאשר נשים את התבנית של הפתי בר בתבנית הבן מרי עם המים, לא יכנסו מים לתוך תבנית 
הפתי בר.

מוזגים את תערובת הגבינות מעל הבסיס של הפתי בר ומכניסים לאפייה של שעה עד שעה ועשר דקות . 6
)עד לקבלת עוגה יציבה אך רוטטת במרכזה(. 

מכניסים למקרר ל- 4 שעות לפחות )מומלץ להשאיר למשך לילה שלם(. . 7
לציפוי: 

מקציפים בעזרת מיקסר במהירות גבוהה עד לקבלת קרם יציב, ומעברים לשק זילוף )אפשר גם ללא צנתר(. 
זולפים בהיקף העליון של העוגה. 

קינוח
חגיגי



18

לולי פופ 
הילדים ייהנו לקשט את השולחן בזר כדורי פתי בר.

מעטפת שוקולד וסוכריות צבעוניות, כל אחד מוזמן לקטוף!
כמות: 15 כדורים קטנים )30 גרם לכדור(

לכדורים
250 גרם פתי בר שוקולד מריר 

50 גרם חמאה
1/2 כוס חלב

1/2 כוס סוכר 
15 מקלות )שיפודי עץ או מקלות קנויים מחנות אפייה( 

לציפוי
200 גרם שוקולד מריר

1 כף שמן קנולה
סוכריות צבעוניות /קוקוס 

אופן ההכנה:
ממיסים את החמאה במיקרוגל בערך כדקה )בהתאם לעוצמת המיקרוגל(.. 1
מרסקים את הפתי בר במעבד מזון או באופן ידני )מכניסים את הפתי בר . 2

לשקית כפולה, סוגרים וחובטים עם מערוך בעדינות(.
שמים יחד את כל החומרים בקערה, מלבד הציפוי, ומערבבים היטב עד . 3

לקבלת עיסה. 
יוצרים כדורים קטנים ומעבירים לקירור במקפיא למשך כעשר דקות.  . 4

הכנת רוטב שוקולד לציפוי: 
ממיסים את השוקולד המריר במיקרוגל או בסיר בון מרי. מוסיפים את . 1

השמן ומערבבים עד לקבלת רוטב מבריק ואחיד. מעבירים את הרוטב 
לכוס גבוהה. 

לאחר שהכדורים התמצקו- מוציאים מהמקפיא, נועצים מקל בכל כדור . 2
ומחזירים למקפיא למשך עשר דקות נוספות. לאחר עשר דקות, מוציאים 
מהמקפיא וטובלים את כדורי השוקולד ברוטב השוקולד שבכוס הגבוהה. 

מפזרים בעדינות סוכריות צבעוניות או קוקוס על כדורי השוקולד, . 3
ומסדרים את הזר בכלי הגשה. 

ללא
אפייה

מתאים
לילדים
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עוגת גבינה אפויה קלאסית 
ענן של שמנת חמוצה ממותקת בפסגה, עוגת גבינה אוורירית גבוהה,

הנחה על מצע של פתי בר קרמל ושקדים.
תבנית עגולה בקוטר 26 ס”מ

לבסיס
250 גרם פתי בר קרמל אסם שבור דק

100 גרם חמאה מומסת 
100 גרם שקדים שבורים או פרוסים

4 כפות אבקת סוכר 
למלית 
5 ביצים

2 קופסאות גבינה לבנה 5% שומן )500 גרם(
1 גביע גבינת שמנת בטעם טבעי 

½1 כוסות סוכר )200 גרם(
4 כפות קורנפלור

קורט מלח
לציפוי

2 גביעים שמנת חמוצה 
3 כפות אבקת סוכר

שקדים פרוסים לקישוט 

אופן ההכנה: 
מחממים תנור ל- 200 מעלות.. 1
מניחים בתחתית התנור תבנית או סיר עם 4 כוסות מים רותחים ליצירת לחות.. 2
ממיסים את החמאה, מערבבים לתוכה את שברי הפתי בר, אבקת הסוכר והשקדים עד לקבלת תערובת . 3

אחידה.
מהדקים לתחתית ומכניסים למקפיא ל- 10 דקות. . 4
מפרידים את הביצים לחלמונים וחלבונים.. 5
מקציפים את החלבונים במהירות גבוהה עם סוכר וקורט מלח. כאשר הקצף יציב מעבירים לקערה גדולה.. 6
מקציפים את החלמונים ומוסיפים את הגבינות, השמנת החמוצה, והקורנפלור עד לקבלת תערובת חלקה. . 7
מקפלים בעדינות בתנועות סיבוביות את תערובת הגבינות לקצף החלבונים. . 8
מוזגים לתבנית על בסיס הפתי בר.. 9

מכניסים את התבנית לתנור, מורידים את טמפרטורת התנור ל- 150 מעלות ואופים כשעה ורבע.. 10
לציפוי: 

בקערה קטנה מערבבים את השמנת החמוצה עם אבקת הסוכר, שופכים על העוגה ומשאירים את העוגה . 1
בתנור כבוי עד שהיא מגיעה לטמפרטורת החדר. 

מכניסים למקרר לקירור והתייצבות. . 2
ניתן לקשט את שולי העוגה בשקדים פרוסים וקלויים מעט. . 3

קינוח
חגיגי
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קסטה שוקולד מריר
ומסקרפונה

גלידת מסקרפונה עשירה, דובדבנים ופתי בר שוקולד מריר חוברים 
לקסטה מושלמת לימי הקיץ. 

24-28 ביסקוויטים פתי בר שוקולד מריר )עבור 12-14 קסטות( 
לסמיפרדו מסקרפונה וניל- דובדבנים 

1 גביע גבינת מסקרפונה )250 גרם(
1 מיכל שמנת מתוקה )250 מ”ל(

1/2 כוס חלב מרוכז וממותק )נמכר בשפורפרת ובפחית, 120 מ”ל(
1 כפית תמצית וניל אמיתית

לדובדבנים בסירופ
1 כוס דובדבנים משומרים בסירופ מסוננים
1/2 כוס סירופ של הדובדבנים המשומרים 

2 כפות סוכר
לקישוט 

שבבי שוקולד מריר מגורר

אופן ההכנה:
מבשלים דובדבנים בסירופ: 

1. שמים בסיר את הדובדבנים עם 1/2 כוס מהסירופ והסוכר ומביאים 
לרתיחה. 

2. מבשלים כ-3 דקות עד שהסירופ מצטמצם ומצננים. שומרים 3 
כפות מהסירופ להגשה. 

מכינים סמיפרדו: 
1. מקציפים את כל חומרי הסמיפרדו במיקסר למשך 3-5 דקות, עד 

לקבלת קרם יציב. 
2. מוסיפים את הדובדבנים והסירופ )למעט 3 הכפות ששמרנו( 

ומערבבים קלות לפיזור בתערובת. 
3. מרפדים תבנית אינגליש קייק באורך 28-30 ס”מ בנייר אפייה או 
בניילון נצמד )אם משתמשים בתבניות חד פעמיות, אין צורך לרפד( 

ויוצקים את התערובת. מכסים ומקפיאים למשך 6 שעות לפחות. 
מרכיבים את הקסטות ומגישים: 

1. מוציאים את הסמיפרדו מהתבנית בעדינות ופורסים לפרוסות בעובי 
1.5-2 ס”מ )חותכים את השאריות במידת הצורך בהתאם לגודל 

הביסקווטים(. 
2. מניחים פרוסת סמיפרדו בין כל שני ביסקווטים. 

3. מפזרים שבבי שוקולד מריר בצדדים ואם רוצים גם מזלפים על 
הקסטות מעט מסירופ הדובדבנים ששמרנו. 

לגיוון: מחליפים את הדובדבנים המשומרים בדובדבני אמרנה 
ומדלגים על שלב הבישול בסירופ. 

מתאים
לילדים ללא

אפייה
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הטעמים האהובים 
 פתי בר קרמל 

ופתי בר בטעם שוקולד מריר

סדרת מוצרי הפתי בר
בהשגחת הבד״ץ

המתכונים באדיבות:
שף קונדיטור בני פרי

אורלי פלאי בורנשטיין: עוגת גלידה ביסקוויטים וקרמל קסטה שוקולד מריר ומסקרפונה


