
מתכונים חגיגיים
לארוחת שבועות



החומרים לבצק:
½3 כוסות קמח שמרים לפיצה אסם )כ-500 גרם(

6 כפות שמן זית
2 כפיות סוכר

1 כפית גדושה של מלח
½1 כוסות )300 מ"ל( מים פושרים

החומרים לציפוי ומילוי:
6 כפות שמן זית + 6 כפות מים - להזלפה

מלח גס
מעט עלי רוזמרין

2 שיני שום קצוצות
ירקות פרוסים לפי בחירה

)פלפלים, בצל, חצילים, עגבניות וכו'(  

אופן הכנה:
1. שופכים לקערה קמח שמרים, סוכר, מים פושרים, שמן זית 
ומערבבים במיקסר במהירות בינונית למשך 10 דקות עד 
שמתקבל בצק חלק. לקראת סוף הלישה מוסיפים מלח. 

2. מוציאים את הבצק למשטח העבודה, מורחים מעט שמן מעל 
למניעת התייבשות, מכסים במגבת ונותנים לבצק לנוח במשך 
10-15 דקות. מחלקים את הבצק ל-2 חלקים ושמים כל חלק 

במגש אפיה משומן.
3. מכסים את הבצק ומשאירים לתפוח במקום חמים עד שהבצק 

מכפיל את נפחו למשך כשעה.
4. כשהבצק תפוח לשים להוצאת האוויר ומשטחים בעזרת 

ידיים כל חלק שבמגש למלבן בגודל 25*30 ס"מ ועובי של 
כ-1 ס"מ.

5. שמים מלח מעל, מכסים במגבת ומתפיחים 30-40 דקות.
6. שמים על כל פוקצ'ה 3-4 כפות גדושות של תערובת של  

שמן זית, מים, שום קצוץ ויוצרים גומות בעזרת אצבעות. 
מפזרים ירקות, עלי רוזמרין. מכסים במגבת ומתפיחים את 

הפוקצ'ה כ- 60 דקות נוספת .  
7. אופים בתנור שחומם מראש לחום של 220-240 מעלות 

במדף תחתון במשך 15-20 דקות, עד להזהבה של הבצק.
8. מצננים על רשת ומורחים מעט שמן זית מעל.

מומלץ לאפות כאשר התנור במצב של בישול מסורתי
– גופי חימום עליון ותחתון מופעלים!

פוקצ'ה איטלקית ביתית
ל-4 סועדים
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החומרים:
1 חבילה פסטה פרפקטו סקונצ'יגלי )מהדורה מיוחדת(

1 חבילת רוטב פסטו לפסטה של פרפקטו
)חפשו אותי במקפיא!(

2 קישואים, פרוסים 
1 פלפל אדום, חתוך לרצועות
1 פלפל צהוב, חתוך לרצועות

1 בצל סגול, קלוף וחתוך לשמונה חלקים
¼ כוס שמן זית

2 כפות חומץ בלסמי 
50 גרם גבינת פרמזן מגוררת

50 גרם גבינת רוקפור מגוררת
60 גרם אגוזי פקאן קלויים וקצוצים

מלח, פלפל שחור גרוס

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור לחום גבוה )200 מעלות(. 

2. מערבבים את הירקות עם 1/2 מכמות שמן הזית, 
מפזרים בתבנית ואופים כ-15 דקות, או עד שהירקות 

התבשלו.
3. מחממים במחבת גדולה את שאר שמן הזית 

ומוסיפים את רוטב הפסטו הקפוא, מבשלים כדקה 
תוך כדי ערבוב, עד שהרוטב הופך אחיד. מורידים 

מהאש. מוסיפים את הירקות הקלויים ואת חומץ 
הבלסמי ומערבבים היטב. מעבירים לכלי אחסון 

ומאחסנים במקרר עד לשימוש.
4. מבשלים את הפסטה לפי הוראות היצרן. מסננים 

ושוטפים במים קרים.
5. מעבירים את הירקות עם הפסטו לקערה גדולה, 

מוסיפים את הפסטה, הגבינות והאגוזים. מערבבים 
וטועמים. מוסיפים מלח ופלפל שחור גרוס לפי הצורך. 

מגישים קר.

סלט פסטה קר עם פסטו
וירקות אנטי פסטי

ל-4 סועדים
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החומרים לבצק:
3 כוסות קמח שמרים לפיצה אסם )כ-500 גרם(

½ כפית מלח
100 גר' חמאה רכה

½1 כוסות מים )250 מ"ל(

החומרים למלית:
250 גר' גבינה מלוחה, מגורדת גס

1 גביע גבינה לבנה 5% שומן
1 כף עמילן תירס )קורנפלור(

1 ביצה

להברשה:
1 ביצה טרופה

 
אופן ההכנה - מלית: 

מערבבים בקערית את הגבינה המלוחה, הגבינה הלבנה,
הקמח והביצה ומערבבים היטב.

אופן ההכנה - בצק:
1. שופכים לקערה קמח שמרים, מים, חמאה ולשים 
במיקסר עם וו לישה במהירות בינונית למשך 5-7 

דקות עד שמתקבל בצק חלק, לקראת סוף הלישה 
מוסיפים מלח. 

2. מכסים את הקערה עם ניילון נצמד ומשאירים לתפוח 
במקום חמים עד שהבצק מכפיל את נפחו למשך 

כשעה.
3. כשהבצק תפוח, לשים להוצאת האוויר ומרדדים 

את הבצק על משטח מקומח לעלה בעובי ½ ס"מ. 
קורצים עיגולים בכוס.

4. מניחים כף מהמלית על כל עיגול, מקפלים לחצי 
עיגול ומהדקים היטב.

5. מניחים את הכיסונים על תבנית אפייה משומנת או 
מרופדת בנייר אפייה, מברישים אותם בביצה טרופה 

ואופים בתנור בחום בינוני של 180 מעלות כ-30 
דקות או עד להזהבה.

מאפה סמבוסק
במילוי גבינה מלוחה

כ-20 יחידות

מאפה
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החומרים:
1 חבילה פסטה פרפקטו בוקטי לונגי )מהדורה מיוחדת(

15 גרם חמאה
1 צרור עירית, חתוך דק )כ- כוס עירית קצוצה(

1 חבילה רוטב פטריות לפסטה של פרפקטו
)חפשו אותי במקפיא!(
1 מיכל שמנת מתוקה

½ כוס חלב
100 גרם סלמון מעושן, חתוך לרצועות דקות

מלח, פלפל שחור גרוס

אופן ההכנה:
1. מבשלים את הפסטה לפי הוראות היצרן. מסננים 

ושוטפים במים קרים.
2. מחממים במחבת גדולה את החמאה. מוסיפים         
2 כפות מהעירית ומטגנים כ-20 שניות. מוסיפים את 
רוטב הפטריות הקפוא, את השמנת והחלב ומביאים 

לרתיחה. מנמיכים את הלהבה לבינונית ומבשלים 
עוד כ-2 דקות תוך ערבוב, עד שהרוטב הופך אחיד. 
מוסיפים את הסלמון, מערבבים קלות ומבשלים עוד 

כדקה. מוסיפים מלח ופלפל שחור לפי הטעם. 
3. יוצקים את הרוטב על הפסטה, מערבבים בעדינות, 

מפזרים את יתרת העירית לקישוט ומגישים חם.

פסטה עם רוטב פטריות,
סלמון מעושן ועירית

ל-4 סועדים
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החומרים:
1 חבילה פסטה פרפקטו סקונצ'יגלי )מהדורה מיוחדת( 

25 גרם חמאה
2 כפות קמח 

1 מיכל שמנת לבישול, או 1 כוס חלב
¼ כפית אגוז מוסקט

120 גרם ריקוטה פרסקה או גבינה לבנה כנען 
100 גרם גבינת קשקבל מגוררת

½1 כפות שמן זית
½ חבילה רוטב עגבניות בזיליקום לפסטה של פרפקטו

)חפשו אותי במקפיא!(
1 כוס מים

מלח, פלפל שחור גרוס
תבנית חסינת חום בינונית-גדולה

אופן ההכנה:
1. מבשלים את הפסטה לפי הוראות היצרן. מסננים, 

שוטפים במים קרים ומניחים בצד.
2. מחממים את התנור לחום בינוני-גבוה )190 מעלות(.

3. ממיסים בסיר בינוני את החמאה. מוסיפים את הקמח 
ומטגנים תוך ערבוב כדקה. מוסיפים את השמנת )או 

החלב( ומבשלים תוך ערבוב מתמיד, עד שהשמנת 
מסמיכה. מסירים מהכיריים, מוסיפים את אגוז המוסקט, 

את גבינת הריקוטה ו-2 כפות גדושות מגבינת 
הקשקבל. מערבבים היטב ומניחים בצד. 

4. מחממים את שמן הזית במחבת גדולה. מוסיפים את 
רוטב העגבניות הקפוא ואת המים, מערבבים ומביאים 

לרתיחה. מוסיפים למחבת את רוטב השמנת ומערבבים 
היטב. מוסיפים את הפסטה ומערבבים. מתבלים במלח 

ובפלפל. 
5. מעבירים את הפסטה והרוטב לתבנית. מפזרים את 

יתרת הקשקבל ואופים כ-20 דקות, עד שהמאפה 
מזהיב ומבעבע מעט. מגישים חם.

פסטה אפויה עם רוטב
עגבניות וגבינת ריקוטה

ל-6-4 סועדים
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החומרים לבצק:
½3 כוסות קמח שמרים לפיצה אסם )כ-500 גרם(

6 כפות שמן זית
2 כפיות סוכר

1 כפית גדושה של מלח
כ-½1 כוסות )כ-300 מ"ל( מים פושרים

החומרים למילוי:
1 כוס רוטב פיצה של אסם

1 כוס גבינת מוצרלה מגורדת
1 כוס גבינת עמק מגורדת

1 כוס טבעות זיתים ירוקים בית השיטה

תבנית תנור מרופדת בנייר אפייה

אופן ההכנה:
1. שופכים לקערה קמח שמרים, סוכר, מים פושרים, 

שמן זית ולשים במיקסר עם וו לישה במהירות בינונית 
למשך 5-7 דקות עד שמתקבל בצק חלק, לקראת 

סוף הלישה מוסיפים מלח. 
2. מכסים את הקערה עם ניילון נצמד ומשאירים לתפוח 

במקום חמים עד שהבצק מכפיל את נפחו למשך 
כשעה.

3. כשהבצק תפוח, לשים להוצאת האוויר, מכסים 
ומשאירים לתפיחה נוספת של כשעה.

4. מקמחים את הידיים כדי שהבצק לא יידבק, לשים 
שוב להוצאת האוויר.

5. מפזרים מעט קמח על משטח עבודה ומחלקים את 
הבצק ל-2 חלקים. בעזרת מערוך מרדדים את הבצק 

לעלה מלבני דק.
6. שופכים כמות נדיבה של רוטב פיצה על הבצק 

ומורחים בעזרת סכין או מרית. מפזרים מעל גבינות 
וזיתים ומגלגלים לרולדה.

7. בעזרת סכין חותכים את הרולדה לפרוסות בעובי של 
כ-2 ס"מ. מתקבלים שבלולים אותם מניחים בתבנית 
עם מעט מרווח האחד מהשני וכשהמלית כלפי מעלה.
8. מכניסים לתנור שחומם מראש לחום של 170 מעלות 

ואופים כ-25 דקות, או עד להזהבה.

שבלולי פיצה
כ-20 יחידות
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החומרים:
1 חבילה פסטה פרפקטו בוקטי לונגי )מהדורה מיוחדת(

1 כף שמן זית
1 כפית רוזמרין טרי או יבש, קצוץ

2 שיני שום, קלופות וכתושות
1 חבילה רוטב פטריות לפסטה של פרפקטו

)חפשו אותי במקפיא!(
1 מיכל שמנת מתוקה

½ כוס חלב
100 גרם גבינת פיקורינו, מגוררת

100 גרם מוצרלה, מגוררת
50 גרם גבינת רוקפור, מגוררת

½ כפית אגוז מוסקט מגורר
מלח, פלפל שחור גרוס

אופן ההכנה:
1. מבשלים את הפסטה לפי הוראות היצרן. מסננים 

ושוטפים במים קרים.
2. במחבת גדולה מחממים את שמן הזית. מוסיפים את 

הרוזמרין והשום ומטגנים כחצי דקה, או עד שהוא מזהיב. 
מוסיפים את רוטב הפטריות הקפוא, את השמנת ואת 

החלב ומביאים לרתיחה. מנמיכים את הלהבה ומבשלים 
עוד כ-2 דקות תוך כדי ערבוב, עד שהרוטב הופך אחיד. 
3. משאירים 2 כפות מגבינת הפקורינו בצד )לקישוט(, ואת 

היתרה מוסיפים למחבת. מוסיפים גם את המוצרלה 
והרוקפור. מבשלים ומערבבים קלות במשך כדקה. 

מסירים מהכיריים, מתבלים באגוז המוסקט ומערבבים. 
טועמים ומוסיפים מלח ופלפל לפי הצורך. 

4. מערבבים את הפסטה עם הרוטב, מפזרים את גבינת 
הפיקורינו ומגישים חם.

פסטה עם רוטב פטריות
ושלוש גבינות

ל-4 סועדים
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החומרים לבצק:
½3 כוסות קמח תופח אסם

1 שמנת חמוצה
3 חלמונים

3 כפות סוכר
300 גר' חמאה

3 כפות ליקר בננות

החומרים למלית:
3 חלבונים

½ כוס סוכר
1 שקית פודינג אינסטנט וניל/קפה אסם

אופן ההכנה:
1. מכינים בצק מהמצרכים הנ"ל ומחלקים ל-4

2. מקציפים חלבון וסוכר לקצף רך, מוסיפים את 
הפודינג וממשיכים להקציף.

3. מרדדים עלה, מורחים עליו מלית ומגלגלים.
4. חותכים לפרוסות בעובי 2 ס"מ ומניחים על תבנית 

מרופדת בניר אפיה.
5. אופים בתנור שחומם מראש ל-175 מעלות עד 

להשחמה.

עוגיות קצף
חלביות
כ-20 יחידות

קינוח
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החומרים לטורט:
200 גרם שוקולד מריר, שבור לקוביות

120 גרם חמאה, חתוכה לקוביות
¾ כוס )180 גרם( סוכר

4 ביצים 
1 כוס קמח תופח אסם )140 גרם(

החומרים לקרם:
2 חבילות אינסטנט פודינג קפה אסם
2 מיכלים )500 מ"ל( שמנת מתוקה

¼ 1 כוסות )250 מ"ל( חלב
החומרים להגשה:

4 חלבונים 
200 גרם סוכר

½ כוס מים
או 100 גרם שוקולד חלב, מגורר בקולפן או מגררת

תבנית קפיצית בקוטר 24 ס"מ

אופן ההכנה - הטורט: 
מחממים את התנור לחום בינוני )180 מעלות( ומשמנים תבנית 

קפיצית. ממיסים בסיר אדים כפול את השוקולד והחמאה, מערבבים 
עד שמתקבל קרם אחיד. מסירים מהכיריים. שמים בקערת המערבל 

את הביצים והסוכר ומקציפים כ־3 דקות. מוסיפים את קרם 
השוקולד ומערבבים במהירות איטית. מוסיפים את הקמח ומערבבים 
בעזרת מרית בתנועות קיפול עדינות. מעבירים לתבנית ואופים כ-30 
דקות, או עד שהעוגה מתייצבת. מצננים את העוגה ומפרידים בסכין 

את העוגה מדפנות התבנית )אך לא מוציאים אותה(. מקררים.
אופן ההכנה - הקרם: 

מקציפים בקערת המערבל את הפודינג, השמנת והחלב לקרם יציב. 
יוצקים על העוגה ומחליקים את פני הקרם. מצננים במקפיא שעה 

וחצי לפחות.
ההגשה: 

לממהרים – שוקולד מגורר : מפזרים על העוגה שוקולד מגורר ומגישים.
למשקיענים – הוראות הכנה למרנג רך: 

מקציפים את החלבונים לקצף יציב. מכינים סירופ סוכר : מחממים 
את הסוכר עם חצי כוס מים ל־118 מעלות )כ-6 דקות על להבה 

בינונית, עד שהבועות צפופות וסמיכות(. מסירים מהכיריים וממתינים 
עד שהבועות הגדולות נעלמות. מקציפים את החלבונים במהירות 

גבוהה ויוצקים אליהם באטיות את סירופ הסוכר. מקציפים עד 
לקבלת קצף גמיש ויציב. מורחים את הקצף בעזרת כף על העוגה 

הקפואה. מחממים כדקה בתנור שחומם ל־200 מעלות במצב גריל  
או בעזרת "ברנר".

טורט שוקולד - קפה מפואר
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מחפשים עוד מתכונים לשבועות? היכנסו לאתר בישולים
www.bishulim.co.il


