


עוד יותר נפלא זה לשמוע את האורחים מתפעלים ומתרשמים אירוח זה דבר נפלא.
סדרת “קינוחי כוסות” מציעה לכם בסיס נהדר להכנת מגוון רחב אהבה אבל לא השקעתם בזה את כל היום...ואפילו נפלא מזה, זה שבפנים אתם יודעים שהשקעתם המון מכל מה שהכנתם.

אז תזמינו את האורחים, הם מחכים לכם.כי זה מה שיפה בקינוחי כוסות, הכל אפשרי. לשנות או לשדרג את המתכונים שלנו עם הרכיבים שאתם אוהבים.וכמובן שהשמים הם הגבול ותוכלו גם בעצמכם להמציא מתכונים, מתכונים כדי שתוכלו כל פעם לרגש את האורחים מחדש.אותם בשבילכם(, שקית זילוף כדי שייצא לכם הכי יפה, וחוברת במיוחד לקינוחי כוסות, שקית פירורי פתי בר )כן, כבר טחנו בכל ערכה תמצאו שקית של פודינג בטעם מרגש ובמרקם המתאים של קינוחי כוסות.
בברכה, 

החטיבה הקולינרית 
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1. קיפול השקית 
בחלקה העליון

2. מילוי השקית ולאחר מכן 
יישור החלק העליון

3. גזירת הקצה 
באלכסון

4. דחיפת החומר לכיוון 
הקצה והזלפה

תוכן:

עמ׳ 4   טרייפל שוקולד בלגי
עמ׳ 6   קינוח עוגת גבינה ברוטב פירות יער 

עמ׳ 8   טירמיסו
עמ׳ 10 קינוח שוקולד וחמאת בוטנים

עמ׳ 12 קינוח שוקולד וקרם חלבה
עמ׳ 14 קינוח גבינה ריבת חלב ובננה

עמ׳ 16 קינוח קרם קוקוס אקזוטי
עמ׳ 18 קינוח שוקולד מסקרפונה

איך משתמשים בשקית זילוף:

לנוחיותכם, הסבר קל לשימוש בשקית זילוף. יש למלא רק 3/4 
מהשקית, לזלף ולמלא שוב במידת הצורך.
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חומרים:
שקית פודינג בטעם שוקולד בלגי )מתוך האריזה(

שקית פירורי פתי בר שוקו )מתוך האריזה(
100 גרם שוקולד מריר שבור לקוביות

2 מיכלי שמנת מתוקה )500 מ״ל(
1 כוס חלב )200 מ״ל(

ל-8 כוסות בנפח 150 מ”ל

טרייפל שוקולד בלגי

4. מכסים בניילון נצמד ומעבירים למקרר להתייצבות. מומלץ כשעתיים שוב ליצירת קינוח בעל 6 שכבות סה״כ.מעל שכבת הפירורים שמים 2 כפיות מגנאש השוקולד. חוזרים על הפעולה של כ 1.5 ס”מ. מעל שמים כפית גדושה של פירורי פתי בר ומנערים קלות. 3. מרכיבים את הקינוח: לכל כוס מזלפים שכבה מקרם השוקולד הבלגי בעובי מעבירים את הקרם לשקית הזילוף וחותכים את קצה השקית )ראו עמ׳3(. מקציפים את שאר השמנת, החלב והפודינג במשך כדקה וחצי עד לאיחוד. 2. מכינים את קרם השוקולד הבלגי: במיקסר במהירות בינונית מריר במיקרוגל כדקה. מערבבים היטב עד להמסה מלאה. 1. מכינים את גנאש השוקולד: ממיסים 1/2 מיכל שמנת מתוקה עם שוקולדהוראות הכנה:
לפחות לפני ההגשה.

כ-20 דקותזמן הכנה
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חומרים:
שקית פודינג בטעם עוגת גבינה )מתוך האריזה(

שקית פירורי פתי בר )מתוך האריזה(
2 כוסות לקט פירות יער קפואים

100 גרם סוכר )1/2 כוס(
2 כפיות מיץ לימון

1/2 מיכל שמנת מתוקה )125 מ״ל(
1 גביע גבינה לבנה 9% )250 גרם(

1 כוס חלב )200 מ״ל(

ל-8 כוסות בנפח 150 מ”ל

קינוח עוגת גבינה ברוטב פירות יער

4. מכסים בניילון נצמד ומעבירים למקרר להתייצבות. מומלץ כשעתיים לפחות פירות היער מומלץ לשים ממש לפני ההגשה(.שוב ליצירת קינוח בעל 6 שכבות סה״כ. )את השכבה האחרונה של רוטב מעל שכבת הפירורים שמים 2 כפיות מרוטב פירות היער. חוזרים על הפעולה של כ 1.5 ס”מ. מעל שמים כפית גדושה של פירורי פתי בר ומנערים קלות. 3. מרכיבים את הקינוח:  לכל כוס מזלפים שכבה מקרם עוגת הגבינה בעובי הקרם לשקית הזילוף וחותכים את קצה השקית )ראו עמ׳3(. השמנת, הגבינה, החלב והפודינג במשך כדקה עד לאיחוד. מעבירים את 2. מכינים את קרם עוגת הגבינה:  במיקסר במהירות בינונית מקציפים את קטנה ומצננים במקרר כ-20 דקות.דקות את כל חומרי הרוטב עד להמסה מלאה של הסוכר. מעבירים לקערה 1. מכינים את רוטב פירות היער: בסיר קטן מבשלים על אש קטנה במשך כ-5 הוראות הכנה:
לפני ההגשה.

כ-20 דקותזמן הכנה



טיפ: אם נשאר לכם קצת 
תמיד אפשר לקשט מלמעלה מהקרם או מהפירורים 

או ליצור שכבות נוספות.
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כ-20 דקותזמן הכנה

חומרים:
שקית פודינג בטעם עוגת גבינה )מתוך האריזה(

שקית פירורי פתי בר )מתוך האריזה(
½ כוס מים )100 מ”ל(

3 כפות גדושות סוכר )50 גרם(
1 כף גדושה                   טייסטרס צ’ויס/רד מאג

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

¼1 כוסות חלב )250 מ”ל(
אבקת קקאו לקישוט

ל-10 כוסות בנפח 150 מ”ל

טירמיסו

הוראות הכנה:
2. מכינים את קרם המסקרפונה: במיקסר מקציפים גבינת מסקרפונה, לרתיחה. מסירים מהאש ומצננים.1. מכינים את סירופ הקפה: בסיר קטן שמים מים, סוכר ו-                  ומביאים 

מעבירים את הקרם לשקית הזילוף וחותכים את קצה השקית )ראו עמ׳3(. במהירות בינונית למשך כ-¾ דקה, עד שהפודינג מתייצב אך נשאר נוזלי. שמנת מתוקה, חלב ופודינג במהירות איטית למשך כ-10 שניות ולאחר מכן 
8. לפני ההגשה מפזרים מעט קקאו מלמעלה.    לפחות לפני ההגשה.7. מכסים בניילון נצמד ומעבירים למקרר להתייצבות, מומלץ כשעתיים 6. חוזרים על שלבים 1 ו-2 ואז שוב על שלבים 4, 5, ו-5.1. מוסיפים כף מסירופ הקפה.4. מוסיפים כפית גדושה של פירורי פתי בר ומנערים קלות להשטחה.3. מזלפים שכבה דקה בעובי של כ- 1 ס”מ מקרם המסקרפונה.2. בעזרת מסננת מפזרים מעט אבקת קקאו.1. בכל כוס מזלפים שכבה דקה בעובי של כ- 1 ס”מ מקרם המסקרפונה.3. מרכיבים את המנה:
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כ-25 דקותזמן הכנה
חומרים:

שקית פודינג בטעם שוקולד בלגי )מתוך האריזה(
שקית פירורי פתי בר שוקו )מתוך האריזה(

2 מיכלי שמנת מתוקה )500 מ”ל(
100 גרם שוקולד מריר שבור לחתיכות

½1 כוסות בוטנים קלויים / מטוגנים קלופים וקצוצים )150 גרם(
180 גרם חמאת בוטנים )9 כפות(

1 כוס חלב )200 מ”ל(

ל-10 כוסות בנפח 150 מ”ל

קינוח שוקולד וחמאת בוטנים

מגיע למרקם של יוגורט. מעבירים את הקרם לשקית הזילוף וחותכים את קצה שניות ולאחר מכן במהירות בינונית למשך כדקה וחצי, עד שהקרם המתוקה, חמאת הבוטנים, החלב והפודינג במהירות איטית למשך כ-10 3. מכינים את קרם חמאת הבוטנים: במיקסר מקציפים את שאר השמנת עם הבוטנים הקצוצים.2. מכינים את תערובת הפתי בר: בקערה מערבבים את פירורי הפתי בר במיקרוגל כדקה. מערבבים היטב עד להמסה מלאה.1. מכינים את הגנאש: ממיסים חצי מיכל שמנת מתוקה ושוקולד הוראות הכנה:
השקית )ראו עמ׳3(.

5. מכסים בניילון נצמד ומעבירים למקרר להתייצבות, מומלץ כשעתיים 4. חוזרים שוב על שלושת השלבים הראשונים.3. מוסיפים מעל כפית מתערובת הפתי בר ומנערים קלות להשטחה.2. מוסיפים מעל כף מהגנאש.1. בכל כוס מזלפים שכבה בעובי של כ-1/2 ס”מ מקרם חמאת הבוטנים. 4. מרכיבים את המנה:
לפחות לפני ההגשה.



11



12

כ-20 דקותזמן הכנה

חומרים:
שקית פודינג בטעם שוקולד בלגי )מתוך האריזה(

שקית פירורי פתי בר שוקו )מתוך האריזה(
2.5 מיכלי שמנת מתוקה )625 מ”ל(

7 כפות טחינה גולמית )100 גרם(
3 כפות סוכר )50 גרם(
½ כוס חלב )100 מ”ל(

100 גרם שוקולד מריר שבור לחתיכות
100 גרם שערות חלבה 

ל-8 כוסות בנפח 150 מ”ל

-

קינוח שוקולד וקרם חלבה

הקרם לשקית הזילוף וחותכים את קצה השקית )ראו עמ׳3(. שניות ולאחר מכן במהירות בינונית למשך כדקה וחצי. מעבירים את יחד עם מיכל שמנת מתוקה, חלב ופודינג במהירות איטית למשך כ-10 3. מכינים את קרם השוקולד הבלגי: במיקסר מקציפים את הגנאש שהכנו גולמית וסוכר במהירות בינונית למשך כדקה וחצי.2. מכינים את קרם החלבה: במיקסר מקציפים מיכל שמנת מתוקה, טחינה במיקרוגל כדקה. מערבבים היטב עד להמסה מלאה ומצננים.1. מכינים את הגנאש: ממיסים ½ מיכל שמנת מתוקה ושוקולד מריר הוראות הכנה:
7. לפני ההגשה מקשטים למעלה בשערות חלבה.    לפחות לפני ההגשה.6. מכסים בניילון נצמד ומעבירים למקרר להתייצבות, מומלץ כשעתיים 5. מזלפים שכבה בעובי כ- ½1 ס”מ מקרם השוקולד הבלגי.4. מפזרים שכבה דקה של שערות חלבה.3. חוזרים על שלבים 1 ו-2.2. מסדרים מעל כפית גדושה של פירורי פתי בר.1. בכל כוס מוזגים כף מקרם החלבה.4. מרכיבים את המנה:
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חומרים:כ-20 דקותזמן הכנה
שקית פודינג בטעם עוגת גבינה )מתוך האריזה(

שקית פירורי פתי בר )מתוך מהאריזה(
1 מיכל שמנת מתוקה )250 מ”ל(

1 בננה חתוכה לקוביות בגודל 1/2 ס”מ
2 כפיות סירופ מייפל

5 כפות ריבת חלב )200 גרם(
250 גרם גבינה לבנה 9%

¾ כוס חלב )150 מ”ל(
שקית במבה במילוי קרם חלבה

לכ-8 כוסות בנפח 150 מ”ל

קינוח גבינה ריבת חלב ובננה

6. לפני ההגשה מפוררים מעל כל כוס במבה חלבה.לפחות לפני ההגשה.5. מכסים בניילון נצמד ומעבירים למקרר להתייצבות, מומלץ כשעתיים 1 ס”מ ומעל מקשטים קצת בריבת חלב שנותרה.קלות להשטחה. מעל מזלפים שכבה נוספת מקרם הגבינה בעובי שלמהבננה המקורמלת. מוסיפים שוב 2 כפיות מפירורי הפתי בר ומנערים ומזלפים שכבה של קרם גבינה בעובי של כ- 1 ס”מ. מוסיפים כפית פירורי פתי בר ומנערים קלות להשטחה. חותכים את קצה שקית הזילוף בתחתית כל כוס שמים 2 כפיות מריבת החלב. מוסיפים כפית גדושה של 4. מרכיבים את המנה:3. מחממים את ריבת החלב במיקרוגל כדקה בכדי להפוך אותה לנוזלית.מעבירים את הקרם לשקית הזילוף )ראו עמ׳3(. למשך כדקה במהירות בינונית, עד שהפודינג מתייצב אך נשאר נוזלי. גבינה, חלב ופודינג למשך כ-10 שניות במהירות איטית ולאחר מכן 2. מכינים את קרם הגבינה: במיקסר מקציפים מיכל שמנת מתוקה, כ- 15 שניות. מעבירים לצלחת קטנה ומצננים עד להרכבה.קטנה. מוסיפים את המייפל ומערבבים יחד על אש בינונית למשך 1. מכינים את הבננה המקורמלת: מניחים את קוביות הבננה במחבת הוראות הכנה:
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כ-25 דקותזמן הכנה
חומרים:

שקית פודינג בטעם עוגת גבינה )מתוך האריזה(
שקית פירורי פתי בר )מתוך האריזה(
100 גרם שוקולד לבן שבור לקוביות

50 גרם קוקוס יבש
1 נקטרינה או 1 מנגו או ½ אננס טרי )בוחרים מה שאוהבים(

1 כפית מיץ לימון
2 כפות סוכר חום

2 פסיפלורות טריות
½1 מכלי שמנת מתוקה )375 מ”ל(

150 גרם גבינה לבנה 9% 
¾ מיכל  קרם קוקוס )300 גרם(

ל-12 כוסות בנפח 150 מ”ל

קינוח קרם קוקוס אקזוטי

מלאה. מוסיפים את הפתי בר והקוקוס, מערבבים ומעבירים למקפיא להתקשות 1. מכינים את תערובת הפתי בר: ממיסים את השוקולד במיקרוגל עד להמסה הוראות הכנה:
5. מכסים בניילון נצמד ומעבירים למקרר להתייצבות, מומלץ כשעתיים לפחות חוזרים שוב על שלושת השלבים. כפיות מתערובת הפתי בר בשכבה אחידה. מוסיפים כף מהפירות המקורמלים. 4. מרכיבים את המנה: בכל כוס שמים 2 כפות מקרם הקוקוס. מוסיפים מעל 2 שהפודינג מגיע למרקם של יוגורט. שניות במהירות איטית ולאחר מכן למשך כשתי דקות במהירות בינונית עדקרם הקוקוס )מומלץ לערבב אותו מעט לפני שמוסיפים( והפודינג למשך כ-10 3. מכינים את קרם הקוקוס: במיקסר מקציפים את השמנת המתוקה, הגבינה, ומערבבים יחד על אש בינונית עד להמסה של הסוכר. מצננים.)כ- 1/2 ס”מ( ומעבירים למחבת קטנה. מוסיפים את הלימון, הסוכר והפסיפלורה 2. מכינים את הפירות המקורמלים: חותכים את הפרי שבחרתם לקוביות קטנות עד ההרכבה )כרבע שעה(. 

* במתכון זה אין צורך להשתמש בשקית הזילוף בגלל שקרם הקוקוס נוזלי יחסית.לפני ההגשה.



טיפ: במקום 1/2 אננס 
בקופסת שימורים של אננס.טרי אפשר להשתמש 
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חומרים:
שקית פודינג בטעם שוקולד בלגי )מתוך האריזה(

שקית פירורי פתי בר שוקו )מתוך האריזה(
2 מיכלי שמנת מתוקה )500 גרם(

50 גרם שוקולד מריר שבור לחתיכות
150 גרם שוקולד חלב שבור לחתיכות

½1 מיכלי גבינת מסקרפונה )375 גרם(
100 גרם פקאן סיני קצוץ 

½ חבילת בצק עלים מופשר )250 גרם(
מעט אבקת סוכר

לקישוט
})לא חובה(

ל-10 כוסות בנפח 150 מ”ל

קינוח שוקולד מסקרפונה

ובעזרת מסננת מפזרים מעל אבקת סוכר. מחזירים לתנור לטמפרטורה של 220°c פורסים את בצק העלים. אופים  כ-½ שעה עד שהבצק אפוי. מוציאים את הבצק 1. מכינים את הקישוט: מחממים תנור ל-180°c. בתבנית מרופדת בנייר אפייה הוראות הכנה:
2. מכינים את הגנאש: ממיסים את השמנת והשוקולד במיקרוגל כ-2 דקות. לכ 2-3 דקות. מצננים.

שניות ולאחר מכן במהירות בינונית למשך כדקה וחצי. מעבירים את הקרם לשקית במיקסר מקציפים את הגנאש עם הגבינה והפודינג במהירות איטית למשך כ-10 3. מכינים את קרם המסקרפונה שוקולד: מערבבים היטב עד להמסה מלאה.
4. מכינים את תערובת פירורי הפתי בר: בקערה קטנה מערבבים את הפקאן עם הזילוף וחותכים את קצה שקית הזילוף )ראו עמ׳3(. 

פירורי הפתי בר.
4. מכסים בניילון נצמד ומעבירים למקרר להתייצבות, מומלץ כשעתיים לפחות 3. חוזרים על שלב 1, ושמית מעל כפית מתערובת פירורי הפתי בר.2. מוסיפים מעל כף מתערובת פירורי הפתי בר ומנערים קלות להשטחה.1. בכל כוס מזלפים שכבה בעובי של כ- 1.5 ס”מ מקרם המסקרפונה שוקולד. 5. מרכיבים את המנה:

5. לפני ההגשה מעמידים מעל שברים מבצק העלים האפוי.לפני ההגשה.

כ-25 דקותזמן הכנה
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העלים ולקשט במקום בשברי גליליות.טיפ: ניתן לוותר על קישוט בצק 
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