
מתכוני שבועות

הפקה ותוכן: עידית זומר רעיונאות עסקית והפקות בע"מ



רשימת המצרכים: 
לסלט:

2 כפות שמן זית
200 גרם גבינת חלומי חתוכה לקוביות

2 שיני שום קצוצות
2 ראשי חסה מסוג סלנובה )בשני צבעים שונים( מופרדים לעלים

15 עגבניות שרי חצויות
1 בצל סגול חתוך לרצועות

רוטב לסלט חרדל ודבש אסם )לפי הצורך(

להגשה:
גילוחי פרמזן

3/4 כוס קרוטונים אסם

הכנה: 
מניחים בכלי הגשה את החסה, הבצל ועגבניות השרי.

מחממים במחבת שמן זית, מוסיפים את גבינת החלומי ומטגנים עד שהיא 
מתחילה להזהיב.

מוסיפים שום ומקפיצים דקה.
מסירים מהאש ומפזרים את הגבינה על הסלט, יוצקים רוטב ומערבבים.

מקשטים עם קרוטונים ומגישים מיד. 
 

סטיילינג: ענת לבל
צילום: שרית גופן

הכנה: אולגה טוכשר

סלט חלומי וקרוטונים 
של רות אוליבר



רשימת המצרכים: 
1 חבילה פסטה פנה פרפקטו אסם

1 בצל סגול גדול חתוך לרצועות
2 שיני שום קצוצות

2 זוקיני חתוכים לקוביות
20 זיתי קלמטה מגולענים

120 גרם גבינת פטה
1 כפית זעתר

1 צנצנת רוטב עגבניות ובזיליקום פרפקטו אסם
2 כפיות שמן זית

מלח ופלפל שחור לפי הטעם

הכנה: 
מכינים את הפסטה לפי ההוראות בגב האריזה.

מטגנים שום ובצל בשמן זית, מוסיפים מלח ופלפל לפי הטעם.
מוסיפים קוביות זוקיני ומטגנים עד להזהבה.

מוסיפים את רוטב העגבניות ומבשלים עד שהוא מגיע לרתיחה.
מוסיפים את הזיתים לרוטב.

מוסיפים את הפסטה לרוטב ומערבבים היטב.

להגשה: 
מפזרים מעל קוביות גבינת פטה וזעתר.

סטיילינג: ענת לבל
צילום: שרית גופן

פסטה יווניתהכנה: ענת לבל



מרכיבים:
1 חבילה פסטה סקונג'יגלי פרפקטו אסם

10 פרחי ברוקולי טרי או קפוא
1.5 כוסות אפונה ירוקה קפואה

3 כפות צנוברים קלויים
1 ראש כרישה 
1 כף שמן זית

1 מיכל שמנת לבישול )250 מ״ל(
100 גרם גבינת פרמזן 

100 גרם שקדים פרוסים קלויים לקישוט

הכנה:
מבשלים את הפסטה לפי ההוראות בגב האריזה.

במידה ומשתמשים בברוקולי טרי מבשלים אותו במים ומלח כ – 10 דקות עד ריכוך. 
במידה והוא קפוא מפשירים אותו.
מפרידים 4 פרחים קטנים להגשה.

משרים במים רותחים את האפונה כ – 10 דקות.
קוצצים דק את הכרישה ומטגנים אותה במחבת עם מעט שמן עד שקיפות.

מוסיפים את השמנת לבישול, מוסיפים מלח ופלפל ומערבבים.
במעבד מזון שמים את הכרישה והשמנת, אפונה, ברוקולי, צנוברים, שמן זית ופרמזן ומעבדים 

למחית חלקה ואחידה. 
שופכים את התערובת למחבת, מוסיפים את הפסטה המבושלת ומקפיצים קלות.

מגישים ומפזרים מעל את 4 פרחי הברוקולי החתוך, השקדים הקלויים וגילוחי פרמזן.

פסטה בקרם ירוק
של דודו בן שמחון 

סטיילינג: ענת לבל
צילום: שרית גופן

הכנה: בת-חן דיאמנט



ציוד נדרש: 
30X24 תבנית מלבנית בגודל

מצרכים:
1 חבילת פסטה קונכיות גדולות פרפקטו אסם למילוי

למלית:
200 גרם ריקוטה 

300 גרם גבינת עזים למריחה
3 כפות ממרח פסטו 
2 שיני שום כתושות 

1/2 כוס אגוזי מלך קצוצים דק 
1/4 כפית אגוז מוסקט

מלח
 

לרוטב:
4 שיני שום פרוסות

1 כוס עלי בזיליקום קצוצים 
1 צנצנת רוטב עגבניות קלאסי פרפקטו אסם

הכנה:
מחממים תנור לחום של 180 מעלות.

להכנת הרוטב:
במחבת רחבה מטגנים את השום 2 דקות. מוסיפים את רוטב העגבניות ומחכים 3 דקות שיתבשל. 

מוסיפים את הבזיליקום הקצוץ.

להכנת המלית:
מערבבים את כל מרכיבי המילוי ומעבירים לשקית זילוף. לוקחים קונכייה אחת וממלאים אותה 

במילוי הגבינות וחוזרים על הפעולה עם כל יתר הפסטה. יוצקים את הרוטב המוכן במגש ומניחים 
בצפיפות את הקונכיות הממולאות.  מזלפים מעט שמן זית מעל הפסטה ואופים בתנור כ – 20 

דקות.
טיפ – לכסות בנייר אלומיניום את התבנית ב – 10 דקות הראשונות של האפייה. 

קונכיות גדולות ממולאות
של רעות עזר

ברוטב עגבניות פרפקטו

סטיילינג: ענת לבל
צילום: שרית גופן

הכנה: בת-חן דיאמנט



מצרכים:
1 חבילה פסטה פפרדלה פרפקטו אסם 

100 גרם פטריות שמפיניון
100 גרם פטריות פורטובלו

100 גרם פטריות יער
150 גרם חמאה

2 שיני שום קצוצות
1 כוס יין לבן

מלח ופלפל שחור לפי הטעם
4 ענפי תימין

100 גרם גבינת פרמזן

הכנה:
מבשלים את הפסטה לפי ההוראות שעל גבי האריזה. 

מחממים במחבת את החמאה, מוסיפים את שיני השום הקצוצות, מלח, פלפל, יין לבן, 50 גרם 
גבינת פרמזן מגורדת, ועלים משני ענפי תימין.

חותכים את הפטריות לחתיכות גדולות ומוסיפים למחבת.
מטגנים את הפטריות כ- 8 דקות, עד שהן מתרככות מעט.

מוסיפים את הפסטה למחבת ומערבבים היטב.

להגשה:
 מפוררים מעל המנה 50 גרם פרמזן ועלי תימין.

פסטה פפרדלה פטריות
של רות אוליבר

סטיילינג: ענת לבל
צילום: שרית גופן

הכנה: אולגה טוכשר



מצרכים:
1/2 חבילה פסטה פנה פרפקטו אסם

1/4 כוס שמן זית
3 שיני שום פרוסות

4 פלפלים קלויים חתוכים לרצועות
25 זיתי קלמטה מגולענים וחצויים 

2 גבעולי בצל ירוק פרוסים לעיגולים
1/2 כוס רוטב עגבניות קלאסי פרפקטו אסם

מלח ופלפל שחור
150 גרם גבינה בולגרית חתוכה לקוביות

5 גבעולי בזיליקום מופרדים לעלים
1/3 כוס צנוברים קלויים

הכנה:
מבשלים את הפסטה לפי ההוראות על גב האריזה.

מחממים מחבת גדולה, מוסיפים שמן זית, ולפי הסדר, תוך הקפצה קלה, שום, פלפלים, בצל 
ירוק וזיתים, ומקפיצים הכל יחד.

מוסיפים את רוטב העגבניות פרפקטו ומתבלים במלח ופלפל.
מביאים לרתיחה, מוסיפים את הפסטה ומערבבים.

מוסיפים את הגבינה הבולגרית, הצנוברים והבזיליקום, מערבבים ומגישים. 

אפשרות הגשה:
פרמזן מגורד 

פסטה בסגנון ים תיכוני
של רות אוליבר

סטיילינג: ענת לבל
צילום: שרית גופן

הכנה: אולגה טוכשר



של רות אוליבר

פיצה ביאנקה
2 פיצות גדולות  או 4 בינוניות

ציוד נדרש: 
תבנית עגולה 

מצרכים:
בצק:

500 גרם קמח שמרים לפיצה ופוקאצ'ה אסם 
לקיצור דרך  )5 דקות התפחה( - קמח שמרים להכנת בצק לפיצה ב - 5 דקות בלבד אסם

2 כפות שמן זית
1/3 1 כוסות מים )320 מ"ל(

1 כפית מלח )10 גרם(
1 כפית סוכר )10 גרם(

מלית:
400 גרם גבינת ריקוטה פרסקה

3 שיני שום פרוסות דק וכתושות
125 גרם פרמזן מגורד

מלח ים

הכנה:
להכנת הבצק:

מערבלים קמח ושמרים במיקסר עם וו לישה כדקה. מוסיפים מים, שמן זית, סוכר ומלח תוך כדי 
10 דקות )לא מוותרים על זמן הלישה!(, עד לקבלת בצק רך, גמיש למגע ונוח לעבוו  ערבול, לשים

דה. מכסים את הקערה בניילון נצמד, מניחים להתפחה של 30 דקות או עד הכפלת הנפח.
מחממים תנור לחום של 200 מעלות )במידה ויש אבן שמוט מניחים אותה בתנור(.

מחלקים את הבצק לשני חלקים, מרדדים לעיגול בקוטר 28-30 ס"מ, מברישים במעט שמן זית 
ואופים את הבצק אפייה חלקית כ-6 דקות.

להכנת המלית והרכבת הפיצה:
מערבבים בקערה ריקוטה, שום ו – 3/4 כמות הפרמזן, מלח ופלפל. מורחים על הבצק שכבת גבינה, 

מפזרים פרמזן )ממה שהשארנו בצד(.
אופים 8-10 דקות, עד ששולי הבצק מזהיבים )הגבינה לא צריכה להיות נמסה!(.

מוציאים ומניחים מיד על הפיצה בזיליקום, חצאי עגבניות שרי, זיתי קלמטה, בצל סגול, מלח, פלפל 
ומעט שמן זית.

מגישים בעודה חמה.

הגשה:
שמן זית

1/2 צרור בזיליקום )עלים שלמים או קרועים גס(
עגבניות שרי צבעוניות חצויות

בצל סגול פרוס
זיתי קלמטה

סטיילינג: ענת לבל
צילום: שרית גופן

הכנה: אולגה טוכשר



ציוד נדרש: 
תבנית פאי עגולה בקוטר 24 ס"מ

מרכיבי הקלתית:
1/2 2 כוסות קמח תופח אסם
2 ענפי תימין מופרדים לעלים

3 ענפי בזיליקום מופרדים לעלים וקצוצים
1/2 כפית מלח

1/2 כפית פלפל שחור
200 גרם חמאה בטמפרטורת החדר

1/3 כוס מים
1 כף חומץ

 
הכנה:

להכנת הקלתית:
לשים היטב בקערה את כל מרכיבי הבצק )ניתן להשתמש גם במעבד מזון(, עד לקבלת בצק אחיד.

עוטפים את הקערה בניילון נצמד ומניחים במקרר כרבע שעה.

להכנת המלית:
במחבת בינונית מחממים חמאה, מוסיפים את הבצל והכרישה, מטגנים תוך כדי ערבוב עד שקצוות 

הבצלים מתחילים להזהיב ומוסיפים את הבצל הירוק. מקפיצים עוד דקה, שתיים.
מסירים מהאש ומניחים למספר דקות על מסננת לקירור והגרת נוזלים מיותרים.

להרכבה ואפייה:
מחממים תנור לחום של 180 מעלות.

מרדדים ומרפדים את התבנית בקלתית.
שמים מעליה את מלית הבצלים בצורה אחידה.

מפזרים מעל את הגבינה הבולגרית.
טורפים את הביצים, השמנת פלפל ומלח, ויוצקים את התערובת על המלית והבולגרית.

מפזרים פרמזן ואופים כ - 35-40 דקות או עד שהקיש זהוב ומוכן.
 

ֿ

קיש עם טריק )שלושת הבצלים(
 

מרכיבי המלית:
30 גרם חמאה

1 כף שטוחה אבקת מרק בצל אסם
2 בצלים חתוכים לקוביות גסות

2 כרישות חתוכות לעיגולים
3 בצלים ירוקים חתוכים גס

150 גרם גבינה בולגרית חתוכה לקוביות
50 גרם פרמזן מגורדת

4 ביצים
1 מיכל שמנת מתוקה )250 מ"ל(

מלח
פלפל שחור

סטיילינג: ענת לבל
צילום: שרית גופן

הכנה: אולגה טוכשר

של רות אוליבר



3 פיצות

ציוד נדרש: תבנית תנור

רשימת המצרכים:
לבצק:

500 גרם קמח שמרים לפיצה ופוקאצ'ה אסם
1 כפית מלח

1 כף סוכר
4 כפות שמן זית

1/2 1 כוסות מים בטמפרטורת החדר

לרוטב:
לקיצור דרך ניתן להשתמש ברוטב לפיצה ולזניה פרפקטו אסם

3 עגבניות מרוסקות בפומפייה
3 כפות רסק עגבניות

3 שיני שום כתוש
2 כפות שמן זית

4 כפות מים
1 כפית מלח
1 כפית סוכר

פלפל שחור גרוס

אופן הכנה:
להכנת הבצק:

מערבבים את חומרי הבצק ומכסים במגבת. מתפיחים כחצי שעה. 

להכנת הרוטב:
מבשלים את שמן הזית, העגבניות והשום ומוסיפים את רסק העגבניות. מוסיפים מים ותבלינים, 

מבשלים, תוך ערבוב כ – 7 דקות. מצננים. 

להרכבת הפיצה:
מחממים תנור לחום של 190 מעלות.

מחלקים את הבצק ל – 3 חלקים. מרדדים כל חלק ומסדרים אותו על תבנית משומנת, יוצקים 
מהרוטב ומפזרים את הגבינות והתוספות.

אופים כ – 20 דקות. 

סטיילינג: ענת לבל
צילום: שרית גופן

הכנה: בת-חן דיאמנט

גבינות:
גבינה צהובה ומוצרלה מגוררות 

ומעורבבות יחד

לתוספות:
עגבניות שרי ובצל סגול

או כל תוספת אחרת שאוהבים – עלי 
בזיליקום, זיתים, פטריות, תירס ועוד

פיצה ביתית ואיכותית
של דודו בן שמחון



ציוד נדרש: 
תבנית מלבנית

מרכיבים:
לזניה:

200 גרם גבינת קשקבל מגורדת
1 חבילה עלי לזניה עם תרד פרפקטו אסם

פרוסות דקות של גבינת מוצרלה

מלית פטריות:
50 גרם חמאה

1 בצל סגול קצוץ דק
1 סלסלת פטריות שמפיניון פרוסות

2 כפות יין לבן
1/4 כפית מלח

פלפל שחור גרוס

הכנה:
להכנת המלית:

מחממים את החמאה במחבת.
מוסיפים את הבצל ומטגנים עד שקיפות.

מוסיפים את הפטריות והיין, ומטגנים עד שהנוזלים מתאדים כ – 5 דקות. 
מתבלים, מערבבים ומסירים מהאש.

להכנת רוטב הבשמל:
ממיסים את החמאה בסיר קטן, מוסיפים את הקמח ומערבבים היטב עד שהם מתאחדים למרקם 

משחתי חלק.
מנמיכים את הלהבה, מוסיפים את החלב ומערבבים היטב.

מתקבל רוטב דליל וחלק.
מוסיפים את אגוז המוסקט ופלפל לבן ומערבבים כ - 2 דקות, תוך כדי בישול.

להרכבת הלזניה:
מחממים תנור לחום של 180 מעלות.

מרפדים את תחתית התבנית בעלי לזניה.
שמים 1/4 כמות מרוטב הבשמל.

שמים מעל 1/4 מכמות המלית.
מפזרים מעל 1/4 מכמות גבינת הקשקבל.

חוזרים על הפעולה פעמיים.
בפעם השלישית מסיימים עם עלי הלזניה.

מעל שכבת עלי הלזניה השלישית מפזרים את רוטב הבשמל שנותר ומפזרים את גבינת הקשקבל 
שנותרה.

מפזרים מעל פרוסות דקות של גבינת מוצרלה.
אופים בתנור כחצי שעה.

מוציאים מהתנור ונותנים ללזניה להצטנן כרבע שעה לפני שפורסים אותה.

לזניית פטריות קטיפתית
של דודו בן שמחון 

רוטב בשמל:
50 גרם חמאה
2 כוסות חלב
3 כפות קמח

קורט אגוז מוסקט
חצי כפית מלח

1/4 כפית פלפל לבן 

סטיילינג: ענת לבל
צילום: שרית גופן

הכנה: בת-חן דיאמנט



ציוד נדרש: סיר ג'חנון בקוטר 24 ס"מ 
או סיר עגול שמיועד לתנור 

מצרכים:
1 חבילת קנלוני פרפקטו אסם

למלית:
1 חבילת תרד - 300 גרם

1 חבילת גבינת ריקוטה/טוב טעם
500 גרם גבינה לבנה

1 ביצה
2 כפות קמח 

מלח ופלפל לפי הטעם
קורט אגוז מוסקט

1 כפית אבקת מרק בצל אסם
1 בצל קצוץ 

אופן ההכנה:
מרפדים את הסיר בתחתית ובדפנות בנייר אפייה ומורחים עליו טיפת חמאה.

מחממים תנור לחום של 180 מעלות – טורבו. 

להכנת המלית:
שמים בקערה את הגבינות. מטגנים במחבת את הבצל עד שקיפות. מקררים את התרד 

ומוסיפים לתערובת הגבינות, מוסיפים את התבלינים ואבקת המרק, קמח וביצה ומערבבים.

להכנת הרוטב: 
מטגנים את הבצל והחמאה עד שקיפות, מוסיפים את השמנת לבישול, התבלינים, אבקת 

המרק והקורנפלור מערבבים היטב ומביאים לרתיחה. 
יוצקים מעל הקנלוני את הרוטב ומכסים בנייר אפייה עגול ומעליו נייר כסף. 

אופים כ – 40 דקות. 
מסירים את נייר הכסף והאפייה, מפזרים למעלה את הפרמזן ומחזירים לתנור לעוד 6 דקות 

או עד הזהבה.

 מאפה קנלוני 
לרוטב:

1 בצל קצוץ 
2 מיכלי שמנת לבישול )500 מ"ל(

1 כף שטוחה אבקת מרק בצל אסם
50 גרם חמאה

2 כפות קורנפלור
מלח ופלפל לפי הטעם 

קורט אגוז מוסקט 
100 גרם גבינת פרמזן

של אופירה פחימה

סטיילינג: ענת לבל
צילום: שרית גופן

הכנה: בת-חן דיאמנט



רשימת המצרכים: 
תחתית + פירורים:

1/2 3 כוסות קמח תופח אסם
1/2 כוס שמן
1/3 כוס סוכר

150 גרם חמאה
1/2 כוס מיץ תפוזים

1 שקית סוכר וניל

ציוד נדרש: 
רינג קפיץ שקוטרו 24 ס"מ או תבנית עגולה בקוטר 28 ס"מ

הכנה: 
להכנת התחתית והפירורים:

שמים בקערה גדולה את כל המרכיבים ולשים עד קבלת בצק אחיד. עוטפים בניילון נצמד ומניחים 
במקרר לשעה. 

מחממים תנור לחום של 160 מעלות. 
מכניסים לתנור תבנית עם מים חמים שתשב בשלב התחתון של התנור, לאפייה בשילוב אדים. 

הטכניקה הזו הופכת את העוגה לעסיסית, אוורירית וגבוהה.
מניחים רינג קפיץ שקוטרו 24 על תבנית מרופדת בנייר אפייה או תבנית עגולה מספר 28.

מקמחים ומרדדים חצי מכמות הבצק לעיגול גדול, גדול יותר מהתבנית, כדי להשאיר מספיק בצק 
לריפוד דפנות התבנית.

מתיזים מעט ספריי שמן על הדפנות ותחתית התבנית, מניחים את הבצק המרודד באופן כזה שגם 
הדפנות יהיו מכוסות בבצק.

להכנת הפירורים: 
משטחים את שאריות הבצק שנותרו בתבנית משומנת ואופים עד הזהבה )בערך כ - 20 דקות(.

לאחר מכן מפוררים לפירורים.
מכניסים את התבנית עם התחתית למנוחה במקפיא.

להכנת שכבת הגבינה:
מפרידים את הביצים לשתי קערות.

מוסיפים לקערת החלבונים סוכר ומקציפים לקצף יציב ומבריק.
לקערת החלמונים מוסיפים את שאר החומרים ומקציפים / מערבבים לתערובת אחידה. 

מקפלים את קצף החלבונים לתערובת החלמונים. יש לבצע את הערבוב בעדינות, כדי לא לפגוע 
באווריריות ובנפח של התערובות.

אפייה:
מוציאים את התבנית עם בצק העוגה מהמקפיא ויוצקים את שכבת הגבינה.

אופים כ-70 דקות.

להכנת הציפוי:
מספר דקות לפני סיום האפייה, מערבבים את גביעי השמנת החמוצה עם אבקת הסוכר.

בתום האפייה מוציאים את העוגה מהתנור ויוצקים עליה את הציפוי, משטחים לשכבה אחידה 
ומחזירים לתנור ל - 5 דקות נוספות.

מוציאים את העוגה מהתנור, מקררים לטמפרטורת החדר ומכניסים למקרר למשך לילה.

הגשה:
למחרת מוציאים את העוגה מהמקרר ומפזרים את הפירורים מעל לציפוי השמנת.

חותכים בזהירות פיסת עוגה עסיסית וגבוהה, ומעבירים לצלחת הגשה.

• אם נשארים פירורים, ניתן לאחסן בקופסה, ולהשתמש בהם לפעם הבאה.

המלכה של עוגות הגבינה 
של אופירה פחימה

שכבה אמצעית - הגבינה:
6 ביצים

1 קילו גבינה לבנה
1 גביע שמנת של פעם

1/4 1 כוסות סוכר
1 חבילה אינסטנט פודינג וניל אסם 

3 כפות קורנפלור
3 כפות קמח

1 כפית תמצית וניל

שכבה עליונה - הציפוי:
2 גביעי שמנת חמוצה

4 כפות אבקת סוכר

סטיילינג: אינה גוטמן
צילום: שרית גופן

הכנה: נעמה רן



רשימת המצרכים: 
ציוד נדרש: תבנית עגולה בקוטר 24 ס"מ

עוגה:
5 ביצים

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

1 כוס סוכר )200 גרם(
4 כפות קורנפלור

1 חבילה אינסטנט פודינג וניל אסם
קורט מלח

ציפוי:
1 מיכל שמנת מתוקה )250 מ"ל(

1 כוס חלב
1 חבילה אינסטנט פודינג וניל אסם

הכנה:
להכנת העוגה:

מחממים תנור לחום של 200 מעלות.
מניחים בתחתית התנור תבנית או סיר עם 4 כוסות מים רותחים ליצירת לחות בתנור.

מפרידים את הביצים לחלמונים וחלבונים.
מקציפים את החלבונים במהירות גבוהה עם הסוכר וקורט מלח. כאשר הקצף יציב מעבירים 

לקערה גדולה.
מקציפים את החלמונים ומוסיפים את הגבינות, אינסטנט פודינג וניל והקורנפלור, עד לקבלת 

תערובת חלקה.
מקפלים בעדינות בתנועות סיבוביות את תערובת הגבינות לקצף החלבונים.

מוזגים את הבלילה לתבנית. 
מכניסים את התבנית לתנור, מורידים את טמפרטורת התנור לחום של 150 מעלות ואופים 

כ-75 דקות.
מקררים את העוגה.

להכנת הציפוי:
מקציפים את מרכיבי הציפוי לקצפת ומעטרים את העוגה.

מכניסים למקרר לקירור והתייצבות. 

 עוגת גבינה אפויה 

סטיילינג: ענת לבל
צילום: שרית גופן

הכנה: אולגה טוכשר

 עם קצפת של רות אוליבר



ציוד נדרש: 
תבנית עגולה בקוטר 24 או 26 ס"מ

מצרכים:
לבצק פירורים:

2 כוסות קמח תופח אסם
1/2 כוס סוכר

2 ביצים
1/2 כף דבש

1/2 כפית אבקת סודה לשתייה
1 שקית אבקת סוכר וניל

1/2 כוס שמן

אופן ההכנה:
מחממים תנור לחום של 170 מעלות.

מתחילים בהכנת באן מארי. שמים בקערה את כל מרכיבי העוגה, למעט הקמח, ומערבבים עם 
מרית לאיחוד התערובת.

שמים את הקערה על הסיר וכשהמים חמים מערבבים כ - 10 דקות עם מרית )יש לשים לב 
שהקערה לא תיגע במים שבסיר והרתיחה רגועה(.

אחרי 10 דקות מסירים מהגז ומוסיפים את הקמח. מערבבים היטב עד להטמעת כל הקמח.
מניחים בצד כרבע שעה ורק לאחר מכן מתחילים לעבוד.

מחלקים את הבצק לשלושה חלקים, כך שהכדור השלישי יהיה בגודל של תפוז.
מרדדים את שני הכדורים הגדולים לגובה של 1.5 ס"מ וקורצים לפי גודל התבנית העגולה.          

את השאריות שמים בצד, לאפייה יחד עם הכדור הקטן, לקישוט הסופי של העוגה.
אופים את התחתית הראשונה עד להזהבה. 

מוציאים מהתנור ומניחים על רשת לקירור. אחרי הקירור מעבירים לצלחת הגשה להרכבה 
)התחתית תופחת במעט(.

כך עושים גם עם הכדור הגדול השני.
מרדדים את הכדור הקטן דק מאוד וכך גם את השאריות שנשארו לנו מהעיגולים.

להכנת הקרם:
מקציפים גבינת נפוליאון ומוסיפים שמנת המתוקה, אינסטנט פודינג, גרידת לימון ומקציפים.

להרכבת העוגה:
מורחים על שכבת הבצק הראשונה את הקרם ביד חופשית, מעל מניחים את השכבה השנייה 

ומעליה מניחים את הקרם באמצעות כף ביד חופשית.
את הבצק הדק שאפינו שוברים לחתיכות ומקשטים מעל.

אם נשאר קרם ניתן להכין בכוסות עוגת גבינת פירורים עם הבצק שנשאר או עוגת גבינה מאורכת  
)אינגליש קייק(.

 עוגת גבינה פירורים 
לקרם:

2 חבילות שמנת מתוקה להקצפה )500 מ״ל( 
1 גביע גבינת נפוליאון

1 חבילת אינסטנט פודינג וניל אסם
גרידה מלימון אחד

סטיילינג: ענת לבל
צילום: שרית גופן

הכנה: בת-חן דיאמנט
של אירמה קזר



ציוד נדרש: 
תבנית עגולה בקוטר 24 ס"מ

מצרכים:
בסיס:

200 גרם ביסקוויטים פתי בר קלאסי אסם
85 גרם חמאה מומסת

1 כף ממרח שוקולד למריחה 

מלית:
2 גביעי גבינה לבנה )500 גרם(

1 גביע גבינת מסקרפונה )250 גרם(
1 חבילת אינסטנט פודינג וניל אסם
2 מיכלים שמנת מתוקה )500 מ"ל(

3/4 כוס סוכר )150 גרם(

זיגוג וקישוט:
250 גרם ריבת חלב

4 כפות שמנת מתוקה

הכנה:
להכנת הבסיס:

במעבד מזון מעבדים את הביסקוויטים והחמאה הקרה לפירורים לחים.
מהדקים את תערובת  הפירורים לתחתית התבנית ומקררים במקפיא כ – 10 דקות.

להכנת המלית:
מקציפים שמנת מתוקה עם סוכר לקרם במרקם יציב, אך לא נוקשה, ומעבירים לקערה.

מקציפים באותה קערת מיקסר )אין צורך לשטוף(, במהירות בינונית,  גבינת שמנת,  גבינת 
מסקרפונה ואינסטנט פודינג למרקם יציב.

מקפלים את הקצפת לתערובת הגבינה, יוצקים את התערובת על הבסיס ומעבירים למקפיא 
לשעה עד שעתיים.

להכנת הציפוי:
מחממים את ריבת החלב עם השמנת במיקרוגל בפולסים, מערבבים כל 30 שניות, עד שהתערובת 

לא חמה מדי אלא נוזלית, במרקם של שמנת.
מערבבים ומקררים מעט, יוצקים ומכסים את פני העוגה.

מקפיאים 4-5 שעות.
מוציאים מהמקפיא חצי שעה לפני ההגשה. 

עוגת גבינה קרמל חגיגית
ב-5 דקות של רות אוליבר

סטיילינג: ענת לבל
צילום: שרית גופן

הכנה: אולגה טוכשר


