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מאפים
בריוש
מצרכים:

190 גר' (3/4 כוס) קמח לבן
3 ביצים

40 גר' (1 כפית) שמרים יבשים
1 כפית מלח

15 גר' (1 כף) סוכר
1 ביצה להברשה
2 כפות חלב קר

125 גר' (1/2 כוס) חמאה קרה חתוכה לקוביות 

פעולת הלישה ומעניק לו את הגמישות 
הרצויה.

יש להקפיד על שמירת מרחק של 2-3 
ס"מ בין הזרוע האוחזת ברולר לבין 
הקערה כדי שהבצק יעבור בצורה חלקה.

נעבוד עם קערת הנירוסטה.

מכניסים לקערה את הקמח, הביצים, 
שמרים, מלח סוכר וחלב ומפעילים את 
הקערה על מהירות נמוכה. ממשיכים 
את הלישה כ-3 דקות ומגבירים למהירות 

בינונית לעוד 3 דקות נוספות.

מאיטים את המהירות ומוסיפים את החמאה 
לאט לאט (לא בבת אחת) 

ממשיכים ללוש את הבצק עד שמתקבל 
בצק גמיש ודביק. מכסים את הקערה 

ומעבירים למקרר למשך כשעה. 

מוציאים מהמקרר ומעבירים למשטח 
עבודה מקומח. לשים היטב עד שיוצא 
כל האויר. מרדדים עד לקבלת עובי של 
כ-2.5 ס"מ. מקפלים ל3 ולשים שוב. 
לחזור על פעולה זו 3-4 פעמים לפחות.

מחזירים את הבצק לקערה ומחזירים 
למקרר למשך שעה נוספת.

מחממים את התנור ל-225 מעלות.

מניחים את הבצק על משטח עבודה 
מקומח ולוחצים בזהירות להוצאת האויר. 

לשים את הבצק לגודל התבנית (אנו 
ממליצים על תבנית אינגליש קייש)

מכניסים את הבצק לתבנית משומנת 
ומניחים את הבצק. מברישים בביצה 

טרופה ואופים לפי ההנחיות הבאות:

אנו בדאבו ממליצים לאפות את הבריוש 
בתנור הבית שלנו וככל שמשך האפיה 
יהיה ארוך יותר, כך צפויה לבריוש תוצאה 

טובה יותר. 

להלן זמני האפיה המומלצים לאפיה: 
תנור בייתי רגיל 175 מעלות למשך 40 
DAVO ב-175 מעלות דקות | תנור 

במשך 50 דקות 

מוציאים את הבריוש רק 
כשרואים צבע אפיה יפה.

מקררים על גבי רשת ומגישים. 

חלה לשבת
(שימו לב, זהו מתכון חלבי)

מצרכים: 
25 גר' (1.5 כפות) שמרים יבשים

500 מ"ל (2 כוסות) מים
1/2 כפית מלח

50 מ"ל (1/4 כוס) סוכר
1,200 גר' (5 כוסות) קמח לבן לחלות

2 כפות מרגרינה

להברשה:
1 ביצה

פרג או שומשום
ְבִּרּיֹוׁש (מצרפתית: Brioche) הוא
מאפה צרפתי עשוי מבצק שמרים 

עשיר במיוחד, שתכולת הביצים והחמאה 
הגבוהה שבו מעניקה לו פנים רך ואוורירי.

ומבריק  מוזהב  כהה,  קרום  לבריוש 
ביצים  לעתים  או  ביצים  מהברשת 

בתוספת חלמונים.

ניתן לאפות אותו כלחם או כמאפה אישי. 
כיום יש הממלאים אותו במילויים שונים, 

מתוקים או מלוחים.

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים ברולר אשר 
לש את הבצק בצורה אחידה ודואג שלא 
יהיה גר' אחד של בצק שלא יעבור את 

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים ברולר אשר לש 
את הבצק בצורה אחידה ודואג שלא יהיה 
גר' אחד של בצק שלא יעבור את פעולת 
הלישה ומעניק לו את הגמישות הרצויה. 

יש להקפיד על שמירת מרחק של 2-3 
ס"מ בין הזרוע האוחזת ברולר לבין 
הקערה כדי שהבצק יעבור בצורה חלקה.

מחממים את המים עד להופעת בועות 
רתיחה ומפוררים את השמרים. מתחילים 
להפעיל את המערבל במהירות הנמוכה 
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ביותר. מוסיפים את הסוכר, קמח, מרגרינה 
ומלח ולשים במשך 5 דקות. מכסים את 
הקערה ונותנים לבצק לתפוח כ-1/2 שעה. 
מחלקים את הבצק לשני חלקים וכל חלק 
מחלקים ל-3 חלקים שווים. מגלגלים את 

החלקים לכדורים ומכסים במגבת. 

לוקחים כל כדור ולשים אותו לאורך 
לנקניק ארוך. 

לוקחים שלושה נקניקים וקולעים אותם 
לצורת צמה. לוחצים בקצוות על מנת 
לסגור את הפינות ומניחים בתבנית אפיה 
מרופדת בנייר אפיה משומן. מכסים את 
התבנית במגבת ומשאירים להתפחה 

לעוד 1/2 שעה.

מברישים את החלות עם ביצה טרופה 
ומפזרים מעל שומשום או פרג לפי הטעם.

אופים את הלחם לפי ההנחיות הבאות: אנו 
בדאבו ממליצים לאפות את הלחם בתנור 
הבית שלנו וככל שמשך האפיה יהיה ארוך 
יותר, כך צפויה ללחם תוצאה טובה יותר. 

להלן זמני האפיה המומלצים לאפיית 
החלה: תנור בייתי רגיל ב-200 מעלות 
DAVO תנור  | דקות   30 למשך 

דקות.   45 למשך  מעלות   200 ב-

מוציאים את החלות רק כשרואים צבע 
אפיה יפה.מקררים 
רשת  י  ב ג על 

ומגישים.

כיכר לחם לבן
מצרכים:

900 גר' (4 כוסות) קמח לבן
50 גר' (1 כוס) חמאה 

600 סמ"ק (2.5 כוסות) מים או חלב
50 גר' (1 כפית) שמרים יבשים

1 כפית מלח

אופים את הלחם לפי ההנחיות הבאות: אנו 
בדאבו ממליצים לאפות את הלחם בתנור 
הבית שלנו וככל שמשך האפיה יהיה ארוך 
יותר, כך צפויה ללחם תוצאה טובה יותר.

להלן זמני האפיה המומלצים לאפיית 
הלחם: תנור בייתי רגיל 230 מעלות למשך 
45 דקות | תנור DAVO ב-230 מעלות

במשך 120 דקות.

מוציאים את 
הכיכרות, מקררים 

על גבי מגבת 
נקיה ומגישים. 

יש להקפיד על שמירת מרחק של 2-3 ס"מ 
בין הזרוע האוחזת ברולר לבין הקערה כדי 

שהבצק יעבור בצורה חלקה.

מניחים את הקמחים בקערת הנירוסטה. 
מוסיפים את השמרים ואת המים ולשים 
במהירות נמוכה במשך 10 דקות. מכסים 
ומעבירים למקום קריר להתפחה למשך 
לילה שלם או במקום חמים במשך 3 שעות.

יום שני שלבי ההכנה:
שוטפים את הלימונים ומייבשים היטב. 
מגרדים את הקליפה הצהובה בעזרת פומפיה. 

מעבירים את הקמח בקערת הנירוסטה 
וממיסים את השמרים בקערה קטנה. 
הקמח  על  השמרים  את  שופכים 
 3 ומתחילים בפעולת הלישה במשך 
דקות במהירות הנמוכה ביותר. מוסיפים 
את השמן ולשים במשך 10 דקות נוספות. 
מוסיפים את המלח ומעלים למהירות 
בינונית. מכסים את הקערה ומתפיחים 

למשך שעה וחצי לפחות.

אופים את הלחם לפי ההנחיות הבאות: אנו 
בדאבו ממליצים לאפות את הלחם בתנור 
הבית שלנו וככל שמשך האיפה יהיה ארוך 
יותר, כך צפויה ללחם תוצאה טובה יותר. 

להלן זמני האפיה המומלצים לאפיית 
הלחם: תנור בייתי רגיל 230 מעלות למשך 
45 דקות | תנור DAVO ב-230 מעלות

במשך 120 דקות 

מוציאים את 
הכיכרות, מקררים 

על גבי מגבת 
נקיה ומגישים.

כיכר לחם לימון
מצרכים

2 לימונים טריים וצהובים
650 גר' 3 כוסות קמח לבן 
15 גר' 1 כף שמרים יבשים 

250 מ"ל 1 כוס מים 
50 מ"ל 1/2 כוס שמן זית 

20 גר' 1.24 כפות מלח אטלנטי 

לחם לימון הוא למעשה עוגת לימון העשויה 
מקמח דורום המעניקה ללחם ארומת 
לימונים ולחות נעימה לכל פרוסה. נהוג 
לאכול לחם לימון בהפסקות התה ביום 
שישי בצהריים ממש לפני כניסת השבת.

יום ראשון שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים ברולר אשר לש 
את הבצק בצורה אחידה ודואג שלא יהיה 
גרם אחד של בצק שלא יעבור את פעולת 

הלישה ומעניק לו את הגמישות הרצויה.

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים ברולר אשר לש 
את הבצק בצורה אחידה ודואג שלא יהיה 
גר' אחד של בצק שלא יעבור את פעולת 
הלישה ומעניק לו את הגמישות הרצויה.

יש להקפיד על שמירת מרחק של 2-3 
ס"מ בין הזרוע האוחזת ברולר לבין 
הקערה כדי שהבצק יעבור בצורה חלקה.

בסיר קטן ממיסים את החמאה ומוסיפים 
את כל הנוזלים. מכניסים את הקמח 
לקערת הנירוסטה ומתחילים בהפעלת 
המערבל במהירות נמוכה. מוסיפים את 
החמאה המומסת עם הנוזלים וממשיכים 
את פעולת הלישה עד למהירות בינונית. 
מוסיפים את המלח ולשים במשך 8 דקות.

מכסים את הקערה ומעבירים להתפחה 
למשך 30 דקות.

מניחים את הבצק על משטח עבודה 
מקומח. מחלקים את הבצק ל3 כדורים 

ולשים עד לקבלת צורה אחידה.

משמנים תבנית אפיה במעט שמן. 
מניחים את הבצק במרכז התבנית 
ומכסים בעזרת מגבת עד להכפלת 

גודל הכיכרות.
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לחם כהה שחור
מצרכים:

500 גר' (2.5 כוסות) קמח שיפון 
500 גר' (2.5 כוסות) קמח לבן

250 גר' (1.5 כפות) שאור 
1 כף מלח 

1000 סמ"ק (4 כוסות) מים
1 כף כמון / אניס או כל תערובת
תבלינים המתאימים ללחם כפרי 

50 גר' (1/4) כוס זרעי חמניות

משמנים תבנית אפיה ושמים כל כדור 
במרכז התבנית. מניחים את התבנית 
במרכז התנור ומניחים קערה חסינת אש 

עם מים בתחתית תא האפיה. 

אופים את הלחם לפי ההנחיות הבאות: אנו 
בדאבו ממליצים לאפות את הלחם בתנור 
הבית שלנו וככל שמשך האיפה יהיה ארוך 
יותר, כך צפויה ללחם תוצאה טובה יותר. 

להלן זמני האפיה המומלצים לאפיית 
הלחם: תנור בייתי רגיל 200 מעלות למשך 
45 דקות | תנור DAVO ב-200 מעלות

במשך 120 דקות 

מוציאים את הכיכרות, מקררים על 
גבי רשת ומגישים רק ביום שלמחרת.

לחם דני הוא לחם מסורתי צפון אירופאי 
הדורש הכנה מדוקדקת של החומרים וכן 

יומיים של הכנה.

לקבלת תוצאות טובות מומלץ להשתמש 
בשאור שהוכן מגור שאור ותיק והתוצאות 

מובטחות.

להכנת המתכון אנו משתמשים בקערת 
הנירוסטה הגדולה ובוו הלישה כמופיע 

בתרשים.

יש להקפיד על חיבורו הידוק וו הלישה 
לזרוע המיקסר.

שלבי הכנה
מחברים את כל החומרים בעזרת וו 
הלישה (קערת הנירוסטה הגדולה) עד 

לקבלת מרקם אחיד.

מכסים את הקערה עם מכסה הפלסטיק 
או עם ניילון נצמד ולהשאיר בטמפרטורת 
החדר למשך 12 שעות לפחות. בימים 

חמים מומלץ לאחסן במקום קריר. 

יום שני שלבי הכנה:
מוסיפים את הבצק שהוכן ביום הראשון. 
לשים במהירות נמוכה ביותר בעזרת 
20 דקות. מכסים  וו הלישה, למשך 

ומשאירים לתפיחה למשך שעתיים. 

משמנים מחבת עם מעט שמן צמחי 
ומעבירים את הבצק לתוך המחבת 
ומאפשרים לבצק לגלוש מעבר למחבת.

אופים את הלחם לפי ההנחיות הבאות: אנו 
בדאבו ממליצים לאפות את הלחם בתנור 
הבית שלנו וככל שמשך האפיה יהיה ארוך 
יותר, כך צפויה ללחם תוצאה טובה יותר. 

להלן זמני האפיה המומלצים לאפיית 
הלחם: תנור בייתי רגיל 230 מעלות למשך 
45 דקות | תנור DAVO ב-230 מעלות

במשך 60 דקות.

מוציאים את 
הכיכרות, מקררים 

על גבי רשת 
ומגישים. 

לחם כהה שחור הוא אחד הלחמים הכי 
מסורתיים שיש. 

אין יותר מתאים מלבצוע לחם שחור טרי 
עם חמאה, קצת דג מלוח מהביל או 
לטבול פרוסה בקערת מרק חם וטעים.

לקבלת תוצאות טובות אנו ממליצים 
להשתמש בשאור שהוכן מראש.

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים בוו הלישה 
אשר לש את הבצק בצורה אחידה 

ומעניק לו את הגמישות הרצויה.

כל  את  המערבל  לקערת  מכניסים 
הקמחים ומכניסים את השאור. 

מתחילים בפעולת הלישה ומוסיפים את 
המים ומאחדים את הבצק במהירות נמוכה 
עד לקבלת מרקם אחיד.  מכסים את 
הקערה וממתינים לתפיחה למשך 12 שעות.

לאחר התפיחה, מוסיפים את התבלינים 
ולשים עד לקבלת מרקם אחיד.

מוציאים מהקערה ולשים על מנת להוציא 
את האויר. מחלקים את הבצק שהתקבל 

לשתיים ולשים אותם לצורת כדור. 

לחם שיפון דני
מצרכים ליום הראשון

450 גר' 2 כוסות מים
400 גר' 1.75 כוסות קמח שיפון 

115 גר' 1/2 כוס שאור מוכן 
120 גר' 1/2 כוס זרעי חמניות קלויים 

30 גר' 2 כפות זרעי פשתן 
3 גר' 1 כפית מלח

מצרכים ליום השני:
200 גר' 3/4 כוס מים 

10 גר' 2 כפיות שמרים יבשים 
225 גר' 1 כוס קמח שיפון טחון גס 
150 גר' 2/3 כוס קמח חיטה לבן 

115 גר' 1/2 כוס שאור מוכן 

נאן
מצרכים:

2 ביצים
60 מ"ל (1/4 כוס) יוגורט 
175 מ"ל (3/4 כוס) חלב 

60 מ"ל (1/4 כוס) שמן זית 
1 ק"ג (4 כוסות) קמח לבן 

1 כף סוכר 
1.5 כפות אבקת אפיה 

1 כפית מלח 

נאן הוא סוג של לחם שטוח עגול, 
דומה בצורתו לפיתה גדולה ורכה. 

בצק הנאן עשוי מקמח חיטה ומכינים 
אותו בטנדורי. במקרים רבים מוסיפים 

לו תוספות כגון שומשום, שום או 
מילוי של בשר, ירקות או גבינה.

הנאן הוא אחד מסוגי הלחם הנפוצים 
בהודו ושכנותיה, אך כיום הוא מוגש בכל 

מסעדה הודית בארצות רבות.

את הנאן אופים מקמח חיטה, לרוב קמח 
לבן, מעט יוגורט ושמרים.

הנאן מהווה תוספת לארוחה ולעתים 
מהווה את הארוחה כולה.
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שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים ברולר אשר לש 
את הבצק בצורה אחידה ודואג שלא יהיה 
גר' אחד של בצק שלא יעבור את פעולת 
הלישה ומעניק לו את הגמישות הרצויה. 

יש להקפיד על שמירת מרחק של 2-3 
לבין  ברולר  האוחזת  הזרוע  בין  ס"מ 
הקערה כדי שהבצק יעבור בצורה חלקה.  
מתחילים בהפעלת המערבל ללא הסכין 
שעל הדופן. יש להקפיד שזרוע הלישה 
מורחקת לפחות ב-3 ס"מ מדופן הקערה.

מכניסים לקערה את כל המרכיבים היבשים 
ומפעילים את המערבל על מהירות נמוכה. 
מוסיפים אחד אחרי השני את הביצים, 
יוגורט חלב והשמן זית. מוסיפים את הסכין 
ולשים במהירות נמוכה במשך 10 דקות 

נוספות עד לקבלת בצק אחיד ואלסטי.

מעבירים את הבצק למשטח מקומח. 
מחלקים ל-8 חלקים שווים ומגלגלים 
אותם לכדורים שווים. מכסים את הבצק 
לוקחים  שעה.  למשך  לחה  במגבת 
כל כדור ולוחצים עליו להוצאת האויר. 
מרדדים את הבצק עד לעובי כ-3 מ"מ.

אנו בדאבו ממליצים לאפות את הלחם בתנור 
הבית שלנו וככל שמשך האפיה יהיה ארוך 
יותר, כך צפויה ללחם תוצאה טובה יותר.

להלן זמני האפיה המומלצים לאפיית 
הנאן: תנור בייתי רגיל 225 מעלות | תנור 

DAVO ב-220 מעלות.
הופכים תבנית ומכניסים אותה כשהיא 
הפוכה לתנור. מרפדים במשטח סיליקון או 
נייר אפיה ואופים את הנאן למשך 3-4 דקות 
עד היווצרות בועות אויר ומתקבל צבע יפה. 

מגישים עם מנות אותנטיות מזרחיות 

פוקצ'ה
מצרכים:

2 כפות שמן זית
900 מ"ל (4 כוסות) קמח חיטה ללחם

2 כפיות מלח
25 גר' (1.5 כפות) שמרים יבשים

400 מ"ל (1.5 כוסות) מים פושרים

שנאפה  שטוח  לחם  היא  ה  פוקאצ'
בתנור אפייה. בדרך כלל היא מצופה 
בבצל, עשבי תיבול או מצרכי מזון שונים, 
הקשורים לפיצה. המילה נגזרת מהמילה 
הלטינית focus שמשמעותה "מרכז"
כמו גם אח; האח הייתה מרכז הבית 

בעבר, והלחם הזה נאפה במרכזה.

הפוקאצ'ה מאוד פופולרית באיטליה 
ובדרך כלל מתבלים אותה עם שמן זית 
ועשבים, כאשר מעליהם שמים גבינה 
ובשר או מספר ירקות. בצק פוקאצ'ה 
דומה בסגנון ובמרקם שלו לבצק של 
פיצה המורכב מקמח מועשר בגלוטן, 

שמן, מים, סוכר, מלח ושמרים.

פוקאצ'ה עשויה ללוות מאכלים שונים, 
להוות בסיס לפיצה ולשמש להכנת 
ה  כריכים. מחוץ לאיטליה הפוקאצ'

משמשת בעיקר לכריכים.

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים ברולר אשר לש 
את הבצק בצורה אחידה ודואג שלא יהיה 
גר' אחד של בצק שלא יעבור את פעולת 
הלישה ומעניק לו את הגמישות הרצויה. 

יש להקפיד על שמירת מרחק של 2-3 
לבין  ברולר  האוחזת  הזרוע  בין  ס"מ 

הקערה כדי שהבצק יעבור בצורה חלקה.  
מתחילים בהכנסת המצרכים להכנת הבצק. 

מוסיפים את השמן, קמח, מלח והשמרים 
לקערה ומפעילים את המערבל על 
מהירות נמוכה. מתחילים להאיץ ומוסיפים 
בהדרגה את המים. בכל פעם שמוסיפים 
את המים, מגבירים לאט לאט את 
מהירות המערבל. ממשיכים ללוש עד 
לקבלת בצק חלק וגמיש אך לא יותר 

מ5 דקות נוספות. 

הופכים תבנית אפיה ומשמנים אותה 
בנדיבות עם שמן זית. משטחים את

הבצק על גבי התבנית בעזרת הידיים. 
מעבירים את הבצק לתבנית אפיה 

מרופדת בנייר אפיה ומקומחת. 

משפריצים מעט מים על הבצק ומזרים 
מלח גס ותוספות לפי בחירה כגון עגבניות 
מיובשות, שום טרי, עשבי תבלין (רוזמרין, 

טימין ועוד) אופים במרכז התבנית.  

ם  מלצי המו ה  האפי י  נ זמ ן  להל
רגיל  בייתי  תנור  הפוקצ'ה:  לאפיית 
| תנור 25 דקות  ב-200 מעלות למשך 
DAVO ב-200 מעלות למשך 25 דקות.
מוציאים את הפוקאצ'ה רק כשרואים 

צבע אפיה יפה.

פיצה
מצרכים:

400 גר' (2 כוסות) קמח חיטה לבנה
1/2 כפית מלח

2 כפיות אבקת אפיה
50 מ"ל (1/4 כוס) שמן זית

150 מ"ל (2/3 כוס) חלב

פיצה היא מאפה מבצק דק, בדרך כלל 
עשוי בצק שמרים, המכוסה בשכבה של 

גבינה ורוטב עגבניות ותוספות שונות.

איטלקי  מאכל  במקור  היא  הפיצה 
מסורתי. עם השנים, הפיצה הובאה 
לארצות הברית על ידי מהגרים איטלקים, 
שם הפכה למזון מהיר מקובל ביותר. 
גרסת המזון המהיר האמריקאית של 
הפיצה הפכה לאחד ממאכלי המזון 

המהיר הנפוצים ביותר בעולם בכלל.

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים ברולר אשר לש 
את הבצק בצורה אחידה ודואג שלא יהיה 
גר' אחד של בצק שלא יעבור את פעולת 
הלישה ומעניק לו את הגמישות הרצויה. 

יש להקפיד על שמירת מרחק של 2-3 
ס"מ בין הזרוע האוחזת ברולר לבין 
הקערה כדי שהבצק יעבור בצורה חלקה.  
מכניסים את כל המרכיבים היבשים 
בקערת הנירוסטה. מחברים את וו הלישה 

במרחק 2 ס"מ מדופן הקערה. 

מחברים את סכין הקיפול ומפעילים על 
מהירות איטית. מוסיפים את הנוזלים 
מהירות  הגברת  כדי  תוך  באיטיות 

המערבל עד שנוצר בצק אלסטי. 
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מוציאים את הבצק, מרדדים אותו על 
משטח עבודה מקומח עד לעובי הרצוי. 

יוצקים מעל לבצק רוטב עגבניות (ראה 
מתכון מתאים) וכן תוספות לפי בחירה 

(פטריות, בצל, זיתים, אנשובי ועוד) 

להלן זמני האפיה המומלצים לאפיית 
הפיצה: תנור בייתי רגיל 225 מעלות 
למשך 15 דקות | תנור DAVO ב-220 

מעלות במשך 15 דקות 

לחם גוטלאנד
מצרכים ליום הראשון:

1 ליטר 5 כוסות (200 מ"ל) מים 
840 גר' (6 כוסות) קמח שיפון 

10 גר' (1/2 כף מלח) 
1.5 כף חומץ 

הכנה:
מביאים את המים לרתיחה ומצננים. 
מוסיפים את הקמח, המלח, החומץ 
ואת זרעי השומר. מעבירים הכל לקערת 
הלישה  וו  ובעזרת  הגדולה  הערבול 
מפעילים את המיקסר האסיסטנט 
במהירות הנמוכה ביותר למשך 15 דקות. 
מכסים את הקערה עם ניילון נצמד 
ומאחסנים במקום קריר למשך כל הלילה

הכנה:
מחברים את וו הלישה ומערבבים את 
המים, השמרים ודבש תמרים. מפעילים 
את המערבל על מהירות איטית ומוסיפים 
לאט לאט את הקמח. מפעילים את 
הטיימר על 5 דקות עד לקבלת בצק 
אחיד. מוסיפים את הבצק של היום 
הראשון ומחברים בין הבצק החדש וזה 

של אתמול בערבול למשך 2 דקות.

מכסים את הקערה ומאפשרים לבצק 
לתפוח כשעתיים עד שלוש שעות.  

מוציאים את הבצק ולשים אותו בעזרת 
מערוך על משטח עבודה מקומח מעט 
כדי לא לגרום להתייבשות הבצק כיוון 

שהבצק צריך להיות דביק.

מחלקים את הבצק לשני חלקים ויוצרים 
שתי כיכרות עגולות. מפזרים מעט קמח 
מעל לכיכרות ומכסים במגבת לחה 
ל45 דקות להתפחה.להלן זמני האפיה 
המומלצים לאפיית הלחם: תנור בייתי 
רגיל 200 מעלות למשך 60 דקות | תנור 
DAVO ב-200 מעלות במשך 80 דקות
מוציאים את הכיכרות, מקררים על גבי 

רשת ומגישים.  

פאי ברוקולי עם גבינה
מצרכים:

300 מ"ל (1.5 כוסות) קמח חיטה
קורט מלח 

150 גר' (3/4 כוס) חמאה קרה 
2 כפות מים קרים 

200 גר' (1 כוס) ברוקולי חתוך
1 בצל סגול פרוס דק 

150 גר' (3/4 כוס) גבינה כחולה
3 ביצים

150 מ"ל (2/3 כוס) חלב 
150 מ"ל (2/3) שמנת 
מלח ופלפל לפי הטעם

פאי ברוקולי הוא כמו קסם. משלבים בין 
ירקות בעלי ניחוח וגוון שורשי ואופים יחד 
עם גבינות איכותיות והתוצאה מתפשטת לה 
בכל הבית עד שכל חושי הטעם נפתחים. 

ההנאה בהכנת פאי, היא תמיד כיפית שיכולה 
להיות עבודת משפחה של הורים וילדים

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים במקצף 
הכפול ובקערת הפלסטיק הלבנה. יש 
לשים את מוט ההינע במרכז המנוע 
של המערבל ועליו להניח את קערת 

הפלסטיק הלבנה. 

יש להרכיב את המקצף על ראש המוט 
שבמרכז הקערה ולבדוק שהמקצפים 

נעים בצורה אחידה.

מטגנים את הברוקולי, הפטריות ובצל 
ויוצקים על הבצק. מפוררים את הגבינה 
מעל לבצל והפטריות בצורה אחידה. 

מקציפים את הביצה, החלב והשמנת 
ומתבלים במלח ופלפל לפי הטעם 

ויוצקים מעל לכל. אופים בתנור. 

להלן זמני האפיה המומלצים לאפיית 
הלחם: תנור בייתי רגיל 200 מעלות למשך 
40 דקות | תנור DAVO ב-200 מעלות  

במשך 30 דקות.

1 כף זרעי שומר שבורים 
רבות להצלחתו. 

מצרכים ליום השני:
35 גר' (1.5 כף) שמרים 

300 גר' (1.15 כוס) מים פושרים 
75 גר' (1/3 כף) דבש תמרים/סילאן 

1 כף סוכר 
1300 גר' (5.5 כוסות) קמח לבן 

אנו ממליצים להשתמש בגורס תבלינים 
שלנו המצורף למערבל אסיסטנט 

לצורך בירת זרעי השומר. כך תקבלו 
תבלינים טחונים ורעננים 
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נשיקות
מצרכים:
4 חלבונים 

1 כוס סוכר 
טיפות צבע מאכל טבעי 

סוכריות לקישוט 

נשיקות מראנג היו מוצגות תמיד בצנצנות 
על דלפק הקיוסק.

המוכרים היו נותנים נשיקות במקום לתת 
עודף. הן תמיד היו טריות וטעמן תמיד 

מזכיר לנו את הילדות. 

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים במקצף 
הכפול ובקערת הפלסטיק הלבנה. יש 
לשים את מוט ההינע במרכז המנוע 
של המערבל ועליו להניח את קערת 

הפלסטיק הלבנה. 

יש להרכיב את המקצף על ראש המוט 
שבמרכז הקערה ולבדוק שהמקצפים 

נעים בצורה אחידה.

מפרידים את הביצים ומכניסים את 
החלבונים לקערת המיקסר, מפעילים 
את המיקסר על מהירות איטית ולאט 

לאט מוסיפים את הסוכר 

מגבירים את המהירות תוך כדי הוספת 
הסוכר עד שמגיעים למהירות של 1/2 
מיכולת המיקסר, ממשיכים להקציף 
למשך 10 דקות ולקראת הדקה האחרונה 
מוסיפים את הצבע מאכל עד לקבלת 

הצבע הרצוי.

כאשר מתקבלת קצפת חלקה ומבריקה, 
מפסיקים את ההקצפה ומעבירים את 
הקצף לשקית זילוף עם צנטר בעל פתח 

כוכב גדול. 

מרפדים תבנית בנייר אפיה כפול או דף 
אפיה סיליקון ועליו מזלפים את הקצף 

בצורת הנשיקות הידועות. 

טיפ: התחילו בצורת עיגול קטן והלכו 
וסגרו כלפי מעלה.

מכניסים את הנשיקות לתנור שחומם 
בחום 60 מעלות למשך 3 שעות לפחות. 

מוציאים וממתינים לפחות עוד שעה 
להתקררות והתקשות הנשיקות.

גלידה זריזה
ומהירת הכנה

מצרכים:
400 גר' (2 כוסות) פרי קפוא מכל סוג 

200 מ"ל (1 כוס) יוגורט או שמנת מתוקה 
1 כף אבקת סוכר 

גלידה מהירת הכנה אינה דורשת מכם 
הכנה מיוחדת במינה מלבד הכנה אחת 
שגם תוכל להיות לכם כטיפ לימי קיץ חמים. 
כל שעליכם לעשות הוא להקפיא פירות 

קיץ בשקיות סנדוויצים קטנים. 

קחו לכם 200 גר' של משמש, אבטיח, 
אפרסק, מנגו, גוייבות, תותים ועוד, ככל 

העולה על רוחכם וטעמכם. 

שטפו היטב את הפירות, חתכו לקוביות 
בגודל של כ-2X2 ס"מ ואחסנו אותם בתוך 

שקיות במקפיא. 

בבוא היום הם יהיו הגלידה הכי מהירה 
שהכרתם.

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים במערבל דאבו. 

הכלי הראשון הוא הבלנדר העוצמתי 
המסוגל לטחון ולרסק כמעט כל דבר. 

הרכיבו את הבלנדר על פי ההוראות 
המצורפות ושמרו על סביבת עבודה נקיה.  

מעבירים את הפירות הקפואים למקפיא 
ומרסקים אותם במהירות הגבוהה ביותר 

למשך 20 שניות.

מוספים את היוגורט או השמנת ואת 
אבקת הסוכר.

מפעילים שוב את המערבל למשך 10 
שניות נוספות ויוצקים לכוסות הגשה גבוהות 

סינרולים קינמון
מצרכים:

25 גר' (1.5 כפות) שמרים יבשים 
50 גר' (1/4 כוס) חמאה 

300 מ"ל (1.25 כוסות) חלב
50 מ"ל (1/4 כוס) סוכר 

קורט מלח 
800 גר' (3.75 כוסות) קמח לבן

למילוי הסינרולים
50 גר' (1/4 כוס) חמאה 

1 כף קינמון 
50 גר' (1/4 כוס) סוכר 

להברשה: ביצה ואבקת סוכר

מתוקים
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שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים ברולר אשר לש 
את הבצק בצורה אחידה ודואג שלא יהיה 
גר' אחד של בצק שלא יעבור את פעולת 
הלישה ומעניק לו את הגמישות הרצויה.

יש להקפיד על שמירת מרחק של 2-3 
ס"מ בין הזרוע האוחזת ברולר לבין 
הקערה כדי שהבצק יעבור בצורה חלקה

מפוררים את השמרים לקערה. ממיסים 
חמאה במחבת ומוסיפים את החלב. 
מחממים עד כמעט לרתיחה ויוצקים 
על השמרים. בוחשים עד שהשמרים 

נמסים לגמרי.

מוסיפים את כל הנוזלים, סוכר ומלח 
וחצי מכמות הקמח.

מתחילים בפעולת הלישה במהירות 
בינונית עד שהבצק אינו נדבק לדפנות 
הקערה. מכסים את הקערה למניחים 

במקום קריר למשך חצי שעה.

מקמחים את משטח העבודה ומרדדים 
עד לעובי הכי דק שאפשר.

מורחים חמאה ומפזרים סוכר וקינמון.

מגלגלים את כל הבצק לגליל אחד ארוך 
וחותכים לפרוסות בעובי של כ-2 ס“מ.

מרפדים תבנית אפיה ומניחים את 
הפרוסות על גבי התבנית.

מכסים את התבנית עם מגבת לחה 
ומשאירים להתפחה למשך 20 דקות

מברישים את הסינרולים עם ביצה טרופה 
ואופים למשך 10 דקות עד לקבלת צבע יפה.

לפני ההוצאה, מפזרים מעט סוכר בשנית. 

אנו בדאבו ממליצים לאפות את הסנרולים 

בתנור הבית שלנו וככל שמשך האפיה יהיה 
ארוך יותר, כך צפויה תוצאה טובה יותר.

להלן זמני האפיה המומלצים לאפיית 
הסינרולים: תנור בייתי רגיל 250 מעלות 
למשך ?? דקות | תנור DAVO ב-220 

מעלות במשך ?? דקות 

כדורי טרפלס לבנים
מצרכים:

200 גר' (1 כוס) וחצי שוקולד לבן איכותי 
100 מ“ל (1/2 כוס) שמנת מתוקה 

להקצפה 
25 גר' (1.5 כף) חמאה 

1 כפית גרידת לימון 
1/2 כפית קינמון טחון 

לציפוי: 200 גר' (כוס וחצי) שוקולד לבן

 
הטראפלס עשויים משוקולד מומס 
מעורב עם שמנת מתוקה (גנאש). לעתים 
מוסיפים לתערובת חמאה או חלמונים 

קוצצים את השוקולד הלבן בבלנדר 
ומעבירים לקערה עמידה לחום.

מחממים בסיר או במיקרו את השמנת 
ויוצקים את השמנת על השוקולד. מקציפים 
עד שהשוקולד נמס לגמרי ומתאחד עם 
השמנת. מוספים את החמאה ואת קליפת 
הלימון והקינמון. בוחשים היטב עד שהכל 

מתגבש למסה אחידה.

מעבירים לקירור במקפיא למשך שעתיים. 

יוצרים כדורים קטנים (מהכמויות במתכון 
זה ניתן להכין כ-20 כדורים) ומניחים על 

צלחת עם נייר אפיה. 

מרסקים את השוקולד הלבן של הציפוי 
מעבירים אותו לסיר לצורך המסה. 

מהמקפיא  הכדורים  את  מוציאים 
אחד  ם  בלי טו ו
אחד את הכדורים 
הלבן  בשוקולד 

המומס. 

מוציאים ומקררים 
במקרר עם ההגשה 

עוגיות חמאה דניות 
מצרכים:

100 גר' (1/2 כוס) חמאה 
100 גר' (1/2 כוס) סוכר 

250 גר' (1 כוס) קמח לבן 
2 כפיות אבקת אפיה 

1/2 מקל וניל 
50 מ“ל (1/4 כוס) חלב 

1 ביצה 

להענקת מרקם קרמי וגם חומרי טעם 
שונים כגון ליקרים, קליפות תפוז או לימון, 
מחיות פרי או אגוזים שונות, תבלינים 
וכיוצא באלה. לאחר שנותנים לתערובת 
להתקשות מעט יוצרים ממנה כדורים 
אותם אפשר להגיש כמו שהם או לצפות 
בקקאו, אבקת סוכר או קוקוס טחון ויש 
אפילו שטובלים אותם בשוקולד מטומפרר 

ולאחר מכן מצפים בקקאו.

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים בבלנדר 
העוצמתי המסוגל לטחון ולרסק כמעט כל 
דבר. הרכיבו את הבלנדר על פי ההוראות 
המצורפות ושמרו על סביבת עבודה נקיה.  

למטבח  פרצו  דניות  חמאה  עוגיות 
הישראלי לפני שנים רבות. קופסת הפח 
הקלאסית עם ציורי הנופים האירופיים 
וציורי העוגיות, לא יכלו להשאיר את 
הקונה אדיש. הנה המתכון לעוגיות דניות 

מקוריות. טעימות ופריכות.

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים במקצף 
הבסיסי ובקערת הפלסטיק הלבנה. יש 
לשים את מוט ההינע במרכז המנוע 
של המערבל ועליו להניח את קערת 

הפלסטיק הלבנה. 

יש להרכיב את המקצף על ראש המוט 
שבמרכז הקערה ולבדוק שהמקצפים 

נעים בצורה אחידה.  

מתחילים במהירות איטית ולאט לאט 
מגבירים את המהירות עד למהירות בינונית. 

מוציאים את הזרעונים של מקל הוניל 
ומערבבים היטב עם הסוכר. חותכים 
את החמאה לקוביות ומערבבים עם 
הסוכר. מוסיפים את הקמח, אבקת 

האפיה והביצה. 

יוצקים את החלב ומאחדים את הכל 
לבצק אחיד. 

מחלקים את הבצק לשניים ומרדדים כל 
חלק לרצועות בעובי 2-3 ס“מ. 

חותכים ברוחב של 1 ס“מ ומגלגלים 
קלות. מניחים על תבנית אפיה מרופדת 

בנייר אפיה.

להלן זמני האפיה המומלצים לאפיית 
הלחם: תנור בייתי רגיל 175 מעלות למשך 
10 דקות | תנור DAVO ב-180 מעלות 

במשך 10 דקות
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מוציאים את התבנית ומקררים ומפרידים 
את העוגיות מהתבנית באמצעות סכין. 

לאחר שהופרדו, מחזירים את העוגיות 
בתנור  להתייבש 
כשהוא כבוי למשך 

45 דקות לפחות. 

מוס שוקולד 
מצרכים:

200 גר' (1 כוס) שוקולד מריר 
4 ביצים 

1 כף ליקר או קונייק מובחר 

מוס שוקולד הוא אחד הפינוקים הכי כיפיים 
שיש. ההכנה כל כך קלה ומהירה והכל 
מחכה לשעת הכושר של אחרי הארוחה 

כדי לפנק את הסועדים במוס קל הכנה.

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים בשני חלקים 

שונים במערבל דאבו.

הכלי הראשון הוא הבלנדר העוצמתי 
המסוגל לטחון ולרסק כמעט כל דבר.

הרכיבו את הבלנדר על פי ההוראות 
המצורפות ושמרו על סביבת עבודה נקיה.  
הכלי השני הוא המקצף הכפול ונעבוד 
יש  הלבנה.  הפלסטיק  קערת  עם 

סיידר מכינים מתפוחים תוססים וטריים 
המחכים לרגע בוא יכנסו למעבד המזון 

ויצא מהם סיידר איכותי וטבעי.

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים באביזר 
המרסק של המערבל דאבו. הרכיבו היטב 
ולפי ההוראות את האביזר ופתחו את 
פתח היציאה בהתאם להנחיות שבמתכון.  

שוטפים את התפוחים היטב. מסירים את 
הקליפה ואת ליבת התפוח עם הגרעינים. 
מכניסים את התפוחים למטחנת המערבל 

כשהמטחנה מכוננת על 4.5 מ“מ.

מוסיפים לקערה את המיץ לימון ואת 
הסודיום בנזואט. מכסים את הקערה 
ושומרים במקרר למשך לילה לפחות.
מוציאים את הקערה מהמקרר ויוצקים 

את התוכן לסיר דרך בד חיתול.

אם רוצים סיידר חם, מוסיפים את הסוכר, 
1/2 ליטר מים ו1/2 ליטר יין אדום יבש 
ומביאים לרתיחה. אם רוצים סיידר קר, 
מוסיפים ליטר מים קרים וסוכר ומגישים.

עוגיות שוקולד צ‘יפס
מצרכים:

200 גר' (1 כוס) שוקולד צ‘יפס איכותי
1/2 מקל וניל 

1.5 כפות קפה נמס 
250 גר' (1/4 כוס) אבקת קקאו 

1 כפית אבקת אפיה 
50 גר' (1/4 כוס) חמאה מומסת 

125 גר' (1/2 כוס) סוכר 
125 גר' (1/2 כוס) סוכר חום 

2 ביצים 

יפס ידועות מאוד  עוגיות שוקולד צ‘
כעוגיות מרעננות לצד כוס תה חם. 

את העוגיות מכניסים לתוך צנצנת זכוכית 
גדולה ומשאירים על השיש במטבח לרגע 
בו לוקחים מנוחה קלה ונרגעים עם כוס 

תה צמחים. 

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים במקצף 
הכפול ובקערת הפלסטיק הלבנה. יש 
לשים את מוט ההינע במרכז המנוע 
של המערבל ועליו להניח את קערת 

הפלסטיק הלבנה.
יש להרכיב את המקצף על ראש המוט 
שבמרכז הקערה ולבדוק שהמקצפים נעים 

בצורה אחידה.  

ממיסים את השוקולד בסיר כפול או 
בבאן-מרי (סיר מים רותחים ומעליו קערה). 
מכניסים את זרעי הוניל לתוך השוקולד 
המומס. מערבבים בנפרד את הקמח, 

אבקת האפיה, אבקת הקקאו והמלח.

מקציפים את החמאה עם הביצים במערבל. 
מתחילים במהירות איטית והולכים ועולים 
במהירות למשך דקה אחת בלבד. יוצקים 
לאט את השוקולד המומס ומוסיפים את 

הקפה ואת תערובת הקמח.

ממשיכים לערבב עד לקבלת מסה אחידה.

מכינים תבנית אפיה מרופדת בנייר אפיה 
ומזליפים מהמסה לצורה של עוגיה.

אופים 12 עוגיות בכל פעם לפי זמני האפיה 
המומלצים.

להלן זמני האפיה המומלצים לאפיית העוגיות: 
תנור בייתי רגיל 175 מעלות למשך 10 דקות | 
תנור DAVO ב-180 מעלות  במשך 10 דקות.
מומלץ להוציא תא העוגיות ולקרר על גבי רשת. 

לשים את מוט ההינע במרכז המנוע 
של המערבל ועליו להניח את קערת 

הפלסטיק הלבנה.

יש להרכיב את המקצף על ראש המוט 
שבמרכז הקערה ולבדוק שהמקצפים נעים 
בצורה אחידה. מרכיבים את הבלנדר על 
המערבל וקוצצים דק דק את השוקולד.

מכניסים את השוקולד לקערה חסינת 
חום וממיסים את השוקולד על קערת 

מים חמים.

מרכיבים את המקצף הכפול. תחילה 
מקציפים את החלבונים (הלבן של הביצה) 
ולאט לאט מוסיפים את השוקולד תוך 
כדי השוואת טמפרטורות. מוסיפים את 
החלמונים ומקציפים עד שהכל מתאחד. 
מוסיפים את הקונייק או הליקר ומתחילים 

פעולת הקצפה 

מעבירים את המוס לכוסות הגשה גבוהות 
ומכניסים למקרר עד שהמוס מתקשה.

מקשטים מעל עם אבקת קקאו או 
שוקולד מגורד 

סיידר תפוחים
מצרכים:

1.5 ק“ג תפוחים טריים 
1 ליטר (4 כוסות) מים קרים 

1 כף מיץ לימון 
רבע כפית סודיום בנזואט (ניתן לרכוש 

בחנויות אוכל מתמחות) 
200 גר' (1 כוס) סוכר

לא צריך הרבה עננים בשמיים כדי 
להתחיל לפנטז על סיידר תפוחים חמים 
או בניגוד לחורף, לא צריך שהמדחום יעלה 
ביום חמים כדי לגמוע סיידר תפוחים קר.
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מאפינס
מצרכים:

100 גר' (1 כוס) חמאה קרה 
200 מ“ל (3/4 כוס) חלב 

2 ביצים 
150 גר' (2/3 כוס) סוכר 

1 כפית סוכר וניל 
400 גר' (1.5 כוסות) קמח לבן 

2 כפיות אבקת אפיה 
קורט מלח 

נמוכה ולאט לאט מגבירים את קצב המקצף. 

מוסיפים את החמאה המומסת עם החלב 
מהמהירות הנמוכה עד למהירות גבוהה 
יותר ומוסיפים את הקמח המלח ואבקת 
האפיה. ממשיכים לערבל עד שכל החומרים 
מתמזגים יחד למרקם אחיד. זה הזמן 
להוסיף תוספות מיוחדות אם יש לנו כאלה.

לדוגמא:(לבחירה אחד מהדוגמאות) 
ס פ י ‘ צ ד  ל ו ק ו ש  ' ר ג  2 0 0
מרוסקים או  קצוצים  תפוחים   2
כפית ג‘ינג‘ר, כפית פיסטוקים וכפית פרג 
יוצקים את המסה לכוסות מאפין ומלאים 

בגובה 2/3 משפת הכוס. 

להלן זמני האפיה המומלצים לאפיית 
העוגיות: תנור בייתי רגיל 175 מעלות 
 DAVO תנור   | דקות   15 למשך 
דקות.  15 במשך  מעלות    180 ב-
כדאי לבדוק עם קיסם את מידת ההכנה 
של המאפין. הקיסם אמור להיות חלק 

ולא דביק. 

עוגת ספוג עם הל
מצרכים:
3 ביצים 

250 גר' (1/4 כוס) סוכר 
1 כפית סוכר וניל 

50 גר' (1/4 כוס) חמאה בטמפרטורת חדר 
100 מ“ל (1/2 כוס) חלב 

350 גר' (1.5 כוס) קמח לבן 
קורט מלח 

1 כף הל קצוץ דק דק 

עוגת ספוג נקראת גם: עוגת תופין, 
מגרמנית: טורט; ביידיש: לֶ ֶקך או לעקעך  .
היא עוגה בעלת מרקם אוורירי הנובע 
מהיותה מבוססת על קצף ביצים אשר 

אל תוכו ”מקופלים“ שאר מרכיבי העוגה. 
המרכיבים הבסיסיים של עוגת ספוג הם 
קמח (לרוב קמח חיטה), סוכר וביצים, 

לעתים בתוספת אבקת אפייה.

את  טורפים  הספוג  עוגות  במרבית 
החלבונים בנפרד ומקציפים את החלמונים 
בנפרד, ובהמשך ההכנה מקפלים את 
תערובת  לתוך  החלמונים  תערובת 
החלבונים. ישנם גם מתכונים בהן מקציפים 
את הביצים ללא הפרדה. בשני אופני 
ההכנה מטרת ההקצפה היא החדרת 

אוויר לבלילה כך שיתקבל תוצר אוורירי.

עוגת ספוג בסיסית לרוב אינה מכילה 
כלל שומן. הדבר נכון במיוחד לעוגת ספוג 
הנאפיית כדי ליצור רולדה - המאפה נטול 
השומן גמיש מספיק לאפשר את גילגולו 

כשהוא חם מבלי שישבר.

קינוחים רבים מבוססים על עוגת ספוג 
או גרסאות שלה, ביניהם טרייפל, שארלוט, 
בישקוטים, עוגיות מדלן, אלסקה אפויה.

שלבי ההכנה:
קצוצים  להיות  צריכים  ההל  תרמילי 
להשתמש  תן  ני כך  לשם  דק.  דק 
את  ולקצוץ  שלנו  התבלינים  במכונת 
לעבודה.   ונוחה  אחידה  בצורה  ההל 
במתכון זה אנו גם משתמשים במקצף 
הכפול ובקערת הפלסטיק הלבנה. יש לשים 
את מוט ההינע במרכז המנוע של המערבל 
ועליו להניח את קערת הפלסטיק הלבנה. 
יש להרכיב את המקצף על ראש המוט 
שבמרכז הקערה ולבדוק שהמקצפים נעים 

בצורה אחידה.

משמנים את התבנית בה נאפה את העוגה. 
מקמחים ואחר כך מנערים את יתרת הקמח.

מתחילים את עבודת הערבול במהירות 
איטית. מכניסים לקערה את הביצים, סוכר 
וסוכל וניל. לאט לאט מגבירים את המהירות 
וממשיכים לערבל עוד מספר דקות. מאיטים 
ומוסיפים את הקמח, אבקת האפיה, המלח 

ואת ההל.

על מנת לתת תנועות קיפול, נעבור למהירות 
האיטית ביותר למשך דקה אחת.יוצקים את 

הבלילה לתבנית. 

לאפיית  המומלצים  האפיה  זמני  להלן 
העוגיות: תנור בייתי רגיל 175 מעלות למשך 
20 דקות. 25 דקות |   מעלות  במשך 
כדאי לבדוק עם קיסם את מידת ההכנה של 
המאפין. הקיסם אמור להיות חלק ולא דביק. 

כדאי לבדוק עם קיסם את מידת ההכנה של 
המאפה. הקיסם אמור להיות חלק ולא דביק. 

לאחר שהעוגה מוכנה, מוציאים אותה ונותנים 
לה להתקרר. לפני ההגשה, הופכים את 

העוגה על כלי הגשה. 

מאפין (Muffin) הוא עוגה אישית עגולה 
האפויה בתבנית משוקעת, כלומר עם 

מספר שקעים.

המאפין המקורי נוצר באנגליה בסביבות 
המאה ה-11. ”המאפין האנגלי“ הוא 

שטוח ומופק על ידי החמצת שמרים.

כיום השם מאפין מציין בעיקר את 
המאפין האמריקאי שהוא פיתוח מהמאה 
ה-19 אשר התאפשר בעקבות המצאת 
אבקת האפייה. לרוב מערבבים בבלילה 
תוספת כגון אוכמניות או שברי (פיצפוצי) 

שוקולד. המאפין נקרא גם ”תופין“.

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים במקצף הכפול 
ובקערת הפלסטיק הלבנה. יש לשים את 
מוט ההינע במרכז המנוע של המערבל 
ועליו להניח את קערת הפלסטיק הלבנה. 
יש להרכיב את המקצף על ראש המוט 
שבמרכז הקערה ולבדוק שהמקצפים 

נעים בצורה אחידה.  

ממיסים את החמאה בסיר ומוספים את 
החלב. מקציפים את הביצה, סוכר והסוכר 
וניל. מפעילים את המקצף על מהירות 

Recipes Booklet OIG 3.indd   12Recipes Booklet OIG 3.indd   12 12/11/13   10:57:47 AM12/11/13   10:57:47 AM



13

גספאצ‘ו
מצרכים:
4 עגבניות

1 פלפל ירוק
3 שיני שום

1/2 מלפפון קלוף
1 קישוא
1 בצל

1 צרור פטרוזיליה
1 צרור עירית

100 מ“ל 1/2 כוס שמן זית
1 כף חומץ

500 מ“ל 2 כוסות מים
מלח פלפל לפי הטעם

טעמים של מסעדת פועלים ושורשים 
מזרחיים מביאים תמיד לזיכרונות של 

דגים חריפים טעימים.

השילוב בין יכולות המערבל של דאבו 
והטעמים של דגים טריים, מביאים 
לתוצאות מדהימות של פאי דגים או 

קציצות חריימה אפויות וטעימות

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים במערבל דאבו. 

הכלי הראשון הוא הבלנדר העוצמתי 
המסוגל לטחון ולרסק כמעט כל דבר. 

הרכיבו את הבלנדר על פי ההוראות 
המצורפות ושמרו על סביבת עבודה נקיה. 

שוטפים את העגבניות וחולטים ומקלפים 
את הקליפה. קוצצים את שאר הירקות 
לחתיכות גדולות. ושומרים מחצית מכמות 

הפלפלים והמלפפון.

מרסקים את כל המרכיבים בבלנדר 
שניות.   40 למשך  גבוהה  במהירות 

מכניסים את המרק למקרר.

ת  א ם  י פ י ס ו מ שה  ג ה ה י  נ פ ל
ם י ש י ג מ ו ם  י כ ו ת ח ה ת  ו רק י ה

לביבות סושי
מצרכים:

200 גר' (1 כוס) קישוא
200 גר' (1 כוס) גזר

200 גר' (1 כוס) תפוח אדמה
200 גר' (1 כוס) בצל

2 ביצים
2 אצות נורי לסושי 

ללביבות  חדשני  פירוש  לכם  הנה 
המסורתיות בהגשה מיוחדת ונעימה לעין. 

את הלביבות נגיש בצורת סושי עם סלט 
טעים בבסיס הלביבות

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים במכונת הבשר של 
המערבל המגיע כחלק בילתי נפרד מהמיקסר.

שימו לב להרכיב את כל החלקים הדרושים 
כגון הבורג הגדול, הסכין המסתובבת וכן את 

הסוגר לנעילת כל החלקים. 

הרכיבו את מכונת הבשר על פי ההוראות 
המצורפות ושמרו על סביבת עבודה נקיה. 

 מכינים את תערובת הלביבות: מעבירים את 
כל הירקות במכונת הבשר כדי לא לקבל 
מחית אלא ירקות חתוכים כיוון שאנחנו 
מעדיפים שכל הירקות יהיו קצוצים ולא 

מעוכים.

מעבירים את כל הירקות שנקצצו למסננת 
להוצאת הנוזלים (לקישוא יש המון מים ורצוי 

להוציאם כמה שיותר)

מוסיפים ביצה אחת ומערבבים היטב. 
מתבלים במלח ופלפל שחור. 

פורסים עלה סושי על משטח העבודה 
ומניחים כמות של כ-1/2 כוס על פני העלה. 
משטחים בעזרת כף לגובה אחיד על פני הדף 

ומגלגלים בדיוק כמו סושי.

טובלים בביצה טרופה ומכניסים לתנור חם 
עד לקבלת צבע זהוב יפה.

מגישים עם סלט אבוקדו וסלסת פלפלים 
ועגבניות.

פסטו
מצרכים:

צרור עלי בזיליקום שטופים 
75 גר' (1/3 כוס) צנוברים 

150 גר' (2/3 כוס) גבינת פרמז‘ן
100 מ“ל (1/2 כוס) שמן זית

הכינו לכם את הפסטו שאתם אוהבים 
ושימרו לכם צנצנת קטנה במקרר כתוספת 
לממרח על לחם, באגט או למרוח על 
מנה של ארוחת צהריים. אין כמו פסטו 
להעשרת סלטים וממרחים אחרים כשהם 

מוגשים על ג‘בטה חמה וטריה. 

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים במערבל דאבו. 

הכלי הראשון הוא הבלנדר העוצמתי 
המסוגל לטחון ולרסק כמעט כל דבר. 

הרכיבו את הבלנדר על פי ההוראות 
המצורפות ושמרו על סביבת עבודה נקיה

קוצצים את הצנוברים בבלנדר ומוסיפים 
את הגבינה ואת עלי הבזיליקום. 

יוצקים באיטיות שמן זית ומפעילים על 
מהירות בינונית עד לאיחוד כל החומרים. 

לקבלת תוצאה טובה, מומלץ להפעיל 
בפולסים קצרים. 

ממרחים, משקאות, לביבות ועוד
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קטשופ
מצרכים:

1 ק“ג  עגבניות בשלות
400 גר'  תפוחים

250 גר' (1 כוס) בצל לבן קצוץ דק
1 פלפל צ‘ילי אדום

200 גר' (1 כוס) סוכר
1 כף מלח

3/4 כפית קינמון
100 מ“ל (1/2 כוס) חומץ

אין ילד שלא אוכל משהו עם קטשופ 
עד שלפעמים נדמה שהתוספת היא 

העיקרית שבארוחה.

מכיוון שהמחירים מאמירים ואין לנו יכולת 
לדעת מה שמים לנו שם בקטשופ, הנה 
מתכון בייתי מהיר וקל הכנה. הכינו לכם את 
הקטשופ שלכם שיהיה לכם תמיד במקרר. 

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים בתוסף 
של מערבל דאבו המרסק למחית את 

המרכיבים שבמתכון. 

הרכיבו את התוסף על פי ההוראות 
המצורפות ושמרו על סביבת עבודה נקיה.  

לאחר ריסוק העגבניות, מעבירים את כל 
המרכיבים לסיר ומבשלים עד לרתיחה. 
מנמיכים את האש וממשיכים לבשל 

לפחות עוד חצי שעה עד לצמצום. 

מעבירים את כל הסיר לבלנדר של דאבו 
ומרסקים עד לקבלת מחית חלקה.

מאכסנים במקרר עד להגשה 

מיונז
מצרכים:

1 חלמון ביצה 
10 מ“ל (2 כפות) מיץ לימון 

200 מ“ל (1 כוס) שמן קנולה 
לפי הטעם מלח 

לפי הטעם פלפל 
1 פלפל חריף קטן 

הכינו לכם את מיונז אמיתי לכל שימוש 
שאתם אוהבים ושימרו לכם צנצנת קטנה 
במקרר כתוספת לממרח על לחם, באגט 
או למרוח על מנה של ארוחת צהריים.

למה צריך לקנות מוכן אם אפשר להכין 
בבית ממרכיבים טריים וטבעיים?. 

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים במערבל דאבו. 

הכלי הראשון הוא הבלנדר העוצמתי 
המסוגל לטחון ולרסק כמעט כל דבר. 

הרכיבו את הבלנדר על פי ההוראות 
המצורפות ושמרו על סביבת עבודה נקיה. 

 מעבירים למעבד מזון/בלנדר/מיקסר 
חלמון ביצה, מעט מלח ופלפל, מיץ 
מחצי לימון, ומתחילים לערבב במהירות.

בהדרגה ובאיטיות מוסיפים את השמן 
עד שמיונז יציב, מבריק וטעים.

לתיבול אפשר להוסיף כפית חרדל, שפיץ 
של פלפל חריף ועוד.

מאחר ומדובר בביצים חיות, מומלץ להכין 
כמות קטנה כל פעם, ולשמור בצנצנת 

אטומה במקרר עד שלושה ימים.

רוטב עגבניות
מצרכים:

500 גר' עגבניות בשלות רכות או 
קופסת שימורים של עגבניות קלופות. 

2 כפות רסק עגבניות 
2 כפות סוכר 

1 כף אורגנו יבש 
1 כף בזיליקום יבש 

קורט אבקת צ‘ילי 
2 שיני שום כתושות 

קורט מלח ופלפל לפי הטעם 

הכינו לכם את רוטב העגבניות לכל 
שימוש שאתם אוהבים ושימרו לכם 
צנצנת קטנה במקרר כתוספת לממרח 
על לחם, באגט או למרוח על מנה של 

ארוחת צהריים.

השתמשו במתכון רוטב העגבניות ביחד 
עם הפיצה ותהיה לכם פיצה איטלקית 

אמיתית. 

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים במערבל דאבו. 

הכלי הראשון הוא הבלנדר העוצמתי 
המסוגל לטחון ולרסק כמעט כל דבר. 

הרכיבו את הבלנדר על פי ההוראות 
המצורפות ושמרו על סביבת עבודה נקיה. 

 במידה והשתמשתם בעגבניות טריות, 
מומלץ לחלוט את העגבניות ולקלף מהן 

את הקליפה. 

את העגבניות מכניסים לבלנדר ומפעילים 
על המהירות הכי גבוהה. 

מוסיפים את שאר המרכיבים ומפעילים 
את הבלנדר בפולסים חזקים עד לקבלת 

מרקם חלק ונעים. 

מעבירים לצנצנת ושומרים במקרר עד 
השימוש. 
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מרק ירקות כתומים 
מעושנים

מצרכים:
1 ק“ג גזר קלוף 

2 כרוביות שטופות ומחולקות לפרחים 
2 בטטה קלופה 

1 ראש שום 
2 פלפלים אדומים 

1 בצל 
1 שורש ג‘ינג‘ר 

100 גר' 1/2 כוס אורז 
לפי הטעם מלח פלפל 

צרור ענפי רוזמרין 

מרק ירקות מעושנים הוא מרק בו הירקות 
עוברים תהליך ראשוני של עישון בתנור. 

העישון מעניק לירקות ארומה נעימה 
לחיך וניחוחות ברחבי המטבח עד שאי 

אפשר לסרב לעוד צלחת. 

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים במערבל דאבו. 

הכלי הראשון הוא הבלנדר העוצמתי 
המסוגל לטחון ולרסק כמעט כל דבר. 

הרכיבו את הבלנדר על פי ההוראות 
המצורפות ושמרו על סביבת עבודה נקיה. 

מסדרים את הירקות בתבנית אפיה. 
הכל,  על  זית  שמן  מעט  מזרזפים 
ומכניסים לתנור של DAVO לחום גבוה 

למשך-20 דקות.

את ענף הרוזמרין טובלים היטב בשמן זית 
ומניחים על התבנית. הענף ישרף וימלא 
בעשן את חלל התנור ויתן ארומה נעימה 
לירקות שבתנור. אחרי 20 דקות, מוציאים 

את הירקות ונותנים להם להתקרר.

מטגנים בצל עד להשחמה ובינתיים 
מקלפים את הקליפה מהירקות. שולפים 
את שיני השום וחותכים את הירקות 

לקוביות.

מכניסים את כל הירקות לסיר, מכסים 
במים ועוד כוס מים אחת ומביאים 

לרתיחה.

את האורז מכניסים לשקית קוקי. קושרים 
היטב ומחוררים אותה מספר פעמים 
בעזרת קיסם ומשקיעים אותה בתוך 

הסיר.

ממשיכים לבשל עוד ½ שעה לפחות על 
אש קטנה. מכבים את האש, מסננים את 

כל הירקות ושומרים את המים.

את השקית עם האורז שומרים בצד.

בבלנדר  עם  הירקות  את  מרסקים 
ומוסיפים את מי הבישול לפי הצורך עד 

לקבלת המרקם הרצוי. 

מוסיפים את האורז למרק ובוחשים פעם 
אחרונה לפני הגשה

אפשר להוסיף שמנת או חלב קוקוס 
להעשרת הטעמים.

מרק אפונה
מצרכים:

200 גר' (1 כוס) אפונה יבשה 
300 גר' (1.5 כוס) אפונה קפואה 

200 גר' חזה אווז מעושן 
200 גר' (1 כוס) בצל לבן קצוץ 

200 גר' (1 כוס) גזר חתוך לקוביות 
2 גבעולי סלרי 

200 גר' (1 כוס) תפוח אדמה מקולף 
קצוץ 

2 שיני שום 

לפי הטעם מלח ופלפל 

כל מה שצריך כדי להכין מרק אפונה 
חם, הוא לילה קריר עם רעמים וברקים 
וחצי קילו של אפונה יבשה ויש לכם 
כיף  שהכי  וטעים  חם  אפונה  מרק 

הוא לטבול בו לחם או באגט חם עם 
חתיכות נקניק קבנוס או חזה אווז מעושן

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים במערבל דאבו. 

הכלי הראשון הוא הבלנדר העוצמתי 
המסוגל לטחון ולרסק כמעט כל דבר. 

הרכיבו את הבלנדר על פי ההוראות 
המצורפות ושמרו על סביבת עבודה נקיה. 

את מחצית מהחזה אווז (רצוי הצד עם 
השומן) מטגנים קלות עם מעט שמן זית 
בסיר. מוסיפים את הבצלים ומטגנים עד 
לשקיפות. מוסיפים סלרי, גזרים, תפוחי 

אדמה ואת האפונה היבשה.

מטגנים מספר דקות תוך בחישה.

מוסיפים 6 כוסות מים.

מביאים לרתיחה וממשיכים לבשל 45 
דקות נוספת על אש נמוכה כשיש בעבוע 
חלש. כדאי מאוד מידי פעם לבחוש על 

מנת למנוע היווצרות גושים.

מוסיפים את האפונה קפואה/טריה. 
מבשלים עוד כחצי שעה ובינתיים גם 
מטגנים את מחצית הכמות השניה של 

החזה אווז המעושן

מוציאים חצי מכמות המים ומרסקים 

שאר המרקים והתבשילים
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הכל בבלנדר. מוסיפים מים בהדרגה עד 
לקבלת מרקם נעים וקטיפתי.

מתבלים עם מלח ופלפל שחור גרוס 
ומוספים את השום הכתוש וכן את 

המחצית השניה 
חזה  קוביות  של 
האווז המטוגנות. 
ד  ו ע ם  י מבשל
כרבע שעה. יוצקים 
לקעריות ומחסלים 

בהנאה.

פאי דגים
וקציצות חריימה

מצרכים:
500 גר' (2 כוסות) דג ים לבן טרי וללא 

עצמות 
2 בצלים חתוכים ל4 
1 פלפל צ‘ילי אדום 

1 ביצה 
1 כף רסק קארי אדום 

1 כפית סוכר 
1 כפית רוטב דגים 

1 כף כוסברה קצוצה 

טעמים של מסעדת פועלים ושורשים 
מזרחיים מביאים תמיד לזכרונות של 

דגים חריפים טעימים.

השילוב בין יכולות המערבל של דאבו 
והטעמים של דגים טריים, מביאים 
לתוצאות מדהימות של פאי דגים או 

קציצות חריימה אפויות וטעימות 

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים במכונת הבשר 
של המערבל המגיע כחלק בילתי נפרד 

מהמיקסר. 

שימו לב להרכיב את כל החלקים הדרושים 
כגון הבורג בגדול, הסכין המסתובבת וכן את 

הסוגר לנעילת כל החלקים. 

הרכיבו את מכונת הבשר על פי ההוראות 
המצורפות ושמרו על סביבת עבודה נקיה. 

מרכיבים את מכונת הבשר וטוחנים את 
הדג יחד עם הבצל, הכוסברה ופלפל צ‘ילי 

במטחנה. 

מוסיפים לקערה את שאר התערובת 
ומערבבים היטב. 

מחממים שמן חצי עמוק ויוצרים כדורים 
אותם מכניסים לשמן החם. מטגנים עד 

לקבלת צבע זהוב. 

בשר טחון לגודל רצוי ומבשל על חום בינוני 
גבוה. מספיג שמן עודף על מגבת נייר.

אפשרות הכנה נוספת:

מכינים את הקציצות. מניחים אותן על 
תבנית אפיה מרופדת בנייר אפיה. מברישים 
את הקציצות בשמן זית ומכניסים לתנור.

להלן זמני האפיה המומלצים

תנור בייתי רגיל תנור DAVO ב-225 מעלות 
15 דקות  220 מעלות  15 דקות  למשך 

הצעת הגשה:
מכינים רוטב אדום 
שום  מעגבניות, 
ופלפלים ומכניסים 
ת  ו צ י צ ק ה את 

לרוטב אדום חם 

פסטה
מצרכים לבצק פסטה:

350 גר' (1.5 כוסות) קמח חיטת דורום 
2 ביצים גדולות 

פסטה מיוצרת בצורות שונות. פסטה 
(ספגטי וורמיצ‘לי הן  בצורת חוטים 
הנפוצים ביותר) פסטה בצורות רצועות 
(פטוצ‘יני ולינגוויני), פסטה בצורות של 
צינורות (פנה), בצורת שטיחים (לזניה), 
בצורות סלילים (חונקי כמרים), פסטה 
ממולאת (רביולי) ועוד צורות רבות, שלכל 

אחת יש שם נפרד.

ספגטי (spaghetti) - אטריות מוכרות 
מאוד, עד כדי כך שרבים מייחסים בטעות 

את שמן לכל סוגי הפסטה.

 spaghettini, ) ספגטיני ופדליני 
fedalini) - גרסאות דקות ומעודנות של 
ספגטי. מתאימות לרטבים פשוטים, כמו 

שמן זית ושום, או רוטב חמאה וגבינה.

לינגוויני (linguini) - אטריות ארוכות 
שטחות וסגלגלות מעט. בעלות מרקם 

חלק.

maccheroni) - הגרסה  מקרוני (
החלולה של ספגטי, חביבה במיוחד 
על ילדים. גרסה עבה עוד יותר מכונה 

.(bucatini) בוקטיני

שלבי ההכנה:
במתכון זה אנו משתמשים במטחנת 

הבשר של המערבל דאבו.

זכרו להחליף את דסקית הסכין עם 
דיסקית הפסטה על פי הצורה הרצויה. 

הרכיבו היטב ולפי ההוראות את האביזר 
בהתאם  היציאה  פתח  את  ופתחו 

להנחיות שבמתכון. 

מחברים את קערת הנירוסטה ואת וו 
הלישה. 

את  ומפעילים  הקמח  את  שופכים 
המערבל על מהירות הכי איטית שיש. 
מוסיפים בהדרגה את הביצים וקובעים 
1 ס“מ של הזרוע מדופן  מרחק של 

הקערה. 

ממשיכים ללוש את הבצק בתוך הקערה 
במשך כ-5 דקות עד שנתקבל בצק 

אלסטי. 

מוציאים את הבצק. במידה והבצק יבש 
מידי, ניתן להוסיף מעט מים פושרים. 
לשים את הבצק עד לקבלת המרקם 

הרצוי. 

מרכיבים את מתקן לטחינת הבשר 
ובמקום דסקית הברזל והסכין, מרכיבים 

את צורת הפסטה הרצויה. 

המערבל  דרך  הבצק  את  מעבירים 
וממתינים בצד השני ליציאת הפסטה. 

חותכים את האורך הרצוי ומניחים את 
הפסטה כשהיא תלויה לייבוש לפחות 10 

דקות או עד למועד ההכנה. 

מרתיחים מים וממליחים לפי כפית מלח 
לכל ליטר מים. 

את  ם  י ס י נ כ מ
היבשה  הפסטה 
עד  ם  י מבשל ו
ה  נ כ ה ת  מ ר ל

הרצויה. 

מוציאים ומסננים 
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