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פנטזיה שלי לרגע מלא אושר ושמחה אני עומדת במרכז, מוקפת משפחה וחברים, ב
שולחת מבט אוהב ומרגישה תודה גדולה לכל אלו שעוזרים לי לגדול. מי שמכיר 
את הביטוי, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, בטח זכה שאימא שלי תגיש לו צלחת אוכל. 

צלחת  לכבודי  הונחה  השולחן  על  מבית-הספר  כשחזרתי  יום  כל  בפיס,  זכיתי  אני 
מושלמת, כמו ברכה עטופה באוכל. עד היום אימא משתמשת בכלים מיוחדים כדי ליצור 
)יודעת  ובמידה  ויפה. עליה היא מוזגת רוטב בסמיכות  מתוספת המנה צורה אסתטית 
תמיד מתי להגיע עם כף נוספת(. כל מנה היא מקשטת בעיטור אכיל, עלה פטרוזיליה 

רענן חתום בנשיקה.

נחשפתי  הטבעית.  ולבריאות  לתזונה  צעד,  אחר  צעד  התחברתי,  האחרונות  בשנים 
לעולם בריא, חזק, ששואף תמיד לטוב. נכבשתי על-ידי מזון טבעי, מלא חיים ועסיסי. 

הוקסמתי מפירות אקזוטיים וגיליתי טעמים מופלאים. פשטות באוכל הפכה אצלי
לשם המשחק. ללקט את ארוחת-הצהריים במטע ולאכול עם הידיים, הוא כל מה שרציתי. 
החול היה לי הכסא והים הוא המפית. אני נעה במסלול חיים ספירלי, האופק לא נודע. 

כל הזמן יש גירוים ואתגרים וצריך לפתח את היכולת לסמוך על אמונה

ּאהבה. כל המנות  הספר הזה הוא פרי שני עולמות מקבילים שחיים בתוכי ומתחברים ָבְִֵֶַָ
בספר מתכונים זה הן טבעוניות ומלאות חיים. הוכנו והוגשו לעשרות רבות של אנשים, 
לב  מבלי שהתכוונתי, שמתי  ואני,  הטבעית.  הבריאות  רזי  את  ללמוד  אלינו  המגיעים 
איך בכל סדנה והדרכה, מוצאת את עצמי משתמשת בכלים מיוחדים, דואגת למזוג את 
ונשיקה. זה החיבור שלי עם  וגם חותמת כל מנה עם עיטור  ובמידה  הרוטב בסמיכות 

אימא, להשאיר מקום לאלוהים לעורר שמחה בפרטים הקטנים.

אני מודה על ההזדמנות לחלוק איתכם את המתכונים ומקווה שתיהנו מטעמם.

הקדמה

**בתמונה אני שותה "סנגריה גרנדיה" מתכון בהמשך... 
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2 כוסות ענבים
 ירוקים אורגניים
 ) רצוי שיהיו צוננים ( 
6 עלי חסה גדולים
 )או יותר(
1 גבעול סלרי
 ) רשות (

2 כוסות

שתות את המשקה הזה ולדמיין שאנחנו בטעימות של המשקה היוקרתי ביותר שקיים. ל
ופירותי.  ארומתי  מאופי  נהנים  הפה,  בחלל  לגימה  כל  מגלגלים  בשלווה,  שותים 
חווים בהנאה את מורכבות הטעם, השילוב של חמיצות, מתיקות, רעננות. ומגלים איזון 
וממלא  והנשמה  הגוף  את  מרומם  הוא  הארוחה.  לפני  כמשקה  נפלא  מושלם.  קטיפתי 

אותנו בשפע נוגדי-חמצון ומינרלים חיוניים.

" ירוק יין "

רכיבים
1. במסחטת-מיצים )רצוי מכבישה קרה( 

סוחטים את כל המרכיבים. מוזגים לכוס יין.
2. מומלץ לשתות מיד בתום הסחיטה,

 על מנת ליהנות ממקסימום ערכים תזונתיים.

הכנה

"יין" ירוק "יין" ירוק
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2 כוסות
"יין" ירוק

1. חותכים את הפירות בחיתוך גס, מניחים בקערה.
2. יוצאים לאכול באוויר הפתוח.

3. אומרים לעצמינו בלב תודה על השנה
שהייתה ומבקשים ברכה לזו החדשה

2 כוסות ענבים
 ירוקים אורגניים
 ) רצוי שיהיו צוננים ( 
6 עלי חסה גדולים
 )או יותר(
1 גבעול סלרי
 ) רשות (

הכנת הסלטרכיבים

10

4 תפוחים
שכבות

3 תפוחים חתוכים לרבעים
4 תמרים מגולענים
1 כפית קינמון
1 ס"מ מקל וניל 
או 4 טיפות תמצית

קרם

קבלת  עד  וטוחנים  תותי-העץ  את  מניחים  במעבד-מזון   .1
מרקם פירורים גסים.

2. מוסיפים את התמרים ומפעילים על פולסים 
עד שהתמרים קצוצים.

3. הימנעו מטחינת יתר המרקם צריך להיות של פירורים גסים.

4. הניחו את הרינג על צלחת הגשה יפה או מעמד עוגה בגודל 
המתאים והדקו את שכבת הבסיס. הניחו בהקפאה –

מינימום שעה.

מעבירים את כל המרכיבים לקנקן, 
מצננים במקרר כ-30 דקות. 
מוזגים לשתי כוסות ונהנים. 

מעליו  ומורחים  מהמקפיא  הבסיס  עם  הרינג  את  מוציאים   .1
שכבת קרם דקה ומעליה מסדרים בצורה של מניפה את פרוסות 

התפוחים הדקיקות.

ומסדרים  ס"מ  חצי  של  בעובי  נוספת  קרם  שכבת  מורחים   .2
מעליה מניפת תפוחים נוספת

3. עושים כך עד סיום המרכיבים. השכבה העליונה ביותר היא 
של תפוחים. מומלץ לסדר את המניפה האחרונה עם המון

אהבה ותשומת לב.

4. מקשטים עם מעט אבקת קינמון.

5. מומלץ להגיש מיד. חותכים את העוגה בזהירות עם סכין חדה.

6. נהדר להגיש את העוגה עם סלט רענן של עלי-חסה וסלרי 
קצוץ.ניתן לחתוך את העוגה ולשמור במקפיא.

בבלנדר חזק עם מוט דחיפה הניחו את מרכיבי הקרם והפעילו 
עד קבלת קרם יציב וחלק. הניחו בקערה.

מהחלק  בשלמותם  התפוחים  את  פורסים  מנדולינה  באמצעות 
התחתון עד העליון לקבלת עיגולים דקיקים כמו דפים.

נפתרים מחתיכות הגרעינים הקטנות.

הכנת הבסיס

הכנת הבסיס

הרכבת העוגה והגשה

הכנת הקרם

יצירת השכבות

1 כוס תותי-עץ מיובשים
1/2 כוס תמרים

1.5 כוסות מיץ רימונים 
)כ-4 רימונים(

0.5 כוס מיץ תפוזים 
1 אגס חתוך לקוביות 
1 פלח לימון עם הקליפה
1 מקל קינמון 

בסיס הפריך

בסיס הפריך

נה לכם ארוחת בוקר מושלמת וקלילה ליום פינוק. פאי תפוחים משלושה מרכיבים. ה
ארוחת בוקר פירותית היא דרך טבעית ונעימה להתחיל כל יום. המתכון מבית היוצר 
של כריסטינה מ- FullyRaw והזדמנות להודות לה על ההשראה הגדולה שהיא מעניקה.  

רנדה, רימון בספרדית וגם חבל ארץ ירוק ויפה בדרום-ספרד. שם טיילנו אריק ואני ג
לפני שנים, קצת אחרי שהחלטנו להתחתן. כשמה כן היא, גרנדה מלאה בעצי-רימון 
וכל יום היינו מתענגים על מיץ סחוט במקום ומעבירים את הזמן בעבודת אדמה בחוות 

־אורגניות מקומיות. לגימה מהמשקה הזה מחזירה אותי לרגעים האלו של תקופת האירו
סים, בה החלטנו לשזור את האמונה אחד בשני וללכת בדרך משותפת.

רינג בקוטר 21 ס"מ 2 כוסות
פאי תפוחים סנגריה-גרנדייה
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הכנת הסלטרכיבים
1. חותכים את הפירות בחיתוך גס, מניחים בקערה.

2. יוצאים לאכול באוויר הפתוח.
3. אומרים לעצמינו בלב תודה על השנה שהייתה 

ומבקשים ברכה לזו החדשה

2 אפרסקים צהובים בשלים
) מכונים "אפרסק-מנגו" ( 
1 אפרסמון
1 קרמבולה
חופן ענבי איזבלה
חופן רימונים

מנה אישית 
סלט פירות

תקופה המיוחדת בין סוף הקיץ ותחילת הסתיו, נקראת ע"פ הרפואה הסינית, עונת ה
כל  של  הפירות  את  קוצרים  אנו  גם  בה  התקופה  את  מסמלת  היא  המאוחר.  הקיץ 
מה שאנחנו וכל מה שהיינו, ומניחה את היסודות מהם נוכל לצמוח ולהשתנות לטובה. 
הצבעים הקשורים לעונה זו הם כתום וצהוב. סלט פירות טריים ובשלים, בגוונים אלו, 

מסייע לחזק את המערכת החיסונית ולחזור לאיזון והרמוניה.
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2 כוסות
"יין" ירוק

1. חותכים את הפירות בחיתוך גס, מניחים בקערה.
2. יוצאים לאכול באוויר הפתוח.

3. אומרים לעצמינו בלב תודה על השנה
שהייתה ומבקשים ברכה לזו החדשה

2 כוסות ענבים
 ירוקים אורגניים
 ) רצוי שיהיו צוננים ( 
6 עלי חסה גדולים
 )או יותר(
1 גבעול סלרי
 ) רשות (

הכנת הסלטרכיבים

הרכבת המנה

מנדולינה
3 אגסים
תוספות מעל
חצי מנגו/ אבוקדו 
חתוך לקוביות
1 אנונה מנוקה מהגרעינים
נבטי צנונית
1 כף מיץ לימון
זרעי-שומשום  אבקת  כפית   1
)רשות(

רכיבים
1. פורסים את האגסים לאורכם באמצעות

החיתוך הדק ביותר של המנדולינה.

2. מסדרים את קרפצ'יו האגס על צלחת הגשה נאה.

1. את התוספות מניחים על פרוסות האגס הדקיקות.

2.  מזליפים את מיץ הלימון

3. מפזרים מעט שומשום טחון 
ומגישים מיד לשולחן.

הכנת הקרפצ'יו

נה ראשונה טעימה וקלילה מפירות העונה, עשירה בטעמים מפתיעים ומעלה חיוך מ
מושאל  קרפצ'יו  האיטלקי  המונח  הטועמים.  של  פניהם  על  מנצחת  פשטות  של 
בימינו למגוון מאכלים המוגשים כפרוסות דקיקות, כולל פירות וירקות, ברמת בישול 

קצר או ללא בישול.

מנה זוגית
קרפצ'יו אגסים
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2 כוסות
"יין" ירוק

1. חותכים את הפירות בחיתוך גס, מניחים בקערה.
2. יוצאים לאכול באוויר הפתוח.

3. אומרים לעצמינו בלב תודה על השנה
שהייתה ומבקשים ברכה לזו החדשה

2 כוסות ענבים
 ירוקים אורגניים
 ) רצוי שיהיו צוננים ( 
6 עלי חסה גדולים
 )או יותר(
1 גבעול סלרי
 ) רשות (

הכנההכנת הסלטרכיבים
אפרסק  קוביות  של  כוסות   2
קפואות
2-4 תמרים מגולענים
1 ס"מ מקל וניל
2-3 עלי בזיליקום טריים

כל  את  מניחים  מעבד-מזון  או  דחיפה  מוט  עם  בבלנדר   .1
המרכיבים עד קבלת מרקם חלק של גלידה.

2. מעבירים לכלי הגשה ומגישים מיד.

רכיבים

מה א כל  וטעים.  קל  כל-כך  זה  קפואים.  מפירות  להכין  שאפשר  לגלידות  גבול  ין 
במקפיא.  וקפואים,  חתוכים  בשלים,  פירות  לנו  שיהיו  מראש  לדאוג  הוא  שצריך 
כשמגיעים אורחים תמיד אפשר להציע להם גלידה או סורבה שמכינים על המקום ועושה 
המון רושם. אגלה לכם בסוד, מכיוון שנכון לאכול פירות על בטן ריקה, בר הקטן מקבל 

את ה"קינוח" שלו בתחילת הארוחה

2-4 מנות
סורבה אפרסק-בזיליקום
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הכי פשוט קורעים, חותכים, מערבבים, 
מגישים ומתענגים.

הכנת הסלט רכיבים
חצי ראש חסה אורגנית
1 גבעול סלרי פרוס דק
מבחר פירות העונה
 )רצוי 1-3 סוגים(

 מנה אישית
סלט המהפכה

תור חובבת פירות לא קטנה, אם בארוחה המשפחתית עדיין בא לי פירות אני נהנית ב
להוסיף אותם לסלט של עלים ירוקים. קראתי לסלט הזה "סלט המהפכה". במקום 
לאכול את הפירות כקינוח, לשים אותם במרכז הארוחה. הקסם המהפכני הוא שלא צריך 
להוסיף דבר, המתיקות והחמיצות של הפירות הם רוטב נהדר. הסלט נפלא גם כארוחת 
צהריים באמצע יום-עבודה. בשונה מסלט ירקות, זה, ימלא אותנו אנרגיה זמינה ויעזור 

לנו להעביר את היום בתחושת קלילות, ריכוז ומצב-רוח מרומם.
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עד  ומפעילים  המרכיבים  כל  את  מניחים  במעבד-מזון   .1
שלא  קציצות  ממנה  ליצור  וניתן  היטב  טחונה  שהתערובת 

מתפוררות. המשיכו לטחון עד קבלת המרקם הרצוי.

2. צרים קציצות ומניחים בצלחת הגשה.

המרכיבים  כל  את  מכניסים  בלנדר  או  במעבד-מזון   .1
ואם צריך מאזנים  וטוחנים עד קבלת מרקם אחיד. טועמים 

טעמים.

2. מוזגים מעל הקציצות.

קצוצה,  כוסברה/פטרוזיליה  עם  המנה  את  מעטרים   .3
פרוסות לימון דקות עם הקליפה ורצועות פלפל אדום מתוק.

4. הרוטב טעים גם כמטבל, ממרח וליווי המון מנות.

אופן הכנת הגפילטע

אופן הכנת המטבוחה

1 כוס שקדים/אגוזי-מלך 
 )להשרות לפחות 4 שעות(
3 גזרים מגורדים בפומפייה
1 דף אצת נורי לסושי
חופן כוסברה קצוצה
חצי שן שום
2 כפות מיץ לימון

4 עגבניות טריות אדומות מאוד
1-2 פלפל אדום מתוק,
 רצוי מסוג רמירו
1/2 כוס עגבניות מיובשות
2 תמרים
רבע שן שום
מעט פלפל חריף )רשות(

גפילטע

מטבוחה

6-8 קציצות
גפילטע ברוטב מטבוחה

ריק ממוצא אשכנזי ואני מזרחי. הוא הביא את ה"גפילטע", אני את המטבוחה א
וכך נולדה אחת המנות האהובות על כולם, משפחה וחברים.
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מרק

תוספת "תוספות"

על  ומפעילים  המרק  מרכיבי  כל  את  מכניסים  לבלנדר   .1
עוצמה גבוה עד קבלת מרקם אחיד וחלק. מוזגים לקערות

הגשה. מומלץ לאכול סמוך לטחינה.

המוצעות  התוספות  מן  יותר  או  אחד  ולחתוך  לקצוץ   .1
בעמודה הימנית וסדרו על צלחת

2. הגישו את המרק החלק ולצידו צלחת עם התוספות.

הכנת המרק

הכנת ה"תוספות"

500 מ"ל מיץ גזר טרי
2 פלפלים אדומים
1 תמר
חצי  או  ברזיל  אגוזי  חופן 
אבוקדו
1 כפית עלי תימין טרי

 )לבחירה אחד או יותר(
אטריות דקיקות 
מקישואים חיים )יוצרים 
באמצעות ספיר ולייזר( 
קוביות פלפל-מתוק
קוביות מלפפונים
אצות-ים עם טעם עדין כמו 
דולסה, ווקאמה, נורי.
 גרעיני תירס צעיר חי
ז'וליאנים של גזר
אפונה טרייה
שמיר קצוץ
בצל-ירוק קצוץ
או כל תוספת שנראית 
לכם מתאימה...

2-4 מנות
מרק כתום

רק מלא חיים, בעל גוון מהפנט, מאיר את גופנו מבפנים וממלא אותנו אור. מ
הכנתו היא קלי-קלות. אפשר פשוט ליהנות מהמרק במרקם חלק או להוסיף מגוון 
ופירות בחיתוכים שונים,  ומרקמים מירקות  תוספות מעניינות. "תוספות", טקסטורות 
יהפכו את המרק לסיפור עם התחלה אמצע ועד אין סוף, ובאמת ממיס את בלוטות הטעם 

והריח מהתרגשות.
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גבינה

רול

1. במעבד-מזון/בלנדר עצמתי מכניסים את מרכיבי הגבינה 
ומתחילים לעבד, עד קבלת מרקם גבינתי ומעט גרגירי. 

זמן הטחינה משתנה ממעבד מזון אחד לאחר.

2.  מניחים את הגבינה המוכנה בקערה.

1. חוצים את הזוקינים באמצע לאורכם.

2. במנדולינה/קולפן, פורסים את הזוקיני 
לפרוסות דקות במיוחד.

1. מורחים כפית גבינה על כל פרוסת זוקיני, מניחים גפרורי 
צנונית ועירית ומגלגלים.

2. מעצבים את הרולים על הצלחת ומגישים לאורחים.

הכנה גבינה

הכנת רולים

הרכבת המנה

מקדמיה/קשיו/שקדים  כוס   1
קלופים מושרים
1/2 זוקיני מקולף
2 כפיות מיץ לימון
חצי שן שום )רשות(
מעט שמיר קצוץ 
מעט  להוסיף  ניתן  צריך  אם 
מים )להתחיל עם 2 כפות 
ולהמשיך בהדרגה(

1-2 זוקיני טריים
צנונית טרייה חתוכה לגפרורים
עירית קצוצה

20 רולים
רול-זוקיני

מפגש האחרון של קורס בריאות טבעית שאני מעבירה עוסק במעבר שלנו להיות ה
המתכונים  כל  זה  במפגש  כן,  על  אותנו.  הסובבים  כל  עבור  בריאות  של  שליחים 
תמיד מתאימים לאירוח של משפחה וחברים. מנת הרול-זוקיני היא דרך קלילה וטעימה 

לקרב אנשים אל התזונה הטבעית. 
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המרכיבים  כל  את  מכניסים  מעבד-מזון  או  בבלנדר   .1
וטוחנים עד קבלת בלילה חלקה.

המזון.  מייבש  ממגשי  אחד  כל  על  דף-סיליקון  מניחים   .2
עליו מניחים רינג עגול, במרכז המגש, 

ומוזגים לתוכו 3/4 כוס בלילה.

3. באמצעות כף או לקקן משטחים את הבלילה 
לגובה של חצי-ס"מ. מניחים את המגש במייבש-מזון.

4. עושים כך עם יתר הבלילה

את  וסוגרים  מעלות   46 של  לחום  המייבש  את  מפעילים   .5
דלת המכשיר למשך כ 8 שעות, 

ניתן  מהמגש.  בקלות  ומתקלפים  למגע  יבשים  שהדפים  עד 
להכין מהם ספרינג-רול מיד או לשמור בתוך קופסא במקרר.

1. במעבד-מזון או בלנדר מניחים את מרכיבי רוטב העגבניות 
ומפעילים עד קבלת מרקם של רוטב סמיך. 

מניחים בקערה קטנה בצד.

כלפינו(  החלק  )הצד  משטח  על  המנגו  דף  את  מניחים   .2
ומפזרים את ירקות המלית. מותירים שוליים חשופים.

3. כורכי לגלילה מהודקת וחוצים באלכסון
או פורסים כל גליל למספר יחידות, כמו סושי.

מייבש-מזון רינג 
בקוטר 24 ס"מ )לא-חובה(
2-4 מנגו בשלים 
)קפוא או טרי(
רבע כפית כורכום טחון 
רבע כפית קינמון טחון )רשות(

3 עגבניות טריות
2 חצאי עגבניות מיובשות
1 תמר, 1 כף מיץ לימון
חצי שן שום

6 עלי חסה קרועים/ 1 כוס 
כרוב מגורד
1 גזר מגורד
חופן נבטי אלפלפא
רצועות פלפל-אדום מתוק
חופן כוסברה קצוצה
חופן בצל ירוק קצוץ
חתוך  אבוקדו  מנגו/   1
לרצועות ארוכות ועבות 

"דפי-מנגו"

רוטב עגבניות

מלית

הכנת "דפי-מנגו"

הרכבת המנה

נחנו בשוק לילה, בעיירה כפרית בצפון תאילנד, רואים תור ארוך משתרך מאחד א
שהייתה  ביריד,  טובה  הכי  מהמנה  לטעום  אנחנו  גם  המתנו  בסבלנות  הדוכנים. 
לגמרי טבעונית. במטבחי המזרח-הרחוק מנה זו מכונה ספרינג-רול. מדובר על מעטפת 
סנדוויץ'  מעין  ותוספות.  ירקות  מגוון  מגולגלים  ובתוכה  אורז  של  דקיק  בצק  עשויה 
לי  הדליק  ונעים,  קייצי  ערב  אותו  לדמיון.  קץ  אין  אפשרויות  שפותח  טוב,  כל  עמוס 
ניצוץ ליצירת "דפים" דקיקים ממנגו, באמצעות מכשיר הנקרא "מייבש-מזון". מטרתו, 
נולדו  כך  התזונתיים.  הערכים  על  ושמירה  הטעמים  ריכוז  תוך  הנוזלים,  את  להוציא 

הראפ'ס, אשר הפכו להיט שכובש את כל האורחים שלנו. 

6 יחידות
ראפ'ס
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2 כוסות
"יין" ירוק

1. חותכים את הפירות בחיתוך גס, מניחים בקערה.
2. יוצאים לאכול באוויר הפתוח.

3. אומרים לעצמינו בלב תודה על השנה
שהייתה ומבקשים ברכה לזו החדשה

2 כוסות ענבים
 ירוקים אורגניים
 ) רצוי שיהיו צוננים ( 
6 עלי חסה גדולים
 )או יותר(
1 גבעול סלרי
 ) רשות (

הכנת הסלטרכיבים

חופן שברי-פסטוק טבעי 
לא קלוי
חופן כוסברה קצוצה
חופן בצל-ירוק קצוץ 
)רק החלק הירוק(
רבע לימון

עיטור המנה

4 כפות טחינה גולמית
חצי כוס מיץ תפוזים
2 תמרים
2 כפות מחית תמרינדי )רשות(
פרוסת ג'ינג'ר דקה
חצי-שן שום
מיץ מחצי לימון

רוטב

לאטריות  חתוכים  זוקיני   1
באמצעות ספיר ולייזר או 
קולפן ז'וליאנים
1 גזר חתוך לז'וליאנים
1 גמבה אדומה חתוכה לרצועות
1 כוס כרוב סגול פרוס דק-דק
נבטי  סיניים/  נבטים  חופן 
חמנייה טריים
פרוסות  שמפיניון  פטריות   2-3
)רשות(
1 גבעול סלרי קצוץ דק 
)ללא העלים(

בסיס המנה

1. בקערת ערבוב מניחים את כל ירקות המהווים 
את הבסיס למנה.

2. מוזגים מעל את הרוטב ומערבבים היטב

3. מניחים בקערת הגשה ומפזרים מעל את עיטורי הפסטוק,
הכוסברה, הבצל-ירוק והלימון

4. מגישים מיד. בתאבון.

הרכבת המנה

על  ומפעילים  הרוטב  מרכיבי  כל  את  מניחים  בבלנדר   .1
יכול  הרוטב  ואחיד.  סמיך  רוטב  קבלת  עד  גבוהה  עוצמה 

להישמר עד יום במקרר.

הכנת הרוטב

נה שגרמה לי להתאהב בעולם הרוא-פודמ

2 מנות
מוקפץ
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2 כוסות
"יין" ירוק

1. חותכים את הפירות בחיתוך גס, מניחים בקערה.
2. יוצאים לאכול באוויר הפתוח.

3. אומרים לעצמינו בלב תודה על השנה
שהייתה ומבקשים ברכה לזו החדשה

2 כוסות ענבים
 ירוקים אורגניים
 ) רצוי שיהיו צוננים ( 
6 עלי חסה גדולים
 )או יותר(
1 גבעול סלרי
 ) רשות (

הכנת הסלטרכיבים

2 כפות מיסו או חצי כוס מיץ 
סלרי
חצי שן שום
3 תמרים 
) או 2 כפות סילאן טהור(
מיץ מ -1 לימון

חופן קשיו
עלי בזיליקום

רוטב

עיטור המנה

1. בקערת ערבוב מניחים את מרכיבי הסלט  
) קולורבי, גזר, עגבניות ושעועית(

2. מוזגים את הרוטב ומערבבים היטב.

3. מניחים בצלחת הגשה.

4. מפזרים מעל מעט אגוזי קשיו או פיסטוק

5. מעטרים עם עלי-בזיליקום ומגישים.

הרכבת המנה

עד  הרוטב  מרכיבי  כל  את  מערבבים  קערה  או  בבלנדר   .1
קבלת מרקם חלק.

3 קולורבי חתוכים לג'ולינים
3 גזרים חתוכים לג'ולינים
חופן עגבניות שרי 
חצויות לשניים
2 גבעולי שעועית ירוקה טרייה 
)רשות(

הכנת הרוטבסלט

תאילנד, אריק שבר את שיא אכילת סלטי פפאיה ירוקה. כשחזרנו לארץ הוא שבר ב
את הראש איך להכין את הסלט הזה בגרסה מקומית. 

התוצאה הייתה מפתיעה וטעימה.

מנה גדולה
סלט פפאיה
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2 כוסות
"יין" ירוק

1. חותכים את הפירות בחיתוך גס, מניחים בקערה.
2. יוצאים לאכול באוויר הפתוח.

3. אומרים לעצמינו בלב תודה על השנה
שהייתה ומבקשים ברכה לזו החדשה

2 כוסות ענבים
 ירוקים אורגניים
 ) רצוי שיהיו צוננים ( 
6 עלי חסה גדולים
 )או יותר(
1 גבעול סלרי
 ) רשות (

הכנת הסלטרכיבים

השומשום,  זרעי  למעט  כל,  את  מניחים  במעבד-מזון   .1
את  פותחים  הומוגנית. מדי פעם  עיסה  עד קבלת  ומפעילים 
המעבד ומקרבים אל הלהב, באמצעות לקקן, את התערובת 
ממנה  ליצור  ניתן  כאשר  מוכנה  העיסה  לדפנות.  שהתרחקה 
 1-2 להוסיף  ניתן  מתפוררים,  והם  במידה  יציבים.  כדורים 

כפות טחינה גולמית ולערבב עוד קצת באמצעות המעבד.

2. מעבירים את התערובת לקערה ויוצרים כדורים 
בגודל שווה

3. מצפים את הכדורים מצד אחד שלהם במעט זרעי שומשום

4.  הכדורים מוכנים לאכילה. ניתן להכניס אותם 
למייבש-מזון על חום של 46 מעלות למשך 6 שעות לקבלת 

מרקם יותר פריך.

5.  מניחים את הכדורים על הסלט ומגישים, אפשר עם קצת 
טחינה דלילה בצד/מעל ובליווי עלי-חסה טריים.

הכנת פלאפל

1 קולורבי חתוך לרבעים )או 1 
כוס כרובית מפורקת לפרחים(
צרור פטרוזיליה
צרור נענע
1 גבעול סלרי קצוץ

1-2 גבעולי בצל-ירוק 
)רק החלק הירוק(
2 כפות מיץ לימון
רבע כוס חמוציות מיובשות
חופן גרגירי רימון )בעונה( 
דק  קצוצה  לימון  קליפת  כף   1
)רשות( 

פקאן  או  חמנייה  גרעיני  כוס   1
)מושרים לפחות שעתיים(
3 גזרים מגורדים בפומפייה
מיובשות  עגבניות  חצאי   2-4
מושרות קודם לכן במים וסחוטות
חופן כוסברה
חופן פטרוזיליה
1 שן שום )רשות(

רבע כפית זרעי כוסברה טחונים 
לאבקה
רבע כפית זרעי כמון 
טחונים לאבקה
מעט זרעי שומשום מלא לקישוט

1. במעבד-מזון מניחים את הקולורבי ) או כרובית( והירוקים 
ומפעילים עד קבלת מרקם קצוץ דק. מניחים בקערת ערבוב.

2. מזליפים את הלימון ואת החמוציות המיובשות ומערבבים 
היטב. מעבירים לקערת הגשה.

3.מקשטים עם רימון וקליפת לימון.

הכנת טאבולה טאבולה

פלאפל 22 כדורים

ני אוהבת את המנה הזו להניח בתוך עלים של חסה עגולה, רעננים ופריכים, להזליף א
מעט טחינה דלילה, לגלגל ולאכול כמו פיתה.

2 מנות
פלאפל על טאבולה
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2 כוסות
"יין" ירוק

1. חותכים את הפירות בחיתוך גס, מניחים בקערה.
2. יוצאים לאכול באוויר הפתוח.

3. אומרים לעצמינו בלב תודה על השנה
שהייתה ומבקשים ברכה לזו החדשה

2 כוסות ענבים
 ירוקים אורגניים
 ) רצוי שיהיו צוננים ( 
6 עלי חסה גדולים
 )או יותר(
1 גבעול סלרי
 ) רשות (

הכנת הסלטרכיבים

2 כוסות נבטי חמנייה
חופן פטרוזיליה
חופן כוסברה
1 כוס עלי בייבי תרד / רוקט צעיר
1 גבעול בצל ירוק 
)מומלץ רק החלק הירוק(

3/4 כוס אגוזי מקדמיה
1 זוקיני בינוני 
קלוף וחתוך לקוביות
1 כף מיץ לימון
1/2 שן שום )לא חובה( 
2-3 עלי בזיליקום

שכבת בריאות ירוקה

שכבה לבנה

בבלנדר או מעבד מזון מכניסים את מרכיבי הרוטב וטוחנים 
עד קבלת ממרח סמיך בגוון אדום חזק. מניחים בקערה.

במעבד מזון מניחים את כל המרכיבים ומעבדים על פולסים 
עד כדי קיצוץ גס. להימנע מטחינת-יתר שלא יצאו הרבה 

נוזלים. מניחים בקערה.

על צלחת או בתוך רינג מרובע מניחים שתי שכבות של   .1
דפי זוקיני. אחת לאורך והשנייה לרוחב. 

עליה מורחים 2 כפות רוטב עגבניות.

2. שוב מניחים שתי שכבות של דפי זוקיני לאורך ולרוחב. 
הפעם מורחים 2 כפות שכבה לבנה

3. שוב מניחים שתי שכבות של דפי זוקיני לאורך ולרוחב. 
עליה מסדרים שכבה בריאות ירוקה עבה

4. שוב מניחים שתי שכבות של דפי זוקיני לאורך ולרוחב. 
עליה שכבת רוטב אדום.

לבנה.  שכבה  ומעל  ולרוחב  לאורך  דפי-זוקיני  שוב   .5
ומסיימים עם שכבה לבנה.

6. מעל מעטרים בנבטוטי בזיליקום.

7. כמובן שאפשר לשנות את סדר השכבות, לערבב שכבות 
ופשוט להתפרע.

בבלנדר חזק עם מוט דחיפה מניחים את כל מרכיבי הגבינה 
ומפעילים עד קבלת קרם חלק ויציב.

הכנת רוטב אדום

הכנת  שכבת הבריאות הירוקה

הרכבת המנה והגשה

הכנת השכבה הלבנה

3-4 עגבניות בשלות מאוד
1/2 כוס עגבניות מיובשות
2 תמרים
1/2 שן שום )לא חובה(

רוטב אדום

באמצעות מנדולינה פורסים את הזוקיני דק מאוד לאורכם. 
מניחים בצד.

גדולים  אורגנים  זוקיני   2
טריים מאוד

הכנת הדפיםדפי הלזניה

לזניה מקישואים חיים היא אחת הכוכבות של עולם הרוא-פוד. אני לא מכירה אדם ה
שלא התמוגג על טעמה העשיר. שילוב המרקמים והטעמים של צבעי דגל איטליה 

יוצרים בתוך הפה חוויה בלתי נשכחת

2-4 מנות
הלזניה
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2 כוסות
"יין" ירוק

1. חותכים את הפירות בחיתוך גס, מניחים בקערה.
2. יוצאים לאכול באוויר הפתוח.

3. אומרים לעצמינו בלב תודה על השנה
שהייתה ומבקשים ברכה לזו החדשה

2 כוסות ענבים
 ירוקים אורגניים
 ) רצוי שיהיו צוננים ( 
6 עלי חסה גדולים
 )או יותר(
1 גבעול סלרי
 ) רשות (

הכנת הסלטרכיבים 1.5 כוסות שקדים 
מושרים לילה במקרר
1 כוס תמרים צהובים 
בהרי  מסוג  ורכים  בשלים 
להשתמש  ניתן  לעונה  )מחוץ 
בתמרים רגילים – אך זה ישפיע 
על צבע הכדורים( 
רבע כוס מים
1 כף קמח קוקוס

1. מקלפים את השקדים המושרים.

את  מכניסים  מעבד-מזון  או  דחיפה  מוט  עם  בבלנדר   .2
השקדים והתמרים וטוחנים עד קבלת מרקם אחיד.

3. במידה והתערובת אינה נטחנת היטב מוסיפים את מים עד 
לקבלה של עיסה טחונה היטב ובמרקם אחיד.

4. מעבירים את העיסה לקערה ומוסיפים 1 כף קמח קוקוס

שניתן  בצקי  מרקם  לקבלת  עד  כף  באמצעות  מערבבים   .5
ניתן  נוזלית  עדיין  העיסה  אם  יציבים.  כדורים  ממנו  ליצור 

להוסיף עוד קמח קוקוס.
*הערה* יש לקחת בחשבון שככל שמוסיפים יותר קמח קוקוס 

טעם השקדים נחלש

6. מגלגלים באמצעות הידיים כדורים בגודל שווה ושומרים 
בהקפאה עד ההגשה

הכנה רכיבים

15 - 10 כדורים

ום אחד שמעתי צעקה מהמטבח "עשיתי את זה", מיד הלכתי לראות מה קרה וראיתי י
את אריק מחויך, מחזיק בידו כדורים לבנים מושלמים. זהו המתוק שאני הכי נהנית 
של  התזונתי  בעושרם  גופו  את  מזין  הדרך  ועל  רב  בעונג  אוכל  הקטן  בני  את  לראות 

שקדים אורגניים איכותיים.

מרציפנא
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2 כוסות
"יין" ירוק

1. חותכים את הפירות בחיתוך גס, מניחים בקערה.
2. יוצאים לאכול באוויר הפתוח.

3. אומרים לעצמינו בלב תודה על השנה
שהייתה ומבקשים ברכה לזו החדשה

2 כוסות ענבים
 ירוקים אורגניים
 ) רצוי שיהיו צוננים ( 
6 עלי חסה גדולים
 )או יותר(
1 גבעול סלרי
 ) רשות (

הכנת הסלטרכיבים

2 כפות אבקת חרובים
גרידת תפוז

הקוקיס שוקולד-תפוז

1 כפית גרידת לימון
2 כפות קמח קוקוס

הקוקיס לימון

1. לחצי מכמות הבסיס מוסיפים את גרידת הלימון 
ומערבבים היטב.

2. צרים כדורים ומשטחים אותם מעט

3. מצפים בשכבה דקה של קמח קוקוס ומהדקים לבסיס.

4. ניתן לעטר עם אגוז פיסטוק טבעי כל עוגייה

התפוז  גרידת  את  מוסיפים  הבסיס  של  הנוסף  לחצי   .1
ומערבבים היטב.

2. צרים עיגולים ומשטחים אותם מעט.

3. מצפים שכבה דקה של אבקת חרובים ומהדקים לבסיס.

4. מעטרים עם גרידת תפוז. העוגיות נשמרות היטב 
בקירור או הקפאה.

הכנת קוקיס לימון

הכנת קוקיס שוקולד-תפוז

1. במעבד-מזון מניחים את תותי-העץ ומפעילים עד קבלת 
מרקם גרגירי-גס.

עד  לערבב  וממשיכים  המגולענים  את התמרים  מוסיפים   .2
לקבלת עיסה הומוגנית ואוורירית )להימנע מערבוב יתר(.

3. מחלקים את העיסה לשניים.

1 כוס תותי עץ מיובשים
1/2 כוס תמרים מגולענים

הכנת הבסיסהבסיס

תכונים המבריקים ביותר מתגלים תמיד בטעות. מבלי שבכלל התכוונו, סתם ברגע מ
של ערבוב ידיים במטבח יצרנו אריק ואני את העוגיות הפשוטות והמענגות האלו

25 עוגיות
קוקיס

**בתמונה העוגיות מוגשות לצד משקה שקדים-חרובים.
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2 כוסות
"יין" ירוק

1. חותכים את הפירות בחיתוך גס, מניחים בקערה.
2. יוצאים לאכול באוויר הפתוח.

3. אומרים לעצמינו בלב תודה על השנה
שהייתה ומבקשים ברכה לזו החדשה

2 כוסות ענבים
 ירוקים אורגניים
 ) רצוי שיהיו צוננים ( 
6 עלי חסה גדולים
 )או יותר(
1 גבעול סלרי
 ) רשות (

הכנת הסלטרכיבים
שהם  עד  ומפעילים  האגוזים  את  מניחים  מזון  במעבד   .1

טחונים היטב.

במרקם  תערובת  קבלת  עד  המרכיבים  יתר  את  מוסיפים   .2
פירורי ולא דחוס מדי.

3. משטחים ומהדקים את התערובת על גבי תבנית מרובעת 
בגדול המתאים )הגובה הרצוי הוא לפחות 2 ס"מ(

מוציאים,  דקות,  ל-35  למקפיא  הבראוניז  את  מכניסים   .4
חותכים ומגישים. הבראוניז נשמרים מצוין במקפיא

1 כוס אגוזי פקאן/ מלך
1 כוס תמרים מגולענים
2-3 כפות גדושות 
אבקת חרובים
1-2 כפות טחינה גולמית

הכנה רכיבים

היום שטעמתי את אותה קוביה שחורה, "הבראוניז של אריק" לא מפסיק להכות מ
גלים. הוא קינוח אהוב בסדנאות שלי ובקרב משפחה וחברים 

שתמיד מבקשים את המתכון

4x4 12 חיתוכיות
בראוניז
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2 כוסות
"יין" ירוק

1. חותכים את הפירות בחיתוך גס, מניחים בקערה.
2. יוצאים לאכול באוויר הפתוח.

3. אומרים לעצמינו בלב תודה על השנה
שהייתה ומבקשים ברכה לזו החדשה

2 כוסות ענבים
 ירוקים אורגניים
 ) רצוי שיהיו צוננים ( 
6 עלי חסה גדולים
 )או יותר(
1 גבעול סלרי
 ) רשות (

הכנת הסלטרכיבים

רינג בקוטר 25 ס"מ

1. במעבד-מזון מניחים את כל המרכיבים וטוחנים עד קבלת 
עיסה אחידה ואוורירית. המנעו מטחינת יתר. 

השאירו מרקם גס.

2. הניחו רינג בקוטר 10 ס"מ על מעמד עוגה בגודל המתאים.

3. הדקו את העוגה בתוך הרינג.

4. שולפים את הרינג

5. מפזרים מעט אבקת קוקוס ומגישים.

6. ניתן גם להכניס את העוגה למייבש-מזון כשעתיים לפני 
חמימה  תחושה  לקבלת  מעלות,   46 של  חום  על  ההגשה 

והקפצת הטעמים.

7. העוגה נשמרת מצוין במקפיא.

3-4 גזרים מגורדים
1 כוס אגוזי פקאן 
)להשרות לפחות 4 שעות( 
1/2 כוס תמרים מגולענים
1 כפית שטוחה קינמון
1 פרוסת ג'ינג'ר דקה
מעט גרידת תפוז

הכנת הרוטברכיבים

ש דבר כזה עוגה בחמש דקות הכנה בלבד! י
והסוד הוא שלא צריך לאפות אותה – היא פשוטה ומושלמת בדיוק כפי שהיא.

עוגת גזר
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2 כוסות
"יין" ירוק

1. חותכים את הפירות בחיתוך גס, מניחים בקערה.
2. יוצאים לאכול באוויר הפתוח.

3. אומרים לעצמינו בלב תודה על השנה
שהייתה ומבקשים ברכה לזו החדשה

2 כוסות ענבים
 ירוקים אורגניים
 ) רצוי שיהיו צוננים ( 
6 עלי חסה גדולים
 )או יותר(
1 גבעול סלרי
 ) רשות (

הכנת הסלטרכיבים

הכנת רוטב שוקולד

הכנת קרם-גלידה

הרכבת המנה והגשה

בבלנדר חזק טוחנים את כל מרכבי הרוטב עד קבלת מרקם 
היטב  נשמר  הרוטב  צריך.  אם  מים  עוד  מוסיפים  עשיר. 

בקירור מספר ימים.

בבלנדר עם מוט דחיפה או מעבד-מזון מניחים
את המרכיבים עד קבלת קרם גלידה.

מניחים קרפ על צלחת )הצד החלק כלפינו(, מניחים במרכז 
כמו  מקפלים  טרייה  בננה  פרוסות  כמה  ומעל  הגלידה  את 
מעט  ומוזגים  הגשה  צלחת  על  בזהירות  מניחים  מעטפה. 

רוטב שוקולד. אוכלים מיד.

2 כוסות מנגו קפוא
1 בננה קפואה

1 בננה בשלה חתוכה לפרוסות 
)לחתוך רגע לפני ההגשה(

קרם-גלידה

תוספת

בלילה  קבלת  עד  הוניל  עם  הבננה  את  טוחנים  בבלנדר   .1
חלקה.

2.  מניחים דף-סיליקון על כל אחד ממגשי מייבש המזון.

באמצעות  וצרו  מהבלילה  כפות   2-3 כף  באמצעות  צקו   .3
הכף עיגול בקוטר 15 ס"מ ובגובה של חצי ס"מ )כמו שמכינים

פנקייק(.

4. יוצרים עיגולים כאלו מכל הבלילה.

46 מעלות וסוגרים את  5.  מפעילים את המייבש לחום של 
דלת המכשיר למשך כ -8 שעות, עד שהקרפים יבשים למגע

ומתקלפים בקלות מהמגש. ניתן להכין מהם בננה-לוטי מיד 
או לשמור בתוך קופסא במקרר.

8 בננות מאוד בשלות
2 ס"מ מקל וניל/ כמה טיפות 
תמצית
להכנת סירופ שוקולד
15 תמרים
3 כפות אבקת חרובים
רבע כוס מים

הכנת הקרפ קרפים

ריחות של רחובות תאילנד הם קונטרסט של ניחוחות...ותובנות. בר הקטן עוד לא ה
בגובה הדוכן של ה"בננה לוטי", אם היה רואה בטח היה מבקש. מיד עלה לי רעיון 

ליצור גרסה טבעונית ובריאה.

8 קרפים
בננה-לוטי
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חתום בנשיקה


