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 שרה ניסיםר"ד

ות לד היעםט– ימנו רןוגנבסא מול מובכר

.שול איטילבי סיר  לקנותיש

   ימיםהלכמ למקפיא ניסהכל– לבן ברו כראש•

  ,תלעשו ליטיםמח שלפני יום)ניילון תקיבש(

.ררמקל, המקפיא מ אותומוציאים

:יםונ קא ממולכרוב יםינ שמכוםבי

. טחורבק רבש ג"ק½•

בוש כברו כשל רים שימוסתקופ•

בנוס מעושןק•

: המליתכנתלה

  ,מלח, ר שחובפלפל בליםמת, מסונןה בושהכ ברוהכמ1/3,  שטוףרזס או כו עםרבשה  אתביםברמע•

.הפפריק

  רשמו לניתן. הקשה לקהח  את מוציאיםךבחיתו ר כאשלשתיים ה על כלחותכים.  לעליםמפרקים, ברוהכ את•

.לבזבז בהשלא או מי, בישול ר לסיהוסיף ולאותם

. מילויהדושת גה כפי על חציבכל–  לגלגלתחילים ומהזישבים מול הטלווימתיי•

 שיםקה קיםחלה תא, בושהכ ברוקה תריו שאתא, בצל מטוגן :תחתיתב בבים מעריטיאה הבישול בסיר

,ר שחופלפל) הטעם  אתבתהני או א כינת מעושהפפריקב שתתממש אני(,הפפריקב בליםמט, העלים מתכנושח

.שמן  כפות ושתי עוף מרקכף

  

.)..דות שליהיל של הטעם בשו– בים חיילא (.בעות לאצךבנוס חתו קמעל ריםפזמ•

.ממולאיםה ביםרוהכ  כל אתמעל מניחים•

.רוב מים או עד כיסוי הככוסות3 ר לסימוסיפים•

  .הדולה גב עבת מג ומעליורהסי של המכסב מכסים.  אידוימנועלרגמטפ רבניי מכסים•

  הכמ. ךנמו לדרילהו אז ו שעותה כמךמש להה גבו עלראפש. שעות7 או6  כךמשלHIGH  עלהשמ אני•

. טעיםר יות האיטיבישולה  זמןרשיות

ביםה אומש מ לאנשים שרוב האח חריףריב מלאמת ביתה כי,  בחוץ אוסתרפבמ רהסי  את לשיםרצוי•

בוןאיבת
.........



קנטי תמי' גב

כין מ היהל׳זאבי  שמני רוחצילים לטס

בביתנולמסורת כה שבת שהפמידי 

כיםמצר

בינוניחציל •

תקרוס מלהגדובניהעג•

טןק לבצ•

קצוץ  בינוניקירו מלפפון•

כף חומץ•

להקנו כף שמן•

מלח•

ר שחוללפפ•

הכנה

 , מלפפון,בניהעג, חומץ ,שמן,  מוספיםתלמחי ועכים מ החציליםתא קולים

 שחורל ופלפלבצ

וןבאיתב



יןשטיאידל עמינ' גב

ל"זיאמיתמב–Bhajaה' גהלבןומתכ ָ ָ ְ

טני'צעםמוגש,ירקותגניטושלהקלמנה

:לבלילה

סמוחוקמחסותכו1.5

מלחפיתכ1

מוןכאבקתפיתכ1

פהחריפריקהפפיתכ1/2

םמיכוס1/2

:טיגוןלירקות

עותבלטםוסיפרםגדוליםבצלי2

םפישטותרדעלי

םשלמיםפיחריםפלפלי

םלפרחימחולקתכרובית

מ"ס1/2בעוביסותפרולרוסופהחצמלושלבמא"פות

מ"ס1/2בעוביסותפרולרוספחציל

:כנהההפןאו

.הבלילהרכיביכלאתבהיטםבביערמ

.עמוקסירבשמןמיםממח

םזהיבימםשהעדםגניומטבבלילהירקותהאתםבליטואדמחםמןשהשכ

םעטהלפי,רענןאוףחריבטרודלצחםםמגישי

–דקהכבהבשסהכומהכףכלאם,םמוציאיובבלילהעץכףםבליטוצויההרסמיכותהאתעקבולכדי*

כנהמוהבלילה

וןבאיתב



שיימןלימור ' גב

 ירה ומהלה  גבינה קעוגת

 לם  כוהעוגה ת א מכינה שאניפעםל בכ

  בה  ישבעיני. תת האצבעו איםמלקק

.ת מקצועיתליוסמ

 , כה וריציבה, טהורה ו צחהגבינה התעוג

 . אויד כרפילא נק אם  שבירהתלהיו ולהלע

תימו מקדתיוהנח
רביות התחתון בחלק מעלות180  לרתנו מםלח

  .בעבעו יהמים רתנו להוג העסתהכנ לד שעבלשים ל. זרהב מ במיםמלאה ניתבלשים ת

גהעוה תכנלה יםחומר
5% סקי נת גבירםג750

15% הרגיל נתשמ גביע1

מוניםחל4

ניל ו פודינגטנטנס אישל דושותת גכפו5

מח של ק שטוחותכפות3

)מל300=  ספל( ר סוכספל1/2
  דני יבלרבמע בהיט ריםהחומ  כלאת בברלע

: מציפה קיןכ להילבמקב
בוניםחל5

  רסוכ ספל1/4

 .פוליותקי תנועותב הבינ הגלתבלי לההקציפ את הוסיףל

  ד עקותד60 דע50 רתנו לניסהכ ולניתבלת הבלילה את רהעביל, 24 ר קפיצית קוטהעגול ניתבת שמןל

רתנוה את לכבות. הוג לעניתבהת  דופן ביןדרימפ/סכין רהעביל. בש י יוצאהכזרבמ ננעץה) ךרוא( עץ שקיסם
  .דותהתא לממשיכים המים וה פתוחלתדהו כשבתוכ הוג הע אתלצנןו

  

:ויציפ תכנ להיםחומר
38% לבןה שףה התוק מנתשממיכלי2
רסוכ כפות3

500 ניל ודינג פונטסטנ איתדושות גכפו2

  ר אחה עונרי פ כלם או תותירג500

 יפויהצ רםבק  מצפיםהרק הוגשהעכ.  פודינגטנטנסה אירגדהב  ומוסיפיםרהסוכ  עםנתשמה את מקציפים

  .בתותים ריםומעט

בוןאיבת



זלןגו ושרתל א"סא

 עוגת קוקוס

מצרכים

דותרמופ ביצים 6

ר סוכ וחציכוס

ניל ורסוכ

שמן  כוסחצי

.וזים תפחצי כוס מיץ

.לימון  כוסחצי

 לימון תפוז אודתריג

 כוס תופחמחכוסות ק 2

.תות לדיף עהברי  כוסחצי

קוס קובביי ש וחצכוס

הכנהןופא

.וכרוס ס כי עם חצניםוחלמ ה אתיפיםמקצ

.קציףה ולדק רם בזשמןה  אתמוסיפים,  תפוחקצף לד עקציףהול, נילהו ר סוכ אתנוסיף

 גושים יהיו כדי שלאבברנע, וז תפדתריוג ץ לימוןמי, וזים תפמיץ, מחהק  אתנוסיף

קותד מש וחריםעשךרבע.בההזה ד ע חםרתנו למעלות180-ב האפיי למכניסים וניתב תמניםמש

 מעטלצנן והוג הע אתלהוציא

הוג הע עלה אותרחנמ ורומיקב שניות30  להבריה  אתמםנח

   אתרחנמ, י קיפולד כךהקוקוס תו  אתבברנע,  יציבד לקצף ערוכ סכוס עם החלבונים נקציףת א

.רונייש, הוג הע עלבתרוהתע

)הבה הזדע( קותד20 ךר בעמעלות180ב אפהנ

...ס ריבהכו שרי אפמתוק הלאוהבי: יפט

בוןאיבת



קלמןרונית ' גב

 פעםכמואמיתיקרמשניט
:יםרכמצ

.ררמקב ר ומופשדדרו מרפתי צ עליםצקב ג"ק•

  בחל ליטר1•

  ניל ור סוכקיותש4•

מוניםחל4•

  רוככוס ס1•

  מח קכוס3/4•

ה חמארםג100•

.ההאפיי תבנית דללפי גו דדרומה קבצה תא תכיםחו

.ההתפיח צמצוםל, גזל במאותו רים ודוקאפייה הר על נייהבצק מניחים את עלה

.הבהדקות להז10- כאופים ומעלות200 של  לחוםרתנו ממיםמח

.ההעליונ הב לשכנוספת  פעםזו ה פעול עלריםוזח

:וימיל

.נילהוומתרוא  אתוגחלב לספ למניחיםו, ניל ור סוכ עםרבסי בהחל  אתמרתיחים

 הלילב לליםבומער, מחקה ת אסיפיםמו. ד יצףקמב קציפיםמו, וכרהס  עםניםמוחלה ת אהלקער סיםמכני

.הדה ואחירבהי

.הלק חבתרו תעלתבלק דע, ההקצפ ךתו, רותח ה החלבפין אתפין טיפים טימוסי

.ניתבינו  אש עלבשלים ומרלה לסיבליה  אתריםזימח

.מבריק וךסמי רםהק שדע, הלמטגושים מ רוייווצ שלא,  הזמן כלמקציפים

.בי ערבו" עה אותמיסים ומההחמא  אתמוספים, האש מריםמסי

  מכל דבה אחי לגוהקרם ת אתרימ תזרבע מיישרים. חתוןתה ההעל  עלהקרם ת אקים יוצטנןמצ מילויהכש

.דיםדהצ

.הד חכין לחםבס משיםשת מךלחיתו. ר סוכקתב א ובוזקים העליוןההעל  אתמניחים

בוןאיבת



מזרה-פרי הניה ' גב

אמא של שוקולדעוגת מתכון ל

טוזלק גלוטן וללא ללא קולדשו עוגת

:םמריהחו

)גיל ר בקמחמששת להיתןנ(  גלוטן  ללא קמחכוס

וקוליתש כוס

)סכו ¾ ב מששת להיתןנ(  כר סוכוס

שמן כוס

פיהאפקתא פיתכ

םביצי4

פה להקצמחית צמנת שסתופק ½

םע הטפי לםגוזיא' גר50

:פוילצי

תוקה ממחית צמנת שסתופק ½

מריר לדשוקו חבילת

:כנהה אופן

מריםחוה  כלת אהער בקבביםערמ

עתבמרו  או עגולה לתבניתםיוצקי

עלותמ180  לםשחומ  לתנורםיסיכנמ

.דקות45 כ שךלמ

.פוי הצי אתםמורחי ותתקרר העוגה שםכימח

בוןאיבת



...ןתאבוב


	ינוכתמם להמב
	ד"רםיסינ הרש רכבומ לומ אסבנגוןר ונמי –טםעיה דל תו
	יבםוכמש ניםי בורכלוממ אק נוםי:
	הלתנכתילמה :

	בג 'ימת יטנקסטל םיליצחור ינמש יבאז׳להיה מ ןיכ ידימפהש תבש הכ תרוסמלונתיבב
	רצמםיכ
	הנכה

	בג 'נימע לדיאיטשןיכתמוןבלהג 'הBhaja–במתימאיז"ל
	הלילבל:
	תוקרילןוגיט:
	ואןפהההנכ:

	בג ' רומילןמיישתגועק הניבג הלהמו הרי 
	חנהויתדקמ ומית
	רמוחםי הלנכת הועהג
	בקמבליהל כןיק הפיצמ :
	רמוחםיהל נכת פיציו:

	אס"א לתרשו וגןלזסוקוק תגוע 
	םיכרצמ
	אפוןהנכה

	בג ' תינורןמלקטינשמרקיתימאומכםעפ 
	צמכרםי:
	לימיו:

	בג ' הינה ירפ-הרזמל ןוכתמ תגועדלוקוש לש אמא
	וחהירמם:
	יצליופ:
	ןפוא ההנכ:

	בובאתן...




