
ספר המתכונים של דרום השרון
לחג השבועות



למילוי: 

2 כפיות ג'לטין 

4 כפות מים 

500 גרם תותים טחונים (ניתן לטחון 
במוט בלנדר) 

כוס וחצי סוכר 

75 מל שמנת מתוקה  

כוס חלב

מגנום במילוי תותים מצופה בשוקולד לבן/ קרן בן יוסף מנוה ירק

ההכנה: 

מערבבים את הג'לטין עם המים בקערית ומשאירים בצד.  

בסיר בינוני מכניסים את התותים והסוכר ומחממים על אש 
בינונית עד להמסה מלאה של הסוכר. 

ממיסים את הג'לטין במיקרו במשך 20 שניות ומכניסים 
לתערובת בסיר. 

מוסיפים את השמנת והחלב ומערבבים. 

מעבירים לתבנית מתאימה ומשאירים ללילה בהקפאה. 

ההרכבה:  

ממיסים את השוקולד הלבן ושמים במד ליטר. 

טובלים את המגנום הקפוא בשוקולד ומניחים על נייר אפייה.  

את השוקולד שנשאר ניתן לצבוע בצבע מאכל ולהכניס לשקית 
זילוף. ולזלף על המגנומים.

לציפוי: 

400 גרם שוקולד לבן (ניתן להמיר גם 
לכל שוקולד אחר איכותי) 

צבע מאכל לשוקולד (לא חובה)



מצרכים: 

פסטה קנלוני  

1 גבינה לבנה 9% 

1 גבינת מסקרפונה 

2 כפות אבקת סוכר 

2 כפות אינסטנט פודינג 

1 שמנת מתוקה להקצפה 

פיסטוק טחון 

ההכנה: 

מטגנים את הקנלוני בשמן חם עד שמזהיב. 

בקערת מיקסר מקצפים את השמנת המתוקה, גבינה לבנה, גבינת מסקרפונה, 
אבקת סוכר ואינסטנט פודינג לקצף יציב  

ממלאים את הקנלוני בקרם משני הצדדים 

טובלים את הקצוות בפיסטוק טחון ומפזרים אבקת סוכר. 

•חשוב לאכול באותו היום כי הוא מאבד מהפריכות שלו.

קנולי במילוי גבינת מסקרפונה/ שירלי עטר מנוה ימין



אופן ההכנה: 

לערבב את הביצים, אבקת האפייה, סוכר וניל, גרידת תפוז, 
סוכר, מיץ תפוזים יחד. 

להוסיף קמח לפי העין כך שהבצק יהיה רך אך לא נוזלי 
מידי. להוסיף את השמן, לכסות בניילון נצמד ולהניח במקרר 

רבע שעה למנוחה. 

בזמן שהבצק במנוחה להכין חצי סיר של הסירופ עם מים, 
חבילת סוכר וסחיטה מלימון אחד, עד שהדבש מתחיל לבעבע.  

ליצור מהבצק עיגולים עם חור באמצע ולטגן בשמן עמוק. 

לאחר טיגון היו יו לעשות חורים עם מזלג כדי שהדבש יכנס 
לתוך היו יו ולפזר סוכריות צבעוניות.

יו יו טוניסאי/ אורלי סופיר מנוה ימין

הבצק: 

4-5 ביצים 

2 כפיות אבקת אפייה 

2 כפיות סוכר וניל 

גרידה מתפוז אחד 

1/2 כוס סוכר 

1 כוס מיץ תפוזים 

קמח 

1/2 כוס שמן 

הסירופ: 

4 כוסות מים 

חבילת סוכר 

מיץ מלימון אחד 

לקישוט: 

סוכריות צבעוניות



אופן ההכנה: 

שמים את כל חומרי הבצק במעבד מזון או מיקסר, מעבדים בפולסים עד 
שמתקבלים פירורים. ממשיכים לעבד בידיים עד קבלת כדור בצק. 

עוטפים בשקית ניילון ומאחסנים במקרר לפחות לחצי שעה.  

מרדדים את הבצק על נייר אפייה מקומח קלות לעיגול בגודל התבנית כך 
שיכסה את התחתית ואת הדפנות מכסים ברצועות בגובה 2 ס"מ. 

מחזירים למקרר לצינון של כחצי שעה. 

בנתיים מכינים את המלית - איזה ירקות שאוהבים שהוקפצו או ניצלו 
בתנור.  

מחממים את התנור לחום בינוני. 

מכסים את  הבצק בנייר אפייה ושופכים על הנייר שעועית יבשה, (זה נקרא 
בשפה מקצועית - אפייה עיוורת) אופים כ15 דקות. 

מוציאים מהתנור אחרי 15 דקות, מסירים את נייר האפייה והשעועית. 
יוצקים כ1/4 מבלילת הרויאל, מעל מפזרים עלי זעתר או אורגנו, את הירק 

שנבחר, יוצקים מעל הירק את יתרת בלילת הרויאל, מקשטים בצנוברים 
קלויים ואופים בחום בינוני עד השחמה.

פאי ירקות עם גבינות על בסיס בצק פריך/ ציפי שקד משדה ורבורג

לבצק הפריך (הקלתית): 

2/3 . 1 כוסות (240 גרם) קמח רגיל 

2/3 כפית מלח 

1/3 כפית סוכר 

160 גרם חמאה בטמפ החדר  

3 כפות מי ברז   

למילוי:  

בטטה צלויה בתנור / 

פטריות מוקפצות במחבת / 

מנגולד מוקפץ במחבת / 

סלק צלוי בתנור / 

הכל ביחד  

לרויאל (בלילת הביצים והשמנת): 

1 ביצה  

1 שמנת לבישול 

1/2 כפית חרדל דיז'ון 

קורט פלפל שחור טחון  

60 גרם גבינה בולגרית מפוררת  

60 גרם פרמז'ן  

לקישוט: 

צנוברים קלויים



אופן הכנה: 

1. קוצצים את הבצל לקוביות קטנות 

2. קוצצים את הכרשה לטבעות קטנות 

3. חותכים את החלק הירוק של המנגולד לרצועות דקות, ללא הלבן 

4. מחממים במחבת שמן זית ומטגנים את הבצל והכרשה עד שהם 
מתרככים. 

5. מוסיפים את רצועות המנגולד הירוקות ומטגנים במשך 2-4 
דקות, תוך כדי ערבוב. מתבלים ב-1/2 כפית מלח ומעט פלפל 

שחור. מעבירים לקערה גדולה. 

6. מוסיפים לקערה את שאר המצרכים לפי הסדר ברשימת 
המצרכים. מקפידים לערבב בין הוספה להוספה. 

7. מעבירים לתבנית אינגליש קייק עם נייר אפייה ומפזרים מעל 
את גרעיני החמנייה. 

8. אופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות במשך 40-45 דקות 
או עד שהפשטידה זהובה ויציבה. 

9. לחכות שתתקרר לפני שחותכים. בתאבון!

פשטידת מנגולד וגבינות דלת פחמימות/ עדי דרור סלס ממתן

מצרכים: 
1 בצל לבן 

1 כרשה גדולה – החלק הבהיר  
1 חבילה עלי מנגולד 

3 כפות שמן זית 
 L 2 ביצים

כוס (בערך 100 גרם) גבינה 
צהובה מגורדת (אפשר גם מוצרלה) 
1 גביע (250 גרם) קוטג’ או 
גבינה לבנה (או שילוב שלהם) 

1 מיכל שמנת חמוצה 
כוס שקדים טחונים (או קמח 

שקדים) 
1 כפית אבקת אפייה 

1 כפית מלח 
1/2 כפית פלפל שחור 

לעיטור: 
1/3 כוס גרעיני חמנייה



אופן ההכנה: 

לערבב יחד את כל חומרי הבצק לבצק אחיד. 

לשטח אותו על התחתית והדפנות של תבנית 28 עגולה (אפשר גם 
יותר גדולה) שרופדה בנייר אפייה. לחורר את הבצק מעט בעזרת 

מזלג. 

להכניס לתנור 200 מעלות בזמן שאנו מכינים את המלית בערך 
15 דקות. 

לשים בקערה את הגבינה, הסוכר, החלמונים והקורנפלור, להפעיל 
את המיקסר באיטיות, כשהכל אחיד להוסיף את החמאה. 

בקערה אחרת מקציפים את החלבונים לקצף יציב אבל רך. 

מקפלים את קצף החלבונים לתוך הקערה עם הגבינה. 

מנמיכים את התנור ל100 מעלות, שופכים את המלית על הבצק 
ומכניסים לתנור למשך 3 שעות. 

מוציאים את העוגה  

מערבבים את השמנת החמוצה והסוכר לציפוי ומכניסים חזרה לעוד 
15 דקות. 

נותנים לעוגה להתקרר לפני שחותכים אותה.

עוגת גבינה שנמסה בפה/ נירה אטלס מכפר סירקין

הבצק:  

½ 1 כוס קמח אוסם 

1 חלמון (מהגבינה) 

3 כפות סוכר 

100 גר חמאה  

המלית: 

666 גר גבינה קרם שמנת 5% 
(סימפוניה) 

¾ כוס סוכר 

2 חלמונים 

3 חלבונים 

3 כפות מחוקות קורנפלור 

50 גר חמאה מומסת 

הציפוי: 

2 שמנת חמוצה 

3 כפות סוכר



פרח גבינות/ זהבית פרנקל מכפר סירקין

אופן ההכנה: 

בקערה- מערבבים את כל החומרים ולשים עד יצירת 
בצק אחיד, מניחים את הבצק להתפחה ארוכה (שיכפיל 

את נפחו). 

מחלקים את הבצק ל-4, מכדררים כל רבע ומניחים 
מכוסה במגבת לתפוח 20 דקות. 

פורסים נייר אפייה ועליו מרדדים כדור בצק לעיגול 
בעובי ½ סמ' 

מפזרים מעליו את מחצית תערובת הגבינות, 

מרדדים כדור נוסף לעיגול בגודל דומה ומניחים מעל 
התערובת. 

חותכים את העיגול הכפול עם הגבינות ל-8 חלקים 
כמו פיצה אבל לא עד המרכז. כל משולש פיצה 

חותכים לשניים – שוב לא עד המרכז. 

מגלגלים לספירלה כל שני משולשים ומחברים את 
הקצוות יחדיו כך שנוצר פרח. 

חוזרים על הפעולות עם שני הכדורים הנותרים 
ויוצרים פרח נוסף. 

מברישים את הפרחים בביצה מעל ומפזרים שומשום. 

אופים בתנור בחום של 220 מעלות עד הזהבה.

מצרכים לבצק: 

1 קג' קמח 

2 כפות שמרים יבשים 

1 כף מלח 

1 כף סוכר 

½ כוס שמן קנולה 

1 אשל 

1 ביצה 

2 כוסות מים פושרים 

  

מצרכים למילוי: 

300 גרם גבינה צהובה מגורדת 

300 גרם גבינה בולגרית 

לערבב יחד



פיצה/ לין אבידור מגן חיים

לבצק: 

500 גר׳ קמח 

1 כפית גדושה שמרים יבשים (6 גר׳) 

1 כף סוכר (20 גר׳) 

1 כף שטוחה מלח (15 גר׳) 

1 כף שמן זית 

1/2 . 1 כוסות מים פושרים 

לרוטב: 

1 חבילת עגבניות חתוכות דק (״מוטי״) 

1 כף גדושה רסק עגבניות 

3-4 שיני שום כתושות 

1 כף שמן זית 

1 כפית שטוחה פפריקה מתוקה 

מלח פלפל לפי הטעם 

עלי בזיליקום (לא חובה) 

צ׳ילי גרוס (לא חובה) 

•לבשל בסיר הכל יחד על אש נמוכה

אופן הכנה: 

ללוש את כל חומרי הבצק יחד עד לקבלת בצק אחיד. להניח 
בקערה משומנת את הבצק ולכסות במגבת כחצי שעה עד 

להכפלת הנפח. 

לחלק את הבצק ל2 או 3 כדורים ולתת לו מנוחה נוספת של 
חצי שעה. 

לחמם תנור לחום גבוה (250 מעלות). 

לרדד כל כדור על נייר אפיה ולחורר במזלג, להכניס לחצי 
אפיה למשך כ7 דקות עד שהבצק מתחיל מעט להזהיב. 

להוציא למרוח את הרוטב, לפזר את הגבינה המגורדת (צהובה 
או מוצרלה) ולהוסיף תוספות כיד הדמיון. 

להוריד את חום התנור ל200 מעלות ולאפות כ15 דקות.



אופן ההכנה: 
לשים את חומרי הבצק (מתחילים עם 3 כוסות מים 
ואם יש צורך מוסיפים עוד קצת מים) עד לבצק רך 
ודביק. מורחים קערה במעט שמן זית וגם את הבצק 

ומניחים אותו בקערה. 
מכסים בניילון נצמד ומתפיחים כשעתיים או עד שהבצק 

מכפיל את נפחו. 
מחלקים את הבצק ל 4 פוקצות גדולות או 6 קטנות. 
יוצרים נקניקים מהבצק ומתפיחים התפחה נוספת כ30 

דקות. 
חורצים באמצע כל פוקצ׳ה לאורך ומרווחים עם 

הידיים. מערבבים את כל חומרי המילויי וממלאים 
באמצע כל נקניק. 

מורחים את הסביב בביצה ומפזרים שומשום אפשר לגרד 
מעל גם פרמזן. 

אופים ב 190 מעלות כ 25-30 דקות.

מאפה ירקות וגבינה/ רננה בכר מכפר סיריקין

לבצק: 
1 ק״ג קמח מנופה 
1.5 כפות סוכר 
2 כפיות מלח 

1 כף שמרים יבשים 
1/3 כוס שמן 

3-4 כוסות מים פושרים 
  

למלית: 
1 בצל קצוץ גדול 

1 פלפל אדום גדול חתוך 
1 עגבניה חתוכה לקוביות 

30 גר׳ זיתי קלמטה או לפי הטעם 
100 גר׳ צפתית 

30 גר׳ צהובה מגורדת 
30 גר׳ בולגרית 

1 ביצה טרופה עם מעט מים 

לקישוט: 
שומשום 

פרמזן (לא חובה)



אופן ההכנה: 
ללוש את כל חומרי הבצק יחד, ולתת לנוח 20 

דקות. 
לערבב לציפוי את החמאה, שמן הזית והבצל הירוק. 
לאחר שהבצק נח, לשטח אותו בתבנית עגולה בקוטר 

28 בערך. 
לחרוץ בבצק חתכים שתי וערב. 

לתת לבצק לתפוח 25 דקות. 
למרוח מעל את הציפוי של החמאה והבצל. 

לרווח ולהניח בין החריצים את רצועות המוצרלה. 
לאפות 25 דקות בחום של 250 מעלות (אפשר גם 

חום נמוך יותר).

לחם איטלקי עם בצל ירוק ומוצרלה/ חגית גרף ממגשימים

לבצק: 
550 גר׳ קמח 

1 ביצה 
20 גר' שמרי בירה או 1 כף שטוחה 

שמרים יבשים 
1 כפית מלח 
1 כפית סוכר 
200 מ״ל חלב 

100 גר׳ חמאה מומסת 

לציפוי: 
1 כף גדושה חמאה 

1 כף שמן זית 
3 בצל ירוק קצוץ 

400 גר' מוצרלה חתוכה לרצועות


