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כרטיס ביקור
האגודה למלחמה בסרטן ,הוקמה בשנת  .1952מאז היא מובילה את המאבק במחלות הסרטן בישראל ופועלת
בכל החזיתות במטרה להפחית את התחלואה והתמותה מסרטן בישראל .המאבק במחלת הסרטן נוגע לכלל
הציבור במדינת ישראל .ההתמודדות עם מחלת הסרטן מהווה יעד לאומי ולכן פעילויות האגודה למלחמה
בסרטן חשובות ורלוונטיות לכלל הציבור  -בריאים וחולים .האגודה מפעילה אלפי מתנדבים ביותר מ 70-סניפים
בכל רחבי הארץ ופעילותה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור וללא מימון מתקציב משרד ממשלתי כלשהו.
הוצאות השכר והתפעול של האגודה למלחמה בסרטן מהוות כ 10% -בלבד מסך כל תקציבה השנתי ,עובדה
הראויה לציון בקנה מידה לאומי ובין לאומי כאחד.
כיום חיים בישראל כ 200,000-חולי סרטן ומחלימים .נתוני רישום הסרטן הלאומי במשרד הבריאות ,מראים
שמדי שנה נוספים בארץ כ 28,000-חולי סרטן חדשים ,אך הודות לקידום המחקר ושימת דגש על שיפור אמצעי
האבחון ,הגילוי המוקדם והטיפול ,חל גידול משמעותי במספר האנשים הנרפאים מן המחלה ושיפור ניכר
באיכות חייהם של המטופלים.
האגודה למלחמה בסרטן מפעילה מגוון רחב של שירותי סיוע ,תמיכה ומידע ללא תשלום לציבור החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם ,כמו גם לציבור הרחב בתחום מניעת סרטן ,שמירה על אורח חיים בריא וגילוי
מוקדם שבכוחו להציל חיים.

התפריטים המופיעים בחוברת זו מיועדים
לאנשים בריאים .יחד עם זאת ,ככלל ,יש לזכור
את הדברים הבאים:
 .1מומלץ להמעיט בשימוש במרגרינה
ובחמאה.
 .2מומלץ להמעיט בשימוש במזונות העשירים
בשומן מהחי לדוגמא:
שמנת חמוצה ,שמנת מתוקה ,חמאה ,בשרים
שמנים וגבינות עתירות שומן.

אורנית טופז-פלוטניק דיאטנית קלינית:
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 .3מומלץ לא להרבות בצריכת מזונות עשירים
בסוכר.
 .4מומלץ להרבות באכילת ירקות מגוונים
בצבעים שונים.
 .5שלבו בתפריטכם היומי מוצרים המכילים
סיבים תזונתיים (כגון חיטה מלאה ,דגנים).
 .6שימו לב :המתכונים המובאים בחוברת זו
אינם בהכרח דלי קלוריות.
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בברכה אורנית טופז-פלוטניק
דיאטנית קלינית

האגודה
למלחמה
בסרטן מודה
לכל השפים
שנטלו חלק
בהפקת
חוברת זו

חיים כהן  -שף
שום פלפל ושמן זית
להלן המלצותיי לאוכל בריא:

אוכל צריך לבשל ללא אבקות מרק.
אבקות המרק הורסות את טעמו האמיתי
של האוכל וגורמות לכך שלכל תבשיל
יהיה את אותו הטעם .האוכל צריך להיות
מורכב מחומרים טובים ,טריים ועונתיים
מה שיבטיח את איכות טעמם.

האוכל צריך להיות מורכב מחומרים טובים,
טריים ועונתיים מה שיבטיח את איכות טעמם.

מנה ראשונה
חצאי חצילים ממולאים

חומרים ל 4-מנות>
 3חצילים מוארכים 3 ,שיני שום חתוכות 250 ,גר’
עגבניות קלופות וקצוצות גס 50 ,גר’ גבינת כבשים
מגוררת 50 ,גר’ מוצרלה חתוכה לקוביות,
 2כפות פטרוזיליה קצוצה 1 ,כף בזיליקום קצוץ,
 1כף עלי אורגנו קצוצים ,מלח ,פלפל ,שמן זית
אופן ההכנה>
חוצים את החצילים לאורכם וחורצים את בשרם שתי
וערב .במחבת גדולה מחממים שמן זית ומטגנים
את שיני השום .כשהשום מזהיב יש להוציא אותו,
להכניס במקומו את החצילים החצויים ולטגן כרבע
שעה ,כשצידם כלפי מטה ,במחבת מכוסה ,על אש
בינונית .מוציאים את החצילים מהמחבת ובעזרת
כפית מוציאים את בשרם כמעט עד לקליפה .אמורים
להיווצר שש סירות חצילים בעלות דופן דקה
(כ -ס”מ) .מערבבים את בשר החציל עם העגבניות,
הגבינה וצמחי התבלין ,ממליחים ומפלפלים ומוסיפים
עוד  2כפות שמן זית.
מחלקים את התערובות בין  6הסירות באופן שווה.
מניחים את הסירות בתבנית מתאימה ומכניסים
לתנור מחומם בטמפ’ של  180מעלות צלזיוס לאפיה
של כ 20-דקות .מוציאים ומגישים.

מנה עיקרית
גולש טלה

חומרים ל 4-מנות>
קילו וחצי שוק טלה ,ללא העצם,
חתוך לקוביות של  2ס”מ.
 2פלפלים ירוקים חריפים
 7עגבניות חתוכות מרוסקות במעבד מזון
עד לקבלת רסק עגבניות.
 3כפיות פפריקה מתוקה,
 3שיני שום פרוסות.
 2תפ”א קלופים וחתוכים לקוביות קטנות
 2בצלים חתוכים לקוביות גדולות
מלח ,פלפל ,שמן זית
אופן ההכנה>
מחממים שמן זית בסיר ,מוסיפים את הבצל
מטגנים עד שהוא הופך שקוף ,ומוסיפים את
השום לטיגון במשך דקה .מסירים מהאש את
הסיר ,מוסיפים פפריקה ומערבבים בעזרת
כף עץ .מוסיפים את הבשר ומחזירים לאש,
מטגנים תוך כדי ערבוב במשך  4-3דקות
עד שהבשר מתכסה בפפריקה .מוסיפים
את רסק העגבניות הטרי ועוד חצי כוס מים.
מבשלים במשך שעה בסיר מכוסה .לאחר
מכן ,מוסיפים לסיר את הגזרים ותפוחי
האדמה ומבשלים כחצי שעה נוספת.

קינוח

מנת תפוחים

חומרים ל 4-מנות>
 4תפוחים גרנד סמיט
מיץ לימון
סוכר לפי הטעם
מי ורדים לפי הטעם
אופן ההכנה>
מגרדים את ארבעת התפוחים בפומפייה גסה
מוסיפים מעט מיץ לימון
ומים קרים לעיסה ,עד גובה התפוחים,
סוכר ומי ורדים לפי הטעם.
מכניסים לקירור במקרר למשך שעה,
ומגישים לאחר מכן.

אמיר כלפון  -שף
יערות הכרמל
כשאני חושב על תזונה בריאה הדבר
הראשון שעולה לנגד עיני הוא שימוש
בחומרי מזון טבעיים ,ללא חומרים
משמרים ,ללא צבעי מאכל ותמציות טעם,
אבקות מרק ורטבים מוכנים .שימוש
במגוון רב
		
של ירקות על כל
		
הצבעים והסוגים ועשבי תיבול טריים .כמו
כן אני רואה חשיבות בגיוון רכיבי המזון
בתפריט עם סוגים שונים של מקורות
לחלבון כגון קטניות למיניהם ,מוצרי חלב,
עופות ודגים טריים.

להלן המלצותיי לאוכל בריא:

מנה ראשונה

סלט סלרי פטרוזיליה ורימון
חומרים ל 4-מנות>
 2שורשי סלרי
 2גבעולי סלרי אמריקאי
חופן עלי פטרוזיליה
 50גרם אגוזי פקאן גרוסים
גרגרים מרימון אחד
לרוטב>
 2כפות מיץ לימון
 5כפות שמן זית
 1כף דבש
מעט מלח ופלפל
לערבב הכל יחד

אופן הכנה>
לקלף את שורש הסלרי ואת הגבעולים .לפרוס
אותם לפרוסות דקיקות ,לשים בקערה יחד עם
הפטרוזילה וגרגירי הרימון ,להוסיף את הרוטב
ולפזר מעל את אגוזי הפקאן.

שימוש בחומרי מזון טבעיים ,ללא חומרים משמרים ,ללא צבעי מאכל ותמציות טעם ,אבקות
מרק ורטבים מוכנים.

מנה עיקרית

קינוח

דג סלמון צרוב על מצע סלט תאילנדי

ברד אננס ,אשכולית אדומה ולואיזה

חומרים ל 4-מנות>
 4פילה סלמון במשקל  170גרם למנה ,שמן זית,
ענף טימין ,ענף טרגון ,מלח ,פלפל לפי הטעם.

חומרים ל 4-מנות>
 2אננסים בשלים ,קלופים וקצוצים גס
מיץ משלוש אשכוליות אדומות
רבע כוס עלי לואיזה קצוצה
סוכר לפי הטעם.

אופן הכנה הדג>
מורחים את הדג עם מעט שמן זית ,מלח ופלפל,
מוסיפים את העלים הקצוצים ומניחים למשך
שעה .מחממים מחבת טפלון עם מעט שמן זית
וצולים את הדג  2-3דקות מכל צד.
לסלט תאילנדי>
חופן נבטים ,פלפל אדום חתוך לרצועות דקות,
חופן עלי בייבי ותרד ,חופן פרוסות דקיקות של
כרוב סיני ,חופן אפונה סינית ,עלי נענע,
עלי בזיליקום.
לתיבול>
 2כפות מיץ לימון טרי 3 ,כפות שמן זית
 1כף רוטב סויה ,חצי שן שום קצוץ ,כפית ג’ינג’ר
מגורר ,לערבב הכל יחד.
הרכב המנה>
במרכז הצלחת להניח את הסלט ,ומעליו את
הדג .אפשר להגיש עם חצי לימון.

אופן הכנה>
מרסקים את האננס בבלנדר ומסננים.
מוסיפים את מיץ האשכוליות ,הלואיזה
והסוכר לפי הטעם.
חשוב לזכור שהמתיקות פוחתת מעט לאחר
שהתערובת מוכנסת להקפאה ,אז השתמשו
בטיפה יותר סוכר מהכמות בה אתם נוהגים
להשתמש באופן יומיומי.
שמים בפריזר לכשעתיים וחצי ,מערבבים
במזלג כל  45דקות.
אופן הגשה>
שופכים את הברד לכוס מרטיני ומעליו
מניחים עלה נענע.

אילת ברק
 עו"ס ושףמזון לנשמה

ארוחה שנעשתה באהבה ,התלהבות,
יצירתיות ומחשבה היא הדוגמה האידיאלית
שלי לארוחת בריאות .בריאות הנפש בעלת
ערך עליון עבורי .חשוב להנות מהאכילה
ומהחברה עימה אנו סועדים.

חישבו על האנשים להם הכנתם את הארוחה
ודרך כך חזקו את הקשר שלכם עמם .מרכיבי
המתכונים הוכרו כבריאים במיוחד והינם
חלק ממתכוני סדנת הבישול שלי המיועדת
למתמודדים עם מחלת הסרטן .גם כאן ,יחד עם
הצורך שלנו בתזונה בריאה ,חשובים האיזון,
הטעם וההנאה.
		
אוכל והכנתו הם אחת
		
מהנאות החיים הכי גדולות שלנו .המתכונים
מכילים מנה גדושה של ליקופן ,חומר המצוי
לרוב בעגבניות ,חופן של בריאות טובה המצויה
באגוזים ,בריאות של ירוקים מהטבע ,בצד כל
הטוב שבא מהים.
אחרונות חביבות עוגיות החמוציות ושיבולת
השועל  -עוגיות חביבות שכדאי להזמין חבר
או חברה לקפה (או תה ירוק ,אם אנחנו בענייני
בריאות) בשבילן .

להלן המלצותיי לאוכל בריא:

מנה ראשונה

מרק פתיח

חומרים ל 4-מנות>
 10עגבניות בשלות  -חתוכות לרבעים
 2בצלים גדולים  -חתוכים לטבעות
 2כרישות (רק החלק הלבן)  -חתוכות לטבעות
 100גר’ אגוזים (חצי אגוזי מלך ,חצי אגוזי פקאן)
צרור עלי בזיליקום
חצי כוס סוכר 2 ,כפות מלח 5 ,טיפות טבסקו
אופן ההכנה>
מאדים בסיר עם קצת שמן זית את הבצלים
והכרישות עד שהם מתרככים .מוסיפים את
העגבניות .מכסים במים (רק עד לגובה העגבניות,
לא יותר) .מבשלים על אש קטנה עד שהעגבניות
מתרככות .טוחנים את המרק בבלנדר או במטחן ידני
(כזה שנכנס לסיר).
מסננים את המרק (שומרים את הנוזל!).
טוחנים שוב את הנוזל המסונן עם בזיליקום ,אגוזים,
מלח ,סוכר וטבסקו.

ארוחה שנעשתה באהבה ,התלהבות ,יצירתיות ומחשבה היא הדוגמה האידיאלית שלי לארוחת בריאות.
בריאות הנפש היא בעלת ערך עליון עבורי .חשוב ליהנות מהאכילה ומהחברה שעמה אנו סועדים.

מנה עיקרית

נתח סלמון על מצע ירוק

חומרים ל 4-מנות>
 4נתחי פילה סלמון במשקל  200גר’ כל אחד ,מלח פלפל
לפי הטעם 2 ,כפיות שום 1 ,כוס ציר דגים
למצע הירוק>
פרחי ברוקולי חלוטים קלות ומצוננים במי קרח 150 ,גר’
אפונת גינה (שעועית טורקית) חלוטה קלות ומצוננת במי
קרח .שמן זית 2 ,שיני שום פרוסות דק ,מלח ים אטלנטי לפי
הטעם ,עשבי תבלין לפי הטעם.
לרוטב>
שמן זית ,עגבניות חתוכות לקוביות ,בצל ירוק קצוץ,
 1כפית שום קצוץ ,מלח לפי הטעם ,מיץ מחצי לימון
אופן ההכנה>
מחממים תנור לחום בטמפ’ של  200מעלות .מתבלים
את הדג ,מניחים בתבנית ושופכים עליו את ציר הדגים.
מכניסים לתנור למשך  10דקות .במחבת חמה מקפיצים את
הירוקים עם השום ,השמן ,ועשבי התבלין ,ומתבלים במלח
ים .בסיר קטן מחממים את כל חומרי הרוטב עד לרתיחה.
הרכב המנה>
מסדרים את הירקות על הצלחת ,מניחים עליהם את פרוסת
הדג שיצאה מהתנור ושופכים מעל את הרוטב.

קינוח

עוגיות שיבולת שועל וחמוציות

חומרים ל 20-25 -עוגיות>
½ כוס שמן קנולה 1 ,כוס סוכר חום (דמררה),
 1כפית תמצית וניל 2 ,כפות חלב 1 ,ביצה גדולה,
½ כוס קמח מלא ½ ,כוס קמח רגיל ½ ,כפית אבקת
אפיה ½ ,כפית אבקת סודה לשתיה ¼ ,כפית מלח,
 1.5כוסות שיבולת שועל  ,כוס חמוציות מיובשות
אופן ההכנה>
מחממים תנור לחום בטמפ’ של  170מעלות צלזיוס.
מקציפים שמן קנולה וסוכר במיקסר עם וו גיטרה
למשך  2-3דקות עד לקבלת תערובת קרמית
ואוורירית .מוסיפים תמצית וניל ,חלב וביצה ,עד
שהם נבלעים בתערובת .מנפים יחד את שני סוגי
הקמח ,אבקת האפיה ,אבקת סודה לשתיה ומלח
ומוסיפים בעדינות לתערובת החמאה .מוסיפים
את שיבולת השועל והחמוציות ומערבבים היטב.
מרטיבים מעט את הידיים ויוצרים מהבצק עיגולים
בקוטר של  4ס”מ .מניחים אותם על תבנית מרופדת
בנייר אפיה במרווחים של  7ס”מ ומשטחים .אופים
 8-12דקות עד שהעוגיות מקבלות צבע חום בהיר.
מצננים היטב ושומרים בכלי אטום.

ערן שרויטמן  -שף
אורקה
הדבר החשוב ביותר בעיני בראש וראשונה
הוא ההנאה מהאכילה .אם אין הנאה
מהאכילה לא קיימת משמעות לעובדה
כי אלו מאכלים בריאותיים .האיזון בין
מוצרי המזון מתחבר לגיוון המזון וההנאה
שבגיוון וכמו כן מעניק כיסוי נרחב למגוון
המוצרים שחיוניים
לבריאותנו .היום,
בעידן בו אנו חיים ,יש חוסר ידיעה לגבי
טיב המזון שאנו מכניסים לפה .לכן חשובה
בחירת המוצרים אותם אנו צורכים ואופן
בישולם.

להלן המלצותיי לאוכל בריא:

מנה ראשונה

קרפצ’יו קוד ואגוזי מקדמיה
חומרים ל 4-מנות>
 1פילה דג קוד במשקל  400גרם
 12אגוזי מקדמיה קלויים וקצוצים
מיץ מלימון אחד
 6כפות שמן זית
פלפל גרוס ומלח ים גס לפי הטעם

אופן ההכנה>
פורסים את הדג באופן הדק ביותר ומניחים
את הפרוסות צמודות אחת לשנייה על צלחת.
מזליפים את מיץ הלימון ולאחר מכן את שמן
הזית .גורסים מעט פלפל מעל ומפזרים את
אגוזי המקדמיה הקצוצים מעל ,מוסיפים את
המלח ומגישים.

הדבר החשוב ביותר בעיני בראש וראשונה הוא ההנאה מהאכילה .חשובה גם בחירת המוצרים
אותם אנו צורכים ואופן בישולם.

מנה עיקרית

קינוח

עוף אורגני ממולא אטריות ופפריקה

גרניטה של תות שדה עם פלפל שחור

עוף אורגני אפוי  9שעות ממולא באטריות
עם פפריקה אדומה.

חומרים ל 6-מנות>
 1ק”ג תות שדה
 1כוס סוכר
 1כוס מים
פלפל שחור גרוס לפי הטעם
מיץ סחוט מ -לימון

חומרים ל 6-מנות>
 1עוף אורגני
 חבילת אטריות פסטה מספר 3
 2כפות פפריקה
 3כפות מים
מלח דק ופלפל גרוס לפי הטעם
 3כפות שמן קנולה
אופן ההכנה>
מערבבים את הפפריקה והמים ומורחים את
המרינדה על העוף .מפזרים מלח מחוץ לעוף
ובתוכו.
מבשלים את האטריות במים עם מלח לשתי דקות,
מנקזים ומערבבים עם כף פפריקה ושלוש כפות
שמן קנולה .מתבלים במלח ובפלפל גרוס ומכניסים
אותן לתוך העוף וקושרים אותו.
מכניסים לתנור בחום נמוך בטמפ’ של  80מעלות
למשך  9שעות ,כאשר כל שעה מזליפים את השמן
שניגר מהעוף על עורו .מוציאים מהתנור ,מפרקים
את העוף ,ומגישים.

אופן ההכנה>
טוחנים את תות השדה בבלנדר ולאחר מכן
מסננים את התערובת במסננת.
מערבבים בסיר על חום נמוך את הסוכר עם
המים ומקררים.
מערבבים את הסירופ עם הנוזל שנוצר
מהתות עד למתיקות הרצויה ומוסיפים את
הלימון.
מכניסים בכלי נירוסטה לפריזר ומערבבים כל
 20דקות עד שמתגבשת גרניטה .מוציאים,
מניחים בכלי הגשה ,גורסים מעל את הפלפל
השחור ,ומגישים.

גוטה וגיא
בן שמחון  -שפים
לה גוטה
בשבילנו בישול בריא הוא מטרה עליונה.
לכך יש להוסיף שימוש בחומרים טבעיים,
במגוון ירקות ,בבשר אורגני ולא מעובד,
הימנעות משימוש בתחליפי מזון וללא
התפשרות על
		
איכות טעם וניקיון.
		
אנו מאמינים כי המרכיבים הללו יוצרים
מתכון לטעם טוב ,להצלחה וכמובן
לבריאות טובה.

להלן המלצותינו לאוכל בריא:

בישול בריא הוא מטרה עליונה .לכך יש להוסיף
שימוש בחומרים טבעיים ,במגוון ירקות ,וללא
התפשרות על איכות הטעם והניקיון.

מנה ראשונה

מרמלדה של חצילים

חומרים>
חציל באלאדי ,עגבניות יבשות ,חבילת תחתיות ארטישוק,
ראשי אספרגוס ,שמן זית ,ומלח פלפל לפי הטעם
אופן ההכנה>
קולים ומשחימים חציל באלאדי מובחר .קולפים בעדינות
ומסירים עד כמה שניתן את גרעיני החציל בלי לפגוע
במרקם .את האספרגוס הטרי יש לבשל מבעוד מועד
במים רותחים במשך  3דקות ,או להקפיץ במחמאה/
שמן זית במשך  5דקות .מניחים עגבניות מיובשות
שהושרו בשמן זית בתחתית הצלחת יחד עם קוביות
תחתית ארטישוק וראשי אספרגוס .מתבלים במלח ים,
פלפל שחור גרוס ושמן זית .פורסים את החציל לשתי
פרוסות נדיבות ומניחים על גבי העגבניות .מוסיפים
פלפל שחור גרוס ,מלח ,שמן זית ומעט חומץ בלסמי לפי
הטעם.
טיפ>
ניתן להכין רוטב חומץ בלסמי עשיר ,הן לשיפור הטעם
והן לשיפור המראה .לשם כך ,יש להביא לרתיחה חומץ
בלסמי בסיר ולהמשיך בבישול על אש בינונית עד
לצמצום כמחצית מהרוטב .בשלב זה מוסיפים סוכר
חום ומבשלים עד לצמצום מחצית היתרה .רצוי להמתין
שהרוטב יתקרר לפני ההגשה.

מנה עיקרית

קינוח

תבשיל קציצות בשר עם ארטישוק ירושלמי וחומוס

שטרודל תפוחים בבצק פילו

מצרכים לקציצות>
 1ק”ג בשר טחון באיכות טובה (לבקש מהקצב
דל שומן) 1 ,בצל גדול קצוץ 2 ,שיני שום
קצוצות ,צרור פטרוזיליה וכוסברה קצוצים,
ביצה אחת ,מעט בורגול לאחר השריה במים
פלפל ומלח לפי הטעם

חומרים לשטרודל>
בצק פילו
 1ק”ג תפוחים
 3/4כוס סוכר 1 ,לימון  -קליפה מגוררת והתוכן
 50גר’ אבקת סוכר 10 ,גר’ מחמאה

מצרכים לתבשיל>
מספר שיני שום 8 ,בצלים קטנים (רצוי בצלי
שאלוט) 150 ,גרם לימון כבוש קצוץ
 1ק”ג ארטישוק ירושלמי מקולף
 3כוסות מים ,צרור כוסברה קצוצה
כפית מלאה כורכום ,קורט כמון
 350גרם חומוס שהושרה יום קודם
מלח ,פלפל שחור ,מיץ משני לימונים
 4כפות שמן זית לפי הטעם
אופן ההכנה>
מערבבים את כל חומרי הקציצות ,ויוצרים
קציצות .מטגנים אותן מעט ,ומוציאים.
מטגנים באותו סיר את הבצל והשום.
מכניסים את הארטישוק הירושלמי ומטגנים
עוד  2דקות בערך.

מוסיפים את הלימון הכבוש ,החומוס ,התבלינים ,ולבסוף את
המים .מביאים את התבשיל לרתיחה .מוסיפים את הכוסברה
הקצוצה ,מכניסים את הקציצות ומבשלים במשך  40דקות.
לקראת הסוף מוסיפים את מיץ הלימון ומבשלים על אש קטנה 5
דקות נוספות.
להגשה עדיף להשתמש בצלחת גדולה ,עגולה או אובאלית,
להניח את הקציצות עם הירקות ולפזר כוסברה קצוצה מעליהן.

אופן ההכנה>
קולפים את התפוחים ,חותכים לשמיניות
ומשרים במים עם לימון סחוט כ 10 -דקות.
לאחר מכן מסננים את המים .ממיסים את
הסוכר על להבה קטנה מוסיפים את התפוחים
הקלופים ,ומבשלים במשך  20דקות.
להוסיף לתערובת הקרמל והתפוחים את גרידת
הלימון .לוקחים  2עלי פילו מורחים במברשת
מחמאה מומסת וכך שמים עוד  4עלים נוספים
מדביקים אותם בעזרת חמאה .מסדרים לאורך
את כל התפוחים ומגלגלים לרולדה .מסמנים
את הבצק ל 6-מנות .להכניס לתנור בחום של
 180מעלות צלזיוס.
אופים במשך  20דקות עד לקבלת צבע זהוב.
לפזר אבקת סוכר.
אפשרות הגשה :עם כדור גלידה וניל.

מאיר אדוני  -שף
מסעדת כתית
הרעיון באוכל בריא הוא לשמור על
הטעמים הטבעיים של המוצרים שאתה
משתמש בהם .מינימום בישול שיבטיח
שמירה על מרקמם וערכם התזונתי של
התבשילים ,לבשל בשיא הפשטות אך עם
מגע של רעננות.
להשתמש בחומרים
		
אורגנים ומלאים
		
כמו חיטה מלאה ,כוסמת ,ועוד...
ניתן לבצע מנות גורמה בבישול נטול
כמעט לחלוטין משומנים ,שמנת או
חמאה ,על ידי שימוש בשיטות בישול
המשמרות טעמים וניחוחות ולא פוגעות
באיכויות.

להלן המלצותיי לאוכל בריא:

מנה ראשונה

סביצ’ה של שורשים וירקות חורפיים

חומרים ל 6-מנות>
 2יחידות שומר
(יש לוודא שהשומר עסיסי)
 1צנון שחור בינוני
(ניתן למצוא כיום אצל רוב המשווקים)
¼ קילו פול ירוק טרי (יש לוודא כי אין רגישות לפול
בקרב הסועדים)G6PD ,
 2יחידות ארטישוק
 1שורש פטרוזיליה
 1אשכולית אדומה
 1אשכולית לבנה
 1תפוז דם (או רגיל)
½ כוס שמן זית
 1כף מיץ לימון סחוט טרי
 1צרור עלי זעתר טריים
מלח ים ופלפל שחור גרוס טרי לפי טעם
 1כף זרעי כוסברה
 200גרם גבינת עיזים גולמית (לא גבינה יבשה)

הרעיון באוכל בריא הוא לשמור על הטעמים הטבעיים של המוצרים שאתה משתמש בהם .מינימום בישול
שיבטיח שמירה על מרקמם וערכם התזונתיים של התבשילים.

בש

יים

בשמן זית ,זעתר טרי וגבינת עיזים
אופן ההכנה>
באמצעות “סלייסר” ירקות פורסים דק את
השומר ומשרים במי קרח לשעה
(כך מבטיחים שהירק יישאר פריך ורענן).
את הצנון השחור פורסים דק ,משרים במעט
מיץ לימון ושמן זית ושומרים בקירור.
את הפול קולפים מהתרמיל ,חולטים במי
מלח רותחים כדקה ומצננים במי קרח
(ע”מ לעצור בישול ולשמור על הצבע הירוק),
קולפים ושומרים בקירור.
את הארטישוק מנקים מהעלים החיצוניים
באמצעות סכין מגלפים את הקליפה
החיצונית של הלב ,בעזרת כף מרוקנים את
השערות הפנימיות ,שוטפים ,פורסים דק
ומשרים במיץ לימון ושמן זית למשך שעה.
קולפים את שורש הפטרוזיליה ,פורסים אותו
דק לאורכו ומשרים גם אותו במיץ לימון
ושמן זית למשך שעה .את כל פירות ההדר
קולפים מקליפתם החיצונית ומוציאים
את בשר הפרי על ידי חיתוך בין הרקמות
(פילטים).

הרכבת המנה>
בצלחת הגשה מסדרים את כל הירקות
ופירות ההדר ,בוצעים חתיכות מהגבינה
ומפזרים על המנה.
מטפטפים שמן זית ,מעט מיץ לימון,
עלי זעתר ,מלח ים ופלפל שחור גרוס,
זרעי כוסברה ומגישים.
רצוי לבצע את כל פעולות חיתוך הירקות
והשרייתם במרינדה סמוך להגשת המנה על
מנת לשמור על הערכים התזונתיים שלה.

מנה עיקרית

נתח לוקוס אפוי במלח ,בשילוב פרח זוקיני במילוי חלמון ביצה אורגנית עשוי באדים ,על מצע קרם ארטישוק ירושלמי

חומרים>
 1.2ק”ג פילה לוקוס נקי מאידרות ועצמות
(לבקש ממוכר הדגים) חתוך לשש מנות שוות
 1ק”ג מלח גבישי
צרור מרווה
¼ כוס יין לבן יבש
מלח
פלפל שחור גרוס
שמן זית

לקרם ארטישוק>
½ ק”ג ארטישוק ירושלמי שטוף וקלוף
 1כף שמן כמהין (לא חובה)
 2שיני שום קלופות
 1צרור טימין
 4כפות שמן זית
¼ כוס ציר ירקות

מוסיפים את עלי הטרגון .מערבבים את המים עם
הקמח לקבלת בלילה סמיכה ,מורחים מעט על
עלי הפרח ומגלגלים לסגירה (על מנת להדביק את
קצות הפרח) .מניחים כל פרח על יריעת ניילון נצמד,
מטפטפים מעט שמן זית וסוגרים היטב .מניחים
את הפרחים בסיר קוסקוס על אדים חזקים ,מכסים
ומבשלים כ  8דקות.

אופן הכנת הקרם>
מחממים את התנור לחום בינוני גבוה ( 200מעלות
צלזיוס) .בתבנית אפייה מניחים את כל החומרים,
מכסים וצולים בתנור במשך כשעה ,טוחנים את כל
החומרים בבלנדר למרקם חלק ,מתבלים ושומרים
בקירור.

לפרח>
 6פרחי זוקיני
 6חלמונים מביצים טריות ,רצוי אורגניות
(כחלק מתצרוכת הביצים השבועית)
כף טרגון טרי קצוץ
כפית קמח
מעט מים קרים

אופן הכנת הפרח>
את הפרח ניתן להכין עם המילוי מספר שעות
לפני ההגשה ,אך את הבישול יש לעשות מעט
לפני ההגשת המנה (לא ניתן לחמם מאוחר יותר).
קולפים בעזרת קולפן את גבעולו העדין של
הפרח .תולשים את האבקנים מתוך הפרח ,מוזגים
בעדינות את החלמון פנימה ממליחים ,מפלפלים,

אופן הכנת הדג והגשת המנה>
מחממים את התנור ל 250-מעלות צלזיוס.
מניחים בתבנית נייר אפייה ועליו את הדגים עם שמן
הזית ,יין לבן ,מרווה ,מלח ופלפל ומכסים בנייר אפייה
נוסף .בקערה מערבבים את המלח ,המים וחלבון
ביצה ,ומכסים את התבנית בעיסת המלח.
מכניסים לאפייה ל 15-דקות.
לאחר מכן מוציאים את התבנית מהתנור מפוררים
את המלח שהתקשה ,מרימים בזהירות את נייר
האפייה ומניחים את הדגים על נייר סופג ,ממליחים
מעט ומניחים בצלחות הגשה ,מעל קרם הארטישוק
עם הפרח המאודה ,מטפטפים מעט שמן זית
ומגישים.

מנת הדג הזאת ממחישה כי ניתן להכין מנות
גורמה בבישול נטול כמעט לחלוטין שומנים,
שמנת או חמאה .המתכון מיועד לשישה
סועדים.

ניתן להכין מנות גורמה בבישול נטול כמעט לחלוטין שומנים ,שמנת או חמאה ,באמצעות שימוש בשיטות בישול המשמרות את
הטעמים והניחוחות ולא פוגעות באיכויות.

קינוח

סלט הדרים ותותים בג’לי הדרים ,וניל ובזיליקום ,מוגש ביין מבעבע
חומרים ל 6-סועדים>
 3אשכוליות אדומות
 3אשכוליות צהובות
 2תפוזים
 2קלמנטינות
 250גרם תותים שטופים וחצויים
½ כוס עלי בזיליקום מופרדים מגיבעולים
½ מקל וניל
½ שורש ג’ינג’ר טרי קלוף וקצוץ דק
 1כף סוכר חום (דמררה)
 5גרם ג’לטין
 350מ”ל יין מוגז או שמפנייה
אופן הכנת הג’לי>
סוחטים מיצים של אשכולית אחת מכל סוג
ותפוז אחד על מנת לקבל  100מ”ל מיץ.
מרתיחים את המיץ עם מקל הוניל והסוכר,
במקביל ממיסים ג’לטין עם שתי כפות מים
ויוצקים מעל את הנוזלים הרותחים של
ההדרים .מסננים במסננת דקה אל תוך כלי
מדופן בניילון ניצמד ומצננים מספר שעות
במקרר.

את פרי ההדר מנקים מהקליפה והציפה
הלבנה.
הגשה>
מחלצים את הג’לי מהתבנית וקוצצים.
מניחים בצלחות הגשה (שרצוי לצנן
במקרר מראש).
מסדרים את פלחי ההדרים יחד עם
התותים ,ועלי הבזיליקום ,מפזרים את
הג’לי והג’ינג’ר הקצוץ ,יוצקים חצי כוס
שמפנייה ומגישים מיד.

ניר צוק  -שף
קורדליה,
נועה ,גאפה בר

אוכל בריא הוא אוכל שנעשה קודם כל
בשפע של אהבה ותשוקה ,ובשימוש
בחומרים איכותיים וטריים ,המגיעים
רעננים כל בוקר ונעשים בעיקר מיבולי
ארצנו המבורכת והעשירה ,ארץ זבת חלב
ודבש .אני מאמין כי בישול בשמן זית,
שימוש בחומרים
		
פשוטים וטריים כמו
		
ירקות ופירות העונה ,גבינות משובחות
והמוצרים הטובים ביותר הם סוד הקסם
לשמירה על תזונה נכונה ,בריאות ואריכות
חיים .לטעום מאכלים משובחים זו הרגשת
תענוג תמידית.

להלן המלצותיי לאוכל בריא:

אוכל בריא הוא אוכל שנעשה קודם כל בשפע
של אהבה ותשוקה.

מנה ראשונה

סלט בורגול חם עם פטריות

חומרים ל 6-סועדים>
כוס בורגול בינוני
 1.5כוס מים רותחים
 2עגבניות קצוצות
 4שיני שום קצוצות
 1סלסלת פטריות שמפיניון קצוצות
 2בצלים קצוצים
 כוס יין אדום
מלח פלפל לפי הטעם
אופן ההכנה>
מטגנים במעט שמן זית או קנולה  2שיני שום ועגבניות
במשך דקה .מוסיפים את הבורגול ומטגנים דקה נוספת.
על הבורגול שופכים את המים רותחים ,מתבלים במלח
ופלפל (אפשר גם צ’ילי) .מערבבים ומכסים ,מבשלים כ10-
דקות על אש קטנה .מסירים את המכסה ומפזרים מעט
בורגול מלמעלה .מכסים ושוב מבשלים עוד כדקה .מטגנים
את הבצל במעט שמן כ 2-דקות ,מוסיפים את הפטריות
הקצוצות ,מטגנים למשך  2דקות נוספות .מוסיפים יין אדום,
מביאים לרתיחה ,ומבשלים כ 5-דקות על אש קטנה.
הצעת הגשה>
מגישים בורגול חם ומעליו תבשיל פטריות.

ה
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קינוח

דג בורי אפוי עם צנוברים ורוזמרין

חלבה גזר

חומרים ל 6-סועדים>
 6דגים טריים :בורי ,אמנון ,בס או אינטיאס
מלח גס ופלפל שחור גרוס גס
 12פרוסות דקות של לימון בקליפה
 כוס שמן זית
 1כפית רוזמרין קצוץ
 75גרם צנוברים קלויים מעט

חומרים ל 6-סועדים>
 700גרם גזר מקולף ומגורר בפומפייה
 3כוסות חלב
 2כוסות סוכר
 7גרגירי הל
 1כפית קינמון טחון

אופן ההכנה>
מתבלים את הדגים במלח ופלפל ,ומכניסים
לבטנם פרוסות לימון בקליפה.
מניחים את הדגים בתבנית אפייה משומנת
בשמן זית.
אופים כרבע שעה בתנור שחומם מראש
לחום בינוני  -גבוה ( 200מעלות צלזיוס).
מפזרים על הדגים מעט רוזמרין וצנוברים
קלויים ואופים למשך חמש דקות נוספות.
הדג מוכן לאכילה כשבשרו לבן בחלק העבה
ליד הראש והוא נפרד מהאדרה .ניתן לבדוק
זאת באמצעות דקירתו.

אופן ההכנה>
מחממים סיר ומאדים את הגזר כ 4-דקות
מוסיפים את החלב ,הסוכר ,ההל והקינמון
ומבשלים כשעה על אש נמוכה מאוד,
תוך כדי ערבוב.
מצננים כל הלילה לפני הגשה.

רן שמואלי  -שף
שמואלי קייטרינג
במשך השנים ,למדתי שקיימים עוד אספקטים
מאד חשובים לאוכל שאני מבשל ומגיש .חשוב
מאד ההרכב התזונתי של המנות ,סדר הגשתן
והרכבן ,ובעיקר שהאוכל יהיה מקור בריאות וכוח
ולא גורם הרסני ומזיק.

קיימות דרכים יצירתיות ונפלאות להסמיך
רטבים ומרקים ללא שימוש בשמנת .מומלץ
לעבוד אך ורק עם חומרים טריים ,אם אפשר אז
אורגניים .בשר טרי ולא מעובד ,עופות ודגים
טריים בלבד ,ירקות טריים בעונתם .להימנע
משימוש בירקות קפואים ,למרות שאין בהם כל
פגם בריאותי .המנעו
		
משימוש באבקות
		
ותמציות טעם מכל סוג שהוא .הקפידו על קניית
תבלינים טריים בכמויות קטנות בכדי לשמור על
טריותם ,על סחיטת מיצים מפירות טריים ,ועל
שימוש בשמנים איכותיים בכבישה קרה (קנולה,
זית ,שומשום ,בוטנים ,אגוזים) .שלבו בתפריט
מגוון רחב מאוד של ירקות עשויים בטיפול
עדין שאינו פוגע בסגולותיהם ומאפשר ליופיים
ולטעמם הטבעי להתבלט ,והשתמשו בקטניות
כגון עדשים מסוגים שונים ,גריסים ,כוסמת.

להלן המלצותיי לאוכל בריא:
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סלט דג דניס
עם ארטישוק טרי ורשאד

חומרים ל 6-מנות>
 4יח’ פילה דג דניס טרי ( 2דגים) ,ללא עור ועצמות -
לבקש ממוכר הדגים
 2לבבות ארטישוק מבושל ומקולף
צרור גדול של רשאד טרי
 1לימון גדול
 2כפות שמן זית.
פלפל צ’ילי ( -12 10פרוסות דקיקות)
 1שן שום כתושה
מלח-ים ,פלפל שחור גרוס
מעט גרגירי קצח
אופן ההכנה>
לחתוך את הדג לקוביות קטנות.
להכין מרינדה המורכבת מלימון ,שמן זית ,צ’ילי
ותבלינים ולהשרות בה את הדג למשך שעה.
לחתוך את לבבות הארטישוק לפרוסות דקות.
לערבב את קוביות הדג עם הארטישוק ,להניח על מצע
רשאד טרי ומעט קצח ולהגיש.

קנו תבלינים טריים בכמויות קטנות כדי לשמור על טריותם ,סחטו מיצים מפירות טריים.
השתמשו בשמנים איכותיים בכבישה קרה (קנולה ,זית ,שומשום ,בוטנים ,אגוזים).

מנה עיקרית

קבב עוף עשוי במחבת מוגש עם
סלט ירוקים בתחמיץ

קציצות נפלאות ,פשוטות להכנה .ניתן לצלות על
האש או במחבת ברזל כבדה.
חומרים לקבב>
 ק”ג בשר עוף קצוץ ביד או טחון גס מאוד
¼ כוס מי קרח
 5שיני שום כתושות
 2בצלים קצוצים בינוני
 3כפות שמן זית איכותי
צרור ירוקים קצוץ גס מכל סוג  -פטרוזיליה,
כוסברה ,טרגון ,נענע
מעט פירורי לחם
מלח ,פלפל שחור ,מעט קינמון לפי הטעם
 6זיתים ירוקים גדולים קצוצים
לסלט>
 2כוסות בורגול (עדיף אורגני)
חצי מכמות הירוקים הקצוצים גס
 3מלפפונים ירוקים חתוכים לקוביות קטנות
 6משמשים מיובשים חתוכים לקוביות קטנות
 5כפות צימוקי אוכמניות מושרים בברנדי
 3בצלים ירוקים חתוכים לפרוסות דקות
 1שומר חתוך לקוביות קטנות (עם העלים)

כוס גרגרי רימונים
גרידת קליפת תפוז מתפוז אחד
גרידת קליפת לימון מלימון אחד
שמן זית ,מיץ תפוזים ,מלח פלפל שחור גרוס גס
לפי הטעם.
אופן ההכנה לסלט>
משרים את הבורגול במים למשך כשעה על מנת
שיתרכך .מסננים היטב.
מערבבים את כל המרכיבים ,מתבלים בשמן זית,
מיץ תפוזים ,מלח ופלפל שחור לפי הטעם.
אופן ההכנה לקבב עוף>
מערבבים את העוף הקצוץ עם מי הקרח עד
שהמים ייספגו בעוף .מוסיפים חצי מכמות
הירוקים הקצוצים לאחר קיצוץ נוסף.
מוסיפים את כל שאר החומרים לעיסה אחידה
ומתבלים .יוצרים קציצות בינוניות בגודלן ,מעט
שטוחות .מניחים על מחבת ברזל או על גריל חם,
וצולים משני הצדדים.
מגישים חם על מצע הסלט ומפזרים מלח גבישי
מעל.

קינוח

חבושים ביין ותבלינים מוגשים
עם יוגורט כבשים

חומרים ל 6-מנות>
 5חבושים גדולים 500 ,מ”ל יין לבן חצי יבש
 4כפות דבש ו 250-גר’ סוכר
 1לימון ו 1-תפוז
 10יח’ ציפורן ו 2-מקלות קינמון
 5כוכבי אניס ו 5-תרמילי הל
¼ כפית פלפל שחור גרוס גס (מבוקע)
 150גר’ אגוזים מלך קלויים ,טחונים גס
להגשה :יוגורט כבשים  5%ואגוזי מלך קלויים
אופן ההכנה>
קולפים בעזרת קולפן את החבושים .חוצים ומגלענים.
מערבבים מיידית עם הסוכר בסיר .חוצים את הלימון
והתפוז וסוחטים מהם מיץ ,אותו מוסיפים לסיר יחד
עם קליפתם .מכסים את הסיר ומבשלים על אש קטנה
עד שהחבושים מתרככים .ניתן לזהות זאת כאשר הם
הופכים את צבעם לחום אדמדם והופכים שקופים מעט.
כשהם כמעט רכים ,מסירים את המכסה ,מגבירים את
האש ומרכזים את הנוזלים עד שמתקבל סירופ סמיך.
מורידים מהאש .מקררים לטמפרטורת החדר .מגישים
בצד יוגורט כבשים ואגוזי מלך קלויים.

שלום קדוש  -שף ראשי
מלון פלאזה שרתון
העניקו לשוק ולעונות השנה לקבוע לנו את
התפריט היומי .מומלץ לא לקבוע תפריט
לאירוע או אירוח לפני ביקור בשוק או בסופר.
ארוחת בריאות מבחינתי נמדדת על פי שלושה
קריטריונים:

מרכיביה הבריאים ,טעמה הערב לחיך ומראה
ההגשה שלה .מומלץ להשתמש אך ורק
במוצרים טריים ,הן לגבי דגים ,בשר וירקות,
ובמיוחד לגבי התבלינים .בישול באמצעות
שימוש בנוזלים יסודיים במטבח ,כגון צירי
ירקות ,עוף או דגים ,ללא תוספות של אבקות
למיניהן .שימוש נכון
		
בחלקי הבשר השונים
		
ובצורת הבישול הרצויה ,כגון צלייה ,בישול,
גריל ,הקפצה ,הקרמה ,חליטה ,בישול בשקיק
או אידוי .אין קיצורי דרך בבישול .חשוב
לאהוב לבשל ליהנות מכל התהליך ,לשמור על
טמפרטורה נכונה לכל צורת בישול ,ולהימנע
ככל האפשר מטיגון.

להלן המלצותיי לאוכל בריא:
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מרק עגבניות קר עם סלט פלפלים ואבוקדו
מתכון ל 4 -מנות> מצרכים למרק
 900גר’ עגבניות אדומות בשלות 400 ,גר’ עגבניות שרי
אדומות 8 ,כפות שמן זית באיכות טובה 4 ,כפות חומץ
בן יין לבן 90 ,גר’ גינג’ר טרי ,מקולף וחתוך לפלחים
דקים ,מלח ,פלפל לבן גרוס טרי ,סוכר (לפי הצורך)
מצרכים לסלט פלפלים
 1פלפל אדום 1 ,פלפל ירוק 1 ,פלפל צהוב
 1אבוקדו 1 ,כפית פטרוזיליה קצוצה 1 ,כפית עירית
קצוצה 1 ,כפית כוסברה קצוצה 2 ,כפות שמן זית 1 ,כף
חומץ בן יין לבן ,מלח ופלפל לבן גרוס טרי לפי הטעם
אופן הכנת המרק
לשטוף את העגבניות ולהסיר את הקצה הירוק.
לחתוך את העגבניות לחתיכות גדולות .להכניס לבלנדר
עם הג’ינג’ר ולעבד במשך דקה .לסנן את העגבניות
לתוך קערה ,דרך מסננת דקה ככל האפשר .להוסיף
לקערה את שמן הזית ,החומץ ,המלח ,הפלפל ולערבב
בעזרת מטרפה .לשמור בקירור עד להגשה.
אופן הכנת הסלט
לקלף את הפלפלים והאבוקדו ,ולחתוך לקוביות
קטנות .לערבב בקערה את הירקות החתוכים יחד עם
עשבי התיבול ,שמן הזית ,החומץ ,המלח והפלפל.

ה
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פילה דג “בס הסלע” על דפי ירקות פריכים בשמן זית ,שום ולימון
חומרים ל 4 -מנות>
 1פילה דג “בס הסלע” ,או דג אחר ,ללא עצמות.
 4יח’ צנונית יפה 1 ,יח’ קישוא כהה 1 ,יח’ ארטישוק
טרי 1 ,יח’ גזר צעיר 4 ,כפות פולים ירוקים ,או אפונה
 קלופים( .יש לבדוק רגישות לפול בקרב הסועדיםבטרם השימוש בו) 1 .יח’ קולורבי צעיר 4-6 ,יח’
תפוח אדמה צעיר ומבושל בקליפה וחתוך לפלחים
שום לפי הטעם 4-6 ,כפות שמן זית,
 4כפות מיץ לימון טרי ,מלח ופלפל לפי הטעם
מעט קורנית טרייה
אופן ההכנה>
מתבלים את הדג במלח ,פלפל ,מעט שמן זית ומעט
קורנית טרייה ושומרים במקרר .מנקים וחותכים
את הירקות לפלחים דקים במכונת חיתוך .את הגזר,
הקולורבי ,הקישואים והארטישוק משרים בשמן זית,
מיץ לימון ושום ,ושומרים בצד .את שאר הירקות
לחתוך ולשמור מכוסה במקרר.
צורת הגשה>
בצלחת גדולה לסדר את הירקות לפי צבעים במרכז
הצלחת יש להניח את פלחי תפוחי האדמה .בשלב
זה יש להשחים אף את הדג במחבת טפלון (לא יותר
מדי) ,להניחו במרכז הצלחת ,לקשט ולהגיש.

קינוח

ליפתן של פירות אדומים
המבושלים ביין אדום ,דבש ותבלינים
חומרים ל 4 -מנות>
 0.4ליטר יין אדום יבש (כשתי כוסות מלאות)
 100גר’ פטל 100 ,גר’ ענבי שועל
 100גר’ אוכמניות 100 ,גר’ דובדבנים ללא
גלעינים 100 ,גר’ דבש 100 ,גר’ סוכר
 4גרגירים של פלפל שחור 2 ,יחידות ציפורן,
 1מקל קינמון 2 ,פלחי זנגוויל טרי
קליפה של חצי תפוז ,קליפה של חצי לימון
 4גבעולי רוזמרין לקישוט
 4כדורי גלידה וניל
מיץ של תפוז אחד ,מיץ של לימון אחד

אופן ההכנה>
לשים בתוך סיר את הדבש ,סוכר ,קליפות
תפוז ,קליפות לימון ,התבלינים והיין.
לערבב ולהביא לרתיחה.
להוסיף מיץ תפוזים מים ולימון (לפי הטעם),
ולהנמיך את הלהבה .לבשל במשך  5דקות.
לסנן לסיר אחר ,ולהחזיר לאש ולהביא
לרתיחה .להוסיף את הפירות ולבשל במשך 3
עד  4דקות .לבדוק את הטעם ,ובמידת הצורך
להוסיף מיץ לימון ולצנן.

ככל שרמת החיים שלנו
עלתה בשנים האחרונות
והתרבות הקולינארית
התפתחה ,המודעות
לאוכל בריא ומאוזן גדלה.
התפתחות זו נחלקת לשני
שלבים :הראשון בו למדנו
לאכול דברים חדשים,
שילובים שונים ויצירתיים,
והשני הוא הגלובליזציה,
בפאן החיובי שלה ,שהביאה
לחשיפה למאכלים שונים
ותרבויות אוכל שונות.

ויקטור גלוגר  -שף
קלואליס
יחד עם זאת  -הגזמנו בצריכת רכיבים
תזונתיים שאינם מאוזנים בתפריט היומי,
הגורמים להשמנת יתר ,ללחץ דם גבוה ,לסכרת
ואפילו לסרטן המעי הגס .לאחרונה התחלנו
כחברה תהליך מודעות לבריאות ולהקפדה על
המוצרים והמאכלים שאנו אוכלים .במסעדות
יוקרה קיים רצון לשלב יחד
עם התפריט הרגיל,
		
אופציה מאוזנת
		
יותר ,ומשמינה פחות ,בכדי לתת לסועד
את האפשרות לבחור מהמגוון ולשמור על
בריאותו ,ויחד עם זאת ליהנות מארוחת גורמה
מאוזנת ,בריאה ודלת קלוריות.
אני חושב שהמסר של המסעדן צריך להיות
פתוח ,ולאפשר ללקוח בחירה מתוך מגוון גדול
ושונה של מאכלים .הוגנות ,גמישות ,והבנה הן
המפתח לתרומה בריאה וחווית אכילה מצד
המסעדן לסועד.

להלן המלצותיי לאוכל בריא:

הוגנות ,גמישות ,והבנה הן המפתח לתרומה בריאה
וחווית אכילה מצד המסעדן לסועד.

מנה ראשונה

מרק דלורית דיאטטי

חומרים ל 4-מנות>
כף שמן זית 30 ,גר’ כרישה (קצוץ)
 30גר’ בצל (קצוץ)  ,כפית שום כתוש
 250גר’ דלורית (קוביות)
 250מ”ל (כוס) חלב ,ו 250-מ”ל (כוס) ציר עוף/ציר
ירקות
 250מ”ל (כוס) מים ,ו 30-מ”ל שמנת מופחתת שומן
מלח ופלפל לפי הטעם  ,כפית קמצוץ אגוז מוסקט
 1כפית ג’ינג’ר טרי (שורש)
 גבעול למון גראס 2-3 ,גבעולים טימין
אופן ההכנה>
את הכרישה והבצל קוצצים מאדים בשמן זית בסיר,
מערבבים ללא הפסקה עד הפיכתם לשקופים .להוסיף
קוביות דלורית לסיר ולערבב על האש במשך דקה שתיים,
מוסיפים נוזלים  -הציר ,החלב והמים .מוסיפים מוסקט,
טימין ,למון גראס קצוץ דק וג’ינג’ר טרי מגורד .מביאים
לרתיחה ומנמיכים את האש לרמה בינונית ,מבשלים
עד כדי רתיחה  20-30דקות .מורידים את הסיר מהאש
ומערבבים בבלנדר את הכל עד לקבלת תערובת סמיכה
ללא גושים (אם יש צורך לסנן-מסננים במסננת) .להוסיף
את השמנת  ,15%מלח ופלפל לפי הטעם ,ולהביא את
המרק שוב עד כדי רתיחה.

ה

פילה דניס בגריל עם פיסטו ירקות
חומרים ל 4-מנות>
קולי פלפל אדום
 1ח’ כרישה 250 ,גר’ פלפל אדום
 400מ”ל ציר דגים
מלח ופלפל לפי הטעם ,קמצוץ טימין

מנה עיקרית

אופן ההכנה>
חותכים את הירקות לקוביות גסות ושוות
בגודלן .מאדים כל ירק לחוד במעט שמן זית.
מערבבים יחד ,מתבלים במלח ופלפל לפי הטעם
ומעבירים למחבת גדולה .במחבת מוסיפים
שמן פטרוזיליה ,ציר בקר מצומצם ,טימין
קצוץ ובזיליקום קצוץ ,מערבבים יחד .טועמים
ומתבלים שוב לפי הצורך.

אופן ההכנה>
לחתוך גס את הכרישה והפלפלים להניח
בסיר יחד עם ציר הדגים וטימין קצוץ.
מאדים למשך  20דקות בסיר סגור.
מערבבים בבלנדר עד לקבלת מרקם
אחיד וחלק .מוסיפים מלח ופלפל לפי
הטעם.

פילה דניס
 8נתחים פילה דניס
מעט שמן זית ,מעט טימין קצוץ
מלח ופלפל לפי הטעם ,פלחי לימון לפי הטעם

פיסטו ירקות
 2בצל ירוק 2 ,קישואים
(זוקיני ירוק וצהוב)
 2פלפל אדום  -גמבה
 1חציל גדול 8 ,שיני שום
 2עגבניות טריות 1 ,כפית שום כתוש
 2כפות שמן פטרוזיליה
 5כפות ציר בקר מצומצם
מעט טימין ובזיליקום טריים

אופן ההכנה>
מחממים את הגריל מראש .משמנים את הגריל
ומניחים את הדגים כאשר צד העור למטה
לכ 2-3-דקות .מורחים את הדגים (מצד הבשר)
במעט שמן זית במברשת ,מפזרים מעט מלח
ופלפל וסוחטים מעט לימון .הופכים את הדגים
בעדינות בלי לקרוע את העור ומבשלים למשך
 2דקות .סוחטים מעל את פלח הלימון ,מפזרים
טימין מלח ופלפל לפי הטעם.

קינוח
חומרים ל 4-מנות>
 250סמ”ק לימון טרי
 250סמ”ק מים מינרלים
 400סמ”ק סירופ בסיסי להכנת סורבה
מערבבים את הכל ומכניסים למכונת
גלידה.
אופן הכנת הסירופ לסורבה >
מרתיחים  1ליטר מים עם  1ק”ג סוכר
למשך דקה כדי להמיס את הסוכר
ומקררים.
* אופציה במקום סוכר :ניתן להשתמש
בחומר שנקרא “כמו סוכר” שמשווקת
חברת “פוליבה” ,ולנסות לעשות סירופ
עם חומר שנקרא “סוכר לוז” ,או בארץ
נקרא “סוכר דיאט” או “ספלנדה”.

יורם ניצן  -שף
מול ים
בישול בריא עבורי ,הוא מעל הכל שימוש
בחומרי גלם טריים ,שילוב נכון של טכניקת
בישול המתאימה לחומרי הגלם עם ניצול
מירבי של עונות השנה בבחירתם.
גורמים אלו בתוספת כישרון ואהבה
מובילים לבניית ארוחה מאוזנת ובריאה.
המנות שנבחרו
		
לארוחה זו מתבססות
		
על ירקות ירוקים טריים ,שמן זית ,דג מהים
הצפוני העשיר בחלבונים וכולסטרול חיובי,
ופירות טריים הזמינים בכל בית .דגלה
בשימוש בחומרי גלם טריים ,רובם מיובאים
וחלקם מתבססים על השוק המקומי.

להלן המלצותיי לאוכל בריא:

בישול בריא הוא שימוש בחומרי גלם טריים ,שילוב
נכון של טכניקת בישול וניצול מירבי של עונות השנה.

מנה ראשונה

מרק קרם ברוקולי ואספרגוס

חומרים ל 10-סועדים>
 2ק”ג ברוקולי שטוף וחתוך לפרחים
 10יח’ גבעולי אספרגוס טרי
 300גר’ תפו”א חתוכים לקוביות חצי על חצי ס”מ
 150גר’ בצלי שאלוט ,קלופים ופרוסים
 500מ”ל ציר ירקות/ציר עוף/מים
כף שמן זית ,מלח ,פלפל לבן לפי הטעם
אופן הכנת המרק>
מחממים בסיר גדול כף שמן זית ומאדים את בצלי
השאלוט עד לשקיפות .מוסיפים חצי מכמות ציר
הירקות ואת קוביות תפו”א ומרתיחים .מוסיפים את
הברוקולי ,מנמיכים את האש ,ומבשלים כ 15-דקות עד
לריכוך תפוחי האדמה .מקררים וטוחנים במעבד מזון
עד לקבלת מחית חלקה .מוסיפים את שאר ציר הירקות
עד לקבלת מרק בסמיכות הרצויה ומתבלים במלח
ופלפל לפי הטעם.
אופן הכנת האספרגוסים>
קולפים את האספרגוסים וחולטים במים רותחים עם
כף מלח למשך  3דקות .מעבירים לכלי עם מי-קרח
ומקררים .מסננים את האספרגוסים וחותכים את
הגבעולים לטבעות .את הראשים משאירים שלמים.

ה

מנה עיקרית

קינוח

פילה סלמון בויניגרט תפוזים חם עם פלפלים קלויים ,עגבניות ובזיליקום

מנגו אננס ולמון גראס

חומרים ל 10-סועדים>
 2ק”ג פילה סלמון נקי מאידרות ומחולק ל 10-מנות
 2יח’ פלפלים אדומים
 2יח’ פלפלים צהובים
 5עגבניות קלופות וחתוכות לקוביות של חצי ס”מ,
מלח ,פלפל שחור גרוס ,צרור עלי טימין ,שמן זית
 250גר’ עלי בזיליקום חתוכים לרצועות דקות

חומרים ל 10-סועדים>
 500גר’ קוביות מנגו טרי
 375גר’ קוביות אננס טרי
 75גר’ אגוזי פקאן מסוכרים קצוצים
צרור עלי נענע
 100גר’ סוכר
 100סמ”ק מים
 100גר’ עשב למון גראס

ויניגרט>
 150מ”ל מיץ תפוזים טרי 50 ,מ”ל מיץ לימון טרי
 100מ”ל שמן זית
אופן הכנת הפלפלים>
מחממים התנור לחום בינוני בטמפ’ של  180מעלות
צלזיוס וקולים את הפלפלים למשך  20דקות.
מעבירים את הפלפלים לשקית ניילון ואוטמים את
השקית היטב (נותנים לפלפלים ”להזיע”).
לאחר שהתקררו הפלפלים ,מנקים אותם מהגבעול
ומהגרעינים וחותכים אותם לקוביות חצי ס”מ.
אופן הכנת הויניגרט>
טורפים יחדיו את שמן הזית ,מיץ הלימון ומיץ
התפוזים עד לקבלת תערובת אחידה.

הדג>
משמנים תבנית אפייה במעט שמן זית ומסדרים את נתחי
הסלמון בתבנית .מתבלים את הדגים במעט מלח ,פלפל
שחור גס ועלי טימין ,ומזליפים מעל מעט שמן זית נוסף.
מחממים את התנור לטמפ’ של  220מעלות צלזיוס ואופים
במשך  15דקות.
הערה :מומלץ להקפיד כי הדג יהיה בדרגת חצי עשוי.
אופן ההגשה>
מעבירים את קוביות הפלפלים הקלויים ,העגבניות וויניגרט
התפוזים לסיר בינוני ומחממים על אש נמוכה בלי להרתיח,
תוך כדי ערבוב מתמיד .מחלקים את הדגים לצלחות.
יוצקים סביבם את הויניגרט החם עם הפלפלים והעגבניות
ומקשטים ברצועות הבזיליקום.

אופן ההכנה>
לחתוך את המנגו והאננס לקוביות שוות.
לערבב סוכר ,מים ולמון גראס ביחד
על אש קטנה עד שהסוכר נמס.
לקחת  3כפות מהסירופ ולהוסיף לפירות
הקצוצים והפקאן נענע לקישוט.
אופן ההגשה>
לחלק בכוסות מרטיני.
ניתן להוסיף סורבה לימון או כל סורבה אחר
לפי טעמכם האישי.

דניאל זך  -שף
כרמלה בנחלה
בישול ואכילה בריאה לפי ראות עיניי הוא לא
עניין לשפים בלבד ,אלא עניין חינוכי וערכי המגיע
מהבית .המודעות לאוכל בריא ,מזין ,טרי וטבעי
מתחילה מגיל ינקות.
מעט מדי נעשה בתחום זה ,ובשלבים מאוחרים
יותר ,כשילדינו נחשפים למזונות

מעובדים ומלאכותיים המלאכה קשה הרבה
יותר .ישנם כמה עקרונות שעלינו לנסות ליישם
בקביעת התפריט העולה על שולחננו:
לקנות מוצרים טריים על בסיס יומי ולא לאחסן
מזון במשך ימים ושבועות במקררים ובמקפיאים
משום שכל הערכים התזונתיים נפגעים בצורות
שימור אלו .להעדיף צריכת
ירקות בקליפתם ואכילת
דגנים וקטניות לאחר שעברו עיבוד מינימלי
ובישול קצר ככל האפשר .המנעו משימוש
בתחליפים מלאכותיים למיניהם ,כגון :סוכרזית,
מרגרינה ומוצרים שאינם ממקורות טבעיים.
שלבו תמיד סלטים וירקות טריים בארוחה.
והחשוב מכל :ארוחה טובה בחברה נעימה ,מימי
קדם ועד לימינו אנו ,הינה חוויה לכל החושים.

להלן המלצותיי לאוכל בריא:

לקנות מוצרים טריים על בסיס יומי ולא לאחסן מזון
במשך ימים ושבועות במקררים ובמקפיאים.

מנה ראשונה

מרק בטטה וג’ינג’ר

חומרים ל 6-עד  8סועדים>
 3בטטות בינוניות קלופות וחתוכות לקוביות
 1כרישה פרוסה לפרוסות
 2קישוא פרוס 2 ,שני שום כתוש 1 ,כף ג’ינג’ר קצוץ,
 1כפית זרעי כוסברה יבשה
 כפית צ’ילי גרוס (לא חובה)
 2עלי דפנה 4 ,גרגירי פלפל אנגלי יבש
 1גבעול למון גראס (עדיף טרי)
מים לכדי כיסוי הירקות ( 1.5ליטר בערך)
 800מ”ל חלב   ,3ֿ%כוס סויה
 2כפות שמן שומשום ,מלח לפי הטעם
אופן ההכנה>
להכניס את כל המרכיבים לסיר.
לבשל על אש קטנה עד ריכוך מלא של הירקות
כ 40-דקות מרתיחה.
להוציא את גבעול הלמון גראס ,להפריד בעזרת כף
מחוררת כחצי מכמות הירקות ולהניח בצד.
לטחון את תכולת הסיר במעבד מזון רגיל או ידני,
עד הסמכה רצויה.
לאחד בסיר את הירקות והנוזלים .לחמם ,לתבל
במלח אם יש צורך .מומלץ להגיש בתוספת טרגון
ועירית טרייה קצוצה גס.

מנה עיקרית

דג פרידה צלוי עם סלט עשבי תיבול ,קשיו ולימון
חומרים ל 4-מנות>
 170גר’ פילה דג פרידה נקי לסועד
כף שמן זית לטיגון  ,כוס תערובת תבלינים לאורז
כמו של “פרג” משוק לוינסקי ,לאחר השרייה של חצי
שעה ב -כוס שמן זית משובח.
לסלט>
חופן עלים בינוני של פטרוזיליה ,כוסברה ,נענע
וארוגולה טריים 4 ,כפות שמן זית מעולה 1 ,לימון
סחוט למיץ טרי
 1לימון עם קליפה דקה קצוץ (עם הקליפה)
מלח ים אטלנטי 30 ,גר’ אגוזי קשיו קלוי ומרוסק
אופן ההכנה>
להפריד את העלים מהגבעולים .להשרות את כל
העלים יחד בקערה עם מים קרים מאוד .לשטוף
ולייבש לאחר השרייה במייבש חסה או בין מגבות
נקיות .לפני ההגשה ,להכניס לקערת ערבוב יחד עם
אגוזי קשיו מרוסק ,לתבל בשמן זית ,קורט מלח,
לימון קצוץ ומיץ לימון .לערוך בתחתית צלחת
עמוקה את העיסה .להמליח ולטגן את הדג במחבת
חמה ,בכף שמן זית ,צד העור תחילה כ 2-דקות מכל
צד .להניח על הסלט .להניח כף מתערובת התבלינים
על כל נתח דג ולהגיש מיד.

טיפים לתזונה בריאה
 על מנת להפחית את כמות חומרי הריסוס
יש לרחוץ פירות וירקות במים זורמים
ולקרצף אותם בעזרת מברשת קטנה.
שטיפה מזורזת מתחת לברז כפי שרובנו
נוהגים לעשות  -אינה מספיקה.
 רצוי לאכול פירות וירקות טריים  -שאינם
מבושלים מכיוון שכמות הויטמינים
והמינרלים פוחתת במהלך הבישול.
 מומלץ להמנע מאכילת איברים פנימיים
 של בעלי חיים היות ושם בדרך כללמצטברים רוב הרעלים של גוף החיה.
 מומלץ לצרוך דגנים מלאים  -כגון :חיטה
מלאה ,אורז מלא ,שיפון ,ושיבולת שועל
העשירים במינרלים ,ויטמינים וסיבים
תזונתיים.
 שלבו קטניות בתפריט היומי  -כגון עדשים,
שעועית ,גרגירי חומוס וכו’ העשירים
בויטמינים ומינרלים .יש לזכור שקטניות
מונבטות בעלות ערך תזונתי גבוה יותר.

 הימנעו מצריכת אוכל מטוגן  -ניתן
להשתמש במחבת טפלון המאפשרת
שימוש בכמות נמוכה של שמן.
 בחרו שמנים איכותים יותר  -כשמן זית
בכבישה קרה ושמן קנולה.
 הרבו בצריכת דגים  -שמקורם מהים
הצפוני (כגון סלמון ,סול ,טונה והליבוט),
המכילים חומצות שומן מסוג אומגה ,3
המגינות על מערכות שונות בגוף.
 הפחיתו את השימוש במלח  -ניתן
להמליח תבשילים באמצעות ירקות
המעניקים מליחות טבעית לתבשיל ,כגון:
סלרי ,פטרוזיליה ,שומר ,וירקות שורש
למיניהם.
 שימוש בתבלינים טריים  -אני אישית
משתמש בתבלינים טריים כתחליף לאבקות
מרק ולמשפרי טעם למיניהם ,כגון :רוזמרין,
טימין ,זעתר טרי ,אורגנו ,טרגון וכו’.

באדיבות אמיר כלפון ושירה גליק

לתרומות:
1-800-35-46-46

טלמידע
1-800-599-995
טלמידע® ברוסית
1-800-34-33-44
טלמידע® בערבית
1-800-36-36-55
’יד להחלמה’
לנשים המתמודדות
עם סרטן השד
1-800-36-07-07
לתמיכה נפשית ראשונית -
’טלתמיכה’
1-800-200-444
מרכז מידע
03-5721608
info@cancer.org.il
®

לאן מיועדות התרומות?

תרומות הציבור לאגודה למלחמה בסרטן מאפשרות לנו לרכוש מכשירים
רפואיים חדשניים ומתקדמים לטיפול בחולי סרטן ,לממן עשרות מחקרים של
רופאים וחוקרים בישראל בתחום הסרטן ,לבצע פעילויות להגברת המודעות
למניעת סרטן בקרב הציבור הרחב ,ליזום ולהפעיל תוכניות לאומיות לאבחון
מוקדם של מחלות הסרטן ,לתמוך כספית בחולי סרטן נזקקים ,לסייע לילדים
חולים בהשלמת חומר הלימודים ,להפעיל קייטנות נופש לחולי סרטן ולבני
משפחותיהם ,להקים ולשפץ מבנים ,מחלקות ומכונים המטפלים בחולי סרטן
בבתי החולים ברחבי הארץ ,לממן תקנים של צוות רב תחומי המטפל ומסייע
לחולי הסרטן בבתי החולים ובמרפאות בקהילה ועוד ועוד ועוד...
אפשר לרפא את הסרטן .קידום המאבק תלוי בך

www.cancer.org.il
בקרו אותנו באתר האינטרנט<

האגודה למלחמה בסרטן  -לחיים בריאים פעילות האגודה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור וללא סיוע מתקציב משרד ממשלתי כלשהו

עיצוב סטודיו בילט

מוגש בהוקרה
ובברכה מהאגודה
למלחמה בסרטן
פעילות האגודה מתאפשרת
הודות לתרומות הציבור וללא סיוע
מתקציב משרד ממשלתי כלשהו

רח’ רביבים ,7
ת.ד437 .
גבעתיים 5310302
טל03-5721616 .

לתרומות
בשיחת חינם:
1-800-35-46-46
או באתר האינטרנט

האגודה למלחמה בסרטן  -לחיים בריאים
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www.cancer.org.il

