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האגודה למלחמה בסרטן
• האגודה למלחמה בסרטן הוקמה בשנת  1952ומאז
מובילה את המאבק במחלות הסרטן בישראל.
• כיום חיים בישראל כ 300,000-חולי סרטן
ומחלימים ,כ 30,000-חולים חדשים מאובחנים בכל
שנה ,מתוכם כ 450-ילדים.
• פעילויות האגודה למלחמה בסרטן מתקיימות
הודות לתמיכת הציבור בלבד ,ללא מימון מתקציב
משרד ממשלתי כלשהו.

• תרומות הציבור מאפשרות לאגודה לפעול על פי מטרותיה :מימון וקידום
חקר הסרטן; ייזום וסיוע בהפעלת תוכניות לאומיות למניעה וגילוי מוקדם
של מחלות סרטן; הסברה וקידום בריאות בקרב הציבור על אורח חיים בריא
העשוי להפחית את הסיכון לחלות בסרטן; סיוע בבנייה ושיפוץ מרכזים
רפואיים ורכישת מכשור רפואי; מימון תקנים לאנשי מקצוע ושירותים
רפואיים ברחבי הארץ; מתן שירותי הוספיס בית; הפעלת מעון לחולי סרטן
ע"ש צ'רלס קלור; סיוע ,תמיכה ,שיקום ורווחה לחולים ,למחלימים ולבני
משפחותיהם; קידום זכויות החולים ושמירה על איכות חייהם.
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לכבוד חג הפסח ,האגודה למלחמה בסרטן שמחה להעניק
לכם כשי חוברת מתכונים זו ,שהופקה בשיתוף ובאדיבות ערוץ
קשת  ,12גיל הפקות והתוכנית מאסטר שף.
בחוברת תמצאו מתכונים מיוחדים ובריאים לחג הפסח של ארבעת
שופטי התוכנית :חיים כהן ,אייל שני ,מיכל אנסקי וישראל אהרוני,
ושלושת המתמודדים שהגיעו לגמר העונה השביעית.
האגודה למלחמה בסרטן פועלת לאורך השנים להעלאת מודעות
הציבור לחשיבות אימוץ אורח חיים בריא ושמירה על תזונה מאוזנת,
שביכולתם להפחית את הסיכון לחלות במחלות סרטן שונות.
אנו מודים לכל השפים שנטלו חלק בהפקת חוברת זו ולהפקת
תוכנית מאסטר שף המשודרת בערוץ קשת .12
האגודה למלחמה בסרטן
מאחלת לכם חג פסח כשר ושמח.

צילום ת

מונות
מאסטר

שף :ע

די אורני

המלצות לתזונה בריאה
אורח חיים בריא ופעיל ,הכולל תפריט מאוזן,
שמירה על משקל גוף תקין ,ביצוע פעילות גופנית,
הימנעות מעישון והגבלת שתיית אלכוהול ,עשוי
לסייע בשמירה על בריאות הגוף ולהפחית את
הסיכון לחלות בסרטן ובמחלות נוספות ,כמו מחלות
לב כליליות ,סוכרת ועוד .לפניכם סיכום ההמלצות
התזונתיות העדכניות להפחתת הסיכון לחלות
בסרטן ,המבוססות על המלצות של איגודים לאומיים
ובינלאומיים ומחקרים עדכניים.
לקבלת החוברת 'בריאות בצבעים' ,המכילה המלצות
מקיפות לתזונה בריאה ,ניתן לפנות בשיחת חינם
ל'טלמידע'® של האגודה למלחמה בסרטן
בטל.1-800-599-995 .

הקפידו על תזונה בריאה
•

•

•
•
•
•

הרבו באכילת ירקות ופירות טריים  -אכילה של ירקות
ופירות מכל קבוצות הצבעים  -אדום ,כחול/סגול ,ירוק ,לבן,
צהוב/כתום  -תגדיל את הסיכוי שלכם ליהנות מבריאות
טובה ,אנרגיה ,הגנה מפני תהליכי הזדקנות והפחתת הסיכון
לחלות בסרטן ובמחלות נוספות.
הרבו באכילת מזונות עשירים בסיבים ,כגון פירות וירקות,
דגנים מלאים (כמו לחם מחיטה מלאה ,אורז מלא) וקטניות
(שעועית ,עדשים ,חומוס ,אפונה ,סויה ועוד) ,פירות יבשים
ואגוזים שאינם מלוחים.
הימנעו מאכילת מזונות עתירי קלוריות (עשירים בסוכר או בשומן).
המעיטו באכילת מזון מעובד ,מעושן ,מטוגן ,מלוח ומשומר.
הימנעו מאכילת בשר מעובד והפחיתו אכילת בשר אדום.
שתו מים והגבילו צריכת משקאות ממותקים בסוכר
ובממתיקים מלאכותיים.

שמרו על משקל גוף תקין

בצעו פעילות גופנית סדירה

הימנעו מאכילת מזונות עתירי קלוריות
(עשירים בסוכר או בשומן) ומצריכה
עודפת של קלוריות העלולה לגרום
לעלייה במשקל ,עודף משקל והשמנה.
מומלץ לשמור על מסת גוף ( )BMIבין
 18.5ל ,24.9-ועל היקף מותניים של עד
 94ס"מ לגברים ועד  80ס"מ לנשים.
כדי להפחית את הסיכון לחלות בסוגי
סרטן שונים ,רצוי להימנע מצבירת
שומן גופי בכלל ,ושומן בטני בפרט.
השמנה היא גורם סיכון משמעותי
ביותר המגביר את הסיכון
לחלות בסוגי סרטן שונים.

הקפידו על ביצוע פעילות אירובית ,כגון הליכה ,שחייה,
רכיבה על אופניים וכדומה ,במשך חצי שעה לפחות ביום,
ברוב ימות השבוע .מומלץ להתייעץ עם הרופא המטפל
לפני תחילת פעילות גופנית חדשה .כמו כן ,מומלץ להגביל
את זמן הישיבה :בעבודה ,מול הטלוויזיה וכדומה.

הגבילו צריכת אלכוהול
יש להמעיט ככל הניתן בשתיית משקאות אלכוהוליים ,כדי להפחית את הסיכון לחלות
בסרטן .אם שותים ,יש להגביל את הכמות :עד מנה אחת ליום לאישה ושתי מנות
לגבר (מנה = בקבוק בירה או כוס יין או כוסית משקה חריף).
הסיכון להתפתחות סוגי סרטן שונים ,כגון גידולי ראש וצוואר וסרטן השד ,עולה עם
כל כמות של אלכוהול הנצרכת על בסיס קבוע.

קציצות דג
המרכיבים ( 24קציצות 8 ,מנות):
 2ק”ג דג (מוסר ,לוקוס או אינטיאס) ,קצוץ
נענע קצוצה
פטרוזיליה קצוצה
כוסברה קצוצה
 200גרם תפוח אדמה אפוי ,מגורר בפומפייה
מלח
מעט שמן ,לטיגון
לרוטב:
 10עגבניות חלוטות ,קלופות וחתוכות
לרבעים (ללא העוקץ)
 1/2כוס שמן זית
 25-20שיני שום שלמות
 5-4פלפלים ירוקים חריפים
מלח

אופן ההכנה:
מערבבים את כל מרכיבי הקציצות.
יוצרים קציצות עגולות ושטוחות במשקל  40גרם כל אחת ,ומטגנים.
שומרים במקרר.
הכנת הרוטב:
מלהיטים מחבת גדולה עם שמן זית ,שום ופלפל חריף ,ומטגנים עד
שריח השום עולה.
מוסיפים עגבניות ומלח ,ממשיכים בבישול מהיר על אש גבוהה עד
שהשום מתרכך ,טועמים ומתקנים תיבול.
מסננים מעודפי הנוזלים אם יש.
מוסיפים את הקציצות לרוטב ,מבשלים  5דקות ,ומגישים.

סלט סלק
המרכיבים:
 1ק”ג סלק
 2כפות חומץ בלסמי
מיץ מ 1-לימון
 4כפות שמן זית
 1כף עלי סלרי קצוצים
מלח ים
פלפל שחור

אופן ההכנה:
מבשלים את הסלקים עם
הקליפה במים רותחים במשך
 30דקות או עד שסכין חודרת
בקלות .מצננים.
קולפים בידיים את הסלקים
וקוצצים לקוביות או פלחים.
מעבירים לקערה ,מתבלים
בחומץ בלסמי ,מיץ לימון ,שמן
זית ,סלרי ,מלח ופלפל שחור.

השף

חיים כהן

למתכונים נוספים ועדכונים של חיים כהן
לכבוד החג ,היכנסו לבלוג החדש של חיים:
blog.chefhaimcohen.com

רביולי כרוב מלא בעצמו
המרכיבים:
 1ראש כרוב ערבי ,רצוי פחוס
סיר מים רותחים מומלחים
 110מ"ל שמן זית
מלח ים אטלנטי
מים מינרלים
להגשה :פרמזן

אופן ההכנה:
בעזרת סכין חד מסירים את גזע הכרוב .בוחרים את העלים החיצוניים היפים ביותר
וחולטים אותם במים רותחים .כל פעם מכניסים לסיר ארבעה-חמישה עלים עד שהם
מתרככים אך לא נקרעים .מקררים את העלים על מגבת.
את שארית הכרוב קוצצים דק-דק ומניחים בסיר עם תחתית עבה .ממלאים את הסיר
במים מינרלים עד כדי כיסוי ומוסיפים שמן זית ומעט מלח .מביאים לרתיחה ומבשלים
על אש בינונית עד שהמים מתאדים ושערות הכרוב רכות ומתוקות .מסננים את הכרוב
ושומרים את הנוזלים הנותרים.
בעזרת כפית מניחים במרכז כל עלה חלוט כפית גדושה של שערות כרוב .מקפלים את
דפנות העלה כלפי פנים ומהדקים .חוזרים על הפעולה עם שאר העלים.
מניחים בתבנית ברזל או סיר כבד שכבה אחת צפופה של עלי כרוב ממולאים .מוסיפים
את נוזלי הבישול של שערות הכרוב ומשלימים במים מינרלים עד כדי כיסוי .מביאים
לרתיחה ,מכסים בנייר אפייה ורדיד אלומיניום ומכניסים לתנור לשעה וחצי בחום
בינוני-גבוה .מסירים את הכיסוי ומזהיבים.
לפני ההגשה מניחים במחבת חמישה עלי כרוב ממולאים מתוך התבנית ומעט מנוזל
הבישול .מוסיפים מעט מים ומביאים לרתיחה מעל להבה בעוצמה גבוהה .ברגע שעלי
הכרוב חמים והנוזל סמיך ומגובש מעבירים לצלחת ומגרדים מעט פרמזן.

עץ ברוקולי ברוטב חזרת לבנה
המרכיבים:
סיר ובו  3ליטר מים
רותחים ומומלחים
ב 30-גרם מלח ים
עץ ברוקולי טרי ,בגודל
בינוני
שמן זית
נייר
לרוטב חזרת לבנה:
שורש חזרת
גביע שמנת חמוצה
(ניתן להשתמש בשמנת
מופחתת שומן)
 1/4כפית סוכר
 1/4כפית מלח
 1/4כפית חומץ בן יין לבן

אופן ההכנה:
מגלפים בסכין את גזע הברוקולי ומניחים אותו בתוך מים
רותחים ,על אש חזקה .מבשלים כ  7 -דקות ,עד שהתפרחת
מתרככת והגוון הירוק שבה מעצים ונעשה זרחני.
מסננים בזהירות מן המים ,מניחים על מגבת נקייה ,ומניחים
לאדים לייבש את התפרחת.
מורחים את הברוקולי בשמן זית ומניחים אותו על פלאנצ׳ה
לוהטת ,משומנת .הברוקולי מתחיל לשקוע ,והצד הנוגע
בפלאנצ׳ה הופך לשטוח וזהוב .מסירים מן הפלאנצ׳ה.
הכנת הרוטב:
קולפים את שורש החזרת ומגררים ממנו ,במגררת או
במעבד מזון ,כמות של כף אחת.
מערבבים עם שמנת חמוצה ,סוכר ,מלח וחומץ בן יין לבן.
מסננים את הרוטב במסננת.
עוטפים את תחתית הגזע של הברוקולי בנייר וטובלים את
ראש הברוקולי ברוטב החזרת.

השף

אייל שני

מוקקה  -תבשיל דגים ברזילאי פיקנטי
המרכיבים ( 5-4מנות):
 5-4כפות שמן קוקוס (אפשר גם שמן צמחי אחר)
 5שיני שום
 1פלפל צ'ילי (פחות /יותר ,לפי מידת החריפות שאוהבים)
 2כפיות מלח
 1ק"ג דג לבן פרוס לפרוסות לרוחב ,עם העצמות
(מוסר ,דניס או כל דג אחר)
 2בצלים
 2פלפלים אדומים (גמבה)
 4עגבניות
צרור כוסברה קצוץ גס (אפשר פטרוזיליה במקום)
 2פחיות חלב קוקוס
 2כפות רכז עגבניות

אופן ההכנה:
כותשים בעלי ומכתש (או קוצצים דק בסכין) את השום והצ'ילי יחד
עם המלח.
פורסים את הבצלים לפרוסות בעובי  1/2ס"מ.
פורסים גם את הפלפלים והעגבניות לפרוסות באותו עובי.
בסיר רחב שמים שמן קוקוס ,שום ,צ'ילי ומלח.
מסדרים בשכבה אחת את פרוסות הבצל ,מעליהן את פרוסות
העגבניות ומעליהן את פרוסות הפלפל.
מסדרים מעל את פרוסות הדג.
מניחים את הסיר על אש גבוהה ומחכים מעט עד שהשמן מבעבע.
מוסיפים את חלב הקוקוס ואת רכז העגבניות ,מפזרים את
הכוסברה הקצוצה ומרטיבים מעט את הדג בנוזלים בעזרת כף.
מכסים ומביאים לרתיחה ,ואז מנמיכים את האש ומבשלים
כ 20-15-דקות ,עד שהדג מוכן.
מדי כמה דקות מרטיבים את פרוסות הדג ברוטב.
מגישים לצד אורז.

סלט אבוקדו וטונה משובח
המרכיבים:
 2קופסאות טונה
 1פלפל ירוק חריף
 1בצל אדום
 2בצלים ירוקים
 1/2כוס עלי כוסברה
 2שיני שום קצוצות
 1אבוקדו בשל
 1כוס פול ירוק (קפוא)
 3כפות שמן זית
 3כפות מיץ לימון
 1כף קליפת לימון מגוררת
מלח
פלפל שחור טחון טרי

אופן ההכנה:
קוצצים פלפל חריף ,בצל ,שום ,בצל ירוק ועלי כוסברה.
מניחים אותם בקערה ומערבבים עם הטונה.
קולפים את האבוקדו ,חותכים לקוביות ומוסיפים
לקערה.
קולפים פול ירוק קפוא ,חולטים במים רותחים במשך
כ 5-דקות ומוסיפים לקערה.
מתבלים את הסלט בשמן זית ,מיץ וקליפת לימון ,מלח
ופלפל.

ה

שף ישר

א
ל אהרוני

מרק עוף עם אטריות ביצים (לוקשן) ,עבודת יד

הכנת האטריות:

המרכיבים ( 8-6מנות):

אופן ההכנה:

 5גבעולי סלרי עם העלים
 1/2צרור שמיר
 1/2צרור פטרוזיליה
 10כנפי עוף
 4שוקי עוף
 1גרון הודו
 1שורש פטרוזיליה
 1בצל לבן קטן
 4גזרים
 2קישואים
 5תפוחי אדמה קטנים
 1קולורבי
מלח
פלפל טחון טרי

בתחתית סיר גדול מניחים את עשבי
המרכיבים:
התיבול (הסלרי ,השמיר והפטרוזיליה)
 1/2כוס קמח תפוחי אדמה
כמו קן.
 1/2כוס מים
שוטפים היטב במים קרים את הכנפיים,
 6ביצים טרופות
עשבי
השוקיים והגרון ומניחים אותם על
מלח
התיבול.
פלפל
הבצל,
הפטרוזיליה,
שורש
את
קולפים
מעט שמן לטיגון
הגזרים ,הקישואים ,תפוחי האדמה
טיפים:
והקולורבי ומניחים אותם מעל חלקי העוף.
לקבלת טעם אניסי עדין ,ניתן
מכסים הכל במים מינרלים או מים מסוננים
להוסיף לבלילה כף טרגון קצוץ.
ומביאים לרתיחה.
מנמיכים את האש ,מתבלים במלח ופלפל
אפשר לשמור את גלילי האטריות
ומבשלים על להבה נמוכה ,במשך שעה-
במקפיא ולהפשיר לפי הצורך.
שעה וחצי.

טיפ:
אם אוהבים מרק בטעם מתקתק
ניתן להוסיף למרכיבים בטטה.

המתכון מתאים במיוחד למי שמנוע מאכילת גלוטן.

אופן ההכנה:
בקערה בינונית מערבבים קמח
ומים.
מוסיפים את הביצים הטרופות
ומתבלים במלח ופלפל.
מערבבים עד שמתקבלת בלילה
חלקה.
מחממים מעט שמן במחבת,
יוצקים שכבה דקה מהבלילה
ומטגנים מעין חביתית דקיקה
מאוד עד שהיא מזהיבה משני
הצדדים.
מניחים כמה חביתיות אחת על
גבי השנייה ומגלגלים אותן יחד
לגליל שמן.
חותכים לאט לרצועות דקיקות
(ברוחב של פחות מ 1-ס"מ) ומגישים
עם המרק.

הצ'ילי קון קרנה המושלם שלי
המרכיבים ( 6מנות):
 1בצל גדול
 2כפות שמן זית
 2שיני שום קצוצות גס
 2פלפלים חריפים קצוצים
 700גרם בשר בקר (שייטל) טחון,
בטמפ' החדר
 1כפית פפריקה מתוקה
 1/2כפית פפריקה חריפה
 1/2כפית כמון
 1/2כפית אורגנו
 2קופסאות ( 400גרם כל אחת)
שעועית ברוטב עגבניות
 1קופסה ( 100גרם) רסק עגבניות

אופן ההכנה:
בסיר גדול מטגנים את הבצל בשמן עד שמתחיל
להזהיב .מוסיפים את השום והפלפלים ומטגנים
עוד דקה או שתיים.
מוסיפים את הבשר (שבשלב זה ,אסור שיהיה
קר! בשר קר מתכווץ כאשר הוא מקבל מכת
חום ומאבד נוזלים) ומפוררים אותו תוך כדי טיגון
על אש קטנה ,עד שהוא מאבד את צבעו האדום.
מוסיפים את התבלינים ומערבבים היטב.
מוסיפים את רסק העגבניות והשעועית ,כולל
הנוזלים ,ו 1-כוס מים רותחים ומביאים לרתיחה.
מנמיכים את הלהבה ומבשלים שעה וחצי עד
שעתיים ,תוך בחישה מדי פעם.

הגסטרו

נו
מית ,מיכ
ל אנסקי

טיפ:
אם בתום הארוחה נשאר צ'ילי ,אפשר לשים אותו
למחרת או אפילו אחרי יומיים בתבנית זכוכית חסינת
חום ,להניח מעליו פירה עשיר ולהשחים בתנור ,מתחת
לגריל ,כ 5-דקות .קיבלתם פאי רועים משובח.
*מתכונים נוספים ניתן למצוא בספר הבישול
"אוכל מהבית" מאת מיכל אנסקי.

פאי רועים צמחוני עם פטריות
המרכיבים ( 8מנות):
לפירה:
 1ק”ג תפוחי אדמה (עדיף מזן ראטה)
מלח
 1/2כפית פלפל שחור
 1/3כוס שמן זית
לפטריות:
 1ק”ג פטריות טריות מכל סוג
 1/4כוס שמן זית
 1בצל קצוץ
מלח
לקישוט:
מעט שמן זית
 20עלי מרווה
 8ענפי טימין

אופן ההכנה:
הכנת תפוחי האדמה :מבשלים את תפוחי האדמה במים רותחים עד לריכוך.
מצננים .מועכים ומעבירים את הפירה דרך מסננת דקה (שינואה) לקבלת מרקם
קטיפתי .מוסיפים את הפלפל השחור והמלח ומערבבים היטב.
הכנת הפטריות :קוצצים את כל הפטריות .במחבת מחממים את רוב שמן הזית
ומקפיצים בו את הפטריות עד שכל הנוזלים שהן מגירות מתאדים.
מוסיפים מלח לפי הטעם .במחבת נפרדת מחממים את יתרת שמן הזית ומטגנים
את הבצל עד שהוא מתרכך .מערבבים את הבצל עם הפטריות.
הכנת הקישוט :מקפיצים את עלי המרווה וענפי הטימין בשמן זית ,עד שהם
משחימים מעט .מורידים מהאש ,מסננים את השמן מהעלים ושומרים אותם בצד.
הרכבת המנה:
מחממים תנור ל 250-מעלות.
בתבנית פיירקס מניחים מחצית מכמות הפירה המתובל ומיישרים .שופכים מעל
את תערובת הפטריות והבצל .את יתרת הפירה אפשר לשטח מעל הפטריות או
לשים בשק זילוף ולזלף בצורת גבעות שיכסו את כל התבנית.
מתבלים במעט שמן זית ומלח גס ואופים בתנור במשך  25-20דקות ,עד
שהשכבה העליונה משחימה.
מוציאים מהתנור ומפזרים מעל את עלי המרווה והטימין.

ספגטי זוקיני ברוטב קרם קוקוס ושקדים עם ירקות ירוקים
המרכיבים ( 2מנות):
 3קישואי זוקיני גדולים
 200מ”ל קרם קוקוס מקרטון
 1/2כוס אבקת שקדים טחונים
 3בצלי שאלוט
צרור אספרגוס
 3בצלים ירוקים
 1כוס אפונה טרייה או קפואה
 5עלי בזיליקום
 2כפות שמן זית
מלח
פלפל
גרידה מ  1 -לימון

אופן ההכנה:
יוצרים מהקישואים ספגטי בעזרת מכשיר מתאים או קולפן ג’וליאנים.
חולטים את האפונים במים רותחים במשך  5דקות .מסננים מהמים ומצננים.
טוחנים את האפונה במעבד מזון עם עלי הבזיליקום וקורט מלח,
ומעבירים דרך מסננת כדי להיפטר מהקליפות ,לקבלת קרם חלק.
מעבירים לשק זילוף.
חותכים את הבצל הירוק לפיסות באורך  4-3ס”מ .קולפים את האספרגוס
וחותכים כמו הבצל הירוק .מחממים כף שמן במחבת ומקפיצים למשך
כדקה את הבצל והאספרגוס .מוציאים ושומרים בצד.
קוצצים דק את בצלי השאלוט ומטגנים באותה המחבת ,עד הזהבה.
הכנת הרוטב:
בסיר קטן מביאים לרתיחה את קרם הקוקוס עם אבקת השקדים הטחונים
תוך כדי ערבוב ,עד לריכוך והמסה של השקדים.
מעבירים את הרוטב למחבת עם הבצל ומביאים לרתיחה תוך כדי ערבוב.
טועמים ומוסיפים מלח לפי הטעם .כשהרוטב רותח מוסיפים את ספגטי
הזוקיני ,מערבבים ומכבים את האש כדי שלא שיתרככו יותר מדי.
מניחים את הספגטי עם הרוטב במרכז הצלחת .מסדרים מסביב את האספרגוס
והבצל הירוק ,ומזלפים את מחית האפונה בכמה מקומות על הצלחת.
מפזרים מעל פלפל שחור וגרידת לימון ,ומגישים.

עמיחי ש

רפשטיין

שפטה ברנז'י  -קציצות קיפודי עוף ואורז
המרכיבים ( 4מנות):
 1כוס אורז בסמטי
 5כוסות מים
חופן כוסברה קצוצה
חופן שמיר קצוץ
חופן נענע קצוצה
 5שיני שום
 1פלפל ירוק חריף טרי
 500גרם פרגיות טחונות
מלח
פלפל

לרוטב:
 3כפות שמן זית
 5-4שיני שום פרוסות
 2בצלים קצוצים גס
 1פלפל חריף פרוס לרצועות
 1שורש סלרי גדול קצוץ
 3-2גבעולי סלרי קצוץ (לא
סלרי אמריקאי ,אלא
גבעולים מהשורש עצמו)
 2כוסות מים או ציר עוף
 1לימון פרסי חתוך לשניים
 1כפית כורכום
 1/2כפית כמון
כפית גדושה של עלי חילבה
(לא חובה)
מיץ מ 1-לימון (לפי הטעם)
מלח
פלפל

אופן ההכנה:
משרים את האורז במים רותחים ל 20-דקות
ולאחר מכן מסננים אותו.
הכנת הרוטב:
מחממים את שמן הזית בסיר רחב ומטגנים את הבצל עד לתחילת ריכוך
(ללא הזהבה) .מוסיפים שום ,פלפל חריף וסלרי ומטגנים כ 5-דקות.
מוסיפים כורכום ,כמון ,מלח ,פלפל ועלי חילבה ומערבבים כחצי דקה.
מוסיפים מים או ציר עוף ,לימון פרסי ,מערבבים ומביאים לרתיחה.
מנמיכים את האש ומבשלים כ 15-10-דקות ,כשהסיר מכוסה.
הכנת הקציצות:
טוחנים יחד במעבד מזון כוסברה ,שמיר ,נענע ,שום ופלפל ירוק חריף
לתערובת אחידה .מעבירים לקערה .מוסיפים פרגיות טחונות ,חופן
מהאורז ,מלח ופלפל ומערבבים לתערובת אחידה.
בידיים רטובות יוצרים מהתערובת כדורי קציצות ,ומצפים אותם באורז
המושרה והמסונן.
מכניסים את הקציצות לרוטב ,כך שהוא יגיע עד למחצית מגובהן.
סוחטים מעל לימון ,לפי הטעם.
מנמיכים את האש ,מכסים את הסיר ומבשלים בין חצי שעה ל 45 -דקות,
עד שציפוי האורז רך ומזדקר מהקציצות כקיפוד.
כעשר דקות לפני ההגשה סוחטים עוד לימון ,לפי הטעם.

מנת "הכפר"
המרכיבים ( 5מנות):
 1חבילת פטריות יער
 1/2חבילת שמפיניון חתוך גס
 6ענפי טימין
 5עלי מרווה
 3שיני שום חתוכות לפרוסות עבות
 3כפות שמן זית
 50גרם מוצרלה מגוררת
 30גרם גבינה צהובה מגוררת
 150מ"ל שמנת  10%לבישול
מלח
פלפל גרוס
 3תפוחי אדמה אדומים גדולים
עץ ברוקולי טרי וחלוט
אפשרויות להוספה:
קורט אגוז מוסקט מגורר

אופן ההכנה:
מבשלים את תפוחי האדמה עד לריכוך עם
מעט מלח ,ומכניסים לתנור ל 15-10-דקות,
לייבוש בחום מאוד גבוה ,עד שישחימו מעט.
מחממים שמן זית במחבת ,מקפיצים את
הפטריות וממליחים מעט .לאחר מספר
דקות ,מוסיפים את השום.
אחרי כדקה מוסיפים את הטימין והמרווה
ומקפיצים כשתי דקות.
מוסיפים את הברוקולי ומקפיצים כמה
דקות נוספות.
חותכים את תפוחי האדמה לקוביות,
מתבלים במעט מלח ומוסיפים למחבת עם
הפטריות והברוקולי.
אחרי ההקפצה ,מוסיפים שמנת ומביאים
לרתיחה ,עד לצמצום הרוטב.
מוסיפים מעל מוצרלה וגבינה צהובה
מגוררות ומכניסים לתנור חם לכמה דקות
עד להקרמה והשחמה.

י

הוי
דע ניזרי

פרגיות ממולאות
המרכיבים:
 10יח’ פרגיות (כרעיים מפורקות)
 1כוס אורז בסמטי
 1/2ק”ג חזה הודו טחון
חופן פטרוזיליה קצוצה
 1בצל לבן קצוץ
 1כף צנוברים
 1כפית מחוקה קינמון
 1כפית מחוקה בהרט
 1כפית מלח
 1כפית מחוקה פלפל שחור
לרוטב:
 3כפות סילאן
 1כף סויה
 2כפות שמן זית
 1כף פפריקה מתוקה בשמן
 1/2כף פלפל שחור
קוביות אננס

אופן ההכנה:
מבשלים את האורז בישול כמעט מלא .מקררים.
מערבבים חזה הודו עם אורז ,פטרוזיליה ,בצל ,צנוברים,
קינמון ,בהרט ,מלח ופלפל שחור.
ממלאים את הפרגיות ,מקפלים כמו רולדה ומניחים בתבנית.
מערבבים את כל מרכיבי הרוטב ומוזגים מעל הפרגיות.
מכסים בנייר פרגמנט ומעליו רדיד אלומיניום ,ומכניסים
לתנור בחום של  200מעלות ,למשך  30דקות.
מורידים את הכיסוי וממשיכים לבשל בתנור עד להשחמת
הפרגיות .מדי פעם כדאי להרטיב את הפרגיות ברוטב כדי
שיהיו עסיסיות.

עוגת חצילים ממולאת
המרכיבים:
 3חצילים מאורכים
 1ק”ג חזה עוף טחון פעמיים
 1צרור פטרוזיליה קצוץ דק
מעט סלרי קצוץ דק
חופן פיסטוקים לא קלויים
חופן שקדים לא קלויים
חופן צנוברים
חופן צימוקים לבנים
 1/2כפית בהרט
 1/2כפית כורכום
 1/2כפית פלפל שחור
 1כפית מלח
 1/2כפית סודה לשתייה
 1כף שמן זית

אופן ההכנה:
פורסים את החצילים לאורך ,לפרוסות בעובי  1ס”מ.
מרססים את הפרוסות במעט שמן זית ,ואופים
בתנור עד לקבלת צבע זהוב ,אך לא שחום מדי.
מערבבים את חזה העוף עם עשבי התיבול,
הפיסטוקים ,השקדים ,הצנוברים והצימוקים
ומתבלים בתבלינים.
לשים היטב את עיסת חזה העוף ,כדי שכל
המרכיבים יתערבבו היטב ,ויוצרים מהעיסה כדור.
בתבנית עגולה בקוטר  15ס”מ ,מניחים את
פרוסות החציל בצורת מניפה ,ומעליהן משטחים
את המלית .מקפלים את פרוסות החציל כך
שיכסו את המילוי.
מכסים בנייר פרגמנט וברדיד אלומיניום ואופים
בחום של  200מעלות ,למשך  30דקות לפחות.
בסיום האפייה ,הופכים את העוגה על צידה השני,
על גבי צלחת הגשה ,ומגישים.

יהו

דה עמר

לקבלת מידע נוסף על מחלות הסרטן
ודרכי מניעתן ,ללא תשלום:

טלמידע®1-800-599-995 :
טלמידע® בערבית1-800-36-36-55 :
טלמידע® ברוסית1-800-34-33-44 :
יד להחלמה®1-800-36-07-07 :
טלתמיכה®1-800-200-444 :
פעילות האגודה מתאפשרת הודות
לתרומות הציבור בלבד ,ללא מימון
מתקציב משרד ממשלתי כלשהו.
*תרומות לאגודה למלחמה בסרטן
מוכרות לצורכי זיכוי במס ,על פי
סעיף  46בפקודת מס הכנסה.

מרכז מידע03-5721608 :
info@cancer.org.il

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

סטודיו בילט

לתרומות*:
1-800-35-46-46

