בריא
וטעים
מאת פיליס גלזר

האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן הוקמה בשנת  ,1952במטרה להוביל את
המאבק במחלות הסרטן בישראל ,ולהפחית את התחלואה והתמותה.
מחלות הסרטן הן גורם המוות מספר אחד בישראל ,ולכן המאבק
במחלה נוגע לכלל הציבור ,ופעילויות האגודה למלחמה בסרטן
חשובות ורלוונטיות לבריאים ולחולים כאחד.
האגודה מפעילה אלפי מתנדבים וכ 70-סניפים בכל רחבי הארץ
המקיימים פעילויות רבות להעלאת המודעות לדרכי מניעה ,לגילוי
מוקדם ולרווחת החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם.
היום חיים בישראל למעלה מ 200,000-חולים ומחלימים ממחלת
הסרטן הנמצאים בטיפול או במעקב .למעלה מ 28,000-חולים
חדשים מאובחנים מדי שנה ,כשהגידול במספר החולים נובע בעיקר
מהזדקנות האוכלוסייה ומהעלייה בתוחלת החיים ,כך שאנשים רבים
יותר מגיעים לגיל בו מחלת הסרטן שכיחה יותר.
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פיליס גלזר

יחד עם זה ,מחלות הסרטן השכיחות ביותר בישראל ניתנות למניעה
ו/או לגילוי מוקדם ,מה שמאפשר סיכויי ריפוי גבוהים ביותר .ידוע
היום ,כי ניתן למנוע כ 50%-מהתחלואה מסרטן :על ידי אימוץ אורח
חיים בריא  -שמירה על תזונה בריאה ,הימנעות מהשמנה ,הימנעות
מעישון ,הפחתה בצריכת אלכוהול ומלח ,ביצוע פעילות גופנית,
הימנעות מחשיפה לשמש והיענות לבדיקות הסריקה ,שהוכיחו את
יעילותן .בעשור האחרון חל גידול במספר החולים הנרפאים מהמחלה
וחל שיפור באיכות חייהם כתוצאה מהשיפור באמצעי האבחון
ובאמצעי הטיפול.
האגודה למלחמה בסרטן מעמידה לרשות הציבור אמצעים רבים
המאפשרים לדעת ולהתעדכן אודות מגוון שירותי הסיוע התמיכה
והמידע ,ביניהם חוברות הסברה ומידע כתובים ,מוקד ה'טלמידע'
הטלפוני לכל פונה ,אתר האינטרנט ודף הפייסבוק .כל שירותי
האגודה מוענקים ללא תשלום.

פיליס גלזר היא הדמות המובילה בארץ בנושא בישול בריא .סיפרה
הראשון "חגיגה צמחונית" שנכתב לאחר הגעתה לארץ כעולה
חדשה מניו יורק ,הכיר לישראלים ,לראשונה ,את תענוגות הגרנולה
ועוגת הגזר ,והפך לקלאסיקה של המטבח הצמחוני ולרב-מכר .מאז
כתבה גלזר את "המטבח של פיליס"" ,פשוט בריא"" ,בישול בריא
בקלי קלות"" ,אפייה בריאה בקלי קלות" ולאחרונה "ללא גלוטן ללא
סוכר" שהפכו גם הם לרבי-מכר.
כיום ,פיליס עיתונאית ,מרצה ,מעבירה סדנאות בישול עשירי מידע
ואוכל טעים לקהל העסקי והפרטי .בנוסף פיליס מפתחת בשיתוף
"קמפוס ברושים" של אוניברסיטת ת"א ומרכז "טל" ,סדנאות "ריפוי
דרך האוכל" ,סדנאות יחודיות המשלבות תזונה וגישה הוליסטית
למניעה ולטיפול באתגרי בריאות שונים .פיליס גם עובדת בצמוד
עם מספר מומחי תזונה ודיאטה מובילים על "תרגום"
המלצותיהם הלכה למעשה.

תודתנו נתונה ללימור בן חיים  ,BSc,RDדיאטנית קלינית
מהמרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,ומנחת קבוצות
בישול בריא באגודה למלחמה בסרטן ,על עזרתה בהפקת החוברת.

רעבים?
נהדר! בחוברת זו תוכלו למצוא מגוון מתכונים ,רובם מהירים ,וכולם
טעימים להפליא .אך להבדיל ממזונות רבים שאנו אוכלים ,לכל
אחד מהמתכונים המצורפים יש ערך נוסף – כל אחד מהם מכיל
רכיבים בריאים המסייעים לנו בהגברת האנרגיה והחיוניות ,בשיפור
ההרגשה ובשמירה על היופי הטבעי שלנו.
תמיד ידעתי שה"דלק" הנכון ,כלומר  -המזון הנכון לכל אחד
באופן אישי ,יכול להשפיע גם על הבריאות .אך בשנים אחרונות
למדתי שמזון יכול להשפיע גם על התנהגות ,קשב ,ריכוז ,מחלות
גנטיות ,סרטן ,תהליכי התבגרות והזדקנות ,פוריותם של נשים
וגברים ואפילו אוטיזם .גיליתי שיש לא מעט מקרים בהם מזון
יכול להקל ,לרפא ואפילו למנוע מחלות.
שלושה טיפים שכדאי לזכור:
אכלו טרי – עם כל יום שעובר ,מאבד המזון מערכו התזונתי.
עדיף להקפיא ולהפשיר מזון מאשר להשאיר מזון מבושל במקרר
למשך יותר מ 3-ימים .כמו כן ,מומלץ לאכול כמה שיותר ירקות
ופירות טריים ולא מבושלים.
אכלו מזונות מחומרי גלם ולא מוצרים מוכנים .אוכל מתועש לרוב
מכיל כמויות גדולות של מלח ,סוכר ושומן ,וכן כימיקלים ,צבעי
מאכל ,מייצבים" ,משפרי אפייה" ,חומרי טעם וריח לא ידועים,
סירופ תירס עתיר פרוקטוזה ,חומרי שימור ועוד ועוד .האם לא
מגיע לנו ולילדינו לאכול אוכל אמיתי?!
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ללעוס היטב – הטבע תכנן אותנו כך שהעיכול מתחיל בפה ,עם
הפרשתם של אנזימים העוזרים בפירוק המזון בזמן הלעיסה.
לכן ,ככל שנלעס היטב את המזון בפה לכדי מחית ,במקום לבלוע
אותו ,כך נסייע לעיכול תקין ולמניעת קשיי עיכול בעתיד.
לשתות מים  -המשקה הכי מפנק לגוף הוא מים ,כי הם אינם מכילים
חומצות ,צבעי מאכל ,סוכרים ,או ממתיקים מלאכותיים ,קופאין או
פוספטים .הגוף זקוק למים לריכוז ולתפקוד תקין של מערכות הגוף.
כדי לא להפריע לתהליך העיכול ,מומלץ לשתות מים בטמפרטורת
החדר ,רצוי בליווי פלח לימון או נענע .אפשר גם להתפנק ולהתחזק
בתה ירוק ,או בחליטה ביתית של עשבי תיבול ,מהגינה או מהמרכול,
כשהם טריים או מיובשים ,כגון מרווה או למון גראס.
לבריאות ובתאבון,
פיליס

חלק מהמתכונים שנכללו בחוברת נלקחו מספרי פיליס גלזר:
"פשוט בריא" בהוצאת "מודן"" ,המטבח של פיליס" בהוצאת "כתר",
"בישול בריא בקלי קלות"" ,אפייה בריאה בקלי קלות"" ,ללא גלוטן,
ללא סוכר" בהוצאת "קוראים"

לפתוח את הבוקר ,בריא יותר
אוהבים לאכול ארוחת בוקר מיד כשאתם קמים? או שאתם זקוקים לכמה שעות של
ערות )וכוסות קפה( לפני שאתם מסוגלים לאכול?
לכל אדם ,משפחה ומדינה  -הרגלי ארוחת בוקר שונים .בברזיל ,לדוגמא ,זהו
אספרסו ומאפה; באיטליה ,אספרסו וכריך ביס; בארה"ב ,קורנפלקס או ביצים ,נקניק
ופרוסות תפוחי אדמה מטוגנים; ביפן ,דג מעושן צלוי עם אורז ,חמוצים ואצות;
ובוייטנאם ,מרק ה" "PHOהלאומי .מרק על בסיס ציר עוף ,או בשר עם אטריות,
פרוסות בקר דקיקות והרבה ירקות ,אותו נוהגים לאכול גם במהלך היום.

מה הכי בריא לאכול לארוחת בוקר?
היום כבר ידוע ,שארוחת בוקר מזינה ובריאה אינה רק תורמת לקשב ולריכוז שלנו,
אלא גם מספקת אנרגיה זמינה ומסייעת בשמירה על משקל תקין .לכן ,למרות
שכולנו לחוצים בבוקר לצאת מהבית ,דקות יקרות אלו יחד סביב השולחן תורמות
לגיבוש המשפחתי ,וכן להקניית הרגלי אכילה נכונים.
ההמלצה שלי :אל תסתפקו בדגני בוקר מתועשים וממותקים .אכלו אוכל בריא ומזין,
בין אם הוא 'סופר-מאפין' או גרנולה ביתיים שהכנתם מראש ,פנקייק מהיר ,פרוסת
לחם מלא עם ממרח זרעים )אותו אפילו סרבני ארוחת בוקר יאהבו( ,שקשוקה ירוקה,
או "סמודי" ,שייק בריאות המכיל 'מזונות-על' עשירים בנוגדי-חמצון.

מתכונים
סופר-מאפין שיבולת שועל עם
תפוחים ,אגוזי מלך וחמוציות
ממרח זרעים טבעוני
)ללא גלוטן(
גרנולה במחבת עם חמוציות,
שקדים וקוקוס
פנקייקים שיבולת שועל
ואגוזי פקאן
'סילבר דולר' – מיני-פנקייקים
מטבעות מקמח שקדים עם
רוטב תות טרי )ללא גלוטן(
'סמודי'  -שייק בריאות
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סופר-מאפין שיבולת שועל עם תפוחים ,אגוזי מלך וחמוציות
למרות ממדיו הקטנים ,למאפין זה שפע ערכים תזונתיים :סיבים מסיסים וחומצות שומן מסוג אומגה  3מאגוזי מלך,
המסייעות להורדת כולסטרול באיזון שומני הדם .ניתן להקפיא את המאפין בקופסת פלסטיק סגורה היטב ,עד שבועיים.
להפשרה ,יש לחמם במיקרוגל למשך כמה שניות בלבד או בטוסטר אובן למשך כמה דקות ,בחום נמוך.
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מרכיבים ל 12-15-יחידות
אופן ההכנה:
)בתבנית שקעים סטנדרטית(:
מחממים את התנור ל 180-מעלות .מרפדים תבנית שקעים
 1כוס קמח כוסמין מלא או  1 2כוס קמח מלא ו 1 2 -כוס קמח לבן במנג'טים לאפייה או משמנים קלות.
 1כפית אבקת אפייה
מנפים לקערה דרך מסננת רשת את הקמח ,אבקת האפייה,
 1 2כפית אבקת סודה לאפייה
אבקת הסודה ,הקינמון ,אגוז המוסקט והמלח.
 1כפית קינמון
בקערה קטנה ,מערבבים את הקוואקר עם הרוויון או
 1 4כפית אגוז מוסקט טחון
היוגורט וממתינים  3דקות.
 1 2כפית מלח
מוסיפים לתערובת את הביצה ,השמן והסוכר ומערבבים.
 1כוס שיבולת שועל )קוואקר( להכנה מהירה
יוצקים את תוכן קערת הנוזלים לקערת היבשים ומערבבים
 1כוס רוויון או יוגורט סמיך מחלב כבשים או עיזים
קלות בעזרת מזלג )לא טורפים( עד לקבלת תערובת חלקה.
 1ביצה או שני חלבוני ביצים טרופה/ים )רצוי אורגני/ות(
מוסיפים לבלילה את הצימוקים ,אגוזי
טיפ
 1 2כוס שמן קנולה
המלך והתפוח .אם התערובת
1
1
אפשר להמיר מחצית
 1 2כוס סוכר דמררה או  4כוס סוכר ו 4 -כוס דבש
סמיכה מדי ,מוסיפים כף מים
מכמות השמן ברסק
 1 2כוס צימוקים שטופים ומסוננים היטב )רצוי אורגניים(
פושרים.
ממלאים את השקעים בבלילה תפוחי עץ ומחצית מכמות
 1 3כוס אגוזי מלך קצוצים דק
3
הצימוקים בחמוציות.
 1תפוח עץ אדום גדול לא מקולף ,קצוץ דק )כ 1-כוס(
עד  4גובהם ואופים למשך
 1כף מים פושרים או חמים )לא חובה(
 18-20דקות ,עד שקיסם הננעץ
במרכזן של כמה מאפינס יוצא יבש.

ממרח זרעים טבעוני )ללא גלוטן(

במקום "לחטוף" קרואסון עתיר בשומן רווי בקלוריות ריקות ,או לאכול דגני בוקר ממותקים ,נסו לטעום ממרח מזין במיוחד
זה ,שלמדתי להכין מהשכן שלי ,יוסי .הכי טעים למרוח אותו על לחם מקמח מלא ,קלוי בטוסטר ,או על פיתה.
תערובת הזרעים נהדרת גם כתיבול לסלט ,לפסטה או לתבשילים .לגרסה מתוקה ,החליפו את השמן בדבש.
מרכיבים למנה
אפשר להכין מנות כפולות(:
 1כפית זרעי פשתן
 1כפית גרעיני חמניות קלופים
 1כפית גרעיני דלעת קלופים
 1כפית שומשום
 1כפית זרעי כוסברה )לא חובה(
 1כפית זרעי צ'יה או קצח )לא חובה(
קורט מלח ,עדיף מלח ים גס
 2-3כפיות שמן זית כתית מעולה ,שמן קנולה בכבישה קרה,
או שמן שומשום בהיר
 1כפית )או יותר( מיץ לימון סחוט טרי )לא חובה(

אופן ההכנה:
טוחנים את הזרעים והמלח יחד.
מעבירים את התערובת לקערית
ובוחשים פנימה את שמן הזית
ומיץ הלימון .מורחים על לחם,
ובתיאבון .כדאי להכין כמות
כפולה ,כי אחרי שתטעמו,
בטוח תרצו עוד פרוסה.

טיפ

נסו להרכיב תערובת זרעים ממה שיש לכם
במטבח .אפשר גם להוסיף אגוזים :הכי יעיל
לטחון כמויות קטנות במטחנת קפה ,לאחסן
במקרר ולהוסיף שמן בעת הצורך.
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גרנולה במחבת עם חמוציות ,שקדים וקוקוס
גרנולה להכנה במחבת במספר דקות ,במקום קלייה בתנור האורכת חצי שעה או יותר.
מרכיבים ל 3.5-כוסות גרנולה:
 1כוס שיבולת שועל גסה
 1כף שומשום
 2כפות שבבי קוקוס )להשיג בחנויות המתמחות(
 4כפות גרעיני חמניות
 2כפות גרעיני דלעת
 2כפות סירופ מייפל טהור או אגבה
 1כף שמן קוקוס כתית מעולה בכבישה קרה
 1כף גדושה כל אחד :צימוקים קטנים ,חמוציות וגוג'י ברי*
)לא חובה( או פרי יבש אחר ,קצוץ דק
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* גוג'י ברי )אוכמנית הבריאות( הינו פרי חדש יחסית בארץ,
אך משמש כבר אלפי שנים במזרח הרחוק לחיזוק ולריפוי,
בזכות שפע נוגדי-חמצון ומינרלים חיוניים ,כולל סידן ,ברזל,
סלניום ,אשלגן ואבץ ויסודות קורט ,ההופכים אותו 'למזון-
על' .ברפואה המזרחית ,נחשבת האוכמנית למחזקת את
המערכת החיסונית ,מסייעת במניעת מחלות לב ,כלי דם
וסרטן .רצוי להשרות את הפרי במים לפני השימוש ,לביטול
טעמו המריר מעט .את הפרי ניתן למצוא מיובש באריזות,
בחנויות הטבע.

אופן ההכנה:
 .1מפזרים במחבת רחבה שכבה אחידה של שיבולת שועל.
קולים על להבה בינונית למשך כ 5-דקות ,תוך בחישה
מתמדת ,עד ששיבולת השועל מתחילה להזהיב.
 .2מוסיפים למחבת שומשום ,פתיתי קוקוס וגרעינים.
מנמיכים את הלהבה וממשיכים לקלות כ 4-3-דקות ,תוך
בחישה מתמדת ,עד שהמרכיבים מקבלים צבע זהוב יפה.
 .3מערבבים בקערית סירופ מייפל או אגבה עם שמן קוקוס.
יוצקים על התערובת במחבת .ממשיכים לקלות תוך כדי
בחישה ,עד לקבלת גרנולה יבשה .מוסיפים את הצימוקים
והחמוציות וקולים למשך דקה נוספת.
 .4מכבים את האש ומוסיפים את הגוג'י ברי .מכסים את
המחבת ומצננים את התערובת לטמפרטורת החדר.
 .5מאחסנים בצנצנת סגורה ושומרים במקרר ,עד שבועיים
)הגרנולה תיגמר הרבה לפני כן(.

פנקייקים שיבולת שועל ואגוזי פקאן
מרכיבים ל 10-פנקייקים:
אופן ההכנה:
 1כוס שיבולת שועל דקה להכנה מהירה
 .1מערבבים בקערה רחבה את כל החומרים היבשים:
 1כוס קמח מלא
שיבולת שועל ,קמח ,אבקת אפייה ,קינמון ומלח .מוסיפים
 1כפית שטוחה אבקת אפייה
את יתר החומרים ומערבבים במזלג עד לקבלת תערובת
 1 3כפית קינמון טחון
אחידה .משהים למשך  10דקות.
 .2מחממים מחבת )רצוי מסוג  – NONSTICKחומר דמוי
קורט מלח
טפלון ,בריא יותר( על להבה בינונית .יוצקים  1 3כוס בלילת
 4כפות סירופ אגבה ,דבש או סילאן
פנקייק למחבת החמה ומנמיכים מיד את הלהבה לבינונית-
 1כוס חלב או תחליף חלב )חלב שקדים או חלב סויה(
נמוכה .מטגנים בקבוצות של כ 4-פנקייקים בכל פעם.
 2ביצים טרופות
הקפידו על מרווח בין הפנקייקים ,כדי שתוכלו להפוך אותם
 2כפות שמן קנולה
בקלות.
 2כפות אגוזי פקאן ,קצוצים גס
 .3מטגנים את הפנקייקים עד להופעת בועות על השכבה
להגשה:
העליונה .הופכים ומטגנים אותם דקה-שתיים נוספות.
סירופ מייפל טהור
מגישים חמים ,עם סירופ מייפל מעל.
טיפ
שיבולת שועל היא דגן בריא במיוחד ,הכולל
שפע של סיבים תזונתיים ,מינרלים שונים כגון אבץ,
מנגן ,וויטמינים כגון חומצה פולית וניאצין )ויטמין .(B3
שיבולת שועל משמשת להכנת דייסה ,להסמכת מרק,
תבשילים) ,במקום קורנפלור( וכקמח אפייה )במקום - 1 4
 1 2כוס קמח רגיל(.
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'סילבר דולר' – מיני-פנקייקים מטבעות מקמח שקדים
עם רוטב תות טרי )ללא גלוטן(
את המיני-פנקייקים הללו ,הקרויים על-שם המטבע האמריקני ,אפשר להכין בכמה דקות בלבד ,וכדאי .שקדים הם מקור
מצוין לסידן ,מגנזיום ,זרחן ,אשלגן ,אבץ ומנגן ,החיוניים לתפקוד התקין של הגוף ,וכן מקור של חלבון צמחי .דרך נהדרת
להתחיל את היום ,כבר אמרתי? הערה :קמח טפיוקה ארוז וקמח שקדים מולבנים במשקל ניתן למצוא בחנויות הטבע.
מרכיבים ל 20-24-פנקייקים קטנטנים:
 2ביצים גדולות
 2כפיות תמצית וניל טבעי
¼ כוס יוגורט סמיך
 3כפות אגבה או דבש
 2כפות שמן קנולה או שמן קוקוס
½  1כוסות קמח שקדים
טיפ
מולבנים
שאריות )במידה ויש( אפשר
 1כף קמח טפיוקה
לשמור בכלי סגור במקרר ,למשך
¼ כפית מלח
יומיים ,ולחמם לפני הגשה .כדאי
½ כפית סודה
לשמור קמח שקדים ומיני אגוזים
לרוטב התות:
בצנצנות זכוכית סגורות במקרר,
 300גרם תות שדה,
כדי לשמור על טריותם ולמנוע
כפית אגבה או דבש,
התחמצנות.
מיץ לימון סחוט טרי
לפי הטעם
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אופן ההכנה:
מכניסים לבלנדר את הביצים ,אגבה ,וניל ,יוגורט ושמן ,וטורפים
עד לקבלת תערובת לבנה וסמיכה .מוסיפים קמח שקדים,
טפיוקה ,מלח וסודה ,ומערבלים שוב עד לקבלת תערובת
חלקה לגמרי.
מורחים בעזרת מגבת נייר שכבה דקיקה של שמן במחבת
נון-סטיק ) (NONSTICKגדולה ומחממים היטב על אש בינונית-
קטנה .יוצקים למחבת כף גדושה מהבלילה ויוצרים עיגול קטן.
חוזרים על הפעולה עד ליצירת כ 5-פנקייקים קטנים נוספים.
אחרי כדקה או שתיים ,מניחים לקקן מתחת לאחד הפנקייקים
ומנסים להפוך )אם הם לא מתהפכים בקלות ,חכו כמה שניות
נוספות והפכו( .מטגנים את הצד השני עד להזהבה קלה בלבד
ומעבירים לצלחת.
מגישים עם סירופ מייפל אמיתי או עם רוטב תות.
להכנת רוטב התות ,פשוט טוחנים את כל המרכיבים יחד
בבלנדר .שמרו בצנצנת סגורה במקרר.

'סמודי'  -שייק בריאות
שייק משביע ,מרענן ועשיר בנוגדי-חמצון ,ויטמינים מסוג  ,Bרכיבים צמחיים בעלי השפעות אנטי-דלקתיות ואנטי-סרטניות,
והכל במשקה אחד ,המתאים למבוגרים ולילדים .הערות :מומלץ להשתמש ביוגורט כבשים ,יוגורט בופאלו בתוספת
אומגה ,3-או יוגורט עיזים בטעם עדין .טבעונים ורגישים לחלב יכולים להמיר את היוגורט בחלב אורז ,שקדים או סויה.
,
אופן ההכנה:
טוחנים את כל החומרים יחד בבלנדר ,עד לקבלת
המרקם הרצוי .ממתיקים לפי הטעם.

מרכיבים למנה:
 1כוס יוגורט טבעי
 2אפרסקים בינוניים ,או בננה טרייה או קפואה,
או שילוב של השניים )או כל פרי אחר(
 1פרוסת ג'ינג'ר טרי ,או קוביית ג'ינג'ר קפואה,
או  1 8כפית אבקת זנגביל )לא חובה(
 1-2כפיות טחינה גולמית
 1כפית גדושה של פתיתי שמרי בירה ו/או נבט
חיטה
טחונים
פשתן
זרעי
כפית
1
פשתן :מזון-על
סילאן
מולסה,
דבש,
פשתן והשמן המופק ממנו עשירים בחומצה
טבעי ,לתת אורז ,ריבה
אלפא-לינולנית ,מקבוצת האומגה  ,3פיטואסטרוגנים,
או סירופ חרובים ללא
סיבים תזונתיים ורכיבים צמחיים נוספים .רכיבים אלו
הטעם
תוספת סוכר ,לפי
ידועים כתורמים לאיזון שומני הדם ולחיזוק המערכת
החיסונית .מחקרים מצביעים על השפעתם האפשרית
בהפחתת הסיכון להתפתחות מחלות סרטן הקשורות
לאסטרוגן ,כגון סרטן השד וסרטן הערמונית.

11

סלט קינואה שחורה מקסיקנית

סלטים טריים
סלט הוא כיפי לאכילה ובריא מאד ,בעיקר אם הוא עשוי ממבחר ירקות טריים-טריים ,עשבי
תיבול ורוטב ביתי שלא "נולד" במפעל .סלטים טריים מעניקים שפע של נוגדי-חמצון,
שמקורם בפיגמנטים השונים של הירקות ,אנזימים חשובים ,וכן ריכוז יפה של ויטמינים
ומינרלים.
ישנם סלטים המשמשים כמזטים ומנות ראשונות ,אך ניתן להפוך סלט לארוחה בפני עצמה,
אותה אפשר גם לקחת לעבודה ,לפיקניק ו/או להגיש למשפחה בצהריים או כארוחת ערב
קלה ומזינה.
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מתכונים
סלט קינואה שחורה מקסיקנית
בורגול ניסואז
סלט עדשים ים תיכוני

אופן ההכנה:
שוטפים קלות את הקינואה במסננת להורדת שאריות
הקליפה המרירה.
מסננים ,מעבירים לסיר ומוסיפים מים .מביאים לרתיחה,
מכסים ומבשלים על אש קטנה למשך  10דקות .מסירים
מהאש ומשהים מכוסה ל 10 -דקות נוספות.
מערבבים את כל חומרי הויניגרט בצנצנת עם מכסה.
סוגרים ומנערים עד לקבלת רוטב אחיד.
מעבירים את הקינואה לקערת הגשה .מוסיפים את
העגבניות ,עשבי התיבול והתירס .יוצקים את רוב הרוטב
על הסלט ומערבבים בעדינות בעזרת מזלג .טועמים,
ובמידת הצורך מוסיפים מלח ופלפל.
לפני ההגשה ,מוסיפים לסלט את יתרת הרוטב ואת קוביות
האבוקדו ומערבבים בעדינות.

חומרים ל 4-מנות:
 1כוס קינואה שחורה
 1 1 4כוסות מים
 10עגבניות שרי ,חתוכות לרבעים
 1 2כוס פטרוזיליה ,קצוצה גס
 1 4כוס כוסברה ,קצוצה גס
 1כוס גרגירי תירס טריים מאודים או קפואים ,מופשרים
 1אבוקדו גדול ,בשל אך מוצק ,חתוך לקוביות
חומרים לויניגרט אורגנו:
 4כפות שמן זית
 2כפות חומץ
 1כף מיץ לימון
 1שן שום כתושה
 1 2כפית פתיתי צ'ילי
 2כפיות אורגנו טרי קצוץ או  1 2כפית אורגנו יבש
טיפ
 1 4- 1 2כפית כמון
ניתן להשיג גרגרי קינואה לבנה ,שחורה ,אדומה ושילוב שלהן
מלח ופלפל שחור ,לפי הטעם
בחנויות הטבע .הקינואה הינו דגן עשיר בחלבון ,חומצה פולית,
סידן ,סלניום וויטמינים .הקינואה השחורה היא הבריאה ביותר,
הודות לפיגמנט השחור ,העשיר במיוחד בנוגדי-חמצון.
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טיפ

בורגול ניסואז
ארוחה בצלחת ,שאפשר בקלות לקחת לעבודה )כדאי לארוז את הביצים ,האנשובי או הטונה והפרמזן בנפרד ,ולהוסיף
אותם לפני האכילה( .בבית ,אנו אוהבים לאכול אותה גם כארוחת צהריים או ערב קלה .הערה :ניתן להשתמש בשעועית
ירוקה רגילה פרוסה דק או בשעועית שטוחה מזן חילדה ,חתוכה לפרוסות אלכסוניות )ללא בישול( .לבחירתכם ,אפשר
לאדות את השעועית הטרייה לפני השימוש ,או להשתמש בשעועית ירוקה שלמה מופשרת ,ו/או מאודה ,חתוכה לחצי.
חומרים ל 2-מנות עיקריות ,או  4מנות תוספת:
 1כוס בורגול בינוני או דק
 2כוסות מים רותחים
 250גרם ) 2כוסות( שעועית ירוקה טרייה )חתוכה לפי
ההוראות בהמשך(
 2בצלים סגולים קטנטנים ,פרוסים דק
 2עגבניות בינוניות ,בשלות אך מוצקות ,קצוצות גס או
חתוכות לפלחים ,ללא גרעינים
 1 4כוס זיתים שחורים ,קצוצים או
שלמים
 2ביצים קשות ,רצוי אורגניות,
חתוכות לאורכן לרבעים
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חומרים לרוטב:
 1 3כוס שמן זית כתית מעולה
 2-3כפות מיץ מלימון )או חומץ בן יין אדום(
 1שן שום כתושה
פלפל שחור ,לפי הטעם
 1 4כפית חרדל מוכן
 2כפות פטרוזיליה קצוצה דק
 1 1 2כפות צלפים קטנים או גדולים ,קצוצים )לא חובה(
מלח ופלפל שחור ,לפי הטעם
תוספות אפשריות להגשה:
 4-6פילה אנשובי מגולגלים או שטוחים ,קצוצים גס
קוביות גדולות של טונה משומרת מסוננת או טונה טרייה
צרובה על המחבת
 2כפות גבינת פרמזן או גבינה עיראקית מגוררת )ניתן
לרכוש בדוכני הגבינות בשוק ,לא חובה(

בסלט פשוט זה תמצאו חלבון
)ביצים /אנשובי /טונה( ,פיטו-כימיקלים
יעילים שונים )בשעועית הירוקה(,
נוגדי חמצון כמו ליקופנים )בעגבניות(,
המסייעים בהפחתת הסיכון לסרטן
ומגנים על הלב וכלי הדם ,אנתוציאינינים
)בבצל הסגול( וסיבים תזונתיים )בבורגול
המלא ובירקות( .בהחלט שווה!

אופן ההכנה:
 .1מניחים את הבורגול בקערה ,יוצקים מעליו את המים
הרותחים ,מכסים בצלחת ומניחים בצד ל 15-20-דקות
)בהתאם לעובי הבורגול( או עד שהבורגול מתרכך .אם
הוא עדיין קשה ,אפשר להוסיף כמה כפות של מים
רותחים ,לכסות ולהמתין כ 5-דקות נוספות .אם הבורגול
מוכן ,אך לא ספג את כל המים ,סננו אותו במסננת רשת.
מערבבים בעדינות בעזרת מזלג ,כדי לאוורר את הבורגול.
 .2מכינים את יתר החומרים לסלט ומוסיפים אותם ,מלבד
הביצים ,לבורגול המוכן .מערבבים בעדינות בעזרת מזלג.
 .3להכנת הרוטב :מניחים את כל המרכיבים בצנצנת עם
מכסה ,מנערים עד לקבלת רוטב אחיד ויוצקים כמחצית

מהכמות על הסלט .מערבבים קלות ומניחים
את רבעי הביצים על הסלט .מוסיפים
מעל גם את האנשובי או הטונה וגבינת
הפרמזן )במידה ובחרתם להשתמש בהם(,
מטפטפים מעל עוד מהרוטב ומגישים .אם
לא מגישים מיד ,שומרים את הרוטב לריענון
הסלט מיד לפני ההגשה.
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סלט עדשים ים תיכוני
אחד הסלטים האהובים עליי ,נהדר לארוחת צהרים ,ערב או לפיקניק.
אופן ההכנה:
שוטפים את העדשים ,שמים בסיר ומכסים במים בגובה
 2ס"מ מעל .מוסיפים את עלה הדפנה ופרוסת הלימון.
מביאים לרתיחה ומבשלים על אש קטנה כ 25-דקות ,או
עד שהעדשים מוכנות ,אך לא מתפוררות .מסננים היטב
ומוציאים את עלה הדפנה והלימון) .את המים המסוננים
אפשר לשמור למרק או לקרר ולהשקות איתם את
העציצים( .בקערה קטנה טורפים מיץ וקליפת לימון ,שמן
זית ואורגנו .יוצקים  3 4מהרוטב על העדשים החמימות
ומערבבים היטב .בוחשים פנימה את הפלפלים והזיתים,
מעטרים בגבינת הפטה ומגישים עם יתרת הרוטב בצד.

חומרים ל 4 -מנות
חומרים לסלט:
 2כוסות עדשים )רצוי ירוקות ,קטנות ,אורגניות(
מים בכמות מספקת לכיסוי
 1עלה דפנה
 1פלח לימון
 1 4כוס פלפל אדום קטן ,קצוץ דק
 1 4כוס פלפל ירוק קטן ,קצוץ דק
 1 4כוס פלפל צהוב קטן ,קצוץ דק
 200גרם גבינת פטה )רצוי  ,(5%מפוררת ,או חתוכה לקוביות
קטנטנות
 1 2כוס זיתים שחורים או ירוקים ,פרוסים
טיפ
 1כף אורגנו קצוץ
למה ואיך להכין עדשים מונבטות?
פלפל שחור לפי הטעם
למה כדאי? כי בתהליך צמיחת הנבט ,העדשה עוברת שינוי ממשי – הערכים
חומרים לרוטב:
התזונתיים שלה 'מזנקים לשמיים' .אומנם אי אפשר להכין מהעדשים מרק או תבשיל
טרי
לימון
 3כפות מיץ
סמיך ,אבל אפשר להוסיף אותן למרק ,לכריך או לסלט ,ללא בישול ,כדי להעשיר את
לימון
קליפת
 1כף
הערך התזונתי של המנה .הנבטה קלה :משרים את העדשים בקערה מלאה במים,
למשך הלילה .מסננים ומעבירים למסננת גדולה .מניחים את המסננת מעל לקערה
 1 2כוס שמן זית כתית מעולה
ושוטפים פעמיים-שלוש במשך היום במים נקיים .עד הערב או למחרת בבוקר ,תראו
 1כף או יותר אורגנו טרי קצוץ

אוכל שילדים אוהבים

ה'ילדודס' שלנו עושים לנו לפעמים בעיות ,לא כל-כך באשמתם :הם חשופים לפרסומות
לג'אנק-פוד ומפתחים טעם לאוכל מתועש רווי בשומן ,מלח וסוכר .לכן ,אין פלא שהיום ,יותר
מתמיד ,בעידן השפע בו אנו חיים ,הולכים ורבים הילדים הסובלים מהשמנת יתר ,סוכרת
ומבעיות בריאותיות ,הניתנות למניעה על-ידי אימוץ תפריט בריא יותר.
לרשותכם ,גרסאות בריאות יותר ל 3 -מאכלים שילדים אוהבים במיוחד .בתיאבון!

מתכונים
שניצל בציפוי קמח חומוס
וזעתר
צ'יפס בטטה אפויים
פלאפל בתנור

נבט קטן מציץ .מעבירים לקופסה מרופדת בנייר מגבת ,מכסים ושומרים במקרר.
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שניצל בציפוי קמח חומוס וזעתר
קמח חומוס ,כמו פולי החומוס ,מכיל כמויות נדיבות של חלבון ,ויטמינים ,מינרלים וסיבים תזונתיים ,ויכול לשמש ציפוי בריא
ביותר לשניצל הביתי .שימו לב :הוא גם ללא גלוטן!
מרכיבים ל 2 -מנות לילד 1 ,מנה למבוגר:
 1שניצל פרפר
¼ כוס קמח חומוס
 1כף זעתר
½ כפית כוסברה יבשה
¼ כפית פפריקה
 1ביצה טרופה עם כפית מים
שמן זית לטיגון

טיפ

ניתן למצוא קמח חומוס בחנויות הטבע,
בחנויות תבלינים ובשוק ,אך אם יש לכם
טוחן קפה או בלנדר חזק ,אפשר להכין
קמח חומוס טרי בבית ,על-ידי טחינת פולים
יבשים ,עד לקבלת מרקם חלק.
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אופן ההכנה:
מורידים את הסחוס המחבר בין שני חלקי כל שניצל.
שוטפים ,מייבשים ומניחים בצד.
בקערה שטוחה ,מערבבים את הביצה עם כפית מים.
בקערה שטוחה נוספת מערבבים קמח חומוס ,כוסברה
יבשה ופפריקה.
מחממים שמן זית במחבת וטובלים את השניצלים בביצה,
בתערובת הקמח ושוב בביצה .מטגנים משני הצדדים ,כמו
שניצל רגיל.

צ'יפס בטטה אפויים
צ'יפס בטטה אפוי הוא תחליף נהדר לצ'יפס בטיגון עמוק )שיטה בה השמן מתחמצן( ,מנה שכל המשפחה תהנה ממנה.
טיפ למסיבות ילדים :הכינו מיני-צ'יפס אפויים ,הגישו אותם בכוס קטנה וראו איזו התנפלות תהיה :ילדים אוהבים צורת הגשה
זו ,שמזכירה להם אכילת חטיף .לשדרוג ,אפשר גם לשים קטשופ בתחתית הכוס.
מרכיבים לעד  4מנות:
 1בטטה גדולה
כ 1-כף שמן זית
מלח גס )רצוי מלח ים גס(
פלפל שחור גרוס או טחון טרי
 4שיני שום מקולפות )לא הכרחי ,אך רצוי(
 2-3גבעולי טימין או מרווה )לא הכרחי ,אך רצוי(

טיפ

הבטטה בריאה יותר מתפוח האדמה :היא
מכילה אבץ ,מנגן ,אשלגן ,מגוון ויטמינים מסוג
 ,Bכולל חומצה פולית ,וכמות מדהימה ביותר
של בטא קרוטן )ויטמין  .(Aהיא קלה מאד
לעיכול ומביאה לעליה איטית יותר של רמות
הסוכר לאחר הארוחה.

אופן ההכנה:
מחממים את התנור לקצת יותר מ 200-מעלות.
שוטפים ומקרצפים היטב את הבטטה )ניתן לקלף אותה,
אך רצוי שלא( .פורסים אותה לחציה לאורך וחותכים כל
חצי ל 7-חתיכות ארוכות ,שוות בגודלן .משפשפים בשמן,
מלח ופלפל ומסדרים בתבנית )אפשר לרפד את התבנית
בנייר אפייה ,על מנת להקל על הניקוי לאחר מכן( .מפזרים
את שיני השום .אופים כ 10-דקות והופכים .מפזרים את
גבעולי הטימין או המרווה וממשיכים לאפות כ 10-דקות או
עד שהצ'יפס מוכנים ,אותם מגישים חמימים.
ניתן להכין באותו האופן גם תפוחי אדמה.

19

פלאפל בתנור

אוהבים פלאפל ,אך נרתעים מלאכול אותו בגלל הטיגון העמוק? בצדק .יותר מכך ,כשקונים פלאפל ברחוב ,אנחנו לא יודעים מהי
איכות השמן ששימש להכנת המנה .אם אתם לא בטוחים עד כמה פלאפל בתנור יכול להיות טעים ,המתכון הזה ישנה את דעתכם.
מרכיבים לכ 15-יחידות
 1 1 2כוס פולי חומוס מבושלים ורכים
 2-3בצלי שאלוט או  1בצל אדום קטן קצוץ דק
 2שיני שום גדולות
 1 4כוס קמח חומוס
 1כף כמון
 1כף זרעי כוסברה קטנים
 1כפית מלח ים גס
 1 2- 1 4כפית פלפל שחור
 2כפות שמן זית
 1ביצה או  2כפות פשתן טחון
טיפ
מעורבבים עם  3כפות מים
הגישו את הפלאפל בפיתות ,או מיני-פיתות
 1גזר מגורר
מקמח מלא ,או קמח כוסמין )ניתן למצוא
 2כפות פטרוזיליה
בחנויות הטבע( ,עם טחינה  -השילוב בין
או כוסברה ירוקה
השלושה יוצר חלבון מלא באיכות גבוהה ביותר.
 1 2כוס פירורי לחם מכוסמין מלא
אל תשכחו להוסיף ירקות ,לצבע ולבריאות.
או מסוג אחר
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אופן ההכנה:
בישול פולי החומוס :מרתיחים פולי חומוס למשך  5דקות,
מכסים ומניחים בצד לשעה .מחליפים את המים ,מביאים
לרתיחה ומבשלים עד שהפולים רכים מאד )כשעה או יותר,
תלוי בגיל הפולים( .מצננים מעט )לא מסננים( ומשפשפים
את הפולים בין האצבעות לשחרור הקליפות .במידת הצורך,
מוסיפים עוד מים לסיר .מסננים ומרחיקים קליפות שנותרו.
מודדים כוס וחצי.מחממים את התנור ל 200-מעלות.
מרפדים תבנית בנייר אפייה.
הכנת הכדורים :בקערת מעבד מזון ,טוחנים את פולי
החומוס ,מוסיפים את יתר החומרים חוץ מהפירורים
וטוחנים היטב בפולסים .עוצרים מדי פעם ומנקים את
הדפנות בעזרת לקקן .אם התערובת דביקה ,אפשר להוסיף
 1-2כפות קמח חומוס.
יוצרים כ 14-15-כדורים בידיים רטובות ומגלגלים בפירורי
הלחם .אפשר לשטח אותם ,לבחירתכם .מניחים בתבנית
האפייה ואופים כ 25-30-דקות )הופכים פעם אחת באמצע
האפייה( עד שהפלאפל זהוב .אפשר לצנן לטמפרטורת
החדר ו/או להקפיא.

) Meatless Mondayמיטלס מנדיי(
או 'שני צמחוני'  -ארוחות ללא בשר
לאחרונה ,אנו שומעים באמצעי המדיה השונים את הביטוי 'מיטלס מנדיי' .ביטוי זה מתייחס
לתנועה גלובלית הדוגלת בויתור על אכילת בשר למשך יום אחד בשבוע .תנועה זו צוברת
תאוצה לא רק בבתי משק רבים ,כי אם גם בבתי חולים ,במקומות עבודה ,בבתי ספר
ובמסעדות ברחבי העולם.
ויתור על בשר יום בשבוע אינו רק תורם לבריאות הלב ולהפחתת משקל ,אלא גם מסייע
בהפחתת מזהמים סביבתיים בעולם ,אותו נוריש בעתיד לילדינו.

מתכונים
ארוחה חגיגית :שולחן פולנטה
פולנטה בסיסית
פטריות פורטובלו ושמפיניון
מוקפצות נוסח טוסקנה
קדירת עדשים ,עגבניות ורוזמרין
פייז'ואדה צמחונית )תבשיל ברזילאי,
שעועית שחורה עם אורז(
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טיפ:

ארוחה חגיגית :שולחן פולנטה
יפה כמו תמונה ,טעים ,מושלם לארוחה משפחתית ,עם חברים ולאירועים חגיגיים ,שולחן פולנטה מגבש והופך את האכילה
לחוויה אינטראקטיבית אמיתית .התשובה האיטלקית לממליגה הרומנית  -הפולנטה ,מוגשת בבתים כפריים ובמסעדות יוקרה
ברחבי ארץ המגף :מטוגנת ,צלויה בגריל ,כמצע לתבשילי בשר ,בקר ועוף ,ואפילו כניוקי.
מסורת 'שולחן פולנטה' נוסדה בבתי האיכרים ,טרום תקופת העידון של שימוש בצלחות ומזלגות אישיים והקפדה על היגיינה.
כאשר חזרו הביתה רעבים מהשדה ופשוט מרחו פולנטה חמה ישר לאורך השולחן ,כיסו ברוטב ,הצטיידו בכף וסעדו את נפשם.
היום אפשר לשדרג את החוויה עם 'טופינגס'  -תוספות מפנקות המפוזרות בפסים לרוחב הפולנטה :פטריות מוקפצות )ראו
מתכון( ,רטטוי ,עגבניות מיובשות בשמן ,פרוסות דקות של חצילים מוברשים בשמן זית וקלויים בגריל משני צידיהם ,רוטב
עגבניות איכותי ,גבינות שונות כמו פרמזן ,גורגונזולה ,רוקפור ,בולגרית ,או מוצרלה ,לבבות ארטישוק בתחמיץ שמן זית ועשבי
תיבול ,מסוננות וחתוכות לרבעים.
ציוד להגשה :קרש אחד גדול או שניים צמודים ,באמצע השולחן ,כפות וקערות או צלחות אישיות ,מרית גומי או שתיים .אם יש
ילדים בבית ,כדאי לשקול הנחת הקרשים על מפה שלא מאפשרת חדירת נוזלים.

פולנטה בסיסית
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כמות הפולנטה והרוטב מספיקה ל 8-מנות .אפשר להכין
מחצית מהכמות או כמות כפולה.
חומרים:
 500גרם פולנטה )קמח תירס( ,רצוי מלאה
 2ליטר מים
כפית מלח
 3כפות עלי מרווה קטנטנים ושלמים או קצוצים ,או 2
כפיות מרווה יבשה מפוררת
 50גרם חמאה או  3-4כפות שמן זית כתית מעולה )לא חובה(

אופן ההכנה:
בסיר גדול ועדיף כבד ,או בסיר נון-סטיק ,מערבבים מים
ומלח ומחממים עד שהמים חמימים ,אך לא רותחים.
מערבבים את המרווה עם הפולנטה ומוסיפים לסיר בהדרגה
)אפשר לקחת חופנים מקמח התירס ולפזר( וביד השנייה
בוחשים כל הזמן בכיוון השעון ,למנוע היווצרות גושים.
מביאים לרתיחה קלה ומבשלים על אש נמוכה כ25-30-
דקות או עד שהפולנטה נפרדת מהדפנות ,תוך בחישה
מתמדת ,למנוע חריכה של הפולנטה בתחתית הסיר.

אם רוצים פולנטה רכה יותר ,ניתן להוסיף מעט מים
רותחים כל פעם ולהמשיך לבשל עוד דקה או שתיים,
תוך בחישה .בסוף ,בוחשים פנימה את החמאה או השמן.
אפשר להגיש מנות בקערות אישיות בתוספת גבינה
מלוחה או גבינה מסוג אחר ,או להניח על השולחן ,מקושט
בשורות של התוספות מעל.

מומלץ להשתמש בפולנטה
איטלקית מלאה ,המגיעה
באריזת וואקום צהובה .ניתן גם
להשתמש בפולנטה אינסטנט
הדורשת זמן בישול קצר יותר ,אך
לא מניבה אותו מרקם קרמי.

טיפ:

פטריות פורטובלו ושמפיניון מוקפצות נוסח טוסקנה

תוספת טעימה וחגיגית .אפשר להגיש מנה או לפזר ' 2-3פסים' על פני הפולנטה .ניתן
להשתמש בסוג אחד בלבד של פטריות ,לבחירתכם.
חומרים לכ 8-מנות או יותר:
¼ כוס שמן זית כתית מעולה
 2שיני שום פרוסות באלכסון
 2סלסילות פטריות פורטובלו בינוניות ,פרוסות עבה
 2סלסילות פטריות שמפיניון ,פרוסות עבה
 1כף חמאה )לא חובה(
¼ כוס פטרוזיליה קצוצה דק
מלח ופלפל שחור גרוס ,לפי הטעם
כמה טיפות חומץ בלסמי או מיץ מלימון אחד

 100גרם פטריות טריות )מסוג שמפיניון( מכילות רק
 25קלוריות 2 ,גרם חלבון וכמויות נדיבות של ויטמין B2
)ריבופלאבין( ,חומצה פולית ואבץ .ברפואה האלטרנטיבית,
פטריות אלו נחשבות כמסייעות לסילוק רעלים מהגוף.
פטריות שיטאקי )הנמכרות בארץ לרוב מיובשות ולעיתים
גם טריות( נחשבות בין הפטריות הבריאות ביותר.

אופן ההכנה:
 .1מחממים מחבת רחבה ומוסיפים את שמן
הזית .מקפיצים את פרוסות השום והפטריות למשך
 2-3דקות ,תוך בחישה מתמדת ,עד שהנוזלים מתאדים
בלבד.
 .2בוחשים פנימה את החמאה והפטרוזיליה ומבשלים
למשך  2דקות נוספות .מורידים מהאש.
 .3מתבלים במלח ופלפל ומטפטפים מעל כמה טיפות
חומץ בלסמי או מיץ לימון.

23

קדירת עדשים ,עגבניות ורוזמרין

מתכון קל ,מהיר וטעים ביותר למנה עיקרית צמחונית ,בליווי לחם כפרי וסלט .גם מתכון זה הינו אחד המתכונים האהובים עליי.
מרכיבים ל 4 -מנות:
 50גרם חמאה או  2 1 2כפות שמן זית )או תערובת(
 1 3כוס בצל קצוץ )בצל קטן(
 1 2כוס סלרי אמריקאי קצוץ )כ 1-2 -גבעולים(
 2 1 2כוסות עגבניות טריות או עגבניות משומרות
מקולפות וקצוצות
 2כוסות מים
 1 2כוס עדשים חומים או ירוקים ,מנוקים ושטופים
 1 2כוס גריסים
 1כף דבש )לא חובה(
 1 2כפית מלח
 1גבעול רוזמרין טרי ,שבור ל 2-3 -חתיכות
פלפל שחור גרוס
 1 3כוס גזר מגורר על פומפייה
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אופן ההכנה:
 .1בסיר גדול וכבד ,ממיסים את החמאה ומבשלים את הבצל
עד לריכוך .מוסיפים סלרי ומבשלים  5דקות נוספות.
 .2מוסיפים את יתר החומרים ,מלבד הגזר ,מביאים
לרתיחה ,מכסים ומבשלים על אש קטנה כ 25 -דקות,
תוך בחישה מדי פעם .מוסיפים את הגזר ומבשלים
כ 5-דקות נוספות או עד שהגריסים והעדשים מוכנים.
מוציאים את גבעולי הרוזמרין ,טועמים ומתבלים במלח
ופלפל ,אם צריך .מגישים.

טיפ :גריסים מחזקים

גריסים )שעורה גרוזה( הם מקור מצוין למינרל
סלניום ,מינרל נוגד חמצון ,שקשה להשיגו בעידן
זה של מזון מתועש ואדמה "עייפה" .בתורות ריפוי
מזרחיות ומערביות ,משמשים מי בישול הגריסים
לחיזוק בריאותם של קשישים או בהחלמה ממחלה.
מתכון להכנת מי גריסים:
 1כוס גריסים 3 ,ליטר מים 2-3 ,שעות בישול על אש קטנה.

פייז'ואדה צמחונית )תבשיל ברזילאי ,שעועית שחורה עם אורז(
פייז'ואדה היא התבשיל הלאומי של ברזיל ,שם נוהגים לאכול אותו בשבת .במקור ,מכינים את הפייז'ואדה משעועית שחורה המתבשלת
לאט בשילוב בשרים שונים ונקניקיות .לפניכם גרסה בריאה הרבה יותר ומתאימה במיוחד ל'מיטלס מנדיי' – יום שני צמחוני .למרות
שבברזיל מגישים את הפייז'ואדה עם אורז לבן פשוט ,אני ממליצה להשתמש באורז בסמטי ,או אורז מלא עגול ,עם אפונה ושקדים קלויים.

חומרים ל 4-מנות:
 2כוסות שעועית שחורה
 6כוסות מים
 2עלי דפנה
 1כף שמן זית
 1בצל אדום בינוני חתוך לקוביות או קצוץ דק
 1פלפל צהוב או ירוק חתוך לקוביות או קצוץ דק
 1פלפל ירוק חריף קטן פרוס דק לרוחב,
לעיגולים ,או פתיתי פלפל צ'ילי חריף )כמו של
פיצה( לפי הטעם
 4-3שיני שום כתושות
 1 1 2כפיות כמון
 4-3כפות פטרוזיליה או כוסברה ,קצוצה
מלח 2-1 ,כפות חומץ
 1כף גדושה עלי אורגנו טריים
להגשה :פרוסות תפוז או רבעי לימון

אופן ההכנה:
בוררים את השעועית ושוטפים היטב .מעבירים לקערה ,מוסיפים מים עד
לכיסוי השעועית ,מכסים את הקערה ומשרים למשך  2-4שעות .מסננים
את השעועית ומעבירים לסיר .מוסיפים  6כוסות מים ואת עלי הדפנה.
מביאים לרתיחה ,מכסים חלקית ומבשלים על אש קטנה כשעתיים ,או עד
שהשעועית רכה )בישול על אש קטנה שומר טוב יותר על ויטמינים( .אם
המים מתאדים ,מוסיפים  1-2כוסות מים רותחים לפי הצורך .בסיום הבישול,
צריכה להישאר בסיר כמות נוזלים לרוטב.
מחממים מחבת על אש בינונית-קטנה ויוצקים לתוכה את שמן הזית
מוסיפים את הבצל ומטגנים  5דקות ,עד שמתרכך .מוסיפים את הפלפלים
)את הפלפל החריף אפשר גם לשמור לקישוט( .מבשלים  2דקות ומוסיפים
את השום והכמון .מבשלים  20דקות .מוסיפים את הפטרוזיליה ומערבבים.
מתבלים במלח ,פלפל חריף )אם עדיין לא הוספתם אותו( וחומץ לפי
הטעם .מערבבים ומסירים מהאש .אם התבשיל מימי מדי ,מועכים  1 1 2כוס
מהשעועית בעזרת בלנדר מוט.
מסדרים את התבשיל על מצע אורז ומקשטים באורגנו .מגישים עם פרוסות
תפוז ,או רבעי לימון ,וצלוחיות קטנות עם תוספות ,כגון כוסברה ,קוקוס
מיובש ,סחוג ירוק ,בזיליקום וכוסברה קצוצים.
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טראפלס חלבה

'מעז יצא מתוק' – מתוקים בריאים
יש לי חברה שאינה אוהבת קינוחים וממתקים ,משום שבצעירותה היא כמעט
לא אכלה מהם ולא פיתחה את הכמיהה למתוק .אכן היא יוצאת דופן ,כי רובינו
'מכורים' למתוק ,אך אכילה מוגזמת של סוכר עלולה "לעלות לנו ביוקר" .סוכר
תורם להתפתחות השמנת יתר ומעודד היווצרות של מחלות כמו סוכרת ,מחלות
לב ,סרטן ועוד.
"האם סוכר הוא רעלן?" שאל כתב הבריאות האמריקאי הידוע מייקל פולן ,במגזין
הניו-יורק טיימס ,ונתן עשרות דוגמאות לאפקט השלילי של סוכר על כל מערכות
הגוף.
אצלנו בבית ,הקינוח אינו מובן מאליו כ"פרס" בסוף הארוחה ,אלא בערב שבת
בלבד .אם בא לנו מתוק במהלך השבוע ,אנחנו מנשנשים בננה ,או פרי אחר,
ממתק טבעי ,או עוגה/עוגייה בעלי ערכים בריאותיים אמיתיים .איני מאמינה
בקיצוניות ,אך אני מאמינה שככל שנפחית את השימוש בסוכר )ובממתיקים
מלאכותיים( ,גופנו ישרת אותנו טוב יותר ולאורך זמן.
אולי גם אתם תגלו כמוני ,ששימוש בממתיקים טבעיים כמו דבש ,סילאן ,סירופ
מייפל טבעי ו"סוכר" דקלים )שרף עצי קוקוס ודקלים מיוחדים ,אותו ניתן למצוא
בחנויות מוצרים אסייתים בלבד( ,אינם גורמים ל"התמכרות" לסוכר ,כמו סוכר לבן.
בפרק זה ,תמצאו מתכונים לטראפלס חלבה לנשנוש ,קאפ-קייק שוקולד ללא
גלוטן וסוכר ,וכן חטיפי אנרגיה אותם אפשר לשלוח עם הילדים לבית הספר .כולם
מבוססים על ממתיקים טבעיים ,בריאים וטעימים מאד  -הבטחה שלי.
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טראפלס אמיתי עושים משמנת מתוקה ושוקולד ,אך גרסה זו טעימה מאד ,עשירה בסידן והרבה יותר מזינה.

מתכונים
טראפלס חלבה
חטיפי אנרגיה

חומרים ל 16 -יחידות
 1 2כוס טחינה )רצוי לא מטחינה מלאה(
 6כפות דבש
 2 3כוס נבט חיטה
 1 2כוס גרעיני חמניות טחונות דק לקמח בטוחן קפה או
בבלנדר )אחרי הטחינה צריכה להתקבל כמות של  2 3כוס(
קקאו או אבקת חרובים לגלגול

קאפ-קייק שוקולד ללא גלוטן בציפוי
מייפל טבעי

אופן ההכנה:
בקערה בינונית ,מערבבים נבט חיטה וזרעי חמניות טחונות
דק )בבלנדר(.
בקערית קטנה ,מערבבים טחינה ודבש .מוסיפים את
החומרים הרטובים לתערובת נבט החיטה ולשים ביד עד
שנוצר בצק.
מרטיבים את הידיים ויוצרים כדוריות בגודל ג'ולות .מכסים
ומאחסנים במקרר עד שהם יציבים .לפני ההגשה ,מגלגלים
בקקאו ואפשר גם לגלגל באבקת חרובים ,זרעי שומשום או
קוקוס לפני הקירור.

טיפ:

נבט חיטה הוא ליבו של גרעין החיטה ,עשיר במיוחד
בויטמינים מסוג  ,Bאותם עלינו לחדש יום יום לצורך
תפקוד תקין של גופנו ולשמירה על העור והשיער.
ניתן למצוא נבט חיטה בכל חנויות הטבע ,אך חשוב
לקנותו מקורר ולשמור עליו בצנצנת סגורה במקרר.
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חטיפי אנרגיה

תערובת שיבולת שועל ,אגוזים וזרעים ,עשירה בפחמימות מורכבות ,ויטמינים ,מינרלים ופיטוכימיקלים; חטיפים שמתאימים
לכולם – מבוגרים ,ילדים וספורטאים.
חומרים:
½  1כוסות שיבולת שועל )קווקאר( להכנה מהירה
¼ כוס תערובת גרעיני חמניות וגרעיני דלעת
¼ כוס אגוזי מלך
¼ כוס אגוזי קשיו קצוצים )עדיף מעורב עם בוטנים קלויים(
 2כפות נבט חיטה
 3כפות צימוקים או פרי יבש אחר ,קצוצים דק )לא חובה(
קורט מלח
¼ כוס שמן קוקוס בכבישה קרה )במצב נוזלי( ,או שמן קנולה
¼ כפית תמצית וניל טבעי או מי שושנים
¼ כוס דבש
 3כפות סילאן טבעי ,ללא תוספת סוכר ,או מולסה

טיפ:

נסו גם להכין חטיפים עבים יותר – פשוט הכפילו את
הכמויות של המתכון והכינו בתבנית באותו הגודל.
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אופן ההכנה:
מחממים את התנור ל 180-מעלות .מרפדים תבנית מרובעת
קטנה ) 20x20ס"מ( או מלבנית ) 20x30ס"מ( בנייר אפייה,
כך שיישאר עודף בקצוות לסייע בשליפה לאחר האפייה.
משמנים את הנייר קלות.
בקערה אחת מערבבים שיבולת שועל ,תערובת גרעיני
חמניות ואגוזים ,נבט חיטה ,צימוקים קצוצים ומלח .בקערה
שנייה טורפים במטרפת יד שמן ,וניל ,דבש וסילאן או מולסה.
מוסיפים את החומרים היבשים לתערובת הנוזלים ,מערבבים
בעזרת כף עץ ולאחר מכן לשים בידיים לחות לקבלת
תערובת אחידה .משטחים בצורה אחידה בתבנית ואופים
כ 15-20 -דקות עד להזהבה-השחמה קלה .מוציאים מהתנור,
ממתינים  10דקות וחותכים למרובעים או מלבנים בעזרת
סכין משוננת .אורזים כל אחד בנפרד או שומרים בצנצנת
הרמטית.

קאפ-קייק שוקולד ללא גלוטן בציפוי מייפל טבעי

את המתכון הכיפי הזה אפשר להכין גם כעוגה )ראו הוראות בהמשך( ולצפות בציפוי מפתיע ,שפותר מהצורך בשימוש
באבקת סוכר .אם חיפשתם עוגה או קאפ-קייק ליום ההולדת של הילד/ה ללא גלוטן – זהו הפתרון שלכם! הערה :כדי
להעניק לקאפ-קייק/עוגה מרקם קליל במיוחד ,אני מנפה את קמח השקדים דרך מסננת רשת ומודדת  1כוס קמח מנופה.
התהליך נותן לעוגה אווריריות ,ואת כל מה שנשאר במסננת אפשר פשוט לזרוק בחזרה לקופסת קמח השקדים.
חומרים ל 12 -קאפ-קייק או  1עוגה בגודל 22
ס"מ:
 150גרם עיסת תמרים ,חתוכה לקוביות גסות
 100גרם חמאה בטמפרטורת החדר
 2ביצים
 2כפיות תמצית וניל טבעית
 1כוס קמח שקדים ,מדוד לאחר ניפוי
 1 3כוס קמח טפיוקה או קורנפלור
 1 4כוס קמח אורז מלא ,רצוי טחון דק ואבקתי
 1 4כוס קקאו 1 ,כפית נס קפה )לא חובה(
 1כפית אבקת אפיה 1 ,כפית אבקת סודה
 2כפות חומץ ,עדיף חומץ תפוחי עץ
 1 4כוס יוגורט או רוויון
 1 4כוס סירופ מייפל אמיתי ,אגבה או דבש

אופן ההכנה:
מחממים את התנור ל 180-מעלות .מרפדים תבנית שקעים
במנג'טים או משמנים בחמאה תבנית קפיצית בקוטר 22
ס"מ ו"מקמחים" בקמח שקדים או קקאו )אפשר לוותר על
השימון ולרפד בעיגול נייר אפייה בתחתית ורצועת נייר אפייה
"מודבק" לדפנות בעזרת כמה טיפות מים(.
מורידים את החתיכות הקשות של ראשי התמרים ,במידה
ויש ,ומניחים עם החמאה בקערת מערבל חשמלי .מפעילים
את המערבל על מהירות בינונית ומעבדים עד לקבלת
תערובת אחידה ,שחומה וקרמית ,לאחר כ 4-5-דקות .מדי
פעם כדאי לעבור על הדפנות בעזרת לקקן ולהכניס את מה
שנדבק לתוך התערובת .מוסיפים ביצים ,וניל ,חומץ ודבש,
וטורפים עד לקבלת תערובת אחידה.
מנפים את קמח השקדים דרך מסננת רשת )לא דקה מאד(
עד לקבלת כוס קמח שקדים מנופה ומניחים בקערה
בינונית )את יתר קמח השקדים אפשר להחזיר למיכל אחסון
של קמח השקדים(.
המשך בעמ' הבא
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קאפ-קייק שוקולד ללא גלוטן בציפוי מייפל טבעי  -המשך
מנפים פנימה את קמח הטפיוקה ,קמח אורז מלא ,קקאו,
קפה ,אבקת אפייה וסודה.
מנמיכים את מהירות המערבל ,ומוסיפים את תערובת
החומרים היבשים לסירוגין עם היוגורט .מערבבים היטב
ויוצקים לתבנית קאפ-קייק או לתבנית עגולה .אופים בתנור
שחומם מראש כ 25-דקות או עד שקיסם המוחדר למרכז
יוצא נקי .מסננים לחלוטין לפני הוצאה מהתבנית ו/או מצפים
בציפוי מייפל.

טיפ:

קמח שקדים )שקדים מולבנים טחונים( מכיל כמות מרשימה של
חלבון ,בנוסף לשפע של ויטמינים ומינרלים חיוניים .רצוי וחסכוני
יותר לקנות אותו בתפזורת בחנויות הטבע ,ולשמור במקרר בכלי
הרמטי .אם יש לכם בלנדר חזק ,אפשר גם להכינו בבית.
קמח אורז מלא וקמח טפיוקה נמכרים גם הם בחנויות הטבע.
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חומרים לציפוי מייפל מפתיע:
 2חלבוני ביצים גדולות
½ כוס סירופ מייפל אמיתי או סירופ אגבה
אופן הכנה:
יוצקים את המייפל לסיר קטן ומביאים לרתיחה על אש
בינונית-נמוכה ,תוך בחישה מדי פעם .מבשלים כ 5-דקות
על אש נמוכה ,עד לקבלת צבע כהה יותר .מורידים מהאש
ומצננים מעט.
בינתיים ,טורפים את חלבוני הביצים במערבל חשמלי עד
לקבלת מרקם יציב לחלוטין .מפעילים את המערבל על
מהירות בינונית ומוסיפים את המייפל החם בטפטוף לתוך
חלבוני הביצים ,עד שכל המייפל מתערבב ומתקבל מרקם
לבן ואוורירי ,כמו ענן .אם לא משתמשים מיד ,ניתן לשמור
אותו בכלי סגור במקרר עד  5-6שעות )לאחר מכן הוא
מתפרק לנוזלים וחלבוני ביצים( .לשימוש מיידי ,מורחים
את הציפוי על הקאפ-קייק בעזרת סכין עבה או פאלטה
ומגישים .ניתן לקרר ללא כיסוי עד למועד הגשה.

לאן מיועדות התרומות?
�

תרומות הציבור לאגודה למלחמה בסרטן מאפשרות לרכוש מכשירים רפואיים חדשניים
ומתקדמים לבתי החולים לטיפול בחולי הסרטן.

�
� לבצע פעילויות להגברת המודעות לדרכי המניעה למחלות הסרטן בקרב הציבור הרחב.
� ליזום ולבנות תוכניות לאומיות לאבחון מוקדם של סוגי סרטן שונים ,אשר גילויים
המוקדם מביא לאחוזי ריפוי גבוהים יותר.
לממן עשרות מחקרים של רופאים וחוקרים בישראל בתחום המלחמה בסרטן.

�

לתמוך כספית בחולי סרטן נזקקים ,לסייע לילדים חולים בהשלמת חומר הלימודים
ולהפעיל קייטנות נופש לחולי סרטן ולבני משפחותיהם.

�
� לממן את העסקתן של אחיות ועובדות סוציאליות המסייעות לחולי הסרטן בבתי
החולים ובמרפאות בקהילה ועוד ועוד...
לסייע בהקמה של מחלקות לחולי סרטן בבתי החולים ברחבי הארץ.

אפשר לרפא את הסרטן ,קידום המאבק תלוי בתרומתך.
בקרו אותנו באתר האינטרנט<

www.cancer.org.il
*פעילות האגודה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור בלבד וללא סיוע מתקציב משרד ממשלתי כלשהו

לתרומות:

*2343
טלמידע®

1-800-599-995
טלמידע® ברוסית
1-800-34-33-44

billet.co.il

טלמידע® בערבית
1-800-36-36-55
יד להחלמה®
1-800-36-07-07
טלתמיכה®

1-800-200-444
מרכז מידע:
03-5721608

info@cancer.org.il

האגודה למלחמה בסרטן

www.cancer.org.il

התחברו אלינו ב-

