
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוברת המתכונים של 

משתתפי תחרות האפייה 

 תשע"ח לחג השבועות
 

 



 26תבנית עגולה מס' 

 מעלות. 140לחמם תנור לחום בינוני, 
 

 טורט בסיס

 5  ביצים 

 1 כוס סוכר 

 1  כוס קמח תופח 

 2 כפות שמן 

 להפריד חלבונים וחלמונים. 
 להקציף את החלבונים עם הסוכר לקצף יציב.  –בקערת מיקסר 

 כשהקצף יציב, להוסיף את החלמונים, השמן ובהדרגה להוסיף את הקמח. 
 דקות.  50 -מעלות, כ 140לשמן תבנית אפיה ולאפות בחום בינוני, 

)מהחלק הנותר, ניתן להשתמש לעוגה  לצנן את הטורט, ולחצות לשני חלקים
 אחרת(.

 
 קרם גבינה:

 3  ( 750מיכלים של שמנת מתוקה )מ"ל 

 2  ( 500מיכלים של גבינת מסקרפונה )'גר 

 1 כוס סוכר 

 דקות. 2 -יחד לקרם יציב וחזק במשך כלערבל את כל החומרים  –במיקסר 

 פירורי בצק )קראמבל(:

 1  כוס קמח 

 1/2  כוס סוכר 

 100  גר' חמאה רכה 

 

 וה אלוףהמתכון של א

 מאגף מחשוב ומערכות מידע

 עוגת גבינה קרה בציפוי קראמבל וריבת תות שדה

 וריבת תות שדהעוגת גבינה קרה בציפוי קראמבל 

 בתחרות! 1זכה במקום 

 



לערבב את החומרים בקערה ולפורר בין כפות הידיים עד שמתקבלים פירורים. 
 30 -מעלות כ 170 – בינוני להניח בתבנית אפיה שטוחה עם נייר אפיה ולאפות בחום

 דקות. 

 ביתיתשדה ריבת תות 

 )ניתן להשתמש בריבה קנויה(. גר' ריבה 200-250: זו כמות שמספיקה לעוגה

 1  קילו תות שדה 

 800 גר' סוכר 

 מיץ מחצי לימון 

 .ליבת תפוח וקליפה מחצי תפוח 

ולבשל על להבה  וליבת התפוח לשטוף ולחצות את התותים. להניח בסיר עם הסוכר
 45 -בינונית, לאחר הרתיחה להנמיך את האש, להוסיף את מיץ הלימון ולבשל כ

דקות עד להסמכת הריבה. להוציא בעזרת כף את הקצף הלבן שנוצר במהלך 
 הבישול. 

תה יעל מנת לוודא שהריבה מוכנה, יש להניח מעט מהריבה על צלחת שהי -טיפ
 שביל לא מצטמצם, סימן שהריבה מוכנה. במקפיא וליצור מעין שביל. במידה וה

 קרם קצפת לקישוט:

 1 שמנת מתוקה 

 1 כוס חלב 

 1 פודינג וניל 

 להקציף במיקסר עד לקבלת קרם יציב.

 הרכבת העוגה: 

)מהחצי השני ניתן להשתמש לעוגה נוספת או כשכבה  לחצות את הטורט לחצי
 נוספת(.

 בריבה.  ולמלא אותםליצור בטורט שקעים קטנים 
 וח את קרם הגבינה על שכבת הטורט והריבה ולכסות את השקעים. למר

 לקשט בפירורי הבצק )קראמבל(, בריבה ובקרם קצפת. 
למקרר לכמה שעות להתייצבות הקרם )עדיף קירור של לילה להכניס את העוגה 

 שלם(.

 

 סירופ פירות יערלאוהבי הטעם החמצמץ: 

 דקות:  15 -לבשל בסיר על להבה בינונית כ
 כוסות פירות יער קפואים, מופשרים. 1.5
 כוס מים¼ 
 כוס סוכר¼ 

 כף מיץ לימון 1
 



 ס"מ 22-24תבנית בקוטר 
 לתחתית

 150 גרם ביסקוויטים לוטוס 

 80 גרם חמאה מומסת 
 

 לבלילת הגבינה ושוקולד לבן

 225  לפחות 25%גרם גבינת שמנת 

 500 גרם גבינה לבנה 

 200 גרם שמנת חמוצה 

 175 גרם סוכר 

 5  ביצים גודלL 

 150  גרם שוקולד לבן 

 80 מ"ל שמנת מתוקה להקצפה 

                          כפית תמצית וניל אמיתית 

  לציפוי

 חצי כוס ממרח  לוטוס מומס

 אופן ההכנה

  מעלות. מניחים בתחתית התנור תבנית עם מים  140מחממים תנור לחום של
רותחים. מרפדים את תחתית התבנית בנייר אפייה ומשמנים אותה עם 

 חמאה בשוליים.

 התחתית

ממיסים את החמאה. טוחנים את הביסקוויטים ומערבבים עם החמאה. מהדקים 
התערובת לתחתית התבנית. חשוב להדק היטב, גם בשוליים. מעבירים את את 

 התבנית להקפאה עד שהמלית מוכנה.

 

 איה המאיריהמתכון של 

 מהמרכז לחינוך קדם אקדמי

 עוגת גבינה, שוקולד לבן ולוטוס

 

 בתחרות! 2זכה במקום 

 וריבת תות שדהעוגת גבינה קרה בציפוי קראמבל 

 

 



 
 מלית הגבינה

 ממיסים בעדינות את השמנת המתוקה עם השוקולד הלבן.

מערבבים את הגבינות, השמנת, הסוכר והווניל. מוסיפים את הביצים, אחת אחרי 
מוסיפים את התערובת השוקולד והשמנת השנייה ומערבבים לתערובת אחידה. 

ומערבבים לאיחוד. יוצקים בעדינות את המלית על התבנית ואופים עד שהשוליים 
  העוגה לא תשחים...)כשעה וארבעים(.והמרכז מעט רוטט יציבים 

 לאחר שהעוגה מוכנה מוציאים מהתנור, לחצי שעה.

ללילה שלם לאחר שהתקררה, מורחים את ממרח הלוטוס המומס, ומקררים 
 במקרר.

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בתיאבון!



 לבצק:  

 ק"ג קמח 1

 כפות סוכר 2

 כף מלח 1

 כפות שמרים יבשים 1.5

 מ"ל מים פושרים 700

 כפות שמן זית 3

ללוש את החומרים לבצק רך ומעט דביק. לרסס מעל שמן זית ולהתפיח עד שמכפיל 
 את נפחו.

יפסה דקה אם רוצים פוקצ'ה לאחר ההתפחה לקרוץ עיגולים )או לרדד לצורת אל
 גדולה(.

 למרוח מעל פסטו/ממרח עגבניות מיובשות/שמן זית 

 שונים )השתמשתי במוצרלה, פטה ורוקפור(לעטר בגבינות מסוגים 

 להוסיף ירקות שאוהבים )אפשר אנטיפסטי, עגבניות, בצל, וכו'(

 למטבלים:

 להשרות זיתים מגולענים במים להסיר מליחות, לטחון עם מעט שמן זית. –טפנד 

לטחון  –צרור גדול של בזיליקום, מיץ מלימון גדול, שמן זית, שום ומלח  –פסטו 
 לממרח 

להשרות את העגבניות במים רותחים, כשמתרכך לטחון  –ממרח עגבניות מיובשות 
 עם שמן זית, שום, בזיליקום וטימין מיובש.

 

 

 

 

 

 

 המתכון של רותי דוד

 מהפקולטה למדע והנדסה של חומרים

 מיני פוקאצ'ות גבינות וירקות

 בתחרות! 3 -זכה במקום ה

 



 

 המתכון של אורלי וולפסון

 מהפקולטה לביולוגיה

 טארט גבינה, קרמל מלוח ומיקס אגוזים מקמח כוסמין

 בתחרות! 4 -במקום הזכה 

 

 

 

 

 
 

 :קלתיתל
 כוס קמח כוסמין

 כוס וחצי קמח לבן
 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות 200
 כוס סוכר/אבקת סוכר 1/3

 קורט מלח
 שקיות סוכר וניל )או כפית תמצית/מחית וניל( 2
 חלמונים 2

 למלית גבינה:

 מ"ל שמנת מתוקה 250

  כפות סוכר 3

  9%גרם גבינה לבנה  500

 כוס סוכר 1/3

 ביצים 4

 שקית סוכר וניל 1

 לציפוי קרמל:

 כוס סוכר

 כפות( 3מ"ל שמנת מתוקה )מיכל פחות  200

 כפות מחוקות גלוקוזה 2

 גרם חמאה 60

 קורט מלח

 אגוזים )לוז קלוף, פקאן וקשיו מלוח( 3/4

 ההכנה
 הכנת הבצק:

אם משתמשים בסוכר יש לטחון אותו במעבד מזון עד לקבלת אבקה. יש לקחת 
בחשבון כי בטחינה במעבד מזון מתקבלת אבקה קצת יותר גסה מאבקת סוכר 

כר קנויה או לטחון במטחנת ורגילה, כך שאם יש אפשרות עדיף להשתמש באבקת ס
 .(אבל מעבד מזון גם עובד כאן)קפה 



הקמחים, מלח, סוכר וניל וחמאה ולעבד בפולסים עד להוסיף למעבד המזון את 
 לקבלת תערובת פירורית.

 להוסיף את החלמונים ולעבד עד לקבלת בצק עם גושים גדולים.

 כפות מים. 1-2אם לא מתקבל בצק, אפשר להוסיף 

 ק לשני חלקים, לעטוף בנייר אפיה ולקרר שעה במקרר.צלחלק את הב

 יות טארט משומנות ומקומחות.לרדד ולרפד שתי תבנ ,לאחר הקירור

ניתן לשים בתבנית ולחבר את החלקים בידיים. אם אין שתי  ,אם הבצק נקרע
תבניות פאי ניתן להשתמש בתבנית מתפרקת רגילה, אך הבצק בשוליים צריך להיות 

 בה התבנית.ונמוך מג

אפשר לשעה, ואפשר גם לעשות את כל החלק הזה מראש  –להקפיא את התבניות 
 עד חודשיים. ולהקפיא

 דקות . 7אופים אפייה עיוורת 

 קלתית ובינתיים מכינים את המילוי.מקררים את ה

 הכנת מלית גבינה:

 כפות סוכר וסוכר וניל לקצפת יציבה. 3מקציפים את השמנת המתוקה עם 

כוס סוכר והביצים,  1/3מנמיכים את מהירות ההקצפה ומוסיפים את הגבינה, 
 חידה.מקציפים רק עד שהתערובת א

מעלות, עד שהמלית  180-דקות ב 25-ממלאים את הקלתיות בתערובת, אופים כ
 מתייצבת.

 דקות. 10-מקררים לטמפ' החדר, ולפני הציפוי בקרמל מעבירים למקפיא ל

 הכנת ציפוי הקרמל:

ממיסים את הסוכר במחבת לקרמל כהה, מחממים בנפרד את השמנת והגלוקוזה, 
מוסיפים לקרמל ומערבבים. זה יבעבע וזה בסדר. מבשלים על להבה בינונית 

 בבחישה מתמדת עד שהתערובת אחידה. 

 מסירים מהאש, מוסיפים את החמאה והמלח עד שהחמאה נטמעת בקרמל.

 מערבבים פנימה את האגוזים.

 לפני שהוא מצטנן. –יוצקים את הקרמל על הטארטים 

 מקשטים.  
 

 מבוסס על המפורסם באתר:הבצק מתכון 
https://www.oogio.net/lemon_raspberry_and_vanilla_tart/ 

 מבוסס על מתכון מהספר: מתכון המלית
 "אפרת ליבפרוינד מגישה בבית"

 

 

https://www.oogio.net/lemon_raspberry_and_vanilla_tart/


 

 ס"מ 24תבנית קפיצית בקוטר 

 – לקרמלמצרכים 

  גר' חמאה  120

 כוס שמנת מתוקה  ½

 כוס סוכר חום בהיר  1

 – לקלתית

 גר' ביסקוויטים טחונים דק לפירורים  250

 גר' חמאה מומסת  120

 כפית קינמון  ½

  כוס אגוזי פקאן קצוצים גס  1

 – למלית התפוחים

 גר' חמאה  75

 כוס סוכר חום בהיר  ½

 כפית מלח  1/4

 כפית קינמון  1

 תפוחי גרני סמית קלופים וחתוכים לפרוסות דקות  5-6

 – למלית הגבינה

 גר' גבינת שמנת )דוגמת גבינת נפוליאון או פילדלפיה( בטמפרטורת החדר  450

 כוס סוכר  1/2

 כפית תמצית וניל  1

 

 המתכון של מלינדה מרגוליס

 מהמרכז הבינלאומי

 עוגת גבינה, תפוחים ופקאן

 



 גדולות ביצים  2 

  –לציפוי

 מ"ל )מיכל וחצי( שמנת מתוקה  375

 כפות אבקת סוכר  3

:אופן ההכנה  
 להכנת הקרמל

תוך כדי ערבוב את החמאה, השמנת והסוכר.  ,כבדה מביאים לרתיחה במחבת
דקות. מערבבים  8 –מנמיכים את האש ללהבה בינונית וממשיכים לבשל במשך כ 

 .מידי פעם. מסירים מהאש ומצננים לחלוטין. שומרים בקירור

  להכנת הבסיס

בקערה מערבבים יחד את פירורי הביסקוויטים, הקינמון והחמאה המומסת 
תבנית מרופדת בשכבה דקה ואחידה לדקים את התערובת לתערובת פירורית. מה

דקות. בינתיים  20בנייר אפייה, גם בבסיס וגם בדפנות. מעבירים למקפיא למשך 
 10מעלות. אופים את הקלתית הישר מהמקפיא למשך  160 –מחממים את התנור ל 

 .דקות. מוציאים ומצננים לחלוטין

 להכנת מלית התפוחים

את החמאה, הסוכר, המלח והקינמון. מבשלים כדקה עד  במחבת כבדה ממסים יחד
לבעבוע. מוסיפים את התפוחים ומערבבים היטב לציפוי אחיד של כל התפוחים. 

דקות, עד שהתפוחים מתרככים  15-20 –מבשלים על להבה בינונית במשך כ 
 .והנוזלים מצטמצמים כמעט לחלוטין. מצננים

 להכנת מלית הגבינה 

מעלות. בקערת המיקסר מערבלים במשך  170 –מגבירים את טמפרטורת התנור ל 
)זכרו להוציא אותה מראש עם הסוכר עד לקבלת תערובת אחידה הגבינה   כדקה את

מהמקרר על מנת שתגיע לטמפ' החדר!(. מוסיפים את תמצית הוניל, ואת הביצים 
מערבלים הכל יחד עוד בזו אחר זו. לאחר כל הוספה מערבלים היטב עד להטמעה. 

 .כשתי דקות נוספות

 להרכבה 

כוס מהקרמל )אם הקרמל התקשה ניתן לחמם  1/2-3/4 –על גבי הקלתית יוצקים כ 
אותו קלות במיקרוגל או על גבי להבה(. מפזרים מעל את אגוזי הפקאן הקצוצים, 

מפזרים בשכבה אחידה את מלית התפוחים ולבסוף יוצקים מעל את מלית הגבינה. 
דקות עד להתייצבות של מלית הגבינה. המלית צריכה להזהיב  40 –אופים במשך כ 

קלות בלבד. מוציאים את העוגה מהתנור ומצננים לטמפרטורת החדר. מעבירים 
לקירור למשך הלילה. למחרת מסירים בעדינות את מסגרת הקפיץ ואת נייר 

ת רכה. האפייה. מקציפים את השמנת המתוקה יחד עם אבקת הסוכר לקצפ
מורחים בשכבה אחידה על גבי העוגה )ניתן להשתמש בשק זילוף ולעטר בכוכבים או 

 ב"נשיקות" של קצפת(.

 



 מצרכים

  %5גרם גבינת כנען  400

   24%גרם גבינה בולגרית  400

 גרם גבינת קשקבל 150

 Mביצים  5

 עלים מוכן עם חמאהבצק 

 כף שומשום

 הכנה

 משבבים במגרדת את הגבינה הבולגרית והקשקבל לתוך קערת מיקסר.

 פים את גבינת הכנען והביצים לקערה.ימוס

 בוחשים היטב עם מתאם לערבוב ובחישה.

 נה או תרסיס שמן כלשהו.חמאה או מרגרימורחים צד אחד של ניר אפיה גדול ב

 האפייה  בצק עלים בעובי שווה בכל השטח.מרדדים על כל שטח ניר 

 מרימים ומניחים את הניר עם  הבצק בתוך תבנית אפיה.

הניר מאפשר לכל גבר מצוי להניח את משטח הבצק ישר ויפה בתוך התבנית בלי 
 ישתנה או יקרע. ,שהבצק ימתח

 את  תערובת הגבינות והביצים בשכבה אחידה  על הבצק בתבנית.מורחים עם מרית 

מרדדים בצק על ניר אפיה ומניחים את הבצק על התערובת בתבנית עם הניר  שוב
 כלפי מעלה.

 , חותכים את עודפי הבצק משולי התבנית.מקלפים את הנייר

 שתי שכבות הבצק בשולים. ת אמצמידים 

 בעזרת מברשת מורחים ביצה טרופה על הבצק ומפזרים שומשום מלמעלה.

 עד להשחמת הבצק.מעלות  200תנור חם  בטמפרטורה של דקות ל 35- סים לכימכנ

 חותכים לריבועים.

 

 המתכון של אלכסנדר טמקין

 מאגף בינוי ותחזוקה

 מאפה גבינות

 



 

שניתן גם ניתן להוסיף  פחות גבינה בולגרית לקבלת  מליחות עדינה יותר או *
 תוצאה הפוכה.להוסיף לקבלת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זה כצידה האני משתמש במתכון 
לטיולים ארוכים בשטח . אני מוסיף עוד 

 100-ען , וגרם גבינת כנ 100-ביצה ועוד כ
.  ריבוע  אחד מכיל 9%גרם גבינה לבנה 

את כל החלבונים, השומנים, הפחמימות 
והמלחים הדרושים בארוחה דשנה. 

לון ואז הוא יהריבוע  נשמר עטוף בני
 עמיד לנשמר לתקופה ארוכה.

 



 

 20 תבנית קוטר

  מצרכים:

 :קלתית

 גרם חמאה בטמפרטורת החדר 85

 גרם שקדים טחונים 20

 גרם קורנפלור 50

 קורט מלח

 גרם סוכר 82

 גרם קמח 175

 ביצה 1

 קרם שקדים:

 גרם חמאה בטמפרטורת החדר 65

 גרם סוכר 66

 גרם שקדים טחונים 80

 גרם קורנפלור 8

 ביצה 1

 :קרם פטל ומסקרפונה

 גרם גבינת מסקרפונה 140

 גרם סוכר 75

 גרם מחית פטל  50

 גרם שמנת מתוקה 300

 :גנאש שוקולד לבן מוקצף

 גרם שמנת מתוקה 250

 

 המתכון של סיגלית פריגר

 אוירונוטיקה וחללמהפקולטה להנדסת 

 טארט שקדים ומסקרפונה בניחוח פטל

 



 גרם שוקולד לבן 75

 קולי פטל: 

 גרם פטל קפוא 125

 גרם סוכר 50

 גרם מים 35

 
 להכנת הקלתית:

 ללא, וחלקה רכה שהיא עד החמאה את מעט מערבלים, גיטרה וו עם מיקסר בקערת
, והסוכר המלח, השקדים, קורנפלורה את מוסיפים, נמוכה במהירות. גושים

 את מגרדים הצורך במידת; גושים ללא חלקה משחה שנוצרת עד לערבל וממשיכים
 שהיא עד, קטנה בקערה הביצה את טורפים. שוב ומערבלים, הקערה ותחתית דפנות
 כדי תוך, המיקסר קערת תוך אל ממנה שליש בערך מוסיפים', משוחררת'ו חלקה
 הקמח. יתרת את ואז, הביצה יתרת את מוסיפים. מהקמח שליש ואז, ערבול

 .רך ודי אחיד בצק ונוצר נטמע הקמח שכל עד מערבלים

 דקות.  20 -כ מקרר,עוטפים את הבצק בניילון נצמד, ושולחים למנוחה ב

מהקירור. מרדדים. מרפדים את התבנית עם הבצק, כולל השוליים. מוציאים 
 מחוררים קלות את הבצק, ומחזירים למקרר.

 להכנת קרם השקדים:

( שמים חמאה ומערבבים עד שהיא רכה וחלקה.  בקערה )אותה אחת מהבצק 
מוסיפים: סוכר, קורנפלור ושקדים טחונים. מערבבים עד שהם נטמעים בתערובת. 

דפנות את מה שלא רוצה להתערבב, ומערבבים עוד קצת. זה הזמן להוסיף מגרדים מה
 ניתן להעביר לקירור. ערובת תראה מעט נוזלית. את הביצה. מערבבים היטב. הת

 להכנת פטל ומסקרפונה:

 עד, איטית במהירות ,הסוכר עם המסקרפונה גבינת את מקציפים, גדולה בקערה
 ומערבבים הפטל מחית את מוסיפים. מעט התרככה והמסקרפונה אחידה שהתערובת

, הקצפה כדי תוך המתוקה השמנת את פנימה מזרזפים. וורודה חלקה שהתערובת עד
, לגבוהה המהירות את מגבירים, בפנים השמנת וכשכל, בינונית במהירות הפעם

 בניילון הקערה את מכסים. קצפת כמו ויציבה אוורירית שהתערובת עד ומקציפים
 .ההרכבה לזמן עד ם למקררומעבירי נצמד,

 להכנת גנאש שוקולד לבן מוקצף:

בקערה שמים את השוקולד הלבן. מחממים בסיר את השמנת עד שהיא על סף רתיחה, 
השוקולד הלבן. מערבבים עד שהשוקולד נמס לחלוטין. מעבירים את ומוזגים מעל 

 קר מקציפים לפסגה יציבה. . אחרי שהגנאשהיטבלקירור. את הגנאש יש לקרר 

 להכנת קולי פטל:

על הגז, שמים בסיר מים וסוכר ומערבבים עד להמסת הסוכר. מביאים לרתיחה. 
מכבים את האש ומצננים עד  ,מוסיפים את הפטל ובוחשים. כאשר התערובת רותחת

 לטמפרטורת החדר. כשהתערובת קרה, מעבירים למעבד מזון וטוחנים.



 

 להרכבת העוגה:

 יית הטארט:לאפ

מעלות. מוציאים את התבנית שעליה מונח הבצק. מורחים  מעל  180 -מחממים תנור ל
 דקות או עד שהבצק מזהיב קלות. קרם 25 -את קרם השקדים ומכניסים לאפייה לכ

 מגש את הוציאו. מעט יתכווץ הוא יתקרר כשהוא אבל, באפייה מעט יתפח השקדים
 .רשת על לחלוטין וקררו האפייה

 להרכבת הטארט וקישוטו: 

מעל קרם השקדים מורחים את הקרם מסקרפונה. מישרים עם פלטה מדורגת 
ומכניסים לקירור. בינתיים, ממלאים שקית זילוף )עם צנתר משונן( בגנאש שוקולד 
מוקצף. מוציאים את העוגה מהקירור ומזלפים איך שבא. מכניסים את הקולי לשקית 

את הקולי בין הזילופים של הגנאש, על מנת שיהיה זילוף עם חור קטן, ומזלפים 
 .צבעוני וחגיגי

 

 

 

 

 

 

 

 
 מהבלוג "פצפוצים" לקחהמתכון נ*

מסיימים את העוגה, מצלמים, מעלים 
לאינסטוש/ פייסוש/ לינקדאינוש או לכל 
מדיה חברתית אחרת, משוויצים לכולם 

 איזה תותחי על אתם!!

 

 



 
 :מצרכים לפבלובות

 
 חלבונים בטמפרטורת החדר 2

 קורט מלח
 גרם סוכר 60

 כפית תמצית וניל 1
 גרם אבקת סוכר 60

 כף קורנפלור 1

 לימון:-קרם מסקרפונהל
 

 גרם גבינת מסקרפונה בטמפרטורת החדר 225
 כפית תמצית וניל 1

 גרם אבקת סוכר 70
 כפות מיץ לימון 2

 לימון 1-קליפה מגוררת מ
 מ"ל שמנת מתוקה 250

 :לקונפיטורת דובדבנים
 

 .)ג' דובדבנים מגולענים )אפשר להשתמש בקפואים  150
 כוס( סוכר לבן 1/2ג' ) 100 

 כפות מים 2 
 לימון 1/4-מיץ מ

 אופן ההכנה:

 מעלות. בקערת מיקסר עם מטרפה מניחים 80-מחממים תנור ל: פבלובות .1
יחד חלבונים ומלח ומקציפים במהירות גבוהה עד שמתחיל להיווצר קצף 

 .לבנבן
מוסיפים פנימה את הסוכר בהדרגה ואת תמצית הווניל, וממשיכים להקציף  .2

 .דקות, עד שמתקבל מרנג יציב ומבריק 10הכל יחד 
מוסיפים פנימה את האבקת סוכר והקורנפלור ומקפלים בעזרת לקקן/מרית,  .3

 .ת אחידה. נזהרים שלא לשבור את הקצףרק עד שהתערוב

 

 המתכון של שירי צור

 מהפקולטה לארכיטקטורה

 פבלובה במילוי מסקרפונה

 



ומזלפים פבלובות קטנות  ,מעבירים את התערובת לשק זילוף עם צנתר חלק .4
 .על גבי תבנית תנור מרופדת בנייר אפייה

אופים את הפבלובות במשך שעתיים וחצי עד שלוש שעות, עד לייבוש מוחלט.  .5
 .המצננים לחלוטין ושומרים בקופסה אטומה עד לשלב הרכבת המנ

בקערת מיקסר עם מטרפה מניחים מסקרפונה, וניל,   :לימון-קרם מסקרפונה .6
-אבקת סוכר, מיץ וגרידת לימון וטורפים לתערובת אחידה במהירות נמוכה

 .בינונית
מגבירים את מהירות המיקסר ומוסיפים בזרם דק, תוך כדי הקצפה, את  .7

 .השמנת המתוקה
 .ממשיכים להקציף עד שנוצר קרם יציב .8
הקונפיטורה: מניחים דובדבנים, סוכר, מים ומיץ לימון בסיר בינוני. להכנת  .9

מבשלים על אש בינונית עד לקבלת סירופ סמיך וריבתי. מצננים מעט, עד 
 .להגעה לטמפרטורת החדר

 .מניחים בקערה ומוסיפים את הסוכר והברנדי .10
מערבבים היטב ומניחים לתותים לספוג את הברנדי ולשחרר את הטעמים  .11

 .שעהלמשך כ
הרכבת המנה: בתוך כל פבלובה מניחים כף גדושה מהקרם, ומעל הכל  .12

 מקונפיטורת הדובדבנים.יוצקים 

 

 

 

 

 

 

 

 בתיאבון!



  ס"מ 24תבנית בקוטר 
 

 לבסיס:מצרכים 
 )כדאי ביסקוויט שוקולד( ביסקוויטים טחונים לפירורים גרם 150

 גרם שקדים טחונים דק 50
 גרם חמאה מומסת 75

 למלית:
 30%מיכלים גבינת שמנת  2
 5%גבינה לבנה  יםמיכל 2

 כוס סוכר
 ביצים  4
 כפית תמצית וניל 1
 כף מיץ לימון סחוט טרי 1

 לציפוי:
 שמנת חמוצהגביעים  2

 כוס סוכר 1/3
 כפית תמצית וניל 1
 חוט טריכפית מיץ לימון ס 1

 לקישוט:
 עלים שטופים מעץ פרי

 שוקולד בטעם שאוהבים
 

 אופן ההכנה: 
 מעלות צלסיוס. 30-ממיסים את השוקולד ומקררים ל .1
מצפים כל עלה בשכבת שוקולד, לא דקה מידי כדי שהשוקולד לא ישבר,  .2

משאירים את הקצה הקרוב לגבעול חשוף על מנת לאפשר קילוף של העלה 
 ומניחים בצד.

. מניחים תבנית אפייה קטנה בתחתית צלסיוס מעלות 160-תנור ל מחממים .3
 .התנור ויוצקים לתוכה מים ליצירת סביבה עשירה באדים

מערבבים יחד בקערה ביסקוויטים טחונים, שקדים טחונים וחמאה מומסת  .4
 לתערובת פירורית.

 .(שכבה אחידה)להקפיד על בסיס יצירת לתבנית האפייה ומהדקים ל מעבירים .5
 מעבירים למקפיא בזמן שמכינים את מלית הגבינה. .6
הגבינות. מוסיפים את  שני סוגיבקערת המיקסר עם וו גיטרה מערבלים את  .7

 הסוכר ומערבלים היטב.

 

 המתכון של ליבי פישמן

 מהמרכז לחינוך קדם אקדמי

 עוגת גבינה אפויה

 



מערבלים היטב עד להטמעה  -מוסיפים את הביצים, בכל פעם ביצה אחת בלבד  .8
הלימון  ורק אז מוסיפים את הביצה הנוספת. מוסיפים את תמצית הווניל ומיץ

 ומערבלים שוב.
 יוצקים בעדינות את מלית הגבינה על גבי הבסיס שהתקרר ומעבירים לתנור. .9

 עד שהעוגה מתייצבת מעט בשוליה, אבל עדיין רוטטת. דקות, 60-אופים כ .10
מערבבים יחד שמנת חמוצה, סוכר,  המכינים את הציפוי: בקער האפייהזמן ב .11

 תמצית וניל ומיץ לימון. 
גה מהתנור ובזהירות רבה מצפים אותה. בעזרת מרית מוציאים את העו .12

 מיישרים את פני הציפוי. 
העוגה עדיין כשדקות של אפייה. מוציאים מהתנור  10מחזירים לתנור לעוד  .13

 .מצננים לטמפרטורת החדר .(במהלך הקירור)מתייצבת רוטטת ולא יציבה 
ותה אומעבירים  מקלפים את עלי השוקולד בזהירות, מקשטים את העוגה .14

 למקרר ללילה שלם.

 

 

 

 בתיאבון!

 

 

 

 

 

 



 שלושה שלבים להכנת העוגה 
 פחזניותה -שלב ראשון 

 מ״ל מים 100
 מ״ל  חלב 100
  גרם חמאה 100
 גרם  קמח 100

 כפית סוכר
 קורט מלח

 Mביצים גודל  3
 

 הבצק:הכנת 
 את המים, החלב, החמאה, הסוכר והמלח. מכניסיםבסיר קטן 

  מביאים לרתיחה עדינה מעל להבה בינונית ומבשלים עד שהחמאה נמסה.
, דקות נוספות 2מבשלים מוסיפים את הקמח ומערבבים מיד בעזרת כף עץ. 

 בערבוב מתמיד.
 מורידים מהאש ומעבירים את הבצק למיקסר עם וו גיטרה.

 דקות, לקירור הבצק. 3-4במהירות בינונית כמערבבים 
 עד להטמעה מלאה ואז מוסיפים ביצה שנייה. מוסיפים ביצה אחת בכל פעם

 ,ורך )לא נוזלי( אין צורך להוסיף ביצה נוספתביצים מתקבל בצק יפה  3אם אחרי 
 ממשיכים ללוש כדקה נוספת לקבלת בצק מבריק, דביק והומוגני.

 . דקות 15-כ אופיםמעלות  190-מחממים את התנור ל
 .דקות 20-כואופים  מעלות 160-ל מנמיכים

 הפחזניות צריכות להיות זהובות.- אין לפתוח את התנור באמצע התהליך
 ממלאים את הפחזניות בקרם פטיסייר...מקררים ו -השלב הבא

 
 קרם פטיסייר -שלב שני 

 חלמוני ביצה  4
 לורכפות( קורנפ 2 1/2)

 ל(מקל וניל )או כף תמצית וני
 כוס סוכר 1/2

 כוסות ורבע חלב 2
 )לא חובה( 38%שמנת מתוקה 

 
 אופן ההכנה 

. סכין 'מגלפים' את הגרגרים שבתוכוחוצים את מקל והניל לאורך ובעזרת  .א
 (את הקורנפלור, החלמונים, הסוכר והוניל )התרמיל+הגרגרים מכניסים

 לתערובת אחידה.סיר קטן. טורפים היטב ל
 מוסיפים את החלב וטורפים היטב לקבלת תערובת חלקה. .ב

 

 המתכון של יפה מסיקה

 מוסד הטכניון -ממחלקת משאבי אנוש

 עוגת קרוקומבוש

 



ממקמים את הסיר מעל להבה בינונית ומביאים לרתיחה תוך כדי בחישה  .ג
 .סמיךוממתמדת, עד שהקרם מבעבע 

 מסירים מהאש.ומבשלים את הקרם דקה נוספת מעל להבה בינונית  .ד
יחד עם קרם קציפים את השמנת המתוקה ומערבבים בלהעשרת הקרם מ .ה

 שעות. 8-לפחות כ אחרי שהקרם התקרר ,הפטיסייר
מעבירים את קרם הפטיסייר לשקית זילוף ובעזרת הצנתר מחוררים את  .ו

 הפחזנית וממלאים בעדינות.
 

 הקרמל -שלב שלישי
 ק"ג סוכר 1

 מים םגר 200
 גרם גלוקוז 100

 
 אופן ההכנה:

. עד שמתחיל להזהיב מחבת ומבשלים ביחדלסיר או לאת כל החומרים  מכניסים
מורידים מהאש. במידה והקרמל מתקשה בזמן העבודה אפשר להחזיר לאש על 

יש לעבוד מאוד  – מנת לרכך אותו שוב. להקפיד שיחומם מעט אך לא ישחים
 .בזהירות עם הקרמל בעודו חם )זהירות מכוויות בידיים(

ית ומתחילים )טובלים את הפחזנ החיבור של החלקים מתבצע על ידי הכנת קרמל 
ניתן לחבר על קונוס /לחבר על  הרצויה.צורה ה בנייה של  -לעצב את צורת העוגה

 .)נירוסטה( עמוקה/בצורה של סלסלה קערה
 הפחזניות , אפשר לפזר אבקת סוכר מעלבמידה ולא מעצבים את העוגה בקרמל

 י.בעדינות או לטבול מעל שוקולד מריר/חלב
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הידעת?

עוגת ה"קרוקומבוש" 

ראת בצרפתית נק

"פייסמונטה" 

שפירושו "חיבור 

 חלקים"



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מצרכים:
 

 כוס סוכר 
  תקומפחיות חלב מ 2

 ממותקות(. תוחיפ 2של  זהה לזוכמות )רגיל חלב 
 )תלוי בגודל(ביצים  2-3

 )מקל וניל(וניל מתרמיל אחד 
 

שנוצר מהמסת הסוכר ושופכים את הקרמל ע"ג מחבת  ממיסים את הסוכר
לתבנית חסינת חום )סיליקון או פיירקס(. נותנים לקרמל להתקשות ובינתיים 

 לבבלנדר מערבבים את החלב, ביצים, ווניל. מסננים את התערובת לתבנית ע
ן מארי )תבנית מעלות( עם ב 130)שחומם לחום של  נורהקרמל ומכנסים לתשכבת 

 עליון זהוב(.השלוש )עד שהחלק  -מלאה מים בתחתית(. אופים כשעתיים
 ילה לפחות. לאים ומקררים תחילה בחוץ ואז במקרר לימוצ

 
 הופכים לתבנית הגשה ומגישים קר. 

 

 

 

 

 

 

 

 המתכון של לירז בלומנקרנץ מנצל

 מהפקולטה להנדסת חשמל

 פלאן קובני

 



 

 בתיאבון ונתראה בתחרות הבאה!
 

 

 


