הכנה כרמית אלקיים | צילום בועז לביא | קונספט ,עיצוב וסטיילינג מיכל מוזס ואיוונה ניצן ,פטיט גאטו

מתוק
התפוח

תפוח ודבש אינם רק הצמד הסמלי
הנצחי של החג ,אלא שני מרכיבים
שמשתדכים היטב זה לזה .העמדנו
אותם במרכז הפקת החג המתוקה
שלנו ,ששילבנו בה כוחות עם
מגזין נישה (לוגו) ,וחברנו לחברת
פטי גאטו ,היוצרת אירועי קונספט
מעוצבים ,ולכרמית אלקיים,
המתמחה בבישול בריא .בשלו
ועצבו זאת בעצמכם
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הקונספט

הקונספט של פטי גאטו לקינוחי החג הוא ירוק  -בצבע
ובמשמעות .הירוק מאפיין את תפוח הגרני סמית' העסיסי
החמצמץ ,והוא מתייחס למוצרים ידידותיים לסביבה ,לשימוש
חוזר בכלים ובחפצים ולקינוחים הבריאים של כרמית אלקיים,
הידידותיים לגוף שלנו .פלטת הצבעים שנבחרה לכל המנות
ולפריטי העיצוב כוללת גוונים של ירוק וחום–עץ  -שילוב צבעים
טבעי והרמוני לעין ,המתחבר לקינוחים הבריאים .כדי לרענן את
רהיטי העץ שולבו בהם אלמנטים בצבעים ירוקים ובגוונים טבעיים:
כלי קרמיקה ,זכוכית ועץ נצבעו בגוונים שונים של ירוק ,נוספו
צמחים ,תפוחים טריים וסידורי פרחים שהוסיפו רעננות ואווירה
ביתית .סלסילה מנצרים ,חוטי רפיה ושפגט וגם השטיח הוסיפו
רובד נוסף של מרקם ועומק .כלים שונים הוצאו מהמטבח ושימשו
לצורכי עיצוב; תבניות טארט בגדלים שונים הפכו לתמונות,
תבנית פאי מנחושת הפכה לשלט על ידי צביעתה בצבע לוח גיר,
ושלל קופסאות שימורים ,צנצנות ובקבוקי זכוכית משומשים הפכו
לאגרטלי פרחים או לפריטי עיצוב בפני עצמם.

זמן הכנה  60דקות | רמת קושי קל | כשרות חלבי

עוגת תפוחים

עוגה פשוטה ומלאת ניחוחות קינמון לקפה שאחרי הארוחה.
החומרים לתבנית קוגלהוף בקוטר  24ס"מ
או ל– 2תבניות אינגליש קייק

 2כוסות ( 280גרם) קמח כוסמין
 1שקית אבקת אפייה
 2כפיות קינמון
 1/4כפית מלח
 50גרם חמאה ,רכה
 1כוס סוכר חום
 2ביצים
 1/2כוס חלב
½ 1כפיות תמצית וניל
 2תפוחי עץ גרני סמית ,קלופים ללא ליבה,
חתוכים לקוביות
אבקת סוכר לקישוט
אופן ההכנה

 1מערבבים בקערה את קמח הכוסמין ,אבקת האפייה,
הקינמון והמלח .מניחים בצד 2 .מערבבים את החמאה והסוכר
במערבל מזון עד שהתערובת תפוחה מעט 3 .מוסיפים את
הביצים ,החלב ,תמצית הווניל ותערובת הקמח ומערבלים
במשך  2דקות 4 .מוסיפים את התפוחים ומערבבים בכף עץ.
 5מעבירים לתבנית משומנת ואופים במשך  40דקות בתנור
שחומם מראש ל– 180מעלות .מצננים ומחלצים את העוגה
מהתבנית לצלחת הגשה .מפזרים מעט אבקת סוכר מעל.
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עוגיות מודפסות

מדפיסים דוגמה גרפית נבחרת במדפסת בעלת דיו אכיל על גבי
יריעות נייר סוכר .מדביקים את הניירות המודפסים לעוגיות בריבה
או בזיגוג אחר .אפשר גם להדביק על העוגיות בצק סוכר כרקע
(בזיגוג) ולהטביע עליהן דוגמאות ברויאל אייסינג לבן.

זמן הכנה  15דקות | רמת קושי קל | כשר פרווה

רויאל אייסינג

רויאל אייסינג הוא זיגוג לבן מט (להבדיל ממבריק) העשוי
מחלבונים ומאבקת סוכר ומשמש לעיטור עוגיות ועוגות.
אפשר להוסיף לו צבע מאכל ותמציות טעם .הוא מתייבש
ומתקשה באוויר הפתוח כעבור  20דקות.
החומרים

 2חלבונים
½ 1כוסות אבקת סוכר
 1כפית מיץ לימון
אופן ההכנה

מערבלים במערבל עם וו גיטרה את החלבונים .מוסיפים
בהדרגה  1/2את אבקת הסוכר ומיץ הלימון וממשיכים לערבל
במשך  7-5דקות עד קבלת זיגוג יציב ומבריק במרקם נוח
להזלפה .אפשר להוסיף לתערובת טיפות אחדות של תמצית
טעם וצבע מאכל .לקבלת הציפוי הירוק שעל העוגה הוסיפו
לתערובת  2-1כפות קרם פיסטוק וערבבו היטב.
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קצפיות ירוקות

מכינים קצפיות פשוטות ,אך
כשהקצף מוכן ,לפני ההזלפה,
מערבבים לתוכו צבע מאכל ירוק
בגוונים ובמינונים שונים .אפשר
להוסיף לקצף גם תמצית פיסטוק
או תמצית נענע טבעית.

זמן הכנה  90דקות | רמת קושי בינוני | כשרות חלבי

פאי שומשום ,ריקוטה ותפוח בדבש

זמן הכנה  60דקות | רמת קושי בינוני | כשרות חלבי

קעריות פילו עם תפוחים מקורמלים

הבצק של הפאי יכול להתאים לכל מילוי אחר שאהוב עליכם.

מנה אישית יפהפייה.

החומרים לתבנית פאי בקוטר  22ס"מ

החומרים ל– 10תבניות פאי קטנות

לפאי

לקעריות פילו

 1/2כוס ( 90גרם) קמח כוסמין
 1כוס ( 100גרם) שיבולת שועל ,טחונה במעבד מזון ,או קוואקר
 1/2כוס ( 75גרם) שומשום מלא
 1/4כפית מלח
 3כפות שמן קוקוס
 3כפות סירופ מייפל טהור או סילאן

 6דפי בצק פילו
 2כפיות חמאה ,מומסת
 1כף סוכר חום

למלית גבינה ותפוחים

 250גרם גבינת ריקוטה
 2ביצים
 1חלמון
 1/4כוס ( 60מ"ל) יוגורט עזים
 1כוס ( 150גרם) דבש
 3כפות קורנפלור
 1/2כפית קינמון
 2תפוחי עץ גרני סמית ,קלופים וחתוכים לפלחים

לתפוחים

 2תפוחים עץ גרני סמית ,פרוסים דק במנדולינה
(לעיגולים שלמים או חצויים)
 1כף מיץ לימון
 1כף חמאה
 2כפיות סוכר חום
 1כף רסק תפוחי עץ (ללא תוספת סוכר)
מעט קינמון
מעט ג'ינג'ר טרי ,מגורר
כמה קוביות קטנות של ג'ינג'ר מסוכר לקישוט
אופן ההכנה
קעריות הפילו

אופן ההכנה
הפאי

 1מערבבים בקערה את הקמח ,שיבולת השועל (או הקוואקר),
השומשום והמלח 2 .מערבבים בקערה נפרדת את שמן הקוקוס
וסירופ המייפל (או הסילאן) .מוסיפים את תערובת השמן
והמייפל לתערובת הקמח ומערבבים בידיים עד קבלת תערובת
במרקם של חול 3 .משטחים את התערובת בתבנית משומנת
באצבעות רטובות .חשוב ליצור לפאי דפנות .אופים במשך 20
דקות עד שהבצק זהוב .מצננים.
מלית הגבינה והתפוחים

 1טורפים בקערה את כל מרכיבי המלית למעט התפוחים2 .
מוזגים את תערובת הגבינה לתחתית הפאי האפויה ומסדרים
את פלחי התפוחים מעל 3 .אופים במשך  30-25דקות בתנור
שחומם מראש ל– 180מעלות עד שהמלית מתייצבת .מצננים
היטב ושומרים בקירור.
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 1משטחים  3דפי פילו בכל פעם על משטח העבודה .חותכים
עיגול בקוטר רחב יותר מתבנית הפאי ברינג או בכוס 2 .מורחים
על כל עיגול בצק מעט חמאה מומסת במברשת ומפזרים מעט
סוכר .מניחים בתבניות פאי משומנות 3 .חוזרים על הפעולה עם
שכבות הבצק הנותרות ,כך שבסופו של דבר יש בכל תבנית
שכבות של  3עיגולי בצק פילו 4 .אופים במשך  10דקות עד
שהבצק מזהיב .מניחים על רשת לקירור.
התפוחים

 1מניחים את התפוחים הפרוסים בקערה עם מיץ הלימון 2 .ממסים
את החמאה במחבת על אש נמוכה ,מוסיפים את הסוכר ומערבבים
במשך  3דקות עד שהסוכר מתקרמל .מסירים מהאש 3 .מוסיפים
את רסק התפוחים ,התפוחים ,הקינמון והג'ינג'ר ומחזירים לאש.
מבשלים על אש נמוכה תוך כדי ערבוב בכף עץ עד שהתפוחים
מתרככים 4 .מוציאים את קעריות הבצק מהתבנית ומסדרים אותן
בצלחת הגשה .ממלאים כל קערית בצק בתפוחים המקורמלים
ומפזרים מעל קוביות קטנות של ג'ינג'ר מסוכר.
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זמן הכנה  40דקות | רמת קושי קל | כשרות חלבי

זמן הכנה ?? | רמת קושי ?? | כשרות חלבי

קאפקייק לימון ותפוחים

זיגוג פיסטוק לקאפקייקס

החומרים ל– 12מאפים אישיים

½ 310( 2גרם) קמח כוסמין מלא
 1כף אבקת אפייה
 1/2כוס ( 70גרם) סוכר חום
 1/2כפית מלח
 2ביצים
½ 1כוסות יוגורט עזים
 60גרם חמאה ,מומסת
קליפות לימון מגוררות מ– 3לימונים
 2תפוחי עץ גרני סמית ,חתוכים לקוביות
 1כף מיץ לימון
 1כף סוכר
 1/2כפית קינמון
אופן ההכנה

 1מערבבים בקערה את כל החומרים היבשים 2 .טורפים
בקערה נפרדת את הביצים במטרפה ומוסיפים את היוגורט,
החמאה וקליפות הלימון 3 .מעבירים את תערובת הביצים
לקערת הקמח ומערבבים עד שהקמח נבלע והתערובת אחידה.
 4מערבבים בקערה נפרדת את קוביות התפוחים ,מיץ הלימון,
הסוכר והקינמון .מוסיפים את התפוחים לתערובת הבצק
ומערבבים 5 .ממלאים תבנית שקעים משומנת או עטרות נייר
עד  3/4גובה ואופים במשך  20דקות בתנור שחומם מראש
ל– 200מעלות .מצננים.
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החומרים
 1גביע ( 250גרם) גבינת שמנת
 5כפות חמאה בטמפרטורת החדר
 3/4כוס ( 100גרם) אבקת סוכר
גרם שוקולד לבן
 3כפות מחית פיסטוק (להשיג בחנויות אפייה מתמחות)

אופן ההכנה
 1מערבלים במערבל עם וו גיטרה את גבינת השמנת,
החמאה ואבקת הסוכר עד קבלת קרם חלק ואוורירי.
 2ממסים את השוקולד הלבן בבן מארי או במיקרוגל,
מוסיפים לקרם ומערבבים 3 .מוסיפים לתערובת את
מחית הפיסטוק ומערבלים עד קבלת קרם אחיד.
מורחים או מזלפים את הזיגוג על הקאפקייקס.

זמן הכנה  4שעות | רמת קושי קל | כשרות פרווה

תפוחים מיובשים

פירות מיובשים בייבוש ביתי ללא כל תוספת הם תענוג
ייחודי .אפשר להחליף את התפוחים באגסים או בכל פרי
עונתי אחר.
החומרים

 3תפוחי עץ גרני סמית ,פרוסים דק במנדולינה (אין צורך
לגלען או לקלף)
קערה עם מים קרים
 1/2לימון סחוט טרי
אופן ההכנה

 1מניחים את התפוחים בקערת המים עם מיץ הלימון
ומשרים במשך כמה דקות 2 .מסננים את התפוחים
ומסדרים אותם על  2רשתות תנור 3 .בתנור שחומם
מראש ל– 60מעלות בטורבו במשך ½ 3שעות (זמן האפייה
יכול להיות ארוך יותר ,תלוי בסוג התפוח ובתנור).
 4שומרים את התפוחים בכלי סגור ומשתמשים לנשנוש,
כתוספת לסלט ולאפייה.

זמן הכנה  20דקות | רמת קושי קל | כשרות פרווה

ערק שמח
החומרים לליטר משקה

 3כפות סוכר חום
 2כפיות ג'ינג'ר טרי ,מגורר
 1/8כפית הל טחון (ללא התרמיל)
 1כף מיץ לימון סחוט טרי
 1/4כוס תרכיז תפוחים טבעי (ללא תוספת סוכר)
 1ליטר סודה או מים מינרליים קרים
 40מ"ל ערק
קרח כתוש וקוביות תפוחי עץ להגשה
אופן ההכנה

 1טוחנים במכתש ועלי את הסוכר ,הג'ינג'ר ,ההל ומיץ
הלימון עד קבלת מרקם של משחה 2 .מעבירים לקנקן
ומוסיפים את תרכיז התפוחים 3 .מוסיפים את הסודה (או
המים) והערק ,מערבבים ומגישים עם הקרח כתוש וקוביות
התפוחים.
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עשו זאת בעצמכם :פריטים ירוקים

 lמעמד לעוגה מפמוט וצלחת זכוכית קנו בשוק או בחנות
יד שנייה פמוט וצלחת פשוטה מזכוכית .הדביקו את
הצלחת על הפמוט בעזרת דבק ( E6000דבק המשמש
להדבקת חומרים שונים לזכוכית) .המתינו לייבוש הדבק
וצבעו את הכלי בצבע אמייל ירוק.
 lשלט מתבנית פאי ישנה צבעו את התחתית הפנימית של
התבנית בצבע לוח בשתי שכבות בשתי וערב ,המתינו
כשעה בין השכבות (תלוי בעובי שכבת הצבע ובמזג
האוויר) .לאחר ייבוש הצבע כתבו בגיר ברכת שנה טובה
(או כל דבר אחר שתרצו).
 lתמונות מתבניות טארטלטים הדביקו על התחתית
הפנימית של התבנית הדפסה של תמונה או טפט.
השוליים המסולסלים יהפכו למסגרת ההדפס.
 lשונות השתמשו בפחיות שימורים כאגרטלים ,כרכו
בקבוקים וצנצנות בחוטי רפיה ובחוטי שפגט ,והוסיפו
סרטי סאטן בנגיעות קטנות לתוספת של ברק וחגיגיות
לאוכל ולעיצוב.

זמן הכנה  40דקות | רמת קושי קל | כשרות פרווה

עוגיות כוסמין ,תפוחים מיובשים וקוקוס

עוגיות רכות שכיף לנשנש כל השנה .אם לא מצאתם פתיתי
כוסמין השתמשו בפתיתי שיבולת שועל.
החומרים ל– 30עוגיות

 100גרם חמאה ,רכה
 1כוס ( 200גרם) סוכר חום (דמררה או כהה)
 1ביצה
 2כפות מים או חלב או משקה שיבולת שועל
 1/2כפית קינמון טחון
 1/2כפית סודה לשתייה
 1/2כפית מלח
 1כוס תפוחי עץ מיובשים ,חתוכים לקוביות קטנות (ראו מתכון
לתפוחים מיובשים בעמ' ?)
 1/2כוס ( 50גרם) קוקוס טחון
½ 1כוסות ( 150גרם) פתיתי כוסמין או פתיתי שיבולת שועל
 1כוס ( 140גרם) קמח כוסמין
אופן ההכנה

 1מקציפים בקערה את החמאה והסוכר 2 .מוסיפים את הביצה
והמים (או חלב או משקה שיבולת שועל) ומערבלים 3 .מוסיפים
לקערה את כל שאר המרכיבים ומערבבים במרית עד קבלת
תערובת אחידה 4 .יוצרים מהתערובת כדורים קטנים בידיים לחות
ומסדרים אותם במרווחים ב 2-תבניות מרופדות בנייר אפייה.
 5אופים במשך  15דקות בתנור שחומם מראש ל– 180מעלות.
מצננים .שומרים בקופסה סגורה במשך שבוע.
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קומפוט תפוח ואגס

שילוב מעניין במשקה של ג'ינג'ר טרי ,ענפי רוזמרין ,מקל קינמון ווניל.
החומרים ל– 4כוסות

 4תפוחי עץ גרני סמית ,קלופים ,מגולענים ופרוסים
 4אגסים ,קלופים ,מגולענים ופרוסים
½ 1כוסות יין אדום או יין לבן
½ 1כוסות מיץ תפוחים טבעי (ללא תוספת סוכר)
 1/4כוס סירופ מייפל טהור
 1כף תמצית וניל
מעט מלח
לזר תבלינים (כרוך בשקיק בד)
 2גבעולי רוזמרין
 1/2מקל וניל ,חצוי לאורכו
 2ס"מ ג'ינג'ר טרי
 4גרגירי פלפל שחור
 3מסמרי ציפורן
 1מקל קינמון
אופן ההכנה

 1מרתיחים בסיר קטן מכוסה על אש בינונית את כל המרכיבים
(כולל זר התבלינים) .מסירים את המכסה וממשיכים לבשל
במשך  1/4שעה עד שהפירות מתחילים להתרכך 2 .מוציאים
את הפירות ומניחים אותם בקערה בצד 3 .מרתיחים את הנוזל
שבסיר עם זר התבלינים .מצמצמים את הנוזל למחצית מהכמות,
טועמים ומתקנים תיבול (ממתיקים עם מייפל) 4 .מוציאים את
זר התבלינים ,מוזגים את הנוזל על הפירות ,מקררים ,מכסים
ומעבירים למקרר למשך שעה לפחות .אפשר להגיש קר או
לחמם לפני ההגשה.
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שוקולד ביתי

שילוב של שוקולד איכותי  %70מוצקי קקאו וממרח
חרובים .אפשר להתפרע עם כל תוספת שאוהבים ,כגון
קליפת תפוז מגוררת ,קוביות קוקוס או חמוציות ,או לוותר
על כל התוספות.
החומרים לתבנית בגודל  22X17ס"מ

 300גרם שוקולד מריר  70%מוצקי קקאו
 350גרם ממרח חרובים אורגני
 1/3כוס תפוחי עץ מיובשים ,חתוכים לקוביות קטנות
 1/3כוס פיסטוקים ,קלויים קלות
 1/3כוס אגוזי לוז ,קלויים
אופן הכנה

 1ממסים את השוקולד וממרח החרובים בבן מארי.
מערבבים קלות ,מסירים מהאש ומוסיפים את שאר
החומרים 2 .יוצקים את התערובת לתבנית מרופדת
בנייר אפייה ,משטחים ומעבירים למקרר לשעתיים.
 3פורסים את השוקולד בסכין משוננת לריבועים
בגודל ½ 2ס"מ ושומרים במקפיא .מגישים קפוא.

78

דרך האוכל ifeel.co.il

זמן הכנה  30דקות | רמת קושי קל | כשרות חלבי

סוכריות תפוחים על מקלות סוס
החומרים ל– 6תפוחים

 2כוסות סוכר
מעט מים
 120מ"ל ( 1/2מכל) שמנת מתוקה
 6תפוחי עץ גרני סמית
 6מקלות סוס (ליקריץ)
 1כוס אגוזים מקורמלים או אגוזים קלויים ,קצוצים
אופן ההכנה

 1ממסים את הסוכר בסיר עם המים ומבשלים עד
יצירת קרמל 2 .יוצקים לסיר את השמנת המתוקה
ומבשלים תוך כדי ערבוב עד הסמכה .מצננים מעט.
 3נועצים בתפוחים את מקלות הסוס (ליקריץ),
טובלים ברוטב ולאחר מכן בקערה עם כוס ברס
(אגוזים מקורמלים) או אגוזים קלויים קצוצים.
מניחים על תבנית מרופדת בנייר אפייה להתקשות.
שומרים הרחק מלחות.
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השילוב המושלם

פטי גאטו ( (Petit Gateauהיא חברה שהקימו מיכל מוזס
(שפית ,קונדיטורית ,קייטררית ועיתונאית אוכל ,בוגרת
בית הספר  Cordon Bleuבפריז) ואיוונה ניצן (מעצבת
רב–תחומית ,בעלת תואר ראשון בעיצוב תעשייתי ,עיצבה
וניהלה פרויקטים בתחום העיצוב והמיתוג) המשלבת
בין עיצוב לאוכל .מטרת החברה ליצור קונספט מכל
האלמנטים שעל השולחן  -האוכל ,הצלחות והסביבה ,תוך
כדי שילוב עזרים גרפיים ודקורטיביים ליצירת מראה שלם
ומוקפד .קהל היעד הוא חברות עסקיות ,חוגגי מסיבות
חתונה ,אירועי בני מצווה ועוד.
www.petitgateau.co.il

אימון בריא

כרמית אלקיים התאהבה בבישול הבריא בשלב מאוחר
יחסית בחייה .אחרי קריירה מצליחה בשירות הביטחון היא
החליטה בגיל  50לעשות שינוי גדול ולהפוך לשפית .היא
נסעה ללמוד בישול ב–Natural Gourmet Institute for Health
 and Culinary Artשבניו יורק ,וכשחזרה החלה להפיץ את
תורת המטבח הטעים והבריא בארץ .בביתה שבגליל היא
מקיימת סדנאות בישול בריא לקבוצות ,וממנו היא יוצאת
לאימונים אישיים בכל רחבי הארץ .האימון כולל הבנת צורכי
התזונה של כל בני המשפחה והצעת מתכונים בריאים תוך
כדי הדגמת בישולם עם בני הבית ,וכך המשפחה לומדת
טכניקות בישול חדשות ובריאות .בסוף התהליך נוצר
למשפחה ספר מתכונים משפחתי.
www.bari-carmit.co.il
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אריחים סטודיו יש מאין | ארגזים וצנצנות זכוכית ירוקות חדרים
שטיח איתמר  -שטיחים בעיצוב עכשווי | דבש וחלת דבש יד מרדכי

