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אני מאוד אוהבת ארוחה שיש בה רק סלט, פרוסת לחם טובה וכוס יין. "סלט 
גדול" הוא פרק של ארוחות כאלה, עם סלטים בריאים, צבעוניים ומגרים, 

שמוקדשים באהבה לכל חברי הצמחוניים והטבעוניים. כשאני מכינה סלט למנה 
עיקרית חשוב לי שהוא ישביע. אני משלבת בו פחמימות, דגנים או קטניות. אני 
מבשלת עדשים, גרגירי חומוס, קינואה, כוסמת ואורז, שיכולים לעמוד במקרר 

במשך יומיים-שלושה, וככה אני מכינה סלט למנה עיקרית בדקה בערך. יש 
בסלטים שילובים מפתיעים שעל חלקם עליתי במקרה, כי המון פעמים באמצע 

השבוע אין לי זמן ואני משתמשת במה שאני מוצאת בבית. תרגישו חופשי לשנות, 
להוסיף, לגרוע. סלטים מקבלים )כמעט( הכול. 

מוקדש לאוכל שילדים אוהבים לגדול עליו. אוכל  ערב משפחתי 
מבושל, לא מורכב וטבעי ככל הניתן, אוכל שמכינים שוב ושוב ושמטרתו לאסוף 

את כל בני המשפחה סביב השולחן. כל מתכון מייצר אינטימיות משפחתית 
בדרכו, והופך עם השנים לזיכרון של בית.

נוצר במהלך הכתיבה. העורכת שלי הציעה להכניס לספר  תי  בי תי  י אסי
את המתכונים האסייתיים שלי, ואני לא הייתי בטוחה שיש להם מקום בספר 

שמנסה להגדיר את המטבח הישראלי הביתי. אבל השתכנעתי. המטבח האסייתי 
מצוי מסביבנו, במסעדות, בשווקים ובמרכולים. כולנו, ללא הבדל גיל, מוצא או 

מעמד, נהנים ממנו והוא הפך לחלק מאיתנו.
כל המנות האסייתיות שאספתי לפרק הזה נולדו ברגעים כאלה באמצע 
השבוע, כשהיה בבית חשק למשהו אחר, לטעם חדש או לריח ממקום רחוק. 
המטבח האסייתי תמיד מצליח למלא את החשק הזה, כי יש בו קריצה, איזה 

טוויסט קטן שמוציא מהשגרה. אני בטוחה שכמוני תמצאו שכיף וקל לבשל אוכל 
אסייתי. הוא מורכב משפע ירקות וטעמים מעוררים המתאימים למזג האוויר 

הקיצי שלנו ומאוד פשוט ליישם אותו באמצע השבוע, כל עוד התארגנתם על 
מזווה אסייתי זמין )ראו עמ’ 217(.
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סלט עדשים שחורות עם 
אספרגוס, תפוח עץ, אנדיב, 

צנוניות ופטה 

10-8 מנות

סלט עדשים שמח
את העדשים השחורות גיליתי לפני שנים בכפר קטן בצרפת.

מראן האלגנטי, כשל קוויאר, מיד משך את תשומת לבי. עד אז הכרתי
רק את הכתומות והירוקות, משום שאת השחורות, המשובחות יותר,

לא ייבאו עדיין לישראל. הן מאוד טעימות ויש להן תכונה אחת נפלאה 
במיוחד - הן שומרות על צורתן לאחר הבישול, בשונה מהאחרות.

מעבירים את העדשים לסיר בינוני. יוצקים 3 כוסות מים . 1
ומביאים לרתיחה. בעזרת כף רחבה ושטוחה מסירים את הקצף 
שנוצר על פני הנוזל. ממשיכים לבשל תוך בעבוע עדין בסיר לא 

מכוסה 15-10 דקות, עד לרמת אל דנטה. מסננים את העדשים 
מיד ושוטפים אותן במים קרים.

חותכים את האספרגוס לרבעים, את הרבע התחתון זורקים. . 2
מניחים את רבעי האספרגוס בקערה, יוצקים מעל מים רותחים 

וחולטים 3-2 דקות. מסננים ושוטפים במים קרים. מסננים 
בשנית ומייבשים.

מגלענים את התפוח וחותכים אותו לרבעים. פורסים לפרוסות . 3
דקות. פורסים את הצנוניות לעיגולים דקיקים. את הפריסה 

מומלץ לעשות במנדולינה.

מעבירים את העדשים והאספרגוס לקערה גדולה. מוסיפים את . 4
שאר חומרי הסלט ומערבבים בעדינות. 

שמים בצנצנת את מרכיבי הרוטב ומנערים היטב. יוצקים את . 5
הרוטב על הסלט ומערבבים. מגישים על צלחת יפה. 

בימי החורף, כאשר השומר במיטבו, אני אוהבת להחליף את 
האנדיב בשומר. אני פורסת 2 שומרים לשמיניות וצולה אותם 

בחום בינוני, עם שמן זית ומלח, 30 דקות או עד השחמה 
ומוסיפה לסלט.

1 כוס עדשים שחורות, שטופות

צרור אספרגוס, שטוף

1 תפוח עץ מסוג גרנד סמית

5-4 צנוניות קטנות, שטופות 

2 ראשי אנדיב, חתוכים לשמיניות

זר ארוגולה, שטוף ומיובש

 חופן אגוזי מלך,
קלויים וקצוצים גס

 150 גרם פטה כבשים,
מפוררת גס

לרוטב

3 כפות מיץ לימון או חומץ שרי

¼ כוס שמן זית

½ כפית מלח

¼ שן שום, קצוצה

כאשר מבשלים קטניות, לא ממליחים את מי הבישול כי זה מאט את קצב ההתרככות.
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סלט כוסמת, עדשים שחורות, 
בטטות ובצלים

4 מנות

סלט כוסמת ועדשים ביוגורט ונענע
הסלט הזה נולד כאשר החלטתי לנסות לפצח את סוד הכוסמת.
והוא יצא כל כך נפלא שהכנתי אותו באותו החודש קצת יותר

מדי פעמים. אם אינכם מכירים את הכוסמת הירוקה כדאי לכם
לנסות, היא קלה ופשוטה להכנה ואולי, כמוני, תגלו אהבה חדשה.

מסננים את הכוסמת ממי ההשריה. מרתיחים מים בסיר גדול . 1
)כמו לפסטה(, מוסיפים את הכוסמת לסיר ומבשלים 10 דקות. 

טועמים. אם הגרגירים מעט קשים, מבשלים עוד 2 דקות או עד 
ריכוך. מסננים ומניחים בצד. 

מעבירים את העדשים לאותו הסיר )כדי לחסוך בכלים(, יוצקים . 2
3 כוסות מים ומביאים לרתיחה. בעזרת כף רחבה ושטוחה 

מסירים את הקצף שצף על פני הנוזל. ממשיכים לבשל תוך 
בעבוע עדין בסיר לא מכוסה 15-10 דקות, עד לרמת אל דנטה. 

מסננים את העדשים מיד ושוטפים אותן במים קרים.

מחממים תנור ל-180 מעלות. . 3

חותכים את הבצלים האדומים לשמיניות, מסדרים אותם . 4
בתבנית צלייה, מושחים ב-2 כפות שמן זית ומעט מלח וצולים 

20 דקות. 

בזמן צליית הבצלים קוצצים את הבטטה לקוביות קטנטנות . 5
ומערבבים אותן עם 2 כפות שמן זית, מלח ומעט פלפל. 

מוסיפים אותן לבצלים שבתנור וממשיכים בצלייה עוד 15 דקות, 
או עד התרככות הבטטות.

בווק או במחבת עמוקה מחממים 3 כפות שמן זית. מוסיפים . 6
את הבצל הירוק ומטגנים 2 דקות, מוסיפים את השום והכוסמת 
ומטגנים תוך ערבוב מתמיד 5 דקות נוספות. מעבירים לקערה. 

חותכים את התרד לרצועות דקות ומוסיפים לקערה יחד עם כל . 7
שאר החומרים, מערבבים, טועמים ומתקנים תיבול.

½ כוס כוסמת לא קלויה )ירוקה(, 
שהושרתה במים 3 שעות

½ כוס עדשים שחורות, שטופות

7 כפות שמן זית

2 בצלים אדומים, קלופים

1 בטטה גדולה, קלופה

8 בצלים ירוקים, קצוצים

4 שיני שום, קצוצות

 צרור קטן של עלי תרד
צעירים, שטופים

½ כפית מלח

½ כפית פלפל שחור גרוס 

½ כפית כמון טחון

4 כפות יוגורט

1 כף נענע קצוצה

½ כפית קליפת לימון מגוררת

½ כפית מיץ לימון

שמים בקערת הגשה קטנה את 
מרכיבי רוטב היוגורט, מערבבים 

היטב ומגישים לצד הסלט 
במרכז השולחן.

רוטב יוגורט ונענע

אם משרים עדשים שעתיים במים קרים ומסננים, משך הבישול לאחר הרתיחה מתקצר ל-5 
דקות בלבד.
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סלט מש, קינואה שחורה, גזר, 
בטטה, דלעת ותרד

4 מנות

סלט מש, קינואה שחורה וכל הכתומים
הנבטת קטניות מעולם לא היתה חלק מעולמי, עד שחברה יקרה

חלתה בסרטן וביקשה לאכול אוכל מונבט ובריא. זה אחד מהסלטים 
שבישלתי עבורה. יש בו מהכול - הוא טעים, יפהפה ועתיר טקסטורות

עם הפתעה בכל ביס. לפעמים אני חושבת בחיוך מבויש
שאולי, אולי, בזכותו היא הבריאה.

מחממים תנור ל-200 מעלות. . 1

חותכים את הגזר, הבטטה והדלעת לחתיכות קטנות, מעבירים . 2
לתבנית מרופדת בנייר אפייה, מערבבים עם שמן זית, מלח 

ופלפל שחור וצולים 30 דקות. 

בסיר בינוני מרתיחים מים, מוסיפים את הקינואה ומבשלים ללא . 3
מכסה 15 דקות, או עד ריכוך )אם משתמשים בקינואה לבנה, 

היא זקוקה ל-8 דקות בישול בלבד(. מסננים במסננת דקה.

שמים בצנצנת את מרכיבי הרוטב ומנערים היטב.. 4

בקערה גדולה מערבבים את כל מרכיבי הסלט, יוצקים מעל את . 5
הרוטב, מערבבים ומגישים עם טחינה לימונית. 

1 כוס נבטוטים או כוס מש מונבטת

½ כוס קינואה שחורה

2 גזרים, קלופים

1 בטטה קטנה, קלופה

250 גרם דלעת, קלופה

½1 כפות שמן זית

קורט מלח 

קורט פלפל שחור גרוס טרי

 חופן עלי תרד צעיר
או עלי ארוגולה

 כוס אוכמניות מיובשות 

 כוס אגוזי מלך,
קלויים וקצוצים

 1 פלפל ירוק חריף טרי,
קצוץ )אם אוהבים(

לרוטב

4 כפות מיץ לימון 

¼ כוס שמן זית

½1 כפות סילאן

1 שן שום, קצוצה

1 כפית מלח

להגשה

 טחינה לימונית )ראו עמ' 203(
או גבינה צפתית מגוררת

ל-4 כוסות מש מונבטת - משרים בקערה כוס מש עם הרבה מים 
למשך הלילה. מסננים, שוטפים היטב ונותנים למש לנוח במסננת, 

מכוסה במגבת כהה למשך יממה. במהלך זמן ההנבטה שוטפים את 
המש כל כמה שעות ומסננים, וזאת כדי לשמור על סביבה לחה. 

לאחר ההנבטה מאחסנים את המש במקרר בקופסא אטומה לאור 
וללחות. בעת השהייה במקרר תהליך ההנבטה יתמתן משמעותית.

בדרך זו אפשר להנביט גם עדשים, חומוס ושעועית.

כיצד מנביטים מש )או קטניות באופן כללי(
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סלט כוסמת, ירקות טריים,
סּומק ונענע

4 מנות

סלט בנות
אם יש ערבים שאפשר להכתירם כמוצלחים במיוחד, הם אלה

שבהם הבנות קופצות אלי לביקור. החברות היקרות שלי. הן באות 
בטרנינג, אחרי הכלים, הכביסה, ההשכבות, כולל של הבנים הגדולים, 

ומבקשות רק הקשבה. אנחנו פותחות שולחן עם מה שיש בבית, שותות יין 
משובח ולשעה קלה לבנו גואה משמחה שיש לנו אחת את השנייה.
הסלט הזה נולד בערב כזה, כשרציתי להכין פאטוש, והבנות ביקשו

"משהו בריא". אז במקום פיתה קלויה הוספתי כוסמת )שבמקרה
היתה לי כבר מבושלת במקרר(, והשאר היסטוריה.

מסננים את הכוסמת ממי ההשריה. מרתיחים מים בסיר גדול . 1
)כמו לפסטה(, מוסיפים את הכוסמת ומבשלים 10 דקות. 

 טועמים, ואם הגרגירים מעט קשים מבשלים עוד כ-2 דקות,
או עד ריכוך. מסננים ומעבירים לקערה.

מגררים את קליפת הלימון ושומרים בצד. קולפים בסכין קטנה . 2
את הקליפה שנותרה וקוצצים את בשר הלימון.

שמים בצנצנת את מרכיבי הרוטב ומנערים היטב.. 3

מעבירים לקערה עם הכוסמת את כל חומרי הסלט, כולל . 4
קליפת הלימון המגוררת וקוביות הלימון, יוצקים מעל את 

הרוטב, מערבבים ומתקנים תיבול. מפזרים מעל הסלט סומק 
ופירורי פטה ומגישים.

½ כוס כוסמת לא קלויה )ירוקה(, 
שהושרתה במים 3 שעות 

1 לימון שלם

20 עגבניות שרי, חצויות 

 2 מלפפונים, פרוסים
לחצאי עיגולים

4 בצלים ירוקים, קצוצים

חופן עלי נענע, שטופים ומיובשים

5 צנוניות, פרוסות לעיגולים דקים

צרור ארוגולה, שטופה ומיובשת

לרוטב

 כוס שמן זית

4 כפות מיץ לימון

1 שן שום, קצוצה

½ כפית מלח

להגשה

1 כפית סּומק טרי

100 גרם פטה מפוררת
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סלט ורוד
זה הסלט הראשון שבחרתי לפרסם בבלוג 

האוכל שלי. שנים אני מכינה אותו, ותמיד הוא 
מעלה חיוך של אושר גם אצל אלה שקינואה 
עבורם היא סוג של עונש. הסלק שצובע את 

עורה של הקינואה בוורוד מזכיר לי איך כשהייתי 
צעירה, אבל ממש צעירה, ידעתי להסמיק.

סלט קינואה, סלק, תפוחי עץ,
בצל ירוק, אוכמניות מיובשות 

ועשבי תיבול

10-8 מנות

מניחים את הסלקים בשלמותם . 1
בסיר רחב עם ½ כוס מים, מכסים, 

מרתיחים ומאדים על להבה בינונית-
גבוהה 30-20 דקות. בודקים מדי פעם 

אם נותרו נוזלים בתחתית הסיר. אם 
יש צורך, מוסיפים מעט מים רותחים. 

מוודאים שהסלקים התרככו למידת 
אל דנטה )הקיסם ננעץ בסלק עם 
התנגדות קלה(. שוטפים, קולפים 

 תחת מי ברז זורמים וחותכים
לקוביות קטנטנות.

מרתיחים מים בסיר גדול )כמו . 2
לפסטה(, מוסיפים את הקינואה 

ומבשלים 9-8 דקות. מסננים במסננת 
דקה. שוטפים במים קרים ומסננים 

מעודפי מים.

בזמן שהקינואה מתבשלת חותכים . 3
את תפוח העץ לרבעים, מגלענים 

ופורסים לפרוסות דקות. קוצצים את 
הבצלים הירוקים ואת גבעולי הסלרי 

לעיגולים קטנטנים.

שמים בצנצנת את מרכיבי הרוטב . 4
ומנערים היטב.

בקערה גדולה מערבבים את כל . 5
המרכיבים, יוצקים את הרוטב מעל, 

מערבבים ומגישים.

1 כוס קינואה

 2 סלקים בינוניים,
שטופים היטב מחול 

1 תפוח עץ מסוג גרנד סמית 

4 בצלים ירוקים

3 גבעולי סלרי צעירים ודקים 

 ½ כוס פטרוזיליה שטופה,
מיובשת וקצוצה

 ½ כוס נענע שטופה,
מיובשת וקצוצה

½ כוס אוכמניות מיובשות

100 גרם פטה כבשים, מפוררת

לרוטב

¼ כוס שמן זית

¼ כוס מיץ לימון

½ כפית מלח

1 שן שום, קצוצה

השתדלו לבחור תמיד סלקים קטנים ומתוקים שעדיין לא הספיקו 
להשמין ממי הגשם. טעמם מרוכז ועשיר ומתיקותם נפלאה.



29מנה עיקרית  ראשון עד חמישי : סלט גדול 28

סלט גרגירי חומוס, אפונה, 
כרובית, קישואים ומוצרלה טרייה

6 מנות

סלט גרגירי חומוס של דב
גיסי לשעבר, דב, הוא מהאנשים שאוכל טוב מענג אותם. אני שמחה,

כי כל המשפחה נדבקת באושר שלו. כאשר אני ממש רוצה להרעיף עליו 
אהבה אני מכינה לו את הסלט הזה, ודב, ברוטינה ששייכת רק לו, לוקח 

את הסלט ובקולו הרועם מודיע שאין מה לגעת בו כי הוא לא טעים.
כך זוכה האיש היקר הזה לאכול קערה שלמה של סלט וכולם מקווים 

שהפעם ישאיר גם להם משהו.

שוטפים את החומוס ממי ההשריה ומבשלים בסיר עם הרבה . 1
מים כ-½1 שעות, או עד ריכוך. מסננים. אם משתמשים בגרגירי 
חומוס קפואים, שמים אותם בקערה יחד עם האפונה )טרייה או 

קפואה(, יוצקים מים רותחים וחולטים 3 דקות. מסננים.

פורסים את הבצל לחצאי עיגולים דקיקים. מחממים כף שמן . 2
במחבת ומטגנים את הבצל עד השחמה קלה. מניחים בצד.

מחממים תנור ל-200 מעלות. . 3

מפרקים את הכרובית לתפרחות קטנטנות, מסדרים בתבנית, . 4
מתבלים ב-3 כפות שמן זית, מלח ופלפל שחור גרוס טרי 

וצולים 25 דקות. 

פורסים את הזוקיני לחצאי עיגולים, מערבבים אותם בקערה . 5
קטנה עם כף שמן זית, מעט מלח ופלפל שחור גרוס טרי 

ומוסיפים לתבנית. מערבבים עם הכרובית וממשיכים בצלייה 5 
דקות נוספות. מוציאים מהתנור. 

בקערה גדולה מערבבים בעדינות את כל חומרי הסלט. מתבלים . 6
בשמן, מיץ לימון ומלח, מערבבים, טועמים ומתקנים תיבול.

מעבירים לצלחת יפה וזורים זרעי כמון קלויים. טעים לטפטף . 7
מעט טחינה גולמית מעל.

½ כוס גרגירי חומוס שהושרו 
 בהרבה מים 12 שעות,

או ½1 כוסות גרגירי חומוס מבושלים 

¾ כוס אפונה טרייה או קפואה

1 בצל, קלוף

1 כף שמן קנולה

1 כרובית קטנה, שטופה

4 כפות שמן זית

¼ כפית מלח גס

קורט פלפל שחור גרוס 

2 זוקיני, שטופים

 ½ כוס עלי כוסברה
שטופים וקצוצים

 כדור מוצרלה בופאלו,
פרום לחוטים דקים

לרוטב

1 כף שמן זית 

1 כף מיץ לימון

½ כפית מלח אטלנטי

להגשה 

 כפית זרעי כמון קלויים
טחינה גולמית

איכות הקטניות המבושלות הקפואות מצוינת, ואפשר להמיר כמעט בכל מתכון את היבשות 
בקפואות: ½ כוס חומוס או שעועית יבשה )לפני השריה( שווה ל-3 כוסות גרגירים מבושלים 

או קפואים.
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סלט חורפי
מודה, אני לא עומדת בפני אוכל שחור,

אולי כי יש בו משהו שמאפשר חוויה עמוקה 
וחושנית. לכן התאהבתי גם באורז הבר, 
שגרגיריו מבריקים ושחורים כמו שוקולד 

מריר, צורתם כמקלות עדינים וטעמם אגוזי 
ועמוק. ניתן לשלב אותו עם אורז לבן או אורז 
מלא, אך השילוב המוצלח מכולם הוא בסלט, 

עם דגנים כמו חיטת כוסמין, בורגול,
קינואה או עדשים שחורות.

סלט אורז בר, אבוקדו,
כרוב אדום ותפוזים

4 מנות

מרתיחים 4 כוסות מים בסיר בינוני, . 1
מוסיפים אורז בר ומבשלים ללא 

 מכסה, תוך בעבוע עדין, 40 דקות,
או עד ריכוך. מסננים ומצננים.

פורסים את הכרוב האדום לשערות . 2
דקות, עדיף עם מנדולינה.

פורסים את הלימקווט לעיגולים . 3
דקיקים. אם משתמשים בלימון, 
קוטמים, חוצים ופורסים לרבעי 

עיגולים דקיקים.

שמים בצנצנת את מרכיבי הרוטב . 4
ומנערים היטב.

 מעבירים את כל חומרי הסלט. 5
 לקערה גדולה, מערבבים, יוצקים

את הרוטב ומגישים.

½ כוס אורז בר

¼ כרוב אדום, ללא העלים העבים

 1 לימקווט )לימון ננסי(
או ½ לימון בעל קליפה דקה

1 אבוקדו, קצוץ לקוביות

2 תפוזים, מפולטים )ראו עמ' 33(

צרור ארוגולה, קצוצה

¼ כוס אגוזי לוז, קלויים וקצוצים

רוטב

¼ כוס שמן זית

3 כפות מיץ תפוזים, סחוט 

2 כפות מיץ לימון

1 כף רוטב סויה

2 כפיות סילאן

½ שן שום, קצוצה קטן

¼ כפית מלח
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סינטה צלויה בשמן זית, דבש, 
פלפל שחור ורוזמרין

8 מנות

רוסטביף
קשה להצביע על נקודת השיא שבאכילת בשר משובח, אבל אפשר להמר 

על הרגע שבו נפגשות בתוך הפה פריכות מעטה הבשר החרוך עם עסיסיות 
המיצים הניגרים. שנים חיפשתי אחר המתכון וזמן הצלייה המדויק של 

רוסטביף, וכשהגעתי אליו התוצאה סיפקה את כל מאוויי החך. אל תשכחו 
לפתוח בקבוק יין אדום משובח ולהודות שהחיים יפים.

שעתיים לפני הצלייה מוציאים את הסינטה מהמקרר. . 1

מעסים את הסינטה בשמן זית, מניחים על רשת התנור כשצד . 2
השומן כלפי מעלה.

מהדקים מעל שכבת השומן פלפל שחור, זורים מלח ומזליפים . 3
דבש. מניחים ענפי רוזמרין.

מחממים תנור ל-250 מעלות, כ-30 דקות לפני הצלייה.. 4

יוצקים לתבנית ½1 כוסות מים ומכניסים אותה לתחתית התנור . 5
כדי שתאגור את נוזלי הצלייה.

מכניסים את הסינטה, שמונחת על הרשת, למרכז התנור וצולים . 6
20 דקות. מנמיכים את החום ל-170 מעלות וצולים 10 דקות. 

מכבים את התנור ומשאירים את הנתח 10 דקות נוספות בתוך 
התנור.

מוציאים את הנתח מהתנור, מכסים ברדיד אלומיניום כדי . 7
לשמור על החום שלו ונותנים לו לנוח 20 דקות לפני שפורסים. 

הנתח יהיה בדרגת מדיום-רייר. לדרגת מדיום צולים 5 דקות 
נוספות, ב-170 מעלות.

מזליפים שמן זית, ממליחים ומפלפלים, פורסים דק דק . 8
ומגישים לצד חרדל, עגבנייה, מלפפון חמוץ ולחם שחור. 

2 קילו סינטה מיושנת ומשוישת 
כהלכה עם שכבת שומן דקה עליונה

½ כוס שמן זית 

¼ כוס פלפל שחור גרוס גס

½1 כפיות מלח גס

4 כפות דבש נוזלי

3 גבעולי רוזמרין

להגשה

שמן זית 

מלח אטלנטי 

פלפל שחור גרוס 

עגבנייה 

מלפפון חמוץ 

חרדל

הסוד בהצלחת תבשיל קציצות הוא קירור התערובת לפני גלגול 
הקציצות. זה מקל על הגלגול ומונע את התפרקותן בעת הבישול.
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אוסובוקו מבושל ברוטב סמיך 
של עגבניות, חצילים ויין לבן

8 מנות

אוסובוקו מושלם
מנה חגיגית בהשראת המטבח הסיציליאני המפואר.

נתחי הבשר הרכים שנופלים מהעצם טבולים ברוטב עשיר,
עם טעמים ים תיכוניים שיוצרים הרמוניה מופלאה.

מוציאים את נתחי האוסובוקו מהמקרר שעתיים לפני ההכנה.. 1

מחממים תנור ל-200 מעלות.. 2

קולפים את החציל, תוך השארת מעט פסים מן הקליפה, . 3
 וחותכים לקוביות קטנות. מרפדים תבנית בנייר אפייה,

מעבירים לתוכה את קוביות החציל, מוסיפים שמן זית ומלח 
וצולים 30-20 דקות עד הזהבה. מערבבים מדי פעם.

שוטפים ומייבשים את האוסובוקו. מכניסים לשקית ניילון קמח, . 4
מלח ופלפל. מכניסים כל נתח לשקית, מצפים בקמח, מנערים 

עודפים בתוך השקית ומוציאים לקרש חיתוך. 

מחממים שמן במחבת גדולה ומטגנים את האוסובוקו )3-2 . 5
נתחים בכל פעם( עד הזהבה מכל צד. סופגים עודפי שמן על 

גבי נייר סופג.

בינתיים קוצצים את העגבניות החלוטות ושומרים על הנוזלים.. 6

מחממים שמן זית בסיר רחב ושטוח ומטגנים בצל, סלרי וגזר . 7
10 דקות. מוסיפים שום, עגבניות קצוצות עם הנוזלים ואת 

החצילים הצלויים. מביאים לרתיחה ומבשלים ללא מכסה 10 
דקות. מוסיפים את האוסובוקו, יין, מיץ עגבניות, רוטב סויה 
וציר רק עד כדי כיסוי התבשיל )אפשר להוסיף מים במידת 
הצורך(. מוסיפים תבלינים ומניחים את ענפי הרוזמרין מעל. 

מכסים, מביאים לרתיחה ומבשלים 3 דקות.

מנמיכים את הלהבה לקטנה מאוד ומבשלים על בעבוע עדין . 8
למשך שעתיים. אם משתמשים באוסובוקו פרה או טלה 

מבשלים 3 שעות.

מערבבים בקערה קטנה את חומרי הגרמולטה ומפזרים מעט . 9
מעל כל נתח. מגישים לצד ריזוטו או פולנטה.

 8 פרוסות אוסובוקו של
 עגל חלב או עגל צעיר,

במשקל 350-250 גרם הפרוסה

6 כפות קמח 

½ כפית מלח

½ כפית פלפל שחור גרוס

6 כפות שמן

לחציל הצלוי
חציל מוצק בעל קליפה מבריקה

2 כפות שמן זית

½ כפית מלח 

לרוטב
2 כפות שמן זית

 1 בצל גדול, קלוף וחתוך
לקוביות קטנות

3 גבעולי סלרי, פרוסים לטבעות

 2 גזרים, קלופים וחתוכים
לקוביות קטנות

8 שיני שום, פרוסות

4 עגבניות, חלוטות וקלופות 

1 כוס יין לבן יבש

½ כוס מיץ עגבניות 

2 כפות רוטב סויה

2 כוסות ציר בקר או מים

3 עלי דפנה

1 כפית מלח

1 כפית פלפל שחור גרוס

1 כפית סוכר

2 ענפי רוזמרין

לְגָרמּוָלָטה
½ כוס פטרוזיליה, קצוצה 

1 שן שום, כתושה

קליפת לימון, מגוררת

השתמשו בשקית לשם קימוח הנתחים, זה מבטיח עבודה נקייה ומהירה ללא לכלוך מיותר.
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תבשיל בשר עשיר עם שורשים 
וסלקים ביין לבן וסילאן

8-6 מנות

שפונדרה על העצם וסלקים
תבשיל קדרה עם נתחי בשר נימוחים ושפע שורשים שמבושמים

ביין לבן. לאחר חמש שעות בישול הבשר המשובץ בפסי שומן דקים
יתפורר בקלות מהעצם הפנימית וכל ביס ממנו יהיה מעדן. חשוב לבקש 
מהקצב לנקות את נתחי השפונדרה משכבת השומן העליונה והתחתונה,

כדי שלא יתקבל תבשיל שמן.

מחממים תנור לתוכנית גריל על החום הגבוה ביותר.. 1

מרפדים תבנית בנייר אפייה ומניחים בה את נתחי הבשר, . 2
הסלרי, הסלקים ושיני השום. מזליפים מעל 4 כפות שמן זית, 

מלח ופלפל )אפשר להוסיף כמה ענפי תימין( וצולים בחלק 
העליון של התנור במשך 10 דקות. הופכים את נתחי הבשר 
וממשיכים בצלייה 10 דקות נוספות. מוציאים, מעבירים את 

התנור לתוכנית רגילה ומנמיכים את חום התנור ל-150 מעלות.

מחממים שמן זית בסיר רחב ושטוח שמתאים גם לתנור . 3
ומטגנים את הבצלים עד השחמה קלה. מעבירים לסיר את כל 
תכולת תבנית הצלייה, כולל הנוזלים שהצטברו בה. מוסיפים 

לסיר תפוחי אדמה, צרור תימין, תבלינים, יין לבן וסילאן. 
מכסים, מביאים לרתיחה ומבשלים 5 דקות.

מעבירים את הסיר המכוסה לתנור וצולים ללא ערבוב במשך . 4
5 שעות. צריך רק לוודא מדי פעם שיש לפחות 2 ס"מ נוזלים 

 בתחתית הסיר. אם חסרים נוזלים, מוסיפים מעט מים רותחים.
 מומלץ להכין את התבשיל יום מראש ולחמם אותו כשעה

לפני ההגשה.

 800 גרם שפונדרה עם העצם
 )שורט ריבס(, חתוכה למקטעים

של 5 ס"מ 

 400 גרם אונטר ריב, חתוך
לקוביות גדולות

 2 שורשי סלרי, קלופים
וחתוכים לשמיניות

5-4 סלקים בינוניים, קלופים 
וחתוכים לשמיניות

ראש שום, מפורק לשיניים

4 כפות שמן זית

½ כפית מלח

½ כפית פלפל שחור גרוס 

לרוטב

4 כפות שמן זית

 3 בצלים, קלופים ופרוסים
לחצאי עיגולים

 2 תפוחי אדמה, קלופים
ופרוסים לשמיניות

צרור תימין, קשור בחוט בישול

2 עלי דפנה

½2 כוסות יין לבן יבש איכותי

4 כפות סילאן

לתבלינים

½1 כפיות מלח גס

½1 כפיות פלפל שחור גרוס

½1 כפיות גרגירי פלפל אנגלי 

1 כפית זרעי קימל 

1 כפית גרגירי כוסברה טחונים

לממולאים מומלץ להשתמש בכרוב בלאדי. הוא פחוס וגדול, עליו רכים ודקים )ולכן 
נוחים למילוי( וטעמם מתוק יותר מעלי הכרוב הרגיל. לריכוך עלי כרוב, אפשר להכניס 
כל חצי כרוב לשקית ניילון ולחמם אותו במיקרו עד להתרככות העלים )כ-10 דקות(. 
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נתחי שייטל רכים עם שעועית 
לבנה, חצילים ועגבניות

10-8 מנות

קדרת בשר טוסקנית
קדרת בשר איטלקית עם נוכחות עשירה וטעמים עמוקים. השילוב המוצלח 
בין החציל לשעועית, יחד עם עושר התבלינים, יוצרים תבשיל טעים במיוחד 

שתפור ליום גשם חורפי, לצד סלט עלים מרענן ולחם שחור.

מחממים תנור ל-200 מעלות.. 1

קולפים את החציל, תוך השארת מעט פסים מן הקליפה, . 2
 וחותכים לקוביות בינוניות.

מרפדים תבנית בנייר אפייה, מניחים בתוכה את קוביות 
החצילים, מוסיפים 3 כפות שמן זית, ½ כפית מלח ופלפל, 

מערבבים וצולים 30-20 דקות, עד הזהבה. מערבבים מדי פעם.

מחממים 2 כפות שמן בסיר רחב ושטוח ומטגנים חצי מקוביות . 3
הבשר עד השחמה. מעבירים לקערה. חוזרים על הפעולה עם 

החצי הנותר.

באותו הסיר מחממים 3 כפות שמן זית ומטגנים כרישה וסלרי . 4
עד התרככות. מוסיפים שום ותבלינים ומטגנים דקה. מוסיפים 

שעועית מסוננת ועגבניות ומטגנים 2 דקות. מוסיפים את קוביות 
החציל הקלויות, קוביות הבשר וצרור תימין ומערבבים.

מוסיפים יין ומים. מביאים לרתיחה, מנמיכים את הלהבה, . 5
מכסים ומבשלים תוך בעבוע עדין 3 שעות. מערבבים מדי פעם.

לפני ההגשה טועמים ומתקנים תיבול.. 6

 1 קילו שפיץ שייטל או אונטר
ריב, חתוך לקוביות קטנות

 ½ כוס שעועית לבנה קטנה,
מושרית ללילה במים קרים

 2 חצילים בינוניים בעלי
קליפה מבריקה

6 כפות שמן זית

½ כפית מלח

½ כפית פלפל שחור גרוס

4 כפות שמן 

2 כרישות, קצוצות לחצאי עיגולים

 3 גבעולי סלרי ללא העלים,
קצוצים

6 שיני שום, פרוסות

 5 עגבניות בשלות,
קצוצות לקוביות גסות

צרור תימין

2 כוסות יין לבן יבש

½1 כוסות מים

לתבלינים

1 כף פפריקה מתוקה

½1 כפיות מלח גס

½1 כפיות פלפל שחור גרוס

½1 כפיות זרעי קימל

1 כפית כמון

1 כפית סוכר

½ כפית פפריקה חריפה

אם קולים או מטגנים פרוסות/קוביות חציל, אין צורך להמליח אותן מראש כמו שנהגו 
בעבר, משום שכיום החצילים יחסית מעוטי זרעים ולכן גם המרירות פחותה.
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ימים של חג
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ערב חג, שולחן ערוך, נרות דולקים, פרחים, ריח תבשילים משכר באוויר. יש 
כאלה שמתמוגגים מהמחשבה, בעוד אחרים מצטמררים ממנה. חג יכול להיות 

מהנה. הוא לא צריך להיות מייגע, מלחיץ, ובשום אופן לא להפוך למעמסה 
כבדה. הטריק הוא להגיש מנה עיקרית אחת, חגיגית ומרשימה שמכילה עוף או 

בשר ולעתים את שניהם, עם תוספת שהיא כבר בתוך הסיר.
נכון, חלק מהמנות בפרק הזה דורשות השקעה, לפעמים הן מעט מורכבות, 
אבל תמיד אפשר להכין אותן מראש, והן ממש שוות את זה. כל המנות המופיעות 

כאן הן מנות עיקריות לארוחות חג גדולות, להתאספות משפחתית רבת 
משתתפים סביב שולחן ערוך. מה שיפה במנות החג המסורתיות זה שהן תמיד 

מחוברות לעונה ותמיד מופיע בהן מרכיב שמעורר געגוע, כי בשבילי, מנה של חג 
תמיד תהיה קשורה למשפחה ולזיכרונות ילדות עמוקים. 

רוב המנות ב”ימים של חג” עברו מדור לדור במשפחות ספרדיות באשר 
הן וקיבלו ממני רק לטיפה קלה, לפעמים יותר בריאה, לפעמים יותר פשוטה 

להכנה, אבל נותרו נאמנות לעצמן ולשורשים מהם ינקו. לא התכוונתי לתת כאן 
מענה קולינרי לכל חגי ישראל; הפרק הזה הוא סוג של אסופה פרטית שלי 

שמהווה עדות קטנה לאוכל שנשכח ולארוחות חג במשפחה גדולה ומחבקת.
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הלוקוס של ראש השנה
כשחמיס הדייג מתקשר ומספר שיש לו 

בשבילי לוקוס גדול, הלב שלי שמח. חומרי 
גלם משובחים מכניסים אותי למטבח עם 

מחשבות עדינות, ולוקוס הוא הדג המשובח 
מכולם, דג שטעמו ומרקמו אינם משתווים 

לשום דבר. נכון שבראש השנה נהוג להגיש דג 
למנה ראשונה, אבל כשיש לי לוקוס אני מגישה 
אותו למנה עיקרית - ככה, טבעי ושלם, למרכז 

השולחן. ואז מתחיל טקס פתיחת הדג אל 
מול האורחים: אני חוצה אותו לאורכו וחושפת 
לאט ובזהירות את בשרו הצחור. האמינו לי, 
זה הרגע הכי שווה בארוחה, הרגע שבו כל 

הנוכחים מתמלאים בטיפות של אושר.

לוקוס בלימונים, עגבניות,
שומר, זעתר טרי וערק

8 מנות

מחממים תנור ל-230 מעלות.. 1

 מרפדים תבנית בנייר אפייה,. 2
מניחים בה את הדג, מזליפים שמן 

זית ומיץ לימון ובוזקים מלח ופלפל 
שחור. מורחים היטב מכל הצדדים, 

גם בבטן הדג.

מכניסים לבטן הדג קוביית חמאה, . 3
ענפי זעתר ופרוסות לימון.

מפזרים סביב הדג קוביות עגבנייה, . 4
פלחי שומר, את שאר פרוסות 

הלימון, ערק ומים. צולים 20 דקות. 
מנמיכים את הטמפרטורה ל-180 

מעלות וצולים עוד 20 דקות.

לוקוס במשקל ½3-2 קילו 

¼ כוס שמן זית

¼ כוס מיץ לימון

1 כפית מלח גס

1 כפית פלפל שחור גרוס

100 גרם חמאה

צרור זעתר טרי

 2 לימונים קטומים ופרוסים
לחצאי עיגולים

 3-2 עגבניות,
חתוכות לקוביות גדולות

 3-2 פקעות שומר,
חתוכות לרבעים או שמיניות

3 כפות ערק או יין לבן

½ כוס מים

כדי לדעת אם הדג מוכן מוציאים אותו מהתנור, חותכים במרכז 
הדג חתך קטן ועמוק )עד האדרה( ומציצים: אם הבשר סביב 
האדרה ורוד יש להכניס את הדג לעוד כמה דקות. אם הוא לבן, 

הדג מוכן. 
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עופיונים ושזיפים ממולאים
בבשר ובורגול על פילאף כוסמין, 

אורז פרא ופטריות

12-10 מנות

עופיונים בקוניאק ודבש
כשהייתי קטנה חיכיתי שיגיע ראש השנה. יותר נכון, חיכיתי לריח של

ראש השנה. שבוע לפני החג המטבח שלנו התמלא בצנצנות ובקופסאות 
גדושות במאפים קטנטנים, בכעכים פריכים, בעוגיות, בריבת חבושים ומה 

לא. ואז, יומיים לפני החג, הריח בבית השתנה - מי ורדים, סוכר וקינמון פינו 
את מקומם ללימון, דבש, בהרט ושמן זית - ריחות של תבשילי החג.

ידיה העדינות של אמי תיבלו את המאכלים באיזון נפלא בין מתקתקות 
לחריפות. זהו תבשיל הומאז' לראש השנה והוא מוקדש לך, אמי היקרה, 

שהענקת לי ניחוחות ילדות שישמרו עלי תמיד.

מערבבים את חומרי המשרה בקערה.. 1

שמים בסיר רחב וגדול את העופיונים, יוצקים עליהם את המשרה . 2
ומעסים היטב, כולל בטן העוף. מכסים ומקררים שעה או יותר.

בקערה קטנה משרים שזיפים ב-4 כפות קוניאק למשך 30 . 3
דקות. מערבבים מפעם לפעם. 

מכינים את המלית: מחממים 2 כפות שמן במחבת ומטגנים . 4
את הכרישות עד התרככות והשחמה קלה. מעבירים לקערה 

ומוסיפים בשר טחון, בורגול, צנוברים ותבלינים, מערבבים 
היטב ומניחים בצד.

מוציאים את העופיונים מהמשרה ושומרים את נוזלי ההשריה . 5
בקערה בצד )לתיבול הפילאף בהמשך(.

 מרחיבים את פתח הכיס הנמצא בין רגלי העופיון וממלאים. 6
כל עופיון במלית. מצליבים את השוקיים וקושרים אותן בחוט 

עמיד לחום.

מסננים את השזיפים )שומרים את נוזלי ההשריה(. בעזרת . 7
האגודל והאצבע המורה מרחיבים את פתח השזיפים ויוצרים 

כיס למילוי. ממלאים את השזיפים במלית. אם נותרה מעט 
מלית, אפשר למלא כמה פטריות שמפיניון או לערבב אותה עם 

הפילאף.

מכינים את הפילאף )מתכון בעמוד הבא(. . 8

מחממים תנור ל-230 מעלות.. 9

לוקחים סיר גדול ואובלי שמתאים לתנור, ומעבירים אליו את . 10
הפילאף, יוצקים מעל הפילאף את נוזלי משרת העוף ומשרת 

השזיפים ששמרנו בצד.

מסדרים מעל הפילאף את העופיונים הממולאים ומסביב מסדרים . 11
את השזיפים הממולאים ואם יש, אז גם את הפטריות הממולאות. 

מכסים וצולים 30 דקות. מנמיכים את חום התנור ל-150 מעלות 
וממשיכים בצלייה עוד שעתיים וחצי. מדי פעם יוצקים מעל 
העופיונים והפילאף מנוזלי הרוטב שהצטברו בתחתית הסיר.

 4 עופיונים במשקל 800 גרם
 כל אחד, או 2 עופות במשקל ½1
קילו כל אחד, שטופים ומיובשים

20 שזיפים מיובשים מגולענים

4 כפות קוניאק 

למשרת העוף
 כוס קוניאק משובח

 כוס שמן זית

¼ כוס דבש

¼ כוס רכז רימונים

8 שיני שום, פרוסות דק

2 כפיות מלח

2 כפיות פלפל לבן טחון 

2 כפיות פלפל אנגלי טחון

1 כפית גרגירי כוסברה טחונים

¼ כפית קינמון

קורט אגוז מוסקט 

  

למלית
2 כפות שמן 

 2 כרישות, שטופות ופרוסות
לחצאי עיגולים

½ קילו בשר טחון

½ כוס בורגול בינוני, שטוף היטב

2 כפות צנוברים

½ כפית מלח

½ כפית פלפל לבן טחון

½ כפית פלפל אנגלי טחון

¼ כפית גרגירי כוסברה טחונים

לעופיון בשר רך, טעמו עדין יותר מטעמו של עוף והוא פחות שמן. יתרונו גם בכך 
שפריסתו לעיני האורחים פשוטה וקלה.

מחממים שמן במחבת ומטגנים בצלים על להבה בינונית-קטנה, . 1
תוך ערבוב מפעם לפעם, עד שהם מקבלים צבע דבש. התהליך 

דורש סבלנות, משום שלבצל לוקח זמן להתקרמל, לרוב בין 
שעה לשעה וחצי. כל פיתוי להגברת הלהבה לזירוז התהליך יניב 

בצל שרוף ולא מתוק. מעבירים לקערה ומניחים בצד.

מרתיחים מים בסיר בינוני )כמו לפסטה(, מוסיפים אורז בר . 2
ומבשלים 10 דקות. מסננים ומעבירים לקערה עם הבצל. 

מרתיחים מים באותו הסיר, מוסיפים גרגירי כוסמין ומבשלים 15 . 3
דקות, מסננים ומעבירים לקערה עם האורז והבצל.

קוטמים את רגלי כל הפטריות. את הפורטובלו חותכים לרצועות . 4
עבות. מעבירים את כל הפטריות לקערה עם האורז והכוסמין.

מוסיפים לקערה עגבנייה מגוררת, מלח ופלפל ומערבבים היטב. . 5

לוקחים סיר גדול ואובלי שמתאים לתנור ומעבירים אליו את . 6
הפילאף. צולים עם העוף הממולא )ממשיכים מסעיף 9 בעמ' 178(.

לפילאף כוסמין

 כוס חיטת כוסמין,
מושרית במים לשעתיים ומסוננת

4 כפות שמן 

 6 בצלים, פרוסים לחצאי
עיגולים דקים

 כוס אורז בר 

2 סלסילות פטריות שימג'י 

2 סלסילות פטריות שמפיניון

10 פטריות פורטובלו

1 עגבנייה גדולה, מגוררת על 
פומפייה )כולל הנוזלים(

1 כפית מלח

1 כפית פלפל שחור גרוס

יום לפני החג אפשר להכין את המלית והפילאף ולמלא את העוף והשזיפים. ביום החג 
נותר רק לצלות את התבשיל.
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