
ברוכים הבאים למתחם לשינוי 

.שמחתי לארח אתכם ולהראות לכם כמה פשוט קל וטעים אפשר לשדרג את המטבח

המתכונים משתנים בהתאם לעונה ומה שאימא , שיעורי הבישול מתקיימים לאורך כל השנה 
.אדמה מביאה 

יופי של מתנה למי שזקוק , איתי במטבח , ם ניתן להגיע אלי  לשיעור אחד על אחד להזכירכ
.להדרכה ושינוי אישי

.כמוכן ניתן לקבל ייעוצי תזונה וטיפולים שונים ברפואה סינית ושיאצו בקליניקה שלי

יש לתאם תור מראש

com.avitality@gmailלכל שאלה ניתן ליצור עמי קשר במייל 

לצפיה בלוח הארועים  והסדנאות הקרובות  ניתן להכנס לבלוג שלי

com.blogspot.avitality://http

0544317255אביטל סבג 

:עם גיא בן צבי ואביטל סבג" אפשר בלי רטלין"המתכונים למשתתפי שיעור בישול 

מרק עדשים צהובות מפתיע
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לימון

כף שמן זית

ליטר מים5

:אופן ההכנה

,לילה את העדשים משרים ל

,מקפיצים עם כף שמן זית בסיר המרק, שוטפים היטב  את כל הירקות וחותכים לקוביות 

,מוסיפים את העדשים והמים ומבשלים עד לרתיחה, מוסיפים את התבלינים וממשיכים להקפיץ

.לאחר מכן מעבירים לאש נמוכה לבישול של עוד שעה

.טוחנים למרקם חלק לפני ההגשה

.ורים נבטי מאש וקורט זעתר וטיפת מיץ לימוןבהגשה ז

ואגוזי מלךפטריות מוקרמות בגבינות

:סועדים6לכמות של המצרכים הדרושים

פטריות שומפניון גדולות24

גרם גבינת פטה צאן רכה150

גבינה מגוררת צאן 150

כוס אגוזים טחונים או קאשיו לאחר השריה של שעתיים במים

יהחופן עלי פטרוזל

,

:אופן ההכנה

לפי מסורת מיטיבי הבשלנים יש גרסה התומכת בעניין ניקוי הפטריות  הנעשה באמצעות מגבת 
.ללא צורך בשטיפתן במים, נייר בלבד

.וזאת עלמנת לא לפגום במראה הטבעי של הפטרייה

.עדין לא יגרם לפטרייה שום נזק גם עם הנכם מרגישים ששטיפת הפטריות יותר יאה עבורכם

יש לנתק את הרגל שלה מהבסיס כך , לאחר שניקינו בדרך המקובלת עבורנו את הפטרייה 
.שיישאר מקום נוח למילוי הפטרייה 



לאחר מכן מניחים , מערבבים את האגוזים עם הגבינה הרכה וממלאים את בטן הפטרייה במילוי 
.בתבנית אפיה ומניחים מעל כל פטרייה חופן גבינה מגוררת

.דקות 20מעלות ואופים למשך 180אפיה לחום של מחממים תנור 

!!!זהירות ממכר

קדירת ירקות שורש וטופו

:סועדים10המצרכים הדרושים לכמות של 

כוסות אורז מלא עגול2

פרסות5

ראש שום שלם

גרם טופו250

שומר4
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סלק4

שורש פטרוזליה3
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כף כורכום

כף פפריקה מתוקה

כף מלח גס אפור אטלנטי

כפית פלפל שחור גרוס עבה

כפות רוטב סויה2

כוסות מים רותחים4

:אופן ההכנה

.ולאחר מכן  מסננים את המים שעות8משרים את האורז למשך 

.כפות סויה מערבבים ומשאירים למשך חצי שעה2חותכים את הטופו לקוביות ומוסיפים 

.מ "ס2את הקליפה וחותכים לקוביות עבות כ שוטפים היטב את הירקות משאירים 

מערבבים את התבלינים במים הרותחים יוצקים  מעל , מסדרים יחד בקדירה מברזל או חרס 
.הירקות



.מעלות למשך שעה ורבע200מכניסים לתנור שחומם מראש ל 

תבשיל חומוס מבית אימא

:המצרכים הדרושים

גרם חומוס קטן אורגני500

בצל גדול

שיני שום6

עגבניות אורגניות טריות6

כפית פלפל שחור גרוס עבה

כפית כרכום

כפית וחצי כמון

כף מלח ים אטלנטי אפור

:אופן ההכנה

.כוסות מים3מכניסים לסיר לחץ למשך  שעה יחד  עם , משרים את החומוסים למשך הלילה

5למשך , התבלינים, בניותמוסיפים את העג, מקפיצים בצל בסיר עם כף שמן זית עד שמשחים
דקות

, מוסיפים פטרוזיליה ומבשלים,מוסיפים לסיר העגבניות את החומוס  יחד עם המים בו התבשל
לאחר הרתיחה מעבירים ללהבה נמוכה למשך שלוש שעות עם מכסה סגור למחצה

.או גריסי פנינה, בורגול מבושל, קוסקוס מלא, מגישים  מצע של אורז מלא

וסמיןכלחמניות 



לחמניות 25המצרכים הדרושים להכנת 

קילו קמח כוסמיןחצי

חצי קילו קמח מלא מנופה

כוס נבט חיטה

כוס שמן זית

כפות שמרים יבשים2

כוסות מים חמימים לפי הצורך2-3

כפית מלח גס אפור

מלח גס אפור

שומשום מלא שחור

:אופן ההכנה

שופכים בהדרגה את המיים רצוי שיהיו ,הדרגה את הקמח מערבבים  את הרטובים תחילה ומוסיפים ב
.דקות עד שהבצק רך אך לא דביק10לשים את הבצק למשך , חמימים

מניחים לתפוח עד שמכפיל את , משמנים את פני הבצק בכדי למנוע התייבשות, מניחים בקערה משומנת
.עצמו בערך כשעה וחצי

מניחים  בתבנית מעל נייר ,לשים כל כדור  , חלקים25מעבירים את הבצק למשטח עבודה ומחלקים ל 
.אפייה להתפחה שנייה 

,מעלות190מחממים תנור לחום של 

.דקות20ואופים  למשך , מפזרים  מעל כל לחמנייה  שומשום ומלח גס אפור 

אטריות אורז שחורות מוקפצות עם ירקות חורף

:סועדים8המצרכים הדרושים לכמות של 

גרם250אורז שחורות חבילת אטריות

פלפל צהוב



פלפל אדום

זוקיני 

קישוא צהוב

מדיני נאות הכיכר–כוס שעועית סגולה 

כוס ברוקולי

בצל

כוס פטריות

כוס עדשים מונבטות

שיני שום2

ר מגורר'ינג'כף ג

כפית פלפל שחור גרוס עבה

כף שמן קוקוס

:אופן ההכנה

,יש להקפיד ולא לבשל בישול יתר, מבשלים את האטריות בהתאם להוראות היצרן

.שוטפים היטב את כל הירקות וחותכים לגפרורים

פלפל , בצל:תחילה את הירקות הקשים , ק את הירקות עם שמן הקוקוס'מתחילים להקפיץ בוו
, ובהדרגה את יתר הירקות

.מקפיצים מספר דקות ומוסיפים את האטריות והתבלינים מערבבים ומגישים




