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 חוברת המתכונים
 

עם  לא חייבים ריטלין
 גיא ואביטל

 

 2011אוגוסט 



 

 ברוכים הבאים למתחם לשינוי

מצורפת חוברת המתכונים  ,תכם במתחם לשינוישמחתי לארח א

 הנפלא בו בילינו יחד בזמןשהכנו 

 

  15.9מיצים הקרוב מתקיים בכפר נבון הניקוי לאלה מכם שהתענינו , 

 זהר צמח וילסוןפרטים מלאים והרשמה ניתן באתר של 

, תוכלו להתנסות במגוון מתכונים נוספים המשתנים לפי באתר שלי

 עונות השנה.

ניתן להגיע אלי  לשיעור אחד על אחד, איתי במטבח, יופי  בנוסף,

כן ניתן לקבל ייעוצי תזונה  כמו לעצמכם או לחברים. של מתנה

, בתיאום תור רפואה סינית ושיאצו בקליניקה שליוטיפולים שונים ב

 מראש.

 .שלנו בדף הפייסבוקאו   במייללכל שאלה ניתן ליצור עמי קשר 

 

 בברכת בריאות ושמחה,

 בדרך, ןאתכ

 אביטל סבג

 0544317255 
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 פת שמחה 

 

 דרושים:

 גרם פשתן 100 

 גרם גרעיני חמנייה 100 

 גרם גרעיני דלעת 100 

          גרם שומשום מלא 100 

 גרם אגוזים 100 

 פלפל צ'ילי טרי 1 

 רבע כוס עגבניות מיובשות 

 כפית מלח גס אטלנטי  

 כפית כמון 

 כף שמן זית 

 

 ההכנה:אופן 

משרים במים את  כל הזירעונים למשך 

 שעתיים,

סוחטים היטב  וטוחנים במג'ימיקס, יחד עם יתר החומרים למשך 

 כמה דקות, 

מרפדים את דפי הטפלקס  בשכבות דקות של ממחה הזירעונים 

מעלות למשך  40ומיבשים בתנור מייבש מזון דהדראיטור בחום של 

 שעות. 24

 הוראות לתנור רגיל:

 מעלות,  150מחממים את התנור לחום של 



מרפדים תבנית בניר אפיה ובעזרת לקקן מורחים את נייר האפייה 

 בשכבה דקה של העיסה , 

 דקות,  30אופים בתנור למשך  

מוציאים את  התבנית מהתנור ובעזרת סכין יוצרים חיתוכים של 

 קוביות.

 דקות,  15מחזירים לתנור לעוד  

 שעה נוספת. רבעלצד השני ושוב אופים להופכים את הקרקרים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 אורז מלא בסמטי עם אצות ארמה

 

 4דרושים לכמות של 

 מנות:

 חצי ק' אורז מלא בסמטי 

חצי כוס אצות ארמה  

 מושרות

 שיני שום 3 

 ראשי הל  4 

 ציפורן שלם 2 

 כף שמן זית 

     חב' פטרוזליה 

 כפית פלפל שחור 

 כפית מלח גס אפור 

 כוסות מים 4 

 

                      אופן ההכנה :

 

שוטפים היטב את האורז ומשרים למשך שעתים או יותר עם יש לכם 

 זמן,

בסיר המיועד מקפיצים קלות בשמן זית את התבלינים ומוסיפים  את 

מוסיפים  את  שיני השום הקצוצות וממשיכים לאדות לעוד דקה,

 האורז ומערבבים.

ואצות ארמה ומביאים  לרתיחה ולאחר מכן מוסיפים  את המים 

דקות או עד שהמים  40מבשלים עם מכסה על אש קטנה למשך 

 בהגשה מוסיפים את הפטרוזיליה הקצוצה מתאדים.



    

 לדר פרי עונה

 

מאוד , לדר אפרסמון 

 !קל להכנה

טוחנים  בבלנדר 

 לקבלת עיסה חלקה, 

מורחים על  דפי 

טפלקס מיוחדים 

    למייבש מזון 

-8ומייבשים למשך 

שעות בחום של  10

 מעלות. 40

 

* 

 .בתנור רגיל לא ניסיתי אבל מניחה שאת אותה דרך 

מעלות למשך שעתיים  150למרוח על נייר אפיה ולאפות בחום של 

 ולבדוק עם התייבש מספיק או לא.

 

 

 

 

 



 

 שייק סמודי של סוף אוגוסט

 :ליטר 2ל  דרושים

 מנגו ללא הקליפה והחרצן 2 

 תפוחי עץ 2 

 תאנים 4 

 תמרים 3 

            עלי חסה 6 

 צרור עלי נענע 

 הלימון ליים ללא הקליפ 

 אגוזי מלך 4 

 אצה ממים מתוקים -כדורי כלורלה 6 

 כף שמן קוקוס אורגני  

 קרחונים 6 

 כוסות מים 2 

 אופן ההכנה:

להכניס את כל המוצרים לבלנדר עד לקבלת מרקם קטיפתי, 

 לבריאות!!

 

 

 

 

 

 



 

 סלט סוף אוגוסט

 :סועדים 6ל  דרושים

 גרם דלעת 100 

 זוקיני 2 

 מלפפון 1 

 נבטי ברוקלי חבילה 

        גזר 2 

 חסה משי אורגנית 

 כוסות תרד  2 

 כוסות גרגיר  2 

 כוס נבטי עדשים 

 לימון קטן ירוק ועסיסי -ליים 4 

 כפית שמן האמפ 

 כפית שמן שומשום 

 כף רוטב סויה אורגני 

 כוס בצל ירוק 

 

 אופן ההכנה:

אין צורך להסיר הקליפה היא   שוטפים היטב את כל הירקות,

 חשובה וחיונית לכן חשוב יותר לצרוך אורגני ללא ריסוס.

לגפרורים, את החסה הגרגיר  מלפפון קוצצים את הגזר ,זוקיני,

 והתרד קוצצים לרצועות דקות,

 מערבבים יחד בקערת הגשה , מערבבים יחד את חומרי הרוטב:

 שמנים, יוצקים מעל הסלט , מערבבים ומגישים רוטב סויה, לימון,

 

 



 

 תבשיל חומוס מבית אימא

 :דרושים

 גרם חומוס קטן אורגני 500 

 בצל גדול 

 שיני שום 6 

      עגבניות אורגניות טריות 6 

 פית פלפל שחור גרוס עבהכ 

 כפית כרכום 

 כפית וחצי כמון 

 כף מלח ים אטלנטי אפור 

 

 אופן ההכנה:

משרים את החומוסים למשך הלילה, מכניסים לסיר לחץ למשך  

 כוסות מים. 3שעה יחד  עם 

מקפיצים בצל בסיר עם כף שמן זית עד שמשחים, מוסיפים את 

 דקות 5העגבניות, התבלינים, למשך 

 את החומוס  יחד עם המים בו התבשל, מוסיפים לסיר העגבניות

מוסיפים פטרוזיליה ומבשלים, לאחר הרתיחה מעבירים ללהבה 

 נמוכה למשך שלוש שעות עם מכסה סגור למחצה

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

 פנינה.

 

 

 



 

 רוטב פסטו הודי

 :דרושים

 חבילת כוסברה 

 חבילת בזיליקום 

 כוס עלי נענע 

 כוס שקדים 

            פלפל צ'ילי טרי 

 שיני שום 6 

כפית מלח גס  

 אטלנטי

 כוסות שמן זית 3 

 אופן ההכנה:

משרים את כל העלים במים למשך רבע שעה, שוטפים היטב 

 ומייבשים,

מכניסים את כל המוצרים למג'מיקס או פוד פרוססור שטוחן , 

 למשך כמה דקות.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 עוגת וניל  פרות יער ללא גלוטן

להכנה של עוגה  דרושים

 : 26בתבנית בקוטר 

 כוסות אגוזים , מקדמיה, 3 

 שקדים ברזיל, מלך, פקאן,

 תמרים ללא גלעין 20 

 חצי כוס שמן קוקוס 

 כפות סירופ מייפל 3 

 שתי כוסות קאשיו מושרה  

 כוס מים 

 לימון 

 כפית וניל 

ו כוס פירות יער של העונה א 

 קפוא

 חצי כוס פרי עונה טרי 

 

 אופן ההכנה:

 טוחנים גס במעבד מזון את האגוזים יחד עם התמרים ושמן הקוקוס .

 מרפדים את תחתית התבנית לשכבה אחידה בעובי של ס"מ.

 סוחטים את הלימון ומגרדים את הקליפה שלו.

, סירופ לימוןגרידת  לימון, וניל, מכניסים את הקאשיו יחד עם המים,

 לבלנדר רצוי ויטאמיקס או תואם שטוחן לקרם חלק .מייפל 

מצפים מעל את תחתית האגוזים עם הקרם ומעל מקשטים בחתיכות 

 פרי עונה

 שעות  לפני ההגשה. 5מכניסים למקרר למשך 



 

 

 


