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קטו-אויל, השמן האידיאלי לטיגון ובישול חם במטבח
המתאים גם לתזונה קטוגנית, המאפשר לבשל ולטגן באופן בריא,

בטוח וטעים יותר ומפחית את ריח הטיגונים בבית

קטו-אויל )שמן MCT( הוא שמן מטבח חדש לטיגון ובישול חם.
הוא אינו מתחמצן ונשרף כשמני מטבח אחרים ומפחית משמעותית את ריח הטיגונים בבית.

קטו-אויל צלול וניטראלי כמו מים, ללא כל טעם או ריח, ובכך שומר על טעמם הטבעי של רכיבי 
המזון ומאפשר ליהנות מהאוכל ללא טעמי לוואי של שמן.

קטו-אויל מושלם גם באפייה ועמיד יותר גם בחום התנור כך שאפילו מאפי פרווה, עוגות וחלות 
מקבלים מרקם נהדר ללא טעם דומיננטי של שמן.

נמצאים בתזונה קטוגנית? שמן קטו-אויל הוא האידיאלי עבורכם:
אותן חומצות השומן הרוויות כמו בשמן קוקוס, רק מזוקקות עוד יותר, ללא טעם וריח ותמיד 

במצב נוזלי ונוח לשימוש מבלי לקפוא ולהתמצק, אפילו לא במקרר.
חומצות השומן הבינוניות הייחודיות לו, מייצרות רמה גבוהה של קטונים בדם בזמן קצר,

ונחשבות כתורמות לעליה ברמות האנרגיה והגברת תחושת השובע.

כשר פרווה למהדרין, בהשגחת בד"צ העדה החרדית ירושלים.



הרכיבים:
צרור ביתי של בצל ירוק

300 גרם תרד שטוף
שמן קטו-אויל

לפחות כף פטרוזיליה קצוצה גס
עוד ירוקים:בק-צ'וי, סלרי, עלעלים 

שונים, כוסברה עלים
מלח, כוסברה גרגרים טחונה

אגוז מוסקט וצ'ילי גרוס
וגם 8 ביצים טובות

אפשר – כף קמח שקדים

ועוד דברים שכיף להוסיף:
קוביות גבינה מלוחה

חצילים קלויים וקלופים חתוכים גס
פלפלים אדומים

ויש הטוענים שגם טונה  

אופן ההכנה:
את התרד, ה-"עוד ירוקים" אם יש 
ואת החלק הלבן של הבצל הירוק 
מתחילים להקפיץ ב-2 כפות שמן 

קטו-אויל. מגררים מעל קצת מוסקט 
ובוזקים קצת כוסברה טחונה וצ'ילי 

גרוס, ממש ברגש. רצוי שהלהבה 
תהיה גבוהה, אנחנו לא רוצים 

נוזלים במחבת. אפשר לטגן גם את 
הפטרוזיליה.

מוסיפים את החלק הירוק של 
הבצל, מקפיצים עוד שניה או 

שתיים ומסירים מהאש. מי שרוצה 
חביתה יותר יציבה מוסיף עכשיו 

את הקמח ומערבב היטב. 
במעבד מזון טוחנים את הירקות, 
מוסיפים את הביצים אחת אחת.  

עדיף לשבור לתוך קערית ואז לצקת. 

עכשיו מוסיפים את עלי הכוסברה 
וטוחנים מעט.

מנגבים את המחבת בנייר, שוב
מחממים על האש, יוצקים 4 כפות 
שמן קטו-אויל ומוסיפים את מסת 
־הביצים. זה גם הזמן להוסיף תוס

פות למנה. 

מכסים ומבשלים כך כמה דקות – 
ואז מעבירים ללהבה סופר נמוכה או 
לתנור, אם המחבת מאפשרת. אחרי 

8 דקות בערך החביתה מוכנה,
בודקים שהיא לא נוזלית מדי

ומוציאים. מצננים דקה או שתיים 
לפני הגשה. נהדר להפוך לצלחת 

גדולה ולפרוס כמו עוגה.

חביתת ירק
אם יש טעות אחת שאנשי 'קטו' בישראל נוטים לעשות – זה להזניח את הצבע הירוק,

שאין כמותו להשלים מנת חלבונים טובה.
והנה מנה שמתחברת לנו באופן אסוציאטיבי למסעדות פועלים טובות, ומצד שני לטאפאס ברים של 

קטלוניה. בהכנתה, יש כמה החלטות שכל אחד צריך לעשות מול עצמו: 
צריך להחליט מה מהירוקים הולך לטיגון מוקדם, ומה נכנס לחביתה כמו שהוא. וצריך לבחור בין טיגון 

של 10 חביתות דקות למתכון זה, לבין חביתה עבה, אפויה ועסיסית
)הוראות ההכנה כאן  הן לחביתה אחת גדולה(.

אם בחרנו באפויה – מדליקים את התנור, כמובן. 180 מעלות, בערך.



הרכיבים:
2 חלמונים מביצים טריות 

כף גדושה חרדל חריף
כפית חומץ טוב, לא בלסמי 

1/8 כפית מלח  
כוס ורבע שמן קטו-אויל

1-3 טיפות טבסקו

 

הרכיבים:
1 ק"ג  פילה דג ים טוב

4 בצלים קלופים
3 כוסות רוויון, קפיר או כל יוגורט חי 

לציפוי:
כוס קמח שקדים
כוס קמח קוקוס

½ כפית פפריקה מתוקה
קורט פפריקה חריפה

כפית מלח
שמן קטו-אויל לטיגון עמוק, ממש 

עמוק

לרוטב:
יוגורט מתובל, מיונז חריף, פסטו 

דליל ...  

אופן ההכנה:
בקערה, עם מטרפה ושרירי פלדה 

– או בבלנדר קטן )כמו של אוכל 
לתינוקות( טורפים חזק את

החלמונים עם החרדל והחומץ. 

מתחילים להוסיף את השמן בהדרגה, 
בהתחלה לאט לאט ושרואים שנוצר 

מיונז בקצב יותר מהיר. 

כל ההכנה אורכת בבלנדר כדקה ועם 
מטרפה 2-3 דקות.

מעבירים לכלי זכוכית נקי, וזהו.

אפשר לאחסן במקרר עד 48 שעות. 

אופן ההכנה:
את הבצלים פורסים עבה וגס. 

מפוררים ביד ומערבבים ביוגורט, 
משרים למשך הלילה. מסננים. 

למחרת פורסים את הדג וחותכים 
לאצבעות. משרים ביוגורט המסונן.

)הממהרים יוסיפו יוגורט / רוויון 
וכו' וישרו את הדג במקביל לבצל(

מערבבים את חומרי הציפוי,
מחממים את שמן הקטו-אויל

לטיגון עמוק.

טובלים את הטבעות אחת-אחת 
בקמח ומטגנים מייד בשמן חם מאד, 

כמות שלא תקרר את השמן.

 

ועכשיו, מתחילים לגוון:

שום, פטרוזיליה וטיפה מיץ לימון

כפית רוטב סריראצ'ה או חריף אחר

תוספת חרדל דיז'ון חריף או אבקת 
חרדל

המון בצל ירוק טחון

קורט זעפרן מושרה במים חמים 
וכפית עראק 

וכל מה שהדמיון מציע ...

מטגנים גם את אצבעות הדג. 

מכינים קעריות עם רטבים נחמדים 
וצלחת עם נייר סופג. 

את המלח הכי טוב לבזוק בסוף. 
להגיש מייד, או לעולם לא.

חתונה!

מיונז קטו-אויל )MCT( ביתי

אצבעות דג וטבעות בצל מטוגנות - 6 מנות

זה נוח שיש במקרר מיונז תעשייתי, אין ספק. אבל הביתי יותר טעים פי כמה מונים,
ואנחנו יודעים מה יש בו. הבעיה היא ששמן זית שתלטן מדי למיונז, ולהשתמש בשמן מזוכך רגיל נוגד 

את מצפוננו. ועוד דבר: מי שהכין פעם מיונז ביתי יופתע כמה זה קל ויציב עם השמן שלנו!



הרכיבים:
6 ביצים

אפשר: עוד ביצה, מופרדת*
½ כוס שמן קטו-אויל

2 כפות שמן זית
2 כוסות קמח שקדים

)או 1 ו-כוס קמח קוקוס(
כפית אבקת אפייה
½ כפית קסנטן-גם 

½ כפית מלח הימליה
200 גרם מוצרלה מגוררת*

כפית שומשום

אופן ההכנה:
מחממים תנור ל- 180מעלות.

מכינים תבנית עם נייר אפייה. 

מערבבים טוב את היבשים.

במעבד מזון מקציפים את הביצים 
ומוסיפים את השמנים ואת הגבינה. 

מערבבים ומוסיפים את היבשים. 

מערבבים שוב לרגע.

ביד רטובה לוקחים מהבצק לחמנייה 
בגודל שרוצים, בעדינות מחליקים  

ומעצבים את הכדור ומניחים על
התבנית. ממשיכים כך עם שאר 

הבצק, שומרים על כדורים בגודל 
אחיד.

בוזקים שומשום ואופים 25 דקות או 
עד שמרגיש מוכן

)מבחן הקיסם מתאים(

*ואז את החלבון מוסיפים
לביצים ואת החלמון טורפים עם 

מים ומברישים בעדינות, אחרי 10 
דקות אפייה.

** אפשר גם בלי הגבינה, טיפה 
פחות טעים אבל בהחלט עובד.

לחמניות המבורגר



אופן ההכנה:
מבשלים את הקמחים עם השמן עד 
שנפרד מהסיר כמו בהכנת פחזניות 

מעבירים למעבד מזון או מיקסר עם 
חלק הגיטרה.

מקציפים למרקם חלק,
מוסיפים את גבינת השמנת ולאחריה 
את הביצים בהדרגה, ממש חצי ביצה 

בכל פעם.

מערבלים עוד ומצננים.

מחממים שמן קטו-אויל בסיר קטן, 
בכמות מספקת לעומק של

סופגנייה.

 בעזרת 2 כפות מעבירים את המסה 
לטיגון, מנסים לייצר צורה עגולה.

מטגנים, הופכים ומטגנים עוד 2 
דקות.

מקשטים ומגישים.

סופקטוגניות לחנוכה

הרכיבים:
100 גרם שמן קטו-אויל 

50 גרם קמח שקדים
50 גרם קמח קוקוס

30 גרם גבינת שמנת טבעית
גרידת לימון

כמה טיפות תמצית וניל
3 4- ביצים בהתאם לגודל

להגשה:
ריבה מוכנה או קולי - תות או פירות 

יער
אבקת אריתריטול לקישוט

קצפת עם חמאת בוטנים


