
חוברת מתכונים לפסח

חוברת מתכונים לפסח

חג  תפריט לערב –בונוס + 

ולימי חול המועד

היטליאת רותם לוי



לחמניות שקדים

כוסות קמח שקדים 2

3%חבילה גבינת טוב טעם 1

מעט מוצרלה

ביצה

אפייה. חצי כפית א

הכללערבב 

לעשות עיגולים

להעביר לתבנית

לפזר שומשום

דקות עד  25ולאפות בערך 

שמשחים מלמעלה



תפוחי עץ ללא סוכר וקמחקראמבל

תפוחי עץ ירוקים  5לקלף 

ולחתוך לקוביות  

.להניח בקערה עם כפית קינמון

-בקערה נפרדת

.וחצי כוסות קמח שיבולת שועל ללא גלוטן1לערבב 

כוס קמח שקדים   1

קינמוןכפית  1

סווינטאנגוסוכר וניל כפיות 2

טבעיכפות מייפל 5ו

אחרכפות שמן קוקוס מומס או כל שמן צמחי 2ו

את תפוחי העץ לתבנית מעט משומנת ולשטח אותם עם  להעביר 

הידיים

לפזר מלמעלה את התערובת הגרגירית

לפזר שקדים פרוסים

.דקות40מעלות למשך 170ולאפות בחום של 

סוויטאנגוסוכר.אלהוציא ולפזר 



לאפה מקמח  

עדשים  

כפות קמח עדשים2

כוס מים1/4

מעט מלח

אפייה.אכפית 1/4

לערבב היטב שלא יהיו גושים

הצדדים במחבת עם  2לטגן מ

.מעט ספריי שמן



עוגת גבינה ללא קמח 

ביצים 4לערבב בקערה 

5%גרם גבינה לבנה 500

שמנת חמוצה או שמנת לבישול 1

10%

כפות קמח תפוחי אדמה2

סוויטאנגוחצי כוס 

סוויטאנגוכפיות סוכר וניל 2

כוס אוכמניות או תותים

להעביר לתבנית משומנת

45מעלות כ180לאפות בחום של 

.דקות

להוציא ולקרר כשעתיים לפני  

.ההגשה



בורקס מקמח שקדים

-לבצק

כוסות קמח שקדים2

כפית אבקת אפיה1

ביצה1

חצי כפית מלח

כוס מוצרלה מגורדת 

/  קוטגוכף גדושה של 

5%לבנה גבינה 

בקערההכללערבב 

שניות30להכניס למיקרו ל

וללוש בעזרת ידיים רטובות

(  הבצק מעט דביק זה בסדר)

לפזר מעט קמח שיבולת שועל על נייר אפייה  

להעביר את הבצק ולשטח אותו  

לכסות בעוד נייר ולרדד באמצעות מערוך 

לא דק מדי כי אחרת הבצק ייקרע

להוריד נייר אפייה עליון

לקרוץ עיגולים בעזרת כוס

3%אני משתמשת בגבינת טוב טעם -למלית 

 !היא מעולה וממש מתאימה פה

לשים מעט מהגבינה במרכז העיגול

 .ולסגור לצורת חצי ירח

.כך לחזור עם כל הבצק

לסדר את כל הבורקסים על נייר אפייה בתבנית  

למרוח ביצה  

ולפזר שומשום

מעלות170לאפות בחום של 

 !דקות עד שמשחים20-25כ



פשטידת עוף וירקות שכולם אוהבים

להרתיח  

ביצים 2

גדולתפוח אדמה 

גזרים   2

לחתוך לקוביות  

בקערהלשים 

טחוןגרם חזה עוף 500להוסיף 

להוסיף פטרוזיליה קצוצה 

מלח

פלפל

כורכום

שום גבישי 

גלוטןכפות שיבולת שועל ללא 2

טריהביצה 

לערבב היטב  

משומנת קלותלשטח בתבנית 

דקות40מעלות כ180לאפות בחום של 



שוקולד וגבינהחיתוכיות

כפות  2+ קקאו מוצקי60%לשבור חבילה שוקולד מריר רצוי מעל 
שמן קוקוס 

אפשר גם שמן קנולה או חמניות

.עד שהשוקולד נמס ולערבבבפולסיםלחמם במיקרו 

-בקערה נפרדת

כפות קמח שיבולת שועל5לערבב 

כפות קקאו  2

אפייה.אחצי כפית 

סוויטאנגוכף  1

( אפשר גם צמחי)וחצי כוס חלב 

להוסיף את השוקולד המומס  
.לאיחודולערבב 

-נוספתבקערה 

אחוז  1.5לערבב יוגורט ביו 

3%עם גבינת טוב טעם 

אוהבת אותה  אני 

אין לה באמת טעם ואפשר  כי 

.מתוקאיתה מלוח או לשלב 

.סוויטנגוכף סוכר וניל להוסיף 

תבנית נמוכה בנייר אפייהלרפד 

מעט ספריי שמן

לפזר חצי מתערובת השוקולד על התחתית

את תערובת הגבינות  -מעל 

את שארית תערובת השוקולד-ומעל 

בעזרת קיסם או שיפוד

לעשות מעין צורת מערבולת 

זה יקבל אחרי אפיה טקסטורה יפה  

מעלות180לאפות בחום של 

דקות20-25למשך כ

להוציא מהתנור

ולצנן במקרר כשעתיים  



ניוקי כרובית
לפרק כרובית על תבנית 

לרסס בספריי שמן ומפזרים מעל מעט מלח

מעלות200דקות על 20להכניס לתנור ל

מעבירים למעבד מזון

כפות שמן זית5עם 

וטוחנים היטב למרקם חלק

כוסות קמח תפוחי אדמה על נייר אפייה2מפזרים 

ומסדרים באמצע את עיסת הכרובית 

מערבבים לאט ומוסיפים כל פעם עוד קצת קמח

(מעט דביק)עד שמתקבל בצק אחיד 

מומלץ לעבוד עם ידיים רטובות

ולעבוד בעדינות על הבצק 

ומגלגליםמחלקים כדורים קטנים 

לנחש קטןאותם 

חוצים כל כדור לחצי

מרתיחים סיר עם מים וכפית מלח

מעבירים את חצאי הכדורים

.הניוקי מוכן-כשהם צפים 

משמנים מחבת בשמן זית

מעט שום כתוש או שיני שום

מוסיפים את הניוקי

עגבניות שרי

פטרוזיליה

מלח פלפל

.ומקפיצים עד שהעגבניות מתרככות

(אפשר להכין גם עם שמנת ופטריות במקום מי שאוהבת)

.למעלה פיזרתי חצאי מוצרלה



=

עוגת אורז חמה
וחצי כוסות חלב שיבולת ללא סוכר2

כוס אורז1

סוויטנגוחצי כוס 

.ביצים מופרדות לחלבונים וחלמונים3

גרם חמאה50

קליפת לימון מגוררת

כפית תמצית וניל אורגנית

להבהדקות על 20לבשל , להרתיח את החלב ולהוסיף את האורז

.נמוכה

לבחוש לתוך האורז את החלמונים עם 

.ולהוסיף את התמצית וניל וקליפת הלימוןהחמאה 

.להקציף את החלבונים עם הסוכר

. ומבליעים בזהירות ובתנועות קיפול את תערובת האורז

.מ180דקות ב30אופים בתבנית עגולה כ

.לפני ההגשה ניתן  לפזר קינמון

.לפרוסה100. מנות16

.מנות ולאכול אחת8לחלק ל? כתחליף לארוחה



עוגיות קוקוס מושלמות

Lחלבוני ביצה 2

סוויטנגוכוס 1/4

כפית מלח1/8

כפית תמצית וניל אורגנית 1/2

(גרם150)כוסות 1/21

טחוןקוקוס 

כוס פצפוצי שוקולד מריר1/2

:אופן ההכנה

.תבנית אפייה בנייר אפייה2מרפדים . 175-מחממים תנור ל

כשמתחיל , בקערה גדולה מקציפים את חלבוני הביצה עם המלח

קצף לבן מוסיפיםלהיווצר 

.דקות5ממשיכים להקציף עוד . והונילהסוויטנגובהדרגה את 

לאיחודוממשיכים לערבב עם , מקפלים לקצף את הקוקוס הטחון

.של הקוקוס בקצףמלא 

כפות יוצרים עוגיות בגודל חצי כדור פינג פונג ומניחים  2בעזרת 

מ אחת ”ס2-3מניחים את העוגיות במרחק . נייר הפרגמנטעל 

.מהשניה

שלעד שהשוליים , דקות10-15אופים את העוגיות במשך 

.מזהיבההעוגיה

.לעוגיות להצטנן בטמפרטורת החדרנותנים 

, ממיסים את השוקולד במיקרובנתיים

.נמס לגמרישהשוקלדשניות עד 30של באינטרוולים 

עוגיהטובלים את החלק התחתון של 

.עד שהשוקולד מתקשה, ומניחים הפוך על מגשבשוקולד 

.ימים5ניתן לשמור את העוגיות בצנצנת אטומה עד **



קציצות כוסמת

מבושלתירוקהכוסמתוחציכוס

יבשותכתומותעדשיםכוס 1/2

(בישוללפני)

קצוץאדוםפלפל 1/2

קצוץבצל

טבעייםשקדיםחופנים 2

זיתשמןכפות 2

גרוסשחורפלפל, מלח

דקהלאבקההשקדיםאתטוחנים

ריכוךעדהעדשיםאתמבשלים

עםוטוחניםיחדהכלמערבבים

מוטבלנדר

מעלות200-לתנורמחממים

עלבתבניתומניחיםקציצותיוצרים

אפייהנייר

הופכים, דקות20בתנוראופים

דקות10-15ואופיםהקציצותאת

.נוספות



קיש מקמח  

שקדים

ביצים2

כוס קמח שקדים  

כפית מלח 1/2

כפות שמן זית 2ו

לשמן תבנית קיש

ולצקת את הבלילה באחידות 

בתוך התבנית

180דקות בחום של 5לאפות 

מעלות  

מנגולדבינתיים במחבת לטגן 

בצל

(  אפשר פטריות גם)

להוסיף מלח ופלפל

אחרי שמתרכך להוריד מהאש

ולערבב בקערה

5%קוטגעם חבילת 

5%בולגרית / חצי חבילה צפתית 

ולצקת את התערובת מעל הבצק  

של הקיש

דקות עד 25-30לאפות עוד 

.  השחמה



חביתיות  

שיבולת שועל

ביצים 3

כפות קמח שיבולת שועל  2

טפיוקהכף קמח  1

)או תפוחי אדמה(

חצי כפית מלח

חצי כוס חלב

(אפשר כמובן גם צמחי או רגיל)

.לערבב היטב עד לאיחוד וכמה שפחות גושים

שלא נדבקת !!! לשמן בתרסיס מחבת טובה 

לצקת מהבלילה

לפזר אחיד על המחבת  

דקות2-3לטגן 

עד שהקצוות מתקשים

.ולהפוך



שניצל בציפוי 

עדשים כתומות  

שניצל עוף בציפוי עדשים אדומות

טחנתי עדשים למרקם של ״פירורי  

בנינגהלחם״ 

זה לא כמו המרקם של הקמח לא  )

(להתבלבל

הוספתי תבלין שום יבש

מעט מלח

פלפל

פפריקה אדומה

.ואופים עם מעט ספריי שמן



תירס  מאפינס

ופטריות עם 

קמח כוסמת

לערבב בקערה

5%קוטגגביע  1

5%גביע גבינה לבנה  1

ביצים  3

מלח 

אפייה.אכפית 

כפות קמח כוסמת 5

ביחדהכללערבב 

קערות2ואז חילקתי ל

לאחת הוספתי פטריות

תירסלשניה

עם מעט  מאפינסלשמן תבניות 

תרסיס שמן

למעלהולמלא אותן עד כמעט 

( לא עד הסוף כי זה גולש)

.במלית

גבנ״צלפזר מלמעלה 

לאפות בחום בינוני עד השחמה  

דקות40בערך 



תבשיל כוסמת  

עם עוף וירקות

(בסיר שמתאים לתנור)על הגז 

לטגן בצל

(פילה חזה פרגית מה שבא לכן)להוסיף קוביות עוף 

גזר 

ותבלינים -

מלח 

פלפל

כורכום

שום גבישי

פפריקה אדומה 

(אני השתמשתי בחומה של סוגת)להוסיף כוס כוסמת 

להוסיף מים עד לכיסוי הכוסמת 

דקות על הגז להביא לרתיחה עם מכסה10לבשל כ

מעלות 160ולהעביר לתנור בלי מכסה בחום של 
דקות עד שכל הנוזלים מצטמצמים40כלמשך  .

בתאבון 



ללא  קניידעלך

גלוטן  
כוסות קמח שקדים2

כוס קמח תפוחי אדמה3

ביצים4

מלח ופלפל

, א”תפוקמחעםטחוניםשקדיםמערבבים

.לגמרישאחידעדהיטבומערבביםותבליניםביציםמוסיפים

, כשעהלמנוחהומניחיםנצמדבניילוןמכסים

.לכדוריםלגלגלשניתןמרקםשמתקבלעדאו

, בסירמרקאומיםמרתיחים

. לסירישרומכניסיםכדוריםמגלגלים

.דקות20-כנמוכהלהבהעלמבשלים



שוקולד וטחינה  טראפלס

ללא גלוטן  

חבילות שוקולד מריר 2לשבור לקערה 
(אחוז ומעלה60לכו על -קקאו זה משובח מוצקיכמה שיותר )

( אני משתמשת בשומשום מלא)להוסיף כוס טחינה גולמית 

להכניס למיקרו להמסה 

להוסיף 

( לא חובה) סילאןכפות  2

לערבב היטב 

להעביר לתבנית אינגליש קייק מרופדת בנייר אפייה 

להוסיף מלמעלה אגוזים

 (אפשר גם שקדים)

ולהקפיא למשך שעה 

לחתוך עם סכין חדה לקוביות 

 !לשמור בקירור-ולהעביר לקופסא 

לבריאות 



סלט חסה עשיר

:מצרכים

ראש חסה

כוס כרוב לבן חתוך לרצועות

(לקלף עם קולפן עד שמגיעים לסוף הגזר) גזרים קטנים2

מספר גבעולים-בצל ירוק

חופן חמוציות ממותקות בחומץ תפוחים

לקלות קלות במחבת בלי שמן-חופן שקדים פרוסים

:בקערה נפרדת לערבב ואז למזוג על הסלט-רוטב

כוס שמן זית1/3

כפות חומץ2

ללא תוספת סוכרסילאןכף 

חצי כפית מלח ומעט פלפל שחור



עוגת שוקולד בטטה

בטטה גדולה מבושלת

כפות שקדיה6

כפות קקאו אורגני4

סוויטנגו/כפות סירופ מייפל ללא תוספת סוכר4

:אופן ההכנה

.במעבד למרקם חלקהכללטחון 

.דקות40ל170לאפות בתנור שחומם מראש ל

לא להוציא מהתבנית עד שמתקרר



טופוחריימה

:לרוטב

שיני שום כתושות10

פלפל אדום מתוק פרוס דק1

פלפל חריף קצוץ ירוק1

עגבניות בשלות  חתוכות לרבעים6

כפות פפריקה2

כף כמון1

מלח

.ליטר עד ליטר מים1/2

חלקקוביית טופו טחון למרקם 

(ניתן להוסיף מעט מים במידת הצורך)

(קיטניותאו קמח מצה למי שלא אוכלת )כפות קמח עדשים3

פטרוזיליה קצוצה/צרור כוסברה

בצל קצוץ1

שן שום כתושה1

כפות שמן זית4

כפית כמון1

כפית פפריקה מתוקה1

מלח

:הכנה

200מחממים תנור ל

לרפד.פחוסותלערבב בקערה את כל רכיבי הקציצות וליצור קציצות 

להתיז ספריי שמן . תבנית בנייר אפייה ולהניח את הקציצות עליהן

לקציצות להתקרר לחלוטין אחרת יתפרקו  לתת.דקות15ולאפות 
.בבישול ברוטב

במחבת עמוקה ספריי שמן ולטגן את כל הרכיבים פרט לרסס 

מוסיפים את העגבניות  . דקות5לעגניות ולתבלינים במשך 
.והתבלינים וממשיכים לטגן

20מנמיכים ומבשלים . מוסיפים חצי ליטר מים ומביאים לרתיחה
.דקות

. אם צריך  מוסיפים מים. מכניסים את הקציצות האפויות לרוטב
.מגישים עם עשבי תבלין טריים קצוצים מעל. מבשלים רבע שעה



פרגיות" חמין"

בסיר רחב לטגן בצל ושום במעט שמן זית

להוסיף קוביות בטטה

תפוח אדמה

וקטניות 

להוסיף את הפרגית

מלח

פלפל

כורכום

פפריקה אדומה

סילאןכפות 5

שום גבישי 

להוסיף מים עד כיסוי

להרתיח על הגז

(בלי מכסה)ולהעביר לתנור 

דקות עד שמשחים והנוזלים 40-45למשך כ

.מצטמצמים



פטה עדשים

לקוביותחתוכיםסגוליםבצלים2

קישואים ירוקים חתוכים לקוביות 2

שעות3-ללהשרותיששחורותעדשיםכוס1

(בערךלשעהלהשרותעדיף)במיםשטופיםמלךאגוזיגרם100

זיתשמןכוס⅓

כתושותשוםשיני3

אטלנטייםמלחכפית½

לבן/שחורפלפלקורט

פפריקהכפית

טחוןכמוןכפיתחצי

..חובהלא–לקישוטירוקבצל

:ההכנהאופן

עד,מכוסהבסירדקות20-כרותחיםבמיםהעדשיםאתמבשלים

בצדומניחיםמיותריםמיםמסננים.נספגיםוהמיםמתרככותשהעדשים

.להתקרר

דקות10ומאדיםהקישואיםאתמוסיפים,דקות5-כהבצלאתמאדים

שיניאתכותשיםהאחרונותהדקותבשתי.מזהיבשהכלעד,נוספות

.למחבתומוסיפיםהשום

ללאחלקממרחשנוצרעדיחדהמרכיביםכלאתמרסקיםמזוןבמעבד

.(המכשירשלקצריםבפולסיםזאתלעשותעדיף)."חתיכות"

ומצנניםמערבביםלבן/שחורובפלפלפפריקה,במלחמתבלים

התערובתאתפנימהדוחסים.ומשמניםמ"ס5בקוטרקעריתלוקחים

.ירוקבצל/פטרוזיליהבעלילקשטאפשר.צלחתמעלוהופכים



גבינת אגוזי קשיו

מצרכים

ללילהמושרים,קשיוכוסות אגוזי 3/4

שבבי שמרי בירהכף 1

קורט מלח

כף שמן קוקוס 1

כוס מים1/2

.לאחד את כל החומרים לבלנדר ולטחון

.להעביר לשק גבינה

(עד להיקוות המים) שעות 24–12לתלות במקום מוצל בין 

(ניתן להקפיא.) לשמור במקרר, להעביר לכלי זכוכית

.לשים גבינה ולגלגל, להניח פרוסת חציל על משטח ישר

.ניתן לעטר בעלי תבלין



תפריט ליום ארוחת החג

ארוחת הערב ארוחת החג

(אפשר לאכול את כל מה שכתוב ברשימה)

,טריהביצה 

,חצי מצה

,כפית חרוסת

,גפילטע פיש או דג בגריל

,כף כבד קצוץ

,קניידלעך2מרק עוף עם 

,רבע עוף

,א קטן"תפו

,סלט חסה עם רוטב

,סלט פירות או לפתן

,כוס יין או תירוש

,פרוסת עוגת חג

.קוקוס או בוטנים–עוגיית פסח 

ארוחת בוקר

–פחמימה 

מצה  /שתי פריכיות אורז

/ חביתיות שיבולת שועל /קלה

טורטיה/ לאפה מקמח עדשים

.מקמח מלא

–חלבון 

5%קוטג/ כפות גבינה לבנה 2

ירקות

צהרייםארוחת 

טונה/ סלט ירקות עם חזה עוף

5פרי ו/ אגוזי מלך5תמר ו–ביניים 

.שקדים

לשתות מים במהלך כל היום !!! חשוב

ולא להגיע רעבות לארוחה



לדוגמא חול המועדתפריט 

ערבארוחת 

מנת פשטידה  מצהאושקשוקה בספריי שמן עם סלט וחצי 

מהמתכונים

ארוחת בוקר

2פריכיות אורז או מצה קלה עם 

סלט+5%כפות גבינה 

פרי ושתיה חמה : ביניים

צהרייםארוחת 

בטטה.+אפוידג מבושל או /עוף

2בינונית או תפוח אדמה אפוי או 

סלט+חינמיפסטיכפות אורז ואנטי 

וכפית טחינה

עוגיית קוקוס מהמתכונים או : ביניים

פרי



פרימיוםלייט ה'אמאל

האישיתהליוויתוכנית

ושלנ

להצטרף אלינו לליווי צמוד של נטורופתית מוזמנת

.ומדריכת קבוצות הרזיה מוסמכת

.ניתן מהבוקר עד הערבהליווי

.יומיאכילהומעקבשבועיותמדידות

לאזן , בתוכנית תקבלי כלים להתמודד עם חשקים

.את עצמך ולהיות בשליטה בשגרת היומיום

<<  היכנסי לקישור ? רוצה להירשם

https://bit.ly/3t2LdYe

https://bit.ly/3t2LdYe

