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  "ניחוח הפסח

   
  

  במעבד מזו' עד למרק� אחיד

  לצקת לתבנית מעל נייר אפיה
  דקות בח� בינוני

 אננס תותי�, וסות קיווי

  

  זוקיני לאור(
  להוציא את המילוי ע� כ* ולקצו!

להוסי* ,  גזר מגורד
שמיר או כוסברה קצוצי� והמילוי שהוצאנו 

, ל שחורפלפ, מלח, 

למלא את סירות הקישואי� ולקשט ע� גבינה 

  .לאפות בח� בינוי עד להשחמה
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  א"תשעמתכוני� לשבועות 
ניחוח הפסח"מחברת הספר יכת כושר ומדרבאדיבות מלכה כה� 

Bzchoen@   050�4125035   03�9606161   

ו   ת עוגת גבינה דלת קלורי

3  

  
  

  :אופ' ההכנה
במעבד מזו' עד למרק� אחיד' לערבב קוטג

  להוסי* את שאר החומרי�
לצקת לתבנית מעל נייר אפיה

דקות בח� בינוני 25�30לאפות 
וסות קיוויאפשר לקשט ע� פר, לקרר 

  .'וכד
  

   ...פסטה, תיבול פיקנטי ללח�

  )ג� חריפה א� רוצי� חרי*(פפריקה מתוקה 

  כוס כוסברה טרייה קצוצה דק
 אחד בשמנת חמוצהא� רוצי� יותר עשיר להשתמש ביוגורט 

� מיוחד לשבועות –   )וג� לשאר השנה( מתכו
  הברית  לוחות 2על צלחת בדוגמא של 

  בינוניי�

  כוס שמיר או כוסברה קצוצי� 

  

  
  אופ' ההכנה

זוקיני לאור(/  י�קישוא את לחצות
להוציא את המילוי ע� כ* ולקצו!

גזר מגורד, לטג' בשמ' זית בצל קצו!
שמיר או כוסברה קצוצי� והמילוי שהוצאנו 

  מהקישואי�
, ביצי� 2לקרר מעט להוסי* 

  .סובי'הואת  'חוויג
למלא את סירות הקישואי� ולקשט ע� גבינה 

  צהובה מגוררת
לאפות בח� בינוי עד להשחמה
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  ד"בס
  

מתכוני� לשבועות 
באדיבות מלכה כה� 

zchoen@orange.net. i l

  

ו עוגת גבינה דלת קלורי
  :חומרי�

3%' גבינת  קוטג קופסאות 2
  גבינה כפרית קופסאות 2
  כפות סוכרזית או סוכר 7
  ביצי� 3

  כפית וניל
  כ* מי! לימו'

  

  

תיבול פיקנטי ללח�
  גביעי יוגורט דל שומ' 2
  כפות מיונז 2

פפריקה מתוקה , כפית מלח½ 
  כפית שו� גבישי½ 
כוס כוסברה טרייה קצוצה דק 1/3

א� רוצי� יותר עשיר להשתמש ביוגורט 

  

  

–מולאי� קישואי� מ
על צלחת בדוגמא של  2להגיש 

  
  :חומרי�

בינוניי� זוקיני / קישואי� 6
  שמ' זית כפות  1�2
  בצל קצו! 1
  גזר מגורד  1
כוס שמיר או כוסברה קצוצי�   1/3 
  ביצי� 2

  כפית מלח
  כפית פלפל שחור½ 
  'כפית חוויג½  
  ובי' קוואקרכפות ס 4

  גבינה צהובה מגוררת מעט 
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  .את החומרי� היבשי�
  .את החומרי� הרטובי�

, ובה לתערובת היבשה
 �3 לערבב היטב ולהכניס למקפיא לשעה או למקרר ל

אפשר לקשט , )קוטר של תחתית כוס
לפרוס ע� סכי' חדה פרוסות 

 �בער( דקות  15�20לאפות בח� גבוה 

 

  חלבוני� לקצ* נוקשה
  לערבב בתנועות קיפול עדינות
קוקוס / אגוזי� / לפזר מלמעלה שקדי� טחוני�

חלבוני ביצה ע� התותי� המרוסקי� 

  בננה ,אפשר ג� ע� פירות אחרי� כמו מנגו
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  יל ריחניות

  'חיטה וכד

  לשטו* ולהשרות במי� חמי�

  
  

  אופ' ההכנה

את החומרי� היבשי� לערבב לפי הסדר
את החומרי� הרטובי� לעבד במעבד מזו'

ובה לתערובת היבשהטלהוסי* את התערובת הר
לערבב היטב ולהכניס למקפיא לשעה או למקרר ל

  .שעות
קוטר של תחתית כוס(ליצור גליל 

לפרוס ע� סכי' חדה פרוסות , ע� שקדי� מולבני�
לאפות בח� גבוה , מ"ס 2בעובי 
  נחת(

  בוקר' � מקבוצת לימוד יו� ג
  

 

  

  :אופ' ההכנה
  להמיס בסיר  על אש קטנה

חלבוני� לקצ* נוקשה 7להקצי* 
לערבב בתנועות קיפול עדינות
לפזר מלמעלה שקדי� טחוני�

  .'וכו
  

  קלוריות

 

 

:אופ' ההכנה  
 תותי�את הלרסק 

חלבוני ביצה ע� התותי� המרוסקי� את להקצי* 
  ומעט מי! לימו'ממתיק ה

  להקפיא
אפשר ג� ע� פירות אחרי� כמו מנגו

  

  )מרוסקי�(לימו' מבושל ½ + לימו' חי  להקצי* ע� חצי 
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יל ריחניותבעוגיות זנג

  :חומרי�
  חומרי� יבשי� 

חיטה וכד, שיפו'/כוסות קמח מלא 4
  כוס סובי' שיבולת שועל 1
  אבקת אפיה 1
  כפית סודה לשתיה 1
  ילבכפיות זנג 2

  כפית קינמו'½ 
  אגוז מוסקט טחו'כפית ½ 
  כפית ציפור' טחו'½ 
  כפית מלח½ 

לשטו* ולהשרות במי� חמי� –כוס צימוקי� 
  

  חומרי� רטובי�
  כוס סילא'¾ 
  כוס סוכר חו� כהה 1/3
  כוס סוכר חו� בהיר½  
  ביצי� 2

  כוס שמ'¾ 
  כפות סובי' קוואקר 4
  
  

  

ו� גמתכוני � מקבוצת לימוד י
  

  מוס שוקולד
  :חומרי�

  שוקולד מריר' ג 200
  כוס מי�½ 
  )לא חובה(יקו 'כפית צ½ 

  

  
קלוריות תותי� דלמוס 

  :חומרי�
 סלסלה תותי�½ 

  חלבוני ביצה  2
  ממתיק מלכותי 
 מעט מי! לימו'

 

להקצי* ע� חצי  –לגלידת לימו' 
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  מתוק  � דג סלונה ע� עגבניות ובצלי� מטוגני� בטע� חמו! 

וטפי� היטב את הדגי� משרי� במעט מי� ע� 
  .'ד 20 � כ

נות' לו , של הדג הלימו' ג� שומר על צבעו הבהיר

מקמחי� ומנערי� מעודפי 
  .)דיאטטי( אפשרי לטג' בספרי שמ'

ומקלפי� , חולטי� את העגבניות במי� רותחי�
ולאחר מכ' פורסי� לרוחב העגבניה פרוסות 

מטגני� , קולפי� את הבצלי� ופורסי� לרצועות 
במעט מאד שמ' ומוסיפי� מידי פע� טיפות מי� 

מניחי� על מחבת שכבה ראשונה חצי מכמות 
  ,מהעגבניות החלוטות הפרוסות

  .הבצל המטוג'
פרוסה מעל  � מניחי� את פרוסות הדגי� המטוגנות

ומעל את  ,מפזרי� את יתרת הבצל

/ כפות סוכר  3 , מי! מלימו' של�
מלח , )ההמרה כתובה על המיכל

       כוס מי� רותחי�½ 

   .להמסה מלאה של הסוכר
ומניעי�  ,זרת כ*מעל כל פרוסת דג בע
  .המחבת שיתפזר בצורה אחידה

ממשיכי�   , מביאי� לרתיחה
את בבישול איטי על אש נמוכה או מכניסי� 

  . חו� בינוני נמו(
  !.מעד' ... 
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דג סלונה ע� עגבניות ובצלי� מטוגני� בטע� חמו!  ...מומל! בכל לב ופה

חתוכי�  , )מתאי�דג סוג 

  ,י בחירהלפ �או קטני� יותר

  .סוג תמרמעדי*   � עגבניות בשלות ועסיסיות 

  :אופ' ההכנה
וטפי� היטב את הדגי� משרי� במעט מי� ע� ש

כ, לימו' להסרת ריחות לוואי
הלימו' ג� שומר על צבעו הבהיר(

  )מראה עסיסי יותר
מקמחי� ומנערי� מעודפי , מנגבי� היטב את הדגי�

אפשרי לטג' בספרי שמ' ,ומטגני� , קמח
חולטי� את העגבניות במי� רותחי�

ולאחר מכ' פורסי� לרוחב העגבניה פרוסות , אות'
  .מ"ס 1/2בעובי 

קולפי� את הבצלי� ופורסי� לרצועות 
במעט מאד שמ' ומוסיפי� מידי פע� טיפות מי� 

  .שיזרזו את קירמול הבצל
    

  :הרכבת המנה
מניחי� על מחבת שכבה ראשונה חצי מכמות 

מהעגבניות החלוטות הפרוסות
הבצל המטוג'  עליה' מפזרי� חצי מכמות 

מניחי� את פרוסות הדגי� המטוגנות
  .כל עגבניה

מפזרי� את יתרת הבצלעל פרוסות הדג 
  .מהעגבניותיתרת 

    
  :תבליני�

מי! מלימו' של�    �שמי� בקערה 
ההמרה כתובה על המיכל(סוכרזית נוזלית 

½   �ו ופלפל שחור לפי הטע�
    

להמסה מלאה של הסוכרעד מערבבי� היטב 
מעל כל פרוסת דג בע" משקי�"

המחבת שיתפזר בצורה אחידה
מביאי� לרתיחה, המחבתאת מכסי� 

בבישול איטי על אש נמוכה או מכניסי� 
חו� בינוני נמו(קות בד �30מחבת לתנור כה

... א� יש צור(  מתקני� תיבול
    

  .לבריאות
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  דג סלונה

ני   ממטבחה של חני שמעו
  

מומל! בכל לב ופה , דגי� טעימי� ביותר
  

  :חומרי�  
סוג  כל (דגי� טריי�    10�12  

או קטני� יותר 10X10לקוביות בגודל 

עגבניות בשלות ועסיסיות   �5כ
  .בצלי� גדולי�    3

  .מי! מלימו' של�
  סוכרזית / סוכר
  מלח

  פלפל שחור
  .קמח לטיגו'   מעט
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  �  המקב� שלפניכ� הוא כדוגמת ספר המתכוני� שהוצאנו בעזרת המדריכות של יד לבריאות
שתרמו מהניסיו� הרב ומהטע� הטוב 

  .ערכ� התזונתי של  הרכיבי� ועוד

  

  
צמח ממשפחת  Cauliflower כרובית
  . המצליבי�
וא רב ערכו התזונתי ה :ער� תזונתי

 25בכרובית יש , מזה של הכרוב
והיא מכילה , גר� �100קלוריות ב

יותר חלבוני� מהכרוב ובעלת תכולה 

 .Aגבוהה של ויטמי' 
  

 ער( לכוס כרובית
 אנרגיה/קלוריות 30
 סיבי� גר� 2.7
 סיד' מיליגר� 34

 ברזל מיליגר� 0.52
 אשלג' מיליגר� 404
 Cויטמי'  מיליגר� 69
 Aמי' ויט מיליגר� 1
  

ירושלי�  מרכז יד לבריאות  ,רינה גרנות' לדר  כל הזכויות שמורות ©
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  )ע"מקב( תש( לשבועות

  ... ספר המתכוני� שלנו
המקב� שלפניכ� הוא כדוגמת ספר המתכוני� שהוצאנו בעזרת המדריכות של יד לבריאות

שתרמו מהניסיו� הרב ומהטע� הטוב , תזונה שמירת משקל, בוגרות הקורס להכשרה מקצועית למדריכות בריאות
ערכ� התזונתי של  הרכיבי� ועוד ידע על מ תמצאו  לצד המתכוני�  .שלה� למדרי� הייחודי לבישול טעי� וקל

        www.dr-rina.comפרטי� על הקורס ועל רכישת החוברת באתר 

  

  
  
  

  :אופ' ההכנה
שלי� את הכרובית במי מלח עד מב

  . לריכו(
  .מסנני� את הכרובית מהמי�

שמי� בקערה את כל החומרי� 
  . ומערבבי� היטב

אופי� בתנור בחו� בינוני עד להשחמה 
  .נאה

  
  

  נית' להחלי* חלק מהכרובית  או את כולה בברוקולי

  פלפל ממולא בגבינה

  כ* שמ' זית מעט מי� רותחי� 
  מלח ופלפל 

  
  
  

  :אופ' ההכנה
מניחי� את הפלפלי� בתבנית על ניר 

  .אפיה ואופי� עד להשחמה קלה
 ,הביצי�, מערבבי� בקערה את הגבינה

 .מלח ופלפל, הקמח

את הפלפלי� הקלויי�  ממלאי�
  .בתערובת הגבינה ומניחי� בתבנית

יוצקי� , מערבבי� את חומרי הרוטב
 .דקות �45 מעל הפלפלי� ואופי� כ
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  ד"בס
  

לשבועות �מתכוני
  

ספר המתכוני� שלנוהצצה ל
המקב� שלפניכ� הוא כדוגמת ספר המתכוני� שהוצאנו בעזרת המדריכות של יד לבריאות

בוגרות הקורס להכשרה מקצועית למדריכות בריאות
שלה� למדרי� הייחודי לבישול טעי� וקל

פרטי� על הקורס ועל רכישת החוברת באתר 

  

  

  פשטידת כרובית
  ממטבחה של יעל

  :חומרי�
  'גבינת קוטג' גר 250
  גר גבינה לבנה       250
  ביצי� 4
  בצל גדול קצו! 1
  כרובית מופרדת לפרחי�  1
  כפות אבקת מרק ביתית  2

  מלח פלפל 
   כ* גדושה קמח מלא

נית' להחלי* חלק מהכרובית  או את כולה בברוקולי

  

  

פלפל ממולא בגבינה
  ממטבחה של יעל

  :חומרי�
  חצאי פלפלי� 24
  ינה לבנה ג גב"ק½ 
  ביצי� 3
  כפות קמח מלא 2

  מלח פלפל 
  : לרוטב

  רסק עגבניות קט'  1
כ* שמ' זית מעט מי� רותחי� 

מלח ופלפל ,בזיליקו� בנדיבות
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  החציל
, )Selenium melongena:ש� מדעי(חציל 

ירק מאכל נפו! בצבע סגול או לב' 
. בעל מרק� ספוגי. ממשפחת הסולניי�

מקורו של צמח החציל באזורי הודו וסרי 
  . לנקה

  
החציל משמש כמרכיב עיקרי במגוו' רחב 

�של סלטי� מ' המטבח הבלקני והי�
סלט חצילי� , באבא גאנושה .תיכוני

הינו סלט ערבי הנפו! , טחינהקלויי� ב
  .במטבח הישראלי

   
י� אוסטרלי� גילו שצריכת חצילי� חוקר

מורידה את רמת הכולסטרול בד� ואת 
כמו כ' החציל . הנזק ממאכלי� שומני�

  . הוא אנטי בקטריאלי ומשת'

  

החומרי� הפעילי� בחציל הינ� 
תרכובות רעילות , גליקולקלואידי�

המשמשות , המקנות לחציל טע� מריר
להכנת קרמי� לטיפול בעור ובמחלות 

 .סרט' העור

ירושלי�  מרכז יד לבריאות  ,רינה גרנות' לדר  כל הזכויות שמורות ©
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  :אופ' ההכנה
  . מ"של ספורסי� חציל לעיגולי� בעובי 

  . מניחי� על ניר אפיה משומ' קלות
  דקות  20 � אופי� בתנור בחו� גבוה כ

, מערבבי� את הרסק ע� התבליני�
  מורחי�

  . על החצילי� בנדיבות
  . מפזרי� מעל גבינה בולגרית

  .דקות 15אופי� כ 
  

  מאפה ירקות ע� גבינה

  תפוחי אדמה פרוסי� לפרוסות

  

  
  
  

  :אופ' ההכנה
 כפות שמ' זית �2 משמני� תבנית ב

מניחי�  בתבנית פרוסות תפוחי אדמה 
  .ומעליה� פרוסות קישואי�

מורחי� על הקישואי� רסק עגבניות 
  ומפזרי� מעל 
 2�3,  נה בולגרית מגוררתתערובת  גבי

  . כפות שמ' זית ועלי בזיליקו� קצוצי�
דקות או עד שהירקות  50 � אופי� כ

  .מתרככי�
  

  סלט קינואה ע� גבינה צפתית
  

  :אופ' ההכנה
  .שוטפי� את הקינואה היטב ומסנני�

מוסיפי� את הקינואה לסיר ע� כמעט 
  .כוסות מי� ומביאי� לרתיחה 2

דקות על אש נמוכה  10�15מבשלי� 
  .מכוסה

  .מצנני� את הקינואה המבושלת
מוסיפי� את כל החומרי� חו! 

  .מערבבי�, מהגבינה
 .מפזרי� מעל קוביות גבינה
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  יצה מחצילי�פ
  :חומרי�

  חציל  1
  רסק עגבניות קט' 1

  אורגנו, פלפל, מלח
  גבינה בולגרית מגוררת

  

  

מאפה ירקות ע� גבינה
  

  :חומרי�
תפוחי אדמה פרוסי� לפרוסות 2

  קישואי�  2�3
  רסק עגבניות' גר 100
  כפות שמ' זית 4�5
   5%גבינה בולגרית ' גר 200
  עלי בזיליקו� 4�5

 

  

  

סלט קינואה ע� גבינה צפתית
  

  :חומרי�
  כוס קינואה 1
  כוסות מי� 2

  נענע/פטרוזיליה/ כוסברה
  מי! לימו' 
  שמ' זית

  רטוב סויה
  זיתי� שחורי�
  עגבניות שרי

  חמד גבינת פיראוס או
  פלפל, מלח
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הוא מאכל בעל ער( הברוקולי 
ותועלת בריאותית , תזונתי גבוה
 43ברוקולי מכיל רק . מגוונת לגו*

ומכיל , קלוריות למנה של כוס אחת
של הצריכה היומית  205.7%

 �90כ, Cהמומלצת של ויטמי' 
, להשוואה. מאה גר�מיליגר� ל

 .גר� �100ג ל"מ 50בתפוזי� יש 
 

גר� ברוקולי מכילי�   100, בנוס*
מכמות הצריכה היומית  �45%כ

וכמויות , Aהמומלצת של ויטמי' 
גדולות של מרכיבי מזו' חיוניי� 

, חומצה פולית, כמו סיד', אחרי�
חומצת , מנג', סיבי� תזונתיי�
וויטמי' , אשלג', האמינו טריפטופ'

B6.  
 

מחקרי� רבי� מצאו כי צריכת 
ברוקולי מסייעת במניעת סרט' 

בדומה לצמחי� אחרי� ממשפחת 
הברוקולי מועיל  ג� . המצליבי� 

מחזק את מערכות ,  לבריאות הלב
מרכיבי� מסוימי� . ההגנה בגו*

בברוקולי מסוגלי� לסייע בתיקו' 
, תאי עור שניזוקו על ידי השמש

הברוקולי . ובמניעת סרט' העור
מועיל למערכת העצמות בזכות 

. וסיד' Cהריכוז הגדול של ויטמי' 
הברוקולי אינו מכיל , ע� זאת

כמויות גדולות של סוכר ושומ' 
המצויי� במאכלי� מחזקי עצמות 

  . אחרי� כמו תפוזי� וחלב
  

לברוקולי יש יתרונות במניעת 
מומי� , דלקת מפרקי�, קטרקט
  )פצעי� פתוחי� (וכיבי� , מולדי�

  
לבשל ברוקולי במש( זמ' קצר כדאי 

כדי לצמצמ�  את , ככל האפשר
בישול . אובד' הכלורופיל המצוי בו

קצר ישפר ג� את ריחו  ואת טעמו 
האופייניי� לה� אחראיות 

  .תרכובות הגופרית שבו
  

מומל! לבשל  ברוקולי בכלי 
חלד או בכלי מצופה �אל�מפלדת
בישול בכלי אלומיניו� או . אמייל

שינוי בטע� , יח רענחושת יגרו� לר
כדי .  C  -ו Bואובד' ויטמיני� 

ליהנות ממרבית מרכיבי הברוקולי 
רצוי לבשל את הגבעול זמ' מה לפני 

ידי �יתר החלקי� או פרשו אותו על
. חיתוכו לאור( כ( ששטח פניו יגדל

בזמ' הבישול השתמשו בכמה 
חשוב לציי' שאכילת . שפחות מי�

  .ברוקולי יוצרת גזי� במעיי�
  

ירושלי�  מרכז יד לבריאות  ,רינה גרנות' לדר  כל הזכויות שמורות ©
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ג גמנה גמנה גמנה עות מנה ו לח� בשב ת  תלאפו עו ו לח� בשב ת  תלאפו עו ו לח� בשב ת  תלאפו עו ו לח� בשב ת   לאפו

ו מביאי� את שתי הלח� במקדש ו מביאי� את שתי הלח� במקדשבשבועות הי ו מביאי� את שתי הלח� במקדשבשבועות הי ו מביאי� את שתי הלח� במקדשבשבועות הי  , , , , בשבועות הי

ו אופי� כ ו� אנ כוכי ו אופי�  ו� אנ כוכי ו אופי�  ו� אנ כוכי ו אופי�  ו� אנ ותורהוכי לה  ותורהנגד תפי לה  ותורהנגד תפי לה  ותורהנגד תפי לה           נגד תפי

ו מג ר  מגולפי האדמו ר  מגולפי האדמו ר  מגולפי האדמו ר          ").").").").שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת""""ר ר ר ר """"לפי האדמו

        יש שאופי� חלה בצורת סול� בעל שבעה שלבי�  יש שאופי� חלה בצורת סול� בעל שבעה שלבי�  יש שאופי� חלה בצורת סול� בעל שבעה שלבי�  יש שאופי� חלה בצורת סול� בעל שבעה שלבי�  
יעלו במעלות התורה לדי�  יעלו במעלות התורהשהי לדי�  יעלו במעלות התורהשהי לדי�  יעלו במעלות התורהשהי לדי�          """"שהי

        

  

' ק

  כוסברה ושמיר קצוצי�

  
  
  

  :אופ' ההכנה
  .מבשלי� את הפסטה לפי ההוראות 
מבשלי� את הברוקולי עד לרכו( 

  .חלקי
� קלות את הברוקלי במעט שמ' מטגני

  .ומוסיפי� תבליני� ועשבי תיבול
מערבבי� את הברוקולי ע� הפסטה 

 .ומקשטי� בגבינה מגוררת

  

  

  

  אופ' ההכנה
מערבבי�  היטב את כל החומרי� 
 . למעט השמ' וכוס אחת של קמח

דקות ואז מוסיפי� את  20מחכי� 
  .השמ' ועוד כוס קמח

מתפיחי� כשעה , לשי� היטב
  . ומפרישי� חלה

  .יוצרי� חלות וחליות
   

  :חשוב
מומל!  מקנדידהלאנשי� הסובלי� 

סוכרי� , להימנע משמרי�

  .פחמימות ופטריות
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ג גמנה גמנה גמנה מנה
ו מביאי� את שתי הלח� במקדש ו מביאי� את שתי הלח� במקדשבשבועות הי ו מביאי� את שתי הלח� במקדשבשבועות הי ו מביאי� את שתי הלח� במקדשבשבועות הי בשבועות הי

ו אופי� כ ו� אנ כי כו ו אופי�  ו� אנ כי כו ו אופי�  ו� אנ כי כו ו אופי�  ו� אנ כי ו
ו(((( לפי האדמור מגולפי האדמור מגולפי האדמור מגולפי האדמור מג

פי� חלה בצורת סול� בעל שבעה שלבי�   פי� חלה בצורת סול� בעל שבעה שלבי�  יש שאו פי� חלה בצורת סול� בעל שבעה שלבי�  יש שאו פי� חלה בצורת סול� בעל שבעה שלבי�  יש שאו יש שאו
שהילדי� יעלו במעלות התורהשהילדי� יעלו במעלות התורהשהילדי� יעלו במעלות התורהשהילדי� יעלו במעלות התורה""""

  

  

  פסטה ע� ברוקולי
  :חומרי�

  חבילה פסטה 1
ק ½שקית ברוקולי קפוא או 

  ברוקולי טרי
  גבינת פרמז' מגורדת

  מעט שמ' קנולה
  : מעט עשבי תבול קצוצי�

כוסברה ושמיר קצוצי�, פטרוזיליה

  

  חלות מקמח מלא
ממטבחה של משפחת גנדל

  חומרי�
  ג קמח מלא ועוד כוס"ק 2

  שמרי�' גר 100
  כוסות מי� פושרי� 7½
  כפות מלח 2
  כוס סוכר ¾
  כוס שמ'¾ 
  

  


