
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 דלי גדול בצל קצוץ

 דלי גדול גזר חתוך גס 

 דלי גדול תפוח אדמה חתוך גס 

 דלי גדול כרוב חתוך גס 

 מנגולד חתוך בינוני, תרד –דלי גדול עלים ירוקים 

 חבילות ארטישוק ירושלמי חתוך בינוני 2

 רבע דלי גדול דלורית

 ליטר שום מקולף 1

 

 תבלינים

 שמן זית

 שמן קוקוס

 קוקוס

 קארי

 ר אבקה או שלם מגורד'ינג'ג

 סילאן

 שקדיה

 אגוז מוסקט

 זרעי אניס

 

 .לטגן בסיר בצל בשמן זית ושמן קוקוס להוסיף את השום והתבלינים

 .דקות לערבב טוב שלא ידבק 11 -להוסיף את הירקות ולטגן כ

להוסיף דלי גדול מים להביא לרתיחה ולהשאיר את הסיר פתוח לאידוי הנוזלים 

 .רבב כל הזמן שהירקות רכים ואין הרבה נוזלים לכבותלע

 .ניתן להגיש על אורז לבן או אורז מעורב

 

 

 

  



 

 

 בצל חצי דלי גדול 

 תפוח אדמה חצי דלי גדול 

 גזר חצי דלי גדול 

 כרוב חצי דלי גדול 

 דלורית חצי דלי גדול 

 קישוא חצי דלי גדול 

 גרגירי חומוס מושרים במים ללילה 

 צרורות שמיר  2

 צרור פטרוזיליה 

 

אגוז , פלפל, מלח, מעט זרעי סלרי, לחמם שמן בסיר ולהוסיף מעט זרעי כוסברה

 .קורט זרעי אניס, מוסקט

 5-להוסיף את הירקות בכל פעם רק אחד ל, להוסיף את הבצל לטגן עד לשקיפות

סיר להביא לרתיחה  /34להוסיף מים עד ל , הזמןדקות ולהוסיף ירק נוסף לערבב כל 

תוספת התבלינים האחרים , בהרט מעט, פטרוזיליה עלים, ולהוסיף שמרי בירה

 .במידת הצורך ולבשל עוד שעה וחצי בערך

 (.מבשלים במים עם סודה לשתיה בנפרד עד לריכוך –את החומוס )

  

 

 דלי מרובע גדול בצל קצוץ

 גזר קוביות  חצי דלי גדול

 חצי דלי תפוח אדמה קוביות 

 ליטר עדשים חומות 

 עדשים צהובות

 עדשים כתומות                    ליטר מעורב

 עדשים שחורות 

 סלרי 2

 כוסברה קצוץ 1

 פטרוזיליה גס 1

, עדשים, דקות להוסיף סלרי 11תפוח אדמה לטגן , לטגן את הבצל להוסיף גזר

 .פטרוזיליה, כוסברה

 .בהרט, שמרי בירה, אגוז מוסקט, מלח, פלפל, ף כמוןלהוסי

להביא לרתיחה ולבשל על חום בינוני שעה עד שעה וחצי לטעום ולתקן טעמים לפי 

 .הצורך

 

 



 

 

 עגבניות נקיים דליים גדולים 2

 דלי גדול גמבה נקייה  1

 טחינה גסה בקטר      דלי גדול בצל מקולף                                               41

 סלרי  1

 דלורית, גזר, חצי דלי דלעת

 ליטר שום מקולף

 

 

 .תרד במידה ויש הרבה, מנגולד –ניתן להוסיף ירוקים 

 

 תבלינים

 כף זרעי חרדל צהוב 1

 כף זרעי כוסברה

 קורט אניס

 כף זרעי סלרי 

 פטרוזיליה עלים4 כף זרעי פטרוזיליה 

 

 .תבליניםבסיר הגדול מחממים שמן זית וכל ה

 . שהבצל שקוף מוסיפים את הגמבות והדלעת, מוסיפים את הבצל והסלרי

דקות ומוסיפים את העגבניות מביאים לרתיחה ומוסיפים עלי דפנה מנמיכים את  11

 .מכסה חצי פתוח לצמצום נוזלים –האש ומבשלים בערך שעה 

 .לערבב כל הזמן שלא ידבק

 מלח

 פלפל

 הל

 פפריקה

 כמון

 יטר עלי בזיליקום נקייםל 8

 גרם זרעי חמנייה 251

 גרם זרעי דלעת 151

 גרם גבינות קשות 211

 פלפל

 מלח

 שמן זית 

 שיניים 11שום 



 

 

 מגשים של התנור /בערך  –ליטר עגבניות מיובשות  /

 שקיות בזיליקום  3

 שקית וחצי בצל ירוק 

 שיני שום  11

 גמבות נקיות  2

 שריעגבניות  7

 

 תבלינים

 כפית –קימל 

 פלפל שחור

 חצי כפית  –זרעי שטה 

 כפות 3 –פפריקה מתוקה 

 קורנית

 כפית –זרעי חרדל שחור 

 כפיות 2 –כמון 

 כפות / –חומץ בלסמי 

 

 .לטחון הכל בקטר עד למרקם של ממרח

 

 

 ליטר שום מקולף וכתוש 2

 כף דבש

 כף שקדיה

 אגוז מוסקט כפית 

 שמן זית 

 יין לבן 

 

לחמם בסיר שמן זית או להמיס חצי קובייה חמאה ולהוסיף את השום הכתוש על אש 

להוסיף את  –נמוכה לערבב כל הזמן להוסיף את התבלינים חוץ מהיין לערבב טוב 

 .היין לצמצום מעט ולכבות

 

  



 

 

 כפות  3 –בלסמי 

 צרור –פטרוזיליה 

 כפות  3 –לימון 

 כפות 1.5 – חומץ תפוחים

 שיניים 3 –שום 

 כפיות 2 –כמון 

 טעם  –מלח 

 כפית  1 –פלפל לבן 

 .ליטר /להכין כמות שתספיק מינימום 

 

 

 .לטעום את החציל שהוא נימוח –צלויים בתנור  –חתוכים לקוביות  –חצילים 

 בערך מגש –עגבניות שרי מיובשות 

 צרור –בצל ירוק 

 שיניים 6 –שום 

 כפות  3 –שמן זית 

 כפות  2 –חומץ בלסמי 

 כפות  3 –לימון 

 כפית  –פלפל לבן 

 לפי הטעם  –מלח 

 

 ליטר  /להכין מינימום 

 

 

 (לשמור על הנוזל מהפלפל)ליטר פלפלים אחרי אפיה בתנור  1.5

 שיני שום 6

 חומץ לבן( קפה שחור)כוס  /34

 וחצי כפות חומץ בלסמי  1

 מעט מלח 

 כפות  3 –לימון 

 



 
 

 

 קופסא טחינה

 לימון מעט

 שום מעט

 סילאן מעט לפי הטעם 

 (לקצוץ דק)רוקט 

 מלח

 

 לטעום צריכה להיות קצת מתוקה

 

cc 611  שמן זית 

cc 151 בלסמי 

cc 111  לימון 

 cc 111 מייפל 

 אגוז מוסקט שלם 

 קמצוץ פלפל שחור 

 קמצוץ מלח 3

 כפות קצח  2

 בלסמי 

 סויה

 שמן זית 

 מלח 

 לימון 

 מעט סילאן 

 ר יבש מגורר 'ינג'ג

 



 

 

 קלופים, חבילות גזרים טריים 2

 שיני שום כתושות  5

 כפות שמן זית  6

 כפות מיץ לימון סחוט טרי  11

 כפית כורכום  1.5

 כפית כמון טחון  1.5

 מלח ופלפל לבן 

 כפות פטרוזיליה קצוצה  5

 כפות כוסברה קצוצה  /

 כפות זרעי חמנייה  2

 :אופן הכנה

דקות לאחר  15-מקלפים את הגזרים ושמים אותם במים רותחים עם כפית מלח לכ

מערבבים את . הגזרים צריכים להיות רכים אבל לא מידי. מכן חותכים לקוביות קטנות

, המלח, הכמון, הכורכום, מיץ הלימון ,שמן הזית, הגזרים בעודם חמים עם השום

 .הכוסברה והפטרוזיליה, הפלפל

 ליטר /להכין 

 

 

 'גר 171כל אחת , יחידות 11 –מתכון ל 

 כפות סלסה  /

 כף קונפי 

 כף טפנד 

 מערבבים ומוסיפים כף שומשום וכף רוזמרין

 עגבנייה  3

 גמבה  2

 בצל סגול 1.5

 קוצצים פטרוזיליה 

 עות נייר כסף ובתוכן נייר אפייה מכינים ירי

 על הפטה שמים כף יפה מתערובת הממרחים 

 מפזרים את הירקות כחופן גדול 

 מעט מלח גס וסומק, מבזיקים פלפל שחור גרוס

 מפזרים פטרוזיליה בעדינות 

 משקים בשמן זית ועוטפים

 

 

 



 

 

 שטוף ומקולף, קילו גזר חתוך 3

 חתוכה ושטופה ומקולפתג בטטה "ק  2  142

 שטופה ומקולפת , ג דלורית חתוכה"ק 2

 ג כרישה חתוכה ושטופה "ק 1

 (אפשר גם סגול וגם לבן)ג בצל חתוך שטוף ומקולף "ק 3

 שיני שום קלופות  21

 כפות זרעי חרדל שחורים  1

  צהובכפות זרעי חרדל  1

 זרעי אניספית כ

 זרעי כמון  פיתכ

 שמן זית  /14

 חתוך לא קלוף ( שורש)ר 'ינג'ראש ג

 ג תפוח אדמה חתוך שטוף ומקולף "ק 1  142

 (צרור4 ראש אחד )אפשר להוסיף מעט סלרי 

 

 דליים עגולים 7 –אופן הכנה ל 

, מחממים שמן זית( מתחת לתנור)מעלים על האינדוקציה סיר עגול הכי גדול שיש 

לאחר , יפים את השוםלאחר השחמה מוס( זרעים)מטגנים מעט את התבלינים 

 (.אם יש סלרי אפשר מעט)הבצל החתוך והכרישה , ר'ינג'השחמה מוסיפים את הג

 .לאחר הזהבה של הבצל והכרישה מתחילים בהוספת הירקות לפי דרגת קושי הירק

 גזר

 .דקות תוך כדי ערבוב תוכן הסיר 11הפרשים של בבטטה                         

 דלורית 

 תפוח אדמה 

 

. לאחר השחמת הירקות הכתומים מוסיפים דלי וחצי גדולים מרובעים של מים

 .מעלים את החום של האינדוקציה על הכי גבוה ומגיעים להרתחה, מערבבים

 .לאחר שכלל הירקות רכים לגמרי מתחילים בהליך הטחינה עם הקטר

 תשומת לב 

, שניות של הטחינה 21סקות בין כל צריך לנהוג בזהירות עם המכשיר ולבצע הפ

 .לערבב את המסה ולהמשיך לטחון עד קבלת מסה חלקה ואחידה

 הוספה של מלח ופלפל לפי הטעם 

 .להוסיף כל פעם מעט לערבב ולטעום

 .לקרר ולאחסן בדליים עגולים

 

 הגשה

 .פרוסות לחם עם קונפי שום  41    2קטן   4 מרק גדול 

 .קורנית4 בלסמי ובצל ירוק , יוגורט עיזים –מרק קר 

 .קורנית4 בלסמי ובצל ירוק  –מרק חם 

 

 חום רצוי 

 .בהרתחה על הכי גבוה 1811ו     181אינדוקציה בטיגון על 



 

 :כוסות שמן זית וכוס שמן קוקוס קולים את הזרעים הבאים  2 –ב 

 כפות זרעי חרדל צהוב  2

 כפות זרעי כמון  2

 כף זרע אניס 1

 כפות זרעי חילבה 1

 כפות זרעי סלרי  1

  כפות זרעי כוסברה 1

 

 :מאדים לפי הסדר את

 

 כרישה+ ליטר בצל  7

 ליטר שום קצוץ 1

 ליטר סלרי קצוץ 2

  ליטר גזר גרוד 15

 

 : לאחר שהכל רך מוסיפים את הירוקים

 

 ליטר ירוקים קצוצים 15

 

 דקות של בישול עם ערבוב מוסיפים את היין  5לאחר 

 כוס יין אדום 2

 

 מכבים את האש ומוסיפים את תערובת הדגנים והעדשים שבושלו היטב 

  

 ליטר אורז אדום  1.5

 ליטר עדשים 1.5

 ליטר כוסמת ירוקה 1.75

 

 מוסיפים רסק עגבניות ממגש מפוצץ של עגבניות שלמות צרובות 

 קילו טחינה שומשום מלא  2

 כוס רוטב סויה  142

 כוס חומץ בלסמי  /14

 כפות בהרט  2

 כפות הל  2

 כפות שמרי בירה  3

 כפות כמון  3

 כפות פפריקה  3

 כף ציפורן  1

 כפות מלח  /

 כפות פלפל שחור 3

 כפות קורנית   3

 מיץ לימון לפי הטעם 

 



 

 דליים עגבניות בתנור 2

 בזיליקום טחון טובחבילות  2

 ליטר שום טחון  1

 דלי בצל טחון טוב /14

 בסיר גדול שמן זית

בזיליקום ואז עגבניות לאחר שנוקו מקליפה , מוסיפים את הבצל לאחר מכן שום 

 ...ונטחנו בקאטר

 פפריקה, אורגנו, מלח, פלפל : טיבול

 

 

 תפוחי אדמה בינוניים 6

 בטטה גדולה  1

 בינוניבצל  2

 ליטר מים  2

 חצי בלנדר ירק 

 כוס מאג קשיו 

 שיני שום  3

 עלי דפנה ללא גבעול  2

 כפית קורנית 

 כפית מלח 

 כפית שטוחה מוסקט

 כפית שטוחה פלפל לבן 

 רבע לימון אורגני עם הקליפה

 ליטר זיתים מגולענים  2

 כוסות שמן זית  2

 כף לימון כפית זרעי חרדל צהוב 

 כפית זרעי כמון 

 גמבה  2

 עגבניות שרי  15

 (אם גדול 1)בצל סגול  2

 (קטנים)שיני שום  12

 כפית וחצי סילאן  –כפית 



 
 

 Cc 251 שמן זית 

 כפית כמון 1

 כפית כוסברה 1

 כפית סלרי 142

 ליטר בצל 2

 כפות שום טחון /

 חציל קלוי קוביותליטר  3

 ליטר עגבניות מיובשות חתוכות קטן

  cc251  יין אדום 

 חופנים בזיליקום 2

 כפיות מלח /

 כפיות פלפל גרוס 2

 כפיות פפריקה 3

 כפות בלסמי 2

 כף סילאן 1

 

 

 גרם חלומי פרוסה 151-171

 ליטר פטריות חתוכות גס מושרות ביין אדום ללילה  /

 ליטר טבעות בצל  2

 ליטר עגבניות מיובשות 1

 

את הפטריות והבצל עד שמתרככים ( באינדוקציה 111)מבשלים על אש נמוכה 

 .לגמרי

 .בקבוק בלסמי ומצמצמים עד שנשאר קצת רוטב  243בקבוקי יין אדום ו  2מוסיפים 

 . מוסיפים את העגבניות ומערבבים

 .כף פלפל לבן /34מוסיפים 

 .טימיןכף  1מוסיפים 

 . כף מלח /34מוסיפים 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 !שני מגשים עמוקים מפוצצים  -בטטות

 .להשרות ביין לבן... ליטר 6פיטריות 

 חבילות 3קרישה 

 .ראשים 2שום 

 

 כוסות שמן קוקוס  2

 כפות חרדל צהוב 3

 כפות קימל  1.5

 כפות קצח 1.5

 ...להוסיף את הקרישה לאחר מכן שום

מוסיפים את הפיטריות ביין ומבשלים תוך כדי ערבוב עד שנעלם הטעם המר של 

 .היין

 .מוסיפים את הבטטות 

 כפות קינמון אבקה 2

 כפות קארי 2.5

 כפות פלפל לבן 1.5

 כפות מלח 2

 ( מרוסקים) חצי צנצנת שקדים טחונים 

 (מרוסקים)חצי צנצנת אגוזי מלך טחונים 

 ....בתאבון

 

 


