
שבועות

בשיתוף

במצב רוח איטלקי
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כל מי שנהנה לבשל ולארח אוהב את שבועות - החג הכי טעים והכי ישראלי שיש. אם בפסח ובראש השנה אנחנו נוטים להיצמד למאכלים 

המסורתיים, בשבועות יש חשק לחדש, להפתיע, להיות יצירתיים. 

ברוח הזאת של התחדשות ויצירתיות הכנתי את אסופת המתכונים שלפניכם. תמצאו בה את המנות הקלאסיות של החג  — קישים, פסטות, סלטים, עוגות 

גבינה ועוד — אבל בגרסה קצת אחרת, רעננה ומקורית. השתדלתי שההכנה תהיה פשוטה וידידותית, והאמת — עם מבחר גבינות כל כך איכותי ורחב לא 

צריך לעבוד קשה כדי להפיק ארוחת שבועות חגיגית, טעימה ומרגשת.

גד שמח,           
שי לי ליפא           

ומשפחת "גד"           

מתכונים: שי לי ליפא 
עריכה: ז'אנה גור

קונספט ויזואלי וסטיילינג: עמית פרבר  
צילום: דניאל לילה 

עוזרת צלם: שני בריל
עיצוב: ורדה עמיר, סטודיו "על השולחן" 

עריכה לשונית: שלומית פרי  
הופק ונערך על ידי "על השולחן" 

מגזין גסטרונומי, מאי 2015

כלים ואביזרים: 
 www.blumenwood.co.il עיצוב שימושי בעץ — Blumenwood

בלו בנדנה — ה' באייר 52 תל אביב, קדושי השואה 56 הרצליה פיתוח 
סטודיו עדי ניסני שמעון — הצדיק 10 יפו  

תודה למשפחת בלומנפלד שפתחה בפנינו את ביתה היפה לצילומים
הימים הולכים ומתארכים, שדות החיטה מזהיבים, השמש החמימה של ראשית הקיץ מושכת 
אנחנו  השנה  מתקרב.  שהחג  מרגישים  הטבע.  לחיק  הים,  לחוף  למרפסת,   — החוצה  אותנו 
ולהעשיר אותה במנות  לארוחת שבועות המסורתית  וטעם חדש  עניין  להוסיף  לכם  מציעים 
בניחוח איטלקי. בעמודים הבאים תמצאו את כל להיטי שולחן החג: מאפים, סלטים, פסטות 
וכמובן עוגות גבינה. את ההשראה שאבנו ממנות איטלקיות קלאסיות שכולנו כל כך אוהבים, 
אבל הוספנו להן גיוונים יצירתיים ונשמה ישראלית. גם מבחר הגבינות המשולבות במנות כולל 

את הנבחרת האיטלקית שלנו לצד גבינות מקומיות ובלקניות. 
הכי כיף לקחת את האוכל הזה החוצה, לפתוח שולחן גדול, להזמין חברים ומשפחה ולחוות יחד 

את אווירת החג הנהדר הזה.

                          גד שמח ובתיאבון,
משפחת מחלבות גד

מרגישים את
באוויר ה-     

מתכונים: שי לי ליפא 
עריכה: ז'אנה גור

הפקה ועריכה גסטרונומית: איריס גלברט
קונספט ויזואלי וסטיילינג: עמית פרבר  

צילום: דניאל לילה 
עוזרת צלם: שני בריל

עיצוב: ורדה עמיר, סטודיו "על השולחן" 
עריכה לשונית: שלומית פרי  

הופק ונערך על ידי "על השולחן" 
מגזין גסטרונומי, יוני 2016

כלים ואביזרים: 
סטודיו עדי ניסני — שמעון הצדיק  10 יפו.

בלו בנדנה —  ה' באייר 52 תל אביב, קדושי 
השואה 56 הרצליה פיתוח. 

 - blumenwood  — קרשי חיתוך ומשטחי עץ
 www.blumenwood.co.il עיצוב בעץ
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סלט ארוגולה, ענבים ופקורינו
שילוב מקסים של ארוגולה חרפרפה, ענבים מתוקים, גבינה ארומטית 

ואגוזים פריכים. הסלט הזה כל כך טעים, עד שאתם עלולים לנשנש את 
כולו עוד לפני שהאורחים יגיעו. 

] 6 מנות [

200 גרם )צרור גדול( עלי ארוגולה יפים ורעננים
2 כוסות ענבים ללא חרצנים )ירוקים ואדומים( חצויים

1/2 כוס אגוזי פקאן 
לרוטב:

1/4 כוס שמן זית
2 כפות חומץ תפוחים

1 כף מיץ לימון
1 כפית גדושה חרדל דיז'ון חלק

1 כפית דבש
להגשה:

75  גרם פקורינו של "גד" )מהמעדנייה בסופר(

 < מחממים מחבת על להבה בינונית )ללא שימון(. מוסיפים פקאנים 
ומקפיצים כ-2 דקות עד שהאגוזים מתחילים להזהיב. מוציאים לצלחת.

< מערבבים בקערה ארוגולה, ענבים ואת הפקאנים. 
< מערבבים היטב את חומרי הרוטב, יוצקים על הסלט ומערבבים קלות.

< מגלפים פקורינו לשבבים בעזרת קולפן ירקות, מפזרים מעל הסלט 
ומגישים מייד.

 Insalata Rucola, 
 Pecorino e Uva

גיוון: מחליפים את הענבים 
ב-8 תאנים בשלות חתוכות 

לרבעים או ב-2 אגסים 
בשלים חתוכים לשמיניות.
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סלט פנזנלה 
עם ירקות קלויים ופטה עיזים

הוא נולד בטוסקנה וכמו בן דודו המזרח תיכוני, הפאטוש, נועד 
לתת הזדמנות שנייה ללחם יבש. הפנזנלה המקורי הוא סלט צנוע, 

שנוסף ללחם מכיל פלפלים, בצל, עגבניות ושמן זית. כאן יצרנו גרסה 
עסיסית וחגיגית עם עגבניות ופלפלים קלויים. מיצי הצלייה הטעימים 

מתערבבים עם שמן הזית ועושים נפלאות לסלט וללחם. רגע לפני 
ההגשה מפזרים על הסלט פטה עיזים. הגבינה הטעימה הזאת, המיוצרת 
בדיוק כמו ביוון, מוסיפה לסלט גוון מלוח-חמצמץ ומעשירה את מרקמו.

 
] 8-6 מנות [

< מחממים תנור ל-220 מעלות ומרפדים 2 תבניות בנייר אפייה.
< קולים את הירקות והג'בטה: מניחים עגבניות ופלפלים בתבנית אחת, 

מזלפים שמן זית ומתבלים במלח ופלפל. 
< אופים כ-20 דקות עד שהעגבניות והפלפלים זהובים, מוציאים 

מהתנור ומצננים. מנמיכים את חום התנור ל-180 מעלות. 
< מניחים קרעי ג'בטה בתבנית שנייה, מזלפים שמן זית ומערבבים. 

< אופים כ-8 דקות עד שקרעי הג'בטה זהובים. מצננים.
< מכינים את הסלט ומגישים: מערבבים בקערה עגבניות טריות וצלויות, 

פלפלים טריים וצלויים, בצל סגול, זיתים וקרוטוני ג'בטה.
< מערבבים היטב את חומרי הרוטב, יוצקים על הסלט ומערבבים. 

מפזרים מעל פטה עיזים ועלי בזיליקום ומגישים מייד.

    Insalata 
Panzanella

לירקות הקלויים: 
12 עגבניות שרי בכמה צבעים 

6 פלפלים קטנים מתוקים 
)טינקרבל( בכמה צבעים

2 כפות שמן זית 
מלח גס ופלפל שחור גרוס

לקרוטונים:
1 ג'בטה קרועה לחתיכות בגודל 

4-3 ס"מ
1 כף שמן זית 

לסלט:
12 עגבניות שרי בכמה צבעים 

חצויות
6 פלפלים קטנים מתוקים 

)טינקרבל( בכמה צבעים, חצויים

1 בצל סגול קטן חצוי ופרוס 
לרצועות דקיקות

16 זיתי קלמטה מגולענים
לרוטב:

1/3 כוס שמן זית
3 כפות חומץ בן יין אדום

1 כף מיץ לימון
1 שן שום כתושה

1/4 כפית סוכר
מלח ופלפל שחור גרוס

להגשה:
1 שקית )200 גרם( פטה עיזים 20% 

של "גד" מפוררת גס
20 עלי בזיליקום
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קיש אנטיפסטי וגבינות
כל ארוחה איטלקית מסורתית מתחילה באנטיפסטי, ולרוב מדובר בירקות 

קלויים עם זילוף שמן זית. כאן הכנסנו אותם לתוך קלתית בצק ופינקנו 
אותם בתערובת גבינות.  

] תבנית פאי בקוטר 28 ס"מ [

< מחממים תנור ל-180 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
< מכינים את האנטיפסטי: מניחים את הירקות בתבנית, מפזרים עלי תימין, 

מזלפים שמן זית ומתבלים במלח ופלפל.
< אופים כ-20 דקות עד שהירקות מתחילים להזהיב. מצננים היטב.

< בינתיים מכינים את הקלתית: שמים קמח, חמאה, מלח וסוכר בקערת 
מעבד מזון ומעבדים לתערובת פירורית. מוסיפים ביצה ומעבדים רק עד 

לקבלת כדור בצק.
< מרדדים את הבצק על משטח מעט מקומח לעיגול בקוטר 32 ס"מ. 

מרפדים את תחתית ודפנות התבנית ומסירים את עודפי הבצק בעזרת 
מערוך. דוקרים את הבצק במזלג ומעבירים למקפיא ל-30 דקות.

< מחממים תנור ל-180 מעלות.
< אופים 20-15 דקות עד שהבצק זהוב מעט. מצננים 10 דקות.

< מכינים את המלית, מרכיבים ואופים: טורפים ביצים בקערה גדולה. 
מוסיפים את שאר חומרי המלית ומערבבים היטב. יוצקים על הקלתית 

ומסדרים מעל את הירקות הקלויים.
< אופים 35-30 דקות עד שהטארט זהוב ויציב. 

< אם לא מגישים מייד, מכסים ושומרים עד 3 ימים במקרר. להגשה 
Antipastiמחממים כ-10 דקות בתנור שחומם ל-170 מעלות.

לקלתית:
2 כוסות )280 גרם( קמח רגיל

175 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות
1 כפית שטוחה מלח

1/2 כפית סוכר
1 ביצה

לאנטיפסטי:
1 בטטה קטנה פרוסה לעיגולים בעובי 

1 ס"מ
1 זוקיני בינוני פרוס לעיגולים בעובי 

1 ס"מ
11/2 כוסות פרחי כרובית קטנים

עלים מגבעול תימין אחד

3-2 כפות שמן זית 
מלח ופלפל שחור גרוס

למלית:
)L( 2 ביצים גדולות

1 קופסה )250 גרם( ריקוטה 5% 
של "גד"

100 גרם מנצ'גו של "גד" 
מגוררת גס )מהמעדנייה בסופר(

1/4 כוס עירית קצוצה גס
2-1 שיני שום כתושות
אגוז מוסקט טחון טרי

מלח ופלפל שחור גרוס
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   פסטיצ'יו גבינות וכרישה
פירושה המקורי של המילה pasticcio הוא פאי, אבל באיטלקית מדוברת 

היא קיבלה עם הזמן משמעות נוספת: בלגן. שתי המשמעויות חוברות 
יחד במאפה הפסטה שלפניכם: הכנתו פשוטה ומהירה, אין חוקים 

נוקשים ואפשר לשחק עם סוגי הפסטה, הירקות והגבינות. כאן ערבבנו 
   גבינת עיזים וקשקבל. מעט יוגורט מוסיף עסיסיות למאפה. 

   ] תבנית קפיצית בקוטר 24 ס"מ [
300 גרם פסטה חלולה )קונכיות, צדפים או פנה( 

4 כפות שמן זית
1 גבעול כרישה קצוץ גס )החלק הלבן והירוק(

2 ביצים גדולות
200 גרם קאשקבלו של "גד" מגוררת גס

1 גליל )180 גרם( גדעז של "גד" חתוכה לקוביות בגודל 2 ס"מ
4 כפות )180 גרם( יוגורט כבשים של "גד"

3 גבעולי בצל ירוק )החלק הלבן והירוק( פרוסים לעיגולים דקים 
מלח ופלפל שחור גרוס

לציפוי:
2 כפות פירורי לחם

   1 כף שמן זית
< מחממים תנור ל-180 מעלות ומשמנים תבנית קפיצית. 

< מביאים לרתיחה מי מלח בסיר גדול. מוסיפים פסטה, מבשלים דקה 
פחות ממה שמצוין על האריזה ומסננים. יוצקים על הפסטה 2 כפות 

שמן זית ומערבבים כדי שלא תידבק. 
< מחממים מחבת גדולה עם 2 כפות שמן זית על להבה בינונית ומאדים 

כרישה 8-6 דקות תוך כדי ערבוב מדי פעם עד שהיא רכה.
< טורפים ביצים בקערה גדולה. מוסיפים גבינות, יוגורט, בצל ירוק 

ואת הכרישה ומערבבים. מוסיפים את הפסטה, מתבלים במלח ופלפל 
ומערבבים היטב. 

< מעבירים את התערובת לתבנית ומחליקים את פני השטח. מפזרים 
מעל פירורי לחם ומזלפים כף שמן זית.

< אופים 45-40 דקות עד שהפסטיצ'יו זהוב ויציב. 
< אם לא מגישים מייד, מכסים ושומרים עד 3 ימים במקרר. להגשה 

מחממים כ-10 דקות בתנור שחומם ל-170 מעלות.

Pasticcio
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חגיגת ברוסקטות
המאזט האיטלקי האהוב הוא פתרון מושלם לאירוח בחג.  

להכנת ברוסקטות: פורסים ג'בטות )או כיכר לחם שאור דחוס( 
לפרוסות בעובי 11/2 ס"מ וקולים במחבת פסים לוהטת 3-2 

דקות מכל צד לקבלת פסי חריכה )אפשר גם לקלות על הגריל(. 
משפשפים בחצי שן שום, מטפטפים מעט שמן זית ומניחים 

טופינגים לפי הטעם.

פטריות צלויות וקממבר כמהין: מחממים מעט שמן 1 
זית במחבת ומקפיצים פטריות פרוסות ועלי תימין 4-3 
דקות מכל צד להזהבה. מתבלים במלח ופלפל. מניחים על 

הברוסקטות יחד עם פרוסות קממבר כמהין.

סלסת עגבניות ובולגרית: מערבבים קוביות קטנות של 2 
עגבניות עם בזיליקום קצוץ גס, שום כתוש, שמן זית ומעט 
חומץ בלסמי ומתבלים במלח ופלפל. מניחים את הסלסה על 

הברוסקטות יחד עם פרוסות בולגרית מעודנת.

תרד מאודה וצפתית מעודנת: מחממים מחבת עם מעט 3 
שמן זית ומאדים תרד 3-2 דקות תוך כדי בחישה עד שהוא 
מתחיל להתרכך. מוסיפים פרוסות דקיקות של שום, מתבלים 

במלח ופלפל ומערבבים. מניחים על הברוסקטות יחד עם 
קוביות צפתית מעודנת.

פלפלים קלויים ומנצ'גו: מערבבים רצועות פלפלים קלויים, 4 
עירית קצוצה גס, שום כתוש, שמן זית ומעט חומץ בן 

יין אדום ומתבלים במלח ופלפל. מניחים את התערובת על 
הברוסקטות יחד עם פרוסות מנצ'גו. 

סלט שומר, זיתים, תפוזים וברי פקאן: מערבבים פרוסות 5 
דקות של שומר עם קוביות תפוזים, זיתים שחורים 

מגולענים, שמן זית ומעט מיץ לימון. מניחים על הברוסקטות 
יחד עם פרוסות ברי פקאן.

סלט סלק עם נענע ומוצרלה פרסקה: מערבבים קוביות בגודל 6 
1 ס"מ של סלק מבושל עם עלי נענע, שמן זית ומעט חומץ 

בלסמי ומתבלים במלח ופלפל. מניחים על הברוסקטות יחד עם 
פרוסות מוצרלה פרסקה.

קונפיטורה וחלומי מטוגנת: פורסים חלומי לעובי 1/2 ס"מ. 7 
מחממים מחבת עם מעט שמן זית ומטגנים את החלומי 3-2 

דקות מכל צד להזהבה. מניחים על הברוסקטות יחד עם מעט 
קונפיטורה משובחת. 

Bruschetta1

2

7

3

4

5

6

12
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אינוולטיני זוקיני
לרוב ממלאים את האינוולטיני )גלילות באיטלקית( בבשר טחון ולפעמים 
אפילו בשאריות של פסטה ברוטב. ברוח החג יצרנו גרסה חלבית קלילה: 

פרוסות פריכות מעט של זוקיני חובקות מלית גבינות טעימה. אחרי 
שגומרים לגלגל אופים את הגלילות ברוטב עגבניות מהיר הכנה. 

] כ-14 גלילות [

3 זוקיני גדולים )ירוקים וצהובים( פרוסים לאורכם בעובי 3 מ"מ
1/4 כוס שמן זית 

למלית:
1 קופסה )250 גרם( ריקוטה מלוחה של "גד" 

100 גרם פקורינו של "גד" מגוררת דק )מהמעדנייה בסופר(
3 כפות פירורי לחם

3 כפות עירית קצוצה דק
2-1 שיני שום קצוצות דק

1/2 פלפל צ'ילי אדום קצוץ דק 
קליפה מגוררת דק מלימון אחד

מלח ופלפל שחור גרוס 
לרוטב:

1 קופסה קטנה )400 גרם( עגבניות מרוסקות
2/3 כוס מים מינרליים או מסוננים

1 כף שמן זית
1 שן שום קצוצה דק
1 כפית שטוחה סוכר

1/2 כפית אורגנו מיובש
מלח ופלפל שחור גרוס 

< מכינים את הזוקיני: מברישים פרוסות זוקיני בשמן זית. מלהיטים 
מחבת פסים ומטגנים את הזוקיני 3-2 דקות מכל צד עד לקבלת פסי 

חריכה שחומים. מצננים היטב.
< מכינים את המלית וממלאים: מערבבים בקערה את חומרי המלית.

מניחים כף מהתערובת בקצה של כל פרוסת זוקיני ומגלגלים לגליל שמנמן. 
< מכינים את הרוטב ואופים: מחממים תנור ל-180 מעלות.

< מערבבים את חומרי הרוטב ויוצקים לתבנית בקוטר 26 ס"מ. גובה 
הרוטב צריך להיות כ-2 ס"מ. מניחים את הגלילות בתוך הרוטב.

< אופים כ-20 דקות עד שהרוטב מבעבע והמלית בצידי הגלילות 
מתחילה להזהיב. 

< אם לא מגישים מייד, מכסים ושומרים עד יומיים במקרר. להגשה 
Inמחממים כ-10 דקות בתנור שחומם ל-170 מעלות.

vo
l
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   פטריות קפרזה
עוד וריאציה יצירתית לסלט 

   האיטלקי הקלאסי.
] 10 פטריות [

10 פטריות פורטובלו גדולות ויפות 
ללא הרגל

1/4 כוס שמן זית
2 שיני שום קצוצות גס

עלים מ-2 גבעולי תימין
20 עגבניות שרי חצויות

מלח גס ופלפל שחור גרוס
1 קופסה )150 גרם( מוצרלה בייבי 

של "גד"
להגשה:

סירופ בלסמי מצומצם )להשיג 
   במעדניות(

< מחממים תנור ל-200 מעלות 
ומרפדים תבנית בנייר אפייה. 

< מניחים פטריות בתבנית כשצידן 
הקעור כלפי מעלה. מזלפים שמן 
זית ומפזרים שום ותימין. מניחים 

4 חצאי עגבניות על כל פטרייה 
ומתבלים במלח ופלפל בנדיבות. 

< אופים כ-15 דקות עד 
שהפטריות מתחילות להתרכך. 

< מסדרים על כל פטרייה 4 כדורי 
מוצרלה ואופים עוד 15-10 דקות 

עד שהמוצרלה מותכת. 
< מזלפים בלסמי ומגישים מייד.

   טארט קפרזה
גרסת המאפה לסלט האיטלקי 

האהוב. הטארט קל מאוד להכנה 
   בזכות השימוש בבצק עלים מוכן!

   ] 8-6 מנות [
500 גרם בצק עלים מופשר

1/2 כוס ממרח פסטו 
5-4 עגבניות בינוניות )רצוי ב-2 
צבעים( פרוסות לעובי 1/2 ס"מ

2 כדורי מוצרלה פרסקה של "גד" 
פרוסים לעובי 1/2 ס"מ
מלח ופלפל שחור גרוס

להגשה:
   12 עלי בזיליקום

< מחממים תנור ל-200 מעלות 
ומרפדים תבנית בנייר אפייה. 
< פורשים את הבצק בתבנית 

ומסמנים עם סכין בעדינות )בלי 
לחרוץ( שוליים ברוחב 2 ס"מ 

לקבלת מסגרת. 
< מורחים פסטו על הבצק 

מלבד השוליים. מסדרים מעל 
עגבניות ומוצרלה בצורה חופשית 

ומתבלים במלח ופלפל.
< אופים 30-25 דקות עד 

שהטארט זהוב. מפזרים עלי 
בזיליקום ומגישים מייד.

Capreze



19 18

Pasta
 con Spinaci, 
Ricotta
e Noci

פסטה עם ריקוטה פרסקה, 
תרד ופקאנים

הנה פסטה שנהנית מכל העולמות: קטיפתית ועשירה אבל לגמרי לא כבדה! 
האחראי לקסם הוא השילוש המוצלח של ריקוטה פרסקה, שנותנת מרקם 

שמנתי בלי אחוזי שומן גבוהים; אגוזי פקאן, שמעשירים את הטעם ומוסיפים 
קראנצ'יות; ותרד שאחראי לצבע ולרעננות. 

] 6-4 מנות [

1 חבילה )500 גרם( לינגוויני או ספגטי
לרוטב:

40 גרם חמאה
1 בצל בינוני קצוץ דק

3-2 שיני שום קצוצות דק
200 גרם עלי תרד טריים קצוצים גס

קליפה מגוררת דק מלימון אחד
1 קופסה )300 גרם( ריקוטה פרסקה של "גד"

אגוז מוסקט טחון טרי
מלח ופלפל שחור גרוס

להגשה:
2/3 כוס אגוזי פקאן שבורים גס

50  גרם גרנה פדנו של "גד" 

< מחממים מחבת על להבה בינונית )ללא שימון( ומקפיצים פקאנים כ-2 
דקות עד שהם מתחילים להזהיב. מוציאים לצלחת.

< מכינים את הרוטב: מוסיפים חמאה למחבת וממיסים על להבה 
נמוכה-בינונית. מוסיפים בצל ושום ומאדים כ-5 דקות תוך כדי בחישה מדי 

פעם עד שהבצל והשום רכים. 
< מוסיפים תרד וקליפת לימון ומאדים כ-2 דקות עד שהתרד מתרכך. 

< מוסיפים ריקוטה פרסקה, מתבלים באגוז מוסקט, מלח ופלפל ומערבבים 
היטב. מכבים את הלהבה.

< מבשלים את הפסטה ומגישים: מביאים לרתיחה מי מלח בסיר גדול. 
מבשלים פסטה לדרגת אל-דנטה. שומרים 2 כוסות ממי הבישול ומסננים.

< יוצקים 3 מצקות ממי בישול הפסטה לרוטב הריקוטה, מערבבים ומביאים 
את הרוטב לסף רתיחה. אם הרוטב סמיך מדי, מוסיפים עוד מצקת ממי 

בישול הפסטה. טועמים ומתקנים תיבול.
< מוסיפים את הפסטה לרוטב ומערבבים. מעבירים לכלי הגשה.

< מפזרים את האגוזים על הפסטה ומגלפים גבינת גרנה פדנו בעזרת קולפן 
ירקות. מגישים מייד.
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פוגצטה מוצרלה 
מי שמבקר בארגנטינה מגלה עד מהרה, שלצד הסטייקים המפורסמים 

בתפריטי המסעדות מככבות פסטות, פיצות ועוד מנות שהגיעו 
לארגנטינה יחד עם גלי המהגרים מארץ המגף. פוגצטה היא אחת מהן. 

שתי שכבות של בצק קריספי חובקות מלית של מוצרלה ואנשובי. טעים! 

] פוגצטה בקוטר 30 ס"מ [

לבצק:
1 כף )10 גרם( שמרים טריים מפוררים

1 כף סוכר
3/4 כוס )180 מ"ל( מים מינרליים או מסוננים פושרים

2 כוסות )280 גרם( קמח רגיל
2 כפות שמן זית

1 כפית שטוחה מלח
לטופינג: 

2 כפות שמן זית
1 בצל בינוני חצוי ופרוס בעובי 1/2 ס"מ 

1/2 כפית אורגנו מיובש
מלח גס ופלפל שחור גרוס

למלית:
1 שקית )300 גרם( מוצרלה מגורדת של "גד"

8 פילטים של אנשובי בשמן זית )לא חובה(

< מכינים את הבצק ומתפיחים: שמים שמרים וסוכר בקערת מיקסר, 
ממיסים במים חמימים ומשהים כ-10 דקות עד שהתערובת תוססת. 

< מוסיפים את שאר חומרי הבצק ולשים עם וו לישה כ-10 דקות 
במהירות בינונית עד לקבלת בצק רך ומעט דביק. 

< מעבירים את הבצק לקערה משומנת. מכסים בניילון נצמד ומתפיחים 
כשעה עד שהבצק מכפיל את נפחו.

< בינתיים מכינים את הטופינג: מחממים מחבת עם שמן זית על להבה 
בינונית ומאדים בצל כ-5 דקות עד שהוא רך. מצננים היטב.

< מחממים תנור ל-220 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
< מרכיבים את הפוגצטה ואופים: חוצים את הבצק ומרדדים כל חלק על 

משטח מקומח לעיגול בקוטר 30 ס"מ ועובי 3-2 מ"מ. 
< מניחים עיגול בצק אחד בתבנית, מפזרים עליו מוצרלה ומסדרים 

פילטים של אנשובי. מכסים בעיגול בצק שני, מפזרים את הבצל המטוגן, 
אורגנו מיובש, מלח גס ופלפל.

< אופים 20-15 דקות עד שהפוגצטה זהובה. חותכים למשולשים בעזרת 
Fugazettaגלגלת פיצה ומגישים מייד.
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לזניה חצילים
התשובה האיטלקית המוחצת לפשטידה ופריט חובה בכל חגיגת שבועות. 

בחרנו בשילוב המנצח של חצילים ועגבניות והוספנו תערובת גבינות מפנקת 
במיוחד. 

] תבנית בגודל 20×35 ס"מ [

< מחממים תנור ל-180 מעלות במצב טורבו ומרפדים 2 תבניות בנייר אפייה.
< מכינים את החצילים: מניחים פרוסות חצילים בתבניות, מזלפים שמן זית 

ומתבלים במלח ופלפל.
< אופים כ-20 דקות עד שהחצילים מתחילים להתרכך. אין צורך להזהיב 

את החצילים — זה יקרה במהלך האפייה של הלזניה. מוציאים את החצילים 
מהתנור אך משאירים אותו פועל.

< מכינים את הרוטב: מערבבים את כל החומרים בקערה ומתקנים תיבול. 
< מרכיבים ואופים: משמנים תבנית בגודל 20×35 ס"מ ומסדרים בה 4 עלי לזניה 

כך שיכסו את כל שטח התחתית )שוברים עלה או שניים אם יש צורך(. יוצקים 
שליש מכמות הרוטב ומפזרים שליש מכמות הריקוטה ושליש מכמות הגרנה 

פדנו. מסדרים מעל שכבה של חצילים ומעליה שליש ממטבעות העיזים. 
< מניחים שכבה שניה של עלי לזניה, רוטב, ריקוטה, גרנה פדנו, חצילים 

ומטבעות עיזים. חוזרים על הפעולות ליצירת שכבה שלישית ומפזרים מעל 
צנוברים. מכסים ברדיד אלומיניום.

< אופים 25 דקות, מסירים את רדיד האלומיניום ואופים עוד 25 דקות להזהבה.
< משהים כ-10 דקות, חותכים למנות ומגישים. אם לא מגישים מייד, מכסים 

ושומרים עד 3 ימים במקרר. להגשה מחממים כ-15 דקות בתנור שחומם 
ל-170 מעלות. 

Lasagne di Melanzane

12 עלי לזניה
1/3 כוס צנוברים

לחצילים:
3 חצילים ארוכים פרוסים לאורכם 

בעובי 1 ס"מ
3 כפות שמן זית

מלח ופלפל שחור גרוס 
לרוטב:

1 קופסה )800 גרם( עגבניות מרוסקות
2/3 כוס )160 מ"ל( מים מינרליים או 

מסוננים
2 כפות שמן זית

2 שיני שום כתושות 
1 כפית סוכר

מלח ופלפל שחור גרוס
למלית הגבינות:

2 קופסאות )600 גרם( ריקוטה 
פרסקה של "גד"

1 שקית )100 גרם( פתיתי גרנה פדנו 
של "גד"

1 חבילה )150 גרם( מטבעות עיזים 
של "גד" חתוכים לקוביות בגודל 2 ס"מ

לשימון התבנית:
מעט שמן זית
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פסטה אלה נורמה
הפסטה הקלאסית מהעיר קטאניה שבסיציליה נקראת על שם האופרה 
"נורמה", שהלחין וינצ'נזו בליני, בן העיר. הפסטה הזאת מרגישה לגמרי 
בבית בישראל עם השילוב הכל כך מקומי של חצילים, עגבניות וזיתים. 

במקור האיטלקי מפזרים על הפסטה ריקוטה סלטה — גרסה מלוחה 
ופירורית של ריקוטה. גבינה בולגרית עושה את העבודה מצוין ומוסיפה 

לצד המליחות מרקם עשיר ועסיסי.

] 6-4 מנות [

1 חבילה )500 גרם( פסטה פנה או ריגטוני
לרוטב:

1/3 כוס )80 מ"ל( שמן זית
1 חציל בינוני חתוך לקוביות בגודל 2 ס"מ

3-2 שיני שום קצוצות גס
1/2 פלפל צ'ילי אדום קצוץ גס 

14 זיתי קלמטה מגולענים 
2 כפות צלפים קטנים )לא חובה(

1 קופסה קטנה )400 גרם( עגבניות מרוסקות
2/3 כוס )160 מ"ל( מים מינרליים או מסוננים

1 כפית שטוחה סוכר
מלח ופלפל שחור גרוס

להגשה: 
2/3 קופסה )160 גרם( בולגרית 16%, מיוצרת בשיטה המסורתית של "גד", 

מפוררת גס
1/2 כוס פטרוזיליה קצוצה גס

< מכינים את הרוטב: מחממים שמן זית במחבת גדולה ועמוקה על 
להבה בינונית-גבוהה ומקפיצים קוביות חציל 5-4 דקות עד שהן זהובות. 

מוסיפים שום, צ'ילי, זיתים וצלפים ומטגנים כדקה תוך כדי בחישה רק 
עד שהשום מתחיל להתרכך )נזהרים שלא יישרף(. 

< מוסיפים עגבניות מרוסקות, מים וסוכר, מערבבים ומביאים לרתיחה. 
מבשלים כ-10 דקות עד שנוצר מרקם של רוטב והטעמים מתמזגים. 

טועמים ומתבלים. אפשר להכין את הרוטב יומיים מראש ולשמור במקרר.
< מבשלים את הפסטה ומגישים: מביאים לרתיחה מי מלח בסיר גדול. 

מוסיפים פסטה ומבשלים לדרגת אל-דנטה. מסננים.
< מוסיפים את הפסטה לרוטב ומערבבים. מפזרים מעל בולגרית 

ופטרוזיליה ומגישים מייד.  Pa
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 ריזוטו פטנט עם בטטה ופורצ'יני
להגיש ריזוטו במסיבת שבועות? איך אפשר? הרי צריך לעמוד חצי שעה 
ולערבב בלי הפסקה... אז זהו שלא — את הריזוטו הזה אופים בתנור וזה 

חוסך את רוב הערבובים. ועוד פטנט שעושה את החיים יותר קלים: במקום 
להכין ציר משתמשים במי ההשריה של פטריות הפורצ'יני.  

] 8 מנות [

1 שקית )20 גרם( פטריות פורצ'יני מיובשות 
1 ליטר מים רותחים

40 גרם חמאה
1 בצל גדול קצוץ גס 

4-3 שיני שום קצוצות גס
עלים מ-3 גבעולי תימין 

2 כוסות קוביות בטטה בגודל 1 ס"מ
2 כוסות אורז לריזוטו )מזן ארבוריו(

מלח ופלפל שחור גרוס
1/3 כוס יין לבן יבש 

להשלמה:
50 גרם חמאה חתוכה לקוביות

1/2 שקית )50 גרם( פתיתי גרנה פדנו של "גד" 
להגשה:

50 גרם גרנה פדנו של "גד" 

< מחממים תנור ל-180 מעלות.
< משרים פטריות מיובשות בליטר מים רותחים למשך כ-10 דקות. 

< ממיסים חמאה בסיר רחב ושטוח )שיכול להיכנס לתנור( על להבה בינונית 
ומאדים בצל, שום ותימין כ-5 דקות תוך כדי בחישה מדי פעם עד שהבצל 

והשום רכים. מוסיפים בטטה ומקפיצים כ-3 דקות תוך כדי בחישה מדי 
פעם עד שהבטטה מתחילה להתרכך. מוסיפים אורז, מתבלים במלח ופלפל 

ומטגנים כדקה תוך כדי בחישה עד שהאורז חם ומצופה בחמאה. 
< יוצקים יין ומבשלים כדקה תוך כדי בחישה עד שהיין מצטמצם. מוציאים 

את הפטריות ממי ההשריה, קוצצים גס ומוסיפים לסיר יחד עם מי ההשריה. 
מערבבים ומביאים לרתיחה.

< מכסים את הסיר ומעבירים לתנור. אופים 25 דקות עד שהאורז במצב 
אל-דנטה )רך בחוץ אך עדיין מעט נגיס במרכז(. בתחתית הסיר יישארו מעט 

נוזלים וזה בסדר — הם ייספגו באורז תוך כדי ערבוב.
< מוסיפים חמאה ופתיתי גרנה פדנו ומערבבים. משהים לדקה כדי 

שהטעמים יתמזגו והנוזלים ייספגו.
< מגלפים גבינת גרנה פדנו מעל בעזרת קולפן ירקות ומגישים מייד.
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עוגת גבינה לימונצ'לו
כל מי שהכין עוגת גבינה יודע שתוספת קליפת לימון מעניקה לה 

טעם נפלא. כאן הוספנו ליקר לימונצ'לו איטלקי, שמכינים מקליפות 
לימונים, והוא העצים עוד את הארומה ההדרית. 

] תבנית ריבועית בגודל 22 ס"מ [

לבסיס:
150 גרם ביסקוויטים פתיבר טחונים לפירורים

100 גרם חמאה מומסת
קליפה מגוררת דק מ-1/2 לימון גדול

למלית:
)L( 3 ביצים גדולות

2 גביעים )400 גרם( גבינת שמנת New york בטעם טבעי של "גד" 
בטמפ' החדר

1 קופסה )250 גרם( ריקוטה 5% של "גד"
1 כוס )200 גרם( סוכר

1/4 כוס )60 מ"ל( ליקר לימונצ'לו 
קליפה מגוררת דק מ-1/2 לימון גדול

< מחממים תנור ל-175 מעלות ומניחים בתחתית התנור כלי עם 
מים חמים. מרפדים תבנית בנייר אפייה כך שיכסה את התחתית 

והדפנות ומשמנים אותו היטב.
< מכינים את הבסיס: מערבבים בקערה פירורי ביסקוויטים, חמאה 

וקליפת לימון לתערובת אחידה. משטחים את התערובת בתבנית 
ומהדקים. מעבירים למקפיא ל-10 דקות.

< מכינים את המלית ואופים: טורפים ביצים בקערה גדולה. 
מוסיפים גבינות, סוכר, ליקר לימונצ'לו וקליפת לימון וטורפים 
בעזרת מטרפה ידנית לתערובת חלקה ללא גושים. יוצקים על 

הבסיס ומחליקים.
< אופים 60-50 דקות עד שהעוגה יציבה בשוליים ורוטטת מעט 

במרכזה. מצננים היטב. מכסים בניילון נצמד ומעבירים למקרר 
ל-6 שעות לפחות להתייצבות.
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גיוון: מחליפים את 
הלימונצ'לו ב-1/4 כוס 

מיץ לימון סחוט טרי.
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 אפרסקים מזוגגים 
עם קרם מסקרפונה

חג השבועות חל השנה באמצע יוני ומאפשר ליהנות משפע פירות 
קיץ, שנמצאים בשיא עונתם. כאן גייסנו למשימה אפרסקים ושידכנו 

להם קרם מסקרפונה דשן ואוורירי. חשוב שהאפרסקים יהיו בשלים אך 
מוצקים. לא מצאתם אפרסקים מתאימים? לכו על נקטרינות. 

] 6-4 מנות [

לאפרסקים המזוגגים:
10 אפרסקים קטנים חצויים ומגולענים )או 6 אפרסקים גדולים חתוכים 

לרבעים ומגולענים(
1/3 כוס )80 מ"ל( מיץ תפוזים

1/3 כוס )80 מ"ל( סירופ מייפל אמיתי
קליפה מגוררת גס מ-1/2 תפוז

2 כפות יין מרסלה או ליקר תפוזים
לקרם המסקרפונה:

1 מיכל )250 מ"ל( שמנת מתוקה
3 כפות אבקת סוכר

גרגרים מ-1/2 מקל וניל 
1 קופסה )250 גרם( מסקרפונה של "גד" בטמפ' החדר

< מכינים את הפירות: מחממים מחבת גדולה על להבה בינונית. 
מוסיפים מיץ תפוזים, סירופ מייפל, קליפת תפוז מגוררת ויין מרסלה או 

ליקר תפוזים ומביאים לרתיחה. 
< מוסיפים אפרסקים, מביאים שוב לרתיחה ומבשלים כ-5 דקות ללא 

כיסוי תוך כדי בחישה מדי פעם עד שהנוזל מסמיך והאפרסקים מצופים 
בסירופ המבריק. אפשר להכין מראש ולשמור בכלי מכוסה בתוך הסירופ. 

< מכינים את קרם המסקרפונה: מקציפים שמנת מתוקה עם אבקת 
סוכר וגרגרי וניל לקצפת רכה )היזהרו מהקצפת יתר(. מוסיפים 

מסקרפונה ומקציפים עוד כדקה לקרם יציב.
< מגישים: במידת הצורך מחממים מעט את האפרסקים. מסדרים אותם 

בצלחת, מזלפים את הסירופ ומגישים עם הקרם. 
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עוגת ריקוטה-שוקולד
רבים נרתעים מהשילוב בין השוקולד המתוק לגבינה החמצמצה. כאן 

השתמשנו בריקוטה, שטעמה ניטרלי ונטול חמיצות, ולכן החיבור שלה 
עם השוקולד מוצלח והרמוני במיוחד. ציפוי הקצפת מלביש את העוגה 
בשמלה לבנה חגיגית, אבל אפשר גם לוותר עליה. העוגה הזאת היא גם 

נטולת גלוטן.

] תבנית קפיצית בקוטר 24 ס"מ [

200 גרם שוקולד מריר שבור לקוביות
100 גרם חמאה חתוכה לקוביות

 )L( 4 ביצים גדולות
1 כוס )200 גרם( סוכר

1 כפית תמצית וניל
1 קופסה )300 גרם( ריקוטה פרסקה של "גד"

1 כף אבקת קקאו
להגשה )לא חובה(:

1 מיכל )250 מ"ל( שמנת מתוקה מוקצפת
אבקת קקאו

< מחממים תנור ל-175 מעלות ומשמנים תבנית קפיצית.
< ממיסים שוקולד וחמאה במיקרוגל או על אמבט מים חמים )בן מארי( 

ומערבבים לתערובת חלקה. 
< מקציפים ביצים עם סוכר ותמצית וניל כ-2 דקות עד לקבלת קצף 

מעט תפוח ובהיר. מקפלים פנימה את תערובת השוקולד. 
< מוסיפים ריקוטה ומערבבים בעזרת מטרפה ידנית לתערובת חלקה 
ללא גושים. מוסיפים אבקת קקאו ומקפלים לקבלת תערובת אחידה. 

יוצקים לתבנית ומחליקים.
< אופים כ-35 דקות עד ששולי העוגה יציבים ומרכזה נשאר מעט רוטט 

)העוגה קצת מתבקעת, וזה בסדר(. מכבים את התנור ומשאירים את 
העוגה 30 דקות בתנור הכבוי. מוציאים ומצננים היטב.

< מכסים בניילון נצמד ומעבירים למקרר ל-6 שעות לפחות להתייצבות. 
< לפני ההגשה: מניחים על פני העוגה תלוליות קצפת ומפדרים באבקת 

קקאו.
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סמיפרדו טירמיסו
מפגש פסגה של שתי קלאסיקות איטלקיות מתוקות מפיק קינוח קפוא 

עשיר ויפה.

] תבנית אינגליש קייק בגודל 12×22 ס"מ [

1/3 כוס אספרסו )או כף גדושה קפה נמס מעורבבת עם 1/3 כוס מים 
רותחים(

1/3 כוס ליקר קפה 
14 בישקוטים

לקרם מסקרפונה:
3 חלמונים מביצים גדולות 

1/2 כוס )100 גרם( סוכר
1 מיכל )250 מ"ל( שמנת מתוקה

1 קופסה )250 גרם( מסקרפונה של "גד" בטמפ' החדר
לציפוי השוקולד:

100 גרם שוקולד מריר שבור לקוביות
1/2 מיכל )120 מ"ל( שמנת מתוקה

< מכינים את הקרם: מקציפים חלמונים עם סוכר כ-3 דקות עד לקבלת 
תערובת תפוחה ובהירה.

< מקציפים בקערה אחרת שמנת מתוקה לקצפת רכה )היזהרו מהקצפת 
יתר(. מוסיפים מסקרפונה ומקציפים עוד כדקה לקרם יציב. מקפלים את 

קרם המסקרפונה לתערובת החלמונים.
< מרכיבים את הסמיפרדו: מרפדים תבנית בניילון נצמד.

< מערבבים בקערה אספרסו )או מים וקפה נמס( וליקר קפה.
< טובלים בישקוטים בתערובת הקפה ומסדרים בשכבה אחת צפופה 

בתחתית התבנית.
< יוצקים מעל חצי מכמות הקרם ומחליקים. יוצרים כך שכבה שנייה של 
בישקוטים טבולים וקרם. מכסים בניילון נצמד ומעבירים למקפיא למשך 

הלילה.
< מכינים את ציפוי השוקולד: ממיסים שוקולד במיקרוגל או על אמבט 

מים חמים )בן מארי(. מוסיפים שמנת מתוקה ומערבבים לתערובת חלקה. 
< סמוך להגשה: מחלצים את הסמיפרדו מהתבנית והופכים על צלחת 
הגשה. יוצקים את ציפוי השוקולד על הקינוח ומגישים. כדי לשמור על 

פרוסות יפות — טובלים סכין בכוס מים רותחים בין חיתוך לחיתוך. 

גיוון: מי שמעדיף לא 
לצרוך חלמונים נאים 

יכול לוותר עליהם. 
במקרה כזה מקציפים 
את השמנת המתוקה 

עם 1/2 כוס סוכר, 
מוסיפים מסקרפונה 

ומקציפים לקרם יציב. 
ממשיכים לפי המתכון. 
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