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חדשנות בעולם ארוחות הבוקר בבתי מלון
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הארוחה החשובה ביותר
ארוחת הבוקר היא ללא ספק הארוחה החשובה והמאתגרת ביותר בכל בית מלון. זאת גם הארוחה 

שעוברת בשנים האחרונות את התמורות המשמעותיות ביותר מבחינת התפריט והפרזנטציה. לכן את 
הפרויקט הראשון שלנו לאנשי ענף המלונאות החלטנו להקדיש דווקא לה. במשך שלושה ימים במהלך 

חודש פברואר 2017 בשלושה מוקדי תיירות — ירושלים, תל אביב ואילת — התכנסו מאות שפים ואנשי מזון 
ומשקאות לאירוע שכולו יצירתיות וחדשנות קולינרית ועיצובית.

את הצד הקולינרי הפקדנו בידי שף אסף גרניט )שף ובעלים של שבע מסעדות מצליחות בארץ ובאירופה( 
ושף אופיר קדם )השף הראשי של מלון דן אילת עם ניסיון של מעל 25 שנים בתחום(. אליהם חבר מעצב 

המזון והסטייליסט המחונן עמית פרבר. ביחד הפקנו מיצג חווייתי וטעים במיוחד של עמדות ארוחות בוקר 
פעילות אשר שואבות את השראתן משוקי האוכל בארץ ובעולם ומחברות בינם לבין ה-DNA של ארוחת 

הבוקר הישראלית המלונאית. 
כל עמדה סיפרה סיפור אחר. עמדת "פרומז'רי מזרח העיר" שילבה אווירה של מעדניית גבינת אירופאית 
עם לאבנה ובייגלה של העיר העתיקה; בעמדת "היווניה השמחה" קצצו הטבחים סלט ירקות עסיסי לעיני 

האורחים, הוסיפו את הגבינה הבולגרית המסורתית שלנו והגישו צלחת אישית של סלט יווני מושלם; דוכן 
שמח ומגרה במיוחד הדגים כיצד הופכים שני מוצרי איכות של "גד" - פודינג אורז ומעדן שיבולת שועל - 

לקינוחים מושקעים ויפהפיים.
את שפע הרעיונות העיצוביים והקולינריים מן הפרויקט כינסנו בחוברת שלפניכם. תמצאו בה עצות 

עקרוניות לבניית עמדות חווייתיות, תיאור ותרשים מדויק של כל עמדה ועמדה וגם מתכונים מעשה ידיהם 
של שני השפים שכיכבו באירועים. בסוף החוברת )עמ' 34( אנו גאים להציג את מבחר הגבינות המומלצות 

שלנו לענף המלונאות והאירוח.

נשמח לקבל מכם משוב, רעיונות והצעות להמשך פעילות. 
ניפגש באירועים הבאים, 

חטיבה מקצועית, מחלבות גד 
shivuk@gad-dairy.co.il

1. מה הסיפור שלכם? זאת השאלה הראשונה שכדאי לשאול כאשר מתכננים 
אירוע. אם יש קונספט ונושא מגובש, יהיה הרבה יותר קל לתרגם אותו לעמדות 

שיוצרות חוויה משכנעת ומרגשת.

2. השקיעו בלוח השראה שיבטא את השפה הוויזואלית, החומרית והצבעוניות. אתרי 
אינטרנט כמו Pinterest, מאגרי תמונות מאירועים קודמים ואוספים אישיים — כל 

אלה הם מקורות טובים ללקט מהם חומרי השראה. 

3. הכינו שרטוט מדויק של העמדה והפריטים )כלים, סכו"ם, מגשים וכו'( שאמורים 
להשתלב בה - בקנה מידה נכון. כך תוכלו לדעת בוודאות כמה שטח עומד לרשותכם 

והאם יש מקום לכל הפריטים, מה שמביא אותנו לסעיף הבא. 

4. מכוונים גבוה: הבדלי גובה בין הפריטים ובניית העמדה בכמה מפלסים מוסיפים 
עניין ויזואלי ובה בעת מאפשרים למקסם את ניצול השטח העומד לרשותכם. 

5. מה שרואים מכאן: כדי לדעת איך באמת נראית העמדה, יש לעמוד במקום שבו 
אמורים לעמוד האורחים. אם היא צמודה לקיר, יש להתחשב במראה הקיר ביחס 
לעמדה. אם היא מוצבת במרכז החלל, יש להתייחס אליה כאובייקט תלת-ממדי 

ולבדוק איך היא נראית מכל הכיוונים.

6. חזרה על אלמנט עיצובי אחיד יוצרת מסר ויזואלי חזק, והיא עדיפה על הצפת 
העמדה במגוון רחב מדי של פריטים.

7. מכוונים את התנועה: תורים ארוכים והמתנה ממושכת פוגעים בזרימת האירוע 
ובהנאת האורחים. תכנון עמדות שאפשר לגשת אליהן מכמה כיוונים יקצר את 

התורים וייצור התקהלות נעימה. 

8. חושבים מחוץ לצלחת: שימושים בכלים אלטרנטיביים )שהם לעתים פרקטיים 
וזולים יותר( יהפכו את העמדה למקורית ואותנטית: קופסאות פח, מבחנות, צנצנות, 

שקיות נייר ועוד פריטים כיד הדמיון הטובה.

9. בונים את הביס המושלם: גם אם מדובר בעמדה בשירות עצמי )או כזו המשלבת 
שירות עצמי וצלחּות( חשבו כיצד תיראה המנה שתרצו שהאורח שלכם יחווה ותכננו 

את העמדה בהתאם מבחינת הפריטים, הכלים והצלחות.

10. שילוט הוא אמצעי חיוני במקרים רבים. חשבו כיצד אפשר להפוך אותו לאלמנט 
עיצובי שמעצים את הקונספט ומשתלב בנראות הכללית.

10 עקרונות לבניית עמדות אוכל חווייתיות

שפים: אופיר קדם ואסף גרניט

עיצוב וקונספט ויזואלי: עמית פרבר

צילום: דניאל לילה

הכנת מנות לאירועי ירושלים ותל אביב: קייטרינג "אגריפס"

הכנת המנות לאירוע אילת: צוות מטבח מלון "דן אילת"

מערך הכלים בפרויקט נבנה בשיתוף ארגל — כלי שולחן ומטבח מקצועיים למסעדות ובתי מלון

עיצוב החוברת: ורדה עמיר סטודיו "על השולחן"

הפקה ועריכה: "על השולחן" מרכז גסטרונומי

שרטוטי עמדות: עומרי שפסר

כלי עץ: Blumenwood — עיצוב שימושי בעץ
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דלאל — שוק הדגים שנפתח עם שחר ובו 
דייגים המציעים למכירה את השלל שזה עתה 
נמשה מהים — שימש השראה לעמדה שכולה 

חגיגה של רעננות. דגים שלמים, נוצצים 
מרוב טריות, נחו בארגזי שינוע על מצע 

קרח. צלחות זכוכית שקופות בגווני טורקיז 
העצימו את החיבור לים. הטבחים פילטו 

את הדגים לעיני האורחים והכינו גרסאות 
יצירתיות של סביצ'ה וטרטר שהוגשו על 

מצע צזיקי ולאבנה — חיבור מקורי שהעצים 
את הרעננות, העשיר את הטעם וחיבר את 

המנה להקשר ארוחת הבוקר. יחידת "ספיד" 
)לאחסון כלי עבודה, בקבוקים לחיצים וכו'( 
הוצמדה לאדנית צמחי תבלין שהסתירו את 

משטח העבודה ואפשרה לטבחים לקטוף 
עשבים מן העציץ ישירות לצלחת.

45

מן הים
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סביצ'ה על צזיקי

סביצ'ה נולדה בדרום אמריקה, צזיקי — בבלקנים, החיבור ביניהם 
כל כך טעים וכל כך ישראלי: החמצמצות הרעננה ומרקמו החלק 

של הצזיקי מחמיאים לטעמו של הדג הנא.

] 6 מנות [

לסביצ'ה: 
300 גרם פילה דניס נקי מעור ועצמות, חתוך לפרוסות דקות )אפשר 

גם מוסר, פלמידה או אינטיאס(
2 כפות כוסברה קצוצה דק

1/4 פלפל ירוק חריף קצוץ דק
2 כפות בצל סגול קצוץ דק

6 כפות שמן זית
3 כפות מיץ לימון 

מלח

לצזיקי:
1/2 כוס יוגורט עיזים 5% של "גד"

1 כף שמיר קצוץ דק
1 כף נענע קצוצה דק

1 שן שום כתושה
50 גרם אגוזי פקאן קצוצים

3 מלפפונים חתוכים לקוביות קטנטנות
4-3 כפות שמן זית
2 כפות מיץ לימון

מלח ופלפל שחור גרוס

להגשה:
פלחי לימון

« מערבבים את חומרי הצזיקי בקערה ושומרים במקרר עד 4 

שעות.
« סמוך להגשה מערבבים את חומרי הסביצ'ה בקערה.

« מורחים על צלחת הגשה מעט צזיקי ומניחים תלולית סביצ'ה. 

מגישים מיד לצד פלחי לימון.

גיוון: מוסיפים לתערובת הצזיקי 3 כפות פרי עונתי )תותים, תפוחי 
עץ מזן גרני סמית, אננס או מנגו( חתוך לקוביות קטנטנות.
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קלאסיקה שאף פעם לא יוצאת מהאופנה ותוספת משובחת 
למזנון ארוחת הבוקר. קרם פרש, עם האיזון העדין בין חמיצות 

למתיקות, משתלבת נהדר עם הסלמון הכבוש. 

] 20 מנות [

½2 ק"ג פילה סלמון טרי ללא עור 

לכבישה:
1 ק"ג מלח גס

1 ק"ג סוכר
פלפל גרוס

לרוטב:
1 כוס שמן זית 

1/2 כוס מיץ לימון 
1 כף גדושה חרדל חלק

1 כף שטוחה סוכר
1 כף מלח 

1/2 כפית פלפל שחור גרוס 
להגשה: 

תערובת עשבי תיבול קצוצים: פטרוזיליה, שמיר 
וארוגולה

450 גרם )גביע( קרם פרש 38% של "גד" 
פרוסות בגט קלויות כמספר הסועדים 

« כובשים סלמון: מערבבים את חומרי הכבישה, מפזרים מחצית 

מהתערובת בתבנית גדולה )רצוי תבנית טפטוף המאפשרת את 
ניקוז הנוזלים( ומניחים מעל פילה סלמון. מכסים בשאר תערובת 
המלח והסוכר, מכסים בניילון נצמד ומעבירים למקרר ל-18-12 

שעות.
« מנערים היטב את הפילה ומנגבים במגבת נייר את שאריות 

המלח. 
« מכינים רוטב: טורפים היטב את כל החומרים לרוטב אחיד.

« מגישים: פורסים את הסלמון לפרוסות דקות, מורחים קרם 

פרש על פרוסות בגט ומניחים פרוסות דג מעל. מפזרים עשבי 
תיבול, יוצקים מהרוטב ומגישים מיד.

גרבלקס עם קרם פרש ועשבי תיבול
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עמדות הסלטים המסורתיות בארוחות הבוקר המלונאיות הן לרוב קערות ענקיות מלאות 
בירקות חתוכים ולצדן צנצנות עם רטבים. בשנים האחרונות ניכר מעבר למנות סלט אישיות 

שמכינים מול האורחים ואף חותכים את הירקות במקום. היתרונות ברורים: איכות, טריות, 
יחס אישי וגם צמצום הפחת — הירקות השלמים שלא נוצלו חוזרים לאחסון. כאן התמקדנו 

במנה איקונית אחת - סלט יווני. העמדה הצמודה לקיר תוכננה כבסטה בשוק, כאשר חזיתה 
מלאה בארגזי ירקות. גושים גדולים ומפתים של גבינה בולגרית מסורתית לצד פטה עיזים 

וכבשים הונחו בקערות פח ענקיות ויצרו מסר ויזואלי חזק. כדי לעורר עניין ולהוסיף לעמדה 
אקשן — הטבחים הכינו את הרטבים במקום וערבבו אותם בשייקרים בתנועות שקשוק 

נמרצות — ממש כמו ברמנים. 

היווניה השמחה
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פרומז'רי 
מזרח העיר
שפע גבינות במגוון סגנונות הוא 

מן הסממנים הבולטים של ארוחת 
הבוקר המלונאית הישראלית, 

ואכן העמדה המרכזית באירוע 
הוקדשה לגבינות וביקשה לחבר 
שני עולמות מנוגדים לכאורה — 

מעדניית גבינות אירופאית ושוק 
העיר העתיקה: גבינות קשות 
)פקורינו, גאודה, מנצ'גו וכו'( 

ובשלות )קממבר, ברי, קממבר 
במעטה פחם וכו'( לצד בדי גבינה 
המדמים תהליך הכנה של לאבנה; 

זעתר עטוף בנייר עיתון לצד 
דבש מתובל ברוזמרין ולבנדר; 

ובמקום של כבוד - בייגלה 
ירושלמי, סמל העיר העתיקה. 

כלי ההגשה המשיכו את משחק 
הניגודים המשלימים: מעמדי 

עץ אלגנטיים עם פעמוני זכוכית 
לצד מוטות תלייה מעץ גולמי. 
העמדה הוצבה במרכז החלל 

ותוכננה כיחידה שנראית טוב מכל 
הכיוונים. האורחים הוזמנו לבחור 

את הגבינות לפי העדפותיהם 
האישיות, אבל גם כאן, כמו 

בעמדות האחרות, הטבחים הם 
שצלחתו את המנות. 



צלחת לאבנה 
לאבנה דרוזית 9% שק זילוף של "גד"

זעתר עם שומשום
עלי זעתר טריים
שמן זית איכותי
בייגלה ירושלמי

מניחים כף-שתיים לאבנה בצלחת 
ומשטחים, מפזרים מעט זעתר יבש 
ועלי זעתר ומזלפים שמן זית מעל.

לצלחת גבינות 
ודבש לבנדר

גאודה עיזים של "גד"
גבינה כחולה של "גד"

סנט מור של "גד"

לדבש לבנדר:
דבש 
לבנדר

« להכנת דבש לבנדר: מחממים 

דבש בבן מארי עד שהוא דליל יותר. 
מוסיפים ענף או שניים של לבנדר. 

מסירים מהלהבה. מצננים ושומרים 
במקרר לפחות יומיים לפני השימוש 

ועד שבועיים. מוציאים את ענפי 
הלבנדר לפני השימוש. באותה 

שיטה אפשר להכין דבש מבושם 
בתימין או ברוזמרין. 

« מניחים בצלחת כמה פרוסות 

גבינה ומזלפים את הדבש המבושם. 
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צי
בי שקשוקה, אחת המנות האהובות 

בארוחת הבוקר הישראלית, היא 
אתגר לא פשוט למטבח המלונאי. 

לרוב היא מוגשת בתבניות 
גסטרונורם ענקיות ונראית עייפה 

ולא מגרה. כאן נעשה שימוש 
בגסטרונורם, אבל רק בשביל הרוטב. 
הטבחים יצקו את הרוטב למחבתות 
אישיות, שברו ביצים מעל והשלימו 

בזריזות את הבישול לעיני האורחים. 
דרך חלופית להגיש שקשוקה אישית 

אסתטית היא לאפות את הביצים 
בנפרד בתבניות שקעים )רצוי 

מסיליקון( ולהגיש על גבי הרוטב 
— בדרך זו כל אורח מקבל מנה עם 

ביצה שלמה שלא "מלכלכת" את 
הרוטב. לצד שקשוקות משני סוגים 
)אדומה עם גבינת פטה ולאבנה עם 

ריקוטה פרסקה( הגישו בדוכן בורקס 
פינוקים אסלי עם רסק, חמוצים 
וכמובן ביצה חומה. מגשיות פח 

קטנות שימשו צלחות והעצימו את 
אווירת השוק. 
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שקשוקה עם חצילים 
וריקוטה פרסקה 

שקשוקה אלגנטית ויצירתית במיוחד, 
המשלבת בין טעמם של חצילים קלויים לרוטב 

בשאמל עשיר וריקוטה פרסקה עדינת טעם. 

] 24 מנות [ 

24 ביצים 
5 חצילים בינוניים קלויים, קלופים ומסוננים

לרוטב:
1 כוס שמן זית 

10 שיני שום כתושות 
250 גרם קמח

3 ליטר חלב של "גד"
2 ליטר שמנת מתוקה 42% של "גד"

3 כפות מלח
1 כף אגוז מוסקט טחון
1 כף פלפל שחור גרוס

להגשה:
900 גרם )3 יחידות( ריקוטה פרסקה של "גד" 

« מכינים רוטב: מחממים סיר רחב עם שמן 

זית ומוסיפים שום, מטגנים דקה. מוסיפים 
קמח ומטגנים דקה עד שהקמח סופח את 

כל השמן. מוסיפים חלב, מרתיחים ומבשלים 
על להבה בינונית 10 דקות תוך כדי טריפה 

לתערובת אחידה. 
« מוסיפים את שאר החומרים, מערבבים 

ומרתיחים. מסירים מהלהבה. 
« אופים ביצים: מחממים תנור ל-180 מעלות 

ומשמנים תבניות שקעים )רצוי מסיליקון( או 
רינגים בקוטר 6-5 ס"מ.

« שוברים בזהירות את הביצים בתבניות 

ואופים 6-5 דקות עד שהחלמונים חצי רכים.
« מרכיבים ומגישים: מניחים בתוך צלחות, 

קעריות או מחבתות אישיות רצועות חצילים 
ויוצקים 4-3 כפות מהרוטב החם. מסדרים 

מעל ביצה אפויה ומניחים תלוליות ריקוטה. 

שקשוקת עגבניות, 
פלפלים ופטה כבשים

שיטת ההכנה שבה הביצים נאפות בכלים 
אישיים, מאפשרת הגשה אסתטית למספר רב 

של סועדים. גבינת פטה כבשים מצטרפת ברגע 
ההגשה ומוסיפה מליחות נעימה. 

] 24 מנות [ 

24 ביצים 
12 פלפלוני טינקרבל חצויים 

לרוטב:
1 כוס שמן ניטרלי 

15 שיני שום מעוכות 
4 כפות פפריקה מתוקה

250 גרם רסק עגבניות
½2 ק"ג עגבניות קלופות, חתוכות לקוביות )אפשר 

משומרות(
1/4 כוס סוכר

3-2 כפות שטוחות מלח 
1 כף שטוחה צ'ילי גרוס 

להגשה:
600 גרם )3 קוביות( פטה כבשים 20% של "גד" 

מפוררת 

« צורבים פלפלים: מחממים מחבת עם כף שמן 

וצורבים פלפלים משני הצדדים לקבלת סימני 
חריכה.

« מכינים רוטב שקשוקה: מחממים סיר רחב  

עם שמן, מטגנים שום עד שעולה ניחוח. 
מוסיפים את שאר החומרים ומרתיחים. מנמיכים 

את הלהבה, מכסים ומבשלים 10 דקות.
« אופים ביצים: מחממים תנור ל-180 מעלות 

ומשמנים תבניות שקעים )רצוי מסיליקון(.
« שוברים בזהירות את הביצים לתוך השקעים 

ואופים 6-5 דקות עד שהחלמונים חצי רכים.
« מרכיבים ומגישים: יוצקים לצלחות או 

מחבתות אישיות 3 כפות מהרוטב החם, מניחים 
ביצה, חצי פלפלון צרוב ומפוררים גבינה. 
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בורקס תרד וגבינות
בורקס מושקע במיוחד עם בצק מתוצרת עצמית ומלית המשלבת תרד טרי 
עם שלושה סוגי גבינה: צפתית, בולגרית וסטרקינו — גבינה אלסטית ממקור 

איטלקי. 

] 16 יחידות [

« מכינים בצק: שמים את כל חומרי הבצק בקערת מיקסר עם וו לישה ולשים 

כ-5 דקות עד לקבלת בצק חלק וגמיש. מכסים בניילון נצמד ומשהים 30 
דקות.

« מחלקים את הבצק ל-16 כדורים, טובלים היטב כל כדור בשמן זית 

ומעבירים לתבנית. מכסים את התבנית בניילון נצמד, מוודאים שהכדורים 
מכוסים בשמן ומעבירים ללילה במקרר )7 שעות מינימום(.

« שעתיים לפני הרכבת הבורקס מוציאים את הבצק מהמקרר ומביאים 

לטמפ' החדר.
« מכינים את המלית: מחממים מחבת יבשה ומוסיפים תרד. מאדים 

דקה-שתיים עד שהתרד מאבד מעט מנפחו. מצננים ומעבירים לקערה. 
מוסיפים את שאר חומרי המלית ומערבבים.

« מרכיבים ואופים: מחממים תנור ל-200 מעלות ומרפדים תבנית בנייר 

אפייה.
« על משטח משומן משטחים בעזרת הידיים כל כדור לעלה דק ככל האפשר 

— מתחילים ממרכז הכדור ומושכים אל שולי העלה, מדי פעם משמנים את 
הידיים.

« מקפלים שליש מהקצה הקרוב למרכז העלה ומפזרים לכל האורך מעט 

מהמלית. מגלגלים לרולדה וסוגרים לצורת שבלול אובלי. בשלב זה אפשר 
להקפיא את הבורקס ולהפשיר סמוך לאפייה.

« מסדרים את הבורקס בתבנית, מברישים בשמן ואופים 20-15 דקות עד 

להזהבה. מגישים חם לצד חמוצים, ביצים קשות ועגבניות מרוסקות.

לבצק:
700 גרם קמח
2 כפות חומץ
1/2 כף מלח

¾1 כוסות מים
1 כף שמן זית

למלית:
200 גרם תרד שטוף 

500 גרם צפתית מעודנת 5% של 
"גד" מפוררת 

100 גרם בולגרית מסורתית 5% של 
"גד" מפוררת

250 גרם סטרקינו של "גד" מפוררת
2 ביצים

שמן זית לשימון
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מן הטאבון
כל מלונאי וקייטרר יודע — אם יש עמדה שבה 
אופים במקום, היא תהיה העמוסה והמבוקשת 

מכולן - האורחים פשוט יגיעו בעקבות הריח. 
ואכן, הקישוט היחיד בעמדה המגרה הזאת היה 

חומרי הגלם והמאפים: קמח, כדורי בצק, עגבניות, 
בזיליקום וכמובן מערומי גבינת מוצרלה פרסקה 

צחורה ובוהקת לצד גושי גבינת סטרקינו שמשדרגת 
כל פיצה ומוסיפה לטופינג מרקם אלסטי. הטבחים 

מתחו את כדורי הבצק, פיזרו תוספות, שלחו 
את המאפים לתנור והגישו פיצות ופוקאצ'ות על 

קרטוניות — כמו בפיצרייה. מטבע העניין שיטת 
העבודה הזאת מזמינה אינטראקציה עם האורחים 

הבוחרים את התוספות המועדפות עליהם. 

22



25 24

 פיצה מוצרלה פרסקה וסטרקינו
האיטלקים השמרנים לא היו מעלים בדעתם לאכול פיצה לארוחת בוקר, אבל 

למעשה מדובר במאפה שנפלא להתחיל איתו את היום. הגרסה הבאה, המשלבת 
שתי גבינות עדינות טעם ועגבניות טריות, מתאימה במיוחד לשעות הבוקר. 

] 2 פיצות גדולות [  

לבצק:
1/2 ק"ג קמח פיצה 
1 כף שמרים יבשים

1 כף סוכר
1 כף שטוחה מלח
2 כפות שמן זית

330 מ"ל מים קרים 

להרכבה:
1 כוס עגבניות מרוסקות 

מלח ופלפל
3 כפות שמן זית

2 עגבניות פרוסות
1/2 בצל סגול פרוס

4 כדורי מוצרלה פרסקה של "גד" מפוררת
150 גרם גבינת סטרקינו של "גד" מגוררת

להגשה:
עלי בזיליקום

« מכינים בצק ומתפיחים: שמים את חומרי הבצק בקערת מיקסר עם וו לישה 

ולשים 10-8 דקות עד לקבלת בצק חלק וגמיש. מכסים בניילון ומתפיחים כשעה 
עד להכפלת הנפח. מוציאים את האוויר ומתפיחים שנית כשעה עד להכפלת 

הנפח. 
« על משטח מקומח מחלקים את הבצק ל-2 חלקים ומכדררים. מכסים במגבת 

ומתפיחים 30 דקות.
« מרדדים, מרכיבים ואופים: מחממים תנור לחום מקסימלי ומרפדים תבניות בנייר 

אפייה.
« מרדדים/מותחים כל כדור לעיגול בעובי 7-5 מ"מ ובקוטר כ-30 ס"מ. מעבירים 

לתבניות. 
« מערבבים בקערה עגבניות מרוסקות, מלח, פלפל ושמן זית. מורחים על כל עיגול 

3-2 כפות מתערובת העגבניות המרוסקות. מפזרים עגבניות, בצל וגבינות.
« אופים 7-5 דקות עד לקבלת שוליים זהובים. מפזרים עלי בזיליקום מעל ומגישים 

מיד.
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פוקאצ'ה גבינות
כריך ארוחת בוקר משודרג עם מבחר גבינות משובחות של "גד" וירקות 

טריים. ניתן לשנות את ההרכב לפי העדפת האורחים. מניחים את הגבינות על 
הפוקאצ'ה מיד כשהיא יוצאת מהתנור, והן נמסות מעט מהחום ויוצרות מנה 

הרמונית במיוחד. 

] 6 פוקאצ'ות אישיות [

« מכינים פוקאצ'ה: שמים את כל חומרי הבצק בקערת מיקסר עם וו לישה 

ולשים 6-5 דקות עד לקבלת בצק חלק. מכסים בניילון ומתפיחים 30 דקות עד 
שנפחו גדל ב-50%. 

« מחלקים את הבצק ל-6 חלקים ויוצרים מכל חלק גליל באורך 30 ס"מ. 

משטחים לרוחב 4 ס"מ ומברישים בביצה טרופה. מפזרים גרעינים ומתפיחים 
30 דקות.

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

« אופים 15 דקות עד להזהבה.

« מרכיבים ומגישים: פותחים מעט את הפוקאצ'ות בחלק העליון ומורחים 

בממרח ארטישוק או בפסטו. מניחים גבינות בצורה חופשית ומסדרים מעל 
עגבניות, בצל אדום וירוק ועשבי תבלין. 

1 ק"ג קמח
500 מ"ל מים 

30 גרם שמרים טריים
30 גרם סוכר
30 גרם מלח

30 מ"ל שמן זית

לציפוי:
ביצה טרופה עם 3 כפות מים

600 גרם תערובת גרעיני חמניות 
ודלעת קלויים

להרכבה והגשה:
ממרח ארטישוק

פסטו 
עגבניות מיובשות חתוכות

בצלים אדומים חצויים ופרוסים
חופן בצל ירוק קצוץ 

חופן עלי נענע
חופן עלי לבנדר 

מבחר גבינות של "גד" 
)ניתן לשנות את ההרכב לפי טעמו 

והעדפותיו של האורח(: 
בייבי מוצרלה 

סטרקינו פרוסה
קאשקבלו פרוסה 

קממבר חתוכה לקוביות 
ברי חתוכה לקוביות
ריקוטה פרסקה 9% 
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חם ומתוק
המסר בעמדה הזאת הוא קודם כל קולינרי: מנה 
מתוקה יכולה להיות מפנקת ובה בעת לא כבדה 

ובעלת שיק בריאותי, אחרי הכל מדובר בארוחת בוקר. 
שני מעדני חלב של "גד", דייסת אורז )"ירח מתוק"( 

ומעדן שיבולת שועל ללא תוספת סוכר, אוחסנו 
בכדי חלב ענקיים )ששמרו עליהם חמימים בדיוק 

במידה הנכונה( והוגשו לצד מגוון תוספות מפנקות: 
צנצנות עם קונפיטורות, שקיות נייר עם פיצוחים 

ופירות טריים שנחתכו במקום ונארזו בשקיות צלופן. 
האלמנט הוויזואלי הבולט בדוכן המשמח הזה היה 

שקיות שנתלו בעזרת אטבים על חבלים באופן 
שהזכיר שרשראות דגלונים במסיבת יום הולדת — הם 

הרימו את העמדה לגובה, תרתי משמע, והיוו אקורד 
סיום עליז וססגוני לארוחת השוק שלנו. 

28
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מעדן אורז עם קולי פירות, 
פיצוחים וסלט פירות 

יש לו מתיקות מתונה, טעם חלבי נעים ומרקם מנחם 
— פודינג אורז נפלא כקינוח של ארוחת בוקר, במיוחד 

כשהוא מוגש לצד שקדים ופירות טריים ומיובשים. 

] 10 מנות [

2 ק"ג מעדן אורז של "גד"
3 כוסות חלב של ״גד״

1 כוס ריבת פירות יער או תותים חלקה
1 כוס תערובת פיצוחים: שקדים פרוסים, צימוקים 

וחמוציות 

לסלט פירות )אפשר לשנות את הרכב הפירות לפי 
העונה(: 

2 תפוחים חתוכים לקוביות
1 כוס ענבים חצויים 

1/2 כוס קוביות קוקוס טרי
2 אנונות חתוכות לקוביות

1 כוס תותים חתוכים לקוביות 
5 תאנים חתוכות לרבעים

« שמים את המעדן בקערה גדולה חסינת חום 

ומוסיפים חלב. מערבבים עד לקבלת תערובת אחידה. 
« מניחים את הקערה על פלטה חמה ושומרים חמים 

עד להגשה. 
« בצנצנות קטנות )או בכוסות( שמים מעט ריבה, 

יוצקים מעל מעדן אורז חמים. מפזרים תערובת 
פיצוחים וסלט פירות. מגישים מיד.
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קיוסק
האתגר שלנו כאן היה ליצור עמדת שתייה פעילה 
וחווייתית אף שלא סוחטים את המיצים במקום. 
הפתרון - שימוש בכלי קיבול ענקיים שהאורחים 

מילאו מהם בעצמם את המיצים )תפוזים ולימונדה( 
לתוך בקבוקים אישיים. מים מינרליים ומוגזים הונחו 
בגיגיות מלאות בקרח שהשלימו את המסר הוויזואלי 

של העמדה. כדי להכניס עוד קצת עניין וטעם יצרנו 
קוקטיילים מקוריים על בסיס יוגורט ואיירן.
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סל המוצרים המומלץ של ״גד״ לבתי המלון

ובולגרית מעודנתבולגרית מסורתית

גבינת שמנת

ריקוטה סלטה

גאודה עיזיםגאודה בייבי וכדוריםמוצרלה טרייה - 
יוגורט בטעמים: 

טבעי, משמש, תות, 
אוכמניות

ריקוטה פרסקה

לאבנה דרוזית

צפתית / צפתית עם קצח

פרמזן גרנה פדנו

פרמיירה — קממבר 
במעטה פחם שחור

קממבר

בל
שק

ק

חולה
ה כ

בינ
ג

פקורינו

מנצ׳גו

משקה צזיקי

35 34



כנסו לאתר שלנו
www.gad-dairy.co.il

לקבלת ניוזלטר מקצועי, 
שילחו לנו מייל

shivuk@gad-dairy.co.il

או התקשרו 03-5550200


