
* מכילה 28.6% שמן קנולה
** ביחס למוצרים אחרים בשוק המיועדים לאותם שימושים

תוצאות אפייה מעולות

פחות מ-1% שומן טרנס • מכילה שמן קנולה*
מכילה אומגה 3 ו-6 • ללא הקשיה

• פחות שומן רווי**



חטיפי גבינה )הבואיקוס( | 25-20 כדורים

גבינה בולגרית

ם
75גר

גבינת קשקבל
ם

50גר
קמח תופח מאליו
1

ביצה טרופה
½

גבינת קשקבל

ם
50גר

לפיזור
גבינה לבנה

ם
125גר

מזולה לאפייה
 בטעם חמאה

ם
125גר



מה זה?
הבואיקוס הם בעצם כדורי בצק עשירים בגבינות. הם קלים להכנה ונחטפים 

כבר מהתבנית.

אופן ההכנה:
מתחילים - מערבבים בקערה בינונית את כל חומרי המלית לקבלת בצק אחיד.

מחלקים -  את הבצק לחלקים קטנים. מעצבים בכפות הידיים כל חלק לכדור.
מניחים על תבנית תנור מרופדת בנייר אפייה ברווחים האחד מהשני. 

מפזרים מעט גבינת קשקבל מעל כל כדור בצק.

אופים -  בתנור שחומם מראש לחום בינוני 180°c, כ- 20 דקות או עד לקבלת 
גוון זהבהב.

מקרא:

כפיתכף כוס

חטיפי גבינה )הבואיקוס( | 25-20 כדורים



כרוכיות ממרח תמרים וקמח מלא  |      3 גליליות ) כ- 40-35 פרוסות(



החומרים:
3 כוסות קמח מלא מנופה  •

2 ביצים  •
200 גר' מזולה לאפייה בטעם חמאה  •

1 כפית תמצית רום  •
1 שקית סוכר וניל  •

1 שקית אבקת אפייה  •

למלית:
1 קופסת ממרח תמרים  •

קליפה מגוררת ומיץ מתפוז  •

אופן ההכנה:
מתחילים - שמים את הקמח בקערת מערבל חשמלי, יוצרים גומה ויוצקים 

לתוכה את הביצים, המזולה לאפיה, תמצית הרום, סוכר הווניל ואבקת האפייה, 
מערבלים במהירות בינונית, עד שהתערובת הופכת לבצק אחיד הניתק מדפנות 

הקערה )אפשר לדלג על הפעלת המערבל וללוש את כל החומרים בידיים עד 
לקבלת בצק אחיד(.

מחלקים -  את הבצק לשלושה חלקים שווים. מקמחים משטח עבודה ומרדדים 
כל חלק לעלה מלבני בעובי כחצי ס"מ.

להכנת המלית - שמים את ממרח התמרים בסיר קטן, מוסיפים את קליפת 
התפוז ומיץ התפוז ומבשלים על אש נמוכה תוך כדי בחישה עד לקבלת מחית 

אחידה וחלקה. מוסיפים את שוקולד הצ'יפס, אם המחית סמיכה – אפשר להוסיף 
מעט מיץ תפוז או מים. מורחים על כל עלה שליש מתערובת מחית התמרים 

ומפזרים שליש מהאגוזים הקצוצים. בוזקים מעט קינמון וסוכר.
מגלגלים את העלה לגלילה, מהצד הקרוב אליכם אל הצד המרוחק מכם.  

סוגרים היטב את הקצוות. בדרך זו מכינים את שאר הגלילות.

אופים - מעבירים את הגלילות לתבנית משומנת ואופים בתנור בחום בינוני של  
180°c כ-30 דקות - עד שהגלילות מזהיבות. מניחים להצטנן ובוזקים עליהן 

אבקת סוכר. פורסים את הגלילות מגישים כעוגיות. שומרים אותן בכלי 
סגור היטב. 

¾ כוס שוקולד צ'יפס  •
1 כוס אגוזים או שקדים קצוצים  •

2 כפיות קינמון טחון  •
5 כפות סוכר  •

לבזיקה:
אבקת סוכר  •

כרוכיות ממרח תמרים וקמח מלא  |      3 גליליות ) כ- 40-35 פרוסות(



מזולה חמאה 
לאפייה, מומסת
)50 גר' לציפוי( 

ם
1504גר

תפוחי עץ
בינוניים חמצמצים

אגוזי מלך גרוסים 
או כף צימוקים

2-3

סוכר )חצי כוס לציפוי(
23 +6

ביצים, מופרדות קמח תופח, מנופה
½

מים או חלב
2

קורנפלור
3-4

לציפוי
גרגירי פרג

טחונים

ם
200גר

עוגת פרג ותפוחי עץ | 24 מנות 



תמצית וניל / ברנדי
לציפוי

15
אבקת קקאו

לציפוי

שקדים מולבנים קצוצים
½

לעיטור

ההכנה:
מתחילים - מנקים את התפוחים מקליפה וליבה וחותכים לקוביות. מניחים בסיר 

קוביות תפוח ו-3 כפות סוכר. מוסיפים מים עד כיסוי ומביאים לרתיחה. מבשלים 
10 דקות, מסננים ומועכים את התפוחים.

מערבבים את התפוחים המעוכים עם חלמונים, פרג, 100 גר' מזולה וקורנפלור. 
מקציפים את החלבונים במערבל במהירות גבוהה, תוך הוספה הדרגתית של 

כוס וחצי סוכר, עד קבלת קצף גמיש ויציב. מקפלים את הקצף לתערובת, 
ולאחר מכן את הקמח. יוצקים את התערובת לתבנית אפייה משומנת ומשטחים.

אופים - כשעה בתנור שחומם מראש ל-180°c, בתום האפייה מצננים. 

לציפוי - מניחים בסיר בינוני את הסוכר, אבקת הקקאו, המים הברנדי או הוניל. 
מניחים על להבה נמוכה ובוחשים קלות להמסה. מוסיפים את שארית המזולה 

ובוחשים להמסה חלקה. יוצקים את הציפוי החם על העוגה הקרה. 
מאחסנים במקרר ומעטרים בשבבי השקדים או באגוזי הפקאן.

מקרא:

כפיתכף כוס



לחם פסטו | 26 פרוסות

החומרים לסיר פלא
200 גר' מזולה בטעם חמאה  •

½ כוס חלב  •
3 כוסות קמח  •
3 כפות סוכר  •

50 גר' שמרים טריים   •
¼ כוס מים פושרים   •

3 חלמונים  •
¼ כפית מלח  •

1 צנצנת פסטו קנוי   •

לציפוי ובזיקה:
1 חלמון   •

1 כף מים   •
100 גר' צנוברים   •

)או אגוזי מלך גרוסים(  



מכינים את הבצק יום מראש ושומרים מכוסה במקרר. הבצק המתקבל דליל 
ובמבט ראשון נדמה שעשיתם טעות, אך השהייה במקרר מייצבת אותו. 

ההכנה: 
מתחילים - מחממים מזולה וחלב עד המסה. מסירים מהאש ומצננים קלות. 

מנפים לקערה גדולה ½2 כוסות קמח, מוסיפים סוכר ומערבבים.
מפזרים מעל שמרים ומערבבים. מוסיפים מים וחלמונים ומערבבים. 

מוסיפים לקמח את המזולה המומסת עם החלב, מערבבים בכף עץ ולשים 
בידיים או במערבל עם וו לישה תוך הוספה הדרגתית של שארית הקמח.

כמה דקות לקראת סיום הלישה מוסיפים מלח. 

מתפיחים - מעבירים את הבצק לקערה משומנת ומפזרים מעל מעט קמח. 
מכסים במגבת ומשהים לילה במקרר. מוציאים למחרת ומשהים עד שמגיע 

לטמפרטורת החדר.

מחלקים -  את הבצק לשניים ומרדדים כל חלק על משטח עבודה מקומח 
למלבן בגודל 50*30. מורחים פסטו על המלבנים ומגלגלים אותם מהצד הקרוב 

אל המרוחק. מניחים בתבנית משומנת כשהסגירה כלפי מטה. 

פורסים את הגלילים בעובי ½1 ס"מ ומסדרים בתבנית מסביב כשהמילוי כלפי 
מעלה. טורפים חלמון ומים ומברישים את הבצק. מפזרים מעל צנוברים,

מכסים במגבת ומשהים במקום חמים להתפחה כשעה וחצי עד שעתיים. 

אופים - כשעה בתנור שחומם מראש ל-180°c, עד הזהבה.



3-42

2

גבעולי בזיליקום
קצוצים

זיתים שחורים 
מגולענים וקצוצים

ביצים מזולה חמאה קוטג' 5% שומן
לאפייה, מומסת 

ם
10070גר

¼
אבקת סודה לשתיה

גביע2 1
שמנת חמוצה קמח תופח , מנופה

מאפינס גבינה, גמבה ובזיליקום  |       15 יחידות

סוכר



2
גמבות קלויות, 

קצוצות דק 
מלח ופלפל 
לפי הטעם

ההכנה:
מתחילים - מערבבים את כל החומרים לתערובת אחידה. 

יוצקים לתבנית שקעים משומנת.

אופים -  20-15 דקות בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות, עד שקיסם 
הננעץ במאפינס יוצא יבש ונקי. 

מצננים ומשחררים בזהירות מהשקעים.

מה זה?
פשטידות אישיות ולבביות, שיופיין אינו מעיד על מהירות הכנתן. 
הניחוח המציף את הבית מזמין את כולם לבדוק מה ההפתעה…

מקרא:

כפיתכף כוס

מאפינס גבינה, גמבה ובזיליקום  |       15 יחידות



ערכים תזונתיים 
מזולה לאפיה

 
720אנרגיה )קלוריות(

0חלבונים )גר'(

0פחמימות )גר'(

80סך שומנים )גר'(

30.8חומצות שומן רוויות )גר'(

0.7חומצות שומן טרנס )גר'(

3.7אומגה 3 )גר'(

18.5אומגה 6 )גר'(

0כולסטרול )מ"ג(

85נתרן )מ"ג(

המתכונים באדיבות השף
פסקל פרץ רובין 

www.pascalpr.co.il

emed.healthclub.co.il
קהילת אימד ומועדון הבריאות של יוניליוור


