
  סועדים3חומרים ל – יני של בני 'הארנצ

 :חומרים

  (פורטובלו)כוס פטריות טריות כהות . 

 1/2 בצל קצוץ  

 2 שיני שום קצוץ  

 חצי כוס ורמוט לבן 

 2 ירקות כוסות ציר 

 100מחלבת גבינות השומרוןמוצרלה '  גר 

 100שמן זית '  גר 

  כוס אורז לריזוטו 

 100ן 'פרמז'  גר 

  ביצה טרופה 

 צלחת עם קמח 

 צלחת עם פירורי לחם 

  

 :הכנה

 .  דקות ומניחים בצד2מטגנים בשמן זית פטריות קצוצות לפרוסות כ 

מוסיפים ורמוט . מוסיפים את האורז ומטגנים כדקה נוספת, מטגנים שום ובצל בשמן זית
 . בכל פעם קצת עד לספיגה מלאה בריזוטו, מוסיפים את הציר בשלבים ובהדרגה. ומאדים

מתקנים תיבול , ן מגורד'חמאה ופרמז, מוסיפים פטריות מטוגנות" אל דנטה"כשהאורז מוכן 
קובייה מונחת במרכז )כשהאורז קר יוצרים ממנו כדורים יחד עם קוביות מוצרלה . ומקררים
 .(כל כדור

מטגנים בשמן עמוק עד . מקמחים את הכדורים וטובלים אותם בביצה ובפירורי לחם
 .להזהבה

  

 :טיפ השף

ברוטב : למשל. ניתן לגוון את הריזוטו במספר צורות ובכך לקבל את המנה בטעמים שונים
כל התוספות . ניתן להוסיף לריזוטו אפונה ירוקה. עגבניות ובשר קצוץ בדומה לרוטב בולונז

כמות . נכנסות לריזוטו בשלב הסופי קצת לפני שכל הציר נספג והאורז מבושל לגמרי
 . מכלל המסה של הריזוטו20%התוספת היא בערך 

  



  סועדים5חומרים ל – הקלצונה של שי 

 :חומרים

 לבצק

 200מים'  גר 

 300קמח לבן איכותי'  גר 

 3שמרים טריים'  גר 

 8מלח'  גר 

 10שמן זית '  גר 

  

 למילוי

 בצל יבש פרוס לעיגולים 

 1כף סוכר  

 100(רוקפור/ גורגונזולה )גבינה כחולה '  גר . 

 100גבינת בולגרית צאן מחלבות השומרון  

 2 אגסים  

 

 :הכנת הבצק

, מוסיפים מלח וממשיכים ללוש עד ספיגה, מערבבים קמח שמרים ומים ולשים לעיסה אחידה
 . מוסיפים שמן ולשים עד ספיגה מלאה

 .  שעות24 כדורים שווים ומניחים במקרר ל 5מכדררים ל 

 . מ" ס25מרדדים את הבצק לעיגולים בקוטר 

מניחים – מוסיפים סוכר ומטגנים עד לקבלת קרמל סביב הבצל , מטגנים בצל לדרגת שקוף
 . להצטנן

אגסים קלופים וחתוכים לפרוסות דקות ובצל , על כל עיגול בצק מסדרים גבינה כחולה
 . מזלפים מעט שמן זית. מקורמל

 . (קלצונה)סוגרים לצורת חצי עיגול עם תפר בקצה 

 . ( דקות6כ ) מעלות עד הזהבה 270אופים בתנור בחום של 

 . מוצאים להצטננות קלה ומגישים חמים

  

 :טיפ השף

.   שעות משפרת מאד את התוצאה הסופית24ההשהיה של הבצק במקרר ל 



  סועדים10חומרים ל – הכנאפה של אתי 

  

 :חומרים

 1ג שערות קדאיף" ק 

 200חמאה'  גר 

 100שמן זית'  גר 

 300מחלבות השומרוןריקוטהטריה'  גר  

 2בטטות  

  (עשב תיבול להשיג במשתלות איכות)ענף של זוטה לבנה 

  מלח פלפל 

  

 :הכנה

 . מטגנים עד הזהבה במעט שמן בטטות קלופות ופרוסות לפרוסות דקות ומניחים בצד

 .ממיסים חמאה מוסיפים שמן זית ומספיגים בשומנים את שערות הקדאיף

מ קדאיף ואופים עד לקבלת גן " ס1מסדרים בתבנית מחצית משערות הקדאיף בשכבה של כ 
 .  מעלות180 דקות ב 5כ . זהוב

מעט מלח ופלפל וזילוף של שמן , עלי זוטה קצוצים דק, בטטה, מפזרים על הקדאיףריקוטה
 . זית

 דקות בחום של 15כ – מסדרים את המחצית השניה של הקדאיף ואופים עד השחמה קלה 
 .  מעלות200

 . חותכים לקוביות ומגישים, מצננים מעט

  

 :טיפ השף

 . זהו תבלין עם טעם חזק מאד, תיבול עדין וזהיר עם הזוטה

 .  מבפניםך יוצרת בקדאיף מרקם פציח מבחוץ וריאפייה בחום גדול יותר בשלב השנ

  



  סועדים10חומרים ל – א של תום "סלט תפו

 :חומרים

 1א מזן איכותי ככל שניתן להשיג"ג תפו" ק . 

 200שמן זית'  גר 

 1בצל סגול גדול  . 

 1/2צרור פטרוזיליה  

 10פילטים של אנשובי איכותי  . 

  מלח פלפל 

  

 :הכנה

 . מ" ס2א וחותכים לקוביות של בערך "קולפים את התפו

 . מאדים או מבשלים במי מלח לדרגת עשייה טובה אך לא מתפוררת

 . מסננים ומניחים להצטנן מעט

 .  א חמימים ושמן זית"קולפים וקוצצים בצל סגול ומערבבים אותו אל תוך תפו

 . ממליחים ומפלפלים בנדיבות לפי הטעם

 . מפזרים פטרוזיליה קצוצה ומקשטים בפילטים של האנשובי קרועים לפיסות קטנות

 . מגישים חמים או קר מהמקרר

  

 :טיפ השף

 . א קטנטנים ואז לבשל ולהכין את הסלט עם ללא קילוף"ניתן גם לעבוד עם תפו

 . (מהבית של תום)עדיף תוצרת בית – ניתן להחליף תיבול שמן זית במיונז איכותי מאד 

 !!!הסלט הזה ממכר- זהירות 

 


