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 1-פשטידת קולורבי
 

פשטידת קולורבי פרווה קלה להכנה וממש טעימה. מזכירה בטעם 
 .ובמרקם קצת פשטידת קישואים

 תבנית אינגליש קייק
 :מצרכים

 בצל גדול קצוץ
 בפומפיה גסהקולורבי בגודל בינוני קלופים ומגורדים  3
 ביצים 2
 כפות סיבים 2

 כף שמן זית
 כפית מלח, קמצוץ פלפל שחור

 
 :אופן הכנה

כפות שמן ומטגנים את הבצל עד  1-2מחממים מחבת רחבה עם -
לשקיפות קלה. מוסיפים את הקולורבי המגורד ומבשלים על אש 

דקות, עד שהוא מתרכך ומצטמצם מעט  10נמוכה במשך -בינונית
 (יש לכסות את המחבת ולערבב מידי פעם )במהלך הבישול

מעבירים את התערובת לקערה ומניחים לה להתקרר מעט )מומלץ -
, מלח סיביםכפות שמן זית,  2לסחוט מעט מנוזלים(. מוסיפים ביצים, 

 .ופלפל ומערבבים היטב
 .משמנים תבנית אינגליש קייק ויוצקים את התערובת לתבנית.

 .דקות 40מעלות במשך  180ל שחומם מראש אופים בתנור-
מוציאים את הפשטידה מהתנור ומניחים לה להתקרר לגמרי, רצוי -

 .כמה שעות )רק לאחר צינון מוחלט היא מתייצבת

  



 ~3 ~ 
 

 2-פשטידת קולורבי
 

 מצרכים:
 בצל קצוץ )לא חובה(

 קולרבי 5
 ביצים  3-4

 תבלינים)מלח,פלפל,אבקת שוםתגריל עוף,אבקת מרק...(,כף סיבים
 

 אופן ההכנה:
 מטגנים את הבצל )במידה והחלטתם להוסיפו(

 מבשלים את הקולרבי בישול ארוך עד שיתרכך 
 ומועכים כמו פירה ( משאירים מעט )שופכים את הנוזלים

מוסיפים ביצים , סיבים, בצל)לבחירה(,ותבלינים )מלח,פלפל,אבקת 
 מרק,אבקת שום וכו(

 דקות מכוסה ועוד גלוי עד שמשחים 50אופים כ 
 מצוין לחמום על הפלטה,ניתן לאפות בתבניות אישיות 

 

 פשטידת ברוקולי וכרובית
 

 חבילת כרובית וברוקולי קפוא )אפשר רק ברוקולי או רק כרובית(
 אבקת מרק....מלח,שביבי שום,,כף שמן,כף סיבים,ביצים 4
 

 אופן ההכנה
 לחתוך אותו לחתיכות קטנות,לשפוך לקערה את הירק מופשר

 ביצים,סיבים,שמן ותבליניםלהוסיף 
 אנגליש  2לחלק לתבניות אישיות או ל 

 מעלות  180להכניס לתנור שחומם מראש  ל 
 דקות מכוסה ועוד גלוי עד שמשחים 50לאפות כ 
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 פשטידת כרוב
 

 :מצרכים
 בצל קטן קצוץ

 חצי כרוב לבן בינוני קצוץ דק
 שן שום שמנה כתושה

 ביצים גדולות 2
 לבנהכפות גדושות גבינה  3

 )לפשטידה פרווה לותר על הגבינה ולהוסיף עוד ביצה(
  כפות שטוחות סיבים 2

 כפית מלח, מעט פלפל שחור
 

 אופן הכנה
מחממים מחבת גדולה ורחבה עם מעט כפות שמן קנולה ומטגנים את -

 .הבצל עד לשקיפות קלה
מוסיפים את הכרוב הקצוץ והשום, ממליחים מעט עם המלחייה -

דקות, עד שהכרוב מתרכך  15-בינונית עם מכסה כומבשלים על אש 
ומאבד מנפחו )יש להרים את המכסה ולערבב מידי פעם(. מסירים 

 מהאש ומניחים לתערובת מעט להתקרר.
מעבירים את התערובת לקערה ומסננים משאריות נוזלים. מוסיפים -

 ביצים, )גבינה לבנה(, סיבים, כפית מלח ופלפל שחור
 קים לתבנית אינגליש קייק משומנתמערבבים היטב ויוצ-

דקות עד  50-מעלות במשך כ 180ל  שחומם מראש  אופים בתנור
 שהפשטידה מתייצבת

מוציאים מהתנור ומניחים לפשטידה להתקרר לגמרי לפני שחותכים 
 אותה הפשטידה מתייצבת רק לאחר קירור

מומלץ להכין את הפשטידה יום לפני ולשמור במקרר. ניתן לחמם *
 או להגיש בטמפ' החדר לפני ההגשהמעט 
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 פשטידת קישוא וגזר
 

מתחילים בבישול מוקדם וקצר של  –מתכון לפשטידת קישואים וגזר 
 הירקות, מערבבים את כל החומרים ולתנור

 מאפינס או תבנית אינגליש קייק 10-12
 

 :מצרכים
 כף שמן

 בצל בינוני קצוץ דק
 גסהגזרים בינוניים קלופים מגורדים בפומפיה  2
 בינוניים קלופים מגורדים בפומפיה גסה קישואים 2
 ביצים 2
 כפות סיבים 2

 כפות מלאות קוטג' או גבינה לבנה 3)לפרווה להוסיף עוד ביצה(
 ה אבקת מרק )פרווה(, חצי כפית מלח וקמצוץ פלפל אכפית מל :תיבול

 :אופן הכנה
שמן ומטגנים את הבצל עד להזהבה כף מחממים מחבת רחבה עם -

דקות, עד שהם  5-קלה. מוסיפים את הגזר והקישוא ומטגנים במשך כ
מעט מתרככים )מומלץ לכסות את המחבת ולערבב מידי פעם(. מסירים 

 .מהאש ומניחים לתערובת להתקרר מעט
מעלות ומשמנים תבנית מאפינס או אינגליש  180מחממים תנור ל-

 .קייק
את התערובת משאריות נוזלים ומעבירים לקערה.  סוחטים/מסננים–

, גבינות ומתבלים באבקת מרק, מלח ופלפל סיביםמוסיפים ביצים, 
יוצקים את התערובת לתבנית -.שחור. מערבבים היטב לתערובת אחידה

דקות, עד  40 -מכניסים לתנור החם ואופים במשך כ-.משומנת
 .שהפשטידה מתייצבת ומעט מזהיבה

 .דה להתקרר מאחר והיא מתייצבת לאחר קירוריש להניח לפשטי
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 פשטידת קישואים
  

 :מצרכים
 קישואים גדולים 4
 בצלים 2
 כפות שמן בנוסף לשמן של הטיגון 2
 ביצים 4
 כפות סיבים 2

 פלפל שחור גרוס
 (כפית מלאה מלח )קצת יותר מהרגיל

 :אופן ההכנה
 .דקות מראש 10מעלות כ  180לחמם תנור ל  .1
שמן, לחתוך את הבצל לקוביות קטנות להוסיף כף לחמם מחבת עם  .2

למחבת ולטגן עד שמזהיב, זה לוקח בערך חמש דקות על אש בינונית 
 .מידי פעם לערבב

בינתיים לגרד לחתוך את הקצוות של הקישואים ולגרד בחורים  .3
 .הגדולים, אין צורך לקלף רק לשטוף טוב

 .כולל הבצל ולערבב עד שהכל אחידלשים את כל המצרכים בקערה  .4
 .דקות או עד שהפשטידה מתייצבת וזהובה 45 לאפות כ .5.

בזמנו הייתי מטגנת את הקישואים עם הבצל בהמשך הפסקתי ועכשיו 
אני מערבבת ישר עם כל המצרכים בלי לטגן, מי שמעדיף לטגן אין 

 .בעיה
שבא לו  נכון שהפשטידה פרווה אבל היא נהדרת לכל אירוח חלבי, מי

 5% וגבינה צפתית מעודנת טג'וקלהפוך אותה לחלבית שיוסיף כוס 
 .כוס. כדאי להפחית קצת בכמות המלחכחצי 
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 פשטידת כרובית
 מנות 10

 :רכיבים
 כרוביות בינוניותשקיות בודק של  2 

 ביצים 2
      5%   קוטג'  

 (לפרווה להוסיף עוד ביצה(
 פטרוזיליה

 מלח, פלפל
 :הכנה

 .הכרובית לפרחים ומניחים אותם בתבנית פיירקס מפרקים את
 .מערבבים את הביצים+הקוטג'+הפטרוזיליה ומתבליםבמלח ופלפל
שופכים את הכול על הכרובית, ודואגים שכל הפרחים יהיו מצופים, 

 אופים בחום בינוני עד שהפשטידה זהובה
 

 פשטידת בשר וחצילים
 :חומרים

 חצילים בינוניים 3
 טחוןגרם בשר בקר  500

 בצל קצוץ,כף שמן זית 1
 כף סיבים,חבילת טופו

 כף אבקת מרק בטעם עוף 1, ביצים 4
 כף אבקת מרק בצל 1

 

 :הכנה
 .אופים את החצילים בתנור בחום גבוה עד שהם מתרככים

 גלאחר האפייה, מרוקנים את פנים החציל ומועכים אותו עם מזל
 .כשעהמעלות  180מוסיפים את כל המרכיבים ואופים בחום 
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 פשטידת פטריות
 חומרים:

 בצלים גדולים 2
 קופסאות פטריות שמפיניון 2
 1/2%קוטג'  1
 1/2%גבינה לבנה  1
 ביצים 3
 כפות סיבים 2
 כפות אבקת מרק בטעם פטריות 2
 כפות שמן 2

  
 אופן ההכנה:

 כפות שמן 2 -קוצצים את הבצלים ומטגנים אותם יחד עם הפטריות ב
 מוסיפים את שאר החומרים 

 שעה. 1/2-מכניסים לתנור לחום בינוני גבוה לכ
 

 לפשטידת ירקות
 חומרים: 

 קולרבי 1,גזרים 3,קישואים גדולים 4
 סיביםכף ,ביצים 3,בצל גדול 1

 לבחירה-פטרוזיליה,שמיר)קצוצים(
 מלח, פלפל

 אופן ההכנה:
 והבצל בפומפיה גסה במג'מיקס קולרבילחתוך את הקישואים,גזרים,

 להוסיף את השמיר, הפטרוזיליה, המלח והפלפל בנפרד,
 ולערבב עם הירקות הסיבים לטרוף את הביצים עם 

 לאפות בתנור שחומם מראש בחום בינוני, עד שעה.

 2לפרווה להוסיף עוד )
 (ביצים
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 פשטידת כרובית וסלרי
 קלוריות למנה 120מנות /  6

 :רכיבים
 חבילה כרובית של בודק

 קצוציםגבעולי סלרי  8
 כף אבקת מרק גדושה 1
 ביצים 6

 מלח ופלפל
 :הכנה

מבשלים את הסלרי והכרובית עם אבקת המרק במים רותחים עד 
 .לריכוך הכרובית ומסננים

קוצצים את החומרים היטב, בקערה גדולה מערבבים עם הביצים 
 .והתבלינים

 .דקות או עד להשחמה 45מעבירים לתבנית עגולה שטוחה ואופים 
 

 פשטידת קישואים
 מנות 6

 :רכיבים
 קישואים גדולים מבושלים ומסוננים 10
 בצלים גדולים מגורדים 3
 כפות אבקת מרק 2
 כפות סיבים 2

 מעט תבלינים
 ביצים 2

 :הכנה
 דקות 40 -מערבבים ביחד את כל הרכיבים ואופים בחום בינוני כ
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 פירה מעדשים כתומות
 )פחמימה+ חלבון(   4 מספר מנות: 

 דקות 45הכנה: זמן 
 :מצרכים

 בטטות בגודל בינוני 4
 חצי כוס עדשים כתומות

 בצל בינוני קצוץ
 כוסות מים 2

 כפית כמון 1/4
 פלפל שחור גרוס

 מלח
 :אופן ההכנה

להרתיח מים ולבשל את הבטטות עד שהן רכות, לסנן ולמעוך.  .1
כוסות מים ולהוסיף את העדשים, לבשל עד שהעדשים רכות  2להרתיח 

 .דקות לסנן 20ך בער
לערבב את הבטטות והעדשים, לטגן את הבצל עד הזהבה ולהוסיף,  .2

 .לתבל
  

–
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 ! סלטים בריאים וקלים
 

 סלט פלפלים צבעוני
 חומרים:

 כתוםו ,ירוק, צהוב ,אדום :פלפל 1
 נבטים גדוליםסלסלה של  1
 סלסלה של עגבניות שרי חתוכות 1

 בצל סגול חתוך קטן
 .זעתר, מלח, פלפל, כף שמן זית

  

 אופן ההכנה:
 כל הפלפלים לרצועות חותכים את

 מוסיפים את שאר החומרים והתבלינים ומערבבים
 

 סלט עגבניות עם כוסברה
 חומרים:

 עגבניות שרי שטופות וחצויות ק"ג 2
 בצלים ירוקים קצוצים 10

 פלפלים ירוקים חריפים מנוקים מחרצנים וקצוצים 3
 כוס כוסברה קצוצה 1

 כוס מיץ לימון 3/4
 מלח,פלפל שחור טחון טרי

 

 אופן ההכנה: 
 מערבבים את כל החומרים בקערה,למעט מיץ הלימון

מכסים ושמים במקרר, לפני ההגשה מוסיפים מיץ הלימון, מערבבים 
 ומגישים.
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 סלט שומר וסלרי
 

 חומרים:
 שומר ללא גבעולים פרוס דק

 גבעולי סלרי פרוסים דק 5
 גזרים חתוכים לגפרורים דקים 2

 צנונית גדולה, חתוכה לפרוסות
 שמן כף

 כפות מיץ לימון 3
 מלח

 אופן ההכנה:
 מערבבים את כל הירקות, מוסיפים את מיץ הלימון והמלח

 משרים כמה שעות במקרר כדי שיספגו את כל הטעמים.
 

 סלט מעורב
 

 חומרים:
 )אפשרי משקית בודק( כרובית מפורקת לפרחים קטנים

 כרוב חתוך לרצועות 1/2
 גזרים חתוכים לצורת גפרורים 3

 קולורבי פרוסות דקות חצויות
 צנון פרוס

 כף שמן זית
 כפות מיץ לימון 2

 מלח
  

 אופן ההכנה:
 מטבלים את הירקות. מערבבים היטב ואוכלים אחרי כשעה.
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 סלט שעועית ירוקה
 

 חומרים:
 גר'( שעועית ירוקה ארוכה קפואה 800שקית ) 1
 כפות שמן זית 2
 שיני שום כתושות 2
 כפות רוטב סויה 2

 מיץ לימוןכף 
 פלפל לבן

 קורט ממתיק מלאכותי
  

 אופן ההכנה:

לחמם את שמן הזית, להקפיץ קלות את השעועית, להוסיף את יתר 
 החומרים ולבשל עד שמתרכך.

 

 סלט כרוב אדום ולבן
 

 חומרים:
 כרוב אדום

 כרוב לבן
 בצלים ירוקים 3

 צרור קטן של פטרוזיליה
 כפות שמן זית 2

 מלח,פלפל
 הטעםמיץ לימון לפי 

  

 אופן ההכנה:
 סוגי הכרוב 2לרסק בפומפיה את 

 לקצוץ אץ הבצל הירוק והפטרוזיליה
 לערבב יחד את כל החומרים
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 סלט כרוב
 חומרים:

 כרוב
 כף מלח

 חצי כוס חומץ
 סוכרזית 3
 כפות שמן 2

 אופן ההכנה: 
 פורסים את הכרוב במערבל ושופכים עליו מלח

 דקות 10נוזלים במשך לשים ביד את הכרוב ונותנים לו להגיר 
 מעבירים לכלי

 מערבבים את החומץ עם הסוכרזית והשמן ומוזגים על הכרוב
 מומלץ שהסלט יעמוד במקרר לספיגת טעמים.

 

 סלט חסה ברוטב שום -מתכון 
 

 רכיבים:
 ראש צעיר וטרי של חסה

 שמן 2
 שיני שום 2

 מיץ מחצי לימון
 קורט מלח

 

 הכנה:
מעודפיי המים וקורעים את העלים שוטפים היטב את החסה, נפטרים 

 לחתיכות )בידיים, לא להשתמש בסכין(
 ומניחים בקערה גדולה.

מכינים את הרוטב משארית החומרים בקערה נפרדת, מערבבים 
 ומכניסים למקרר לשעה.
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 סלט עגבניות איטלקי
 

 :רכיבים
 עגבניות גדולות פרוסות 4
 בצלים ירוקים קצוצים דק 2

 מלח, פלפל לבן
  חומץ ייןכפות  2
 כפות שמן זית 2
 כפות בזיליקום טרי קצוץ 2
 

 :הכנה
מסדרים את פרוסות העגבנייה בצלחת הגשה, בוזקים עלייהן את 

 הבצלים הירוקים, מלח ופלפל.
 יוצקים את החומץ, השמן, ולבסוף את הבזיליקום.

 דקות לפני שמגישים. 30-מצננים כ

 המתכון האישי שלך...
 :רכיבים

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 :הכנה
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 


