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עומר טל - קייטרינג איילה

סלט אדמה מרענן
1 קישוא אורגני

1 מלפפון אורגני/פקוס
2-3 יחידות שקד ירוק

2-3 יח' צנונית
1 אפרסק

2-3 עלי אורגנו חתוך גס
3 גבעולי פטרוזיליה קצוצים גס

שמן זית
לימון/ליים

מלח ~ פלפל

הכנה:
שוטפים את המלפפון והקישוא וקולפים אותם 

לקולפניות ארוכות עם הקליפה.
פורסים  את השקד הירוק, אפרסק והצנונית 

לפרוסות דקות.
מוסיפים את הפטרוזיליה והאורגנו, מתבלים ומגישים.

ראשי חסה מאודים של מלכים
מרכיבים:

2 ראשי חסה קשים וצפופים 
)ניתן למצוא חסה "רומית" או חסה "קיסר" בסופר(

לרוטב:
חצי כוס קשיו מושרה בכוס מים 

למשך שעה לפחות
כפית צלפים

כפית חרדל גרגירים
מלח

כף מיץ לימון

לשים מעל: כפית צנוברים 
)אפשר ליבש גם במייבש מזון(

כפית שמרי בירה

הכנה:
לקלף את החסה מהעלים הראשונים מסביב,

לחצות את החסה ל2 לאורך.
לאדות את חצאי החסה מעל למים רותחים 

למשך 2 דקות בלבד.

להניח את חצאי החסות בצלחת, לזלף את הרוטב 
ולפזר את הצנוברים ושימרי הבירה

הכנה רוטב: 
יש לסנן את הקשיו מהמים ולטחון בבלנדר עם כל 
המרכיבים, להוסיף רבע כוס מים חדשים במידת 

הצורך בכדי לייצר רוטב במרקם קרמי- דליל.

מרק יפני טעים
עבור המרק:

בסיס:
1 בצל לבן עם הקליפה, חצוי לשניים

1 ראש שום שלם עם הקליפה
3 סנמטימטר ג'ינג'ר פרוס

1 כף שמן זרעי ענבים
200 גר' פטריות שמפיניון )או שיטאקי יבש(
אצת קומבו/וואקמה מיובשת בגודל 5 ס"מ 

בערך 6 עלי כרוב לבן
4 ליטר מים

בסיום הבישול:
1/4 כוס מחית מיסו בהירה

3 כפות טחינה גולמית 
)עדיפות להר ברכה או אל ארז(

שיני שום כתושות מתוך הראש שום שבושל
3 כפות סויה תמרי ללא גלוטן

300 גרם טופו קדיתא או טופו רך של ניצת 
הדובדבן פרוס לפרוסות עבות מתובל במעט 

אבקת קארי צהוב

תוספות :
100 גר פטריות פרוסות דק בפומפייה 

או מג'ימיקס
1/2 כוס בצל ירוק קצוץ

1/2 כוס צנונית או דייקון מגורד בפומפייה
1 יח' צ'ילי אדום פרוס דק

הכנה:
לשים את כל מרכיבי הבסיס בסיר, להביא 

לרתיחה ולבשל על אש נמוכה למשך 
שעתיים, לאחר מכן יש לסנן את כל 
המרכיבים )לשמור את ראש השום(.

לטחון בנפרד את כל המרכיבים בבלנדר, 
ניתן להוסיף מהנוזל המסונן לטחינה.

להוסיף את כל תכולת הבלנדר אל הנוזל 
המסונן ולהרתיח מחדש - הרי לכם המרק .

את התוספות ניתן להוסיף בכל קערת מרק 
מלמעלה לפי טעמכן/ם

בתאבון!
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אביטל סבג

סלט טבולה רענן
4 מנות

1 כוס בורגול גס או קינואה
2 כוסות ארוגולה

4 ענפי סלרי
2 כוסות פטרוזיליה

2 לימונים

1 כוס גוג'י ברי
1/2 כוס נענע

1/4 כוס שמן זית
1 כפית מלח גס אטלנטי

אופן ההכנה:
משרים את הבורגול למשך שעה במים רגילים, 

שוטפים היטב ומייבשים.
שוטפים את כל הירקות הירוקים וקוצצים.  

מסירים את קליפות הלימון והליים וקוצצים אותן. 
מערבבים הכל יחד, מתבלים ומגישים.

מרק קרם שקד כתום וקריר
4 מנות

1 כוס שקדים מושרים
1 כוס מים

4 ענפי סלרי
1 אצבע ג'ינג'ר
2 שיני-שום

1 כפית צ'ילי בשמן או טרי
4 גזרים
1 לימון

קורט פלפל שחור
1/2 כוס פטרוזיליה

להכנת חלב שקדים:
מכניסים לבלנדר את השקדים לאחר השריה 
של  12 שעות ומוסיפים כוס מים. מעבירים 
את התערובת לחיתול בד וסוחטים את חלב 

השקדים לקערה.

להכנת המרק:
מכניסים את הגזר, הסלרי,  הג'ינג'ר והשום 

למכונת מיצים וסוחטים למיץ צלול. סוחטים 
את הלימון למיץ.   מערבבים יחד את חלב 

השקדים, המיץ הצלול, הלימון הסחוט 
והתבלינים. מחלקים לקערות ומקשטים 

בפטרוזיליה.

*כדאי לדעת:
נוגדי חמצון  גו'גי ברי הוא פרי טרופי המכיל 
בכמות גבוהה.  סגולותיו:  מחזק את המערכת 
זרימת  את  ומשפר  הכבד  על  מגן  החיסונית, 
לרבות  בוויטמינים,  עשיר  הוא  בנוסף,  הדם.  
ברזל ומכיל 18 חומצות אמינו. טעמו החמצמץ 
טעם  למנה  מוסיפים  הבוהק,   האדום  וצבעו 

מיוחד ורעננות משיבת נפש.

* אביטל סבג
אמא גאה לחמישה בנים, שפית, מרצה, 

אודות תזונה ואורח חיים בריא סביב עונות 
השנה.

בתאבון!
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שלומי שושן-שלמה קייטרינג

מרק חרירה
מצרכים:

200 גר׳ גרגירי חומוס שהושרו למשך לילה ובושלו 
שעה וחצי על אש נמוכה.

כוס עדשים שחורות שהושרו למשך לילה
1 בצל לבן קצוץ

2 שיני שום קצוצות
1 צרור סלרי קצוץ

1 צרור כוסברה קצוץ
1 צרור פטרוזיליה קצוץ

5 עגבניות בשלות קלופות וקצוצות
1.5 ליטר נוזל )מים/ציר ירקות(

1כפית כמון
1 כף פפריקה מרוקאית

מלח
פלפל שחור טחון

5 לימונים בנוניים  סחוטים

אופן הכנה:
מאדים בסיר רחב על אש בנונית את הבצל עד להזהבה, 

ומוסיפים את השום החומוס והעדשים למשך דקה 
שתיםוזורקים פנימה את עשבי התיבול

מוסיפים את קוביות העגבניה, מכסים את הסיר 
ומבשלים 20 דקות על אש נמוכה

מוסיפים את המים ומבשלים עוד 45 דקות עד שהכל 
מתרכך ומתבלים לפי הטעם

לפני ההגשה סוחטים לימון מעל הצלחת
בתאבון...

ABC סלט
מצרכים:

1 סלק חתוך לרצועות דקיקות
1גזר חתוך לרצועות דקיקות

1 תפו״ע גרנד סמית חתוך לרצועות דקיקות
1 ס״מ ג׳ינג׳ר קצוץ

חופן עלי כוסברה קצוצה
חופן עלי נענע קצוצים

2כפות מיץ לימון
3 כפות חומץ תפוחים

1 כף סילאן

אופן הכנה
מכינים את הרוטב: את הסילאן החומץ והמיץ לימון 

מכניסים לתוך צנצנת ומשקשקים.
בקערה נפרדת מערבבים את שאר המרכיבים

יוצקים את הרוטב מערבבים
ובתאבון...

קציצות קינואה אדומה וסלק

מצרכים לקציצות:
1 כוס קינואה אדומה

1 סלק בגודל בנוני
1 בטטה בגודל בנונית
2 כפות אבקת שקדים

1 כף אורגנו קצוץ
מיץ מחצי לימון

1 כפית סודה לשתיה
1 כפית זרעי כוסברה )לא חובה(

1 שם כתושה

אופן ההכנה:
לבשל את הקינואה במים כ-15-20 דקות לסנן 

ולקרר היטב.
מקלפים את הבטטה חותכים לפרוסות עבות 
ומבשלים כ-15 דקות עד שמתרכך מסננים 

היטב ומועכים עם מזלג.
מקלפים את הסלק ומגרדים בפומפייה גסה

מחברים בקערה את כל המרכיבים יחד 
ומערבבים היטב.

בידים רטובות קורצים עיגולים מהעיסה 
ויוצרים כדורים דחוסים.

מחממים מחבת נון סטיק ומניחים את 
הקציצות 2-3 דקות מכל צד הופכים בעזרת 

מזלג, לאחר מכן מסדרים בתבנית על גבי 
נייר אפייה ואופים בחום של 170 מעלות 15 

דקות.

בתאבון!



© bodyflow כל הזכויות שמורות לשלמה דהרמה

מג׳דרה קינואה ועדשים
מצרכים:

250 קינואה אדומה ולבנה
100 עדשים שחורות
3 בצל בנוני פרוס דק

1 כף כמון )או לפי הטעם(
מלח

פלפל שחור טחון
רכז רימונים

אופן הכנה:
מבשלים קינואה במים רותחים 13-15 דקות 

מסננים ומקררים.
מבשלים עדשים שחורות במים רותחים 15 דקות 

מסננים ומקררים.

בסיר רחב מאדים את הבצל עד לקבלת צבע זהוב ויפה,
לאחר מכן מוסיפים פנימה את העדשים חצי כוס מים 
ותבלינים מערבבים ומוסיפים את הקינואה מערבבים 

היטבמורידים מהאש ומכסים עם מכסה ל10 דקות.

נודלס ברוטב מיסו וגזר
מצרכים:

4 גזרים בנוניים מקולפים
4 כפות משחת מיסו כהה
1/4 כוס טחינה גולמית

1 כפית חומץ
1/2 כפית ג’ינג’ר

350 גר׳ איטריות שעועית שחורה
1/4 כוס פולי סויה

חצי כוס מים

אופן הכנה:
מרתיחים סיר עם מים ומבשלים את האטריות לפי 

ההוראות על גבי האריזה
מגרדים בפומפייה את הגזר, לאחר מכן מכניסים את 
כל המרכיבים מלבד האטריות לבלנדר וטוחנים עד 

שמתקבלרוטב אחיד וחלק
מניחים בצלחת חצי עמוקה את כמות הרוטב הרצויה 

מעל את איטריות השעועית, ואת פולי הסויה. 
למי שאוהב אפשר להוסיף עלים של כוסברה.

מרק גזר קרמי

מצרכים:
3 גזרים קלופים
1 פלפל צהוב

1 ראש כרובית קטן מופרד לפרחים
4 שיני שום

4 כפות שמן זית
1 כפית חויאג׳ למרק

1 כפית שטוחה כורכום
1 כף מיץ לימון
4 כוסות מים

חבילת אצות היזיקי

אופן ההכנה:
מרתיחים מים בסיר אידוי כמו של קוסקוס 
סיר בתוך סיר כשהסיר הפנימי מחורר כמו 

מסננת ולמי שאין שיהיה יצירתי.

משרים את האצות במים רותחים כ-5 דקות 
מקררים ומסננים.

חותכים את הגזרים הפלפל
לאחר מכן מעבירים את כל הירקות כולל 

השום לסיר האידוי ומבשלים עד שמתרכך.

טוחנים הכל יחד או מוט בלנדר  
או בבלנדר רגיל,

מעבירים הכל לסיר ומוסיפים את המים 
החויאג׳ המיץ לימון והכורכום ומבשלים על 

חום נמוך מאוד 
כ-15-20 דקות.

מתקנים את הטעם אם מעט מלח  ופלפל 
שחור טחון לא חובה

יוצקים את המחבת לקערה ומעל מניחים את 
האצות וכף שמן זית מסביב

בתאבון!
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המתכון לקרקרים ללא גלוטן 
של

קלי מגר

7 כפות קורנפלור
2 כוסות זרעים וגרעינים

)חמנייה, דלעת,שומשום מכל סוג,פשתן,(
כף סילאן,

רבע כפית מלח
2 כפות שמן זית או חמניות בכבישה קרה

ההכנה:
מערבבים הכל בקערה

מוסיפים 2 כוסות מים רוטחים מאוד
ומערבבים.

ממתינים שיצטנן.

מחממים תנור ל-180
מרפדים 2 תבניות בנייר אפיה משומן מעט ומשתחים 

דק ככל האפשר.

חותכים לריבועים ואופים בין 10-15 דק 
עד שמתייבש

סלט וולדורף טרי
של בהדרה

אננס טרי אחד,
לקלף ולחתוך לקוביות.

תפוח עץ ירוק לחתוך לקוביות
עם הקליפה.

3 גבעולים עבים של סלרי,
כולל העלים.

את הגבעולים לחתוך לאורך ואז
לקוביות קטנות,

את העלים לקצוץ,
להוסיף חופן אגוזי מלך קצוץ גס,

וחופן גוג'י ברי.

לרוטב:
2 כפות לימון

4 כפות שמן זית
מעט מלח הימאליה גס

לערבב בנפרד
ולשפוך על הסלט.

סלט שורשים אסייתי
של בהדרה

גזר, סלק, קולורבי
לקלף ולחתוך לגפרורים )ג'וליאנים(

רוטב:
2 כפות סויה
כף חומז אורז

)אפשר להחליף בכף מיץ לימון(
כף סילאן

)אפשר להחליף באגבה או דבש(
כף סאקה

)אפשר להחליף בכף יין לבן(
שן שום כתושה

לערבב את חומרי הרוטב,
לטעום ולתקן תיבול לפי טעם

ולשפוך על גפרורי הירקות
כמה שעות לפני ההגשה,

בכדי שהירקות יספגו את הטעם
ויתרככו מעט.

לפני ההגשה אפשר להוסיף
חופן קוסברה קצוץ גס.

קלי מגר

קיטרינג לאירועי בוטיק

בהתאמה אישית.

/טיבעוני/צמחוני/

רואו פוד,

בישול ביתי בריא

התמחות בקינוחים וקונדיטורייה

בתאבון!
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סלט שומר רענן
של בהדרה

שומר גדול לחתוך לרבעים
ולפרוס דק.

תפוח עץ ירוק לחתוך לרבעים
ולפרוס דק.

3 גבעולים עבים של סלרי,
כולל העלים.

את הגבעולים לחתוך לאורך ואז
לקוביות קטנות,

את העלים לקצוץ,
גרעינים מרימון שלם.

חופן שקדים קצוצים גס,
חופן גוג'י ברי,
חופן חמוציות,

חצי חבילת נענע קצוצה גס.
לרוטב:

כף חומץ תפוחים
)אפשר להחליף בלימון(

4 כפות שמן זית
כף אגבה

)אפשר להחליף בסילאן או דבש(
רבע כפית מלח הימאליה גס

מעט פלפל גרוס
לערבב את הרוטב בנפרד

ולשפוך על הסלט.

סלט עשה זאת בעצמך

מבחר ירוקים עשיר מכל הסוגים
המעניקים לנו סיבים מינרלים

וכלורופיל שהם הבסיס לכל מזון
מזין ובריא.

עליהם ניתן להוסיף לפי הטעם
שורשים, נבטים, קטניות

אגוזים, ירקות טריים.. ירקות חצי
מאודים...וכמובן להגיש עם סוגים

שונים של רטבים.

מנה של ירקות מאודים - 
טחונים בבלנדר או מעוכים היטב לפירה 

)קישואים, דלעת, גזר, סלק, ברוקולי, מנגולד, 
פלפל אדום, שומר, כרובית, כרישה(

סלט ברזל
של בהדרה

חבילת פטרוזיליה.
חבילת כוסברה.

חבילת נענע.

לנקות היטב ולקצוץ עם הגבעולים,
את קצה החבילה )גבעולים בלבד(

לזרוק.
גרגרים מרימון שלם

חופן פיסטוקים מקולפים שבורים
)אפשר להחליף במעט קשיו שבור(

שלא בעונה של הרימונים

להוסיף לירוק:
גוג'י ברי
חמוציות

ושקדים קצוצים גס.

לרוטב:
3 כפות לימון

6 כפות שמן זית
אם חמוץ, להוסיף עוד כף או

שתיים של שמן.
רבע כפית מלח הימאליה גס

בתאבון!
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טורטיית כוסמת של הקוסמת  
כלים שיש בהם צורך לשם ההכנה : מצקת, מחבת 

נונסטיק ותרבד 

מצרכים: 
600 גרם כוסמת ירוקה אורגנית 

)חשוב לא להתבלבל עם כוסמת חומה, 
היא קלויה ופחות בריאה לנו(

4.5 כוסות מים   
2 כפיות מלח הימליה )מלח ורוד(   

מומלץ אך לא חובה – עשבי תיבול קצוצים דק ,   
שום כתוש 

אופציות למילוי הטורטייה:
ממרח אבוקדו עם בצל ירוק , ממרח שעועית   

ממרח חומוס ביתי   
טחינה עם כורכום ושום   

פסטו כוסברה ושלל ירקות ירוקים  

אופן ההכנה: ראשית מומלץ לשים את המוזיקה שאתם 
הכי אוהבים ברקע , 

הכוסמת אוהבת תדרים של מוזיקה ואושר :( 
לשטוף את הכוסמת היטב במסננת צפופה   

ולהשרות לפחות 4 שעות במים פושרים 
לאחר שהכוסמת התרככה לה ניתן להכניסה עם   
המים בהם הושרתה לבלנדר/ מעבד מזון עם 2 כפיות 

מלח, אם אוהבים זה השלב שבו ניתן להוסיף את עשבי 
התיבול הקצוצים והשום הכתוש , 
לטחון עד שמגיעים למרקם חלק .

לחמם מחבת )חשוב שתהיה חמה ( לצקת לתוכה   
מצקת עם תכולת הבלילה ולדקק אותה כמה שאפשר 

על המחבת .
כאשר שולי הטורטייה זהובים זה הסימן שלנו   

להפוך לצד השני
ממתינים כמעט דקה וניתן להוציא מהמחבת   

            
אז למה כוסמת?

ראשית הכוסמת מעולה לכל מי שמעוניין להפחית 
צריכה של גלוטן , הכוסמת היא דגן נטול גלוטן , יחד עם 
זאת אם מדובר באלרגיה חמורה )כמו צליאק למשל ( יש 
לקנות את הכוסמת במקום שמתחייב שהכוסמת נארזה 

על פס ייצור נקי מגלוטן .
בנוסף הכוסמת מנקה ומחזקת מעיים, משפרת תיאבון, 

מעולה לטיפול בשלשול ודיזנטריה. 
מכילה רוטין: זהו ביופלבונואיד )צבען (  המצוי בצמח 
Ruta )פיגם(, שידוע כמחזק כלי דם ומשמש כמרכיב 

אנטי-דלקתי.
על אף שהכוסמת נחשבת לפחמימה ידוע כי שומרת על 

מאזן סוכר נמוך בדם .
מכילה גם מרכיבים אנטי סרטניים )ניטרוליזידים(. 

ירקות שורש בתנור 
קולורבי

סלק
בטטה

גזר
שומר
טימין 

לחתוך את הירקות לרצועות או לקוביות 
לחמם תנור ל 180 מעלות

30 דק בערך עד להשחמה.  

סירות דלורית

לחצות דלורית מבושלת קלות ל-2 , 
להוציא את הגלעינים

במחבת בנפרד )נון סטיק( מקפיצה  
קינואה וירוקים – מנגולד, תרד, בצל 

ירוק, שמיר, בקצ'וי, מעט מלח ופלפל, 
מעט כורכום.  על כל חצי כוס קינואה - 

יש להוסיף כוס מים פושרים. 
לאחר הרתיחה מנמיכים את האש עד 

שהמים מתאדים. 
את תערובת הקינואה והירוקים מניחים 
בתוך הדלורית ומכניסים לתנור שחומם 
מראש על 180 מעלות. למשך כ 30 דק 

) עד להזהבת הדלורית(. 
ניתן לפזר פטרוזיליה מעל. 

בתאבון!
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איך להכין חלב שקדים בעצמכם ?  
באדיבות מוריה - קינוחי אור
  www.lemuria-vegan.co.il

חומרי גלם:
130 גרם )1 כוס( שקדים
440 גרם )2 כוסות( מים

2 תמרים מג'הול
1 תוכן מקל וניל )או תמצית וניל טהורה(

קורט מלח הימלאיה

אופן הכנה:
1.  להשרות במים את השקדים 6-8 שעות

2.  לשטוף, לסנן ולהעביר לבלנדר
3.  להוסיף 2 כוסות מים ולטחון היטב

4.  להעביר החלב לשקית סחיטה או חיתול בד לבן ולסחוט היטב
5.  החלב המאושר מוכן :(

6.  ניתן לשמור במקרר 4-3 ימים

למשקה חלב מתוק:
1.  להחזיר לבלנדר את החלב המאושר. להוסיף את התמרים, הווניל והמלח

2.  לטחון היטב
3.  משקה החלב המאושר מוכן :(

4.  לשתות :(

חליטות מרגיעות
לשתות על קיבה ריקה - שעה וחצי אחרי 

האוכל או חצי שעה לפני :  
בבונג / קמומיל / טיליה / שן ארי / לואיזה/ 

נענע /סרפד

משקאות מנקים * ג'ינגר בום *
5 סמ שורש ג׳ינג׳ר שטוף לא מקולף

1-2 שורש כורכום קטן
לשים בבלנדר עם 1/2 כוס מים. לטחון היטב. 
להוסיף 400 מל  מים רותחים. לחכות 10 דק. 
לסנן ולהוסיף דבש ומיץ לימון לפי הטעם ) עד 

שהמרירות של הכורכום כמעט תעלם(

תומך בניקוי ~ תומך בכבד ~ מנקה את 
הגוף  מחזק מערכת חיסונית

http://www.lemuria-vegan.co.il%20%0D
http://www.lemuria-vegan.co.il%20%0D

