
 
 



 

  עוגת תפוחים הפוכה

 1/2 ק"ג תפוחים מומלץ ירוקים – קלופים,
 מנוקים וחתוכים  לפלחים. {4-5 תפוחים בגודל

 בינוני}

 2 כפות צימוקים {לא חובה}1/2♦
 1/2 לימון סחוט♦
 4 כפות ממתיק מלאכותי בנוזל  או♦

 1/2 – 3/4 כוס כמו סוכר
 3 כפות מים♦
 1 ביצה שלמה 3♦
  3 כפות קמח תופח♦
 1כף שמן♦
  1 כפית קינמון♦

 
 אופן ההכנה:

 
 מחממים תנור לחום בינוני {180 מעלות}♦
 מניחים בסיר קטן את התפוחים הקלופים, מיץ הלימון, הממתיק ומבשלים על אש קטנה על לריכוך התפוחים.♦
 מערבבים בקערה את הביצה, הקמח, השמן, והקינמון והמים.♦
 מניחים את התפוחים בתבנית חסינת אש בקוטר 20 ס"מ מעל יוצקים את הבלילה ואופים במשך כ-30 דקות♦

 בחום בינוני גבוה.
 מוציאים מהתנור הופכים על צלחת הגשה עגולה ומחלקים למנות.♦
 אפשר להגיש את העוגה החמה בתוספת כדו גלידה.♦

 
 
 

  עוף במיץ רימונים : סה"כ 5 מנות
 

 5 כרעיים מעוף טרי, מחולקים לירכיים ושוקיים ללא עור♦
  2 כפות שמן זית.♦
 1 ק"ג בצל פרוס,♦

  מלח, פלפל שחור גרוס לפי הטעם
  מעט קינמון♦
  1.5 כוס מיץ רימונים טרי.♦

 
  אופן ההכנה:

 
 מחממים שמן בסיר גדול ורחב,  מוסיפים את הבצל הקצוץ ומטגנים עד להזהבה.♦
 מטבלים את הבצל המטוגן במעט קינמון, פלפל שחור גרוס, מוסיפים בהדרגה את מיץ הרימונים♦

 וממשיכים לבשל עד לרתיחה  ראשונית, באש בינונית.
 מסירים מהאש את התערובת מניחים בתבנית חסינת אש או תבנית חד פעמית, ומוסיפים את חלקי העוף♦

 {ללא העור} .
 מכניסים לאפיה באש בינונית כ- שעה וחצי עד שהתבשיל מתרכך, והרוטב הופך להיות סמיך.♦
 מגישים חם בתוספת ירקות מאודים/אפויים.♦
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  עוגת דבש  ללא דבש
 

  16 מנות כל מנה = 102 קלוריות , 30 גרם  שומן שהם 16.63%
 

  2 כפות שמן קנולה♦
  שקית אבקת אפיה♦
  כוס גזר מרוסק בפומפייה,♦
 2 תמרים ללא גרעינים♦
 3 ביצים :2 חלבונים +חלמון♦
  כפית קינמון +1/2 כפית ציפורן טחון♦
 1/2 כפית זנגביל {ג'ינג'ר}  טחון♦
 4-5 כפות ממתיק סטיביה או כמו סוכר♦
  כפית תמצית רום♦
 1/4 כוס מים + 2 כפות מייפל ללא סוכר או כף סילאן♦

 
 

  אופן ההכנה:
 מקציפים הטב את השמן  עם סטיביה  מוסיפים את התמרים ללא הגרעינים וממשיכים להקציף.♦
 מוסיפים את הביצים . {אין צורך בהקצפה , אחת אחרי השנייה}♦
 מנפים את אבקת האפייה והקמח ומוסיפים לתערובת ובוחשים עד לקבלת בצק אחיד.♦
  מוסיפים את הגזר ואת התבלינים, חוץ מאשר את המייפל /  סילאן♦
 משמנים תבנית אפייה מארוכת {35 ס"מ} ויוצקים תוכה את  הבצק.♦
 אופים במשך 45 דקות .♦
 מערבבים בכוס 1/4 כוס המים +שקית ממתיק מלאכותי +כף מייפל  ללא סוכר ואת הקוניאק♦

 שופכים בכף מעל העוגה.
 

  הערה: אם משתמשים בכף סילאן  אין צורך להשתמש סטיביה
 כף סילאן = 15 גרם}  שוות ערך ל-60 קלוריות
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 סלט רימונים וחסה – סלט עשיר  6 מנות  70

 קלוריות למנה
 

 כוס גרגרי  רימונים♦
 1 חסה ערבית, שטופה היטב, וחתוכה גס♦
 3 גזרים בינוניים, מגורדים גס♦
  3 פיטריות שמפיניון טריות פרוסות דק♦
 2 כפות בצל ירוק קצוץ.♦

 
 הרוטב:
 1/4 כוס מיץ לימון טרי♦
 1 כף שמן זית♦
 2 כפות דבש או אגבה או סילאן ללא סוכר♦
 1/4 כפית אגוז מוסקט♦
 1/2 כפית פפריקה             כל מנה מכילה : 1/3 מנת פרי + , 1/2 מנת שומן.♦

 
 אופן ההכנה:

 בקערת הגשה מערבבים את החסה והרימונים.♦
 שמים את חומרי הרוטב בצנצנת סגורה ומנערים היטב♦
 יוצקים את הרוטב על כל הסלט ומערבבים {רצוי לערבב את הרוטב על החסה כ- 15 דקות לפני האכילה.♦

 
 

 עוגת תפוחי עץ של אתי  משודרגת
  {כל העוגה = 2045 קלוריות 16  פרוסות ל פרוסה  קלוריות .

 
  6 תפוחי עץ אדומים לקצוץ עם הקליפה { בקליפה יש סיבים תזונתיים שחבל לוותר עליהם}♦
  2.5 כוסות קמח {קמח מלא = 2 כוסות בלבד }  + 1/2 כפית קינמון♦
 1/2 כפית אבקת אפיה  + 1/4 כפית מלח♦
  1/4 כוס אגוזים קצוצים אפשר גם 3 כפות ש. שועל♦
  3 ביצים שלמות טרופות יחד או  {ביצה אחת שלמה + 3 חלבונים – בריא♦
  2 כפות שמן  + 3/4 כוס מים או מיץ תפוזים {סה"כ נוזלים = 1 כוס}♦
 2 כפות סוכר  +1/2  כוס כמו סוכר או  4 כפות דיאט טיפ או 2 כפות מולסה .♦
  1/2 כפית סודה לשתייה + כפית תמצית וניל♦

 
  אופן ההכנה:
 מחממים תנור לחום בינוני גבוה 180 מעלות, בינתיים קוצצים את תפוחי העץ עם הקליפה האדומה♦

  מוסיפים קינמון, אגוזים, , שיבולת שועל , ומניחים בצד .
 בקערה אחרת מנפים את הקמח, אבקת אפיה, סודה לשתיה המלח והתבלינים.♦
 בקערה אחרת מערבלים את השמן, סוכר, וניל, ומקציפים היטב מוסיפים את הביצים וממשיכים להקציף♦

 במהירות נמוכה.
 בהדרגה מוסיפים את תערובת הקמח עד שמתקבלת תערובת אחידה.♦
  מוסיפים בעזרת כף את תערובת התפוחים, האגוזים, הצימוקים {שימו לב התערובת תהיה כבדה♦
 משמנים תבנית בעזרת  נייר מגבת ומורחים את התבנית {עדיף סיר פלא } בשמן ומפזרים מעט קמח♦

 שיעטוף היטב את התבנית מכל הצדדים. מנפים את שאריות הקמח מהתבנית.
 את התערובת הכבדה מעבירים  לתבנית הפלא .♦
 אופים בחום בינוני גבוה כ- 40-50 דקות,♦
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 כדאי להוציא את העוגה מהתבנית רק לאחר שעברנו עם סכין חדה מסביב לעוגה ומפרידים אותה♦
 מדפנות התבני

 פילה דניס אפוי  (4 מנות כ-225 קלוריות למנה)
  

 4 פרוסות פילה דניס♦
 מיץ לימון♦
 כף שמן זית מכבישה קרה♦
 4 עגבניות חתוכות לקוביות♦
 1לימון חתוך לקוביות♦
 פטרוזיליה קצוצה♦
 מלח,פלפל♦

  
 אופן ההכנה:

 משרים את פילה דג הדניס במיץ לימון♦
  מורחים את התבנית בשמן זית ומניחים מעל את פרוסות הפילה ומעליהן♦
 את קוביות העגבניות, מפזרים מעל את קוביות הלימון, הפטרוזיליה והתבלינים♦
  ואופים כ- 20 דקות בחום בינוני.♦

 

 סלט חסה מיוחד  350 קלוריות

  3 סוגי חסות♦
 2 תפוחי עץ לפי בחירה מתוק או חמוץ♦
  מיץ מלימון טרי♦
 כף מולסה או דבש או לי צוף♦
 1/2 כוס גרגרי רימון , מעט מלח♦

  אופן ההכנה:

 קורעים את החסות לחתיכות גסות  ומניחים בצד.♦
  חותכים  את התפוחים עם קליפה  דק { כמו בחיתוך סיני ולא בפומפייה}  ומערבבים עם החסה,♦
 בקערה נפרדת מערבבים את הדבש עם הלימון +2 כפות מים פושרים מערבבים היטב – את הרוטב מוסיפים♦

  לסלט בעת ההגשה.
 
 

 תפוחי עץ אפויים במילוי אגוזים, דבש וקינמון (15 מנות)
 

 מתאים לאכילה כמנת קינוח בארוחת החג,  117 קלוריות לפרוסה,3.7 גרם שומנים, 20 גרם פחמימות
 

  15 תפוחי עץ גדולים
  3 כפות דבש או ממרח תמרים או סילאן או אגבה

  3 כפות שומשום מלא
 כף גדושה  אגוזים מרוסקים

 כפית קינמון
  מעט מים רותחים

   2 כפיות תמצית ווניל /רום
 

 אופן ההכנה:
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 מחממים את התנור ל-180-מעלות  ומניחים נייר אפייה על תבנית האפייה.
 מרוקנים את התפוחים מהגרעינים  יוצרים חריץ וממלאים את התפוחים במקום הגרעינים בתערובת הכוללת: דבש או

 ממרח תמרים, שומשום אגוזים טחונים, קינמון ומים .
 

 מניחים את התפוחים על גבי נייר האפייה בתבנית ואופים 20-30 דקות בחום גבוה עד ריכוך התפוחים .
 מומלץ להגיש את התפוחים חמים בתוספת כדור גלידה.

 
 
 
 
 

 סלט ירוקים עם רימונים ודבש
 

 חומרים לסלט:
 

 חבילת בייבי סלט;●
 צרור קטן של רוקט;●
  למי שאוהב - כמה עלי תרד;●
 4  עלי חסה;●
 גרגרים מרימון שלם;●
 בצל סגול פרוס לפרוסות דקיקות.●

 
 שמים הכל בקערה אחת גדולה.

 
 בסיס לרוטב

 
 1  כף שמן;●
  1 כף חומץ בלסמי;●
  1 כף דבש; או סילאן ללא סוכר או אגבה●
   מלח, פלפל.●

 
 מערבבים את כל חומרי הרוטב. את הרוטב מוסיפים לסלט סמוך להגשה

 
 
 

 סלט חצילים ורימונים
 

  3 יחידות חצילים קלויים ללא גרעינים●
 1/4  כוס מיץ מלימון טרי 3 כפות טחינה גולמית●
   מלח כפית●
  4 שיני שום כתושות●
  1/2 רימון מופרד לגרעינים●

 
 אופן ההכנה :

 
 ∙  קולים חצילים בתנור באש גלויה.

  ∙ מרוקנים   תוכן, ומסירים את   הנוזלים שהצטברו.
 ∙  מוסיפים   מלח, לימון, ואת השום הכתוש.
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 מערבבים היטב ומשפרים טעמים אם יש צורך   { ובסוף מוסיפים את גרגרי הרימון  ∙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סלט תאנים גורמה:   כל המתכון מכיל כ 77- / קלוריות }סה"כ 6-/ מנות {
 

 חופן עלי נענע קצוצים לאורך בצורת סרטים●
 2 תאנים טריות קצוצות דק●
  כפית שמן זית●
 מלח, פלפל שחור גרוס לפי הטעם●
 5 עלי חסה קצוצים דק●

 
 אופן הכנה:

 
 קוצצים את התאנים , את עלי הנענע חותכים לסרטים כנ"ל את עלי החסה, מערבבם הכל●

 מתבלים לפי הטעם ומגישים.
 לארוחה ניתן להוסיף 2 פרוסות לחם קלוי בטוסט., או בטטה אפויה●
 ניתן להוסיף חזה עוף מבושל ומאודה או לחי●

 
 
 

 שוקי עוף עם פלפלים ועגבניות שרי – סה"כ 6 מנות
 מנה = 2 שוקיים בתוספת ירקות.

 
 2  כפות שמן זית●
 2-כפות פפריקה מתוקה/ כף פפריקה מתוקה +כף פפריקה מעושנת. }מומלץ{●
  כפית כורכום●
 1/4  כפית מלח אטלנטי●
 1/4  כפית פלפל שחור גרוס●
 12  שוקי עוף בגודל בינוני , ללא העור●
 2   פלפלים אדומים בגודל בינוני, נקיים וחתוכים לרבעים.●
 כוס גדולה עגבניות שרי חצויות●
 בצל בינוני חתוך לטבעות דקות.●
 

 אופן ההכנה:
 

 מחממים תנור ל- 222 מעלות. }ראשית מרפדים תבנית בנייר אפייה{●
 בקערה נפרדת מערבבים את התבלינים יחד עם הפלפלים והעוף –מערבבים היטב.●
 מעבירים לתבנית מעליה מניחים : עגבניות שרי, ובצל פרוס●
 מכניסים לתנור למשך 42 דקות עד להשחמה.●
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  חזה עוף בתנור • מתכון מומלץ
 

 מתכון לחזה עוף צלוי בתנור עם תפוחי אדמה וירקות. להכנת חזה עוף עסיסי בתנור כדאי לבחור בפרפר
 חזה עוף שלם שישמור על מרקם רך ועסיסי, אך ניתן להשתמש גם בחזה עוף פרוס לפרוסות עבות

 
 : מצרכים למתכון

 
 פרפר חזה עוף שלם או חזה עוף פרוס 400 גרם●
 8 יחידות תפ"א●
 ירקות להוספה: פלפלים בצבעים שונים, שעועית ירוקה, עגבניות שרי, גזר●

 
 : לתיבול חזה העוף והירקות

 
 3 כפות שמן זית●
 כפית שטוחה מלח●
 כפית פפריקה אדומה מתוקה●
 3 -4 שיני שום כתושות●
 כף רסק עגבניות או קטשופ●
 פלפל שחור לפי הטעם●
  כף גריל עוף●
  כף סילאן●

 
 

  אופן ההכנה:
 

 רפדו תבנית אפייה בנייר אפייה
 חתכו את תפ"א לרבעים , כנ"ל את הירקות

 הניחו את הירקות ואת תפ"א בתבנית ופזרו את פרפר חזה העוף ביניהם
 בקערה בינונית ערבבו את חומרי התיבול ופזרו על הירקות ותפו"א והעוף באופן שווה

 נכניס לתנור אפייה בטמפ' של 200 מעלות , לאחר שנכסה בנייר כסף
  משך האפייה כ- 45 דקות

  לאחר האפייה חתכו לפרוסות את פרפר חזה עוף – והגישו
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