שנה
מתוקה!
מגוון מתכונים מתוקים לחגי תשרי

חלת דבש מהודרת

 2חולת כתר בקוטר  26ס"מ
רכיבים לבצק
  7כוסות קמח ) 1ק"ג(  1קובייה  /שקית שמרים טריים) 50גרם(
  1⁄4כוס סוכר ) 50גרם( 2ביצים בגודל L
  1כף מלח ) 15גרם(  80גר' נטורינה מומסת בקערה  1⁄4כוס דבש ) 80גרם( 11⁄2 -כוסות מים פושרים ) 360מ"ל(

.2

.3

.4

רכיבים לזיגוג הדבש
  4כפות דבש מדוללותב 2 -כפות מים רותחים
אופן ההכנה
 .1בקערת מערבל עם וו לישה
מערבלים את הקמח והשמרית
)קובייה יש לפורר ישירות לקמח(,
מוספים את הסוכר ,הביצים,
הנטורינה המומסת ,הדבש והמלח
במהירות איטית .מוסיפים בהדרגה
את המים ומערבלים כ 10 -דקות

.5

במהירות בינונית עד לקבלת בצק רך
וקצת דביק.
מעבירים את הבצק לקערה משומנת
והופכים אותו בתוכה ,כך שיכוסה
בשמן .מכסים את הקערה בניילון
נצמד ומתפיחים כשעה.
מחלקים את הבצק לשני חלקים
שווים ,מכל חלק יוצרים חלת כתר
אחת.
מכל חלק יוצרים  7כדורי בצק,
מניחים את  7הכדורים בתוך תבנית
עגולה מרופדת בנייר אפייה בצורת
כתר במרווחים של  2ס"מ האחד
מהשני .במרכז התבנית מניחים רינג
או כלי עגול בקוטר  5ס"מ ליצירת
החלל במרכז ומתפיחים כ 40 -דקות.
אופים בתנור שחומם מראש
ל 175 -מעלות כ 25 -דקות,
עד להזהבה.
מכינים את הזיגוג :מערבבים את
הדבש במים הרותחים ,מברישים כל
חלה כמחצית מהכמות בעת היציאה
מהתנור .מצננים ומגישים.

עוגת מוס ושקולד
רכיבים
 קורט מלח  1⁄2כוס סוכר לבן ) 80גר'(  21⁄2כפות דבש ) 50גר'(  2⁄3כוס קמח ) 90גר'(  3⁄4כפית אבקת אפייה  1⁄3כוס שקדים טחונים ) 30גר'(  1⁄3כפית קינמון 1⁄2 -נטורינה ) 100גר'(

רכיבים למוס השוקולד
  400גר׳ שוקולד מריר קצוץ  1⁄2כוס חלב סויה ) 120מ"ל(  1כף דבש ) 20גר'( קורט מלח 3חלמונים בגודל L
  2גביעים קצפת צמחית) 500מ"ל(

 2ביצים בגודל L

רכיבים לגנאש השוקולד
  1⁄2כוס קצפת צמחית ) 100מ"ל(  100גרם שוקולד מריר 60%קצוץ
 20 -גרם נטורינה

אופן ההכנה
 .1לעוגה :מקציפים בהדרגה ביצים
שלמות עם המלח וסוכר ל כ5-
דקות לקציפה בהירה וסמיכה.
מוסיפים דבש ומקציפים קלות
להטמעה .מוסיפים בהדרגה
קמח ואבקת אפייה תוך
קיפול ,מוסיפים שקדים וקינמון
ומקפלים לתערובת כמעט
אחידה .מוסיפים את הנטורינה
המומסת בזרם דק ובהדרגה
תוך קיפול לתערובת חלקה.
משטחים את הבלילה בתבנית

 24ס"מ ומעבירים למקרר
לשעה ,אופים בתנור שחומם
מראש ל 180 -מעלות ,כ-
 18-24דקות עד הזהבה אך
עדיין מעט רכה ומצננים היטב.
 .2למוס השוקולד :ממיסים את
השוקולד המריר במיקרוגל
ומצננים .מרתיחים חלב הסויה
עם דבש וקורט מלח .יוצקים
בהדרגה לקערה נפרדת ובה
החלמונים תוך טריפה לתערובת

חלקה .משיבים את התערובת
לסיר ומבשלים על להבה
נמוכה תוך טריפה רצופה עד
שהתערובת מסמיכה קלות
לקבלת קרם אנגלז
)  83מעלות(.
 .3יוצקים מיד את הקרם לשוקולד
המומס דרך מסננת ,מערבבים
לקרם חלק ומצננים .מקציפים
את הקצפת הצמחית ומקפלים
לקרם השוקולד לקבלת מוס

חלק .יוצקים את מוס השוקולד
על תחתית עוגת המדלן
ומקפיאים למשך כ 5 -שעות או
עד שהמוס יציב לגמרי.
 .4לגנאש השוקולד :ממיסים
במיקרוגל את כל חומרי הציפוי,
מערבבים לציפוי חלק ומצננים.
 .5יוצקים את הציפוי על העוגה
ומחליקים במרית כך שמצפה
את העוגה ונוטף מעט מהצדדים,
ניתן לעטר בשקדים פרוסים.

עוגת שכבות דבש וקצפת

)מדוביק(
שמונה שכבות של בצק עדין בטעם דבש ובמיולי קרם

מתכון מאת :סוויט דויל
רכיבים לבצק
  3ביצים  1כוס סוכר  1סוכר וניל  100גרם נטורינה מומסת  5כפות דבש  1כפית סודה לשתיה 4 -כוסות קמח רגיל

רכיבים לקרם
  3שמנת צמחית ) 750מל'(  1כף סוכר 3 -כפות אינסטנט פודינג וניל

אופן ההכנה
 .1מקציפים בקערת מיקסר את הביצים ,הסוכר
וסוכר הוניל עד לקבלת קצף אוורירי .ממיסים
את הנטורינה ומוסיפים לתערובת יחד עם
הדבש והסודה לשתיה.
 .2מחליפים לוו לישה ,מוסיפים את הקמח
וממשיכים לערבב כחמש דקות עד שהבצק
רך ונתלה על וו הלישה .מעבירים למקרר
לקירור של שעתיים שלוש.
 .3מעבירים את הבצק מהמקרר למשטח מקומח
ולשים ביד עד שמתקבל כדור אחיד של בצק.
חותכים את הבצק ל–  8כדורים .מכל כדור
מכינים שכבת בצק אחת.

 .4משטחים את הכדור בין שני דפי אפייה
ומרדדים דק דק .מסירים את נייר האפייה
וקורצים לעיגול בקוטר  22ס"מ.
את השאריות אופים ושומרים בצד.
 .5בתנור שחומם מראש ל 180 -מעלות
אופים כל שכבת בצק חמש דקות עד שהיא
משחימה .מוציאים מהתנור שכבה אחר
שכבה ומקררים את כל השכבות.
 .6מקציפים שמנת עם הסוכר ופודינג לקצפת
יציבה .מכינים סירופ דבש :מערבבים כף דבש

עם  2כפות מים רותחים.
 .7הרכבת העוגה :מניחים שכבת בצק ,מברישים
בסירופ סוכר ומורחים שכבת קרם .חוזרים על
הפעולה עם כל שכבות הבצק .מצפים את
העוגה מסביב עם קצפת ומפוררים מעל את
שאריות הבצק.
 .8שומרים את העוגה כשש שעות במקרר לפני
ההגשה ,הקרם נספג בעוגה ,העוגה מתרככת
וכל ביס נהפך למושלם!

שכבות עוגת דבש
עם מוס ריבת חלב

בתבנית קוטר  20ס״מ
מתכון מאת :יפעת רגב
רכיבים לבסקויט דבש
  5ביצים מופרדות  1⁄2כוס סוכר כף דבש  60גרם נטורינה קוקוס מומסת  1כוס קמח תופח ) 140גרם( -כפית קינמון

רכיבים למוס ריבת חלב
  500מ"ל שמנת צמחית  1שקית פודינג ריבת חלב  1כף סוכר חום כהה 1⁄4 -כוס חלב סויה

אופן ההכנה
 .1הכנת הבסיסים :מקציפים את החלבונים עם הסוכר לקצף יציב
ונוקשה מנמיכים את מהירות המיקסר ומוסיפים את החלמונים
והנטורינה עד להטמעה לאחר מכן מוסיפים את הדבש ,הקמח
והקינמון ומערבבים בתנועות קיפול עד להטמעה מלאה.
 .2שופכים את הבלילה לתבנית מלבנית מרופדת בנייר אפיה משומן.
ואופים בתנור שחומם מראש ל 165 -מעלות בטורבו כ 17 -דקות.
 .3מצננים וקורצים  3עיגולים בעזרת רינג או צלחת.
 .4הכנת המוס :מקציפים את כל החומרים מעבירים לשק זילוף
ומזלפים מעל כל ביסקויט.

עוגת תופחים הופכה

לתבנית בקוטר  24ס״מ )רצוי לא מתפרקת(
רכיבים לשכבת התפוחים
  3/4תפוחי גרני סמית  100גרם נטורינה 1 -כוס סוכר חום בהיר ) 200גרם(

 .2בסיר בינוני מביאים לרתיחה את הנטורינה
והסוכר החום .מבשלים כמה דקות נוספות
עד שהתערובת מבעבעת .מסירים מהאש
ויוצקים בזהירות על שכבת התפוחים.

רכיבים לעוגה
  150גרם נטורינה רכה בטמפרטורת החדר  1כוס סוכר לבן ) 200גרם(  3ביצים בגודל  Lבטמפרטורת החדר  11⁄2כוסות קמח לבן ) 210גרם(  1כפית אבקת אפייה  1כף קינמון טחון  1⁄4כפית מלח  1⁄2כוס חלב)סויה/שקדים/שיבולת שועל(

מכינים את הבלילה
 .3בקערת המיקסר מערבלים לתערובת
אחידה את הנטורינה והסוכר .מוסיפים את
הביצים ,בכל פעם ביצה אחת עד להטמעה.
לקערה נפרדת מנפים את הקמח ,אבקת
אפייה וקינמון טחון ,מוסיפים מלח ומערבבים
היטב .מוסיפים את תערובת הקמח לקערת
המיקסר ומערבלים עד לקבלת תערובת
אחידה וסמיכה .יוצקים בהדרגה את החלב
סויה ועד לקבלת בלילה אחידה ודלילה.
 .4מצפים את התפוחים והקרמל בבלילת
העוגה ומיישרים את פניה .אופים בתנור
שחומם מראש ל 175 -מעלות כ 45 -דקות
ועד שהעוגה שחומה ויציבה.
מצננים כ 10 -דקות לפניי שהופכים את
העוגה על גבי צלחת הגשה.

אופן ההכנה
מכינים את התפוחים
 .1קולפים וחוצים את התפוחים ,מסירים את
הליבה וחותכים לפרוסות בעובי של כחצי
ס״מ .מרפדים בצפיפות ובשכבה אחידה את
בסיס התבנית בפרוסות התפוחים.

אפשר להגיש עם קצפת או עם גלידת וניל.

פאי תופחים
עם קרם שקדים

לתבנית מלבנית  25ס״מ על  35ס״מ
.2

.3

.4
רכיבים לבסיס
  21⁄2כוסות קמח לבן ) 350גר׳(  2כפות סוכר ) 30גרם(  1⁄2כפית מלח  200גרם נטורינה קרה  2/3כפות מים קרים מאודרכיבים לציפוי התפוחים
  7/8תפוחים גדולים 1⁄4 -כוס סוכר ) 50גרם(

רכיבים לקרם השקדים
  60גר׳ נטורינה רכהבטמפרטורת החדר
  1כוס שקדים מולבניםטחונים דק ) 100גרם(
  4כפות סוכר) 60גרם(
  1⁄4כפית מלח 1ביצה בגודל L
 1 -כפית תמצית וניל

אופן ההכנה
 .1הכנת הבסיס :מערבלים
במיקסר את הקמח,
סוכר ומלח .מוסיפים
את הנטורינה חתוכה
בקוביות וממשיכים לערבל
עד להיווצרות תערובת
פירורית .מוסיפים בהדרגה
את המים ,בכל פעם כף,
עד לקבלת בצק אחיד.

חג שמח וטעים!

.5

מעבירים לנייר אפייה מקומח ומרדדים למלבן
דק הגדול בכמה ס״מ מגודל התבנית .הופכים
את הנייר עם הבצק על גבי התבנית ,מסירים את
הנייר ומהדקים היטב לתבנית לתחתית ולשוליים.
שומרים בקירור.
הכנת קרם השקדים :מערבלים במיקסר את
הנטורינה חתוכה בקוביות ,שקדים ,סוכר ,מלח,
ביצה ווניל לתערובת אחידה .מורחים שכבה דקה
על הבסיס .ומחזירים לקירור.
קולפים את התפוחים ,חוצים ומסירים את הליבה.
פורסים לפרוסות בעובי של  1⁄2ס״מ .מסדרים על
גבי הקרם שקדים בכל פעם קבוצה של  5פרוסות
פעם לאורך ופעם לרוחב עד לכיסוי מלא .בוזקים
מעל התפוחים את הסוכר .מחזירים למקרר.
מחממים תנור ל 175 -מעלות .אופים הישר
מהמקרר  45-50דקות ועד שהתפוחים והבצק
זהובים .מוציאים ומצננים מעט ,מברישים ב2 -
כפות דבש מדוללות עם  1כף מים רותחים.
מומלץ להגיש בליווי גלידת וניל.

ניתן להכין מחצית מהכמות בתבנית עגולה בקוטר  22ס״מ

