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ספר המתכונים של שיטת שילובים  

 N.Dנטורופתית , כל הזכויות שמורות לענבל ברדוגו©



...סלטים
 .סלרי ובצל סגול, סלט עגבניות שרי•

 .סלט כרוב וחמוציות•

 .סלט ירוק עם בורגול•

 .סלט כרובית ופטרוזיליה•

 .סלט ירוק עם קוביות בטטה ועדשים שחורות•

 .פלפלים וטופו, סלט חסה•

 .סלט ירקות שורש•

 .פטריות וסלרי, סלט נבטים•

 .חמוציות ואגוזי מלך, סלט סלרי•

 

 



...ממרחים

 .ממרח חצילים טבעי•

 .ממרח קישואים•

 .ממרח פלפלים קלויים•

 .ממרח גואקמולי•

 .חומוס ביתיממרח •

 .ממרח עדשים•

 .ממרח עגבניות מיובשות•

 .ממרח טופו ועירית•

 .מטבוחה•

 

 



...מרקים ותבשילים
 .מרק קישואים ונטיפי ביצים•

 .עדשים וקישואיםמרק •

 .מרק ירקות ירוקים•

 .מרק ירקות שורש•

 .מרק פטריות וארטישוק ירושלמי•

 .תבשיל כרוב ואורז מלא•

 .דרה עדשים ואורז מלא'מג•

 .תבשיל אפונה וסלרי•

 .פלפלים ממולאים בבורגול ועדשים•

 .ברוקוליפשטידת •

 .כרוביתפשטידת •

 .שעועית ירוקה ברוטב עגבניות•

 



...עוד מרקים ותבשילים
 .קציצות עדשים•

 .קציצות קינואה•

 .תבשיל עדשים ברוטב אדום•

 .תבשיל גרגירי חומוס פיקנטי•

 .שעועית לבנה ברוטב עגבניות•

 .ושומר אפויים בתנורבטטה •

 

 



...קינוחים
 גזר ושוקולד מריר מאפינס•

 תפוז-תפוח מאפינס•

 גלידת בננה מנגו•

 יערשלגוני יוגורט ופירות •

 תפוח עץ אפוי עם משמשים ואגוזים•

 

 



 ..."חצי צלחת ירקות: היחס הנכון בארוחה"

 סלטים



עגבניות  , סלט סלרי
שרי ובצל סגול

:חומרים

ספלים של עגבניות שרי 2

)גבעולים ועלים(חצי חבילה סלרי 

גדול-בצל סגול בינוני

כף שמן זית

מלח

לימון
 

 :אופן ההכנה

לקצוץ את , לחצות את עגבניות השרי. 1
הסלרי ולחתוך את הבצל לחצאי  

עיגולים

מלח והרבה לימון  , להוסיף שמן זית. 2
 ולערבב היטב



סלט כרוב  
וחמוציות

 :חומרים

חצי כרוב גדול קצוץ

חופן חמוציות ממותקות ברכז תפוחים

כף שמן זית

מלח

לימון
 

 :אופן ההכנה

להוסיף את  , לקצוץ את הכרוב
.החמוציות והתבלינים ולערבב היטב

 



סלט ירוק עם 
בורגול

 :חומרים

חצי חבילת חסה

מלפפון

חופן גדול של עלי בייבי

מקלות סלרי ועלים   2

כוסברה קצוצה/חופן פטרוזיליה

גבעולים של בצל ירוק 2

כוס בורגול מבושל

לימון  

מלח

כפית  שמן זית
 

 :אופן ההכנה

להוסיף את , לקצוץ את כל הירקות
הבורגול המבושל והתבלינים ולערבב  

.היטב

 



סלט כרובית  
ופטרוזיליה

 :חומרים

 כרובית גדולה מפורקת לפרחים

 מעט תרסיס שמן זית

 רבע חבילה פטרוזיליה

 לימון

 מלח

 שום

 :אופן ההכנה

,  לפרק את הכרובית לפרחים קטנים. 1
לרסס עם מעט שמן זית ולאפות בתנור  

 .  עד לריכוך

 

אפשר לקצוץ לאחר  (להעביר לקערה . 2
 ).האפייה כדי לקבל סלט דק יותר

 

שן  , להוסיף עלי פטרוזיליה קצוצים. 3
 .  מלח ולימון ולערבב היטב, שום כתושה

 



סלט ירוק עם קוביות  
בטטה ועדשים 

שחורות
 :חומרים

חצי חבילה של עלי בייבי

חצי חבילה של חסה

קוביות מבטטה קטנה אפויה

חצי כוס עדשים שחורות לאחר בישול

כפית שמן זית

מלח

לימון
 

 :אופן ההכנה

לקרוע  , להכניס לקערה את עלי הבייבי
להוסיף את , את החסה לחתיכות

.קוביות הבטטה והעדשים

מלח ולימון ולערבב  , להוסיף שמן זית
.היטב

 



פלפלים  , סלט חסה
וקוביות טופו

 :חומרים

חצי חבילה של חסה

 פלפלים בצבעים שונים 3

צנון

חצי חבילה של טופו  

כפית שמן זית

מלח

לימון
 

 :אופן ההכנה

לקרוע את החסה לחתיכות ולהכניס . 1
להוסיף את הפלפלים הצבעוניים  , לקערה

את הצנון חתוך , חתוכים לרצועות דקות
לעיגולים ואת הטופו חתוך לקוביות 

.קטנות

מלח ולימון ולערבב  , להוסיף שמן זית. 2
.היטב

 



סלט ירקות שורש

 :חומרים

 עלי בייבי

צנון

שומר

קולורבי

 גזר קטן

סלק קטן

מלח

כפית שמן זית

לימון
 

 :אופן ההכנה

לרסס עם  , לחתוך את הירקות לרצועות
לאחר  . מעט שמן זית ולהשחים בתנור

,  מלח, להוסיף את עלי הבייבי, שהתקררו
.ולימון ולערבב היטב

 



, נבטים, סלט סלרי
פטריות

 :חומרים

סוגים 3 -חופן גדול של נבטים מ

פטריות שמפיניון 4-5

גבעולי סלרי 2-3

מלח

כפית שמן זית

לימון
 

 :אופן ההכנה

לפרוס  , להכניס את הנבטים לקערה
,  ולהוסיף את הפטריות וגבעולי הסלרי

שמן זית ולימון ולערבב  , להוסיף מלח
.היטב

 



, סלט סלרי
חמוציות ואגוזי 

מלך
 :חומרים

חבילת סלרי עלים וגבעולים

חופן חמוציות ממותקות ברכז תפוחים

חצאים של אגוזי מלך קצוצים 8

מלח

כפית שמן זית

לימון
 

 :אופן ההכנה

 .לקצוץ את גבעולי הסלרי והעלים. 1

להוסיף את החמוציות ואגוזי המלך  . 2
שמן זית ולימון  , להוסיף מלח, הקצוצים

.ולערבב היטב

 



 ..."גם כריך הוא ארוחה–ממרח על לחם איכותי "

 ממרחים



ממרח חצילים  
טבעי

 :חומרים

חציל גדול

מלח

כף  שמן זית

לימון
 

 :אופן ההכנה

לקלות את החציל על האש או . 1
 .בתנור

לחצות אותו באמצע כשהוא עוד  2.
 .  חם ולרוקן למסננת

להשאיר את החציל במסננת עד  3.
ליציאת כל הנוזלים ולהעביר  

 .לקערה

שמן זית ולימון  , להוסיף מלח 4.
.ולערבב היטב

 



ממרח קישואים

 :חומרים

 בצל קטן

 .קישואים 4-5

 זית לטיגוןכף שמן 

 חצי כפית מלח דל נתרן

 

 :ההכנהופן א

קוצצים את הבצל ומטגנים במחבת  . 1
 .  עמוקה

את הקישואים בפומפייה  מגררים. 2
 .  ומוסיפים למחבת

,  מוסיפים את המלח והפלפל. 3
מבשלים ומערבבים על לריכוך ומרקם  

 .של ממרח



ממרח פלפלים  
קלויים

 :חומרים

 פלפלים אדומים 6

 שיני שום 2

 כפות שמן זית 2

 כפות חומץ בלסמי 2

 מלח ופלפל שחור

 :אופן ההכנה

. הפלפלים ומנקים אותםאת חוצים 
,  בתבנית אפייה על הצד הפנימימניחים 

בינוני עד  דקות בחום  40-וקולים בתנור כ
 ).ניתן לקלות על האש(להשחמה 

לאחר שהפלפלים הצטננו מקלפים 
מוסיפים את . ומעבירים למעבד מזון

השום וטוחנים לעד לקבלת תערובת  
 .אחידה

, מוסיפים שמן זית, מעבירים לקערה
 .מלח ופלפל ומערבבים היטב, חומץ

 



גואקמוליממרח 
 :חומרים

חצי אבוקדו

ביצה קשה

מלח

פלפל שחור

לימון

 

 :אופן ההכנה

להוסיף  , לקלף ולמעוך את האבוקדו1.
מלח פלפל ולערבב  , מיץ מהלימון

 .  עד לקבלת מרקם של ממרח

,  לחתוך את הביצה הקשה לקוביות2.
.להוסיף לממרח האבוקדו ולערבב

 



ממרח חומוס ביתי
 :חומרים

כוס חומוס מבושל

כפות טחינה גולמית 4

ניתן להוסיף עוד  (רבע כוס מים רתוחים 
)מים בהתאם למרקם

מלח

לימון

)אופציונאלי(שום 

פפריקה מתוקה גרוסה לקישוט
 

 :אופן ההכנה

.לבשל את החומוס עד לריכוך. 1

להכניס למעבד מזון את החומוס  . 2
לעבד עד  , המבושל וכל יתר החומרים

 .למרקם של ממרח

.לפזר מעל את הפפריקה הגרוסה. 3

 



ממרח עדשים
 :חומרים

 כוס עדשים אדומות 1

 כוסות מים 1 1/2

 כוס שמן זית כתית מעולה 1/3

 כפות מיץ לימון טרי 3-4

 שן שום כתושה 1

 כפית פפריקה מתוקה   1/2

 שחור גרוספלפל , מלח

 : ההכנהאופן 

מכסים במים  , שוטפים את העדשים
מבשלים מספר  . ומביאים לרתיחה

מכסים ומניחים , מהאשמסירים . דקות
 .לרבע שעה

מוסיפים שמן , מעבירים למעבד מזון
מלח , פפריקה, שום, מיץ לימון, זית

 .ופלפל שחור

העיסה אם . של ממרחמעבדים למרקם 
 .להוסיף עוד קצת שמן זית, יבשה



ממרח עגבניות  
מיובשות

 :חומרים

 לפי גודל התבניתעגבניות 

,  רוזמרין, אורגנו(עשבי תיבול לפי הטעם 
 )'וכו טימין

 )אופציונלי(שום 

 שחורפלפל , מלח

 תרסיס שמן זית

 :הההכנהאופן 

חותכים  , מעלות 150-מחממים תנור לכ
,  את העגבניות לפרוסות בעובי בינוני

אופים  . מניחים על התבנית ומתבלים
כשהן להוציא , שעות’ בתנור למשך מס

להעביר  יבשות אך לא שרופות מידי 
ולרסס מעל עוד מעט שמן לכלי אטום 

 .לשמור במקרר, לשימור

 ).אפשר לטחון ולהפוך לממרח(

 



ממרח טופו ועירית

 :חומרים

 טופו גולמיחבילת 

 רבע חבילה עירית

 מיץ מרבע לימון

 כפות שמן זית 2 

 חצי כפית מלח

 מעט פלפל שחור

 :אופן ההכנה

מכניסים את כל החומרים למעבד  
מעבדים עד לקבלת תערובת  , מזון

מוסיפים מעט מים עד  , אחידה
 .לקבלת מרקם של ממרח

 



ממרח מטבוחה
 :חומרים

פלפלים ירוקים כהים 2

פלפל חריף

קילו עגבניות לבישול

שיני שום 3

כפות שמן זית 5

מלח לפי הטעם

 

 :אופן ההכנה

,  לחלוט את העגבניות במים חמים. 1
.מקלפים וקוצצים לקוביות בינוניות

לקצוץ את הפלפלים לקוביות קטנות  . 2
 .ולטגן עם כל השמן בסיר

מוסיפים את העגבניות הקצוצות  . 3
ומבשלים עד שהעגבניות הופכות  

 .לממרח

,  מוסיפים את השום הכתוש והמלח. 4
ממשיכים לבשל על אש נמוכה עד שכל  

.הנוזלים מתאדים

.

 



 ..."אוכל חם מגביר את תחושת השובע"

 מרקים ותבשילים



מרק קישואים  
ונטיפי ביצים

 :חומרים

 בצלים גדולים קצוצים 2

 קישואים חתוכים לחצאי עיגולים 6

 )גבעולים ועלים(סלרי 

 מלח

 פלפל שחור

 כורכום

 )לא חובה(כמון 

 ביצים טרופות 2

 :ההכנהאופן 

 

,  להשחים את הבצל עם מעט שמן זית
להוסיף את הקישואים והסלרי ולמזוג  

 .מהסיר 3/4 -מים רותחים עד ל

לבשל עד לריכוך של הירקות ולהוסיף את  
לטרוף את הביצים ולהוסיף  . התבלינים

בכל פעם קצת תוך כדי ערבוב מהיר של 
 .המרק עד להיווצרות של נטיפים



מרק עדשים  
וקישואים

 :חומרים

בצל גדול

קישואים בינוניים 6

גבעולי סלרי 4

.ירוקים/כוסות עדשים כתומים 2

כף שמן זית

מלח

פלפל שחור

מעט כורכום
 

 :אופן ההכנה

לקצוץ את הבצל לקוביות קטנות  . 1
 . ולהשחים אותו מעט בסיר עם שמן הזית

להוסיף את הקישואים חתוכים לחצאי  . 2
עיגולים ואת הסלרי קצוץ ולערבב מספר 

 .  דקות

להוסיף את העדשים ולכסות במים . 3
 . רותחים

) להוציא קצף אם נוצר(לאחר הרתיחה . 4
להוסיף את התבלינים ולבשל עד לריכוך  

במידת הצורך להוסיף . העדשים והירקות
.עוד מים



מרק ירקות ירוקים
 :חומרים

 קטנהכרובית 

 ברוקולי

 קישואים 2

 בצל גדול

 שורש סלרי

 גבעולים ועלים של סלרי

 כף שמן זית

 כורכום, פלפל שחור, מלח

 :ההכנהאופן 

לחתוך את  , להשחים את הבצל
לקצוץ את  , הקישואים לחצאי עיגולים

לפרק את הברוקולי  , שורש הסלרי
והכרובית לפרחים קטנים ולהוסיף  

לקצוץ את  , להשחים אותם מעט. לסיר
להוסיף  , הגבעולים והעלים של הסלרי

 .לסיר ולכסות במים רותחים

לאחר שכל הירקות מתרככים להוסיף  
להביא , לערבב, את התבלינים

 .לרתיחה והמרק מוכן

 



מרק ירקות שורש
 :חומרים

 טרי/קפואברוקולי 

 קישואים 5

 בצל 2

 שיני שום 4

 ראשי לפת 2

 מעט אגוז מוסקט

 ר'ינג'מעט ג

 .כורכום וכמון לפי הטעם, פלפל, מלח

 :אופן ההכנה

מבשלים את הירקות עד לריכוך  
 ומוסיפים את התבלינים

להוציא חצי מכמות  , כאשר המרק מוכן
 המים

לטחון בבלנדר יד ולהוסיף ממי הבישול 
 ).מרקם סמיך(לפי הצורך 

 

יק'פרצמתכון של ענת   



מרק פטריות  
וארטישוק ירושלמי

 :חומרים

 בצלים גדולים קצוצים 2

 שיני שום כתושות 2

 קצוצים גס) רק עלים(חבילה של פטרוזיליה  1/3

אפשר כל סוג  (חבילות של פטריות שמפיניון  2
 )אחר

 יחידות בינוניות של ארטישוק ירושלמי 6-7

 שחורפלפל , מלח

 :ההכנהאופן 

כיוון שארטישוק ירושלמי יכול לגרום לגזים מומלץ  
 .להרתיח אותו בנפרד ולשפוך את מי הבישול

להשחים מעט את , בסיר למרק לשים קצת שמן זית
,  להוסיף את השום הכתוש, הבצלים הקצוצים

 .לערבב ולהוסיף את הפטרוזיליה הקצוצה

הפטריות לחתוך לקוביות ואת עיגולי  את 
הארטישוק הירושלמי לרצועות ולהוסיף לתערובת  

 .בסיר

את הכל במים רותחים ולתת לזה להתבשל לכסות 
לתבל במלח ופלפל שחור וזה , עד לריכוך מלא

 .מוכן



תבשיל כרוב ואורז  
מלא

 ):לסיר גדול(החומרים 

 קצוץבצל 

 עגבנייה בשלה מקולפת וקצוצה

 כוס וחצי אורז מלא עגול

 כרוב לבן  גדול

 כפות רסק עגבניות ללא תוספת סוכר 2

 מלח

 ,  כורכום

 מתוקהפפריקה 

 .לא חובה -קצת פפריקה חריפה 

 ...אופן ההכנה בעמוד הבא

 



תבשיל כרוב ואורז  
מלא

 :אופן ההכנה

, להשחים בצל קצוץ עם מעט שמן זית. 1
להוסיף את העגבנייה המקולפת והקצוצה 

 .ולערבב

לא . לחתוך את הכרוב לקוביות קטנות. 2
הוא לא נכנס  , להילחץ מהנפח של הכרוב

 .כולו לסיר

חלק מהכרוב ולערבב כל כמה  להכניס . 3
דקות עד שהנפח יורד ואז להוסיף עוד כרוב  

.  מאודהוכן הלאה עד שכל התערובת 
גם , לשים כמות גדולה של כרובחשוב 

בגלל הטעם וגם בגלל שזה יאפשר לך  
 ....לאכול מזה מנה יפה ומשביעה

הרסק  , את האורז המלאלהוסיף . 4
כוסות   3לערבב ולהוסיף , והתבלינים

את הנוזל ולתקן תיבול אם לטעום .מים
 .צריך

,  של אורז מלא הוא בישול ארוךהבישול . 5
לזה להתבשל להנמיך את הלהבה ולתת 

 .שהנוזלים נספגים והאורז מבושלעד 

 



דרה מאורז מלא 'מג
ועדשים

 :חומרים

 ירוקיםכוס עדשים  1

 עגולכוס אורז מלא  1

 כוסות מים   2

 )לא חובה(שיני שום קצוצות  2

 זיתכפות שמן  2

 )לא חובה(כפית כמון  1/2

 פלפל  , מלח

 : אופן ההכנה

משרים את העדשים במים רותחים 
 . שעה 1/4למשך 

 ,הזיתהשום בשמן מטגנים מעט את 

ומערבבים מוסיפים את העדשים 
מוסיפים את האורז  . מספר דקות

מבשלים . המים והתבלינים, המלא
 . מוכןבסיר מכוסה עד שהאורז 

 



תבשיל אפונה 
וסלרי

 :חומרים

 בצל

 שיני שום קצוצות 2

 עם העליםגבעולי סלרי  2

 כוס אפונה עדינה קפואה 1

 מתוקה/כפות פפריקה גרוסה 2

,  כפית כורכום, גרוסשחור כפית פלפל 
 מלח, מעט כמון

 כפות שמן זית 3-4

עגבניות ללא  חצי קופסת קטנה של רסק 
 תוספת סוכר

 כוסות מים רותחים 3

 :אופן ההכנה

את הבצל על אש בינונית עם  מטגנים 
מוסיפים  , השוםאת מוסיפים , השמן זית

מוסיפים את . ומערבביםאת התבלינים 
מכסים  . היטבהסלרי והאפונה ומערבבים 

עד לריכוך  לתערובת להתבשל ומניחים 
 .ועד שהנוזלים מעט מצטמצמים

 



פלפלים ממולאים  
בבורגול ועדשים

 :חומרים

 פלפלים אדומים בינוניים  6

 גזרים מגוררים 2, עגבניות  2, בצל

 עדשיםכוס חצי + בורגול כוס חצי 

 כוס אוכמניות מיובשותשליש 

 כפית פלפל שחורחצי , מלחכפית 

 :החומרים לרוטב

 )קופסה קטנה(גרם רסק עגבניות ללא תוספת סוכר   100

 ,  מתוקהפפריקה כפית , דקקצוצות שתי עגבניות 

 כוסות מים  3, הטעםופלפל לפי מלח 

 הוראות הכנה

מוסיפים  . קוצצים את הבצל ומטגנים בכף שמן עד להזהבה
העגבניות  את קוצצים . את האורז ואת העדשים ומערבבים

 .ומוסיפים למחבת

מתבלים במלח ובפלפל , מוסיפים גם את האוכמניות
את ראשו של מסירים . מספר דקותומטגנים תוך כדי ערבוב 

בעזרת כף ממלאים כל פלפל . כל פלפל ומרוקנים את תוכו
בתערובת עד לכדי שני שליש מהפלפל ומכסים בראש 

 .מסדרים את הפלפלים עומדים בסיר. הפלפל

ומבשלים בסיר , יוצקים לסיר, מערבבים את חומרי הרוטב
 .מכוסה על אש קטנה במשך כשעה

 
בונפיליוליורד : צלמת  



פשטידת ברוקולי
 :חומרים

:קייקהחומרים לתבנית אינגליש 

בצל גדול קצוץ

פרחים גדולים של ברוקולי  2

ביצים 3

מלא כוסמין/כפות קמח מלא 3

מלח

פלפל שחור
 

 :אופן ההכנה

לסנן  , לבשל את הברוקולי עד לריכוך. 1
'  לטמפלקרר . ולקצוץ לחתיכות בינוניות

.החדר

להשחים את הבצל עם מעט שמן זית . 2
.ולקרר

להוסיף  , להעביר את הברוקולי לקערה. 3
את , את הבצל המושחם, שלוש ביצים

.הקמח והתבלינים ולערבב היטב

לשמן תבנית עם מעט שמן זית או . 4
למלא בתערובת ולאפות עד  , תרסיס

.מעלות 170להזהבה בחום בינוני 

 



פשטידת כרובית
 :חומרים

 גדולהכרובית 

 ביצים 3

אני ממליצה על  ( 5%גביע גבינה לבנה 
 )גבינת עיזים של גד

 שיני שום כתושות 2

 חצי כפית סודה לשתייה

 .מלח ופלפל שחור

 :ההכנהאופן 

את פרחי הכרובית במים  לבשל 
רותחים עם מעט מלח עד שהם רכים  

.  לסנן ולתת להם להתקרר, לגמרי
למעוך לפירה ושוב לסנן עד להוצאת  

 .  רוב הנוזלי

לקערה עם פירה הכרובית להוסיף את 
סודה לשתייה , השום, הביצים, הגבינה

 .והתבלינים ולערבב היטב

או קעריות של סופלה עם לשמן תבנית 
למלא כמעט עד הסוף  , מעט שמן זית

 .ולאפות בחום גבוה עד להשחמה

 



שעועית ירוקה  
ברוטב עגבניות

 :חומרים

 קפואהשל שעועית ירוקה עדינה חבילה 

 )גרם 300(

 כף שמן זית לטיגון

 קצוץ, בצל גדול 1

 קצוצות, שיני שום 2

 .גס ללא קליפהקצוצות , עגבניות טריות 2-3

 עגבניות ללא תוספת סוכרכף רסק  1

פפריקה  , פפריקה מתוקה, פלפל שחור, מלח
 .חריפה לפי הטעם

 :אופן ההכנה 

להפשיר את השעועית או לשפוך עליה מים 
 .רותחים ולסנן

.  להשחמהזית עד עם כף שמן הבצל לטגן את 
העגבניות ולערבב  , השום הקצוץלהוסיף את 
לאחר מכן להוסיף את השעועית . מספר דקות

 . הירוקה

לערבב  , והתבליניםהעגבניות להוסיף את רסק 
,  לרתיחהלהביא . ולהוסיף מעט מים רותחים

על להבה לכסות את הסיר ולהמשיך לבשל 
 .עד להכנהנמוכה 

 



קציצות עדשים
 :חומרים

 עדשים שחורות מושרות ללילהכוס 

 גזרים מגוררים 2

 קישואים מגוררים 2

 חופן פטרוזיליה קצוצה

 ביצים גדולות 2

מחיטה  /כפות קמח כוסמין מלא 4
 מלאה

 מלח  

 פלפל שחור

 :אופן ההכנה

 .לבשל את העדשים עד לריכוך

 .לערבב את כל החומרים יחד בקערה

לשמן תבנית שקעים עם מעט שמן זית 
 .ולמלא בתערובת

לאפות בחום גבוה כחצי שעה עד  
 .להשחמה



קציצות קינואה
 :חומרים

 כוסות מים רותחים 3, קינואהוחצי כוס 

 בצל

 קישואים 2

 גזרים 2

 חצי חבילה פטרוזיליה קצוצה

לא  (כפית קארי חצי , כורכום, פלפל שחור, מלח
 )חובה

 ביצים 2

 :ההכנהאופן 

 .בנפרד הקינואהיש להכין את , ראשית

לבשל  , והמים הרותחים הקינואהלהכניס לסיר את 
 .  נפתחת והקינואהעד שהמים מתאדים 

, רחבה לטגן את הבצל עם מעט שמן זיתבמחבת 
אותם   שגיררנולהוסיף את הקישואים והגזר לאחר 

 .ולבשל עד לריכוך

את , הפטרוזילהלהוסיף למחבת את , לבסוף
.  את התבלינים ולערבב היטב, המוכנה הקינואה

, ביצים 2להוסיף , שהתערובת מתקררתלאחר 
 .לערבב וליצור קציצות

את הקציצות על נייר אפייה מרוח במעט להניח 
 .שמן זית ולאפות בחום גבוה עד להשחמה



תבשיל עדשים 
ברוטב אדום

 :חומרים

.כוס עדשים ירוקים מושרים ללילה

 גזר

גמבה

בצל

שן שום

כף שמן

כף רסק עגבניות ללא תוספת סוכר

פפריקה מתוקה

).אופציונאלי(פפריקה חריפה 

מלח, פלפל שחור, כורכום

 :אופן ההכנה

לחתוך את הגזר והגמבה  . להשחים את הבצל והשום. 1
.לרצועות ולהוסיף לבצל המושחם ולערבב

לכסות במים רתוחים כסנטימטר מעל  , להוסיף את העדשים. 2
.להוסיף את התבלינים ולערבב, התערובת 

 .לבשל עד לריכוך העדשים ולהפיכת הנוזלים לרוטב. 3

 .ניתן להוסיף עוד מים במידת הצורך



תבשיל גרגירי  
חומוס פיקנטי

 :חומרים

כוסות גרגירי חומוס לאחר בישול 2

גמבה

שיני שום שלמות 4

חצי חבילה כוסברה

מלח לפי הטעם

כף שטוחה פפריקה מתוקה

קורט פפריקה חריפה

רבע כפית כורכום

 כף שמן זית

 :אופן ההכנה

להוסיף את שיני  , לחמם בסיר כף שמן זית. 1
השום השלמות ואת הגמבה חתוכה לארבעה 

.  רבעים כשהיא מונחת על הצד של הקליפה
לכסות את הסיר ולטגן עד להשחמה של 

.הקליפה

, להוסיף את גרגירי החומוס המבושלים. 2
.  להוסיף מים מעל כסנטימטר מעל החומוס

להוסיף כוסברה קצוצה ואת התבלינים  
 ,  ולבשל עד לרתיחה

להנמיך את הלהבה ולהמשיך בבישול עד . 3
.לצמצום הנוזלים

 



שעועית לבנה  
ברוטב עגבניות

 :חומרים

כף שמן זית

בצל

שן שום קצוצה

כוסות שעועית לבנה מבושלת 2

 כף רסק עגבניות ללא תוספת סוכר

.חופן פטרוזיליה קצוצה

כף שטוחה פפריקה מתוקה

רבע כפית כורכום

קורט כמון

קורט פפריקה חריפה

 מלח לפי הטעם

 :אופן ההכנה

 . להשחים את הבצל והשום בסיר.1

. להוסיף את כף רסק עגבניות ולחמם מעט. 2
להוסיף מים עד  . להוסיף את התבלינים והשעועית

 .לגובה השעועית

להוסיף את הפטרוזיליה , להביא לרתיחה. 3
.ולבשל על אש קטנה עד שהרוטב מסמיך



בטטה ושומר  
אפויים בתנור

 :חומרים

 בטטות בינוניות 3

 שומר 5

 שמן זית

 מלח דל נתרן

 :ההכנהאופן 

את הבטטה וחותכים מקלפים 
מנקים את  , לחצאי עיגולים

השומר ופורסים לפרוסות בעובי  
מערבבים את  . של חצי סנטימטר
מוסיפים שמן , הבטטה והשומר

זית ומלח ואופים בתנור בחום של 
מעלות עד לריכוך והשחמה  180

מומלץ לכסות את התבנית בנייר (
 ).אפייה ולהסיר לקראת הסוף



 ..."רק שיהיה בריא, אפשר מתוק"

 קינוחים



גזר  מאפינס
ושוקולד מריר

 :חומרים

 כוסות קמח כוסמין מלא 2

 כפיות אבקת אפייה 2

 כוס סוכר חום 1/2

 כוס רסק תפוחי עץ לא ממותק

 זית/כפות שמן קנולה 6

 כוס קוקוס טחון 1/2

 גזרים בינוניים מגוררים 2

 ביצים 2

 'גר 25 -מגורר  70%חבילה של שוקולד מריר  1/4

 :ההכנהאופן 

, סוכר חום, בקערה את רסק התפוחיםמערבבים 
 .גזרים מגוררים וביצים, קוקוס, שמן

ואבקת האפייה   הכוסמיןמוסיפים את קמח 
 .ומערבבים

ניתן להוסיף רבע עד  , אם העיסה לא נוזלית מספיק
 .חצי כוס מים

 .לבסוף להוסיף את שוקולד המגורר ולערבב

)  מהשקעים 3/4עד לגובה (למלא תבנית שקעים 
 .מעלות למשך חצי שעה 180ולאפות בחום של 



תפוז-תפוח מאפינס
 :חומרים

 כוס מיץ תפוזים טרי 1

 כוס רסק תפוחי עץ לא ממותק 1/2

 כפות שמן קנולה 4

 כוס סוכר חום 3/4

 ביצים 2

 כפית תמצית וניל איכותית

 כפיות אבקת אפייה 2

 כפות שקדים טחונים 4

 כוסות קמח כוסמין מלא 2

 :ההכנהאופן 

רסק  , טורפים בקערה את מיץ התפוזים
 .ביצים ותמצית וניל, סוכר חום, שמן, תפוחים

שקדים טחונים , הכוסמיןמוסיפים את קמח 
ואבקת אפייה ומערבבים על לקבלת בלילה  

 .אחידה

מהגובה   3/4 -מוזגים לתבנית שקעים עד ל
מעלות  170 -ומכניסים לתנור שחומם מראש ל

 .למשך חצי שעה עד להשחמה

 



מנגו-גלידת בננה
 :חומרים

 בננות קפואות 3

 מנגו בינוני קפוא

 .כף ממרח שקדיה

 70%קוביות של שוקולד מריר  2-3

 :ההכנהאופן  

מראש בננות ומנגו  להקפיא  
לשים במעבד מזון . מקולפים וחתוכים

את חתיכות הבננה והמנגו ולהוסיף  
 .כף ממרח שקדיה

, המרקם יוצא פירוריבהתחלה 
.  להמשיך לעבד עד למרקם הרצוי

ולהגיש   70%לגרר מעל שוקולד מריר 
 .מיד

  



שלגוני יוגורט 
ופירות יער

 :חומרים

 גביע יוגורט עיזים

 פירות יער

אבקת סטיביה /כפית סירופ אגבה
 .לפי הטעם

 :אופן ההכנה

 .לערבב את כל החומרים

למלא שקעי סיליקון של קרטיבים 
 .ולהקפיא



תפוח עץ אפוי עם 
משמשים ואגוזים

 :מנות 2 -ל חומרים

 תפוחי עץ צהובים 2 

 חצאים של אגוזי מלך קצוצים 8

עדיף (משמשים מיובשים קצוצים  4
 ...)הם יותר מתוקים, את האורגניים

 כפיות של סירופ אגבה 2

 מעט קינמון

 :ההכנהאופן  

את הליבה מהתפוחים מוציאים 
 .ומניחים בתבנית

מערבבים את אגוזי המלך  
ממלאים את התפוחים , והמשמשים

 .ומוסיפים מעל את סירופ האגבה

אופים בחום בינוני עד לריכוך  
 .והשחמה

  



 !בתיאבון ולבריאות

...אשמח לשמוע ממך  

?האם אהבת את המתכונים  

?איך הם יצאו לך  

 את מוזמנת לכתוב לי 

☺☺☺☺ ... ואפילו לשלוח תמונות  

N.Dנטורופתית , כל הזכויות שמורות לענבל ברדוגו©		

 ☺☺☺☺ליצירת קשר 

 :  טלפון

050-8323253 

 :אימייל

 inbalber@gmail.com

 :  אתר

nd.co.il-www.inbal

:  פייסבוק

www.facebook.com/shiluvim.inbalhttps:// 

 


