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אבא,

החוכמה שתכניסו לבית שלכם תעצב את המשפחה שלכם.
"ידיעות אחרונות" ובנק הפועלים גאים להציג את "עם הספר",
סדרה שלוקטה ע"י מיטב אנשי הרוח, הדת והתרבות בישראל
לדורותיה. העברית  בתרבות  נבחרות  קלאסיקות  וכוללת 
הגיעו עם הקופון שמחכה לכם בעמודי החדשות לאחת מחנויות סטימצקי וצומת ספרים

35 ש"ח בלבד, במקום  98 ש"חוקבלו את הספר ב–

א אא אתת המשפחה שלכם. בבבב
הספר" הספרעם עם את "להלהלהלהצציג תאת ללהלהלהלהצציג

אחרים
תורתם של הפילוסופים שנטשו 
את אורח החיים המסורתי ובאו 
בשערי הפילוסופיה המודרנית.

כתביהם של שני הוגים 
שהקדימו את זמנם והוקעו 
ככופרים על ידי הקהילה 

היהודית – שפינוזה ומימון. 

מי זה שפינוזה?

העצלנים  בשביל  במיוחד 
לנקות  רוצים  שלא  מביניכם, 
בד־ השימוש,  אחרי  המנגל  את 

בסגנון  זול  פעמי  חד  גריל  קנו 
"גומרים זורקים". מדובר בגריל 
אלומיניום  מגש  כמו  שנראה 
ונייר  פחמים  מכיל  הוא  רגיל, 
להדליק  שצריך  מיוחד  הדלקה 
בגפרור (אין צורך במדליק פח־
מים). בחלק התחתון של המגש 
על  להשענתו  רגליות  שתי  יש 

משטח ישר. 
ברורות  ההפעלה  הוראות 
ובעברית ומופיעות על האריזה 
ניתן  שלא  כך  העליון,  בחלק 

לפספס אותן. 
שפים  גייסנו  הנפנוף  לצורך 
וגם מנגליסיטים מן השורה שה־
נקני־ קבבים,  בהכנת  שתעשעו 

(קפואים  פרגית  ושיפודי  קיות 
וגם טריים). 

אמנם  מדובר  המסקנות: 
משטח  בעל  לחובבנים  במנגל 

למשפ־ אך  מאוד,  קטן  צלייה 
(או  לפיקניק  שיוצאת  אחת  חה 
בהח־ הוא  הבית)  של  במרפסת 
לדברי  העבודה.  את  עושה  לט 
השפים, הוא מתאים רק למוצרי 
הבשר הקטנים כמו אלה שניסי־
נו. מיותר מראש לנסות לצלות 
אנטרקוט  סטייק  כזה  מנגל  על 
שטח  יתפוס  סתם  הוא  איכותי. 
במק־ לצלות  יאפשר  ולא  גדול 

ביל בשרים נוספים. 
בחשבון  לקחת  רק  צריך 
הב־ בצליית  יותר  אטי  שהוא 
הפחמים  למנגל  בהשוואה  שר 

למשל,  לו,  לוקח  הסטנדרטי. 
כמו  נקניקייה  לצלות  דקות   13
שצריך, 12־13 דקות לקבב ו־13־

14 דקות לשיפוד פרגית. 
המנגל,  את  שזורקים  ולפני 
קצת,  שיתקרר  לחכות  חשוב 
שב־ דבר  כל  ימיס  הוא  אחרת 
הזבל  שקית  את  כמו  קרבתו, 

שלתוכה יושלך.
במבצע  שקל,   11.90 מחיר: 
להשיג  שקל).   14.60 (במקום 

ברשת פעמית סטור.
טוב  פטנט  תחתונה:  שורה 

לעצלנים.

מנגל חד פעמי: אטי וקטן, אבל חוסך ניקיונות
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קבועה, בעלות של כ־250 שקל. 
כקונטרה לגרילים היקרים בד־
לצלות  לוקח  זמן  כמה  גם  קנו 
בשרים על מנגל פחמים פשוט. 
הבדיקה  ממטרות  אחת 
צריך  זמן  כמה  לראות  הייתה 
היה כדי לצלות על הגריל בשר 
קפוא שהופשר וכן בשר טרי על 
איזה  על  לבדוק  רצינו  הגריל. 
מהר  נצלה  הבשר  מהגרילים 
כמובן  התייחסות  תוך  יותר, 
מו־ (התוצאות  הצלייה  לאיכות 
של־ המסקנה  בטבלה).  פיעות 
אכן  ההכנה  שמהירות  היא  נו 
חשובה, אבל אי אפשר להתעלם 
מעוצמת החום ומנוחות ההפע־

לה והעבודה.
תוצרת  גריל  למשל,  כך 
סנטר)  הום  (מרשת  אאוטבק 

המהירים  הביצועים  את  הפגין 
המוצרים.  מן  בארבעה  ביותר 
איתו  לעבוד  צריך  זאת,  עם 
החלק  אחרת  בזהירות,  מאוד 
מהר  נחרך  הבשר  של  החיצוני 
יותר.  לבשל  צריך  הפנים  ואת 

לעומת זאת, גריל הגז של וובר 
(מרשת אייס) היה הכי אטי, אך 
איכות הצלייה שלו הייתה טובה 
למדי. ואגב, בהרבה מן המקרים 
לוקח  טרי  בשר  כי  לנו  התברר 
בשר  מאשר  לצלות  זמן  יותר 

קפוא. 
שקיבלו  לגרילים  המשותף 
עוצמות  היה  מאוד  טוב  ציון 
תפעול  נוחות  וגם  גבוהות  חום 
הול  גרנד  הם  ואלו  ועבודה, 
 ,(BTU  58,000 חום  (עוצמת 
לייף־סטייל של וומבט (57,000 
BTU) וסיגנט 20 ביבוא אמיש־

 .(BTU 45,000) ראגז
לגבי גריל הפחמים הפשוט, 
באמצע  טוב  במקום  הגיע  הוא 
מבחינת הזמנים, ובמקום מצוין 
השפים  הבשר.  איכות  מבחינת 
טעים  הכי  יצא  שהבשר  טענו 
דווקא על מנגל כזה, עם גחלים 

ובשיטת נפנוף מסורתית.
הצטיידנו  הבדיקה  לצורך 
זוגלו־ של  קפוא  בשר  במוצרי 

זהב,  קבב  זהב,  (המבורגר  בק 
נקניקיות עוף ושיפודי פרגית), 
של  אנטרקוט  סטייק  בנתחי 
זהים  בשר  ובמוצרי  צבי  טירת 
טריים מהקצביות בסופרים של 
גינדי.  חברת  של  הגורמה  בשר 
למרות שלא התעסקנו בבדיקה 
זו במבחן טעם של הבשר, מה גם 
עיוורת,  בבדיקה  היה  שמדובר 
מה־ דווקא  מוצרים  כמה  היו 
גם  בטעמם  שהפתיעו  קפואים 
הפר־ שיפודי  כמו  השפים,  את 
השב־ למרב  זוגלובק.  של  גית 

חים זכה סטייק האנטרקוט של 
כל  של  לחיכם  שערב  גינדי, 

הנסיינים. 

גודל משטח הצלייה: 66X39 ס"מ. די מרווח.
.BTU 45,000 :עוצמת חום

ניידות: נוחה מאוד, בזכות 4 גלגלים, 2 גדולים ו�2 קטנים. 
הפעלה: הפעלה נוחה מאוד, כל וסת גז נדלק עצמאית ולא תלוי בווסת 
ראשי. ראויות לציון ההוראות הברורות בעברית בפנל הקדמי של הגריל. 

מחיר: 3,190 שקל במבצע (במקום 4,900 שקל) עד 31/5. להשיג 
בסניפי אמישרגז וברשת הום סנטר. 

שורה תחתונה: גריל ידידותי למשתמש. לא צריך להיות מנגליסט מקצועי כדי 
לתפעל אותו ולצלות בשר על האש בצורה נכונה. 

גודל משטח הצלייה: 60X45 ס"מ. קטן יחסית.
 .BTU 23,000 :עוצמת חום

ניידות: בינונית. יש 2 גלגלים רק בצד אחד וקשה להרימו כשהוא חם. 
הפעלה: יש מנגנון הצתה אלקטרוני ולכן נדלק מהר, אך פעולת ההצתה 

עצמה פחות נוחה.  

מחיר: 2,700 שקל במבצע (במקום 3,150 שקל) עד 30/4. להשיג ברשת אייס.
שורה תחתונה: הקומקפטי מכולם ובעל מראה היי�טקי, אך מאכזב בביצועים 

ובנוחות התפעול. המתקן לא יציב, משטח הצלייה קטן יחסית וזמני הצלייה שלו 
היו הארוכים ביותר. במחיר הזה ציפינו ליותר. 

דגם 330Q DADY של וובר

דגם סיגנט 20, ביבוא אמישרגז
טוב 
מאוד

מאכזב

טעמו ומדדו 
זמנים. השפים 
יואב בר (מימין) 
ורפאל כהן

7.5
ציון
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ערכת עצמאות >
רשת הילולה מציעה ערכת 

פיקניק מקושטת לכבוד יום 
העצמאות. 220 שקל.
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צרכנות

שנדי תפוח >
בירה מכבי משיקה שנדי עם 
2% אלכוהול, בטעמי אפרסק 

ותפוח. 27 שקל לשישייה. 

נקניקיות בקר >
חברת עוף טוב משיקה 

נקניקיות בקר פיקנטיות. 
19.90 שקל (500 גרם). 

למנגל מקצועי >
רשת לובלינסקי בת"א 

ובנהריה מציעה סכיני מנגל 
מקצועיים, מוט השחזה 

ותבלינים ב�169 שקל.

סלט בצד >
סלטי משני משיקים לחג 

סלטי סביח, טונה לבנה 
וחומוס חמוץ. 25�14 

שקל (300 גרם). 

מאת איריס נאור�ליפשיץ

ביותר  המשמעותי  החלק 
בטעמו של הבשר מושפע 
מעוצמת האש שצולה אותו, כא־

שר החשיבות היא באש שצורבת 
ו"סוגרת" את הבשר. זו המסקנה 
שלנו מבדיקת המנגלים — והפעם 
כאלה הפועלים על גז — לכבוד 
יום העצמאות. בעוד שנפנוף על 
מלכלך  סטנדרטי  פחמים  גריל 
ומעייף, גריל הגז מגיע לעוצמות 
יותר  רק   — מאוד  גבוהות  חום 
מהר.  יותר  גם  ולרוב  בסטייל 
הטובות  לתוצאות  להגיע  וכדי 
גם  להקפיד  כמובן  צריך  ביותר 
במנ־ ולהצטייד  מצוין  בשר  על 

גליסט חובב.
הגרילים  ביצועי  למבחן 

של  השף  בר,  יואב  את  גייסנו 
(ושמ־ מאראבו  הגורמה  מסעדת 
תמודד ב"קרב סכינים" מול השף 
עמיר אילן ממסעדת הדסון) ואת 
רפאל כהן, שף ובעלים של מת־
חם האירועים לוקא בקיבוץ מש־

השפים  באיגוד  וחבר  השרון  מר 
הצ־ אליהם  והארצי.  הבינלאומי 

עניין  מביני  טועמים  שני  טרפו 
בבשר ובמנגל. 

שב־ הגז  גרילי  מחירי  טווח 
ל־4,500   2,200 בין  נע  דקנו 
שקל. מעבר למחיר זה יש לקחת 
עבורנו  שחישבו  כפי  בחשבון — 
ברשת "למטייל" — עלות נוספת 
עבור בלון גז (רצוי 5 קילו) וגם 
וסת וצינור (300־500 שקל לכל 
להזמין  או  התקנה)  ללא  הערכה 
גז  נקודת  שלכם  הגז  מחברת 

למקומות, היכון 

אש

גודל משטח הצלייה: 62X48 ס"מ. מרווח.  
 .BTU 57,000 :עוצמת חום

ניידות: נוחה מאוד בזכות 4 הגלגלים, גם כשהגריל חם. 
הפעלה: הצתה קלה כביכול, אך רק אחרי 3 ניסיונות לחצן ההצתה נדלק.  

מחיר: 2,390 שקל. להשיג ברשת אלגן.
שורה תחתונה: קנייה משתלמת. גריל מעוצב ובעל תפוקת חימום גבוהה 

במיוחד. בעל ביצועים טובים ומגירה נשלפת נוחה לאיסוף שומנים. יתרונו הגדול 
בכך שכל אמבטיית הגריל עשויה מנירוסטה, ולכן אין חלודה.  

דגם מודולרי של גרנד הולדגם לייף
סטייל של וומבט 

גודל משטח הצלייה: 40X26 ס"מ. קטן. 
ניידות: ניתן לקחת לכל מקום. 

קלות הפעלה: דורש התעסקות בהדלקת פחמים. 
מחיר: 19.90 שקל במבצע (במקום 50 שקל) עד 30/4. להשיג 

ברשת אייס.

שורה תחתונה: קטן אמנם, דורש התעסקות ולא נוח, אבל לדברי 
השפים, הבשר יוצא הכי טעים דווקא על מנגל כזה, עם גחלים 

ובמינגול בשיטה המסורתית. 

להשבחת הטעם מומלץ לזרות בין הגחלים עשבי תיבול. 

גריל פחמים פשוט מפח 
גודל משטח הצלייה: 60X50 ס"מ, גדול ומרווח. 

 .BTU 40,000 :עוצמת חום
ניידות: נוחה. יש 2 גלגלים גדולים בצד אחד ואפשר לגרור בקלות. 

הפעלה: הדלקה קלה ומהירה. לכל וסת גז — ויש 3 כאלה — יש מצת מובנה 
משלו, כך שאין צורך ללחוץ גם על לחצן הצתה בעת ההפעלה. 

מחיר: 2,199 שקל במבצע (במקום 3,000 שקל) עד 7/5. להשיג בהום סנטר. 
שורה תחתונה: גריל במראה מפואר ובמחיר הנמוך ביותר. ההפעלה קלה 

והביצועים טובים, אך יש ללמוד לעבוד אתו נכון ולא להתחיל בצלייה על אש 
גבוהה, כדי שלא לשרוף את הבשר מבחוץ בלי שיהיה מבושל בפנים. 

דגם טיטניום של אאוטבק

גודל משטח הצלייה: 64X48 ס"מ. גדול ונוח לעבודה. 
.BTU 58,000 :עוצמת חום

ניידות: נוחה מאוד. בזכות 4 גלגלים באותו גודל.
הפעלה: קלה במיוחד. "מחליק כמו חמאה", לדברי השפים. 

מחיר: מ�4,500 שקל, ויכול להגיע גם ל�15 אלף שקל 
ל"מטבח" קומפלט (כמו בתמונה). להשיג בחנויות מובחרות 

לכלי בית ובאתר היבואן כרמל דיירקט.

שורה תחתונה: הרולס רויס של הגרילים. הכי מפואר, נוח 
לתפעול ולעבודה ובטיחותי. המינוס הוא כמובן במחיר. 

כמה דקות לוקח לגריל לצלות את הבשר?
לייף
סטייל, מוצר

וומבט
 ,330Q DADY

וובר
טיטניום, 
אאוטבק

סיגנט 20, 
אמישראגז

גריל פחמים גרנד הול
פשוט 

נקניקייה 
קפואה

81077.56 9

91287.568המבורגר קפוא

101197610המבורגר טרי

61557.597קבב קפוא

9145.56109קבב טרי

שיפוד 
פרגית קפוא

14156.57106

שיפוד 
פרגית טרי

15146.57108

אנטרקוט 
קפוא (וול
דאן)

131610.512811

אנטרקוט 
טרי (וול
דאן)

121558108

 *המהיר ביותר *האטי ביותר

טוב 
מאוד

טוב 
מאוד

טובטוב

לקחנו 5 גרילים משוכללים על גז וגריל פשוט 
אחד ובדקנו כמה זמן לוקח להם לצלות בשרים למנגל 

והאם הם נותנים תמורה טובה למחיר  




