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המתכון הזוכה!
המתכון הזוכה בתחרות שלנו הוא המרק הסגול הקרמי
של נוי אלוש.
נוי זכתה בבלנדר מוט מבית .BAMIX

מרק סגול קרמי
Noyalush
מצרכים:
 25גרם חמאה
 3בטטות בגודל בינוני
מקולפות וחתוכות לקוביות
 3סלקים בגודל בינוני
מקולפים וחתוכים לקוביות.
בצל סגול מקולף וחתוך
לקוביות
מעט אגוז מוסקט
 2שיני שום
קמצוץ קינמון  -לא חובה
 250מ״ל שמנת לבישול
10%
מלח  /פלפל שחור
מים עד לגובה הירקות
בסיר.
לצ'יפס סלק:
 1סלק מקולף וחתוך
לפרוסות דקות
 50גרם גבינת פרמזן של
 collectionמגורדת
להכנת צ'יפס סלק:
מחממים תנור ל200-
מעלות
חותכים את הסלק
לפרוסות דקות ומניחים על

תבנית מרופדת בנייר אפיה
ומשומנת מעט.
מפזרים מעל את גבינת
הפרמזן ומכניסים לתנור
אופים כ 30-דקות או עד
הזהבה.
לעיטור:
גבינת רוקפור
 COLLECTIONשל תנובה
אופן ההכנה:
• מחממים חמאה בסיר
ומוסיפים את הירקות
מקפיצים מעט וממלאים
במים עד גובה הסיר.
• מתבלים ומבשלים עד
ריכוך (כ 45-דקות) לאחר
שהירקות התרככו ,מנמיכים
את הלהבה ובעזרת בלנדר
מוט טוחנים את המרק
למרקם חלק.
• מוסיפים את השמנת
לבישול ומערבבים.
• מתקנים תיבול ומגישים
חם עם צ'יפס סלק וגבינה
כחולה.

צילוםNoyalush :

מרק כתומים אפויים עם קארי הודי
holymama_by_michal
מרכיבים:
 2בטטות גדולות
 3גזרים
חתיכה בינונית וחתיכה של
דלעת
 1בצל גדול
אצבע ג'ינג'ר
 1כף אבקת קארי הודי
איכותי
פחית קרם קוקוס (מוסיף
אבל אופציונלי בהחלט)
מלח

• מעבירים את הירקות
להגשה:
הצלויים לסיר ,מוסיפים
כוסברה קצוצה
את הג'ינג'ר ,קרם הקוקוס,
שבבי קוקוס קלויים קלות
הקארי ומים לכיסוי .מביאים
על מחבת
לרתיחה ומבשלים כ20-
בוטנים קלויים קצוצים
דקות.
ממליחים וטוחנים בעזרת
אופן ההכנה:
• מקלפים את כל הירקות ,בלנדר מוט שווה ):
• טועמים ומתקנים תיבול
חותכים לחתיכות גסות
במידת הצורך.
מעבירים את הירקות,
מלבד הג'ינג'ר על נייר אפיה בהגשה -לשים מעל המרק
מעט כוסברה ,שבבי קוקוס
ומזליפים מעט שמן זית.
קלוי ובוטנים קלויים קצוצים.
מעבירים לתנור על 200
מעלות צלסיוס לכחצי שעה
או עד שהירקות צלויים
ומקורמלים.

מרק עדשים כתומות
iris_musafi
מרכיבים:
 2כוסות עדשים כתומות
 1בצל
גזר גמדי
 4כפות קוואקר
 3שיני שום
אופן ההכנה:
• לברור  2כוסות עדשים
כתומות ,לשטוף ולטגן
בצל ,להוסיף את העדשים
כורכום כף פלפל שחור
כפית מלח לפי הטעם
• אפשר להוסיף כוס גזר

מרק ערמונים מנחם
Alonsaperia

גמדי להוסיף מים רותחים
• אחרי שרותח להוסיף 4
כפות קוואקר לבשל חצי
שעה  40דק' על אש קטנה.
• אחרי שמוכן ,לטגן  3שיני
שום עם כפית כמון ולהוסיף
למרק .אפשר להוסיף
כוסברה למעלה.

צילוםiris_musafi :

קצוצים.
מרכיבים:
ממשיכים לערבב עד
 4בצלים
שהגזרים מתרככים.
 2גזרים
• מוסיפים  8שקיות של
 4גבעולי סלרי
ערמונים בוואקום (אם ממש
 8שקיות ערמונים
רוצים להשקיע אפשר לקלות
אגוז מוסקט ,קינמון ,ג'ינג'ר ,ערמונים טריים בתנור ולהכין
מלח ופלפל שחור
מהם)
• תיבול  -אגוז מוסקט ,קינמון,
אופן ההכנה:
ג'ינג'ר ומלח פלפל .ממשיכים
• קוצצים  4בצלים דק
לערבב ומוסיפים מים לכיסוי.
ומקרמלים אותם בסיר
אחרי שרתח מעבירים לאז
עם מעט שמן זית (אפשר הכי נמוכה לבישול של כשעה.
להעשיר את הטעמים עם • טוחנים בבמיקס ונהנים מכל
שומן בקר בגרסא בשרית רגע .הכמויות מספיקות לכ8-
או חמאה בגרסא חלבית) .מנות יפות.
• כשהבצל התקרמל
• ניתן להוסיף עוד מים בשביל
מוסיפים  2גזרים קצוצים
מרק דליל יותר או להוסיף
לקוביות ו 4מקלות סלרי
שמנת לבישול כדי להעשיר
את המרק.

מרק אוקראיני עם טוויסט
susanna_ze
מרכיבים:
 4סלקים גדולים
 4גזרים הכי כתומים שיש
 3תפוחי אדמה
 2גבעולי סלרי
צרור פטרוזיליה ושמיר
קשור בחוט
 2שיני שום
 50גרם חמאה איכותית
 2בצלים
רבע ראש כרוב לבן

אופן ההכנה:
• מטגנים בצל חתוך בחמאה
עד לשקיפות.
• מוסיפים  2סלקים ,את כל
הגזרים כשהם מגורדים גס
בפומפייה ,שום חתוך קטן,
 2תפוחי אדמה חתוכים
לקוביות קטנות ,סלק אחד
שלם ,תפוח אדמה אחד שלם,
צרור ירק וסלרי ומבשלים על
אש קטנה כשעה.
• מוציאים את הסלרי ואת
הירק וזורקים.
• את הסלק והתפוח אדמה
לרסק בבלנדר ולהוסיף למרק
להביא לרתיחה ולכבות.
• להגיש עם לחם שחור קלוי
בצד ,שמנת חמוצה ושמיר
קצוץ במרק .אפשר כוסית
ווודקה בצד .מומלץ.

צילוםsusanna_ze :

המתכון שלי למרק בצל מושלם עם טוסט גאודה
hila_krimsky
מרכיבים:
 3בצלים גדולים קלופים,
חצויים ופרוסים דק דק
 1כרישה גדולה (החלק
הלבן) פרוסה דק
 50גרם חמאה הולנדית
 1מיכל שמנת מתוקה
 4כפות אבקת מרק בצל
איכותית
חצי כוס יין לבן שאוהבים.
 2כפות קורנפלור
 1ליטר מים רותחים.
פלפל שחור גרוס

עד להמסה ,מסיפים לסיר להשתמש בשארית
בבת אחת ומערבבים היטב השמנת המתוקה שנותרה
על אש נמוכה עד שהמרק לקישוט .מפזרים בצל ירוק
פרוס ופלפל שחור גרוס
סמיך ומבעבע .מבשלים
ומתענגים!!!!
עוד כחמש דקות ומכבים
בהצלחה לכולם ,מקווה
להבה.
שתאהבו וכמובן תודה על
ההזדמנות!
לטוסט:
מורחים חמאה על פרוסות
הלחם ,מפזרים גבינות
ומכניסים לתנור למצב
גריל למספר דקות עד
שהגבינות נמסות.

לטוסט גבינות שצף מעל
המרק:
לחם שאור/מחמצת פרוס.
חמאה.
כוס גבינות קשות מגורדות
שאוהבים ,השתמשתי
בגאודה וגרוייר.

הרכבה:
בתחתית קערת מרק
מניחים גבינה מגורדת,
מעליה מוזגים מהמרק
המושלם ומעליו מניחים
את הטוסט ו"שליכטה"
של גבינת שמנת/שמנת
חמוצה.
אפשר
גם

אופן ההכנה:
• לטגן את הבצלים
והכרישה בחמאה עד
להזהבה וריכוך .להוסיף
פלפל שחור ,אבקת מרק
בצל ואת המים הרותחים.
מוסיפים יין לבן ומערבבים
עד רתיחה.
• בקערה מערבבים
חצי מיכל שמנת
מתוקה עם קורנפלור

צילוםhila_krimsky :

מרק אפונה
Delicpic
מרכיבים:
בצל
כרישה
שום
סלרי
עגבניה
פטרוזליה
כוסברה
גזר
קישוא
אפונה יבשה לאחר השריה
של לילה
תפו"א
מלח
פלפל שחור

אופן הכנה:
• לטגן בצל וכרישה ,להוסיף
שום ושאר הירקות ולבסוף
את האפונה.
• להוסיף מלח ,פלפל שחור
ומים ,להרתיח היטב עד
שהאפונה מוכנה ולטחון
בבלנדר ידני.
• לסמיכות המרק -לשים
בצלחת  2כפות קורנפלור
ומים לערבב היטב ולהוסיף
למרק או מי שמשתמש
באבקות מרק יכול להוסיף
כף מרק אפונה לסמיכות.

מרק כרובית
Liritblokh

 1שמנת מתוקה
 1כוס חלב
 5שיני שום
אגוז מוסקט ומלח פלפל.

• מוסיפים את הנוזלים-
מים ושמנת ואת התבלינים.
מבשלים עד שהמרק
מסמיך.

אופן ההכנה:
• תחילה ממיסים את
החמאה עם הבצל,
אח"כ מוסיפים את יתר
הירקות כולל השקדים
ומאדים

בתאבון מרק אהבה מושלם.

מרק  .A'morזהו מרק
שנולד באמת ממקום
של אהבה ,אחרי שגיליתי
בערב חורפי אחד שסופסוף
נקלטתי להיריון ראשון
ונחתה עלי המוזה ליצור
מרק מגניב המרק הוא
מרק כרובית ושקדים
מוקרם.
מרכיבים:
פרחי כרובית יפים מכרובית
אחת או שתיים
 100גרם שבבי שקדים 100
ג' חמאה
חבילת בצלי שאלוט
 1שורש סלרי

צילוםDelicpic :

מרק בריאות מיוחד
mayahadarfly
אופן ההכנה:
רכיבים:
• מאדים את הבצל בשמן
 1בצל קצוץ לקוביות
זית עד שקיפות.
 2זוקיני-חתוך לטבעות
 1שורש ארטישוק ירושלמי • מוסיפים את הארטישוק
בינוני -קלוף וחתוך לטבעות הירושלמי מאדים כשתי
שקית אפונת גינה מופשרת דקות ,מוסיפים את טבעות
הזוקיני לעוד  2דקות אידוי.
( 800גרם).
• מוסיפים את האפונה
תבלינים :מלח הימלאיה
המופשרת  2-3דקות
ורוד-לפי הטעם ,פלפל
נוספות של אידוי ביחד.
שחור גרוס-לפי הטעם,
• מתבלים בזרעי כוסברה
זרעי כוסברה טחונים-
טחונים ,מלח ,פלפל
בערך כף ,כורכום -בערך
וכורכום.
כפית.
• מוסיפים את הספירולינה
הקפואה .מכסים במים כך
לקישוט ולקראנץ':
שיכסו את הירקות (תמיד
זרעי דלעת וגרעיני
אפשר להוסיף מים אם
חמנייה טבעיים (לא
רוצים לדלל את המרק).
קלויים ,כדי להרוויח את
ומביאים לרתיחה .מנמיכים
חומצות השומן הטובות
את האש ,כך שיהיה בעבוע
שלהם) והסוד לאקסטרה
עדין ומבשלים כעשרים
חלבון וברזל ,או בקיצור
אקסטרה סופרפודיות וצבע דקות.
• טוחנים את המרק
ירוק מהמם 2 -קוביות
בסיר בעזרת בלנדר מוט.
ספירולינה קפואה.
טועמים ,מתקנים תיבול.
מבשלים עוד כחמש דקות
ומוכן!
• מקשטים בזרעי דלעת
וגרעיני חמנייה.

צילוםmayahadarfly :

מרק אפונה
yafit_ad

האדמה.
אופן ההכנה:
• מתבלים במלח ,פלפל,
• שוטפים את האפונה
מרכיבים:
פפריקה וכמון.
במסננת .אין להשרות את
 2כוסות אפונה ירוקה יבשה האפונה לפני הבישול ,אלא מבשלים את מרק האפונה
 2בצלים קצוצים
במשך שעה וחצי עד
רק לברור אותה ולשטוף
 3גזרים קצוצים
שעתיים או עד שהאפונה
היטב .השרייתה עושה
 2תפוחי אדמה חתוכים
פעולה הפוכה ומאריכה את מתרככת ומתפוררת.
לקוביות
• מוסיפים עוד מים במידת
זמן הבישול.
 2כרישות פרוסות ללא
הצורך ,עד קבלת מרק
• מטגנים את הבצל
החלק הירוק
במרקם סמיך דיו.
והכרישה בשמן זית עד
• טוחנים את מרק האפונה.
 8כוסות מים ( 1 1/2ליטר) להזהבה של הבצל.
 1כףמלח
בעזרת בלנדר ידני.
• מוסיפים את הגזר
¼ כףפלפל שחור
מתכון קליל ונוח והכי
משיכים לטגן עד להזהבה
¼ כף כמון
חשוב טעים שאף פעם לא
של הגזר.
¼ כף פפריקה מעושנת
מאכזב.
• מוסיפים את האפונה
½ 1כפות שמן זית
והמים .מביאים לרתיחה,
ורק אז מוסיפים את תפוחי

מרק אפונה ובשר
Limorokninn
• חותכים את הבשר
אופן ההכנה:
מרכיבים:
לחתיכות בגודל שרוצים,
• משרים אפונה יבשה
 2כוסות אפונה יבשה
מוסיפים לסיר ,מוסיפים
למשך הלילה.
 2בצלים
מעט מהמים של הבשר
• את הבשר להרתיח
 1/2קילו בשר מספר 5
מהסיר לחץ ומכסים במים
בסיר לחץ כחצי שעה עד
 1תפוח אדמה חתוך
רותחים.
שמתרכך ,לא לשפוך את
לקוביות קטנות
• מביאים לרתיחה ,מתקנים
 1גזר חתוך לקוביות קטנות המים.
• בסיר מטגנים במעט שמן תיבול ומוסיפים את
 4שיני שום
הפטרוזיליה והכוסברה.
את הבצלים ,כשמזהיב
תבלינים  -מלח ,פלפל
שחור ,פלפל לבן ,מרק עוף ,מוסיפים את השום ומטגנים • מבשלים כשעה עד
שהמרק מסמיך וכל
עוד דקה .מוסיפים את
כורכום
הירקות רכים.
צרור פטרוזיליה וכוסברה קוביות התפוח אדמה
והגזר ,מוסיפים את האפונה
יבשה והתבלינים ומטגנים
כ 2-דקות.

מרק עוף לקוסקוס
rotem.shay8282

מרק כתום
shirelhillel2016

מרכיבים:
בצל
דלעת
בטטה
תפוחי אדמה
גזר
קישוא
סלרי

המרק השולט אצלינו בחורף מרק
כתום.

אופן ההכנה:
• מטגנים בצל ומוסיפים את כל הירקות.
תיבול :מלח ,כורכום ,קצת חוואיג' ,אבקת
מרק עוף ,מלח ופלפל.
• מוסיפים את חתיכות העוף כשמספר
הסועדים ,מוסיפים מים רותחים עד שיכסו
הכל ,מערבבים היטב,
מבשלים עד שהכל מתרכך.
• מגישים עם קוסקוס.
מי שאוהב  -אפשר להוסיף גרגרי חומוס
מקופסת שימורים.

צילוםrotem.shay8282 :

מרכיבים:
 4כפות שמן זית
 2בצלים בינוניים ,חתוכים לרבעים
 2בטטות בינוניות קלופות
 1.5כוסות קוביות דלעת
 2גזרים גדולים ,קלופים וחתוכים
לקוביות גדולות
 5כוסות מים רותחים
 2שיני שום כתושות
 1/4כפית כמון
מלח ופלפל לפי הטעם ,מעט
החוויג' למרק.
ובסוף לערבב עם בלנדר ידני.

צילוםshirelhillel2016 :

מרק בטטה חלבי
idit_vahav

מרק בטטה טבעוני
ilana001

מרכיבים:
 6בטטות
 2בצל
 1גזר
מעט סלרי
פטריות
 3תפו"א
מים עד לגובה הירקות
 3כפות שמן קנולה
 1שמנת מתוקה
מעט סילאן
אבקת מרק פטריות
אבקת מרק עוף
מעט צ'ילי חריף יבש

רכיבים:
 4בטטות
 2כפות שמן זית
קרטון קרם קוקוס
 3עלי רוזמרין
גרידה אגוז מוסקט
פלפל שחור
מלח

אופן ההכנה:
• מטגנים בצל בשמן מוסיפים
את הבטטה ,תפו"א וגזר ,מים
עד כיסוי ומרתיחים.
• מוסיפים תבלינים ומבשלים
עד לריכוך.
• מרסקים טועמים שהטעם
מאוזן מוסיפים את הצ'ילי ואת
השמנת ואת הסילאן
ומוסיפים את
הפטריות והסלרי.
בתאבון.

אופן הכנה:
• קולפים את הבטטות חותכים
ומבשלים בסיר עם מים עד ריכוך
ומסננים.
• שמים בסיר את הבטטות 2
כוסות מים קרם קוקוס וטוחנים עם
בלנדר מוט.
• מבשלים עם עלי הרוזמרין ,שמן
זית והתבלינים כעשר דקות עד
רבע שעה.
הריח משגע והטעם להתעלף(:

מרק מושחת
מרק בצל
• מוסיפים את הדבש ,השום,
הטימין והמרווה ומערבבים
neta12344k
ofra_vasker
טוב ,כך שהתבלינים
מרכיבים:
מרכיבים:
ממלאים את האוויר
חבילת חמאה של  100גרם
 2בצלים קצוצים
והתבשיל בריח מושלם.
חצי כוס שמן זית
 2שיני שום קצוצות
• מוסיפים את היין,
 6-7בצלים בינונים
 1/4כוס שמן זית
מערבבים היטב.
 1כף דבש
 2כוסות ציר ירקות
• מוסיפים את הציר והמים
 4שיני שום
מלח ופלפל לפי הטעם
הרותחים ,מערבבים היטב.
 2-3כפות עלי טימין טרי
• מתבלים במלח ,פלפל
 4עלי מרווה
אופן ההכנה:
שחור ואגוז מוסקט.
 375מ"ל יין איזה שאוהבים
• במחבת מטגנים את
מגבירים מעט את האש,
הבצל הקצוץ והשום בשמן  500מ"ל ציר ירקות
לאש בינונית ,מביאים
 4כוסות מים רותחים
הזית עד שהבצל שחום
לרתיחה ומבשלים עוד
 1/2כוס שמנת מתוקה
יפה אך לא נשרף.
כ 10-15-דקות.
קצת מלח
הרעיון הוא לקרמל את
• מוסיפים את השמנת
קצת פלפל שחור גרוס
הבצל מבלי לתת להם
המתוקה ,טועמים ומתקנים
 1/2כפית אגוז מוסקט טחון
להיות פריכים .זה נותן
את הטעמים.
למרק את צבעו החום
• כשמעט מתקרר לטחון.
אופן ההכנה:
ומרכז את טעם הבצל.
• פורסים לטבעות דקות
• מוסיפים את הציר
להגשה:
ומביאים חזרה לרתיחה תוך בצלים .בסיר גדול ממיסים
פרמזן לפי הטעם ,מצלחתים
את החמאה עם שמן הזית
ערבוב עדין .אפשר לתת
ומגישים עם קרוטונים.
למרק להתבשל זמן מה או וכאשר מתחילה רתיחה
מוסיפים את הטבעות בצל.
להגיש אותו מיד מתבלים
מטגנים את הבצל על
במלח ופלפל שחור גרוס
אש נמוכה  -בינונית עד
טרי ומגישים חם.
להשחמה ,כ 30-דקות תוך
ערבוב אחת לכמה דקות.
אחרי שהבצל משחים.

צילוםofra_vasker :

צילוםneta12344k :

מרק כתום
sima_levy10

מרק דלורית/דלעת עם תוספת פרמזן
katrina.193

מרכיבים:
אני מכינה את המרק הכתום
הטחון הכי קל והכי טעים בעולם .דלורית
בצל אחד
הילדים רוצים אותו כל יום!
 4כפות שמן זית
גריעיני דלעת
מרכיבים:
חצי כוס שמנת מתוקה
 2-3בצלים
כף פרמזן
 5בטטות
רבע כפית פלפל שחור גרוס
חתיכת דלעת
רבע כפית מלח
 2תפו"א
קצת אגוז מוסקט
 3שיני שום שום
אופן ההכנה:
• מטגנת בצלים ,מוסיפה מעל
קוביות בטטות וחתיכת דלעת
גדולה ,שיני שום ותפו"א.
• מערבבת טוב תוך כדי טיגון
ומוסיפה קצת פלפל שחור ,מלח
,אבקת מרק והכי חשוב מעט
אגוז מוסקט .להוסיף כ 2-ליטר
מים ולהרתיח.
• אחרי רתיחה לבשל כשעה
עד לריכוך מלא של כל הירקות
ולטחון.
עם קרוטונים זה ממש מושלם.

אופן ההכנה:
• מקלפים דלעת ואופים בתנור עם זילוף של שמן זית.
• מטגנים במחבת בצל קצוץ עם שמן זית.
• טוחנים ומעבירים לסיר ומוסיפים שמנת מתוקה
וממשיכים לבשל  5דקות.
• מוסיפים מלח ,פלפל ואגוז מוסקט.
• קולים טיפה את הגרעיני דלעת ללא שמן על
המחבת.
• מוסיפים לקערה בהגשה את הגרעיינים ופרמזן
מגורד.

מרק עדשים
כתומות ואורז
mirit_hen2

מרק חורשט
stylechic03
מתכון לחורשט (מרק) ירק
פרסי עם קטניות ושפע
עשבי תיבול.
מתכון אותנטי שאימי ז"ל
הייתה מכינה – מתכון
שלמדה מסבתי ז"ל.
המתכון לכ 6 -איש:
• לילה מראש משרים
כ 3/4-כוס שעועית לבנה
עם  3/4כוס חומוסים.
• שוטפים אותם ושמים
אותם בסיר רחב.
• מוסיפים  1בצל בינוני
קצוץ לקוביות
• מוסיפים  1כף כורכום
שטוחה ,מלח ,צרור
פטרוזיליה וצרור שמיר
שטופים וקצוצים דק.
אפשרי להוסיף גם פלחי
קולרבי.
• בשלב זה אפשרי להוסיף
גם קוביות שריר בקר ,מה
שיאריך את הבישול לכ-
שעתיים נוספות על אש
קטנה) – לא חובה.

• ממלאים מים עד מחצית
הסיר ,מעט יותר .מביאים
לרתיחה ומבשלים כשעה
וחצי.
• לאחר בישול הירקות
והקטניות מוסיפים חלקי
עוף כמספר הסועדים וחצי
כפית קינמון שטוחה.
• מביאים שוב לרתיחה
ומורידים לאש קטנה,
ומבשלים עוד כשעה וחצי
לפחות עד שהתבשיל מעט
מסמיך ,אך עדיין יש רוטב.
• מגישים מעל אורז לבן
בתיאבון.

מרכיבים:
בצל
שום
כוסברה
 1/2כוס עדשים
 1/4כוס אורז
 1/4כוס מיץ לימון
אופן ההכנה:
• מטגנים בצל ,שום
קוצצים כוסברה ומטגנים
מעט.
• מוסיפים חצי כוס עדשים
כתומות ורבע כוס אורז
ממלאים את הסיר במים
עד לכיסוי .כעת נוסיף מלח
ופלפל שחור (אפשר פלפל
שחור גרוס זה מקפיץ את כל
הטעם של המרק)
• רבע כוס מיץ מלימון טרי
לא משומר.
בתאבון.

מרק ירוק ועשיר בכל הטוב שבעולם
Rahelnatanel
מרכיבים:
סלרי
תרד עלים
סלק עלים
כוסברה
פיטרוזיליה
זוקיני
גזר
עגבניה רכה
תפו"א
קישוא
דלעת ערמונים או אחר בצל/
אפשר גם ירוק
שום כתוש
ג'ינג'ר כתוש או מגורד
נבטים סיניים מהסוג העבה
איטריות דקות /או אחר
פסטה צדפים קטנים מאוד.
תבלינים /פלפלשחור /לבן
מעט כורכום /קארי /חוואייג'
אבקת מרק אם רוצים ,מלח
מעט שמן זית.
למי שאוהב
סוגי בשר ניתן

להוסיף בשר טחון /חזה
עוף חתוך לקוביות נוחות
לאכילה /גולש בשר /חלקי
עוף שאוהבים /אני הוספתי
גם חומוס.
במרק שהכנתי שמתי בשר
סיסקא שמיועד למילוי קובה.
אופן ההכנה:
• חותכים את הירקות בגודל
שאתם אוהבים מוסיפים מים
מעט בגובה הירקות מוסיפים
מעט מלח.
חוץ מהנבטים ומי שמחליט
לשים בצל ירוק אז גם בסוף
הבישול .
• מוסיפים מעט שמן ,סוגרים
במכסה ומרתיחים עד
שהירקות מתרככים.
• מוסיפים עוד מים לסיר

ושוב מרתיחים מעט,
ומוסיפים את התיבול הרצוי
ולפי הטעם מרתיחים שוב
מעט עד שהטעמים נספגים.
• מוסיפים את האיטריות
ומבשלים מעט.
• לבסוף מוסיפים את
הנבטים /בצל ירוק מכבים
את הסיר ומכסים עד שהבצל
הירוק /והנבטים מתרככים
ממש מעט אמורים להיות
קריספיים.
לגרסה בשרית חובה להכניס
את סוג הבשר בבישול
מלכתחילה וכמובן שזה תלוי
בסוג הבשר /עוף.
בתאבון.
כמויות הירקות והמרק הוא
לפי דעתו של המכין/נה.

מרק עדשים
yamit_sa
מרכיבים:
¼ כוס שמן זית
 1בצל קצוץ
 2שיני שום כתושות
¾ כפית כמון טחון (אפשר
גם פחות)
 1גבעול סלרי אמריקאי
קצוץ לפרוסות דקות
 1גזר קלוף וחתוך לקוביות
קטנות
½ ק"ג עדשים אדומות
 2ליטר ציר עוף או מים
 1עלה דפנה
עלים מ 3-גבעולי
פטרוזיליה ,קצוצים
עלים מ 4-גבעולי תימין
½ כפית פלפל שחור גרוס
טרי
קמצוץ כורכום
 1כף מלח
להגשה:
 1שן שום כתושה
 1כף עלי כוסברה קצוצים
כ־ 1/4כוס מיץ לימון סחוט
טרי
אופן ההכנה:
• מחממים את שמן הזית
בסיר גבוה מעל להבה
בינונית ומוסיפים את הבצל
וכ 1/2-כפית כמון .מטגנים
כ 5-דקות עד שהבצל

מרק עדשים
avital_s_kh
מרכיבים:
הופך שקוף ,תוך כדי ערבוב
בצל
מדי פעם.
שום
• מוסיפים שן שום כתושה,
פלפל חריף
מערבבים ולאחר מכן
מוסיפים גם את הסלרי והגזר .עגבניה
מערבבים ומטגנים כ 5-דקות עדשים כתומות
כורכום ,מלח ,גראם מסאלה
עד ריכוך קל של הירקות.
הודי
מערבבים מדי פעם.
• מוסיפים את יתר החומרים ,אופן ההכנה:
מטגנים פלפל חריף ,עם שום
מגביהים להבה ומביאים
ובצל ,מוסיפים עגבניה קלופה
לרתיחה .מנמיכים ללהבה
חתוכה ,עדשים כתומות שהיו
נמוכה ,מכסים את הסיר
בהשריה ללילה ונשטפו ,מים,
כיסוי כמעט מלא (משאירים
כורכום ,מלח ,גראם מסאלה
חרך) ומבשלים כשעה.
הודי לאחר הבישול מכניסים
• אם רוצים מצננים מעט
לבלנדר או טוחנים עם מוט
את המרק ,שולפים את עלי
הדפנה ,מעבירים את המרק ידני ויש לנו דהל.
למעבד מזון או לבלנדר
וטוחנים למרק קטיפתי וחלק.
• מחזירים את המרק לסיר,
מוסיפים שום כתוש וכוסברה,
מערבבים ומחממים מעל
להבה בינונית כ־ 5דקות.
מוסיפים מיץ לימון ,טועמים
ומתקנים תיבול (מוסיפים
מלח ,פלפל שחור ,לימון או
כמון – לפי הצורך).
מגישים חם.

ציר בסיסי לכל מרק
_cohen_michal
מה שהופך מרק מ"סתם"
מרק ל"וואו" תלוי בציר
לדעתי ,כמובן שזה לא
חובה .הנה מתכון לציר
ומרק.
את הציר אפשר לשמור
במקפיא.
ציר (סיר בינוני/קטן)
מצרכים:
 2עצמות מח
 2בצלים גדולים חתוכים
ל.2/4
ראש סלרי חתוך לקוביות.
שורש פטרוזיליה
גזר עם קליפה
מקלות סלרי
אופציונאלי :קוביות בקר.
פלפל אנגלי
 2עלי דפנה
חופן שמיר
מלח לפי טעם

אופן ההכנה:
• בסיר מטגנים עצמות מח
ולאחר מכן מוסיפים את
הבצל ,ראש הסלרי ,שורש
הפטרוזיליה ,גזר ומקלות
סלרי.
• ממלאים במים קרים
ומביאים לרתיחה על אש
נמוכה מאוד (לפחות
שעתיים).
• מוסיפים פלפל אנגלי ,עלי
דפנה.
• מסירים באמצעות כף
שכבת שומן שנוצרת
למעלה ,טועמים ומוסיפים
מעט מלח להדגשת
טעמים ,כאשר הציר מוכן
מרתיחים בפנים חופן שמיר
(זר) ומוציאים.
• בשלב הזה יש לנו ציר
(אפשר לשדרג ולטגן
בהתחלה בלי שמן תבלינים
שלמים ואו להוסיף תבלינים
טחונים לקראת סוף
הבישול בהתאם לטעם,
אני מעדיפה נייטראלי כדי
שאוכל לשחק עם זה).
• לשימוש :מסננים את
הירקות/שורשים/עצמות

ומשתמשים בנוזל.
הציר נותן בסיס למגוון
מרקים.
הנה למשל מתכון למרק
כתום עם הציר:
מצרכים:
בגדול  -ירקות כתומים שיש
בבית.
אני אוהבת לשים:
דלורית או חתיכת דלעת
 2/3גזרים
שורש פטרוזיליה
בטטה
 2כוסות עדשים צהובות
חצויות מבושלות
מעט ג'ינג'ר טרי (בערך כף)
 3שיני שום
ציר בקר
מעט קינמון (לא חובה)
קרם קוקוס
אופן ההכנה:
מטגנים מעט את הירקות
בשמן נייטראלי או קוקוס.

מרק חרירה מרוקאי
meravce

מרק חרירה
reut_vak

מרכיבים:
כוס חומוס מושרה (או
קופסת שימורים)
כוס עדשים חומות
 3עגבניות מגוררות
 2בצל קצוצים
צרור פטרוזליה
גבעול סלרי עם העלים
חתוך לחתיכות גסות
תבלינים:
כף כמון
כפית כורכום
מלח
פלפל שחור
 1לימון סחוט(להוסיף בסוף)

מרכיבים:
 2כוסות עדשים ירוקות
 1כוס גרגירי חומוס
 1בצל גדול
חבילה סלרי  -גבעולים
ועלים
צרור פטרוזיליה וכוסברה
תבלינים  -מלח ,פלפל
שחור ,כמון ,מרק עוף,
כורכום
 1/2כוס אטריות דקות
 1/2לימון

אופן ההכנה:
• הצטיידו בסיר מרק גדול.
• לטגן מעם את הבצל
להוסיף את כל החומרים
והתבלינים לערבב ולהוסיף
 2ליטר מים.
• שהמרק מוכן להוסיף את
הלימון ולערבב.
מרק מזין ובריא מאוד.

אופן הכנה:
• קודם כל משרים
את העדשים במים
חמים למשך חצי שעה.
ואת החומוס מבשלים
במים עד שהוא מתחיל
להתרכך.
• בסיר גדול מטגנים
בצל קצוץ במעט שמן.
כשהבצל נהיה שקוף
מוסיפים את גבעולי
הסלרי חתוכים לחתיכות

קטנות.
• מוסיפים את התבלינים
ומערבבים כ 2-דקות.
• מוסיפים את העדשים
והחומוס ,ומכסים במים
רותחים .אחרי חצי שעה
בישול מוסיפים את
הפטרוזיליה ,כוסברה ועלי
הסלרי ,וממשיכים לבשל
עד שהעדשים והחומוס
רכים והמרק מוכן.
• מוסיפים את האטריות
ומבשלים עוד  3-4דקות.
• מכבים את האש ,סוחטים
חצי לימון פנימה ואוכלים
בכיף.

מרק עדשים כתומות
Irityiftach

מרק כתום
Yafitadlan

• מביאים לרתיחה ,מנמיכים
מרכיבים:
ללהבה קטנה ומבשלים
 1כוס עדשים כתומות
בסיר מכוסה.
 4שיני שום קצוצות דק
• אחרי  25דקות מסירים
 1-2כרישות שטופות
ופרוסות לטבעות דקות או את הסיר מהלהבה,
מרסקים את תוכן המרק
בצל גדול קצוץ
 1-2ס"מ ג'ינג' ר טרי קצוץ חלקית עם בלנדר יד
 , bamixמחזירים ללהבה,
או כפית גדושה תבלין
מבשלים עוד מספר
ג'ינג'ר באבקה
 1/4כפית שבבי פלפל צ'ילי דקות ומוסיפים מיץ לימון
וכוסברה קצוצה (אם
 1כף כמון
קופסת עגבניות מרוסקות אוהבים).
 400גר'
חצי לימון מקולף וקצוץ או
פרוס
מיץ מחצי הלימון השני
כוסברה טריה

מרכיבים:
 1בצל קצוץ
 2שיני שום כתושות
 4בטטות גדולות (או 3
בטטות  5 +קוביות דלעת)
 2גזרים גדולים
כרישה (החלק הלבן) /
קישוא חתוך
כפית פפריקה
 1/4כפית כורכום
מלח ,פלפל

אופן ההכנה:
• ב 3-4-כפות שמן זית
מטגנים את הכרישה או
בצל עד שמתרככים.
• מוסיפים שום קצוץ
ומטגנים עד שהשום מלבין
ועולה ריח.
• מוסיפים את כל יתר
התבלינים ומטגנים יחד
כדקה.
• מוסיפים את העדשים,
עגבניות ולימון קצוץ.
• מוסיפים 5-6
כוסות מים
ומלח.

אופן ההכנה:
• נקלוף את הירקות ונחתוך
לקוביות גדולות ,נטגן בסיר
את הבצל והשום עד
להזהבה קלה.
• נוסיף את יתר הירקות
ונטגן כמה דקות תוך כדי
ערבוב.
• נוסיף מים רותחים כך
שיכסו את הירקות ועוד 2-3
ס״מ ,נביא לרתיחה ,נוריד
לחום בינוני ונכסה ל20-
 30דקות עד שהירקות
מתרככים.
• נטחן במעבד מזון (או
בבלנדר ידני) ונחזיר לסיר
לעוד כמה דקות בישול
על אש נמוכה.

מרק חרירה (משי)
ruth100p
מי לא מכיר את מלך
המרקים מרק המשי
(חרירה) המרוקאי.
מזין ,עשיר בטעמים ומלא
בכל טוב .הכי מתאים והכי
מנחם בחורף.
מרכיבים:
 1כוס עדשים ירוקות
 1כוס גרגירי חומוס מבושל
צרור עלי סלרי קצוצים
 2עגבניות קלופות וקצוצות
צרור פטרוזיליה קצוצה
צרור כוסברה קצוצה
כרכום ,מלח ,פלפל שחור
מיץ לימון
 2כפות קמח

מרק עגבניות ואורז
savta_yifat
ומבשלים שעה עד ריכוך.
• אחרי שעה מתקנים
תיבול .ומוסיפים פנימה
מיץ לימון טרי מ 2לימונים
ומערבבים.
• בנפרד מערבבים  2כפות
קמח עם מים ומשלבים
לתוך המרק עד הסמכה
קלה.
• להוסיף למרק  2כפות
איטריות דקיקות ,לערבב
ולכבות להבה.

אופן ההכנה:
• בסיר עמוק עם  3כפות
שמן מאדים בצל לרצועות
עד הזהבה.
• מוסיפים :כוס עדשים
ירוקות שטופות .כוס גרגירי
חומוס מבושל .צרור סלרי
עלים קצוץ 2 .עגבניות
מקולפות קצוצות .צרור
פטרוזיליה קצוצה .צרור
כוסברה קצוצה .מערבבים
כמה דקות.
• מוסיפים מים עד כיסוי.
כשמבעבע מתבלים במלח.
פלפל שחור וחצי כפית
כורכום .מכסים חלקית

מרכיבים:
בצל
עגבניות קלופות ומגורדות
ראש סלרי מגורד
אורז לבן
קטשופ
אבקת מרק עוף
אופן ההכנה:
• מטגנים בצל להזהבה,
מניחים בסיר עגבניות
מגוררות מגורדות ללא
קליפה ,אדומות טעימות
הרבה ,מוסיפים ראש סלרי
לבן מגורר.
• מוסיפים אורז לבן ומים
לסיר.
• מוסיפים מעט קטשופ זה
הסוד לחמוץ מתוק.
• מלח ,פלפל ומרק עוף
בשרי.
טעים חם סמיך מתוק חמוץ
ומנחם מאוד.

צילוםruth100p :

מרק תירס
Tamirhoch
המרק הזה מדהים ומה
שיפה כאן שהוא כל כך
פשוט והוא יוצא מאוד
טעים עשיר וסמיך כל ביס
מלא טעמים .לא תפסיקו
להכין אותו הוא פשוט מרק
מעולה.
מתכון ל 4-מנות
מרכיבים:
קופסת תירס  550ג'
(משקל נטו  335ג')
בצל גדול
 2גזרים
מים
כף גדושה קורנפלור
כף מלאה א .מרק
פלפל שחור גרוס
מלח (לא בטוח שצריך)

אופן ההכנה:
• להעביר את התירס
למעבד מזון.
• את הקופסא הריקה
למלא עד המחצית במים
רותחים להוסיף את
הקורנפלור לערבב עד
שהקורנפלור נמס לגמרי
להוסיף למעבד מזון ,לטחון
טחינה גסה כלומר בפולסים
שישארו חתיכות קטנות
מהתירס.
• לחתוך את הבצל לקוביות
קטנות ,לגרד את הגזר,
לחמם סיר עם שלוש כפות
שמן להוסיף את הירקות
לטגן כשתי דקות תוך כדי
בחישה.
• להוסיף את התירס
שטחנו לסיר ,למלא את
קופסת התירס הריקה
במים רותחים ולהוסיף
לסיר ,לתבל לשים על אש
בינונית ולבשל 15 – 10
דקות.

מרק קישואים
Hadasra
מרכיבים:
 1ק"ג קישואים חתוכים
לפרוסות.
כף שמן זרעי ענבים /אפשר
גם רבע כוס מים במקום.
 1כף חמאת שקדים
מלח/פלפל/אבקת זרעי
שומר.
אופן ההכנה:
• להכניס לסיר עם כף שמן
זרעי ענבים ,לאדות תוך
כדי עירבוב עד שהקישואים
מתכרמלים ומגירים נוזלים.
• להוסיף מים ואת חמאת
שקדים מלח פלפל זרעי
כוסברה.
• לטחון היטב ולהגיע
למירקם הרצוי.
כף קרם קשיו להגשה.

מרק ירקות עשיר
efrat2591
מרכיבים:
חצי כוס עדשים כתומות
חצי כוס עדשים ירוקות
חצי כוס גריסי פנינה
 2כפות שמן זית
 2כרישה קצוצים לטבעות
גזר
תפוח אדמה חתוך לקובית
 500גרם דלעת חתוכה
לקוביות
 8כוסות מים
כפית פפריקה חריפה
כפית פפריקה מתוקה
כפית כמון טחון
כפית כורכום טחון
מלח ופלפל לפי הטעם
אופן ההכנה:
• מחממים את השמן בסיר,
מוסיפים את הבצל והגזר,
מערבבים ומטגנים כ5-
דקות עד להזהבה.
• מוסיפים תפו"א ודלעת,
מערבבים ומטגנים כדקה
נוספת.
• מוסיפים את המים
והתבלינים כשהמים
רותחים מוסיפים את
הקיטניות ומבשלים כחצי
שעה ,עד שהן מוכנות,
טועמים ומשפרים טעמים.

מרק ירקות ועדשים
yafit840
• לאוהבי המרק הסמיך
טוחנים בעזרת מוט בלנדר
חלקי או מלא את המרק,
מגישים חם ועם קרוטונים
מתובלים.

צילוםefrat2591 :

מרכיבים:
 2קישואים
 4גזרים
 2תפו"א
דלעת
כוס עדשים ירוקות
 4גבעולי סלרי
חופן פיטרוזליה קצוצה
 4שיני שום
בצל
אופן ההכנה:
• לחתוך את כל הירקות
לריבועים.
• בסיר עמוק לאדות בצל
קצוץ ,אח"כ להוסיף שום,
את הירקות הקשים ולאחר
מכן את הירקות הרכים.
• להוסיף עדשים לאחר
השריה במים חמים של
כשעה וחצי.
• להוסיף לסיר כף אבקת
מרק עוף ,חצי כף כורכום,
כף מלח ,חצי כף פלפל
שחור ולהוסיף מים בגובה
שמכסה את הירקות.
• לבסוף להוסיף את הדלעת
ולהביא לרתיחה ,לנמיך
להבה ולבשל עם מכסה עד
לריכוך הירקות.
• לבסוף מוסיפים חופן
פטרוזיליה ואיטריות
מבושלות.

מרק אפונה
rozit_n

מרק כתום
laliv.gal

מוסיפה לשמן כשהבצל
מרכיבים:
מזהיב ומתבלת :כף מלח,
אפונה יבשה מושרית
כף כמון ,כפית פלפל שחור
 2בצלים
גרוס.
ראש סלרי שלם כולל
• מוסיפה  2ליטר מים
העלים
מרתיחה ,ומנמיכה טיפה
 4גזרים
את האש עד לצמצום
 1תפו"א
הנוזלים (אין לי סיר לחץ אז
לפחות שעתיים זה על אש
אופן ההכנה:
• לילה לפני משרה אפונה בינונית).
• למי שיש סיר לחץ מספיק
יבשה ששטפתי במים
והוצאתי את הקצף והלכלוך שעה על הגז ומכאן זה
שלכם.
מחממת סיר ובינתיים
• למרקם קטיפתי אפשר
קוצצת שני בצלים גדולים
לטחון בנמעבד מזון/בלנדר
דק.
• רק כשהסיר חם ,מוסיפה מוט  -הכי טוב ,בלי ללכלך
עוד כלים ואפשר לטחון
שמן זית (שלא יחמיץ)
ומוסיפה את הבצל הקצוץ כשחם ממש ישר בתוך
הסיר .ואפשר עם מועך
עד להזהבה.
תפו"א למרקם גרוס.
• בינתיים קוצצת  -ראש
שלם של סלרי  -כולל
העלים 4 ,גזרים 1 ,תפו"א.

מרכיבים:
חצי קילו דלעת מקולפת
 3בטטות
 3גזרים
ליטר וחצי מים
חצי כוס קרם קוקוס
מלח ,פלפל
אופן ההכנה:
לבשל הכל ביחד בסיר.
להביא לרתיחה ולהנמיך
את האש .להמשיך בבישול
עד לריכוך של כל הירקות.
לפני סוף הבישול להוסיף
חצי כוס קרם קוקוס ,מלח,
פלפל וכו' .אחרי שמורידים
מהאש לטחון את המרק
עם הבלנדר סטיק וזהו!

מרק ראמן
Bargavlev
מצרכים לציר ראמן:
 4כפות מיסו
כף שמן שומשום
ג'ינג'ר טרי קצוץ
כרישה קצוצה לטבעות
דקות
חצי קילו גרונות עוף\ הודו
לציר המרק
 2ליטר מים
 3כפות רוטב סויה מסורתי
להרכבת המנה:
חבילת נודלס ביצים
בצל ירוק קצוץ
דפי אצה
 4ביצים מבושלות
חרשף

להרכבת המנה:
אופן ההכנה:
• לוקחים  4קערות הגשה
להכנת הציר:
עמוקות .בכל קערה
• בסיר מניחים את שמן
• מוסיפים את הציר מניחים
השומשום ואת פרוסות
הכרישה והג'ינגר ,מערבבים אטריות ונתחי פרגיות
חתוכות לרצועות של 2-3
כ 2 -דקות ומוסיפים את
גרונות העוף ,המיסו ,והמים .ס"מ.
• מסדרים מעל :דפי אצה,
מבשלים כשעתיים בכיסוי
בצל ירוק ,נבטים סינים,
חלקי ,מוספים את הסויה
חרשף וביצה שהצהוב עדין
וממשיכים לבשל עוד 15
רך חצויה לשתיים.
דקות בכיסוי חלקי.
להכנת הפרגיות:
• בקערה מערבבים רוטב
טריאקי ,רוטב צ'ילי ,שמן
שומשום ופרגיות .מניחים
על תבנית אפייה ואופים
בתנור בחום של 200
מעלות כ 25 -דקות ,עד
להשחמה.
להכנת הנודלס:
• מניחים את אטריות
הנודלס בקערה ושופכים
עליהן מים רותחים .לאחר
 10דקות מסננים.

צילוםBargavlev :

מרק חורפי משגע
מרק קובה דלעת
eti.hartal
meravkadosh1
• את הקובה מכינים מחצי
כוס גרישה חיטה גרוסה דק
שוטפים אותה טוב ומשרים
במים עד שנספג .מוסיפים
כוס סולת ואז בהדרגה עד
חצי כוס מים לתערובת,
ליצירת בצק נעים .לפעמים
צריך להוסיף מים ולפעמים
חצי זה מספיק .כף שמן וחצי
כף מלח.
• לאחר שמקבלים בצק נעים
אפשר להתחיל למלא ,אפשר
חזה עוף קצוץ ,בשר טחון או
צימחוני פיטריות ובצל.
• למרק מתחילים בטיגון בצל
בינוני וחצי כרישה ,עגבניה
אחת קצוצה לקוביות עם
 8קוביות דלעת 2 ,גזרים,
 4גבעולי סלרי 2 ,קישואים
וזוקיני אחד ,חתוכים לקוביות
גסות ,עם  3כפות שמן
להשחמה קלה.
• להוסיף כף וחצי גדושות
רסק עגבניות ולערבב קלות
ולשפוך כוס מים רותחים
מעל.
• להוסיף מים עד לכיסוי.
 1/2כפית כורכום ,כפית
פפריקה וכף מלח .להוסיף
עלים של סלרי ולתת למרק
זמן להתבשל .כאשר הירקות
רכים ,להוסיף את הקובות
ולראות שצפות למעלה.
להמשיך לבשל עוד חצי
שעה.

מורידים מהאש וטוחנים
מרכיבים:
הכל ...איך לא ,בבלנדר מוט.
 1בצל גדול
•רצוי להשאיר מעט חתיכות
 2תפו"א
גדולות של הירקות .המרק
 4גזרים
סמיך וטעים במיוחד.
כוס עדשים כתומות
• אם בא לכם להפוך אותו
כמון ,מלח ,פלפל שחור
לאסייתי אז מעט קרם
קוקוס וג'ינג'ר יעשו לו טוב.
אופן ההכנה:
מעט ,תנסו קודם ,מקסימום
• לתוך סיר גדול מכניסים:
כף שמן ,בצל אחד גדול חתוך תתאהבו.
לקוביות גדולות 2 ,תפו"א
לבנים חתוכים לקוביות
גדולות 4 ,גזרים קלופים
חתוכים לקוביות גדולות ,כף
כמון ,כף מלח וכפית פלפל
שחור .מטגנים מעט ומוסיפים
 8כוסות מים רותחים (200
מ"ל לכוס).
• מביאים לרתיחה ומוסיפים
כוס עדשים כתומות,
מערבבים ומכסים.
• אחרי חצי שעה כשרוב
העדשים כבר נמסו ,בודקים
את הירקות .אם הכל רך
צילוםeti.hartal :
ונחתך בקלות עם מזלג,

מרק עדשים
yafit.c
מביאים לרתיחה וממשיכים
עלי הסלרי קוצצים דק.
מרכיבים:
לבשל בכיסוי חלקי 15-
אפשר גם לגרר את כל
בצל גדול
 20דקות ,עד שהעדשים
הירקות על פומפייה.
 2-3גזרים
הירוקות התרככו לגמרי
 2-3גבעולי סלרי ,עם העלים • בסיר שמים את השמן.
מוסיפים את הבצל ,השום ,והעדשים הכתומות
 2שיני שום
התפרקו וכמעט לא רואים
הסלרי ,הגזר ומטגנים
מיץ מלימון טרי
מעל להבה גבוהה-בינונית אותן במרק.
 4כפות שמן זית
• אם חסרים מים והמרק
 2 1/2כוסות עדשים ירוקות 5-6 /דקות ,עד שהירקות
מתחילים להיראות שקופים .סמיך מדי תוסיפו כוס או .2
חומות
מוסיפים מיץ לימון ומלח
• מוסיפים את העדשים
 1כוס עדשים כתומות
פלפל.
הירוקות והכורכום,
 1/2כפית כורכום טחון
מערבבים מעט.
מלח (בערך כפית) ופלפל
• מוסיפים  4כוסות מים
שחור.
ומביאים לרתיחה.
מכסים חלקית וממשיכים
אופן ההכנה:
לבשל מעל להבה
• שוטפים היטב את
בינונית  15-20דקות ,עד
העדשים ,חותכים את
הבצל ,גבעולי הסלרי והגזר שהעדשים מתנפחות מעט
ומתחילות להתרכך.
לקוביות בגודל בינוני .את
• מוסיפים את העדשים
השום פורסים ואת
הכתומות ועוד 2
כוסות מים

