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מרק שומר ,גזר ותפוחים
מצרכים:
* בטטה אחת קטנה ,קלופה וחתוכה לעיגולים
*  3כפות שמן זרעי ענבים
*  2פקעות שומר פרוסות דק
*  2גזרים קצוצים
*  1/2תפוח ירוק מקולף
*  1בצל פרוס דק
*  4-3ענפי טימין
*  1עלה דפנה
*  4כוסות ( 1ליטר) מים
* מלח ופלפל שחור גרוס
* חופן שקדים או ערמונים קלויים וקצוצים דק להגשה

הכנה:
מחממים את השמן בסיר עם תחתית עבה .מוסיפים את כל הירקות ,הטימין ועלה הדפנה .מתבלים במעט
מלח ופלפל ומערבבים .מביאים לרתיחה ,מכסים ומבשלים על אש נמוכה כשעה ,עד שהירקות מתרככים.
מדי פעם מערבבים ובודקים שהירקות לא משחימים.
מוסיפים את המים ומביאים לרתיחה .טועמים ומתקנים תיבול ,אם צריך .מנמיכים את האש לבינונית-
נמוכה ומבשלים כ 10-דקות נוספות ,עד שתפוחי האדמה מתחילים להתפרק .מכבים את האש
ומקררים מעט .מוציאים מהסיר את ענפי הטימין ועלה הדפנה וטוחנים למרקם חלק עם בלנדר מוט או
במעבד מזון.
איך לשלב בארוחה :מומלץ לאכול כמנה ראשונה ולארוחה עיקרית לאכול מאכל שמכיל חלבון.
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מרק ירקות חורפי מהיר
מצרכים:
* כמעט כל ירק שתמצאו בבית יצלח למרק :קישוא ,דלעת ,כרוב ,כרובית ,בטטה ,תפוח אדמה ,סלק,
דלורית ,גזר ,בצל לבן ,בצל ירוק ,כוסברה ,פטרוזיליה ,כרישה ,ברוקולי ,תירס (מופרד לגרגרים),
עגבניות...
* מלח ופלפל
* כורכום /כמון
* פפריקה מתוקה
* מעט מאוד פתיתי צ'ילי

הכנה:
מרתיחים מים בסיר .מגרדים במגרדת את כל הירקות ,וקוצצים דק את הירקות העליים והכרובית .אם
משתמשים בסלק  -כדאי לגרד אותו בחלק הדק של המגרדת .מכניסים את כל הירקות לסיר ,מביאים
לרתיחה ומנמיכים את האש .מתבלים במלח ופלפל ובשאר התבלינים .מכסים במכסה .מבשלים כ15-
דקות .אפשר לסחוט לימון לכל צלחת בזמן ההגשה ולזלף למעט שמן זית איכותי.
אפשר להוסיף לצלחת קינואה ,אורז ,כוסמין או בורגול מבושלים שבמקרה נשארו במקרר.
איך לשלב בארוחה :מומלץ לאכול כמנה ראשונה ולארוחה עיקרית לאכול מאכל שמכיל חלבון.
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מרק קרם כרובית וקוקוס
מצרכים:
*  1בצל חתוך לקוביות
*  400גר' כרובית טרייה (כרובית קטנה אחת)
*  3תפוחי אדמה חתוכים לקוביות
*  1פחית חלב קוקוס
* מלח
* פלפל לבן
*  4כפות שמן קוקוס
*  2ליטר מים
*  1כוס שביבי קוקוס קלויים

הכנה:
בסיר מרק מחממים את השמן ומטגנים את הבצל עד שקיפות ,מוסיפים תפוחי אדמה ואת הכרובית.
מוסיפים תיבול ומערבבים .מוסיפים את הנוזלים ומבשלים כ 30-דק׳ עד ריכוך הירקות .טוחנים בעזרת
מקל בלנדר את המרק למחית ,מוסיפים את הקרם קוקוס ומרתיחים שוב יחד .בהגשה מפזרים שביבי
קוקוס.
איך לשלב בארוחה :מומלץ לאכול כמנה ראשונה ולארוחה עיקרית לאכול מאכל שמכיל חלבון.

5

חיים בריאים ורזים בקלות עם אולגה טיטשנטיין

מרק עגבניות מיוחד לחורף
מצרכים:
*  1בצל גדול ,קצוץ
*  1כפית סילאן
*  2כפות שמן זית
*  5שיני שום ,קצוצות
*  8-10עגבניות בינוניות ,אדומות ובשלות
*  1/3כוס שיבולת שועל
*  4כוסות מים
*  1/2כפית מלח
*  1/4כפית פלפל שחור גרוס
* להגשה :עלי בזיליקום
הכנה:
מערבבים בסיר בצל ,סילאן ושמן זית .מאדים על אש בינונית עד שהבצל שקוף .מוסיפים שום ומאדים
 3דקות נוספות .חותכים  2-3עגבניות לקוביות קטנות ואת השאר מרסקים במעבד מזון .מוסיפים את
העגבניות לסיר .מביאים לרתיחה ומבשלים ללא מכסה  12דקות .מערבבים מדי פעם.
בינתיים קולים את הקוואקר על מחבת יבשה בחום גבוה עד להזהבה .מערבבים כל הזמן ונזהרים שלא
יישרף .מוסיפים לסיר קוואקר ומים ומביאים לרתיחה .מבשלים על אש בינונית-נמוכה ,ברתיחה עדינה
ובסיר מכוסה 15 ,דקות .מתבלים במלח ופלפל ,טועמים ומתקנים תיבול.
מניחים למרק לעמוד כ 10-דקות לפני שמגישים .בהגשה מפזרים עלי בזיליקום קצוצים.
איך לשלב בארוחה :מומלץ לאכול כמנה ראשונה ולארוחה עיקרית לאכול מאכל שמכיל חלבון.
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מרק סלמון חורפי
מצרכים:
*  2חתיכות של דג סלומון  +ראש  +אידרה
*  1כרשה חתוכה לפרוסות
*  1בצל קצוץ
*  2גזרים חתוכים לקוביות קטנות
*  1תפוח אדמה חתוך לקוביות קטנות
*  1ק”ג עגבניות מרוסקות
*  4כפות שמן זרעי ענבים
*  1/2כוס יין לבן
*  1כף גרגירי כוסברה
*  1כפית פלפל לבן
*  1כף מלח
*  2ענפים של טימין טרי
*  4כוסות מים רותחים

הכנה:
בסיר מחממים שמן זרעי ענבים .מוסיפים את הבצל והכרשה ומטגנים עד שיזהיבו .מוסיפים את הגזר
ותפוחי האדמה ומערבבים יחד .מטגנים עוד  2-3דקות ומוסיפים את התבלינים (גרגירי הכוסברה,
הטימין ,המלח ,הפלפל הלבן) .מוסיפים את היין הלבן .מבשלים  2-3דקות .מוסיפים את עגבניות השרי.
שוב מבשלים עוד מספר דקות .מוסיפים את המים ומרתיחים הכל .מוסיפים את הדגים הראש והאידרות
ומבשלים הכל יחד על אש קטנה  20-25דקות.
איך לשלב בארוחה :מומלץ לאכול כארוחה עיקרית עם לחמנית כוסמין מלא או קרקר.
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מרק אפונה וירקות כתומים
מצרכים:
* כוס אפונה יבשה
* כליטר וחצי מים או יותר
* תפוח אדמה קטן
* ¼ דלורית
* בטטה קטנה
* בצל גדול
* שן שום
* ענף סלרי
* חופן שמיר
* גזר קטן מגורד
* מלח ופלפל

הכנה:
מחממים את המים בסיר ומוסיפים את האפונה ,בטטה ,תפוח אדמה ,חצי בצל ,דלורית ,שום ,שמיר
וסלרי .מבשלים כ 40-דקות עד לריכוך .מוציאים את ענף הסלרי וטוחנים את המרק למחית חלקה עם
מוט בלנדר ,או מעבירים לבלנדר ,טוחנים ומחזירים לסיר .מטגנים את חצי הבצל הנותר בכפית שמן,
מוסיפים גזר מגורד ומטגנים קלות .להגשה מוזגים את המרק ומפזרים מעט אפונה טרייה ותערובת גזר
ובצל מטוגן.
איך לשלב בארוחה :מומלץ לאכול כמנה עיקרית בשילוב עם פרוסת לחם טחינה.
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מרק עגבניות ובטטה
מצרכים:


בטטה בינונית חתוכה לקוביות



 2גבעולי סלרי ללא העלים



קופסא קוביות עגבניות
(כולל הנוזל)



 2כפות שמן זרעי ענבים



בצל בינוני חתוך גס



 3שיני שום קצוצות



כפית כמון



 1/2כפית פפריקה מתוקה



 2כוסות מים



 1/2כוס אורז מבושל

 מלח ופלפל

הכנה:
מכניסים את השמן והבצל לסיר ומטגנים עד שהבצל מתחיל להתרכך מעט ולהזהיב ,מוסיפים את
השום ,הכמון והפפריקה ,מערבבים וממשיכים בטיגון כחצי דקה .מוסיפים את הסלרי והבטטה
ומערבבים עם תערובת הבצל והתבלינים .מוסיפים את העגבניות והמים ומביאים לרתיחה .מתבלים
בפלפל ומלח ומבשלים על אש נמוכה כחצי שעה עד שהבטטה מתרככת .מורידים מהאש ,וטוחנים את
המרק לקבלת מרקם חלק .מוסיפים את האורז המבושל ומגישים.
איך לשלב בארוחה :מומלץ לאכול כמנה ראשונה ולארוחה עיקרית לאכול מאכל שמכיל חלבון.
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מרק תירס
מצרכים:
 1 חבילת תירס קפוא
 4 בצלים בינונים


 5-6שיני שום



 2-3כפות שיבולת שועל



 2-3כפות רוטב סויה

 1 כף שמן זית


ליטר וחצי מים

 קורט פלפל שחור
 1 כף פשתן טחון
 1 כף שקדים טחונים

הכנה:
קוצצים את הבצל לחתיכות גדולות ומאדים בשמן בתוך הסיר המיועד לבישול המרק ,לאחר האידוי
וההשחמה הקלה מוסיפים את גרגירי התירס והשום לסיר .ממלאים את הסיר במים עד  3/4הסיר להביא
לרתיחה .לאחר הרתיחה מנמיכים את האש ,ומוסיפים את שיבולת השועל והפטרוזיליה .מבשלים כשעה
וחצי .מוסיפים את רוטב הסויה ,את הפשתן והשקדים .טוחנים את המרק היטב עד שמקבלים את
הסמיכות הרצויה.
איך לשלב בארוחה :מומלץ לאכול כמנה ראשונה ולארוחה עיקרית לאכול מאכל שמכיל חלבון.
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מרק ירקות קסום
מצרכים:
* כמעט כל ירק שתמצאו בבית יצלח למרק :קישוא ,דלעת ,כרוב ,כרובית ,בטטה ,תפוח אדמה,
דלורית ,גזר ,בצל לבן,
כוסברה ,פטרוזיליה ,כרישה,
ברוקולי ,תירס (מופרד
לגרגרים) ,עגבניות...
* מלח ופלפל
* כורכום /כמון
* פפריקה מתוקה
* מעט מאוד פתיתי צ'ילי

הכנה:
מרתיחים מים בסיר .חותכים את הירקות לקוביות .מכניסים את כל הירקות לסיר ,מביאים לרתיחה
ומנמיכים את האש .מתבלים במלח ופלפל ובשאר התבלינים .מכסים במכסה .מבשלים כ 15-דקות.
טוחנים את המרק ומגישים בכוס.
איך לשלב בארוחה :מומלץ לאכול כמנה ראשונה ולארוחה עיקרית לאכול מאכל שמכיל חלבון.
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מרק קרם אפונה
מצרכים:


 3כפות שמן זית



 2בצלים בינוניים קלופים
וקצוצים גס



 6שיני שום קצוצות גס



 1/2כוס פטרוזיליה
קצוצה גס



 1/2כוס נענע קצוצה גס

 1 שקית ( 800גרם) אפונה מוקפאת
 1 ליטר מים
 מלח ופלפל
הכנה:
מאדים בשמן הזית את הבצל ,השום והפטרוזיליה כחמש דקות תוך בחישה ,עד שהבצל והשום רכים.
לא מזהיבים .מוסיפים את האפונה הקפואה ,המים ,המלח והפלפל ומביאים לרתיחה .מנמיכים את
הלהבה ,מכסים במכסה ,ומבשלים  8דקות ,רק עד שהאפונה רכה .מכבים את האש וטוחנים את המרק
למרקם של קרם.
איך לשלב בארוחה :מומלץ לאכול כמנה עיקרית בשילוב עם פרוסת לחם טחינה.
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מרק ירקות עשיר עם כדורי בשר קטנטנים
מצרכים:
 1 בצל גדול קצוץ


 5גזרים חתוכים לקוביות קטנות



 5קישואים חתוכים לקוביות קטנות



 1 פלפל צהוב חתוך לקוביות קטנות



 1 שורש סלרי חתוך לקוביות קטנות
 2כפיות כורכום

 מלח ופלפל שחור


צרור פטרוזיליה קצוצה

 3כפות אורז שטופות

 1 בצל קצוץ דק או מגורד

 1 תפוח אדמה חתוך לקוביות קטנות



 350גרם בשר טחון

 1 ביצה

 1 פלפל ירוק חתוך לקוביות קטנות

עלי סלרי קצוצים מגבעול אחד



 2כפות שמן

קציצות:

 1 פלפל אדום חתוך לקוביות קטנות





מיץ מחצי לימון



 1/2כפית כורכום



צרור פטרוזיליה קצוצה

 מלח פלפל שחור

הכנה:
קציצות:
מערבבים את כל המצרכים יחד ולשים
לקבלת תערובת אחידה .מגלגלים קציצות
קטנות ,בגודל של כדור פינג פונג ,מניחים
על מגש ומכניסים בינתיים למקרר.
מרק:
מחממים שמן בסיר ומטגנים בצל עד
לשקיפות .מוסיפים את שאר הירקות
מערבבים ומאדים עוד כ 5-דקות .מוסיפים מים ומביאים לרתיחה ,מתבלים ,מוסיפים לימון ומבשלים
כ 20-דקות .מכניסים לסיר את כדורי הבשר אחד אחד  ,מוסיפים עלי סלרי ופטרוזיליה ומבשלים עוד
כ 30 -דקות.
איך לשלב בארוחה :מומלץ לאכול כמנה עיקרית.
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מרק גריסים פטריות ויין
מצרכים:
*  1כוס גריסים
*  3עלי דפנה
*  8כוסות מים
*  1חבילה פטריות פורצ'יני מיובשות
*  5פטריות שיטאקי מיובשות
*  2בצלים
*  2כרישה (החלק הלבן)
*  2כפות שמן זית
*  4גבעולי תימין טרי
*  4שיני שום כתושות
*  1/2כוס יין אדום
*  1/2כפית אגוז מוסקט
* מלח ופלפל

הכנה:
שוטפים את הגריסים ושמים בסיר עם עלי דפנה ומים .מביאים לרתיחה ומבשלים על אש קטנה 60
דקות .משרים את הפטריות המיובשות ב־ 2כוסות מים רותחים .קוצצים את הפטריות גס ומוסיפים
לסיר יחד עם מי ההשריה .מטגנים את הבצל והכרישה בשמן זית ומוסיפים לסיר יחד עם תימין ,שום,
יין ,אגוז מוסקט ,מלח ופלפל .מבשלים  30דקות ומתבלים .לפני ההגשה מוציאים את עלי הדפנה
והתימין.
איך לשלב בארוחה :מומלץ לאכול כמנה עיקרית.
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מרק ירקות ועדשים אדומות על בסיס ציר מרק עוף
מצרכים:


 1/2כוס עדשים אדומות

 1 בצל סגול קצוץ


 2שיני שום קצוצות

 1 בטטה קלופה ופרוסה לפרוסות


 2גזרים קלופים ופרוסים לפרוסות

 1 קישוא פרוס לפרוסות
 1 שורש סלרי פרוס לפרוסות


 2גבעולי סלרי קצוצים

 1 כוס דלעת חתוכה לריבועים
 1 צרור עלי כוסברה


 2כפות שמן זית

 1 כפית ג'ינג'ר טרי מגורר ,או יבש טחון
 מלח ופלפל


 5כוסות ציר מרק עוף

הכנה:
בסיר גדול מטגנים בצל ושום בשמן זית עד להזהבה .מוסיפים את הגזר וגבעולי הסלרי ומערבבים.
מוסיפים את יתר הירקות ומערבבים כ 5-דקות .מוסיפים את ציר מרק העוף ומביאים לרתיחה.
כשהמים רותחים מוסיפים מלח ופלפל ,ג'ינג'ר ואת צרור עלי הכוסברה.
מוסיפים את העדשים האדומות ומבשלים על אש נמוכה עד שהירקות והעדשים מתרככים ,בערך כחצי
שעה.
איך לשלב בארוחה :מומלץ לאכול כמנה עיקרית.
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מרק כתום
מצרכים:


 2בטטות

 1 בצל לבן גדול
 4 גזרים


 300גרם דלעת או דלורית



 2עגבניות

 1 גמבה כתומה


 2כפות שמן קוקוס



כפית ג'ינג'ר טרי מגורר

 קורט אגוז מוסקט
 מלח ופלפל

הכנה:
מקלפים את הבטטות והבצל .חותכים את כל הירקות לקוביות בינוניות.
מכניסים לסיר ומכסים במים עד לגובה הירקות .מוסיפים ג'ינג'ר מגורד בפומפייה ,אגוז מוסקט ,מלח
ופלפל ,מביאים לרתיחה ,מנמיכים להבה ומבשלים כ 20-דקות .טוחנים במעבד מזון יחד עם המים,
לקבלת מרקם אחיד .מוסיפים שמן קוקוס.
איך לשלב בארוחה :מומלץ לאכול כמנה ראשונה ולארוחה עיקרית לאכול מאכל שמכיל חלבון.
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לחם טחינה
מצרכים:
*  6כפות טחינה גולמית
*  2כפות סילאן
*  4ביצים
*  1כפית אבקת אפייה (אפשר להחליף בסודה
לשתייה אם אין)
* מעט מלח

הכנה:
מחממים תנור ל 180-מעלות .מערבבים את כל
החומרים בקערה .הבלילה יוצאת דלילה מאוד.
מעבירים לתבנית איגליש קייק ואופים  18-20דקות .נועצים סכין ובודקים שהיא יוצאת יבשה לפני
שמפסיקים את האפייה.
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קרקר בריאות
מצרכים:
*  1כוס קמח כוסמין מלא
*  1 1/3כוסות שיבולת שועל
*  3/4כוס גרעיני חמניות קלופות
*  1/2כוס שומשום
*  1/3כוס זרעי פשתן
*  1כפית מלח
*  2כפות שמן זית
*  500מ"ל מים

הכנה:
מחממים תנור ל 170-מעלות .מערבבים את כל החומרים בקערה .מתקבלת בלילה די דלילה הדומה
למרק .מרפדים  2תבניות גדולות בנייר אפייה ,ומורחים את בלילת הקרקרים באופן שווה על שתי
התבניות .אופים ל 15-דקות ,מוציאים מהתנור ומיד חותכים לרבועים .חשוב לעשות הפעולה הזאת
במהירות ,כי יותר מאוחר לא יהיה אפשרי לחתוך את הקרקרים .מומלץ להשתמש בגלגלת של פיצה,
אבל כמובן שאפשר גם לחתוך את הקרקרים עם סכין לא משוננת .מחזירים לתנור לעוד  45דקות .למי
שאוהב את הקרקרים ממש פריכים ,אפשר לאפות אותם גם  55דקות.
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לחמניות כוסמין מלא
מצרכים:
*  2כוסות ( 280גרם) קמח כוסמין
מלא
*  1כפית שמרים יבשים
* חצי כפית מלח ורוד הימלאיה
*  1כף ממתיק טבעי כגון סילאן טבעי
או מייפל טבעי
* כוס וחצי ( 240מ"ל) מים בטמפרטורת החדר
*  3כפות שמן זית
* ציפוי :ביצה טרופה וגרעינים  /שיבולת שועל  /שומשום מלא

הכנה:
מערבבים בקערה את כל המצרכים היבשים :קמח ,מלח ושמרים .מוסיפים את הממתיק ,את המים
והשמן ומערבבים היטב .מכסים במגבת ומתפיחים כ 45-דקות עד הכפלת הנפח .יוצרים לחמניות,
מניחים אותן על תבנית מרופדת בנייר אפייה ומתפיחים שעה נוספת .מחממים תנור ל 200-מעלות.
מורחים כל לחמנייה במעט ביצה טרופה באמצעות מברשת ומפזרים על הלחמניות גרעינים או כל
ציפוי אחר שבחרתם .אופים כ 30-דקות עד שהלחמניות מזהיבות.
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