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קרפצ'יו סלק
מצרכים:
*  1סלק בינוני שלם בקליפתו
*  1כף צנוברים קלויים
*  1כף עירית קצוצה דק
*  1כף שמן זית
*  1כף מיץ לימון
*  1כפית חומץ בלסמי
* מלח גס
* פלפל שחור גרוס
* עלי בייבי

הכנה:
מבשלים את הסלק במים רותחים  50-40דקות עד שהסלק רך אך עדיין מוצק .מצננים
היטב .קולפים את הסלק ופורסים במנדולינה לפרוסות דקיקות .מסדרים את פרוסות
הסלק בצלחת גדולה .שמים באמצע את עליי הבייבי ומפזרים מעל צנוברים ועירית.
מזלפים שמן זית ,מיץ לימון וחומץ בלסמי וזורים מלח גס ופלפל.

בתאבון!

כדי לקבל פרטים על תוכנית ההרזיה הבריאה שלי – פשוט לחצי כאן
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סלט קינואה רימון ועשבי תיבול
מצרכים:
* כוס קינואה לבנה
* כוס וחצי מים רותחים
* חצי חבילה כוסברה
* חצי חבילה פטרוזיליה
* חופן עלי נענע
*  1בצל סגול גדול
*  1רימון שלם
* חופן גרעינים קלויים
* כף חומץ בלסמי
* מיץ מלימון גדול
*  3כפות שמן זית
* כפית מלח
* כפית מייפל טבעי
הכנה:
שוטפים היטב את הקינואה .מכניסים כוס קינואה וכוס וחצי מים רותחים לסיר ,מניחים
על להבה בינונית ומביאים לרתיחה .מנמיכים להבה ומבשלים  20דקות .סוגרים להבה
ומסירים מכסה .מחכים שהקינואה תתקרר לגמרי.
קוצצים דק חבילת כוסברה ,חבילת פטרוזיליה ועלי נענע ומעבירים לקערה .קוצצים
בצל סגול לקוביות קטנות ומוסיפים לקערה .מוסיפים גרגירים מרימון שלם ואת
הגרעינים ומערבבים.
סוחטים לימון שלם לתוך הקערה ,מוסיפים כפית מלח ,כפית מייפל ,כף חומץ בלסמי
ומערבבים עם הקינואה.
בתאבון!
כדי לקבל פרטים על תוכנית ההרזיה הבריאה שלי – פשוט לחצי כאן
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בטטה אפויה ממולאת בפטריות
מצרכים:
*  4בטטות
*  2כפיות שמן קוקוס  /שמן זרעי ענבים
*  1בצל חתוך לפרוסות
*  2-3שיני שום כתוש
*  1סלסילת פטריות פורטובלו פרוסות
*  1/4כפית אגוז מוסקט
*  1/4כפית כורכום
* מלח ופלפל
* פרמזן מגורד להגשה

הכנה:
בעזרת מזלג מחוררים את הבטטות בכמה כיוונים ,ומשפשפים אותן בכפית שמן קוקוס.
אופים בחום של  200מעלות עד שהבטטות מתרככות (בערך  20דקות) .בזמן
שהבטטות בתנור מכינים את המלית:
משמנים סיר קטן בכפית שמן קוקוס .מוסיפים בצל ומטגנים  2-3דקות.
מוסיפים שום ומטגנים עוד  1-2דקות .מוסיפים פטריות ותבלינים ,מקפיצים עד
הפטריות מוכנות .כשהבטטות רכות ומוכנות ,מוציאים מהתנור ,חוצים כל בטטה
באמצע ,מפזרים מעט מלח וממלאים בפרטיות .מפזרים פרמזן.
בתיאבון!

כדי לקבל פרטים על תוכנית ההרזיה הבריאה שלי – פשוט לחצי כאן
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סלט קינואה תפוחים וחמוציות
מצרכים:
* חצי כוס קינואה
* שלושת רבעי כוס מים רותחים
* כף שמן זית  /שמן זרעי ענבים
* חצי כפית מלח
* חצי כוס אגוזי מלך
* חצי כוס חמוציות
*  3כפות פטרוזיליה קצוצה
*  2תפוחים ירוקים חתוכים קטן
*  2כפות נענע קצוצה
* בצל סגול קטן קצוץ
רוטב:
*  4כפות שמן זית  /שמן זרעי ענבים
*  2כפות מיץ לימון
* כף דבש
* כפית חרדל
* פלפל לבן
* מלח
הכנה:
משרים את הקינואה במים כחצי שעה .מחממים מחבת עם שמן ,מוסיפים את הקינואה
לטיגון קל ,מוסיפים מים ומלח .מרתיחים ,מנמיכים חום ומבשלים  18דקות .משאירים
סיר מכוסה  15דקות אחרי הבישול.
מערבבים את כל המצרכים ,מערבבים את מצרכי הרוטב ומתבלים.
בתאבון!
כדי לקבל פרטים על תוכנית ההרזיה הבריאה שלי – פשוט לחצי כאן
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אנטיפסטי בתנור
מצרכים:
* ירקות לפי בחירתכם (עם או בלי הקליפה) :
חציל ,בצל (מומלץ סגול) ,בטטה ,קישוא ,גמבה ,פלפל צהוב ,פטריות טריות ,שיני
שום ,ברוקולי ,כרובית ,קלחוני תירס ,קישוא
* עלי תימין
תיבול ראשון:
*  1/3כוס שמן זית
*  1/3כוס רוטב סויה
*  1/3כוס חומץ בלסמי
*  2כפות סילאן טבעי
* מלח ופלפל שחור גרוס גס
תיבול שני:
*  1/3כוס שמן זית
*  2כפות סילאן טבעי
* מלח ופלפל שחור גרוס גס
הכנה:
מערבבים בקערה את כל מרכיבי הרוטב שבחברתם (תיבול ראשון או תיבול שני).
חותכים את הירקות לפלחים עבים (חיתוך לרוחב) או לפרוסות עגולות עבות .מניחים
בקערה ומערבבים היטב עם הרוטב .מעבירים את הירקות לתבנית (עם מכסה) מרופדת
בנייר אפיה ,מפזרים מעל הירקות עלי תימין ומכסים .צולים במרכז התנור ב180-
מעלות במשך שעה .לאחר מכן מסירים את המכסה ,מעלים את טמפרטורת התנור ל-
 200מעלות ומשאירים בתנור למשך  15-20דקות נוספות ,עד שהירקות מעט
משחימים.
בתאבון!
כדי לקבל פרטים על תוכנית ההרזיה הבריאה שלי – פשוט לחצי כאן
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סלט גזר ,חמוציות מיובשות ,תפוח עץ וזרעי דלעת
מצרכים:
* חופן גדוש זרעי דלעת קלויים
*  4-5גזרים מגוררים
* חופן גדוש חמוציות מיובשות
*  1/2צרור פטרוזיליה קצוצה ,עלים בלבד
*  1/2בצל סגול ,קלוף וחתוך לרצועות
דקיקות
*  1תפוח עץ מזן גרני סמית' (ירוק) ,מגולען
וחתוך לרצועות דקות
לרוטב:
*  2כפויות חרדל חלק איכותי
*  6כפות שמן זית
*  4כפות מיץ לימון סחוט
*  2כפות דבש
*  3-4כפות מים
* מלח ופלפל
הכנה:
שמים בקערה גזר מגורר ,חמוציות ,זרעי דלעת ,עלי פטרוזיליה ,רצועות בצל סגול
ורצועות תפוח עץ .מערבבים היטב .מערבבים את מרכיבי הרוטב עד לקבלת נוזל חלק
ואחיד .טועמים ומתקנים תיבול במידת הצורך בעזרת מלח ,פלפל או דבש ,עד לקבלת
טעם מאוזן.
יוצקים את הרוטב על הסלט רגע לפני ההגשה ומערבבים היטב .מגישים מיד.
בתיאבון!

כדי לקבל פרטים על תוכנית ההרזיה הבריאה שלי – פשוט לחצי כאן
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סמלון עם בטטות בתנור
מצרכים (מנה אחת):
*  1בטטה קטנה חתוכה לפרוסות
*  1כפית שמן זית  /זרעי ענבים
* קמצוץ מלח
* קמצוץ פלפל
*  1פילה סלמון
* קומץ עלי בייבי
* חופן בזיליקום קצוץ דק
* חופן עירית קצוצה דק
*  1/4בצל סגול פרוס דק
לחצי עיגולים
*  1כף שקדים קלויים
* מיץ של חצי לימון
הכנה:
מחממים תנור ל 200-מעלות .מניחים את פרוסות הבטטות על נייר אפייה ,מורחים
עליהן שמן ,מלח ופלפל ומכניסים לתנור ל 8-10-דקות .מוצאים מהתנור ,מניחים את
הסלמון על מגש האפייה ליד הבטטות ,מפזרים עליו מלח ופלפל ומכניסים לתנור ל12-
דקות.
מוציאים את הסלמון מהתנור ,מעבירים לצלחת גדולה ומפזרים מעל את הבזיליקום ואת
העירית .מניחים את הבטטות על הצלחת ליד הסלמון ומערבבים יחד עם הבצל האדום,
עלי הבייבי והשקדים .משפריצים מיץ לימון מעל הדג ומעל הירקות ומגישים.
בתאבון!

כדי לקבל פרטים על תוכנית ההרזיה הבריאה שלי – פשוט לחצי כאן
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דגים בתנור ברוטב לימונים
מצרכים:
* שני דגי ים בינוניים (דניס ,לברק ,מושט ,מוסר ים ,בורי)
* שני לימונים
*  4שיני שום קצוצים
*  4כפות שמן זית
* חצי כפית מלח

הכנה:
מחממים תנור ל 180-מעלות .סוחטים מיץ מלימונים ,מוסיפים שיני שום קצוצים ,שמן
זית וחצי כפית מלח .מערבבים הכל .הרוטב מוכן .עושים חתכים על הדגים ומורחים
עליהם את הרוטב (שמים גם בבטן של הדג) .שמים כל דג בנייר כסף .מכניסים לתנור
ל 15-דקות .מוציאים ,פותחים נייר כסף ומכניסים לעוד רבע שעה.
בתאבון!

כדי לקבל פרטים על תוכנית ההרזיה הבריאה שלי – פשוט לחצי כאן
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עוגת דבש ותפוחים
מצרכים (תבנית קוגלאוף):
*  3ביצים
*  3/4כוס דבש תמרים  -סילאן טבעי
*  4כפות סוכר קנים אורגני
*  1/4כוס שמן קוקוס או שמן זרעי ענבים
*  3/4כוס תפוחי עץ מרוסקים (תפוחי עץ מגורדים בפומפיה קטנה)
*  1כפית תמצית וניל טבעית
*  2וחצי כוסות קמח כוסמין
מלא
*  1כפית אבקת אפייה
*  1כפית סודה לשתייה
*  1/4כפית ציפורן
*  4כפיות קינמון
*  1כוס מיץ תפוזים סחוט

הכנה:
מחממים תנור ל 160-מעלות .מערבבים בקערה את כל החומרים היבשים.
בקערה גדולה מקפיצים את הביצים .תוך כדי הקצפה מוסיפים פנימה את הסילאן,
השמן ,התפוחים המרוסקים ,תמצית הווניל ומיץ התפוזים .ממשיכים לערבל ומוסיפים
את החומרים היבשים פנימה .מערבבים עד לקבלת מסה אחידה .שופכים את התערובת
לתבנית קוגלאוף משומנת קלות בשמן קוקוס או שמן זרעי ענבים .אופים במשך 40-50
דקות או עד שקיסם יוצא יבש לגמרי מהעוגה.
בתאבון!

כדי לקבל פרטים על תוכנית ההרזיה הבריאה שלי – פשוט לחצי כאן
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תפוח אפוי עם קינמון
מצרכים (מנה אחת):
* תפוח עץ עם קליפה
* צימוקים  -כפית
* אגוזי מלך או פקאנים  3 -יחידות
* דבש  -כפית
* מים  2 -כפות
* קינמון  1/2 -כפית שטוחה

הכנה:
שוטפים את תפוח העץ היטב ,חותכים את החלק העליון שישמש כ"מכסה" .בעזרת
תפוחן מוציאים את הליבה (ניתן להכין עם כמה תפוחים שרוצים  -מכפילים את
הכמויות של שאר המצרכים בהתאם לכמות הרצויה .הכמות המתכון היא למנה אחת).
מסדרים את התפוח בפיירקס חסין חום (אם מכינים מספר תפוחים אפויים בתנור  -הם
צריכים להיות צמודים זה לזה) .ממלאים את החור שיש באמצע עם צימוקים ואגוזים.
מערבבים את הדבש עם מים .שופכים מעל התפוח מעט מהתערובת .מפזרים קינמון
מעל ,מכסים ואופים ב 165 -מעלות למשך כ 20 -דקות .בודקים את התפוח ואופים
בערך עוד  20דקות .התפוח צריך להיות רך אך לא מעוך כמו פירה .זמן האפייה יכול
להשתנות בהתאם לגודל התפוח.
אפשר להגיש חם או בטמפרטורת החדר.
בתיאבון!

כדי לקבל פרטים על תוכנית ההרזיה הבריאה שלי – פשוט לחצי כאן
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עוגת תפוחים
מצרכים:
*  3תפוחי עץ גדולים מתוקים
קלופים וחתומים לפרוסות דקות
*  2ביצים
*  2כפות דבש
*  2כפות סילאן
*  125מ"ל יוגורט טבעי
*  200גרם גבינה לבנה קשה 5%
כגון טוב טעם או טבורוג
*  1.5כוסות קמח שיבולת שועל
*  2כפיות קינמון
* חצי כפית סודה לשתייה
*  3כפות צימוקים
הכנה:
מחממים תנור ל 180-מעלות .מערבבים את כל הרכיבים חוץ מהתפוחים ומהדבש .את
הבצק נשים לתוך התבנית בה קודם פורסים נייר אפייה .על הבצק נשים תפוחים .מעל
התפוחים מטפטפים דבש .אופים כ 50-55-דקות ב 180-מעלות.

בתאבון!

כדי לקבל פרטים על תוכנית ההרזיה הבריאה שלי – פשוט לחצי כאן
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