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של רון יוחננוב

מרכיבים:

שקית חסות ועלי בייבי

100 גרם פקאנים טבעיים

גבינה כחולה

4 קולורבי

כוס מלח גס

כף סוכר חום

לרוטב ויניגרט הדרים

100 מ"ל שמן זית

3 כפות חומץ אורז

50 מ"ל מיץ לימון/ מיץ תפוזים

3 כפות דבש או סילאן

מלח ופלפל שחור

אופן ההכנה:

1. קולפים בגסות את הקולרבי וחותכים לסירות.

2. מניחים את קולרבי על גבי נייר אפיה בתבנית.

3. מפזרים מלח, סוכר חום ושמן זית ואופים על 200 מעלות למשך 

כ 40 דקות, שייצא מעט זהוב.

4. בעזרת בלנדר מוט מערבבים את כל חומרי הרוטב עד לקבלת 

מרקם אחיד.

5. מכניסים את אגוזי הפקאן לשקית זיפר ומרסקים אותם.

6. מסדרים את החסות והעלים בקערה, מוסיפים את הקולורבי 

אחרי שמתקררים.

7. שופכים מעל את הרוטב, אגוזי הפקאן ופירורי גבינה כחולה 

ומגישים מיד.

סלט קולורבי

לצפייה במתכון

https://www.goodlifetv.co.il/food/kolerabi-salad/
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מרכיבים:

1 חבילת גבינת מוצרלה )או חבילת בייבי 

מוצרלה(

2 עגבניות פרוסות

צרור בזיליקום מופרד לעלים

שמן זית

מלח ופלפל

אופן ההכנה:

1. פורסים את המוצרלה לפרוסות.

2. פורסים את העגבניה לפרוסות.

3. שוטפים היטב את הבזיליקום ומייבשים בנייר סופג.

4. מסדרים על צלחת לפי הסדר: פרוסת עגבניה, פרוסת מוצרלה, 

עלה בזיליקום וכן הלאה.

5. מפזרים מלח ופלפל, בוזקים בנדיבות שמן זית ומגישים.

סלט קפרזה

לצפייה במתכון

https://www.goodlifetv.co.il/food/caprese-salad-10-minutes/


5

של רון יוחננוב

מרכיבים:

6 פילטים של פילה דג באס

3 כפות בורגול

3 גבעולים בצל ירוק גדול, שטוף וקצוץ דק

1 צרור פטרוזיליה גדול, שטוף, מיובש -

וקצוץ דק

3 שיני שום

50 גרם פיסטוקים

גרידת לימון

30 גרם גבינת פרמזן

3 כפות שומשום, עדיף קלוי

3 כפות שמן זית

1 כפית שמן שומשום

3 כפות מיץ לימון או ליים

3/4 כפית מלח דק

1/2 כפית פלפל שחור גרוס

1 לימון שטוף, חצוי ופרוס לחצאי עיגולים 

דקיקים

אופן ההכנה:

1. משרים בורגול במים עם טיפה מלח לפי הוראות היצרן.

2. מניחים בקערה את שיני השום, הפטרוזיליה, הבצל הירוק, 

הפיסטוקים, גרידת הלימון, שומשום, גבינת פרמזן ואת הבורגול 

המושרה.

3. מוסיפים שמן זית ושמן שומשום וטוחנים בעזרת בלנדר מוט.

4. מניחים את הפילטים על גבי נייר אפיה בתבנית.

5. מניחים שתי כפות מהרוטב על פני כל דג ומורחים על גבי חלקו 

העליון.

6. מוסיפים פרוסות לימון ומפזרים בין הפילטים.

7. מחממים תנור על 200 מעלות ומבשלים כ – 20 דקות.

דג בקראסט

לצפייה במתכון

https://www.goodlifetv.co.il/food/fish-in-crust/
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מרכיבים )ל-30 בלינצ׳ס(:

4 ביצים

1 כוס קמח תפוחי אדמה

1 כוס מים

1 כפית מלח

30 גרם חמאה מומסת או רכה לטיגון

למילוי

4 בצלים גדולים

4 סלסילות פטריות

2 כפות שמן

אבקת מרק פטריות

1 כוס מים

בלינצ׳ס גבינה ופטריות

אופן ההכנה:

1. טורפים את כל מרכיבי הבלינצ'ס לתערובת אחידה ומשאירים 

על השיש למנוחה כ- 10 דקות.

2. ממיסים חמאה על המחבת ומוזגים עם מצקת מהבלילה 

הדלילה למחבת טפלון החמה, בתנועות סיבוביות מכסים את 

שטח המחבת כשלוש דקות כל צד, עד שנראה שהשוליים 

משחימים מעט.

3. הופכים בעזרת תרווד, משמנים ועורמים חביתיות דקות. 

4. מכינים את המילוי: מטגנים בכף השמן בצלים עד להזהבה. 

5. מוסיפים פטריות ומאדים מספר דקות יחד עד שהנפח יורד 

6. מוסיפים אבקת מרק וחצי כוס מים וממשיכים בבישול תוך כדי 

ערבוב כשתי דקות נוספות.

7. מצננים.

8. מניחים בכל עלה מתערובת המילוי ומגלגלים. 

9. מסדרים את התבנית ומכניסים למקרר להתייצבות. 

10. מוסיפים חצי כוס מים נוספת לבלילה שנשארה ומגישים 

כרוטב מעל הבלינצ'ס.

לצפייה במתכון

https://www.goodlifetv.co.il/food/mushroom-blini/
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של קרן אגם

מרכיבים:

לבצק

4 כוסות קמח לבן

1/4 כוס קמח תרד לפסטה

½1 כפיות מלח

2 כפיות שמן קנולה

2 כוסות מי ברז חמימים

½1 כפיות חומץ רגיל

½ ליטר שמן קנולה לכיסוי הכדורים

למילוי

200 גרם גבינה בולגרית מפוררת

150 גרם תערובת קוואטרו פורמג'י

2 ביצים

כף שמן זית

חבילת עלי תרדם טריים

מעט מלח

לציפוי

ביצה

שומשום

צ'וקוריקו תרד

לצפייה במתכון

7

אופן ההכנה:

1. מכינים מגש עגול עם שוליים.

2. מתחילים עם הבצק: בקערת המיקסר מערבבים קמח, מלח, 

שמן וחומץ, מוסיפים כוס וחצי מים ובעזרת וו הלישה לשים עד 

לקבלת כדור בצק, אם יש צורך תשתמשו בעוד 1/4-1/2 כוס מים 

שנותרה בצד.

3. לשים את הבצק סה"כ למשך 7 דק עד לקבלת בצק אחיד ומעט 

דביק.

4. מחלקים את הבצק ל 10 חלקים שווים, מכדררים או מעצבים 

בעזרת הידיים כל חתיכת בצק לכדור.

5. שופכים קצת שמן לתוך התבנית, ומניחים בתוכה את כל 

הכדורים אחד ליד השני.

6. מוזגים פנימה שמן עד לכיסוי מוחלט של הכדורים, מכניסים 

ללילה למקרר.

7. מחממים תנור ל 200 מעלות.

8. שוטפים את עלי התרד ומייבשים, קוצצים היטב.

9. בקערה טורפים את הביצים עם בולגרית וקווטרו פורמג׳י, 

מוסיפים מלח ושמן זית וטורפים שוב.

10. מוסיפים את התרד ומערבבים.

11. מניחים על משטח עבודה או על השיש נייר אפייה, ומשמנים 

אותו מעט.

12. מניחים כדור בצק על נייר האפייה ובעזרת הידיים מתחילים 

לפתוח אותו למלבן דק.

14. מניחים 2 כפות מתערובת הגבינה בחלק התחתון של הבצק 

לרוחב, ומגלגלים לנחש ארוך ומגלגלים לשבלול. חוזרים על 

הפעולה עם כל העיגולים.

15. מברישים עם מברשת סיליקון כל שבלול בצק בביצה טרופה, 

מפזרים שומשום מעל, ואופים עד להשחמה כ 35-40 דק׳.

https://www.goodlifetv.co.il/food/chookorikoo-spinach/
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מרכיבים:

3 כפות חמאה מומסת

חבילת פטה 200 גרם חתוכה ל-2 מלבנים

2 דפי בצק פילו גדולים

מעט טימין

1 כף שומשום

דבש

אופן ההכנה:

.180c-1. מחממים את התנור ל

2. מורחים את עלה הפילו ומברישים בחמאה מומסת. מורחים 

עליו מעט טימין טרי ומקפלים לשניים.

3. מניחים את הפטה בקצה מלבן ועוטפים את הפילו סביב 

הגבינה, מברישים בחמאה תוך כדי כך שידבק.

4. מברישים את החלק החיצוני של המאפה בחמאה מומסת 

ומפזרים שומשום. 

5. אופים כ-25-20 דקות.

6. מוציאים מהתנור, מזלפים בדבש ובעלי טימין.

מאפה גבינות יווני

לצפייה במתכון

https://www.goodlifetv.co.il/food/12-gods-pastry/
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מרכיבים:

½ כוס שמן זית

 4 ביצים

 חופן זיתים פרוסים

 2 כוסות קמח כוסמין

 150 גרם גבינה צהובה מגוררת

 100 גרם גבינת שמנת

 100 גרם קוביות גבינת פטה

 1 שקית אבקת אפייה

 250 גרם גבינה לבנה

 בצל

 כפית אבקת מרק פטריות

 מלח ופלפל

אופן ההכנה:

1. קוצצים בצל ומטגנים עד להזהבה.

2. מכניסים לקערה את כל החומרים )מלמבד הגבינה הצהובה( 

ומערבבים היטב.

3. מחממים תנור ל 180 מעלות.

4. משמנים תבנית שקעים, או תחתיות נייר למאפינס ויוצקים את 

התערובת לתבנית עד ל 3/4 גובה.

5. מפזרים מלמעלה גבינה צהובה ומכניסים לתנור.

6. מכניסים לתנור ל 30 דקות עד שמקבלים מאפינס שחומים 

ויפים.

7. מצננים מעט ומגישים חם.

מאפינס גבינה וזיתים

לצפייה במתכון

https://www.goodlifetv.co.il/food/cheese-muffins-with-olives/
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של רון יוחננוב

מרכיבים:

לבצק

500 גרם קמח פיצה ופוקצ'ה

120 מ"ל חלב

1 כף סוכר

1 כף שמרים יבשים

180 מ"ל יוגורט

1 ביצה

½1 כפית מלח

½1 כפית אבקת אפייה

4 סוגי טופינג

- עגבניות שרי וגבינה כחולה

- גבינה פטה עזים ועלי תרד

- בצל מטוגן עם אגוז מוסקט, מלח ופלפל

בשילוב גבינות גאודה, מוצרלה וגבינה 

סקנדינבית.

- ארטישוק, צלפים ועגבניות מיובשות 

בשילוב גבינת עזים.

אופן ההכנה:

1. לקערת המיקסר מכניסים את הקמח, המלח, הסוכר, השמרים 

היבשים, אבקת האפיה, יוגורט, חלב ואת הביצה. מפעילים את 

המיקסר על מהירות בינונית.

2. מכסים את הבצק בניילון נצמד ומתפיחים למשך שעה.

3. לאחר ההתפחה, מפזרים מעט קמח על משטח העבודה 

ומחלקים את הבצק והופכים אותו לכדורים.

4. נותנים לכדורים מנוחה של כמה דקות, עדיף לכסות אותם.

5. בעזרת מערוך משטחים את כדורי הבצק ומייצרים פיתות.

6. מניחים נייר אפיה על גבי תבנית אפיה ועליהם מניחים את 

הפיתות.

7. מכינים טופינג לבחירתכם על פני כל אחד מהפיתות.

8. מכניסים לתנור ל-10 דקות על 200 מעלות.

9. מזלפים מעט שמן זית לפני ההגשה.

לחמעג'ון גבינות 

לצפייה במתכון

https://www.goodlifetv.co.il/food/lahmajun-cheese/
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של מיקי שמו

מרכיבים:

4 כפות שמן זית

6 ביצים

2 מיכלי שמנת מתוקה

200 גרם גבינה פטה עיזים מפוררת גס

100 גרם קשקבל

100 גרם גרנה פדנו

2 כפיות מלח

2 כפיות פלפל שחור

2 כפיות אגוז מוסקט

1 ק”ג כרובית )כרובית בינונית(

300 גרם בצל ירוק

אופן ההכנה:

1. מחממים תנור ל- 170 מעלות.

2. מרתיחים את הכרובית במים רותחים עם טיפה שמן זית כ- 

5-7 דקות.

3. מפרידים את הפרחים שלה וטיפה קוצצים אותם.

4. בקערת גדולה מערבבים את כל החומרים יחד עם הבצל הירוק 

והכרובית.

5. מעבירים לתבנית הפיירקרס משומנת בספריי שמן בטעם שמן 

זית ואופים כשעה.

פשטידת כרובית וגבינה

לצפייה במתכון

https://www.goodlifetv.co.il/food/cauliflower-casserole-2/
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של רון יוחננוב

מרכיבים:

 1 חבילה איטריות ביצים

 4 ביצים

 1 גביע גבינת שמנת

 300 גרם תערובת גבינות

 100 גרם גבינת פרמזן

 מלח ופלפל שחור

 טימין

 1 סלסלת עגבניות שרי תמר חצויות

 3 שיני שום

 1 חופן זיתי קלמטה מגולענים חתוכים

 2 כפות שמן זית לטיגון

 100 גרם פירורי לחם )חצי כוס(

אופן ההכנה:

1. מבשלים את האיטריות במי מלח רותחים דקה פחות מהוראות 

היצרן.

2. מסננים, מחזירים לסיר ומערבבים עם מעט שמן זית.

3. פורסים שיני שום ועגבניות שרי, ומטגנים מעט על גבי מחבת 

עם מעט שמן זית, מוסיפים טימין.

4. שוברים 4 ביצים לתוך קערה בינונית, מוסיפים גבינת שמנת, 

פרמזן, זיתים, את העגבניות המטוגנות ומיקס של תערובת 

גבינות. מערבבים.

5. גוזרים בעזרת מספרים האטריות כדי לערבב אותם ביתר קלות.

6. מוסיפים לסיר האוריות את התערובת

7. מרפדים תבנית אפיה בנייר אפיה ו8. מפזרים פירורי לחם 

ופרמזן על גבי נייר האפיה

8. משטחים את תערבות האיטריות והגיבנות על גבי שכבת פירורי 

הלחם והפרמזן.

9. מוסיפים מעל האטריות עוד שכבה של פירורי לחם ופרמזן

10. אופים את הפשטידה על 180 מעלות 45 דקות או עד הזהבה.

פשטידה יוונית

לצפייה במתכון

https://www.goodlifetv.co.il/food/greek-quiche/
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של הילה אלפרט

מרכיבים:

1 חבילת פסטה פטוצ'יני

1 ליטר מים

200 גרם חמאה

3 כפות קרם פרש

גבינת "גרנה פדנו"

למילוי

½ חבילת ריקוטה

1 כף גדושה ריקוטה למריחה

1 חבילת גבינת פטה

1 ביצה

מעט פלפל שחור

מעט מלח

אופן ההכנה:

1. מבשלים את הפסטה עפ"י הוראות יצרן ומסננים בסיום.

2. במקביל, שמים במחבת חמאה עם קרם פרש עד להמסה 

ואיחוד המרכיבים.

3. מוסיפים את הפסטה למחבת ומערבבים היטב.

4. שמים בקערה עמוקה ורחבה, את כל מרכיבי המילוי ומערבבים.

5. מוסיפים לקערת הגבינות את הפסטה ומערבבים קלות.

6. מחממים במחבת רחבה, שמן ומוסיפים את המלית אטריות 

וגבינות.

7. מניחים מעל חתיכות גסות של גבינת "גרנה פדנו".

8. ממשיכים בבישול עד להתייצבות הבלילה, כ-5 דקות.

9. הופכים את הפשטידה, על צלחת שטוחה ורחבה, ומחזירים 

למחבת, להמשך טיגון על הצד השני.

10. מוציאים מהמחבת ומגישים.

פשטידת פסטה וגבינות

לצפייה במתכון

https://www.goodlifetv.co.il/food/pastichu_hila/?gclid=Cj0KCQjw4PKTBhD8ARIsAHChzRJwT4jvPq8NhQMom3JiSOTEqAh_oye48ymeLgCUMh2cgT2LicZZYfEaAtLjEALw_wcB
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של טום אביב

מרכיבים:

150 גרם גבינת פרמזן

150 גרם גבינת פיקורינו

1 חבילת פסטה מסוג פטוצ'יני

75 גרם חמאה

¼ כוס יין לבן

פלפל שחור

½ כוס נוזל בישול של פסטה

1 שן שום טחונה

אופן ההכנה:

1. מבשלים את הפסטה פחות 2 דקות מזמן ההכנה הרגיל שכתוב 

בהוראות היצרן.

2. קוצצים שן שום לפרוסות.

3. ממיסים במחבת חמאה, מוסיפים את השום ומטגנים כדקה.

4. מוסיפים למחבת את היין הלבן עד לאידוי האלכוהול.

5. מוסיפים חצי כוס ממי בישול הפסטה ומצמצמים לחצי.

6. מוסיפים למחבת את הפסטה למשך 2 דקות נוספות כדי 

להמשיך את זמן הבישול ומורידים מהאש.

7. מכניסים את הגיבנות למעבד מזון לגירור דק.

8. מוסיפים לקערה עם הפסטה )כשהיא עוד חמה( את הגבינות 

בהדרגה ומערבבים היטב עד להמסה.

פסטה פטוצ'יני גבינות

לצפייה במתכון

https://www.goodlifetv.co.il/food/cacio-e-pepe-pasta


15

מרכיבים:

לבצק

250 גרם קמח לבן

100 גרם חמאה קרה, חתוכה לקוביות

100 גרם גבינת טברנה בטעם טבעי

1 ביצה

2 כפות מים

למילוי

1 בצל סגול

1 בצל לבן

1 בטטה גדולה או 2 קטנות

100 גרם גבינת ברס בלו

100 גרם קממבר

100 בורסאן טבעי

לרוטב רויאל

מלח ופלפל

½ כפית אגוז מוסקט

1 מיכל שמנת מתוקה

3 ביצים

אופן ההכנה:

1. קולפים את הבטטות, חותכים לפרוסות ומבשלים במים עד 3/4 

ריכוך הבטטה. מסננים.

2. שמים בקערת מיקסר את כל מצרכי הבצק ומערבלים עם וו 

גיטרה עד שנוצר בצק.

3. עוטפים בניילון נצמד ומכניסים למקרר לחצי שעה.

4. מרדדים על נייר אפייה ומעבירים לתבנית פאי בקוטר 26-28 

ומהדקים לתבנית ולדפנות הפאי.

5. בעזרת מזלג מחוררים את הבצק ומכניסים לתנור לאפיה קצרה 

של 10 דקות על חום של 180 מעלות.

6. מכינים את המילוי: חותכים את הבצלים לפרוסות ומטגנים 

במחבת עם 2 כפות שמן. עד שהבצלים מזהיבים. מתבלים במלח 

ופלפל.

7. כאשר הקיש יוצא מהתנור מניחים עליו את הבצלים והבטטות 

ומפזרים את הגבינות.

8. מערבבים את מצרכי הרויאל ושופכים על הגבינות והבטטות.

9. אופים את הקיש בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות עד 

הזהבה.

קיש בטטה

לצפייה במתכון

https://www.goodlifetv.co.il/food/sweet-potato-royal-cheese-quiche/
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של ג׳קי אזולאי

מרכיבים:

לבצק פריך

200 גרם קמח

100 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות

½  כפית מלח

2 חלמונים

למלית

M 2 ביצים גודל

1 מיכל שמנת לבישול 15%

קורט מלח

קורט פלפל שחור גרוס

קורט אגוז מוסקט

50 גרם גבינת קשקבל מגוררת )אפשר גבינה 

אחרת(

2 שיני שום כתושות

1 לקט ירקות לתנור

פרמז'ן מגורר

אופן ההכנה:

1. מכניסים את הקמח, קוביות החמאה והמלח למיקסר 

ומערבבים עד שנוצרים פירורים.

2. מוסיפים חלמונים ומלח וממשיכים לעבד לזמן קצר. כשהבצק 

מוכן לכדרר כדור ולעטוף בניילון נצמד לחצי שעה או שעה במקרר.

3. מרדדים את הבצק, מניחים אותו מעל תבנית בקוטר 26 ס"מ 

מרופדת בנייר אפיה, וחותכים את הקצוות שנותרו.

4. מהדקים היטב לתחתית ולדפנות התבנית, ומכניסים לאפייה 

עיוורת כ-10-12 דקות בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות.

5. מערבבים את כל חומרי המלית עם הירקות, ומסדרים את 

התערובת על הקלתית האפויה, מפזרים מעל גבינת פרמז׳ן. 

מחזירים לתנור למשך כ-30 דקות נוספות, עד להזהבת המאפה.

קיש ירקות

לצפייה במתכון

https://www.goodlifetv.co.il/food/jackie-azulay-vegetable-pie/
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של ג׳קי אזולאי

מרכיבים לתבנית בגודל 20/30:

1 חבילה עלי לזניה

½ כוס שמן זית

2 קופסאות שימורים עגבניות מרוסקות 

250 גרם גבינה בולגרית

250 גרם גבינת ריקוטה 5%

1 כוס גבינת קשקבל

½ כפית מלח דק

¼ כפית פלפל שחור גרוס

1 כפית פפריקה מתוקה

קורט אורגנו

1 בצל בינוני קצוץ

אופן ההכנה:

מכינים את רוטב העגבניות: 

1. מטגנים שיני שום קצוצות להזהבה, מוספים את קופסאות 

שימורי העגבניות  ומבשלים לצמצום.

2. מתבלים במלח, פלפל שחור גרוס, פפריקה מתוקה ואורגנו.

3. מערבבים בקערה את הגבינות ומתבלים בקורט מלח וקורט 

פלפל.

4. מרכיבים את הלזניה: מסדרים בתחתית התבנית את דפי 

הלזניה.

5. יוצקים מעל שליש מתערובת העגבניות והגבינות וחוזרים על 

הפעולה פעמיים נוספות.

6. מכסים את התבנית עם נייר אפייה ורדיד  אלומניום ואופים 

כ-45 דקות.

7. מורידים את הניירות ואופים 10 דקות נוספות.

לזניית שלוש גבינות

לצפייה במתכון

https://www.goodlifetv.co.il/food/jackie-azulay-cheese-lasagna/


18

של עומר מילר

מרכיבים:

1 גלגל קממבר גדול

1 חבילת פסטה ריגטוני או פנה

100 גרם גבינת צ׳דר מגוררת

100 גרם גבינת מוצרלה יבשה מגוררת

100 גרם גבינת פרמז׳ן

1 מיכל )250 מ״ל( שמנת מתוקה

קורט מלח

1 כפית פלפל שאטה גרוס

לממרח פסטו:

1 צרור בזיליקום

1 צרור רוקט

3 שיני שום

2-3 פרוסות אנשובי

1 חופן צנוברים

1 חופן שקדים קלויים

1 פלפל חריף ירוק

3 כפות שמן זית

חופן פרמז׳ן

מיץ מ- ½  לימון

אופן ההכנה:

1. מייצרים קערה אכילה מגלגל הקממבר: מרוקנים את גלגל 

הקממבר בעזרת כף פריזיאן, חשוב להשאיר שוליים רחבים 

ועמידים ולהשאיר תחתית עבה מלמטה.

2. מחממים מחבת על חום נמוך.

3. מניחים את חתיכות הקממבר שהוצאנו מהגלגל על גבי המחבת 

ומטגנים.

4. מוסיפים למחבת את גבינת הצ'דר, המוצרלה היבשה והפרמזן.

5. מוסיפים מעט שמנת מתוקה ומערבבים באיטיות.

6. אחרי שהגבינות נמסו לחלוטין מוסיפים פסטה שבושלה מראש 

לפי הוראות היצרן ומחממים.

7. מכניסים את הפסטה המוקרמת לתוך הקערה מגלגל הקממבר 

ומניחים על תבנית עם נייר אפיה.

8. מתבלים במעט מלח, פלפל שאטה גרוס ועוד קצת פרמזן 

ומכניסים לטאבון או לתנור שחומם ל– 220-250 מעלות למשך

כ– 15 דקות.

9. מכניסים את כל חומרי ממרח הפסטו לבלנדר מוט וטוחנים 

היטב.

10. מפזרים ממרח פסטו על גבי מאפה הקממבר הממולא.

מק אנד צ׳יז על קממבר ופסטו 

לצפייה במתכון

https://www.goodlifetv.co.il/food/maccheese/ 
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של קרן אגם

מרכיבים:

600 גר' )ארבע ורבע כוסות( קמח פיצה  )00(

2 כפיות )10 גר'( סוכר לבן

1 כפית )5 גר'( שמרים יבשים

2 כפיות מלח דק

390 מ״ל )1.5 כוסות( מי ברז חמימים

כפות שמן זית

לרוטב עגבניות

1 פחית)400 גר'( קוביות עגבניות או עגבניות 

מרוסקות 

1 שן שום

מעט מלח

מעט פלפל שחור גרוס

כף שמן זית

על הפיצה

3 כדורים גבינת מוצרלה

150 גר' גבינה מסוג, פרמזן, מנצ'גו, 

קשקבל או פקורינו

אורגנו יבש

2 כפות שמן זית

עלי בזיליקום טריים

פיצה

לצפייה במתכון

אופן ההכנה:

1. מכינים את הבצק במיקסר: מכניסים את המים, שמן הזית, 

מלח, סוכר ושמרים יבשים לקערת המיקסר, מפעילים במהירות 

נמוכה ומוסיפים את הקמח, אחרי 2 דקות לישה תדעו אם הבצק 

צריך עוד מעט קמח.

2. לשים 10 דקות, הבצק אמור להיות מעט דביק, כלומר להיפרד 

מהדפנות אבל לא מהתחתית.

3. מעבירים לקערה משומנת במעט שמן זית, מגלגלים את הבצק 

כך שיצופה שומן, מכסים בניילון נצמד ובמגבת, ומניחים להתפחה 

בטמפרטורת החדר כשעה, שעה ורבע עד שהבצק תפח והכפיל 

את נפחו.

4. מוציאים את הבצק למשטח עבודה מעט מקומח להוצאת אויר, 

מחלקים אותו לארבעה חלקים שווים.

5. מגלגלים כל חתיכת בצק לעיגול, ומניחים על תבנית מרופדת 

בנייר אפייה ומעט מקומחת

6. מקמחים מעט את הכדורים בחלקם העליון, ומכסים במגבת 

להתפחה חוזרת של 30 דק'.

7. מחממים תנור ל 250 מעלות, ומכניסים פנימה תבנית תנור 

הפוכה.

8. מניחים על משטח העבודה נייר אפייה, מקמחים אותו מעט. 

לוקחים כדור בצק אחד בידיים, ומתחילים להרחיב אותו.

9. כשהגעתם לגודל הרצוי, מברישים את הבצק במעט שמן זית, 

מעליו מורחים 2-3 כפות רוטב עגבניות, משאירים שוליים נקיים

10. מפזרים על רוטב העגבניות רבע מכמות הפרמז'ן, מעל קרעים 

של מוצרלה, מפזרים אורגנו יבש, ומקשטים בעלי בזיליקום טריים.

11. מחליקים את הפיצה עם נייר האפייה על תבנית תנור הפוכה, 

לא זו שבתנור.

12. פותחים את התנור החם, ומחליקים את נייר האפייה עם 

הפיצה לתוך התבנית החמה בתנור.

13. אופים 10-12 דק' עד שהפיצה שחומה והגבינה מבעבעת.

19

https://www.goodlifetv.co.il/food/pizza_kerenagam/?gclid=Cj0KCQjw4PKTBhD8ARIsAHChzRJULZNK0RHeEDRF4PaVi4I1icoKFGymN31Hg_BGymiHctzfo2KionkaAuUZEALw_wcB
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של קרן אגם

מרכיבים:

5 ביצים גדולות

1.5 כוסות סוכר לבן

500 גר׳ גבינה לבנה 5%

מיכל )250 מ״ל( קרם פטיסייר

½ כוס שמן קנולה

גרידת לימון מ- 1/2 לימון

2 כוסות קמח לבן

2 כפיות אבקת אפייה

1/4 כוס קורנפלור

לציפוי

אבקת סוכר

אופן ההכנה:

1. מחממים תנור ל 170 מעלות, משמנים ומרפדים בנייר אפיה.

2. בקערה של המיקסר מקציפים ביצים וסוכר, מורידים את 

מהירות המיקסר ומוסיפים קרם פטיסייר, גבינה לבנה וגרידת 

לימון מקציפים מעט ומוסיפים שמן בזילוף איטי תוך כדי הקצפה.

3. בקערה נפרדת מערבבים קמח לבן, אבקת אפייה וקורנפלור.

4. מעבירים את התערובת היבשה למיקסר עד לקבלת בלילה 

אחידה.

5. מעבירים את הבלילה לתבנית ואופים בתנור כ-40-50 דק׳ עד 

שהעוגה מקבלת צבע שחום יפה וקיסם יוצא עם פירורים

לחים עליו.

6. מצננים היטב ומקשטים באבקת סוכר.

עוגת גבינה בחושה

לצפייה במתכון

https://www.goodlifetv.co.il/food/fast-cheese-cake-keren-agam/?gclid=CjwKCAjw7IeUBhBbEiwADhiEMTFVysWfpt2lBols68f8u5TQrtOKRAm7ZX-jLJvlvWD7KTAO25WihBoCG9wQAvD_BwE
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של אור שפיץ

מרכיבים:

לבסיס

2 חבילות פתיבר

200 גרם חמאה

100 גרם סוכר חום

לבלילת גבינה

300 גרם מסקרפונה

300 גרם גבינת ניו יורק 30%

150 גרם סוכר

 L 4 ביצים גודל

200 גרם שוקולד לבן

200 גרם שמנת מתוקה

מחית וניל/מקל וניל

פירות לקישוט + פרחי מאכל

100 גרם זפירו ליצירת קישוטי עוגה

לציפוי העוגה

200 גרם שמנת חמוצה

2 כפות גדושות אבקת סוכר

עוגת גבינה

לצפייה במתכון
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אופן ההכנה:

מכינים את הבצק הפריך

1. טוחנים פתיבר חמאה וסוכר יחד.

2. מהדקים לתחתית הרינג.

3. במדיה ונשארות שאריות מאחסנים בשקית זיפר.

4. קורצים ועוטפים בשאריות הבצק בכדי שלא ייזל לצדדים.

מכינים את בלילת הגבינה

1. מקציפים יחד את כל הגבינות, סוכר וביצים.

2. מחממים יחד שוקולד לבן ושמנת מתוקה עד לקבלת גנאש 

חלק.

3. מאחדים בין המסות, מומלץ לסנן.

4. שופכים אל הרינג על בסיס הפתיבר ואופים על טמפרטורה של 

125 מעלות ל- 90 דקות.

הצדדים חייבים להיות יציבים והאמצע נע.

5. מעבירים למקרר לשעה.

6. לאחר שעה מערבבים יחד שמנת חמוצה ואבקת אפיה מצפים 

את העוגה ומכניסים בחזרה לתנור ל 5 דקות.

7. נותנים לעוגה לנוח 24 שעות במקרר ומגישים.

מוסיפים את קישוטי השוקולד

1. מחממים זפירו לבן במיקרו בפולסים של 30 שניות.

2. מעבירים לשקית זילוף.

3. על נייר אפיה יוצקים מטבעות שוקולד, מדביקים עליהם פרחים 

ומקפיאים.

4. לאחר שהם מוכנים מקשטים עם המטבעות האלו את העוגה .

https://www.goodlifetv.co.il/food/cheesecake/ 
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מרכיבים:

250 גרם ביסקוויטים פתי בר

100 גרם חמאה

2 גביעי שמנת מתוקה

4 כפות סוכר

1 שקית פודינג וניל

200 גרם חמוצה שמנת של פעם 27%

500 גרם גבינה לבנה

אופן ההכנה:

1. טוחנים את הפתי בר במעבד מזון למרקם גס ולא פירורי.

2. ממיסים חמאה במיקרוגל בפולסים.

3. מערבבים את החמאה ופירורי הביסקוויטים היטב, מניחים נייר 

אפייה על תבנית אפייה ומשמנים אותה, מהדקים היטב )אפשר 

בעזרת כוס( את עיסת החמאה והביסקוויטים ומכניסים למקפיא 

לשעה.

4. במיקסר עם וו הקצפה מקציפים 2 שמנת מתוקה עם סוכר 

ושקית פודינג ווניל, עד לקבלת קצפת יציבה.

5. מקפלים לתוך הקצפת את השמנת החמוצה והגבינה הלבנה.

6. את בלילת עוגת הגבינה על תחתית הפירורים ומשטחים היטב

7. מפזרים מעל למלית הגבינה את הפירורים הנותרים.

8. מעבירים את העוגה להתייצבות של כשעה במקפיא ומשם 

למקרר למשך לילה שלם.

עוגת גבינה פירורים

לצפייה במתכון

https://www.goodlifetv.co.il/food/cumbs-sheesecake-10-min/
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של מיקי שמו

מרכיבים:

לבצק פריך

100 גרם חמאה

50 גרם סוכר

210 גרם קמח )½1 כוסות(

1 חלמון

2 כפות מים

לתערובת הגבינה

4 ביצים מופרדות

150 גרם סוכר )3/4 כוס(

750 גרם גבינה ריקוטה פרסקה

250 גרם גבינת מסקרפונה

1/2 שקית אבקת פודינג וניל

30 גרם קמח

50 גרם סוכר )1/4 כוס(

קליפה מגוררת מ- 1/2 לימון

1/2 כפית תמצית וניל

עוגת גבינה קלאסית

לצפייה במתכון

אופן ההכנה:

1. מעבדים את החמאה, הסוכר והקמח עד לקבלת תערובת 

פירורית.

2. מוסיפים את החלמון והמים ומעבדים עד לקבלת פירורים 

גדולים.

3. מסיימים את הלישה באופן ידני. עוטפים בניילון נצמד ומניחים 

בקירור ל1/2 שעה.

4. מרדדים את הבצק לעיגול ומניחים בתבנית בקוטר 24 ס”מ.

5. אופים כ- 12 דקות בתנור שחומם מראש ל- 170 מעלות. 

מצננים.

6. תערובת הגבינה: מקציפים חלבונים כדקה במהירות בינונית, 

מוסיפים סוכר בהדרגה ומקציפים עד לקבלת קצף יציב.

7. מערבבים את שאר החומרים בקערה נפרדת עד לקבלת 

תערובת אחידה.

8. מקפלים בעדינות את הקצף לתוך תערובת הגבינות.

הרכבת העוגה

1. יוצקים את תערובת הגבינה על גבי בסיס העוגה.

2. אופים 15 דקות בתנור שחומם מראש ל- 220 מעלות.

3. מוציאים את העוגה מהתנור, מפרידים אותה מדפנות התבנית 

בעזרת סכין.

4. מנמיכים את חום התנור ל 160- מעלות ומחזירים את העוגה 

לתנור.

5. אופים כשעה עד ששולי העוגה יציבים אך היא עדיין רוטטת 

קלות במרכזה.

6. מצננים לפחות שעתיים לפני ההגשה.
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https://www.goodlifetv.co.il/food/classic-cheese-cake-3/
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מרכיבים:

 800 גרם גבינת שמנת בטמפרטורת החדר

 1 ורבע כוסות סוכר

 6 ביצים גדולות בטמפרטורת החדר

 2 מיכלים שמנת מתוקה

 1 כפית שטוחה מלח

 1 כפית תמצית וניל

 1/3 כוס קמח לבן

 10 גרם חמאה

אופן ההכנה:

1. מחממים תנור ל – 200 מעלות.

2. עם החמאה משמנים תבנית, ואז מרפדים אותה בנייר אפייה 

ומשמנים היטב את הנייר.

3. מקציפים גבינת שמנת וסוכר בקערה או קערת מיקסר 

במהירות נמוכה, עד שהסוכר נמס ומתקבל מרקם חלק.

4. מגבירים מהירות ומכניסים ביצה אחת אחרי השנייה לאט.

5. שוב מפחיתים מהירות ומוסיפים שמנת, מלח ווניל. מקציפים 

כחצי דקה, עד לקבלת תערובת אחידה.

6. מנפים פנימה את הקמח ומקציפים כחצי דקה, עד שמתקבל 

מרקם חלק. מנקים את הדפנות עם מרית, כדי לוודא שהכל 

מתערבב היטב.

7. יוצקים את הבלילה לתבני ואופים 50-55 דקות, עד שצבע 

העוגה הופך שחום מאוד וזהוב, נוצרים מעט סדקים מעל אבל 

הבלילה עדין רוטטת ולא יציבה.

8. מצננים לטמפרטורת החדר, לא להיבהל – העוגה צונחת! 

מעבירים לקירור במקרר למספר שעות, מסירים בזהירות את נייר 

האפייה, פורסים ומגישים.

עוגת גבינה באסקית

לצפייה במתכון

https://www.goodlifetv.co.il/food/best-baski-cheesecake/

