
ללא חומרים משמריםעם גבינות ֺנעם הטעימות של טרהזה כל הטעםחנוכה עם ֺנעם



גאלט גבינות ובטטה
מצרכים

1 חבילה בצק פריך
1 בטטה בינונית חתוכה לקוביות קטנות

 150 גרם גבינת שמנת 
 )עדיף מתובלת עם שום שמיר( 

50 גרם גבינת נעם מגורדת 
עשבי תיבול )בזיליקום, רוזממין, תימין(

שמן זית / חמאה מומסת

אופן הכנה
מוציאים את הבצק מהמקרר 10-15 דקות לפני השימוש.

פורסים את הבצק על משטח העבודה / התבנית.
מורחים את הגבינה במרכז בצורת אליפסה,

מפזרים מעל את הגבינה המגורדת
מניחים את הבטטות על הגבינה

מברישים את הבטטות במעט חמאה מומסת או שמן זית,
מפזרים מעל את עשבי התיבול, מלח ופלפל שחור.
מקפלים את שולי הבצק סביב הבטטות ומהדקים.

מברישים את שולי הבצק בשמן )אפשר גם בביצה( 
ומכניסים לאפייה בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות כ-30 

דקות או עד הזהבה.

מגישים חם ונהנים.



סופלה תפו"א וגבינה
מצרכים

5 מנות

5 יח‘ תפו"א מבושלים וקלופים 
100 גר‘ גבינת טוב טעם טרה

1/2 בצל סגול קצוץ 
3 כפות כרישה חתוכה גס 

2 שיני שום קצוצות 
2 כפות שמנת חמוצה טרה 

100 גר‘ גבינה צהובה מגורדת נעם 
3 ביצים מופרדות 
1 כף קמח תופח 

מלח 
פלפל לבן 

אגוז מוסקט 
מעט חמאה לשימון התבניות האישיות

אופן הכנה
מועכים בקערה את תפו"א לפירה עדין ומוסיפים גבינת טוב טעם 

ומערבבים היטב.
מוסיפים את שאר המרכיבים פרט לחלבונים והמלח ומערבבים 

היטב עד קבלת תערובת אחידה.
מקציפים בקערה נפרדת את החלבונים ומוסיפים מעט מלח עד 

קבלת קצף חזק ויציב.
מקפלים את הקצף לתערובת. משמנים את כלי האפייה ויוצקים 

לתוכם את התערובת הסופית.
למשך  כ- 180 מעלות  של  לחום  בתנור שחומם מראש  אופים 

כעשרים דקות עד הזהבה ומגישים חם.

המלצת השף
ניתן לאפות גם בתבנית סופלה גדולה, זמן אפייה כ- 35 דקות

מומלץ להחליף 2 תפו"א בבטטה.



גרטן ירקות ומיקס גבינות צבעוני
מצרכים

4 מנות
700 גר' ירקות שונים: בטטה, פלפלים, 
כרובית, קישואים, תפוחי אדמה, בטטה

2 מיכלים שמנת מתוקה 38%.
2 כפות חמאה טרה,

1 כף קמח תפו"א
2 ביצים טרופות

חתוכה  נעם  צהובה  גבינה  גרם   100
לקוביות קטנות 

100 גרם גבינת מוצרלה טרה 
מלח ופלפל שחור גרוס 

מעט מלח

אופן הכנה
לרצועות  הירקות  את  חותכים   .1

ארוכות ועבות או לשמיניות

2. מחממים בסיר ליטר וחצי מים עם כפית מלח עד 
לרתיחה

3. מבשלים את הירקות עד לריכוך: בטטה, תפוח אדמה.
דלעת וכרובית כ- 5-6 דקות, פלפלים וקישואים כדקה.
4. מסננים ממי הבישול ומצננים בטמפרטורת החדר.

5. בסיר בינוני ממיסים חמאה, מוסיפים קמח ומטגנים 
יחד כדקה. מוסיפים שמנת ומביאים לרתיחה תוך כדי 
הקצפה קלה עד שהשמנת מסמיכה מעט. מוסיפים 
חצי מכמות מיקס הגבינות וממשיכים לערבב. מוסיפים 

את הביצים ומתבלים במלח ופלפל.
יוצקים  בתבנית,  מעורבבים  הירקות  את  מסדרים   .6
מעל את תערובת השמנת והגבינות, מכניסים לתנור 
שחומם מראש לחום של 180 מעלות כ-15 דקות או עד 
שהירקות מתרככים. מפזרים מעל את שארית מיקס 
הגבינות ואופים כ-10 דקות או עד להזהבה ומגישים חם.



מצרכים
ל-20 כדורים

1 חבילה פסטה
לרוטב בשמל

50 גרם חמאת טרה
3 כפות קמח לבן

2 כוסות חלב 3% חם
1/2 כפית מלח דק

1/2 כפית אגוז מוסקט
200 גרם גבינת מוצרלה טרה מגוררת

 100 גרם גבינת פרמזן מגוררת 
)אפשר להחליף בגבינה צהובה(

100 גרם גבינה צהובה נעם 22% מגוררת

לטיגון
2 ביצים

1 חבילה פירורי לחם
1 כוס שמן קנולה לטיגון, כמות לפי הצורך

)עומק של כ-2 ס"מ במחבת(

אופן הכנה
מכינים את הפסטה: מבשלים את הפסטה לפי הוראות היצרן. 

מסננים ומקררים.
רכיבי  את  מראש  להכין  רצוי  הבשמל:  רוטב  את  מכינים 
נמסה  כשהחמאה  בסיר,  החמאה  את  ממיסים  הרוטב. 
מוסיפים  לאיחוד.  היטב  ומערבבים  הקמח  את  מוסיפים 
עד  לערבב  וממשיכים  ערבוב  כדי  תוך  החם  החלב  את  לאט 
ואגוז  במלח  מתבלים  ומוכן  סמיך  כשהרוטב  מסמיך.  שהרוטב 
צורך. יש  אם  מלח  ומוסיפים  טועמים  ומערבבים.   מוסקט 

הגבינות  ואת  הקרה.  הפסטה  את  הבשמל  לרוטב  מוסיפים 
ומערבבים היטב.

אותם  )מועכים  קטנים  כדורים  הפסטה  מתערובת  יוצרים 
בפירורי  מכן  ולאחר  בביצה  וטובלים  יתפרקו(  כדי שלא  בידיים 

הלחם )כמו בהכנת שניצלים(.
במחבת  השמן  את  מחממים  הכדורים:  את  מטגנים 
ויפה. זהוב  צבע  שמתקבל  עד  הכדורים  את   ומטגנים 

כף  )בעזרת  מהמחבת  בזהירות  הכדורים  את  מעבירים 
 מחוררת( לצלחת מרופדת בנייר סופג, לספיגת שאריות השמן.

מעבירים לצלחת הגשה ונהנים.

כדורי מק אנד צ’יז מטוגנים



מצרכים
6 מנות

זמן עבודה: 20 דקות

6 טורטיות
כף חמאה טרה מומסת

כף פפריקה 
מלח

2 שיני שום כתושות

למלית:
גביע קרם גבינת שמנת 5% טרה

גביע שמנת חמוצה 15% טרה
100 גרם גבינה צהובה נעם 28%

מגורדת 28% ֹנעם
חופן זיתים 
פלפל אדום
פלפל ירוק

לקישוט: 
עלי בייבי

אופן הכנה
מערבבים בקערה את החמאה  המומסת, השום והתבלינים. 

מגלגלים את הטורטיה לצורת קונוס ומהדקים בקיסמים 
לחיזוק.

מורחים את תערובת החמאה  על הטורטיה.
אופים 12-10 דקות  בתנור שחומם מראש, עד שהטורטיה 

מתייצבת. 

מוציאים ומקררים.

קוצצים את הזיתים. 
חותכים את הפלפלים לקוביות קטנות ומערבבים עם 

הגבינות והשמנת.
מרפדים את הטורטיות בעלים וממלאים בגבינות.

קונוס טורטיה במילוי גבינות
שף: שרה וסרמן



פשטידת פסטה עם מיקס גבינות

מצרכים
1 חבילת פסטה פנה 
1 גביע קוטג' טרה 5%

150 גרם גבינה צהובה מגורדת 28% נעם
250 גרם גבינה לבנה טרה / שמנת חמוצה טרה

5 יח' ביצים 
מלח גס ופלפל שחור גרוס 

לשימון התבנית:
חמאת טרה מומסת

להקרמה:
"נעם"  גבינה צהובה מגורדת 28%  גרם   50

של טרה 

אופן הכנה
1. מחממים סיר עם מים עד לרתיחה ומבשלים את הפסטה 

למשך 6 דקות, מסננים ומעבירים לקערת ערבוב.
2. מוסיפים את כל שאר החומרים ומערבבים היטב.

3. משמנים את התבנית בחמאה ומעבירים את התערובת 
לתבנית, מפזרים מעל את הגבינה הצהובה להקרמה.

4. מכניסים לתנור שחומם מראש לחום של 180 מעלות 
למשך כשעה.

המלצת השף
לתערובת  להוסיף  ניתן  יותר  יציבה  פשטידה  לקבלת 

הגבינות והפסטה שתי כפות פירורי לחם/
להגיש את הפשטידה בליווי יוגורט

ניתן להוסיף שן שום קצוצה ומעט צ'ילי גרוס לתערובת 
הפשטידה



טרמיסו גבינה
מצרכים

2 מכלים שמנת מתוקה 38% טרה 
2 חבילות גבינת טוב טעם 

כוס סוכר 
כפית תמצית ווניל 

10 יחידות בסקוטים 
חצי כוס אספרסו \ קפה נמס )מרוכז, 

כשתי כפיות מלאות( 
2 וחצי כפות קקאו איכותי

אופן הכנה
1. מקציפים את השמנת המתוקה עם הסוכר, עד קבלת קצפת 

רכה.
2. מערבבים היטב בקערה את הקצפת, גבינת טוב טעם ותמצית 

הווניל.
3. טובלים את הבישקוטים באספרסו )טבילה מהירה( ומניחים 
את  לחצי  לשבור  יש  היין  )לכוס  תבנית  או  יין  כוס  בתחתית 

הבישקוט לפני הטבילה באספרסו(.
4. יוצקים על הבישקוטים את תערובת הגבינה, ומפזרים מלמעלה 

את הקקאו בעזרת מסננת קטנה.

המלצת השף
להוסיף אגוזים גרוסים לתערובת הגבינה

להקציף את השמנת המתוקה עם סוכר חום.



מצרכים
15-20 כדורים

זמן עבודה: כשעה וחצי

5 תפוחי אדמה, קלופים, מבושלים
ויבשים מנוזלים
1/4 כוס קמח

25 גרם חמאת טרה
1 ביצה

מלח 
פלפל 
למילוי:

1 חבילה גבינת טוב טעם טרה
100 גרם גבינה בולגרית 24% משק 

צוריאל
1 בצל סגול, קלוף, קצוץ ומטוגן

1 כפית טימין
מלח

פלפל
לציפוי:

1 כוס פירורי לחם
1 כף קצח

לטיגון:
שמן קנולה

אופן הכנה
1. מועכים את תפוחי אדמה עד לקבלת מחית חלקה.

2. מערבבים בקערה את המחית שהתקבלה עם הקמח, החמאה, 
הביצה, המלח והפלפל עד לקבלת תערובת אחידה.

3. מכינים את המילוי: מערבבים בקערה את כל המרכיבים עד 
לקבלת מרקם אחיד.

ויוצרים מתערובת  4. מכינים את הכדורים: מרטיבים את הידיים 
גומה  יוצרים  פונג(.  פינג  בגודל  )בערך  כדורים  האדמה  תפוחי 
סוגרים  הגבינה.  בתערובת  אותה  וממלאים  כדור  כל  במרכז 

ומהדקים לקבלת כדור חלק.
5. מערבבים בצלחת שטוחה את פירורי הלחם והקצח, ומגלגלים 
את כדורי תפוחי האדמה בתערובת שהתקבלה כך שיהיו מצופים 

היטב מכל הצדדים.
ועמוקה,  רחבה  מחבת  או  עמוק  בסיר  השמן  את  6. מחממים 
ומטגנים את הכדורים עד להשחמה. מעבירים לצלחת עם נייר 

סופג ומגישים.
כדורי תפוחי האדמה ישמחו לקבל מטבל מרענן לצדם;

זה יכול להיות רסק עגבניות לילדים,
יוגורט, צזיקי או לאבנה.

כדורי הפירה של מיה



סלט כדורי טוב טעם וסלק
מצרכים

1 קופסא עלי בייבי )תערובת
עלים צעירים( 

1 חב‘ גבינת טוב טעם 
1 יח‘ סלק מבושל, מקולף וחתוך 

לרבעים 
2 כפיות קצח 

2 כפיות סומק 
1 כפית פירורי לחם 

לרוטב:
2 כפיות חרדל דיזון 

3 כפות שמן זית 
מיץ מחצי לימון 

כפית חומץ בלסמי 
כף סירופ מייפל 

מעט מלח

אופן הכנת המנה
1. מערבבים בקערה גבינת טוב טעם עם הקצח, פירורי 

הלחם והסומק ויוצרים כדורים קטנים )כמו פלאפל(.
2. מערבבים היטב את כל חומרי הרוטב, עד קבלת 

נוזל אחיד.
3. מניחים בקערת הגשה את עלי הבייבי,  מניחים את 

רבעי הסלק על העלים ויוצקים עליהם את הרוטב.
4. מוסיפים לסלט את כדורי הגבינה ומגישים.

המלצת השף
להגיש את המנה בליווי טוסטונים מבגט

ניתן להוסיף פרוסות אגס מקולף


