דרךך
דר
האוכל
האוכל
 צילום וסגנון :אפיק ג באי

מי מתבשל
מאחורי
המסכה

הפיצה התלבשה כמו סושי ,הניוקי הפך לפלאפל והדג  -שובב שכמותו  -נהיה קינוח.
הגיע הזמן להתחיל לחפש אוכל טוב .נסו את המתכונים של מסעדת רפאלו
זמן הכנה
שעה

דרגת קושי
קל

כשר
פרווה

טרטר פלמידה סלק בכוס
(מחופש לקינוח שכבות)
ל 6-מנות

 200גר׳ פלמידה לבנה נקייה מעצמות
 1בצל סגול בינוני ,קצוץ דק
 5כפות שמן זית
 1כוס עשבי תיבול קצוצים  -נענע,
פטרוזיליה ובזיליקום
מיץ מ 3-לימונים
 2אבוקדו
 2סלקים בקליפתם
מלח ופלפל לפי הטעם
 1כפית סוכר

אופן ההכנה
> חותכים את הדג לקוביות קטנות
ומערבבים יחד עם הבצל ועשבי התיבול.
מוסיפים את שמן הזית ומיץ לימון לפי
הטעם (משאירים חלק מהמיץ לתיבול
קרם האבוקדו וקרם הסלק) .טועמים
ומתקנים תיבול במידת הצורך.
> קרם סלק :מבשלים  2סלקים לא
קלופים בסיר עם מים רותחים כחצי
שעה ,עד לריכוך .מוציאים את הסלקים
מהמים ,קוטמים להם את הקצוות,
מקלפים וחותכים לרבעים .את אחד
הרבעים חותכים לקוביות ושומרים
לעיטור בסוף ,ואת השאר טוחנים
בבלנדר .מתבלים במעט מלח ,פלפל
וכפית סוכר ,ומכניסים לקירור.
> קרם אבוקדו :חותכים את האבוקדו
לפרוסות דקות ומתבלים במעט מלח,
פלפל ומיץ לימון.
> הרכבת המנה :בתחתית כל כוס הגשה
שמים  2כפות קרם סלק .מעל מניחים
שכבה יפה של דג מתובל ,שכבה של
קרם האבוקדו ואז עוד שכבה של דג ,עד
למילוי הכוסות .מקשטים מעל בקוביות
הסלק ששמרנו לעיטור ומגישים.
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פיצה מגולגלת
(מחופשת לסושי)
מתכון בעמוד הבא

ח' באדר  /תשע"ח
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זמן הכנה
שעה ורבע

דרגת קושי
בינוני

כשר
בשרי

ניוקי בפיתה עם חזה אווז
(מחופש לפלאפל)
ל 8-מנות

זמן הכנה
 45דקות

דרגת קושי
קל

כשר
חלבי

פיצה מגולגלת
(מחופשת לסושי)
ל 10-מנות

מתפיחים את הבצק  12-24שעות

 200גר׳ ממרח פסטו
 200גר׳ רוטב עגבניות
 2אבוקדואים חתוכים (שיתחפשו לממרח
ווסאבי)
 2קופסאות ארטישוק א-לה רומנה
(שיתחפשו לג׳ינג׳ר כבוש)

לבצק:

 1ק״ג קמח לבן
 600מ״ל מים
½ כפית מלח ( 10גר׳)
 7גר׳ שמרים
 3כפות שמן זית ( 10גר׳)

אופן ההכנה
> בצק :מכניסים את הקמח לקערת
מיקסר עם וו לישה .מוסיפים שמרים
ומערבבים בעזרת מזלג על מנת לעטוף
את השמרים .מוסיפים מלח ומערבבים
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 4פיתות חתוכות לשניים
 8פרוסות חזה אווז
 2כפות שמן זית לטיגון
 4מלפפונים בינוניים
 20עגבניות שרי
 2עגבניות
 5צנוניות
 1פלפל אדום
 1פלפל צהוב
עלי חסה
 100גר’ רוטב ויניגרט
 40גר’ ממרח פסטו
½ 1ק״ג תפוחי אדמה
 1כף מלח
 1חלמון ביצה
 400גר’ קמח

זמן הכנה
שעה ורבע

דרגת קושי
בינוני

כשר
פרווה

שוב .מוסיפים את שמן הזית ומתחילים
לערבל באיטיות.
> מוסיפים את המים בהדרגה ומגבירים
את עוצמת הערבול .לשים בעוצמה
גבוהה כעשר דקות (אם הבלילה יבשה
מדי מוסיפים עוד מים עד לקבלת
בצק אחיד ונוח) .מכסים בניילון נצמד
ומכניסים למקרר להתפחה למשך לילה
לפחות (אפשר עד  24שעות).
> מחממים תנור לחום גבוה ויוצרים
כדורים מהבצק (של  150גר’ כ”א בערך).
מרדדים את כדורי הבצק בעזרת מערוך,
מורחים עליהם פסטו ומגלגלים לצורת
רול .מורחים את הרולים בשמן זית,
מסדרים על תבנית אפייה ,ומכניסים
לתנור החם.
> לאחר שהרולים מזהיבים מוציאים
אותם לצינון .כשהם מתקררים חותכים
אותם בסכין חדה משוננת לצורת סושי,
מטפטפים מעל רוטב עגבניות ומסדרים
בצלחת .מקשטים באבוקדו ובעלי
הארטישוק ומגישים חם.

אופן ההכנה
> ניוקי :מקלפים את תפוחי האדמה,
מבשלים במים וטוחנים אותם לפירה.
כשהם עוד חמים מוסיפים את הפסטו,
התבלינים והחלמון ,לשים מעט ומוסיפים
את הקמח .ממשיכים ללוש עד לקבלת
מסה אחידה שמזכירה במרקם שלה
בצק.
> מפזרים מעט קמח מעל התערובת
ובעזרת מערוך מרדדים לעובי  2ס״מ.
קורצים לעיגולים בעזרת רינג מתאים.
מבשלים את עיגולי הניוקי במים רותחים
עד שהם צפים .מעבירים לקערת מי
קרח להפסקת הבישול ,מייבשים במגבת
נקייה ומניחים בצד.
> ירקות :חותכים את כל הירקות
לחתיכות קטנות ,שמים בקערת ערבוב
ומתבלים ברוטב הוויניגרט.
> חזה אווז :צורבים את חזה האווז
במחבת חמה עם מעט שמן זית ומניחים
בצד.
> הרכבת המנה והגשה :מטגנים את
הניוקי בשמן עמוק עד לקבלת גוון זהוב
יפה .מכניסים לכל חצי פיתה מתערובת
הירקות ,מעל מוסיפים  4-5יחידות ניוקי
צרובות וממלאים בירקות .מוסיפים עוד
שכבת ניוקי ואז את חזה האווז ,מזליפים
מעט רוטב ויניגרט בסוף ומגישים.

זמן הכנה
 40דקות

דרגת קושי
בינוני

כשר
בשרי

קציצות קיאנטי
(מחופשות להמבורגר)
ל 4-מנות
 4פרוסות לחם קסטן לבן
 4עלי חסה צעירה ,שטופים ונקיים
 4פטריות פורטבלו
 4פרוסות אווז מעושן
מעט שמן זית לטיגון
מלח ופלפל לפי הטעם
 4ביצים
 1ליטר מים
 50מ״ל חומץ בן יין לבן

לקציצות:

 800גר’ בשר אנטריקוט טחון גס
 200גר’ בשר שפונדרה טחון גס
 10גר’ אבקת סודה לשתייה
½ כפית פלפל שחור
 20גר’ מלח

אופן ההכנה
> קציצות :מערבבים היטב את כל
מרכיבי הקציצות עד לקבלת מסה
אחידה .מחלקים ל 4-חלקים שווים של
 250גר’ ומעצבים בעזרת רינג לקבלת
צורת המבורגר.
> מושחים את פטריות הפורטבלו במעט
שמן זית וצולים אותן בתנור שחומם
מראש ל 180-מעלות עד שהן עשויות.
במקביל צורבים את חזה האווז במחבת
עם מעט שמן זית ,מלח ופלפל.
> ביצים עלומות :בסיר קטן מחממים
את המים יחד עם החומץ .מכניסים רינג
בקוטר  10ס״מ למים לאחר הרתיחה,
שוברים ביצה לתוך הרינג ומניחים לה
להתבשל מכל הצדדים בצורה אחידה2 ,
דקות בערך .מוציאים בעדינות בעזרת
כף גדולה ומניחים בצד.
> צולים את הקציצות למידת העשייה
המבוקשת ,מורידים מלחם הקסטן את
הקצוות וצורבים גם את הלחם עד שהוא
מקבל גוון זהוב ויפה ,להכנת ברוסקטה.
> הגשה :מניחים על כל ברוסקטה עלה
חסה ,מעליו את הקציצה ,מעל פטרייה
ואז את פרוסת האווז .מעל מניחים ביצה
עלומה ומגישים.
מסעדת רפאלו מונה  3סניפים ,מתוכם סניף
כשר בקריון .שף מסעדות הרשת משלב
מסאלחה מציע אוכל איטלקי המבוסס
על המטבח העשיר של ארץ המגף ומהווה
מוקד עלייה לרגל לחובבי הז'אנר .רשת
רפאלו זכתה בפרס המצוינות לפני שנה
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