
ר.1אחק מהמרי בהוקרה הפסח לחג1
 קשואים פשטידת בתוספת ממולא עוף

אדמה ותפוחי אדמה,גזר תפוחי
הכמויות ירוקת ושעועית

 עם שוקולד טורט
עליון וציפוי אגוזים

העוף להכנת החמרים
 גרם. 1600 - 1500 במשקל עוף ו

 פפריקה לבן, פלפל מלח, העוף: לטבול תבלינים
סויה. רוטב ומעט אדומה,

למלוי החמרים
 בינוני, בגודל אלכסנדר גרנד עץ תפוחי 4

 קטנות. לקוביות חתוכים
 צימוקים ג׳ 50
 כתושים אגוזים ג׳ 50

קינמון כפית 1/2
 קצוץ שמיר כף 1
מצה קמח בפות 4
שמן בפות 2
 קרים מים כפות 4
 מוזהב מרק אבקת בפיות 2
 סויה רוטב כף ו

לבן ופלפל מלח תבול: המרי

הירקות
 בינוני בגודל אדמה תפוחי 8-6
 לאצבעות חתוכים גזר 8-6
ירוקה שעועית ג׳ 400

 חצי או צח, מרק או מים נוזלים, כוסות 2-11/2
 תפוזים. מיץ כמות וחצי מים כמות

 סויה רוטב כף ו
 דבש כפיות 2

 קינמון כפית 1/2
שמן. או מרגרינה כף ו

ההכנה אופן
 העוף שפשוף ע״י בתבלינים העוף את לתבל

 המלית חומרי כל את לערבב בפנים. וגם מבחוץ
 במלית העוף פנים את למלא הטעם. ולשפר

 ע״י והשוקיים הכנפיים לאחד היטב. ולסוגרו
 העוף. לגוף צמוד הכל שיהיה כך משיכה, חוט

 מתאימה. אפיה בתבנית גבו על העוף את להניח
 בצורה לעוף מסביב הירקות כל את להניח

 התמרים יתר עם הנוזלים לערבב דקורטיבית.
 גבי על לפזר המרגרינה את העוף. סביב ולצקת

 שכל כך האפיה, כלי את לכסות יש השטח. כל
 בחום אפיה בתנור לאפות מכוסה. יהיה התבשיל

 פעם מידי לשעתיים. קרוב 7 במס׳ גבוה בינוני
 והירקות. העוף גבי על הנוזלים מן לצקת רצוי
 שעה אחרי הכיסוי מן התבשיל את לגלות רצוי
 אשר עד כיסוי ללא לאפות ולהמשיך בערך וחצי

והיפה. הזהוב הצבע יתקבל

אסקור
בבית. להיות טוב

 קשואים ג׳ 750
 אדמה תפוחי ג׳ 250

 בינוני בגודל בצל 1
 קצוץ שמיר כף 1
ביצים 4
 מצה קמח פירורי כפות 4

 אבקת כף 1 מוסקט, אגוז מעט לבן, פלפל מלח,
זהב. מרק

 מרגרינה פירורי כף 1
מתוקה פפריקה מעט

החמרים
ביצים 6
 סוכר כוסות /יו2
מרגרינה ח׳ 1

 כפות 2 + נמס קפה כפית 1 + מריר שוקולד ג׳ 150
מים.

 לימון גרידת כפית 1
 קוניאק כף 1
 מצה קמח כפות 4

 כתושים אגוזים ג׳ 100
אפיה אבקת כפית 1

ההכנה אופןההכנה אנפן
 אדים גבי על להמיס ומים נמס קפה + שוקולד
 יחד להקציף לקרר. חלקה. לעיסה ולבחוש

 לימון. וגרידת סוכר כוס ו מרגרינה, החלמונים,
 יחד להקציף השוקולד. את להוסיף

 1/3 להוריד וקלילה. בהירה עיסה שתעשה עד
 אגוזים, לחד לערבב העוגה. קשוט עבור הכמות מן

 מן חזק קצף להקציף אפיה. ואבקת מצה קמח
סוכר. כוס 1/2 + החלבונים
 להוסיף השוקולד של לתערובת

 תערובת קלים, קפולים כדי תוך
לסירוגין. וקצף אגוזים של

 28 מם׳ אפיה תבנית למרוח
 עיסת לשים מרגרינה. במעט
 בערך 6 מס׳ בחום ולאפות העוגה

 אפויה שהעוגה לאחר דקות. 40
 ולהשהות התנור חם את לסגור
דקות. 10כ־ עוד בתנור העוגה
 בקרם ולקשט העוגה לקרר

 במעט לקשט אפשר הנותר.
אגוזים.

 יעוץ מלשכת המתכונים
הבית-אמסא. לעקרת

 במגרדת פרוססור בפוד לרסק הקלופים הירקות
 ביצים, ולהוסיף עבודה לקערת להעביר הדמה.

 ולהוסיף בקלות לבחוש מרק. ואבקת תבלינים
 במעט האפיה תבנית למרוח המצה. קמח

 גרגירי מעל לפזר העיסה, לצקת מרגרינה,
 בחום לאפות מתוקה. פפריקה ומעט מרגרינה

חם. להגיש דקות. ארבעים בערך בינוני

 ח1י1התק הבדיקות בכל עמד אחקור תנור ני איעור בלבוטק
^ לצרכנות. המועצה הזמנת התקנים,לפי מכון עול
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