
 

 

 

 

 ספר מתכונים
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ערכו והגישו:

 

 חוג כתיבת זיכרונות

 2102שמריהו -כפר

 

 בהדרכת: נורית שער )רוזנברג(



 

 

 יש ספרי בישול רבים

 ספרי בישול לפי עמים

 ספרי בישול לפי עדות

 בישול בריא

 הכל מתוק..

 יש ספר בישול לילדים

 ולאחרונה יצא גם ספר בישול

 מאסטר שף ילדים !

 

 אז אנחנו לא מאסטר שף

 ולא שף

 אנחנו כן, מאסטר לחיים

 ולכן החלטנו עבורכם

 להוציא את ספר המתכונים

 מלווה בקמצוץ מסיפורנו האישיים.

 

 אז,

 הנו מהסיפורים והמטעמיםימקווים שת

 !ובריאיםותהיו גם אתם מאסטרים לחיים ארוכים 



 "ומה שנותר הם הזיכרונות –"החיים הם זרם של חוויות 

 ומתכונים -זיכרונות קטנים 

 בשמחהמקדישים אנו 

 באהבה - לילדינו, נכדינו וידידנו

 

 

 

 אז מי אנחנו?

 חבורה שכזאת כבר שש שנים

 מספרות, כותבות מבלות בנעימים

 אחת לשבוע אנחנו נפגשות

 ועל הכל מדברות

 אך לטוב ולרע

 הכל נשאר בחבורה.

 הפעם הכנו ספר מתכונים

 אהמי יודע אולי שנה הב

 נוציא ספר שירים..

 

 שלכם באהבה

 החבורה



 

 

 

 – ינסקי'דובוצ חנה

 

בורג מגדמ שמריהו לכפר ההגיע

   שבגרמניה

     , במסגרת עלית הנוער.9191במרץ 

 נינים. 2 -ו נכדים 6,  בנות 2 לה יש היום

 

 

 

 עם חומוס לנגב או ,פלאפלתנו לה  – עליה האהוב המאכל מה לדעת תרצו וודאי

 .מרוצה והיא -  טחינה

 כשהעגל(, בגרמנית –" בראטן – קלבס)" עגל צלי לאכול מאוד אהבה היא כילדה

 פנימיים בריםאי לאכול מאוד אהב בעלה ששמשון ומוסיפה אומרת היא.. עגל היה

 .בתאבון לכם ושיהיה המתכון את לכם גם הביאה ולכן



 

 

  סלעי קלרה

 

 , ואההש את עברה ,השביוגוסלביעיירה מול  ב נולדה

 בשנת ושמריה לכפר והגיע 9191 בשנת לארץ עלתה

9169 , 

 . כאן היא מאז

 .לנכדה וסבתא הסיכויים כל כנגד  לבן אמא

, הכל שמסביר מה.. אטליז היה להורים, לאכול אהבה שכילדה בחיוך נזכרת היא

 . מתכון בהמשך( –)מאכל הונגרי  ופפריקש ממולאים אהבה

 שטרודל על וחלמה ישבה שם, במחנה הרעב בימי גם להיזכר  בלי אפשר אי אבל

, לאכול אותה הזמינה, פרג שטרודל עשתה שכנה, לכפר סוף סוף כשחזרה.. פרג

 .שאכלה מהכמות ונבהלה

 ..אין כבר ותאבון זיכרונות רק זה היום

 הונגרי.ה עולםהמ הישר מתכונים מעט לא כאן לכם הביאה קלרה



 

  וייס קלרה

 

   סלובקיהוכצליאץ' שבצ' ב נולדה

   9191 בשנת לארץ עלתה 

 ,  9199 בשנת שמריהו-לכפר והגיע

 השואה את היא גם עברה 

 .נינים 9 - ו    נכדים 9,   ובן בת - ל אמא והיום 

 שבעה להיות רוצה שהיא כמה לחם לאכול שחלמה הקשה התקופה את זוכרת

 ..פרוסה עוד מונחת כשלידה

 .פפריקש הוא עליה האהוב והאוכל  ',וקוטג טוסט עם פותחת היא הבוקר את

 )מאכל הונגרי והמתכון בהמשך ...(



 

 – הימלפרב ציפורה

 

  ברסטליטובס שבפולין.  -ב נולדה

 .9191 בשנת ארץל ועלתה השואה את עברה

  .9199 בשנת הגיע שמריהו-לכפר

 שמריהו,-בת שגרה בכפר ,ילדים לשני אמא

 .9161והבן משה נהרג במלחמת ההתשה בשנת  

 .מקסימים כמובן נינים 2  ו   נכדים 9  לה יש 

 

 היום. גב בעין המטוגן למושט או לפורל בגעגועים נזכרת? לאכול אוהבת היא ומה

 .אדמה בתפוחי מלווה חרימה דג, חריף קצת אפילו, פיקנטי אוהבת היא

 .עליה אהובים הקיץ רותיפ גם



 

 המברג שושנה

 

 ברלין,  בעיר בגרמניה נולדה 

  9191  בשנת לארץ העלת

 .9199   בשנת שמריהו לכפר הוהגיע

 ,    בנים לשני אמא

 . נינים  9 ו   נכדים 9  ל סבתא

 

 .ביין מבושל אדום כרוב, בתנור עוף חזה לעצמה מכינה. סלטים הרבה אוכלת היום

 אכלה שלא נזכרת השינה ולפני ויזיהובטל או במחשב בערב שקועה האחרון בזמן

 .ערב ארוחת



 

      כהן אריאלה

 

 , שמריהו-בכפר נולדה אריאלה

 , שמריהו לכפר ראשונה בת

 . היום עד בו מסתובבת וגאה שמחה

 .נכדים 1  ל  וסבתא ילדים 9  ל  אמא

 

 

 .עוגות או שוקולד צריך לרצות אותה רוצים עם. מתוקים כמובן? לאכול אוהבת ומה

 באמא  שהכינה לה אומלט ריבה וגבינה היא גם מוכנה ונזכרת בגעגועים

 .מתוקות כמובן מאודות איטריות -" נודלן-דאמפ" 



 

      משולם רותי

 

 , אביב-בתל נולדה רותי

 ,  9169 בשנת שמריהו לכפר ההגיע

ונין  נכדים  1 -סבתא לו ילדים  9 -  ל אמא

 . אחד

 כל לטעום אוהבת. מהחיים להנות אוהבת

 .מיוחדים מאכלים גם, דבר

 מרקים. בחורף מתענגת על

 ת מסלטים, ירקות מבושלים ופרות.יובקיץ נהנ

 



 

 

     גבינה כופתאות

 מאת: קלרה וייס

 

   

 :מצרכים

 טעם טיב גבינה 9

 רגיל קמח כפות 2

 סולת כפות 2

 ביצה 9

 סוכר כפית 9

 מלח קורט

 

 

 :ההכנה אופן

 

 .למקרר שעה להכניס, החומרים כל את לערבב

 .רותחים םבמי דקות 21 ולבשל עיגולים ליצור

 

 הטעם לפי וקינמון  סוכר, לחם פרורי מעט  להוסיף, חמאה מעט מחבט על לחמם

 .המחבט ניעור כדי תוך דקות מספר  לטגן, למחבט הכופתאות את להוסיף

 

 



 

 פרג עוגת

 מאת: קלרה וייס

 

 

 :מצרכים

 חמאה או/  מרגרינה' גר 911

 סוכר' גר 211

 ביצים 6

 קינמון כפית

 .רדתמגו לימון קליפת

 פרג' גר 211

 חלב כפות 6

 עץ תפוחי 2

  .אוסם קמח כפות 2

 

 

 :ההכנה אופן

 וקליפת קינמון כפית, חלמונים 6, סוכר' גר 211 ,חמאה/  המרגרינה את יחד לערבב

 .לימון

 .ולקרר – רותח חלב כפות 6 עם פרג' גר 211 לערבב נפרדת בקערה

 .אוסם קמח כפות 2 -ו, מגורדים עץ תפוחי 2, הפרג את לתערובת להוסיף

 ידנית עדינה בבחישה לבלילה ולהוסיף, חלבונים 6 מ חזק קצף להכין

 בחום בינוני. בתנור לאפות

 



 

 עץ תפוחי עוגת

 מאת: אריאלה כהן

 

 

 :מצרכים

 עץ תפוחי 9

 אדום יין כפות 9

 סוכר וחצי כוס

 ביצים 9

 .שמן כוס

 קצוצים אגוזים כוס 9/2

 קינמון מעט

 

 

 :ההכנה אופן

 

 .שעה חצי -ל ביין ולהשרות לקוביות העץ תפוחי את תוךלח

 .ולאפות המושרים התפוחים את להוסיף, יחד המצרכים יתר את לערבב

 .וניל תמצית או לימון קליפת מעט להוסיף ניתן

 



 שזיפים/  משמשים – פירות עוגת

 

 מאת: רותי משולם

 

 

 :מצרכים

 

 חמאה' גר 211

 סוכר' גר 211

 תופח קמח' גר 211

 ביצים 9

 .וניל סוכר, קינמון

 .שזיפים או משמשים:  פרי ג"ק 9

 

 

 :ההכנה אופן

 

 .הפרות את מעל ומניחים בתבנית משטחים,  יחד הבצק חומרי כל  את מערבבים

 בחום בינוני עד שמשחים  בתנור אופים

 



 תפוזים קרם

 

 מאת: שושנה המברג

 

 

 כוס חצי, שלמות ביצים 2, ורקורנפל כף, מים כוס חצי, לימון 9, תפוזים 9 -מ מיץ

 . סוכר

 .סמיך ונעשה שרותח עד בישול כדי תוך חזק מקציפים, גדול לסיר הכל את מכניסים

 

 שומרים במקרר.

 

 אפשר לאכול כך או להגיש עם פרות.

 

 

 



 מישמש עוגת

 

 מאת: שושנה המברג

 

 

 :מצרכים

 חמאה' גר 991

 ביצים 2

 חמוצה שמנת 9

 אוסם קמח כוס 9 9/2

 סוכר כוס

 משמשים ג"ק 9

 

 

 :ההכנה אופן

 

 .המשמשים למעט המצרכים כל את לערבב

 .ולאפות המשמשים את מעל לפזר, תבנית על לשטח



 פרג שמרים עוגת

 

 מאת: ציפורה הימלפרב

 

 שמרים  בצק

 :מצרכים

 

 רגיל קמח כוסות 9

 חלמונים 2

 חמאה' גר 211

 סוכר כפות 9

 אשל 9

 וניל תמצית

 .יבשים שמרים שקית או,  שמרים' גר 91

 .חלב מעט

 :ההכנה אופן

 .סוכר וכפית מחומם חלב מעט עם השמרים את להמיס

 .וללוש הוניל ותמצית האשל, הסוכר, החלמונים, הקמח את להוסיף

 עד פעם כל לרדד חלילה חוזר וכך, חמאה' גר 91 ולהוסיף הבצק את לרדד

 .החמאה כל את שמסיימים

 .לתפוח לבצק לתת

 

 

 :פרג מילוי

 (כוס בערך) חלב קצת פעם כל ולהוסיף, קטנה אש על לבשל פרג' גר 911

 . וצימוקים דבש כפות 2, סוכר כוסות 2 להוסיף התקרר שהפרג אחרי

 .מגורד עץ תפוח להוסיף גם אפשר

 של חלמון למעלה מפזרים, מגלגלים, בינתיים שתפח השמרים בצק את ממלאים

 .ואופים ביצה



 רבו'ג עוגת

 סלעימאת: קלרה 

 :לבצק מצרכים

 רגיל קמח ג"ק 9/2

 חמאה' גר 291

 ביצה 9

 פושרים מים כוס 9/9

 סוכר גדושות כפות 2

 שמרים' גר 21

 אפיה אבקת שקית 9/2

 

 :ההכנה אופן

 .לתפוח לבצק ונותנים – המצרכים כל את יחד לשים

 :מילוי

 .לימון קליפת, סוכר כוס, טחונים אגוזים ג"ק 9/9

 .צימוקים להוסיף ניתן. האש על לדקה צרכיםהמ כל את יחד להרתיח

 הרכבת העוגה:

 .תבנית של בגודל עלים שלושה מרדדים, חלקים לשלושה הבצק את מחלקים

 .שלישי עלה זה ועל מילוי, שני עלה, המילוי את ואז ראשון עלה מניחים

 .דקות 91 -כ מעלות 911 -ב אופים



 אורז עם קורקבנים

 מאת: חנה דובוצ'ינסקי

 

  :לקורקבנים מצרכים

 וחצויים נקיים קורקבנים ג,\ק 9

 שום שיני 2 -ו קצוצים בצלים 9

 קטן עגבניות רסק 9

 סויה רוטב כוס  9/9

 אדום יין כוס 9/9

 מים כוס 9/9

 

 :ההכנה אופן

 .קלות ומטגנים הקורקבנים את מוסיפים, והשום הבצל את מעט מטגנים

 .שמתרכך עד קטנה אש על ומבשלים החומרים ושאר, עגבניות רסק את מוסיפים

 

 :האורז הכנת

 מים כוסות 9 9/2 ומוסיפים קלות מטגנים, שטוף אורז כוס מוסיפים, בצל מטגנים

 עד ומבשלים קטנה לאש מעבירים, כרצונכם( תירס, גזר, אפונה)  שימורים מקופסת

 .נספגו שהמים

 



 :בית תוצרת לבנה גבינה

 מאת: קלרה סלעי

 

 :מצרכים

 שמנת 9

 לאש 9

 חומץ כף

 מלח קורט

 

  :ההכנה אופן

 .שעות 92 למשך ותולים לחיתול מכניסים, בקערה המצרכים כל את מערבבים

 

 .למקרר ומכניסים לקערה מוציאים

 

 .דעתכם על העולה כל,  שום, ירוק בצל, עירית:  עם לערבב אפשר



 ברוט מנדל

 מאת: ציפורה הימלפרב

 

 :מצרכים

 רגיל קמח כוסות 2

 גס טחונים שקדים' גר 911

 ביצים 9

 סוכר כוס

 שמן כוס 9/2

 אפיה אבקת שקית 9

 .וניל קצת

 

 :ההכנה אופן

 .שמתייבש עד ואופים תבנית על משטחים, המצרכים כל את יחד לשים

 .סגורה בקופסא ושומרים לעוגיות חותכים



 בשר ללא טעימה ארוחה

 מאת: שושנה המברג

 

  :מצרכים

 חציל 9

  עגבניות 2

 צהובה גבינה

 קטשופ

 אורגנו

 

 :ההכנה אופן

 מורחים, אובן בטוסטר משומן אפיה נייר על מניחים, מ"ס 2 -כ בעובי חציל פורסים

 ומלמעלה, עגבניות פרוסות מוסיפים, צהובה גבינה פרוסת, קטשופ פרוסה כל על

 .ומלח אורגנו,  מגורדת גבינה מפזרים

 .שעה כחצי לתנור מכניסים

 .חסה וסלט אפוי מהאד תפוח עם להגיש אפשר



 

 ירקות פשטידת

 מאת: שושנה המברג

 :מצרכים

 'קוטג 2

 ביצים 9

 אוסם קמח כפות 9

 חמאה' גר 91

 (אספרגוס/  ברוקולי) רצון לפי ירק

 מלח קורט

 .מגורדת צהובה גבינה

 

 :ההכנה אופן

 .בתנור ולאפות החומרים כל את יחד לערבב



 גבינה עוגת

 מאת: שושנה המברג

 

 :מצרכים

 ביצים 6

 סוכר כוס 9

 1% סקי גבינת חבילות 9

 אוסם קמח כפות 2

 קורנפלור כף 9

 לימון וקליפת מיץ

 

 :ההכנה אופן

 .החלבונים את להקציף

 .עדין בערבוב לחלבונים ולהוסיף החומרים שאר כל את לערבב

 .מעלות 991 -ב לאפות

 

 .מצה קמח או אדמה תפוחי קמח עם הקמח את להחליף אפשר בפסח

 



  

 מתכון הבא נותנת לנו בהמלצה חמה ובאדיבות קלרה סלעי.ה

 בצק קל להכנה ונפלא למילוי הן לעוגות והן למלוחים.

 

 

 נקרא לו ברשותכם 

 בצק  קלרה:

 

 בצק מעולה, מתאים לריבה, פרג, שוקולד, כיד הדמיון..
 
 

 גר' קמח רגיל 911
 

 גר' חמאה 211
 

 כוס מיץ תפוזים 
 
  כף סוכר 9
 

 ד, ללוש בידלערבב הכל יח
 

 להשאיר לילה במקרר.
 

 למחרת לרדד , למלא, לגלגל, מלמעלה צהוב של ביצה.
 
 
 

 ניתן להשתמש בבצק גם למילוי מלוח, אבל ללא הכף סוכר



 פשטידת חצילים
 
 
 כוסות קמח 2

 גר' מרגרינה רכה 911

 שמנת חמוצה

 

 למילוי:

 גניםחצילים גדולים מקולפים, חתוכים לפרוסות, מומלחים ומטו 2

 עגבניות חתוכות לפרוסות מיובשות בתנור 9

 ביצים 2\גר' גבינת מוצרלה 211-911

 שמנת מתוקה לבישול 9

 בזיליקום

 אורגנו

 מלח

 פלפל

 

מערבבים את חומרי הפאי, לשים בצק 

מסדרים בתבנית דפנות מרופדות אופים עד 

 שמתחיל להזהיב

 

 ושוב הגבינה. מסדרים חצילים, אורגנו טרי, מחצית הגבינה, עגבניות

 טורפים ביצים, עם שמנת מתוקה שופכים על הכל ואופים בתנור עד שמזהיב.



 גולש הונגרי –פפריקש 

 

 מאת: קלרה סלעי

 

  מצרכים:

 כרעיים 9

 בצלים גדולים 2

 כף פפריקה מתוקה.

 קורט מלח

 עגבניה 9/2

 פלפל ירוק 9/2

 כוס מים.

 מעט שמן

 תפוחי אדמה 2

 

 אופן ההכנה:

 

הבצל בסיר עם מעט שמן עד שיזהיב , להוסיף את הכרעיים , לערבב קלות, לטגן את 

 9/2להוסיף את הפפריקה ומיד את המים , שהעוף יהיה כמעט מחוסה. להוסיף 

 עגבניה ולבשל על אש קטנה כשעה.

 פלפל ירוק ולבשל עוד כחצי שעה. 9/2להוסיף תפוחי אדמה חתוכים לחצאים, 

 

 בצקניות:

 ביצה 9

 כף שמן

 ט מלחקור

 קמח.

מערבבים יחד את הביצה, השמן, המלח, ומוסיפים קמח עד שנוצר בצק לא סמיך 

 מידי.

 מבשלים בסיר עם מים ומלח.

 

 מגישים ליד העוף.

 



 

 

 

 לחמניות גבינה

 

 

  מצרכים:

 

 גר' גבינה לבנה 291

 ביצה 9

 כוס קמח אוסם 9 9/2

 גר' גבינה צהובה 911

 גר' חמאה מלוחה. 911

 

 

 ה:אופן ההכנ

 

 לערבב יחד את כל החומרים, ליצור עיגולים, להניח על תבנית משומנת.

 למרוח בחלמון של ביצה ולאפות בתנור בחום בינוי כחצי שעה )עד שיזהיב(

 

 אפשר לגוון את הלחמניות ולהוסיף גבינה מלוחה, גבינת רוקפור, גבינת זיתים ועוד..



 נוסח הונגרי –פשטידת תפוחי אדמה 

 

 סלעי / קלרה וייסמאת: קלרה 

 

 

 מצרכים:

 

 תפוחי אדמה מבושלים 9-9

 ביצים קשות 9-9

 גר' חמאה 91

 קורט מלח

 שמנת חמוצה 9

  גר' גבינה צהובה. 91

 

 אופן ההכנה:

 

לסדר בתבנית שכבות של תפוחי אדמה, ביצה קשה, ביניהם לפזר מעט חמאה, מעט 

 גבינה צהובה, מלח, ומעל לשפוך את השמנת החמוצה.

 

 מעלות בערך כשעה, עד שהמאפה מזהיב. 911 -ת בתנור שחומם מראש ללאפו

 

 



 עוגת שוקולד

 

 מאת:  רותי משולם

 

  

 מצרכים:

 

 כוס שמן 9

 כוס קמח אוסם 9

 שמנת מתוקה 9

 כוס שוקולית 9

 ביצים. 9

 כוס סוכר

 גר, 911חפיסת שוקולד  9

 

 

 אופן ההכנה:

 

 קולית , הסוכר והביצים.שמנת מתוקה, השו 9/2מערבבים את השמן, הקמח, 

 מכניסים לתבנית מלבנית ואופים בחום בינוני כחצי שעה, עד שהקיסם יוצא יבש.

 

 השני של השמנת המתוקה. 9/2 -בינתיים ממיסים את השוקולד עם ה

 מוציאים את העוגה ושופכים את השוקולד על העוגה בעודה חמה.

 

 

 

 



 

 ריאלהאו יותר נכון לקרוא לזה הופל של א –פנקייק 

 

 בגעגועים לילדות נותנת לנו אריאלה את מתכון הוופל 

 שאמא היתה מכינה לה כילדה

 והיא מכינה היום לנכדים.

 

 

  מצרכים:

 

  ביצים 9

 חב' מרגרינה )או חמאה( 9

 כוס סוכר 9

 קמח אוסם 9

 שמנת חמוצה. 9

 

 

 אופן ההכנה:

 

 לערבב יחד את כל החומרים.

 

 פוך כל פעם חצי מצקת ולטגן כל צד עד שיזהיב.לשמן קלות את מכשיר הוופל, לש

 

 תוסיפו כיד הדמיון, שוקולד, מייפל, סוכר, אגוזים ועוד.

 

 

 



 

 

 שעלו על שולחננו במשך השנים...ועוד תפריטים מעניינים 

 כי מה שאתם לא יודעים, אנחנו בארוחות גם לפעמים חוגגים...

 

 

 
 
 
 

 לחם בירה
 
 
 
  קמח אוסם 9

 הפחית בירה שחור

 כפית מלח

 

 לערבב

 

 להוסיף:

 כוס מעורב של גרעיני חמניה, זיתים, בצל מטוגן, סומסום, אגוזים 9/9

 

 מעלות 911 -דקות ב 99לשמן תבנית אינגליש קיק, ולאפות 

 
 

 

 



 
 סלט שעועית ירוקה

 

 מצרכים:

 של סנפרוסט שעועית ירוקה עדינהחבילה 

 פקאן מסוכרגר'  911

 

 לרוטב:

 

 כפות בלסאמי 9

 כפות שמן זית 9

  כפות שמן רגיל 9

 כפית מלח 9/2

  פלפל

 

 אופן ההכנה:

 

 ולקרר. לבשל בישול קל את השעועית

 

 לערבב את כל חומרי הרוטב.

 

 לשפוך כרבע שעה לפני ההגשה הרוטב על השעועית.

 ולפזר פקאנים מסוכרים.

 

 



 

 ים.עוגה בחושה בניחוח תפוז, עם מרציפן שקדים וגם קישוט של שקדים פרוס

 

 

 

 מצרכים

 

 לעוגה:

 גרם חמאה 211

 921כוס סוכר ) 2/9

 גרם(

 9/2-קליפה מגוררת מ

 תפוז

 גרם מרציפן 211

 ביצים 9

 גרם( 991כוס קמח ) 9

 כפית אבקת אפייה 9

 

 לתוספת:

כוס שקדים  9/9

 פרוסים

 
 

 

 

 

 אופן ההכנה:

 

 לערבב יחד את כל חומרי העוגה.

 שקדים ולשפוך על זה את הבלילה.לפזר בתחתית התבנית את ה

 מעלות. 911 -לאפות כחצי שעה ב



 עוגת גלידה
 
 
 

 שמנת מתוקה להקציף 9.9  :   9שכבה 

 גר' נשיקות שבורות 991להוסיף   

 להכניס למקפיא  

 

 שמנת מתוקה להקציף 9.9 :2שכבה 

 כפות גדושות ריבת חלב 9-9להוסיף   

 להכניס למקפיא  

 

 ולד מרירגר' שוק 911 :9שכבה 

 גר' שוקולד חלב 911  

 גר' חמאה 911  

 להמיס לערבב, לקרר ולשפוך על העוגה הקפואה.  

 

 

 


