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גם טבעונים יכולים ליהנות ממגוון תבשילים 
ונזידים חורפיים. מרכז החוויה הטבעונית 

מגיש שלל מתכונים שיחממו את הבטן 
וישמרו על הלב, כולל חריימה מטופו 

וטראפלס מחלב קוקוס. מטבע הדברים

מה טופו 
תבשיליך

צילום וסגנון שרית גופן

תבשיל קוביות דלעת, 
עדשים וכוסברה

ל-4 מנות

2 כוסות עדשים שחורות מונבטות 
או מושרות למשך 12 שעות

1 כף כמון
2 בצלים סגולים

400 גר' דלעת
2 כפות שמן זית

2 כפות מים
¼ כפית הל טחון
½ כפית כורכום

1 כפית מלח
½ צרור כוסברה קצוצה

אופן ההכנה
מבשלים את העדשים במים  jj

רותחים עם כף כמון עד לריכוך 
ומסננים.

חותכים את הבצלים  jj
לרצועות ואת הדלעת לקוביות. 

מחממים בסיר את שמן הזית 
ומאדים את הבצל עד השחמה.
מוסיפים את קוביות הדלעת  jj
עם 2 כפות מים, ההל הטחון, 
הכורכום והמלח ומערבבים 
היטב 5 דקות עד שהדלעת 

רכה.
מוסיפים את העדשים,  jj
מערבבים יחד ומבשלים 

עוד כדקה. מכבים את האש 
ומוסיפים את הכוסברה.

כשרדרגת קושיזמן הכנה
פרווהקל45 דקות*

 טבעוני

 ממרח כפרי 
עם אגוזים

4 קישואים בגודל בינוני
½ כוס שמן זית

2 בצלים גדולים
½1 כוסות אגוזי מלך

1 כפית שטוחה מלח אטלנטי
1 כפית פלפל שחור

אופן ההכנה
חותכים את הקישואים  jj

לקוביות ומניחים בקערה. 
מפזרים מעל קוביות 

הקישואים שמן זית בנדיבות 
ומקפיצים כך שיהיו מצופות 

היטב בשמן.
מניחים בתבנית מרופדת  jj
בנייר אפייה ואופים בחום 
בינוני עד השחמה )40-30 

דקות(.
חותכים את הבצלים  jj

לרצועות ומטגנים בשמן זית 
עד השחמה יפה.

טוחנים בפולסים במעבד  jj
מזון את הקישואים, הבצלים 

ואגוזי המלך )שומרים על 
מרקם גס(, ומתבלים במלח 

ובפלפל.

כשרדרגת קושיזמן הכנה
פרווהקלשעה

 טבעוני

* משרים במים עדשים לא 
מונבטות 12 שעות

ממרח כפרי 
עם אגוזים

 תבשיל קוביות דלעת, 
עדשים וכוסברה
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"חריימה" טבעוני: 
קציצות טופו וירק

ל-4 מנות

לקציצות
300 גר' טופו

½ צרור פטרוזיליה
½ צרור כוסברה

חופן שמיר ו/או בזיליקום
3 שיני שום

3 כפות קמח חומוס ו/או עדשים
3 כפות שמן זית

לרוטב
3 גמבות

6 עגבניות
6 שיני שום

2 כפות שמן זית
1 כף פפריקה מתוקה ו/או חריפה

1 כף כמון
מלח, פלפל

1 כוס מים
½ צרור כוסברה קצוצה

אופן ההכנה
טוחנים במעבד  jj :קציצות

מזון את הטופו עם כל עשבי 
התיבול, השום, הקמח והשמן.
משמנים נייר אפייה על גבי  jj

תבנית. יוצרים מהתערובת 
קציצות ומניחים על התבנית. 

משמנים את הקציצות 
מלמעלה במברשת ומכניסים 
לתנור שחומם ל-180 מעלות 

ל־25-20 דקות. מקררים.
חותכים את הגמבה  jj :רוטב

לרצועות, את העגבניות 
לקוביות, ואת השום קוצצים 
דק. מחממים את שמן הזית 

במחבת רחבה. מוסיפים את 
השום ומקפיצים דקה. מוסיפים 

את הגמבה והעגבניות, 
מערבבים ומבשלים 5-4 דקות.

מוסיפים את הפפריקה, הכמון,  jj
המלח והפלפל ומערבבים. 

מוסיפים את המים, מערבבים 
ומכסים את המחבת במכסה. 
מבשלים על אש בינונית 20 

דקות עד שהגמבה והעגבניות 
נמסות )ניתן להוסיף מים(. 

מכבים את האש.
מכניסים את הקציצות  jj :הגשה

לרוטב ומפזרים כוסברה.

כשרדרגת קושיזמן הכנה
פרווהבינונישעה וחצי

 טבעוני

 מג'דרה של מש 
מונבט, אוכמניות 

וגרעיני דלעת

ל-4 מנות

1 כוס אורז מלא
2 כוסות מש מונבט או מש 

שהושרה לילה במים
2 בצלים לבנים בינוניים

2 כפות שמן זית
1 כפית כמון

1 כפית כורכום
¾ כף מלח

חופן אוכמניות מיובשות
חופן גרעיני דלעת

אופן ההכנה
מבשלים את האורז לפי  jj

הוראות היצרן. 
מבשלים בסיר עם מים  jj

רותחים את המש עד ריכוך 
)מש מונבט כ-10 דקות, מש 

מושרה כ-20 דקות( ומסננים. 
חותכים לקוביות את  jj

הבצלים. מחממים מחבת 
גדולה עם שמן הזית, 

ומוסיפים את קוביות הבצל, 
הכמון, הכורכום והמלח. 

מערבבים היטב עד שהבצל 
משחים.

מוסיפים את האורז  jj
המבושל, המש המבושל ומעט 
מים במידת הצורך, מערבבים 

היטב ומבשלים 2-3 דקות 
עד שהטעמים מתמזגים. 

מכבים את האש ומוסיפים את 
האוכמניות וגרעיני הדלעת. 

מערבבים ומגישים.

כשרדרגת קושיזמן הכנה
פרווהקלשעה *

 טבעוני

* אם לא משתמשים במש מונבט, 
משרים במים את המש לילה שלם 
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נזיד מפואר של 
עדשים שחורות

ל-4-5 מנות

3 כוסות עדשים שחורות
1 בצל סגול

½ כפית זרעי כמון שלמים
½ כפית זרעי כוסברה שלמים

3 תרמילי הל )לפתוח אותם 
מעט(
1 גזר

1 תפוח אדמה קטן
1 כפית פפריקה

1 כפית פלפל שחור
1 כפית כורכום
½ כפית בהרט

3 שיני שום
3 עגבניות בשלות מקולפות

כ-2 ס"מ שורש ג'ינג'ר טרי
½ פלפל צ'ילי אדום טרי )אפשר 

פחות(
שמן זית לטיגון

אופן ההכנה
מבשלים את העדשים  jj
השחורות כ-20 דקות. 

קוצצים את הבצל הסגול  jj
ומטגנים בסיר בשמן זית עד 

השחמה קלה. מוסיפים את זרעי 
הכמון, זרעי הכוסברה ותרמילי 

ההל עד שהם מעלים ניחוח.
מגררים את הגזר בפומפייה  jj

גסה, וחותכים את תפוח 
האדמה לקוביות קטנות. 
מוסיפים את הגזר ותפוח 

האדמה לסיר הבצל והתבלינים 
וממשיכים לטגן ולערבב. 

מפזרים מלמעלה את שאר 
התבלינים וממשיכים לערבב.

טוחנים במעבד מזון את שיני  jj
השום, העגבניות, הג'ינג'ר 

והצ'ילי. מוסיפים את התערובת 
וכן את העדשים השחורות 

לסיר. מביאים לרתיחה 
ומוסיפים מעט מים עד כדי 

כיסוי. מנמיכים את האש 
ומבשלים כ-30-20 דקות. 

אם חסרים נוזלים בתבשיל, 
מוסיפים מעט מים.

כשרדרגת קושיזמן הכנה
פרווהבינוני־קלשעה וחצי

 טבעוני

תבשיל שעועית 
אדומה ועשבי תיבול

משרים את השעועית 10-12 
שעות במים

ל-4 מנות
2 כוסות שעועית אדומה

1-2 כפות כמון
1-2 כפות פפריקה מתוקה

2 פלפלים אדומים
4 שיני שום

2 כפות שמן זית
1 כפית מלח

מיץ טרי מ-1-2 לימונים
חופן נענע טרייה

½ צרור פטרוזיליה
½ צרור כוסברה

½ צרור שמיר

אופן ההכנה
מבשלים את השעועית  jj

בסיר עם מים רותחים עד 
ריכוך, עם כף כמון וכף 

פפריקה. כשהשעועית רכה, 
מסננים ומקררים.

חותכים את הפלפלים  jj
האדומים לקוביות ואת השום 

לפרוסות. מחממים מחבת 
גדולה עם 2 כפות שמן זית. 
מקפיצים את השום הפרוס 

ואת קוביות הפלפלים 5 
דקות.

מוסיפים את השעועית  jj
המבושלת וכן מלח, כמון, 

פפריקה ומיץ לימון. מערבבים 
היטב ומבשלים יחד עוד 5 

דקות. מכבים את האש.
קוצצים את כל עשבי  jj

התיבול: נענע, פטרוזיליה, 
כוסברה ושמיר, מוסיפים 
לתבשיל, מערבבים היטב 

ומגישים.
התבשיל הזה מוצלח  jj :טיפ

גם כסלט קר.

כשרדרגת קושיזמן הכנה
פרווהקלשעה

 טבעוני
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כשרדרגת קושיזמן הכנה
פרווהבינוני חצי שעה

טראפלס שוקולד 
בחלב קוקוס

½1 כוסות חלב קוקוס )מומלץ 
ללא חומרים משמרים, של חברת 

)Aroy-D
400 גר' שוקולד מריר איכותי, 

מינימום 60% מוצקי קקאו

תוספות לבחירה
אגוזי מלך, אגוזי לוז, שקדים, 

פקאן סיני, צימוקים או אוכמניות
ליקרים שונים

קליפת תפוז מגוררת
תמצית וניל אמיתית

להגשה
אבקת קקאו

אופן ההכנה
מחממים את חלב הקוקוס  jj
בסיר קטן, מביאים לרתיחה 

ומסירים מהאש. שוברים את 
השוקולד לקוביות, מוסיפים 

לחלב הקוקוס ומערבבים 
במרץ. אם השוקולד לא נמס, 

מרתיחים שוב. 
קוצצים גס את האגוזים  jj

שבחרתם ואת הצימוקים או 
החמוציות ומוסיפים לסיר יחד 

עם התוספות שבחרתם. יוצקים 
לכלי זכוכית שטוח ומכניסים 
למקפיא מכוסה בניילון נצמד 
לכשעתיים )אפשר גם לצקת 
לתבניות שקעים קטנות של 

סיליקון(. 
מוציאים מהמקפיא,  jj :הגשה

מניחים בחוץ כמה דקות, 
ובעזרת סכין שוברים לחתיכות 

)לא בגודל ובצורה אחידים(. 
מעבירים לצלחת ומפזרים 

מלמעלה במסננת אבקת קקאו.
מוציאים  jj :הצעת הגשה

מהמקפיא, מניחים לכמה דקות 
וקורצים כדורים קטנים. אפשר 
לנעוץ בתוך כל כדור אגוז לוז 
קלוי מומלח. מגלגלים בקקאו 

או בקוקוס. אם הטראפלס 
מתחילים להתרכך, מכניסים 

למקרר לרבע שעה נוספת 
לאחר הגלגול.

 טבעוני

 פילאף בורגול 
וירקות

ל-4 מנות

2 כוסות בורגול גס
מעט שמן זית

4 כוסות מים רותחים
2 בצלים

1 פלפל אדום גדול
1 חבילת פטריות, פרוסות

1 גזר גדול
½ כוס צימוקים כהים )אפשר גם 

אוכמניות מיובשות(
1 כוס פטרוזיליה קצוצה )או בצל 

ירוק קצוץ או נענע קצוצה(
מעט מלח

להגשה
½ כוס גרעיני דלעת קלופים, לא 

קלויים
½ כוס גרעיני חמניות קלופים, 

לא קלויים
  

אופן ההכנה
בסיר גדול מטגנים את  jj
הבורגול במעט שמן זית. 

מוסיפים 4 כוסות מים רותחים 
ומביאים לרתיחה נוספת. 

מנמיכים את האש ומבשלים 
עד שכל הנוזלים נספגים. 
מכבים את האש ומניחים 
לצינון. לאחר שהבורגול 

מתקרר מעט, מפרידים את 
הגרגירים בעדינות במזלג.

חותכים את הבצלים לרצועות  jj
דקות. מטגנים בשמן במחבת 
עד השחמה ומסירים מהאש. 

חוזרים על הפעולה עם הפלפל 
האדום, הפטריות הפרוסות 

והגזר. חשוב לטגן כל ירק 
בנפרד, כדי שלא ייצא עיסתי.

קוצצים את הצימוקים גס  jj
ומטגנים אותם קלות. מעבירים 
לקערה את הירקות המטוגנים, 
את הבורגול, הצימוקים, עשבי 
התיבול ומעט מלח. מערבבים 

בעדינות.
קולים מעט על מחבת  jj :הגשה

יבשה את גרעיני הדלעת 
וגרעיני החמניות ומפזרים 

אותם מעל תבשיל הבורגול.

כשרדרגת קושיזמן הכנה
פרווהבינונישעה ורבע

 טבעוני

המרכז הקולינרי החוויה הטבעונית מציע סדנאות חווייתיות והרצאות של למעלה מ־40 שפים, תזונאים ובעלי 
מקצוע בתחום הטבעונות והבריאות. במרכז מלמדים איך לטפל נכון בחומרי גלם וכיצד להכין מגוון רחב וססגוני 

של מנות טבעוניות טעימות ומיוחדות, לא רק לטבעונים. המרכז ממוקם בבית הבאר המרשים, שנבנה לפני למעלה 
מ־150 שנה. בן צבי 78, תל־אביב, htvegan.co.il ,03-5738883 )כשר(

לזמן ההכנה יש להוסיף שעתיים 
לאחסון הטראפלס במקפיא וני
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