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 למה בחרנו לעסוק באתגר שלנו בנושא זה? 
 

עוזרות להורינו לבשל  שלושתנובחרנו לעסוק באתגר זה בגלל מאז ומתמיד 

ולאפות במטבח במועדים ובחגים ,בעיקר עזרנו לבשל את המאכלים שמאפיינים 

את העדות של כל אחת מאיתנו, ובגלל זה תמיד התעניינו, הסתקרנו ורצינו לדעת 

 מתעניינות שלושתנואיך לבשל ולאפות מאכלים ותבשילים של עדות אחרות, לכן 

  ל מאכלים של עדות שונות משלנו .ורוצות לדעת יותר ע יותר

בספר המתכונים שלנו , קיימים מתכונים של המאכלים הנפוצים של כל העדה  

ללמוד, וכמובן  ,הם מקובצים ביחד כך שיהיו בהישג יד קל לכל אדם שירצה לעיין,

 בהם.להשתמש 
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העדה 

יתהתימנ   
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מידע על העדה                                        

יהדות תימן היא קהילה יהודית עתיקת יומין. על פי החלוקה המודרנית המכנסת את 

מרבית קהילות היהודים יוצאי אירופה תחת הכותרת "אשכנזים", ואת קהילות צפון 

אפריקה, והמזרח התיכון, כ"ספרדים", יש לראות את קהילת היהודים יוצאי תימן 

 כקהילה שלישית, מכיוון שהיא שונה במבטא, בנוסח התפילה, במנהגיה ועוד.
 המטבח התימני כולל מאכלים אופייניים ובהם:

סלוף, דומה ללאפה המוכרת בישראל. לחוח, עשוי ממרכיבים דומים לסלוף, על גבי 

 מחבת המחוממת על אש גבוהה. מלאווח, הבצק דומה לבצק עלים.

 .מרק תימני, ובו בשר בקר או עוף וירקות כמו בצל, כרפס ופטרוזיליה

 מורכב מגבינות, אשל, קמח סמנה ותבלינים. זום, תבשיל ה

 נאכל בין היתר בצאת יום הכיפורים. 

 חילבה, משמש כמטבל, ממרח או תוספת למרק. וכדומה.
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חנון'ג  
 מידע כללי על המאכל

תימני מסורתי שמקורו ביהדות עדן-ג'חנון הוא מאכל יהודי  

הג'חנון עשוי מקמח לבן, מרגרינה או חמאה מזוקקת, קורט מלח וסוכר 

.המעובדים ומקופלים שוב ושוב ליצירת בצק עלים  

:מצרכים  

 קילו קמח

 שקית אבקת אפייה 1

 כפות סוכר 6

 כפות סילאן 2 

 כף מלח

 כוסות מים פושרים 2.5

 רבע כוס שמן

הגרם מרגרינה רכה למריח 020   
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 אופן הכנה:

למי שיש בבית מיקסר הכניסו את כל המרכיבים חוץ מהמים לקערת המיקסר עם וו לישה 

.ם בהדרגה, עד קבלת בצק אחידדקות כאשר מוסיפים את המי 10והתחילו לערבב כ   

למי שאין מיקסר הכניסו הכל לקערה גדולה והתחילו ללוש עד קבלת בצק אחיד )קיבלתם גם 

דקות. 20שך מתכון וגם אימון ידיים(. לאחר מכן כסו את הבצק עם מגבת למ  

.לאחר המנוחה מוסיפים את רבע כוס השמן שהכנו, ולשים עד שהשמן נספג בבצק  

ם ומשמנים כל כדור. לאחר עיגולים, מעבדי 14-12לאחר שהשמן נספג, מחלקים את הבצק ל 

מכן מניחים את הכדורים על נייר אפייה משומן ומכסים בניילון נצמד. נותנים לכדורים לנוח עוד 

.שעות 6 -כ  

העבודה ומתחילים לפתוח כדור כדור, יש  שעות, משמנים את משטח 6לאחר שהכדורים נחו 

למתוח ככל שניתן את הכדור מכל הצדדים כך שיצא לכם כמו דף דק דק, לאחר הפתיחה 

.מורחים בעזרת הידיים את המרגרינה ומתחילים לקפל את הבצק  

הקיפול נעשה כך שמקפלים מצד ימין שליש מהבצק לכיוון המרכז ואז מצד שמאל מקפלים 

לכיוון המרכז, מורחים עוד מרגרינה ואז מתחילים לגלגל. בזמן הגלגול מותחים מעט את הבצק 

.כלפי חוץ כך שנותר לכם כמו נקנקיה/ גליל  

לאחר שסיימתם לפתוח ולגלגל את כל הכדורים, הכניסו לסיר ששומן היטב מבעוד מועד, וסדרו 

.ו את הסיראת הג'חנונים בשכבות שתי וערב, לבסוף הניחו נייר אפייה וסיגר  

 אפייה:

.ות לכל הלילהמעל 110-100הכניסו את סיר הג'חנון לתנור בחום של   

אני אוהבת לשים על נייר האפייה כמה ביצים שיהיו כל הלילה ובבוקר יש בנוסף גם ביצים קשות 

.חומות  

הדרך המסורתית להגשה היא כמובן עם רסק עגבניות וסחוג, אצלנו בבית אוהבים לערבב את 

.הרסק והסחוג עם שמנת חמוצה, זיתים וסלט ירקות בצד  
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 קובנה
 מידע כללי על המאכל

הכובנה היא מאפה דמוי חלה עגולה ואוורירית מבצק שמרים, עשיר בחמאה מותכת 

שעות  12עד  8ך כסאמנה )לעיתים מוחלפת במרגרינה או בשמן(, הנאפה במש

מעלות צלזיוס. במקור נהוג  100-בטמפרטורה הנמוכה מ -ך סיר באפייה איטית בתו

לאפותה במשך כל ליל שבת )בתנור או על פלטה(, אזי צבעה הופך לחום כהה 

והקרקעית מתקשה )"קאעה"(. יש האופים את הכובנה בישול מלא לפני השבת 

 ומחממים רק בבוקר.

 

 מצרכים:

 קילו קמח רגיל  1

 כפות שמרים יבשים  2

 כף מלח  1

 כוס סוכר  3/4

 כוסות מים חמימים  2.5-3

חבילת מרגרינה / חמאה מזוקקת / סמנה  3/4    
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 אופן הכנה:

מנפים את הקמח אל תוך קערה, מוסיפים את השמרים ומערבבים היטב. לאחר מכן מוסיפים 1.

 .את המלח והסוכר לקמח המנופה ומערבבים עד היטעמות מלאה

צק מוסיפים מים בהדרגה לתערובת ומערבבים עד ליצירת הבצק. שימו לב: בשלב הזה הב2.

 .צריך להיות גמיש ולא רטוב מדי לכן היו עירניים עם המים

דקות ולשים שוב. אחרי הלישה יש לתת  15מכסים את הקערה ונותנים לבצק לנוח בערך 3.

פעמים  3לבצק שוב לנוח )ככל שניתן לו יותר זמן לנוח ולתפוח כך יותר טוב( ואז לשים שוב. כך 

 .עד שרואים שהבצק תפוח, אוורירי וחלק

 .ן לנוח ולתפוחחתיכות ונותנים לה 5.כשהבצק מוכן קורצים ממנו 4

 .מרגרינה/חמאה על דפנות סיר מורחים5.

.מרדדים כל כדור ומורחים מעט מרגרינה/חמאה רכה, מקפלים את הבצק לשניים מגלגלים 6

 .לשבלול ומניחים בסיר

חד ליד השני .באותו האופן משמנים ומקפלים את כל שאר הבצק ומסדרים את השבלולים א7

 .בסיר )עד שנוצרת מעין שושנה יפה של ארבעה שבלולים והחמישי באמצע(

 ..נותנים לבצק לנוח בסיר עוד עשרים דקות כדי לקבל תפיחה נוספת ולתנור8

דקות. בתוך התנור  20מעלות למשך  170-180-מכניסים את הסיר לתנור שחומם מראש ל9.

 .שמכסה הסיר מתרומם למעלה הבצק ממשיך לתפוח, כך

 ..כשתראו את הבצק המבצבץ וצבעו שחום, דעו שהקובנה מוכנה להגשה10
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 שוויה
 מידע כללי על המאכל

יה, או מחשוש )מערבית:  הוא מאכל תימני ודרום מערב محشوش( ֲשִוויֵּ

ל צלי סעודי מסורתי. הוא אחד ממאכלי העדה התימנית. זהו תבשיל ש

בשר שהיה נאכל בשבת ובחגים בעיקר בפסח, במהלך הג'עלה. לרוב הוא 

רק.מוגש קר. נהגו לשתות לצד השווייה שתייה חריפה, כגון ע  

:מצרכים  

:לבשר  

(5ק"ג צלי כתף )מספר  1  

 כפית מלח

 קמצוץ חוואייג' למרק

 שמן קנולה

:לרוטב  

 בצל גדול קצוץ דק

קצוצות 4-כתושות ו 8שיני שום: מתוכן  12  

עגבניות 5  

כפות רסק עגבניות 2  

½ צרורות כוסברה קצוצה 1  

 כף גדושה חוואייג'

  כוסות מים רותחים 2

 כף אבקת מרק עוף

פלפלוני שאטה, לא חובה 3-2פלפל ירוק חצי/שלם או   
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 אופן הכנה:

. מניחים את הבשר על רשת צפופה. מפזרים קמצוץ חוואייג' למרק וממליחים את הבשר, רק 1 

 מצדו האחד.

ת הופכים דקו 4-3דקות. לאחר  7-מעלות לכ 300עד  250. מכניסים לגריל בתנור בחום של 2 

 את הבשר לצד שני.

. בסיר רחב )רצוי עם תחתית עבה( ומעט שמן, מחממים בצל קצוץ ולאחר שמזהיב מוסיפים 3

 שום. אם רוצים מנה חריפה מוסיפים בשלב זה פלפל חריף/שאטה.

לסיר, מוסיפים  5-מתוך ה 4. חולטים וקולפים את העגבניות, מגרדים על פומפייה ומוסיפים 4 

כוסות מים רותחים, ומרק  תיכף רסק, צרור כוסברה וחוואייג'. מוסיפים את הבשר, מוסיפים ש

חה ומבשלים על אש קטנה. בהמשך כשהרוטב מסמיך מאד, מוסיפים עוד כף עוף. מביאים לרתי

 רסק וחצי צרור כוסברה.

. מבשלים בין שעתיים לשעתיים וחצי. בודקים אם הבשר מוכן באמצעות מזלג שנתקע בבשר. 5

 אם הוא רך והמזלג נתקע בקלות המנה מוכנה.

י שאטה מוציאים אותם לפני . בהגשה מפזרים עוד עלי כוסברה. אם המנה הוכנה עם פלפלונ6

 האכילה.

. מומלץ לאכול עם חפוש, שיספוג את כל הרוטב.7  
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 סאביה
 מידע כללי על המאכל

הוא מאכל תימני מסורתי. מאפה בצק העשוי الصبايا( סבאיה )בערבית: 

מקמח לבן, שמרים יבשים, מים, סוכר וקורט מלח. הסבאיה עשויה 

שמן. הן  משכבות בצק עגולות המונחות זו על זו ומופרדות באמצעות

 40-נאפות על מגש עגול הנקרא "צחן" בטמפרטורה בינונית במשך כ

 דקות.

 :מצרכים

 ק”ג קמח  1

 רים יבשיםכפית שמ 1/2

 כף סוכר 1

 כוסות( מים 3מ”ל )¼ 780

    כף מלח 1

 כוס שמן לשימון 1/4

 :למתיחה

 גרם חמאה רכה בטמפ' החדר חתוכה לקוביות  200

       :לאפייה

 יצהב 1

 כף מים 1

 םחופן שומשו 1
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 :אופן ההכנה

 :מכינים את הבצק

.מנפים קמח לקערת מיקסר, מוסיפים שמרים וסוכר ומערבבים לפיזור אחיד. מוסיפים מים 1

שמתחיל להתגבש בצק. מוסיפים מלח, מגבירים ולשים עם וו לישה במהירות איטית כדקה עד 

דקות לקבלת בצק רך וגמיש. מכסים את הקערה במגבת או  7את מהירות המיקסר ולשים 

 .דקות 10בשקית ונותנים לבצק לנוח 

גרם כ”א )בערך בגודל של ביצה בינונית(  80כדורים במשקל  20-. מחלקים את הבצק ל2

רה על הלחות. מכסים את ומניחים במגש משומן. מגלגלים קלות את כדורי הבצק בשמן לשמי

 .המגש במגבת או בשקית גדולה ומניחים בצד לשעה

 מותחים את הבצק ומרכיבים את הסבאייה:

 ..משמנים את התבנית ואת משטח העבודה בקוביית חמאה4

.משטחים ומותחים ידנית כל כדור בצק ליריעה דקה וכמעט שקופה בגודל התבנית. מורחים 5

קוביית חמאה על יריעת הבצק בטפיחות קלות. מגלגלים את יריעת הבצק על מערוך ומעבירים 

ומשטחים את יריעת הבצק בתבנית עד שהיא מגיעה לדפנות. מותחים כך את  לתבנית. מותחים

כל כדורי הבצק ועורמים את היריעות זו על גבי זו. מורחים חמאה בין יריעה ליריעה. בזמן 

שעובדים מקפידים לכסות את יתר כדורי הבצק כדי שלא יתייבשו. את יריעת הבצק האחרונה 

 .דקות 20-נית בשקית גדולה ומעבירים למקרר ללא מורחים בחמאה. עוטפים את התב

 אופים:

 .מעלות 180-.מחממים תנור ל6

יה מקירור ומותחים שוב את קצות הבצק עד דפנות התבנית ליצירת .מוציאים את הסבאי7

 .מאפה סימטרי ויפה

.טורפים את הביצה עם כך מים. מברישים את פני המאפה בביצה טרופה עם מים וזורים 8

 .שומשום

 .דקות עד שפני המאפה זהובים ויפים 30-25.אופים 9

 .ת, סחוג וביצים קשות.מגישים עם רסק עגבניו10
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העדה 

 הפרסית
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 מידע על העדה
פרסים הם בני קבוצה אתנית שמרכזה באיראן. בני הקבוצה דוברים פרסית. קבוצה זו שייכת 

ל האיראנים, הם צאצאי כלקבוצה אתנית רחבה יותר, שבניה מכונים איראנים. הפרסים, כמו 

ה.אירופים הקדומים אשר נפוצו ברוב שטחה של אירופה ומרכז אסי-השבטים ההודו  

כולל מאכלים אופייניים ובהם: פרסיהמטבח ה  

ה הגיאוגרפי המטבח הפרסי הינו מטבח שהשפיע רבות על מטבחים רבים בעולם. עצם מיקומ

של פרס )איראן(, בין מזרח למערב, הקנה למטבח הפרסי השפעה רבה בעולם. כמו כן, גם 

לתקופת שלטון האימפריה הפרסית הייתה השפעה רבה על המטבחים העולמיים השונים. 

המטבח הפרסי עשיר ומשובח, המציע מתכונים רבים כמו הגונדי )כופתאות אורז, חומוס ובשר(, 

לאים, אורז עם פול ופירות יבשים וחורש )תבשיל בשר עם ירקות(. המטבח הפרסי עלי גפן ממו

עושה שימוש רב בתבלינים כמו זעפרן, שום, סומאק, קארי, הל, נענע, ריחן ועוד. תבלינים אלו 

  .מוסיפים הן לטעמם של המתכונים והן לערכם התזונתי הרב

 הקשר שלי לעדה:

אני)לינוי( קשורה לעדה הפרסית בכך שאמי אבי וכך גם סבתי וסבי וכך למשך כל הדורות נולדו 

ס. משפחתי ממשיכה להיות מושפעת מהמטבח הפרסי ומהתרבות הפרסית. אמי וגדלו בפר

ואבי מכינים למשפחתי מאכלים פרסיים במהלך השבוע שהם חורשט, קוטלט, שיפטה ברנג'י, 

.מרקים פרסיים ועוד  
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 חורשט סבזי
 מידע כללי על המאכל

ִזי הוא תבשיל ירקות ובשר הנחשב למנת הדגל במטבח הפרסי.  ט ַסבְׁ שְׁ חֹורֵּ

ומיובשים המתבשלים תבשיל חמצמץ אשר רכיביו הם ירקות ירוקים טריים 

שר בקר ושעועית אדומה בבישול ארוך. את התבשיל נהוג לאכול יחד עם ב

 באירועים מיוחדים ובשבתות, ונהוג להגישו עם אורז לבן.

 מצרכים:

(, חתוך לקוביות גדולות5קילו בשר צלי כתף )מס'  2קילו עד   

 בצל חתוך לקוביות עבות  4

 צרורות פטרוזיליה חתוך גס 2 

 צרור כוסברה חתוך גס 1 

 בצל ירוק חתוך גס 1 

 יחידות לימון פרסי 5 

                            רבע קילו שעועית אדומה שהושרתה ללילה

 כפות שמבלילה )עלי חילבה מיובשים( 3 

 מ"ל לימון סחוט 250 

םכף כורכו  
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 אופן הכנה:

ום נמוך. כשמתחיל .מטגנים יחד פטרוזיליה, כוסברה שמבלילה ובצל ירוק במעט שמן ועל ח1

 .להשחיר מכבים את האש

. בסיר גדול מטגנים בצל ומוסיפים כורכום. מוסיפים פטרוזיליה כוסברה ושמבלילה ואת הבצל 2

 .דקות 5הירוק. מטגנים יחד 

 .. מוסיפים את הבשר, השעועית המושרת , הלימון הפרסי והלימון הסחוט3

 .. מוסיפים מים רותחים עד כדי כיסוי ומביאים לרתיחה4

 ..מוסיפים שתי כפות מלח ומנמיכים את האש לשעתיים וחצי5

 .. בודקים טעמים וכשהשעועית רכה ומוכנה לאכילה מורידים מהאש. טועמים ומתקנים תיבול6
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 שיפטה ברנג`י
 מידע על המאכל:

קציצות קיפוד יפהפיות, עם טאץ' פרסי ואורז, בשר טחון ותפוחי אדמה עם 

 טעם של בית.

 מצרכים:

 כוס  1/4 -אורז פרסי קלאסי 

 יחידה בינונית  -בצל 

 צרור  1/2 -כוסברה 

 כפית שטוחה -מלח 

 כפית שטוחה 1/2 -פלפל שחור 

  ביצה

 כפות  2 -רסק עגבניות 

 שיניים 5 -שום 

 כפית גדושה -כורכום 

 כפית גדושה -פפריקה 

 כפות  2 -שמן קנולה 

 כוסות רגילות  3 -מים 

 גרם 250 -בשר בקר טחון 

יחידות 3 -לימון פרסי   
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 אופן הכנה:

בקערה לערבב בשר טחון, אורז, כוסברה קצוצה, בצל מגורד, מלח, פלפל וביצה טרופה. 1.

 .צי שעה לספיגת טעמיםלהעמיד בצד לח

בסיר להניח שמן, רסק עגבניות, שום כתוש, פפריקה, כורכום, לימון פרסי )שבור קלות(, מלח 2.

 .ומים ולהביא לרתיחה

 להכין קציצות בגודל של כדור טניס מהתערובת ולהכניס לסיר הרותח.  3.

 ..לבשל שעה4

 5. לבןלהגיש עם אורז 
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קוטלטקציצות   
 מידע על המאכל:

, מתאימות בעיקר לשבת עם כל במיוחד, טעימות אפויות/קציצות מטוגנות

 המשפחה

  מצרכים:

ק"ג לקילו בשר בקר טחון  )צוואר, שריר, פלדה, צלעות( 1  

ביצים  2  

בצלים מגורדים   2  

כפות פטרוזיליה קצוצה דק 2  

שיני שום כתושות  3  

בפומפייה  תפוח אדמה מגורד לגרד 1  

קדים טחונים דק במקום פירורי לחם חצי כוס של ש  

כורכום, מעט כמון,  ,תבלינים: מלח, פלפל שחור  

 שמן לטיגון.
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 אופן הכנה:

במקרר שמים בקערה את כל המרכיבים, ולשים היטב לקבלת תערובת אחידה. משהים שעה 

 לספיגת הטעמים.

הופכים, ומטגנים את הצד זית. עושים  מהתערובת קציצות עגולות או מאורכות, ומטגנים בשמן 

 השני.               

 * ניתן גם לאפות בתנור במקום טיגון
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 גונדי
 מידע על המאכל:

כופתאות עגולות ואווריריות מבשר עוף טחון, חומוס פרסי של -גֹונדי הוא מאכל יהודי 

וקמח שעשוי מחומוס יבש. הגונדי מוגש עם המרק שבו התבשל, בדרך כלל על גבי 

מצע של אורז לבן. צבעו של הגונדי הוא צהוב, בשל השימוש בתבלין הנפוץ בפרס 

. כורכום או זעפרן  

 מצרכים:

גרם. 700-600גרם,  650 - חזה עוף  

גרם(, קלויים וטחונים ללא מלח. 152) כוס - גרגירי חומוס  

  כפות 2 - שמן קנולה

יחידה גדולה, מגורד דק. - בצל  

כפית שטוחה 1/2 - פלפל שחור  

כפית שטוחה - כורכום  

מוסיף המון. -כפית שטוחה, מומלץ  1/2 - חוואג` למרק  

כפית שטוחה 1/2 - כמון טחון  

תיחידה בינוני - תפוח אדמה  

  יחידות בינוניות ללא קליפה 2 - גזר

  יחידה בינונית ללא קליפה - קולורבי

  כפות 2 - שמן קנולה

גרם(, גרגירים שלמים  152) כוס - גרגירי חומוס

 מושרים ומסוננים.

כפית שטוחה - כורכום  
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שטוחהכפית  1/2 - פלפל שחור  

קוביות דלעת. 6גרם(,  30) סה"כ - וביותכוס ק 1/4 - דלעת  

לפי הצורך - מים  

  אופן הכנה:

 .תלוי במידת הטריות. מסננים -שעתיים -.מבשלים גרגרי חומוס לריכוך במשך שעה1

.שמים בסיר עוף, חומוס, קישואים ולימונים פרסיים ומתבלים בכורכום ומלח. יוצקים מים עד 2

ליטר( ומביאים לרתיחה. מקפים את הקצף שנוצר  2½-ס”מ מעל תכולת הסיר )כ 3-2גובה 

 .ומבשלים כשעה על להבה נמוכה

 :מכינים את הגונדי ומבשלים במרק

ערבבים. התערובת צריכה .שמים בקערה עוף טחון, בצל, אבקת חומוס, שמן, ותבלינים ומ3

 .להיות רכה אך נוחה לעיצוב. מוסיפים מים לפי הצורך, אם התערובת סמיכה מדי

 .ס”מ 7-6.מרטיבים את הידיים ויוצרים מהתערובת כדורים בקוטר 4

.מכניסים את הכדורים למרק הרותח ומביאים שוב לרתיחה. מנמיכים את הלהבה ומבשלים 5

 .כשעה וחצי בסיר מכוסה למחצה

 ..מגישים מיד או מחממים שוב בתוך המרק לפני ההגשה6
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אקיתהעיר  

העדה 

 העיראקית
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 מידע על העדה
עיראקית יהודית היא קבוצה של ניבים של ערבית יהודית אשר דוברו בפי יהדות עיראק. הניבים 

הילה הגדולה של יהודי בפי הק היו שונים במקצת בין עיר לעיר ואזור לאזור, וכך למשל השפה

בגדאד הייתה מעט שונה מהשפה בפי היהודים בקהילה הצפונית מוסול. הניבים היהודיים היו 

בשימוש יהודים בלבד והושפעו מהעברית והארמית. אף על פי שהניב לא היה רחוק בצורתו 

שלא הבינוהו מהערבית שהייתה מדוברת בפי המוסלמים, מוסלמים רבים הבינו אותו בלקות או 

 .כלל

 המטבח העירקי כולל מאכלים אופייניים ובהם:

המטבח העיראקי ידוע בהתמחותו בקובות וממולאים כמו קובה תפוח אדמה, קובה בורגול, 

עיראקיים נפוצים הם חצילים מטוגנים, קובה סלק, קובה דלעת ועלי גפן ממולאים. מתכונים 

חמין עיראקי )תבית(, חמוצים עיראקיים , ערו`ק )קציצות בשר(, אורז אדום, בעבע בתמר )עוגיות 

 במילוי תמרים( וזנגולה )בצק בסירופ ודבש(. 

 י לעדה:הקשר של

מאוד משמעותי  חלקקוראים לי שקד, ואני עיראקית מצד אבא שלי. במשפחה שלי אוכל זה 

מאוד טעימים וכל ארוחת שישי או ארוחת חג אני  . סבתא שלי מכינה עשרות מאכליםוגדול

 ביתיים ומשפחתיים.ומשפחתי נהנים ממגוון מאכלים 

, אחים שלי ולי, יש מסורת שפעם בשבוע היא מגיעה אלינו הביתה בצהריים ף, לסבתא שליבנוס

קובה סלק. אני ואחיי מאוד שמחים כל פעם שהיא מגיעה, כי  /ומכינה לנו קובה ברוטב אדום

 הקובה שלה זה אחד המאכלים שאנחנו הכי אוהבים. 
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 קובה
 מידע על המאכל

ה )בערבית: ק ة, ּובַּ بَّ
ُ
ה ك משמעה "כדור". הסורים קוראים לו  –תעתיק מדויק: כֻּבַּ

כורדיסטן. ״קיבה״( היא כופתה ממולאת, נפוץ בעיקר בסוריה, עיראק, לבנון, וב

הקובה יכולה להיות מבושלת או מטוגנת. המעטפת החיצונית שלה עשויה 

בשר בקר או מבורגול עם סולת, קמח, אורז או תפוחי אדמה. המילוי מורכב לרוב מ

.בשר כבש, מעורבב עם בצל ותבלינים  
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 קובה מטוגנת
 מידע על המאכל

בשר מטוגן במעטפת בורגול וסולת מטוגן. מקורה  –קובה בורגול )נבלוסיה( 

.בעיראק  

 מצרכים:

 

 

 לווו

 

 

 

 
 

 

:לבצק  

 כוסות בורגול דק 2

 סולת חיטה חצי כוס

 קמח רבע כוס

 חצי כפית כמון

 חצי כפית כורכום

 רבע כפית פפריקה

 כפות שמן 2

 כפית שטוחה מלח

 ביצה אחת

 

:למלית  

צי קילו בשר בקר טחון טריח  

 בצל אחד

 שן שום אחת

 כפית שטוחה פלפל שחור

 חצי כפית כמון

 חצי כפית בהרט

 רבע כפית קינמון

 כפית פפריקה מתוקה

 קלויים צנוברים כוס רבע

 כמה עלים של פטרוזיליה

 חצי כפית מלח

 כפות שמן 2
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 אופן הכנה:

:הכנה של המלית   

מטגנים את הבצל, מוסיפים את הבשר ומערבבים. לאחר שהבשר משנה את צבעו, מוסיפים 

.את יתר התבלינים מערבבים ומטגנים כעשר דקות והמלית מוכנה  

:הכנה של הבצק   

 משרים את הבורגול חצי שעה במים, מסננים וסוחטים מנוזלים

  .מוסיפים את הסולת והקמח ויתר המרכיבים, מערבבים היטב ומשהים בצד לרבע שעה

קחים כשתי כפות מהבצק, משטחים אותו כמו פיתה קטנה, יש לשים מרטיבים את הידיים ולו

 לב שהבצק לא יהיה עבה

ממלאים את הבצק בכף וחצי מהמלית וסוגרים בעדינות לצורת חרוט ) הצורה המושלמת תגיע 

 עם הניסיון ( להשתדל שהמראה יהיה אסתטי

, כל שנותר לכם הוא להכין טחינה מכינים כך את כל הקובות ומטגנים אותן בשמן עמוק

 משובחת וסלט ירקות ולהתענג על הטעם ומעה ידיכם, בתיאבון... 
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 קובה סלק
 מידע על המאכל

בשר במעטפת סולת מבושלת במרק על בסיס שוואנדר )סלק  –קובה סגולה )סלק( 

 אדום(. מקורה בעיראק.

:מצרכים  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:למעטפת  

 קילו סולת 1

 כפית מלח 1

כוסות מים 3-כ  

:למלית  

ורר בפומפייהבצל גדול, מג  

כפות שמן 2  

 חצי קילו בשר בקר טחון

טחוןגרם עוף  250  

 כפית בהרט

תכפית נענע מיובש  

 כפית פפריקה

 מלח

 פלפל שחור

כפות פטרוזיליה קצוצה דק  3

 דק

:למרק  

 בצל בינוני, קצוץ

כפות שמן 2  

 גזר

גבעולי סלרי 2  

סלקים, קלופים וחתוכים  3 

 לקוביות

כפות סוכר 2  

 קורט מלח

 כף רסק עגבניות

ליטר מים 2  

רבע כוס מיץ לימון או כפית 

 מלח לימון
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 אופן הכנה:

מכינים את המעטפת: משרים את הסולת במים עם מלח. נותנים למים להיספג במשך חצי 

שעה ואז לשים בידיים ליצירת בצק )שימו לב שבלתי אפשרי לדייק בכמות המים שצריך, חייבים 

 להרגיש את הבצק. אם נדמה לכם שהוא יבש הוסיפו מעט מים(.

דקות עד שהוא הופך לשקוף.  3מכינים את המלית: מחממים מחבת עם שמן ומאדים בצל 

דקות תוך כדי ערבוב עד שהבשר מתפורר ומשנה את  5-ים את הבשר והעוף ומטגנים כמוסיפ

.צבעו. מוסיפים תבלינים ופטרוזיליה, טועמים, מתקנים תיבול ומעבירים לקערה לצינון  

גרם כל אחד(.  40בידיים רטובות צובטים מהבצק כדורים קטנים בגודל כדורי פינג פונג )

את היד וסוגרים לכדור. ריםמשטחים כל כדור למעין פיתה, מניחים במרכז כפית של מלית, מקע  

דקות )אין צורך להגיע להזהבה(. מוסיפים  3מכינים את המרק: מאדים בצל בסיר גדול עם שמן 

דקות,  15גזר וסלרי, סלק, תבלינים ורסק ומערבבים. מוסיפים מים ומביאים לרתיחה. מבשלים 

 טועמים ומתקנים תיבול לפי הצורך. מוסיפים את הלימון.

שלים שעה.מוסיפים את כדורי הקובה לתוך המרק הרותח, מנמיכים את הלהבה ומב  
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 טבית
 מידע על המאכל

טבית היא החמין העיראקי, תבשיל של אורז ועוף שמתבשל כל הלילה על 

.פלטה או בתנור  

 מצרכים:

עגול ועוד( כוסות אורז )פרסי, בסמטי, 2  

לוףבצל גדול, ק  

 כף שמן רגיל או זית

ו אורגני(, עם העור, ניתן לפצל לשוק וירךכרעי עוף )עדיף טבעי א 2  

עצם בקר )למשל חתיכת אסאדו או עצם מח(, רשות 1  

כפות בהרט 2  

 כף שטוחה פפריקה חריפה

 כף רסק עגבניות

כוסות מים 3.5  

 כפית שטוחה מלח גס
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 אופן הכנה:

.שוטפים היטב את האורז, מעבירים לקערה, מכסים בהרבה מים ומשרים כשעה  

.חותכים את הבצל לקוביות בגודל בינוני  

דקות אגב  10מעבירים את הבצל לסיר בגודל בינוני יחד עם השמן ומטגנים מעל להבה גבוהה 

.ערבוב, עד שהבצל מתחיל להזהיב בקצוות  

.מוסיפים את העוף ואת התבלינים ומערבבים היטב. מטגנים יחד עם הבצל כחצי דקה  

.מוסיפים את המים ואת רסק העגבניות ומתבלים במלח. מערבבים היטב  

.מסננים את האורז ממי ההשריה ומוסיפים לסיר  

דקות, עד שרואים שהאורז מגיע  15-10מביאים לרתיחה, מכסים ומבשלים מעל להבה נמוכה 

.לפני השטח  

.שעות לפחות( 12מעבירים לפלטה למשך הלילה )עם המכסה,   

והריח שמופץ הטבית מוכן כאשר שולי הסיר שחומים היטב, האורז והעוף מבושלים לחלוטין 

 בבית אינו ניתן להתנגדות.

אם משתמשים בסיר שמתאים לתנור )ידיות מתכת(, מכסים את הסיר בנייר אפייה ומעליו 

אוטמים בנייר כסף )אם יש מכסה מתכת שמתאים לתנור אז כמובן משתמשים בו(. בתום זמן 

שעות לפחות(. 8מעלות למשך הלילה ) 110הבישול שולחים לתנור בחום של   
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 זנגולה
 מידע על המאכל

זנגולה הוא ממתק עיראקי שאוכלים בפורים או לקראת פורים, משום 

וא מתוק במיוחד.שה  

כים:מצר  

 - לסטרטר )ראש עיסה(

מרים טריים מקובייהגר' ש 6  

מעלות 30מ"ל( מים חמימים/פושרים עד  125כוס )½   

גר'( קמח לבן 40כפות ) 4  

  

 - לסירופ הדבש

גר'( סוכר 600כוסות ) 3  

ל( מים )רצוי מסוננים או מינרליים(מ" 500כוסות ) 2  

כפית מיץ לימון טרי 2/3  

כפות גדושות דבש 3  

  

 -  לבלילה

גר'( קמח לבן 420כוסות ) 3  

כפות סוכר½  1  

 קורט מלח

קובייהגר' שמרים טריים מ 30  

 30מ"ל( מים חמימים/פושרים עד  750כוסות ) 3

 מעלות

  

 שמן קנולה/תירס– לטיגון
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 אופן הכנה:

1. מכינים את הסטרטר- מערבבים שמרים ומים חמימים בקערה קטנה- בינונית בעזרת כף  
עיסה  כפות קמח, מערבבים עד לקבלת 4או מטרף ידני קטן, עד להמסה מלאה. מוסיפים 

 .חלקה ומניחים למשך לילה בטמפ' החדר, ללא כיסוי
מניחים סוכר, מים ומיץ לימון בסיר בינוני על אש   -מכינים את הסירופלמחרת בבוקר . 2

דקות או עד שלא חשים יותר בגרגירי  4-3-גבוהה. מערבבים ומביאים לרתיחה טובה, כ 
ערבבים עד להמסתו ומכבים  הסוכר בקרקעית הסיר. מנמיכים את האש, מוסיפים דבש, מ

. את האש. מניחים בצד, עד לצינון מוחלט   
מערבבים קמח, סוכר ומלח בקערה בינונית. בקערה אחרת, גדולה, מערבבים   - בִלילה. 3

שמרים ומים חמימים, בעזרת מטרף ידני או כף, עד להמסה מלאה. מאחדים את תערובת  
. הקמח ואת תערובת השמרים, ומערבבים  

מוסיפים את הסטרטר שהכנו לילה מראש, ומערבבים בעזרת כף עד לקבלת בלילה . 4
כות העיסה אמורה להיות דומה לסמיכות של בלילה לפנקייק, כלומר עיסה חלקה. סמי

 נוזלית יותר מעיסה של עוגה בחושה. מניחים את הבלילה למנוחה בטמפרטורת החדר, ללא
כיסוי, במשך שעה עד שעתיים. העיסה תתמלא בבועיות אוויר. אפשר לערבב בכף אם 

לערך. עוברים בסביבה, אחת לחצי שעה   
מצקת, מעבירים בלילה לבקבוק זילוף )בקבוק לחיץ, דוגמת בקבוק של קטשופ או   בעזרת. 5

. חרדל, שטוף היטב כמובן(. בעל פתח שקוטרו לא עולה על קוטר של עפרון  
ס"מ לערך.   4-5במחבת רחבה מאוד, על אש גבוהה, מחממים שמן קנולה בעומק . 6

 מניחים על השיש את סיר הסירופ, ומשמאלו מסננת מעל צלחת או קערה . 
גבוהה(  -כשהשמן חם, מנמיכים מעט את עוצמת האש )לבינונית -. מטגנים את העוגיות7 

ומתחילים לזלף מהבלילה לשמן: מתחילים מהמרכז ומשרטטים שבלול )עיגול שהולך וגדל,  
מן הפנים אל החוץ(. ברגע שמסיימים לשרטט שבלול משרטטים צורת "איקס", כלומר שני  

. ים ש"תופסים" את השבלול ומונעים ממנו להתפרקקווים אלכסוני  
מטגנים עד להזהבה נאה של שני הצדדים, מרימים מעל השמן בעזרת כף מחוררת, . 8

מטפטפים שמן עודף לסיר ומניחים בסיר של סירופ הדבש )מבלי שהכף שמוציאה מהטיגון  
 1-2פ וכעבור תיגע בסירופ(. בעזרת כף מחוררת אחרת, הופכים את הזנגולה בסיר הסירו

דקות מעבירים למסננת מעל צלחת )מדי כמה זנגולות מרימים את המסננת, ויוצקים את 
. הסירופ שניגר מטה בחזרה לסיר הסירופ(. ממשיכים כך לטגן עד סיום הבלילה   

מאחסנים את הזנגולות בקופסה בטמפרטורת החדר, עד יומיים. לא מומלץ להכניס  . 9
פיא.  למקרר או להק  
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  העדה

 המרוקאית
העדה 

איתקוהמר  
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 מידע על העדה
הקהילה היהודית הגדולה בארצות ערב, ובעבר הייתה  ומתמיד יהדות מרוקו הייתה זמא 

ורות הייתה יהדות מרוקו מרכז ליצירה לאורך הד ארצות האסלאם.הקהילה היהודית הגדולה ב

תרבותית, ספרות ענפה ושירה עברית חוברו בה על ידי דורות של מלומדים יהודים. מורשת 

יהדות ספרד של ימי הביניים השתלבה בתרבות של יהודי מרוקו לאחר גירוש ספרד, והשפעתה 

 .ניכרת במסורות המוזיקה, הלשונות, הפסיקה ההלכתית, האמנות ועוד

חזקה לארץ ישראל לאורך הדורות, וקבוצות של יהודים עלו לארץ  יהודי מרוקו שמרו על זיקה

 .והיוו חלק משמעותי מהחברה הוותיקה בארץ ישראל

:                                                                       כולל מאכלים אופייניים ובהם המטבח המרוקאי

המטבח המרוקאי הוא בעל גיוון רב, המטבח המרוקאי הוא שילוב השפעות ערביות, ברבריות, 

מוריות, מזרח תיכוניות, ים תיכוניות, אפריקאיות ויהודיות. נעשה שימוש נרחב בתבלינים 

ים רבים יובאו למרוקו במשך אלפי שנים, מרכיבים במאכלים במטבח המרוקאי. בעוד שתבלינ

רבים, כמו זעפרן, נענע, זיתים, תפוזים ולימונים מיוצרים במרוקו, למטבח המרוקאי הרהב 

מאכלים מפורסמים כמו המופלטה שנהוג להכין בחג המימונה לאחר פסח, ,מטבוחה, ספינג 

ש השנה, וגם הברקוקש שהיא דייסה נוהגים להכין בחנוכה, הז'ביב נואה שנהוג להכין לכבוד רא

 .בורגול שנהוג להגיש בין חג הפורים לחג הפסח-העשויה מ

 הקשר שלי לעדה:

אני)ליאה( קשורה לעדה המרוקאית  בכך שסבי וסבתי הם ממרוקו וכך גם סבא וסבתא רבא שלי 

והמנהגים המרוקאים לכל אורך הדורות נולדו וגדלו במרוקו והעדה המרוקאית המסורת 

 .מאפיינים רבות את משפחתי
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 דג חריימה 
 מידע על המאכל

יֶמה הוא תבשיל דג מסורתי, העשוי לרוב מדג בעל תכולת שומן גבוהה  ַריְׁ חְׁ

אופן הכנת התבשיל אינו אחיד, אך  יחסית, ומבושל ברוטב עגבניות חריף.

שומני, לדוגמה דג נסיכת הנילוס , המבושל ברוטב הוא כולל בבסיסו דג 

רוטב מטוגן, שמכינים מפלפל אדום חריף הרוטב יכול להיות  אדום חריף.

 כתוש וראש שום שלם. 

 מצרכים:

מופשר -קילו דג “נסיכת הנילוס” פרוס לנתחים ללא עצמות ועור טרי או קפוא 1  

כפות שמן זית  5  

בצל בינוני קצוץ1/2  

שיני שום פרוסות  8-7    

גמבה חתוכה לרצועות דקות1   

עגבניות בינוניות חתוכות לקוביות 3   

כפות מלאות רסק )תרכיז( עגבניות 2   

כוס מים רותחים 1    

כוס עלי כוסברה קצוצים  1/2  

כפית שטוחה כורכום,  1/2תיבול :    

כפית פפריקה מתוקה,    

כפית פפריקה חריפה, 1/2  

כפית פלפל שחור 1/4כפית מלח,  1/2   
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:אופן ההכנה  

מניחים את נתחי הדג בקערה, ממליחים מעט ומתבלים במיץ לימון טרי רבע . השריית הדג: 1

 כפית מלח ומיץ מחצי לימון.

כפות שמן זית ומטגנים את הבצל הקצוץ עד להזהבה קלה.  5. מחממים מחבת רחבה עם  2

מוסיפים את פרוסות השום, רצועות הגמבה והעגבניות הקצוצות, ממליחים מעט ומערבבים. 

רקות מעט מתרככים )יש לבשל עם מכסה על אש דקות עד שהי 10מכסים ומבשלים במשך 

 בינונית ולערבב מידי פעם(                                                                   

. מוסיפים רסק עגבניות, מים רותחים, מתבלים ומערבבים. טועמים ומתקנים תיבול לפי  3

 .)הצורך )מי שאוהב יותר חריף שיוסיף פפריקה חריפה

. מוסיפים למחבת עם הרוטב את נתחי הדג ומכסים מעט עם הרוטב, מפזרים כוסברה קצוצה 4

לאחר מכן הופכים את הנתחים צד ומשאירים  ,דקות 10-ומבשלים עם מכסה על אש בינונית כ

 דקות נוספות. 10-כ

 דקות לפחות. 10מכבים את האש ומשאירים מכוסה  .5
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 מחמר)פשטידה(
 מידע על המאכל

פשטידת המחמר, היא פשטידה מרוקאית מסורתית רובה מורכת מתפוחי 

 אדמה עם גזר ואפונה, היא פשטידה קלילה וקלה להכנה.

 מצרכים

גרם 845סה"כ  -יחידות בינוניות  5 -תפוח אדמה   

גרם 348סה"כ  -יחידות בינוניות ללא קליפה  3 -גזר   

גרם(, מושרית במים חמים 281כוס ) -אפונה   

.גרם(, קצוצה 57סה"כ ) -צרור  1/2 -פטרוזיליה  . 

6 -ביצה   Large 

גרם 12כף שטוחה  -אבקת מרק בטעם עוף   

קורט, מעט -מלח   

קורט, מעט -פלפל שחור   

כף שטוחה -כורכום   

 .מ"ל( 60סה"כ ) -כוס  1/4 -שמן קנולה 
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 :אופן ההכנה

 .לבשל ביחד את תפוחי האדמה, והגזרים עד שהם מתרככים.1

זה חשוב מאוד שהירקות לא יהיו חמים. -.לקרר היטב את הירקות 2  

ולמעוך אותם מעט )לא לפירה, אלא למרקם יותר גס(.  .לקלף את תפוחי האדמה3

 לחתוך את הגזר ולהוסיף לתפוחי אדמה.

.לסנן את האפונה המושרית ולהוסיף, וכן את הפטרוזליה הקצוצה.4  

אחרי כל ביצה לערבב את  -ביצים  6.לערבב היטב את התערובות ולהוסיף לה 5

 התערובת. לתבל באבקת מרק, מלח פלפל שחור וכורכום.

נוסף את .לשים בסיר עמוק ומעט רחב נייר אפייה, להוסיף רבע כוס שמן ולשמן ב6

 צידי נייר האפייה. להכניס פנימה את הבלילה וליישר את התערובת

לשים לב שלא יישרף.  -דקות  10.לשים את הסיר על הגז על אש גבוהה למשך 7

 לאחר מכן להנמיך את האש ולהשאיר את הסיר חצי שעה על אש נמוכה

מעלות ולהכניס את הסיר לאפייה לעוד כמחצית השעה 180 -.לחמם תנור ל8  

.לבדוק עם סכין שהפשטידה יציבה. כשמוצאים את הסיר כדאי לעטוף את הסיר 9

רר. לשים צלחת מעל הסיר ולהפוך זה יעזור לפשטידה להשתח -עם מגבת רטובה 

 בזהירות

 ובתיאבון  בהצלחה 
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 ְספינג'
 מידע על המאכל

פינג' הוא מאכל מרוקאי שמקורו בצפון אפריקה. הספינג' עשוי בצק שמרים  סְׁ

הספינג' נראה   .ומטוגן בשמן עמוק, וסופג לתוכו את שמן הטיגון, בדומה לסופגנייה

כמו סופגנייה עם חור במרכזו או בגרסה אחרת כמעין כדור מתוח. הוא נאכל עם 

 דבש או עם אבקת סוכר, ולעיתים עם ביצה מטוגנת עליו או עם פולים וכמון.

 מצרכים

 לבצק הספינג':

 ק"ג קמח לבן1 

גרם שמרים טריים 50קובייה או 1   

 כוס סוכר לבן 1/2

 כפית מלח דק 1/2

מ"ל מים פושרים 800  

 לטיגון:

 ליטר שמן קנולה1/2 1 

 לציפוי:

 סוכר לבן
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 אופן ההכנה:

.מכינים בצק ספינג’ ומתפיחים: בקערה הכי גדולה שיש מערבבים יחד קמח ושמרים. 1

כר ומלח ומערבבים לתוך הקמח. מוסיפים חצי מכמות המים ומתחילים ללוש את מוסיפים סו

הבצק למשך דקה, באצבעות פתוחות ובתנועות הרמה של הבצק מתחתית הקערה ועד לפני 

הבצק. בהדרגה מוסיפים את יתרת המים )כל הכמות!( וממשיכים ללוש עוד דקה, וזהו. אסור 

 .יה מאוד נוזלי וזה בסדרללוש את הבצק הזה יותר מדי. הבצק יה

 ..מכסים את פני הקערה בניילון נצמד ומתפיחים עד להכפלת הנפח2

.לשים ומתפיחים שוב: מערבבים את הבצק בידיים להוצאת האוויר, מכסים ומתפיחים שוב. 3

 .לקראת סיום התפיחה מחממים את השמן

בלים את הידיים בקערית עם שמן )או מים( וחופנים .מטגנים, טובלים בסוכר ומגישים: טו4

פיסת בצק בגודל קלמנטינה. מושכים כלפי מעלה )הכדור ימשוך איתו את כל הבצק( וצובטים 

 .ביד השנייה )גם היא משומנת( כדי לנתק את הכדור מהבצק

.יוצרים חור בכדור באצבעות ומותחים את השוליים לצדדים, לקבלת צורת בייגלה, מיד מניחים 5

 .את הספינג’ בשמן הלוהט

בזריזות בעוד טבעות ספינג’ )טובלים את הידיים בשמן מדי פעם(,  .ממשיכים למלא את הסיר6

 .דקות מכל צד עד להזהבה 2-מטגנים כ

 .הצדדים לציפוי .מוציאים את הספינג’ מהשמן לנייר סופג ומיד טובלים בקערה עם סוכר משני6

 ..מגישים מיד8
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 עוף עם אפונה וכרפס
 מידע על המאכל

ז`לבנה המנה היא מנה מרוקאית מסורתית היא מורכבת מירכי עוף עם  

 )אפונה( וכרפס )סלרי( מהמטבח המרוקאי.

 מצרכים

 גרם(. 620סה"כ )-גדלים ממוצעים  4 -ירך עוף  -פרגיות 

 .מ"ל(, לטיגון העוף 40סה"כ ) -כפות  4 -שמן קנולה 

 .גרם(, פרוס לטבעות 322יחידה גדולה ) -בצל 

 .גבעולים שטופים היטב 3-4גרם(,  158סה"כ ) -גבעולים  3.5 -כרפס  -סלרי 

 .מ"ל(, לטיגון הבצל והסלרי 20סה"כ ) -כפות  2 -שמן קנולה 

 .גרם(, שטופה היטב ומסוננת 600סה"כ ) -שקית  3/4 -אפונת גינה מוקפאת 

 .כפית + כפית 1/4¼ כפיות שטוחות, 1 -כורכום 

 כפית שטוחה 1/2 -ון טחון כמ

 גרם( 8סה"כ ) -כף שטוחה  1/2 -סוכר 

 .כפית שטוחה, חצי כפית עד כפית 3/4 -פלפל לבן 

 כפית גדושה. -מלח 

  לפי הצורך. -מים 
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 :אופן ההכנה

לטגן את העוף בשמן משני הצדדים )חשוב לטגן עם העור כדי לא לייבש את העוף( ולהניח   1.

 .בצד

לחמם שמן בסיר רחב ולטגן את הבצל והכרפס )סלרי, להשאיר מעט עלים להמשך( יחד עם    2.

 כפית כורכום עד להזהבה )תהליך שנועד לפתוח את הטעמים( . 1/4

וף המטוגן לאחר בעבוע להוסיף את הע .לרתיחהלהוסיף את האפונה וטיפונת מים, ולהביא  3. 

 .ולאחר מכן את כל התבלינים וכחצי כוס מים ) בערך כוס חד פעמית לשתייה קרה(

. להרטיב את העוף עם הרוטב, לפזר מעט עלי סלרי לטעם, להנמיך את הלהבה ולבשל כחצי 4

 עה עד שהכרפס רך. מומלץ להגיש חם על מצע אורז!ש

 

 


