פעילות מהנה לימי הבידוד
מוכנים לעשות מהלימון לימונדה?
או אולי בעצם ...מהקמח מאפים? (:
עכשיו כשכולנו נאלצים לצמצם יציאה למרחב הציבורי והסגר מגיע אלינו בצעדי ענק ,אני רוצה
לתת לכם כמה רעיונות קלים וטעימים שתוכלו להכין בבית ואפילו לשתף את הילדים בתהליך
ההכנה ולהנות יחד מפינוקים שישכיחו מעט את המצב הנוכחי.
בהזדמנות זו אשמח להודות לכל חברי הקהילה שעושים כל שביכולתם כדי להרים את
המורל ,לשמור על ביטחוננו ובריאותנו ודואגים לכל מי שזקוק לעזרה.
נעים מאוד!
אם עדיין אינכם מכירים אותי ,אני מעיין.
מתגוררת בקיבוץ בארבע השנים האחרונות יחד עם בן זוגי יובל אפשטיין.
אני קונדיטורית ,למדתי באופן מקצועי ואני עוסקת בתחום כבר חמש שנים ובעלת עסק עצמאי.
בין היתר ,תוכלו להנות מהמוצרים שלי גם בכלבו שלנו ובעגלת הקפה 'קאווה'.
גם בימים אלו אני ממשיכה לספק את העוגות הטריות והמשובחות לכלבו בכל יום רביעי ובעגלת
הקפה תוכלו למצוא תמיד מאפים ,עוגיות ומתוקים טריים ואיכותיים לצד הקפה המשובח.
כמובן שניתן תמיד להזמין עוגות ,קינוחים ומגוון מתוקים לכל חגיגה ,או סתם כדי להתפנק בבית.
במיוחד בימים אלה ,אשמח להקל עליכם ולהגיע עם הזמנתכם עד ביתכם!
*פירוט מלא בשקופית האחרונה*.
שימו לב -אין להפיץ ,לצלם או להעתיק קובץ זה ללא אישור והוא שמור לתושבי עין שמר
בלבד.

הכנתם את אחד המתכונים?
שתפו אותי ושילחו תמונות! 0548154759
ניתן גם לשתף בעמוד הפייסבוק SPRINKLES :מתנות מתוקות

גרנולה ביתית
גם אם נראה לכם שאתם לא אוהבים גרנולה ,ממליצה לכם לתת צ'אנס לגרסה הביתית שלה!
היא לא מתקרבת בכלל לסוגים הקוניים .במתיקות עדינה ,עם התוספות שאתם אוהבים ותדעו בדיוק
מה היא מכילה .הולכת נהדר עם יוגורט או חלב.
כמובן שזה שילוב הטעמים שאני אוהבת .הצעות לשינויים בסוף המתכון.
*טבעוני .אפשרות ללא גלוטן.

מצרכים:
שלוש כוסות שיבולת שועל* .לא קוואקר) .לגרסה ללא גלוטן ,השתמשו בשיבולת שועל לל"ג(.
חצי כוס פקאנים קצוצים גס
חצי כוס שקדים קצוצים גס
רבע כוס שבבי קוקוס מיובש
שליש כוס גרעיני דלעת
רבע כוס חמוציות /צימוקים ברכז פרי
רבע כוס מייפל טבעי
רבע כוס סילאן טבעי
רבע כוס שמן זית איכותי
חצי כפית מלח
מעט קינמון -לא חובה.

ההוראות הכנה:
בקערה גדולה לערבב את כל המרכיבים היבשים מלבד החמוציות!
בקערית קטנה לערבב את המרכיבים הרטובים והתבלינים.
לשפוך את תערובת הרטובים על תערובת האגוזים ולערבב היטב.
לפזר בשכבה אחידה על מגש תנור עם נייר אפייה.
לאפות בתנור שחומם מראש ל 160 -מעלות עד שהיא מזהיבה.
לערבב מידי  10דקות עם כף ,כדי שתיאפה מכל הכיוונים.
מוציאים מהתנור ומניחים לה להתקרר .לאחר קירור מפוררים עם הידיים.
בשלב הזה מוסיפים את החמוציות ומערבבים אל תוך הגרנולה.
מאחסנים בצנצנת אטומה עד שמתחסל.
אפשר כמובן לשנות /להוריד /להוסיף סוגי אגוזים וגרעינים לטעמכם .למשל -פיסטוק/
גרעיני חמניה /קשיו /אגוזי לוז /שוקולד צ'יפס מריר או פירות יבשים )מוסיפים בשלב החמוציות(.

עוגיות חמאה בצורות
פעילות מהנה במיוחד לעשות אם הילדים! עוגיות חמאה פריכות במגוון צורות ,ציפויים וקישוטים
שיוציאו את הצד היצירתי שבכם.
*חלבי

מצרכים:
 100גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות קטנות
ארבע כפות אבקת סוכר ) 40גרם(.
כוס +כף קמח 150) .גרם(.
חלמון מביצה אחת
קורט מלח
חצי כפית תמצית וניל איכותית
לקישוט -ממרחים שאוהבים ,שוקולד מומס,
ריבה ,סוכריות צבעוניות.
ההוראות הכנה:
*את תהליך הכנת הבצק ניתן לעשות גם במיקסר עם וו גיטרה או במעבד מזון*.
בקערה גדולה מניחים קמח ,אבקת סוכר ,מלח וחמאה.בעזרת הידיים מעבדים ומפוררים בין
כפות הידיים עד לקבלת בצק פירורי )כמו קוסקוס(.
מוסיפים חלמון ביצה ווניל ולשים לקבלת בצק אחיד.
עוטפים בניילון נצמד ומכניסים למקרר לרבע שעה.
מוציאים את הבצק מקירור .ומחלקים לשני חלקים .עובדים עם חלק אחד ואת השני שומרים
במקרר בינתיים.
מקמחים מעט את נייר אפייה ועליו מרדדים את הבצק בעזרת מערוך לעלה בעובי של כחצי
ס"מ.
קורצים צורות שאוהבים ומסדרים על מגש עם נייר אפייה נקי.ממשיכים גם עם החלק השני של
הבצק.
מכניסים למקפיא ובינתיים מחממים את התנור ל 160-170 -מעלות .כשהתנור חם מכניסים
ישירות מהמקפיא לאפייה עד שהעוגיות מזהיבות) .כרבע שעה .במידת הצורך ,מסובבים את
המגש באמצע האפייה כדי להבטיח אפייה אחידה(.
מצננים את העוגיות בטמפ' החדר.
מורחים על העוגיות ממרחים שאוהבים ,ניתן ליצור עוגיות סנדוויץ' עם ריבה ולפזר סוכריות.
שומרים בקופסא אטומה בטמפ' החדר או במקרר אם משתמשים בריבה.

חלות מתקתקות לשבת
אני משתפת אתכם במתכון שלי לחלות שאני לא מחליפה כבר שנים!
הן יפהפיות ,רכות ומפיצות ריח משגע בבית .פעילות כיפית לעשות עם הילדים!
כמובן שניתן גם לאפות אותן בצורת לחמניות קטנות.
*פרווה /טבעוני .מתקבלות שלוש חלות גדולות .ניתן להכין גם רק חצי כמות.

מצרכים:
קילו קמח )אפשר גם חצי לבן וחצי כוסמין מלא(.
 22גרם שמרים יבשים.
כוס פחות שתי כפות סוכר לבן
כוס שמן
שתי כוסות מים פושרים )במידת הצורך ניתן להוסיף עד רבע כוס נוספת(.
לסירופ סוכר -להרתיח בסיר קטן חצי כוס סוכר עם חצי כוס מים עד שנוצר ביעבוע חזק.
ההוראות הכנה:
לערבל במיקסר עם וו לישה את כל המרכיבים במהירות איטית למשך דקה -שתיים.
להוסיף כפית מלח ולהמשיך לערבל במהירות נמוכה-בינונית למשך  10דקות.
בשימוש בקמח מלא לעתים הבצק יוצא מעט יבש -במידת הצורך להוסיף מעט מים.
לכסות את הקערה ולהתפיח במשך שעה או עד הכפלת נפח הבצק.
מחלקים את הבצק לכדורים קטנים ומניחים אותם בצד מכוסים במגבת לעשר דקות.
בעזרת הידיים פותחים כל כדור לנחש ארוך וקולעים צמות מ 3/4/6 -רצועות או משאירים
כדורים ללחמניות.
מניחים על מגשי תנור עם נייר אפייה ומכסים היטב.
מתפיחים למשך כחצי שעה -שעה עד להכפלת הנפח.
מחממים את התנור ל 170מעלות .מברישים את החלות בעדינות בביצה טרופה )לגרסה
טבעונית ניתן להבריש במעט חלב סויה( ומפזרים שומשום.
אופים עד שהחלות זהובות גם בחלקן התחתון.זמן האפיה ישתנה בהתאם לגודלן.
מיד ביציאה מהתנור מברישים בעדינות במעט סירופ סוכר ומניחים להצטנן.

מאפינס מלוחים
את המאפינס האלו אני מכינה כשמתחשק לי משהו מהיר וטעים לארוחת בוקר או ערב.
מכינים אותם ממרכיבים שבד"כ יש בבית ובתוך כחצי שעה כבר תוכלו לנגוס בהם!
לגיוון -החליפו את הזיתים בתירס.
*חלבי

מצרכים 12-14 :מאפינס
גביע קוטג'
חצי כוס חלב
 50גרם חמאה מומסת
חצי כוס פתיתי גבינה צהובה או פרוסות גבנ"צ חתוכה לקוביות קטנות.
 2ביצים
כוס זיתים טבעות
כוס וחצי קמח ) 210גרם(
שקית אבקת אפייה
ניתן להשתמש בכוס וחצי של קמח תופח ולוותר על אבקת האפייה.

ההוראות הכנה:
בקערה גדולה מערבבים את הגבינות ,חלב ,חמאה וביצים בעזרת כף עץ או מרית.
מוסיפים את הקמח ,אבקת האפייה והזיתים ומערבבים לאיחוד.
מחלקים לתוך מנג'טים מקרטון/אלומיניום או לתבנית שקעים משומנת היטב.
אופים בתנור שחומם מראש ל 160מעלות עד שהמאפינס יציבים וזהובים) .כחצי שעה(.
ניתן להגיש לצד ירקות חתוכים.
שומרים במקרר בקופסא סגורה .ניתן לחמם קלות במיקרוגל.
ניתן להגדיל כמויות ולהקפיא בקופסא אטומה עד חודש ימים.

פנקייקס אימוג'י
פנקייק הוא אחד המתכונים הכי פשוטים להכנה וגם הפינוק המושלם לארוחת בוקר!
החלק הכי כיף הוא שאפשר לשדרג אותם בקישוטים ותוספות שהופכות את הנראות,את
הטעם ואת תהליך ההכונה לחוויה שלמה!
הפעם -פנקייקס שתוכלו לתת לילדים לקשט בצורת אימוג'י חמודים.

מצרכים :כ 15-פנקייקס
שתי ביצים
שתי כפות סוכר
כוס חלב
 50גרם חמאה מומסת
כפית תמצית וניל איכותית
כוס וחצי קמח לבן
שקית וחצי אבקת אפייה
)עדיף להשתמש באבקת אפייה ולא בקמח תופח במקרה הזה מכיוון שנדרשת כמות גדולה(.
לקישוט -ממרחים ורטבים שאוהבים ,פירות וחותכנים בצורות.
ההוראות הכנה:
בקערה גדולה טורפים יחד ביצים ,סוכר ,חלב ,חמאה ווניל בעזרת מטרפה ידנית )לא חשמלית(.
מוסיפים קמח ואבקת אפייה ומערבבים רק עד לאיחוד.
מחממים מחבת ומשמנים מעט.
יוצקים מהבלילה על המחבת החמה בעזרת מצקת קטנה או כוס מידה ונותנים לה להשתטח
במחבת.
כשמתחילות להווצר בועות קטנות,הופכים .מטגנים עד להשחמה משני הצדדים.
ממשיכים בפעולה עם יתר הבלילה.
קורצים צורות מפירות שאוהבים ,מגישים לכל אחד פנקייקס ומקשטים בתוספות וצורות
שאוהבים .ניתן להיעזר בשקית זילוף או שקית סנדוויץ' עם חור קטנטן ולזלף פנים וקישוטים.
אוכלים ונהנים!

בכל זאת מתחשק לכם להזמין?
כפי שציינתי ,ניתן תמיד להזמין מתוקים מכל סוג ולכל חגיגה וגם סתם כשמתחשק משהו מתוק
בבית .רבים מהמוצרים תוכלו להקפיא ולשמור למקרה חירום.
כל המוצרים שלי מוכנים בעבודת יד ,טריים במיוחד עבורכם מיום ההזמנה ,אינם מכילים חומרים
משמרים ומוכנים מחומרי הגלם המשובחים והטריים ביותר!
נביא את המשלוח עד ביתכם וגם תקבלו תוספת מתוקה במתנה.
מזמינה אתכם לגשת לכלבו ,בכל יום רביעי מגיעות עוגות טריות במגוון סוגים!
גם עגלת הקפה 'קאווה' פתוחה לטייק אווי ,בואו להנות ממאפים ריחניים ועוגיות מעולות!
זה הזמן שלנו לתמוך בעסקים הקטנים.
אז מה בחרתם?
מגוון עוגות שמרים מעולות! עם בצק עשיר בחמאה ובמילויים הקלאסיים שיתנו לכם אווירה
וטעם ביתי .שוקולד /שוקולד חלבה /חלבה /קינמון עם או בלי אגוזים 40 .ש"ח לפס.
עוגת פאדג' שוקולד ,מושחתת ומנחמת! מורכבת ברובה משוקולד מריר איכותי  60%ומצופה
בגנאש שוקולד נוזל .ניתן להוסיף קישוט תותים 50 .ש"ח קוטר  20ס"מ.
מארזי עוגיות משובחות במגוון סוגים .יש גם טבעוני וללא קמח!  30ש"ח לקופסא.
דונאטס רכים וטריים שיטוגנו עבורכם באותו יום! פספסנו אותם במסיבת הפורים שלצערנו
בוטלה ,אז אני מזמינה אתכם להנות מהם בבית 96 .ש"ח למארז של  12יח' דונאטס גדולים
בציפויים לבחירתכם.
מארז בראוניז שוקולד פדג'יים 40 -ש"ח.
קאפקייקס מקושטים במגוון טעמים ומילויים 12 .ש"ח ליחידה .מארזים של  4/6/9/12יחידות.
מגוון טארטים מיוחדים 100-140 -ש"ח.
יש עוד מגוון רחב של אפשרויות! צרו קשר במידה ותרצו להתייעץ או לבצע הזמנה.
מעיין  0548154759וואטסאפ או טלפון.
מאחלת בריאות טובה וזמן איכות משפחתי מהנה! ♥

