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ע ו ב ש ל  כ עב ו ב ש ל  כ ב

שלוש הנשים 
המוכשרות שמאחורי 

"פטי גאטו", 
קייטרינג המתמחה 
באירועים מתוקים, 

הכינו המון פינוקים 
נפלאים שצובעים 

את השלכת במתוק 
ועושים חשק לקפוץ 

בשלוליות

כדי ליצור עוגה גבוהה כמו בתצלום אופים 2 עוגות בקוטר 
18 או 20 ס"מ ומניחים אחת על השנייה כשביניהן שכבה של 
זיגוג. אל תנסו לאפות עוגה אחת גבוהה – היא נאפית בחוץ 

ונותרת לא אפויה במרכז. האמינו לנו, ניסינו...

המרכיבים

לעוגה
4 ביצים בטמפרטורת החדר

1 כוס )200 גרם( סוכר דמררה
1 כוס )200 גרם( סוכר

1/2 1 כוסות )360 מ"ל( שמן
2/3 2 כוסות )360 גרם( קמח

1 כפית אבקת אפייה
1/4 כפית אבקת סודה לשתייה

1/2 1 כפיות קינמון טחון
1/2 כפית ג'ינג'ר טחון
1/8 כפית פלפל אנגלי

1/8 כפית אגוז מוסקט מגורר
350 גרם דלעת טרייה, ללא קליפה 

וגרעינים, מגוררת דק
350 גרם )5-3 יחידות( גזר, קלוף 

ומגורר דק
4 כפות )1/4 כוס( קוקוס טחון

לזיגוג
1 מכל )250 גרם( גבינת שמנת 

מוקצפת )להשיג ברשתות השיווק. 
אם לא, ניתן להקציף קלות 

במערבל גבינת שמנת רגילה(

100 גרם חמאה, רכה
2 שקיות )200 גרם( אבקת סוכר

לציפוי: 50 גרם פתיתי קוקוס מסוכר 

ההכנה

1. העוגה: מחממים את התנור לחום בינוני )180 מעלות( ומש
שמנים את התבניות.

2. שמים בקערת המערבל את הביצים ושני סוגי הסוכר ומש
ערבלים למרקם אחיד. מוסיפים את השמן ומערבלים. מנפים 
פנימה את המרכיבים היבשים והתבלינים ומערבלים רק עד 
שמתקבלת עיסה אחידה. מוסיפים את הדלעת, הגזר והקוקוס 
כש40  ואופים  לתבניות  יוצקים  נמוכה.  במהירות  ומערבלים 
דקות, עד שפני העוגה יציבים וקיסם הננעץ במרכזה יוצא לח 

ופירורי. מצננים לטמפרטורת החדר.
3. הזיגוג: שמים את הגבינה והחמאה בקערת המערבל ומעש
את  מוסיפים  אחיד.  לקרם  רבלים 

אבקת הסוכר ומערבלים.
עוגה  מניחים  העוגה:  הרכבת   .4
מורחים  הגשה.  צלחת  על  אחת 

ומ גבינה  זיגוג  של  שכבה  שעליה 
את  מצפים  השנייה.  בעוגה  כסים 

שהעוגה בשכבה נוספת מהזיגוג וזו
רים סביב את הקוקוס המסוכר. 

מאחסנים במקרר עד להגשה.

?איך שומרים עד 4 ימים, במש
קרר.

ום
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350 גרם דלעת טרייה, ללא קליפה 

350 גרם )5-3 יחידות( גזר, קלוף 

4 כפות )1/4 כוס( קוקוס טחון

1 מכל )250 גרם( גבינת שמנת 
מוקצפת )להשיג ברשתות השיווק. 

3. הזיגוג: שמים את הגבינה והחמאה בקערת המערבל ומ
את  מוסיפים  אחיד.  לקרם  רבלים 

אבקת הסוכר ומערבלים.
העוגה: הרכבת   .4

מורחים  הגשה.  צלחת  על  אחת 
ומ גבינה  זיגוג  של  שכבה  עליה 

את  מצפים  השנייה.  בעוגה  כסים 
העוגה בשכבה נוספת מהזיגוג וזו

רים סביב את הקוקוס המסוכר. 
מאחסנים במקרר עד להגשה.

?איך שומרים
קרר.

2 תבנית בקוטר 20 ס"מ, או 2 תבניות אינגליש קייק

עוגת דלעת וגזר

g המשך  l
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g המשך  l

סעוגיות עם טעם חריף כובש של ג'ינג'ר וג
וון חום עמוק בזכות המולסה )molasses(, אותה 

תוכלו למצוא במעדניות ובחנויות מתמחות. 

המרכיבים

100 גרם )1/2 כוס( סוכר חום
1/2 1 כפות מולסה 

1/2 1 כפות סירופ תירס )או גלוקוז או דבש(
1/2 1 כפות ג'ינג'ר טחון
1/2 1 כפות קינמון טחון
1/2 כפית ציפורן טחונה

1/2 1 כפות )40 מ"ל( מים
125 גרם חמאה קרה, חתוכה לקוביות קטנות

1/2 כפית אבקת סודה לשתייה
2 כוסות )280 גרם( קמח

ההכנה

המולס החום,  הסוכר  את  קטן  בסיר  שמים   .1
סה, סירופ התירס, הג'ינג'ר, הקינמון, הציפורן 

סוהמים. מחממים תוך ערבוב עד לרתיחה. מסי
רים מהכיריים ומוסיפים את קוביות החמאה תוך 
הסודה  את  מוסיפים  נטמעות.  שהן  עד  ערבוב, 

סלשתייה ומערבבים. מניחים לצינון קל ומעבי
רים לקערת המערבל. מנפים לקערה את הקמח 
את  משטחים  בצק.  שנוצר  עד  רק  ומערבלים 
הבצק, עוטפים בניילון נצמד ומאחסנים במקרר 

כשעתיים.
2. מקמחים קלות משטח עבודה ומרדדים עליו 
את הבצק לעלה בעובי 3 מ"מ. קורצים עוגיות 
בצורת עלים ומעבירים לתבנית מרופדת בנייר 
20 דקות, עד שהבס סאפייה. מאחסנים במקרר כ

צק מתקשה )אפשר לאחסן במקפיא(. 
מעס  200( גבוה  לחום  התנור  את  מחממים   .3

לות(.
4. אופים כס10 דקות, עד הזהבה. מצננים לטמס

פרטורת החדר, מעטרים )ראו להלן( ומגישים.

{זיגוג "עלים" לעוגיות}
להכנה.  קל  זיגוג  הוא  אייסינג"  "רויאל 
אפשר להשאירו לבן, או להוסיף לו מעט צבע 
מעושנים  גוונים  לקבלת  סוג(.  )מכל  מאכל 
חום.  צבע  מעט  לזיגוג  מוסיפים  בתצלום,  כמו 
שהצטננו  לאחר  רק  העוגיות  את  לעטר  חשוב 
מתקשה  אייסינג  הרויאל  לב:  שימו  והתייצבו. 

בתוך כחצי שעה.
 1. שמים בקערה 2 חלבונים מביצים גדולות. 
מוסיפים בהדרגה, תוך ערבוב, כ־4 שקיות )400 
גרם( אבקת סוכר ומערבבים לקרם חלק. הזיגוג 
מתאים לזילוף כשמזלפים מעט ממנו על הקרם 
הקרם  אם  שניות.   10 בתוך  שוקע  והוא  עצמו, 
מים,  או  לימון  מיץ  מעט  מוסיפים  מדי,  סמיך 
ואם הוא דליל מדי, מוסיפים עוד אבקת סוכר. 

אם רוצים, מוסיפים צבע מאכל. ומערבבים.
2. מעטרים את העוגיות: מעבירים את הזיגוג 
לשק זילוף ומזלפים על העוגיות את הקו התוחם 
של עלי השלכת. לאחר מכן מדללים את הרויאל 
אייסינג – מוסיפים 2 כפיות מיץ לימון או מים 
זורים מעט  וממלאים את העלים.  ומערבבים - 

סוכר ומניחים עד שהזיגוג מתייבש ומתקשה. 

בטמפרטורת  אטומה  בקופסה  שומרים?  איך 
החדר, 6-5 ימים.

ברשתות  למצוא  אפשר  ריקות  וופל  גליליות 
בשוקולד  אוטמים  בקרם,  ממלאים  השיווק. 
במקרר(  )לא  במקפיא  ושומרים  מומס 

עד להגשה. 

המרכיבים

20 גליליות למילוי
 לגנאש אגוזים, 

שוקולד ותפוזים
170 גרם שוקולד 

חלב, קצוץ גס
70 גרם ממרח קקאו־

אגוזים )נוטלה, ג'יאנדויה 
וכד'(

קליפה מגוררת מ־1 תפוז 
1 מכל )250 מ"ל( שמנת

לעיטור 
100 גרם שוקולד מריר, שבור לקוביות

כ־1/4 כוס ברס )אגוזי לוז מקורמלים וקצוצים, 
להשיג בחנויות לצרכי אפייה( או אבקת נוגט

ההכנה

ממרח  השוקולד,  את  בקערה  שמים  הגנאש:   .1
הקקאו וקליפת התפוז. מחממים את השמנת עד סף 
דקות  משהים  השוקולד.  לקערת  ויוצקים  רתיחה 

מעבי אחיד.  למרקם  במטרפה  ומערבבים  סאחדות 
רים למקרר )או למקפיא( לכשעתיים, עד שהגנאש 

מתקשה.
וו  עם  המערבל  לקערת  הגנאש  את  מעבירים   .2
הופך  שהגנאש  עד  בזהירות,  ומערבלים  הגיטרה 

בהיר ואוורירי יותר. 
3. ממלאים את הגליליות בקרם, בעזרת שק זילוף 
או כפית, ומעבירים למקפיא עד שהקרם מתקשה.

מתאים  בכלי  השוקולד  את  שמים  העיטור:   .4
הגליליות משני  טובלים את  במיקרוגל.  וממיסים 
בנוגט,  או  בברס  מכן  ולאחר  בשוקולד  קצותיהן 

ומחזירים למקפיא עד להגשה.

איך שומרים?  עד שבוע, במקפיא.

g המשך  l

איך שומרים?  עד שבוע, במקפיא.

 10 יחידות 
בינוניות־גדולות

עוגיות ג'ינג'ר

גליליות ממולאות בקרם שוקולד ואגוזים בניחוח תפוז

20 יחידות
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פאי תפוחים חמים מזמין לחגוג את החורף. 
דלהכנת המאפים האישיים דרושים מקלות סו
דכרייה מנייר דחוס )ולא מפלסטיק!( אותם תוכ

לו למצוא בחנויות מתמחות לאפייה. 

המרכיבים

לבצק 
200 גרם חמאה קרה, חתוכה לקוביות 

קטנות
1/2 2 כוסות )350 גרם( קמח

1/2 כוס פחות 1 כף )105 מ"ל( מים קרים
1 כפית מלח

1 כף סוכר דמררה
1/2 כפית קינמון טחון

למלית
3 תפוחים מזן גרני סמית, קלופים וחתוכים 

לקוביות קטנות
30 גרם חמאה

2 כפות )40 גרם( סוכר דמררה
1/2 כפית קינמון טחון

1/8 כפית הל טחון
טיפות אחדות של מיץ לימון

2 כפות אגוזי מלך קצוצים
לזיגוג: 1 ביצה, טרופה 

לזרייה: 1/4 כוס סוכר דמררה, 1 כפית קינמון 
טחון

ההכנה

בקערת  והקמח  החמאה  את  שמים  הבצק:   .1
המערבל ומערבלים באטיות עד לקבלת מרקם 
פירורי המזכיר חול ים )אפשר גם לעשות זאת 

המים,  את  מערבבים  נפרדת  בקערית  ידנית(. 
לקערת  מוסיפים  והקינמון,  הסוכר  המלח, 
את  אוספים  אחיד.  לבצק  ומערבלים  המערבל 
הבצק למלבן, עוטפים בניילון נצמד ומאחסנים 

במקרר שעתיים.
המלית: שמים בסיר את קוביות התפוחים,   .2

מכ הלימון,  ומיץ  התבלינים  הסוכר,  דהחמאה, 
סים ומבשלים על להבה נמוכה עד שהתפוחים 
מתחילים להפריש נוזלים. מסירים את המכסה 
והתפוחים  מתאדים  שהנוזלים  עד  ומבשלים 
מוסיפים  החדר.  לטמפרטורת  מצננים  זהובים. 

את האגוזים ומערבבים.
הרכבת המנה: מקמחים קלות משטח עבוד  .3
דה ומרדדים עליו את הבצק לעלה בעובי כד2 

דמ"מ. מחוררים את הבצק במזלג. קורצים בחו
תכן מתאים 60 פרחים )או עיגולים( בקוטר 5 
ס"מ. מניחים פרח על משטח העבודה, מניחים 
עליו מקל כך שיגיע עד מרכז הפרח וגם כד1/2 

דכפית מהמלית. מברישים בביצה טרופה וסוג
רים עם פרח נוסף. מהדקים את שולי הפרחים 
זה לזה ומהדקים את הבצק גם למקל. מעבירים 
לתבנית מרופדת בנייר אפייה. מכינים כך את 
דקות   20 )או  לכשעה  למקרר  ומעבירים  הכל 

במקפיא( עד שהבצק מתקרר ומתקשה.
4. מחממים את התנור לחום בינוני )180 מעד

לות(. 
5. מערבבים את הסוכר והקינמון. מברישים את 
המאפים בביצה הטרופה, וזורים מעל מתערובת 
הסוכר והקינמון. אופים כד15 דקות, עד הזהבה. 

מניחים לצינון, מנתקים מהתבנית ומגישים. 

איך שומרים? בכלי סגור במקרר, עד יומיים. 
מחממים )בחום בינוני( לפני ההגשה.

קרמבל  מבושלים,  אגסים  בשכבות:  קינוח 
)פירורי בצק( וביניהם יוגורט או שמנת חמוצה 

או גלידה משובחת.

המרכיבים 

לאגסים
8 אגסים קלופים, ללא ליבה, חתוכים 

לקוביות
40 גרם חמאה מומסת

1/4 כוס )50 גרם( סוכר 
טיפות אחדות של מיץ לימון

לקרמבל פקאן ומרציפן
100 גרם חמאה קרה, חתוכה לקוביות 

קטנות
1 כוס )140 גרם( קמח

1/2 כוס )50 גרם( שקדים טחונים
1/4 כוס )50 גרם( סוכר דמררה

50 גרם אגוזי פקאן
50 גרם מרציפן, מפורר לפיסות קטנות

להגשה: 2 גביעים )400 מ"ל( יוגורט טבעי 
)או שמנת חמוצה או גלידה או קצפת(

ההכנה

1. האגסים: שמים בסיר קטן את האגסים, החד
מאה, הסוכר ומיץ הלימון ומבשלים כמה דקות, 
עד שהאגסים רכים וזהובים. מסירים מהכיריים 

ומניחים לצינון.
החד את  המערבל  בקערת  שמים  הקרמבל:   .2
דמאה, הקמח, השקדים והסוכר ומערבלים לפי
דרורים. מוסיפים את האגוזים והמרציפן ומער

בבים. מכסים ומאחסנים במקרר כשעתיים, עד 
שפירורי הבצק מתקשים.

3. מחממים את התנור לחום בינוני )180 מעד
לות( ומרפדים תבנית תנור בנייר אפייה.

4. מפזרים את השטרויזל בשכבה דקה על התד
בנית ואופים כד12 דקות, עד הזהבה. מוציאים 

ומצננים.
הצנצנות  בתחתית  שמים  המנות:  הרכבת   .5
הבישול.  נוזלי  עם  מהאגסים,  הכוסות(   )או 
השטרויזל  מפירורי  מפזרים  ביוגורט,  מכסים 

ומגישים.

השטרויזל,  ואת  האגסים  את  שומרים?  איך 
בכלים נפרדים, עד 4 ימים במקרר. 8

מיכל מוזס, איוונה אסף וטליה ניצן, "פטי גאטו", עושות אירועי קונספט מתוקים לחברות 
www.petitgateau.co.il :מסחריות ולאנשים פרטיים. לפרטים נוספים

טיפ: 
אפשר לעשות 

קיצור דרך, ולהכין 
את המאפים מבצק 

עלים, בצק שמרים או 
בצק פריך שקונים מוכנים 

ומוקפאים )ברשתות 
השיווק(.

פאי תפוחים על מקל
30 יחידות

קרמבל אגסים ואגוזי פקאן
4 מנות בכלים אישיים
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