
חגיגה ירוקה
לכבוד החג שילבנו כוחות עם מגזיןך האוכל" והפכנו את החלק המתוק של ארוחת החג 

לחגיגה מרהיבה של ניחוחות, טעמים וצבעים. לפניכם רעיונות לעיצוב כולל ולפריטים 
שתוכלו ליצור לבד וגם הפניות לכמה מתכונים שווים. על דבש ותפוחים

קונספט, עיצוב וסטיילינג מיכל מוזס ואיוונה ניצן - פטי גאטו | מתכונים כרמית אלקיים - בריא | צילום בועז לביא

הקונספט
פטי גאטו בחרו לשולחן החג עיצוב ירוק - בצבע ובמשמעות: 

ירוק המאפיין את תפוח סמית׳ העסיסי והפריך; ירוק כי 

מדובר בסטיילינג ידידותי לסביבה, העושה שימוש חוזר בכלים 

ובחפצים שונים שיצאו משימוש; וירוק כי הקינוחים של כרמית 

אלקיים ידידותיים לגוף שלנו. 

• פלטת הצבעים שנבחרה עוברת כחוט השני בכל המנות 
והפריטים וכוללת גוונים של ירוק ושל חום־עץ - שילוב צבעים 

טבעי והרמוני, המתחבר לקינוחים הבריאים. 

• כדי לרענן את רהיטי העץ שולבו בהם אלמנטים בצבעים 
ירוקים ובגוונים טבעיים: כלי קרמיקה, זכוכית ועץ שנצבעו 

בגוונים של ירוק, צמחים, תפוחים ירוקים וסידורי פרחים 

שהוסיפו רעננות ואווירה ביתית. שטיח, סלסילה מנצרים וחוטי 

רפיה ושפגט הוסיפו רובד נוסף של טקסטורה ועומק. 

• מהמטבח הצמוד הובאו כלים שנעשה בהם 
שימוש חדש, כגון תבניות טארט 

בגדלים שונים שהפכו לתמונות, 

תבנית פאי מנחושת שהפכה 

לשלט על ידי צביעתה 

בצבע לוח גיר ושלל 

קופסאות שימורים, 

צנצנות ובקבוקי 

זכוכית משומשים 

שהפכו לאגרטלי 

פרחים או לאלמנטים 

דקורטיביים.

 עוגיות מקרון-טופי הונחו כסוכריות על 
מקל בתוך מגירת הארון

סל קש שמולא בתפוחים ירוקים 
משלים את העיצוב ותורם לאווירה

חטיף שוקולד, אגוזים ותפוחים

ארון שרוקן מהכלים 
המונחים עליו ביומיום 
והולבש מחדש, כדי 
להפוך למזנון הגשה 
במקום שולחן סטנדרטי 
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עשו זאת בעצמכם: צביעת זכוכית
צביעה בצבע אמייל 

צבע אמייל הוא צבע אטום. אם אתם מעוניינים באפקט מבריק, צבעו 

את המכל מבפנים, ואז הוא יקבל בצדו החיצוני ברק מהזכוכית. לאפקט 

מט ומעט מחוספס, צבעו את המכל מבחוץ.

• נקו היטב את הכלי שאותו אתם מעוניינים לצבוע בעזרת אלכוהול 
טהור, כדי להוריד שאריות שומן. המתינו מעט לייבוש.

• לצביעה פנימית - צקו צבע אמייל לתוך מכל הזכוכית, נענעו את 
המכל כך שהצבע יכסה את כל החלק הפנימי והפכו את המכל על נייר 

להגרת עודפי צבע. 

• לצביעה חיצונית - צבעו את המכל מבחוץ באמצעות מברשת 
)הקפידו על צביעה בשתי שכבות של שתי וערב והמתינו כשעה בין 

שכבה לשכבה(.

• לאחר ייבוש של 48 שעות הכניסו את הכלי לתנור קר, חממו אותו 
ל־150 מעלות ואפו למשך 30 דקות. השאירו את הכלי בתוך התנור הכבוי 

עד שיתקרר לחלוטין )לחלופין, אפשר להניח לייבוש באוויר הפתוח 

למשך 21 יום, אך הביאו בחשבון שהצבע יידבק פחות חזק לכלי(. 

צביעה בצבעי זכוכית

צבע זכוכית הוא צבע שקוף. על ידי דילול הצבע באצטון טהור יתקבל 

גוון שקוף יותר. 

• נקו היטב את כלי הזכוכית שאותו אתם מעוניינים 
לצבוע בעזרת אלכוהול טהור, כדי להוריד 

שאריות שומן. המתינו מעט לייבוש.

• טפטפו את הצבע המדולל לתוך 
הכלי )הקפידו שהוא יבש לחלוטין(, 

נענעו את הכלי כך שהצבע יכסה את 

כולו. הפכו את הכלי על נייר להגרת 

עודפי צבע והשאירו לייבוש.

עוגיות עם הדפס גרפי הונחו כתכשיטים 
בקופסאות קרטון

קאפקייקס לימון ותפוחים שנאפו בתבניות 
קוגלהוף קטנות

בגזרת הנוזלים:קומפוט תפוחים ואגסים 
ומשקה ערק מתובל

ת  י נ נ ם( הפכו לכו חדרי ם ) י  ארגזי עץ ישנ
ם מתוקי ם ו טי ת להנחת פרי מטרי לתרת ואסי מאו
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עשו זאת בעצמכם: פריטים ירוקים
• מעמדים לעוגה מפמוטים ומצלחות זכוכית -

רכשו בשוק או בחנות יד שנייה פמוטים וצלחות פשוטות מזכוכית, 

והדביקו את הצלחת על הפמוט בעזרת דבק E6000 )דבק המשמש 

להדבקת חומרים שונים לזכוכית(. לאחר שהדבק יתייבש צבעו בצבע 

אמייל ירוק.

• שלט מתבנית פאי ישנה מנחושת - צבעו את תחתית התבנית בצבע 
לוח בשתי שכבות של שתי וערב, והמתינו כשעה בין השכבות )תלוי 

בעובי שכבת הצבע ובמזג האוויר(. לאחר הייבוש כתבו בגיר ברכת שנה 

טובה )או כל טקסט אחר(.

• תמונות מתבניות טארטלט - מדביקים על תחתית התבנית הדפסה של 
טפט או של תמונה. השוליים המסולסלים הופכים למסגרת של ההדפס.

• שונות - השתמשו בפחיות שימורים כאגרטלים, כרכו חוטי רפיה וחוטי 
שפגט סביב בקבוקים וצנצנות, והוסיפו סרטי סאטן בנגיעות קטנות, כדי 

להוסיף ברק וחגיגיות למראה המחוספס של האוכל והעיצוב.

קאפקייקס לימון ותפוחים הונחו על צלחת 
הגשה שיצרו הבנות בעצמן

אל תפחדו לשלב יחד כלים מחומרים שונים

נשיקות קטנות שנצבעו בירוק הונחו בצנצנת 
שקופה לקישוט )אפשר להחליפן בכל פריט 

קטנטן וירוק היכול למלא צנצנת, כגון 
כפתורים, חרוזים, סרטים וכדומה(

מטעמי החג שולבו בין הספרים 
והחפצים הנמצאים על כוננית שרוקנה 

באופן חלקי, וכך נוצר חיבור בין 
ארוחת החג לשגרת הבית 



שילוב מנצח
פטי גאטו היא חברה שהקימו 

מיכל מוזס )שפית, קונדיטורית, 

קייטררית ועיתונאית אוכל, בוגרת 

בית הספר קורדון בלו בפריז( ואיוונה 

ניצן )מעצבת רב־תחומית ובעלת 

תואר ראשון בעיצוב תעשייתי, שעיצבה 

וניהלה פרויקטים בתחום העיצוב והמיתוג( 

המשלבת בין עיצוב לאוכל. מטרת החברה 

ליצור קונספט מכל האלמנטים שעל השולחן - האוכל, 

 הצלחות והסביבה, תוך כדי שילוב עזרים גרפיים 

 ודקורטיביים, ליצירת מראה שלם ומוקפד. קהל היעד 

הוא חברות ולקוחות פרטיים.

www.petitgateau.co.il

העיקר הבריאות
 Natural Gourmet Institute for Healthכרמית אלקיים היא בוגרת ה־

and Culinary Art שבניו יורק. בביתה שבגליל היא מקיימת סדנאות 
בישול בריא לקבוצות, וממנו היא יוצאת לאימונים אישיים בכל 

רחבי הארץ. האימון כולל הבנת צורכי התזונה של כל בני המשפחה 

והצעת מתכונים בריאים תוך כדי הדגמת בישולם עם בני הבית, וכך 

המשפחה לומדת טכניקות בישול חדשות ובריאות. בסוף התהליך 

נוצר למשפחה ספר מתכונים משפחתי.

www.bari-carmit.co.il

 כלים ופריטי עיצוב
פרחים זר פור יו

דבש וחלת דבש יד מרדכי

ארגזים וכלי זכוכית ירוקות חדרים

שטיח איתמר - שטיחים בעיצוב עכשווי 

שטיחי לינוליאום בדוגמת אריחים סטודיו יש מאין
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לוח עץ ישן, שפורק מגדר ונצבע חלקית 
בירוק, הונח על ראנר לאורך השולחן 
ובתוספת של תפוחים ירוקים שהוצבו 

בשורה יצר מרכז שולחן יפה, פשוט ונקי

הגישו עוגיות כוסמין, תפוחים מיובשים 
וקוקוס כשהן קשורות בשלשות בסרט ירוק

עטפו כמה עוגיות והניחו אותן על 
הצלחת כמתנה אישית לאורחים 

פזרו על ראנר לאורך השולחן מגוון בקבוקים, 
צנצנות ומעמדים לעוגה שיצרתם, עטפתם, או 
צבעתם בעצמכם בגוני ירוק וחום, והרי לכם 
מרבד טופוגרפי וחגיגי למרכז השולחן
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