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חמהארוחהלאכולכדישצריךמה״כל

אובבוקראותהלתכנןלהתחילזהבערב
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כהן.חייםהשףאומרמהעבודה״,שתחזרו

שמשמחדבר״איןמוסיף:בריואבוהשף
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מצרכים?

)איזהיבשהפסטהחבילת

שאוהבים(סוג

עגבניות10

זיתשמןכוס2/1

שוםשיני

אורוזמריןשלקטןענף

חובה()לאמרווה

ההכנה:אופן

במים,סירממלאים

ומביאיםמלחמוסיפים

אתחותכיםלרתיחה,

)עםלפלחיםהעגבניות

לבלנדרמכניסיםהקליפה(,

רסק.לקבלתעדומרסקים

שמןאתשמיםבסיר

והרוזמריןהשוםהזית,

דקות.כ־ומאדים

הרוזמריןאתמוציאים

אתםאם)אלאוהשום

השוםששיניאוהבים

להשאיר(.אפשרואזחומות,

דרךמעביריםכףבעזרת

העגבניותרסקאתמסננת

שהקליפותכךלמחבת,

במסננת.יישארו

עדינהלרתיחהמביאים

לאדקות,כעשרבמשך

יותר.

מכניסיםבמקביל

המיםלסירהפסטהאת

דקות10לכ־הרותחים

הוראותפיעלאובישול,

היצרן.

מוכנה,כשהפסטה

לרוטבאותהמוסיפים

ומערבביםבמחבתשמחכה

שכלעדנמוכהאשעל

ונשארמתאדההנוזל

עלהעגבניותבשררק

הסירדפנותעלהפסטה.

בועותשאיןלראותניתן

העגבניותוכלנוזלשל

ועטפולפסטה״התחברו״

אותה.

ובמעטבמלחמתבלים

ומגישים.זיתשמן

11חיסכ

הסיראתמחממים18

[■זיתשמןששמיםלפני
חםכשהסירורק״£

tm17השמןאתסיפים
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לביבות(:15)ל-מצרכים
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טרי

שוםשן
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הלביבות:להבנת
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הכדוריםאתמשטחים
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ס״מ,5.1שללעובי

ניירגביעלומסדרים

שמןאתמזלפיםאפייה.
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180ל־מראששחומםבתנור

דקות.15כ־למשךמעלות

ומצנניםמהתנורמוציאים
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הביציםאתמקציפים

תוךמוסיפיםדקות,כ־

הקמח,אתהקצפהכדי

הפרמזןהתבלינים,

והחלבהשמנתאתולבסוף

עדלערבבוממשיכים

אחידה.בלילהשנוצרת

תבניותמשמנים

ביניהןמחלקיםמאפינס,

אותןומניחיםהבלילהאת

שבתחתיתומגשגביעל

מים.

180ל־תנורמחממים

1215ואופיםמעלות

שהבודינועדאודקות

מזהיב.בתבניות

החמאהאתממיסים

בהםומטגניםהזיתושמן

עדהשאלוטבצלצליאת

מוסיפיםמזהיבים.שהם

מתבליםהפטריות,את

וממשיכיםופלפלבמלח

שהפטריותעדלטגן

כ־בערךמתרככות,

דקות.

בודינוכלמוציאים

בצלחתמניחיםמהתבנית,

שווהמנהויוצקיםהגשה

הבצלצליםמתערובת

צלחת.כלמעלוהפטריות

jtdkצדקכהןתנור

אניהשבועמימותגדול״בחלק

תמידלאולכןבמסעדהנמצאת

זוגיבןעםערבבארוחתנמצאת

כןכברכשאניאבלשלנו.והבת

מידהםבערב,הביתהמגיעה

בודינולהםשאכיןעליימתנפלים

ומהירהנפלאהמנהזופרמזן.

מרשימהנראיתשתמידלהכנה

קטיפתיבסופלהמדוברומיוחדת.

רומאנהאמיליהמחבלמסורתי

להגישממליצהואניאיטליהשבלב

עונתי,ירוקיםסלטעםיחדאותו

שתמידומחמצים,כבושיםדגים

במהלךנהדר.ביחדמשתלבים

בארוחהובעיקרהערב,ארוחות

אנחנובערב,שישישלהקבועה

לספרלהתעדכן,משתדליםתמיד

השבועבאותושקרהמהעל

שלהחשובההמסורתאתולהעביר

שלנו״.לבתהמשפחתיתהארוחה

הזוהמנהאת^ץ

WWבאיטליהאוכלים

הערבבארוחות

גםאותהלאמץושווה

כיווןהישראלילמטבח

עםנהדרהולכתשהיא/ו

עם\אוטריירקותסלט/ם

jfc
ורענןירוקסל
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לחלבוניםנפלא

ולאומגה

חייביםלאוממש

7uלהתבסס

כמקורביצים

^^לוולבזן

בריואבשף

והילדיםלמטבחמידנכנסאניהביתה,מגיעשאני״מהרגע

ללכתרוצהאניאםבבית״.אבאמשוחררת,אתאמא,צועקים:

שלי.הידועותהדגיםקציצותאתלהםמכיןאניבטוח,על

שאנחנורקהולךפיצהגםלפעמיםאבלזה.עלמתיםהם

אחדכלהתוספות.אתבצדושמיםמלאמקמחאותהמכינים

רוצה.שהואלעוביהבצקאתומרדדטעמולפימוסיף

אחראחדלאףאסורהסלט.הכנתשלהבלבוסטההיא״נעה

סלטחותכתכברהיאארבעמגילהסתבכנו.אחרתבזה,לגעת

סושיבסיסעלערבארוחתגםמצוין.לתבלויודעתלמופת

מהמילויהשלבים,כלאתמכיריםהילדיםבבית.עלינוחביבה

בסוףרצונו,לפיממלאילדשכללמרותאבלהגלגול,ועד

כולם.אתליוזולליםהכנתישאנילסושיפוזליםכולם

הארוחהלקראתטלי.אשתיאחראיתהמצרכיםקניית״על

אחתכללאכולתשבהמדינהכשכלהערב,המשפחתית

אתוגםהדגיםקציצותאתאצליהזמינוכברהילדיםבביתה,

סלרי,תיבול,עשביעלשמבוססתשלי,הירוקההשקשוקה

ישחריף.הרבהעםחריףופלפלעגבניותקצוץ,בזיליקום

המיעוטטלי,למעטהבית,בניבקרבחריףעלמלאקונצנזוס

זהעלויכוחישותמידהחריפותאתסובלתשלאהאשכנזי,

השולחן״.סביב

שלישהילדיםמנה״זו

נוהגואניעליהמתים

לשבוע.אחתלפחותלהכין

מזינהגםבריאה,גםהיא

בנילכלטעימהמאודוגם

בחוםממליץהמשפחה.

אצלכםגםולנסותלאמץ

בבית״

מנות(:)ל-לקבבמצרכים

טרילבןדגפילהגרם600

אולוקוסאנטיאס,)כמו

ים(מוסר

שטופיםירוקיםבצלים

וקצוצים

שטופהכוסברהצרור

וקצוצה

קצוץג׳ינג׳רכפית

ללאצ׳יליפלפלחצי

דקקצוץגרעינים,

יםמלחכפית

זיתשמןכפית

ההכנה:אופן

הדגיםאתדקקוצצים

החומריםכלאתומערבבים

אחידה.מסהלקבלתעד

שמןעםמחבתמחממים

כפותאתמרטיביםזית,

צורותויוצריםבמיםהידיים

כדקהמטגניםואזקבב,של

צד.מכל

למלט:מצרכים

וחתוכיםקלופיםגזרים

לגפרורים

וחתוכיםקלופיםקולרבי

לגפרורים

זיתשמןכף

לימוןמיץכפית

יםמלחכפיתחצי

גרוםשחורפלפל

ההכנה:אופן

עםהירקותאתמערבבים

אתמניחיםהתבלינים.

שטוחה.בצלחתהסלט

קציצותאתמעלמסדרים

מזלפיםדגים,הקבב

מעלגולמיתטחינהכף

ומגישים.

דגיםקבב^ך

סלטו\ל

גזריורבי,קו

וטחינה
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