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אצות 
בקוביות
מעשירות את 

התזונה בקלות!

אצות סיקורה  
חקלאות ימית נקייה

אצות סיקורה גדלות בבריכות לאורך חופי 
מכמורת במי-ים שנשאבו ממעמקים ועברו 

סינון ייחודי. אודות לגידולן האורגני 
והידידותי לסביבה, הן נקיות מזיהומי הים 

וממתכות ומלאות בערכים תזונתיים חיוניים.

מזון-על | מזון מלא 
אצות-הים הן המקור הטבעי והעשיר 
למינרלים : בשל מבנה התא שלהן הן 

סופגות מינרלים מן הים ונספגות בקלות 
וביעילות בגוף האדם. אצות סיקורה בעלות 

ריכוז גבוה של רכיבים תזונתיים, עשירות 
בנוטריאנטים יותר מכל פרי או ירק אחר, 

ולכן נחשבות למזון מלא ולמזון -על.  
אצות סיקורה מהוות מקור לחלבון וברזל, 

ועשירות במגנזיום ונוגדי חמצון. 
 ,B הן מכילות מגוון ויטמינים מקבוצה

כמו גם סיבים תזונתיים המסייעים לעיכול, 
תורמים לתחושת שובע ולירידה במשקל. 
לכן, מומלץ לשלבן לאורך היום כתוספת 

למיצים ושייקים של ירקות ופירות, 
חביתות, רטבים, ממרחים, תבשילים ועוד.

איך משתמשים
מאחסנים באופן קבוע במקפיא.

מחלצים את כמות הקוביות 
הרצויה מהאריזה.

מוסיפים את הקוביות ישירות 
לתוך המשקה, הבלנדר או הסיר.

?



5 סיבות 
לשילוב אצות בקוביות  

בארוחות לאורך היום:

1. סיבים תזונתיים - מסייעים לתחושת שובע 
ולתהליכי העיכול. ב-100 גרם של אצות אולווה 16% 
מתצרוכת הסיבים התזונתיים המומלצת לאדם מבוגר.

2. מגנזיום - חיוני לשמירה והתפתחות של מסת 
העצם, לפעילות תקינה של שרירי הגוף והלב ולאיזון 

לחץ הדם. ב- 100 גרם של אצות אולווה 95% 
מתצרוכת המגנזיום היומית המומלצת לאדם מבוגר.

3. ברזל - חיוני להובלת החמצן בדם, לבניית תאי דם 
אדומים ולתפקוד המערכת החיסונית.

4. נוגדי חמצון - אצות האולווה עשירות בכלורפיל 
ונוגדי חמצון הידועים כמאטים תהליכים של הרס תאים 
והזדקנות ותורמים להפחתת הסיכון למחלות לב וסרטן.

5. לוטאין - נוגד חמצון המצוי באצות אולווה וידוע 
כממלא תפקיד חיוני במניעת ניוון ראייה וקטרקט. 



חומרים ל-2 מנות:
1 צרור סלרי עלים ("אמריקאי"), שטוף היטב

4-6 קוביות אצות
2-3 ס"מ שורש ג'ינג'ר טרי

1 תפוח ירוק מגולען
4 תמרי מג'הול מגולענים

2 כוסות מלאות בקוביות קרח
2 כוסות מים קרים

>  מניחים את כל החומרים במיכל הבלנדר וטוחנים היטב, 
עד לקבלת שייק חלק. מגישים מיד.

שייק אנרגיה 
ירוק



חומרים:
2 ביצים

2 קוביות אצות
מלח ופלפל

מעט שמן קנולה

>  טורפים היטב את הביצים יחד עם 
קוביות האצות, המלח והפלפל.

>  יוצקים למחבת חמה משומנת קלות.
>  מטגנים מעט והופכים צד עד לבישול 

החביתה. מגישים חם.
>  ניתן להוסיף את קוביות האצות 

לכל מתכון חביתה שעולה על 
דעתכם.

חביתה 
עם אצות



חומרים: 
1/3 כוס טחינה גולמית

1/2 שן שום
1 כף מיץ לימון

1/3 כוס מים קרים
קורט מלח

8 קוביות אצות
2 כפות פטרוזיליה קצוצה

2 כפות עלי כוסברה

>  מניחים את כל החומרים במעבד מזון 
או במיכל עם בלנדר מוט, טוחנים עד 

לקבלת מרקם חלק ומגישים.

טחינה ירוקה
עם אצות



חומרים ל 6-8 מנות:
1 דלורית
2 בטטות
4 גזרים

8 שיני שום קצוצות
1 כף גדושה ג׳ינג׳ר מגורד

1/2צ'ילי טרי קצוץ (או חצי 
כפית תבלין צ'ילי יבש)

8 קוביות אצות קפואות

1/2 כוס קרם קוקוס
1 כף רוטב סויה

2 כפיות סוכר דמררה
2 כפות סילאן

2 כפות מיץ לימון
1 כף חרדל

מלח, פלפל שחור גרוס טרי
שמן חמניות

8 טיפות שמן שומשום

>  קולפים את הדלורית, הבטטות והגזר וחותכים לקוביות קטנות.
>  יוצקים מעט שמן לסיר רחב ומוסיפים בעודו קר את שיני השום הקצוצות, הג'ינג'ר והצ'ילי.

>  מחממים ומטגנים מעט עד שעולה ניחוח (זהירות לא לשרוף).
>  מוסיפים את קוביות הירקות לסיר, מוסיפים מעט מלח, מערבבים וממשיכים לטגן-לערבב 

במשך 5-10 דקות.
>  מכסים במים ומביאים לרתיחה. מנמיכים את 

הלהבה, מכסים את הסיר ומבשלים כ-20 
דקות עד שכל הירקות רכים לחלוטין.

>  טוחנים את המרק באמצעות בלנדר 
מוט לקבלת קרם חלק. מוסיפים 

חלב קוקוס, רוטב סויה, סוכר 
ולימון וטוחנים שוב.

>  מביאים לרתיחה קלה, 
ומוסיפים את שאר האצות 

ושמן השומשום, טועמים 
ומתבלים במלח ובפלפל לפי 

הטעם ויוצקים לקעריות 
הגשה.

מרק כתום
בתיבול 
אצות



חומרים לכ-15 כדורים:
1 כוס חומוס קפוא או יבש

6-8 קוביות אצות
1/4 צרור פטרוזיליה

1/2 בצל
2 שיני שום

1 כף טחינה גולמית מלאה
1 כף שמן זית

1/2 פלפל חריף טרי (לא חובה)
מלח, פלפל שחור גרוס טרי

>  מסננים ושוטפים את גרגירי החומוס ומעבירים 
למיכל מעבד מזון. טוחנים רק עד לקבלת תערובת 

פירורית ומעבירים לקערה גדולה.
>  טוחנים במעבד המזון את יתר החומרים עד לקבלת 

תערובת אחידה. מוסיפים אותה לחומוס שבקערה 
ומערבבים היטב. טועמים ומתקנים תיבול.

>  מחממים תנור ל-200 מעלות.
>  מגלגלים מהתערובת כדורים ומניחים על תבנית 
מרופדת בנייר אפייה משומן. אם רוצים מברישים 

בעדינות במעט שמן זית לתוספת צבע ופריכות.
>  אופים בתנור החם כ-15דקות עד שהכדורים 

שחומים ופריכים. מגישים מיד.

פלאפל אפוי 
עם אצות



חומרים:
1 דלורית גדולה, קלופה וחתוכה לפלחים

שמן זית
מלח גס

לתיבול:
6 קוביות אצות

1 כפית ג'ינג'ר טרי מגורד
1 שן שום מגורדת

פלפל שחור גרוס טרי

>  מחממים תנור ל-200 מעלות.
>  מניחים את פלחי הדלורית בקערה, יוצקים מעט שמן זית ומפזרים מלח גס. 

מושחים את הדלורית בשמן ובמלח מכל הצדדים.
>  מניחים את פלחי הדלורית על תבנית מרופדת בנייר 

אפייה וצולים בתנור החם 15-20 דקות, עד 
שהם רכים לחלוטין (בודקים בנעיצת 

סכין חדה). מוציאים ומניחים 
להצטנן מעט.

>  מועכים את הדלורית 
הצלויה במזלג למרקם 

פירה גס ומעבירים 
לקערה. מוסיפים את שאר 

החומרים, מערבבים, 
טועמים ומתקנים תיבול. 

מגישים חם.

פירה דלורית  
ואצות



>  מחממים תנור ל-250 מעלות. 
מניחים בתבנית את תפוחי האדמה 

על קליפתם ומניחים על תחתית 
התנור. אופים לפחות שעה, עד שתפוחי 

האדמה רכים ואפילו מעט חרוכים.
>  מוציאים מהתנור, חוצים אותם מיד 

לאורכם ומרוקנים לקערה. מועכים למחית 
חלקה ככל הניתן בעודם חמים ומניחים להצטנן לחלוטין.

>  מכינים את הרוטב: שומרים בצד שתי כפות גדושות של טופו משי ואת היתרה מעבירים למעבד מזון. 
מוסיפים את יתר חומרי הרוטב ומעבדים לקבלת קרם חלק. שומרים בצד.

>  מכינים את הבצק: מוסיפים לתערובת תפוחי האדמה שהתקררה את קוביות האצות, שמן זית, מלח ים 
ו-2 כפות טופו משי ששמרנו בצד. מערבבים היטב, רצוי בידיים.

>  מוסיפים בהדרגה את הקמח רק עד לקבלת בצק אחיד, רך ולא דביק.
>  מעבירים את הבצק למשטח עבודה מקומח ומחלקים אותו לארבעה חלקים. יוצרים מכל חלק גליל 

ארוך ודק וחותכים בעזרת סכין חדה למקטעים באורך של כ-2 ס"מ. מעבירים בעדינות לתבנית מקומחת.
>  מרתיחים מים מומלחים בסיר גדול ובמקביל מחממים את הרוטב במחבת.

>  מבשלים את הניוקי במים הרותחים, עד שהם צפים כלפי מעלה. 
>  מעבירים לרוטב החם ומנענעים כך שהניוקי ייעטפו ברוטב. מעבירים לצלחת ומגישים.

חומרים ל-4 מנות:
5 תפוחי אדמה (רצוי עם 
קליפה אדומה) שטופים

4 קוביות אצות מופשרות
כ-1 כוס ( 140 גרם) קמח

2 כפות שמן זית
מלח ים

לרוטב:
350 גרם טופו משי רך מאד

1 כוס חלב שקדים לא ממותק
4 קוביות אצות

2 כפות יין לבן יבש
1 כף שמן קוקוס

1 שן שום
מלח ים

ניוקי תפו״א 
ברוטב שקדים 

ואצות



חומרים ל 4-6 מנות:
1 בצל לבן
1 בצל סגול
1 חציל גדול
3 פלפלים

2 קישואים או זוקיני
4 עגבניות קטנות בשלות
3-4 שיני שום קצוצות

1 פלפל צ'ילי אדום או ירוק קצוץ
6 קוביות אצות

מלח, פלפל שחור גרוס טרי
1 כפית שטוחה סוכר דמררה

2 כפות חומץ אורז או חומץ יין לבן
4 כפות שמן זית

>  חותכים את כל הירקות לקוביות קטנות.
>  מחממים שמן במחבת גדולה או בסיר 

רחב. מטגנים את הבצלים במשך כ-5 דקות, 
עד שהם מתרככים ומזהיבים מעט.

>  מוסיפים למחבת בזה אחר זה את קוביות 
החציל, מערבבים ומטגנים כ-5 דקות. ממשיכים כך 

עם הפלפלים, לאחר מכן הקישואים ולבסוף העגבניות.
>  מוסיפים שום, צ'ילי וקוביות אצות ומתבלים במלח, 

פלפל, סוכר וחומץ. מערבבים, מנמיכים את הלהבה 
ומכסים את המחבת.

>  ממשיכים לבשל 15-20 דקות, עד שכל הירקות מעט 
רכים. טועמים ומתקנים תיבול.

רטטוי ירקות 
ואצות



Fi
ne
Sc
hm

ec
ke
rs

למידע ומתכונים נוספים 
www.seakura.co.il

סימון תזונתי ל 100 גרם
אנרגיה (קלוריות)

חלבונים (גר׳)
סיבים תזונתיים (גר׳)

פחמימות (גר׳)
סך השומנים (גר׳)

סידן (מ"ג)
ברזל (מ״ג)

מגנזיום (מ״ג)
אבץ (מ״ג)

אשלגן (מ״ג)
מנגן (מ"ג)
נתרן (מ"ג)

ויטמין B2 (מ״ג)
ויטמין B12 (מק״ג)

בטא קרוטן (מ״ג)
לוטאין (מ״ג)

32
4
3
5
0.1
161
1
222
0.2
264
10
326
0.1
0.9
0.09
2


