
קלילים והכי  , מתכונים פשוטים
!חשוב טעימים



....לאלו שלא מכירים

.  נשואה לשגיא ואמא לארבע בנות מדהימות, שמי קמי צור
בהן עבדתי בתחום ראיית  שנים10-לאחר כ" קמיליהקייטרינג וקונדיטוריית "הקמתי את 

.החשבון במשך היום וחלמתי על אפייה במשך הלילה

,  לרדד, אהבתי ללוש.מאז שאני זוכרת את עצמי אהבתי את עולמות האפייה והבישול
להגשים את החלום שלי  : המטרה הייתה ברורה.לאפות ולבשל, להקציף, להתפיח, לערבב

,  את העוגות, בעזרת כל האהבה והידע שצברתי, בה אני יכולה ליצור,ולפתוח קונדיטוריה
.המאפים והתבשילים שעליהם תמיד חלמתי

חלקם נוצרו מתוך  , פרי יצירתי, בחוברת זו תוכלו למצוא מתכונים שמתאימים לשבועות
.  נוסו ונבדקו על ידי, המתכונים מדויקים. השראה ממתכונים ברשת חלקם מתוך סקרנות

.מלווים בהסברים מפורטים והכי חשוב טעימים, המתכונים קלים להכנה

:אני מזמינה אתכם לבקר באתר שלי, למתכונים נוספים
https://www.kamiliabakery.co.il/blog

kamilia_bakery@באינסטגרםמוזמנים לתייג ? הכנתם מתכונים מהחוברת ואהבתם
,מאחלת לכולם חג שבועות שמח וטעים

קמי

https://www.kamiliabakery.co.il/blog


:מצרכים

קלתית

גרם קמח280
ל שמן זית"מ100
גרם מים רותחים/ל"מ100

אבקת אפייה(כחצי כפית)גרם 3
קורט מלח

קורט פלפל שחור

למלית ולרויאל
כרובית בינונית מופרדת לפרחים קטנים1
ביצים4

שמנת לבישול/ל שמנת מתוקה"מ250
גרם גבינה בולגרית חתוכה לקוביות100
גרם גבינת מוצרלה100

בצל קצוץ1
חצי חבילת עירית קצוצה

שמן זית לטיגון
מלח

פלפל

קיש כרובית
24רינג בקוטר 



אופן ההכנה

קלתית
.מעלות180-מחממים תנור ל

מרדדים את הבצק על  . עד לקבלת בצק אחיד, מערבבים את כל החומרים יחד בעזרת כף
חשוב  , מהדקים היטב את הבצק לרינג, 24משטח מקומח ומעבירים לרינג בקוטר 

.מחוררים את התחתית בעזרת מזלג. להקפיד על דפנות ישרות
(.חצי אפייה)אופים עד להזהבה קלה 

מלית ורויאל
מעבירים לקערה  . במחבת מטגנים את הבצל הקצוץ עם שמן הזית עד להזהבה קלה

.ושומרים בצד
.  מעבירים לקערה עם הבצל, באותה המחבת מטגנים מעט את פרחי הכרובית

שמנת לבישול וטורפים  / מוסיפים את השמנת המתוקה, ביצים4בקערה גדולה טורפים 
מוסיפים גבינה  . טורפים היטב, מוסיפים את הבצל והכרובית שטיגנו קודם. יחד היטב

.וטורפים היטב למסה אחידה, מלח ופלפל, עירית קצוצה, מוצרלה, בולגרית
,  ואופים עד להשחמה( שנאפה קודם לכן חצי אפייה)מעבירים את המסה לבצק הקיש 

.דקות עד שעה45-יפה כ
הקירור מאפשר לקיש  . ורק למחרת לחמם ולהגיש, כדאי לקרר את הקיש לילה שלם

.להתגבש והטעמים שלו יום למחרת הרבה יותר טובים



גבינות וגבינות, מאפה פילו תרד
20X20לתבנית בצורת ריבוע בגודל 

:מצרכים

גרם מופשרת  500חבילת פילו 

שמן זית להברשה

:למלית

גרם עלי תרד טריים  400

חבילת פטריות קצוצות  

בצל קצוץ  1

גרם בולגרית מפוררת200

ריקוטהגרם גבינת 300

גרם מוצרלה מגוררת100

ביצים2

מלח

פלפל

טימין

פטריות וגבינות, שבלולי פילו במילוי תרד
20X20ריבוע  רינג 



:אופן ההכנה

.מעלות ומשמנים את התבנית180-מחממים תנור ל
.  מסננים מנוזלים, מטגנים את הבצל ואת הפטריות

.מסננים וחותכים גס, מקררים, מקפיצים את עלי התרד על מחבת
עלי  , בצל מטוגן, פטריות, ביצים, גבינות: בקערה גדולה מערבבים יחד

.מלח ופלפל, תרד
מברישים בשמן זית  , מניחים עלה פילו ראשון על משטח עבודה

מברישים שוב בשמן זית וחוזרים על  . ומניחים מעל עלה פילו נוסף
.  הפעולה עם עלה שלישי

.  מניחים בעזרת כף מהמלית לאורך העלה ומגלגלים את העלים לגליל
כך שנוצרים מעין  , חלקים שווים8-חותכים את הגליל שנוצר ל

.  שבלולים
מסדרים את השבלולים כשהם עומדים בתבנית אחד ליד השני ללא  

.יוצרים שבלולים נוספים עד למילוי התבנית. מרווחים

.דקות עד שהמאפה מזהיב30-אופים כ



אנטיפסטי וגבינות, מאפה פסטה
18שלושה רינגים בקוטר  מצרכים

גרם פסטה פנה500

ביצים3

גרם מוצרלה מגוררת200

גרם פתיתי פרמזן50

ל שמנת מתוקה"מ250

גרם בולגרית חתוכה לקוביות קטנות50

בטטה גדולה חתוכה לקוביות1

פלפל אדום קלוי וחתוך לרצועות2

חציל חתוך לקוביות1

בצל קצוץ  1

חצי צרור עירית קצוצה  

מלח ופלפל שחור גרוס

שמן זית לטיגון



:  אופן ההכנה

.מעלות ומשמנים את התבנית180-מחממים תנור ל
.  מבשלים את הפסטה במים רותחים עם מלח ושמן
.  מערבים היטב, מסננים את הפסטה ומזלפים מעליה מעט שמן זית

.  במחבת שמים מעט שמן זית ומטגנים את קוביות החציל
.  מעבירים את החצילים לקערה ושומרים בצד

.  מטגנים גם את הבצל הקצוץ. באותה המחבת מקפיצים את קוביות הבטטה מעט
עירית  , בולגרית, מוצרלה, שמנת מתוקה, טורפים היטב ביצים: בקערה גדולה

.  פלפל קלוי מלח ופלפל, חציל, בצל, קוביות בטטה, קצוצה
.מוסיפים את הפסטה המבושלת ומערבבים היטב

.  מפזרים מעל את פתיתי הפרמזן. מעבירים את התערובת לתבניות ומיישרים
.דקות עד שמאפה זהוב45-40אופים 

.אוכלים חם



:מצרכים

:לבצק

ג קמח"ק1

ל מים"מ550

גרם סוכר30

גרם שמן100

גרם שמרים טריים40

גרם מלח15

ביצה טרופה למריחה

שמן זית למריחה

:למלית

ריקוטהגרם גבינת 250

גרם מוצרלה מגוררת50

גרם גבינה בולגרית50

עלי נענע קצוצים דק5

ביצה1

(אבקה)חצי כפית נענע יבשה 

פלפל שחור לפי הטעם  

מלח לפי הטעם  

גבינות ונענעלחמניות רכות במילוי 
24שני רינגים בקוטר 



:בצק
מוסיפים את יתר  , מנפים את הקמח לקערת מיקסר עם וו לישה

מעבדים עד  . מרכיבי הבצק ומפעילים את המיקסר במהירות נמוכה
מגבירים את עוצמת המיקסר ומעבדים עוד  . קבלת בצק כמעט אחיד

.מתקבל בצק רך ומעט דביק. דקות5-7-כ
מכסים בניילון נצמד ומניחים  , מעבירים את הבצק לקערה משומנת

.להתפחה עד להכפלת הנפח
מחלקים את  . משמנים משטח עבודה ומעבירים אליו את הבצק

כל כדור משקלו  . כדאי להשתמש במשקל: טיפ)כדורים 16-הבצק לכ
.  משטחים כל כדור למלבן דק ומורחים בשמן זית(. גרם100-כ

.  מגלגלים לרולדה ואז לשבלול, מזלפים פס ממלית הגבינות
8בכל רינג מניחים . מניחים ברינג וממשיכים עם יתרת כדורי הבצק

מורחים את  . מעבירים להתפחה. שבלולים במרווחים קטנים
.השבלולים בביצה טרופה

דקות  20-25-מעלות ואופים את הלחמניות כ180-מחממים תנור ל
מיד שהלחמניות יוצאות מהתנור  , לאחר האפייה. עד להשחמה יפה

.מברישים במעט שמן זית

:אופן ההכנה

:מלית גבינות 
מעבירים את כל חומרי המלית לקערה  

.  ומערבבים היטב עד לאיחוד העיסה
מעבירים לשק זילוף ושומרים במקרר עד  

.להרכבה



סלט חסה מדליק
קערת סלט

:מצרכים

:לסלט

חסה1

מלפפון1

גזר1

שומר1

בצל סגול1

עלי בזיליקום8

עגבניות2

בטטה1

סלסלת  /סלסלת פטל/תותים8
אוכמניות

גרם גבינה בולגרית100

שקדים קלויים/חופן קשיו קלוי

שמן עמוק לטיגון

:לרוטב

שתי כפות חומץ בלסמי

סילאןכף 

שתי כפות מן זית

מלח לפי הטעם

פלפל שחור לפי הטעם



:אופן ההכנה

:סלט
שוטפים היטב את  

.הירקות
גזר  , חותכים את החסה

והבזיליקום  לרצועות  
דקות ומעבירים לקערה  

.גדולה
,  שומר, את המלפפון

,  בצל סגול, עגבניות
חותכים לקוביות  תותים

.ומעבירים לקערה
מחממים היטב את השמן  

.  בסיר רחב
מקלפים את הבטטה  

.  וחותכים לרצועות
מטגנים עד שהבטטה  

.  מניחים בצד. קריספית
מפוררים את הבולגרית  

.  ומניחים בצד

:רוטב
מערבבים היטב את כל  

.מרכיבי הרוטב
.הקשיוקוצצים את 

:  מרכיבים את הסלט
מעבירים לקערת הגשה  
את כל הירקות שחתכנו  

רגע לפני ההגשה  .  קודם
מניחים מעל את רצועות  

.  הבטטה המטוגנות
מסדרים מסביב את  
,  הבולגרית המפוררת

הקצוץ  הקשיומפזרים את 
.  ויוצקים את הרוטב מעל



עוגת גבינה ומסקרפונה
20רינג בקוטר 

:עוגה

גרם גבינת מסקרפונה  250

בטמפרטורת החדר

ל שמנת מתוקה"מ250

ל קרם קוקוס"מ200

גרם שוקולד לבן200

לטין'גרם ג8

גרם מים48

כפית מחית וניל

:טופ

אפשר גם  )גרם מחית פטל 100

(פטל קפוא

גרם סוכר25

מיץ מרבע לימון  

:  מצרכים

בסיס פריך

גרם קמח150

גרם אבקת שקדים40

אבקת סוכר40

גרם חמאה קרה90

גרם ביצים30

קורט מלח



:מלית

.לטין יחד עם המים לכעשרים דקות'מערבבים את הג

.  מניחים בקערה שמתאימה למיקרוגל קרם קוקוס ושוקולד לבן

מערבבים  . עד שהשוקולד הלבן נמס, מחממים  בזהירות במיקרוגל

.היטב

.  מניחים בקערה גדולה גבינת מסקרפונה וטורפים בעזרת מטרפה
מעבירים את מסת קרם הקוקוס והשוקולד לקערת הגבינה וטורפים  

במידת הצורך  . היטב בעזרת מטרפה עד שהמסה חלקה וללא גושים
.  ניתן לסנן את המסה

מספיקות שניות בודדות  , שימו לב, לטין במיקרוגל'ממיסים את הג

לטין שהומס  'יוצקים שתי כפות ממסת הגבינה לקערת הג. להמסה

לטין לקערה הגדולה  'מעבירים את כל המסה עם הג. וטורפים היטב

.  של הגבינות וטורפים במהירות

.מקציפים את השמנת המתוקה למרקם יוגורט

מקפלים את השמנת המתוקה לתערובת הגבינות עד לקבלת מרקם  

מיישרים בעזרת  , מעבירים את המסה לרינג על הבסיס הפריך. אחיד

.מעבירים להקפאה. פלטה

:אופן ההכנה

:בסיס

,אבקת סוכר, אבקת שקדים, קמח: בקערה עם וו גיטרה

מעבדים על מהירות בינונית עד  . מלח וקוביות חמאה
מוסיפים את הביצים ומעבדים עד  . למרקם גרגירי

.  לאיחוד קל

מניחים מעליו נייר  , מעבירים את הבצק לנייר אפייה
4בעובי ,  29X25אפייה נוסף ומרדדים למלבן בגודל 

.  מעבירים למקפיא לשעה. מ"מ

.  מעלות170-מחממים תנור ל

מעבירים את מלבן הבצק לתבנית עם נייר אפייה  
.  דקות עד השחמה יפה20-25-ואופים כ

תחתית  , מיד כשמוציאים מהתנור קורצים בעזרת הרינג
.  ומניחים בצד להתקררות מלאה20בקוטר 

ומעליו  , סוגרים היטב את תחתית הרינג בניילון נצמד
.  מניחים את התחתית האפויה



:טופ

פטל קפוא עם  /בסיר קטן מבשלים את מחית הפטל
.  הסוכר ומיץ הלימון מספר דקות

.  מורידים מהאש ומקררים מעט

יוצקים את רוטב  , לאחר שחילצנו את העוגה מהרינג
.  הפטל בזהירות ומשטחים על כל העוגה

.מקשטים בפירות טריים

.שומרים במקרר



:מצרכים

בסיס פריך קקאו

גרם קמח120

גרם קקאו30

גרם אבקת שקדים40

אבקת סוכר40

גרם חמאה קרה90

גרם ביצים30

קורט מלח

עוגת גבינה שוקולד
20רינג בקוטר 

:לעוגה

גרם שוקולד חלב170

ל שמנת מתוקה"מ150

גרם גבינת שמנת  580

בטמפרטורת החדר

גרם סוכר140

ביצים3

לטופ

גרם שמנת מתוקה70

גרם שוקולד חלב105

פרלינהכפות מחית לוז או 2



:אופן ההכנה

:בסיס

אבקת  , אבקת שקדים, קקאו, קמח: בקערה עם וו גיטרה
מעבדים על מהירות בינונית  . מלח וקוביות חמאה, סוכר

מוסיפים את הביצים ומעבדים עד  . עד למרקם גרגירי
.  לאיחוד קל

מניחים מעליו נייר  , מעבירים את הבצק לנייר אפייה
4בעובי ,  29X25אפייה נוסף ומרדדים למלבן בגודל 

.  מעבירים למקפיא לשעה. מ"מ

.  מעלות170-מחממים תנור ל

מעבירים את מלבן הבצק לתבנית עם נייר אפייה ואופים  
.  דקות20-25-כ

תחתית  , מיד כשמוציאים מהתנור קורצים בעזרת הרינג
.  ומניחים בצד להתקררות מלאה20בקוטר 

ומעליו  , סוגרים היטב את תחתית הרינג בנייר כסף
.  מניחים את התחתית האפויה

:מלית

.מעלות120-מחממים תנור ל

ביצים  , בקערת המיקסר שמים את גבינת השמנת
מקציפים במהירות נמוכה עד לאיחוד החומרים  . וסוכר

.  וקבלת מרקם אחיד ללא גושים

בקערה המתאימה למיקרוגל מחממים יחד שמנת  
מערבבים היטב עד שהשוקולד  . מתוקה ושוקולד חלב

מעבירים את מסת השוקולד והשמנת המתוקה  . נמס
לקערת הגבינות והביצים ומקציפים מספר שניות עד  

.  לאיחוד המסה

מעבירים למקרר  . דקות80-יוצקים לרינג ואופים כ
.  עדיף ללילה שלם, לקירור של חמש שעות לפחות

.  מחלצים בזהירות את העוגה מהרינג



:טופ

בקערה המתאימה למיקרוגל מניחים יחד את כל  
.  ממיסים בזהירות ובוחשים היטב. מצרכי הטופ

.  יוצקים על העוגה

.  שומרים במקרר


