אגודת צער בעלי חיים בישראל
לוח שנה לשנת תשע“ו |
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מתכונים טבעוניים .כל השנה

לוח השנה הודפס בדפוס מנטורס

בחסות
לוויני תקשורת  -יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי

ספטמבר  ,2015תשרי תשע”ו

בואו לבקר אותנו
מחלקת החינוך להומאניות של האגודה
מעבירה פעילויות חינוכיות לקבוצות מכל
הגילים במתחם האגודה ובמוסדות שונים.
הסיורים המודרכים באגודה כוללים הסברים,
הפעלות ,מפגש בלתי אמצעי עם בעלי החיים
והוצאה לטיול של הכלבים המועמדים לאימוץ.
לפרטים נוספים על אודות הפעילויות
החינוכיות ועל הצטרפות למערך המתנדבים
שלנו ,אנא צרו עמנו קשר בטלפון .*4553

חברים יקרים,
את לוח השנה המסורתי שלנו ,אותו אתם
אוחזים בידיכם ,בחרנו להקדיש הפעם למתכונים
טבעוניים ,וזאת בעזרתם של שפים ,בשלנים
ותזונאים ,ששמחו לשתף מתכונים למנות
טעימות ,עשירות ומהנות.
בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות לתזונה צמחונית וטבעונית,
ונתונים מעידים כי מספר האנשים העוברים לתזונה טבעונית בישראל
הנו גבוה במיוחד לעומת מדינות אחרות ,בין שהסיבות לשינוי הן מוסריות,
בריאותיות או אקולוגיות .אם בעבר צמחונים וטבעונים נאלצו להסביר
מהם הקווים האדומים שלהם בכל הנוגע לתזונתם והתקשו למצוא
פתרונות לתפריט עשיר ומספק ,בעיקר במרחב הציבורי ,הרי שכיום נושא
זה הפך לחלק בלתי נפרד מסדר היום .ספרי בישול ,תוכניות קולינריה
ובלוגים ייעודיים לטבעונות ולאורח חיים בריא ,לצד מובילי דעה שבחרו
בדרך הטבעונית ,מקדמים אג’נדה זו ומעשירים את השיח הציבורי.
תעשיות הבשר ,הדגים ,החלב והביצים מוכרות לצרכנים מגוון עצום של
מוצרים ארוזים וממותגים היטב ,כאשר לא פעם מופיעות על גבי האריזות
דמויות מאויירות וחייכניות של בעלי חיים .אסטרטגיות שיווקיות אלה
מסתירות מאחוריהן את סבלם הבלתי נתפש של בעלי חיים המגודלים
כחומר גלם למאכל .תופעות מזעזעות של התעללות והתאכזרות כלפי
בעלי חיים במשקים המתועשים תופסות מקום בבמות האקטואליה
ומשפיעות על הקהל הרחב.
מאז הקמתה לפני  88שנים פועלת האגודה למניעת צער וסבל מבעלי החיים.
במשך שנים ארוכות היוותה האגודה שופר יחידי לבעלי החיים שאינם
יכולים להשמיע את קולם והיתה חלוצה במאבקיה בהתאכזרות ,בהתעללות
ובניצול בעלי חיים בתחומי המחקר והחינוך ובתעשיות המזון ,הבידור
והאופנה .מאבקים ארוכי שנים אלה רחוקים מלהגיע אל קו הסיום ,וכיום
פועלת האגודה לשינוי חוקים ותקנות הקשורים לאופן גידול בעלי החיים,
הובלתם ושחיטתם ,לענישה נאותה ולמיצוי הדין עם עבריינים ,ולהקמת
מנגנוני פיקוח אפקטיביים.
לכל אחד מאתנו החופש לפעול על פי מצפונו האישי ולבחור מה יונח על
צלחתו ,אך חשוב לגלות אחריות אישית ,לא לעצום עיניים ולהיות מודעים
לדרך שעבר המזון הנכנס לפינו .שינוי הרגלי תזונה ישנים הוא תהליך
מאתגר ,אך גם הפחתה של צריכת מזונות מהחי היא צעד משמעותי
להפחתת הסבל .תלו את לוח השנה במטבחכם .אני בטוחה כי תמצאו בו
מתכונים למנות טעימות ובריאות ,שיעשירו את הארוחות שאתם מכינים
וישמחו את הקרובים לכם בטעמים חדשים ונפלאים.
שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה,
הילמה שמושקוביץ
יו”ר )מתנדבת(
אגודת צער בעלי חיים בישראל

אגודת צער בעלי חיים בישראל ,אשר הוקמה בשנת  1927ומציינת השנה
 88שנות פעילות ,היא הארגון הוותיק והגדול ביותר בישראל לרווחת
בעלי חיים.
האגודה הנה עמותה ללא מטרות רווח המנוהלת על ידי ועד מתנדבים,
ותקציביה מגיעים מתרומות ומהכנסות תמורת שירותים וטרינריים ,אימוצים
ופנסיון לחיות מחמד.
שערי האגודה פתוחים לכל בעל חיים הזקוק למקלט ולהגנה .האגודה עושה
את כל המאמצים כדי למצוא לבעלי החיים הנטושים בתים חמים ,ולשם כך
מפעילה מערך של מדריכי אימוץ .מתוך ניסיונה רב השנים בנתה האגודה
תהליך הנקרא “אימוץ אחראי” ,המדגיש את האחריות ואת המחויבות
הכרוכות בתהליך זה .מטרתו היא ליצור התאמה מקסימלית בין המאמץ
לבין בעל החיים ,וזאת כדי שבעל החיים יגדל בביתו החדש במשך כל חייו.
בנוסף יוזמת האגודה חוקים לרווחת בעלי חיים במישור הפרלמנטרי,
שותפה למאבקים שונים הקשורים לזכויות בעלי החיים ומנהלת אורווה
שבה משוקמים סוסים וחמורים לאחר שסבלו מהתעללות ומהזנחה.
האגודה מספקת שירותים שונים שבעה ימים בשבוע:
קליטת בעלי חיים נטושים ומציאת בתים מאמצים | מרפאה וטרינרית
הפתוחה לקהל הרחב | חילוץ בעלי חיים במצוקה | שירותי פנסיון לחיות
מחמד | מחלקת חינוך להומאניות

עזרו לנו לעזור להם

פעילותה הענפה של האגודה לרווחת בעלי החיים בישראל מתאפשרת
הודות לתרומות .אנא עזרו לנו לעזור להם.
פרטים לתרומות:

תרומות ניתן להעביר באמצעות כרטיס אשראי בטלפון ,03-5136500

או באתר האינטרנט של האגודה ).(www.spca.co.il
המחאות לפקודת “אגודת צער בעלי חיים בישראל” ניתן לשלוח בדואר
לכתובת :אגודת צער בעלי חיים בישראל ,רח’ הרצל  159תל אביב .68101
אגודת צער בעלי חיים בישראל | מספר עמותה .580000156 :בנק מרכנתיל
דיסקונט בע”מ ,שד’ ירושלים 16א תל אביב-יפו ,סניף ,653 :מס‘ חשבון.1066 :
התרומות מוכרות לצורכי מס .לפרטים על אודות ייעוץ משפטי למעוניינים
בכתיבת צוואה ,ניתן להתקשר למשרדי האגודה.

מועדון צב”ח
ילדי הגנים ותלמידי בתי הספר מוזמנים
להצטרף למועדון צב”ח )צער בעלי חיים( -
פרויקט חינוכי של המחלקה לחינוך להומאניות,
אשר במסגרתו מסייעים הילדים לבעלי החיים,
וזאת באמצעות איסוף בקבוקים למחזור וייזום
אירועים ופעילויות שונות.
לפרטים נוספים צרו עמנו קשר בטלפון .*4553

שיקום סוסים וחמורים
האגודה משקמת סוסים וחמורים ,שסבלו
מתעללות אכזרית ומהזנחה פושעת ,ונעזרת
בווטרינרים מומחים ובמפרזלים מקצועיים.
השיקום הארוך והמורכב כרוך בהוצאות גדולות
עבור מזון יקר וטיפולים רפואיים מקיפים ,וניתן
הודות לתרומות המתקבלות באגודה.
למידע נוסף היכנסו לפנסיון הסוסים באתר האגודה.

פנסיון האגודה
יוצאים לחופשה? מחפשים סידור מתאים לכלב
או לחתול? פנסיון האגודה ,הנמצא תחת
השגחת וטרינרים ,ישמח לארח את חיית
המחמד שלכם במחיר נוח במיוחד.
לפרטים נוספים צרו עמנו קשר בטלפון .*4553
המרפאה הווטרינרית של האגודה פתוחה  7ימים בשבוע
בדיקות כלליות • כל סוגי החיסונים • בדיקות מעבדה
• שבבים אלקטרוניים • טיפולי שיניים • ייעוץ והדרכה
• עיקורים וסירוסים במחירים נוחים
ניתן להגיע למרפאה במהלך שעות הפעילות של האגודה
ללא קביעת תור .ניתוחים יש לתאם מראש בטלפון.

עוגת סילאן
טבעונית  -בריאותית

 125מ"ל ) 1/2כוס( שמן קנולה
 70גרם ) 1/4כוס דחוסה ועוד כף(
סוכר חום כהה
 110גרם ) 1/3כוס( סילאן
 90גרם ) 1/3כוס( רסק תפוחי עץ
ללא תוספת סוכר
 125מ"ל ) 1/2כוס( חלב אורז-שקדים
או חלב סויה
 1כפית חומץ בן יין לבן
 90גרם ) 1/2כוס ועוד כף( קמח מלא
 120גרם )כוס פחות  2כפות( קמח לבן
כפית וחצי אבקת אפייה
קורט מלח
לשימון התבנית :מעט שמן קנולה
לעיטור 12 :חצאים של פקאן טבעי
אופן ההכנה:
 .1מחממים תנור ל 170-מעלות
ומשמנים תבנית אינגליש באורך 30
ס"מ במעט שמן קנולה.
 .2בקערה בינונית טורפים שמן קנולה
וסוכר חום כהה בעזרת מטרף ידני
עד לאיחוד.
 .3מוסיפים סילאן ,רסק תפוחי עץ,
חלב אורז-שקדים וחומץ בן יין לבן
וטורפים עד לאיחוד.
 .4בקערה קטנה מערבבים קמח מלא,
קמח לבן ,אבקת אפייה ומלח .מוסיפים
לקערה הגדולה וטורפים עד לאיחוד
ולא מעבר לכך .הימנעו מעיבוד יתר.
 .5יוצקים לתבנית המשומנת,
מיישרים בעזרת מרית ,מעטרים
בפקאנים ומכניסים לתנור .אופים
במשך  32-34דקות או עד שסכין
הננעצת במרכז העוגה יוצאת נקייה.
מוציאים ,מצננים שעתיים ומגישים.
* ניתן להקפיא את העוגה.

המתכון באדיבות יעל גרטי ,מפתחת
מתכונים ומנחת סדנאות בישול ואפייה
צילום :יעל גרטי

ספטמבר

2015
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אגודת צער בעלי חיים בישראל
כתובת :רחוב הרצל  159תל אביב | טלפון,*4553 :

03-5136500

שעות פתיחה :א-ה ,20:00-08:00 :ו ,14:00-08:00 :שבת14:00-11:00 :

דוא“ל | info@spca.co.il :האתר לילדיםkids.spca.co.il :
 fאגודת צער בעלי חיים בישראל | אתר האגודהwww.spca.co.il :

לוח השנה הודפס בדפוס מנטורס ,טלפון:

1-801-22-44-88

בטטה וואדה

כופתאות תפוחי אדמה
 2כפות שמן
 1כפית גרגירי חרדל
 1/4כפית כורכום
 10עלי קארי קצוצים
 2תפוחי אדמה גדולים )או  6קטנים(
מבושלים ומעוכים למחית
 2צ’ילי ירוק
 1כפית מלח
לבלילה:
 1כוס קמח חומוס
 1/4כוס מים
 1כף מלח
 1/2כפית כורכום
 1/4כפית סודה לשתייה

אוקטובר
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שמן לטיגון עמוק
אופן ההכנה:
 .1מחממים את השמן במחבת,
מוסיפים את גרגירי החרדל והכורכום
ובוחשים.
 .2מוסיפים את עלי הקארי ובוחשים.
 .3מוסיפים את מחית תפוחי האדמה,
צ’ילי ומלח ,מבשלים  5דקות ומניחים
בצד להתקרר מעט.
 .4בקערה מערבבים את כל חומרי
הבלילה עד ליצירת מרקם אחיד.
 .5יוצרים מתערובת תפוחי האדמה
כדורים קטנים ,טובלים אותם בבלילה
כך שכל כדור יהיה מכוסה היטב
ומטגנים בשמן עמוק עד שהכופתאות
שחומות ופריכות.
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אגודת צער בעלי חיים בישראל
כתובת :רחוב הרצל  159תל אביב | טלפון,*4553 :

03-5136500

שעות פתיחה :א-ה ,20:00-08:00 :ו ,14:00-08:00 :שבת14:00-11:00 :

המתכון באדיבות שפית רינה פושקרנה
למסעדת טנדורי
צילום :שירן כרמל

דוא“ל | info@spca.co.il :האתר לילדיםkids.spca.co.il :
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סום טאם

סלט תאילנדי מסורתי

 1כוס פפאיה חתוכה לרצועות
דקות )ז'וליאנים(
 1/4כוס גזר חתוך לרצועות דקות
 1/4כוס קולרבי חתוך לרצועות דקות
 2כפות מיץ לימון
 7עגבניות שרי חצויות
 2בצלים ירוקים פרוסים לרצועות
ארוכות
לרוטב:
 3כפות רוטב צ'ילי מתוק
 1כף רוטב סויה בהירה
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 23יא

 29יז

 30יח
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 21ט
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 28טז

 27טו

לקישוט:
 2כפות בוטנים קלויים קצוצים
חסה או כוסברה
אופן ההכנה:
מערבבים את כל הרכיבים יחד
בקערה .מגישים על מצע חסה או
כוסברה ומפזרים מעל בוטנים קלויים.

אגודת צער בעלי חיים בישראל
כתובת :רחוב הרצל  159תל אביב | טלפון,*4553 :

03-5136500

שעות פתיחה :א-ה ,20:00-08:00 :ו ,14:00-08:00 :שבת14:00-11:00 :

המתכון באדיבות שפית סוואלי אלדר
לחברת אוריינטל פוד
צילום :שירן כרמל

דוא“ל | info@spca.co.il :האתר לילדיםkids.spca.co.il :
 fאגודת צער בעלי חיים בישראל | אתר האגודהwww.spca.co.il :

לוח השנה הודפס בדפוס מנטורס ,טלפון:

1-801-22-44-88

דצמבר
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כסלו  -טבת תשע“ו
א

שוקולד
בעיטור

RAW

פיסטוקים

 1/4כוס חמאת קקאו
 4כפות פולי קקאו טחונים
 2כפות אבקת קקאו
 1כפית אבקת שורש מאקה
קורט מלח וקורט צ'ילי
 3כפות סוכר קוקוס
 2כפות שמן קוקוס
לקישוט :פיסטוקים טבעיים קלופים
אופן ההכנה:
 .1ממיסים את חמאת הקקאו בבאן
מארי )בקערה המונחת על סיר עם
מים רותחים(.
 .2מוסיפים את שאר הרכיבים
ומערבבים היטב עד לקבלת מרקם
אחיד וחלק.
 .3יוצקים את התערובת לתבנית
סיליקון עם שקעים המתאימה
לשוקולדים.
 .4מפזרים מעל פיסטוקים טבעיים.
 .5מכניסים למקפיא למשך  15דקות,
מוציאים את השוקולדים מהתבנית
ושומרים בקירור.

 6כד

ערב חנוכה

ב

 7כה
חנוכה
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 14ב
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 27טו

חנוכה

 28טז

צום עשרה
בטבת

 29יז

 9כז
חנוכה

 10כח
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 12ל
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חנוכה

חנוכה

 16ד

 17ה
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מרק בטטה

עם קרם קשיו ובזיליקום

ינואר

2016

טבת  -שבט תשע“ו

) 6מנות(
 4בטטות בינוניות עד גדולות
 2זוקיני גדולים
 2בצלים גדולים או  2כרישות
 1שורש סלרי
 5כוסות מים
 3עלי דפנה
 4-5גרגירי פלפל אנגלי שלמים
 1כפית מלח
 1כפית ג'ינג'ר טרי מגורר דק
 1כפית גדושה זרעי כוסברה טחונים
 1כפית תימין יבש
אופן ההכנה:
 .1חותכים את הירקות לחתיכות
גדולות .בסיר גדול מבשלים את
הירקות עם המים וכל התבלינים
ומביאים לרתיחה .מנמיכים את האש,
מכסים ומבשלים על אש קטנה למשך
כ 20-דקות.
 .2מוציאים את עלי הדפנה ואת גרגירי
הפלפל וטוחנים את המרק בבלנדר
מוט או במעבד מזון.
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 10כט
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ראש השנה
לאילנות

ו

ש

1כ

 2כא

 9כח

ניתן להגיש את המרק חם או קר,
לקשט בעשבי תיבול או לעטר בקרם
קשיו ובזיליקום :טוחנים בבלנדר 1/2
כוס קשיו 1 ,כוס עלי בזיליקום טריים,
 1/2כוס מים 2 ,שיני שום 1/2 ,כפית
מלח וקורט פלפל שאטה טחון או
חתיכה קטנה של פלפל אדום ,עד
לקבלת מרקם חלק וקרמי .אם
הקרם סמיך מדי ,מוסיפים מעט מים.
את הקרם ניתן לשמור בצנצנת זכוכית
במקרר עד שלושה ימים.
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חליטות צמחים
מצמחי מרפא טבעיים

ליצירת תערובות הצמחים :רוכשים
בחנות טבע את צמחי המרפא )כ20-
גרם מכל צמח( ומערבבים ביחד על פי
החליטה המבוקשת.
להכנת החליטה :חולטים כפית וחצי
מתערובת הצמחים בכוס מים רותחים,
מכסים למשך  10דקות ושותים .ניתן
לחלוט את התערובת בכוס ולסנן לפני
השתייה או להשתמש בקנקן/מסננת
לתה .ניתן להמתיק בסטיוויה/מייפל.

פברואר

שבט  -אדר א תשע“ו
א

ב
 1כב

 7כח

 8כט

חליטת אנרגיה חיונית
קליפת קינמון ,שורש ליקוריש )שוש
קירח( ,קליפת אגוז קולה ,גואוורנה,
עלי תה ירוק ,אנג'ליקה סינית ,שורש
ג'ינג'ר.

 14ה

להגברת הערנות ,מצבי תשישות
ועייפות ,הגברת זרימת דם וחידוד
הזיכרון והריכוז .לסובלים מבעיות
שינה מומלץ לא לשתות את החליטה
לאחר השעה .16:00

 21יב

 22יג

 28יט

 29כ

חליטת הרגעה נעימה
עלי עוזרר ,לבנדר ,טולסי )בזילקום
קדוש( ,טיליה ,קמומיל ,זוטא ,הומולוס
)כשותית( ומליסה.

2016

 15ו
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 3כד

 4כה

 5כו

 6כז

9ל

 10א

 11ב

 12ג

 13ד

 16ז

 23יד

פורים קטן

 17ח

 24טו

שושן פורים
קטן

 18ט

 25טז

 20יא

 19י

 27יח

 26יז

לאיזון מצבי מתח או חוסר שקט נפשי
ופיסי ,איזון מצבי עומס ולחצים סביבתיים
ולחץ דם גבוה.

חליטת עיכול תקין
קמומיל ,זרעי שומר ,זוטא ,אנג'ליקה
אירופאית ,רוזמרין ,עלי מנטה ,מליסה.
תערובת צמחי מרפא המשפרת את פעולת
מערכת העיכול ,מונעת הופעת גזים
ונפיחות לאחר האוכל ומשפרת את
התיאבון ואת יכולת העיכול והספיגה.

המתכון באדיבות יגאל קוטין ,נטורופת,
הרבליסט קליני ומרצה במכללת רידמן
צילום :לירז פאנק
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מרק תירס קליל

בת ו ס פת ק וב י ות פ ו ל נ טה
בצל גדול קצוץ דק
 3כפות שמן
 3גזרים
 2תפוחי אדמה
 3גבעולי סלרי אמריקאי
 2בטטות קטנות
 1/2חבילת תירס קפוא
כוס חלב אורז
 1כף אבקת מרק
מלח ופלפל
לפולנטה 1/2 :כוס קמח תירס,
 2כוסות מים ,מלח ופלפל

אופן ההכנה:
 .1קולפים את הירקות וחותכים
לקוביות קטנות בגודל של  1ס”מ.
 .2מחממים את השמן בסיר ,מזהיבים
את הבצל למשך כמה דקות ,מוסיפים
את כל הירקות )משאירים בצד כחצי
כוס גרגירי תירס( ובוחשים היטב.
 .3ממלאים במים עד ל 4-ס”מ מעל
גובה הירקות ,מביאים לרתיחה ,מתבלים
באבקת מרק ,מלח ופלפל ,מכסים
ומבשלים על אש נמוכה כחצי שעה.
 .4טוחנים את המרק למחית אחידה.
מוסיפים את חלב האורז וגרגירי התירס,
מבשלים כ 10-דקות ומתקנים תיבול.
 .5להכנת הפולנטה :מרתיחים את המים
בסיר ,מוסיפים את הקמח ומערבבים
היטב עם כף עץ .מבשלים על אש
נמוכה כ 5-דקות ומערבבים מדי פעם.
מעבירים לתבנית בינונית ומשטחים
בצורה אחידה או ממלאים תבנית סיליקון
עם שקעים.
 .6לפני ההגשה מחממים מעט שמן
במחבת ,מזהיבים את קוביות הפולנטה
דקה או שתיים ומשחילים על שיפוד.
המתכון באדיבות שפית אביגיל מייזליק
מתוך ספרה "פשוט טעים ובריא"
צילום :דניאל לילה
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אפריל

2016

אדר ב  -ניסן תשע“ו

לימונדת אלוורה
טבעית

ומרעננת

 1/3כוס מיץ לימון סחוט
 4כוסות מים
 3כפות סוכר קוקוס
 1כפית ג'ינג'ר טרי
 3כפות משקה אלוורה טבעי
אופן ההכנה:
טוחנים את כל המרכיבים בבלנדר או
במעבד מזון .מוסיפים קרח לפי הצורך.

א
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 11ג
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 5כו

 12ד

ד
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 13ה
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 14ו
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 8כט

9א

 16ח

 15ז

המתכון באדיבות אומינה קדמי ,יועצת
בריאות הוליסטית ותזונה אינטגרטיבית
צילום :זוהר רון
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שביעי של
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מרמלדות

בטעמי פירות

מאי

2016

ניסן  -אייר תשע“ו

)כ 60-יחידות(
 880גרם סוכר
 18גרם פקטין צהוב
 720גרם מחית פרי ) 90%פרי( בטעם
אננס ,מנדרינה ,תות וכד'
 215גרם גלוקוז
לציפוי :סוכר
כלי מטבח מיוחדים:
משקל ,מדחום בישול ,משטח/תבנית
סיליקון ,תבנית שטוחה  20x20ס"מ.
* ניתן להשתמש בתבניות שונות ,אך
יש לשמור על הפרופורציות בכמויות
אופן ההכנה:
 .1מרפדים את תחתית התבנית בנייר
אפייה.
 .2מערבבים את הפקטין עם 10%
מהסוכר.
 .3מחממים את מחית הפרי ל40-50-
מעלות על אש בינונית .מוסיפים את
תערובת הסוכר והפקטין ומביאים
לרתיחה.
 .4מוסיפים את יתרת הסוכר והגלוקוז,
מבשלים עד לטמפרטורה של 107
מעלות ויוצקים מיד לתבנית.
 .5לאחר שהמרמלדה התייצבה
והתקררה מחלצים אותה מהתבנית,
חותכים לריבועים בגודל  2.5x2.5ס"מ
ומגלגלים בסוכר.
 .6שומרים בכלי אטום בטמפרטורת
החדר.
* ניתן לצקת את המרמלדה לתבניות
סיליקון לקבלת צורות שונות.
המ תכ ון באד יב ו ת השוקולטיירית
איק ה כ הן ל IKA CHOCOLATE -
צילום :שירן כרמל
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אגודת צער בעלי חיים בישראל
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לחם Socca
על בסיס קמח חומוס

 1כוס קמח חומוס
 1/2כוס קמח אורז
 1/4כוס מים חמים
 1/2כפית מלח
 2 1/2כפות שמן קוקוס
בצל גדול ,חתוך לפרוסות דקות מאוד
כפית רוזמרין או תימין יבש
 2עגבניות גדולות בשלות ,חתוכות
לפרוסות דקות
 2כפות שמן זית
אופן ההכנה:
 .1שופכים את הקמחים לקערה,
מוסיפים בהדרגה את המים ובוחשים
ליצירת בלילה חלקה.
 .2מוסיפים שתי כפות שמן קוקוס )יש
להמיס קודם לכן במחבת( ,מכסים
את הבלילה ונותנים לה "לנוח" במשך
חצי שעה עד  12שעות )לא בקירור(.
 .3מוסיפים בצל ,תבלינים ומלח
ומערבבים היטב .הבלילה צריכה להיות
בעלת מרקם הדומה לזה של טחינה
סמיכה .טועמים את הבלילה ומוסיפים
תיבול עפ"י הצורך.
 .4משמנים תבנית פיירקס מזכוכית
)עגולה או מלבנית( באמצעות חצי כף
שמן קוקוס ,יוצקים לתוכה את הבלילה
ומקשטים בעגבנייה ובתבלינים.
 .5אופים  12-15דקות בתנור שחומם
מראש לחום  230מעלות.
 .6מוציאים מהתנור ,מזליפים מעל
מעט שמן זית וחותכים לחתיכות.

יוני

2016

אייר  -סיוון תשע“ו
א
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יום ירושלים

ב

ג

 6כט

7א

ד

ה

ו

ש

 1כד

 2כה

 3כו

 4כז

8ב

9ג

 10ד

 11ה

ערב שבועות

 12ו

 13ז

 14ח

 15ט

 16י

 17יא

 18יב

 19יג

 20יד

 21טו

 22טז

 23יז

 24יח

 25יט

 26כ

 27כא
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יולי
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סיוון  -תמוז תשע“ו

קאו ניו דאם
קינוח עם אורז שחור דביק

 200גרם אורז שחור דביק
 3כוסות מים
 1/2כוס סוכר
 1/4כפית מלח
 100גרם צימוקי "לונג קונג"
 3כפות קרם קוקוס TCC
אופן ההכנה:
 .1מבשלים את האורז עם המים
כ 20-דקות.
 .2מוסיפים סוכר ,מלח וצימוקים
ומבשלים  5דקות נוספות.
 .3מעבירים את האורז לכלי הגשה
אישיים ויוצקים מעל את קרם הקוקוס.
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המתכון באדיבות שפית סוואלי אלדר
לחברת אוריינטל פוד
צילום :שירן כרמל
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אוקרה מסאלה

תבשיל במיה הודי

 1/2ק"ג במיה )אוקרה(
 2-3כפות שמן
 1כפית גרגירי כמון
 1כפית ג'ינג'ר טרי פרוס לרצועות דקות
 1בצל בינוני פרוס
 1צ'ילי ירוק ארוך חתוך לרצועות
 1עגבנייה חתוכה לחתיכות גדולות
לתערובת מסאלה יבשה:
 1כפית אבקת צ'ילי
 1כפית אבקת כמון קלויה )ניתן לקלות
במחבת(
 1כפית מלח
 1כפית גראם מסאלה
 1כפית אבקת מנגו
לקישוט :כוסברה טרייה קצוצה
אופן ההכנה:
 .1שוטפים את הבמיה ובעזרת מגבת
מטבח מייבשים היטב ומניחים בצד.
 .2בקערה קטנה מערבבים את כל
מרכיבי המסאלה היבשה.
 .3חורצים את הבמיה וממלאים
בתערובת התבלינים.
 .4בסיר בעל תחתית עבה מחממים
את השמן ,מוסיפים את גרגירי הכמון
והג'ינג'ר ומטגנים שתי דקות.
 .5מוסיפים את הבצל והצ'ילי ,בוחשים
ומבשלים כשתי דקות עד שהבצל
הופך שקוף.
 .6מוסיפים את הבמיה המתובלת
לסיר ומבשלים על אש נמוכה כ25-
דקות .מוסיפים את העגבנייה
ומבשלים חמש דקות נוספות .מקשטים
בכוסברה ומגישים לצד אורז.
המתכון באדיבות שפית רינה פושקרנה
למסעדת טנדורי
צילום :בועז לביא
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4א

) 6מנות(
 2חצילים בלאדי
 3בצלים ירוקים קצוצים
גרגרים מרימון אחד
חופן עלי נענע קצוצים
חופן עלי פטרוזיליה קצוצים
 1פלפל חריף קצוץ
 1גמבה ירוקה קצוצה
 1-2שיני שום כתושות
 2עגבניות קצוצות
 3כפות רכז רימונים
מיץ מלימון אחד
גרידה מלימון אחד
 4כפות שמן זית
מלח לפי הטעם
אופן ההכנה:
 .1צולים את החצילים עם הקליפה על
גבי אש גלויה ,על הכיריים או בגריל.
מקלפים ומניחים במסננת על מנת
שיגירו מעט מהנוזלים.
 .2לאחר שהחצילים התקררו והגירו
את נוזליהם ,קוצצים אותם גס
ומעבירים לקערה .מוסיפים לקערה את
כל מרכיבי הסלט ומתבלים במלח
לפי הטעם.
המתכון באדיבות נוף עתמאנה אסמאיל
מתוך הספר "המטבח הערבי-גלילי"
צילום :אמיר דיב
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המתכ ונ י ם ב ל וח ה שנ ה בא ד יב ות :
יעל גרטי ,מפתחת מתכונים )”לאשה“( ומנחת סדנאות
בישול ואפייה )בפייסבוק :יעל גרטי  -מתכונים(.
רינה פושקרנה ,שפית רשת המסעדות ההודית טנדורי,
המגישה תפריט מיוחד לצמחונים וטבעונים.
זמנהוף  2תל אביב .03-6296185 ,משכית  32הרצליה פיתוח,
www.tandoori.co.il .09-9546702
סוואלי אלדר ,שפית ,יועצת קולינרית ,מרצה ובעלת
חברת אוריינטל פוד המתמחה בייבוא מוצרי מזון
מהמזרח הרחוקwww.orf.co.il .
אומינה קדמי ,יועצת בריאות הוליסטית ותזונה
אינטגרטיבית ,מנחת סדנאות ניקוי ,תזונה והתחדשות,
וסדנאות מטבח בריא ,סופרפוד ומתוקים בריאים.
www.umina.co.il .055-6667309
ציונה מלמן ,שפית ומנחת סדנאות וקורסים לבישול
ואורח חיים בריא ,יועצת קולינרית ,מפתחת תפריטים,
בעלת תעודת שף  Raw Foodגורמה.
www.tzionamelman.co.il .074-7030879
יגאל קוטין ,נטורופת ,מטפל איורוודי ,הרבליסט קליני
ומרצה בכיר במכללת רידמן ,המוסד הוותיק והמוביל בישראל
בתחום לימודי הרפואה המשלימה והאינטגרטיבית.
www.reidman.co.il .*5284
איקה כהן ,שוקולטיירית ישראלית ,בעלת שוקולטרי ביד
חרוצים  11ובמרכז שרונה בתל אביב ,אשר קטפה מדליות
רבות בתחרויות בינלאומיות.
www.ikachocolate.com .03-6880440

www.siman-kria.co.il

אביגיל מייזליק ,שפית ועיתונאית מזון,
מחברת  14ספרי בישול רבי מכר ,ביניהם
סדרת הספרים המצליחה ”פשוט טעים“
בהוצאת דני ספרים.
נוף עתמאנה אסמעיל ,בשלנית ,מדענית,
זוכת התוכנית ”מאסטר שף” ,יועצת קולינרית
ומנחת סדנאות בישול .המתכון לקוח
מתוך הספר ”המטבח הערבי-גלילי“ בהוצאת
דני ספרים.

לוח השנה הופק בחסות לוויני תקשורת  -משרד יחסי
ציבור וייעוץ תקשורתי .גדי ויטנר0544592961 ,
© כל הזכויות שמורות  ,2015אגודת צער בעלי חיים בישראל
עיצוב :חיים שוורצנברג
צילומים :יעל גרטי ,אמיר דיב ,שירן כרמל ,בועז לביא,
דניאל לילה ,לירז פאנק ,זוהר רון ,חיים שוורצנברג
עריכה :שניר שרוני
דוברות ויחסי ציבור :גדי ויטנר  -לוויני תקשורת
הלוח הודפס בדפוס מנטורס ,טלפון:
gmentors@gmail.com .1-801-22-44-88

תודתנו לדפוס מנטורס על התמיכה והעזרה
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