
לשבועות
קינוחים
בריאים 

של הודליה כצמן
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המצרכים לעוגה:

1 ו-3/4 כוסות אגסים לא קלופים, מגוררים גס 

   )לסחוט מהם את המיץ(

1/2 כוס מי האגסים שסחטנו קודם

1/4 כוס שמן זרעי ענבים של נוטרזן

1/2 כוס אגוזי מלך, פקאן ושקדים

1/4 כוס רסק אגסים טבעי )מ-1 אגס גדול 

       או 2 אגסים קטנים אפויים - בטמפ׳ חדר(

1/8 כוס סירופ קוקוס של נוטרזן

חג שבועות שמח!

בברכת חג שמח,
הודליה כצמן

:BakeCare למגוון מתכונים חגיגיים לחג השבועות היכנסו לאתר
www.bakecare.co.il

1 יח׳ ביצה אורגנית

1 כוס קמח כוסמת

1/2 כוס קמח שקדים

1 כפית קינמון

קורט ציפורן

1/8 כפית אגוז מוסקט

1/2 כפית אבקת סודה לשתיה

1/2 כפית מלח

אופן ההכנה:
1. מרפדים תבנית של טוסטר אובן בנייר   

    אפיה ומניחים את האגסים לאפיה של 20 
    דקות. מקלפים את הקליפה, ומועכים למחית.

2. מחממים תנור ל-170 מעלות, משמנים 
    ומקמחים תבנית עגולה בקוטר של 22 ס״מ.

3. מערבבים את האגוזים עם האגסים מוסיפים את  
    מי האגסים ומערבבים מעט.

4. בקערת מיקסר, מערבלים במהירות נמוכה את 
    מחית האגסים, השמן וסירופ הקוקוס. מוסיפים 

    ביצה, ומערבבים לתערובת אחידה.
5. בקערה נפרדת, מנפים את הקמחים והתבלינים 

    עם אבקת הסודה לשתיה, ומוסיפים בהדרגה 
    לתערובת מחית האגסים. מערבלים כדקה נוספת 

    ומוציאים מהמיקסר.
6. מוסיפים את תערובת האגסים והאגוזים בתנועות 

    קיפול בעזרת כף עץ ומערבבים לבלילה אחידה. 
7. מעבירים את הבלילה לתבנית ומשטחים בעזרת 
    מרית. אופים במשך כ-50-60 דקות על המפלס 

    האמצעי של התנור, עד שקיסם הננעץ במרכזה 
    יוצא נקי, אבל לא יבש מדי.

8. מערבבים את הקרם קוקוס והיוגורט, מוסיפים 
    ממתיק לפי הצורך, ושופכים מעל העוגה. 

כל הרעיון הוא כשאני אוכלת עוגה או מאפין או פנקייק, זה יותר כייף לי. אני מעדיפה לאכול 

מאפין תרד מאשר סלט תרד. כלומר, כשהאוכל מוגש בצורה יותר מפתה, יותר ״עוגתית״ 

או ״קינוחית״, זה מעורר בי תיאבון. וכך אני ומשפחתי שומרים על הבריאות תוך כדי אכילת 

קינוחים טעימים.

אני מזמינה אתכם לעקוב אחרי באינסטגרם ולבקר בבלוג המתכונים הבריאים שלי ולקבל 

עוד השראות ורעיונות לקינוחים שווים לשבועות.

המצרכים לקרם יוגורט:

1 כוס קרם קוקוס 22% שומן )מפחית(                   1 כוס יוגורט לפי טעמכם האישי

עוגת אגסים וכוסמתעם קרם יוגורט

נעים להכיר, 

 .BakeCare שמי הודליה כצמן ואני בעלת הבלוג
אני אופה בריא וטעים!
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מצרכים לתחתית:
Nutrazen 1/8 כוס שמן קוקוס של

150 גר׳ ביסקוויט שוקולד מקמח כוסמין / ללא גלוטן

מצרכים לעוגת גבינה:
 Nutrazen 1/2 כוס סוכר קוקוס של
Nutrazen 1/4 כוס סירופ קוקוס של

250 גר׳ גבינת מסקרפונה
110 גר׳ גבינה לבנה

1 מיכל )150 גר׳( שמנת חמוצה
3 יח׳ ביצים אורגניות
1/8 כוס קמח כוסמין

Nutrazen 1/8 כוס אבקת קקאו אורגנית של
2 כפיות אספרסו טחון

100 גר׳ שוקולד מריר 60%, מומס
70 גר׳ שוקולד מריר 75%, קצוץ גס

לציפוי:
קפוצ׳ינו לפי טעמכם

אופן הכנה:
1.   להכנת התחתית: מכניסים את ביסקוויטים לתוך מעבד מזון ומפעילים למשל דקה, עד 

      שמתקבלים פירורים. ממיסים את השמן קוקוס ומוסיפים לעוגיות. מערבבים היטב.

2.   משמנים תבנית אפיה ומעבירים אליה את פירורי הביסקוויטים. משטחים ומכניסים למקרר.

3.   להכנת העוגה: בתוך קערת מיקסר, מערבלים את המסקרפונה, הגבינה והשמנת. 

4.   מוסיפים את סירופ הקוקוס, שמן הקוקוס המומס והביצים וממשיכים לערבל.

5.   מאחדים את הקמח עם הקקאו והאספרסו ומוסיפים לתערובת. 

6.   לבסוף, תוך כדי ערבול, שופכים לתוך התערובת את השוקולד המומס ומערבבים עד 

      לקבלת תערובת חלקה ואחידה.

7.   מוסיפים את השוקולד הקצוץ ומערבבים בעזרת כף עץ.

8.   מוציאים את תבנית העוגיות מהמקרר ושופכים מעל את בלילת השוקולד. 

9.   מחממים תנור ל-170 מעלות, ומניחים בתחתית התנור תבנית עם מים. 

10. מכניסים את בלילת העוגה לתנור ואופים במשך 40-45 דקות, עד שהקצוות מתקשים 

      ומרכז העוגה נשאר מעט נא. 

11. מכבים את התנור ומשאירים את העוגה בפנים עם דלת פתוחה למשך שעה נוספת. 

12. מוציאים את העוגה ונותנים לה להתקרר על השיש. ניתן בשלב זה לשפוך את הקפוצ׳ינו 

      מעל העוגה ולהכניס אותה למקרר למשך שעתיים לפחות לפני ההגשה.

עוגת שוקולד גבינהואספרסו

מצרכים

הכנה 
במיקסר

מספר
מנות

ללא גלוטן

זמן אפיה:
40-45 דק׳

תבנית:
כס

מעלות:
170C

12

Bake-Care



67

אופן הכנה:

1. בקערה הראשונה מערבבים את כל החומרים היבשים: קמח כוסמין, קמח חיטה 

    מלאה, אבקת אפיה ומלח, ומניחים בצד.

2. בתוך מעבד מזון, מערבלים את הביצים, הסירופ, הוניל והקוטג׳.

3. מאחדים את התערובת היבשה עם הרטובה ומוסיפים את הצימוקים. 

    מערבבים לבצק אחיד ומניחים בצד ל-10 דקות.

4. משמנים מחבת עם שמן קוקוס, וברגע שהיא חמה, יוצקים את הבלילה 

    )בערך כף שלמה לכל סירניק(.

5. מטגנים על אש נמוכה-בינונית במשך דקה-שתיים, עד שנוצרת שכבת  

    קרום דקה והקצוות משחימים. הופכים ומטגנים דקה נוספת.

6. מטגנים כדקה נוספת, עד שהתחתית משחימה. 

    עורמים את הסירניקי אחד על השני בצלחת.

7. מגישים חם.

סירניקי - גביניות קוטג׳וצימוקים

מצרכים:

2 גביעי )250 גר׳( קוטג׳ 

2 ביצים אורגניות

Nutrazen 3 כפות סירופ קוקוס של

1 כפית תמצית וניל טהורה

1 כוס קמח כוסמין לבן

לטיגון:

לשמן את המחבת עם שמן קוקוס של Nutrazen, ולחמם היטב. 

1/8 כוס קמח חיטה מלאה

1/2 כפית אבקת אפיה ללא אלומיניום

קורט מלח

3/4 כוס צימוקים

Nutrazen שמן קוקוס של *

מצרכים

הכנה 
במעבד מזון

מס׳ מנות:
12 יח׳ 

זמן טיגון:
1-2 דקות 

לסירניק

מחבת:
לפנקייקים

Bake-Care

9

אש:
נמוכה
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מצרכים לתחתית:
¼   כוס   פקאן   

¼   כוס   שקדים   
¼   כוס   אגוזי   מלך

5 כפות   פתיתי   קוקוס   טחון
6  תאנים   מיובשות

1/8  כוס   שמן   קוקוס
1 כפית   תמצית   וניל

1 כף   דבש
1 כפית   קינמון   טחון

¼   כפית   מוסקט   טחון
¼   כפית   ציפורן   טחון

 
אופן   הכנה : 

התחתית: 

1. מפזרים   את   כל   האגוזים   על   תבנית   טוסטר   אובן, קולים   בטמפ׳ של   180   מעלות   ללא   טורבו  
 במשך   5   דקות, מערבבים   תוך   כדי . 

2.  בינתיים   מכניסים   את   התאנים   המיובשות   לתוך   כוס   עם   מים   רותחים   למשך   10   דקות  . 

מקלפים   את   הקליפה  , מוסיפים   כף   מים   ובעזרת   מוט   בלנדר   טוחנים   למחית . 

3.  מעבירים   את   האגוזים   לתוך   מעבד   מזון, מוסיפים   את   הדבש  , מחית   התמרים  , הקינמון  , 

    המוסקט  , הציפורן  , השמן   קוקוס   והנויל  , מפעילים   בפולסים   קצרים   עד   לקבלת   פירורים . 

4.  מפזרים   את   האגוזים  , לוחצים   חזק   בעזרת   כף   ומשטחים  . מכניסים   לקירור   ל   10 - דקות . 

שכבת   הקשיו : 

1.  מכניסים   את   כל   המצרכים   חוץ   מהתאנים   לתוך   מעבד   מזון   ומפעילים   למשך   2   דקות . 

2.  מעבירים   חצי   מהכמות   לתוך   בלנדר   ומפעילים   למשך   2   דקות   עד   שמתקבל   מרקם   חלק   

 כמו   גלידה  , ללא   גושים   או   פירורים  . מעבירים   את   התערובת   לתוך   קערה  . 

3.  את   החצי   הנותר   במעבד   מזון   מעבירים   לתוך   הבלנדר   וחוזרים   שוב   על   הפעולה . 

4. מעבירים   את   התערובת   לתוך   הקערה  , מוסיפים   את   קוביות   התאנים   ומערבבים    בעזרת   כף . 

5.  שופכים   מעל   שכבת   האגוזים   את   תערובת   הקשיו  , מכניסים   למקרר   למשך   8   שעות   או   עד  
 שהעוגה   מתקשה. 

עוגת קשיו ותאניםטבעונית

Bake-Care

לשכבת   הקשיו : 
2  כוסות   קשיו   להשרות   במים   למשך   5-6   שעות 

     לפני   השימוש
2 כפות   לימון   סחוט

½   כוס   משקה   קשיו  /  שקדים
1/8  כוס   דבש / אגבה / מייפל   
2  כפות   ממרח   קשיו  /  שקדים

1 כפית   תמצית   וניל
1/8  כוס   שמן   קוקוס   מומס
5  תאנים   פרוסות   לקוביות

 * אופציה   100  : גרם   שוקולד   לבן   טבעוני   מומס   
 

תבנית :   עגולה   16-20   ס”מ
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מצרכים לבלינצ׳ס:

4 ביצים אורגניות

Nutrazen 2 כוסות קרם קוקוס אורגני 17% שומן ללא תוספים של

2 כוסות תה בטעם וניל / מים

קורט מלח

4 כוסות קמח חיטה מלאה

Nutrazen 4 כפות שמן זרעי ענבים של

Nutrazen 2 כפות סירופ קוקוס של

Nutrazen לטיגון: שמן קוקוס של *

מצרכים למילוי:

1 גביע )250 גר׳( גבינת ריקוטה

Nutrazen 2 כפות סירופ קוקוס של

100 גרם שוקולד לבן אורגני

אופן הכנה:
1. טורפים את הביצים, הקרם קוקוס, המים, הסירופ והשמן.
2. מוסיפים את הקמח והמלח ומערבבים היטב. מניחים את 

    התערובת בצד ל-10 דקות.
3. משמנים מחבת קרפים ומחממים היטב. ברגע שהמחבת 

    חמה, יוצקים את הבצק במרכז המחבת )1/2-3/4 מצקת(, 
    ומכסים את כל שטחה בבלילת הבלינצ׳ס.

4. מטגנים על אש נמוכה-בינונית עד שהקצוות משחימים 
    מעט, והופכים את הבלינצ׳ס. 

5. מטגנים כחצי דקה, מורידים מהמחבת ועורמים את 
    הבלינצ׳ס אחד על השני.

6. בקערה נפרדת מערבבים את הריקוטה והסירופ ומניחים בצד. 
7. ממיסים את השוקולד הלבן, ומתחילים לבנות את העוגה: 

    מניחים בלינצ׳ס בתוך תבנית אפיה, מורחים שכבת ריקוטה 
    ומכסים עם בלינצ׳ס נוסף. מורחים שכבת שוקולד ומכסים. 

    פעם שכבת ריקוטה ופעם שכבת שוקולד לבן. 
8. מחממים תנור ל-170 מעלות, ואופים את העוגה כ-10-15 
    דקות עד שהריקוטה מתקשה מעט והבלינצ׳סים מזהיבים.

9. מוציאים מהתנור ומגישים חם חם.

עוגת בלינצ׳ס וריקוטהמחיטה מלאה

מצרכים10

ערבוב:
מטרפה

מס׳ מנות:
20 בלינצ׳ס

זמן טיגון:
1 דקה 

לכל בלינצ׳ס

מחבת:
גדולה

אש:
בינונית

Bake-Care
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מצרכים לבראוניז:

Nutrazen 1/2 כוס שמן קוקוס של

300 גר׳ שוקולד מריר 70%

Nutrazen 2 כפות סירופ קוקוס של

1/2 כפית מלח

4 יח׳ ביצים אורגניות

3/4 כוס קמח חיטה מלאה

Nutrazen 1/4 כוס אבקת קקאו של

1 כפית אבקת אפיה ללא אלומיניום

1/2 כוס אגוזי מלך קצוצים גס

מצרכים לעוגת גבינה:

2 גביעים )סכ״ה 500 גר׳( גבינת מסקרפונה

Nutrazen 1/4 כוס סוכר קוקוס אורגני של

2 ביצים אורגניות

100 גר׳ שוקולד לבן אורגני מומס

200 גר׳ שוקולד לבן אורגני קצוץ גס

1/4 כוס דובדבנים אורגניים מיובשים

*לקישוט: 1/4 כוס אגוזי מלך קצוצים גס

אופן הכנה:
1. להכנת תערובת הגבינה: מערבבים את גבינת המסקרפונה, הסוכר קוקוס והביצים. 

    מפזרים את השוקולד הלבן, מערבבים ומניחים בצד.
2. להכנת הבראוניז: ממיסים בשיטת בן-מארי את השמן קוקוס ו-300 ג׳ שוקולד 

    מריר. מורידים מהאש ומוסיפים את הסירופ קוקוס. ממתינים שהשוקולד יתקרר, ולאחר 
    מכן טורפים את הביצים אחת אחת לתוך התערובת במהירות גבוהה.

3. מוסיפים לתוך תערובת השוקולד את הקמח, אבקת האפיה והמלח, ומערבבים עד 
    לקבלת בצק אחיד.

4. ממלאים תבנית בראוניז בחצי מתערובת השוקולד, משטחים ושופכים מעל את בלילת 
    המסקרפונה. 

5. מכסים את העוגה בשכבת בראוניז נוספת, מניחים קוביות שוקולד מריר שלמות ומפזרים 
    מעל את אגוזי המלך הקצוצים. 

6. מכניסים לתוך תנור, שחומם מראש ל-176 מעלות, תבנית עם מים )בתחתית התנור(. 
    אופים את העוגה על רשת במשך 25 דקות עד ששכבת הבראוניז מוכנה, ושכבת 

    הריקוטה מוכנה בצדדים ועדיין רוטטת במרכז. 
7. מאחסנים את העוגה במקרר, ורצוי להגיש אותה קרה.

בראוניז גבינה, דובדבניםושוקולד לבן

מצרכים13

ערבוב: 
מטרפה

מספר
מנות

זמן אפיה:
40-45 דק׳

תבנית:
בראוניז
20 ס״מ

מעלות:
176C

Bake-Care



מצרכים לתחתית:

Nutrazen 2 כוסות כדורי קקאו אורגניים ביו מקמח שיפון של

Nutrazen 1/4 כוס שמן קוקוס של

מצרכים לעוגה:

1/4 2 כוסות קשיו רך

Nutrazen 1/3 כוס סירופ קוקוס של

1 מקל וניל

1/4 כוס מיץ לימון טרי

Nutrazen 1/3 כוס שמן קוקוס של

1 כפית גרידת לימון

1 כוס אוכמניות קפואות + 1/4 כוס אוכמניות בצד

75 גר׳ שוקולד מריר 70% קצוץ גס

אופן הכנה:

1. להכנת התחתית: מועכים את כדורי הקקאו, ממיסים את 

    השמן קוקוס ושופכים מעל. מערבבים ומשטחים בתוך התבנית.

2. להכנת העוגה: משתמשים בקשיו רך )שהיה ספוג במשך 

    24 שעות במים(: מייבשים אותו על מגבת נייר ומכניסים 

    למעבד מזון, ומפעילים למשך דקה.

3. מוסיפים את המיץ לימון, הסירופ, הוניל, גרידת הלימון 

     ושמן קוקוס מומס. מפעילים את המעבד מזון לדקה נוספת.

4. בשלב זה אני אוהבת להעביר את התערובת לתוך בלנדר

    כדי לקבל טקסטורה יותר חלקה.

5. מוסיפים כוס אוכמניות קפואות ומפעילים את הבלנדר שוב,

    מערבבים עד שהתערובת מזכירה מרקם של גלידה בצבע

    סגול. 

6. מוסיפים את השוקולד הקצוץ והאוכמניות ומערבבים 

    בעזרת כף עץ. 

7. יוצקים את הבלילה מעל תחתית הקקאו ומכניסים למקפיא 

    למשך 4-5 שעות לפחות.

*  יש להעביר את העוגה למקרר, כ-30 דקות לפני ההגשה. 

עוגת קשיו ואוכמניות

Bake-Care

מצרכים8

הכנה 
במעבד מזון

מס׳ מנות:
10 פרוסות

טבעונית

זמן הקפאה:
4-5 שעות

תבנית:
אינגליש קייק

טבעונית

1415
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מצרכים לעוגת בננה:

1/4 2 כוסות קמח כוסמין 70%

1/4 1 כפית אבקת אפיה ללא אלומיניום

1/4 1 כפית סודה לשתיה

1 כפית קינמון

Nutrazen 1/2 כוס שמן קוקוס של

Nutrazen 1/3 כוס סירופ קוקוס של

2 ביצים אורגניות

3 בננות בשלות מעוכות

2 כפיות תמצית וניל טהורה

1 גביע )200 גרם( שמנת חמוצה

1 גביע )150 גרם( יוגורט 

1/2 כוס אגוזי מלך קצוצים 

1/2 כוס שוקולד צ׳יפס

עוגת גבינה ובננהכוסמין

מצרכים15

הכנה 
במיקסר

מס׳ מנות:
8 פרוסות

זמן אפיה:
שעה

תבנית:
עגולה 20 ס״מ

מעלות:
176C

Bake-Care

מצרכים לעוגת גבינה:

1 גביע )250 גרם( גבינת ריקוטה 

Nutrazen 1/4 כוס סוכר קוקוס אורגני של

1/4 כוס מתערובת עוגת הבננה 

)ללא השוקולד צ׳יפס(

אופן הכנה:

1. תערובת הבננות: מערבבים את הקמח, אבקת האפיה, 

    הסודה והקינמון ומניחים בצד.

2. בקערה נפרדת, מערבבים את השמן קוקוס, הסירופ, 

    הוניל והביצים. 

3. מוסיפים את הבננות, השמנת והיוגורט ומערבבים 

    עוד קצת. רק לאיחוד החומרים.

4. שומרים כוס מהבלילה בצד )לחלק העליון של העוגה(, 

    ו-1/4 כוס נוספת מהבלילה נוסיף לתערובת הגבינה.

5. תערובת הגבינה: מאחדים את כל החומרים יחד. 

6. לבלילת הבננות, מוסיפים את השוקולד צ׳יפס והאגוזי מלך 

    ומעבירים אותה לתוך התבנית. 

7. יוצקים מעל את תערובת הגבינה ומכסים ב-1 כוס 

    מתערובת הבננות ששמנו בצד. 

8. מכניסים תבנית עם מים לתחתית התנור, אופים את העוגה 

    על הרשת בחום של 176 מעלות במשך כשעה, עד שהעוגה 

    משחימה ועדיין מעט רוטטת במרכז.  
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