
מתכונים בריאים
של הודליה כצמן

לחג האהבה



נעים להכיר!

:BakeCare למגוון מתכונים בריאים נוספים כנסו לאתר
www.bakecare.co.il

כל הרעיון הוא כשאני אוכלת עוגה או מאפין או פנקייק, זה יותר כיף 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.

אז הפעם בא לי לפנק גם אתכם במתכונים בריאים וטעימים במיוחד לכבוד יום האהבה.

@hodeliakatsman :גם באינסטוש

באהבה

 .BakeCare שמי הודליה כצמן ואני בעלת הבלוג
אני אופה בריא וטעים!
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לעוגה:
1 כוס קמח שיפון מלא

1/3 כוס קמח אגוז הנמר
1/3 כוס קמח קינואה

1 כפית אבקת אפיה ללא אלומיניום
6 כפות שמן זית

3 כפות סירופ אגבה
1 כפית סטיביה נוזלית

1/2 כוס משקה אגוזי לוז
150 מ״ל קפה חזק )אספרסו כפול או 4 כפיות נסקפה(

2 כפיות נסקפה
1 כף שוקו או קקאו

1 כפית קינמון
1 כפית תמצית וניל

1 כף ליקר קפה או רום
 

למוס טופו אספרסו:
FIRM 1 אריזת טופו
4 כפות סירופ אגבה 

1 כפית סטיביה נוזלית
5 כפות חמאת אגוזי נמר, לוז וקשיו / שקדימון

1 כפית מיץ לימון
2 כפיות קפה נמס טחון

2 כפיות תמצית וניל 
4 כפות משקה אגוזי לוז

3 כפיות אבקת סוכר קוקוס / אבקת סוכר
אופציה: 70 גרם שוקולד לבן / טבעוני מומס

 
*לקישוט: 1/2 כוס קקאו 

עוגיית קפה או שוקולד
 

אופן הכנה:
1. מערבבים את הקמחים, השוקו ואבקת האפיה.
2. מוסיפים את שאר המצרכים ומערבבים היטב.

3. משמנים תבנית מרובעת גדולה ומעבירים לתוכה את התערובת. אופים בתנור 
שחומם מראש ל-180 מעלות במשך 15 דקות.

4. להכנת המוס: מכניסים את כל המרכיבים לתוך מעבד מזון ומפעילים למשך 5 דקות 
עד שמתקבל מרקם חלק.

5. כשהעוגה מתקררת פורסים אותה לחצי, מורחים מעל מחצית מכמות הקרם, מניחים 
את החצי השני של העוגה ומורחים את הקרם הנותר מעל.

6. מקשטים בקקאו ושוקולד קצוץ.

טרמיסו טבעוני וקרם טופו 
אספרסו מושלם

למתכונים בריאים 
וטעימים נוספים:

www.bakecare.co.il
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מצרכים:
2 כוסות קמח כוסמין מלא

100 מ״ל שמן זית או שמן קוקוס מומס

6 כפות ריוויון או יוגורט

¼ כוס סוכר קוקוס

¼ כוס סירופ אגבה או מייפל )או סך הכל ½ כוס סוכר(

אופציה: 20 מ״ל יין אדום

1 כפית קינמון

1 כפית תמצית וניל

 

לקרם מסקרפונה:
1 מיכל קרם מסקרפונה 250 גרם

1 כפית תמצית וניל

3 כפות סירופ אגבה או מייפל

 

אופן הכנה:
1. מכניסים את כל המרכיבים של הבצק לתוך מעבד מזון ומפעילים עד שמתקבל בצק. 

אם הוא נורא דביק ניתן להוסיף עוד קצת קמח.

2. מכניסים את הבצק למקרר למשך 30 דקות עד שהוא מתקשה מעט.

3. מעבירים למשטח מקומח, משטחים לעובי של1 ס״מ, קורצים עיגולים בעזרת כוס.

4. מגלגלים את הבצק על קונוסים לאפיה ומסדרים על תבנית אפיה עם מרווחים 

ממש קטנים.

5. אופים בתנור שחומם מראש ל-160 מעלות במשך 10-15 דקות או עד שהקנולי 
מזהיבים.

6. מערבבים בתוך קערה את כל המצרכים של הקרם מסקרפונה ובעזרת שק זילוף 
ממלאים את הקנולי בקרם, מקשטים מעל עם שוקולד צ׳יפס ואבקת סוכר.

למתכונים בריאים 
וטעימים נוספים:

www.bakecare.co.il

קנולי איטלקי אפוי מקמח 
כוסמין עם קרם מסקרפונה
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מצרכים:
125 מ״ל מי חומוס )מתוך קופסת שימורים(

200 גר׳ סוכר קנים אורגני )קצת פחות מכוס 1(
1/8 כוס סוכר קנים אורגני )לא טחון(

2 כפיות תמצית וניל טהורה
4 כפות קורנפלור או קרם טרטר

1 וחצי כף מיץ לימון
45 גר׳ שוקולד מריר )קצוץ דק(

צבע מאכל טבעי )סלק / פטל - לפי טעמכם(

 

אופן הכנה:

1. מעבירים את המי חומוס לתוך קערת מיקסר.

2. טוחנים את הסוכר קנים במטחנת אגוזים בכמה פולסים קצרים עד שמתקבלת 
אבקה לבנה. ומוסיפים למי החומוס. מוסיפים את הסוכר קנים הלא טחון, ומפעילים 

את המיקסר על מהירות הכי גבוהה, בערך ל-15 דקות, עד שמתקבל קצף לבן, תפוח 
ויציב. מעבירים אצבע בתוך הקצף, ואם הוא חוזר לצורה שלו, אז יש צורך להמשיך 

להקציף עד שהוא יהיה יציב לגמרי. 

3. מוסיפים את התמצית וניל, הקורנפלור, הלימון, השוקולד והצבע מאכל, ומקציפים 
למשך דקה שתיים נוספות, רק לאיחוד מלא.

4. ממלאים שק זילוף, ויוצרים צורות של נשיקות על תבנית מרופדת בנייר אפיה. יש 
להשאיר רווח של 1 ס״מ לפחות ביניהם. 

5. מכניסים לתנור שחומם מראש על טורבו ל-70-80 מעלות, ואופים במשך שעתיים. 
חשוב להקפיד להכניס רק תבנית אחת, ולא שתיים בבת אחת, למרכז את התבנית 

בגובה התנור, ולאפות על מצב טורבו עליון ותחתון. 

6. את הנגלה הבאה יש לשמור במקרר, אבל חשוב מאוד להקציף אותה שוב במשך 
כמה דקות לפני האפיה, כדי שיתקבל קצף בהיר ותפוח, אחרת הנשיקות ישתטחו 

ויאבדו צורה בתנור.

7. מכינים סנדוויץ׳ מרנג עם ריבת תות ביתית ללא סוכר.

* ניתן לאחסן את המרנג במקפיא.

למתכונים בריאים 
וטעימים נוספים:

www.bakecare.co.il

נשיקות צרפתיות טבעוניות 
עם שוקולד, וריבת תותים 

ללא סוכר
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מאפינס תות בננה רך ונעים 
מקמח שיבולת שועל

רכיבים ל-17 מאפינס:

1/2 כוס שמן קוקוס מומס

1/3 כוס סירופ קוקוס / מייפל

2 ביצים אורגניות

1/2 כוס שמן זית

1 בננה בשלה מעוכה

1 כפית תמצית וניל טבעית

1 כוס קמח מלא

3/4 כוס קמח שיבולת שועל / שיבולת שועל טחונה לאבקה

1 כפית אבקת אפיה ללא אלומיניום

1 כפית סודה לשתיה

קורט מלח

1 וחצי כוסות תותים טריים פרוסים גס

 

אופן הכנה:

1. תחילה טורפים את השמן קוקוס המומס עם הביצים, הוניל והסירופ. 

2. בקערה נפרדת, מערבבים את השיבולת שועל, הקמח המלא, אבקת האפיה, 
הסודה והמלח.

3. מאחדים את שתי התערובות, ומוסיפים את השמן זית והבננה המעוכה, 
ומערבבים היטב.

4. מוסיפים את התותים הפרוסים, ומערבבים בעזרת כף עץ.

5. אופים בתנור שחומם מראש ל-190 מעלות, במשך 20 דקות.

למתכונים בריאים 
וטעימים נוספים:

www.bakecare.co.il
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מצרכים לתבנית של 8 מאפינס:
לתחתית:

10 עוגיות טבעוניות
3 כפות שמן קוקוס מומס

1 כף סירופ אגבה

למוס:
1 מיכל טופו מוצק )FIRM - 349 ג׳( - ללא המים

2 מארזי שוקולד מריר )200 ג׳(
2 כפות קקאו 

1 כפית אספרסו טחון
1 כפית תמצית וניל טהורה

1 כף סירופ אגבה

אופן הכנה:

1. מרסקים את העוגיות בתוך מעבד מזון עד שמתקבלים פירורים.

2. מוסיפים את השמן קוקוס והרגבה ומערבבים היטב. 

3. יוצרים שכבת עוגיות בתוך תבנית המאפינס ומאדקים חזק. מכניסים למקרר.

4. מכניסים את הטופו לתוך בלנדר, מוסיפים את האגבה והוניל ומפעילים את הבלנדר.

5. בינתיים, ממיסים את השוקולד, הקקאו והאספרסו בשיטת בן-מארי. 

6. מעבירים את השוקולד לתוך הבלנדר ומפעילים. 

* אפשר להשתמש גם במוט בלנדר, עד שמתקבל מרקם אחיד וחלק. 

7. יוצקים את הקרם מעל העוגיות ומכניסים למקרר ל3-4 שעות.

* אפשר גם להקפיר למשך שעה כדי לזרז את התהליך ולקבל מרקם של עוגת גלידה.

עוגת מוס שוקולד טבעונית
שתגרום לכם להתאהב

למתכונים בריאים 
וטעימים נוספים:

www.bakecare.co.il
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גודל תבנית 20 ס״מ x 16 ס״מ

מצרכים:
3/4 כוס קמח שיבולת שועל ללא גלוטן

1/2 כפית אבקת אפיה 
1/4 כפית מלח

2 כפות קקאו
1/4 כוס סירופ אגבה או מייפל 
3 ביצים אורגניות בטמפ׳ החדר

גרגירים מ-1 מקל וניל או 2 כפיות תמצית וניל
1/2 כוס שמן קוקוס מומס

3/4 כוס )80 גרם( שוקולד מריר 70%, קצוץ או שבור לקוביות
1/4 כוס תה בטעם פטל, בטמפרטורת החדר

3/4 כוס פטל קפוא 
שמן לשימון התבנית

 
אופן ההכנה:

1. מחממים את התנור ל-175 מעלות, ומשמנים את התבנית.

2. שמים בקערה את הקמח, אבקת האפייה, המלח, והקקאו, מערבבים ומניחים בצד.

3. שמים את השוקולד בקערה וממיסים בשיטת בן מארי.

4. שמים בקערת המערבל את הביצים, הסירופ, תמצית הווניל והתה ומקציפים לבלילה 
תפוחה ובהירה.

5. מוסיפים לאט ובעדינות את השוקולד ומערבבים עד לאיחוד.

6. מוסיפים את החומרים היבשים לבלילה ומערבבים ממש מעט, רק עד שנספג.

7. יוצקים את העיסה לתבנית, מפזרים את הפטל מעל ואופים כ-30 דקות עד שקיסם 
שננעץ במרכז העוגה יוצא לח, וכאשר הקצוות מוכנים ומרכז העוגה עדיין קצת נע.

עוגת בראוניז ופטל כובשת 
לבבות מקמח שיבולת שועל

למתכונים בריאים 
וטעימים נוספים:

www.bakecare.co.il
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מצרכים לפנקוטה : 

   NutraZen 500 מ”ל   קרם   קוקוס   17%   שומן   של

1 כף   קליפת   ליים

1  כף   ג’לטין   טהור

2 כפות   תה   קר   בטעם   לואיזה

   NutraZen 2 כפות   סירופ   קוקוס   אורגני   של

2 גביעי   יוגורט   

אופן   הכנה : 

1. בתוך   סיר   קטן   מחממים   את   קרם הקוקוס   וקליפת  ה ליים . 

2. בינתיים   מערבבים   את   הג’לטין   ותה  ה לואיזה   ומניחים   בצד   לכמה   דקות . 

3.  מוסיפים   את   הג’לטין   לתוך   הסיר,  מערבבים   ומעבירים   במסננת   לתוך   קערה . 

4. מוסיפים   את   היוגורט   וסירופ   הקוקוס   ומערבבים   לקרם   חלק.  

5.  יוצקים   לתוך   הכוסות   עד   לגובה   הרצוי   ומכניסים   למקרר . 

מצרכים לריבת   רימונים   ופטל: 

2 כוסות   זרעי   רימונים

2 כוסות   פטל   קפוא

1 כוס   מים   או   מיץ   רימונים   טבעי

   NutraZen 2 כפות   סירופ   קוקוס   אורגני   של

2 כפיות   מיץ   לימון   טבעי

אופן   הכנה : 

1.  מניחים   בתוך   סיר   קטן   את   הרימונים  , הפטל   והמים   ומביאים   לרתיחה   תוך   כדי   ערבוב   קל . 

2.  מוסיפים   את   סירופ  ה קוקוס   ומנמיכים   את   האש   לאש   נמוכה  . 

3. נותנים   לריבה   להתבשל   במשך 15   דקות עם ערבוב מידי פעם.

4. שימו לב! לא להביא את הריבה למצב מקורמל )אחרת היא תתקשה(, אלא להגיע 

    למרקם כמו ג׳לי.

5.  מורידים   את   הריבה   מהאש   ומוסיפים   את   הלימון. מערבבים   ומעבירים   לתוך   צנצנת 

     זכוכית   חמה . 

קינוח כוסות לזוג מאוהב
פנקוטה וג׳לי רימונים

עם ריבת רימונים ופטל
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מצרכים לג’לי   רימונים:

2 כוסות   מיץ   רימונים   

½1  שקיות ג׳לטין טהור

1/2 כוס   זרעי   רימונים

אופן   הכנה : 

1. שופכים את אבקת

    הג׳לטין לתוך קערה.

2. יוצקים מעל את מיץ 

    הרימונים.

3. מערבבים ומניחים בצד

    למשך 5 דקות.

4. מוסיפים את זרעי 

    הרימונים.

הרכבת   המנה : 

1.  לאחר   ששכבת   הפנקוטה 

     התייצבה   במקרר,  מניחים

      מעל   את   ריבת   הרימונים  . 

2. בשלב   זה   ניתן   להוסיף

      עוד   שכבת   פנקוטה   או  

     ישר   לעבור   לשכבת   הג’לי . 

3.  יוצקים   את   הג’לי   מעל . 

4. לארוחה   מושלמת:  

     מפזרים   מעל   מוזלי   פירות  

.NutraZen אדומים   של     

למתכונים בריאים 
וטעימים נוספים:

www.bakecare.co.il
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פרנץ׳ טוסט טבעוני 
לארוחת בוקר מפנקת במיטה

מצרכים ל-8 פרוסות לחם שיפון או כוסמין / חלה:

1 כוס חלב שקדים

1/2 כפית תמצית וניל טהורה

1 כף סירופ מייפל

1 כף זרעי צ׳יה טחונים לאבקה

 

אופן הכנה:

1. טוחנים את הזרעי צ׳יה לאבקה.

2. מערבבים את כל החומרים בתוך קערה ומניחים אותה על השיש למשך 10 דקות 
עד שמתקבל מרקם דומה לביצה.

3. טובלים את הפרוסות לחם משני הצדדים ומניחים על מחבת חמה עם שמן קוקוס.

4. מטגנים 2 דקות והופכים, ומטגנים דקה נוספת. 

5. עורמים את הטוסטים אחד על השני ומגישים חם.

למתכונים בריאים 
וטעימים נוספים:

www.bakecare.co.il
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מצרכים ל-16 מאפינס:

1/2 כוס מי פטל סחוט )בשביל הצבע(

1 מקל וניל

1 כוס רוויון

2 ביצים אורגניות

1/2 כוס שמן זית

1 כף חומץ

1 ו-1/4 כוסות קמח כוסמין לבן

1 כוס קמח שיבולת שועל

1/2 כוס סירופ מייפל

1/2 כוס סוכר קנים אורגני

1 כפית אבקת אפיה ללא אלומיניום

קורט מלח

3 כפות קקאו אורגני

100 גרם שוקולד לבן קצוץ גס

 

אופן הכנה:

1. טורפים את הביצים בתוך קערת מיקסר עד שמתקבל קצף לבן ותפוח. 

2. מוסיפים את השמן זית, החומץ, המי פטל, הוניל, המייפל והרוויון, ומערבלים.

3. בקערה נפרדת, מערבבים את הקמחים, עם המלח, הסוכר קנים, אבקת 
האפיה, הסודה והקקאו.

4. מאחדים בעדינות את התערובת היבשה עם הרטובה על מהירות נמוכה. 

5. מוסיפים את חתיכות השוקולד הלבן, בעזרת כף עץ מערבבים מעט.

6. ממלאים תבניות מאפינס עד 3/4 גובה, ואופים בתנור שחומם ראש ל-160 
מעלות, במשך 30 דקות, עד שהעוגות מתייצבות, אך עדיין מעט לחות במרכז. 

7. מוציאים מהתנורו ואכלים חם או קר.

למתכונים בריאים 
וטעימים נוספים:

www.bakecare.co.il
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עוגיות אספרסו חמות 
מקמח כוסמין ושקדים

מצרכים:

1 כוס קמח כוסמין

3/4 כוס קמח שיבולת שועל

1 כוס קמח שקדים

1/2 כוס שמן קוקוס מומס

1/4 כוס + 2 כפות שמן זרעי ענבים / אגוזי מלך / כל שמן בריא אחר

1/3 כוס סוכר קוקוס

1 מקל וניל

1 ביצה אורגנית

1 חלבון מביצה אורגנית

1 קפסולת אספרסו

 

אופן הכנה:

1. מערבבים את הקמחים עם השקדים, הסוכר קוקוס ואבקת האספרסו, ומניחים בצד.

2. בקערת מיקסר, מערבלים את הביצה, החלבון והוניל, עד לקבלת תערובת לבנה 
תפוחה.

3. מוסיפים בזהירות את השמן קוקוס המומס )צונן(, תוך כדי ערבול, ואחריו את השמן זרעי 
ענבים.

4. מעבירים את תערובת הקמחים לתוך קערת המיקסר, ומערבבים היטב עד לקבלת בצק 
אחיד. 

5. מוציאים את הבצק ולשים מעט עם הידיים. עוטפים בניילון נצמד ומכניסים למקרר 
למשך חצי שעה.

6. מניחים את הבצק הקר על משטח העבודה, ומחלקים לעיגולים בגודל כף. משטחים 
וקורצים צורות של עוגיות בעזרת חותכני עוגיות שונים.

7. אופים בתנור שחומם מראש ל-160 מעלות, במשך 15-20 דקות, עד שהעוגיות 
מזהיבות מעט בקצוות.

למתכונים בריאים 
וטעימים נוספים:

www.bakecare.co.il
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