
חוברת מתכונים
לקינוחי שבועות  בריאים

של הודליה כצמן
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בייק-קרים יקרים

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 שבועות.

תודה שהצטרפתם לקהילה הבריאה שלי,
שמי הודליה כצמן ואני בעלת הבלוג 
BakeCare - אני אופה בריא וטעים!

www.bakecare.co.il   |   @hodeliakatsman



פבלובה פירות יער ללא סוכר
עם קרם קוקוס

מצרכים:
3 חלבונים בטמפ׳ החדר

1/4 כפית מלח
1 כפית מחית וניל

2 כפות עמילן מרנטת הקנה )Arrowroot( או 2 כפות קורנפלור
1/2 כפית מיץ לימון טרי

1/4-1/3 כוס אריתריתול / מונק אריתריתול - טחון במטחנת אגוזים

* למתכון רגיל עם סוכר ניתן להמיר את האריתריתול ל-1 כוס סוכר קנים אורגני + טוחנים לאבקה.

לקרם קוקוס:
1 פחית קרם קוקוס 22% שומן )מאחסנים במקרר למשך 48 שעות לפני השימוש. 

משתמשים רק בקרם הסמיך(
1 כף סירופ אגבה / 1 כפית אריתריתול

1/2 כפית תמצית וניל

לקישוט:
פירות יער קפואים

אופן הכנה:
לפני הכל מחממים תנור ל-160 מעלות.

1. בתוך קערת מיקסר מקציפים על מהירות גבוהה את החלבונים והמלח במשך 10-15 דקות עד 
שמתקבל קצף מבריק ונוקשה.

2. מוסיפים בהדרגה את אבקת האריתריתול / הסוכר הטחון תוך כדי הקצפה. 
ממליצה לא להוסיף בבת אחת את כל הסוכר, לטעום ולהמשיך להוסיף לפי הטעם.

3. מטפטפים את מחית הוניל לתוך הקצף ומקציפים במשך 2 דקות נוספות.
4. מוסיפים את עמילן המרנטת / הקורנפלור ומיץ הלימון ומקפלים בעדינות בעזרת מרית.
5.  מעבירים את הקצף לתוך שקית זילוף ויוצרים עיגולים שווים ויפים עם שקעים במרכז.

6. אופים במשך 5 דקות, מנמיכים את החום ל-110 מעלות ואופים במשך שעתיים.
7. מצננים ומכינים את הקרם: מערבבים את קרם הקוקוס עם האגבה / אריתריתול 

והוניל ומקשטים את הפבלובה.
8. מפזרים מעל פירות יער.
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עוגת קשיו ותאנים טבעונית
מצרכים : 

תבנית :   עגולה   16-20   ס"מ

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

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   

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 
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עוגת קשיו ואוכמניות טבעונית
מצרכים לתחתית:

2 כוסות כדורי קקאו אורגניים מקמח שיפון 
1/4 כוס שמן קוקוס אורגני 

מצרכים לעוגה:
2 1/4 כוסות קשיו רך

1/3 כוס סירופ קוקוס אורגני
1 מקל וניל

1/4 כוס מיץ לימון טרי
1/3 כוס שמן קוקוס אורגני

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 / העוגיות, 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 לשמור על העוגה במקרר, כ-30 דקות לפני ההגשה. 
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לביבות גבינת טבורוג מקמח כוסמין
מצרכים:

300 גרם גבינה לאפיה / טבורוג 
3 ביצים

1/2 כוס קמח כוסמין לבן 
מלח וסוכר לפי הטעם

*שימו לב! הבצק אמור להיות סמיך יחסית כדי להכין כדורי גבינה. אם הוא עדיין נוזלי מדי, 
ניתן להוסיף עוד קמח.

לטיגון:
שמן קוקוס

לקישוט:
יוגורט ותותים

אופן הכנה:
1. בקערה מערבבים את כל החומרים היבשים: קמח כוסמין, מלח וסוכר.

2. מוסיפים ביצים וגבינה ומערבבים היטב.
3. מחממים ומשמנים מחבת עם שמן קוקוס, יוצרים כדורים קטנים ומניחים על המחבת. 

4. מטגנים על אש נמוכה-בינונית במשך דקה-שתיים, עד שנוצרת שכבת קרום דקה
והקצוות משחימים. הופכים ומטגנים דקה נוספת. 
5. מטגנים כדקה נוספת, עד שהתחתית משחימה.

עורמים את הלביבות אחת על השניה בצלחת.
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מאפינס כוסמין, גבינה וחמוציות
מצרכים:

½ כוס קמח כוסמין לבן
½ כוס קמח שיפון

½ כוס קמח כוסמת ירוקה
או 1 וחצי כוסות קמח כוסמין / שיפון

½ כפית אבקת אפיה ללא אלומיניום
½ כוס שמן קוקוס

½ כוס סירופ אגבה / מייפל

אופן הכנה: 
1. בתוך קערה מערבבים את הקמחים ואבקת האפיה.  

2. בתוך סיר בישול קטן ממיסים את השמן קוקוס על אש קטנה.  
3. מוסיפים את הקרם קוקוס והגבינה ומערבבים עד לקבלת קרם לבן חלק ללא גושים.  

4. מורידים מהאש ומצננים.  
5. טורפים את הביצים עם תמצית הוניל והאגבה ומשאירים בצד.  

6. מעבירים את תערובת הקוקוס והגבינה לתוך קערת מיקסר ומקציפים במשך 10 דקות.  
7. מוסיפים את תערובת הביצים תוך כדי ערבול.  

8. מוסיפים את תערובת הקמחים תוך כדי ערבול.  
9. מוסיפים את ההחמוציות ומערבבים בעזרת כף עץ.  

10. משמנים תבניות קאפקייקס או תבנית אינגליש קייק ומעבירים לתוכה את הבלילה.  
11. אופים בחום של 175 מעלות במשך 20 דקות או עד שקיסם יוצא לח עם פירורים.  

12. מקשטים עם קרם מסקרפונה ומגישים. 
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½ כוס קרם קוקוס
½ כוס גבינה לאפיה / טבורוג

3 ביצים
1 כפית תמצית וניל

½ כוס חמוציות קפואות / מיובשות )או גם וגם(

לקישוט: קרם מסקרפונה



רול דלעת וקרם ריקוטה מקמח שיפון
מצרכים:

3/4 כוס קמח כוסמין
3 ביצי חופש אורגניות

2/3 כוס פירה דלעת
1/4 כוס סוכר קוקוס

4 כפות סירופ קוקוס או מייפל
1 כפית אבקת אפיה ללא אלומיניום

1 כפית קינמון
1 כפית כוסברה טחונה

1 כפית אניס טחון

אופן הכנה:
1. ניתן לבשל דלעת או לרכוש דלעת מפחית. אבל יש לשים לב כשמבשלים אותה או מכינים 

אותה על אדים - לספוג כמה שיותר את הנוזלים.
2. מערבבים את הקמח, אבקת האפיה, הקינמון ושאר התבלינים.

3. בתוך קערת מיקסר טורפים את הביצים והסוכר קוקוס עד שהתערובת תופחת מעט, 
מוסיפים את הפירה דלעת.

4. מעבירים את תערובת הקמחים לתוך קערת המיקסר ומאחדים, מוסיפים את סירופ
הקוקוס ומערבלים במשך דקה שתיים עד שהבצק אחיד.

5. פורסים נייר אלומיניום או אפיה על גבי מגש תנור גדול ושופכים לתוכו את הבלילה.
6. אופים בתנור שחומם מראש ל-170 מעלות במשך 10-15 דקות או עד שהעוגה מתייצבת.

7. מכינים את הקרם: מערבבים את כל החומרים של הקרם.
8. כאשר העוגה הצטננה, מורחים שכבת קרם אחידה ומגלגלים לרול.

9. פורסים ומגישים קר.

1/4 כפית מוסקט טחון
1/4 כפית ציפורן טחון

1 כפית הל טחון

למילוי:
2 מיכלי גבינת ריקוטה 500 גרם סכ"ה

1 כפית תמצית וניל
4 כפות סירופ מייפל או אגבה
אופציה: 1/4 כוס אבקת סוכר

אופציה: 100 גרם שוקולד לבן מומס
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עוגת רול שוקולד עם גלידה ביתית
מצרכים לעוגה:

1/2 כוס קמח כוסמין / שיבולת שועל 
1/2 כוס אבקת קקאו אורגנית

6 ביצי חופש אורגניות
1/2 כוס סוכר קוקוס

3 כפות סירופ רגבה / מייפל / סירופ קוקוס
2 כפיות מחית / תמצית וניל

2 כפות שמן זרעי ענבים
2 כפיות אבקת אפיה ללא אלומיניום

אופן הכנה:
1. מכינים את הגלידה: מערבבים את כל החומרים יחד ומקפיאים.

2. מכינים את העוגה: טורפים את הביצים בתוך קערה גדולה עד שמתקבלת קציפה אחידה.
3. מוסיפים את השמן, הסירופ, הסוכר והוניל וממשיכים לטרוף.

4. מנפים פנימה את הקמח שבחרתם, אבקת הקקאו ואבקת האפיה.
5. מערבבים בעזרת כף עץ לבלילה אחידה.

6. מניחים נייר אפיה על גבי תבנית גדולה של התנור שלכם, ויוצקים את הבלילה לתוכה. 
7. אופים במשך 10-12 דקות בתוך תנור שחומם מראש ל-180 מעלות, עד שקיסם יוצא נקי.

8. מוציאים את העוגה מהתנור ונותנים לה להתקרר.
9. כשהעוגה קרה מספיק - מפזרים מעליה את הגלידה ומורחים לשכבה בעובי של חצי ס"מ. 

מגלגלים את הרול, ממיסים שוקולד מריר ויוצקים מעל, מקשטים ומקפיאים. 

* להפשיר כ-10 דקות לפני ההגשה.

מצרכים לגלידה:
200 גרם חלב מרוכז

200 גרם גבינה לבנה 3% שומן
כפית תמצית וניל

2 כפות סירופ מייפל / קוקוס

לקישוט: 100 גרם שוקולד מריר
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עוגת בלינצ׳ס קמח מלא 
עם ריקוטה ושוקולד לבן

מצרכים לבלינצ'ס:
4 ביצים אורגניות

2 כוסות קרם קוקוס אורגני 17%
2 כוסות תה בטעם וניל / מים

קורט מלח
4 כוסות קמח חיטה מלאה

4 כפות שמן זרעי ענבים
2 כפות סירופ קוקוס 

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.

לטיגון: שמן קוקוס 

מצרכים למילוי:
1 גביע )250 גר׳( גבינת ריקוטה
2 כפות סירופ קוקוס או אגבה

100 גרם שוקולד לבן אורגני
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עוגת גבינה ובננה עם שוקולד צ׳יפס 
מקמח כוסמין

מצרכים לעוגת בננה:
2 1/4 כוסות קמח כוסמין 70%

1 1/4 כפית אבקת אפיה ללא אלומיניום
1 1/4 כפית סודה לשתיה

1 כפית קינמון
1/2 כוס שמן קוקוס 

1/3 כוס סירופ קוקוס / מייפל / אגבה
2 ביצים אורגניות

3 בננות בשלות מעוכות
2 כפיות תמצית וניל טהורה

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.  

1 גביע )200 גרם( שמנת חמוצה
1 גביע )150 גרם( יוגורט 

1/2 כוס אגוזי מלך קצוצים 
1/2 כוס שוקולד צ׳יפס

מצרכים לעוגת גבינה:
1 גביע )250 גרם( גבינת ריקוטה 

1/4 כוס סוכר קוקוס אורגני 
1/4 כוס מתערובת עוגת הבננה )ללא השוקולד צ׳יפס(
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רפאלו ביתי עם חלב מרוכז 
וקרם קוקוס

מצרכים:
200 גרם חלב מרוכז

200 גרם שמן קוקוס או ממרח קוקוס אורגני
200 גרם קוקוס טחון

200 גרם קרם קוקוס אורגני
4 כפות סירופ מייפל או סירופ קוקוס

אופן הכנה:
1. ממיסים את השמן או הממרח קוקוס.

2. מורידים מהאש ויוצקים לתוכו את החלב המרוכז, מערבבים ומפזרים לתוך התערובת 
את הקוקוס הטחון.

3. מוסיפים את הקרם קוקוס והסירום, מערבבים ומכניסים למקרר למשך חצי שעה.
4. מוציאים את התערובת מהמקרר, לוקחים אגוז לוז וכף מהתערובת ויוצרים כדור כאשר 

בתוכו נמצא האגוז. מכדררים בתוך התערובת הקריספית - האורז או הקורנפלקס עד 
שכל הכדור מכוסה.

5. מניחים את הכדורים אחד ליד השני על גבי משטח / נייר אפיה. 
6. ממיסים את השוקולד הלבן וטובלים את הכדורים בשוקולד, מפזרים קוקוס טחון מעל 

ומכניסים למקרר להתקשות.
7. ניתן לאחסן עד 5 ימים במקרר. 

1/2 כוס אגוזי לוז קלויים שלמים
לציפוי: 200 גרם שוקולד חלב אורגני איכותי
לקישוט: שברי גרנולה, קורנפלקס, עוגיות, 

פצפוצי אורז, קוקוס - קצוצים 
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