
קינוחי שוקולד 
בריאים לימי הולדת

של הודליה כצמן



מצרכים:
2 ביצים אורגניות

1/4 כוס סירופ לתת אורז או מייפל
1/4 כוס סוכר קנים אורגני

3/4 כוס קקאו אורגני
1/4 כפית מלח

1/4 כוס קמח כוסמין / שיפון מלא
120 גרם שוקולד מריר 70% מומס

1 מקל וניל
1/2 אבוקדו רך

1/4 כוס יין אדום 

הערות:
לגרסת הילדים ניתן להחליף את השוקולד המריר בשוקולד חלב, ואת היין להמיר 

בתה או מיץ. 

אופן הכנה:
1. מועכים היטב את האבוקדו, ומערבבים עם השוקולד המומס.

2. בתוך קערת מיקסר, מערבבים את הסוכר והסירופ, ומוסיפים את תערובת 
השוקולד.

3. מעבירים למהירות גבוהה ומוסיפים את הביצים אחת בכל פעם. מערבבים.
4. מורידים את המהירות, ומוסיפים את הקקאו, הקמח, המלח, הוניל והיין )או המיץ(.

5. משמנים תבנית אפיה בגודל 20X30 ס״מ, ויוצקים לתוכה את התערובת.
6. אופים במשך 40 דקות בתנור שחומם מראש ל-176 מעלות, עד שקיסם הננעץ 

במרכז העוגה יוצא נקי.      

בראוניז אבוקדו ויין 
אדום מקמח שיפון



פחזניות מקמח כוסמין 
וקרם פטיסייר שקדים

מצרכים לבצק הרבוך:
150 מל׳ חלב שקדים
150 מל׳ תה וניל צונן

1/4 כוס סוכר קנים אורגני
120 ג׳ שמן קוקוס

250 ג׳ קמח כוסמין לבן
7-8 ביצים אורגניות

קורט מלח

מצרכים לקרם פטיסייר שקדים:
240 מ״ל חלב שקדים

1 מקל וניל 
3 חלמונים מביצים אורגניות

1/8 כוס סירופ אגבה או מייפל
2 כפות קורנפלור

2 כפות שמן קוקוס רך

אופן הכנה של הבצק הרבוך:
1. יוצקים את התה וניל לתוך סיר, ומוסיפים מלח, סוכר ושמן קוקוס. מביאים לרתיחה 

על להבה בינונית.
2. כאשר התערובת מתחילה לבעבע, מכבים את האש, ומוסיפים בבת אחת את כל 

הקמח תוך כדי ערבוב מהיר מאוד. 
3. מחזירים לאש נמוכה ומערבבים כדי לתת לנוזלים להתאדה, עד שהבצק מתנתק 

מהסיר. 
4. נותנים לבצק להתקרר במשך 20 דקות לפחות. 

5. מעבירים את הבצק לקערת מיקסר ומפעילים. מוסיפים את הביצים אחת בכל 
פעם, ומערבבים היטב בין כל הוספת ביצה עד שהיא נטמעת לחלוטין בבצק.

6. כאשר נעביר אצבע על הבצק - השביל אמור להיסגר מיד, כך נדע שיש מספיק 
ביצים.

7. מעבירים את הבצק לשק הזילוף, ומזלפים טלטוליות גבוהות בקוטר 4 ס״מ על 
נייר אפיה, במרווחים של 4 ס״מ. חשוב לשטח את השפיץ.

8. אופים במשך 20 דקות ב190 מעלות, ולאחר מכן פותחים את הדלת מעט 
ונותנים לאדים לצאת החוצה. וממשיכים לאפות עוד כ-10-20 דקות עם דלת מעט 

פתוחה, עד שהפחזניות מזהיבות. 
9. מוציאים את הפחזניות מהתנור, ומנקבים בחלק התחתון חור קטן, כדי שהאדים 

ישתחררו. מקררים לחלוטים לפני המילוי.

אופן הכנה של הקרם פטיסייר:
1. בתוך מיקסר, טורפים בזריזות את החלמונים והאגבה לקרם אחיד ותפוח

2. מוסיפים את הקורנפלור בהדרגה.
3. בסיר קטן מבשלים את החלב שקדים עם המקל וניל בתוכו.

4. עושים השוואת טמפרטורות. יוצקים 3/4 מהחלב החם לתוך קערת המיקסר תוך 
כדי בחישה מהירה. 

5. מחזירים את כל התערובת לתוך הסיר על האש תוך כדי בחישה מהירה. בוחשים 
עד שהקרם מסמיך, אך לא יותר מדי! זהירות! לא לשרוף!

6.מצננים את הקרם. ומכסים בניילון נצמד. מעבירים למקרר למשך 4-6 שעות.
7. לפני השימוש, עדיף לטרוף שוב כדי לרענן את הקרם. 

8. פורסים את הפחזניות או מחוררים חור קטן בחלק התחתון, וממלאים בקרם.



* המתכון מתאים גם לעוגת פרג בתוך תבנית אינגליש קייק, ול-12 תבניות מאפינס.

מצרכים:
150 גרם חמאת קוקוס

50 גרם אבקת קקאו אורגנית
4 כפות סירופ אגבה או מייפל 

150 גרם פרג טחון
5 ביצים אורגניות, מופרדות לחלמונים וחלבונים

1 מקל וניל

אופן הכנה:
1. חמאת הקוקוס אמורה להיות בטמפרטורת החדר, ואז היא נוזלית. במידה 

והחמאה או השמן קוקוס מוצק, יש להמיס בסיר בן מארי יחד עם סירופ האגבה 
והאבקת קקאו. יש לערבב את שלושת המרכיבים לקבלת תערובת אחידה.

2. מניחים בצד, ובינתיים מקציפים בעזרת מיקסר חשמלי את החלמונים, עד 
שמתקבלת תערובת בהירה ומאט תפוחה. 

3. עושים השוואת טמפרטורות, ולאט לאט מוסיפים את תערובת השוקולד והוניל 
לחלמונים. ממשיכים להקציף בערך 3-4 דקות. 

4. מעבירים את התערובת לקערה, ומוסיפים את הפרג. מערבבים בעזרת כף עץ. 
5. בתוך קערת המיקסר, מקציפים את החלבונים לקצף לבן בערך 5 דקות. לא 

להקציף יותר מדי, שהקצף לא יהפוך לנוקשה.
6. מקפלים בעזרת כף עץ את תערובת השוקולד לתוך הקצף, ואפשר לתת עוד 

קצת הקצפה על מהירות נמוכה במיקסר, רק לאיחוד מושלם.
7. שופכים את הבלילה לתוך תבנית אינגליש קייק, ומכניסים לתנור שחומם מראש 
ל-175 מעלות, ואופים בערך 30-40 דקות. אם נשרף קצת מעל, לא נורא! העיקר 
שהעוגה תאפה טוב מבפנים. היא תופחת מאוד, ולכן יכול להיות שבמרכז הבלילה 

תהיה קצת חיה, גם לא נורא! אחרי שהעוגה מתקררת היא נופלת וכל החומרים 
מתאחדים ממש יפה.

עוגות שוקולד 
פרג בגביע וופל

ללא גלוטן  |  כשרה לפסח



מצרכים לגבינה:
230 גרם גבינה לבנה 

1/3 כוס סוכר קנים אורגני
1 ביצה אורגנית

1 כוס נטיפי שוקולד צ׳יפס
 

מצרכים לעוגה:
1 כוס קמח שיפון

1/2 כוס סובין שיבולת שועל
1/4 כוס קקאו אורגני

1 כף חומץ תפוחים
1 כוס מים פושרים

1 כפית אבקת אפיה ללא אלומיניום
1/2 כוס סוכר קנים אורגני

2 כפות סירופ אגבה
1/3 כוס שמן בריא )בוטנים, זרעי ענבים, קוקוס, אורז(

1 מקל וניל
 

אופן הכנה:
1. בקערה הראשונה מערבבים את הגבינה, הסוכר, הביצה והשוקולד צ׳יפס, ומניי

חים בצד.
2. בקערה נוספת, מכינים את התערובת לעוגה: מערבבים את כל החומרים היבשים 

- הקמח שיפון, הסובין שיבולת שועל, אבקת האפיה, הסוכר והקקאו. 
3. מוסיפים לתערובת היבשה את המים, הביצה, החומץ, האגבה, השמן והוניל, 

ומערבבים היטב, עד שמתקבלת תערובת שוקולדית יפה ואחידה. 
4. מסדרים תבניות מאפינס על גבי הרשת, וממלאים כל תבנית עד לחצי בבצק. 

5. מעל בצק השוקולד, מניחים 2-3 כפות מתערובת הגבינה )תנסו קודם 2 כפות, 
ואם ישאר עוד אז תוסיפו(.

6. מכניסים לתנור, ואופים ב-176 מעלות במשך 25 דקות. 
7. מוציאים את המאפינס מהתנור ונותנים להם להתקרר. ומכניסים למקפיא. 

8. מגישים קר. יש להוציא את המאפינס מהמקפיא בערך כשעה לפני ההגשה.

מאפינס גבינה 
ושוקולד צ׳יפס, 

מקמח שיפון וסובין שיבולת שועל
מצרכים:

2 תבניות בגודל 20X30 ס״מ
2 כוס קמח כוסמין מלא

1/2 כוס סירופ מייפל
2/3 כוס קקאו

2 כפות אבקת אפיה ללא אלומיניום
4 ביצים אורגניות

כוס שמן זית
1.5 כוס תה פטל פושר )של ילדים(

1 מקל וניל
* אפשרות: להוסיף הפתעות בתוך העוגה כמו פטל / תות מיובש, שוקולד חרובים 

קצוץ, עוגיות שוקולד שבורות או שוקולד חלב.

אופן הכנה:
1. מערבבים את הקמח, הקקאו ואבקת האפיה, ומניחים בצד.

2. בקערה נוספת, טורפים את הביצים יחד עם המייפל, הוניל והשמן. 
3. מאחדים את התערובת היבשה עם הרטובה, ומוסיפים את התה פטל. מערבבים 

היטב.
4. שלב התוספות.

5. מחלקים את העוגה ל-2 תבניות משומנות בגודל 20X30, ואופים בתנור שחומם 
מראש ל-180 מעלות במשך 25-40 דקות, או עד שהעוגה מתייצבת, וקיסם הננעץ 

במרכז העוגה יוצא נקי. 
6. מקררים את העוגות, ומרכיבים. ניתן להשתמש בקרם קוקוס מהמתכונים הקודי

מים בין השכבות.

עוגת שוקולד 
יום הולדת לילדים

מקמח כוסמין מלא



מצרכים:
1 ו-1/2 כוסות קמח כוסמין מלא

1/4 כוס סוכר קנים אורגני
2 כפות קקאו

1/2 כוס שוקולד מריר קצוץ גס
1/2 כפית מלח

1 כף חומץ
1/4 כוס שמן אבוקדו / זרעי ענבים

1 כפית תמצית וניל
1 כוס קפה מבושל

לציפוי:
שוקולד מריר 50 גרם
1/4 כוס חלב שקדים

אופן הכנה:
1. מערבבים את הקמח, סוכר, קקאו, אבקת אפיה ומלח לתערובת אחידה.

2. מוסיפים את השמן, וניל, חומץ והקפה ומערבבים לתערובת אחידה.
3. עדיף להמתין מעט עד שהתערובת טיפה תתקרר, כי עכשיו צריך להוסיף את 

השברי שוקולד והוא פשוט יימס אם התערובת תהיה חמה. 
4. מעבירים את הבלילה לתבניות עוגות אישיות. 

5. אופים בין 15-20 דקות עד שקיסם הננעץ במרכז העוגה יוצא נקי.
6. מפוררים אחת או שתיים מהעוגות מעל כל השאר, ממיסים שוקולד עם מעט חלב 

שקדים על אדים ויוצקים מעל העוגות. מגישים חם!

עוגות שוקולד  
אישיות טבעוניות 

בניחוח קפה



מצרכים:
1 כוס ממרח שקדים / שקדימון

1/4 כוס טחינה גולמית
1/4 כוס סוכר קנים אורגני

2 ביצים אורגניות
1/3 כוס קקאו אורגני

1 כפית אבקת אפיה ללא אלומיניום
1/2 כוס שוקולד מריר 70% 

1/4 כוס חלבה מפוררת
* אפשרות: 1/4 כוס פיסטוק קצוץ גס

למילוי: גלידה בטעם פיסטוק / וניל 
           או ממרח חלבה פיסטוק

אופן הכנה:
1. ממיסים את השוקולד המריר, ומניחים בצד.

2. טורפים את הביצים.
3. מוסיפים את הממרח שקדים, הטחינה והסוכר ומערבבים.

4. מאחדים את הקקאו עם אבקת האפיה ומוסיפים לתערובת השקדים.
5. בודקים שהשוקולד התקרר מספיק, ומוסיפים לתערובת. מערבבים היטב.

6. ולבסוף מוסיפים את החלבה והפיסטוק, ומערבבים בעזרת כף עץ.
7. משמנים נייר אפיה, ויוצרים כדורים קטנים מכף בצק. מסדרים על התבנית עם 

מרווחים של 5 ס״מ, ומועכים מעט. 
8. אופים בתנור שחומם מראש ל-160 מעלות, במשך 6-10 דקות, עד שהעוגיות 

תופחות ונסדקות בחלק העליון. 
9. מוציאים מהתנור, מקררים, וממלאים בגלידת וניל או פיסטוק.

עוגיות סנדוויץ׳ 
שוקולד, חלבה 

ופיסטוק ללא קמח



המצרכים:
1 כוס חלב קוקוס
3 ביצים אורגניות

50 גרם שמן קוקוס
1.5 כוסות קמח כוסמין מלא

1.5 כפיות אבקת אפיה
1/4 כוס סוכר קוקוס

80 גרם שוקולד מריר 80% 

אופן ההכנה:
1. בעזרת מטרפה ידנית טורפים את החלב, הביצים והשמן לתערובת אחידה.
2. בקערה נפרדת מערבבים את הקמח והאבקת אפיה, ומוסיפים לתערובת 

הרטובה. מערבבים הכל לתערובת אחידה, אבל לא יותר מדי.
3. מרסקים את השוקולד לפירורים קטנים שיזכירו שוקולד צ׳יפס ומוסיפים לבלילה.
4. משמנים תבנית של וופל בלגי משני הצדדים ומחממים. חשוב מאוד שהתבנית 

תהיה חמה מספיק בכדי שהוופל יהיה אפוי כמו שצריך ונוכל להפוך אותו בלי בעיה. 
5. יוצקים בעזרת מצקת את הבלילה על התבנית וסוגרים היטב. מספיק 2-3 דקות 

מכל צד כדי לקבל וופל יפה וקריספי, רק שימו לב לא לשרוף! השוקולד שבקצוות יכול 
טיפה להישרף, אך אל דאגה, זה לא משפיע על מה שקורה בפנים.

וופל בלגי מקמח 
כוסמין מלא



מצרכים לגבינה:
1 כוס קמח שיפון

1/2 כוס קמח שקדים / שקדים טחונים
1/2 כוס אבקת קקאו אורגנית

2 כפיות אבקת אפיה ללא אלומיניום
1 ביצה אורגנית

1/2 כוס יוגורט בטעם דובדבנים
1/2 כוס סירופ מייפל או דבש

1 מקל וניל
1/2 כוס שמן זית / שמן זרעי ענבים

3 בננות בשלות מעוכות
1/4 כוס שוקולד צ׳יפס 

1/3 כוס דובדבנים טריים )פרוסים(

אופן הכנה:
1. מנפים את הקמח, ומוסיפים את השקדים, אבקת האפיה והקקאו, ומערבים.
2. בקערה נפרדת, טורפים את הביצים יחד עם המייפל, הוניל, השמן והיוגורט.

3. מאחדים את החומרים הרטובים עם היבשים, ומוסיפים את הבננות. לערבב רק 
עד לאיחוד, לא יותר מדי.

4. מוסיפים לבלילה את השוקולד צ׳יפס והדובדבנים ומערבבים בעזרת כף עץ. 
5. ממלאים תבניות מאפינס עד 3/4 גובה, ואופים ב-176 מעלות במשך 15-20 

דקות. 

מאפינס שוקולד,
בננה ודובדבנים

מקמח שיפון
מצרכים:

2 כוסות קמח כוסמין לבן
1 ביצה אורגנית

1 כוס חלב / קרם קוקוס 17%-19% שומן
3 כפות שמן קוקוס מומס

1/4 כוס סירופ אגבה
1 כפית תמצית וניל טהור

1 כף אבקת אפיה ללא אלומיניום
1 כפית קינמון טחון

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

1.5 כוסות פטל 
1 כוס שוקולד לבן 

1/2 כוס שוקולד צ׳יפס מריר קצוץ

אופן הכנה:
1. מערבבים את ההקמח, אבקת האפיה, המוסקט, הציפורן והקינמון. 

2. בקערה נפרדת, טורפים את הביצה עם השמן קוקוס המומס, סירופ האגבה, 
הקרם קוקוס ותמצית הוניל. 

3. מאחדים את התערובת היבשה עם הרטובה, ומוסיפים את השוקולד הלבן, השוי
קולד צ׳יפס המריר, ומערבבים.

4. לבסוף מוסיפים את הפטל בעדינות, ומערבבים מעט.
5. משמנים וממלאים שקעי מאפינס, ואופים בתנור שחומם מראש ל-200 מעלות, 

במשך 20 דקות עד שקיסם יוצא נקי.

* אופציה: ניתן לחורר את המאפין בחלקו העליון ולמלא בריבת פטל.

מאפינס שוקולד 
לבן עם פטל

מקמח כוסמין לבן



מצרכים:
ל-2 תבניות בקוטר 23 ס״מ:

1 כוס קמח קוקוס
3/4 כוס קקאו אורגני איכותי

3/4 כפית סודה לשתיה
3/4 כפית מלח

9 ביצים אורגניות
3/4 כוס שמן זית / שמן אגוזי מלך

1 כוס סירופ מייפל או דבש
3/4 כוס צ׳אי מסאלה חם

1 1/2- כפות תמצית וניל טהורה

אופן הכנה:
1. לחמם תנור ל176 מעלות ולשמן את התבנית.

2. בקערה קטנה לערבב את הקמח קוקוס, הקקאו, הסודה לשתיה והמלח ולהניח 
בצד.

3. בקערת מיקסר להקציף את הביצים לתערובת תפוחה ובהירה בערך כ3-4 דקות. 
4. מוסיפים את השמן, הסירופ, הצ׳אי מסאלה והוניל ומערבלים לתערובת אחידה.

5. מעבירים את היבשים לרטובים בעדינות תוך כדי ערבול איטי, שהתערובות יתאחי
דו בערך 30 שניות. 

6. מחלקים את הבלילה בין 2 התבניות ומכניסים לתנור החם.
7. אופים ב-176 מעלות כ-25-30 דקות עד שקיסם הננעץ במרכז העוגה יוצא נקי.

8. מוציאים מהתנור ונותנים לעוגות להתקרר לגמרי. 
9. פורסים את 2 העוגות בדיוק באמצע כדי שיווצרו לנו 4 שכבות.

10. מכינים את הקרם. אני העדפתי להכין קרם קוקוס פשוט, אבל תמיד אפשר לגוון 
ואפילו להשתמש באינסטנט פודינג ושמנת מתוקה עם כוס של חלב קוקוס. 

מתכון לקרם קוקוס שלי.
11. והחלק הכי כייפי זה להרכיב את העוגה: שכבת עוגה ושכבת קרם, שכבת עוגה 

ושכבת קרם. מעל מקשטים בפירורים ובסוכריות שוקולד או קוקוס.

* בין השכבות ניתן להשתמש בקרם קוקוס מהעמוד הבא.

עוגת קוקוס 
שוקולד מסאלה
ללא גלוטן | כשרה לפסח



מצרכים:
2/3 כוס שמן קוקוס מומס

1/2 כוס סוכר קוקוס
1/2 כוס סירופ מייפל או אגבה

2 ביצים אורגניות
1 כוס קמח כוסמין מלא

1/3 כוס קמח שקדים
1 כוס קקאו אורגני

2 כפיות אבקת אפיה ללא אלומיניום
1/2 כפית מלח

2 כפות קליפת תפוז מגוררת
1 כוס שוקולד מריר / חלב קצות גס

אופן הכנה:
1. ממיסים את השמן קוקוס ומניחים בצד.

2. טורפים את הביצים יחד עם הסוכר קוקוס והסירופ.
3. ממתינים שהשמן יתקרר מעט, ומוסיפים טותו לתערובת הביצים בהדרגה תוך כדי 

ערבוב מהיר.
4. בקערה נפרדת מאחדים את הקמחים עם אבקת האפיה, הקקאו והמלח. 

5. מאחדים את תערובת הביצים עם תערובת הקמח, ומוסיפים את קליפת התפוז 
והשוקולד הקצוץ. מערבבים עד שהבצק אחיד.

6. יוצרים כדורים בגודל כף, ומניחים על נייר אפיה עם מרווחים של 5 ס,מ ביניהם. 
מועכים מעט, ומכניסים לתנור שמוחמם מראש ל-176 מעלות. אופים במשך 7 

דקות, עד שהקצוות מתקשים אך המרכז עדיין רך.
7. נותנים לעוגיות להתקרר על רשת, אבל הכי טעים לאכול אותן חמות ;(

עוגיות שוקולד
עם תפוזים
מקמח כוסמין מלא



מצרכים:
2 ו-1/2 חבילות עוגיות פתיבר מקמח כוסמין אורגני

1/2 כוס חלב אגוזי לוז
2 פחיות קרם קוקוס 20% שומן )שהיו לפחות 72 שעות במקרר(

5 כפות אספרסו )קצר וכפול - כמה שפחות נוזלים ויותר טעם(
2 כפות סירופ אגבה

1/2 ממרח קרם קקאו אורגני )אפשר להעשיר את הטעם עם ממרח קקאו ואגוזי לוז 
אורגני(

שוקולד מריר לקישוט

אופן הכנה:
1. מכינים תבנית מרובעת בגודל 28 ס״מ בערך.

2. מכינים שכבה ראשונה: טובלים את העוגיות בחלב אגוזי הלוז ומניחים אחת ליד 
השניה על התבנית.

3. מכינים את הקרם שוקולד: פותחים את הפחית קוקוס ומוציאים רק את הקרם 
השומני הנוקשה, ללא הנוזלים שנשארים למטה. מקציפים ידנית את הקרם עם 

הממרח שוקולד ומורחים חצי מהכמות על העוגיות. 
4. מסדרים שכבה נוספת של עוגיות )טבולות בחלב(, ומכינים את הקרם אספרסו: 

מקציפים את הקרם קוקוס עם האספרסו והאגבה, מורחים מעל העוגיות חצי 
מהכמות.

5. מסדרים את השכבה האחרונה של העוגיות ומורחים בצדדים את הקרם שוקולד 
ובמרכז את הקרם אספרסו. מגרדים בפומפייה מעט שוקולד מריר ומכניסים למקרר 

ללילה או ל-8 שעות לפחות. 
6. מוציאים את העוגה מהמקרר ממש לפני ההגשה. יש לקחת בחשבון שהקרם קוי
קוס נמס בערך אחרי 15 שעה מחוץ למקרר, ועכשיו בימי הקיץ במיוחד. לכן, להגיש 

ולאכול מיד ;(

עוגת ביסקוויטים עם 
קרם קוקוס

בטעם קפה ושוקולד



לקאפקייקס חרובים:
1/2 כוס קמח כוסמין מלא

1/2 כוס קמח שקדים
1/4 כוס סירופ מייפל

1/2 כוס אבקת חרובים
1/4 כפית מלח

1 כף )10 גרם( אבקת אפיה ללא אלומיניום
2 ביצים אורגניות

1/2 כוס שמן זית / שמן זרעי ענבים
3/4 כוס תה בטעם וניל

1 כפית תמצית וניל

לקרם אבוקדו:
2 אבוקדו רכים מעוכים 

1/2 כוס אבקת קקאו אורגנית
1/4 כוס סירופ אגבה

2 כפות שמן קוקוס מומס
1/2 כפית תמצית וניל
2 כפות אספרסו טחון

קורט מלח

אופן הכנה:
1. את כל החומרים היבשים מכניסים לתוך מעבד מזון ומפעילים בכמה פולסים עד 

לקבלת אבקה אחידה. 
2. מוסיפים את שאר החומרים וממשיכים לערבב לקבלת בלילה אחידה, לא לערבב 

יותר מדי.
3. יוצקים את הבלילה לתבניות קאפקייקס ומשאירים מרווח של 1 ס"מ משפת 

התבנית. אופים כ-15 דקות בחום של 180 בתנור שחומם מראש, עד שהעוגות 
יתופחות ומשחימות, רק לא נשרפות! המרקם נורא אוורירי וחשוב לא לטעות כשמ

כניסים את הקיסם פנימה, אם הקיסם יוצא נקי סימן שהעוגות מוכנות. מכיוון שאנו 
משתמשים בקמח כוסמין מלא, זהו קמח כבד ולכן העוגות קצת יפלו, אבל לא נורא, 

נשים עליהן קרם ובפנים הן נשארות רכות ועדינות.
4. ועכשיו הקרם: מניחים את כל המצרכים בקערה גדולה וטוחנים בעזרת מוט 

בלנדר לקרם אחיד וחלק. 
5. מצננים היטב את הקאפקייקס, ממלאים שק זילוף בקרם ומחדירים את הפיה 

לתוך הקאפקייק, אנחנו הולכים למלא אותו גם מבפנים ממש כמו סופגניה. לאחר 
מכן מקשטים את הקאפקייקס מעל ושומרים מחוץ למקרר. הקרם עמיד ולא ינזל 

גם בקיץ, אך עדיף לאחר 24 שעות לשמור במקרר ולא יותר מיממה. למרות שאני 
בטוחה שהם יתחסלו לפני שנספיק למצמץ, כמו שקרה אצלי :(

עוגות חרובים, 
וקרם אבוקדו

מקמח כוסמין מלא ושקדים



מצרכים:
10 תמרי מג׳הול

1/4 כוס קקאו אורגני
1 1/4 כוסות פצפוצי אורז תפוח

3/4 כוס אגוזי מלך ושקדים קצוצים
1/2 כוס שבבי קוקוס

1 בננה מעוכה
100 גרם שוקולד מריר מומס בטעם קפה

100 גרם שוקולד לבן קצוץ דק
לציפוי: 100 גרם שוקולד מריר / חלב

אופן הכנה:
1. מניחים את התמרים בתוך מים רותחים ונותנים להם לעמוד כ10 דקות בצד. מקי
לפים את הקליפה ומוציאים את הגלעינים, ומכניסים לבלנדר, מוסיפים 2 כפות מים 

ומפעילים את הבלנדר בכמה פולסים קצרים, עד שמתקבלת מחית. אם יש צורך, 
מוסיפים עוד מעט מים.

2. מערבבים את המחית תמרים עם הבננה המעוכה והקקאו. 
3. ממיסים את השוקולד המריר, ומוסיפים לתערובת. 

4. מוסיפים את פצפוצי האורז, הקוקוס, השקדים והאגוזים, ואת השוקולד הלבן 
הקצוץ, ומערבבים היטב.

5. יוצרים כדורים בגודל של כף, מגלגלים ומניחים על נייר אפיה.
6. ממיסים את השוקולד לציפוי, טובלים בתוכו את הכדורי שוקולד ומניחים שוב על 

נייר האפיה להתקשות. מעבירים למקרר למשך שעה-שעתיים. 
* מאחסנים במקרר למשך 5 ימים.

כדורי שוקולד
תמרים


