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 מי כאן לא אוהב כ

שומר
 אנחנו יודעים, חלק מכם מעקמים עכשיו את האף, אבל זה הזמן 

לתת צ'אנס נוסף לירק המיוחד הזה: יש סיכוי טוב שעם המתכונים שלפניכם, 
 שמדגימים את כל מה שהוא יודע לעשות, תצטרפו לאוהביו המושבעים. 

השף עמוס שיאון ממסעדת "הלנה בנמל" בקיסריה שומר על אופטימיות

דג שלם עם בייבי־שומר 
ברוטב חמאת ערק

מנה חגיגית ומרשימה, קלה מאוד לעשייה. 
הערק מדגיש מאוד את הטעמים האניסיים 

והחמאה מעשירה וממתנת את הטעם. מי 
שלא אוהב ערק, יכול פשוט להחליף אותו 

ביין לבן. אפשר למצוא עכשיו ברשתות 
השיווק בייבי־שומרים, אבל כל שומר קטן 

וטרי )רצוי עם כמה שיותר עלים( יתאים 
להכנת המנה. הדגים שמתאימים לה הם, 

למשל, לברק, דניס ופורל. 
המרכיבים )2 מנות(

ההכנה
1. מחממים את התנור לחום המקסימלי. 

2. חורצים 3 פסים אלכסוניים לאורכו של 
הדג. מפזרים עליו מלח. ממלאים את הדג 

ואת החריצים בשום, בפרוסות הלימון, 
בתימין, בזעתר ובפלפל החריף. משאירים 

בצד מעט שום, לימון, תימין וזעתר.
3. מניחים את הדג בתבנית מתאימה 

ומפזרים סביבו את השומרים )בשלמותם(. 
מניחים על הדג את יתרת השום, הלימון, 

התימין והזעתר. יוצקים את הערק )או 
היין( על הכל ומפזרים קוביות חמאה 

ברחבי הכלי. 
4. צולים 25 דקות, עד שבשר הדג מלבין 
)והחלק הצמוד לאדרה - נותר ורדרד(. 

מוציאים ומגישים מיד. 

1 לברק שלם 
)כ־600 גרם, אפשר 

להשתמש גם בדניס 
או פורל(, נקי ומוכן 

למילוי 

מלח

2 שיני שום, קלופות 
ופרוסות דק

1 לימון, בקליפתו, 
פרוס לפרוסות 

דקיקות

1 חבילה תימין 

1 צרור זעתר

1/3 פלפל חריף 
פרוס לטבעות דקות 

3-2 שומרים קטנים 
וצעירים, עם 

הגבעולים והעלים

 1/2 כוס ערק 
)או יין לבן(

50 גרם חמאה

מקלובה שומר, 
פלפלים קלויים וזעפרן 

דג שלם עם בייבי־שומר )מתכון בעמ' 112(
 ברוטב חמאת ערק. 

 לא אוהבים ערק? 
החליפו אותו ביין לבן
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 המרכיבים 
)6 מנות(

3 כפות שמן זית

 1 שומר, פרוס 
לאורכו לפרוסות 
בעובי כ־1/2 ס"מ

1/2 בצל, קלוף וקצוץ

 1 גזר, קלוף 
ומגורר גס

 1 שן שום, 
קלופה ופרוסה 

 1/2 1 כוסות 
אורז בסמטי

10 חוטי זעפרן 

עלי שומר, קצוצים 
)מהשומר שפרסנו(

1/2 כוס אפונת גינה 
)אפשר קפואה(

3 כוסות מים רותחים 

2 פלפלים אדומים, 
קלויים וקלופים

מלח

 ההכנה
1. יוצקים 2 כפות שמן זית למחבת ומטגנים את פרוסות השומר עד 

שהן מזהיבות משני הצדדים. מניחים בצד. 
2. בסיר נפרד, מחממים כף שמן זית, ומטגנים את הבצל, הגזר והשום 
עד שהם מזהיבים קלות. מוסיפים את האורז, הזעפרן, עלי השומר 
הקצוצים והאפונה ומערבבים היטב. מוסיפים את המים הרותחים 
ומביאים לרתיחה חוזרת. מנמיכים את הלהבה, מכסים את הסיר 

ומבשלים 8 דקות, עד שהמים נספגים לגמרי.
3. בינתיים, מחממים את התנור ל־150 מעלות.

4. הרכבת המנה: מניחים בסיר המיועד למקלובה את פרוסות השומר 
המטוגן ואת הפלפלים הקלויים, כך שיכסו את תחתיתו. מניחים 
עליהם את תבשיל האורז, מיישרים אותו ודוחסים היטב. מניחים 

על האורז נייר אפייה, ומניחים עליו צלחת כמשקולת )לשמירה על 
דחיסות האורז(. מכסים את הסיר ברדיד אלומיניום, כך שיהדק את 

הצלחת לתבשיל. 
5. מכניסים לתנור ואופים כשעה )מציצים ומנסים לראות אם האורז 

 מוכן(. מוציאים וממתינים 10 דקות. מסירים את 
 רדיד האלומיניום, מניחים צלחת גדולה 

 על הסיר והופכים. מרימים בזהירות את הסיר 
ומגישים מיד.

איך שומרים? עד יומיים, מכוסה במקרר.

שומר ממולא בשר ברוטב 
עגבניות, חומוס וקישואים 
מנה עשירה ומנחמת, שמתאימה לכל המשפחה. 

קציצות הבשר מונחות בתוך כפות השומר - 
מנה יפה שמתאימה במיוחד לשולחן החג.

המרכיבים )4 מנות( 

ההכנה
1. המלית: מערבבים היטב את כל מרכיביה. 
ממלאים את כפות השומר בתערובת, כך 

שתבלוט בצורה כדורית. 
2. הטיגון: מפזרים את קמח המצה בצלחת אחת 
וטורפים את הביצים בצלחת נפרדת. מצפים 
את השומרים הממולאים בקמח ואז טובלים 

אותם בביצה.
3. מחממים במחבת שמן לטיגון חצי עמוק, 
ומטגנים את השומרים המלאים עד שהם 

משחימים מכל הצדדים. מעבירים לצלחת 
מרופדת בנייר סופג. 

4. הרוטב: מחממים את שמן הזית במחבת 
רחבה ועמוקה או בסיר, מוסיפים את 

רסק העגבניות, האניס וגרגירי הכוסברה 
ומטגנים כדקה. מוסיפים את השום, הזיתים, 

החומוס והפלפל החריף ומערבבים. 
5. יוצקים 2 כוסות מים רותחים ומוסיפים 

את הקישואים ואת השומרים הממולאים. 
הנוזלים צריכים לכסות כ־3/4 מגובהם 

)מוסיפים עוד מים רותחים, לפי הצורך(. 
מביאים לרתיחה חוזרת, מנמיכים את 

הלהבה, מכסים את הסיר ומבשלים 40 
דקות. מדי פעם )לפחות 3 פעמים(, מרטיבים 

את כדורי השומר ברוטב שבסיר.
איך שומרים? 4-3 ימים, במקרר. 

מחממים לפני ההגשה.

2 שומרים, חצויים 
ומופרדים ל"כפות"

למלית
1/2 קילו בשר בקר 

טחון

2 כפות פטרוזיליה 
קצוצה

1 כף צנוברים 

1 שן שום, קצוצה

1/2 בצל, קצוץ

1/2 כפית בהרט 
עיראקי 

מלח

לטיגון
כ־1 כוס קמח מצה 

)או קמח רגיל, בימי 
חול(

2 ביצים

שמן לטיגון )אני 
מעדיף שמן זית או 

שמן זרעי ענבים(

לרוטב
2 כפות שמן זית

1/2 1 כפות רסק 
עגבניות 

2 כוכבי אניס 

1/2 כפית גרגירי 
כוסברה

1 שן שום, פרוסה 

1/2 כוס זיתי קלמטה 
מגולענים

1/2 כוס גרגירי 
חומוס, מבושלים

1/2 פלפל חריף, חצוי 
לאורכו

3-2 כוסות מים 
רותחים 

4 קישואים קטנים, 
בשלמותם

סביצ׳ה טונה אדומה עם שומר וענבים
אני אוהב את השילוב של דג עם ירקות ופירות שמוגשים על לבנה - זה תמיד מתקבל רענן 

וזו יופי של מנה ראשונה. את הענבים אפשר להחליף בתותים, קיווי או אפרסמונים. 

מקלובה שומר, פלפלים קלויים וזעפרן
טייק אוף על המקלובה המוכרת והבשרית, בגרסה טבעונית. התיבול בזעפרן ותוספת הפלפל 

הקלוי גורמים למנה להזכיר את הפאייה הספרדית. שימו לב, יש להשתמש בסיר שיכול להיכנס 
לתנור ולהכיל את כל המרכיבים, אך שלא יהיה גדול מדי - וזאת כדי להבטיח שהמקלובה תצא 

בשלמותה בסיום הבישול. אני השתמשתי להכנת המנה בסיר בנפח 2 ליטרים.   

ההכנה
1. מכינים קערה עם מי קרח ומשרים בה את פרוסות השומר במשך 

6-5 דקות )ההשריה במים הקרים תהפוך את השומר לפריך 
ומסולסל(. מסננים. 

2. מעבירים את פרוסות השומר לקערה, מוסיפים את הדג ואת כל 
שאר מרכיבי המנה ומערבבים בעדינות. 

3. ההגשה: מורחים במרכז צלחת ההגשה את הלבנה. עורמים עליה 
את הסביצ'ה. מזלפים מעט שמן זית, זורים מלח ומגישים מיד. 

 המרכיבים 
)2 מנות(

1 שומר, פרוס דק 
לאורכו

60 גרם טונה אדומה 
טרייה, חתוכה 

לקוביות בגודל כ־1 
ס"מ

עלים מ־1 צרור 
פטרוזיליה 

עלי שומר )מהשומר 
שפרסנו, אם יש(

10 ענבים ירוקים, 
חצויים 

1/8 בצל סגול, פרוס 
דק

מיץ מ־1/2 לימון 

פלפל אדום חריף, 
פרוס דק 

2 כפות שמן זית 

2 פרוסות לימון 
דקיקות, עם הקליפה 

להגשה
100 גרם לבנה כבשים

מעט שמן זית

מלח אטלנטי או מלח 
גס 

שומר ממולא בבשר 
 ברוטב עגבניות, 
חומוס וקישואים 

)מתכון מימין(
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כיף גדול וגם 
עיקרון סביבתי

ני מתגוררת במרכז תל־אביב. האמת היא שנולדתי ממש כמה א
רחובות מהבית שבו אני גרה היום. הרחובות שבהם אני פוסעת 

היום הם הרחובות שבהם צעדתי בילדותי. כשנולדו ילדיי, 
תל־אביב הייתה עיר קשה לתינוקות ולהוריהם – כל צעידה על מדרכה 
הייתה שקולה למסע מכשולים, כמעט לא היו גני משחקים, גם פעוטון 

היה קשה למצוא. השאלה אם לעבור לבית מחוץ לעיר שבה ועלתה 
פעמים רבות, אבל בסוף תמיד הכרענו לטובת הישארות בעיר האהובה. 

כעת, אנחנו והילדים שמחים מאוד שהחלטנו כך. עוד כשילדיי היו קטנים 
מאוד, הפך דיזנגוף סנטר לאחד ממקומות הבילוי המועדפים עליהם. ממש 

קרוב, תמיד ממוזג, ותמיד מציע אפשרות לשוטט או ללכת לאיבוד – 
בגלל המבנה המיוחד שלו. אחד מהזיכרונות המשמעותיים של ילדיי הוא 
ה"קידישוק": כל קיץ הם היו פותחים "בסטה" בקניון, מעמידים למכירה 

את כל הג'אנק שאספו בבית, וחוזרים עם כמה שקלים ואושר גדול. 
ולמה אני מספרת לכם את כל זה? כהקדמה למה שקורה שם בימים אלה. 

ממלכה נהדרת הוקמה בדיזנגוף סנטר. פגשתי אותה לראשונה בשנה 
שעברה, ועכשיו היא חזרה ובגדול: "הקרטונייה" – ממלכה שבמרכזה 

טירה וסביבה בתי מגורים, בית קפה, מבוך ומגלשות  – כל כולה 
יצירתיות וקסם, כל כולה קרטון ממוחזר. הבילוי שם מבטיח שעות של 
הנאה ועליצות לילדים )יש גם סדנאות יצירה ואבירים שעוטים שריון 

קרטוני משובח(, ועל הדרך הם רואים מה אפשר לעשות מקרטון, מבינים 
ומפנימים עיקרון סביבתי חשוב: ִמחזור. 

הקרטונייה תפעל רק עד תום החופשה ביום ג' )12:00–18:00(. 
דיזנגוף סנטר, קומה מינוס 1, הכניסה חינם. חג שמח.

פלקסטריאן )Flextarian( הוא אדם שממעט באכילת 
בשר, אך לא נמנע ממנו – פשוט צורך אותו 

בתדירות נמוכה. בעברית אוהבים לכנות אנשים אלו "חצימחונים". 
מחקרים מצאו שאנשים אלו נהנים מסיכון מופחת לסוכרת ולחץ דם, 

ושמשקלם נמוך יותר בהשוואה למשקלם של אוכלי־כל. מדובר בפתרון 
מצוין למי שמכירים ביתרונות הבריאותיים, הסביבתיים והמוסריים שיש 
בצמחונות ובטבעונות, אך קשה להם בשלב זה להתחייב לעקרונות האלה 

באופן מלא.

עיר עם עתיד
לחיים בעיר גדולה יש מחיר, אבל לא כשהיא בנויה כולה מקרטון

| מיקי חיימוביץ' מזמינה לשני ללא בשר|

ההכנה
1. תבשיל העדשים: מניחים את העדשים בסיר עם 

שפע מים )בלי מלח!(, מביאים לרתיחה ומבשלים כ־20 
דקות, עד שהעדשים מתרככות מעט אך עדיין נגיסות. 

מסננים.
2. בינתיים, מחממים מעט שמן זית בסיר רחב 
ומטגנים את השום הקצוץ, הסלרי, זרעי הכמון 

והכוסברה במשך 2–3 דקות, עד שהם מתרככים 
ומעלים ניחוח )זהירות, לא לחרוך(. מוסיפים את 

האגוזים והתמרים ומטגנים 2 דקות נוספות. מוסיפים 
את רכז הרימונים והנענע היבשה ויוצקים את המים. 

מערבבים ומביאים לרתיחה.
3. מוסיפים לסיר הרוטב את העדשים המבושלות למחצה ומבשלים 15–20 דקות נוספות, עד 

לריכוך. מוסיפים מעט מים במידת הצורך. מתבלים במלח ובפלפל, טועמים ומתקנים תיבול. 
מסירים מהאש ומניחים להצטנן מעט.

4. שוטפים את החצילים וחורצים אותם לעומקם, במרווחים של 2–3 ס"מ בין החריצים, כך שייווצרו 
פרוסות עבות המחוברות זו לזו. משמנים את החצילים היטב בשמן זית מבחוץ ובין הפרוסות, 

ומתבלים במלח ובפלפל ביניהן.
5. מחממים את התנור ל־200 מעלות.

6. ממלאים את החצילים: מניחים את החצילים בתבנית משומנת ויוצקים עליהם מעט מנוזלי 
הרוטב כך שיחלחלו לחריצים. ממלאים בזהירות את החריצים בתבשיל העדשים )אפשר לדחוס 

אותו באצבעות(. את יתרת התבשיל מניחים מסביב לחצילים וביניהם. 
7. אופים 45–60 דקות, עד שהחצילים רכים ומשחימים מעט. מגישים חם, עם נענע טרייה ושקדים. 

אם מכינים מראש, מחממים בתבנית מכוסה לפני ההגשה. 

2 חצילים גדולים, 
ארוכים, מבריקים 

ומוצקים

שמן זית

מלח ים אטלנטי, 
פלפל שחור

לתבשיל העדשים
1/2 2 כוסות )כ־500 

גרם( עדשים שחורות, 
שטופות )אפשר 

להשרות כמה שעות, 
לא חובה(

שמן זית

1 ראש שום ירוק קטן 
עם הגבעול )החלקים 

הרכים בלבד(, קצוץ

3 גבעולי סלרי, 
קצוצים עם העלים

חצילים במילוי ראגו עדשים בסגנון פרסי

miki@meatlessmonday.co.il

2 שומרים

2 צנוניות

1 מלפפון, בקליפתו

1 אשכולית אדומה

1 אנדיב )עולש(

1/2 כוס עלי בזיליקום 
סגול או נענע, 

מופרדים

2 כפות שמן זית

מיץ מ־1/2 לימון

מלח 

 1/2 פלפל צ'ילי, 
פרוס דק 

להגשה
100 גרם גבינת 
כבשים מלוחה 

 2 כפות 
פיסטוקים קלויים

סלט שומר עם אשכולית אדומה, פיסטוקים וגבינה
שילוב קלאסי של שומר והדרים, בתוספת גבינה וזיתים שנותנים מליחות ופיסטוקים 

שמרימים בקראנצ'יות. סלט כיפי לאכול בעונת האביב.
ההכנההמרכיבים )4 מנות( 

1. פורסים דק את השומרים ואת הצנוניות. 
חותכים את המלפפון לרצועות דקיקות 

)"שערות"(. את האשכולית האדומה 
חותכים לפילטים )פלחים ללא הציפה 

הלבנה( ומפרידים את עלי האנדיב. 
מעבירים את כל הירקות ואת האשכולית 

לקערה, ומוסיפים את כל שאר 
המרכיבים. מערבבים. 

2. ההגשה: מפזרים על הסלט את הגבינה 
והפיסטוקים ומגישים מיד. 

1/2 כפית זרעי כמון, 
כתושים

1 כפית זרעי כוסברה, 
כתושים

1/2 כוס אגוזי מלך, 
קצוצים דק

1/2 כוס תמרים מסוג 
מג'הול, קצוצים

1/2 כוס רכז רימונים

1 כף נענע יבשה

2 כוסות מים

מלח ים אטלנטי, 
פלפל שחור גרוס טרי

להגשה: נענע טרייה 
קצוצה, פרוסות 

שקדים קלויות

המרכיבים )6–8 מנות(
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הידעתם?

מה נאכל היום? / אורי שביט

צמחוני


