
 
 

  .ראש השנה הוא חג של מתוקים

 , מנות אחרונות והמון ארוחות.דגים עם סוכר, תפוח בדבש, עוגת דבש

 .תקטוגנית ודלת פחמימוזונה שמתאים לכל מי ששומר על ת -ג או נעשה לנו חבואז 

ערוכים עם שלל מתכונים אנחנו תמיד  KETODOT, אצלנו ב בה אשר תהיהתהיה הסי

 וכל מה שניתן זה לברך שהשנה הבאה.. .שמותרים בתזונה

 וללא מוטציותמתוקה,  בריאה,טובה ושתהיה שנה 

 

  

קלוט בכל דרך או בכל אמצעי לשדר או לתרגם, לאין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט,  .ריםמסמך זה כפוף לזכויות יוצ
הכלול בספר זה אסור  רזה. שימוש מסחרי מכל סוג בחומ שבמסמךמהחומר שהוא אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק 

 ע"מ חברת איסטאט במ בכתב ,אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת שימושים כאלו מותרים   .בהחלט

קרוס לכל המבית לקטוגנים".  ,כפית" המוצגים בכל מתכון מבוססים על נתוני האתר הישראלי( מקרוס)הערכים התזונתיים 
 .ל.ח.ט להמחשה בלבד.הן התמונות המוצגות בספר תכון אלא אם צויין אחרת. המ

 ketodot.com.www: אתרתקנון ולל

http://www.ketodot.com/


 
 

 

 סלמון  ביצי  קוויאר  סלמון מעושן עם  מוס  

 דרת שתחליף את הגפילטע פישמנה נה

 רוטוגרם פחמימות ב 11|  | פרווה מנות 4-6

 מצרכים:

 סלמון מעושןגרם  400

  MCTגרם שמן  80

 כוס ציר מרק דגים או ציר מרק עוף מעודן 1

 כף מיץ לימון 1

  ס במיםן מומכף ג'לטי 1

 מ"ל מים 20

 פלפל לבן

 ביצי סלמון כתומות

 

 אופן ההכנה:

 מהסלמון, השמן ומיץ הלימון בד מזון מכינים עיסה חלקהבמע .1

 על המים )לא מערבבים('לטין גבצלוחית קטנה מפזרים את ה .2

 פוג"שניות ליצירת "ס 10במיקרו מחממים  .3

 את ציר המרק ומזליפים באיטיותמוסיפים לעיסה  .4

 שהאינגליש קייק או לכוסות הגמעבירים לתבנית  .5

 שעות )עד ההגשה( 24ושומרים לפחות  צמדנמכנסים בניילון  .6

 :צילחות

 צלחת מוארכת ומגישים עם ביצי הסלמוןם את המוס על הופכי: 1אפשרות 

 טים עם ביצי הדגיםהניילון הנצמד ומקשמסירים את  :1אפשרות 
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 מנה ראשונה

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.flickr.com/photos/citymama/352198669/


 
 

 

 

 מרק קרם דלעת בקרם קוקוס 

..אבל אחרי הכל זה חג וכדאי מאוד להגיש כמנת מרק.אפשר כמובן להגיש ציר עצמות מדולל 

 מנה צבעונית 

 ברוטו גרם פחמימות 50|  | פרווה מנות 4-6

 מצרכים:

 גרם דלעת  ק"ג ½

 ל בינוניבצ ½

 )עדיף בלנד עדין( מן זיתש כוס 1/3

 עוףכוסות מרק ציר עצמות  5

 מלח

 פלפל לבן

 קרם קוקוס מ"ל 250

 לעיטור: גרעיני חמניות קלויים או גרעיני דלעת
   

 אופן ההכנה:

 לקוביות קטנותמקלפים את הדלעת וחותכים  .1

 דקות 7סים ומחממים במיקרוגל מעבירים לקערת פיירקס, מכ .2

 , מוסיפים את קוביות הדלעת ומערבבים קלותזיתבסיר מחממים את שמן ה .3

 דקות 20-מוסיפים את ציר המרק ומבשלים כ .4

 מעבירים למעבד מזון וטוחנים למחית חלקה .5

 אוהבים(ם נוספים שמלח ופלפל )אפשר גם תבליני מחזירים לסיר, מוסיפים .6

 ערבבים ומגישיםמאת המרק,  מחממים, מוסיפים את קרם הקוקוסלפני ההגשה,  .7

 :צילחות

 ומגישיםזרים גרעינים מפ
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 רקוט ברוטב יין אדום אנט 

 כל ביס אבל שווהי לאנטרקוט. נכון זה ברגע האחרון, גיוון חגיג

 ברוטו גרם פחמימות 14|  | פרווה מנות 6

 מצרכים:

 כוס שמן זית 1/3

 רקוט עם המון שומןתחי אנטנ 4-6

 סגהימלאיה מלח 

 חור טחון טריפלפל ש

 קצוצים דק שאלוט בצל 2

 שיין אדום יב כוס 1

 מלח ופלפל לבן

 וצה או פטרוזיליהלקישוט: עירית קצ

 

 אופן ההכנה:

 נטרקוט משני הצדדיםבמחבת ומטגנים את הא מחממים את שמן הזית .1

 מוציאים ושומרים במקום חם .2

 סמתבלים במלח גס ופלפל שחור גרו .3

 גנים ומט אלוט הקצוץסיפים את הששנותר במחבת מולשמן  .4

 טמצםומבשלים עד שהרוטב מצ סיפים את הייןמו .5

 מוסיפים מלח ופלפל לבן, טועמים ומתקנים .6

 מסירים מהאש .7

 :צילחות

 טב.אנטרקוט ויוצקים מעל את הרומחממים צלחת גדולה, מניחים את ה

 או פטרוזיליה ומגישים מיד ים בעיריתטמקש

  

עיקרית מנה  



 
 

 

 

 פטריות מטוגנות בחזה אווז 

 ז ומשדרגות כל מנהיותר חגיגי מפטריות? בגרסה הזו הן מוקפצות בחזה אוו מה

 כל ביס אבל שווהי לאנטרקוט. נכון זה ברגע האחרון, גיוון חגיג

 נטו( 23) ברוטו גרם פחמימות 31|  | פרווה מנות 6

 מצרכים:

 ללא הרגל חתוכות לרבעיםיות שמפיניון פטר גרם 750

 כפות שמן זית 5

  "דורות"כפית  1שיני שום או  2

 מעושן חתוך לקוביותגרם חזה אווז  150

 כפות יין לבן יבש 4

 מלח ופלפל לבן

 

 אופן ההכנה:

 במחבת  מחממים את שמן הזית .1

 זהר לא לשרוף(י)לה מוסיפים את שיני השום .2

 דקות 3-קוביות חזה האווז ומטגנים כמוסיפים את  .3

 ת היין מוסיפים א .4

 מתבלים במלח ופלפל לבן .5

 מגישים חם  .6

 :צילחות

 נפרדת צמחוניתמגישים ליד מנה בשרית או כמנה 

  

ספתות  



 
 

 

 

 קציפת קרם קוקוס ופירות יער 

 גדולג תענו –ר. מעט עבודה ופירות יעלסיום מנה קלילה של קציפת קרם קוקוס 

 נטו( 23) ברוטו גרם פחמימות 31|  | פרווה מנות 6

 

 מצרכים:

  פירות יער קפואים גרם 400

 ית סוכרלוז נוזלי כפ  ¼

 מ"ל קרם קוקוס  500

ות כפ 3ית סוכרלוז נוזלי או כפ ½

 אריתריטול/מונקפרוט

 עלי נענע או מנטה

 אוכמניות טריות )לא חובה(

 

 אופן ההכנה:

  דקות 20-יסים את קרם הקוקוס למקפיא למכנ .1

 הרתיחהעד  פירות היער את סיר מחממיםב .2

 זהסוכרלומסירים מהאש ומוסיפים את  .3

 מתקנים את המתיקותוטועמים מצננים ו .4

 מקציפים עם הסוכרלוזמוציאים את קרם הקוקוס ו .5

 קערות 2-מחלקים את הקציפה ל .6

 ער פירות היטב רוכפות מ 3מוסיפים למחצית אחת  .7

 מהגובה ¼עד  כוסה בסיסממלאים את  .8

 רפירות היע כפות מרוטב 2-3ל כוס מכניסים כב .9

 קרם הקוקוס מעלמזליפים את יתרת   .10

 נוע במקרר ספיגת ריחותלמניילון נצמד כדי מכסים את הכוסות ב .11

 מצננים עד ההגשה .12

 

 :צילחות

 םנענע ובפירות יער טריי מקשטים בעלי

 ללא צורך במקפיא( את קרם הקוקוס בשמנת מתוקהפים מחלי –)אותו מתכון, חלבי 

 

נוחקי  


