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עשרה דברים שלא
ידעתם על בלנדר
המוט BAMIX

לערבב ולהתאהב
הMASTER SLICER-
מעבד המזון
הידני המושלם
שמחכה לכם
בסיבוב

כותבים ,אוכלים
כיצד התפתחו
בלוגי האוכל ומי
האנשים העומדים
מאחוריהם?

וגם:

שתי תזונאיות ומאמנת לאכילה נכונה ,מדברות על הדרך להרגלי
אכילה טובים | כמה מילים על מותג-העל  TRAMONTINAהאחראי לסכיני איכות
בבתים ומטבחים רבים בעולם | תכירו את גיל אקרמן העומד מאחורי  ,SOFOיריד
האינסטגרם הראשון | ועוד
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קוראים יקרים,
כלל שעולמנו הופך להיות ירוק וידידותי
לסביבה וככל שהמודעות לצרכנות נבונה
וחיסכון במשאבי טבע גדלה ,אנו יוצאים מכך
נשכרים.
נאמנים לאג'נדה זו ,משווקת חברת כרמל
דיירקט כבר שנים את סכיני העל האיכותיות
של חברת  TRAMONTINAהברזילאית,
המציינת  103שנים להיווסדה .החברה
המוכרת והמוערכת שמוצריה הם שם דבר
אצל גדולי השפים והבשלנים בעולם ,לוקחת
חלק בפרויקטים ירוקים למען שימור יערות
באמזונס ,משתמשת בעצים מחוות גידול
מיוחדות לתעשייה ופועלת בכל שבעת
מפעליה להקטנת זיהום האוויר ושימוש
במשאבים מתכלים ובמים אפורים.
מוצר נוסף וירוק הוא ה,MASTER SLICER-
מערבל מזון ידני ייחודי אשר פועל ללא
חשמל וללא זיהום סביבתי ,בקלות ונוחות.
יתרה מכך ,השימוש הקל במכשיר ששודרג
על ידי כרמל דיירקט ,מעודד הכנת סלטים
טריים ושמירה על הבריאות .כ 100-אלף
מכשירי  MASTER SLICERנרכשו בשנים
האחרונות והפכו אותו ללהיט בכל בית
ולאחרונה אף הוכתר בפרס מוצר השנה
לשנת  2014בקטגוריית כלי בית.
מגמת הבישול הבריא מתפשטת ועמה
ההבנה כי ההשקעה בחומרי גלם איכותיים
ובכלי מטבח איכותיים לא פחות הן כבר
לא עניין של מותרות אלא חלק בלתי נפרד
מאג’נדת חיים בריאה ,ירוקה וטובה .כחלק
ממגמה זו ,יוצא לאור מגזין שני מבית כרמל
דיירקט ובו שפע של כתבות מעניינות
ועשירות בטיפים ובמתכונים כמו גם כתבה
על בלנדר המוט הוותיק  BAMIXהחוגג 60
שנה להמצאתו והוא עוצמתי ,אמין ואהוב
מאי פעם על בשלנים חובבים ומקצועיים.
כתבות נוספות בגיליון עוסקות במוצרים
חדשים במטבח ,בתופעת הבלוגרים שאף
רשת חברתית אינה שלמה בלעדיהם,
בטיפים לתזונה בריאה של שלוש נשים
מעולם התזונה ועל תופעת  SOFOשיצרה
את יריד האינסטגרם הראשון בארץ.
אנו מאחלים לכם חיים בריאים וקריאה
מהנה,
שלכם,
צוות "כרמל דיירקט"
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כותבים ,אוכלים |

הפותחן

כל מה שמוכרח במטבח

כיצד התפתחו בלוגי האוכל ומי
האנשים העומדים מאחוריהם?
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לאכול ,להתפלל ,ליהנות
| מאת :בת-חן בן עמי

איפה עוברת הדרך לאכילה
נכונה ובריאה? שתי תזונאיות
ומאמנת לאכילה נכונה ,עושות
סדר בקלוריה ובתאוריה
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בגילגול הבא |

מאת :בת -חן בן עמי
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קבלו את המאסטרו |

מאת :שרון חן

ה ,MASTER SLICER-מעבד
המזון הידני עטור פרסים,
שעושה חיים קלים במטבח
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לערבב ולהתאהב
מאת :שרון חן

תכירו את גיל אקרמן ,פודי ,יזם ובעלים
של חברת קייטרינג שעומד מאחורי
 ,SOFOיריד האינסטגרם הראשון

בלנדר המוט  BAMIXבן  ,60והוא חזק
ויפהפה מאי פעם
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חותכים עניין

כמה מילים על מותג-העל
 TRAMONTINAהאחראי לסכיני איכות
בבתים ומטבחים רבים בעולם
"מוזה" פלטפורמות שיווק אפקטיביות | עורכת שרון חן | עריכה גרפית דדי כהן
הקסם  ,12הרצליה  | 46496טלפון 052-3113456
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לקלף בכייף
מארז  COMBOמבית המותג  ,SLICERעם
שלל קולפנים בעלי להבי נירוסטה איכותיים,
נוחים לשימוש וניתנים לשטיפה במדיח.
מיוצר באירופה ומגיע במגוון צבעים.
המארז כולל :קולפן קלאסי המאפשר קילוף
דו כיווני (מלמעלה למטה ולהיפך) ,קולפן
ז'וליין ,מחדד ירקות ,מקבע ירקות לקילוף
בטיחותי ,מנואלה דקורטיבית לייצור פרחי
ירקות ,אביזר מנדולינה לשילוב עם הקולפן.
הקולפנים :קלאסי וזו'ליין נמכרים גם בנפרד.
שנה אחריות מלאה למוצר.

שלוש פינות
סט של שלושה מיכלי אחסון מזון מנירוסטה מבית ,Tramontina
החברה הברזילאית שמאחוריה  100שנות איכות .המיכלים
מיועדים לשימוש רב-פעמי ועשויים נירוסטה  304איכותית
שאינה מחלידה .הסט מגיע עם מכסי פלסטיק תואמים
לשמירה על טריות המזון לאורך זמן ,נוח וקל לניקוי.

את המוצרים בעמודים אלה ניתן
להזמין בחברה "כרמל דיירקט"
לפרטים והזמנות ,1-700-700-642 -
www.carmeldirect.com

המאסטרו

מוסיפים טעם לחיים!

מאסטר סלייסר  ,SUPERBOXמעבד המזון הידני המתקדם בעולם ,המוצר האידיאלי
להכנה קלה ופשוטה של כל סוגי סלטי הירקות ,טחינת בשר להכנת קציצות ,ריסוק
עגבניות לשקשוקה ,תפוחי אדמה ללביבות ,הקצפת ביצים ושמנת לאפיה.
מכיל :ידית הפעלה לחיתוך קל ומהיר ,שלושה סכיני נירוסטה איכותיים במבנה
מדורג לחיתוך אופטימאלי ואיכותי ,מקצף ,מייבש חסה ועשבי תיבול ,מסחטת
פירות הדר ,אביזר מנדולינה  -בעל חמש סכינים להחלפה ומתקן אחיזה בטיחותי
(סכין פריסה ,סכין פריסה גלית ,סכין גורסת ,סכין ז'וליאנים וסכין מגררת) ,מכסה
פלסטיק לאחסון ושמירה על טריות המזון .שנת אחריות מלאה למוצר.

האביזרים והמוצרים בעלי השם העולמי | הגאדג'טים ,הגריל ,הכלים והסירים
האיכותיים עתירי המוניטין והיוקרה | לפניכם ,רשימת מוצרי ה MUST-המפנקים,
שאף מטבח אינו שלם בלעדיהם

עם סיר בלב!
 60סיבות לחגוג
 - BAMIXבלנדר המוט הטוב בעולם ,חוגג  60שנה להיווסדו ומגיע לכבוד האירוע במהדורה חגיגית
ומיוחדת – " – Bamix Super Boxמהדורת  60השנה" .מאז ועד היום ,ה BAMIX-היה ונשאר הפתרון
האולטימטיבי לכתישת קרח ,הכנת אמולסיות ,הקצפות ,טחינת תבלינים  -גם הקשים ביותר כמו
אגוז מוסקט ושורש כורכום ,הכנת שייקים ,לישת בצק (עד  2ק"ג) ,טחינת בשר ,דגים ועוד.
ל ,BAMIX-המיוצר בשוויץ ,טכנולוגיה ייחודית המבוססת על מנוע AC MOTOR
שאינו נשרף ואינו מאט את סיבובי המנוע במגע עם מזון.
ה BAMIX-הוא מוצר ירוק וחסכוני בחשמל ומגיע עד  22אלף (!) סיבובים בדקה.
אביזרים בערכה :להב רב שימושי | דסקית טריפה | דסקית הקצפה | להב לבשר | מטחנת
תבלינים | מעבד מזון  | SLICESYמיכל פוליקרבונט בנפח  1ליטר 10 .שנות אחריות.

של חברת PENSOFAL

ליידי מחבת

מחבת מנירוסטה מלאה  20ס"מ מבית  Tramontinaהברזילאית ,עשויה
נירוסטה  304איכותית שאינה מחלידה .תחתית המחבת בנויה שלוש
שכבות ייחודיות – שתי שכבות
נירוסטה וביניהן שכבת אלומיניום,
לניצול חום מקסימלי .המבנה
הייחודי מאפשר בישול רטבים ותבשילים
מורכבים על להבה נמוכה וכן ניתן להכניסה לתנור.
העיצוב המודרני והחדשני מאפשר להגיש את
המזון לשולחן במחבת עצמה ולאחר הארוחה.
המחבת נוחה וקלה לניקוי 25 .שנות אחריות.

סיר פסטה - Bio Ceramic
האיטלקית ,בעל תכולת  7ליטר ועמידות בחום
של עד  480מעלות ומכסה מחורר לשטיפה
והוצאת נוזלים .מכסה הסיר ננעל על גוף הסיר
ואינו נופל בעת הפיכתו לצורך שפיכת נוזלי
הבישול  -פטנט ייחודי של  ,PENSOFALמה שמעניק
חוויית בישול מדויקת ,קלה ונעימה במיוחד.
הסיר עשוי אלומיניום בשילוב ציפוי שכבות non
 stickושכבות ביו-קרמיות ,פטנטים בלעדיים
ללא קדמיום ,ללא עופרת וללא  .PFOAניתן
לשימוש על כל סוגי הכיריים ומתנקה בקלות
ידנית או במדיח הכלים 5 .שנות אחריות.

משהו אש
גריל גז  ,grandhall GTI3Sבדגם מיוחד לשנת  ,2014עם טכנולוגיית  INTEGRILLמתקדמת
והצתה אלקטרונית קלה ומהירה בלחיצת כפתור .רשתות הצלייה החדשות אינן
מאפשרות לשומן לטפטף ישירות על המבער מה שמונע עשן מיותר ובעירה .כמו כן,
כתוצאה ממבנה הרשתות החדשות לא נגרם בזבוז חום והצלייה יעילה ואיכותית במיוחד.
מיוחדים :גומחת מיכל אירופאית לאחסון בלון גז | שלושה מבערים מנירוסטה
איכותית בטכנולוגיה חדשנית  | INTEGRILLתוספת מבער צד | משטח צלייה בגודל
 60X45ס"מ | משטח חימום בקומה שנייה | שתי רשתות בישול מברזל יצוק
מצופות אמייל | פלטת צלייה  -פלאנצ'ה | מד טמפרטורה בעיצוב חדשני.
מפרט טכני :עוצמת חום  B.T.U 12,000 + B.T.U 43,000מבער צד .סך הכלB.T.U 50,000 :
מחושבים לפי טכנולוגיית  | INTEGRILLמידות :עומק  61ס"מ ,גובה  119ס"מ ,רוחב  137ס"מ
| אפשרות להזמנת דגם  ,GTI3אשר אינו מגיע עם כירת צד 5 .שנות אחריות.
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לא סתם גריל יפה
גריל מעשנת  – grill domeהאמריקאי הוא גריל
פחמים ומעשנת בעיצוב מודרני ויפהפה ,היחיד
המיוצר מקרמיקה טבעית ,איכותית ,לשם אגירת
חום מעל  750מעלות צלזיוס .צירי הגריל עשויים
נירוסטה  304עמידה בפני חלודה והוא כולל משטח
צלייה רחב ממתכת יצוקה –  338סמ"ר (קוטר
 33ס"מ) ופתחי אוויר בחלק העליון והתחתון של
הגריל למען שליטה מרבית על עוצמת החום .מגיע
במגוון צבעים וגדלים .אחריות :לכל החיים!
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שקדים פרוסים

ה

לאכול ,להתפלל ,ליהנות

מהו המרכיב החשוב ביותר בתזונה מאוזנת ,איך מקפידים על תזונה נכונה ,כיצד מנהלים אורח
חיים בריא ואיך נלחמים בדחף לאכילה? | שתי תזונאיות ומאמנת לאכילה נכונה מספקות תשובות
ומעניקות מתכונים שעושים שמח בבטן ובחיך | מאת :בת-חן בן עמי

סלט עשבי תיבול  /נורית אלדר
חב

ילת נ

מיץ

ענע

מלימו

ן אחד

מצרכים :חבילת פטרוזיליה | 1/2
חבילת נענע | שקדים פרוסים
| חבילת חמוציות | מיץ מלימון
אחד | שתי כפות שמן זית |
כף סילאן | מלח לפי הטעם
אופן ההכנה :מכניסים לMASTER-
 SLICERחבילת פטרוזיליה וחצי
חבילת נענע (רק העלים) וקוצצים
דק .מוציאים לקערה ,ומוסיפים
שקדים פרוסים וחמוציות .מכינים
רוטב משמן זית ,לימון .סילאן ומלח.
שופכים מעל ,מערבבים ונהנים.
טיפ :עדיף להכין ממש לפני
ההגשה כדי לשמור על טריות
הירקות וטעמם הפריך.

מר
ק דלעת  /ט
מצרכים 750 :גר ניה לייכטמן

ם
לקוביות |  4גזרי דלעת חתוכה
ם גדולים
ק
לופים ופרוסי
 1בצל גד ם לפרוסות |
ול קצוץ ד
שורש
ק |  1כפית
כפי ג' ינג' ר | כף
רו
ט
ב
ס
וי
ה
ת כמ
ון | קורט א
מגורר | מלח ופל גוז מוסקט
פל
 1/4כוס שמיר לפי הטעם
ץ
 1כף שמן קצו דק |
קנולה | 5
אופן
כוסות מים
ההכנה :מ
גדול את הש חממים בסיר
מן ומא
הב
דים בו את
צל .מוסיפים
הי
ואת הג' ינג' את רקות
ר ומ
דקות .מוסיפי אדים מספר
ומביאים ל ם את המים
רתיח
את התבלי ה .מוסיפים
נים ומב
נמוכה עד ש שלים על אש
הירקו
מסירים מהאש ו ת מתרככים.
טוח
בלנדר מוט ידני נים בעזרת
MIX
A
B
.
מ
גישים
בתוספת שמי
ר טרי קצוץ.
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חבילת פטרוזיליה

חמוציות

התזונאית הקלינית טניה לייכטמן לא מאמינה בדיאטות
קצרות טווח .לשיטתה ,תזונה נכונה צריכה להיות מרכיב אחד
במכלול של ניהול אורח חיים בריא לטווח ארוך ,הכולל פעילות
גופנית ,טיפוח הגוף ובריאות הנפש .ללייכטמן ,תואר ראשון
בתזונה קלינית ותואר שני בניהול מערכות בריאות .היא מנהלת
מחלקת תזונה בהדסה הר הצופים ,בעלת שתי קליניקות פרטיות
בירושלים ומודיעין ומנחת סדנאות לשינוי הרגלי אכילה וירידה
במשקל במודיעין-מכבים-רעות.
מה את ממליצה למשתתפים בסדנאות שלך?
"אני ממליצה לאמץ תזונה מאוזנת ומגוונת המלווה בשתייה רבה
של מים לא ממותקים ואכילת ירקות מתוך כוונה שהתזונה הזו
תהפוך לאורח חיים .סדר יום הוא דבר חשוב ומשמעותי כשמדובר
בשינוי הרגלי אכילה .חשוב לתכנן איך אוכלים ,כמה ומתי .מי
שמתכנן מראש את הארוחות שלו באופן מסודר ובשעות קבועות,
אוכל בריא יותר .כדאי לאכול מספר ארוחות קטנות ביום כדי
לא להתנפל בין הארוחות על מזון זמין ולא בריא .כדאי להקפיד
לאכול לפחות ארוחה אחת מסודרת ביום ,לשבת לאכול בנחת,
בלי למהר ,לא לאכול בזמן נסיעה ולא בזמן העבודה מול המחשב
או תוך כדי שיחת טלפון".
ספורט?
"חשוב לבצע פעילות גופנית באופן קבוע .אדם שאוכל נכון ועוסק
בספורט נראה ומרגיש טוב יותר".
ירקות הם מרכיב חשוב בתזונה נכונה ,אך הבעיה היא הזמן
הכרוך בהכנתם .מה עושים?
"חשוב לאכול ירקות בכל ארוחה .אמנם הכי טוב לאכול סלט
טרי ,אך למי שמתקשה בכך יש כיום פתרונות טובים .ניתן לקנות
ירקות חתוכים בסופר ,להשתמש בירקות קפואים או להשתמש
במוצרי מטבח אשר קוצצים במהירות את המרכיבים והופכים את
המלאכה לפשוטה יותר".
מדברים היום בשבחה של ארוחה משפחתית בכל יום ,מה
דעתך?
"אני מאמינה בשינוי משפחתי .כאשר רק אחד מבני המשפחה
שומר על תזונה מאוזנת יקשה עליו להתמיד בכך לטווח ארוך.
כאשר נעשה שינוי משפחתי בהרגלי התזונה הסיכוי להתמיד
גבוה יותר וקל גם להרגיל את הילדים לתזונה מאוזנת ובריאה
מגיל צעיר .ארוחות ערב משפחתיות הן צעד חשוב בדרך לשינוי
משפחתי .כשעל השולחן יש סלט וכולם אוכלים ממנו  -זו הדוגמה
הטובה ביותר .גם אם הילדים הם סרבני ירקות ,כשהירקות זמינים
ומוגשים כעניין של הרגל ,הם יתחילו לאכול מהם .עוד חשוב לזכור
שארוחה טרייה או מבושלת עדיפה מבחינה בריאותית והישיבה
לשעה קלה של 'ביחד' ,גם היא תורמת תחושת נעימות וקירבה".
ממה להימנע?
"ממאכלים מתועשים ומעובדים ,עתירי סוכר ושומן ,מאוכל מהיר
שמכיל מלחים שונים ,מבצקים ומאפים ומחטיפים למיניהם .מכל
מה שמכיל חומרים משמרים וצבעי מאכל שמעלים את הסיכון
למחלות עיכול ולב .אם אתם חושקים במתוק ,עדיף לאכול פרי
טרי או יבש ואפילו שוקולד עם אחוזי קקאו גבוהים במקום עוגיות
על בסיס מרגרינה ומשקאות עתירי סוכר .כמו כן  -הימנעו ממצב
שבו אתם לא אוכלים כל היום ,מגיעים מורעבים הביתה ואוכלים
מכל הבא ליד".

נכנסת לצלחת

נורית אלדר מיהוד ,בעלת תואר שני בטיפול באמנויות ומוסמכת
באימון אישי ,עוסקת בשחרור הדחף לאכילה .לעסוק בתחום
הגיעה מתוך התנסות אישית" .כבר מגיל ההתבגרות אני מתמודדת
עם נושא האכילה מתוך דחפים ,הפרעות אכילה ועודף משקל
שבא והולך" ,היא מספרת" .לפני כעשרים שנה התחלתי ללמוד

טניה לייכטמן,
מנהלת מחלקת תזונה בהדסה הר הצופים
מנחת סדנאות לשינוי הרגלי אכילה וירידה במשקל.

נורית אלדר,
מטפלת באמנויות ומוסמכת באימון אישי
עוסקת בשחרור הדחף לאכילה.

ולחקור את הנושא כי לא הבנתי איך יכול להיות שבנושאים
אחרים אני מאוד מוצלחת וכשמדובר באוכל אני מתרסקת מול
חתיכת עוגה".
כדי לפתח את השיטה שאיתה היא עובדת כיום" ,נכנסה לאנשים
לצלחת"" :שאלתי מה הם אוכלים ,מה הם מרגישים בזמן האוכל
ואחריו .אספתי ידע רב שהוביל אותי להבנה שאנחנו אוכלים
בגלל אמונות והרגלים שמוטבעים בתוכנו .כיוון ש 95-אחוז
מהדיאטות לא מצליחות ,הבנתי שיש משהו בתוכנו שמפריע לנו
לרזות ואת זה חקרתי .אני קוראת לזה 'מתג אכילה'  -חיבורים
שעשינו בין מצבים רגשיים לאוכל הם סוג של מתג אוטומטי
המופעל על ידי התת מודע שלנו ועד שלא נכבה אותו נהיה
במצב של דחף לאוכל .הדחף הזה הוא שמכשיל אותנו .אלה
שהדחף שלהם קטן מצליחים להשתחרר ממנו ,אך בעלי דחף
גדול לא מצליחים לאורך זמן".
איך מנצחים את הדחף?
"פיתחתי שיטה שעובדת על לימוד וזיהוי הרגלים ואמונות
שנמצאים בתוכנו ו'שולחים אותנו לאוכל' ואני יודעת איך לשנות
אותם .אלה הרגלים שספגנו בדרך כלל עוד כילדים קטנים ,בבית.
כמישהי שמתמודדת עם הנושא הזה ועסוקה באיך לא להעביר
את הדחפים האלה לילדים שלי ואיך לרתום את כולם לאכול
טוב יותר ,הבנתי שכשאני עושה שימוש במילה 'צריך' ,מיד לא
בא לי לעשות את זה" ,מסבירה אלדר" .כשאני רק חושבת על
דיאטה אני נעשית עצובה ומסכנה וזו כמובן לא רק אני .לכן
החלטתי להפוך את השיטה שלי למשחק ובשנתיים האחרונות
פיתחתי משחקי הרזייה באמצעות משחק קלפים שכרגע מיועד
לנשים כיוון שהן הרוב שרוצה לרזות".
איך משחק קלפים אמור לסייע בהתמודדות עם הדחף
לאכול?
"המשחק בנוי על אכילה לפי ערכים  -יש אכילה מתוך הקשבה,
מתוך שמחה ,מתוך ניצחון ועוד .בכל קלף יש מיקוד שונה .כל
אחת צריכה לחשוב מה פירושו של ניצחון בשבילה ומהי אכילה
מתוך ניצחון .בתיאוריה ,כולנו יודעים מה צריך לעשות ,אך בפועל
לא מצליחים .כשמתחילים לשחק בקלפים זה עושה משהו אחר.
הרעיון הוא שזו לא מהפכה ,זה שינוי איטי שאנחנו עושות ,כל אחת
בקצב שלה וברגע שאני אוכלת בדרך נכונה לי אני אוכלת הרבה
פחות וגם לא מרגישה מסכנה כי אני אוכלת מה שאני רוצה .בואו
נתכנן פינוקים כי אוכל כיף ,אבל מתוך הקשבה ,מתוך בדיקה
אמיתית של מה שעושה לי טוב ומה לא טוב .הרעיון הוא להפסיק
להכניס את עצמנו לדיאטות שלא הולכות .עשרות נשים שעברו
סדנאות שלי הצליחו לרזות בזכות השיטה ,שעובדת בוודאות.
הרגלי אכילה צריך לתרגל לאורך זמן והקלפים מאפשרים לחיות
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פית קארי

"זה לא סוד שדיאטות לא עובדות .הבעיה
הגדולה יותר היא שדיאטות מזיקות" ,קובעת
איזבלה שני ,תזונאית קלינית במרפאות
קופות חולים ,בעלת קליניקה פרטית ומרצה
לנטורופתיה במכללות לרפואה משלימה.
"במובן הצר של המושג דיאטה ,מדובר בצמצום
ניכר של הצריכה הקלורית .אבל כתוצאה
מצריכת קלוריות קטנה הגוף מניע תהליכים
של התייעלות כמו שינויים הורמונאליים,
שינויים בבקרת שובע ורעב ,הקטנת ההוצאה
האנרגטית ,ועוד".
ולא רק שינויים פיזיים" .קשה יותר להתרשם
מנתונים מדעיים הקשורים למנגנונים ביוכימיים
של הגוף אולם אין לי ספק כי כל אדם שחווה
תהליכי דיאטה וירידה במשקל מכיר את הקושי
הנפשי .התעלמות מאותות של רעב ושובע או
כפי שזה מתורגם – 'שליטה' ,תגרום כמעט
תמיד לאיבוד שליטה על האכילה ולעיסוק
מוגבר ,אפילו אובססיבי ,באוכל .למעשה,
הדיאטה היא אחד הגורמים הבולטים יותר
בתהליך ההשמנה .מחקרים מעלים שדיאטה
מעוררת התקפי זלילה ועיסוק חשיבתי מוגבר
באוכל ,ובנוסף ,הגוף לא מסוגל לשמור על
המשקל החדש ושואף לחזור למשקל הקודם
ולמעלה מכך .אלו אינן חדשות משמחות ,זה
אפילו מכעיס לחשוב שלמרות כוח הרצון

והמשאבים הגדולים שנשקיע בירידה במשקל,
רוב הסיכויים הם שנעלה חזרה במשקל".
מה ניתן לעשות כדי שנשקיע בירידה?
"להתרכז בשינויים קטנים .שינויים גדולים ,יש
לזכור ,יוצרים תסכול ושחיקה .מדובר במאמץ
מרוכז שיש לו תאריך פג תוקף .כשהמוטיבציה
מתפוגגת או מתרופפת ,נמצא את עצמנו שוב
במסלול עליה במשקל .זוהי תסמונת היו-יו.
החכמה היא לבנות רצף של שינויים קטנים
שאותם קל להטמיע ,עד שהם הופכים להיות
חלק מאתנו .למשל ,צעד קטן ומשמעותי
באכילה בריאה הוא שילוב של יותר ירקות
בתפריט היומי .ירקות טריים או מבושלים ניתן
לאכול ללא הגבלה (במקרים רפואיים מסוימים
בלבד יש להגביל את צריכת הירקות)".
למה דווקא ירקות?
"לירקות יתרון קולינארי אדיר בשל המגוון
העצום שלהם ולנוכח העובדה שניתן ליצור
איתם ובאמצעותם אינסוף מתכונים ססגוניים
וטעימים".
אכילת ירקות ,מסבירה שני ,חשובה
מחמש סיבות עיקריות:
 .1הירקות מספקים שפע של נוגדי חמצון
– אנטי-אייג'ינג ,שנמצאים בפיגמנטים
הצבעוניים :אדום ,כתום ,סגול ,לבן ,ירוק.
 .2ירקות עתירי סיבים תזונתיים שמסדירים
את פעילות מערכת העיכול.
 .3ירקות מקטינים את הדחיסות הקלורית
של הארוחה ויחד עם זאת מקנים
תחושת שובע .הם יכולים להחליף
לגמרי או באופן חלקי את התוספת
הפחמימנית בארוחת הצהריים לדוגמה.
 .4הירקות תורמים לשיפור איכות אוכלוסיית
חיידקי ה"פלורה" הנמצאת דרך קבע
במערכת העיכול שלנו .בשנים האחרונות
עולה ממחקרים כי גם לסוג החיידקים
הזה ,השפעה ממשית על המשקל שלנו.
 .5נשנושי ירקות לאורך היום לעולם לא
יגרמו לייסורי מצפון ,ומשום כך הם גם
בריאים לנפש.
מה עושים אלה שפחות מחבבים ירקות?
"אחת הטענות שאני נתקלת בהן נגד שילוב
ירקות בתפריט כרוכה בזמן ובטרחה בטיפול
בירקות .אני מודעת לעובדה שהתרגלנו
לארוחות אינסטנט החוסכות ללא ספק זמן,
אבל גם משפיעות לרעה על בריאותנו ,משקלנו
ועל איכות החיים שלנו .נדמה שאנו מתקשים
להשלים עם המחיר .הדרך הבטוחה להגביר
צריכה של ירקות אם כן ,היא שימוש בציוד
מטבח שעושה את זה קל ,נח ומהיר".
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עם זה בקלות .כך זה לא מעיק ורק הופך את
החיים טובים יותר ולאורך זמן".
מהם הטיפים שלך להתמודדות עם דחפי
אכילה?
"אחת הבעיות הכי גדולות היא ארוחות בלילה.
אלה שמתפתים לאכילה לילית מבטיחים
לעצמם שמחר לא יאכלו יותר בשעות הלילה,
אבל נשברים וחוזרים לסורם בלילות הבאים .אם
כך ,עדיף לחשוב מה כן אפשר לאכול בלילה ואז
אפשר לתכנן ארוחות ונשנושים .כשמתכננים
אוכלים פחות וגם מקפידים על מאכלים בריאים
יותר".
מה למשל אפשר לתכנן?
"אחד הדברים שעוצרים אותנו מאכילה נכונה
זו ההכנה המוקדמת .כאן צריך עזרים כמו
ה ,MASTER SLICER-שבעזרתו לוקח פחות
מעשר שניות להכין סלט .יש לי ארבעה ילדים
שתמיד רבים ביניהם מי (לא) יכין סלט .מאז
שהמכשיר הגאוני הזה מככב אצלנו במטבח,
נגמרו המריבות .גם הכנת מרק ירקות אורכת
דקה וגם סלטי פירות לקינוח .זה פריט נפלא
ומסייע ,ואין יום שעובר מבלי שנשתמש בו".

צילום :גידי אבינערי

איזבלה שני,
תזונאית קלינית במרפאות קופות חולים,
מרצה לנטורופתיה במכללות לרפואה משלימה

שילוב מושלם של בריאות ומהירות

מ‰יום ,כל ‡ח„ יכול ל˜ח˙ ‡˙ ‰ברי‡ו˙ בי„יים ,בסיבוב מ‰יר.
עם ‰ MASTER SLICERמ˜ורי.
בסיבוב י„ני ‰יר˜ו˙ נח˙כים ב˜לו˙ ובמ‰ירו˙ לסלטים טריים
יו˙ר˘‰ ,ומרים על ערכם ˙‰זונ˙י˙ .וכלו ‚ם ל˜ˆו ıולייב˘
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" SOFOהוא המקום שבו אפשר לטעום את התמונות מהאינסטגרם",
מסביר אקרמן" .זוהי במה לבשלנים אינסטגרמיים שבה הם יכולים
לפגוש את קהל העוקבים אחריהם ,לבשל עבורם ,לדבר איתם .זה
אירוע מדהים שכולם נהנים בו – הקהל שפוגש את מושא ההערצה
אחריו הוא עוקב לאורך חודשים ,והבשלנים עצמם – אנשים כמוני
כמוך ,שלא מאמינים כמה מעריצים יש להם".
ההתחלה היתה בקהילת אוכל שהתאגדה ותפחה לאיטה באינסטגרם.
"יש כיום קהילה של קרוב ל 100-אלף איש ברחבי הארץ שמתעסקים
באוכל כדרך קבע .חלק מאלה הם בשלנים נפלאים ,שמדברים על
אוכל ,חיים את המתכונים ,מספרים איך הסבתא שלהם בישלה או
מה הם מצאו בשוק ואיך יצא להם .הם מפרסמים את התמונות ואת
דרך הביצוע ויש להם עשרות אלפי עוקבים ,שצמאים למידע וליופי
הזה .בשלב מסוים אנשים אמרו 'נמאס לנו רק לעשות לייק ,אנחנו
רוצים לטעום את זה".
משם ,הדרך לתרגם את הרעיון מהניידים לפועל ,היתה קצרה" .אריאל
קדם ,איש מדיה מוכשר וחבר טוב הוא שהגה את הרעיון לקיים אירוע
אוכל לבשלני האינסטגרם ולהשלים את החוויה הוויזואלית במפגש
אמיתי .יחד עם שרה ליברמן ,אמנית ויזואלית מוכשרת שהטאץ'
שלה ניכר בכל אירוע ,פיתחנו את הקונספט ויצאנו לדרך בספטמבר
האחרון ,ואחרי כן עם שני אירועים נוספים".

תמונות מאירועי  .SOFOבמרכז התמונה העליונה ,גיל אקרמן ,שני משמאל ,מניף את מכשיר ה .BAMIX-צלמים :מתן כץ ,שרה ליברמן ,מעיין בן-ארצי

מ

ישהו זוכר איך נראו חיי החברה בעולם לפני עידן הפייסבוק? גיל
אקרמן אומר ,שממש כפי שפייסבוק מקשר אנשים באמצעות
הרשת ,הוא וחבריו מקשרים אנשים באמצעות אוכל .עכשיו ,לכו
תדמיינו איך תראה קהילת חובבי האוכל בארץ בעתיד הלא רחוק.
אלא שאקרמן ,בסך הכל בן  ,30פודי (חובב אוכל) ,בשלן ,יזם ומפיק,
ומבקר המסעדות של טיים אאוט בחודשים האחרונים ,לא רק מנבא
אלא כבר מראה קבלות על מה שהוא אומר .בספטמבר האחרון ,הגו
הוא ושניים מחבריו הטובים ,אריאל קדם ושרה ליברמן ,יריד קולינארי
יוצא דופן המתבסס על קהילת חובבי האוכל באינסטגרם .לאירוע
העניקו את השם  SOFO -ובתרגום פשוט.SOCIAL FOOD :

האירוע הראשון התקיים ב"זבולון העשירי" ,פאב מסעדה בדרום
תל אביב ,לכ 80-איש שנרשמו ובאו לטעום ולהכיר" .זה היה מפגש
אוונגרדי לחלוטין .אנשים עזרו לסחוב ,לסדר ,לצלחת ,לשטוף כלים.
את המפגש הובילו ארבעה בשלנים – שף מוביל ,אבנר לסקין במקרה
זה ,שף וקונדיטור מקסים ומוכשר ,שליווה את הבשלנים בהוצאת
סרוויס של  80מנות ולצדו שלושה בשלני אינסטגרם .אחד מאלה הוא
רזי ברווזי ,איש צעיר כבן  24ששינה את הרגלי התזונה שלו בגלל כורח
בריאותי ,תיעד את המסע מחוסר הידע למקום שבו הוא נמצא כיום
וצבר מעריצים רבים .כיום הוא מבשל נפלא ,כותב ביקורת מסעדות
ואף זכה למחמאה מיונתן רושפלד שהנה סוף סוף יש מבקר מסעדות
שמבין אוכל ולהזמנה מאוראל קמחי ,השף של מסעדת 'פופינה',
לבוא לבשל אצלו".
השניים האחרים שבישלו באירוע היו רונן שמש ודליה בן הרוש" .גם
הם שני אנשים נהדרים ,הוא איש פרסום לשעבר ואב לשניים שמבשל
מתוך אהבה לתחום והיא אם לשניים מהגליל ,שמכינה קינוחים
מופלאים .אנשים עפו על המנות שלהם והם עצמם היו מרוגשים מכך
שיש להם כל כך הרבה מעריצים" .החשיפה היתה אדירה ,והובילה
לקיום האירוע השני בתחילת החורף ב"סלון" ,עם  220סועדים.
"לא כתבנו מי יבשל ומה ,המחיר היה  200שקל ל 5-מנות ועדיין כל
הכרטיסים נחטפו תוך שלוש שעות".
את האירוע השני הוביל שף דיוויד פרנקל ולצדו בישלו סני דרעי,
הקונדיטורית של מסעדת  ,TOTOרותם ליברזון ,בשלנית ובעלת בלוג
מצליח שנקרא "טיפול בבישול" באתר סלונה ואלכסנדר "זונדר"
לחניש ,בשלן צעיר נוסף כבן  24שעוסק באוכל מולקולארי וכבר
נחשב ליורשו של הסטון בלומנטל" .אחת התשוקות של זונדר היא
דובוני גומי ,אותם הוא יוצר מכל דבר בעולם ,גם מעמבה או טחינה,
והתשוקה השנייה היא כבד אווז .הוא יוצר דברים מופלאים כמו קטשופ
לבן ומיונז אדום ,ביצה קפיצית מאבטיח ממולאת בגבינת פטה ועוד.
לאירוע האוכל הכין זונדר דובדבנים מזוגגים שהם בעצם כבד אווז שנתן
למרוח על לחם" .בכל אותם אירועים אגב ,כיכבו גם כלי המטבח של
כרמל דיירקט – מחבתות וסכיני  TRAMONTINAובלנדר המוט ,BAMIX
שעמדו לרשות הבשלנים ,ועבדו קשה לכל אורך הערב.

בגילגול הזה

תכירו את גיל אקרמן ,בסך הכל בן  ,30פודי אמיתי ,בשלן עם כמיהה מיוחדת לאוכל טוב,
יזם ומפיק ,בעליו של קייטרינג איכותי הנושא את שמו ואחד ממפיקי  - SOFOאירוע האוכל
האינסטגרמי הראשון שכבר סוחף אחריו אלפי מעריצים וסביר להניח שישנה את מפת
הגסטרונומיה בארץ |  SOFOהדרך! | מאת :שרון חן
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המתכונים של גיל אקרמן
סשימי לוקוס ברוטב אסיאתי

בקיץ מתוכנן אירוע  SOFOענק שיפגיש בין עשרות בשלני אינסטגרם
ואלפי סועדים מעריצים ובמהלך השנה מתעתד הפרויקט לפרוץ את
גבולות המדינה ולהתקיים גם בברצלונה ובניו יורק ,בשיתוף EATWITH
– האתר הישראלי שמאפשר לבשלנים ביתיים להזמין לביתם לארוחה
חובבי בישול שמתארחים אצלם.

אהבתי לתת שירות ,לקחת את ההתייחסות לאנשים ולנימוס לרמה
גבוהה .היום ,בקייטרינג שלנו ,אנחנו מכילים את האורחים שלנו בכל
מובן ,כי האירוע שלהם הא לא סתם אירוע אלא הפקה שאמורה
להגשים להם חלום ברמה אחרת .האוכל הוא עוד ביטוי לכך ועל
כן אין תפריט קבוע אלא בסיס שממנו בוחרים מה להכין ,תמהיל
שמבוסס על החלום שלהם והתשוקה שלנו".

גיל אקרמן נולד ,גדל והתחנך בתל אביב .עד לשירותו הצבאי ,לא
התעניין באוכל בצורה מיוחדת .משהתגייס ,בילה רבות בשטח
כצלם צבאי" .שם ,באמצע שומקום ,נחשפתי לתופעת טבע חדשה
שהקסימה אותי :מילואימניקים .זן של אנשים שלא סומכים על
התפריט הצה"לי ,אלא בונים מטבחי שטח שלא ייאמנו עם כל
השכלולים  -כירות גז מיוחדות ,חומרי גלם מדהימים שנשמרים
בשטח בקרח יבש ,נתחי בשר משובחים ותבלינים שלא הכרתי .זה
גרם לי להתפעל לראשונה מכמות המאמץ שאדם עושה כדי שיהיו לו
ארוחות טובות גם כשהוא באמצע המדבר".

מי מסייע לך?
"הכוח שלי הם שותפיי ל ,SOFO-אריאל קדם ושרה ליברמן ושותפיי
לקייטרינג  -משרד הפרסום אלנבי קונספט האוז ,העיתונאי גיא אסיף
והיזם שרוליק איינהורן" .אל כל אלה ,מצטרף בימים אלה אביתר
מלכה ,שף שינצח על החלק הקולינארי בעסק.

השכלה ואסכלה

דמות נוספת שהשפיעה על אקרמן היתה תכלת פורטמן ,מעצבת
אופנה ובשלנית טבעית שמבשלת מדי פעם במטבחו של אייל שני
ולדבריו "פתחה אצלי את צ'אקרת ההתייחסות לאוכל" .לאחר הצבא,
נסע להודו ולמד בישול דאמפלינג טיבטי המכונה "מומו" ,עם שובו
ארצה עבד תקופת מה במסעדה ,עם השפית אתי מורדו בקייטרינג
"פוד אנד מוד" ולמד ממורדו את רזי התכנון של אירוע וארוחה
מוקפדת ,מצלם האופנה רון קדמי ("בשלן ואסתטיקן אדיר") למד
דבר או שניים על הפקה ועיצוב אוכל.
אקרמן למד לתואר ראשון בפסיכולוגיה ולבסוף ,לפני כשנה פתח עם
שותפים ,את הקייטרינג הנושא את כינוי החיבה שלו – גילגול ,ובשמו
המלא – .GILGUL CULINARY PRODUCTION
הקייטרינג מיועד ליצור לדברי אקרמן ,מעין "תג קולינארי" .יהיו בו
ארבע חטיבות – חטיבת קייטרינג והפקת אירועים ,ייצוג טאלנטים
קולינאריים כמו שפים או צלמי אוכל ,חטיבת ייעוץ ובניית תפריטים
ומסעדות ומחלקת פרויקטים מיוחדים כמו " .SOFOכבר כמלצר מאוד

מהו סוד הכנת האוכל הנכון?
"טבח טוב צריך להתערב כמה שפחות בבישול .חלק עצום מההשראה
הקולינארית שלי שאבתי מאיל שני שאותו אני מעריך מאוד .איל אומר
 'אלוהים נותן לדברים טעם – מי אנחנו שנתערב בטעם הזה?' ,וזההעיקר .התשובה האמיתית לאוכל היא לא כמה הוא יהיה מורכב
וקשה להכנה אלא איך יוכנו המרכיבים שלו ,קרי :הכל טמון בחומרי
הגלם .יש הבדל עצום בין שמני זית ובין עגבניות ,בין יינות ובין פסטות.
אדם שרוצה ליהנות מאוכל טוב צריך לרכוש השכלה קולינארית
ולהבין את ההקשר בין חומרים שונים לתבשיל הסופי".
למשל?
"להכין חריימה מאינטיאס או לוקוס טריים עם עגבניות איכותיות
שנצלו בתנור והופכות 'פרפום' בשפתו של איל שני .צריך לראות את
הזיק בעיניים של אדם אחרי שהוא לוקח ביס מדבר כזה ,או מטחינה
מיוחדת ,מעשבים שלומדים לייבש אותם בזהירות לסלט עשבים
מופלא .לדעת כיצד לבחור את הבשר הנכון ,לדעת שמשפונדרה
טלה ובשר צוואר אפשר להכין קדירה מלכותית ולא בהכרח יקרה.
להתחבר לאוכל בלאדי ,כזה שלא צריך להטיס ארצה ,שגדל באהבה
באדמת הארץ ולוקח לו מינימום זמן להגיע לצלחת שלנו .שהוא טרי
ואיכותי ועונתי .פשוט ומחוכם .זה כל הסיפור".

מצרכים:
דג לבן שומני – לוקוס ,פרידה ,אנטיאס או טרחון | תפוז דם מפולט | בצל ירוק | פלפל חריף | מעט ג'ינג'ר |  2שיני שום
מיץ מלימון אחד | זר כוסברה מופרד מעליו | זר נענע מופרד מעליו | כפית סוכר | מלח  /פלפל | יוגורט עיזים |  2כפות רוטב דגים
 2כפות שמן זית איכותי
איך עושים:
הכנת רוטב אסיאתי :בעזרת בלנדר מוט  ,BAMIXטוחנים שתי שיני שום ,מעט ג'ינג'ר ,פלפל חריף לפי הטעם ,סוכר ,רוטב דגים ,מעט
נענע ,מעט כוסברה ,קצת לימון וקצת שמן זית ,עד לקבלת משחה אחידה.
הכנת המנה :מבקשים מהדייג שייפלט את הדג ללא עור וללא עצמות .פורסים רצועות שמנות עם כיוון הסיבים .מערבבים את פרוסות
הדג עם הפילטים של התפוז ומסדרים על צלחת שמרחנו עליה מעט יוגורט עיזים .מזלפים על הדג מהרוטב שהכנו ,ומפזרים רצועות
בצק ירוק שקצצנו לרצועות והשרנו במי קרח עד לקבלת סילסול .מזלפים עוד קצת שמן זית ופלפל שחור ומגישים מיד.

טארט טאטן

מצרכים :מחבת בעלת תחתית עבה ובגודל  26ס"מ שניתן להכניס לתנור .לבצק פריך 200 :גרם קמח מנופה | רבע כפית מלח | 1
כף אבקת סוכר |  100גרם חמאה קרה מאוד חתוכה לקוביות קטנות | ביצה |  2כפות מי קרח | לכיסוי התפוחים 200 :גרם (כוס) סוכר
לבן |  70גרם חמאה בטמפרטורת החדר חתוכה לקוביות גדולות | חצי כפית קינמון או מקל קינמון |  12-14תפוחים קטנים מסוג גרנד
סמיט קלופים ופרוסים לשישיות
איך עושים:
במעבד מזון עם להב מתכת מערבלים קמח ,מלח ,אבקת סוכר וקוביות חמאה במשך חצי דקה .תוך כדי ערבול מוסיפים ביצה טרופה
ומיד לאחריה  2כפות מים בטפטוף איטי עד שהבצק נאסף לכדור .מכניסים לשקית ניילון .משטחים לדסקית עגולה ,עוטפים היטב
ומצננים למשך שעתיים או יותר .בעזרת סכין מוציאים את ליבת התפוח וחותכים לאורך לשישיות | .מחממים תנור ל 200-מעלות .במחבת,
ממיסים סוכר על אש בינונית עד קבלת קרמל כהה .תהליך יצירת הקרמל לוקח בין ארבע לשבע דקות (בהתאם לאיכות המחבת) יש
להימנע מערבוב בכף  -מומלץ לנער את המחבת מדי פעם .כאשר הסוכר נהפך לגוון חום כהה ,מוסיפים בזהירות קובייה אחר קובייה
של חמאה | .מנערים מעט .מפזרים אבקת קינמון או מניחים מקל קינמון במרכז התבנית .מסדרים בצורה מעגלית ובצפיפות את חצאי
התפוחים מעל הקרמל ,כך שיעמדו ניצבים זה מאחורי זה .מבשלים על אש בינונית כרבע שעה ומכבים את האש .בשלב הזה יש לבדוק
שנותרו נוזלים רק עד גובה כשליש המחבת .אם כמות הנוזלים רבה יותר ,מומלץ לבשל עוד מספר דקות עד לצמצום חלק מהנוזלים| .
מרדדים בזריזות את הבצק על משטח מקומח לעיגול הגדול מגודל המחבת בכ 2-ס"מ .מגלגלים את הבצק על מערוך ,מוציאים עודפי
קמח מיותרים ומניחים בזריזות מעל התפוחים .מכניסים פנימה את שולי הבצק ,ובעזרת מזלג מחוררים את הבצק .מכניסים לתנור ואופים
שלושים דקות .כעשר דקות לאחר שהעוגה יוצאת מהתנור מניחים על פניה צלחת הגשה ,מהדקים היטב את המחבת לצלחת והופכים
בזריזות .מגישים חמים ובאותו יום .רוצים לראות את המתכון המצולם? היכנסו לערוץ היוטיוב של כרמל דיירקט.

סלט שומר ,ארטישוק ,תפוזי דם ופרמזן

מצרכים:
ארטישוק משומר מאיכות טובה | שני שומרים | תפוז דם אחד | זר רוקט בר | פרמזן איכותי | שמן זית | מלח פלפל |
מיץ לימון | גרידת לימון
איך עושים:
פורסים את השומרים לחצי וכל חצי לשלשות – בסך הכל שש חתיכות מכל שומר .עוטפים במעט שמן זית ,מלח ,פלפל וגרידת לימון.
צולים במחבת כבדה או על הגריל את השומרים עד להשחמה קלה .צולים מעט גם את יחידות הארטישוק עד לקבלת צבע.
מפלטים את התפוז :חותכים את שני צידי ראשו ומקלפים בסכין עד שכולו ערום .חותכים בסכין חד בזהירות משני צידיו של כל פלח עד
שהוא משתחרר מקליפתו בשלמותו .באמצעות קולפן ירקות מייצרים "קולפניות של הפרמזן" .שוטפים את עלי הרוקט ומייבשים.
הכנת המנה :מערבבים שומרים ,ארטישוק ,פילטים של תפוז .מתבלים במעט שמן זית ,מיץ לימון ,מלח ופלפל .מסדרים כגבעה
ומגישים מיד .רוצים לראות את המתכון המצולם? היכנסו לערוץ היוטיוב של כרמל דיירקט.

תבשיל כבש עם לוביה טרייה

מצרכים ל 6-8סועדים 3 :ק"ג לוביה טרייה ונקייה – רק הגרגירים ,את התרמילים זורקים |  1ק"ג אוסובוקו טלה
 1ק"ג שפונדרה עגל – חתוכה לקוביות |  6גזרים |  3ראשי בצל |  2ראשי קולרבי |  1ראש שום |  8ענפי סלרי
 1פלפל חריף ירוק |  5עלי דפנה |  8עלי מרווה טרייה |  4עגבניות בשלות |  1בקבוק יין לבן יבש | מלח ופלפל
איך עושים:
צולים את נתחי השפונדרה והאוסובוקו מכל צדיהם במחבת ,עד להשחמה (ניתן גם לאפות אותם בחום מקסימלי בתנור על רשת
שמתחתיה תבנית רק עד להשחמה) .שומרים את הנתחים בצד .קולפים את כל הירקות ,חותכים גס ומטגנים במחבת במעט שמן
זית על חום נמוך עד להזהבה עמוקה .יוצקים את היין הלבן ומערבבים ,תוך שמגרדים את המשקעים שנוצרו .מסדרים בתבנית
אפייה את הירקות והיין ומוסיפים את הבשר הצלוי והתבלנים (את המרווה מטגנים לרגע במחבת לפני כן) .יוצקים מים עד לכיסוי
כל המרכיבים .מכסים את התבנית בנייר אפייה שאותו מצמידים לבשר ,ועוטפים מעל בנייר כסף .אופים בתנור שחומם מראש
ל 200-מעלות במשך כשעה וחצי .מוציאים את התבנית ומוסיפים לתבשיל את פולי הלוביה הטרייה .סוגרים שוב ואופים שעה וחצי
נוספות .המנה מוכנה כשנוזלי הבישול הצטצמו בכשני שליש .מוציאים ומגישים מיד עם אורז לבן וטחינה.
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ב

שנת  2004החליטה ג'ולי פאוול ,צעירה אמריקאית ,לבשל
בשנה אחת את כל  524מתכוניה של גורו הבישול ,ג'וליה צ'יילד,
שהיתה בשנות ה 60-האורים והתומים של המטבח הצרפתי בארצות
הברית .פאוול ,שהיתה משועממת מעבודתה כפקידה ,אהבה לבשל
וחיפשה דרך נאותה להכניס משמעות לחייה .צ'יילד ,לעומתה ,למדה
בישול ב"קורדון בלו" בצרפת וניסתה להנחיל לאמריקאים בתוכניות
הטלוויזיה שלה את המורשת הגסטרונומית המורכבת באמצעות
מתכונים שכללו חומרי גלם מורכבים ושמות מורכבים לא פחות.
בנחישות של חיילת מארינס ,נכנסה פאוול לתפקיד ,החלה לבשל
והעלתה את דיווחיה על ההצלחות כמו גם הכישלונות ,בבלוג שפתח
צוהר מרתק לחייה .הבלוג שהפך להצלחה אדירה ,עובד מספר שנים
אחרי כן לסרט הקולנוע ההוליוודי המצליח "ג'ולי וג'וליה" בכיכובן של
איימי אדאמס ומריל סטריפ .אם לא ראיתם – קחו לעצמכם שעה
ומשהו ,ותתענגו.
מתוך כרזת הסרט "ג'ולי וג'וליה" .Julie & Julia -
תאריך יצירה  6ביוני Columbia Pictures .2009

אוכל בשנת  2014הוא כבר הרבה יותר מאשר מזון לגוף .אוכל הוא מזון
לנשמה ,מחבר אנשים ,תרבויות ורעיונות ,מגשר בין ארצות ויבשות,
מפתיע בתחכומו ,מעורר התפעלות בטעמיו ובעיקר – הופך יותר ויותר
לחלק מרכזי בתחומי החיים ,בכל הנוגע להתעניינות ,לימוד וחקר.

וכמו בעולם ,גם כאן .הישראלי הממוצע פיתח בשני העשורים
האחרונים חיך מפתיע באנינותו .ניחוחות רבים עלו במטבחים
הישראלים מאז שרות סירקיס פרצה את הדרך עם ספרי הבישול
שלה .היא לימדה את הקהל בארץ שבורקס ורבע עוף הם לא פסגת
הקולינריה והפכה לאגדה.
היום ,ספרי בישול הם רבי מכר ,תכניות בישול הן ממתק חביב ותכניות
ריאליטי העוסקות בבישול הן המתכון הטוב ביותר לרייטינג גבוה .גם
באינטרנט ,הטרפת חוגגת עם עשרות רבות של אתרים העוסקים
באוכל ובשנים האחרונות מתפתחת נישה חדשה ומצליחה – בלוגי
אוכל שהפכו לטרנדים הגדולים ביותר ברשת .בשלנים חובבנים וגם
מקצוענים מהגגים ,חושפים טפח ומשתפים את הקוראים במתרחש
אצלם במטבח ,לא רק בכתב אלא גם בתמונות .ישנם כאלה שעבורם
זהו תחביב ואילו אחרים הפכו את הבלוג למקור פרנסה המשלב
פרסומות .למרבה ההפתעה ,האינפלציה הגדולה של הבלוגים לא
פגעה באחוזי הגלישה .מדובר במספרים לא מתקבלים על הדעת של
עשרות אלפי גולשים בחודש המבקרים ברבים מהבלוגים המובילים
והפחות מובילים ,שרובם מעלים ניחוחות של יופי ,טעמים משובחים
מהבית או מחו"ל ותמונות שמתחשק לאכול אותן .הנה כמה שאסור
להחמיץ.

כותבים ,אוכלים

כפטריות אחרי הגשם ,צצים בשנים האחרונות בלוגי אוכל בכל פורטל וגם באופן עצמאי | זוגות ,יחידים,
צמחונים ,קרניבורים ,טבעונים ,קונדיטורים  -רובם אינם בשלנים מקצועיים אלא עוסקים במקצועות חופשיים
מחד ואוחזים באהבת הבישול מאידך | אחרי שהם מנסים מתכון ,הם פשוט מוכרחים לתעד אותו בצילום
ובכתב ורצים לספר לחבר'ה | בארה"ב כבר עשו מזה סרט | מאת :בת-חן בן עמי
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הבלוג שהוביל מהפכה

את הבלוג "טבעוניות נהנות יותר" פתחה אורי שביט ,עיתונאית מוכרת בתחום האוכל
ומבקרת מסעדות מבית מדרשו של מגזין "על השולחן" ,במסגרת מהפך שעברה בחייה
הפרטיים .בסופו של דבר ,הבלוג עצמו יצר מהפך של ממש והחשיפה לה זכה האוכל הטבעוני
בבלוג חשפה את התפריט הטבעוני לסצנת המסעדנות הישראלית" .חיי התהפכו לפני
שנתיים וחצי כשהפכתי לטבעונית ,דבר שהיה עד אז הדבר הכי רחוק ממני .לא יכולתי לדמיין
שזה יקרה לי" ,היא מספרת" .כשהפכתי לטבעונית עזבתי את כל עיסוקיי באוכל כיוון שלא
יכולתי להמשיך לכתוב על בשר .הייתי צריכה למצוא דרך חדשה אך לא היתה לי תכנית יעד.
רציתי להמשיך ולכתוב על אוכל ,רק לעשות את זה בשפה טבעונית .התחלתי לכתוב בלוג
מתוך מחשבה שאתעד את התהליך שאני עוברת ואת הדרך".
איך הגעת לשמו של הבלוג?
"התעקשתי להמשיך את חיי כקודם ,לצאת למסעדות וליהנות ומכאן נוצר השם  -אני
רוצה להיות טבעונית אבל להמשיך וליהנות מהחיים .אני רוצה שיבינו שהדימוי של טבעונים
כאנשים סגפנים ,מיליטנטים ובשולי החברה הוא דימוי לא נכון .אני רוצה להמשיך ליהנות
מהחיים תוך שאני מפסיקה להקריב קרבנות שאינם הכרחיים להנאה שלי".
חודשיים לאחר שהפכה טבעונית פתחה שביט את הבלוג" .לא התיימרתי להסביר וללמד
אחרים על טבעונות" ,היא מסבירה" .אני מגיעה מתחום הקולינריה ,אז יש לי בסיס .את הבלוג
פתחתי מתוך רצון לפלס את דרכי בעולם הקולינרי החדש שנפתח בפני .בהתחלה זה נעשה
מתוך שיתוף פעולה עם שפים שאתגרתי בבקשה להכין לי אוכל ועד מהרה זה הצליח הרבה
מעבר למשוער .רבים מהם הרימו את הכפפה והיום יש לי שיתוף פעולה עם שפים מהשורה
הראשונה .עם הזמן צברתי את הניסיון ואת האומץ לפתח מתכונים ולעזור לאחרים .גיליתי
שיש לזה קהל וביקוש אדיר .לפני כן היה נתק בין קהילת האוכל  -השפים והמסעדנים,
לקהילה הטבעונית .ההעזה לצאת למסעדה ולהגיד 'אני טבעוני ,מה אתם יכולים להכין
בשבילי' לא היתה קיימת .ואז נכנסתי בצורה אינסטנקטיבית למקום הזה וחיברתי את הקצוות
ביחד .הראיתי שיש צורך באוכל טבעוני והשפים הראו שהם יכולים להכין דברים טבעוניים
מדהימים .היום לכל מסעדה שנייה יש תפריט טבעוני וארוחות מיוחדות .לא מדובר במשהו
בר חלוף אלא במגמה עולמית שקורית ממניעים סביבתיים ,בריאותיים ואידיאולוגיים .יש שפע
במטבחים והשפים יודעים להכין דברים נפלאים מבוססים על ירקות ,קטניות ודגנים".
הבלוג נחשב להצלחה גדולה .ציפית לדבר כזה?
"הבום היה מההתחלה .זה היה סוג של הטלת פצצה .הבלוג מתפרסם בסינדיקציה בynet-
ולכן זוכה לחשיפה גדולה והפוסט הראשון היה על המהפך שעברתי ,ממבקרת מסעדות
לטבעונית אדוקה .בבת אחת קיבלתי אלף לייקים וזה עורר הרבה התעניינות .אבל הפריצה
הגדולה היתה בשנת  2013עם התרחבות הקהילה הטבעונית ,הנחשבת כיום לאחת
הקהילות החזקות ,התוססות והמעורבות ברשת .מעל  80אלף גולשים נכנסים לבלוג מדי
חודש ועמוד הפייסבוק מתקרב ל 20-אלף עוקבים ,כל זאת ללא השקעה בפרסום ,עם קהל
אורגני לחלוטין שניכר ברמת המעורבות".
עד כמה הבלוג הפך להיות העבודה שלך ,כמה זמן ומשאבים את משקיעה בו?
"למזלי ,מעבר להיותי עיתונאית אוכל במשך שנים רבות ,התחלתי את דרכי במגזין 'על
השולחן' כעורכת אתר האינטרנט ולכן יש לי ניסיון גם באינטרנט ולא רק באוכל .הכי קל
לפתוח אתר ,אך הרבה יותר קשה לתחזק אותו ואם לא עושים זאת נכון הוא יהפוך לבית
קברות .אני מאוד נהנית לעשות את זה כחלק מהיומיום שלי .הבלוג הוא פלטפורמה לכל
פעילות שאני עושה .אני מפרסמת בו את הערבים שאני עורכת בשיתוף שפים עם טיזר
בדמות שניים שלושה מתכונים של השף ,אני מפיקה ויוזמת פאנלים עם רופאה ודיאטנית
בשם 'בריאות בצלחת' ,על האספקטים של תזונה צמחונית תוך התייחסות לנושא הקולינרי
והבשלני .פעם בשבועיים אני מעלה פוסט גדול של מתכונים וצילומים שעולה גם ב.ynet-
זה הבייבי שלי ,וזה כל כך שונה לעבוד מול עורך בעיתון כשאני הבוס לעצמי .כשפתחתי אותו
לא היה לי מושג לאן זה הולך .לקח זמן עד שהתחלתי להתפרנס .לא עשיתי את הצעד הזה
מטעמים כלכליים .היה לי ברור שזו הדרך החדשה שלי ומצאתי איך לעשות אותה בדרך
הטובה ביותר".

לביבות אפונה וכרישה בניחוח לימונענע

מתחרות על תואר קציצות הקטניות הטעימות ביותר .מושלמות גם
בחימום חוזר ,נהדרות למילוי כריך או פיתה ,בשילוב ירקות טריים
וטחינה או ממרח אהוב אחר .סעו על זה.
כ 30-קציצות
 400גרם אפונה יבשה ,מושרית לפחות  8שעות
 1זוקיני ,מגורד גס
 1כרישה ,פרוסה דק
 3-4שיני שום פרוסות
חופן עלי נענע קצוצים
חופן עלי בזיליקום קצוצים
קליפה מגורדת מלימון אחד
 1-2כפות מיץ לימון
 1-2כפות שמן זית
מלח ים אטלנטי ,פלפל שחור גרוס טרי
שמן צמחי לטיגון (שמן זית ,שמן חמניות ,שמן זרעי ענבים)
איך עושים:
מסננים את האפונה ממי ההשרייה ומעבירים למיכל של מעבד
המזון .מוסיפים את הכרישה ,השום ,מיץ הלימון ושמן הזית וטוחנים
עד לקבלת עיסה רכה ואחידה .מעבירים לקערת ערבוב.
מוסיפים לעיסת האפונה את הזוקיני המגורד ,הנענע ,הבזיליקום
וקליפת הלימון המגורדת .מתבלים במלח ובפלפל ,מערבבים,
טועמים ומתקנים תיבול.
מחממים שמן צמחי במחבת רחבה .יוצרים מהתערובת קציצות
שטוחות ומטגנים  2-3דקות מכל צד .מוציאים לנייר סופג ומגישים
מיד עם טחינה ,סלסת עגבניות ,פסטו וכדומה.
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אוכל של פעם

מצרכים
 9תחתיות ארטישוק (קפואות או טריות)
 1/2ק"ג בשר טחון
 1בצל גדול (או שניים בינוניים)
שני לימונים טריים מאוד (מהחצר אם יש  /או קנוי
אך רצוי אורגני כי משתמשים בקליפה)
 4עלי מנגולד (או צרור תרד)
 2קישואים
 1עגבנייה
מלח ,פלפל ,כורכום
 1/3כוס שמן זית
מים לפי הצורך
איך עושים
מבשלים את הרוטב :קוצצים את הלימונים עם הקליפה לקוביות
קטנות (מוציאים חרצנים) .בכמה פולסים במעבד מזון (או בקיצוץ
ידני) קוצצים דק מאוד את הבצל ,הקישוא והמנגולד .מחממים
במחבת עמוקה את שמן הזית ,מטגנים  2/3מהבצל הקצוץ עד
להזהבה.
מרסקים את העגבנייה ,מוסיפים לבצל המוזהב ,מתבלים במלח,
פלפל וכורכום ומבשלים מעט יחד ,מוסיפים  2/3מכמות הקישואים
הקצוצים והלימונים ,מכסים ומבשלים כ 10-דקות.
מפעם לפעם מערבבים ,אם התערובת אינה מספיק נוזלית מוסיפים
מעט מים (בהדרגה וערבוב) ,לפני הכנסת הממולאים לרוטב טועמים
אותו ומתקנים את התיבול אם צריך.
מכינים את הממולאים :תוך כדי בישל הרוטב מכינים את הממולאים.
מערבבים את הבשר הטחון עם מנגולד ומה שנשאר מהקישוא
והבצל הקצוצים ,מלח ופלפל .ממלאים את תחתיות הארטישוק (אם
נשארה מלית ויש מקום בסיר אפשר למלא כמה קישואים ולבשל
יחד) .מניחים את כל הממולאים בעדינות בתוך הרוטב ,מצופפים
אחד לשני ,מכסים ,מביאים לרתיחה לכמה דקות ומנמיכים
לאש קטנה להמשך הבישול .מבשלים כחצי שעה ,מפעם
לפעם מרטיבים בנדיבות את הממולאים ברוטב כדי
שיספגו את הטעמים היטב ולא יתייבשו.

רביולי סלק בלי בצק

"אני לא טיפוס של אוכל קיטשי ומתקתק ,אבל הרביולי החמודים
האלה כל כך ורודים ,טעימים וקלים להכנה שכל חומות ההגנה שלי
קורסות".
בערך  12רביולי ,עבור  4אנשים
סלק בינוני-גדול
 50גרם גבינת ריקוטה
 50גרם גבינת פטה
חופן פקאנים
כמה ענפי טימין
פירורי פאנקו
 100מ"ל שמנת מתוקה
חצי לימון
איך עושים
דפי סלק :פורסים את הסלקים במנדולינה על העובי הדק ביותר,
לעיגולים מושלמים .חולטים את דפי הסלק הדקיקים כ 5-דקות
בסיר עם מים רותחים .מסננים ומייבשים.
מילוי 100 :גרם של מיקס ריקוטה וצפתית (או שילוב שלכם),
פקאנים קצוצים וטימין .מועכים עם מזלג ,מתבלים במלח ופלפל
ומוסיפים כף שמן זית.
מכינים רביולי :מניחים כפית מילוי על כל סלק ,מזליפים מעט
מאד שמן זית על עלה נוסף וסוגרים אותו מעל .לוחצים עם הידיים
ומדגישים את הכיפה במרכז .עוברים עם שיני המזלג על השוליים
ויוצרים חריצים עמוקים שיחברו את העלים זה לזה .לא נצמד?
מהדקים קצת עם היד.
אופים :מעבירים בעדינות לתבנית עם נייר אפייה ,מוסיפים פירורי
פאנקו ושמן זית מעל אופים  15דק' על  200מעלות או עד
שהפירורים מזהיבים.
רוטב :מחממים שמנת עם שאריות הסלק שלא נוצלו ומעט
טימין .מוציאים את הסלקים והטימין ממליחים וסוחטים
מעט לימון ,מערבבים.
הגשה :מניחים  3רביולי לאדם ,ומתפרעים עם הרוטב!
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תחתיות ארטישוק אוהבות חמיצות ,אוהבות בשר ,כך שהשילוב
עם לימונים טריים על קליפתם הריחנית והמרירה טיפה הוא שילוב
מוצלח במיוחד ,בממולאים הללו אין אורז או פירורי לחם כך שהם
תקניים לחלוטין למקפידים על תזונה דלת פחמימות .זהו תבשיל
מענג ומשובח שיתאים לכל מטבח ,יחמם וישמח כל ארוחה.

"פתיתים" ,הבלוג של גל (כותב מוכשר בן  35החתום רק בשמו
הפרטי) ,הוא בלוג אוכל יוצא דופן .שמו אמנם הוא כשם המאכל
הבסיסי ביותר בארץ  -פשוט ,מנחם וכזה שכל אחד יכול להכין ,גם
מי שהמטבח עבורו הוא ארץ לא נודעת .אך השם אינו מעיד כלל
על אופיו של הבלוג שתכניו מורכבים ,נועזים וניסיוניים .הגולשים
שאוהבים את הסגנון הנועז והאקספרימנטי מצביעים במקלדת
– עשרות אלפי גולשים בחודש במבקרים בבלוג של גל ,רבים
מהם על בסיס קבוע" .אני לא בשלן מקצועי" ,מעיד גל על עצמו.
"התחלתי לפני כשנתיים וחצי עם בלוג שהוא סוג של תרפיה .זה
תחביב גדול שבו אני מכנס במקום אחד כמה מהאהבות שלי:
אוכל ,צילום ,כתיבה ואינטרנט .הבלוג נוצר כדי שאוכל לתעד את
מה שאני עושה .זה  15שנה שאני חוקר ומסתקרן במטבח .בשלב
מסוים החלטתי שאני לא רוצה שמה שאני מכין יאבד ועל כן,
באמצעות הבלוג ,אני מתעד את מה שעשיתי .עם הזמן התחביב
התפתח וצבר תאוצה .רוב הדברים שאני מבשל לא קונבנציונאליים
ואני שמח שקוראים אמיצים מנסים את מה שאני עושה וכמעט
תמיד אוהבים את זה".
במה אתה שונה מבלוגרים אחרים?
"אני אוהב לנסות ולהעז ,אוהב אתגרים ,פחות טכניים ויותר שילובי
טעמים קונספטואליים .במקצועי אני מפתח משחקי אינטרנט
ומהעולם המקצועי אני מביא את הצורך לחדש ולהביא דברים
שיאתגרו אותי .הבלוג הוא סוג של חלון ראווה למשחקים שלי
במטבח .זה בלוג אישי שלא מתייחס לחגים ולאירועים אלא למה
שמעניין אותי ואת הקהל שלי".
חשבת להפוך את הבישול למקצוע? לפתוח מסעדה,
להשתתף בתכנית טלוויזיה?
"הבלוג פופולארי מאוד והיה השנה מועמד ל'בלוג השנה' בטקס
פרסי האוכל של 'טיים אאוט' ,ועדיין אני לא מרוויח ממנו שקל .הוא
חף מפרסום ומבחינה כלכלית הוא לא מממש את הפוטנציאל של
הכניסות אליו .אני לא מתכוון להפוך את הבישול למקצוע .קיבלתי
הצעות להוציא ספר בישול ,להשתתף בתכניות טלוויזיה ולהוציא
אפליקציות .כרגע אני עובד במשרד פרסום כמנהל קריאייטיב
בתחום המשחקים ובישול כמקצוע לא יאפשר לי לעבוד בעבודה
שאני אוהב .אני משתתף רק בפעילויות ללא רווח ,ברגע שזה הופך
עסקי אני לוקח צעד אחורה .אני מקבל הרבה הצעות אבל מרגיש
שזה יפגע באמינות של מה שאני עושה ושומר את זה נקי".
אף אחד גם לא באמת יודע מי אתה.
"נכון .אין תמונה שלי ואף אחד מהגולשים לא יודע מי אני וטוב לי
ככה .הבלוג גדול ומפורסם ואני שומר על
אש קטנה".
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ה"סלסלה של מיה ואודי" היא יותר מסתם סלסלת נצרים .מדובר בשמו
של הבלוג הזוגי של מיה שטרן ואודי פולק ,הפועל כשנה וחצי בהצלחה רבה.
אודי תורם חלק ניכר מהכתיבה ומיה ,שוקולטיירית ובעלת בית ספר לשוקולד
ולפיסול יצירות משוקולד ,תורמת בעיקר את הקולינריה ואת הצילומים.
ההתחלה היתה בבלוג שכתבה בתפוז" .הסקרנות שלי למתכונים ומכשירים הביאה אותי
לכתוב .מתפוז הגענו לבלוג עצמאי ,שהוא סוג של מגרש משחקים שכייף לחלוק בו דברים
עם אחרים .כיוון שאנשים התרגלו כבר לא להגיב אלא לעשות 'לייק' אני מקבלת המון
לייקים ומדי פעם שאלות או תגובות".
"אוכל זה הפייבוריט שלי וכיוון שעיקר העיסוק שלי כיום הוא בשוקולד ,הבלוג משלים את
מה שאני אוהבת ומעניק לי את האפשרות לעסוק בצדדים אחרים של קולינריה ,לבשל,
לסקר דברים ,כלים ,אירועים במטבח .כייף לי לחלוק את ההתנסות ,את ההמלצות,
הטיפים ,ההתלהבות" ,מסבירה מיה.
מיה ואודי ניזונים מ"תזונת פלאו" המבוססת על תזונה שצרך האדם הקדמון לאורך מיליוני
שנות אבולוציה" .האדם הקדמון חי על ציד ולקט ,התזונה הכי טבעית שיש לעולם להציע.
בשר ושומן מהחי ,קצת ירקות ,דגים ,אגוזים ,שורשים וביצים ,במקום אוכל תעשייתי ומעובד
שחשוד כגורם לסיכון בריאותי עצום .כבר למעלה משלוש שנים אנחנו חיים על תזונת
הפלאו – ללא סוכר או גלוטן ,ללא מוצרי חלב ומזון מוכן ומתועש .יש כיום התעניינות רבה
בתחום ולכן קיים גם צימאון למתכונים".
כיוון שצריכת הבשר בפליאו רבה ,רכשו השניים גריל  MAXIM GTI4מחברת כרמל דיירקט
לפני זמן מה ,והקדישו לו פוסט שלם בבלוג תוך שהם מצלמים ומתארים את "החתיך
החדש שלנו" מכל זווית אפשרית" .לפני עשור רכשתי מהחברה את ה'קוב' – גריל דמוי
ביצה לעישון בשרים .כיום ,הקוב נמצא בתוך הגריל הנוכחי ומדי פעם אנחנו משתמשים
גם בו .הגריל הוא תענוג גדול עבורנו .הוא לא מצריך בישול ארוך ,ומאפשר לנו להכין המון
דברים על בסיס יומיומי שאנחנו משתפים בהם את הקוראים בבלוג  -צליית בשר ,דגים,
ירקות ,אני מטגנת בעזרת כירת הצד שבגריל ביצים ונקניקיות .המטבח שלנו עבר החוצה
עם הגעת הגריל הביתה".
כלי נוסף של החברה שמיה מחוברת אליו בכל נימי נפשה הוא ה."MASTER SLICER"-
"מדובר במכשיר קסמים מבחינתי .הוא מדהים ,איכותי ,ועושה את העבודה תוך שניות .מאז
שהוא אצלנו בבית הוא נמצא קבוע על השיש ואני אוכלת סלט מדי יום כי אין יותר עצלנות.
אני מכינה בעזרתו סוגי סלט שונים וגם קוצצת כרוב ,בצל ,נעזרת במקצף הביצים לחביתה,
מסמיכה מזון למרק .זה תענוג גדול שעד כה הוקדשו לו שני פוסטים בבלוג".
מהו סוד קסמם של הבלוגים?
"הבלוג הוא משהו נצחי .אנשים נהנים ממנו שוב ושוב ,והוא לא נגמר .יש ארכיון ויש פוסטים
שאנשים מגיבים עליהם למרות שנכתבו כבר לפני למעלה משנה .מעבר לכך יש בבלוגים
נימה מאוד אישית .כתבות בעיתון מרוחקות יותר כי כותב אותן
עיתונאי מקצועי ואילו כאן יש אפשרות לכל מי שרוצה
להתבטא .כשמשהו נכתב על ידי אדם מהשורה ,הוא
נראה אמין יותר ,כי המטרה היא לחלוק ואינה מגיעה
משום מקום מקצועי .אנשים אוהבים אוכל והמוני
הבלוגים בעולם מקשרים ,מעניינים .אני לומדת
המון על פליאו מבלוגים מחו"ל ובכלל נהנית
להסתכל מה יש לעולם להציע .כשאני מחפשת
מסעדה או המלצה לכלי או מתכון אני מעדיפה
להסתכל בבלוג ולא בספר או בכתבה".

ארטישוק ממולא בשר ברוטב לימוני

פתיתים של שמחה
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קבלו את המאסטרו
הוא קוצץ ,חותך,
פורס ,מקציף ,מערבל
ומערבב והכל בשניות
ספורות ,ללא צורך
בחשמל ובקלי קלות |
תכירו את
ה,MASTER SLICER-
הכלי אשר חברת
כרמל דיירקט
אחראית לפיתוחו
והזוכה הגדול בפרס
מוצר השנה 2014
בקטגוריית כלי מטבח
מאת :שרון חן

ה

מוצרים הטובים והיעילים בעולם ,מסתבר ,לא חייבים להיות דיגיטאליים ,ממוחשבים או
חשמליים .החוכמה האמיתית היא להמציא את הכלי המושלם שישלב קלות הפעלה,
פשטות בשימוש ותוצאה מושלמת .את שלושת אלה אפשר למצוא ב ,MASTER SLICER-מעבד
מזון ידני מחומרים פלסטיים ,ידידותי למשתמש ולסביבה ,בעל עיצוב נעים וכובש ,אשר עושה
חיים קלים במטבח לכל מי שרוצה לקצוץ ,לפרוס ,לערבב ולהקציף ,בכמה שניות.
עד כה נמכרו בישראל למעלה מ 100-אלף מכשירים ולאחרונה נבחר ה MASTER SLICER-על
ידי כ 2,000-צרכנים למוצר השנה בקטגוריית כלי הבית ,ולא בכדי .חברת כרמל דיירקט היא
האחראית לפיתוחו ושדרוגו של המכשיר הרשום כפטנט עולמי .ועוד משהו ,קניתם? יש לכם
שנה אחריות על המוצר.

הנה כמה דברים ששווה לכם לדעת עליו לפני שתתאהבו סופית:
.1
.2

.3
.4

.5
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חיתוך סלט בסכין אורך  5דקות לפחות .ה MASTER SLICER-קוצץ סלט
בפחות מ 10-שניות.
המכשיר הידידותי מושלם להכנת כל סוגי הסלטים ,אבל לא רק .הוא קוצץ במהירות שיא
גם בצל ושום לכל תבשיל וללא דמעה אחת ,טוחן בשר להכנת קציצות ,מרסק עגבניות
לרסק או לשקשוקה ותפוחי אדמה לטובת לביבות ,מקציף ביצים ושמנת לאפייה,
מערבל יופי של רטבים לסלטים וזו רשימה חלקית.
רק ל MASTER SLICER-מבנה סכינים מדורג בו שלושת הלהבים עשויים נירוסטה איכותית
ומגוון מוצרים נלווים כמו מנדולינה ,מסחטת הדרים ,מייבש חסה ,מקציף חלבונים ועוד.
ל MASTER SLICER-ידית הפעלה לחיתוך קל שאינו דורש מאמץ פיזי.
הוא מוצמד למשטח באמצעות ואקום ,ניתן להפעילו ביד אחת בלבד והוא מגיע
עם מכסה פלסטיק לאחסון ושמירה על טריות המזון .סיימתם לקצוץ? תוכלו להשאיר
את הסלט שלכם בקופסה לשעות רבות של אחסון השומר על טריות המזון.
ולבסוף ,ה MASTER SLICER-הוא חלק ממשפחת  SLICERשבה גם קוצצי
ירקות איכותיים לקוביות ושבבים להכנת מגשי ירקות ,צ'יפס וכדומה.

עוגת גזר וקישואים עם חלבה
רות פוזדירקה,
מתכונאית ,בעלת הבלוג "רות מבשלת איכות"
רות פוזדירקה ,בפייסבוק ובאתר יאמי.
בלוגblog.tapuz.co.il/rut15nes :

רות פוזדירקה ,תושבת כפר סבא מאז ומעולם ,נשואה ואם לשניים ,היא
בשלנית מהנשמה ,מהלב .מאז שהיא זוכרת את עצמה ,היא מאלתרת,
ממציאה ,חושבת על אוכל ועל הדרכים לבשל אותו טוב ומיוחד יותר.
"אמא שלי בישלה אוכל מסורתי מרוקאי ,ואני לקחתי את מה שלמדתי
ממנה אחרי שעות שבהן עמדתי לידה במטבח ,חלק שימרתי וחלק
שיפרתי ,שיניתי ,הוספתי גוון וטעם אחר".
אביה נפטר בצעירותה ואמה נפטרה לפני כעשור ,אבל עד היום טעמי
הילדות מבעבעים ומעלים ניחוח מתוך הסירים שלה.
לאורך השנים פיתחה את אהבתה לבישול ,וכיום היא מתכונאית המתחזקת
בלוג המכונה "רות מבשלת איכות" ואתר עסקי שדרכו ניתן להזמין אוכל
הביתה ,שהיא מכינה במו ידיה.
מה את מבשלת?
"הכל .את כל מה שאני אוהבת  -מאפים ,קדירות עם בשרים וחומוס ,עופות
בתנור ,מאכלים מבושלים בסגנונות שונים ,דגים מרוקאיים וגם קציצות,
מיני ירקות ,אוכל מסורתי כמו זיתים מבושלים וסלטים טריים".
את הבישול היא מתאימה לעונה" .אני אוהבת להשתמש בחומרי גלם
טריים שגדלים בעונתם ,כמו ארטישוק טרי או ארטישוק ירושלמי שהוא
מעדן נפלא ,בטטות וגם קטניות שונות .בראש השנה אני מבשלת את
הירקות הטריים ה'חדשים' בעונתם כמו פרסה (כרישה) צעירה ובפסח את
המרק העונתי עם הפול הירוק ,ממש כמו שאמא שלי בישלה לאבא שלי.
אנשים אוהבים את הטעמים האלה עד היום".
אוכל בריא?
"אני מבשלת הכל ,במידה .מכינה גם מזון ללא גלוטן ,ובתפריט ה'רגיל'
משתמשת בהמון ירקות טריים ,לא משתמשת כמעט בסוכר וכשאני
ממתיקה בנגיעות קטנות ,אני עושה את זה באמצעות סוכר חום".
טיפים לבישול נכון?
"לקנות ולבשל בחומרי הגלם הכי טריים  -אני לא נוגעת במיושן ובקפוא.
למנן כמויות מלח ,סוכר ושמן כדי לאזן את הטעמים בעדינות ולא למחוק
את טעמו האמיתי של האוכל .לאלתר ולגוון – קשה לי עם אוכל שחוזר על
עצמו ללא הפסק וגם את האוכל שעושים בכל שישי או בכל חג אפשר
לשנות מעט ,למצוא לו טוויסט שיעשה אותו מעניין".
ל MASTER SLICER-ול BAMIX-התוודעה לפני מספר שנים ומאז ,היא
אומרת ,חייה השתפרו לאין שיעור" .אלה שני כלי העזר המושלמים שלי.
ה MASTER SLICER -הוא קוצץ נפלא ,סוחט ,מקציף ויעיל באופן שונה
בזכות הסכין המשולשת שלו שהיא בפירוש מהפכנית ו'מטפלת' בכל
הירקות הנקצצים בתוך הכלי במינימום מאמץ וזמן ,מה שמאוד חשוב
בשבילי .ה BAMIX-כותש ומרסק בצורה מושלמת ,עם שלושה להבים
חזקים ,מתאים מאוד לריסוק אגוזים ,לכתישת קרח ,להקצפה מהירה
של שמנת ,רטבים לסלטים כמו איולי ומיונז שאני מכינה ,רסקי עגבניות,
קצפות למיניהן .שניהם מכשירים קלים ,יציבים וחזקים ,ופשוט מושלמים.
אם היו שואלים אותי מה הייתי לוקחת לאי בודד ,הייתי לוקחת את שני אלה
לטובת הפן המקצועי ודובדבני אמרנה – בשביל ההנאות הקטנות".

עוגה מדהימה שאיש לא ידע על אילו חומרים היא מבוססת.
מצרכים 4-5 :גזרים מקולפים ומגוררים לרצועות ארוכות
 2קישואים מגוררים לרצועות ארוכות
 3ביצים
כף תמצית וניל
רבע כוס סוכר חום
חצי כוס שמן
 1גביע שמנת חמוצה
כוס מיץ תפוזים
כוס פירורי חלבה
רבע כוס אגוזים קצוצים
רבע כוס חמוציות או צימוקים קטנים
 1וחצי כוסות קמח תופח מאליו
אופן ההכנה :מערבבים בקערה ידנית או במיקסר עם וו
הגיטרה את הביצים ושמן למשך מספר דקות.
משלבים פנימה את הווניל ,הסוכר החום והשמנת .מוסיפים לסירוגין את המיץ
ואת הקמח לתערובת אוורירית ואחידה .בקערה נפרדת מערבבים את הגזר,
הקישואים ,האגוזים ,החמוציות ופירורי החלבה .מוסיפים את תערובת
הביצים מקערת המיקסר ,לתערובת הגזר והחלבה בעדינות רבה.
משמנים שתי תבניות אינגליש קייק או קאפקייקס .יוצקים מהתערובת לתבניות.
מעבירים לתנור שחומם מראש ל 180-מעלות ואופים כ 30-45-דקות.

תבשיל נתחי בשר בקר ובצל
תבשיל בסגנון מרוקאי ,בבישול ארוך
מצרכים 4-5 :ק"ג בשר שפונדרה עם עצם,
חתוך (ניתן להכין גם עם בשר צלעות מס' )2
 7בצלים בינוניים ,מקולפים וחתוכים לרצועות
מלח לפי הטעם
רבע כפית כורכום
אופן ההכנה :מניחים את הבשר בסיר גדול ,מוסיפים מים עד לכיסוי ומבשלים
כשעה וחצי עד לריכוך .לסיר נפרד ,מכניסים שבעה בצלים אותם קוצצים לפני כן
ב .MASTER SLICE-מכסים במכסה ,מניחים על להבה נמוכה מאוד ,מערבבים מדי פעם
ומכסים שוב לאידוי הבצל עד לריכוך .לאחר
אידוי הבצל ,מוסיפים מלח וכורכום
ומערבבים .מוסיפים את הבשר
לסיר עם המים שנותרו מהבישול,
מביאים לרתיחה ,מנמיכים את
הלהבה ומבשלים
כשעתיים עד
להסמכת התבשיל
וקבלת גוון יפה.
אגב ,אין צורך
להוסיף שמן –
נתח הבשר השומני מספק
את הכמות הדרושה.
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לערבב
ולהתאהב
הוא כבר לא ילד ועדיין בנוי
לתלפיות ,משופע באופציות
הפעלה חשובות לכל מטרה
ומצויד בטכנולוגיה שמאפשרת לו
להישאר חזק בכל משימה |
מהיכן הגיע שמו ,ועל שם איזה
שף קרוי אחד מדגמי במיקס?
לפניכם :עשרה דברים שלא
ידעתם על  -BAMIXבלנדר
המוט הטוב
בעולם

1

מוס סלמון

נ

עים להכיר :ה BAMIX-הומצא בחברת  - ESGE AGחברה עצמאית
הממוקמת בקנטון טורגאו היפהפה בשוויץ בשנת  ,1954אז הושם הדגש
במטבח על כלים שיסייעו לעקרת הבית להתייעל .לא מפליא אם כן שעד
היום – הוא עומד במשימה ונחשב לכלי יעיל ומולטי-טאסק בכל מטבח .ואגב,
משמעות המילה  BAMIXהיא ,Beat and Mix :כלומר :לערבב ולהקציף.

מ

בוגר במצב נפלא :ה BAMIX-נחשב
לבלנדר המוט הראשון בעולם ונמכר עם
אחריות ל 10-שנים .מכשיר הבמיקס
ה"מבוגר בישראל" חוגג כיום
 53שנים ,ועדיין עובד! לא
מאמינים? תוכלו לצפות בו
במו עיניכם ,באולם התצוגה
של חברת כרמל דיירקט בע"מ.

3

מ

ב

2

חור ירוק :ה BAMIX-מצטיין בפעולה שקטה
ובמנוע עוצמתי במיוחד בהשוואה למותגים
מתחרים ,במקסימום עוצמה ובמינימום צריכת
חשמל.

4

סתובב לו :ה BAMIX -מצויד
בטכנולוגיית ,AC-MOTOR
המבטיחה כי לא יאט את מהירות
סיבובי המנוע במגע עם מזון .חוזקו ומהירותו מאפשרים אם כן את
הגעתו למהירות של עד  23,000סיבובים בדקה ובחשבון פשוט 383 -
סיבובים בשנייה (!).
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מצרכים 2100 :גרם פילה סלמון |  150גרם גבינה לבנה
קליפת לימון | חתיכת שורש חזרת |  100מ" ל שמנת מתוקה מלח,
פלפל | מספר גבעולי עירית קצוצה
כמה פרוסות ליים
אופן ההכנה :קולפים את החזרת ומגרדים דק עם קליפת
הלימון במעבד  .Bamixבאמצעות להב הבשר,הופכים את
פילה הסלמון למחית.
מערבבים את הגבינה והסלמון ומוסיפים לתערובת .מוסיפים
גם את תערובת קליפת הלימון והחזרת .באמצעות דסקית
ההקצפה ,מקציפים את השמנת עד שתהפוך ליציבה
ומערבבים אותה לתוך מחית הסלמון .מתבלים את המוס
במלח ופלפל ומקשטים בעירית קצוצה ובפרוסות ליים.

6

ב

נוי טוב :ל BAMIX-ארבעה
להבים שונים  -טוחן ,מקציף,
מסמיך ורב-שימושי .בנוסף לאלה,
קיימים עזרים נוספים כמו מעבד
מזון ומטחנת תבלינים ,לטובת
שימוש מגוון ,ובשנים האחרונות
נוספו גם דסקיות החיתוך והפריסה
 – SliceSyהמבטיחות כי אין שום ירק או פרי
שמערבל המוט לא מסוגל להתמודד אתו.
פירוק החלקים קל ונוח וכך גם הניקוי.

5
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ל

א סתם חתיך:
את הBAMIX-
ניתן להשיג בלא
פחות מאשר 13
צבעים שונים:
לבן ,אפור ,כסוף,
ירוק ,תכלת,
ירוק בקבוק ,ורוד ,שחור ,אדום ,כתום,
קיאנטי ,כחול ,צהוב .הוא מתאים לכל
מטבח ובשל יופיו והאלגנטיות שלו ניתן
בהחלט לתלות או להניח אותו על השיש.

7

פסטו פטרוזיליה
מצרכים 2 :וחצי כוסות
עלי פטרוזיליה
 100ג"ר קוביות פרמז'ן
 1כף מיץ לימון |  1שן שום כתושה
מלח ופלפל שחור |  1/4כוס שמן זית
אופן ההכנה :מניחים את כל
החומרים במיכל צר וגבוה,
טוחנים בעזרת ה BAMIX-ונהנים
מקרם בסיס למאכלים רבים או
סתם כממרח נפלא על לחם טרי.

מ

היר ומשגע :זוכרים את הטכנולוגיה המאפשרת לו חוזק ומהירות ,עליה
הוא בנוי? ובכן ,בזכות מנגנון ייחודי ועוצמתי ,ה BAMIX-עומד במטלות
קשות כמו טחינת אגוזים ותבלינים קשים במיוחד ,קרח ובשר ,הקצפת
חלבונים וחלב ,הסמכת מרקים ומיצים טבעיים ,לישת בצק ועוד.

פ

לאש גורדון :החל משנת 2002
משתפת החברה פעולה עם
השף המוערך גורדון רמזי ואף הוציאה
דגם ייחודי על שמו .כיום קיימים דגמי
המכשיר המותאמים אישית לשפים
ולמטבח מקצועי.

שייק בננה
מצרכים 300 :מ"ל חלב
 4-5קוביות קרח
 1-2בננות (אפשר להשתמש במקום בבננות בתפוזים ,תותים,
פטל ופרות אחרים כרצונכם)
כפית אבקת פודינג וניל
אופן ההכנה :שמים את הקרח ,הפירות ואבקת
הפודינג בתוך מיכל הערבול של  Bamixובאמצעות
הלהב הרב שימושי מערבבים עד ליצירת מחית חלקה.
מוסיפים את החלב ומקציפים את המשקה בעזרת
דסקית ההקצפה עד לקבלת משקה אוורירי וקל.

8

א

אורכו של הBAMIX-

רוך ומשגע:
כ 40-ס"מ ,מאפשר לו לא
רק להיראות אלגנטי ,אלא להיכנס
לתוך סירים וכלים עמוקים עד עומק
של  25ס"מ ,שהם  83%מאורכו.

10

9

ל

טובת התזונה הנכונה :מערבלי
המוט של  BAMIXידידותיים לשימוש,
יציבים ,חזקים ויעילים ביותר .כיוון שכך,
קל מאוד להיעזר בהם לעיבוד מזונות
טריים בתוך דקות ,לצורך הכנת מרקים,
קרמים ,סלטים ומאפים טריים .נותר
לכם רק לנסות ,לערבב ו ...להתאהב!
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המגזין | כלי מטבח

חותכים עניין!

ענקית הסכינים וכלי המטבח הברזילאית " "TRAMONTINAחוגגת  103שנים להיווסדה | עם  18אלף מוצרים המשווקים
בכ 120-מדינות בעולם ,סכינים איכותיות המשמשות את מיטב השפים בעולם ,מחזור מכירות של קרוב למיליארד דולר
וחסות שמעניקה החברה לקבוצות הכדורגל הנחשבות בדרום אמריקה – כנראה ,שזוהי רק ההתחלה!

מ

ה עובר לכם בראש כשאתם חושבים
על ברזיל? סמבה ,עצי דקל ,חופים בלתי
נגמרים ,ים כחול וסמבה .אושר ועוני המתגוררים
בכפיפה אחת ,אירועי הכדורגל הגדולים
בעולם ,ה WORLDCUP-והמונדיאל ,אגוזי
קוקוס ענקיים ודונה פלור ,ועוד קצת סמבה.
אבל זה ,מסתבר לא הכל.
חובבי מטבח מושבעים בכל העולם ,מכורים
למותג ברזילאי נוסף – מוצרי המטבח של
חברת  Tramontinaהברזילאית ,הנחשבת
ליצרנית הגדולה בעולם של מגוון עצום של
סכינים עליהן מעניקה החברה עד  25שנות
אחריות(!) ,כלי מטבח ומוצרי נירוסטה איכותיים.
חברת טרמונטינה –  ,Tramontinaנוסדה בשנת
 1911בעיר ריו גרנדה דל סול ,על ידי וולנטין
טרמונטינה ,אשר סיים את שירות החובה
שלו בצבא והחליט להתמקצע בנפחות בבית
עסק קטן ששכר .עם השנים ,נשא לאשה את
אליסה ,רכש את המקום השכור שבו עבד,
ובית המלאכה של השניים שגשג והפך לחברה
שהתפתחה לאורך  100שנות קיומה וכיום
מעסיקה כ 7,000-עובדים ומייצרת בשבעה
מפעלים ברחבי ברזיל ,מגוון של למעלה מ18-
אלף פריטים שונים המשווקים ב 120-מדינות
ברחבי העולם .בשנים האחרונות ,מייצגת
חברת כרמל דיירקט את חברת טרמונטינה,
ומייבאת ארצה את מיטב מוצרי החברה.
ככל שהחברה הוותיקה מתבגרת ,שמה הולך
לפניה ומשמש שם נרדף לאיכות מוצרים
ולמסורת שרק משתבחת עם השנים .כך
לדוגמה ,קו הסכינים מבית טרמונטינה מאושר
על ידי ה - NSF-הארגון הבינלאומי המוכר
הבלתי תלוי המוסמך לענייני תברואה ובריאות.
החברה שמה לה למטרה לטפל בבעיות
סביבתיות ,מוצריה נעשים תוך שימוש במיכון
המקדם את סילוק המזהמים הנוצרים במהלך
תהליכי העבודה ,כמו שימוש חוזר בדוד שריפת
נסורת של מוצרי עץ ליצירת קיטור ,שימוש
במים ממוחזרים ,ועוד.

22

כרמל דיירקט | עולם של מותגים

המפעל משקיע בהקמת יערות בהם נשתלים
עצים מיוחדים לתעשיית העץ על מנת להימנע
מכריתת עצים בלתי מבוקרת ביערות טבעיים,
ואף הקים יחידת שתילת עצים המכונה "יחידת
בית לחם" אשר החלה לפעול בשנת 1992
ואנשיה ,כולם עובדי טרמונטינה ,מטפחים
ושומרים על מיני עצים וצמחים באמזונס.

כל סדרה והיופי שלה

תכירו כמה ממוצרי טרמונטינה המשווקים בארץ:
 CENTURYסדרת סכינים אשר נוצרה עבור שפים
חובבים ושפים במטבחים מקצועיים כאחד.
העניין המרכזי בסכינים הללו הוא דיוק מרבי
ויכולת לחתוך חתיכות דקות ביותר הנדרשות
במתכונים מיוחדים .סכינים אלה מיוצרות
כיחידה אחת לאורך גוף הסכין (כולל הידית),
מה שמעניק נוחות בשימוש ,מהירות ואחידות
בחיתוך ובעיקר הנאה רבה .הסכינים מאופיינות
בלהב חד במיוחד העשוי פלדת אל חלד,
בעל להב נירוסטה מחוסמת המיוצר בתהליך
 subzeroהמבטיח דיוק וחיתוך חלק ללא
מאמץ .עיגולי האלומיניום בידית מאפשרים
חיבור מושלם בין הידית ללהב הסכין.
מומלץ לחיתוך :בשר ,ירקות ,דגים ,פירות,
וכדומה .לסכיני  25 ,CENTURYשנות אחריות.
 ULTRACORTEסכינים באיכות מעולה לחיתוך
מושלם לכל מטרה ,בעלי ידית מחוזקת עם
מסמרי אלומיניום ולהב נירוסטה המיוצר
כיחידה אחת אשר מעניקה נוחות בשימוש
ועמידות לאורך זמן .הסדרה מאופיינת במחירים
אטרקטיביים במיוחד.
מומלץ לחיתוך :בשר ,ירקות ,דגים ,פירות
וכדומה 5 .שנות אחריות.
 PROFISSIONALסדרת סכיני קצבים ביתית,
עשויים " - "HIGH CARBONנירוסטה מיוחדת,
המייעדת את השימוש בהם לשפים חובבים,
מטבחי גורמה ,קצבים ושימוש מקצועי .השימוש

בנירוסטה הייחודית ,הופך את הסכין להיגיינית
ובטוחה ביותר להכנת מאכלים שונים ,הן בזכות
ידית האחיזה העשויה  POLYPROPYLENEו-
 MICROBANוהן בזכות השימוש בחומר אנטי
בקטריאלי המונע היווצרות פטריות ובקטריות
ומונע החלקה בעת החיתוך.
סכיני הליין ,מאופיינים בעמידות ויכולות חיתוך
יוצאות דופן.
מומלץ לחיתוך :נתחי בשר גדולים ,ירקות,
דגים ,פירות וכדומה 10 .שנות אחריות.
 - PROCHEFסדרת סכינים המיועדת לשפים
חובבים במטבח הביתי ,לעובדים במטבחי
גורמה ולחובבי עיצוב .הסדרה מגיעה
במארזים אישיים ויוקרתיים ומאופיינת
בעיצוב מרשים ואיזון מושלם מבחינה
ארגונומית ,בזכות אחיזה נוחה במיוחד.
הסכינים מיוצרים כיחידה אחת לאורך כל גוף
הסכין ,כולל הידית ,מה שמעניק נוחות בשימוש
ואחידות בחיתוך .השימוש הוא בנירוסטת "HIGH
 "CARBONמה שהופך את הסכין ליצירה
מושלמת לשימוש מקצועי ,חדשה ועמידה
לאורך זמן .לסכיני הליין 25 ,שנות אחריות.
סכו"ם  CHURRASCOסכו"ם שניתן להשיג
ביחידות בודדות או בסטים ,מיועד בעיקר
לחיתוך ואכילת בשרים .מתאים לשימוש
ביתי או מוסדי כמו מסעדות ,בתי מלון,
קייטרינג וכדומה .הסכו"ם עשוי נירוסטה
איכותית ומאובזר בידית  POLYWOODמיוחדת
המאופיינת בחוזק ועמידות .החומרים מהם
עשוי הסכו"ם עמידים במים ,אינם נשחקים,
לא צוברים בקטריות בדומה למוצרי עץ
רבים ,וניתנים לשטיפה במדיח .להשיג בשני
צבעים :אספרסו (חום) וקיאנטי (אדום).
בנוסף לסדרות אלה ,משווקים כחלק מהמותג,
מחבתות וסירים מנירוסטה איכותית ,מערכות
סכו"ם מהודרות וכלי אכסון ,כולם עשויים
נירוסטה איכותית.

צעירה (ואיכותית) בת 100

תכירו כמה ממוצרי טרמונטינה המשווקים בארץ:
 .1טרמונטינה נחשבת לאחת מהחברות המובילות בעולם מוצרי הבישול 18 .אלף מוצריה משווקים בכ 120-מדינות בעולם,
והיא נחשבת לחברה אמינה ומכובדת .2 | .החברה מייצרת עזרים לבישול ,סכו"ם ,סכינים מקצועיים ,מוצרי נירוסטה לבית,
מוצרים לגינון וחקלאות ובנייה ,כיורים ומשטחי חרסינה ,סירים ומחבתות ,מוצרים לפיקניק וכן מוצרי עץ ופלסטיק איכותיים
כמו ריהוט גן ,ריהוט משחק לחצר ולבית לילדים ועוד .3 | .לחברה מחזור שנתי של  964מיליון דולר .4 | .המוצר הנמכר ביותר
של החברה הוא סכין שף .5 | .לחברה למעלה מ 100-דגמי סכיני שף הנבדלים זה מזה בלהב ובידית .6 | .בשנת ,2013
מכר המותג כ 650-אלף סכיני סטייק באירופה בלבד .7 | .במסעדתו של השף המפורסם ג'יימי אוליבר ("השף הערום")
בבריטניה משתמשים בסכיני הסטייק של טרמונטינה .8 | .לטרמונטינה כ 7,000-עובדים בשבעה מפעלי ייצור בברזיל.
כל מפעל מתמחה בקו מוצרים אחר .9 | .כחלק מהאג'נדה שלה לשמור על הסביבה ,תומכת חברת טרמונטינה בהקמת
יערות שבהם גדלים עצים לתעשייה ואלה מונעים את כריתת היערות ובמפעליה משתמשים במכשור שנועד להקטין
את זיהום האוויר בתהליכי הייצור .10 | .חברת טרמונטינה היא מעניקת החסות הרשמית למגוון קבוצות כדורגל בדרום
אמריקה כמו  -ברזיל אינטרנשיונל ,פרגוואי-אולימפיה ,בוליביה-קלאב בוליביה ,פורטוגל-גרמין ,צ'ילה–אוניברסיטת צ'ילה.
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