המגזין | גריליים

World of Brands
מגזין לגריל | אוכל טוב וסגנון חיים | מבית כרמל דיירקט

המסעדן ניני נוף על אהבה מצלייה ראשונה
סוד הגן .הקשר בין ריהוט גינה לאירוח המושלם

אדוארד ויצמן ,בשלן וג'נטלמן
כך תבחרו את הנתח הנכון לתבשיל הנכון

כרמל דיירקט | עולם של מותגים
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המגזין | גריליים

המגזין | תוכן

קוראים יקרים,

נשמח לעמוד לרשותכם בכל
עניין או שאלה.קיץ נעים ושמח!

World of Brands

 | mishka.co.il | brain power - ahoy creativeט.ל.ח

הקיץ מביא עימו בשורה נעימה של
חירות ושל חופש .אין זמן מתאים
מזה להתחדש ,להתארגן ,לרהט
ולשדרג את הגינה ,להכניס צבע
ואיכות לחיים ,ובעיקר – להוסיף
באחת הפינות גם גריל איכותי
שיעניק טעם לחייכם ,בכל מובן.
גרילי הגז כבשו את אירופה וארצות
הברית לפני עשורים רבים ,ובשנים
האחרונות הם מגיעים ארצה
וכובשים גם את לב הצרכנים
הישראלים .גריל הגז הוא לא
עוד סתם פריט יפה לגינה או
למרפסת .הוא מאסיבי ויפהפה,
קל לתפעול ,נוח לאחזקה ופותח
דלת לחוויה קולינארית אמיתית.
חברת "כרמל דיירקט" גאה להציג
את מגזין הגריל והפנאי הראשון,
העוסק בדרכים לרכישת גריל
החלומות ,אותו אפשר למצוא בין
שפע הדגמים שהחברה מייבאת
ארצה מארצות הברית ,ארץ הולדת
מותג הגרילים האיכותי .GRAND HALL
בנוסף ,לפניכם שפע כתבות
על אוכל טוב (כולל מתכונים
להנאתכם) ,צלייה נכונה וגאדג'טים
מפנקים לבישול קל ונעים.
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הפותחן
הגאדג'טים שיעשו לכם שמח במטבח
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תתחילו להגריל
הדרך אל גריל החלומות שלכם
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סוד הגן
הקשר בין ריהוט גן קסום לאירוח המושלם
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סיפור עם בשר

ניני נוף ,שף ובעלים של "מקום של
בשר" על אהבה מצלייה ראשונה

18

אדוארד הראשון
אדוארד ויצמן על האהבה לבישול
והאהבה לכתיבה שהולידו את הבלוג שלו

"כרמל דיירקט"

22

לנתח נתחים
"מוזה" פלטפורמות שיווק אפקטיביות
עורכת שרון חן | עריכה גרפית דדי כהן
ויצמן  70תל-אביב .מיקוד62262 :
טלפון03-6226228 :

משה גלקופ מ"הבשרים של זלמן" על איך
מתאימים את הנתח הנכון לתבשיל הנכון
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כשליד הצלחת מחכה לך סכו"ם רציני שחותך בשר ותפוחי אדמה
כמו חמאה וננעץ בקלות גם בירקות הכי קשוחים ,כל ארוחה קטנה
עליך .תכירו ,טרמונטינה ,סכו"ם ברזילאי עם מסורת של  100שנה.

צילומי ניני נוף ,סבינה ולדמן ואדוארד וייצמן :אוהד אשר | צילומי רהיטי גן :חברת  | HARTMANצילומי גרילים :חברת  | GRAND HALLצילומי וידיאו :דן סחר

כרמל דיירקט | עולם של מותגים

 TRAMONTINAסכו“ם עם שיניים

אחרי שתאכלו איתו פעם אחת לא תבינו איך הסתדרתם בלעדיו.
כרמל דיירקט | עולם של מותגים

לפרטים www.carmeldirect.com | 1700-700-642 :חפשו אותנו גם ב-
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עולם של מותגים

המגזין | הפותחן

המגזין | הפותחן

העולם הוא עגול
 - SUNCHAIRספת שמש ייחודית מסדרת  ,ORGANICשל
חברת  HARTMANההולנדית .עגולה ,אורגנית וייחודית.
מסגרת הספה עשויה פלדה איכותית וגוף
הספה עשוי סיבי ראטן .הספה עמידה בפני
קרני  UVומים .כרית הספה אורגנית ,עשויה
בגימור גבוה ובעלת מילוי  QDFספוג מוקצף,
נוח להפליא ,אנטי-בקטריאלי ועמיד בפני
מים ,כתמים ,כלור ומי ים 3 .שנות אחריות.

הכי מקסים שיש
 ,MAXIM 482גריל מובנה (בילד אין) מצוין לשילוב במטבחי גינה
בנויים .כולל ארבעה מבערים מנירוסטה  ,304משטח צלייה
בגודל  48X64ס"מ ,מבער צד ומבער אחורי אינפרה אדום,
משטח חימום בקומה שנייה ,ארבע רשתות בישול מברזל
יצוק מצופות פורצלן ,הצתה אלקטרונית
בלחיצת כפתור ,מד טמפרטורה ומפזרי
להבה אף הם בציפוי פורצלן.
עוצמת חום.BTU 90,000 :
 5שנות אחריות.

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

תכלת השמיים

החיים הם פיקניק!

 - SERIESמערכת ישיבה פינתית מסדרת "."ORGANIC BALLET
עשויה נירוסטה וסיבי ראטן בעובי  2מ"מ .עמידות גבוהה
בפני מים וקרני  .UVהכריות :אורגניות אנטי-בקטריאליות,
עשויות  - QDFספוג מוקצף המתייבש במהירות ,ומילוי
המבטיח עמידות למים וכתמים ,כלור ומי ים.
מידות  :גובה 65 :ס"מ ,רוחב 91 :ס"מ ,עומק 91 :ס"מ.
גוון :מסגרת :לבן ,כריות :תכלת 3 .שנות אחריות.

מהסכו"ם האיכותי ועד מיטת השזוף העגולה | מה"סלייסר" המעולה לסלט
המושלם ועד מערבל היד שישנה לכם את הסטנדרטים במטבח | מהסט
המהודר לגינה ועד הגריל המושלם שיכניס טעם לחייכם | תתחילו לחגוג

איקס ,מיקס ,במיקס

חותכים עניין

בלנדר המוט של חברת "במיקס"  - BAMIXמקצועי ,יפהפה וידידותי
למשתמש ,מיוצר בשוויץ משנת  ,1954והופך בתוך דקות למערבל המזון
הנוח ביותר במטבח .בסדרה ,בלנדרים בגובה  13ס"מ לעבודה קלה של
טחינה ,הסמכת מרקים ,רסק וכדומה וכן " -במיקס – גסטרו  "200בעל
מוט באורך  19ס"מ לעבודה בסירים עמוקים ועם כמויות גדולות של מזון.
לבמיקס שלושה להבים מתחלפים ומנוע עוצמתי לעומסים גבוהים
( .)RPM 17,000הוא חסכוני בחשמל ,שקט וקל לניקוי.
 10שנות אחריות (!).

תכירו את ה" - Slicer -סלייסר",
קוצץ הירקות הידני המתקדם בעולם,
בעל  3סכינים מתחלפים לקיצוץ
דק  /גס של סלט קוביות (כולל עגבניות),
צ'יפס או פרוסות .כולל מיכל קיבולת
עם מכסה לשמירת טריות הסלט.

סכו"ם עם שיניים!
זה למעלה מ 100-שנה מייצרים בחברת
"טרמונטינה" הברזילאית כלי מטבח ובהם גם סכו"ם
משובח ואיכותי עשוי פלדת אל חלד בשילוב ידיות
פוליווד – תערובת עץ מיוחדת בשלל גוונים יפהפיים
כמו אספרסו או קיאנטי .הסכו"ם עמיד בחום
ובפני מכות ונפילות .סכיני החברה מגיעים בגדלים
שונים ,מעולים לחיתוך בשר ולכל שימוש במטבח
וניתנים לשטיפה במדיח כלים 5 .שנות אחריות.

אינטר אקטיבי
צומת הT-

גריל חדשני ומסוגנן מבית  .GRAND HALLדגם נייד אידיאלי למרפסות
עם גומחה חבויה למיכל הגז ,ארבעה מבערי נירוסטה ומפזרי להבה
בציפוי פורצלן .לגריל מדפי צד מתקפלים ,משטח צלייה בגודל
 45X55ס"מ ומשטח חימום ובישול בקומה השנייה – שתי
הרשתות עשויות ברזל יצוק ומצופות פורצלן ואמייל .כולל
גם :הצתה אלקטרונית בלחיצת כפתור ,מד טמפרטורה ושני
כפתורי הפעלה .עוצמת חום ,BTU 48,000 :מידות :עומק 54
ס"מ ,גובה  120ס"מ ,אורך  116ס"מ 5 .שנות אחריות.
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עבודת מאסטר
"מאסטר סלייסר"  – MASTER SLICERמוצר חדש
מבית חברת כרמל דיירקט ,משווק מתחילת .2012
מעולה להכנת סלטים ,בשר לקציצות ,ריסוק
תפוחי אדמה להכנת לביבות ,הכנת רסק פירות,
רסק עגבניות בשום ועשבי תיבול לשקשוקה,
סלטי ביצים ותפוחי אדמה ,כבד קצוץ ועוד מגוון
אפשרויות .פעולת החיתוך  /ריסוק מתבצעת
על ידי מספר מועט של סיבובי ידית ובקלות
מפתיעה .שנה אחריות מלאה למוצר.

 – GTI3 INTEGRILLהמילה האחרונה
מבית  .GRAND HALLגריל עוצמתי
המיוצר בטכנולוגיות ה .INTEGRILL-כולל
שלושה מבערי נירוסטה איכותיים ובעל עוצמת חום
גבוהה וניצול חום בצורה יעילה ,צריכת גז חסכונית
– כ 15%-פחות מגריל דומה ,וכן כירת צד ומשטח
צלייה בגודל  45X60ס"מ .רשתות הצלייה מעוצבות
בסגנון  TYPE ANGELומונעות טפטוף של שומן על
מבערי הנירוסטה של הגריל .השומן ניגר מהבשר
על משטח הצלייה ומתאדה בחזרה למזון  -תהליך
התורם לעסיסיות הבשר הנצלה 5 .שנות אחריות.

כרמל דיירקט | עולם של מותגים
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המגזין | גרילים

תתחילו להגריל!

האהבה בין הקהל הישראלי לגרילי הגז פרחה רק בשנים האחרונות אך מאז היא צומחת והופכת לטרנד של ממש | יובל
טוניס-סלע וטל הלפרין ,שניים מהשותפים בחברת כרמל דיירקט ,המייבאת ארצה את מותג הגריל הבינלאומי
" "GRAND HALLמסבירים למה גריל ומעניקים טיפים בדרך לבחירת גריל החלומות שלכם | ראיון מדליק

כ
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ההיענות היתה מדהימה

החיפוש אחר המותג המושלם הביא את
השותפים לחברת "" ."GRAND HALLמדובר

צילום :אייל ודקל ,גננות ואדריכלות נוף

מו חלומות גדולים רבים שמתחילים
ברעיון קטן ומלהיב ,הכל החל בארוחות
ערב משפחתיות בבית ילדותו של יובל טוניס
סלע ,אחד מבעלי חברת "כרמל דיירקט"."לפני  20שנה אבא שלי הביא מחו"ל גריל גז
וחיינו השתנו .מסביב כולם חשבו שהשתגענו
כי הרי יש מנגל אז מה פתאום 'על האש' על
גריל גז? אבל אנחנו שמנו לב שהארוחות
המשפחתיות של שישי בערב הופכות יותר
כייפיות ואטרקטיביות .זה היה טקס כזה ,לשבת
בגינה עם המשפחה ,האוכל היה טעים ועסיסי
והאווירה היתה נינוחה" ,הוא נזכר" .לא היו לנו
ספרי הדרכה ,הכל היה מאוד ראשוני ולקח לנו
שנה בערך להבין מהן היכולות של גריל הגז
וכמה אפשר להפיק ממנו .לאורך הזמן ,שדרגנו
את הארוחות בכמה רמות .התמכרנו לשיטה,
והמחשבה לייבא גרילים כאלה לארץ נבטה
כבר אז .הקהל בארץ לא היה בשל לכך אבל
ידענו שיגיע יום ונעשה את זה".
 20שנה עברו מאז והזמן הגיע .יובל הקים עם
שותפים חברה לכלים וגאדג'טים איכותיים
לבית ולמטבח הכוללת שמות כמו קוצץ
המזון האיכותי " ,"BAMIXסכינים מבית החברה
הברזילאית טרמונטינה ,כלים
של השף המוכר מאריו
באטאלי ואחרים.
את
"צפינו
ההתפתחות
הקולינארית
הגדולה בארץ ,וב 5-6-השנים
האחרונות ,חשבנו שאם כלי בית
יוצאי דופן – למה לא לקחת את
זה צעד אחד קדימה ,או נכון יותר
– החוצה?" ,מספרים טוניס-סלע
ושותפו ,טל הלפרין.
היתה לכם תחושה שהקהל
הישראלי מוכן לכך כעת?
"הרגשנו שכן .הישראלי נוסע
בעולם ,הוא מכיר מחוזות

קולינאריים ומעריך חידושים וגאדג'טים וכמובן
אוכל טוב .המשפחתיות וההתכנסויות עם
חברים חשובות לישראלים ,שאוהבים לחגוג עם
אוכל טוב ,ומוכנים להשקיע למענו .גריל נראה
לנו המוצר הנכון".
מה יש בגריל הגז שכל כך תפס אתכם?
"גריל הוא שם נרדף לארוחה שלמה במכשיר
אחד – מהבשר ועד הירקות הצלויים ,מהדגים
ועד הקינוחים" ,מעיד טוניס-סלע" .זו חוויה
כייפית ,נעימה ,שמשלבת גסטרונומיה עם
תרבות בילוי ופנאי וכשמדובר בגריל גז,
הכל מאוד קל לתפעול .פשוט מדליקים וזה
עובד .כיוון שכך ,מדובר במשהו מאוד פרקטי
המאפשר אירוח כמויות גדולות של אורחים
ללא מאמץ .אין צורך לעמוד ,לנפנף ,לחכות
לשלב שבו העץ יהפוך לפחמים .ולא רק בסופי
שבוע  -גם באמצע השבוע אנחנו מוצאים את
עצמנו לא פעם מוציאים בשר ומכינים בקלות
במקום להתחיל להתעסק עם בישול שאורך
זמן – קצת פרגיות ,סטייקים ,אפילו מעורב
ירושלמי הכנו במהירות לחברים הרעבים ,ממש
כמו בסטיקיות מובחרות".
"מזג האוויר בארץ אידיאלי ואי אפשר שלא לנצל
את היתרונות הטמונים בגינה בערך  9חודשים
בשנה" ,אומר הלפרין" .גריל פותר את בעיית
ה'מה אוכלים היום' כי תמיד אפשר לצאת ממנו
לכיוונים מעניינים של צלייה ,ירקות על האש,
דגים ,שיפודים שונים ,והכל בקלות רבה .עוברים
אצל הקצב ,ותוך  5דקות הגריל מוכן לעבודה.
גם לאנשים ששומרים על דיאטה גריל גז הוא
פתרון מושלם  -פחות לחמים ומאכלים כבדים
ויותר חזה עוף או דגים בגריל .אין צורך לטגן
בשמן או ברטבים עתירי קלוריות .אם מחברים
את כל הדברים הללו ביחד הרי שאין ספק
שאיכות החיים עולה באורח דרמטי".

בתאגיד עולמי שקיים למעלה מ 40-שנה.
החברה יושבת בארה"ב וסניפיה המרכזיים
ממוקמים בהולנד ובאוסטרליה .למרות הוותק,
מתכנניה שוקדים כל העת על פיתוח מוצרים
נוספים ומחפשים פטנטים לצלייה טובה יותר
ואת החומרים הטובים ביותר לבנות מהם את
הגריל שלהם .החידושים האחרונים בתחום הם
חימום במבערי  CROSS RAYSאינפרא-רד שעד
היום היה ניתן למצוא רק במוצרים חשמליים,
שתפוקת החום שלהם אדירה והם חסכוניים
ומצוינים לשימוש ,או רשתות INTERGRILL
המאפשרות צלייה מהירה וחסכונית במכשירים
קטנים יחסית".
ההצלחה היתה מיידית ומפתיעה" .נדהמנו
מגודל ההיענות .הרגשנו שהשלמנו לאנשים
את המשבצת החסרה בפאזל .גדלנו במהירות
בעשרות אחוזים במכירות שלנו והכי חשוב -
אנשים אומרים לנו שזה המוצר הכי טוב שקנו
לעצמם הביתה".
אנשים שואלים אתכם? מראים הבנה?
הלפרין" :הצרכן הישראלי הוא סוחר גדול .אנשים
מגיעים ,שואלים שאלות ,רוצים לדעת לפרטי
פרטים .מבינים שכדי לקנות מוצר שיאריך ימים
שווה להשקיע עוד קצת ולהגיע לתוצאה שווה.
ועוד משהו שאפשר להבחין בו – ישראלים
שכבר חוו גריל גז מקצועי בעבר ,נוטים לקנות
בקנייה הבאה ,גריל גדול והרבה יותר איכותי".
במה צלייה בגריל שונה מצלייה במחבת?
"למחבת על הגז אין נפח ועוצמות של גריל
גז .פחות נוח להכין מגוון גדול של מאכלים על
הפלטה .המרחק בין האש והפלטה קרוב מדי
וקשה לשלוט בעוצמות הצלייה .לכך צריך
להוסיף את העובדה שאת הגריל מפעילים
בחוץ ,מה שמונע ריחות צלייה ועשן בבית".
יש מאכלים שאי אפשר להכין על הגריל?
"הגריל מגיע עם עזרים נוחים שמאפשרים
להשתמש בו להכנת כל סוג של מזון .אחת
מאלה היא ה'פלאנג'ה' – פלטת ברזל שעליה
מכינים את המעורב ,מוקפצים ,ירקות

יובל טוניס-סלע וטל הלפרין.
"איכות החיים עולה באופן דרמטי"
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חתוכים ,דגים ברוטב וכדומה .ירקות צלויים קשה
לצלות על הכיריים ,וטעמם על הגריל מדהים" ,מעיד
טוניס-סלע" .יש גם משטח הגבהה לרוסטביף עם
מגשית למטה ליין או רוטב ,שיפוד לצליית עופות או
נתחים שלמים גדולים שמומלץ לעשן ,רשת קומה
נוספת שעליה מכינים נתחים שצריכים צלייה איטית
ורחוקה מהאש או נתחים להפשרה ,וכמובן – בל
נשכח את מכסה הגריל עצמו שבמחי הורדה ,הופך
את הגריל לתנור או למעשן עדין .כך אפשר לצלות
נתחי אסאדו או להניח תבנית על הרשת ולאפות –
עוגות ,עופות ,תבשילי קדירה".

אתה השולט בגריל

מה הטיפ החשוב ביותר לצלייה פשוטה ,נניח
של סטייק?
"כשמכינים סטייק מתחילים עם צלייה בחום גבוה
כדי 'לסגור' את הבשר ואחרי כן מנמיכים וצולים  -מה
שאי אפשר לעשות בגריל פחמים" ,אומר טוניס-סלע.
"זה משאיר את כל העסיסיות בתוך הנתח .בשורה
התחתונה – אתה שולט בגריל ולא הוא בך".
גריל גז מייצר פחות עשן?
"בוודאי ,בגרילי גז ,בין המבער לרשת הגריל יש מפזרי
להבה שמונעים מהשומן לטפטף על המבערים ויש
גם גרילים הבנויים בטכנולוגיה חדשה שבה המבערים
בנויים בצידי הגריל ואז אין לשומן כל גישה אליהם".
בריאות?
"בוודאי! אותו שומן מדובר שמטפטף על הפחמים
עולה כעשן ונכנס לבשר הנצלה מכיל רכיבים
מחמצנים ומזיקים לבריאות .בגריל הגז אין פחמים,
השומן נוטף על מגשיות ואיכות הבשר טובה יותר".
איך מרגילים אומה שלמה שרגילה לנפנף,
להתאהב בגרילי גז?
"ראשית" ,הם מעידים" ,גרילי גז כבר קיימים בבתים
רבים ואנשים טועמים אצל מכרים וחברים אוכל
איכותי וטעים ומבינים שאפשר גם אחרת .אבל
האמת היא שאנחנו לא מנסים לשכנע אף אחד.
אנחנו אומרים ללקוח שלא משוכנע 'קח את גריל הגז
ותשאיר אצלך גם את גריל הפחמים .בעוד שנה חזור
אלינו וספר לנו באיזה מהם אתה משתמש ואיפה
האוכל יוצא יותר טעים' .אנשים חוזרים ואומרים
 צדקתם".אגב ,איפה מניחים דבר כזה?
"בעלי גינות גדולות רוכשים גריל גדול או בונים נישה
ויוצרים מטבח חיצוני עם מקרר ועם גריל" ,אומר טל
הלפרין" .אנשים שחיים בעיר בדירה עם גינה קטנה
או מרפסת  -יש לנו בשבילם גריל מצוין שרוחבו

 80-120ס"מ ,מעוצב בצורה חכמה ,נעימה ואלגנטית
וכך זה משדרג את המרפסת ולא מאיים עליה".
גם צמחונים?
"בוודאי .יש המון מנות צמחוניות שאפשר להכין
בקלות בגריל  -דגים ,ירקות קלויים ,ואפשר אפילו
לאפות פיצות ,להכין קינוחים" ,מעיד טוניס-סלע.
"אני את הפירה שלי מתחיל מצליית תפוחי האדמה
– הגריל מייבש אותם מהמים שהם סופגים באדמה,
והפירה יוצא נפלא".
הכי יוצא דופן?
"ראיתי באירופה דברים מדהימים – אנשים אופים
עוגות ומשתמשים בגריל כתנור .טעמתי לחם שנאפה
בגריל ,וזה היה מאוד מוצלח".
כמה גז זה צורך?
"בלון של  5ק"ג יכול להספיק ל 12-13-שעות ,ועם
האינפרא רד אפשר לבשל עד  20שעות בערך".

כך תבחרו

כיום ,אומר טוניס-סלע ,החשיבה בשוק הישראלי
השתנתה " -המעבר מגריל פחמים לגריל גז כבר
קיים .כיום המשחק הוא איזה גריל גז לקנות וכאן,
החברות נבדלות האחת מהשנייה בכמה פרמטרים
והחוכמה היא לקנות נכון".
הלפרין" :חמשת הפרמטרים ברכישת גריל טוב הם
אחריות ,עוצמת הגריל ,מרכב הגריל ,סוג המבערים
ומוניטין המותג".
מה זה אומר?
"לבדוק את כמות ה BTU-לעומת גודל משטח הצלייה,
כדי לוודא שהחום מספיק לצלייה טובה ואיכותית.
לבדוק ממה עשויים הגריל ,המבערים ,הרשתות.
זו תורה שלמה .לחברת  GRAND HALLטכנולוגיות
מתפתחות שהופכות את המוצרים שלהן לאיכותיים
במיוחד .כך למשל ,פיתחה החברה כאמור את מבערי
ה CROSS RAY-אינפרא-רד הממוקמים בצידי הגריל.
מעבר לעובדה שהשומן לא נוטף על המבערים
מדובר בטכנולוגיה המביאה את הגריל לעוצמות
חום שהן פי אחד וחצי מכל גריל אחר בשוק" ,הם
מסבירים" .קרני האינפרא-רד חודרות לבשר ומרככות
אותו ,והטכנולוגיה כולה חסכונית ב 40-50-אחוז
בצריכת הגז".
איך מתאימים גריל למשפחה?
"יש אצלנו מגוון דגמים שמתאימים לכל דרישה
ולכל לקוח .יש אצלנו גרילים שמתחילים מ2,000-
שקל לערך ,גודל הרשת שלהם הוא  56x39ס"מ,
והם בנויים בטכנולוגיה חדשה שבה היעדר מפזר
להבה בין המבער לרשת הגריל יוצר מצב שבו כמות

האנרגיה מופנית ישירות למשטח הברזל .זה גם
חסכוני וגם מבשל מהר יותר .המחיר מעולה ,המוצר
איכותי ומגיע עם  5שנות אחריות .אחריו יש את ה,T2-
הגריל החתיך שלנו שזכה בציונים גבוהים במבחני
עיתונים ,שהוא הכי פופולארי והכי הייטקי ומאידך הכי
נוח ומקצועי".
הכי גדולים?
"ה ,MAXIM-ששטח הצלייה שלו הוא  84x48ס"מ,
מתאים ל 35-איש בו זמנית ,ומצוין למי שיש להם
משפחה ענקית או שהם חובבי מסיבות גן" ,מסביר
הלפרין" ,או דגם אודיאון  – ODEON32שהוא הפייבוריט
שלי ,הנחשב לדגם פרימיום ולרולס רויס שלנו .מכשיר
מופלא שמשדרג כל גינה ,וכפי שכבר התבטאו לגביו
 הופך כל בשלן חובבן למקצוען".מה ההבדל בין הרשתות בגרילים השונים?
"בגרילים השונים ,שלושה סוגי רשתות" ,מסביר
טוניס-סלע" ,יש רשתות העשויות יציקת ברזל
מצופה בפורצלן שהולכת האש שלה מצוינת והיא
קלה לניקוי ,יש רשת יציקת ברזל בציפוי נירוסטה
שהיא עמידה מאוד וטובה לגריל לטווח ארוך ,ויש
את זו המצופה אמייל שמדמה את הרשת למחבתות
הברזל היצוק הכבדות .זו העדיפה עלי למרות שקצת
יותר קשה לנקות אותה .אני אוהב את הבישול על
הברזל הכבד ,יש לי תחושה של צלייה אמיתית ,של
פעם".
ניקיון?
"גם זה פשוט ואינו משעבד את הרוכשים .חלק
מיופיו של הגריל הוא בפז"מ שהוא צובר .אחת
ל 5-6-הפעלות מנקים ,אם צריך – אפשר לפרק
את המבערים ולנקות גם את המגשים שמרכזים
את השומן .הכי חשוב הוא לא דווקא הניקיון אחרי
צלייה אלא ההגנה מפני אבק ,מה שמחייב לכסות את
הגריל בכיסוי מתאים".
למה עוד לשים לב?
"למערכת שירות רצינית ,יחס ושירות ואחריות טובה
– אנחנו נותנים גם שירות מעולה ויחס אישי וגם 5
שנות אחריות".
מה אתם הכי אוהבים להכין?
טוניס-סלע" :נתחים גדולים של רוסטביף או שוקי
בשר גדולים .הגריל הוא חלק מהחיים שלי ,אני
משתמש בו כמו שאני משתמש במכונת קפה".
הלפרין" :חצילים ,פלפלים קלויים – אנטיפסטי הוא
אחד הדברים שהכי כייף להכין על גריל .בננה בגריל
היא אחר המטעמים האהובים עלי ,ואם תוסיפו
אשכולית אדומה עם וודקה וסוכר חום תצליחו
להרשים את האורחים שלכם בקלות".

הידעתם? גריל הוא לא רק מתקן צלייה איכותי לבשרים וירקות אלא יכול לשמש בכל סוגי הבישול והאפייה במטבח .הורדת מכסה הגריל ושימוש במתקן כשהמכסה סגור –
הופכת את הגריל לתנור ומאפשרת אפיית עוגות ולחמים משובחים ללא כל קושי.
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 .1מערכת חמישה כלים מנירוסטה :כל הכלים עשויים נירוסטה  304עם לולאות תלייה מובנות וידית מנירוסטה מוברשת,
בעיצוב וגימור יוקרתיים .2 | .תיבת עישון :מאפשרת הוספת טעם מעושן למזונות הצלויים .3 | .מוט צלייה :הדרך הטובה ביותר
לבישול איטי של צלי ,עופות וחלקים אחוריים .בעזרת המוט ניתן להשתמש בגריל עם או בלי מבער אחורי .4 | .משטח צלייה
עליון מנירוסטה :משטח בגודל  38x28ס"מ ,מיועד לצליית מזונות קטנים ומונע את נפילתם ,מאפשר ניקוז יעיל של השומן
לבישול בריא .5 | .מגש שיפודים וקבב :אידיאלי לסטייקים ,דגים וכנפי עוף .עשוי נירוסטה עמידה וקלה לניקוי ,שומר על ניקוז
השומנים לבישול בריא .6 | .סל צלייה מכרום :בעל ידיות פלסטיק ,אידיאלי לצליית בשר ,דגים או ירקות .את המכסה ניתן להתאים
בשלושה גבהים ,מה שמבטיח התאמת כמות המזון לגודל הסל .7 | .מחבת בישול מברזל יצוק עם מכסה תואם :מעולה לבישול
איטי ומוסיפה טעם ייחודי למזון .המכסה עשוי נירוסטה עמידה והידיות מתקפלות לאחסון נוח וחסכוני .הבסיס עשוי ברזל יצוק בציפוי
פורצלן ,קל לניקוי .8 | .משטח צלייה עליון :עשוי נירוסטה  304ומתאים לכל סוגי הגריל .בדומה לקודמו (מס'  )4אף הוא משמש
לצליית מוצרים קטנים תוך שמירה על יכולת ניקוז השומנים לבישול בריא .9 | .פלאנג'ה חמה דו-צידית :על ה"פלאנג'ה" – אפשר
להכין ארוחות נהדרות החל מעופות וסטייקים וכלה בפירות וירקות .הצד המחוספס צורב סימנים מעוררי תיאבון על המזון והצד השני,
השטוח ,מושלם לבישול כריכים חמים ,פנקייק וביצים .10 | .מגיני להבה :מונעים התלקחות על ידי הגנת המבערים מפני טפטופים.
ניתן להשיג גם בגימור פורצלן ונירוסטה .304
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יהוט הגן עבר כבר מזמן את רף כיסאות הפלסטיק והשולחן המתקפל
וחשיבותו אינה נופלת כיום מזה של ריהוט הבית .חברת
ההולנדית ,אחת מאושיות ריהוט הגן הוותיקות באירופה ,מייצרת שפע של
כורסאות הסבה ופינות "זולה" ,סטים שלמים דמויי רהיטי סלון ,פינות אוכל לגינה
וכורסאות שיזוף ונוחות לכל פינות הגינה ואף שולחנות בכל גובה ,גודל וצורה.
השפע רב ,האפשרויות "לשלב ולערבב" פתוחות והכייף הגדול הוא בעובדה
שהריהוט מיוצר מחומרים איכותיים ועמידים בפני שינויי מזג האוויר.
התאמת הריהוט הנכון לגינה או למרפסת ,מאפשרת יצירת פינה נעימה ,אלגנטית
וקסומה ,שאפשר להירגע בה ולא פחות מכך ,לארח בה אנשים שאוהבים.

HARTMAN

יופייה של פשטות

סוד הגן

רהיטי הגינה והמרפסת הפכו כבר מזמן לחלק בלתי נפרד מהלוק הכללי של הבית | חברת  HARTMANההולנדית מייצרת שפע
של רהיטים מעוצבים ,עשויים חומרים עמידים לכל מזג אוויר ,המאפשרים פינוק אמיתי בתוך הגינה | השפית סבינה ולדמן
מסבירה איך כורכים יופי בטעם ,ומעניקה הצעות למתכונים קלים להכנה וטעימים לנשנוש ,תחת כיפת השמיים | תצאו בחוץ!
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"כל גינה או מרפסת יכולות להוות בסיס לפיקניק מפנק בטבע" ,אומרת השפית
סבינה ולדמן" .בקלות ונינוחות אפשר להתארגן וליצור ארוחה שלמה שאת
חלקה מכינים מראש בבית ,להתבסס על חטיפי קוקטייל ,סלטים טריים ומנות
בשריות או חלביות קלות להכנה שאותן מנשנשים לצד משקה טעים".
מה הכי חשוב בהתארגנות לקראת פיקניק?
"להכין מה שאפשר מראש .רטבים ,ירקות חתוכים ,סלטים שקוצצים ורק
מתבלים לפני ההגשה ,וכמובן – להכין את הבשר או הדג שרוצים לצלות
באירוע".
מה לא?
"לא להעמיס .פיקניק מוקפד ייראה טוב יותר מאשר אוסף בלתי נגמר של מנות.
לבחור שניים-שלושה מטבלים טובים כמו טחינה ,סלסה וצ'ימיצ'ורי או רטבים
על בסיס מיונז ,בתנאי שיש קירור במקום .זה הולך עם הכל – לחמים טובים,
קרקרים ,ירקות חתוכים .להוסיף שניים-שלושה סוגי סלט שאפשר לחתוך
מראש ולתבל לפני ההגשה  -סלט קטניות על בסיס תירס ,שעועית ,עדשים או
בורגול – טאבולה ,סלט עגבניות בשום ובזיליקום עם שמן זית ובלסמי (שכדאי
לתבל שעה לפני כדי שהרטבים 'ינוחו' קצת) ,סלט רענן המבוסס על מיני חסות
עם אגוזים ושקדים ,פרי עונתי טעים ורוטב ויניגרט .אם הארוחה צמחונית או
חלבית – אפשר לגרד מעל גבינה".
מה לגבי בשר או דגים?
"בארוחה בשרית מכינים כמה נתחים של בשר בקר ,פרגית ,ואפילו חזה עוף
בקוביות ,דג טרי וטעים בהתאם למספר הסועדים ובכמות סבירה .מחלקים את
הגריל לחצי-חצי כדי לא לערבב טעמים ומכינים לאורחים דליקטסים קטנים
ואטרקטיביים על טוסטונים וברוסקטות .היתרון של מנות כאלה הוא שאוכלים
אותן במקום ,חמות וטריות ותמיד אפשר להכין עוד".
חומרי גלם זמינים לעונה?
"הכי רלוונטיים לארוחה מוצלחת ,כיוון שהם בשיאם כעת וטעמיהם מושלמים.
חפשו בשווקים  -שום ירוק ,בצל ירוק ,שעועית ,חסות מכל סוגים ,אפונת גינה
על תרמיליה ואספרגוס – ירקות שנפלא לצלות על הגריל והם טעימים ובריאים.
כיום אפשר למצוא בשווקים גם במיה תאילנדית ענקית ,צרה וארוכה ,עשירה
בחלבון .מושחים את הירקות בשמן זית ,מניחים על הגריל – ומגישים לצד הדג
או הבשר".
טיפ?
"כדי לשמור על הצבע הירוק העז של הירקות ,חולטים אותם כדקה במים
רותחים ,מעבירים למי קרח לדקה נוספת ,מייבשים ומניחים על הגריל .אין צורך
לקלות לאורך זמן – כדי שהירקות יישארו קריספיים ומלאי טעם ועסיסיות".
טיפים לאירוח?
"לגינה קסם משלה .לריהוט הגינה כדאי להוסיף מפה יפה או ראנר בגוון תואם,
ולקשט בשלל אביזרים שמצויים בהישג יד :צנצנות עם פרחים מהגינה – אפונת
גינה ,פרזיות ,כובע הנזיר וכדומה .מי שרוצה יכול להוסיף נרות על מעמדים
שונים ,אצטרובלים ,אבנים בגדלים וצורות ,וגם ירקות – גזרים סגולים ואדומים,
פלפלים צהובים וכתומים ,עגבניות מנומרות – המגוון רב".
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כבדי עוף ו"עוגת" פולנטה על גריל

סבינה ולדמן

משקה דובונה תפוזים

חומרים ל– 4-5סועדים:
כוס מיץ תפוזים סחוט טרי
 3ענפי נענע מופרדים לעלים
 500מ"ל דובונה
איך עושים:
מכינים את קוביות התפוזים יום או לפחות כמה שעות מראש :מעבירים את
מיץ התפוזים למגש קוביות קרח .מניחים עלה נענע בתוך כל קובייה ומקפיאים.
הרכבת המשקה :מניחים בכוס אולדפאשן  4קוביות קרח תפוזים
ומוזגים מעל דובונה .מקשטים במספר עלי נענע נוספים ומגישים.

סינטה טלה על גריל עם ירקות ירוקים
ורוטב סלק ביין לבן

חומרים ל 8-קוקטיילים:
 4אונות כבדי עוף טרי מחולקות ל 8-חתיכות (כל חתיכה לשניים)
 1/4כוס שמן זית | מלח | פלפל |  1בצל קטן פרוס דק
 1כוס עלי תרד שטופים | חומץ בלסמי
חומרים לפולנטה:
 5כפות שמן זית |  1בצל קצוץ דק |  2שיני שום כתושות
מלח ופלפל |  2.5כוסות מים או ציר בקר |  3ענפי תימין
 1/2כוס קמח תירס
איך עושים:
הכנת הפולנטה( :אפשר להכין יום מראש)  -בסיר רחב מטגנים
בשמן על להבה בינונית את הבצל והשום כ 1/4-שעה ,עד
להשחמה .מתבלים במלח ופלפל ומוסיפים את ענפי התימין.
מוסיפים את הציר או המים ומביאים לרתיחה .מוסיפים את קמח
התירס ומערבבים היטב .מנמיכים את הלהבה ומבשלים בערבוב
מתמיד כ 10-דקות .מתקנים תיבול ומעבירים לתבנית מרופדת
בנייר פרגמנט ומשומנת .מצננים במקרר עד שהפולנטה קרה ויציבה
לגמרי .הופכים על קרש חיתוך וחותכים לקוביות בגודל  4X4ס"מ.
הכנת התרד :מחממים גריל לחום גבוה .מניחים מעל מחבת קטנה
ומטגנים את הבצל ב 5-כפות שמן זית ,עד שהבצל משחים.
מוסיפים את התרד ומערבבים .מתבלים במלח ופלפל ומסירים
מהאש.
הכנת הכבדים :משמנים את כבדי העוף ומתבלים במלח ופלפל.
מעלים על צד אחד של הגריל .על הצד השני מעלים את קוביות
הפולנטה .צולים את שניהם כדקה ו 1/2-מכל צד .מסירים מהגריל.
הרכבת המנה :על צלחת הגשה מניחים את הפולנטה ,מעל
מניחים כפית גדושה מהתרד ומעל ,כבד עוף אחד .מזלפים מעל
כמה טיפות של חומץ בלסמי ומעט שמן זית .מגישים מיד.

חומרים ל 4-מנות:
 1נתח סינטה טלה במשקל  500גרם |  2יחידות
ארטישוק קלוף פרוס בעובי  1ס"מ ומושרה
במי לימון |  12יחידות אספרגוס קלוף
 4בצלים ירוקים שלמים |  1/2כוס שמן זית | מלח ופלפל
חומרים לרוטב:
 3כפות שמן זית |  1סלק בינוני חתוך לקוביות קטנות
 2שיני שום פרוסות דק |  1כוס יין לבן |  1ענף תימין מופרד לעלים
 1כפית דבש | מלח ופלפל
איך עושים:
מחממים גריל לחום גבוה .מרתיחים סיר גדול עם מים ומעט מלח,
ומכינים בצד קערה עם מי קרח .חולטים את הארטישוק ,האספרגוס
והבצל הירוק במים רותחים כדקה ומעבירים מיד למי קרח .מסננים
ומייבשים .משמנים את נתח הבשר היטב מכל הצדדים ומתבלים
במלח ופלפל .מעלים על הגריל לכ 5-דקות .הופכים צד ואז
גם מוסיפים את הירקות המשומנים והמתובלים לצד הבשר,
על הגריל ,לצלייה קלה של  5דקות .מסירים מהאש ,מניחים
את הבשר למנוחה של כ 5-דקות נוספות באזור חמים.
הכנת הרוטב :במחבת רחבה על להבה גבוהה מחממים את שמן
הזית ,מוסיפים את הסלק ,מלח ופלפל .מבשלים כ 2-דקות .מוסיפים
את השום וממשיכים לבשל  2דקות נוספות .מוסיפים את היין ,התימין
והדבש ומביאים לרתיחה .מצמצמים ל 1/2-ומורידים מהאש.
פורסים את הסינטה לפרוסות בעובי  1ס"מ.
הרכבת המנה :מסדרים את הירקות על צלחת הגשה יפה .מעל,
מניחים את פרוסות הסינטה .מזליפים מעל  2כפות מהרוטב
ומגישים.

ברוסקטה בורי ,טפנד וסלסה עגבניות

פילה סלמון צלוי על גריל עם סלט שעועית,
תירס ופטה

חומרים ל 12-מנות קוקטייל:
 12פרוסות באגט בעובי  1וחצי ס"מ |  2שיני שום שלמות
 12פרוסות פילה בורי בעובי  3ס"מ כ 50-גרם כל אחת
 1/4כוס שמן זית | מלח ופלפל |  1/4כוס מיץ לימון
חומרים לטפנד:
 20זיתים מגולענים ,קצוצים דק |  1שן שום | גרדה מלימון אחד
גרדה מ 1/2-תפוז |  1ענף תימין מופרד לעלים | קורט פלפל שאטה
 1/4כוס שמן זית
חומרים לסלסה עגבניות:
 2עגבניות חתוכות לקוביות של  1/2ס"מ |  5עלי בזיליקום פרוסים
דק |  1גבעול בצל ירוק פרוס דק |  1/4כוס שמן זית | קורט סוכר
מלח ופלפל
איך עושים:
מחממים גריל לחום גבוה .מערבבים את כל רכיבי הטפנד .מערבבים
את כל רכיבי סלסת העגבניות .משמנים קלות את פרוסות הבאגט
בשמן זית ומתבלים במלח ופלפל .מעלים את הפרוסות
על הגריל להזהבה משני הצדדים ,כדקה מכל צד .מסירים
מהגריל ומשפשפים צד אחד בשן שום .מורחים מעל מעט
טפנד .משמנים את נתחי הבורי ומתבלים במלח ופלפל.
צולים מעל הגריל כדקה מכל צד .מסירים מהאש.
הרכבת המנה :מניחים על כל ברוסקטה עם ממרח
טפנד ,פיסת דג .מזלפים מעל כמה טיפות לימון .מניחים
מעל כפית גדושה מסלסת העגבניות ומגישים מיד.

חומרים ל 4-מנות:
 4נתחי פילה סלמון במשקל  200גרם כל אחד |
 1כוס שעועית "בובס" ענקית מושרית לילה במים
גרגרי תירס מ 2-קלחים |  8עגבניות שרי | פרוסות דק |
 4צנוניות פרוסות דק |  1בצל סגול קטן פרוס דק |  1לב
חסה ערבית מופרד לעלים |  1/2פלפל צ'ילי קצוץ דק |
 1/2כוס תערובת עשבי תיבול מופרדים לעלים – נענע ,בזיליקום,
כוסברה ,פטרוזיליה |  100גרם גבינת פטה |  1/2כוס שמן זית |
 1לימון חתוך לרבעים | מלח ופלפל
איך עושים:
מסננים את השעועית ממי ההשרייה ומעבירים לסיר בינוני .ממלאים
במים ,כפול מגובה השעועית ומבשלים על להבה בינונית כשעה,
עד שהשעועית רכה.
הכנת הסלמון :במקביל ,מחממים את הגריל לחום גבוה ,משמנים
את נתחי הסלמון ומתבלים במלח ופלפל .צולים על הגריל על הצד
של העור כ 5-דקות ,הופכים לצד השני לעוד  3-4דקות ,תלוי בעובי
הנתח.
הכנת הסלט :מסננים את השעועית החמה ומערבבים עם יתר
רכיבי הסלט ,לא כולל גבינת הפטה .מתבלים בשמן זית ,מלח
ופלפל .טועמים ומתקנים תיבול.
הרכבת המנה :מסדרים את הסלט על צלחת הגשה
ומעל מניחים את נתח הסלמון .מעל הכל מפוררים
גבינת פטה .מגישים מיד עם פלח לימון.

סבינה ולדמן ,שף ויועצת קולינארית ,מרצה ב"בישולים" .לבלוג של סבינהhttp://sabinas-sabina.blogspot.com :
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המגזין | צלייה נכונה

מ

ניני נוף

ב"מקום של בשר" מסעדה הבנויה בסגנון הסטייק-האוזים של ניו-יורק ,צולים את הבשר על הגריל" ,סוגרים" אותו
ב"ברוילר" ומעודדים את הסועדים לכרסם את העצם בידיים – כדי שההנאה תהיה שלמה | ראיון על צלייה נכונה,
גריל טוב וסטייקים בשמונה בבוקר עם ניני נוף ,שף והבעלים של המקום וקרניבור לא קטן בעצמו
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סיפור עם בשר

י שביקר בסטייק-האוזים של ניו-יורק
ואהב את הסגנון ,ימצא בנווה צדק פינה
חמה וטעימה שתזכיר לו את הטעמים והניחוח
של התפוח הגדול .בקצהו המזרחי של רחוב
שבזי ,רגע לפני שהשכונה נתחמת ברחוב אלנבי
והרחובות הסמוכים ,ממוקמת המסעדה "מקום
של בשר" בבניין מתחילת המאה שעברה עם
קירות גבוהים ,רצפת עץ חומה ומשופשפת
במידה ,כיסאות כהים וספות הסבה נוחות
המעניקות למקום תפאורה שקטה ומעודנת.
לכאן מגיעים כדי לאכול בשר.
התפריט של "מקום של בשר" מבוסס על מנות
בשריות מרכזיות וכמה קלאסיקות קבועות
למדי שרצות לאורך שנים כמו סלט קיסר,
קרפאצ'יו ,מרק בצל ,תרד מוקרם וטבעות בצל
קריספיות שקשה להפסיק לנשנש .מי שמגיע
עם חבורת אוכלי בשר ולא מתחבר ,יכול
להתנחם בדג אחד שיש כאן – סלמון שנצלה
על הגריל ,בסיסי וטעים ,וזהו .מה אין בתפריט?
מבצעים ,עופות ,כבש או בשר עגל.
הייתכן?
"בהחלט" ,מסביר ניני נוף ,הבעלים של המסעדה
(עם שותפו ,רימון בן יקיר) וחובב בשר מושבע.
"סטייק האוז הוא מקום שבו אוכלים בשר בקר,
נקודה .עגלים הם אולי צעירים ורכים אבל הם
לא בקר .בקר אמיתי בוגר יותר ,מכיל יותר שומן
שמעניק לו עסיסיות וטעמו עז ואחר".
הבשרים המגיעים למסעדה עוברים יישון
לצורך ריכוך שאורך בין שבועיים לארבעה
שבועות ואחרי כן "יוכנסו לעבודה" על גריל הגז
המרכזי של המסעדה ,הפועל משעות הצהרים
ועד אחרון הסועדים .בתפריט ,סטייקים על
הגריל ,נתחים על עצם הנחשבים לספיישלים
 "פריים ריב"  -צלעות האנטריקוט האמצעיותהמובחרות ,סינטה על עצם ,טיבון ופורטר
האוז.
הטיפול בבשר מינימלי – צולים על הגריל
על אש גבוהה כדי "לסגור" את הנוזלים
בתוך הבשר ,מכניסים לתנור מיוחד המכונה
"ברוילר" לסגירה קלה נוספת עם מעט שמן
זית ,ומגישים .התיבול בדרך כלל מסתכם

בפלפל ומלח" .הברוילר הוא תנור אמריקאי
מיוחד הפועל על טמפרטורות חום גבוהות
מאוד .אנחנו מעניקים לבשר 'סגירה' נוספת
ב 800-מעלות ,מה שיוצר מכת חום מהירה
ומעין צריבה עדינה .כך הוא ניצלה חיצונית
ובפנים יכול אפילו להישאר בדרגת עשייה רייר.
בסטייק-האוז של פיטר לוגר בברוקלין ,הנחשב
לאחת מעשרת המסעדות הטובות בניו יורק,
נוהגים לעשות שימוש בברוילר" ,מסביר נוף.
יש גם המבורגר בתפריט ,מה הפשר?
"מדובר במנת צהרים בדרך כלל .מחיתוך
הבשר נשארים שיירים איכותיים של פילה,
סינטה ואנטריקוט אותם טוחנים לכדי המבורגר
איכותי ,מתובל בשמן זית ,מלח ופלפל בלבד.
הרעיון גם כאן ,הוא להרגיש את טעם הבשר
הנצלה על הגריל".

איך מרגיש הבשר

לפני כשנתיים השתתפה המסעדה בפרויקט
של אחד העיתונים הגדולים שבדק מספר
גרילים מכמה חברות" .קיבלנו כמה מכשירים
וארגז מלא בשרים מכל הסוגים והתחלנו
לצלות .היו גרילים שסיפקו דרגת חום נמוכה
וכמה שניסינו ,הבשר לא נצלה היטב .הגריל
של  GRAND HALLלעומתם היה מעולה .זה
גריל מפנק ,נוח לעבודה ששמר על רמת חום
אחידה וגבוהה לאורך כל הזמן .הרשת היתה
יצוקה ואיכותית ופיזור החום היה כזה שגם
כשמילאנו את כל הרשת בבשר ,בכל מקום שבו
הנחנו אותו ,הוא נצלה באותה דרגה ובאיכות
טובה .לא היה צריך יותר מכך מבחינתנו".
מה סוד הגריל הנכון בעיניך?
"בדיוק זה שעמד במבחן – להבות שמעניקות
חום רציני ,פיזור חום נכון וגם מראה כללי
מרשים – מבנה יצוק ,מאסיבי ,רשת רחבה,
נוחה לעבודה".
מה סוד העבודה עם גריל?
"יש להדליק אותו לפני השימוש ולדאוג
שהרשת תהיה נקייה משימושים קודמים.
אנחנו מנקים את הרשת בשיטה המסורתית –
עם בצל ושמן .זה מחטא ומעניק ברק
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ניני נוף מדגים
צליית בשר על גריל
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יפה לרשת .מעבר לכך הסוד הוא לעבוד
עם להבת חום גבוהה ואחידה .החוכמה
היא לתת מכת חום ולא מעל אש גלויה כדי
שהבשר ייצלה ולא יישרף וכמובן – חשוב
איך הבשר 'מרגיש' לפני הצלייה".
תסביר.
"כדי שסטייק אנטריקוט יהיה טעים ,יש
להוציא אותו מהמקרר שעה -שעתיים לפני
הצלייה .אם עושים פיקניק או ארוחה בגינה,
מספיקה שעה בגלל החום בחוץ .מניחים את
הסטייק רק כשהרשת חמה מאוד".
מה הסיבה לכך?
"הנחת סטייק קפוא על רשת חמה כמו גם
על מחבת במטבח ,תקרר את הרשת ותעביר
את הקור אליו .סטייק קר יישרף ויידבק".
אחת הטעויות שאנשים נוטים לחזור עליה
לדבריו היא כשממלאים את המחבת
ביותר מדי סטייקים בו זמנית או כשהופכים
את הסטייק ומשאירים אותו באותו מקום.
"סטייק שהופכים כדאי להזיז מעט ולהניח
במקום אחר על גבי המחבת או הרשת,
מאותה סיבה שמנינו קודם – הרשת קרה
יותר מאשר במקום אחר שעליו לא הונח
הבשר .עדיף לצרוב את הבשר ,להפוך ולהניח
אותו בצד השני של המחבת או הרשת ,שאף
הוא חם ויעניק את התוצאה הרצויה .גם
אצלנו אני משתדל להזיז ולא להחזיר את
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הסטייק לאותו מקום ,אפילו שמדובר בגריל
עוצמתי וחם מאוד".
מה היתרון של גריל על מחבת בייתי?
"הצריבה יותר טעימה ומורגשת על הרשת
וגם אין צורך להשתמש בשמן או מלח .פשוט
מניחים על הגריל וזה עושה את העבודה".
אגב ,מה פירושו של המושג "בלו?"
"הכוונה למצב הכי נא שיש ,כלומר ,מצב שבו
צורבים את הבשר משני צידיו שנייה-שתיים
על הגריל ,והוא למעשה נשאר כמעט טרטר
 סגור מבחוץ וכולו חי מבפנים .זה לא פשוטלהגיע למצב צלייה כזה ,כי צריך לוודא שגם
בצלייה קלה הבשר נשאר חם מבפנים".
מה עושים?
"במידות צלייה כאלה אני מציע לסועדים
לאכול מחצית הסטייק ולהחזיר אותו לגריל
לחימום נוסף .גם בגרילים ביתיים שווה
לעשות את זה כך – לאכול בחלקים קטנים,
כדי שהסטייק יישמר חם וטעים".

מרחק נגיעה

מה אוכל עם ישראל?
"מדיום ,כשמדובר בנתחים לצלייה .כשמדובר
באסאדו ודומיו ,זה כבר וול-דאן".
מהן ההעדפות הקולינאריות שלך?
"הרבה בשר .כמי שנמנה עם מייסדי ה'ג'ירף'
אכלתי שנים רבות אטריות וגם שם הקפדתי

שהמנות שלי יהיו עם בשר .וכן ,אני לא מתנגד
לשווארמה טובה מדי פעם".
סליחה רגע ,גם זה בשר מן הסתם.
"סוג של .כילד שגדל במרכז הכרתי היטב את
'שיפודי התקווה' ויש בי נוסטלגיה לשיפודים
או בשר הודו או פרגיות מדי פעם".
קשה להגיד שצמחונות זה אתה.
"לגמרי .כיוון שאני טועם כל בשר שמגיע
למסעדה ,כבר יצא לי לאכול סטייקים
בשמונה בבוקר .שברתי מלמעלה ביצה
ואכלתי עם קצת סלט ,שיגידו שאכלתי
ארוחת בוקר" ,הוא צוחק.
צליית נתחים גדולים או קטנים – יש
הבדל?
"זה כבר עניין של מיומנות ,לומדים את זה
עם הזמן וככל שמכירים את תכונות הגריל.
עם הזמן ,התחושה כבר נמצאת בידיים" ,הוא
אומר ומדגים" :אפילו בנגיעה אפשר לדעת
מה ההבדל בין דרגות צלייה שונות  -הצמידו
את האצבעות לבוהן כמו ביצירת עיגול ולחצו
על הכרית שמתחת לבוהן .לחיצת האצבע
המורה לבוהן – תעניק מצב רייר ,האמה
(האמצעית) מדגימה את דרגת המדיום,
קמיצה ,השלישית ,משולה למדיום-וול ,ואילו
הזרת והבוהן יוצרות בכרית האצבע תחושה
של וולד אן – הקשה ביותר".
אם הזמנו אורחים ואנחנו רוצים לצלות
עבורם נתח עם עצם  -איך בוחרים
גודל?
"כדי לאכול נטו  300גרם בשר ,רצוי להכין
מראש נתח של  500-550גרם ברוטו.
היתרון של העצם הוא שהבשר סביבה עשיר
בטעמים והצריבה שלו על הגריל מדהימה.
כל ההתעסקות עם העצם נהדרת – אני מת
על זה ,זה פינוק בישבילי".
אתה רוצה לומר שאתם מקבלים בהבנה
אורח שמכרסם את העצם באמצע
המסעדה?
"מה זאת אומרת? אנחנו מעודדים את זה.
כשמישהו מחזיק את העצם ומנסה לנסר
אותה ,אני נותן לו מגבון ומציע לו שיאכל
בידיים וייהנה מזה .אחרת מה היתרון בסטייק
עם עצם?".
טיפ?
"אל תתפשרו על מוצרים וחומרי גלם פחות
טובים ,הן מבחינת הגריל והן מבחינת הבשר.
גם אם אתם בראשית הדרך עם הגריל
שלכם – יהיה לכם קשה לקלקל סטייק
מאיכות טובה".

רוסטביף על הגריל

נתח מנצח שאפשר להכין ממנו כריכים משובחים ביום למחרת.
חומרים ל– 4-5סועדים:
נתח סינטה במשקל ק"ג – ק"ג וחצי
חומרים למרינדה:
 1/2כוס חרדל גרגירים | כוס שמן זית |  1/2כפית מלח
 1/4כפית פלפל שחור | כמה עלי תימין
איך עושים:
טוחנים בבלנדר או במיקסר ידני את חומרי המרינדה ומושחים בהם את הבשר.
מעסים את הנתח היטב מכל צידיו ומניחים לו "לנוח" למשך  24שעות .אם הזמן דוחק
ולא הספקתם ,הניחו לו לפחות לכמה שעות במקרר כדי שיספוג את הטעמים.
מחממים את הגריל לטמפרטורת מקסימום .למקסימום עסיסיות ,צולים את הנתח
מכל צידיו על מנת "לסגור" אותו – צולים צד והופכים ,צולים עוד צד ושוב הופכים.
לאחר שהנתח סגור מכל צידיו ,מניחים אותו על הגריל כשפס השומן כלפי מעלה.
מכבים את המבערים הישירים ומותירים רק את המבער הימני והשמאלי על אש נמוכה
ועקיפה .מניחים את הנתח במרכז הגריל ,מורידים את המכסה וצולים כ 20-דקות.
זכרו :הצלייה כעת צריכה להיעשות בחום עקיף וגבוה .אם יש שעון על דופן מכסה
הגריל – ודאו שהחום אינו גבוה מ 180-מעלות.
מוציאים ,פורסים חם או קר ,ואם משהו נשאר ,אפשר לשמור למחרת במקרר
ולהכין כריכים מעולים בעזרת לחם טוב ,חרדל ומלפפונים חמוצים.
טיפ:
"אם צולים את הנתח בתנור ביתי ,יש לעשות כן על פי החישוב של  8דקות על
כל ס"מ עובי בשר .בחשבון פשוט – אם עוביו של נתח ממוצע הוא  5ס"מ צולים
 35דקות ב 180-מעלות"

קבב

 20קבבונים של  50גרם:
 1/2ק"ג אנטריקוט שומני 250 ,גרם פילה ו 250-גרם סינטה |  1/4כוס
מי סודה (לא האבקה) |  3כפות שמן זית | מלח ופלפל לפי הטעם
איך עושים:
מערבבים את כל החומרים ,מניחים במקרר לנוח שעה-שעתיים ,מוציאים ויוצרים
קציצות קבב .מניחים על הגריל וצולים על להבה גבוהה בדרגת עשייה רצויה,
עדיפות למדיום ואפשר גם מדיום-רייר.

סלט עשבי תבלין מרענן

חומרים  2-3מנות:
כוס פטרוזיליה קצוצה | כוס עלי רוקט קצוצים |  3גבעולי נענע קצוצים דק
 1כף בצל סגול קצוץ קטן מאוד |  1כף עגבניות קצוצות
לתיבול :מלח ופלפל ,מיץ מלימון סחוט טרי ושמן זית – לפי הטעם
אפשר להוסיף – פלפלון צ'ילי קצוץ ,למי שאוהבים את הסלט שלהם חריף
איך עושים:
מערבבים את כל חומרי הסלט בקערת הגשה .מתבלים לפני ההגשה ומגישים.
טיפ:
"אל תתבלו את הבשר שלכם ביותר מדי תבלינים ותוספות .אם מדובר בבשר
מאיכות טובה ,תבלו במינימום ההכרחי – מלח ,פלפל ושמן זית ,על מנת
שטעמו של הבשר יישאר כפי שהוא – טעם של בשר נטו ,עז וטעים"

הידעתם? "תנור הברוילר המצוי בשימוש ב"מקום של בשר" פועל על טכניקת צלייה המבוססת על מבערי אינפרא-רד.
מבערים איכותיים אלה קיימים גם בגריל  ODEON 32של .GRAND HALL
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ק

שה להאמין כמה דברים עושה אדוארד ויצמן בו זמנית  -במקצועו הוא אחראי
צוות ב"אמדוקס" אבל כאן זה רק מתחיל :הוא מנגן בגיטרות בלהקה ,הוא כותב
שירים ופוסטים ,הוא חובב בישול ועושה את זה לא רע ואף מצלם את האוכל וסתם
דברים יפים שנקרים בדרכו .והוא גם חוקר ,קורא ,בולע מידע על דברים שמעניינים
אותו ,אבל זה כבר נושא לכתבה אחרת.
לפני כשנתיים שילב שתיים מאהבותיו הגדולות – בישול וכתיבה ,ויצר מהן בלוג לו
העניק את השם "דם ,אש ותמרות עשן" .נכון שמהשם נוטפת אהבה גדולה לבשר,
אבל האמת היא שמדובר יותר באהבה גדולה לעולם הגריל ,הברביקיו והצלייה.
הוא בן  ,34יליד מולדובה ,נשוי לאורית ואב למתן ונועם ,תאומים בני שלוש וחצי.
מתגורר עם משפחתו באשדוד ,שנחשבת לאחד המעוזים הקולינאריים המכובדים
בארץ ,וכיוון שכך ,יש לו את המפה האישית שלו שבאמצעותה הוא קונה את חומרי
הגלם שיש לעיר להציע .וכן ,הוא גם איש גדול מימדים ,סימפאטי ושמח ,שהיה בעברו
גדול עוד יותר .ליתר דיוק –  100ק"ג יותר .לפני כשנה עבר ניתוח לקיצור קיבה .מאז,
ההנאה מהבישול והאכילה נשארו כשהיו – ורק הכמויות הצטמצמו.
"הקשר שלי לאוכל שזור בהיסטוריה המשפחתית .אבא שלי היה 'בשלן מתוך

השראה' .הוא הכין מאכלים נפלאים ודקה אחרי שסיים כבר לא זכר מה
הוסיף להם .הוא פשוט זרם עם מה שבישל" ,נזכר אדוארד בחיבה וגעגוע
באביו שנפטר לפני כ 5-שנים" .ממנו ירשתי את האהבה למטבח".
המטבח המולדבי שעליו גדל ,בעיר בנדר סמוך לנהר הדנייסטר ,צבעוני
ומגוון לדבריו ,ומשלב בין מטבח רומני ,בולגרי וטורקי עם השפעות
רוסיות .כשהגיע ארצה ,כנער ,המטבח המזרחי לא היה זר לו" .תיכף
הבחנתי באותם צבעים וריחות מוכרים .אמנם לא השתמשנו הרבה
בשמן זית ,אבל כן הכרתי את המאפים ,השימוש בירקות כמו עגבניות,
פלפלים מתוקים ,בצל ותבלינים חריפים ומתוקים".

קדמוני ומודרני

הרומן עם הצלייה החל לפני מספר שנים .כששב ארצה מאחת מנסיעות
העבודה לקנדה ,רכש לטיסה ספר על ברביקיו מאת סטיבן רייקלין ,גורו
הברביקיו האמריקני ,וחייו השתנו" .ב 12-שעות ,שיננתי את הספר בעל
פה וקיבלתי את התשובה לשאלה מה זה ברביקיו .רוב בני האדם חושבים
שמדובר במכשיר כאשר האמת היא שהכוונה היא לשיטת צלייה.
המושג ברביקיו מגיע מהאינדיאנים בפרו ,שכינו את הצלייה האיטית של
בשר מעל האש ' -ברבקואה' .משם השם שובש מעט והגיע למה שאנו
מכירים כיום .רק כדי להבין את העניין טוב יותר  -מנגל בטורקית זה אח.
בעבר היו שורפים עצים כדי להתחמם ומעל הגחלים צלו בשר .אמנות
צלייה על אש גלויה אם כן ,זה הדבר הכי קדמוני שיש".
לא הרבה לאחר שירד מהטיסה והגיע הביתה ,כבר היה עסוק בלשכנע
את רעייתו לרכוש גריל הביתה" ,ואז הבנתי שאין לי מושג מה אני מחפש
ומה זה גריל טוב" .הוא התחיל לחקור את התחום ,כהרגלו ,בשקדנות
יתרה" .יודעי דבר שאיתם התייעצתי ,הסבירו לי שהבסיס לגריל יעיל
הוא העוצמה שלו ב - BTU-יחידות חום בריטיות .התעמקתי ,והסתבר
לי שאין דיי בכך ושעל מנת לדעת אם הגריל יעבוד היטב צריך לחלק
את אותן יחידות  BTUבגודלו של שטח הצלייה של הגריל שלנו ,בס"מ.
אם יצא לנו  BTU 18לסמ"ר ,זה אומר שאנחנו בדרך הנכונה .אחרי כן,
שווה פשוט להתקרב לדברים איכותיים – גריל עם רשת ברזל יצוק או
נירוסטה הוא המועדף עלי .אחרי כן בודקים גם מה כותב היצרן ,האם יש
אחריות ועל מה ,ולבסוף ,הלוקסוס :האם המתקן מגיע עם עגלה טובה,
איך עומדים המבערים – האם הם מקבילים או אנכיים ,האם יש במתקן
שיפוד מסתובב או מגש נשלף ,האם יש אינפרא-רד ,וכדומה".
מה לא יודעים על גריל?
"שהוא כייפי ברמה ממכרת ,שהוא ורסטילי ,שיש בו פיזור חום יותר
אחיד מאשר במנגל – הגחלים לא נגמרות ולא משנות את חומן .הוא
פשוט לתפעול עד כדי כך שכל ארוחה הופכת לחגיגה לא קשה להכנה.
עד שאתה מכין את הבשר או הירקות לצלייה – הוא כבר חם .מדובר
במשהו שאינו מלכלך ,לא יוצר מאמץ וללא 'נפנוף' מתמשך .פשוט
לחמם ,להניח ,לתבל ולאכול".
אגב ,רק בשר?
"לגמרי לא .הילדים שלי אוהבים דג על הגריל ואני קונה בס או מושט
אדום ,ומכין על הגריל בפשטות רבה דג טרי ,עסיסי וטעים ,עם כמה
ירקות שצליתי עבורם ליד ,וזהו .הכל מוכן".

אדוארד הראשון

תכירו את אדוארד ויצמן ,שלבד מהיותו איש הייטק ,הוא גם מנגן ,מבשל ,צולה ואופה ,מאוהב בגריל הגז
הביתי שלו ובשנתיים האחרונות גם מתחזק בלוג מעניין שכולו מוקדש להכנת מטעמים בצלייה – בשרים,
ירקות ואפילו קינוחים | תקראו ,תבינו

אם לא תעשו איך תדעו?

אדוארד ויצמן מעניק :עצות קטנות לבישול גדול

• חוקי הצלייה הבסיסיים גורסים שחתיכה על שיפוד צריכה להיות בגודל הביס.
• עוף או הודו אסור לאכול במצב חי או כשהבשר אינו עשוי לגמרי" .הסיבה היא שרוב החיידקים
מרוכזים ליד העצם .זאת לעומת בשר בקר ,שם החיידקים מצויים ליד המעטפת ועל כן גם בשר
שנצלה מעט – טוב לאכילה".
• ירקות לצלייה על הגריל :חצילים ,פלפלים ,עגבניות ובצל ,וגם כרוב אדום" :מושחים כרוב
בשמן זית ,צולים ברבעים ,קוצצים ,מתבלים ברוטב ,וזהו .אצלנו הילדים והאורחים טורפים את זה
בכמויות שמעולם לא ראיתי".
• טיפ שלא יודעים'" :מי בצל' – טוחנים בבלנדר ומסננים דרך בד גאזה.מושחים את הבשר במה
שיצא  -וזה מרכך בשר טבעי".
• עוד? בבקשה :מחית גויאבה ,פפאיה או קיוי מעניקה טעם טרופי נהדר בעת הצלייה.
• המבורגר צמחוני אולטימטיבי – פטריית פורטובלו עם גבינה ,צלויה .דליקטס!

בלוג ולעניין

אדוארד ויצמן
מבשל מתוך השראה
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לפני כשנה וחצי החל לכתוב את בלוג הגריל שלו " -דם אש ותמרות
עשן" ,המסקרן את חובבי הבשר ויותר מכך את חובבי הגריל .את השם
לבלוג העניק לו חבר.
למה בלוג?
"אני כותב מאז שאני זוכר את עצמי ולאחר שלמדתי את סודותיו של
הגריל ,הבנתי שהגיע הרגע לחבר בין האהבה לכתיבה לאהבה לבישול.
הסתובבתי ברשת ונכנסתי לבלוגים שונים שעסקו באוכל .ראיתי בלוגים
מושקעים ,יפים ,חלקם יפים מדי ,שעוסקים יותר מדי במסביב – בייפיוף
הצלחת ,במקום באוכל עצמו .והיו גם בלוגים שמאוד הערכתי.
כרמל דיירקט | עולם של מותגים
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המגזין | על הבלוג ועל הטעם
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אבל בין כל הבלוגים האלה ,לא היה אחד שהתרכז בברביקיו ,צלייה ,גריל וכדומה".
אדוארד אם כן ,יצא לדרך עם הבלוג שלו ,שבו הוא כותב פוסטים קצרים ולא מייגעים,
בלשון קלה להבנה ,ידידותית לקוראים ולא מסובכת .בין יתר המתוכנים הוא מסביר
(וגם מוסיף צילום) על הכנת מנות בניחוח ישראלי כמו סטייק פרגיות בזיגוג תפוזינה
ופלפל חריף ,קבב טלה ובקר מזרחי מהיר הכנה וגם על מנות באווירה אירופאית
משהו דוגמת צלעות טלה עם עשבי תיבול ,תרנגול חג ההודיה ,קדירת בקר ותפוחי
אדמה ,עוף על פחית בירה ,מתכוני דגים שונים ,זיגוגים ורטבים ,תערובות תבלינים,
ועוד.
ברכות אבהית כמעט הוא מבטיח שאפשר להצליח ושהכנת המתכונים שלהלן היא
פיס אוף קייק .לצד הבשרים הוא מעניק מתכוני מוס חצילים קלויים בסגנון איטלקי,
סלט כרוב על הגריל ,סלט פלפלים קלויים ממולדובה ,ועוד .את החוויות הוא אוסף
מאירוח חברים ,מהחגים ,מהנסיעות בארץ ובעולם ,מהדיאטה שלו עצמו ,ומכל מה
שהוא חווה.
מה עם קינוחים?
"הכנתי לא מזמן אננס צלוי שהיה מאוד טעים .גם בננה אפשר לצלות ולקרמל ישירות
על הגריל או על מגשיות שעל הגריל ,בתוספת סוכר מקורמל ,ברנדי ושמנת מתוקה.
זה יוצא מושלם .אפשר גם לאפות עוגה – פשוט מכסים את הגריל והוא הופך כזכור
לתנור".
מהן ההעדפות שלך באוכל?
"בדרך כלל הכי טוב זה הכי פשוט – אוכל המתובל בעדינות וכמובן ,על הגריל".
מה הדבר הכי הזוי שטעמת ומה הקווים האדומים שלך בעניין אוכל?
"טעמתי בשר לוויתן ,זה הפתיע אותי כי זה הרגיש כמו בשר עם ריח של דגים .אני
טועם את הרוב .הקווים האדומים שלי הם חרקים .זה לא .בהודו אכלתי גם אוכל
חריף מאוד .מה זה חריף? אין דברים כאלה .טעמתי פלפל והרגשתי שאני פולט עשן
מהאוזניים .אז גם על זה אני מוותר .אני כאן בשביל ליהנות ,לא בשביל להתענות".

אננס צלוי עם חלב קוקוס

חומרים:
 1פחית פרוסות אננס משומרות או חתיכות אננס
טריות |  1/2כוס סוכר לבן או סוכר חום בהיר (דמררה)
|  1כפית קינמון טחון |  1פחית קרם קוקוס
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העוצמה שבגריל

מתכונים נוספים שאדוארד הכין על הגריל ותוכלו לסרוק להנאתכם:
סלמון בחמאת הדרים [מימין] | עופיונים על שיפוד מסתובב [משמאל]

mishka.co.il

0o

גראנד-הול ,מותג הגרילים המוביל באירופה,
יעניק לך עוצמת צלייה חדשה לגמרי,
ובאיכות שתתן טעם חדש לחווית הבשר שלך.
דגמי  2012כבר כאן!

דגמי  2012משאירים את כולם מאחור עם
עוצמה של חדשנות טכנולוגית בכל פרמטר

Gti3

It grill

איך עושים:
מערבבים סוכר עם קינמון בצלחת אחת .מניחים בצלחת שניה את
קרם הקוקוס .מחממים גריל לחום גבוה ,טובלים את פרוסת האננס
בחלב קוקוס ואחרי כן בתערובת סוכר וקינמון ,ולגריל!
צולים  3-4דקות מכל צד וכשהאננס מקורמל ומושחם ,מסירים מהאש
ומגישים עם כדור גלידת וניל.

Odeon 32
built in

הדור הבא של גרילי הגז בטכנולוגיית
ה  - Crossrayאינפרא רד
גריל גז לעמדת חוץ בנוייה
פטנט חדשני טכנולוגיית
רשתות גריל חדשניות המפחיתות
את בערות השומן
 3מבערי נירוסטה+כירת צד

Maxim
429

פטנט חדשני טכנולוגיית
חסכוני ב 15%בצריכת הגז
משטח צלייה בגודל  39x56ס"מ

Maxim
423

T2
מוסף ממון 14.4.10

לבלוג של אדוארדhttp://art-of-grilling.org :

הידעתם? ישון בשר – תהליך ריכוך הבשר באמצעות החזקתו לאורך  9-28יום בטמפרטורה נמוכה ותחת פיקוח .פעולה זו מרככת את השרירים שהתכווצו ,משנה את צבעו מאדום
לחום ומעניקה לבשר רכות ,ארומה וטעם עדין ההופך אותו משובח יותר .השיטות הנהוגות ליישון :בתלייה בקירור או בוואקום.
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פיקאניה סנטה מריה – קליפורניה על הצלחת

הפיקאניה היא שפיץ הצ'ך ,נתח עסיסי ובעל טעם עז .את
המנה מגישים עם סלסת עגבניות ושעועית צ'ילי.
גריל גז בנוי מדגם  Professional 482של  GRAND HALLהיה נפלא
למתכון זה :עוצמת ארבעת המבערים ,פיזור החום והשליטה בכוח
האש יצרו תנאים אידיאלים לצלייה ,גם ישירה וגם עקיפה.
חומרים לשתי מנות:
נתח צ'ך במשקל  1.2ק”ג | תערובת התבלינים היבשה:
 2כפות פפריקה מתוקה 2 ,כפות סוכר חום 4 ,כפיות
מלח גס 4 ,כפיות פלפל שחור גרוס 4 ,כפיות אבקת שום,
 2כפיות רוזמרין מיובש 2 ,כפיות אורגנו מיובש 1 ,כפית אבקת חרדל.
נוזל הברשה ( 1/2 :)Basteכוס שמן זית |  3שיני שום פרוסות
דק |  1/2כפית פלפל שחור גרוס |  1כפית פפריקה מתוקה
(עדיף – מרוקאית בשמן) |  3כפות מיץ לימון טרי
איך עושים:
מערבבים את כל התבלינים ומפזרים בנדיבות על הבשר.
מכסים ומניחים במקרר ל 3-4-שעות לספיגת הטעמים.
מכינים את נוזל ההברשה :בסיר קטן מחממים שמן הזית ומוסיפים
שום ופלפל ואת השום .מטגנים קלות  2-3דקות ,עד שפרוסות
השום שקופות ,אבל לא זהובות .מוסיפים את הפפריקה ,מערבבים
ומסירים מהאש .מוסיפים את מיץ הלימון ומערבבים.
כדי לא לשרוף את הבשר ,צולים על גריל הגז צלייה עקיפה .מניחים את
הבשר על הגריל שחיממנו לחום בינוני ( 175מעלות) וצולים כשעה ,או עד
שהמדחום לבשר יראה  60מעלות בחלק העבה ביותר של הבשר (דרגת
מדיום) .מדי רבע שעה מברישים את הבשר בנוזל ההברשה והופכים.

גריל מנירוסטה איכותי ומפואר
מבער אינפרא אדום אחורי
עוצמת חום גבוהה במיוחדB.T.U 107,000 :

משטח צלייה בגודל  64x48ס"מ
עוצמת חום B.T.U 78,000
 4מבערי נירוסטה+כירת צד

משטח צלייה  55X45ס"מ
עוצמת חום B.T.U 48,000
מומלץ למרפסות
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ם יד על הלב – כמה מאיתנו יודעים בדיוק איזה נתח מתאים
לאיזה סוג של בישול? מה מבשלים ומה צולים? מה מתאים
לקדירה ומה יפאר את הגריל? מה יישאר עסיסי ומה עלול לצאת
מיובש? ובכן רבותי ,כאן מתחילה החוכמה האמיתית – הבחירה
הנכונה.
לפני למעלה מ 50-שנה ,פתח זלמן ,אביו של משה גלקופ את
האטליז המיתולוגי שלו ביפו .גלקופ הוא דור  )!( 11של קצבים
שהחלו את דרכם בלודז' ,פולין" .ביניהם גם סבתי ,שהיתה קצבית",
הוא מספר .כיום ,משה וגיסו ,מוטי (חתנו של זלמן) ,מנהלים את
העסק המשפחתי שעליו נוסף סניף נוסף בצפון תל אביב .הנה כמה
דברים שיש לו לומר על הבחירות שישנו לנו את הטעם:
"ההיגיון בבחירת נתח טמון במבנה הבקר ובאורח חייו" ,מסביר
משה גלקופ" .כדי להגן על האיברים הפנימיים מפני תקיפת טורפים,
החיות בטבע מגדלות סביב הצלעות ועמוד השדרה בשר רך וחזק.
החלקים המצויים באזור הגב העליון  -האנטריקוט ,הסינטה
והפילה ,הם אלה שהיו פחות בתנועה ועל כן הם פחות שומניים
ושריריים ויותר רכים ומתאימים לסטייקים ,לכל סוגי הצלייה על
גריל" .לעומתם ,הוא מסביר ,החלקים התחתונים של אזור הזנב
והרגליים הם אלה ששימשו להליכה ועל כן הם שריריים ,סחוסיים
וקשים יותר ,דורשים בישול ארוך ומתאימים למאכלי קדירה ,טחינה
וכדומה.
ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים בענייני סטייקים?
"עדיף לצלות סטייק גדול ולחלק אותו לקוביות בין הסועדים
כדי שייאכל חם וטעים .כשהסטייק חם צבעו חום  -הסוכרים
שנמצאים בבשר הופכים לקרמל במגע עם מקור החום ולכן קצוות
הבשר הצלויים הם החלק הכי טעים בנתח .כשהסטייק קר הוא
פחות טעים ועל כן עדיף לאכול הרבה בחתיכות קטנות ,מה גם
שיש בזה קטע חברתי שבו לא רק אוכלים אלא מנשנשים מנות
קטנות ונהנים".

משה גלקופ,
על בחירת הנתחים הנכונים

קרוב רחוק

הטיפים של משה גלקופ לצלייה מוצלחת

• סטייקים צולים על הרשת הנמוכה ,הקרובה לאש .מכת
חום ,הופכים ,מכת חום נוספת ,החוצה ולאכול מיד.
• הרשת הרחוקה מהאש מאפשרת צליית גושים גדולים שצולים
על להבה נמוכה יחסית ,לאט ולאורך זמן .אסאדו הוא נתח קלאסי לרשת
גבוהה ,זמן ומכסה סגור שמעשן את הטעם ומותיר את הבשר עסיסי.
• הניחו מתחת ולצד הבשר הנצלה ענפי תימין ורוזמרין רטובים,
ליתר טעם וניחוח.
• הקפידו על רשת נקייה וחום גבוה כדי שהפעולה הרצויה תהיה אמנם
צלייה ולא בישול .אם הרשת לא חמה דיה ,לא תהיה חריכה וכך הקרמל
ייצא החוצה והבשר עלול להידבק ובכל מקרה יהיה פחות טעים ועסיסי.
• הוציאו את הבשר כשעה לפני ההכנה .בשר קר על רשת
חמה שווה לבשר פחות טעים .אם אתם אוהבים וול-דאן  -הוציאו
את הבשר זמן רב יותר לפני הצלייה ,שכן בשר קר שמעלים
במהירות לדרגת צלייה "כבדה" עלול להישרף בקלות.
• ברגוע .חממו את הרשת כשעה לפני שהאורחים
מגיעים ,וכך תוכלו להתחיל את הצלייה בנחת ,סמוך
להגיעם ,תימנעו מנשנושים מיותרים ותתרכזו בבשר.
• אל תחסכו בחומרי גלם טובים – בשר טוב פירושו אוכל טעים.
• לא רק בשר – כשמחממים את הרשת מנצלים את הזמן
ומניחים עליה את הירקות – פלפלים ,חצילים קישואים.
• בנו את הארוחה בהתאם לכמות האורחים שלכם
ולטעמם – אם הם חובבי קבבים לכו על זה ואם הם אנשים
של "הארד קור" הכינו נתח קצבים ,סטייקים עבים וכדומה.
• אתם בבית או בפיקניק? בפיקניק ,פחות מתאים משהו שדורש
סכין ומזלג ואז העדיפות היא לקבבונים ושיפודים .בבית יותר נכון משהו
שדורש סכין ומזלג ,למשל ,סטייקים ,נתחים גדולים של פרגיות.
• כמה?  300-350גרם בשר לאדם לארוחה ,אבל הנתון
תלוי גם במשך האירוע .באירוע ארוך אנשים אוכלים
פעמיים ,ואז מומלץ להיערך לכמות נוספת של בשר.
• חיתוך – נגד הסיבים כדי שהסיב יהיה קטן וקצותיו אטומים – כך הנתח
יהיה פחות סיבי והנוזלים והסוכרים ייאטמו בתוכו וישמרו על עסיסיותו.
• סכיני טרמונטינה – הסכינים המצוינות שאנו מחזיקים אצלנו ,מבית
המותג הברזילאי ,יפהפיות ונעימות לעבודה ולמגע .הסכין מושלמת לחיתוך
רב-תכליתי וידית האחיזה מהעץ נוחה וכיפית לעבודה .מומלץ בחום.
• בשר איכותי – בשר ישראלי ,טרי.

לנתח נתחים

כמה מילים על הנתחים המוצלחים

הנתחים המתאימים לצלייה מתחילים מאזור הצוואר לאורך הגב לפי הסדר הבא:

אנטריקוט ,סינטה והפילה המצוי בתוכו בתוך מעיין קיפול חבוי ,ויש מי שמכינים סטייקים גם משייטל
וצ'ך – החלקים האחוריים בדרך אל הזנב ,שהם חצי רכים ומתאימים לצלייה קצרה – מדליונים,
שיפודים וכדומה.
כמה מילים על החלקים העיקריים:
אנטריקוט – גב קדמי "יושב" כשני נתחים באזור הצלעות ,מעט יותר שרירי ופחות שומני.
מתאים לנתחי סטייקים עסיסיים.
סינטה – המשך האנטריקוט והצלעות ,מעט יותר יבש מהם .נתח עם שכבת שומן חיצונית,
שצריך לדעת איך לטפל בו על מנת שיהיה עסיסי .מומלץ להגשה בדרגת מידיום-רייר.
אפשר לפרוס לסטייקים דקים.
פילה – חלק פנימי ה"יושב" בתוך הסינטה בצורה מוארכת ומוגנת .אזור קטן יחסית שהוא הכי
פחות שומני והכי רך ועל כן נחשב למבוקש בין הנתחים" .יש מי שרוכשים פילה בגלל היוקרה,
אבל הוא מתייבש בקלות  -עדינותו מחייבת הכנה בדרגת מדיום כדי שיישאר עסיסי".

משה גלקופ

איך בוחרים את הנתח הנכון לגריל ,מהו המקור לגוון החום של הבשר בעת הצלייה ואיך מתקשרים לכל אלה
רשת חמה ,ענפי תימין ורוזמרין ובעיקר סבלנות? | משה גלקופ מהאטליז הוותיק "הבשרים של זלמן" ,מסביר

הידעתם? לבשר שלוש דרגות הכנה עיקריות :וול-דאן – צלוי מאוד ,הבשר חום ומרקמו יותר יבש .מדיום – מרכז הבשר ורוד והמעטפת צלויה וצבעה חום.
רייר – מרכז הבשר אדום והחלק החיצוני עובר צריבה קלה בלבד ונותר אדום-ורוד .רוב הסועדים בארץ מבקשים את המנה שלהם צלויה במידת מדיום.
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כרמל דיירקט | עולם של מותגים

כרמל דיירקט | עולם של מותגים
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 3שנות
אחריות

הרטמן .לשבת על הטוב ביותר.
הרטמן .ענק הריהוט ההולנדי שכבש את אירופה מגיע לישראל ומביא איתו ריהוט גן
מעוצב ברמת גימור ,נוחות וסטייל שעוד לא הכרת .שולחנות גינה ,פינות אוכל ,כיסאות
וספסלים בסגנון אירופאי שיספקו לך את כל הסיבות שבעולם לא להיכנס חזרה הביתה
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