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ליאורה חוברה

מתכון וסגנון :נעמה רן | צילום :יעל אילן

איזה מייבשים אתם!

עוגת תמרים עם קצפת קפה

יום הולדת לאילן? בואו להכין עוגה רכה במתיקות עדינה למסיבה

במקום לקנות ,למה שלא תכינו
פירות מיובשים תוצרת בית?

המרכיבים
(תבנית קפיצית 26 ,ס"מ)

מתחילים :בוחרים
שיטת ייבוש

חותכים :מכינים את
הפירות והירקות

זמן הכנה :כשעה (ללא אפייה)
דרגת קושי :בינוני
איך שומרים :עד  3ימים,
מכוסה היטב במקרר.
ללא הקצפת – עד חודש
במקפיא

מייבשים [ :]1מניחים באוויר הפתוח
מרפדים תבנית גדולה בנייר סופג .מניחים עליו את
פרוסות הירקות והפירות ,בשכבה אחת .אם רוצים,
אפשר גם להשחיל על חוט (פטריות מוצקות מתאימות
לכך במיוחד) .מניחים את התבנית בחדר מאוורר מאוד,
ומדי יום מחליפים את הנייר הסופג והופכים את הפירות
והירקות ,עד שהם יבשים מספיק .תהליך זה נמשך
 10עד  14יום ,בדרך כלל.

מייבשים [ :]2מכניסים לתנור החמים
מחממים את התנור לחום של  70-60מעלות במצב טורבו.
מניחים בתחתית התנור תבנית ,לקליטת נוזלים שיטפטפו.
מסדרים את הירקות והפירות על רשת תנור צפופה כשצד
הקליפה פונה מטה (אפשר לשים כמה רשתות במקביל,
אבל קחו בחשבון שהנוזלים מטפטפים ,ולא כדאי ,למשל,
שמיץ עגבניות יטפטף על תפוחים) .התהליך נמשך בין
 6ל־ 12שעות ,בהתאם לסוג הפרי או הירק המתייבשים
(לדוגמה :בננות ,אגסים ותפוחים – כ־ 6שעות ,תותים
ודובדבנים –  12-10שעות).

נהנים :זוללים
ושומרים גם למחר
כל הפירות והירקות
המיובשים טובים לאכילה
במשך כמה חודשים.
שומרים אותם בצנצנת
זכוכית סגורה היטב
(זה אפילו יפה!) .פלפלים
ועגבניות אפשר לשמור
עד שנה בתוך שמן זית.
חשוב להקפיד שהשמן
יכסה את הירקות.
ליאורה חוברה היא דיאטנית
קלינית  .M.Scומטפלת בתזונה
סינית ובצמחי מרפא

צילום:
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 .1שמים בסיר קטן את התמרים ,הקינמון והמים
.5מעבירים כשליש מהקצף לקערת התמרים
ומערבבים בעדינות .מוסיפים את יתרת הקצף
ומביאים לרתיחה .מנמיכים את הלהבה,
ומערבבים בתנועות קיפול לעיסה אחידה
מכסים ומבשלים כ־ 10דקות ,עד שהמים נספגים
ואוורירית.
בתמרים והם רכים .מסירים מהכיריים ומצננים.
.6יוצקים לתבנית ואופים כ־ 45דקות ,עד שהעוגה
.2מחממים את התנור ל־ 170מעלות ומרפדים
תפוחה וקיסם הננעץ במרכזה יוצא נקי .מוציאים
את התבנית בנייר אפייה.
ומצננים (העוגה "תצנח" וזה בסדר).
.3מעבירים את עיסת התמרים למעבד המזון,
מוסיפים את החלמונים ומעבדים לעיסה חלקה  .7הציפוי :מקציפים את כל מרכיביו לקצפת
יציבה.
ותפוחה .מוסיפים את השקדים (או האגוזים)
 .8העיטור וההגשה :מחלצים את העוגה ,מורחים
ומעבדים לפיזור אחיד .מעבירים לקערה.
את הקצפת ,מפזרים את האגוזים ומגישים.
.4מקציפים את החלבונים .כשמתחיל להיווצר קצף,
מוסיפים את המלח והסוכר בזרם דק ומקציפים
לקצף יציב.

Shutterstock

חשוב לבחור פירות וירקות שהם
בשלים ועסיסיים ,למשל – תפוחים,
אגסים ,פלפלים בצבעים שונים,
פטריות ,עגבניות שרי ותותים.
בעונה ,נסו לייבש גם משמשים,
אפרסקים ,מנגו ותאנים.
מקלפים את הירקות לפי הצורך.
אם רוצים ,מתבלים אותם במלח גס
ובמעט שמן זית .על הפירות
אפשר לפזר קינמון טחון ,ציפורן
או זנגוויל.

ההכנה
כלים :מלח הארץ ,אוסישקין  ,28רמת השרון

 10תמרים גדולים ( 200גרם),
מגולענים וקצוצים גס
 1/2כפית קינמון טחון
 1/2כוס מים
 6ביצים ,מופרדות
 125גרם ( 1 1/2כוסות) שקדים
או אגוזים טחונים דק
 1/8כפית מלח
 3/4כוס ( 150גרם) סוכר חום
לציפוי
 1מכל ( 250מ"ל) שמנת מתוקה
 1כף סוכר חום
 1כף גדושה אבקת קפה נמס
מומסת ב־ 2כפות מים רותחים,
מצוננים
אפשרות 1 :כף אינסטנט פודינג
וניל
לעיטור
 2כפות אגוזי פקאן קצוצים גס

יבוש ירקות ופירות היא
דרך נפלאה להכין חטיפים
בריאים שקל וטעים לנשנש.
כדי לפגוע כמה שפחות בערכים
התזונתיים של ה"מיובשים" שלנו,
נבצע את התהליך בטמפרטורה
נמוכה ככל האפשר ,שתוציא
מהפירות והירקות את הלחות,
תשמור עליהם מקלקול (נוכל
ליהנות מהם זמן רב) ,ותשאיר בהם
כמה שיותר רכיבים בריאים.
נכון ,המשוגעים לדבר יכולים
לקנות תנור ייבוש ייעודי ,אבל
כולם יכולים לעשות זאת בקלות,
באחת משתי הדרכים הביתיות
שמיד נספר עליהן ,ואפילו לשתף
את הילדים.

ניתן לייבש פירות וירקות פשוט באוויר
הפתוח .בשיטה זו תהליך הייבוש נמשך
קרוב לשבועיים .מומלץ לנסות לייבש כך
בעיקר בחורף ,ובעיקר במקומות שבהם
האוויר יבש .אפשרות נוספת היא לייבש
במשך כמה שעות בתנור הביתי ,שמחומם
לטמפרטורה נמוכה מאוד.

ללא גלוטן

לתגובות ושאלות למדור האוכל ,כתבו לנו:
chef@laisha.co.il
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