טריו פירות אדומים

מתכון לעוגה קוטר 21״

אביזרי מטבח נדרשים

מרכיבים למוס פטל

רולדה לבסיס העוגה

מיקסר עם מטרפה
רינג לאפיה קוטר 21״
תחתית עוגה עגולה (גולד) קוטר 24״
שקף לעוגה המתאים בגודלו לרינג
מיקרוגל (או קערה עם מים רותחים לחימום
הריבה)

 120גרם שוקולד לבן
 300מ״ל שמנת מתוקה
 200גרם פטל (אפשר קפוא)
 2חלמונים
 20גרם סוכר
 4גרם ג׳לטין

 2ביצים
 50גרם סוכר
 20גרם שקדים מולבנים טחונים
 20גרם קמח תפוחי אדמה

מרכיבים למוס קסיס

מרכיבים למוס שוקולד לבן

לציפוי
 150גרם ריבת פטל איכותית

 120גרם שוקולד לבן
 300מ״ל שמנת מתוקה
 200גרם קסיס (אפשר קפוא)
 2חלמונים
 20גרם סוכר
 4גרם ג׳לטין

 120גרם שוקולד לבן
 300מ״ל שמנת מתוקה
 2חלמונים
 20גרם סוכר
 2גרם ג׳לטין

אופן הכנת בסיס רולדה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

מקציפים את הביצים עד לקבלת תערובת תפוחה ויציבה
מוסיפים ,תוך כדי הקצפה חזקה ,בהדרגה את הסוכר
מערבבים את הקמח והשקדים
מוציאים את סיר המיקסר ממקומו ומוסיפים בהדרגה את השקדים וקמח תפוחי האדמה לתערובת הביצים תוך כדי קיפול עדין
משטחים את הבלילה על סילפט ואופים ב 210-מעלות כ 8-דקות
מקררים את הרולדה ובעדינות מקלפים מהסילפט על משטח העבודה
בעזרת רינג העוגה קורצים עיגול רולדה .מקפידים שהעיגול לא יקרע או יחתך

אופן הכנת מוס הקסיס והפטל
(מכינים את שני סוגי המוס באותו האופן ,כל פעם עם פרי אחר)
 .1ערב לפני קוצצים את השוקולד ומוסיפים לו את הסוכר
 .2מרתיחים  60מ״ל שמנת ויוצקים על השוקולד ,מערבבים בעזרת מטרפת יד עד שהשוקולד נמס ומתחבר לשמנת
 .3ממיסים את הג׳לטין לפי הוראות היצרן ומוסיפים לתערובת השוקולד החמה
 .4שוטפים וטוחנים את הפרי למחית חלקה (כל פרי בנפרד) ומוסיפים לתערובת המוס
 .5מוסיפים את החלמונים לתערובת מקציפים את יתרת השמנת לקצפת יציבה ומקפלים לתוך תערובת המוס
(באותו האופן מכינים את המוס הלבן ,ללא הוספת כל פרי לתוכו)

הרכבת העוגה
 .1מסדרים את הרינג על מגש ,מסדרים את השקף בדופן הפנימית ,מניחים את הרולדה בתחתית
 .2ממלאים את המוס בשקי זילוף .חותכים את הפיה
 .3ממלאים שליש רינג במוס קסיס .מקפיאים חצי שעה
 .4ממלאים שליש שני במוס שוקולד פטל ומקפיאים חצי שעה
 .5משלימים עם המוס הלבן ומקפיאים חצי שעה נוספת
 .6מחממים את הריבה מעט במיקרוגל שתהייה רכה ונוחה מריחה ומורחים אותה באופן זהה על פני כל העוגה

פרי ברס נוגט  -פיסטוק כשר לפסח
מרכיבים לבצק רבוך

מילוי

 100מ״ל חלב
 100מ״ל מים
 80גרם חמאה
 125גרם תערובת קמחים
 10גרם סוכר
 5גרם מלח
 3יח׳ ביצים
 30גרם שקדים פרוסים
 20גרם אבקת סוכר

 800מ״ל שמנת מתוקה
 400גרם שוקולד לבן
לילה מראש מרתיחים את השמנת יוצקים על
השוקולד ,מערבבים ושומרים במקרר
גרם חמאת פיסטוק
 60גרם מחית נוגט

אופן הכנת הפרי ברס
 .1מרתיחים בסיר בישול את המים ,החלב ,סוכר ,מלח והחמאה
 .2כשהתערובת רותחת מוסיפים בבת אחת את תערובת הקמחים ועם כף עץ בוחשים בעוצמה עד שמתקבל בצק אחיד ממשיכים
כ 3-דקות לייבש
 .3מוציאים את הבצק לקערת המיקסר ומתחילים לערבל במהירות בינונית ,מוסיפים ביצה ראשונה ומערבלים עד שהביצה נבלעת היטב
לתוך הבצק באופן דומה מוסיפים את הביצים הנוספות

אופן האפייה
 .1מזלפים חישוק בקוטר 20״ ס״מ
 .2מפזרים שקדים פרוסים מעל ואופים ב 180-מעלות  25דקות
 .3מורידים את החום ל 150-מעלות פותחים את דלת התנור ,וממשיכים לאפות עם דלת פתוחה  10דקות נוספות .מוציאים ומצננים

אופן הכנת המילוי והרכבה
.1
.2
.3
.4

מקציפים מחצית מהשנטי עם מחית פיסטוק והחצי השני עם מחית נוגט
פורסים את הפרי ברס באמצע (לרוחב) ומניחים את החלק העליון בצד
מזלפים על התחתית לסירוגין את שני סוגי השאנטי מניחים את המכסה מעל (בשלב זה ניתן לשמור בקירור /מקפיא)
מפזרים מעט אבקת סוכר ומגישים

פאי שוקולד מרנג כשר לפסח ללא גלוטן

מתכון ל 2עוגות

מרכיבים לבצק פריך קקאו

מרכיבים לטופי קרמל

מרכיבים למרנג

 350גרם תערובת קמחים כשרה לפסח
 250גרם חמאה
 150גרם אבקת סוכר
 40גרם קקאו
 1חלמון
 40מ״ל מים קרים

 150גרם סוכר
 100גרם חמאה
 70מ״ל שמנת מתוקה
 20גרם גלוקוזה
 5גרם מלח ים אטלנטי

 200גרם סוכר
 100גרם חלבון
 2גרם נס קפה

מרכיבים לציפוי
מרכיבים לגנאש שוקולד
 500גרם שוקולד חלב
 350גרם שמנת מתוקה

 120מ״ל שמנת מתוקה
 60גרם גלוקוזה
 6גרם ג׳לטין
 20מ״ל מים קרים
 28גרם אבקת קקאו כהה
 100גרם שוקולד חלב

אופן הכנת בצק פריך קקאו
מערבבים במעבד מזון את היבשים ,מוסיפים את החמאה חתוכה לקוביות ,מעבדים בפולסים עד קבלת תערובת פירורית ,מוסיפים את המים והחלמון
ומערבבים במהירות גבוה עד קבלת כדור בצק .עוטפים בניילון נצמד ומקררים כחצי שעה

אופן הכנת הטופי קרמל
 .1ממיסים את הסוכר והגלוקוזה במחבת לקבלת גוון חום עמוק ,מוסיפים את השמנת ומבשלים כ  5דקות.
 .2מסירים מהאש ומוסיפים את החמאה בקוביות תוך כדי טריפה נמרצת

אופן הכנת הפאי
.1
.2
.3
.4

מרדדים את הבצק לעובי חצי אצבע וקורצים שני עיגולים (גדולים מגודל הרינג) ומסדרים כל עיגול בתוך הרינגים
חותכים עם סכין את קצוות הבצק הבולטים מעל גובה הרינג .נותנים לבצק לנוח חצי שעה במקפיא מחוררים עם מזלג את הקלתיות
ואופים אפייה עיוורת ב 160-מעלות  15דקות מוזגים מהקרמל על הקלתית ובוזקים מלח מעל
מכינים את הגנאש – מרתיחים את השמנת ויוצקים על השוקולד ,מערבבים היטב ומוזגים מעל הקרמל ומקפיאים כחצי שעה
מכינים את הציפוי – מרתיחים את השמנת עם הגלוקוזה ,ויוצקים על השוקולד והקקאו ,ממיסים ג›לטין לפי הוראות היצרן ומוסיפים
לציפוי מוזגים שכבה דקה מעל הגנאש ומקררים

אופן ההכנת המרנג
 .1מניחים את הסוכר והחלבון על בן מארי ומבשלים בחום בינונית עד שהסוכר נמס (בערך  45מעלות)
 .2מעבירים למיקסר ,מוסיפים את הקפה ומקציפים במהירות גבוהה ,עד שהמרנג מתייצב ומתקרר
 .3מעטרים את הפאי בזילופי מרנג קפה

מוס פטל ליים
מרכיבים למוס תות ליים

מרכיבים לבסקוויט אדום

 400מ״ל שמנת מתוקה
 250גרם מחית פטל
 150גרם מחית ליים
 7גרם גרידת לימון
 100גרם סוכר
 13גרם ג׳לטין
 40מ״ל מים

 200גרם סוכר
 90גרם חמאה
 100גרם קמח
 10גרם קקאו
 1גרם צבע מאכל אדום
 8יח׳ ביצים

 100מ״ל מים
 100גרם סוכר

ציפוי
 100מ״ל שמנת מתוקה
 35גרם גלוקוזה
 180גרם שוקולד לבן
 1גרם צבע אדום

סירופ

אופן ההכנת מוס התות  -ליים
.1
.2
.3
.4

מקציפים את השמנת ומשלימים עם הסוכר
ממיסים את המחיות וגרידת לימון
ממיסים את הג׳לטין לפי הוראות היצרן ומוסיפים למחיות
מקפלים בשלבים את המחיות לתוך הקצפת

אופן הכנת התחתית
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

מקציפים את החלמונים לקבלת קרם בהיר ומוסיפים בהדרגה מחצית מהסוכר
מסננים את הקמח ,קקאו והצבע לתערובת החלמונים ובעזרת לקקן מקפלים עד קבלת תערובת אחידה ,ממיסים את החמאה
ומקפלים לתערובת
מקציפים את החלבונים ומשלימים את יתרת הסוכר לקבלת מרנג אחיד
מקפלים את המרנג לתוך תערובת החלמונים
אופים בתבנית אפיה שטוחה ב 165-מעלות כ 15-דקות.
קורצים שני עיגולים שהקטנים במעט מקוטר העוגה
מרתיחים את הסוכר והמים עד קבלת סירופ אחיד ומרטיבים את הרולדות

אופן הרכבת העוגה
 .1מניחים את הרולדה בתחתית רינג עם שקף פנימי ,יוצקים ומשטיחים מחצית מכמות המוס
 .2מרכיבים קומה נוספת של רולדה ומוס  ,משטחים ומקפיאים

ציפוי העוגה
 .1מרתיחים את השמנת עם הגלוקוזה ויוצקים אותה על השוקולד והצבע ומערבבים
 .2מחלצים את העוגה ומניחים על רשת ציפוי ,בעזרת מצקת מצפים את העוגה ומקשטים אנו בבוטיק מקשטים בלבבות טמפר ופרחים יבשים

