
לא חייבים לאכול בשר ועוף כדי ליהנות 
מארוחה טובה, משביעה ומלאת כל טוב. 
בישול טבעוני יכול להיות חגיגה קולינרית 
וידבסקי,  הילה  גויסה  כך  ולשם  שלמה, 
החוויה  במרכז  הקולינרית  המנהלת 
הטבעונית, שמנדבת לכם מתכונים טבעוניים 
מנצחים, שיאפשרו לכם להגיש ארוחה חגיגית 

על טהרת הטבע.

מרק שעועית, פלפלים 
ועלי מנגולד

המרכיבים לסיר של 10 מנות: 
3/4 קילו שעועית בצבעים )אדומה, לבנה 

ושחורה( - להשרות 12 שעות לפני בישול
1 חבילת מנגולד
4 שיני שום קצוץ

3 כפות רסק עגבניות לא סוכר
4 עגבניות מקולפות

4 פלפלים אדומים וצהובים חתוכים לרצועות
1 חבילת כוסברה קצוצה

1 כף זרעי כוסברה טחונים 
1 כף כמון טחון 

2 כפות פפריקה מתוקה או חריפה 
מלח ופלפל

אופן ההכנה:
מאדים בסיר את השום הקצוץ עם המנגולדה 
קצוץ והפלפלים החתוכים. לאחר 5 דקות 
בישול מוסיפים 3-2 עגבניות מקולפות ורסק 
עגבניות ללא סוכר. מוסיפים את התבלינים 
)כמון, פפריקה וזרעי כוסברה( והשעועית, 
מערבבים היטב ומכסים במים. מבשלים 
על אש גבוהה כחצי שעה. בסוף הבישול, 
כשהשעועית רכה, מוסיפים מלח ופלפל 
שחור לפי הטעם ואת הכוסברה הקצוצה.�

מסיבת
טבע

בישול טבעוני יכול 
להיות קרנבל 
קולינרי עשיר 

בטעמים. הילה 
וידבסקי, המנהלת 

הקולינרית 
המקצועית במרכז 
החוויה הטבעונית, 
מנדבת מתכונים 

ומזמינה אתכם 
להצטרף לחגיגה

ה
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יניב משיח

צילום: שרית גופן

I STYLE I דצמבר 2015 1I STYLE I 2015 2דצמבר



ועדשים  ירוקים  ירקות  תבשיל 
מונבטות

המרכיבים ל-4 מנות:
3 גבעולי סלרי אמריקאי

1/2 שורש סלרי
1 בצל לבן חתוך לקוביות

2 לימונים
2 שומר 

6 לבבות ארטישוק
2 כוסות אפונה קפואה

1 כוס עדשים ירוקות מונבטות
1/2 צרור כוסברה

שמן זית
זרעי כוסברה, זרעי כמון, כורכום, מלח

אופן ההכנה:
מאדים במחבת רחבה בצל לבן חתוך לקוביות, חצי 
ראש סלרי קוביות וגבעולי סלרי אמריקאי קצוץ, עם שתי 
כפות שמן זית. לאחר חמש דקות מוסיפים שומר פרוס 
גס, אפונה ולבבות ארטישוק שטופים ופרוסים לרצועות. 
מקפיצים הכל יחד עם 1/4 כוס מים ותיבול של חצי 
כפית כורכום, חצי כפית כמון, קורט זרעי כוסברה וכף 
מלח, למשך 15 דקות, עד שכל הירקות כמעט רכים. 
מוסיפים מיץ מ-2-1 לימונים וכוס עדשים מונבטות. 
מערבבים היטב ומבשלים לעוד 10 דקות. בסוף הבישול 
מוסיפים חצי צרור כוסברה קצוצה ומערבבים היטב.�

ה
רי

לינ
תבשיל קוביות בטטה, גרגירי חומוס קו

בסילאן ואגוזי מלך

המרכיבים לארבע מנות:
2 בטטות גדולות

2 כוסות גרגירי חומוס )להשרות 10 שעות(
1/2 חבילה בצל ירוק

1 בצל סגול
סילאן
סויה

פלפל שחור
1/2 כוס אגוזי מלך

אופן ההכנה:
פורסים את הבטטה לקוביות, מערבבים בקערה עם 
3 כפות סילאן, כף סויה ופלפל שחור. אופים בתנור עד 
כמעט ריכוך, בחום של 180 מעלות ולמשך 20 דקות 
בערך, ומקררים. מבשלים את החומוס במים רותחים, 
עד ריכוך ומקררים. מערבבים בקערה גדולה בצל סגול 
פרוס לרצועות עם הבטטה שאפינו, החומוס המבושל, 
חצי כוס אגוזי מלך, פלפל שחור וכף סילאן נוספת. אופים 
בתבנית מתאימה בתנור על חום גבוה, למשך 10 דקות. 

לעטר בבצל ירוק קצוץ ולהגיש 
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פאייה טבעונית

המרכיבים ל-5 מנות:
2 כוסות אורז אדום

3 כוסות שעועית ירוקה קפואה
300 גר' טופו

חופן אצות וואקמה
1 בצל סגול

סלסלת פטריות שמפיניון קצוצות
סויה

שמן זית
מלח, פלפל, אגוז מוסקט

אופן ההכנה:
להכנת האורז: מבשלים בסיר שתי כוסות אורז אדום עם 
שלוש כוסות מים, כף שמן זית וכף מלח, למשך 40-30 

דקות, עד שהאורז מוכן, ומקררים. 
להכנת הטופו: משרים למשך כשעה טופו פרוס לקוביות 

במרינדה של סויה וחופן אצות וואקמה.
להכנת הירקות: פורסים בצל סגול לרצועות ומאדים 
במחבת עם כף שמן זית. מוסיפים למחבת חבילת 
פטריות שמפיניון קצוצות. מקפיצים יחד לעוד כחמש 
דקות. מוסיפים לתבשיל את קוביות הטופו, לאחר סינון 
מהמרינדה. מערבבים, מוסיפים שעועית ירוקה שטופה 
ומקפיצים הכל יחד לעוד כשש דקות. מתבלים במלח, 

בפלפל ובאגוז מוסקט. 
להרכבת המנה: מערבבים במחבת ברזל המתאימה 
לאפייה את האורז האודם והירקות עם הטופו שהקפצנו. 
אופים בתנור למשך 10-5 דקות, בחום של 180 מעלות. 
)ניתן להוסיף לבישול רוטב מהמרינדה שהכנו לטופו(. 

להגיש חם. �
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