קטלוג פסח
2019

"ארקוסטיל למען ילדי בית איזי שפירא" הינו מיזם חברתי המופעל על ידי חברת מילניום מרקטינג ,היבואנית הרשמית של מותג כלי המטבח
 ,ובית איזי שפירא.המיזם משלב בין פעילות עסקית לתרומה לקהילה .אנו מתמחים בפיתוח ,יצור ושיווק חבילות
המוביל
שי ומתנות איכותיות המיועדות לארגונים ,חברות ומוסדות חינוך .רווחים מהמכירות מוקדשים לקידום ושיפור איכות החיים של אנשים וילדים
עם מוגבלות.
בית איזי שפירא הינו ארגון פורץ דרך הפועל למעלה מ 38-שנים ,משפיע על חייהם של כ 500,000 -בוגרים וילדים בשנה ומהווה מודל לעשייה
בתחום במישור הארצי והבינלאומי .הארגון פועל כדי להבטיח לאנשים עם מוגבלויות שותפות מלאה בחיי הקהילה ואיכות חיים טובה יותר.
פיתוח שירותים חינוכיים טיפוליים חדשניים ,פעילות רחבה ליצירת שינוי עמדות חברתי והפעלת מרכז למצוינות ,מחקר והכשרה מקצועית
בתחום המוגבלויות.
המוצר שבידך נארז ע"י אנשים בעלי מוגבלויות.
קנייתך מסייעת לנו בהגשמת חזוננו להמשיך ולפעול למען חברה יפה וצודקת יותר.

תודה!
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בוריקה בשר או בוריקה צמחונית
ממולאת פטריות
מתכון ל 10 -יחידות

חומרים:
 10דפי אורז עגולים או מרובעים
 3כפות שמן זית
בצל שלם קצוץ דק
חבילת פטריות שמפיניון קצוצות לקוביות קטנות
חבילת פטריות פורטובלו קצוצות לקוביות קטנות
 5שיניי שום קצוצות
ביצים קשות מבושלות וקלופות
 300גרם בשר בקר טחון עם השומן
מלח פלפל  +שחור גרוס

אופן הכנה:
 .1במחבת רחבה מחממים שמן זית ומטגנים בצל עד שקיפות.
 .2מוסיפים את הפטריות וממשיכים לבשל כ 10-דקות( .בגרסה
הבשרית נוסיף את הבשר למחבת עד שינוי צבע הבשר.
 .3מוסיפים שום וממשיכים לבשל עד קבלת ניחוח השום.
 .4מורידים מהאש ,מסננים את הנוזלים במסננת ומקררים
את המסה.
לריכוך דפי האורז:
 .1בקערה עם מים חמימים שההיקף שלה גדול מזה של דפי
האורז (כלומר אפשר להניח בה עיגול כזה בשלמותו בלי
שהוא יתקמט או יתקפל).
 .2טובלים את דף האורז במים בדיוק  15שניות.
 .3מוציאים למשטח יבש ושטוח (למשל קרש חיתוך או צלחת
שטוחה גדולה)
מילוי:
 .1מניחים כף מהתערובת בזהירות במרכז הדף.
 .2פורסים ביצים קשות ומניחים מעל המילוי  2-3פרוסות
ביצה קשה.
 .3מגלגלים את דף האורז לסיגר מהודק.
 .4מחממים תנור ל 180-מעלות.
 .5מברישים את דף האורז בביצה טרופה.
מפזרים מעל מעט תימין טרי קצוץ וצ'ילי שאטה.
 .6אופים עד הזהבה.

{

ניתן להגיש עם
טחינה חריף וסלט
רענן של עגבניות.
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משתמשים בריבה בתור
תוספת לטוסט עם פטה
כבד או לכל מנה אחרת,
למשל חביתה או סלט.

טרין כבד
וקונפיטורת בצל
חומרים -
לטריו כבד:
 700גרם כבד עוף מנוקה
 100גרם מחמאה
 2בצלים לבנים גדולים פרוסים
 2גזרים מגוררים בפומפייה
 3כפות יין לבן
 2ביצים קשות
מלח פלפל מוסקט
 4כפות שמן צמחי
קונפיטורת בצל:
 4בצלים פרוסים דק
כוס יין אדום
 5כפות חומץ בלסמי
 3/4כוס סוכר
כפית קינמון
כפית מלח

אופן הכנה -
טריו כבד:
 .1מטגנים במחבת כבדה את הכבדים (ללא תוספת שמן) עד שהם
חצי מוכנים.
 .2מניחים את הכבדים בצד ומטגנים בשמן על אש נמוכה מאוד את
הבצלים והגזר עד שהם מזהיבים .רצוי לכסות את הסיר.
 .3כשהבצלים והגזר הזהיבו והתרככו מוסיפים את הכבד ,מערבבים
היטב ומוסיפים יין לבן.
 .4מבשלים את התערובת עד שהאלכוהול מתנדף.
 .5מעבירים את התערובת החמה למעבד מזון .מעל מניחים מחמאה
וביצים קשות.
 .6טוחנים לתערובת חלקה מאוד ללא גרגירים.
 .7את תבנית הטרין  /אינגליש קייק מרפדים בניילון נצמד ומניחים
את התערובת משוטחת יפה.
 .8מקררים למשך לילה ומגישים פרוס או שלם.
קונפיטורת בצל:
 .1מטגנים את הבצל במחבת רחבה עם שתי כפות שמן עד שקיפות.
 .2מוסיפים למחבת יין ,סוכר ,קינמון וחומץ בלסמי.
 .3מערבבים ,מביאים לרתיחה ,מנמיכים את האש וממשיכים לבשל על
אש נמוכה עד שרוב הנוזלים מתאדים .מערבבים מידי פעם.
 .4מצננים ומעבירים לצנצנת מעוקרת ואטומה .שומרים במקרר.
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ריזוטו
אספרגוס ואפונה
חומרים ל 2 -מנות עיקריות:
חומרים לצנצנת משפחתית:
אורז חצי עגול  200גרם
 100גרם מחמאה או רבע כוס שמן זית
בצל לבן שלם
 5שיניי שום קצוצים
כוס יין לבן
ליטר וחצי ציר עוף מרק עוף לפי מתכון המרק
כוס אפונה קפואה
 4גבעולי אספרגוס מבושלים וקצוצים
מלח פלפל שחור גרוס

אופן הכנה:
 .1בסיר רחב מניחים את השומן ומטגנים בו את הבצל
עד שקיפות.
 .2מוסיפים אורז ומערבבים היטב.
 .3מוסיפים את השום הקצוץ ומערבבים היטב.
 .4מוזגים את היין הלבן ומחכים שאדי האלכוהול יתנדפו.
 .5מוסיפים מציר העוף החם ומערבבים (כל פעם מוסיפים
מצקת אחת ומערבבים כ 16-דקות לפחות).
 .6טועמים את הריזוטו .בודקים שהוא חצי מוכן .הוא אמור
להיות במרקם נגיס ולא רך מאוד.
 .7לקראת סוף הבישול נתבל במלח ופלפל שחור גרוס.
 .8נוסיף את האפונה והאספרגוס ונערבב היטב.
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מרק
"קלאם צ'אודר" כשר
חומרים:
 2גזרים קלופים וחתוכים לקוביות קטנות
 2תפו"א אדמה קלופים וחתוכים לקוביות קטנות
 2בצלים לבנים חתוכים לקוביות קטנות
 3גבעולי סלרי קצוצים לקוביות קטנות
 5שיני שום קצוצים
 5כפות שמן זית
פחית קרם קוקוס
נקניק בקר או קבנוס  200גרם קצוץ לקוביות קטנות
יין לבן חצי יבש כוס
 2ליטר ציר עוף לפי המתכון הרשום או מים חמים
צרור פטרוזיליה קצוץ דק
פלפל  5עונות
מלח פלפל שחור גרוס

אופן הכנה:
 .1מטגנים בשמן בסיר רחב את הנקניק עד שהוא
קלוי היטב.
 .2מוסיפים בצל ומערבבים היטב .מוסיפים את הגזר,
תפו"א והסלרי ומטגנים היטב יחד.
 .3מוסיפים שום ויין לבן ומבשלים עד שהאלכוהול מתנדף.
 .4מוסיפים את קרם הקוקוס וציר העוף מרתיחים ומנמיכים
את האש ומבשלים עד רכות הגזר.
 .5מתבלים במלח ופלפל  5עונות ומוסיפים גם פטרוזיליה.
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מרק
עוף וקניידלך
לסיר מרק משפחתי של  7ליטר.
חומרים-
מרק עוף:
 1קילו גרונות הודו
 3גזרים
 3בצלים לבנים
צרור פטרוזיליה
צרור שמיר
שלושה גבעולים של סלרי אמריקאי
כרישה אחת קצוצה
פלפל אנגלי חופן
עלי דפנה
קניידלך:
 400מ"ל מים
כף שמן צמחי
 160גרם קמח מצה בהיר
כפית מלח
חצי כפית פלפל שחור טחון
 2ביצים גדולות

אופן הכנה-
מרק עוף:
 .1בסיר ממלאים  9ליטר מים קרים.
 .2מוסיפים את גרונות ההודו ומביאים לרתיחה.
 .3מוסיפים את הירקות והתיבול ומבשלים לעוד  3שעות על
אש נמוכה מכוסה.
 .4מסננים את הירקות ומחזירים את הנוזל לאש לעוד שעה
מתקנים תיבול במלח.
 .5מגישים את הגזר והבצל המבושלים עם המרק ומוסיפים
את הקניידלך.
קניידלך:
 .1מרתיחים מים ומוסיפים אליהם שמן ותבלינים.
 .2מערבבים פנימה קמח מצה ,מסירים מהאש וטורפים היטב.
 .3מקררים ומוסיפים את הביצים פנימה.
 .4מקררים במקרר לפחות לשעה.
 .5בסיר מים רותחים מבשלים את הקניידלך.
 .6בידיים רטובות יוצרים כדורי פינג פונג.
 .7מבשלים במים הרותחים בערך  10קניידלך ל 6-דקות
ומקררים לטמפ' החדר.
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משתמשים בריבה בתור
תוספת לטוסט עם פטה
כבד או לכל מנה אחרת,
למשל חביתה או סלט.

לחמניות
כשרות לפסח

חומרים ל 8 -לחמניות גדולות
חומרים:
כוס מים
חצי כוס שמן תירס או סויה
חצי כפית מלח
מעט פלפל שחור
 2כוסות קמח מצה לבן בהיר
 4ביצים

אופן הכנה:
 .1מרתיחים מים ,שמן ותבלינים.
 .2מורידים את האש ומוסיפים מיד את קמח המצה.
 .3מכבים את האש ,מערבבים היטב ומקררים.
 .4מוסיפים את הביצים וטורפים היטב כל פעם ביצה אחת
אחרי השנייה עד שהביצה הקודמת נבלעת לגמרי.
 .5בידיים רטובות יוצרים כדורים לגודל הרצוי .
 .6מחממים תנור ל 180-מעלות ואופים  45דקות.
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פבלובה ענקית
בקרם מסקרפונה ופירות יער
לפבלובה ענקית בקוטר  30ס"מ

חומרים:
 4חלבונים
 200גרם סוכר
 2כפות גדושות קורנפלור
כפית חומץ
לקרם המסקרפונה:
 2קופסאות שמנת מתוקה  38%שומן
קופסה של גבינת מסקרפונה  40%שומן
 3כפות אבקת סוכר
קישוטים
פירות העונה חתוכים לקוביות קטנות
פירות יער
חבילת תותים טחונים בבלנדר.

אופן הכנת הפבלובה:
 .1במיקסר עם וו הקצפה לשים במהירות גבוהה את
החלבונים עד קבלת קצף יציב.
 .2מנמיכים את המהירות ומוסיפים את הסוכר לאט עד
הטמעת הסוכר.
 .3מוסיפים את הקורנפלור ואז את החומץ ומערבבים עד
לקבלת קצף יציב ומבריק.
 .4מכוונים תנור ל 120-מעלות מניחים בתבנית התנור נייר אפייה.
 .5מזלפים את הקצף לפבלובה אחת ענקית אופים  80דקות.
 .6מוציאים ומקררים בחוץ.
הכנת קרם המסקרפונה:
 .1מקציפים את השמנת המתוקה תוך כדי הוספת הסוכר
בחלקים עד קבלת קצפת יציבה.
 .2מכניסים את גבינת המסקרפונה למיקסר ומקציפים אותה
במהירות נמוכה עד קבלת קרם חלק ללא גושים.
 .3מקפלים את המסקרפונה לתוך הקצפת.
 .4מעבירים את הקרם לשקית זילוף וממלאים את מרכז
הפבלובה .יוצרים תלולית של קצפת שתהיה אפילו גבוהה
יותר מהמרנג.
 .5מפזרים מעל פירות חתוכים ופירות יער ומזלפים מרוטב התותים.
 .6שמים במקרר עד להגשה.

לפרטים והזמנות
טלפון

שם

מייל

למכירות ניתן להתקשר ולשלוח מייל

1-700-707–127 office1@millennium-m.co.il

אירית זמיר

מנהלת לקוח חטיבה עסקית
"מיזם ארקוסטיל למען ילדי בית איזי שפירא"

Irit@millennium-m.co.il

050-8580732

אוסנת קסטין

מנהלת לקוח חטיבה עסקית

Osnat@millennium-m.co.il

052-6661981

נועם ציפורי

מנהל לקוח חטיבה עסקית

Noam@millennium-m.co.il

054-6290029

מירי שלו

מנהלת ״מיזם ארקוסטיל למען ילדי איזי שפירא״ Miri@millennium-m.co.il

052-8800080

תודה מיוחדת לכל אלו שעוזרים לנו להגשים את החלום:
צילום :אסף אמברם סטודיו לצילום | סטיילינג :חמוטל יעקובוביץ | שף ויועץ קולינרי :איל פינקלשטיין | עיצובwww.istudiodesign.co.il :

תודה!

