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עוגת שוקולד1.

:מרכיבים•
כפות ממרח שקדים3•
ביצים2•
כפיות ריבת תות ללא סוכר6•
חצי שקית אבקת אפיה•
כפית תמצית וניל ללא סוכר•
כפות קקאו2•
שקיות של ממתיק2•
כפות מים6•

:ההכנהאופן
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השווים לפסחהמתכונים 5

הלאפה טחינ.2

:מרכיבים
כף טחינה גולמית•
Lביצה אחת גודל •
כף מים•
חצי כפית אבקת אפיה•
זעתר ושומשום לפי טעם, מלח•
ללא סילאןאפשר להוסיף חצי כפית •

)3החל ממחזור (סוכר
:ההכנהאופן

.לערבב את כל המצרכים בעזרת מזלג1.

.להעביר לצלחת עגולה שטוחה גדולה2.

.זעתר ושומשום, להוסיף מלח3.

.במיקרוגל' דק2לשים 4.

.שניות20-30ולשים עוד הלאפהלהפוך את 5.

לערבב את כלל המצרכים בעזרת מטרפה ידנית 1.
לשים בתנור על  מעלות למשך כחצי שעה2.150

❤בתאבון 

לסרטון הכנת לאפה טחינה
לחצו כאן

https://www.17daydiet.co.il/recipes/dishes/evening/recipe-for-lava-tahini-in-2-minutes/


םעוגיות שקדי.3

:מרכיבים
Lחלבון ביצה גודל 1•

100 )כפות שקדים טחונים7(שקדים טחונים גרם •
שקיות ממתיק5•

1/2 כפית אבקת אפיה•
פרוסות שקדים מולבנים •

:ההכנהאופן
מעלות ושמים בתבנית 180מחממים תנור ל . 1

.מעט שמן
מקציפים בקערה את חלבון הביצה עם מטרפה  . 2

.עד שהחלבון הופך לקצף, ידנית
האפיהמוסיפים את השקדים הטחונים ואבקת . 3

.ומערבבים עד שנהיה כמו בצק
מגלגלים לכדורים ויוצרים עוגיות ומניחים על . 4

.התבנית
.מקשטים עם שקדים פרוסים. 5

�😊�בתאבון 

טחינהחם ל .4
:מרכיבים

כפות טחינה 6•
ביצים 4•
לשתיהחצי כפית סודה •
)3החל ממחזור (סילאן\כף דבש •
שומשום לקישוט•

:ההכנהאופן
.מעלות180מחממים תנור ל1.
ויוצקים לתבניתהכלמערבבים את 2.
דק עד להזהבה20-30אופים 3.
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:ההכנהאופן
מערבבים את המצרכים ללא הריבה ושמים  . 1

. 'דק5-ללמולטיקייקבתבניות 
.  דונאטסמניחים למטה תבנית של לחמניות ולמעלה תבנית . 2

. לאחר שהסופגניות מוכנות יש להוסיף את הריבה
.מעלות180על קאפקייקניתן לאפות גם בתנור בתבניות 

לסרטון הכנת עוגיות שקדים
לחצו כאן

לסרטון הכנת לחם טחינה
לחצו כאן

https://www.17daydiet.co.il/recipes/dishes/evening/recipe-for-lava-tahini-in-2-minutes/
https://www.17daydiet.co.il/recipes/dishes/%d7%97%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d/my-sweet-at-the-coffee/
https://www.17daydiet.co.il/recipes/dishes/%d7%97%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d/my-sweet-at-the-coffee/
https://www.17daydiet.co.il/recipes/dishes/evening/tahini-bread/
https://www.17daydiet.co.il/recipes/dishes/evening/tahini-bread/
https://www.17daydiet.co.il/recipes/dishes/evening/tahini-bread/
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:מרכיבים
ביצה •

5%כפות גבינת שמנת 2•
פרוסת גבינה צהובה עד  •9%

טונה במים מסוננת1•
תבלינים לפי  הטעם•

:ההכנהאופן
לא נייר  ( שמים בטוסטר שקצת התחמם נייר אפיה 

במעט שמן ושמים את האפיהמורחים את נייר ) כסף
כשזה הופך למקשה  . סוגרים את הטוסטר. התערובת

רסק עגבניות  , אחת חותכים לחצי שמים בפנים ירקות
פרוסה גבינה צהובה,ללא סוכר או תוספת אחרת

!לטוסטר לעוד דקה ובתיאבוןמחזירים ו
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