
לשבועותמתכונים 



םתפוזיעוגת 1.

:מרכיבים•
כפות ממרח שקדים4•
כוס מיץ תפוזים סחוט טרי•
חצי שקית אבקת אפיה•
עדיפות ) לא חובה( שקיות ממתיק/ כפיות 2•

או ממתיק טבעילסטיביה
ביצה•
כפיות ריבת תות5•

:ההכנהאופן
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פשטידת פטריות וגבינה. 2

:מרכיבים
בצל1•
סלסלת פטריות•
5%כפות גבינה לבנה עד 3•
5%גבינה צהובה •
גבינה בולגרית דלת שומן•
ביצים2•

:ההכנהאופן1.

.מעלות150-מחממים את התנור ל2.

.יוצקים את הבלילה לתבנית3.

.'דק25אופים למשך 4.

מערבבים את כל המרכיבים ומכניסים לתנור 1.
דק20מעלות ל150על

בודקים עם קיסם שהעוגה מוכנה2.

מוציאים את העוגה מהתנור ומחכים שתתקרר  3.
ומכניסים למקרר



עוגיות שקדים. 3

:מרכיבים
Lחלבון ביצה גודל 1•
)כפות שקדים טחונים7(גרם שקדים טחונים 100•
שקיות ממתיק5•
כפית אבקת אפיה1/2•
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 

אלפרדויני'פוטוצפסטהסקיני.4
:מרכיבים

יני  'פסטה בצורת פטוצסקיניחבילות 2•
)מסוננת(

כוס קוביות בצל•
שיני שום כתושות2•
בצל•
סלסלת פטריות חתוכות לפרוסות•
כוס חלב דל שומן1/2•
מלח ופלפל לפי טעם: תבלינים •
כף שמן זית•
בצל ירוק•

:ההכנהאופן
מטגנים בצל במחבת עם שמן זית עד 1.

.להזהבה
.שתיים-מוסיפים את הפטריות ומטגנים דקה2.
.מוסיפים חלב ומביאים לרתיחה3.
מלח ופלפל לפי טעם ואת  : מוסיפים תבלינים4.

.פסטההסקיני
.דקות5מערבבים היטב ומבשלים ל 5.
.ניתן להוסיף בצל ירוק לקישוט6.
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5
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לסרטון הכנת עוגיות שקדים
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/
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:מרכיבים
כפות חמאת בוטנים3•
ביצים2•
ממתיק תלוי כמה מתוק רוצים/ סטיביהשקיות 2-5•
חצי שקית אבקת אפיה•
5%לבנה כפות גבינה 3•

פנקייק מחמאת בוטנים. 5

:אופן ההכנה
מערבבים את כל המצרכים1.
מניחים במחבת שחוממה לפני עם מעט שמן2.
ניתן להוסיף מעל ריבה ללא סוכר3.
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