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כדורי שוקולד
   מצרכים-

  ¾ כוס חלב

  3 כפות סוכר

200 גרם שוקולד מריר

100 גרם חמאה

250 גרם ביסקוויטים

לתוספות: 

סוכריות צבעוניות

קוקוס

אופן ההכנה-
ממיסים בסיר קטן את החלב והסוכר 

עד שהסוכר נמס. 
מוסיפים את החמאה והשוקולד עד 

שהכל נמס.  
באותו הזמן מפוררים את הביסקוויטים 

בקערה.  
מוסיפים את התערובת שבסיר 

לביסקוויטים (כשזה חם) 
מערבבים ושמים את התערובת חצי 

שעה במקפיא או שעה במקרר. 
לאחר מכן מגלגלים את התערובת 

בידיים רטובות לכדורים עם התוספות 
ואז שמים את הכדורים שעה במקרר 

להתייצב. 



פנקייקים

מצרכים-
כוס ורבע קמח 

כף אבקת אפיה 

כף סוכר 

קורט מלח  

ביצה 

כוס חלב  

2 כפות שמן 

 

אופן ההכנה-
לערבב את כל המצרכים( במידה 

ויש 
גושים מוסיפים קצת מים חמים) 

לטגן אותם על אש בינונית ולהגיש. 

(מומלץ להוסיף מעל סירופ או 
רוטב) 

 



עוגיות חמאה
מצרכים-

175 גרם חמאה רכה

שלושת רבעי כוס סוכר

1 שקית סוכר וניל

ביצה + חלמון

2 כוסות קמח

חצי כפית אבקת אפייה

קמצוץ מלח

אופן ההכנה-
-במעבד מזון או במיקסר  (אפשר גם ידנית אך זה פחות נוח) 
מעבדים חמאה, סוכר וסוכר וניל לתערובת אחידה וקרמית, 

מוסיפים את הביצה והחלמון ומערבבים. 
-מנפים יחד אל הקערה קמח ואבקת אפייה ומוסיפים גם 

את המלח, מעבדים לבצק אחיד, אוספים את הבצק 
ומשטחים לדסקית עבה. עוטפים בניילון נצמד ומניחים 

במקרר לחצי שעה. 
לשים מעט את הבצק, מרדדים על משטח מקומח וקורצים 
צורות. יש לשים לב לא לרדד דק מדי. אם הבצק דביק מעט, 

אפשר להוסיף מעט קמח או להחזיר למקרר לכמה דקות. 
מסדרים את העוגיות על גבי נייר אפייה עם רווחים ביניהם 

(העוגיות מתרחבות מעט באפייה אך שומרות על צורתן). 
אופים בחום של 175 מעלות, 8-10 דקות, רק עד שהעוגיות 

לא מבריקות. העוגיות צריכות להישאר כמעט לבנות (אפשר 
לאפות עד להזהבת השוליים אם אוהבים עוגיות מעט קשות 

יותר). מניחים לקירור מוחלט. שומרים בכלי אטום. 
 



(maimon’s יש להשתמש בתערובת עוגת שיש של) -עוגת שיש

מצרכים-
(2 תבניות אינגליש קייק 

או תבנית מלבנית 
 (35*25

1 תערובת להכנת עוגת 
שיש

3 ביצים

3/4 כוס (150 מ"ל) מים

3/4 כוס (150 מ"ל) שמן

אופן הכנה-
רוקנו את תוכן השקית של עוגת הוניל ושל עוגת 

השוקולד ל-2 קערות נפרדות. 
לתערובת הוניל הוסיפו 2 ביצים, 1/2 כוס מים (100 מ"ל) 

ו-1/2 כוס שמן (100 מ"ל). 
לתערובת השוקולד הוסיפו 1 ביצה, 1/4 כוס מים (50 

מ"ל) ו- 1/4 כוס שמן (50 מ"ל). 
ערבבו את התערובות בנפרד למשל 2-3 דקות במהירות 

בינונית ולאחר מכן 3-4 דקות במהירות גבוהה עד 
לקבלת תערובת אחידה. 

צקו את בלילת הוניל לשתי תבנית או לתבנית מלבנית. 
הוסיפו את בלילת השוקולד לאורך התבנית עם בלילת 

הוניל. יש לחרוש קלות כ-3 סיבובים עם סכין בתוך 
הבלילה ליצירת פסי שיש.  אפו בתנור שחומם מראש 

בטמפרטורה של 160 מעלות למשך 40 דקות. 
 

טיפ! 
ניתן לנעוץ קיסם במרכז העוגה לקראת תום האפייה, במידה והקיסם יוצא 

יבש סימן שהעוגה מוכנה.



עוגת ביסקוויטים
מצרכים-
400 מ"ל חלב 

2 שרוולים של 
ביסקוויטים 

2 מכלים של שמנת 
מתוקה 

להקצפה/שמנת 
להקצפה 

4 כפות סוכר לבן 

שקית של אינסטנט 
פודינג וניל ואחת של 

שוקולד 

תבנית מרובעת

אופן הכנה-
שמה במיקסר מיכל של שמנת, 200 מ"ל חלב, 2 

כפות סוכר ושקית של אינסטנט פודינג וניל 
ומערבבת את הכל עד שנהיית קצפת יציבה, 

מוציאים את הקצפת ושמים אותה בקערה 
נפרדת. לאחר מכן שמים את השמנת, החלב, 

הסוכר והאינסטנט פודינג שוקולד ומערבבים עד 
שנהיית קצפת יציבה ושמים בקערה נפרדת. 
לוקחים קערה שטוחה ושמים בה מעט חלב, 

לוקחים את התבנית ושמים בה שכבה של 
ביסקוויטים (סופגים את הביסקוויטים בחלב 
בזמן הכנת השכבה), שמים שכבה של קצפת 
השוקולד לאחר מכן שכבה של הביסקוויטים 

ולאחר מכן שכבה של קצפת וניל וככה ממשיכים 
עוד פעמיים ככה שהשכבה האחרונה היא 

הקפצת וניל. שמים במקרר לשעתיים. (טיפ! 
לאחר זמן העוגה במקרר רצוי לגרד מעל העוגה 

שוקולד מריר)



עוגיות אמסטרדם
מצרכים-

לבצק: 

120 גרם חמאה 

150 גרם שוקולד מריר 

¾ כוס סוכר לבן 

½ כפית מלח 

¼ 1 כוסות קמח לבן 

½ כוס פחות כף אבקת קקאו 

½ כפית סודה לשתייה 

 L 2 ביצים בגודל

למילוי: 

200 גרם שוקולד לבן

אופן ההכנה-
להכנת העוגיות, בקערה בינונית ממיסים את 

השוקולד המריר והחמאה. מוסיפים את הסוכר 
והמלח וטורפים היטב, מוסיפים את הביצים 

וטורפים עד להטמעתן בתערובת. מנפים מעל 
התערובת את הקמח הקקאו והסודה לשתיה 

ומקפלים עד לקבלת תערובת אחידה. 
מכסים את הקערה בניילון נצמד ומקררים למשך 

שעה. 
מחממים תנור לחום של 180 מעלות. יוצרים 

מהבצק 22 כדורים גדולים. משטחים כל כדור 
מניחים עליו פרלין שוקולד לבן או שתי קוביות 
שוקולד מונחות אחת על השניה. עוטפים את 

השוקולד עם קצוות הבצק מכדררים, מועכים מעט 
ומניחים בתבנית תנור מרופדת בנייר אפיה. 

אופים כ 8 עד 12 דקות עד שהעוגיות מתחילות 
להתייצב בשוליים אך הן עדיין רכות במרכז. 

 



עוגת שוקולד, 
קצפת ושוקולד

☺

העוגה היא עוגת 2 קומות עם 
קצפת בין עוגה לעוגה ובמחוצה 

לה, עם טפטופי שוקולד ושוקולדים 
מלמעלה



לקפצת-מצרכים-
4 מיכלים של שמנת מתוקה להקפצה 

5 כפות סוכר 

½ 2 שקיות של אינסטנט פודינג וניל 

1 מיכל של שמנת להקצפה

לעוגות-
4 כוסות קמח תופח 

6 ביצים שמופרדות לחלבונים וחלמונים 

2 כוסות שמן 

2 כוסות סוכר 

2 כוסות מים 

כפית של תמצית וניל

לטפטופי השוקולד-
חצי חבילה של שוקולד מריר
חצי מיכל של שמנת להקפצה



אופן ההכנה-
1.מחממים את התנור ל180 מעלות

2.מערבבים את כל המצרכים חוץ מהחלבונים. 
3. מקציפים את החלבונים עד להקבלת קצפת יציבה. 

4. מערבבים את הבלילה ואת החלבונים בתנועת קיפול. 
5.משמנים את התבנית ושופכים את העוגה לתבנית, שמים בתנור ל-40 דקות. 

(טיפ! כשהעוגה מוכנה בודקים עם קיסם את העוגה, אם הקיסם יוצא חלק משמע שהעוגה מוכנה) 
6. מכינים את העוגה השנייה באותה הדרך בזמן שהעוגה הראשונה מתקררת. 

7. לאחר ששתי העוגות מוכנות נותנים להם להתקרר לחצי שעה (רצוי במקרר). 
8. במקרה והעוגות יוצאות עקומות או עם בליטות חותכים בקו ישר את העוגה עד שהיא ישרה. 

9.מניחים על בסיס את העוגה הראשונה. 
10 שמים את ארבעת מכלי השמנת המתוקה להקצפה במיקסר עם 4 כפות סוכר ושתי שקיות אינסטנט 

פודינג וניל, מערבבים עד לקבלת קצפת יציבה. 
11. שמים חלק מהקצפת בשקית זילוף עם צנתר גדול עגול ומזלפים על החלק העליון של העוגה הראשונה. 

מורחים עם לקקן את הקצפת כך שתהיה ישרה. 
12.שמים את העוגה השנייה על העוגה עם הקצפת ומייצבים אותה. 

13. משתמשים באותו צנתר ומזלפים על שתי העוגות כך שתראה כמו עוגה אחת, משתמשים בלקקן לעיצוב 
הקצפת.



המשך אופן ההכנה-
14. מכינים את סירופ השוקולד שיהפוך לטפטופי שוקולד בכך שבסיר קטן מחממים את 

השוקולד המריר והשמנת עד לקבלת סירופ. 
15.מקררים את הסירופ ושמים אותו בבקבוק רוטב.  

16. שופכים את השוקולד כמו בתמונה בעדינות רבה. 
17. מקציפים את השמנת להקצפה, כף סוכר וחצי שקית אינסטנט פודינג עד לקבלת קצפת 

יציבה. 
18. משתמשים בצנתר זילוף גדול ושקית זילוף ומזלפים כמו התמונה או כרצונכם מסביב 

העוגה. 
19. יש אופציות רבות למה שאפשר לעשות באמצע העוגה, לדוגמה מלא שוקולדים כמו 

מקופלת, קינדר בואנו, אצבעות שוקולד, קליק ועוד.. 
אפשר גם לכתוב כיתוב כמו מזל טוב, בהצלחה ועוד. 

20. לשים את העוגה לקירור ולאכול.

בעמוד הבא תוכלו לראות מספר עיצובים של העוגה





תהנו מהאפייה☺


