נירה רוסו

טעם החיים

תבנית ביתית לסוכריות על מקל הנה טריק :מפזרים הרבה אבקת
סוכר על התבנית ,עד גובה  2ס"מ .משטחים .קורצים עיגולים בשכבת
אבקת הסוכר באמצעות כוס ולוחצים אותה פנימה .נוצרים שקעים
עגולים עם תחתית אבקת סוכר דחוסה .בכל שקע שמים מקל ,ויוצקים
את הסירופ .אבקת הסוכר תסייע לעיטוף הסוכרייה בלי להידבק.

צילומים :אלעד גרשגורן

מרמלדת אננס ופירות יער

טופי מקדמיה ושוקולד

טופי ,מרשמלו ,מרמלדה ועוד אוצרות של חול ,חג ומועד
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טופי מקדמיה ושוקולד
החומרים הדרושים
 2וחצי כוסות אגוזי מקדמיה (או לוז או שק
דים) שלמים וקלויים ,קצוצים גס
 220גרם חמאה ,חתוכה לקוביות

מרשמלו תפוח־קלבדוס
כי בכל זאת חודש תשרי
החומרים הדרושים:
חצי כוס מחית תפוח קפואה (עדיף של בוארון
— ניתן להשיג בחנויות המתמחות במוצרי קו־
נדיטוריה)
כוס ורבע מים
 30גרם אבקת ג'לטין

לוליפופס רימון־ליים
ממתק מרהיב לחג ולאחריו
החומרים הדרושים:
חצי כוס מיץ רימון
רבע כוס מים
 1כוס סוכר
רבע כוס סירופ תירס
קליפה מגוררת מ־ 2ליים
מקלות סוכריות על מקל (להשיג בחנויות
למוצרי קונדיטוריה)
תבניות שמיועדות לסוכריות על מקל (ראו
למעלה טריק פשוט)
אופן ההכנה:
 .1משמנים את התבניות ושמים בתוכן את
המקלות.
 .2מרתיחים את מיץ הרימון ומצמצמים 2־3
דקות.
 .3מכניסים לסיר קטן את המים ,הסוכר וסיר
רופ התירס ומביאים לרתיחה.
 .4מבשלים 10־ 12דקות (עד להתחלת קרמ
מול) ומסירים מהאש.
 .5מוסיפים לסיר  1כף מיץ רימון מצומצם ואת
קליפת הליים המגוררת ומערבבים היטב.
 .6יוצקים לכוס מידה ,וממנה בזהירות לתב
בניות.
 .7ממתינים כ־ 20דקות ומוציאים מהתבניות
(יש להיזהר לא למשוך את המקלות ,אלא

פרויקט תגלית

מרמלדת אננס־דבש
הכוונה לממתקי הפרי הצרפתיים המפורס־
מים ,שנקראים Pate de Fruit
החומרים הדרושים:
 500מ"ל מחית אננס קפואה (עדיף של בוארון
— ניתן להשיג בחנויות המתמחות במוצרי קו־
נדיטוריה)
 125מ"ל מיץ תפוחים (עדיף לא מעוקר וללא
תוספת חומצה)
 12גרם פקטין מעורבב ב־ 60גרם סוכר
 575גרם סוכר
 100גרם גלוקוז (להשיג בחנויות המתמחות)
 25גרם דבש
 15גרם קרם טרטר
סוכר לציפוי
ציוד נדרש:
מד־חום סוכר
אופן ההכנה:
 .1מפשירים את מחית האננס.
 .2מביאים את מחית האננס ומיץ התפוחים
לרתיחה ומפזרים למעלה את תערובת הסו־
כר־פקטין.
 .3מביאים לרתיחה ,תוך בחישה ,על אש נמוכ
כה.
 .4מוסיפים את יתר הסוכר ,הגלוקוז והדבש,
ומערבבים היטב.
 .5מוסיפים את קרם הטרטר ומבשלים עד
לטמפרטורה של  107מעלות.
 .6מעבירים לתבנית מצופה בנייר אפייה
משומן או בסילפט סיליקון ומצננים.
 .7חותכים לריבועים ומצפים בסוכר.
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את הקייטרינג האנין שלה,
"סקארלט" ,הקימה השפית שני
פרוסמן זרמי אחרי לימודים
מלאים באקדמיה לאמנות הבי־
שול בניו־ג'רזי ושורה ארוכה של השתלמויות
בארץ ובחו"ל.
סדרת הממתקים הייתה החלום הפרוע
שלה :שנים שאנו מדברות על המוצר המתפ־
תח .כלומר ,אני שואלת והיא מדווחת .סדרת
הממתקים של סקארלט מציעה עירוב מרק־
מים תוסס בין טופי לעיס ,מרשמלו אוורירי,
טראפלס רכים ,ריבועי אגוזים פציחים ,מה
לא .הקוראים מכירים אותה גם כמעצבת
(והמשדרגת) של צילומי האוכל במדור זה.
לאחרונה השיקה פרוסמן ליין מרהיב של
ממתקים ( ,confiserieבשמם המקצועי),
שפיתחה במשך שנתיים ובמדור זה מוצגות
בפניכם כמה דוגמאות ואפילו מתכונים.
מה זה קונפיזרי?
זוהי האומנות הקלאסית של יצירת
ממתקים ,ואין לבלבל אותה עם אומנות
השוקולטיירים .עבודה בשוקולד היא רק
חלק קטן מאמנות הקונפיזרי ,שהיא בבסיסה
אמנות עבודה בסוכר :בדומה לשוקולד ,גם
כאן הכל עניין של מסות וטמפרטורות ,אבל
בין אם מדובר ב"פאדג'" האמריקאי ,בטופי
הבריטי ,באמנות הלוקום הטורקי ,בשלב זה

או אחר של העבודה יופיע תרמומטר־סוכר.
אומנות הקונפיזרי ותיקה ורוויית מסורת .יש
לה שורשים בעת העתיקה ונציגיה הבולטים
והנפלאים הם סוכריות אמנותיות (ובעקבו־
תיהן סוכריות בייצור תעשייתי) ,פירות מסו־
כרים בשיטה הצרפתית ,ובמיוחד הערמונים
המוכרים לנו ,קרמלים ,נוגט ,לוקום ,פאדג'
בריטי ואמריקאי ,סוכריות דחוסות (כמו
"גומי") ,פראלינים ,שוקולדים ועולם שלם
של ממתקים ,פיצוחים ופירות.
בארץ שפים מעטים (מעטות ,בעיקר) מק־
דישים את התמחותם לאומנות עתיקה זו ,וזו
גם הסיבה לייצור הליין החדש – הנישה עדיין
זועקת להרחבה.
שני פרוסמן ,למה ממתקים?
"בעולם מדובר בטרנד לוהט ,שמדבר אליי
מאוד .רציתי עבור הקייטרינג שלי שול־
חן מתוק או עגלת ממתקים שונים מההיצע
המוכר".
למה את מתכוונת ב"מתיקה"?
"למרשמלו ביתי עם פירות ,למשל .לטופי
מקדמיה ,לקרמל פקאן ולסוכריות על מקל
שעשויות ממחית פרי ,לקריש פרי צרפתי
בהמון טעמים ,לקראנץ' נוגט".
בקיצור ,לכל הסיבוכים שמאלצים אותי לר־
כוש תרמומטר־סוכר וללמוד מושגים כמו
"שלב הכדור הרך".

"אכן! מלבד זה ,הסדרה הזו מאפשרת לי
ביטוי בתחום האהוב עליי ביותר :עיצוב.
מארז מגוון של ממתקים כאלה הוא כמו קופ־
סת תכשיטים ,וכל תכשיט מעוצב אחרת".
מה מייחד מתיקה ,כיום?
"המאמץ של כולם להפחית בכמות הסוכר
ולשלב חומרים טבעיים ,כמו מיץ פירות ,פי־
רות טריים ואלכוהול .המאמץ מצליח ,והתו־
צאה היא טעמים עמוקים ומורכבים שהסוכר
אינו ממסך אותם".
מיהו קהל היעד?
"הכי אני רואה כאן מסיבת בנות ,או
צוות המשרד ,עם מארז צבעוני .וגם מתנות!
ממתקים בעבודת יד יכולים לשרוד בנסיעה.
לכן אפשר להזמינם בדואר .מובן שיהיו כאלה
באירועים שלי ,ואני מייעדת את הסדרה גם
לאירועים של חברות הסעדה אחרות .ואצלי
בבית (פרטים באתר).
להשיג" :חנות הממתקים של סקרלט"
באתרScarlet.co.il :

חצי כוס מים פושרים
 1כוס סוכר
רבע כפית מלח
 1כפית סירופ תירס
 120גרם שוקולד מריר
אופן ההכנה:
 .1מרפדים תבנית עם נייר אפייה משומן או
רפידת סילפט סיליקון.
 .2מחממים את החמאה בסיר בינוני ,ולפני
שהיא נמסה לגמרי ,מוסיפים את המים ,הסו־
כר ,המלח וסירופ התירס.
 .3מערבבים עד שהסוכר נמס ומברישים את
צידי הסיר במברשת מורטבת במים ,כדי למ־
נוע התגבשות.
 .4מבשלים על להבה בינונית עד לקבלת גוון
זהוב ,ומוסיפים כוס וחצי מהאגוזים.
 .5מערבבים היטב ומבשלים עד לקבלת גוון
זהוב כהה ,כשתי דקות.
 .6משטחים על התבנית .מצננים  5דקות.
 .7בינתיים ממסים את השוקולד בסיר כפול
(או בקערה המונחת על סיר עם מים רותחים)
ויוצקים על הטופי.
 .8זורים את יתר האגוזים ומכניסים למקרר
ל־ 20דקות לפחות או עד שמתקרש.
 .9שוברים לחתיכות ומגישים.

 3כוסות סוכר
כוס ורבע סירופ תירס
 1כף קלבדוס או כפית תמצית טעם תפוח־
קלבדוס (כרגיל ,בחנויות מתמחות)
חצי כוס אבקת סוכר
אופן ההכנה:
 .1מרפדים תבנית בנייר אפייה משומן או
ביריעת סילפט סיליקון.
 .2מפשירים את המחית ומכניסים אותה עם
חצי כוס מים לקערת מיקסר ,מפזרים למעלה
את הג'לטין.
 .3מכניסים לסיר את יתר המים עם הסוכר
וסירופ התירס ,ומבשלים עד  118מעלות.
מסירים מהאש ומוסיפים את הקלבדוס .מע־
רבבים.
 .4מפעילים את המיקסר על מהירות נמוכה,
ומוסיפים בזרם דק את סירופ הסוכר ,בצידי
הקערה.

 .5מגבירים את המהירות לבינונית־גבוהה
ומקציפים במשך 8־ 10דקות.
 .6יוצקים על התבנית ומשטחים.
 .7נותנים למרשמלו להתייצב  8שעות לפחות.
 .8חותכים לריבועים ומערבבים באבקת סוכר
כדי למנוע הידבקות.

להפריד את הסוכרייה עצמה מהדפנות ,על
ידי לחיצה על התבנית).

עוגת הדבש המצטיינת
לא טעמתי את כל ההיצע המטו־
רף לחגים של כל מאפיות ישראל ,אך
עוגת הדבש הבהירה ,הצמיגה ,מבית
"לחמים" ,נהדרת לסוכת האושפזין.
פאנל הטועמים שלנו התאהב בה ,ואני
יותר מכולם.
בניגוד לעוגות דבש אחרות,
זו עשויה מדבש טהור ,ללא סוכר,
מה שמקנה לה טעם עמוק ודביקות
ממכרת .היא משובצת פיסות תפוח
ומבושמת במיץ תפוזים.
קוראים לה "עוגת סבתא" .זה בסדר.
כל האופים וכל מחברי ספרי הבישול
שלפו עכשיו מן הבוידעם את סבתא
שלהם.

קרמל פיסטוקים

 7י מ י ם ׀ 2 0 . 0 9 . 2 013

צילום :דניאל לילה ,יח"צ

הזמן המתוק

מרשמלו תפוח וקלבדוס

מימין :טרפלס גבינה עם גזר ,קוקוס ,קרמל עם שוקולד בלגי ,פיסטוק עם הל וקוקוס עם תות

סוכריות על מקל ממחיות פרי
סטיילינג :שני פרוסמן זרמי

 2 0 . 0 9 . 2 013׀  7י מ י ם
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נירה רוסו

טעם החיים

תבנית ביתית לסוכריות על מקל הנה טריק :מפזרים הרבה אבקת
סוכר על התבנית ,עד גובה  2ס"מ .משטחים .קורצים עיגולים בשכבת
אבקת הסוכר באמצעות כוס ולוחצים אותה פנימה .נוצרים שקעים
עגולים עם תחתית אבקת סוכר דחוסה .בכל שקע שמים מקל ,ויוצקים
את הסירופ .אבקת הסוכר תסייע לעיטוף הסוכרייה בלי להידבק.

צילומים :אלעד גרשגורן

מרמלדת אננס ופירות יער

טופי מקדמיה ושוקולד

טופי ,מרשמלו ,מרמלדה ועוד אוצרות של חול ,חג ומועד
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טופי מקדמיה ושוקולד
החומרים הדרושים
 2וחצי כוסות אגוזי מקדמיה (או לוז או שק
דים) שלמים וקלויים ,קצוצים גס
 220גרם חמאה ,חתוכה לקוביות

מרשמלו תפוח־קלבדוס
כי בכל זאת חודש תשרי
החומרים הדרושים:
חצי כוס מחית תפוח קפואה (עדיף של בוארון
— ניתן להשיג בחנויות המתמחות במוצרי קו־
נדיטוריה)
כוס ורבע מים
 30גרם אבקת ג'לטין

לוליפופס רימון־ליים
ממתק מרהיב לחג ולאחריו
החומרים הדרושים:
חצי כוס מיץ רימון
רבע כוס מים
 1כוס סוכר
רבע כוס סירופ תירס
קליפה מגוררת מ־ 2ליים
מקלות סוכריות על מקל (להשיג בחנויות
למוצרי קונדיטוריה)
תבניות שמיועדות לסוכריות על מקל (ראו
למעלה טריק פשוט)
אופן ההכנה:
 .1משמנים את התבניות ושמים בתוכן את
המקלות.
 .2מרתיחים את מיץ הרימון ומצמצמים 2־3
דקות.
 .3מכניסים לסיר קטן את המים ,הסוכר וסיר
רופ התירס ומביאים לרתיחה.
 .4מבשלים 10־ 12דקות (עד להתחלת קרמ
מול) ומסירים מהאש.
 .5מוסיפים לסיר  1כף מיץ רימון מצומצם ואת
קליפת הליים המגוררת ומערבבים היטב.
 .6יוצקים לכוס מידה ,וממנה בזהירות לתב
בניות.
 .7ממתינים כ־ 20דקות ומוציאים מהתבניות
(יש להיזהר לא למשוך את המקלות ,אלא

פרויקט תגלית

מרמלדת אננס־דבש
הכוונה לממתקי הפרי הצרפתיים המפורס־
מים ,שנקראים Pate de Fruit
החומרים הדרושים:
 500מ"ל מחית אננס קפואה (עדיף של בוארון
— ניתן להשיג בחנויות המתמחות במוצרי קו־
נדיטוריה)
 125מ"ל מיץ תפוחים (עדיף לא מעוקר וללא
תוספת חומצה)
 12גרם פקטין מעורבב ב־ 60גרם סוכר
 575גרם סוכר
 100גרם גלוקוז (להשיג בחנויות המתמחות)
 25גרם דבש
 15גרם קרם טרטר
סוכר לציפוי
ציוד נדרש:
מד־חום סוכר
אופן ההכנה:
 .1מפשירים את מחית האננס.
 .2מביאים את מחית האננס ומיץ התפוחים
לרתיחה ומפזרים למעלה את תערובת הסו־
כר־פקטין.
 .3מביאים לרתיחה ,תוך בחישה ,על אש נמוכ
כה.
 .4מוסיפים את יתר הסוכר ,הגלוקוז והדבש,
ומערבבים היטב.
 .5מוסיפים את קרם הטרטר ומבשלים עד
לטמפרטורה של  107מעלות.
 .6מעבירים לתבנית מצופה בנייר אפייה
משומן או בסילפט סיליקון ומצננים.
 .7חותכים לריבועים ומצפים בסוכר.
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את הקייטרינג האנין שלה,
"סקארלט" ,הקימה השפית שני
פרוסמן זרמי אחרי לימודים
מלאים באקדמיה לאמנות הבי־
שול בניו־ג'רזי ושורה ארוכה של השתלמויות
בארץ ובחו"ל.
סדרת הממתקים הייתה החלום הפרוע
שלה :שנים שאנו מדברות על המוצר המתפ־
תח .כלומר ,אני שואלת והיא מדווחת .סדרת
הממתקים של סקארלט מציעה עירוב מרק־
מים תוסס בין טופי לעיס ,מרשמלו אוורירי,
טראפלס רכים ,ריבועי אגוזים פציחים ,מה
לא .הקוראים מכירים אותה גם כמעצבת
(והמשדרגת) של צילומי האוכל במדור זה.
לאחרונה השיקה פרוסמן ליין מרהיב של
ממתקים ( ,confiserieבשמם המקצועי),
שפיתחה במשך שנתיים ובמדור זה מוצגות
בפניכם כמה דוגמאות ואפילו מתכונים.
מה זה קונפיזרי?
זוהי האומנות הקלאסית של יצירת
ממתקים ,ואין לבלבל אותה עם אומנות
השוקולטיירים .עבודה בשוקולד היא רק
חלק קטן מאמנות הקונפיזרי ,שהיא בבסיסה
אמנות עבודה בסוכר :בדומה לשוקולד ,גם
כאן הכל עניין של מסות וטמפרטורות ,אבל
בין אם מדובר ב"פאדג'" האמריקאי ,בטופי
הבריטי ,באמנות הלוקום הטורקי ,בשלב זה

או אחר של העבודה יופיע תרמומטר־סוכר.
אומנות הקונפיזרי ותיקה ורוויית מסורת .יש
לה שורשים בעת העתיקה ונציגיה הבולטים
והנפלאים הם סוכריות אמנותיות (ובעקבו־
תיהן סוכריות בייצור תעשייתי) ,פירות מסו־
כרים בשיטה הצרפתית ,ובמיוחד הערמונים
המוכרים לנו ,קרמלים ,נוגט ,לוקום ,פאדג'
בריטי ואמריקאי ,סוכריות דחוסות (כמו
"גומי") ,פראלינים ,שוקולדים ועולם שלם
של ממתקים ,פיצוחים ופירות.
בארץ שפים מעטים (מעטות ,בעיקר) מק־
דישים את התמחותם לאומנות עתיקה זו ,וזו
גם הסיבה לייצור הליין החדש – הנישה עדיין
זועקת להרחבה.
שני פרוסמן ,למה ממתקים?
"בעולם מדובר בטרנד לוהט ,שמדבר אליי
מאוד .רציתי עבור הקייטרינג שלי שול־
חן מתוק או עגלת ממתקים שונים מההיצע
המוכר".
למה את מתכוונת ב"מתיקה"?
"למרשמלו ביתי עם פירות ,למשל .לטופי
מקדמיה ,לקרמל פקאן ולסוכריות על מקל
שעשויות ממחית פרי ,לקריש פרי צרפתי
בהמון טעמים ,לקראנץ' נוגט".
בקיצור ,לכל הסיבוכים שמאלצים אותי לר־
כוש תרמומטר־סוכר וללמוד מושגים כמו
"שלב הכדור הרך".

"אכן! מלבד זה ,הסדרה הזו מאפשרת לי
ביטוי בתחום האהוב עליי ביותר :עיצוב.
מארז מגוון של ממתקים כאלה הוא כמו קופ־
סת תכשיטים ,וכל תכשיט מעוצב אחרת".
מה מייחד מתיקה ,כיום?
"המאמץ של כולם להפחית בכמות הסוכר
ולשלב חומרים טבעיים ,כמו מיץ פירות ,פי־
רות טריים ואלכוהול .המאמץ מצליח ,והתו־
צאה היא טעמים עמוקים ומורכבים שהסוכר
אינו ממסך אותם".
מיהו קהל היעד?
"הכי אני רואה כאן מסיבת בנות ,או
צוות המשרד ,עם מארז צבעוני .וגם מתנות!
ממתקים בעבודת יד יכולים לשרוד בנסיעה.
לכן אפשר להזמינם בדואר .מובן שיהיו כאלה
באירועים שלי ,ואני מייעדת את הסדרה גם
לאירועים של חברות הסעדה אחרות .ואצלי
בבית (פרטים באתר).
להשיג" :חנות הממתקים של סקרלט"
באתרScarlet.co.il :

חצי כוס מים פושרים
 1כוס סוכר
רבע כפית מלח
 1כפית סירופ תירס
 120גרם שוקולד מריר
אופן ההכנה:
 .1מרפדים תבנית עם נייר אפייה משומן או
רפידת סילפט סיליקון.
 .2מחממים את החמאה בסיר בינוני ,ולפני
שהיא נמסה לגמרי ,מוסיפים את המים ,הסו־
כר ,המלח וסירופ התירס.
 .3מערבבים עד שהסוכר נמס ומברישים את
צידי הסיר במברשת מורטבת במים ,כדי למ־
נוע התגבשות.
 .4מבשלים על להבה בינונית עד לקבלת גוון
זהוב ,ומוסיפים כוס וחצי מהאגוזים.
 .5מערבבים היטב ומבשלים עד לקבלת גוון
זהוב כהה ,כשתי דקות.
 .6משטחים על התבנית .מצננים  5דקות.
 .7בינתיים ממסים את השוקולד בסיר כפול
(או בקערה המונחת על סיר עם מים רותחים)
ויוצקים על הטופי.
 .8זורים את יתר האגוזים ומכניסים למקרר
ל־ 20דקות לפחות או עד שמתקרש.
 .9שוברים לחתיכות ומגישים.

 3כוסות סוכר
כוס ורבע סירופ תירס
 1כף קלבדוס או כפית תמצית טעם תפוח־
קלבדוס (כרגיל ,בחנויות מתמחות)
חצי כוס אבקת סוכר
אופן ההכנה:
 .1מרפדים תבנית בנייר אפייה משומן או
ביריעת סילפט סיליקון.
 .2מפשירים את המחית ומכניסים אותה עם
חצי כוס מים לקערת מיקסר ,מפזרים למעלה
את הג'לטין.
 .3מכניסים לסיר את יתר המים עם הסוכר
וסירופ התירס ,ומבשלים עד  118מעלות.
מסירים מהאש ומוסיפים את הקלבדוס .מע־
רבבים.
 .4מפעילים את המיקסר על מהירות נמוכה,
ומוסיפים בזרם דק את סירופ הסוכר ,בצידי
הקערה.

 .5מגבירים את המהירות לבינונית־גבוהה
ומקציפים במשך 8־ 10דקות.
 .6יוצקים על התבנית ומשטחים.
 .7נותנים למרשמלו להתייצב  8שעות לפחות.
 .8חותכים לריבועים ומערבבים באבקת סוכר
כדי למנוע הידבקות.

להפריד את הסוכרייה עצמה מהדפנות ,על
ידי לחיצה על התבנית).

עוגת הדבש המצטיינת
לא טעמתי את כל ההיצע המטו־
רף לחגים של כל מאפיות ישראל ,אך
עוגת הדבש הבהירה ,הצמיגה ,מבית
"לחמים" ,נהדרת לסוכת האושפזין.
פאנל הטועמים שלנו התאהב בה ,ואני
יותר מכולם.
בניגוד לעוגות דבש אחרות,
זו עשויה מדבש טהור ,ללא סוכר,
מה שמקנה לה טעם עמוק ודביקות
ממכרת .היא משובצת פיסות תפוח
ומבושמת במיץ תפוזים.
קוראים לה "עוגת סבתא" .זה בסדר.
כל האופים וכל מחברי ספרי הבישול
שלפו עכשיו מן הבוידעם את סבתא
שלהם.

קרמל פיסטוקים
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צילום :דניאל לילה ,יח"צ

הזמן המתוק

מרשמלו תפוח וקלבדוס

מימין :טרפלס גבינה עם גזר ,קוקוס ,קרמל עם שוקולד בלגי ,פיסטוק עם הל וקוקוס עם תות

סוכריות על מקל ממחיות פרי
סטיילינג :שני פרוסמן זרמי
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