
קינוחים בריאים 

של הודליה כצמן
לראש השנה



BakeCare מהודליה כצמן וצוות

:BakeCare למגוון מתכונים בריאים נוספים הכנסו לאתר
www.bakecare.co.il

שנה טובה!
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מצרכים:
לתחתית:

¼ כוס פקאן 
¼ כוס שקדים 

¼ כוס אגוזי מלך
5 כפות פתיתי קוקוס טחון

6 תאנים מיובשות
1/8 כוס שמן קוקוס
1 כפית תמצית וניל

1 כף דבש
1 כפית קינמון טחון

¼ כפית מוסקט טחון
¼ כפית ציפורן טחון

אופן הכנה:
התחתית:

1. מפזרים את כל האגוזים על תבנית טוסטר אובן, קולים בטמפ׳ של 180 מעלות 
    ללא טורבו במשך 5 דקות, מערבבים תוך כדי.

2. בינתיים מכניסים את התאנים המיובשות לתוך כוס עם מים רותחים למשך 10 דקות. 
    מקלפים את הקליפה, מוסיפים כף מים ובעזרת מוט בלנדר טוחנים למחית.

3. מעבירים את האגוזים לתוך מעבד מזון, מוסיפים את הדבש, מחית התמרים, הקינמון, 
    המוסקט, הציפורן, השמן קוקוס והנויל, מפעילים בפולסים קצרים עד לקבלת פירורים.
4. מפזרים את האגוזים, לוחצים חזק בעזרת כף ומשטחים. מכניסים לקירור ל-10 דקות.

שכבת הקשיו:
1. מכניסים את כל המצרכים חוץ מהתאנים לתוך מעבד מזון ומפעילים למשך 2 דקות.

2. מעבירים חצי מהכמות לתוך בלנדר ומפעילים למשך 2 דקות עד שמתקבל מרקם חלק 
    כמו גלידה, ללא גושים או פירורים. מעבירים את התערובת לתוך קערה. 

3. את החצי הנותר במעבד מזון מעבירים לתוך הבלנדר וחוזרים שוב על הפעולה.
4. מעבירים את התערובת לתוך הקערה, מוסיפים את קוביות התאנים ומערבבים 

    בעזרת כף.
5. שופכים מעל שכבת האגוזים את תערובת הקשיו, מכניסים למקרר למשך 8 שעות 

    או עד שהעוגה מתקשה.

לשכבת הקשיו:
2 כוסות קשיו )להשרות במים למשך 5-6 שעות  

   לפני השימוש(
2 כפות לימון סחוט

½ כוס משקה קשיו / שקדים
1/8 כוס דבש 

2 כפות ממרח קשיו / שקדים
1 כפית תמצית וניל

1/8 כוס שמן קוקוס מומס
5 תאנים פרוסות לקוביות

*אופציה: 100 גרם שוקולד לבן טבעוני מומס 

תבנית: עגולה 16-20 ס״מ

עוגת 
טבעוניתקשיו ותאנים

לעוגות דבש בריאות נוספות
לראש השנה הכנסו לבלוג:

www.bakecare.co.il
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למתכוני לחמים בריאים 
נוספים הכנסו לבלוג:

www.bakecare.co.il

עוגת שוקולד
ומולסה, מקמח

מצרכים לתבנית אינגליש קייק:

2 כוסות קמח בוטנים

1 כוס מולסה אורגנית

1/4 כוס סוכר קנים

1/2 כוס קקאו אורגני

1 כפית תמצית וניל טהורה

1/2 3 כפיות אבקת אפיה ללא אלומיניום

3 ביצים

1/2 כוס שמן בוטנים / זרעי ענבים

4 כפות חמאת בוטנים

1 כוס משקה שקדים / קשיו

* אופציה: 1/4 כוס בוטנים קצוצים

* אופציה: 1/4 כוס שוקולד צ׳יפס

אופן   הכנה : 

1. טורפים את הביצים.

2. מוסיפים את המולסה, הוניל, השמן, חמאת הבוטנים והמשקה שקדים ומערבבים.

3. בקערה נפרדת מערבבים את הקמח, הסוכר, הקקאו ואבקת האפיה.

4. מאחדים את התערובת הרטובה והיבשה.

5.  מוסיפים בוטנים ושוקולד צ׳יפס ומערבבים.

6. משמנים תבנית אינגליש קייק ומעבירים לתוכה את הבלילה.

7. אופים בתנור שחומם מראש ל-170 מעלות במשך 20-25 דקות או עד שקיסם 

    יוצא לח עם פירורים.

בוטנים
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מצרכים לעוגה עגולה בקוטר 20-25 ס״מ:
1 כוס שמן זרעי ענבים / שמן קוקוס מומס

¾ כוס צ׳אי מסאלה חזק פושר
3 ביצים

¼ כוס מייפל / סילאן
1 כפית תמצית וניל טהורה

½ 1 כוס קמח קינואה
1 כוס קמח שקדים

2 כפות אבקת קקאו אורגנית
1 כפית אבקת אפיה ללא אלומיניום

1 כפית קינמון
2 כוסות תפוחים – חתוכים לקוביות קטנות מאוד

½ כוס אגוזי מלך
½ כוס שוקולד צ׳יפס

*אופציה: 4 כפות סוכר קוקוס

*ניתן להמיר את הקמח קינואה בקמח שיבולת שועל ללא גלוטן / קמח תמי

אופן הכנה:
1. טורפים את הביצים עם השמן, המייפל והוניל.
2. מוסיפים את הצ׳אי מסאלה הפושר ומערבבים.

3. בקערה נפרדת מערבבים את הקמחים, אבקת הקקאו, אבקת האפיה 
    והקינמון.

4. מעבירים את התערובת היבשה לתוך התערובת הרטובה ומאחדים.
5. מוסיפים אגוזי מלך, שוקולד צ׳יפס ותפוחים ומערבבים בעזרת כף עץ.

6. מעבירים לתבנית עגולה בקוטר 20-25 ס״מ ואופים בתנור שחומם מראש 
    ל-170 מעלות במשך 40 דקות או עד שקיסם יוצא לח עם פירורים.

למתכוני עוגות דבש
בריאות נוספות הכנסו לבלוג:

www.bakecare.co.il

ללא גלוטן עוגת שוקולד
מסאלה ותפוחים
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עוגת חלבה ודבש

לעוגות דבש בריאות נוספות
לראש השנה הכנסו לבלוג:

www.bakecare.co.il

לעוגה:

85 גרם שמן קוקוס מומס

½ כוס דבש / מייפל

2 ביצים

2/3 קמח שיבולת שועל ללא גלוטן

1/3 קמח שקדים

½ 1 כפית אבקת אפיה ללא אלומיניום

¾ מיכל שמנת חמוצה

למלית חלבה:

60 גרם שמן קוקוס

½ כוס אגוזי פקאן 

1 כפית קינמון

¼ כוס סוכר קנים אורגני

170 גרם חלבה פקאן

אופן הכנה:

1. מכינים את מלית החלבה: מכניסים את השמן, הקינמון והסוכר קנים לתוך לסיר 

    קטן ומבשלים על אש נמוכה עד שהסוכר נמס. 

2. מורידים מהאש, מפוררים לתוך הסיר את החלבה ומפזרים את הפקאן ומערבבים. 

    מניחים בצד.

3. מכינים את העוגה: טורפים את הביצים עם השמן והדבש. 

4. מוסיפים את השמנת ומערבבים.

5. מוסיפים את הקמח שיבולת שועל, הקמח שקדים ואבקת האפיה ומערבבים היטב.

6. משמנים תבנית אינגליש קייק ומעבירים לתוכה את הבלילה.

7. אופים בתנור שחומם מראש ל-160 מעלות במשך 35-40 דקות או עד שקיסם יוצא 

    לח עם פירורים.

ללא גלוטן
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מצרכים:
½1 כוסות   דבש   אורגני   טהור

1 כוס   אספרסו   מרוכז   במים
   NutraZen 1 כוס   ממרח   קוקוס   אורגני   של

   NutraZen1/2 כוס   סירופ   קוקוס   אורגני   של

     NutraZen 1/4 כוס   סוכר   קוקוס   אורגני   של
2 כפיות   תמצית   וניל   טהורה

2 ביצים   אורגניות
½1 כפיות אבקת אפייה ללא אלומיניום

½1 כפיות אבקת סודה לשתייה
1 כפית   חומץ   תפוחים

1 כפית   קינמון
1/2 כפית   ג’ינג’ר

1/4 כפית   מוסקט   טחון
1/4 כפית   ציפורן   טחון

1/8  כפית   פלפל   אנגלי   טחון
1/2 כפית   אניס   טחון

1/2 כפית   הל   טחון
6 כוסות   קמח   שיפון   מלא

ציפוי : 
   1 כוס   סוכר   קוקוס   של NutraZen   טחון   לאבקה 

   2-3 כפות   חלב   קר

אופן   הכנה : 
1.  מערבבים   את   האספרסו   עם   ממרח   הקוקוס, סירופ הקוקוס, סוכר הקוקוס והדבש בתוך
    סיר בישול קטן ומביאים לרתיחה. מורידים מהאש ומערבבים עד שכל החומרים נמסים

    ומתאחדים. מניחים בצד לצינון מלא.
2. ברגע   שהתערובת   התקררה מעבירים   אותה   לקערה.  ניתן   להוסיף   בשלב   זה   את   הביצים

      וכל   התבלינים. מערבבים היטב.
3. מערבבים   את   הסודה   לשתיה   עם   החומץ   ושופכים   לתוך   התערובת.  מוסיפים   את   אבקת

      האפיה   ומערבבים.  כעת   התערובת   תהפוך   לקצף   גבוה,  לכן   שימו   לב   שהקערה   לא   נמוכה.  
4.  מוסיפים   את   הקמח   ומערבבים   ידנית   עד   שכל   החומרים   מתאחדים, אך   לא   יותר   מדי ! 

5.  עוטפים   את   הקערה   בניילון   נצמד   ומניחים   את   הבצק   בצד   למשך   5   שעות   לערך . 
6. מחממים את התנור ל- 160 מעלות, מניחים על התבנית נייר אפיה. יוצרים כדורים בגודל

    של כף ומסדרים  על   הנייר   אפיה    עם   רווח   של   4-5   ס”מ   ביניהם . 
7.  אופים   במשך   20   דקות   עד   שהדובשניות   נסדקות   מעט   בחלק   העליון,  אך   עדיין   רכות  

     ונעימות   למגע  יש   לשים   לב! לא   לאפות   יותר   מדי   על   מנת   לא   לייבשן . 
8. מערבבים   את   סוכר  ה קוקוס   הטחון   עם   החלב,  וברגע   שהדובשניות   מתקררות  -  טובלים  

     אותן   בתוך   הסוכר   הנמס.  נותנים   לציפוי   להתקשות   והן   מוכנות   לאכילה ! 

דובשניות   סירופ   קוקוס  
 ותבלינים   מקמח

לעוגות דבש בריאות נוספות
לראש השנה הכנסו לבלוג:

www.bakecare.co.il

שיפון מלא
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למתכוני קרפים ופנקייקים
בריאים נוספים הכנסו לבלוג:

www.bakecare.co.il

עוגיות וניל תפוחים
מצרכים:

1 כוס )236 גרם( קמח תמי ללא גלוטן

1/4 כוס )60 גרם( קמח שקדים

1/2 כפית סודה לשתיה

1/4 כפית מלח

1/2 כוס סוכר קנים אורגני

1/4 )60 גרם( כוס סירופ אגבה / דבש

1/2 )120 גרם( כוס שמן קוקוס רך )שהיה כמה שעות מחוץ למקרר(

1/4 כוס )60 גרם( מחית תפוחים

2 מקלות וניל טבעי

2 כפות שמנת חמוצה

 

לקישוט:

שוקולד או כל דבר העולה על דעתכם

*צבע מאכל טבעי )לא חייב(

 

 

אופן הכנה:

1. בקערה הראשונה מערבבים את הקמחים, הסודה והמלח, ומניחים בצד.

2. בתוך קערת מיקסר, טורפים את השמן קוקוס והסוכר עם האגבה / דבש, ב

    משך כ-2 דקות.

3. מוסיפים את המחית תפוחים והוניל, וממשיכים לערבל על מהירות נמוכה. 

4. תוך כדי מוסיפים את תערובת הקמח והשמנת החמוצה לסירוגין.

*בשלב זה אפשר להוסיף צבע מאכל טבעי )אדום, צהוב, ירוק( לתערובת, כדי לקבל 

  עוגיות תפוחים צבעוניים.

5. מעבירים את הבצק )הבלילה יותר נכון בשלב זה(, לתוך ניילון נצמד, עוטפים ומקררים 

    במשך שעתיים או ללילה )עדיף(.

6. מפזרים קמח )ללא גלוטן( על גבי משטח העבודה, ומעבירים אליו את הבצק. לשים 

    ומוסיפים קמח לפי הצורך, עד שהבצק מתייצב והופך להיות כמו פלסטלינה. )לא 

    להגזים עם הקמח!(.

7. חותכים תפוחים בעזרת חתכני צורות, ומניחים על תבנית מכוסה בנייר אפיה. 

    ומכניסים למקרר למשך 5 דקות.

8. אופים בחום 176 מעלות, במשך 8-10 דקות. עד שהעוגיות מזהיבות ותופחות. 

ללא גלוטן
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מצרכים:
1 כוס בטטה )בערך 2 בטטות קטנות או 1 גדולה(

2 ביצי חופש אורגניות

1/2 כוס שמן קוקוס מומס

1/2 כוס סוכר קוקוס אורגני

1/4 כוס מולסה אורגנית

1 כפית תמצית וניל טהורה

1 כוס קמח שיבולת שועל ללא גלוטן 

1 כפית אבקת אפיה ללא אלומיניום

1 כפית קינמון טחון

1/4 כפית ציפורן טחון

1/4 כפית מוסקט טחון

1/2 כפית ג׳ינג׳ר

/ כפית אניס טחון

1/ כפית כוסברה טחונה

1/8 כפית פלפל אנגלי טחון

 

* למתכון הפשוט יותר:
ניתן להמיר את השמן קוקוס בכל שמן בריא אחר, את הסוכר קוקוס לסוכר אחר, ובמקום 

להשתמש בקמח שיבולת שועל - אפשר להשתמש בקמח חיטה. 

 

אופן הכנה:
1. אופים או מבשלים את הבטטה עד שהיא הופכת לרכה. )עדיף להוציא את הנוסלים 

    לפני השימוש. מועכים בעזרת מזלג, לא חייב פירה(.

2. מערבבים את הקמח, הסוכר קוקוס, אבקת האפיה וכל התבלינים.

3. בקערה נפרדת טורפים את הביצים, השמן, הוניל והמולסה.

4. מוסיפים את הבטטה.

5. מאחדים את התערובת הרטובה עם היבשה ומערבבים עד לאיחוד אך לא יותר מדי.

6. משמנים תבנית אינגליש קייק ומעבירים לתוכה את התערובת. 

7. אופים בתנור שחומם מראש ל-176 מעלות במשך 30 דקות עד שקיסם יוצא לח עם 

    פירורים.

 

* אם רוצים כמות גדולה יותר - 2 תבניות אינגליש קייק - מכפילים את כל הכמויות.

למתכונים נוספים עם קמח 
קוקוס וקרם קוקוס הכנסו לבלוג:

www.bakecare.co.il

עוגת בטטה ומולסה 
ללא גלוטןמקמח שיבולת שועל 
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מצרכים לעוגה:
1 כוס קמח טף

¾ כוס קמח שקדים
½ 1 כפית אבקת אפיה ללא אלומיניום

2 ביצים
¾ כוס תה פושר בטעם דבש ולימון

¼ כוס יוגורט עיזים לא ממותק
5 כפות דבש / מייפל
1 כפית קינמון טחון

¼ כוס שמן זרעי ענבים / שמן זית
¼ כוס צימוקים

¼ כוס אגוזי מלך

לקרם דבש חלבי:
250 גרם גבינת שמנת 30%

3 כפות שמן קוקוס מומס
1/3 כוס דבש

½ כפית תמצית וניל
1 כוס אבקת סוכר

לקרם דבש פרווה:
1 מיכל קרם קוקוס 22% שומן

¼ כוס דבש
½ כפית תמצית וניל

אופן הכנת העוגה:
1. טורפים את הביצים עם תה, היוגורט, הדבש והשמן.

2. בקערה נפרדת מערבבים את הקמחים, אבקת האפיה והקינמון.
3. מאחדים בין התערובות.

4. מוסיפים את הצימוקים והאגוזים ומערבבים בעזרת כף.
5. מעבירים לתבנית אינגליש קייק או תבנית עגולה בקוטר 16-20 ס״מ ואופים בתנור 
    שחומם מראש ל-180 מעלות במשך 35 דקות או עד שקיסם יוצא לח עם פירורים.

אופן הכנת הקרם:
מערבבים את כל המצרכים ושומרים במקרר למשך שעה-שעתיים עד שהעוגה 

מתקררת. מקשטים ומגישים לשולחן החג.

למתכוני גלידות טבעוניות 
ובריאות נוספות הכנסו לבלוג:

www.bakecare.co.il

עוגת דבש, צימוקים ואגוזי 
וקרם דבשמלך מקמח טף
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מצרכים:

1/2 כוס קמח שיפון

1/4 2+ כפות סובין שיבולת שועל

1/4 + 2 כפות שמן זית איכותי

1-2 כפות סירופ לתת אורז )עד כמה תרצו שהעוגה תהיה מתוקה(

1/2 כוס חלב שקדים

1/2 כוס רספרסו נטול קפאין

10 תמרים מגולענים שהושרו במים חמים ללא הקליפה

8 תאנים קצוצים גס

1/4 כוס אגוזי מלך קצוצים

1 כפית תמצית וניל 

1 כפית אבקת אפיה ללא אלומיניום

3/4 כפית סודה לשתיה
 

אופן הכנה:

1. תחילה מחממים את החלב על אש נמוכה, לא להגיע לרתיחה.

2. מוסיפים לסיר את האספרסו, התאנים והתמרים. 

3. בתוך קערה מערבבים את הקמח, הסובין, אבקת האפהי והסודה, ומניחים בצד.

4. שופכים את השמן והסירופ לתת אורז לתוך מעבד מזון ומפעילים, עד שמתקבלת 

    קציפה בהירה. 

5. מוסיפים את תערובת הקמח, ומערבבים היטב.

6. מוסיפים את התאנים והתמרים עם החלב והאספרסו, מפעילים למשך דקה. 

7. מוסיפים את האגוזים ומערבבים בעזרת כף עץ.

8. אופים בחום של 200 מעלות במשך 35-40 דקות, או עד שקיסם הננעץ במרכז 

    העוגה יוצא יבש.

עוגת תאנים 
ואגוזי מלך 

לעוגות דבש בריאות נוספות
לראש השנה הכנסו לבלוג:

www.bakecare.co.il

מקמח שיפון
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מצרכים:
לעוגה:

2 כוסות קמח כוסמין מלא

1 כף אבקת אפיה ללא אלומיניום

1 וחצי כף קינמון טחון

1/3 כוס שמן זית

1/3 כוס מים או תה ארל גריי

2 כפיות תמצית וניל טהורה

1/2 כוס סירופ אגבה

1/2 כוס סוכר קוקוס אורגני

3 ביצי חופש אורגניות

2/3 משקה שקדים

 
לזיגוג:

1/4 כוס סוכר קנים אורגני או אגבה

1/2 כוס מים

2 כפות שמן קוקוס מומס

1 וחצי כפית קינמון

1 כפית תמצית וניל טהורה

 

* לגרסה קלה יותר: ניתן להחליף את הקמח בקמח חיטה או חיטה מלאה, להשתמש 

   בשמן חמניות או קנולה, ובמקום האגבה והסוכר קוקוס ניתן להוסיף 1 כוס סוכר, במקום 

   המשקה שקדים - חלב.

 
אופן הכנה:

1. טורפים את הביצים, השמן זית, המים, תמצית הוניל, האגבה והמשקה שקדים.

2. בקערה נפרדת מערבבים את הקמח עם הקינמון, הסוכר ואבקת האפיה.

3. מאחדים את התערובת היבשה והרטובה.

4. מעבירים את הבלילה לתוך תבנית אינגליש קייק ואופים בתנור שחומם מראש ל-176 

    מעלות במשך 40 דקות או עד שקיסם יוצא לח עם פירורים.

5. מכינים את הזיגוג: בתוך סיר קטן מערבבים את כל החומרים עד שהסוכר נמס והסירופ 

    מסמיך מעט. 

6. מוציאים את העוגה מהתנור ויוצקים את הזיגוג מעל.

למתכוני גלידות טבעוניות 
ובריאות נוספות הכנסו לבלוג:

www.bakecare.co.il

עוגת מאפין 
מקמח כוסמיןקינמון
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המתכונים באדיבות:
BakeCare . הודליה כצמן

www.bakecare.co.il בלוג אפיה בריאה
צילום, הפקה, עריכה: הודליה כצמן

שנה טובה!


