
מתכונים בריאים לפסח
של הודליה כצמן - מלכת הקינוחים הבריאים



בייק-קרים יקרים

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

הקהילה שלי שומרת על אורח חיים בריא: ספורט, חדר כושר, תזונה מאוזנת, ארוחות בוקר בריאות ומפנקות,

לכן אני מעלה מדי יום לאינסטגרם רעיונות ומתכונים לארוחות מהירות וקלות להכנה דלות קלוריות לשמירה על 

חיטוב הגוף,  עם הרבה חלבון, באפס מאמץ לכל מי שרוצה לחיות טוב וליהנות מהאוכל.

כל הרעיון הוא כשאני אוכלת עוגה או מאפין או פנקייק, זה יותר כיף לי. 

אני מעדיפה לאכול מאפין תרד מאשר סלט תרד. כלומר, כשהאוכל מוגש 

בצורה יותר מפתה, יותר ״עוגתית״ או ״קינוחית״, זה מעורר בי תיאבון. 

באינסטגרם שלי תוכלו למצוא גם המלצות על כל מה שעושה לנו טוב בחיים: מסעדות שוות, 

בתי מלון טובים ומפנקים, המלצות וסקירות על טיולים בחו״ל, תרגילי כושר לחיטוב במיוחד אחרי לידות,

מתכונים שלי, מתכונים לילדים, טבעוניים, ללא גלוטן, ללא סוכר ועוד המון הפתעות.

אז הפעם בא לי לפנק גם אתכם במתכונים בריאים וטעימים במיוחד לכבוד פסח.

תודה שהצטרפתם לקהילה הבריאה שלי
 BakeCare שמי הודליה כצמן ואני בעלת הבלוג

אני אופה בריא וטעים!

לכל המתכונים השווים בואו לאינסטוש:
@hodeliakatsman
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לעוד מתכונים בריאים
וטעימים בטירוף בואו לעקוב

באינסטגרם:
@hodeliakatsman

או בבלוג:
www.bakecare.co.il
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מצרכים לעוגיות ביצים ללא גלוטן:
3 חלמונים
4 חלבונים 

2 כפות תמצית וניל / מחית וניל
1/2 1 כוסות קמח שקדים

2 כפות סוכר קוקוס / קנים אורגני

או 1 כף סטיביה / אריתריתול )לגרסת קטו(

אופן הכנה:

1. בתוך קערת מיקסר מקציפים את החלבונים במשך 15 דקות או עד שמתקבל קצף לבן 
סמיך חלק.

2. בינתיים בתוך קערה טורפים ידנית את הביצים והוניל עד שמתקבלת תערובת תפוחה 
ובהירה.

3. לתוך תערובת החלבונים מוסיפים את הסוכר / הסטיביה בהדרגה תוך כדי הקצפה.

4. מקפלים בעדינות את תערובת החלבונים לתוך תערובת החלמונים. 

5. מוסיפים את הקמח ומערבבים בעדינות בעזרת מרית.

6. מעבירים את התערובת לתוך שק זילוף, מרפדים תבנית אפייה, ומזלפים פסים עבים עם 
מרווחים ביניהם.

7. אופים ב-190 מעלות במשך 12-13 דקות או עד שהעוגיות מזהיבות.

מצרכים לעוגת הטירמיסו:
כל עוגיות הביצים ללא גלוטן שהכנו מקודם

½ כוס קפה אספרסו חזק )פושר(

לקרם:
750 גרם קרם מסקרפונה למריחה

1 ו ½ כוסות שמנת מתוקה או קרם קוקוס 22% שומן

1 כפית תמצית וניל

1 כפית קפה נמס / טחון

4 כפות סירופ אגבה / דבש / מייפל )אפשר להוסיף יותר – לטעמכם(

* אופציה: ½ כפית תמצית רום

* לקישוט: ¼ כוס אבקת קקאו

אופן הכנה: 

לטבול את הביסקוויטים בתוך הקפה ולהניח על משטח נייר אפיה, לשמור במקרר בזמן 
הכנת הקרם.  

מכינים את הקרם: בתוך קערת מיקסר מערבלים את כל המצרכים חוץ מאבקת הקקאו.  
מסדרים את הביסקוויטים לאורך בתוך תבנית אינגליש קייק, מורחים מעל את הקרם, מעל 

שכבת ביסקוויטים נוספת, ומעל עוד שכבת קרם. 
מפזרים קקאו מעל

עוגת טרמיסו עם קרם קוקוס 
ומסקרפונה ועוגיות ביצים 

קטו - ללא גלוטן לפסח

לעוד מתכונים בריאים
וטעימים בטירוף בואו לעקוב

באינסטגרם:
@hodeliakatsman

או בבלוג:
www.bakecare.co.il
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לעוד מתכונים בריאים
וטעימים בטירוף בואו לעקוב

באינסטגרם:
@hodeliakatsman

או בבלוג:
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מצרכים:
1 כוס קמח קוקוס אורגני 

8 ביצי חופש אורגניות
1 כפית אבקת אפיה ללא אלומיניום

1/2 כוס יוגורט עזים
5 כפות שמן קוקוס מומס

1/8 כוס סירופ קוקוס אורגני 
2 כפות קרם קוקוס אורני טבעוני 

1 כפית קינמון
1 כפית אספרסו טחון

1 כפית מחית וניל אורגנית
1/2 כפית כוסברה טחונה

1/2 כפית אניס טחון

אופן הכנה:
1. מפזרים את אגוזי הלוז על מגש טוסטר אובן וקולים במשך 10 

דקות. מקררים וקוצצים גס.
2. בתוך קערת מיקסר מערבבים את הקמח קוקוס, אבקת 

האפיה, האספרסו והתבלינים.
3. מוסיפים את הביצים אחת אחת תוך כדי ערבוב, את יוגורט, 

הקרם קוקוס, הסירופ קוקוס, השמן קוקוס המומס והוניל 
ומערבבים לבלילה חלקה.

4. משמנים 2 תבניות אינגליש קייק ויוצקים לתוכן את הבלילה.
5. אופים בתנור שחומם מראש ל-165 מעלות במשך 30-35 

דקות עד שקיסם יוצא נקי.
6. מוציאים את העוגות מהתנור ונותנים להן להתקרר. 

7. מתחילים לעבוד על הקרם: מערבבים בעדינות בעזרת 
מטרפה ידנית את כל המרכיבים במשך דקה-שתיים עד שמתקבל 

קרם אחיד. )אם הקרם נוזלי, אפשר לשמור במקרר למשך שעה 
לפני השימוש(.

8. פורסים על 2 העוגות לרוחב ומורחים קרם בין 4 השכבות. 
מעל כל שכבה מפזרים קפה, קוקוס ואגוזי לוז קצוצים. 

9. מקשטים את השכבה העליונה עם קפה ואגוזי לוז, ומאחסנים 
במקרר עד להגשה.

לקרם:
350 גרם קרם קוקוס 22% 

שומן )רק השומן ללא המים. 
יש לשמור את הפחית 

במקר למשך 3-4 ימים לפני 
השימוש(

150 גרם גבינת ריקוטה
פודינג וניל

לקישוט:
1 כוס אגוזי לוז

אספרסו / קפה טחון
קוקוס טחון

עוגת אספרסו, קרם ריקוטה 
ואגוזי לוז מקמח קוקוס 

לעוד מתכונים בריאים
וטעימים בטירוף בואו לעקוב

באינסטגרם:
@hodeliakatsman

או בבלוג:
www.bakecare.co.il
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מצרכים:
ל-2 תבניות בקוטר 23 ס״מ:

 
1 כוס קמח קוקוס

3/4 כוס קקאו אורגני איכותי
3/4 כפית סודה לשתיה

3/4 כפית מלח
9 ביצים אורגניות

3/4 כוס שמן קוקוס )מומס(
1/2 כוס סירופ מייפל / אגבה 

3/4 כוס קפה איכותי מבושל )אני השתמשתי בחליטת צמחים 
מיוחדת מהגן של מרי אנטואנט, שהבאנו איתנו מפריז. חשוב 
להשתמש בנוזלים עם טעם מאוד חזק ודומיננטי. אפשר גם 

לנסות את הצ׳אי האפריקאי של מקס ברנר או תה מסאלה(
1 1/2- כפיות תמצית וניל טהורה

אופן הכנה:
1. לחמם תנור ל176 מעלות ולשמן את התבנית.

2. בקערה קטנה לערבב את הקמח קוקוס, הקקאו, הסודה לשתיה 
והמלח.

3. בקערת מיקסר להקציף את הביצים לתערובת תפוחה ובהירה 
בערך כ3-4 דקות. 

4. מוסיפים את השמן קוקוס, סירופ מייפל/אגבה, קפה/תה והוניל 
ומערבלים לתערובת   אחידה.

5. מעבירים את היבשים לרטובים בעדינות תוך כדי ערבול איטי, 
שהתערובות יתאחדו בערך 30 שניות. 

6. מחלקים את הבלילה בין 2 התבניות ומכניסים לתנור החם.
7. אופים ב-176 מעלות כ-25-30 דקות עד שקיסם הננעץ במרכז 

העוגה יוצא נקי.
8. מוציאים מהתנור ונותנים לעוגות להתקרר לגמרי. 

9. פורסים את 2 העוגות בדיוק באמצע כדי שיווצרו לנו 4 שכבות.
10. מכינים את הקרם. אני העדפתי להכין קרם קוקוס פשוט, אבל 

תמיד אפשר לגוון ואפילו להשתמש באינסטנט פודינג ושמנת 
מתוקה עם כוס של חלב קוקוס. 

עוגת קוקוס שוקולד 

לעוד מתכונים בריאים
וטעימים בטירוף בואו לעקוב

באינסטגרם:
@hodeliakatsman

או בבלוג:
www.bakecare.co.il

8



9



מצרכים לקרפ:
1 כוס קמח שקדים
1 כוס חלב שקדים

5 כפות שמן זרעי ענבים או כל שמן בריא אחר
4 ביצי חופש אורגניות

3 חלבונים 
1 כפית תמצית וניל טהורה

1/2 כפית קינמון טחון
2 כפות סירופ אגבה / סירופ קוקוס / סוכר קוקוס / סילאן / לתת אורז

למילוי בין השכבות:
ניתן לערבב כמה טעמים שאתם הכי אוהבים:

1. חמאת בוטנים )2 יח׳( וריבה
2. ממרח אגוזי לוז וממרח שקדימון )2יח׳(

3. קרם מסקרפונה )2 יח׳(
4. ממרח חלבה )2 יח׳(

5. ממרח שוקולד אורגני )2 יח׳(
6. קצפת ותותים

אופן ההכנה:
1. בקערת מיקסר מקציפים את החלבונים במשך 10-15 דקות עד שמתקבלת 

קצפת בהירה ותפוחה.

2. בקערה נפרדת טורפים את הביצים עם תמצית הוניל, השמן, הסירופ והחלב 
שקדים.

3. מערבבים פנימה את קמח השקדים והקינמון ומערבבים היטב.

4. מקפלים בעדינות את קצפת החלבונים לתוך תערובת השקדים ומאחדים עד 
שמתקבלת בלילה חלקה.

5. משמנים מחבת קרפים ומחממים היטב. 

6. יוצקים לתוכה את הבלילה ומטגנים את הקרפים משני הצדדים.

7. עורמים את הקרפים אחד מעל השני ומורחים בין השכבות את הממרח המועדף 
עליכם.

8. מקשטים, ומאחסנים במקרר.

* שימו לב 

המרקם של הקרפים מקמח שקדים יותר גס וקשה, לכן ניתן להבריש את שכבות 
הקרפים בקפוצ׳ינו או בסירופ מייפל/אגבה מהול במים במידה ויש צורך בכך.

עדיף לשמור את העוגה ביחד עם המילוי במקרר במשך יממה לפני ההגשה.

עוגת קרפים ללא גלוטן 
מקמח שקדים מושלמת 

לפסח עם קרם אגוזים

לעוד מתכונים בריאים
וטעימים בטירוף בואו לעקוב

באינסטגרם:
@hodeliakatsman

או בבלוג:
www.bakecare.co.il
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לעוד מתכונים בריאים
וטעימים בטירוף בואו לעקוב

באינסטגרם:
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טארט שקדים וקרם פטיסייר 
שקדים ללא גלוטן

מצרכים לבצק שקדים:
3/4 1 כוסות קמח שקדים

1/2 כוס קמח קוקוס
1/2 כפית תמצית וניל

1 כף סירופ אגבה
2 ביצים

4 כפות שמן קוקוס / חמאת גי )חמאה מזוקקת(

מצרכים לקרם פטיסייר שקדים:
240מ״ל חלב שקדים

1 מקל וניל 
3 חלמונים מביצים אורגניות

1/8 כוס סירופ אגבה
2 כפות קורנפלור

2 כפות שמן קוקוס רך 

לקישוט:
תותים ודובדבנים

אופן הכנה:
בצק:

1. מכניסים את כל הרכיבים לתוך מעבד מזון ומפעילים למשל 2-3 דקות.
2. לשים את הבצק עם הידיים ומעבירים לתבנית משומנת. 

3. מהדקים לדפנות ויוצרים תחתית יפה.
4. מכניסים לתנור שחומם מראש ל-180 מעלות, ואופים במשך 15 דקות.

5. מצננים ומכינים את הקרם.

קרם פטיסייר:
1. בתוך מיקסר, טורפים בזריזות את החלמונים והאגבה לקרם אחיד 

ותפוח
2. מוסיפים את הקורנפלור בהדרגה.

3. בסיר קטן מבשלים את החלב שקדים עם המקל וניל בתוכו.
4. עושים השוואת טמפרטורות. יוצקים 3/4 מהחלב החם לתוך קערת 

המיקסר תוך כדי בחישה מהירה. 
5. מחזירים את כל התערובת לתוך הסיר על האש תוך כדי בחישה מהירה. 

בוחשים עד שהקרם מסמיך, אך לא יותר מדי! זהירות! לא לשרוף!
6.מצננים את הקרם. ומכסים בניילון נצמד. מעבירים למקרר למשך שעה.

7. לפני השימוש, עדיף לטרוף שוב כדי לרענן את הקרם. 
8. מזלפים את הקרם על התחתית ומקשטים עם תותים ודובדבנים.

לעוד מתכונים בריאים
וטעימים בטירוף בואו לעקוב

באינסטגרם:
@hodeliakatsman

או בבלוג:
www.bakecare.co.il
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מצרכים ל-4-5 יח׳ בגודל פנקייק:
1 כוס תה ארל גריי או צ׳אי מסאלה פושר

או חלב שקדים
5 כפות שמן קוקוס מומס / שמן זית

3 ביצי חופש אורגניות )לגרסה הטבעונית: מחית תפוחים או 
זרעי פשתן טחון(

1 כפית קינמון
1 כפית תמצית וניל

2 כפות סירופ אגבה או קוקוס
5 מצות מקמח שיפון או כוסמין

לטיגון:
שמן קוקוס או זרעי ענבים

לקישוט:
דומדמניות אדומות ופטל:

1/2 1 כוסות דומדמניות קפואות
1/2 כוס תות קפוא

3 כפות סירופ אגבה
מבשלים בסיר קטן למשך 10-15 דקות

עד שמתקבלת מחית. 

אופן הכנה:
1. טורפים את הביצים ומוסיפים את שאר המצרכים לתערובת.

2. שוברים את המצות ומניחים בתוך התערובת. מערבבים 
ומחכים דקה-שתיים.

3. משמנים מחבת פנקייקים עם שמן קוקוס, ויוצקים את בלילת 
המצות לתוך השקעים.

4. מטגנים במשך דקה-שתיים עד שהחלק התחתון מזהיב, 
הופכים ומטגנים גם על הצד השני.

5. עורמים את הפנקייק-מצה אחד על השני ומגישים חם ליד 
ריבה ביתית.

פנקייק ״מצה בריי״ עם 
דומדמניות אדומות וריבת 

תות ודומדמניות, גם בגרסה 
טבעונית

לעוד מתכונים בריאים
וטעימים בטירוף בואו לעקוב

באינסטגרם:
@hodeliakatsman

או בבלוג:
www.bakecare.co.il
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בראוניז קטו ריקוטה מושלם, 
עם קמח שקדים ללא גלוטן

מצרכים לבראוניז:
1 כוס קמח שקדים

6 ביצים
2/3 כוס סוכר קוקוס 

10 כפות שמן קוקוס מומס
200 גרם שוקולד מריר 90%-70%

1 כפית תמצית וניל
קורט מלח

1 כפית אבקת אפייה ללא אלומיניום

מצרכים לשכבת גבינה:
500 גרם גבינת ריקוטה לאפייה 

2 ביצים
1 כפית תמצית וניל

2 כפות סירופ אגבה / כל ממתיק שיש לכם בבית
לדיאטת קטו: אריתריתול / מונק / סטיביה

תוספות אופציונאליות:
½ כוס אגוזי מלך קצוצים גס

½ כוס שוקולד צ׳יפס
 

אופן הכנה:
1. מכינים את תערובת הגבינה: מערבבים את כל המצרכים 

ומאחסנים במקרר.
2. ממיסים את השוקולד המריר עם שמן הקוקוס ומניחים בצד.

3. בקערה נפרדת טורפים את הביצים עם הסוכר עד לקבלת קרם 
בהיר וחלק.

4. מוסיפים את הוניל, המלח, אבקת האפייה והשקדים ומערבבים 
היטב.

5. יוצקים מעל את השוקולד המומס וממשיכים לערבב.
6. יוצקים מחצית מהבלילה לתוך תבנית מרובעת 20X30 ס״מ.

7. מורחים מעל את תערובת הגבינה, ומעל שופכים את תערובת 
השוקולד הנותרת.

8. מציירים ספירלות בעזרת קיסם או מזלג, ומכניסים לתנור שחומם 
מראש ל-175 מעלות.

9. אופים במשך 25-30 דקות או עד שהעוגה תופחת מעט 
ומתקשה מלמעלה.

לעוד מתכונים בריאים
וטעימים בטירוף בואו לעקוב

באינסטגרם:
@hodeliakatsman

או בבלוג:
www.bakecare.co.il
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מצרכים ל-6 לחמניות: 
1 כוס קמח שקדים 

5 כפות אבקת פסיליום 
)ניתן להמיר בקמח אורז לגרסת הפחמימות( 

2 כפיות אבקת אפייה ללא אלומיניום 
1/4 כפית מלח / שמרי בירה 

1 כוס מים חמים 
2 כפיות חומץ תפוחים 

3 חלבונים 

לקישוט: 
שומשום 

קצח 
גרעיני חמניה 

אופן הכנה: 
1.  מערבבים את כל המרכיבים היבשים. 

2.  מוסיפים את החומץ והחלבונים וממשיכים לערבב. 
3.  יוצקים מעל את המים החמים ולשים את הבצק. 

4.  מחלקים את הבצק ל-6 רולים שווים ויוצרים מהם כדורים. 
5.  מניחים על משטח אפייה ומכניסים לתנור שחומם מראש 
ל-175 מעלות, אופים על המפלס התחתון במשך 40 או עד 

שהלחמניות מזהיבות. 

לחמניות קטו שקדים
ללא גלוטן

לעוד מתכונים בריאים
וטעימים בטירוף בואו לעקוב

באינסטגרם:
@hodeliakatsman

או בבלוג:
www.bakecare.co.il
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פנקייק מקמח אורז לארוחת 
בוקר בריאה בחול המועד 

מצרכים:
1 כוס קמח אורז מלא

2 כפיות אבקת אפיה ללא אלומיניום
1/4 כפית מלח

1 כף סירופ אגבה
1/2 כפית תמצית וניל טהורה 

1 ביצה
3/4 כוס חלב סויה / אורז

2 כפות שמן זרעי ענבים או כל שמן בריא אחר
 

אופן הכנה:

1. טורפים את הביצה. מוסיפים לה את החלב, השמן, הוניל 
והאגבה וממשיכים לטרוף.

2. בקערה נפרדת מערבבים את הקמח אורז, המלח 
והאבקת אפיה ומוסיפים את החומרים היבשים לתוך 

הרטובים תוך כדי בחישה.

3. עכשיו אפשר להוסיף שוקולד צ׳יפס, אוכמניות או אגוזים 
ואפשר גם לא להוסיף כי הפנקייק עצמו נורא טעים עם 

ריבה או דבש.

4. מחממים מחבת של פנקייקס ויוצקים את הבלילה, שימו 
לב שהיא נורא דלילה, אז אפשר למלא עד גובה השקעים. 

מטגנים כדקה - דקה וחצי, כשהבועות נעלמות והשכבה 
העליונה די חלקה ואפויה, והופכים. עדיף לטגן על אש 

חלשה עד בינונית כדי שהפנקייקס לא יישרפו.

5. שומרים את הפנקייקס בטוסטר אובן שחומם מראש,
כדי שישמרו על החום. מגישים ומקשטים.

6. בוקר טוב שיהיה!

לעוד מתכונים בריאים
וטעימים בטירוף בואו לעקוב

באינסטגרם:
@hodeliakatsman

או בבלוג:
www.bakecare.co.il
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מצרכים:
1/2 כוס קמח עדשים / קינואה

3/4 כוס קמח כוסמין מלא
1/3 כוס קקאו אורגני

10 כפות שמן קוקוס מומס
1/2 כוס סוכר קוקוס אורגני

1 ביצה
1 כפית מחית וניל

1 כפית קינמון טחון
1/4 כפית ג׳ינג׳ר טחון

1/4 כוס פיסטוק קצוץ גס

לקישוט:
1/2 צנצנת חמאת פיסטוק Raw של שורשי ציון

2 כפיות סוכר קוקוס / 1 כפית אגבה
אופציה: שוקולד מריר 85% 

1/4 כוס פיסטוק קצוץ גס לפיזור מעל

אופן הכנה:
בתוך קערת מיקסר ידני טורפים את שמן הקוקוס וסוכר 

הקוקוס במשך 3 דקות.
מוסיפים את הוניל והביצה וממשיכים לטרוף.

בקערה נפרדת, מערבבים את הקמחים, הקינמון, הג׳ינג׳ר 
והקקאו.

מאחדים בין התערובות.
מפזרים פנימה את הפיסטוק ומערבבים.

יוצרים כדורים בגודל של כפית ובתוכן שקע קטן ומסדרים 
על משטח אפייה.

אופים במשך 12-15 דקות בתנור שחומם מראש ל-175 
מעלות.

מכינים את המילוי: מערבבים את חמאת הפיסטוק והסוכר 
/ אגבה.

מצננים את העוגיות וממלאים את השקעים בחמאת הקשיו.
ניתן לטבול את העוגיות בשוקולד מריר מומס בבן מארי, 

ולפזר מעל את הפיסטוק הקצוץ.

עוגיות שוקולד פיסטוק 
קריספיות

לעוד מתכונים בריאים
וטעימים בטירוף בואו לעקוב

באינסטגרם:
@hodeliakatsman
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מופלטה מקמח כוסמת
וכוסמין לבן

מצרכים ל-20-25 מופלטות:
1/2 ק״ג קמח כוסמת

1/2 ק״ג קמח כוסמין לבן
1 כף סירופ אגבה

1 כפית שמרים יבשים
3 כוסות מים

שמן קוקוס לטבילת הבצק

אופן הכנה:
1. מערבבים את הקמח בתוך קערה ומעליו מפזרים את 

השמרים. מערבבים היטב.
2. יוצקים פנימה את המים והאגבה ומערבבים שוב.

3. לשים את הבצק במשך 10 דקות עד שהוא הופך לרך 
וחלק.

4. מחלקים אותו לכדורים קטנים בגודל פינג פונג, מסדרים 
יפה על מגש, משמנים בשמן קוקוס מומס מעל, מכסים 

במגבת וממתינים 15 דקות.
5. גוזרים עיגול בגודל המחבת מנייר אפייה, משמנים ומניחים 

על משטח העבודה. מכינים עוד אחד באותו הגודל בדיוק, 
משמנים ומניחים ליד. 

מעבירים אליו את כדור הבצק. מרדדים אותו לעלה דק עד 
כמה שניתן - 1-2 מ״מ(, מרימים את נייר האפייה ומעבירים 
ביחד איתו את הבצק לתמחבת משומנת ומחוממת היטב. 

6. מקלפים את נייר האפייה ומשמנים אותו שוב לכדור הבא.
7. מטגנים את המופלטה משני הצדדים, ואז מניחים את בצק 

המרודד השני מעל. 
8. וכך הלאה, מטגנים, הופכים ומניחים מופלטה נוספת מעל.

9. עד שאנחנו מקבלים ערומה של מופלטות חמות.
10. מורחים את המופלטה העליונה בדבש, מקפלים 

ומגלגלים.
11. וממשיכים עד המופלטה האחרונה.

לעוד מתכונים בריאים
וטעימים בטירוף בואו לעקוב

באינסטגרם:
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מצרכים:
1/3 כוס קקאו אורגני

3 כפות טחינה אורגנית משומשום מלא
4 כפות שקדימון / חמאת אגוזי לוז טבעית )נותן יותר 

טעם של נוטלה(
משקה אגוזי לוז 1/4 כוס + כף

2-3 כפות סירופ אגבה או מייפל או סוכר קנים אורגני
1 כף מחית וניל אורגנית / תמצית וניל

2 כפות שמן קוקוס מומס
1 כפית קינמון טחון

1/4 כפית מלח
1/2 כפית אספרסו טחון )לגרסת הילדים לוותר על 

האספרסו כמובן(

אופן הכנה:
1. ממיסים את השמן קוקוס יחד עם הסירופ או הסוכר 

והמשקה אגוסי לוז, ונותנים לזה להתבשל איזה 2-3 
דקות לקבלת טעם קרמלי עדין.

2. מוסיפים את הקקאו ומערבבים במהירות.
3. מורידים מהאש, מוסיפים את שאר המרכיבים 

ומערבבים היטב.
4. אחרי שמגיעים למרקם הרצוי, ניתן לשחק קצת עם 
המרכיבים, להוסיף קצת פחות או יותר קקאו, סוכר או 

סירופ או קפה לפי טעמכם האישי. 

מצה עם ממרח שוקולד ביתי 
כשר לפסח לילדים ומבוגרים 

מפונקים

לעוד מתכונים בריאים
וטעימים בטירוף בואו לעקוב
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KTSMN TBB by Hodelia Katsmanצילום: הודליה כצמן | עיצוב:

המתכונים באדיבות:
BakeCare . הודליה כצמן

www.bakecare.co.il בלוג אפיה בריאה
תעקבו אחרי גם באינסטגרם

@hodeliakatsman

חג אביב שמח!!!


