
סדנת בישול בהנחית השף עומר עלואן

200 גרם קינואה
1 עגבניה קצוצה דק
1 מלפפון קצוץ דק

20 גרם חמוציות לבנות
20 גרם אגוזי מלך קלויים

1/4 צרור פטרוזליה 
1 כף שמן זית

1 כפית מלח
1 לימון

1בצל סגול בינוני

אופן הכנהמצרכים
את הבצל והפטרוזליה והאגוזים קוצצים דק.

בוחשים בסיר קטן את הקינואה עם המים, המלח
והשמן. מביאים לרתיחה ואז מכסים את הסיר

ומבשלים כ-30 דקות על אש נמוכה עד שהקינואה
מוכנה.

מצננים ונותנים לקינואה להתקרר. מוסיפים את
הבצל, עשבי התיבול, אגוזי המלך, החמוציות,

העגבנייה והמלפפון.
מערבבים בעדינות את הכול ביחד וסוחטים מעל

מיץ לימון. 
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סלט קינואה 

מבשלות ללא גבולותמבשלות ללא גבולות  
نطبخ بال حدودنطبخ بال حدود

בתאבון



סדנת בישול בהנחית השף עומר עלואן

500 גרם קמח לבן
1 כפית שמרים יבשים

30 גרם מלח
1 כוס מים קרים
2 כפות שמן זית

1 בצל בינוני קצוץ דק
1 קורט מלח

2 כפות שמן זית
1/2 ק"ג עלי תרד נקיים
מגבעולים וקצוצים דק

100 גרם גבינה
(פיתה/מוצרלה)

1/2 ק"ג בשר טחון דק
1 כוס תערובת זעתר
של סינדיאנת הגליל

1 צרור זעתר ירוק

מצרכים:

למלית:

אופן הכנת הבצק:

אופן הכנת המלית והאפיה:

מערבבים את הקמח, השמרים והמים על מהירות נמוכה עד
שהבצק הופך להיות רך. לאחר מכן מגבירים את המהירות

וממשיכים ללוש את הבצק בקערת המיקסר
מוסיפים את המלח ולאחר מכן את שמן הזית. אם יש צורך להוסיף

מוסיפים עוד מים, עד שהבצק הופך להיות חלק ורך.
נותנים לבצק לנוח חצי שעה ומכדררים אותו על משטח עבודה
נקי, שומרים את הבצק בקופסאות המיועדות לבצק ונותנים לו

לנוח במקרר עד למחרת.
לפני האפייה, מוציאים את הבצק לכ-5 שעות בחורף ו-3 שעות

בקיץ ומתחילים להכין את המלית.
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פטאייר בלדי

מבשלות ללא גבולותמבשלות ללא גבולות  
نطبخ بال حدودنطبخ بال حدود

בתאבון

מערבבים את הבצל עם המלח ומועכים בידיים עד שמתרכך. מוסיפים את
עלי התרד, מערבבים, מועכים טוב טוב וסוחטים את כל הנוזלים. 

אפשר להחליף כאן את המילוי של התרד בגבינה וזעתר ירוק, או בתערובת
זעתר עם סומסום או בשר טחון.

 
מחלקים את הבצק לשניים, ומרדדים כל חלק לעלה בעובי חצי ס"מ.

קורצים עיגולים בקוטר 10 ס"מ, ובמרכז כל עיגול מניחים כפית גדושה
של מלית. סוגרים לצורת משולש (כמו אוזני המן).

 
מניחים בתבנית על גבי נייר אפייה עם מרווחים, מכסים ומתפיחים.

מחממים התנור ל-220 מעלות
מברישים את הפטאיר בשמן זית ואופים 10-8 דקות עד שהם זהובים.


