
,שלום וחג שמח לכולם

.עברה על כולנו שנה מאתגרת בכל הרבדים

, שנה בעיקר של עשית טמפההיתהאצלנו זו 
במהלכה התוודענו ללא מעט  . טמפה ועוד טמפה

,  ניסיון, בידעאותנו אנשים מדהימים ששיתפו 
שעזרו לנו להתקדם ולהתפתח להיכן  , ובתובנות

מצאנו שהכי נכון לנו לעבוד . שאנו נמצאים היום
,  ולשתף פעולה עם אנשים שמאמינים בדרך

.   ובערכים בהם גם אנו מאמינים ורוצים לקדם
ביקשנו מחמישה שישתפו את כולנו במתכונים  

.  לחג והם נענו בשמחה

הטמפה הוא אמנם מאכל בסיסי שמשתלב נהדר 
אבל אפשר להכין ממנו מטעמים , בחיי היום יום

לצורך כך אנו שמחים . גם לאירועים חגיגיים
להגיש לכם קובץ מתכונים לקראת החגים הבאים  

.עלינו לטובה

,  שנה של בריאות, ברצוננו לאחל לכם ולכולנו
שנה של צמיחה . של רוגע אבל גם של אתגרים

והכי  . שנה של התפתחות, שנה פיוס. ולמידה
☺טעימה … חשוב שנה

שלי וזאב  



קרפצ׳יו חציל עם טמפה
סמברנומנה ראשונה מאת שירי 

:רכיבים
חציל1
סילאןכף 1
טחינה מלאה גולמית1

קמצוץ מלח גס
ליים/לימון1/2
חבילת טמפה1/2

:למשרה
כף סויה1
מייפל טהור/ סילאןכפית 1

מים עד לכיסוי
, כוסברה, נבטי צנונית, פלפל צ׳ילי: לקישוט

.רימון

:אופן הכנה

.לחתוך את הטמפה לקוביות1.

ולהניח את הקופסא המשרה לערבב את רכיבי 2.

.במקרר לילה לפני או לפחות לארבע שעות

המשרה לאפות את הטמפה בתנור ביחד עם 3.

.מעלות180דקות על 45במשך  

/  לקלות את החציל על האש עד שמתרכך 4.

לנקב את  ) מעלות 180בתנור זה שעה על 

(  החציל עם מזלג לפני

לקלוף את החציל ולשים את בשרו במסננת  5.

דקות על מנת שיגיר נוזלים  15למשך כ

לרדד את החציל בצלחת ולהזליף טחינה 6.

.  להמליח קלות ולסחוט לימון מעל, וסילאן

במרכז המנה להניח את קוביות הטמפה

ות.אוהביםם.שאתןלקשט כמו 



טמפה ים
סמברנומנה עיקרית מאת שירי 

:מנות6רכיבים ל 

חבילת טמפה1

:למשרה

נוריאצת 1

לימון½

כפית סויה1

כפית שטוחה של פפריקה מעושנת1

כף שמן זית1

כוס מים½

לרוטב

גמבה חתוכה לרצועות1

שיני שום8

גזרים חתוכים לרצועות2

חריפים/פלפלים יבשים מתוקים3

כפית כורכום¼

מלח על פי הטעם

מים¼כוס ו 

כפות פפריקה מתוקה3

אפשר להשתמש גם בשמנים  )כוס שמן זית ½

(אחרים

צרור כוסברה1

לא )דקות לייםהצעת הגשה לפזר מעל  פרוסות 

(.אחרת זה יצא מר, לימון

:אופן הכנה

2לחתוך את הטמפה לחתיכות בעובי של 1.

ס״מ

לקלות את האצה משני הצדדים ולפורר  2.

אותה מעל הטמפה

להניח בקופסא את כל מרכיבי המשרה ואת  3.

לערבב היטב ולהשאיר , חתיכות הטמפה

.במקרר ללילה או לפחות לארבע  שעות

להוציא את חתיכות הטמפה ולצרוב אותם  4.

חשוב לא  . משני הצדדים עד שהם יזהיבו

נעשה בה , לשפוך תא המשרה למחבת

.  שימוש בשלב מאוחר יותר

מוזגים לתוך סיר רחב כף  . הכנת הרוטב5.

שמן ומטגנים קלות את הגמבה והגזרים  

ושיני שום שלמות

מוסיפים את הטמפה ואת הפלפלים היבשים6.

בוזקים מעל את הכורכום והמלח ומוזגים 7.

מים ומנמיכים את  ¼את המרינדה וכוס 

, דקות בסיר מכוסה20האש ומבשלים 

ואם לגמרי לבדוק שהמים לא מתייבשים )

אמורים להיות על  המים . כן להוסיף מים

(הסירמגובה רבע 

מערבבים בכוס את הפפריקה עם השמן 8.

.ובוזקים בנדיבות על חתיכות הטמפה

מנערים קלות את הסיר מצד לצד כדי 9.

שהרוטב יהיה אחיד

.דקות בישול5מפזרים את הכוסברה לעוד 10.

ויוצרת סדנאות  , מתכונאית-סמברנושירי 

 Go Veganהאינסטגרםטבעוניות ובעלת  דף 

With Shiri

ואני משתמשת בו בכל  , צבע עבורי זו חוויה"

מאוהבת במטבח מאז שאני . התחומים בחיי

"ומאוהבת במנות צבעוניות, טבעונית

https://instagram.com/go_vegan_with_shiri?igshid=1n1um3jdrpb2n


בטמפהפטריות ממולאות 
מיוחד לראש השנה

מנה עיקרית מאת עומר בהט

(:מתכון למשקיענים)מנות 8רכיבים ל 
יום לפני החג  

הכנת הרוטב
תמרימל רוטב סויה 100

כפות מייפל איכותי4
כפות חרדל1-2

מיץ מלימון אחד
ר טרי קצוץ דק'ינג'כפית של ג1
כפית שום טרי קצוץ דק1

פלפל שחור
פלפל חריף קטן קצוץ1

:  אופן ההכנה
לערבב היטב  , קטןלסיר את כל החומרים להכניס 

ולהביא לרתיחה עדינה  , עם מטרפה עד שחלק
לכבות את האש ולתת להתקרר. למשך דקה

(גרם300)חבילה של טמפה 1
שני שליש עד כוס שמן קוקוס

מגבת לספיגהניירות 
כרישות קטנות חתוכות לפרוסות של 2

(.רוחב של הזרת)כסנטימטר 
:  אופן ההכנה

בערך )לחתוך את הטמפה לפרוסות דקות 1.
(.חצי סנטימטר

2או 1.5לחתוך כל פרוסה לקוביות של 2.
(.רוחב של אצבע)סנטימטר 

אפשר לבדוק  )להביא את השמן לרתיחה 3.
לשים חתיכה קטנה של  -שהשמן רותח 

טמפה ולראות שהשמן סביבה מבעבע  
(.היטב

לוודא , מהטמפהלשים בשמן רבע 4.
לטגן עד  , שהחתיכות נפרדות זו מזו

השחמה ואז להוציא את הטמפה עם כף 
.השמןמחוררת ולספוג את שאריות 

לחזור על  הטיגון עם שאר הטמפה ועם 5.
(.רבע מהכמות בכל פעם)הכרישהפרוסות 

לשים  , להלהיט מחבת גדולה על אש גדולה6.
להוסיף  , במחבת את הטמפה המטוגנת

ולערבב עד  , מספר כפות מהרוטב בכל פעם
.  בטמפהשהרוטב נספג לגמרי 

ביום החג בבוקר

כפות של צימוקים  2להשרות במים  1.
.שעות4כשעה עד אוזבקים

ענקיות וטריות  פורטבלופטריות 8לנקות 2.
להוציא את הרגלים  : בצורה הבאה

לנקות ( אך לא הכרחי)מומלץ , מהפטריות
עם כפית ולטפטף  ( דפדפים)את הנבגים 

.ענביםלכל פטריה כמה טיפות שמן 
עד  בפולסיםגרם אגוזי פקאן 150לטחון 3.

לשים  , שמתחילים להיות עיסה דביקה
.בקערה

מטוגנת מיום האתמול להפריד  הכרישהאת 4.
.לקערהלטבעות ולהוסיף 

,  להוסיף את קוביות הטמפה מהיום הקודם5.
2(+ אפשר להמיר בנענע)כפות כוסברה 2

מהרוטב  כפות צימוקים מושרים ושתי כפות 
צריך  -לטעום ולתקן טעמים .. ולערבב

להרגיש כאילו יש ממש טיפונת יותר מדי  
.רוטב

.הפטריותלמלא את 6.

לסדר את הפטריות בתבנית על נייר אפיה  7.
ולהזליף על כל , עם מרחק בין הפטריות

.ענביםפטריה מעט שמן 

קצת לפני ההגשה
.מעלות220לחמם תנור ל1.
דקות15להכניס את הפטריות לתנור ל2.
להוציא ולהגיש על צלחת עם מעט רוטב 3.

ומעל קצת כוסברה קצוצה וגרעיני  , למטה
.רימון

OmerCooksמוכר לרוב כ , עומר בהט
לשעבר , בתחוםנסיוןשנות 26בשלן מומחה עם 

שנים מעביר  4מעל . ישראל22מנהל אתגר 
, משתאות פרטיות, סדנאות בישול מקצועיות

קציצות , מתמחה בין השאר בגבינות טבעוניות
עומר הוא פודי אובססיבי שנהנה  . ופטריות

, לחקור ולעשות ניסויים באוכל בכל רגע פנוי
פיתח בעצמו מספר שיטות קולינריות חדשניות  

.וגם מכר מתכונים ייחודיים למסעדות

http://www.omercooks.com/


דלעת ערמונים חגיגית 
במילוי טמפה ואורז  

שחור
מנה עיקרית מאת אורית ארנון

:מנות8רכיבים ל 
ערמוניםדלעות4
בטמפרטורת  מבושל ( פרא)כוסות אורז שחור 2

החדר
חבילת טמפה1
אפשר מקופסא או  )כוס גרגירי חומוס מבושלים 1

(קפואים
גרגירים מרימון אחד

חופן פטרוזיליה קצוצה
כפית שמן זית ומברשת/ספריי שמן זית

:למשרה
כפות רכז רימונים2
סירופ ללא סוכר/מייפל/סילאןכפות 2
מופחת נתרן אם יש ואפשר   )כפות רוטב סויה 2

(גם בנטול גלוטן
כפות מים  2

חותכים את קוביית הטמפה לרצועות קטנות 1.
אפשר גם לפורר עם . קטנטנותלקוביות ואז 

למרקם פירורי ומניחים  גיעים משהיד עד 
.  בקערה

שופכים על , מערבבים את כל חומרי המשרה2.
גרגירי הטמפה ומניחים בצד למשך שעה 

.לפחות
דלעותבזמן ההמתנה נתפנה להכנת 3.

.מעלות180ל את התנור מחממים : הערמונים
חוצים כל דלעת לרוחבה ומרוקנים את  4.

.הגרעינים
על מנת לקצר את התהליך אני מציעה בישול  5.

דקות  5במיקרוגל למשך הדלעותמקדים של 
ורק אז להשפריץ מעט שמן זית ומלח גס  

דקות עד שהן 10לכולהכניס לתנור החם 
.רכות

מקפיצים במחבת את הטמפה עם : המילוי6.
המשרה במשך כמה דקות עד שרוב הנוזלים  

.  נספגים ומעבירים לקערה
גרגירי , החומוס, נוסיף לקערה את האורז7.

.הרימון והפטרוזיליה ונערבב היטב
מהתנור ונותנים להם  הדלעותמוציאים את 8.

ממלאים בנדיבות בעזרת כף  . להצטנן מעט
כל חצי דלעת ומפזרים מלמעלה עוד קצת 

.ומגישיםופטרוזליהגרעיני רימון 

,  מהרצליה42בת , קוראים לי אורית ארנון, שלום
.  נשואה לעמוס ואמא לשלושה חמודים

בוגרת בהצטיינות של המחלקה לצילום , צלמת
.בבצלאל ומתמחה בצילום אדריכלי בעיקר

טבעונית ורגישה לגלוטן ולכן כל המנות שאני 
הפאןמכינה עונים לתזונה הזו עם דגש על 

אוכל בשבילי הוא חוויה  . הבריאותי והמזין
.אותוליצור ולצלם מרגשת ואני נהנית 

https://www.instagram.com/orit_arnon/


נתחי טמפה בתבשיל  
מרוקאיטנזייה

מהלרשונטלמנה עיקרית מאת

:מנות4-5רכיבים ל 

חבילה טמפה ישראל  1
בצל יבש גדול  חתוך לרצועות דקות1

גרם צימוקים בהירים או כהים  50
גרם משמשים יבשים  100
גרם שזיפים יבשים מגולענים  100

כוס מיץ תפוזים סחוט טרי או פריגת טבעי 1
רוטב סויה איכותי 2½
ר טרי מגורד'ינג'סנטימטר ג½
סילאןכפות 2
כוס מים½
סוכר חוםכפות 2
כפית קינמון½
כפית אגוז מוסקט  ¼

פלפל לבן 
מלח

אופציונלי  -חצאי אגוזי מלך 
שומשום לבן 

שקדים מולבנים  
כפית קורנפלור ½

:  אופן ההכנה
שוטפים את הפירות היבשים ומשרים  1.

.  בקערית מים
כל חצי לפרוס . חוצים את הטמפה לאורך2.

. מ"מ עד ס"לנתחים בעובי חצי ס
כפות  2, כפות רוטב סויה2.5: להכין מישרה3.

קצת , ר טרי מגורר'ינג'מ ג"חצי ס, סילאן
.  לערבב היטב, פחות מחצי כוס מים

להכניס את נתחי הטמפה למרינדה4.

לחמם מעט  , כפות שמן3בסיר שטוח לצקת 5.
.  לכסות את הסיר. ולהוסיף את הבצל

לחמם מחבת גדולה עם כף וחצי , בנפרד6.
להוציא את הנתחים מהמרינדה ולהוסיף  , שמן

עד  , לצרוב כמה דקות מכל צד/למחבת לטגן 
לשמור  . )להוציא לצלחת בצד. השחמה קלה

(  שנותרההמשרה את 
חום  סוכרכפות2להוסיף לסיר הבצל 7.

להוסיף את הפירות  , ולערבב עם כף עץ
.  היבשים ולערבב

חצי , פלפל, מלח, להוסיף כוס מיץ תפוזים8.
לכסות , רבע כפית אגוז מוסקט, כפית קינמון

. ולבשל כעשר דקות על להבה נמוכה
, שנותרה להוסיף חצי כפית קורנפלורלמשרה 9.

.  לצקת לתוך הסיר, לערבב היטב
לכסות אותם , להוסיף את נתחי הטמפה10.

, בעדינות בתבשיל ולבשל כחמש דקות
. מכוסה

לפזר שומשום ושקדים מולבנים  : להגשה
:  שדרוגים

למלא את השזיפים המגולענים בחצאי אגוזי 
.  מלך

לקלות את השומשום והשקדים לפני פיזור על 
המנה 

לצד קוסקוס או  , בסמטימומלץ להגיש לצד אורז 
.  פירה

מפתחת  , אשפית מטבח טבעוני, מהלרשונטל
של בעלים.בישולמתכונים ומנחת סדנאות 

קייטרינג  טעים.פשוט.טבעוניאוכל -חוביזה 
בוטיק שמוכיח כל פעם מחדש שאוכל טבעוני 

.בריא ומהנה, מגרה, טעים

https://hubeza.co.il/


סלט קוביות טמפה אפוי
סלט מאת אביטל סבג

:סועדים4רכיבים ל 
חבילות טמפה1
קילו בטטה או דלעת¼
חבילת רוקט  1
עלי בזיליקום5
עלי חסה2
צרור פטרוזיליה1
כפית כמון  1
כפית פפריקה  1

ילי טרי'פלפל צ
כפות שמן זית4
אני משתמשת ברוטב סויה ללא  )כף רוטב סויה 1

(גלוטן אורגני
כפית מלח גס אטלנטי1
שחורכפית פלפל 1

:  רוטב 
כף שמן זית1

מיץ מלימון שלם
פלפל, מלח

:אופן ההכנה
חותכים את הטמפה לקוביות משרים ברוטב  1.

.שעהשמן זית והתבלינים למשך רבע , סויה
בוזקים שמן  , חותכים את הבטטה לקוביות 2.

זית ומלח ומעבירים לתבנית עם נייר אפיה 
.הטמפהיחד קוביות 

,  גסלשטוף ולסנן את העלים הירוקים ולקצוץ 3.
להעביר לצלחת הגשה יחד  קוביות הטמפה 

.הרוטבדלעת ולהוסיף את /והבטטה
.ולהגישלערבב 4.

מחברת  , אימא גאה לחמישה בנים, אביטל סבג
בישול  -חמש עונות במטבח"הספר רב המכר 

.גפןבהוצאת " טבעוני ברוח הזן
מרצה  , עיתונאית, מתכונאיתחוקרת אוכל עדתי 

מומחית לרפואה  , שפית של מזון בריא, ומלמדת
.מתגוררת ועובדת בתל אביב, סינית ונטורופתיה

https://avitality.co.il/about/

https://avitality.co.il/about/


צלי טמפה עם פטריות
מאיתנו באהבה

:סועדים4רכיבים ל 
חבילת טמפה1
גזר קלוף1
בצל לבן קלוף1
כולל עלים, ענפי סלרי3
כפית כורכום½
כפית מלח¼

פלפל ארבע העונות לפי הטעם

לרוטב
כפות שמן3
בצלים קלופים פרוסים דק4
חתוכות  שמפניוןסלסלות 2
לפי הטעם, שיני שום ומעלה5

לפי הטעם, קורט פלפל ארבע העונות
ילי מתוק'כפות צ2

עלי דפנה2
כפית כורכום1

כף פפריקה מתוקה1
כף מלח1
כפית אגוז מוסקט¼
כוסות ממי הבישול של הטמפה2

:  אופן ההכנה
להכניס לסיר אחד את חבילת הטמפה עם 1.

.  הבצל והסלרי וכליטר מים רותחים, הגזר
ולכן נדאג להפוך אותו מידי , הטמפה יצוף

כשהמים ירתחו להוסיף את שאר  . פעם
.התבלינים ולבשל כשעה

לשמור את מי הבישול  , להוציא את הטמפה2.
אפשר גם  , בצד ולתת לטמפה להתקרר

לאחר שהתקרר לחתוך לפרוסות של . במקרר
.מ"ס1

:  הכנת הרוטב
לטגן בשמן את פרוסות הבצלים עד שהם 3.

.הופכים לשקופים
להוסיף את הפטריות ולטגן עד להזהבת  4.

.הבצל והתכווצות הפטריות
הפלפל ועלי הדפנה , מוסיפים את השום5.

.וממשיכים לטגן כדקה
,  מוסיפים את שאר התבלינים ועוד כף שמן6.

.ומערבבים
כוסות מי הבישול ששמרנו2מוסיפים את 7.
מוסיפים את נתחי הטמפה וממשיכים לבשל כ  8.

.דקות עד שהנוזלים מצטמצמים45

אנחנו הגשנו ליד פירה תפוחי אדמה ומעל את  
.רוטב הצלי הטעים

את הבסיס למתכון הזה מצאתי באינטרנט :שלי
כמו הרבה מתכונים שאני מנסה  . עבור צלי בקר

.גם המתכון הזה נוסה בהצלחה, להתאים לטמפה



מוזמנים להיכנס לאתר, למתכונים נוספים
tempeh.co.il

בעקבו אחרינו 

חג שמח ושנה טובה  

http://tempeh.co.il/
http://tempeh.co.il/
https://www.facebook.com/Tempeh.il
https://www.instagram.com/tempeh.il/

