
 

  

 להיות קונדיטור! -כל אחד יכול 
הסדנא שתעניק לילדייך את ההדרכה והכלים 

 במטבח!הדרושים לאפיה ויצירה מוצלחת 

כל זה במטרה להעצים את הילד ולספק לו ביטחון 
 עצמי וסיפוק!

 מרצה: ריקי מארוקו

 בית ספר דיגיטלי לאמנות -מאת: מפגש האמנים

 רחלי תן עמיריקי מארוקו וכל הזכויות שמורות ל ©

 



 

 מאפינס שוקולד
 

  כוס שמן 3/4
 ביצים 3

 שמנת מתוקה) \מים \כוסות נוזל (חלב 1 1/2
  כוסות סוכר 1 1/2

 קורט מלח
 כפית תמצית וניל

  כפות קקאו 6
  כפות אבקת שוקו 3

  כוס וחצי קמח
  כפיות אבקת אפיה 2

 
 :לתוספות

 אגוזים-כפות ממרח שוקולד 4
 גר' שוקולד ציפס 100

 :אופן ההכנה
 בקערה טורפים היטב נוזלים: שמן, ביצים, חלב/ מים, סוכר, מלח ותמצית וניל

מוסיפים את שאר החומרים היבשים: קקאו, אבקת שוקו, קמח ואבקת אפיה. 
 .בסדר שיהיו גושים גדולים הטורפים לאיחוד בלבד, ז

תבניות שקעים במנגטים. ממלאים את  2מע'. מרפדים  180מחממים תנור ל 
 .מגובהם 3/4השקעים עד ל 

אגוזים במרכז כל מאפין, מפזרים מעט שוקולד צ'יפס, -מניחים כפית ממרח שוקולד
  .דקות 15-20ואופים מיד כ 

 .להקפיאמצננים, ומגישים. אם נשאר משהו אפשר גם 

 

 כפות פודינג וניל ולזלף בהדרכת הסרטון. 2להקציף ריץ' +  לקישוט: לקצפת

 

  



 

 :קייק פופס

 מ"ל חלב 240
 גרם חמאה 100
 כוס קקאו 3/2
 כוס סוכר 3/2
 גרם שוקולד מריר 100
 גרם שוקולד חלב 100

 כפית תמצית וניל
 גרם ביסקוויטים 300

 :הוראות הכנה
 .לערבב בקערה עם הקקאו, הסוכר וכפית תמצית וניללרסק את הביסקוויטים, 

להמיס בסיר את החמאה החלב, כשרותח להוסיף את השוקולד, לערבב היטב עד 
 שהשוקולד נמס ולהוסיף לתערובת הביסקוויטים

ליצור כדורים עגולים ולהקפיא במשך כמה שעות. אם התערובת נוזלית מידי, להכניס 
 גלגל ממנה כדוריםלמקרר עד שטיפה מתייצבת ונוח ל

 לתקוע בכל כדור מקל סוכריה
 

 :ציפוי
 ג' שוקולד לבן 250

 כפות שמן 2
 ג' שוקולד מריר 150

 שניות במיקרוגל, לערבב כל פעם 30להמיס את השוקולד הלבן עם השמן בפולסים של 
 למזוג את השוקולד הלבן לכוס גבוהה וצרה

 להמיס את השוקולד המריר ולהעביר לשקית זילוף
 ף מעל השוקולד הלבן פסים לאורך ולרוחב עם השוקולד מרירלזל

לטבול את הכדורים ולסובב מעט בתוך הכוס, כשמוציאים לחכות עד שהשוקולד 
 יתקשה טיפה ולהניח בתבנית/להעמיד על קלקר

 לשמור במקרר או במקפיא בקופסא אטומה

 

 

  



 

 :קייק פופס

 
 מ"ל חלב 240
 גרם חמאה 100
 כוס קקאו 3/2
 כוס סוכר 3/2
 גרם שוקולד מריר 100
 גרם שוקולד חלב 100

 כפית תמצית וניל
 גרם ביסקוויטים 300

 :הוראות הכנה
 .לרסק את הביסקוויטים, לערבב בקערה עם הקקאו, הסוכר וכפית תמצית וניל

להמיס בסיר את החמאה החלב, כשרותח להוסיף את השוקולד, לערבב היטב עד 
 לתערובת הביסקוויטיםשהשוקולד נמס ולהוסיף 

ליצור כדורים עגולים ולהקפיא במשך כמה שעות. אם התערובת נוזלית מידי, להכניס 
 למקרר עד שטיפה מתייצבת ונוח לגלגל ממנה כדורים

 לתקוע בכל כדור מקל סוכריה
 

 :ציפוי
 ג' שוקולד לבן 250

 כפות שמן 2
 ג' שוקולד מריר 150

 שניות במיקרוגל, לערבב כל פעם 30סים של להמיס את השוקולד הלבן עם השמן בפול
 למזוג את השוקולד הלבן לכוס גבוהה וצרה

 להמיס את השוקולד המריר ולהעביר לשקית זילוף
 לזלף מעל השוקולד הלבן פסים לאורך ולרוחב עם השוקולד מריר

לטבול את הכדורים ולסובב מעט בתוך הכוס, כשמוציאים לחכות עד שהשוקולד 
 הניח בתבנית/להעמיד על קלקריתקשה טיפה ול

 .לשמור במקרר או במקפיא בקופסא אטומה

 

  



 

 עוגיות מתנה

 
 גרם חמאה, רכה  180
 כפות) אבקת סוכר 2גרם (כוס פחות  120

 חלמון 1
 כפית תמצית וניל 1

 גרם (כוס וחצי פחות כף) קמח 200
 כפות קורנפלור 3
 כפות יפות קוקוס טחון 3

 כפות קקאו 2-3
 מלחקורט 

 
 :אופן ההכנה

בקערת מיקסר עם וו גיטרה מקרימים חמאה ואבקת סוכר לקרם רך ואוורירי. מוסיפים 
חלמון ותמצית וניל ומערבבים. מוסיפים את הקמח ואת הקורנפלור ומעבדים לבצק רך. 

מחלקים את הבצק לשני חלקים שווים, מוסיפים למחצית אחת את הקוקוס ולשים 
את הקקאו וקורט מלח ומעבדים טוב עד שמתקבל בצק בצבע פנימה, ולמחצית השנייה 

 .אחיד. מעבירים את הבצק לקירור עד שהבצק מתייצב
ס"מ, ואת  1מרדדים בין שתי ניירות אפייה מעט מקומחים את הבצק הבהיר לעובי של 

 .ס"מ 2מ"מ. חותכים לרצועות בעובי  5-6הבצק הכהה לעובי של 
הה: שכבה בצק בהיר, שכבה בצק כהה ועוד שכבה יוצרים סנדוויץ מהבצק הבהיר והכ

 מהבצק הבהיר, להדק טיפה את הכל ביחד
לחתוך את הסנדוויץ שיצרנו לשתיים ולהכניס בין שתי החלקים עוד רצועת בצק כהה, 

 להדק שוב
לעטוף בניילון נצמד ולהכניס למקפיא לחצי שעה. בינתיים להכין מהשאריות של הבצק 

 קטנים מהבצק הבהיר ומשולשים מהבצק הכהה כדורים עגולים -סרטים 
ס"מ ולעטר במשולשים והעיגולים  1.5לפרוס את הגליל הקפוא שהכנו לפרוסות בעובי 

 .משולשים ובינהם עיגול 2 -שהכנו
 דקות 15מעלות במשך  170לאפות בתנור מחומם מראש ל
 .לצנן ולשמור בקופסא אטומה

 

  



 

 ומה עושים עם החלבון מהמתכון הקודם? 

 נשיקות! 

 
 חלבונים בטמפרטורת חדר  5

 גרם) 200כוס סוכר (

 
 :הוראות הכנה 
 להקציף את החלבונים במשך דקה 

 להוסיף את הסוכר לאט לאט
 דקות עד שנוצר קצף יציב ומעט צמיגי 20להמשיך להקציף במשך 

מעלות (עדיף טורבו) שעה וחצי או עד  110לזלף נשיקות על נייר אפיה ולאפות בחום 
 שהנשיקות יבשות ומתנתקות בקלות מהתבנית

 לאחסן בקופסא אטומה

 

 

  



 

 

 


