
 

 

 

 

 

 

 

 

 

שירק ועמתקת רק כתוםמ
קבוצת חומרים המעניקים  -עשירים בקרוטנואידים נפלאים של מרקים כתומים מתכונים 2

על בריאות  בשמירהמסייעים לנו  הקרוטנואידים. תוםוהכ צהובה לפירות ולירקות את צבעם

תאים הריריים בגוף. בנוסף, שלמות הבגם מערכת החיסון ו תפקוד שלתקינות ה העור,ו העיניים

 -שליהניסיון מ. בגופנונגד רדיקלים חופשיים  הפועל נוגד חמצון, A ויטמיןמהם גופנו מייצר 

 !טעיםוזה פשוט  בהפחתת הצורך במתוקמסייעת גם מתיקות הטבעית של הכתומים ה

 התבלינים הסיניים 5עם תערובת  -מרק כתום עשיר
 

   ם:רכיבי
 חתוך לקוביות -כוסות גזר 2, חתוכה לקוביות -כוסות דלעת 2, חתוכה לקוביות -כוסות בטטה 2  :הירקות הכתומים

 חתוך לקוביות -בצל לבן 1
 שורש סלרי חתוך לקוביות קטנות 1
 טב.סלרי שטופים הי של (עליםעם ה)ם גבעולי 4
    (למי שאוהב)ם קלופות שיני שו 3
 רקות/ מיםליטר ציר י 1
 (המכיל רק קוקוס ומים)יד, ללא חומרי שימור מקרטון עמ -קוקוס מיכוס  ½
 כפות שמן קוקוס בכבישה קרה 2
 (מוכנה תבלינים ניתן להשיג כתערובת)  ***התבלינים הסיניים 5תערובת  -כף תבלין 1

 מלח הימלאיה  |ים אטלנטימלח 
 

 :אופן ההכנה
 הבצל ושורש הסלרי. גם את. חותכים וחותכים לקוביות גדולות , שוטפיםהגזריםו , הדלעתהבטטהמקלפים את  .1
 .שמזהיב מעטומטגנים את הבצל עד קוקוס שמן  עם מעט גדולה/ סיר חממים מחבתמ .2
 .לערבב כדקה מוסיפים את שיני השום וראש הסלרי וממשיכים .3
 .דקות 5מוסיפים את קוביות הירקות ומקפיצים עוד  .4
את מוסיפים  .יהיה דליל מדי שהמרק לא כדימעבר לכך,  עד לכיסוי של הירקות אך לאמוסיפים את הציר/ מים  .5

 גבעולי הסלרי והעלים.
 .דקות, עד שהירקות רכים 30-ומבשלים עוד כ את האש מנמיכיםמביאים לרתיחה,  .6
 .ליצירת מרקם סמיךוטוחנים עם בלנדר מכבים את האש , הסלריאת גבעולי  שולים החוצה .7
 3-כ לעוד עםמלח ופלפל לפי הט התבלינים, 5 החלב קוקוס,את  מוסיפים, נמוכהלאש  התערובת מחזירים את .8

 דקות, מוציאים ומוזגים לקערות הגשה
 .וזילוף שמן זית עירית/ פטרוזיליה/ כוסברה עלי טימין,במעטרים  .9
 

השפיעה על שהסינית של היין והיאנג  הפילוסופיבמקורה ו נפוצה מאוד במטבח הסיני -תבליניםה 5תערובת  **
: האלמנטים 5תבלינים התואמים את תיאורית  5 מכילההתרבות הסינית בכלל ועל הבישול הסיני בפרט. התערובת 

 5-אחד מכל וזרעי שומר טחונים. (, Cinnamomum aromaticumקינמון סיני ), פלפל סצ'ואן כוכב אניס, ציפורן, 
, יחד במזון י שילובםע" .מותאם לאחד מחמשת האלמנטים: מים, אש, אדמה, מתכת ועץ ,הטעמים שבתערובת

  .מיםערכת גופנית, איבר ותפקודים מסוימ מבטא גם, אשר כל אחד מהם מייצרים איזון בין האלמנטים
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 הואריאציה האהובה עם נגיעה לימונית... -כתוםרק מ
 

 :רכיבים
  יםגזר  5-4 ,ות בינוניותבטט 2, דלעת גדולה 1בטטות בינוניות  2 :במתכוןהכתומים הירקות 

 יםשטופ -שורשי פטרוזיליה 3-4
 שיני שום קלופות וחתוכות לחצאים  5-4
  חתוך לקוביות - בצל לבן  1

 (רק למי שאוהב) כוסברהאו  פטרוזיליה ם ועלים שלגבעולי 4-10
  :במתכון נוזלים

 מים
 מקרטון עמיד, ללא חומרי שימור -תאו פחו כוס חלב קוקוס ½
 בכבישה קרה שמן קוקוסכפות  2

 זית בכבישה קרהשמן 
  :תבלינים

 כפית קינמון...½ קורט אגוז מוסקט, , כפית ג'ינג'ר
 , מעט פלפל שחוראו הימלאיה ים אטלנטי מעט מלח
 (שורש גלנגל יבש 3-2ו Lemon grassעלים יבשים של ו א) עשב לימוןעלים של  3עלי לואיזה,  6-5 :לאידויתבלינים 

 
 **שושנת אידוי  לאידוי ירקות

 
 :אופן ההכנה

  .וחותכים לקוביות גדולות טב, שוטפים היוהבטטותמקלפים את הדלעת, הגזרים  .1
 גם אותו. וחותכים הפטרוזיליהאת שורש  וטפיםש. קולפים וחותכים והשום הבצלאת  .2
, כך מניחים את שושנת האידויומים מ "ס 3-כבתחתית הסיר, ממלאים  הלימון מניחים את עלי הלואיזה, ו/ עשב .3

 (הסיר תשעלי התבלין יהיו בין השושנה לתחתי
 ומביאים לרתיחה. מכסים את הסיר, ואת שורש הפטרוזיליה את הכתומים החתוכים מניחים .4
יסים מכנ )מידי פעם אך לא רכים מידי., דקות עד אשר הירקות רכים 20 -כומאדים למשך  מנמיכים את האש .5

  .מזלג, נועצים ובודקים(
 להזהבה קלה.עד על מחבת, מאדים בשמן קוקוס את הבצל ואת השום נתיים יב .6
, יחד עם השום והבצל מהמחבת וגם מהסיר אידויהכתומים ושורש הפטרוזיליה  -מעבירים את כל הירקות לבלנדר .7

ם של חליטת המיאלו )למעשה בלבדהאידוי מי מ כחצי כוסמוסיפים גם , את עלי הכוסברה/ הפטרוזיליה השטופים
ירים י כך שמגב"עטוחנים בבלנדר ו. התבלינים ואת מי קוקוס זית,השמן את מוסיפים אלה ל .הלואיזה+ עשב לימון(

 .מהירות בהדרגה
 וטועמים. סים ממי האידוי או מי קוקוהוספת עוד מ תבלינים,ע"י הוספת  -והמרקם מתקנים את הטעם .8
 .וזילוף שמן זיתגרעיני דלעת טבעיים  מעטרים עם .9
 

 **אם לא מגישים מיידית ניתן לשמור במקרר בצנצנת זכוכית

http://www.mevashlim.com/Ingredient/19300.asp
http://www.mevashlim.com/IngVariation/1509001.asp
http://www.mevashlim.com/IngVariation/1509001.asp
http://www.mevashlim.com/IngVariation/1509001.asp
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