
fontef.com 1/19ת תת א תדפד© ףתדוד© תידווש תויו© הד©פד©ידופפונטף

יווי? צוייר ועוצב עבור 
מגזין אוכל. מגיע בשני 
סגנונות, רגיל וצר, ויש 

לו 7 משקלים!

80 וק׳
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נוצר בשנת 2004 עבור מגזין ״על השולחן״, 
במטרה לעצב מגזין אשר משתמש במשפחת 

פונטים אחת בלבד. זהו פונט סנס-סריפי 
עגלגל בשבעה משקלים, הכולל גם סגנון מוצר 

למקומות בהם הטקסט ארוך מדי.

ידדפ דק
יווי קל

פודי רגיל
יווי בינוני
ידופ שמן

ידופ אקסטרה שמן
יוופ שחור

ידדפ צר דק
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אפך לטמירר? השפטה הקלאספת מתאפמה בעפקר 
לכמופות קטנות! טמירור וורשת פותר נספון 

בהשוואה לשפטות אחרות. קוום כל ממפספם את 
שוקולו מרפר לכמעט 50% או לבן/חלב, 42°. 

אחר כך שדיכפם כ־¼ מהשוקולו על השפש, דמנפעפם 
על השפש בעזרת שיכטל וילטה ארוכה, עו 

שהשוקולו מתחפל להסמפך. חשוב! להנפע כל הזמן את 
כל השוקולו ע״ג השפש, כופ למנדע התקשות של 

30% מהשוקולו. בסוף מחזפרפם את השוקולו לקערה 
עם השוקולו החם, דמערבבפם. בפחו. גוו לאק.

40 וק׳
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יחמפמדת
חלבונים
ויטמינים
סוכרים

שדמנפם
מפנרלפם

וגנפם

וק 30 וק׳ 75 וק׳

45 יחמפמדת רפקדת דנעפמדת מאדד 
קת 30 וק׳ 

23 חלבונים צמחיים מן הצומח
וגפת 30 וק׳ 

2,450 ויטמינים בצבעי הקשת
יפודופ 30 וק׳ 

16 סוכרים טובים וטעימים מוי
ףתן 30 וק׳ 

7 שדמנפם שמנמנפם בלפ סיק
הקסווא ףתן 30 וק׳ 

מפנרל אפ־אדרגנפ טבעפ אחו
ףדדו 30 וק׳ 

968 דגנים מלאים ויקרים יותר
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אפזדלאדצפן
לאדצפן

טרייטדין
מתפדנפן

תראדנפן
הפסטפופן

וק 30 וק׳ 90 וק׳

חדמצת אמפנד הנידצה בטבע
קת 30 וק׳ 

תאפ הגדף אפנם מסדגלפם לסנתז
וגפת 30 וק׳ 

חדמצת אמינד חידנית
יפודופ 30 וק׳ 

בשפפרפה מצדפ אטדם גדירפת
ףתן 30 וק׳ 

יחמן הקשדר לאטדם מפמן
הקסווא ףתן 30 וק׳ 

מורכב מקבוצת מתפלן
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גדלדן דלפשסגדלדן דלפשס

אדרליאנסאורליאנס

יפנק לפפופיפנק לפפופ

ידופ וק 81 וק׳

ידופ וגפת 81 וק׳

ידופ צו וק 81 וק׳

ידופ צו וגפת 81 וק׳

גרנפ סמפת׳גרנפ סמפת׳
ידופ צו ףתן 81 וק׳ידופ ףתן 81 וק׳

ידופ צו ףדדו 81 וק׳ ידופ ףדדו 81 וק׳
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30 וק׳75 וק׳

15 וק׳

21 וק׳

42 וק׳

 געפילטע פיש: 
קציצת דג, לרוב עשויה 

מקרפיון, הנפוצה בעיקר 
בקרב יהדות אשכנז 

 ומזרח אירופה.

געפילטע 
פיש; קציצת 

טעמו יכול להיות מתקתק )לפי יהודי אוקראינה דג טחון! 
רוסיה ופולין(, או פיקנטי מתובל עם מלח ופלפל 

)לפי יהודי גרמניה, הונגריה, רומניה וליטא(. כן 
נוהגים להגיש את הגעפילטע פיש בצירוף ציר 

הדגים, תפוחי אדמה, חזרת, גזר ויין לבן.

ישנם מספר נוסחים להכנת קציצות הדג עצמן: הנוסח הפשוט 

מבוסס על קציצות מבשר הדג הטחון, אך הנוסח המורכב יותר 

מבוסס על ריקון פרוסות דג מבשר הדג ומילוי העור חזרה ליצירת 

קציצה, או על טחינת חלק מבשר הדג, הוספה של לחם לתערובת 

ומילוי פרוסות הדג האחרות מהתערובת )ומכאן שמו ״געפילטע״ - 

״ממולא״, ביידיש(. יש הממלאים גם את ראש הדג.

את הגעפילטע פיש נהוג לאכול 
בשבת ובימים טובים, בעיקר ראש 

השנה ופסח, אולם יש האוכלים 
אותו בכל ימות השנה.
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30 וק׳75 וק׳

15 וק׳

21 וק׳

42 וק׳

ְטרוְּדל )בעברית:  ְשׁ
ְכּרוִּכית( הוא מאפה 

מרכז־אירופי, שמקורו 
במטבח האוסטרי, ומכאן 

כינויו ״שטרודל וינאי״. 

הבצק הווינאי 
ְטרוֶּדל  ְ של ַהּשׁ

הסוגים הנודעים ביותר הם שטרודל תפוחי עץ, גמיש מאוד
טופפן־שטרודל )טופפן היא סוג של גבינת שמנת 

עשירה( ושטרודל דובדבנים חמוצים. יש גם 
שטרודלים מלוחים המכילים מילוי של תרד, כרוב 

כבוש וכדומה.

מניחים את הבצק על סדין ומותחים לעלה דקיק בעזרת גבות כפות 

הידיים בלבד בכיוון מן המרכז והחוצה. לאחר מכן ממולא הבצק 

במלית, כשמתחתיה שכבה של פירורי לחם לשם ספיגת הנוזלים. 

השטרודל מגולגל בזהירות תוך משיכתו של הסדין, הידוק והימנעות 

מקריעתו של הבצק, ולאחר מכן קצוותיו נתחבים אל בין השטרודל 

מקור המילה הוא כנראה מגרמנית 
עתיקה, שבה פירוש המילה 

״שטרודל״ הוא בעצם ״מערבולת״.
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30 וק׳69 וק׳

15 וק׳

21 וק׳

42 וק׳

וייסה מאיונה יבשה 
היא מאכל יווע 

בבריטניה, וביינלנו 
אישר למצוא וייסת 

 שייון מסורתית.

ְיָסה: תבשיל   ּוַ
ישוט מבושל 
במים או חלב 

וייסה היא אמצעי להקל על עיכול וגנים 
וקטניות ומשום כך וייסות משמשות בחברות 

רבות כמאכל לעת חולי. וייסת אורז היא 
בעלת חשיבות בריואה הסינית ומומלצת 

כמאכל קבוע לעובוי מכרות ומיעלים.שנחשיו 

וייסת גרעיני תירס היא מאכל מסורתי בורום ארצות הברית, כמו 

גם מחית קמח תירס במוינות הורום והמרכז. במקסיקו מכינים 

"אטולה“ עם מים או חלב, לעתים גם עם שוקולו. באיטליה 

מכינים וייסת תירס יחו עם עגבניות, ילילים, וירקות אחרים 

והיא נקראת "יולנטה" וברומניה מגישים אותה חם יחו עם חמאה 

 וגבינה מלוחה והשם שלה הוא "ממליגה". 

בתרבויות רבות וייסה מוגשת 
לארוחת בוקר. לחלק מיצרני וגני 

בוקר ישנם מותגים של אבקות 
 להכנה מייוית של וייסות. 
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30 וק׳75 וק׳

15 וק׳

21 וק׳

42 וק׳

כפדם נפתן לישט 
את הכנת המרק 

באמצעדת אבקדת 
המאישרדת הכנה 

מהפרה אד תפבדל מן 

ָמָרק הדא 
תבשפל 

המרק נאכל כבר בפמפ קום, עדו לינפ  נדזלפ מאדו!
שהדמצא הספר. אז בדשל המרק בתדך 

בדרדת שלתדכם הדכנסד אבנפם לדהטדת 
אד הדכן בתדך קפבדתפהם של בעלפ חפפם. 
תקדידת רבדת נחשב המרק ל"אדכל של 

קדנסדמה שפפך לקטגדרפפת המרקפם הצחפם אך הדא נבול 

מפתר המרקפם בקטגדרפה זד. הקדנסדמה הדא צפר בשר 

דפרקדת עשפר שסדנן דהדצלל בעזרת חלבדנפ בפצפם הסדיחפם 

אלפהם את השדמן דפתר החדמרפם המעכפרפם את המרק. 

הקדנסדמה נהנה מטעם עשפר דצבע זהדב עמדק צלדל. 

קדנסדמה שפפך לקטגדרפפת המרקפם הצחפם אך הדא נבול 

מרקפם קטפיתפפם מדכנפם על 
פופ אפודפ פרקדת בשדמן, הדסית 

קמח תדך בחפשה עו קבלת 
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30 וק׳75 וק׳

15 וק׳

21 וק׳

42 וק׳

המאיפם הקרדפפם 
"בלקנפפם", המדכרפם 

אצל הפהדופם 
הסירופם בפשראל 

 דמחדצה לה.

 ּבדֶּרָקס 
הדא מאיה 

הבדרקס נחשבפם כבעלפ תכדלה גבדהה מאדו ממדלא 
של שדמן הנמצא גם בבצק עצמד דלא רק 

במפלדפ, כפ בבצק מדרחפם שכבדת רבדת של 
מרגרפנה. אכפלת שדמנפ טראנס מגבפרה את 

הספכדפ למחלת לב כלפלפת.

למשיחה זד, ירט לבדרקס השכפחפם בפדתר, שפפכפם אפנצ'דסה, 

בדלמה )ברבפם, בדלמאס(, בדאפקד )ברבפם, בדאפקדס(, יפלד 

בדפדס, בנפצה, חנוראז'ד, סאלדודזאס, ירדז'לוה, צ'דקדר בדרק, 

קזאוס אד קפזפופקס )בדרקס ממדלא באדרז דגבפנה(, טראדדאודס 

)"בדרקס מתדק"(, בפסקדצ'פקדס, רדסקאס )"בפפגלה טדרקפ" אד 

"ספמפט"(. 

בדרקס פדגשד לרדב פחו עם 
חמפנודס )בפצפם קשדת חדמדת(, 
פדגדרט אד אפפרן )סדג של פדגדרט 

טדרקפ אדדרפרפ( דמחמצפם.
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30 וק׳69 וק׳

15 וק׳

21 וק׳

42 וק׳

בורך כלל מכפל 
תיוחפ אומה, בשר, 

שעועפת, גרפספם, 
יול, חפטה, חומוס 

ובפצפם קשות.

פן מבושל  ַחּמִ
בערב שבת 
כופ שנפתן פהפה לאכול מאכל חם בפום ונטמן בתנור

השבת הפה צורך לבחור במאכל שבפשולו 
פתחפל לינפ כנפסת שבת ושפארך זמן רב, 

מה שפמנע ממנו להפשרף עו לאכפלתו. 
פשנם מאכלפם נוסיפם שנתפפחוו לשבת. 

הקראפם לא אוכלפם חמפן בשבת. הספבה לכך הפא 
שבתורה, בשמות ל"ה, מויפע הצפוופ "ֹלא-ְתַבֲערוּ ֵאׁש, 

ָבּת", ונפתן ללמוו כפ אסור בכל  פוֹם, ַהַשּׁ בֵֹתפֶכם, ְבּ ְבּכֹל מְֹשׁ
מצב שתבער אש בשבת והפו קראפם שיפרשו כך. בנוסף 
הקראפם סבורפם שבפשול בשבת אסור ומכפוון שהחמפן 

מבושל למעשה בפום השבת, חל אפסור על אכפלתו. 

לאחר שעות רבות של בפשול 
והנחה על האש הויך צבעו 

לחום כהה, ורכפבפו מקבלפם גוון 
אחפו, לרוב בגוונפ חום.
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fontef.com   פונטף

15 וק׳

12 וק׳

ביצת עין היא ביצה מטוגנת בה החלמון נשאר שלם ואינו מעורבב עם החלבון. 

שמה נובע מהמראה דמוי עין, כשהחלמון מדומה לאישון והחלבון לקשתית. 

הטיגון מבוצע במחבת משומנת, וניתן להשתמש גם במחבת טפלון ללא שימון. 

כשהמחבת חמה מאוד שופכים לתוכה את הביצה. ניתן לשבור את הביצה ישירות 

אל המחבת או אל תוך קערה וממנה להחליקה למחבת. בדרך כלל ממליחים את 

הביצה, יש המוסיפים גם פלפל שחור. ניתן לטגן את הביצה מצד אחד או להפכה 

לאחר טיגון צידה התחתון, כדי שתהיה מטוגנת משני צידיה. ניתן גם לטגן מצד 

אחד תוך כיסוי המחבת בעת הטיגון, דבר שיגרום לחלמון להתגבש. בישראל נהוג 

לטגן ביצת עין רק מצידה התחתון, כך שהחלמון ישאר נוזלי. יש הנוהגים לטבול 

לחם בחלמון הנוזלי. המאכל מוכן לעתים מביצה אחת ולעתים משתיים, במיוחד 

במסעדות ובתי קפה. במסעדות מכינים לעתים ביצת עין בתוך טבעת מתכת, כך 

שהביצה מתקבלת כעיגול מושלם. 

10 וק׳

ביצה בקן או ביצה בסל היא ביצת עין 

המטוגנת בתוך חור בפרוסת לחם. להכנת 

ה״קן״ מסירים באמצעות חותכן עוגיות או 

כוס עיגול ממרכז פרוסת לחם. את הלחם 

ניתן למרוח בחמאה. מטגנים אותו במחבת 

משומנת וכשהוא משחים מחליקים לתוך 

ה״קן״ את הביצה וממשיכים בטיגון. ייחודו 

של המאכל הוא בכך שהחלבון מתמזג בלחם 

הסופג אותו. יש הדוקרים את החלמון כדי 

שאף הוא ייספג בלחם. לעתים הופכים את 

המאכל לאחר שטוגן צדו התחתון, כך שיטוגן 

משני צדיו. יש המקרימים את המאכל המוכן 

בגבינה תחת הגריל. בישראל מוגש בדרך כלל 

עם ירקות או סלט ירקות. במדינות אחרות 

מגישים אותו עם קטשופ, ריבה או גבינה. 

בישראל ובמדינות דוברות אנגלית נחשב 

למאכל האהוד במיוחד על ילדים, במיוחד 

הגרסה המטוגנת בחור מרובע בלחם - ״ביצה 

מרובעת״. ניתן להכינו גם עם שתי פרוסות 

לחם המונחות זו על זו, עם חור במרכזן, אליו 

מוחלקות שתי ביצים. 

ביצה עלומה היא ביצה שנשלקה ללא 

קליפתה במים חמים, עד שחלבונה נקרש. 

היא נקראת כך היות שלא ניתן לראות את 

חלמון הביצה )ואת מידת רכותו( , בניגוד 

למאכלים כגון ביצת עין. כמו בהכנת ביצה 

רכה או קשה, מידת רכותו של החלמון נמדדת 

בעיקר במשך זמן השליקה. על מנת להכין 

ביצה עלומה יש לשבור ביצה טרייה מעל כלי 

נמוך )כמו מחבת( ובו מים חמים מאוד, אך 

8 וק׳

במטבח הישראלי מקובלת חביתה 

בסיסית דקה, פתוחה או מקופלת. 

תוספות מקובלות לבלילה הן 

גבינה צהובה או מלוחה, פטריות, 

בצל. החביתה תופסת מקום חשוב 

בארוחת בוקר ישראלית ובארוחת 

הערב. מקובלים גם כריכי חביתה 

מלחם, לחמנייה, בגט או פיתה בליווי 

ירקות )מלפפון, עגבנייה, חסה(. 

לעתים מוסיפים לכריך גם ממרח - 

חמאה, מרגרינה, מיונז, גבינה לבנה, 

חומוס.

להכנת חביתת תפוחי אדמה ספרדית 

מוסיפים לבלילה תפוחי אדמה ובצל 

קצוץ ומטגנים בשמן זית. מתקבלת 

חביתה עבה )בערך פי שניים 

מהמקובל בישראל(, מעין פשטידה. 

היא נאכלת גם באנגליה, לעתים 

בתוספת גבינה ושבבי האם. 

אומלט צרפתי מטוגן במהירות 

במחבת לוהטת מיוחדת לטיגון 

אומלט, באמצעות חמאה מזוקקת. 

לעתים מתובלת במלח ופלפל בלבד, 

לעתים בתוספת עגבניות ומנטה, 

עשבי תיבול קצוצים )כגון טרגון, 

רוזמרין, טימין( או בצל קצוץ.

״חביתת דנוור״ האהובה במערב 

התיכון של ארצות הברית, היא 

חביתה ממולאת בשבבי האם, בצל 

ופלפל ירוק. לעתים מצופה בגבינה 

ועשויה ללוותה תוספת של תפוחי 

אדמה מטוגנים או לביבת ״האש 

בראונס״.

בארצות הברית מכנים בשם ״חביתה 

ספרדית״ חביתה עם רוטב עגבניות 

חריף, בצל ופלפל.

״פריטטה״ היא חביתה ספרדית 

ואיטלקית פתוחה, שעשויה לכלול 

גבינות, ירקות ואפילו פסטה. היא 

מטוגנת על הכיריים עד שהביצים 

מתייצבות ואז מועברת לגריל בתנור 

אפייה. כל המרכיבים )מלבד שומן 

הטיגון( נבללים יחדיו מלכתחילה 

ולא מוספים בהמשך. חביתה זו עבה 

בשל מרכיביה הרבים.

ביפן מוגשות הן חביתות מערביות 

)המכונות ״אומורטסו״( והן חביתות 

אורז )המכונות ״אומוראיסו״(. חביתות 

אורז הן אורז מתובל בקטשופ 

כרוך בחביתה. ישנן גם חביתות 

ממולאות באטריות )״אומו-סובה״(. 

חביתה )אומלט, מצרפתית( היא מאכל מבלילת ביצים טרופות 
שטוגנה מספר דקות. בעת הטריפה ניתן להוסיף לבלילה מלח, 
פלפל שחור, קמח, חלב, שמנת, גבינות מסוגים שונים, נקניקים 

וירקות שונים )בצל, פטריות, פלפל ותבלינים נוספים(. את 
הנקניק והירקות ניתן גם לטגן במחבת קודם לטיגון הבלילה. את 

הבלילה יוצקים למחבת משומנת בשמן צמחי )מרגרינה, שמן 
חמניות, שמן תירס, שמן זית וכו'( או בשומן מן החי )חמאה, שומן 
אווז מותך, שומן חזיר וכו'(. במחבת טפלון אפשר לטגן ללא חומר 

משמן. אין מערבבים בעת הטיגון )ערבוב יוצר ביצה מקושקשת 
ולא חביתה(. לאחר שהחביתה התגבשה מצידה האחד, הופכים 

אותה כדי לטגן גם את צידה השני.
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12 וק׳

המנה העיקרית היא לרוב מנה בשרית עם תוסית של ירקות. מנת חזה עוף 

בגריל, בשר ארנב מבושל או צלי בקר שכיחות בארוחות איטלקיות, אך ישנם 

סוגים נוסיים של בשר שמוגשים ליי אזורים באיטליה. כתוסית, נהוג להגיש 

סלט ירקות טרי או סוג אחר של ירקות, חיים או מבושלים. ירקות ניוצים הם 

שעועית ירוקה, נזיו ילילים מתקתק המכונה "יירונטה", תרו ובטטות או 

תיוחי אומה איויים. לזניה עם בשר בקר טחון עשויה להיות מנה עיקרית 

מלאה ומשביעה. ישנם קינוחים איטלקיים רבים, חלקם מיורסמים יותר וחלקם 

יחות. אחת העוגות המיורסמות ביותר שמקורן באיטליה היא עוגת שלוש 

השכבות טירמיסו )"הרם אותי"(, העשויה מבישקוטים, גבינת מסקריונה, קיה, 

ליקר שקוים וקצף ביצים. העוגה הומצאה ליני יחות מ־50 שנה. ינה קוטה  

היא גוש שמנת מבושלת מעובה בג'לטין בתוסית רוטב קרמל או יירות יער, 

שמקורו בחבל ייימונטה שבציון איטליה. 

10 וק׳

טרטוריה היא מסעות יועלים איטלקית. 

לרוב מוובר במסעוה שנמצאת בבית 

של משיחה, המגישה אוכל ביתי. ברוב 

הטרטוריות אין תיריט, ולקוח שמגיע לאכול 

בה יאכל מה שמבשלים באותו היום )מנת 

יסטה או ריזוטו, וליעמים גם מנות בשר 

וסלטים אלמנטריים(, במחיר נמוך במיוחו 

ורמת שירות סבירה. המנות הניוצות ביותר 

בטרטוריות הן מנות ישוטות ביסוון, כמו 

יסטה ברוטב עגבניות או חזה עוף בגריל.

הטרטוריות ניוצות מאוו באיטליה, וניתן 

למצוא כאלה כמעט בכל עיירה, שלא לובר 

על הערים הגוולות בהן הטרטוריות מצויות 

בשיע. אוסטריה אף היא סוג של מסעות 

יועלים, אך היא כבר ממש בית עסק ויש לה 

תיריט מצומצם. המחירים בה מעט גבוהים 

מאשר בטרטוריות, אך מגוון המזון בהתאם 

וכן רמת השירות. כיום נשחק מעמון 

המסורתי של האוסטריות באיטליה, מאחר 

שאין להן הגורה אחיוה. אוסטריה ישוטה 

יחסית תיקרא לעצמה לרוב "טרטוריה", 

ואילו אוסטריה גוולה יותר תכונה 

"ריסטורנטה". ריסטורנטה היא מסעוה לכל 

ובר. יש לה תיריט עשיר ומגוון, שירות 

מקצועי  והמחירים בהתאם. יציאה לארוחת 

צהריים או ערב במסעוה נחשבת לבילוי, 

בעוו שארוחה בטרטוריה נחשבת לרוב 

להשבעת רעבונם של הסועוים ותו לא. 

ממש כמו בכל מקום אחר, קיימות ריסטורנטי 

מיוארות ויוקרתיות, אך ישנן גם ריסטורנטי 

8 וק׳

ייצה היא מאיה מבצק וק, בורך 

כלל עשוי בצק שמרים, המכוסה 

לרוב בשכבה של רוטב עגבניות 

ותוסיות שונות. ברוב המקרים, 

הייצה מכוסה גם בגבינה. הייצה 

היא במקור מאכל איטלקי מסורתי. 

הייצה הובאה לארצות הברית על 

יוי מהגרים איטלקים, שם היכה 

למזון מהיר מקובל ביותר. גרסת 

המזון המהיר האמריקאית של הייצה 

היכה לאחו ממאכלי המזון המהיר 

הניוצים ביותר בעולם. מקור המילה 

באיטלקית, ומשמעה "עוגה" או 

"ישטיוה". תיעוו למילה "ייצה" 

ניתן למצוא עוו בלטינית מאוחרת, 

ובה משמעה "לחם שטוח". לא ברור 

כיצו הגיעה המילה ללטינית; על יי 

ארנסט קליין, המילה נגזרה ממילה 

יוונית, שמו של מאיה יווני שמקורו 

במילה היוונית העתיקה שמשמעה 

"ייח"  )גם המילה העברית "ייתה" 

הגיעה מאותו המקור(. סברה אחרת 

גורסת כי מקור המילה גרמאני, וכי 

היא באה מהמילה בז׳ו שמשמעה 

"נגיסה"; על יי סברה זו המילה 

היוונית אולי הגיעה וווקא מהמילה 

האיטלקית ולא להיך.  על יי המילון 

האטימולוגי הוותיק של ייאניג'אני, 

מקור המילה הוא בצורה של המילה 

"יינזה", מילת ויאלקט שהיא צורת 

בינוני-יעול של היועל "ללחוץ" 

או "לרמוס".  במשמעותה המוורנית 

תועוה המילה באנגלית לראשונה 

בשנת 1825. הייצה האיטלקית 

המסורתית מבוססת על בצק שמרים, 

על בסיס קמח וורום, שמרים ומים 

בלבו. את הבצק מרווים ביו 

)ללא עזרת מערוך( לשכבת בצק 

עגולה ווקה, ומוית ייתה עיראקית 

או ורוזית, מוסייים את הרטבים 

והתוסיות השונות ומכניסים לתנור 

איייה בחום גבוה מאוו )ליחות 

“400°( לירק זמן של כ־2 וקות, 

כך שמתקבל בסיס וק ויריך. 

בגרסתה האמריקאית של הייצה, 

בצק השמרים היך לעבה יותר. 

הצורה הקלאסית של הייצה נחתכה 

לגזרות )המכונות "משולשים"( 

לראשונה בארצות הברית ולייצה 

התווסיו תוסיות שונות שאינן וווקא 

מהמטבח האיטלקי, כווגמת ייצה 

יוזילי היא יסטה סיירלית תלת־קוטבית. יריאלה היא יסטה 
ומוית ירירים. קונקיליה היא יסטה בצורת קונכייה, יירוש 

שמה הוא צויה. רוטלה היא יסטה בצורת גלגל, כנגזר משמה 
)"גלגלים קטנים", באיטלקית(. קוטרה הוא כקוטר של מטבע 

אמריקני בן רבע וולר. וזיטי היא יסטה חלולה. היא הומצאה 
במקור באורך של כחצי מטר, אולם כיום נהוג לאכול זיטי 

באורכים קטנים בהרבה )כ־5 סנטימטרים(. ריגטוני היא יסטה 
בצורה וומה לזו של הזיטי, אך מעט גוולה יותר. קנלוני הם 

גלילי יסטה חלולה המיועוים למילוי' ויירוש שמו באיטלקית 
- "צינורות גוולים". סיגטי הוא היסטה המוכרת ביותר, "חוטים 

קטנים" כתיאור לצורתם הוקיקה.
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12 וק׳

ָאבדָֹקודֹ הדא עץ ירפ סדבטרדיפ פרדק־עו ממשיחת הערפפם דלד כ־15 

זנפם. מדצאד של האבדקוד במקספקד דמרכז אמרפקה, משם היפצד אדתד 

הסירופם, בתחפלה לורדם אמרפקה, דבהמשך לאירפקה דחלקפם מאספה. 

לארצדת הברפת הגפע האבדקוד רק בתחפלת המאה ה־20. שמד של 

האבדקוד בא מהשיה האצטקפת. משמעדת המפלה פכדלה להפדת גם אשך, 

כנראה בגלל הומפדן בצדרה דהאמדנה שהירפ נדתן סגדלדת מפנפדת. גדבהד 

של עץ אבדקוד בר פכדל להגפע ל־15 מטר. הזן המתדרבת קטן ממנד, 

פרדק־עו דבעל תירחת לבנה. קטפף האבדקוד נעשה פונפת אד אד כקטפף 

ממדכן באמצעדת אירדן, אשר בעזרתד נפתן להגפע אל היפרדת הצדמחפם 

בגבהפם. מטעפ אבדקוד נידצפם כפדם במקספקד, ירד, צ'פלה, ארגנטפנה, 

ברזפל, ארצדת הברפת )ילדרפוה דקלפידרנפה(, קנפה, ורדם אירפקה, 

אדסטרלפה, נפד זפלנו, סירו דפשראל. 

10 וק׳

האננס הדא ירפ קפבדצפ, המתיתח 

מתירחת שלמה של ירחפם. ירפ האננס 

גודל בפחס למרבפת היפרדת דבעל צדרה 

סגלגלה. האננס נידץ מאדו בתאפלנו 

דבמקדמדת טרדיפפם. אזדרפ הגפודל 

הטבעפפם של האננס: אקלפם טרדיפ 

בגדבה של 1000-400 מטר במרכז 

אמרפקה אירפקה ורדם מזרח אספה. 

בפשראל מגולפם אננס כבר עשרדת 

שנפם, מאחר שהאקלפם הטבעפ אפננד 

אדיטפמלפ, הגפודל נעשה בחממדת 

שבקפץ מכדסדת ברשת צל כופ למנדע 

קרפנת שמש פשפרה דבחדרף החממדת 

מכדסדת בילסטפק כופ להגן בינפ קרה. 

רדב הירפ שבשדקפ הארץ הדא מגפודל 

מקדמפ. בפהודת מברכפם על האננס: 

"בדרא ירפ האומה". כאשר האננס אפנד 

בשל לקטפיה הדא עלדל להפדת רעפל. 

קלפיתד של הירפ מדרכבת מבלפטדת 

משדשדת ודקרנפדת, קלפיתד החפצדנפת 

של כל משדשה מדרכבת משלדשה 

עלעלפם שמתחתם נמצא קרדם צהדב 

אד לבן. המשדשפם מחדברפם ללפבה 

המחדברת אל גבעדל הצמח. גדולד של 

האננס פכדל להגפע עו לאדרך של 30 ס"מ 

דלשקדל 3-1 ק"ג. בטבע, אננס מכפל זרע 

אחו עבדר כל ירח. לעדמת זאת, אננס 

המגדול באדין מסחרפ כמעט לעדלם 

אפנד מכפל זרעפם. המשדשפם באננס 

מאדרגנפם בשתפ סיפרלדת משדלבדת; 8 

8 וק׳

ְמָלְיידֹן מדכר גם בתדר קפשדא 

הגפנה( הדא צמח מטיס חו־שנתפ 

קפצפ ממשיחת הולדעפפם, בסדג 

מליידן. המליידן אפנד ודרש 

השקפה מרדבה, דירפד המדארך 

עספספ עשפר מאדו במפם. צבעד 

פרדק )למעט המליידן הלפמדנפ 

האדסטרלפ(. נאכל חפ, כבדש 

במלח אד מדחמץ. מדצאד של 

הצמח בהדוד, שם החלד בנפ אום 

לגול אדתד לינפ כ־3,000 שנה. 

כפדם, המליידן הדא פרק נידץ 

בפדתר, דהדא גול בחממדת אד 

בשודת יתדחפם. מבחפנה בדטנפת, 

המליידן הדא ירפ: בפת קפבדל 

לזרעפם המדקיפם צפיה בשרנפת, 

שנדצר משחלה פחפוה. מבחפנה 

קדלפנרפת, לעדמת זאת, המליידן 

מדגור כפרק, מכפדדן שאפנד מתדק 

אד חמדץ. המליידן בורך כלל 

גלפלפ דמדארך, דעשדפ להפדת חלק 

אד בעל בלפטדת. צבעד בורך 

כלל פרדק, אך המליידן הארמנפ 

)המכדנה בארץ יקדס אד "מליידן 

ערבפ"( צבעד פרקרק דהמליידן 

הלפמדנפ כודרפ דצבעד צהדב. פשנם 

גם זנפ מליידן קטנפם, המפדעופם 

לכבפשה דהיפכה לחמדצפם. אדרך 

הפדם משיפע על המליידן: פדם 

קצר מעדוו הדיעת ירחפ נקבה, 

דפדם ארדך מעדוו הדיעת ירחפ 

זכר. הטמירטדרה משיפעה גם 

הפא על מפן הירחפם שבמליידן: 

טמירטדרה נמדכה מעדוות 

נקבפדת דטמירטדרה גבדהה 

זכרפדת. שנפ הגדרמפם ידעלפם 

פחו דמתגברפם אחו את השנפ. 

להשיעדת הסבפבה מצטרית גם 

התדרשה: זנפם קלספפם הגולפם 

בקפץ מתחפלפם בהדיעת ירחפ 

זכר, עדברפם לשפלדב של ירחפ 

זכר דירחפ נקבה דלירחפם וד 

מפנפפם, דמספפמפם את גפודלם עם 

הדיעת ירחפ נקבה בלבו. לעדמת 

זאת, בעזרת הכלאדת דברדרפם, 

נפתן לפצדר צמחפם שהם נקבפפם 

דירתנדקריפפם )ירחפם שפדצרפם 

ירפ נטדל זרעפם(. זנפם אלה הם 

המקדר למרבפת המליידנפם 

שבשדדקפם. זנפ מליידן רגפלפם 

אד פשנפם ודרשפם הירפה על 

ַעְגָבִנָפּה תרבדתפת הפא צמח ממשיחת הסדלנפפם, צבעה 
הדא לרדב אודם, אם כפ פשנם זנפם צהדבפם, לבנפם, פרדקפם, 

כתדמפם דאף סגדלפם. מבחפנה בדטנפת, העגבנפפה מדגורת 
כירפ אמפתפ, מכפדדן שהפא מכפלה זרעפם דמתיתחת 

מהשחלה. הגורתה הקדלפנרפת הפא כפרק, מכפדדן שאפנה 
נדטה למתפקדת. העגבנפפה הפא אחו הגפודלפם החשדבפם 
בחקלאדת. בתחדם הקדלפנרפה, יפרדת העגבנפפה מסדדגפם 

כפרקדת, הנצרכדת בכמדפדת גודלדת דנאכלדת טרפדת דכמרכפב 
בתבשפלפם רבפם. עגבנפדת פרדקדת לינפ הבשלתן נהדג 

להחמפץ. האפרדיאפם התפפחסד לעגבנפפה בחשונדת דחלקם 
סברד שהפא רעפלה דנהגד להשתמש בה כקפשדט בלבו.


