פונטף
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ידופ

תויתוא תעבטמ ףטנופל תורומש תויוכזה לכ © 1/19

 80נק׳

ידופ? צוייר ועוצב עבור
מגזין אוכל .מגיע בשני
סגנונות ,רגיל וצר ,ויש
לו  7משקלים!

פונטף

fontef.com

ידופ

פודי

תויתוא תעבטמ ףטנופל תורומש תויוכזה לכ © 2/19

משקלים וסגנונות

ידופ דק
ידופ קל
ידופ רגיל
ידופ בינוני
ידופ שמן
ידופ אקסטרה שמן
ידופ שחור

אודות

מאפיינים

נוצר בשנת  2004עבור 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.

ספרות
סימני פיסוק
סימנים נוספים
סימנים מתמטיים
ניקוד
מטבע

מעצב

שנה

שפות

ינק יונטף

2004

עברית

ידופ צר דק
ידופ צר קל
ידופ צר רגיל
פודי צר בינוני
ידופ צר שמן
ידופ צר אקסטרה שמן
ידופ צר שחור

פונטף

fontef.com

ידופ

עברית

מטבע

אבגדהוזחטיכךלמםנן
סעפףצץקרשת

€$₪

ניקוד

יְהִ י מְ אֹר ֹת ִ ּב ְר ִקיעַ
שמַ יִם ,לְ הַ בְ ִּדילֵּ ,בין
הַ ּׁ ָ
הַ יּו ֹם ו ּבֵ ין הַ ָּל ְילָה
סימני פיסוק

().:;!?/׳,־–—•

םיוות תכרעמ

סימנים נוספים

*‰›‹><#
סימנים מתמטיים

=÷×±-+
ספרות

1234567890
שברים
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פונטף

fontef.com

רוחשו לק • רצ ידופ

4/19

 40נק׳

איך לטמפרר? השיטה הקלאסית מתאימה בעיקר
לכמויות קטנות! טמפרור דורשת יותר נסיון
בהשוואה לשיטות אחרות .קודם כל ממיסים את
שוקולד מריר לכמעט  50%או לבן/חלב.42° ,
אחר כך שופכים כ־¼ מהשוקולד על השיש ,ומניעים
על השיש בעזרת שפכטל ופלטה ארוכה ,עד
שהשוקולד מתחיל להסמיך .חשוב! להניע כל הזמן את
כל השוקולד ע״ג השיש ,כדי למנוע התקשות של
 30%מהשוקולד .בסוף מחזירים את השוקולד לקערה
עם השוקולד החם ,ומערבבים .ביחד .גוד לאק.

פונטף

fontef.com

שומישב טנופ

5/19

פונטף

fontef.com

שומישב טנופ

6/19

פונטף

fontef.com

שומישב טנופ

לקדו לכימ וידוטס :בוציע

7/19

פונטף

fontef.com

 75נק׳

פחמימות
חלבונים
ויטמינים
סוכרים
שומנים
מינרלים
דגנים

שומישב טנופ

םילקשמ

8/19

דק  30נק׳

 45פחמימות ריקות ונעימות מאוד
קל  30נק׳

 23חלבונים צמחיים מן הצומח
רגיל  30נק׳

 2,450ויטמינים בצבעי הקשת
בינוני  30נק׳

 16סוכרים טובים וטעימים מדי
שמן  30נק׳

 7שומנים שמנמנים בלי ספק
אקסטרה שמן  30נק׳

מינרל אי־אורגני טבעי אחד
שחור  30נק׳

 968דגנים מלאים ויקרים יותר

פונטף

fontef.com

 90נק׳

איזולאוצין
לאוצין
טריפטופן
מתיונין
תראונין
היסטידין

רצ ידופ

םילקשמ

דק  30נק׳

חומצת אמינו הנפוצה בטבע
קל  30נק׳

תאי הגוף אינם מסוגלים לסנתז
רגיל  30נק׳

חומצת אמינו חיונית
בינוני  30נק׳

בשייריה מצוי אטום גופרית
שמן  30נק׳

פחמן הקשור לאטום מימן
אקסטרה שמן  30נק׳

מורכב מקבוצת מתילן

9/19

פונטף

ידופ דק  81נק׳

fontef.com

רצ ידופ

תונונגס

ידופ צר דק  81נק׳

גולדן דלישס גולדן דלישס
אורליאנס
אורליאנס
גרני סמית׳ גרני סמית׳
פינק ליידי פינק ליידי
ידופ רגיל  81נק׳

ידופ צר רגיל  81נק׳

ידופ שמן  81נק׳

ידופ צר שמן  81נק׳

ידופ שחור  81נק׳

ידופ צר שחור  81נק׳

10/19

פונטף

fontef.com

 75נק׳

געפילטע
פיש; קציצת
דג טחון!
 42נק׳

געפילטע פיש:
קציצת דג ,לרוב עשויה
מקרפיון ,הנפוצה בעיקר
בקרב יהדות אשכנז
ומזרח אירופה.

ליגר ידופ

תונונגס

11/19

 30נק׳

את הגעפילטע פיש נהוג לאכול
בשבת ובימים טובים ,בעיקר ראש
השנה ופסח ,אולם יש האוכלים
אותו בכל ימות השנה.
 21נק׳

טעמו יכול להיות מתקתק (לפי יהודי אוקראינה
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.
 15נק׳

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.

פונטף

fontef.com

ליגר • ידופ

תונונגס

12/19

 75נק׳

 30נק׳

הבצק הווינאי
של הַ ּׁ ְשטְ רו ּדֶל
גמיש מאוד

מקור המילה הוא כנראה מגרמנית
עתיקה ,שבה פירוש המילה
״שטרודל״ הוא בעצם "מערבולת".

 42נק׳

ׁ ְשטְ רו ְּדל (בעברית:
ְכּרוּכִית) הוא מאפה
מרכז־אירופי ,שמקורו
במטבח האוסטרי ,ומכאן
כינויו "שטרודל וינאי".

 21נק׳

הסוגים הנודעים ביותר הם שטרודל תפוחי עץ,
טופפן־שטרודל (טופפן היא סוג של גבינת שמנת
עשירה) ושטרודל דובדבנים חמוצים .יש גם
שטרודלים מלוחים המכילים מילוי של תרד ,כרוב
כבוש וכדומה.
 15נק׳

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

פונטף

fontef.com

 69נק׳

ַּדיְסָה :תבשיל
פשוט מבושל
במים או חלב
 42נק׳

דייסה מאפונה יבשה
היא מאכל ידוע
בבריטניה ,ובפינלנד
אפשר למצוא דייסת
שיפון מסורתית.

ינוניב • ידופ

תונונגס

13/19

 30נק׳

בתרבויות רבות דייסה מוגשת
לארוחת בוקר .לחלק מיצרני דגני
בוקר ישנם מותגים של אבקות
להכנה מיידית של דייסות.
 21נק׳

דייסה היא אמצעי להקל על עיכול דגנים
וקטניות ומשום כך דייסות משמשות בחברות
רבות כמאכל לעת חולי .דייסת אורז היא
בעלת חשיבות ברפואה הסינית ומומלצת
כמאכל קבוע לעובדי מכרות ומפעלים.שנחשפו
 15נק׳

דייסת גרעיני תירס היא מאכל מסורתי בדרום ארצות הברית ,כמו
גם מחית קמח תירס במדינות הדרום והמרכז .במקסיקו מכינים
"אטולה“ עם מים או חלב ,לעתים גם עם שוקולד .באיטליה
מכינים דייסת תירס יחד עם עגבניות ,פלפלים ,וירקות אחרים
והיא נקראת "פולנטה" וברומניה מגישים אותה חם יחד עם חמאה
וגבינה מלוחה והשם שלה הוא "ממליגה".

פונטף

fontef.com

 75נק׳

מָ ָרק הוא
תבשיל
נוזלי מאוד!
 42נק׳

כיום ניתן לפשט
את הכנת המרק
באמצעות אבקות
המאפשרות הכנה
מהירה או תיבול מן

ןמש • ידופ

תונונגס

14/19

 30נק׳

מרקים קטיפתיים מוכנים על
ידי אידוי ירקות בשומן ,הוספת
קמח תוך בחישה עד קבלת
 21נק׳

המרק נאכל כבר בימי קדם ,עוד לפני
שהומצא הסיר .אז בושל המרק בתוך
בורות שלתוכם הוכנסו אבנים לוהטות
או הוכן בתוך קיבותיהם של בעלי חיים.
תקופות רבות נחשב המרק ל"אוכל של
 15נק׳

קונסומה שייך לקטגוריית המרקים הצחים אך הוא נבדל
מיתר המרקים בקטגוריה זו .הקונסומה הוא ציר בשר
וירקות עשיר שסונן והוצלל בעזרת חלבוני ביצים הסופחים
אליהם את השומן ויתר החומרים המעכירים את המרק.
הקונסומה נהנה מטעם עשיר וצבע זהוב עמוק צלול.
קונסומה שייך לקטגוריית המרקים הצחים אך הוא נבדל

פונטף

fontef.com

 75נק׳

ּבו ֶּר ָקס
הוא מאפה
ממולא
 42נק׳

המאפים הקרויים
"בלקניים" ,המוכרים
אצל היהודים
הספרדים בישראל
ומחוצה לה.

דלוב הרטסקא • ידופ

תונונגס

15/19

 30נק׳

בורקס יוגשו לרוב יחד עם
חמינדוס (ביצים קשות חומות),
יוגורט או איירן (סוג של יוגורט
טורקי אוורירי) ומחמצים.
 21נק׳

הבורקס נחשבים כבעלי תכולה גבוהה מאוד
של שומן הנמצא גם בבצק עצמו ולא רק
במילוי ,כי בבצק מורחים שכבות רבות של
מרגרינה .אכילת שומני טראנס מגבירה את
הסיכוי למחלת לב כלילית.
 15נק׳

למשפחה זו ,פרט לבורקס השכיחים ביותר ,שייכים אינצ'וסה,
בולמה (ברבים ,בולמאס) ,בואיקו (ברבים ,בואיקוס) ,פילו
בויוס ,בניצה ,חנדראז'ו ,סאלודוזאס ,פרוז'לדה ,צ'וקור בורק,
קזאדס או קיזידיקס (בורקס ממולא באורז וגבינה) ,טראוואדוס
("בורקס מתוק") ,ביסקוצ'יקוס ,רוסקאס ("בייגלה טורקי" או
"סימיט").

פונטף

fontef.com

רוחש • ידופ

תונונגס
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 69נק׳

 30נק׳

חַ ִּמין מבושל
בערב שבת
ונטמן בתנור

לאחר שעות רבות של בישול
והנחה על האש הופך צבעו
לחום כהה ,ורכיביו מקבלים גוון
אחיד ,לרוב בגווני חום.

 42נק׳

בדרך כלל מכיל
תפוחי אדמה ,בשר,
שעועית ,גריסים,
פול ,חיטה ,חומוס
וביצים קשות.

 21נק׳

כדי שניתן יהיה לאכול מאכל חם ביום
השבת היה צורך לבחור במאכל שבישולו
יתחיל לפני כניסת שבת ושיארך זמן רב,
מה שימנע ממנו להישרף עד לאכילתו.
ישנם מאכלים נוספים שנתייחדו לשבת.
 15נק׳

הקראים לא אוכלים חמין בשבת .הסיבה לכך היא
"ֹלא-תבַ עֲרו ּ אֵ ׁש,
ְ
שבתורה ,בשמות ל"ה ,מופיע הציווי
ְבּכ ֹל מ ׁ ְֹשב ֵֹתיכֶםְ ,בּיו ֹם ,הַ ַּׁש ָבּת" ,וניתן ללמוד כי אסור בכל
מצב שתבער אש בשבת והיו קראים שפירשו כך .בנוסף
הקראים סבורים שבישול בשבת אסור ומכיוון שהחמין
מבושל למעשה ביום השבת ,חל איסור על אכילתו.

פונטף fontef.com

פונטף

fontef.com

טסקטו םייניב ילדג

ליגר • ידופ

 15נק׳

 10נק׳

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.

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.

 12נק׳

 8נק׳

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.

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.
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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

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").
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פוזילי היא פסטה ספירלית תלת־קוטבית .פרפאלה היא פסטה
דמוית פרפרים .קונקיליה היא פסטה בצורת קונכייה ,פירוש
שמה הוא צדפה .רוטלה היא פסטה בצורת גלגל ,כנגזר משמה
("גלגלים קטנים" ,באיטלקית) .קוטרה הוא כקוטר של מטבע
אמריקני בן רבע דולר .דזיטי היא פסטה חלולה .היא הומצאה
במקור באורך של כחצי מטר ,אולם כיום נהוג לאכול זיטי
באורכים קטנים בהרבה (כ־ 5סנטימטרים) .ריגטוני היא פסטה
בצורה דומה לזו של הזיטי ,אך מעט גדולה יותר .קנלוני הם
גלילי פסטה חלולה המיועדים למילוי' ופירוש שמו באיטלקית
 "צינורות גדולים" .ספגטי הוא הפסטה המוכרת ביותר" ,חוטיםקטנים" כתיאור לצורתם הדקיקה.

טרטוריה היא מסעדת פועלים איטלקית.
לרוב מדובר במסעדה שנמצאת בבית
של משפחה ,המגישה אוכל ביתי .ברוב
הטרטוריות אין תפריט ,ולקוח שמגיע לאכול
בה יאכל מה שמבשלים באותו היום (מנת
פסטה או ריזוטו ,ולפעמים גם מנות בשר
וסלטים אלמנטריים) ,במחיר נמוך במיוחד
ורמת שירות סבירה .המנות הנפוצות ביותר
בטרטוריות הן מנות פשוטות ביסודן ,כמו
פסטה ברוטב עגבניות או חזה עוף בגריל.
הטרטוריות נפוצות מאוד באיטליה ,וניתן
למצוא כאלה כמעט בכל עיירה ,שלא לדבר
על הערים הגדולות בהן הטרטוריות מצויות
בשפע .אוסטריה אף היא סוג של מסעדת
פועלים ,אך היא כבר ממש בית עסק ויש לה
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המנה העיקרית היא לרוב מנה בשרית עם תוספת של ירקות .מנת חזה עוף
בגריל ,בשר ארנב מבושל או צלי בקר שכיחות בארוחות איטלקיות ,אך ישנם
סוגים נוספים של בשר שמוגשים לפי אזורים באיטליה .כתוספת ,נהוג להגיש
סלט ירקות טרי או סוג אחר של ירקות ,חיים או מבושלים .ירקות נפוצים הם
שעועית ירוקה ,נזיד פלפלים מתקתק המכונה "פפרונטה" ,תרד ובטטות או
תפוחי אדמה אפויים .לזניה עם בשר בקר טחון עשויה להיות מנה עיקרית
מלאה ומשביעה .ישנם קינוחים איטלקיים רבים ,חלקם מפורסמים יותר וחלקם
פחות .אחת העוגות המפורסמות ביותר שמקורן באיטליה היא עוגת שלוש
השכבות טירמיסו ("הרם אותי") ,העשויה מבישקוטים ,גבינת מסקרפונה ,קפה,
ליקר שקדים וקצף ביצים .העוגה הומצאה לפני פחות מ־ 50שנה .פנה קוטה
היא גוש שמנת מבושלת מעובה בג'לטין בתוספת רוטב קרמל או פירות יער,
שמקורו בחבל פיימונטה שבצפון איטליה.

פיצה היא מאפה מבצק דק ,בדרך
כלל עשוי בצק שמרים ,המכוסה
לרוב בשכבה של רוטב עגבניות
ותוספות שונות .ברוב המקרים,
הפיצה מכוסה גם בגבינה .הפיצה
היא במקור מאכל איטלקי מסורתי.
הפיצה הובאה לארצות הברית על
ידי מהגרים איטלקים ,שם הפכה
למזון מהיר מקובל ביותר .גרסת
המזון המהיר האמריקאית של הפיצה
הפכה לאחד ממאכלי המזון המהיר
הנפוצים ביותר בעולם .מקור המילה
באיטלקית ,ומשמעה "עוגה" או
"פשטידה" .תיעוד למילה ״פיצה״
ניתן למצוא עוד בלטינית מאוחרת,
ובה משמעה "לחם שטוח" .לא ברור
כיצד הגיעה המילה ללטינית; על פי
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תפריט מצומצם .המחירים בה מעט גבוהים
מאשר בטרטוריות ,אך מגוון המזון בהתאם
וכן רמת השירות .כיום נשחק מעמדן
המסורתי של האוסטריות באיטליה ,מאחר
שאין להן הגדרה אחידה .אוסטריה פשוטה
יחסית תיקרא לעצמה לרוב "טרטוריה",
ואילו אוסטריה גדולה יותר תכונה
"ריסטורנטה" .ריסטורנטה היא מסעדה לכל
דבר .יש לה תפריט עשיר ומגוון ,שירות
מקצועי והמחירים בהתאם .יציאה לארוחת
צהריים או ערב במסעדה נחשבת לבילוי,
בעוד שארוחה בטרטוריה נחשבת לרוב
להשבעת רעבונם של הסועדים ותו לא.
ממש כמו בכל מקום אחר ,קיימות ריסטורנטי
מפוארות ויוקרתיות ,אך ישנן גם ריסטורנטי

ארנסט קליין ,המילה נגזרה ממילה
יוונית ,שמו של מאפה יווני שמקורו
במילה היוונית העתיקה שמשמעה
"פיח" (גם המילה העברית "פיתה"
הגיעה מאותו המקור) .סברה אחרת
גורסת כי מקור המילה גרמאני ,וכי
היא באה מהמילה בז׳ו שמשמעה
"נגיסה"; על פי סברה זו המילה
היוונית אולי הגיעה דווקא מהמילה
האיטלקית ולא להפך. על פי המילון
האטימולוגי הוותיק של פיאניג'אני,
מקור המילה הוא בצורה של המילה
״פינזה״ ,מילת דיאלקט שהיא צורת
בינוני-פעול של הפועל "ללחוץ"
או "לרמוס". במשמעותה המודרנית
תועדה המילה באנגלית לראשונה
בשנת  .1825הפיצה האיטלקית

המסורתית מבוססת על בצק שמרים,
על בסיס קמח דורום ,שמרים ומים
בלבד .את הבצק מרדדים ביד
(ללא עזרת מערוך) לשכבת בצק
עגולה ודקה ,דמוית פיתה עיראקית
או דרוזית ,מוסיפים את הרטבים
והתוספות השונות ומכניסים לתנור
אפייה בחום גבוה מאוד (לפחות
 )400°Cלפרק זמן של כ־ 2דקות,
כך שמתקבל בסיס דק ופריך.
בגרסתה האמריקאית של הפיצה,
בצק השמרים הפך לעבה יותר.
הצורה הקלאסית של הפיצה נחתכה
לגזרות (המכונות "משולשים")
לראשונה בארצות הברית ולפיצה
התווספו תוספות שונות שאינן דווקא
מהמטבח האיטלקי ,כדוגמת פיצה
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עַ גְבָ ִנ ָיּה תרבותית היא צמח ממשפחת הסולניים ,צבעה
הוא לרוב אדום ,אם כי ישנם זנים צהובים ,לבנים ,ירוקים,
כתומים ואף סגולים .מבחינה בוטנית ,העגבנייה מוגדרת
כפרי אמיתי ,מכיוון שהיא מכילה זרעים ומתפתחת
מהשחלה .הגדרתה הקולינרית היא כירק ,מכיוון שאינה
נוטה למתיקות .העגבנייה היא אחד הגידולים החשובים
בחקלאות .בתחום הקולינריה ,פירות העגבנייה מסווגים
כירקות ,הנצרכות בכמויות גדולות ונאכלות טריות וכמרכיב
בתבשילים רבים .עגבניות ירוקות לפני הבשלתן נהוג
להחמיץ .האירופאים התייחסו לעגבנייה בחשדנות וחלקם
סברו שהיא רעילה ונהגו להשתמש בה כקישוט בלבד.

האננס הוא פרי קיבוצי ,המתפתח
מתפרחת שלמה של פרחים .פרי האננס
גדול ביחס למרבית הפירות ובעל צורה
סגלגלה .האננס נפוץ מאוד בתאילנד
ובמקומות טרופיים .אזורי הגידול
הטבעיים של האננס :אקלים טרופי
בגובה של  1000-400מטר במרכז
אמריקה אפריקה דרום מזרח אסיה.
בישראל מגדלים אננס כבר עשרות
שנים ,מאחר שהאקלים הטבעי איננו
אופטימלי ,הגידול נעשה בחממות
שבקיץ מכוסות ברשת צל כדי למנוע
קרינת שמש ישירה ובחורף החממות
מכוסות בפלסטיק כדי להגן בפני קרה.
רוב הפרי שבשוקי הארץ הוא מגידול
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אָ בו ָֹקדו ֹ הוא עץ פרי סובטרופי ירוק־עד ממשפחת העריים ולו כ־15
זנים .מוצאו של האבוקדו במקסיקו ומרכז אמריקה ,משם הפיצו אותו
הספרדים ,בתחילה לדרום אמריקה ,ובהמשך לאפריקה וחלקים מאסיה.
לארצות הברית הגיע האבוקדו רק בתחילת המאה ה־ .20שמו של
האבוקדו בא מהשפה האצטקית .משמעות המילה יכולה להיות גם אשך,
כנראה בגלל הדמיון בצורה והאמונה שהפרי נותן סגולות מיניות .גובהו
של עץ אבוקדו בר יכול להגיע ל־ 15מטר .הזן המתורבת קטן ממנו,
ירוק־עד ובעל תפרחת לבנה .קטיף האבוקדו נעשה ידנית או או כקטיף
ממוכן באמצעות אפרון ,אשר בעזרתו ניתן להגיע אל הפירות הצומחים
בגבהים .מטעי אבוקדו נפוצים כיום במקסיקו ,פרו ,צ'ילה ,ארגנטינה,
ברזיל ,ארצות הברית (פלורידה וקליפורניה) ,קניה ,דרום אפריקה,
אוסטרליה ,ניו זילנד ,ספרד וישראל.

ְמלָ פְ פו ֹן מוכר גם בתור קישוא
הגינה) הוא צמח מטפס חד־שנתי
קיצי ממשפחת הדלועיים ,בסוג
מלפפון .המלפפון אינו דורש
השקיה מרובה ,ופריו המוארך
עסיסי עשיר מאוד במים .צבעו
ירוק (למעט המלפפון הלימוני
האוסטרלי) .נאכל חי ,כבוש
במלח או מוחמץ .מוצאו של
הצמח בהודו ,שם החלו בני אדם
לגדל אותו לפני כ־ 3,000שנה.
כיום ,המלפפון הוא ירק נפוץ
ביותר ,והוא גדל בחממות או
בשדות פתוחים .מבחינה בוטנית,
המלפפון הוא פרי :בית קיבול
לזרעים המוקפים ציפה בשרנית,
שנוצר משחלה יחידה .מבחינה
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מקומי .ביהדות מברכים על האננס:
"בורא פרי האדמה" .כאשר האננס אינו
בשל לקטיפה הוא עלול להיות רעיל.
קליפתו של הפרי מורכבת מבליטות
משושות דוקרניות ,קליפתו החיצונית
של כל משושה מורכבת משלושה
עלעלים שמתחתם נמצא קרום צהוב
או לבן .המשושים מחוברים לליבה
המחוברת אל גבעול הצמח .גודלו של
האננס יכול להגיע עד לאורך של  30ס"מ
ולשקול  3-1ק"ג .בטבע ,אננס מכיל זרע
אחד עבור כל פרח .לעומת זאת ,אננס
המגודל באופן מסחרי כמעט לעולם
אינו מכיל זרעים .המשושים באננס
מאורגנים בשתי ספירלות משולבות; 8

קולינרית ,לעומת זאת ,המלפפון
מוגדר כירק ,מכיוון שאינו מתוק
או חמוץ .המלפפון בדרך כלל
גלילי ומוארך ,ועשוי להיות חלק
או בעל בליטות .צבעו בדרך
כלל ירוק ,אך המלפפון הארמני
(המכונה בארץ פקוס או "מלפפון
ערבי") צבעו ירקרק והמלפפון
הלימוני כדורי וצבעו צהוב .ישנם
גם זני מלפפון קטנים ,המיועדים
לכבישה והפיכה לחמוצים .אורך
היום משפיע על המלפפון :יום
קצר מעודד הופעת פרחי נקבה,
ויום ארוך מעודד הופעת פרחי
זכר .הטמפרטורה משפיעה גם
היא על מין הפרחים שבמלפפון:
טמפרטורה נמוכה מעודדת

נקביות וטמפרטורה גבוהה
זכריות .שני הגורמים פועלים
יחד ומתגברים אחד את השני.
להשפעות הסביבה מצטרפת גם
התורשה :זנים קלסיים הגדלים
בקיץ מתחילים בהופעת פרחי
זכר ,עוברים לשילוב של פרחי
זכר ופרחי נקבה ולפרחים דו
מיניים ,ומסיימים את גידולם עם
הופעת פרחי נקבה בלבד .לעומת
זאת ,בעזרת הכלאות וברורים,
ניתן ליצור צמחים שהם נקביים
ופרתנוקרפיים (פרחים שיוצרים
פרי נטול זרעים) .זנים אלה הם
המקור למרבית המלפפונים
שבשווקים .זני מלפפון רגילים
או ישנים דורשים הפריה על

