זכרונות מהמזרח :פתיחת שולחן
תוצרת טייוואן
מדריכת אמנויות הלחימה ענת הראל נסעה לטייוואן בעקבות המאסטר
שלה .מבלי להתכוון נשארה בה שש שנים ,למדה את רזי המטבח
המקומי ,והיום היא מדייקת אותו מביתה בישראל

קסמי האוכל הטייוואני צילום :נועם פריסמן

דור ונגר
פורסם ב10:40-

עקוב

כבר בחדר המדרגות בדרכנו אל ביתה של ענת הראל ,אורחת המדור השבוע ,ידעתי איך ייראה השולחן
הטייוואני שהיא תערוך לנו .דמיינתי מינימליזם וקידוש סדר השמורים למטבחי מזרח אסיה .מה גדולה
היתה הפתעתי כשנכנסתי לבית ישראלי ''רגיל'' עם סרוויס "רגיל" ,ללא מניפות צבעוניות שתלויות
באלכסון על קירותיו.
הראל ,מדריכת אומנויות לחימה מסוג בה גואה ג'אנג ומארחת סדנאות אוכל טייוואני ,נשבתה בקסמי
הארץ הרחוקה בזכות המאסטר שלה לואו דה שיו ,שהגיע לסדרת הדרכות בישראל .אחרי שעזב היא
רצתה להמשיך את הקשר עמו וטסה לטייוואן לזמן מוגבל ,עד שמצאה את עצמה נשארת שם שש
שנים.
בזמן שהותה בטייוואן הספיקה הראל להתוודע לאוכל המקומי ,שבדומה לאוכל שלנו נולד מתוך כיבוש
)בהבדל הקטן שאנחנו לא הטייוואנים במשוואה הזו( .טייוואן סבלה מכיבוש האימפריות של סין ויפן
לאורך מאות שנים ,ולכן גם האוכל שלה דומה למטבחים הללו ,ושואב ,בעל כורחו ,טעמים והשראה
מהם.
טייוואן :הפנינה האסיאתית שהישראלים עוד לא גילו
חבל על כל קליפה :שלושה מתכונים לצירים פשוטים ונוגדי בזבוז
אז מה זה בעצם מטבח מקומי?
מתכונים שמשמרים את זכרון הסלוניקאים בשוק לוינסקי
אם זה טעים אני צנצנת! ברוכים הבאים לעולם הכבישה המופלא של אלמוג גז

במטבחה הקטן מפתיעה הראל בדיוק הטעמים שלה .אמנם היא לא רכשה במיטב כספה את כל
''עיצובי אסיה לבית'' ,אולם בעזרת הלמידה ארוכת השנים שלה בטייוואן ,האוכל שהיא מבשלת ומגישה
– על מגשי פלסטיק וקרשי חיתוך – נאמן לטעמי המקום :הוא לא סובל מגינונים של אסתטיקה מוגזמת,
אלא פשוט טוב ומזין .הנה שלוש מנות מזיכרונותיה מהמטבח הטייוואני.

אטריות ברוטב שומשום )מא ג'יאנג מיאן( צילום :נועם פריסמן

אטריות ברוטב שומשום )מא ג'יאנג מיאן(
ברוטב המקורי משתמשים במחית שומשום סינית מיוחדת ,שקשה להשיג בישראל .במתכון החלפנו
אותה לטחינה שמתאימה יותר לחך הישראלי.
חומרים:
חצי חבילת אטריות ביצים או חיטה מבושלות לפי הוראות היצרן
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כמה טיפות שמן שומשום
לרוטב:
 1/3כוס טחינה
 1/4כוס מים חמים
 3כפות רוטב סויה
 2כפות חומץ שחור חומץ מגרעיני דגנים (Chinkiang Vinager) ,או חומץ אורז
 1.5כפות סוכר
לעלי החסה המוקפצים:
עלים מחצי ראש חסה קרועים גס
שן שום חתוכה לפרוסות דקיקות
כפית סוכר
כף רוטב פטריות או רוטב צדפות )אויסטר סוס(
מלח
שמן לטיגון
ההכנה:
מבשלים את האטריות ,מעבירים לקערה ומזליפים כמה טיפות שמן שומשום על מנת שלא יידבקו.
מערבבים את חומרי הרוטב בצנצנת אטומה קטנה.
בווק או במחבת מחממים מעט שמן ומוסיפים את פרוסות השום והסוכר .מקפיצים חצי דקה תוך כדי
החימום ,כשחשוב להקפיד שהשום ייחרך ולא יישרף.
כשהשמן חם ,מוסיפים את החסה ,מערבבים ומקפיצים את המחבת ,מוסיפים את רוטב הפטריות או
הצדפות ,ושוב מקפיצים עוד דקה-שתיים עד שהעלים מתבשלים מעט .טועמים ומוסיפים מלח במידת
הצורך.

שמים את האטריות בקערה אישית ויוצקים עליהן רוטב ,מניחים מעל את עלי החסה המוקפצים.
ממליצה להכין כמות כפולה מהרוטב ,הוא נשמר במקרר לאורך זמן .הרוטב מתקשה במקרר ומומלץ
לערבב בו מעט מים חמים לפני השימוש.

מרק הונג שאו עם כדורי דגים ואטריות צילום :נועם פריסמן

מרק הונג שאו עם כדורי דגים ואטריות
הונג שאו הוא בישול או טיגון בסויה.
לכדורי הדגים:
חצי קילו קרפיון טחון
חצי כפית תערובת חמשת התבלינים )פייב ספייס(
חצי כפית-כפית פלפל לבן
חצי כפית-כפית מלח
 2-3כפות קורנפלור
לבישול הכדורים:
אצת קומבו
כוכב אניס
למרק:
שקית דאשי
חצי כפית תערובת חמשת התבלינים
ס"מ ג'ינג'ר מגורר
רבע-חצי כוס סויה
כפית סוכר
כפית מלח
חופן קטן של אצות ווקאמה

חופן קטן של אצות ווקאמה
שני חופנים גדולים של עלים לבחירתכם :חסה  /תרד  /באק צ’וי )ניתן לערבב( שטופים וקרועים
חופן קטן של רצועות חלבון סויה יבש מושרות במים לריכוך
 2פטריות שיטאקי מושרות במים וקצוצות לרצועות .שומרים את המים
מעט אבקת צ’ילי או שמן צ’ילי
אטריות למרק:
אטריות חיטה ,ביצים או אורז לבחירתכם ,מבושלות על פי הוראות היצרן
להכנת הכדורים:
מערבבים את כל החומרים ,מרימים את העיסה בידיים ומטיחים בקרקעית הקערה מספר פעמים.
יוצרים כדורים עם ידיים רטובות ,מומלץ על ידי הקפצה שלהם מיד ליד.

כדורי דגים צילום :נועם פריסמן

בסיר בינוני מביאים מים לרתיחה ,מוסיפים אצת קומבו אחת וכוכב אניס.

כשהמים רותחים ,מוסיפים לתוכם כמה כדורים )לא בצפיפות( .מבשלים עד שהם צפים ומוציאים
למסננת .חוזרים על הפעולה עד שכל הכדורים מבושלים )בשלב זה ניתן להקפיא אותם( .מומלץ לבשל
קודם כל כדור אחד ולטעום ,ואם צריך ,לחזק את התיבול.

כדורי דגים צילום :נועם פריסמן

להכנת המרק:
לאחר בישול הכדורים ממלאים עוד מים בסיר )כשני שליש גובהו( בו הם בושלו ,ומוסיפים דאשי,
תערובת חמשת התבלינים ,מי השריית הפטריות ,ג‹ינג‹ר מגורר ורצועות חלבון הסויה.
מוסיפים את מספר כדורי הדגים שרוצים לאכול .מביאים לרתיחה ,מוסיפים רבע כוס רוטב סויה ,צ’ילי,
סוכר ומלח .טועמים ומתקנים תיבול .מוסיפים למרק הרותח את העלים ,מבשלים דקה ומכבים את
האש .ניתן לתקן תיבול גם בשלב זה .המרק צריך להיות בעל טעם עדין ,אניסי ואוממי.
 -פרסומת -

להגשה  :מניחים אטריות בקערה ,ועליהן יוצקים את המרק.

באו )לחמנייה ממולאה( כרוב ופטריות בטיגון ואידוי צילום :נועם פריסמן

באו )לחמנייה ממולאה( כרוב ופטריות בטיגון ואידוי
לבצק:
 1/2כפית שמרים יבשים

 3/4כוס מים פושרים
 2כפות שמן
 2כפות אבקת סוכר
 2כפיות אבקת אפייה
 2.5כוסות קמח לבן )אפשר להחליף חלק בקמח כוסמין(
כפית מלח
למילוי:
חצי כרוב ירוק קצוץ קטן
 2-3פטריות שמפיניון או פורטובלו קצוצות דק
כפית סוכר
הרבה פלפל שחור
כפית מלח
להגשה:
כפית חומץ אורז )שחור או רגיל(
כפית סויה
כמה טיפות שמן שומשום
מעט ג’ינג’ר חתוך לגפרורים דקיקים
הכנת הבצק:
מערבבים את השמרים במים ומניחים לעשר דקות .בינתיים בקערה נפרדת מערבבים בידיים את
הקמח ,אבקת הסוכר ,אבקת האפייה והמלח .מוסיפים את תערובת המים והשמרים והשמן ולשים כ10-
דקות עד לקבלת בצק חלק וגמיש.
מניחים בקערה משומנת להתפחה של כשעה או עד שהבצק מכפיל את נפחו .בזמן הזה ניתן להכין את
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המילוי.
הכנת המילוי:
מחממים בווק או במחבת מעט שמן עם כפית סוכר וכפית מלח .מוסיפים את הכרוב והפטריות ,מקפיצים
ומערבבים עד שמתחילים להתרכך .מוסיפים פלפל שחור .טועמים ומתקנים תיבול .ממשיכים להקפיץ
עד לריכוך .מורידים מהאש ,מעבירים את הכרוב והפטריות למסננת ונותנים להם להגיר נוזלים.
ההרכבה:
לאחר כשעה כשהבצק תפח ,מעבירים את הבצק למשטח עבודה ולשים אותו שוב במשך חמש דקות.
מחלקים את הבצק לשניים ,וכל חלק מחלקים ל 15 -מנות שוות בגודלן .מכסים את הבצק כדי שלא
יתייבש.
מכדררים כל חלק לכדור .מרדדים כל כדור לדסקית בקוטר של כ 8-ס"מ .צובטים את שולי הדסקית כך
שיהיו דקים יותר מהמרכז .סוגרים יד אחת כמו שמחזיקים צוואר בקבוק ,אך משאירים את האגודל
והאצבע המורה פתוחים .מניחים את הדסקית כך שבמרכזה נוצר כיס שמונח על האצבעות הכפופות.
נוטלים כפית מהמילוי ומניחים במרכז הדסקית וסוגרים את הקצוות .מכדררים שוב לצורת כדור )בשלב
זה ניתן להקפיא את הכיסונים( .כך ממלאים את כל יחידות.

באו )לחמנייה ממולאה( כרוב ופטריות בטיגון ואידוי צילום :נועם פריסמן

באו )לחמנייה ממולאה( כרוב ופטריות בטיגון ואידוי צילום :נועם פריסמן

במחבת עבה עם דפנות גבוהים )ומכסה( מחממים מעט שמן .מניחים את הכיסונים כשהצד המקופל
כלפי מטה ,מזהיבים את החלק התחתון .כאשר הוא זהוב ,יוצקים בזהירות לתוך המחבת מים עד לחצי
גובה הכיסונים .מכסים את המחבת ומבשלים על אש בינונית עד שכל המים נספגים .כשהמים נספגים
פותחים את המכסה ,הופכים את הכיסונים ומזהיבים קלות גם את חלקם העליון.
להגשה:
מגישים את הכיסונים עם רוטב לטבילה בצלוחית קטנה.
מערבבים כפית חומץ אורז )שחור או רגיל( ,כפית סויה ,כמה טיפות שמן שומשום ומעט ג’ינג’ר חתוך
לגפרורים דקיקים.

באו )לחמנייה ממולאה( כרוב ופטריות בטיגון ואידוי עם רוטב צילום :נועם פריסמן

באו )לחמנייה ממולאה( כרוב ופטריות בטיגון ואידוי צילום :נועם פריסמן

מי מבשל איתי?
שם :ענת הראל
גיל58 :

מנה מועדפת :מרק הונג שאו עם איטריות
פרטי קשרanaterrel@gmail.com :
דברו איתנו:
preismann2@gmail.com; dorvanger1985@gmail.com
אינסטגרם:
@dor_vanger // @preismanoam
פייסבוק:
Dor Vanger // Noam Preisman

דור ונגר
בעל מדור מתכונים בגלריה שישי ,יחד עם הצלם נועם פריסמן
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