
  

(חשוב לעבור על כל הנקודות לפני הסדנה)  הכנות לסדנה 

 מכיוון שמתכון הסופגניות הקלאסיות מורכב מבצק שמרים, נתחיל את הסדנה עם בצק מוכן מראש (הבצק יעבור●
  לישה והתפחה ראשונה).

 
 מי שרוצה להכין את הסופגניות במהלך הסדנה נדרש להכין מראש את הבצק (ניתן לראות את כמויות המתכון●

 ואת אופן ההכנה של הבצק בסעיפים 1+2 תחת המתכון לסופגניות קלאסיות). חשוב להדגיש- במהלך הסדנה
 נלמד גם איך להכין את הבצק במיקסר, אך בפועל תהיה ״הקפצה״ של בצק מוכן.

 
 מי שירצה להכין יחד איתי את שאר האלמנטים בסדנה נדרש לשקול מראש את המרכיבים של כל מתכון (כלומר-●

 לא נשקול ביחד בסדנה את המרכיבים, הם יהיו שקולים מראש).
 

 בכל מתכון כתובים כלים מיוחדים הנדרשים עבור הכנת המתכון. במידה והכלי או המרכיב הינו אופציונאלי יהיה●
 רשום לידו שהוא אופציונאלי. במידה ולא כתוב ליד הרכיב שהוא אופציונאלי- הוא קריטי להכנת המתכון.

 
 ליד כל רכיב חלבי תהיה כתובה חלופה של רכיב לא חלבי. המתכון לסופגניות אשל הינו חלבי בלבד ואין לו●

 תחליפים לא חלביים.
 

 אין פתרון להחלפת הביצים במתכונים והפיכתם לטבעונים. כמו כן אין תחליפים לסוכר הלבן או הפיכת המתכון●
 למתכון ללא סוכר.

 
 את הקמח הלבן ניתן להחליף בכמות שווה בקמח כוסמין לבן. אני לא ממליץ להחליף במתכונים או לשלב בהם●

 קמחים מלאים.
 

 המתכונים ניתנים בגרמים בלבד על מנת לשמור על דיוק.●
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 במידה ותרצו להכין את שני סוגי הסופגניות אין צורך להכין שני סירים עם שמן- תוכלו להשתמש באותו השמן●

 לטיגון עבור שני המתכונים.

 סופגניות קלאסיות
 עבור 14 סופגניות

 
 לבצק
  500 גרם קמח לבן●
 10 גרם שמרים יבשים או 30 גרם שמרים טריים●
 80 גרם סוכר לבן●
  150 גרם ביצים●
 100 גרם שמנת חמוצה (תחליף לא חלבי- יוגורט טבעוני בכמות דומה)●
 120 גרם חלב (תחליף לא חלבי- תחליפי חלב מכל סוג שהוא בכמות דומה)●
 50 גרם חמאה קרה (תחליף לא חלבי- תחליף חמאה בכמות דומה או 40 גרם שמן קנולה או תירס)●
 3 גרם מלח●

 
 לטיגון
 1.5 ליטר שמן קנולה או תירס לטיגון●

 
 כלים מיוחדים

 מיקסר עם וו לישה●
 מד חום (מומלץ)●
 סיר לטיגון הסופגניות●
 נייר סופג●

 
 
 
 
 
 

 
Alon Shabo Hands On  

 אנא כבדו את העבודה הקשה שלנו. אל תעבירו את המתכון הזה לאנשים שאינם מנויים לאתר



  
 

 אופן ההכנה
 
 

 במיקסר עם וו לישה מערבלים את כל החומרים  במשך כ-10 דקות במהירות בינונית ועד לקבלת בצק חלק עם1.
 רשת גלוטן.

 מעבירים את הבצק לקערה משומנת, מכסים אותה בעזרת מגבת ומאפשרים לבצק לתפוח ולהכפיל את נפחו2.
 במשך כשעה (במקום, ניתן גם לאפשר לבצק לשהות במקרר למשך הלילה- קחו בחשבון שבצק אשר שהה

 במשך הלילה במקרר לא יתפח כמו בצק ששהה מחוץ למקרר למשך כשעה- זה טבעי לחלוטין).
 חותכים ניירות אפיה לריבועים בגודל 10x10 ס״מ ומשמנים אותם בעזרת שמן צמחי או תרסיס שמן ניטרלי.3.

 מחלקים את הבצק לחתיכות במשקל 60 גרם ומכדדרים אותם לכדורים. את הכדורים מניחים על חתיכות נייר
 האפייה המשומנות(על מנת שיהיה ניתן להעביר אותם אחר כך בקלות לתוך שמן הטיגון). מתפיחים את כדורי

 הבצק עד הכפלת נפחם במשך כשעה.
 מחממים בסיר שמן ל-170 מעלות (מומלץ להשתמש במד-חום על מנת לשלוט באופן המיטבי בטמפרטורה. אם4.

 אין מדחום ניתן לקחת כף עץ ולהכניסה לתוך השמן, ברגע שנוצרות בועות קטנות סביב הכף- הטמפרטורה
 תהיה מתאימה לטיגון).

 מעבירים את הסופגניות לשמן החם ומטגנים במשך כ-3 דקות מכל צד ועד להשחמה. מעבירים את הסופגניות5.
 המוכנות לנייר סופג ומאפשרים להן להצטנן בטמפרטורת החדר.

 לאחר הצינון ממלאים את הסופגניות- מזלפים קרם בעזרת שקית זילוף עם צנטר מיוחד לסופגניות לתוך מרכז6.
 הסופגניות. במידה ואין צנטר מיוחד ניתן לחרוץ חור בעזרת סכין חדה במרכז הסופגניה ולמלא את הקרם ללא

 שימוש בצנטר (כלומר להכנס עם שקית הזילוף לתוך החור ולזלף).
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 קרם אגסים (ניתן להחליף גם בתפוחים או מנגו)

 290 גרם מחית אגסים (ניתן לקנות מחית מוכנה מחנויות אפייה מתמחות או להכין בעצמכם- לקלף, לחתוך●
 ולטחון את האגסים במעבד מזון. לאחר מכן לסנן אותם. המחית היא החלק העובר דרך המסננת

 10 גרם מיץ לימון או ליים●
 45 גרם חלמונים●
 15 גרם סוכר●
 20 גרם קורנפלור●
 40 גרם חמאה קרה (תחליף לא חלבי- תחליף חמאה בכמות דומה. שמן לא מתאים במקרה הזה).●

 כלים מיוחדים

 קלחת●
 קערת ערבוב●
 מטרפה●
 שקית זילוף●
 כלי לאחסון הקרם●
 ניילון נצמד●
 צנטר מיוחד למילוי סופגניות (אופציונאלי)●

 אופן ההכנה

 בסיר מביאים לרתיחה את מחית האגסים ומיץ הלימון. במקביל טורפים היטב בקערה את החלמונים, הסוכר1.
 והקורנפלור.

 מורידים את הסיר מהאש, מוזגים מחצית מהנוזלים החמים על תערבות החלמונים וטורפים היטב. מחזירים כל2.
 התערובת בחזרה לסיר וטורפים היטב.

 מבשלים את התערובת על אש בינונית-נמוכה עד לרתיחה תוך כדי טריפה מתמדת.3.

 מורידים את הסיר מהאש, מוסיפים את החמאה ומערבבים עד לאיחודה בתערובת.4.

 מעבירים את הקרם לקערה, מצפים בניילון נצמד (חשוב שהניילון ייגע בקרם על מנת שלא ייוצר קרום).5.
 מעבירים לקירור במקרר למשך כשעה.

 לאחר הקירור יש לטרוף היטב את הקרם על מנת שיחזור למרקם קרמי. מעבירים את הקרם לשקית זילוף עם6.
 צנטר מיוחד לסופגניות (במידה ואין ניתן לוותר על הצנטר).
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 סופגניות ׳אשל׳

 עבור 15 יחידות
 

 לבצק
 200 גרם קמח לבן●
 30 גרם סוכר●
  5 גרם אבקת אפייה●
 1 גרם מלח●
 50 גרם שמנת חמוצה (אין תחליף לא חלבי במקרה הזה)●
 200 גרם אשל (אין תחליף לא חלבי במקרה הזה)●
 60 גרם ביצה (1 ביצה בגודל לארג׳)●
 7 גרם רום/ברנדי/קוניאק/ויסקי (אופציונאלי)●

 
 לטיגון

 1 ליטר שמן קנולה או תירס
 

 לציפוי הסופגניות
 100 גרם סוכר לבן

 10 גרם קינמון
 

 כלים מיוחדים
 3 קערות ערבוב●
 כף גלידה קפיצית קטנה (בקוטר 4 ס״מ, מומלץ מאוד עבור קבלת צורה עגולה של הסופגניות)●
 מד חום (מומלץ)●
 סיר לטיגון הסופגניות●
 נייר סופג●
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 אופן ההכנה
 

 מחממים בסיר שמן ל-170 מעלות (מומלץ להשתמש במד-חום על מנת לשלוט באופן המיטבי בטמפרטורה. אם1.
 אין מדחום ניתן לקחת כף עץ ולהכניסה לתוך השמן, ברגע שנוצרות בועות קטנות סביב הכף- הטמפרטורה

 תהיה מתאימה לטיגון).
 בקערה מערבבים היטב את כל החומרים היבשים- הקמח, הסוכר, אבקת האפייה והמלח.2.
 בקערה נפרדת מערבבים את כל החומרים הרטובים- השמנת החמוצה, האשל, הביצה והאלכוהול.3.
 מוסיפים את התערובת הרטובה לתערובה היבשה ומערבבים היטב.4.
 בעזרת כף גלידה קפיצית (במידה ואין ניתן להשתמש בכף רגילה) מעבירים כדורי בצק לשמן החם ומטגנים5.

 משני הצדדים עד להזהבת הבצק.
  מעבירים את הסופגניות לנייר סופג.6.
 מערבבים בקערה את הסוכר והקינמון ומצפים את את הסופגניות בעודן חמות.7.
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