
  

 

 
  ופיסטוק קלוי פסטל אגסים וסנט מור על סלט עלי תרד . שם המתכון: 

 / לא כשר):/ פרווהבשרי חלבי/כשרות ( 
  

 קשה): בינונית, קלה,דרגת קושי של הכנת המנה (
    

   כלי עבודה דרושים :

 מחבת טפלון

  +מטרפה קטנהכפות

  קערות ערבוב

  קעריות קטנות

  תבנית אפיה שטוחה +נייר אפיה

  מברשת לשימון

  כלי הגשה רצויים:

  (יובל יביא) עמוקהצלחת 

 

 ) :מנות שתיים (מצרכ

  שני דפי פילו

  גר' חמאה  70

  גר' גבינת סנט מור פרוסה 100

  יח' אגס בוסק חתוך לקוביות קטנות 2 

  אגס אנג'ו אדום חתוך גס לסלט

  כפות אבקת סוכר 2

  גר' עלי תרד בייבי שטופים  150

  גר' פיסטוק קלוי קלוף ושבור גס 50

  מעט מלח ופלפל שחור טחון טרי

  

  :רוטבל

  שמן זית  שש כפות

  כף דבש

  כף חרדל דיז'ון חלק

  שתי כפות חומץ שרי/חומץ בן יין אדום

  מעט מלח ופלפל שחור טחון טרי

 

  
  אופן ההכנה:

  
במחבת טפלון ממיסים את החמאה ומטגנים קלות את האגסים החתוכים בחצי  .1

 ופלפל.במעט מלח מכמות החמאה, (את היתרה שומרים בקערית) מתבלים 
 שהוכנה קודם לכן. קעריתאותה ל מוסיפיםסננים מהחמאה ו, מרכיםכשהאגסים 

על משטח עבודה משומן, מניחים דף פילו, מברישים את צידו  מכינים פסטלים: .2
העליון בחמאה מומסת, מפזרים מעט אבקת סוכר בעזרת נפה, על כל הדף. מניחים 

 25 ס"מ ובאורך 7דף נוסף וחוזרים על השימון. חותכים את הדף לרצועות ברוחב 
ס"מ מצידו הצר. על האגסים מניחים  2מניחים כף מן האגסים במרחק .ס"מ בערך

פרוסה של גבינה. מקפלים את הבצק מאיתנו והלאה, על עצמו ליצירת משולש. 
מקפלים שוב לצד השני בכדי לסגור את המשולש, וכך לסירוגין לימין ולשמאל עד 

על צד התפר, על תבנית קצה הדף. מדביקים בעזרת החמאה המומסת ומניחים, 
דקות עד הזהבה  15-20מע' למשך  180מרופדת בנייר אפייה. אופים בחום 

 לכל מנה).מעבירים לנייר סופג. 2יח' ( 4עמוקה.מכינים 
מכינים ויניגרט לסלט: בקערית קטנה מערבבים בעזרת מטרפה, חומץ, דבש וחרדל,  .3

עד קבלת ויניגרט חלק  מלח ופלפל עד אחידות. טורפים פנימה את השמן באיטיות
 ואחיד. 

עם הויניגרט.  וחתיכות אגסים טריות בקערת ערבוב מערבבים קלות את עלי התרד .4
מעבירים לצלחות הגשה עמוקות. מניחים מעל את הפסטלים החמים ומפזרים שברי 

 פיסטוקים קלויים.
  
  


