"מתכונים של פעם"

בישולים מהמטבח הישראלי-יהודאי מתקופת המקרא
וּשׂע ִֹרים וּפוֹל ַוע ֲָד ִשׁים ְודֹחַ ן ְוכ ְֻסּ ִמים ְונָתַ תָּ ה אוֹתָ ם ִבּכְ לִ י אֶ חָ ד
"וְאַתָּ ה קַ ח לְָך ִח ִטּין ְ
וְעָ ִשׂיתָ אוֹתָ ם לְָך לְ לָחֶ ם" (יחזקאל ,פרק ד' ,פסוק ט').
מתכונים מאת :ד"ר טובה דיקשטיין ,מומחית קולינרית לבישול תנ"כי

מקפה פול מקראי (ביסארה)
וּשׂע ִֹרים וְקֶ מַ ח וְקָ לִ י וּפוֹל ַועֲדָ ִשׁיםִ ...הגִ ישׁוּ לְ ָדוִד ְולָעָ ם אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ ("...שמואל ב' ,י"ז ,כ"ח)
"...ו ְִח ִטּים ְ
"המקפה של גריסין ושל פול("...משנה ,מכשירין ה' ,ט')
"המקפה ואמיתה (מנטה) ...והשום והשמן ....צף על גביהן" (תוס' ,טבול יום ב' ,ב')
מצרכים:
 2כוסות פולים יבשים
מים להשריה ולבישול
 3שיני שום
צרור נענע
מלח לפי הטעם
 2כפות שמן זית
 1/2כפית כמון
אופן ההכנה:
• משרים את הפולים למשך הלילה.
• שופכים את מי ההשריה ,ממלאים סיר במים ומבשלים אותם כשלושת רבעי שעה עד שיתרככו .מסננים מהמים( .אפשר להשתמש בפולים
קפואים ואז אין צורך להשרות ,או בפול מקופסת שימורים ואז אין צורך לבשל).
• מועכים את הפול המבושלים .קוצצים היטב את הנענע .מרסקים את השום.
• מערבבים את מחית הפול עם הנענע ,השום ,המלח והכמון.
• יוצקים את שמן זית מעל ,מקשטים בעלה נענע ומגישים.

ישות – לביבות מעדשים כתומות מימי דוד המלך
אֲ ִׁש ָׁ
ישׁה אֶ חָ ת" (שמואל ב' ,ו ,י"ט)
" ַויְחַ לֵּק לְ כָל הָ עָ ם לְ כָל הֲ מוֹן י ְִשׂ ָראֵּ ל...חַ לַת לֶחֶ ם אַ חַ ת וְאֶ ְשׁפָ ר אֶ חָ ד וַאֲ ִשׁ ָ
"רבי יסא הלך אל רבי יוסי והביא לפניו עדשים קלויים וטחונים ומגובלים בדבש ומטוגנים .אמר לו אלה הם אשישים" (ירושלמי ,נדרים ו' ,י')
מצרכים:
 2כוסות עדשים אדומות או כוס קמח עדשים טחון (קונים בחנות טבע)
 2כוסות מים
 2כפות גדושה קמח
 1/2כפית מלח
 1/4כפית קינמון
 1/3כוס דבש
שמן זית
אופן ההכנה:
• קולים את העדשים על מחבת יבשה.
• טוחנים במעבד מזון ומנפים מספר פעמים בנפת משי  ,להסרת הקליפה.
• אם יש קמח עדשים טחון – (אין צורך בשלבים הללו)
• מעבירים את קמח העדשים לקערה.
• מוסיפים את  2כפות הקמח ,המים ומערבבים לעיסה חלקה.
• מוסיפים את הדבש ,המלח והקינמון .מערבבים.
• מחממים מעט שמן במחבת ויוצקים בעזרת כף לביבות ושטוחות .הלביבות נשרפות במהירות בגלל תכולת הדבש הגבוהה שבהן.
(חשוב לטגן על אש נמוכה ולהפוך לאחר זמן קצר כדי שלא ישרפו).

ָׁקלי – פןפקורן מקראי
וּשׁ ַניִם נִ ְבלֵּי ַייִן וְחָ מֵּ שׁ צ ֹאן עֲשׂוּיֹת וְחָ מֵּ שׁ ְס ִאים קָ לִ י("...שמואל א' ,כ"ה ,י"ח)
"ו ְַתּמַ הֵּ ר אֲ ִבי ַגיִל ו ִַתּקַ ח מָ אתַ יִם לֶחֶ ם ְ
מצרכים:
 2כוסות גרגרי חיטה
 4כוסות מים
כפית מלח
כף שמן זית
 2כפות דבש (לקלי מתוק ,אם רוצים)
אופן ההכנה:
• מרתיחים את המים בסיר .מוסיפים את המלח.
• כשהמים מבעבעים מכניסים את החיטה.
• מבשלים אותה כשלוש דקות במים הרותחים.
• מסירים מן האש ומסננים.
• מפזרים את החיטה על מגש ומניחים לייבוש לשעתיים.
• מכניסים את הגרעינים שייבשנו לתוך מחבת וקולים אותם על אש גבוהה עד שהם משחימים.
הם טעימים גם כך.
לקלי מלוח – יוצקים כף שמן זית למחבת ומערבבים עם המלח.
לקלי מתוק – מוסיפים  2כפות דבש ,מערבבים וממשיכים לקלות כשתי דקות .ומערבבים.

כרמל/פריקי מקראי
כוּריָך" (ויקרא ,ב' ,י"ד)
"..אָ ִביב קָ לוּי בָּ אֵּ שׁ ג ֶֶרשׂ כַ ְרמֶ ל תַּ ְק ִריב אֵּ ת ִמנְ חַ ת ִבּ ֶ
מצרכים:
 2בצלים חתוכים לקוביות קטנות
 2כרשות חתוכים לקוביות קטנות
 4גבעולי כרפס חתוכים
 3שיני שום מרוסקות
צרור כוסברה קצוצה
 1/2ק"ג פריקי שטוף ומושרה לכמה שעות
 4כוסות ציר מרק
כפית מלח (תלוי במליחות הציר)
 1/2כפית פלפל שחור 1/2 ,כפית כמון
 1/2כפית כוסברה טחונה

אופן ההכנה:
• יוצקים  2כפות שמן לסיר ומטגנים את קוביות הבצל והכרשה עד להזהבה.
• כשהכרשה והבצל מתרככים ,מוסיפים את הירקות לסיר וממשיכים לטגן מספר דקות.
• מוסיפים את הפריקה ,ציר המרק ,מלח ואת שאר התבלינים .מכסים ,מרתיחים ומנמיכים את האש.
• מבשלים על אש נמוכה עד שהפריקה רך וכל הנוזלים נספגו.
• אם גרעיני החיטה עדיין קשים ,מוסיפים עוד כוס מים וממשיכים לבשל.
• מוציאים ומשאירים מכוסה מספר דקות .מקשטים בכוסברה קצוצה ומגישים.

סוכריות תמרים ממצרים העתיקה
מתכון שנמצא כתוב על חרס במצרים משנת  1600לפני הספירה .על פי המקרא ,בתקופה זו שהו בני ישראל במצרים כעבדים.
אולי משה או יוסף נהנו מממתק מצרי זה.
המצרכים הדרושים:
 1כוס תמרים
 1כפית קינמון
 1/2כפית הל טחון
 1/2כוס אגוזים טריים
 1כוס שקדים (רצוי ללא הקליפה)
 2כפות דבש מחומם
אופן ההכנה:
• מגלענים את התמרים וכותשים.
• מערבבים במעט מים כדי יצירת ממרח.
• מרסקים את האגוזים ומוסיפים לתערובת.
• מרסקים את השקדים.
• מוסיפים את האגוזים ,הדבש והתבלינים לתמרים הכתושים ומערבבים.
• יוצרים כדורים קטנים בגודל של סוכריות ,מגלגלים אותם בתוך השקדים הקצוצים.
• מסדרים אותם על צלחת ומגישים.

