
 דדי פחות אוהב לבשל
אבל מאוד אוהב לאכול... 

מתכונים שכייף להכין עם הילדים 

ארוחת צהרים - פסטה ברוטב עגבניות

בתיאבון

זמן הכנה: 10 דקות 
החומרים למתכון:

   1 חבילה )500 גרם( פסטה ארוכה
     3 כפות שמן זית 

   2 שיני שום קצוצות
    1/2 פלפל ירוק חריף חתוך לפרוסות

    1 פחית עגבניות מקולפות או מרוסקות
    קורט מלח

    גבינת פרמזן

אופן ההכנה:
1. מביאים לרתיחה סיר גדול עם מים ומלח לבישול הפסטה.

2. מחממים שמן זית במחבת, מוסיפים שום ופלפל ירוק חריף ומטגנים קלות רק עד 
שעולה ריח.

3. יוצקים את פחית העגבניות המקולפות על קרש חיתוך וקוצצים אותן גס יחד עם 
הרוטב )אין צורך בשלב זה אם משתמשים בעגבניות מרוסקות( מעבירים למחבת 

ומבשלים 2-3 דקות עד שנוצרת תערובת אחידה. מתבלים במעט מלח.
4. במקביל מבשלים את הפסטה לפי הוראות היצרן. מסננים את הפסטה, מחזירים 

אותה לסיר, יוצקים את הרוטב ומערבבים מעל אש בינונית 3 דקות או עד שהרוטב 
עוטף את הפסטה.

מגישים מיד עם פרמזן מעל.  .5

 האם חשבתם כמה אריזות ריקות תגענה לפח הכתום
. בסיום הכנת הארוחה? ציינו ליד כל אריזה סימן 

סיימתם? עכשיו ספרו כמה מהאריזות ייזרקו לפח הכתום.
חשבו על כך: את אריזת השימורים, אריזת הפסטה ואריזת גבינת הפרמזן נזרוק 

לפח הכתום, והן יעברו למחזור. כל יתר המרכיבים במתכון הם ירקות שאת  
השאריות שלהן נשמור למתכון הבא או נזרוק לפח הירוק. כך שמהכנת ארוחה זו 

כמעט לא תישאר פסולת שתועבר להטמנה.

לתשומת ליבכם – במידה ובקבוק שמן הזית הסתיים, אותו נזרוק )ללא המכסה( 
לפח הסגול המיועד לאריזות זכוכית. 



 דדי פחות אוהב לבשל
אבל מאוד אוהב לאכול... 

מתכונים שכיף להכין עם הילדים 

לזניה

בתיאבון

הרכיבים למתכון:
   200 גרם איטריות רחבות מבושלות

   200 גרם גבינה צהובה קשה
   1 קופסת שימורים קטנה של פטריות

לתערובת הגבינה :
   1 גביע קוטג'

   1 גביע שמנת חמוצה 9%
  2 ביצים 

  מלח ופלפל לפי הטעם
  תבנית בגודל 25*20 ס"מ

לתערובת העגבניות:
   2 קופסאת קטנות של רסק עגבניות

     1/2 כוס מים
    2 שיני שום כתושות

   1/2 כפית מלח
   1 כפית אורגנו

אופן ההכנה:
שפכו חצי מכמות האטריות המבושלות לתחתית התבנית.. 1
מרחו מעליה חצי מתערובת הגבינה.. 2
עתה צקו מלמעלה מחצית מתערובת העגבניות.. 3
הניחו מחצית מפרוסות הגבינה הצהובה, ופזרו מלמעלה מחצית מכמות הפטריות.. 4
 עתה חזרו שוב על הפעולות והוסיפו 4 שכבות: אטריות, גבינה, רוטב עגבניות,      . 5

   גבינה צהובה ופטריות.
אפו בחום בינוני-גבוה במשך 40 דקות.. 6

 האם חשבתם כמה אריזות ריקות אתם צריכים לזרוק
לפח הכתום? ציינו לידן סימן  בריבוע, וספרו אותם.

כל אריזות הפלסטיק והמתכת ייזרקו בסוף לפח הכתום ויועברו למחזור.
אריזות הפלסטיק ייהפכו לאדניות ומשטחי פלסטיק וקופסאות השימורים יהפכו 

לחומרי גלם חדשים לתעשיית הבניין. אז במקום לזהם את הסביבה, נאסוף את כל 
האריזות לשקית הכתומה ונזדרז להשליך אותן לפח הכתום הממתין להם ליד הבית!



 דדי פחות אוהב לבשל
אבל מאוד אוהב לאכול... 

מתכונים שכיף להכין עם הילדים 

מאפינס גבינה וזיתים

בתיאבון

כשאין הרבה זמן )או כוח( פשוט מכינים מאפינס! ומה יותר טעים ממאפינס זיתים 
וגבינות במינימום עבודה? ניתן להחליף בכל גבינה שיש בבית.

זמן עבודה: 10 דקות
סה"כ זמן הכנה: 40 דקות

כ-15 מאפינס
הרכיבים למתכון:

   1 וחצי כוסות קמח תופח
     חצי כוס חלב

  1 גביע גבינה לבנה
     רבע כוס שמן

  2 ביצים
   חצי כוס גבינה בולגרית מפוררת

   חצי כוס פתיתי גבינה צהובה
    חצי כוס טבעות זיתים ירוקים

    כפית אורגנו יבש
    חצי כפית מלח

    רבע כפית פלפל

אופן ההכנה:
מחממים תנור ל-200 מעלות.  .1

2. מערבבים את כל החומרים, מלבד הגבינה הבולגרית, בקערה גדולה.
3. מוסיפים את הגבינה הבולגרית ממש בסוף ומערבבים מעט, כדי שלא תתפורר 

לגמרי ויישארו עוד גושי גבינה קטנים במאפינס.
4. אופים כ-20 דקות, עד שהמאפינס זהובים.

5. מסדרים על צלחת ומגישים חם.

בחנו את רשימת המרכיבים וסמנו ליד האריזות שלהם 
שאותן נזרוק לפח הכתום.

שימו לב שאת רוב האריזות במתכון נזרוק לפח הכתום!!! שלושת אריזות 
הפלסטיק של הגבינות, קרטון החלב או שקית החלב, קופסת השימורים של 

הזיתים ואת בקבוק השמן )שעשוי מפלסטיק( נזרוק לפח הכתום. הידד!
את אריזת הקמח שעשויה מנייר נזרוק בסיום השימוש לפח הכחול.

כך נעביר את כל האריזות למחזור ולא נזהם את הסביבה, רק אולי נשמין קצת...
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