
שייק קפה בננות ותמרים קר
בשילוב אספרסו בטעם מלבי מי ורדים וקוקוס

מצרכים ל- 6-8 כוסות
מנת אספרסו ארוך מקפסולת עוגת תבלינים הל וקינמון 

2 כוסות חלב
3 כפות קורנפלור

2 כפות קקאו
100 גרם אבקת סוכר

100 גרם שוקולד מריר

הוראות הכנה
1. מכינים את האספרסו ולאחר מכן מחממים בסיר יחד עם 2 כוסות חלב.

2. מחממים בסיר את האספרסו יחד עם 2 כוסות חלב.
3. מערבבים בנפרד כוס חלב עם 3 כפות קורנפלור.

4. מוסיפים את החלב והקורנפלור לסיר.
5. מוסיפים קקאו, אבקת סוכר ושוקולד מריר.

6. מערבבים עד שהשוקולד נמס  ומוזגים לכוס.
* מומלץ לשדרג עם חלב מוקצף או קצפת.

מצרכים
2 מנות אספרסו ארוך מקפסולות מלבי, מי ורדים וקוקוס )סה״כ 80 מ״ל(

 2 בננות
4 תמרים

קוביות קרח
אגוזי מלך טחונים

הוראות הכנה
1. מכינים את הקפה וממתינים כ- 5 דקות.

 2. מכניסים את הקפה, הבננות והתמרים לשייקר עד לקבלת תערובת אחידה.
 3. מוזגים לכוס עם קוביות קרח.

4. מפזרים את אגוזי המלך הטחונים מלמעלה.

משקה ערמונים חלומי
בשילוב אספרסו בטעם עוגיית מרציפן ואגוזי מלך

מצרכים
מנת אספרסו קצר מקפסולה בטעם עוגיית מרציפן ואגוזי לוז

 כוס רוזטה )משקה ממותק המבוסס על רכז שקדים(
2 כפיות מחית ערמונים

 כוס חלב שקדים
שבבי שקדים

הוראות הכנה
מכינים את הקפה וממתינים כ- 5 דקות.  .1

מכניסים את הקפה, הרוזטה, מחית ערמונים וחלב השקדים לשייקר  .2 
עד לקבל תערובת אחידה.  

מוזגים לכוס.  .3
* מומלץ להוסיף שבבי שקדים ולהגיש.

אספרסו בטעם
עוגת תבלינים

אספרסו בטעם
מלבי

אספרסו בטעם
 עוגיית מרציפן

 משקאות על בסיס אספרסו מסדרת השף

 משקאות על בסיס אספרסו מסדרת השף

שוקפהלטה
בשילוב אספרסו בטעם עוגת תבלינים הל וקינמון 

קולקציית קפסולות הקינוחים
השף יוסי שטרית

מצרכים:
כוס אספרסו קצר מקפסולה 14 של קפה עלית

200 גרם חמאה רכה
100 גרם סוכר לבן
190 גרם סוכר חום
)M 2 ביצים )גודל
370 גרם קמח לבן

1/2 כפית סודה לשתייה
כפית מלח

100 גרם שוקולד לבן חתוך גס
100 גרם שקדים שלמים קלופים
כף זרעי שומר קצוצים / כתושים

)ניתן להחליף את זרעי השומר בזרעי כוסברה או אבקת הל(

הוראות הכנה: 
במיקסר עם וו גיטרה מעבדים חמאה ו-2 סוגי סוכר עד לקבלת מרקם קרמי.  .1
מוסיפים בהדרגה את הביצים למיקסר ולאחר מכן את האספרסו עד לקבלת   .2

תערובת אחידה.  
בקערה נפרדת מערבבים יחד: קמח, סודה לשתייה,  .3 

מלח וזרעי שומר כתושים.  
מוסיפים את התערובת הנוספת שהתקבלה למיקסר.  .4

מעבדים קלות במהירות בינונית עד לקבלת פירורי בצק.  .5
מוסיפים שוקולד לבן ושקדים ומעבדים קלות לפיזור.  .6

מקררים כשעתיים.   .7
לאחר הקירור יוצרים עיגולים )כ-40 גרם לעיגול(.  .8

קלות פוחסים  מרווחים,  עם  אפייה  נייר  גבי  על  העיגולים  את  מסדרים   .9 
בעזרת כף היד.  

170 טורבו במשך 12 דק’.  10. אופים בתנור שחומם מראש ל-
11. מצננים על גבי רשת ושומרים בכלי אטום.

מצרכים
לשטרויזל )פירורי קראמבל(

80 גרם חמאה רכה
100 גרם סוכר

100 גרם קמח לבן
לעוגה

3 מנות אספרסו קצר מקפסולה 14 של קפה עלית  )120 מ”ל, בטמפרטורת החדר(
200 גרם חמאה רכה

250 גרם סוכר ) 1 כוסות(
)M 4 ביצים )גודל

2 כוסות( 350 גרם קמח לבן )
כפית אבקת אפיה

2 גביעי שמנת חמוצה 15% )400 מ”ל(
 150 גרם אגוזי מלך שבורים גס

 2 שקיות סוכר וניל )20 גרם(
כף בהרט

הוראות הכנה
מתאים ל-2 תבניות אינגליש קייק בגודל סטנדרטי )31x10 ס”מ(.

 לשטרויזל
מעבדים במעבד מזון את החמאה והסוכר עד לקבלת תערובת אחידה, מוסיפים את הקמח 

ובפולסים קצרים מעבדים עד לתערובת אחידה. מקררים כרבע שעה במקרר.
לעוגה

במיקסר עם וו גיטרה מעבדים חמאה רכה, סוכר וסוכר וניל עד לקבלת בלילה קרמית.  .1 

הקערה. מדפנות  החמאה  את  מנתקים  לקקן  ובעזרת  המיקסר  את  עוצרים   .2 
ממשיכים לעבד במהירות בינונית ומוסיפים את הביצים אחת אחרי השנייה.  .3

מורידים את מהירות המיקסר, מוסיפים את השמנת החמוצה ואת האספרסו. מעבדים   .4
עד לקבלת תערובת אחידה.  

בקערה נפרדת מערבבים את הקמח, אבקת אפייה, סודה לשתייה, מלח ובהרט   .5
ומוסיפים למיקסר לעיבוד קל.  

עוצרים את המיקסר, מוסיפים את האגוזים ומעבדים קלות עד לפיזור אחיד.  .6
מעבירים את התערובת ל- 3 תבניות אינגליש קייק ובעזרת הידיים מפזרים את “קרעי”   .7

השטרויזל מעל העוגה. אופים בתנור שחומם מראש ל-170 מעלות במשך 25 דק’.  .8

עוגת קפה, אגוזי מלך ובהרט
פינוק לצד אספרסו בטעם עוגת תבלינים הל וקינמון

מלבי
מרענן במיוחד לצד אספרסו בטעם מלבי קוקוס ומי ורדים מסדרת השף

עוגיות שוקולד לבן, שומר, שקדים וקפה
נשנוש מושלם לצד אספרסו בטעם עוגיית מרציפן ואגוזים

מצרכים
למלבי

800 גרם שמנת 
400 גרם חלב

8 גרם מי ורדים
160 גרם סוכר

100 גרם קורנפלור
23 גרם אבקת ג’לטין

60 גרם מים קרים
לסירופ אספרסו

כוס אספרסו קצר מקפסולה 10 של קפה עלית
חצי כוס מים

3/4 כוס סוכר
1/3 כפית מי ורדים

הוראות הכנה
מוזגים על אבקת הג’לטין מים קרים וממתינים שהמים יספחו לגמרי,  .1

עד קבלת תערובת צמיגית.   
בקערה נפרדת מערבבים מחצית מכמות החלב עם הקורנפלור.  .2

בסיר, מחממים שמנת, את יתרת החלב, מי ורדים וסוכר.  .3
כשהסיר מגיע לרתיחה קלה מוסיפים את החלב והקורנפלור  .4

ומערבבים במהירות עד להסמכה.  
מכבים את האש ומוסיפים את הג’לטין, מערבבים עד המסתו.  .5

מעבירים לתבניות סיליקון )מומלץ בצורת כיפות( ומכניסים למקפיא  .6
להקפאה של כ- 8 שעות.  

 7. בסיר, מרתיחים את הקפה, מים, סוכר ומי ורדים עד קבלת סירופ סמיך ומקררים.
שופכים את התערובת על המלבי, מומלץ לעטר עם פיסטוקים  .8

וורדים מיובשים.  

מתכוני קינוחים לצד הקפה

מתכוני קינוחים לצד הקפה

מתכוני קינוחים לצד הקפה


