
תעודה מקצועית מטעם איגוד השפים הישראלי ← עמדות עבודה אישיות HANDS ON ← סגל מרצים ושפים בינלאומי ← מוכר לצבירת שעות ושבתון
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500 גר' קמח דורום
12 חלמונים

2 ביצים
1 כף שמן זית

1/2 כפית מלח

* לבצק צבעוני, מפחיתים ביצה אחת ומוסיפים במקומה 100 גרם מחית ירק/רסק עגבניות.

אופן ההכנה: 

- מעבדים במעבד מזון / במיקסר עם וו גיטרה קמח, מלח ושמן. מוסיפים את הביצים והחלמונים 
ומעבדים לבצק, אם צריך, מוסיפים מים קרים.

- עוטפים בניילון נצמד, ומניחים כחצי שעה למנוחה במקרר.
- מרדדים במכונת פסטה לצורה רצויה.

בצק ירוק – תרד ופטרוזיליה / עשבי תיבול למיניהם
בצק סגול – סלק + אוכמניות

בצק פסטה
שף אורנית עובדיה

© כל הזכויות שמורות, לשימוש אישי בלבד

דרגת קושי

זמן ההכנה

כמות

בינונית

20 דקות

12 מנות
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2/3 כמות בצק פסטה
מילוי – 
1 בצל

1 סלסלה פטריות שמפיניון
1 סלסלה פטריות יער / פורטבלו

250 מ"ל שמנת מתוקה
100 גר' חמאה

40 גר' קמח
מלח

פלפל שחור גרוס
מעט אגוז מוסקט

אופן ההכנה: 

- למילוי – חותכים בצל ופטריות לברונואז.
- מחממים מחבת עם חמאה, מטגנים בצל עד הזהבה קלה, מוסיפים את הפטריות ומאדים עד 

הצטמקות ושינויי גוון.
- מוסיפים את הקמח ומערבבים עד הטמעה, מוסיפים שמנת ומערבבים.

- מבשלים במשך כ – 5 דק' על להבה נמוכה.
- מצננים היטב ומעבירים לשקית זילוף עם פתח גדול יחסית.

- הכנת הטורטליני - מרדדים את הבצק בהדרגה עד מס' 6 )במכונה איטלקית( ועד מס' 3 
)במכונה סינית(.

- קורצים עיגולים בקוטר 6 ס"מ, מזלפים מילוי במרכז, מברישים א הקצוות עם מעט מים.
- מקפלים ומהדקים היטב לצורת סהרון.

- מסובבים את הקצוות ומהדקים סביב האצבע.
- בישול והגשת המנה - מבשלים את הטורטליני במי מלח רותחים במשך כ – 4 דק', מוצאים 

לרוטב, מטלטלים ומגישים.

טורטליני במילוי קרם פטריות  
שף אורנית עובדיה

© כל הזכויות שמורות, לשימוש אישי בלבד

סדנת שבועות | פסטה



תעודה מקצועית מטעם איגוד השפים הישראלי ← עמדות עבודה אישיות HANDS ON ← סגל מרצים ושפים בינלאומי ← מוכר לצבירת שעות ושבתון

טל: 02-6522227
office@cuca.co.il  // בית הספר הגבוה למקצועות הקולינריהגבעת שאול 40 ירושלים

3 שיני שום
80 מ"ל )1/3 כוס( יין לבן

250 מ"ל ) מיכל 1( שמנת מתוקה
25 גר' חמאה

מלח 
פלפל שחור גרוס
מעט אגוז מוסקט

מעט גבינת פרמז'ן או פוקרינו מגוררת להגשה

אופן ההכנה: 

- קוצצים שום.
- מחממים מחבת עם חמאה, מטגנים את השום קלות.

- מוסיפים יין ושמנת, מתבלים ומצמצמים.

רוטב אלפרדו  
שף אורנית עובדיה
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פסטה שטוחה / מסולסלת

רוטב - 
5 עגבניות שרי 

1/3 כוס זיתי קלמטה מגולענים
4 שיני שום

1/4 פלפל צ'ילי אדום טרי
שמן זית בנדיבות

מלח 
פלפל שחור גרוס

אופן ההכנה: 

- לפסטה – מרדדים את הבצק בהדרגה עד מס' 8 )במכונה איטלקית( ועד מס' 2 )במכונה סינית(.
- חותכים לרצועות בעזרת אביזר נלווה למכונה או בעזרת סכין חד.

- מייבשים מעט לפני הבישול.
- מרתיחים מים עם מלח ומבשלים את הפסטה במשך כ – 2 דקות ומסננים.

- לרוטב –פורסים פלפל צ'ילי ושום.
- חוצים את עגבניות השרי והזיתים.

- מחממים מחבת עם שמן זית, מוסיפים שום ופלפל צ'ילי ומטגנים קלות מוסיפים את עגבניות 
השרי והזיתים ומקפיצים, מתבלים, מוסיפים 2 כפות ממי בישול הפסטה ומצמצמים, מוסיפים את 

הפסטה המבושלת ומקפיצים.

פסטה א – לה - אוליו
שף אורנית עובדיה
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