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  לקוחות נכבדים,
  

  .                                 אופה לחם זה מתוצרת  מודה לכם על שרכשתם בע"מ חברת שריג אלקטריק 
, תוך מהמוצראנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, כדי שתפיקו את מרב ההנאה והתועלת 

  הוראות הבטיחות.הקפדה על 
  .למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכםנתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר, יש לפנות ובמידה 

יש להציג את חשבונית הרכישה ותעודת האחריות בכל פניה לקבלת שירות במסגרת האחריות. ללא 
  חשבונית רכישה, אין תוקף לתעודת האחריות. 

  
  אמצעי זהירות חשובים 

  ימוש במכשיר אלקטרוני זה, יש לנקוט תמיד באמצעי הזהירות הבסיסיים הבאים: לפני הש
 קראו את כל ההוראות.   .1
  .230V, לפני השימוש בדקו כי המתח בשקע של הקיר תואם את המתח המוצג בלוח הדירוג .2
שהוא אל תפעילו מכשיר כלשהו עם חוט או תקע פגומים, או לאחר שהמכשיר אינו מתפקד כשורה, או לאחר  .3

נופל או ניזוק בכל דרך. החזירו את המכשיר ליצרן או לסוכן השירות המורשה הקרוב אליכם לצורך בדיקה, 
 תיקון או כוונון אלקטרוני או מכני. 

 אל תגעו במשטחים חמים. השתמשו בידיות או בכפתורים.  .4
 מים או בנוזל אחר.  כדי להגן מפני הלם חשמלי, אל תטבלו את החוט, את התקעים, או את בית המכשיר ב .5
כאשר אתם לא משתמשים בו, לפני שאתם מרכיבים או מוציאים חלקים, ולפני  קע מבית תקעתיש לנתק  .6

 שאתם מנקים אותו. 
 אל תניחו לחוט להיות תלוי מעבר לקצה השולחן או משטח חם.   .7
 ת. השימוש באביזרי עזר נלווים, שאינם מומלצים ע"י יצרן המכשיר, עלול לגרום לפציעו .8
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מגבלות פיזיות או נפשיות, או חוסר ניסיון  .9

 וידע אלא אם הם קבלו הסבר והדרכה אודות אופן השימוש במוצר על ידי אדם אשר אחראי לבטיחותם.
 מגבלות גופניות.  פיקוח הדוק הכרחי כאשר נעשה שימוש במכשיר ליד ילדים או ליד אנשים בעלי .10
 אין להניח את המכשיר או להשתמש בו ליד גז חם או מבער חשמלי, או בתנור מחומם.  .11
 בזמן האפייה אין לגעת בחלקים מסתובבים או נעים של המכשיר.  .12
 לעולם אל תדליקו את המכשיר מבלי שמיקמתם כיאות את תבנית האפייה כשהיא מלאה בחומרים.  .13
פייה למעלה או בקצה כדי להוציא את התבנית, הדבר עלול להזיק לתבנית לעולם אל תהלמו בתבנית הא .14

 האפייה. 
 עלול לגרום לשריפה או לקצר.  זהאסור להחדיר לאופה הלחם רדידי מתכת או חומרים אחרים,  .15
לעולם אל תכסו את אופה הלחם במגבת או בחומרים אחרים, חום ואדים חייבים להשתחרר בחופשיות.  .16

 וץ אם המכשיר מכוסה בחומרים דליקים או בא במגע עמם. שריפה עלולה לפר
 אין להשתמש במכשיר לתכלית כלשהי מלבד תכליתו המקורית.  .17
 אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.  .18
הנחיות אלו מבהירות במפורש שמכשירים אינם אמורים להיות מופעלים באמצעות טיימר חיצוני או מערכת  .19

 שלט רחוק נפרדת. 
  להיות בשימוש ביתי ויישומים דומים כדוגמת: מכשיר זה אמור  .20

  מטבחי צוות בחנויות, משרדים ובסביבות עבודה אחרות. -
  משקים חקלאיים.  -
  על ידי לקוחות במלונות, חדרי אירוח וסביבות אירוח אחרות;  -
 ).BBסביבות אירוח מסוג "מיטה וארוחת בוקר" ( -

 בתאה למניעת נזק למכשיר. את המכשיר מבלי שתבנית הלחם נמצאתאל תפעילו  .21
 שמרו הוראות אלו.  .22

  
  לשימוש ביתי בלבד
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  הכירו את אופה הלחם שלכם: 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הכרת התפקודים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 חלון צפייה  

להב לישה (אינו מוצג אך 
 נמצא על תחתית התבנית)

להוצאת  וו
 להב הלישה

  
 בית המכשיר

  

 מכסה
  

 כוסית מדידה

  

 בקרהלוח 

  תבנית לחם

שחררו את התבנית 
  כפי שהחץ מציג. 

 

זמן ההפעלה 
עבור כל תכנית

מציין את התוכנית 
 בה בחרתם 

 כפית מדידה
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  לאחר ההפעלה

זמן לאחר ה גוצתיופיע על ה "3:00" - אספקת החשמל יישמע צפצוף ול הלחם-מיד עם חיבור אופה
זהו . MEDIUM -ו 750gצביע על י. החץ בקביעות יהבהבולא  -"00"ל "3" -קצר. הנקודתיים שבין ה

  מצב ברירת המחדל. 
  

 התחלה/הפסקה
  כדי להתחיל ולהפסיק את תוכנית האפייה הרצויה  

פעם אחת. צפצוף קצר יישמע, הנקודתיים  START/STOP-כדי להתחיל תוכנית, לחצו על כפתור ה
פעיל - זמן יחלו להבהב והתוכנית תתחיל. לאחר שתוכנית החלה, כל כפתור הופך ללאבתצוגת ה

  . START/STOP - למעט כפתור ה
במשך שלוש שניות לערך, עד  START/STOP -כדי להפסיק את התוכנית, לחצו על כפתור ה

פעילות שמופיע צפצוף המאשר כי התוכנית הופסקה. תכונה זו מסייעת למנוע כל הפרעה לא מכוונת ל
  התוכנית. 

  
  תפריט 

התפריט משמש לשם הפעלת תוכניות שונות. בכל פעם שלוחצים עליו (מלווה בצפצוף קצר), התוכנית 
תשתנה. לחצו על הכפתור באופן רצוף, שנים עשר התפריטים יוצגו בזה אחר זה באופן מעגלי על 

  טים יוסברו להלן. עשר התפרי-. בחרו בתוכנית הרצויה. הפונקציות של שניםLCD-תצוגת ה
  

1 .Basic :(בסיסי)  לישה, התפחה ואפיה של לחם רגיל. אתם יכולים גם להוסיף מרכיבים להוספת
  טעם. 

  

2 .French לישה, התפחה ואפיה עם זמן התפחה ממושך יותר. הלחם הנאפה בתפריט  :י)(צרפת
  זה יהיה לרוב בעל קרום פריך ומרקם קל.  

  

3 .Whole wheat לישה, התפחה ואפיה של לחם מחיטה מלאה. למצב זה יש זמן  :)(חיטה מלאה
מקדים ממושך יותר, כדי לאפשר לגרגרי החיטה לספוג את המים ולהתנפח. לא מומלץ - חימום

  להשתמש בפונקצית (תפקוד) ההשהיה, שכן הדבר עלול להוביל לתוצאות לא טובות. 
  

4 .Quick :(מהיר) לאפיה או אבקת אפיה. לחם הנאפה  לישה, התפחה ואפיה של לחם עם סודה
  במצב זה הוא לרוב קטן יותר עם מרקם צפוף. 

  

5 .Sweet :(מתוק)  .לישה, התפחה ואפיה של לחם מתוק. לאפיית הלחם המתוק והפריך  
  

6 .Ultra-fast-I  מהיר ביותר)I(: פרק הזמן הקצר גרם תוך  750שה, התפחה ואפיה של כיכר של לי
  " ("מהיר"). Quickצר הוא קטן יותר וקשה יותר מזה הנאפה עם התוכנית: "ביותר. לרוב הלחם הנו

  

7 .Ultra-fast-II  מהיר ביותר)II:(  גרם 900ניתנת ליישום עבור כיכר לחם של כנ"ל, אך התוכנית .  
8 .Dough (בצק) ,לישה והתפחה, אך ללא אפיה. הוציאו את הבצק ועצבו אותו להכנת לחמניות :

  ה וכו'. פיצה, לחם מאוד
  

9  .Jam :(ריבה)  .הרתחת ריבות ומרמלדות  
  

10 .Cake  :(עוגה) .לישה, התפחה ואפיה, התפחה עם סודה או אבקת אפייה  
  

11 .Sandwich  :(כריך) לישה, התפחה ואפיה של כריך. לאפיה של לחם בעל מרקם קל עם ציפוי דק
  יותר. 

  

12 .Bake ):(משמשת גם להארכת זמן האפייה במצבים  רק אפיה, ללא לישה וללא התפחה. אפיה
  נבחרים. 
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COLOR )צבע(   

(כהה)  DARK(בינוני) או  MEDIUM(בהיר),  LIGHTבאמצעות הכפתור אתם יכולים לבחור בצבע: 
  לציפוי. לחצו על הכפתור כדי לבחור בצבע הרצוי. 

  

LOAF SIZE )גודל הכיכר(   
ם. שימו לב כי זמן ההפעלה הכללי יכול להשתנות לחצו על כפתור זה כדי לבחור בגודל כיכר הלח

  בהתאם לגדלים שונים של כיכרות לחם. 
  

  (הפעלה מושהית)) - TIMEאו  + TIMEהשהיה (
אם אתם רוצים שהמכשיר לא יתחיל לפעול באופן מידי, אתם יכולים להשתמש בכפתור זה כדי לכוון 

  את זמן ההשהיה. 
 TIME"" -חם שלכם יהיה מוכן באמצעות לחיצה על כפתורי החובה להחליט כמה זמן יעבור לפני שהל

. אנא שימו לב כי זמן ההשהיה צריך לכלול את זמן האפייה של התוכנית. כלומר,  "– TIME"או  +
  בתום זמן ההשהיה, ישנו לחם חם המוכן להגשה. בתחילה, צריך לבחור בתוכנית ובמידת ההשחמה, 

כדי להגדיל או להקטין את זמן ההשהיה בתוספת  "– TIME"או  + TIME""  - ואז ללחוץ על כפתורי ה
  עשרה שעות. - דקות. זמן ההשהיה המרבי הוא שלוש 10קבועה של 

בערב, אם אתם רוצים שהלחם שלכם יהיה מוכן בבוקר הבא בשעה  8:30עכשיו השעה היא דוגמא: 
בגודל הכיכר, ואז לחצו על דקות: בחרו בתפריט שלכם, בצבע, ו 30-שעות ו 10בבוקר, כלומר, תוך  7
. לאחר מכן LCD -מופיע על תצוגת ה 10:30 - כדי להוסיף זמן, עד ש "– TIME"או  + TIME"" -ה

כדי להפעיל תוכנית השהיה זו. אתם יכולים לראות את הנקודה  START/STOP -לחצו על כפתור ה
תקבלו לחם טרי בשעה תבצע ספירה יורדת כדי להראות את הזמן הנותר.  LCD-מהבהבת, ותצוגת ה

  בבוקר. אם אינכם רוצים להוציא את הלחם מיד, משך הזמן בו נשמר הלחם חם הוא שעה אחת.  7:00
שימו לב: לאפיה מושהית בזמן אל תשתמשו במרכיבים המתקלקלים בקלות כגון ביצים, חלב 

  טרי, פירות, בצל וכד'.
  

  שמירת הלחם חם 
דקות לאחר האפייה. אם אתם רוצים להוציא את  60במשך  ניתן לשמור את הלחם חם באופן אוטומטי
  . START/STOP  - הלחם, כבו את התוכנית בעזרת כפתור ה

  

  זיכרון 
אם אספקת החשמל הופסקה במהלך הכנת הלחם, תהליך הכנת הלחם יימשך באופן אוטומטי במשך 

 15-ת יותר מ. אם הפסקת החשמל נמשכSTOP/ START-דקות, גם מבלי שתלחצו על כפתור ה 15
דקות, לא ניתן לשמור על הזיכרון וצריך להפעיל את אופה הלחם מחדש. אך אם הבצק אינו בשלב 

 -הכפתור מתקדם יותר משלב הלישה כאשר אספקת הזרם נפסקת, אתם יכולים ללחוץ על 
START/STOP  .מיד כדי להמשיך בתוכנית מההתחלה  

  
  סביבה 

ל טמפרטורות, אך יכול להיות הבדל בגודל הכיכר בין אפיה המכשיר יכול לעבוד היטב בטווח רחב ש
 34- ל 15בחדר חם מאוד לעומת אפיה בחדר קר מאוד. אנו מציעים כי טמפרטורת החדר תהיה בין 

  מעלות צלזיוס. 
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  תצוגת אזהרה:
), הטמפרטורה בפנים 1אחרי שהתוכנית נבחרה (ראו למטה, איור  "H:HH"אם התצוגה מראה:  .1

בוהה מדי. במצב כזה חייבים להפסיק את התוכנית. פתחו את המכסה ותנו למכשיר עדיין ג
 דקות.  20עד  10להתקרר במשך 

), מד 2(ראו למטה איור  START/STOPלאחר שלחצתם:  "E:EE"אם התצוגה מראה:  .2
 הטמפרטורה מנותק. אנא בדקו את המד בקפידה אצל מומחה מורשה. 

    

  

LIGHT MEDIUM DARK   Ⅰ　Ⅱ

                

LIGHT MEDIUM DARK   Ⅰ　Ⅱ

  
  1איור                                                          2איור                                 
  

  לפני השימוש הראשון 
ית המכשיר יפלוט מעט עשן וריח לא נעים כאשר תפעילו אותו בפעם הראשונה. זוהי תופעה טבע

 ותיפסק אחרי זמן קצר. וודאו שיש למכשיר מספיק חלל מאוורר. 
 אנא בדקו כי כל החלקים ואביזרי העזר הנלווים שלמים וללא פגם. .1
 " המופיעות בהמשך. ניקוי ותחזוקהנקו את כל החלקים בהתאם להוראות ה" .2
המכשיר, הפעילו את אופה הלחם כשהוא ריק במצב אפיה ואפו במשך כעשר דקות. לאחר קירור  .3

 נקו אותו שוב. 
  יבשו את החלקים ביסודיות והרכיבו אותם, כך שהמכשיר מוכן לשימוש.  .4
  

  איך להכין לחם 
ציר הנכון. קבעו את להב הלישה על גבי  ולחצו עד לנעילתה במקומהשימו את התבנית בעמדה,  .1

מומלץ  למקום. ותומתחבר ותמקליק ןעד שה ההינע. סובבו את זרועות הלישה בכיוון השעון
למלא חורים במרגרינה עמידה לחום לפני ששמים את זרועות הלישה, הדבר מונע מהבצק 

 להידבק מתחת לזרועות הלישה, וניתן להוציא את הלשים בקלות מהלחם. 
שימו את המרכיבים בתבנית הלחם. אנא הקפידו על הסדר המצוין במתכון. לרוב צריך לשים  .2

אז להוסיף סוכר, מלח וקמח. תמיד הוסיפו שמרים או אבקת קודם את המים או המרכיב הנוזלי, ו
אפיה כמרכיב האחרון. במקרה של בצק כבד עם הרבה שיפון או מנה של חיטה מלאה, אנו 

מציעים להפוך את סדר המרכיבים. כלומר, לשים קודם את השמרים היבשים ואת הקמח, ובסוף 
 את הנוזל, כדי לקבל תוצאת לישה טובה יותר.

  כמויות המרביות של קמח ושמרים שאמורים להיות בשימוש משתנות בהתאם למתכון. הערה: ה
בעזרת האצבע צרו גומחה קטנה בצד אחד של הקמח. הוסיפו שמרים לגומחה, ודאו כי השמרים  .3

 אינם באים במגע עם רכיבים נוזליים או עם מלח. 
 סגרו בעדינות את המכסה וחברו את התקע לשקע בקיר.  .4
 (תפריט) עד שהתוכנית הרצויה נבחרת.  Menu -ור הלחצו על כפת .5
 (צבע) כדי לבחור בצבע הציפוי הרצוי.  COLOR -לחצו על כפתור ה .6
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    גרם). 900גרם או  750(גודל הכיכר) כדי לבחור בגודל הרצוי ( LOAF SIZE -לחצו על כפתור ה .7
. ניתן לדלג על שלב זה – TIMEאו  + TIMEכוונו את זמן ההשהיה באמצעות לחיצה על כפתור  .8

 אם אתם רוצים שאופה הלחם יתחיל לפעול באופן מידי. 
 כדי להתחיל לעבוד.  START/STOP -לחצו על כפתור ה .9

), חיטה מלאה( WHOLE BREAD(צרפתי),  FRENCH(בסיסי),  BASICעבור התוכניות:  .10
SWEET (מתוק), ו - SANDWICH לה. (כריך), צליל צפצוף ממושך יישמע במהלך ההפע  

הדבר נועד להנחות אתכם להוסיף מרכיבים. פתחו את המכסה והוסיפו מרכיבים. אפשר שאדים 
 ישתחררו דרך חורי האוורור במכסה במהלך האפייה. זה נורמאלי. 

 - כשהתהליך הושלם, עשרה צלילי "ביפ" יושמעו. אתם יכולים ללחוץ על כפתור ה  .11
START/STOP את התהליך ולהוציא את הלחם. פתחו  שניות כדי להפסיק 5עד  3 - במשך כ

את המכסה, ותוך שאתם נעזרים בכפפות עבות לתנור, תפסו באופן יציב את ידית תבנית הלחם. 
סובבו את התבנית בניגוד לכיוון השעון, ומשכו בעדינות את התבנית כשהיא ישרה אל מחוץ 

 למכונה. 
  צידי הלחם מהתבנית.  השתמשו במרית עמידה בפני הידבקות כדי לשחרר בעדינות את .12

אזהרה: תבנית הלחם והלחם עלולים להיות חמים מאוד! תמיד נקטו אמצעי זהירות 
  והשתמשו בכפפות לתנור.

 הפכו את תבנית הלחם על משטח בישול נקי ונערו בעדינות עד שהלחם ייפול החוצה.  .13
 . שתפרסו אותודקות לפני  20- הוציאו בזהירות את הלחם מהתבנית וצננו במשך כ .14
בתום הפעולה, הלחם יישמר START/STOP -אם אתם מחוץ לחדר או לא לחצתם על כפתור ה .15

 חם באופן אוטומטי במשך שעה אחת, ואז תיפסק פעולת החימום. 
 כבו את כפתור ההפעלה כאשר המכשיר אינו בשימוש.  .16

כיכר  לפני פריסת הכיכר, השתמשו בוו כדי לשלוף החוצה את להב הלישה החבוי בתחתיתהערה: 
  הלחם. הלחם חם, לעולם אין להשתמש ביד כדי להסיר את להב הלישה.

  

  הקדמה מיוחדת  
  

  . ללחמים מהירים 1
כיכרות לחם מהירים נאפים עם אבקת אפיה וסודה לאפיה, המופעלות באמצעות לחות וחום. לשם 

ואת אפיית לחמים מהירים מושלמים, מומלץ לשים את כל הנוזלים בתחתית תבנית האפייה, 
המרכיבים היבשים למעלה. במהלך הערבוב הראשוני של הלחם המהיר, שומנים ורכיבים יבשים 

עשויים להתאסף בפינות התבנית, וייתכן שיהיה הכרחי לסייע למכונה לערבב כדי להימנע מגושי בצק. 
  במצב כזה, השתמשו במרית גומי. 

  

  . לגבי תוכניות מהירות ביותר 2
יכר בתוך שעה אחת במסגרת תוכנית מהירה מאוד. שתי התוכניות הללו אופה הלחם יכול לאפות כ

(מהיר  Ultra-fast-Iדקות. הלחם יהיה מעט יותר סמיך במרקם. תוכנית  58-יכולות לאפות לחם ב
) II מהיר מאוד( I  Ultra-fast-I, בעוד שתוכניתגרם 750היא עבור אפיית כיכר לחם במשקל  )Iמאוד 

-48א שימו לב: רכיב המים צריך לכלול מים חמים בטווח הטמפרטורות שבין . אנגרם 900היא עבור 
לבישול כדי למדוד את הטמפרטורה. טמפרטורת ֶּתְרמֹוֶמֶטר מעלות צלזיוס. חובה להשתמש ב 50

המים הנה קריטית מאוד לאיכות הביצוע של האפייה. אם טמפרטורת המים נמוכה מדי, הלחם לא 
את השמרים לפני ההתפחה,  תקלקלפרטורת המים גבוהה מדי, היא יתפח במידה הצפויה; אם טמ

  דבר אשר גם כן ישפיע מאוד על ביצוע האפייה. 
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  ניקוי ותחזוקה 
  נתקו את המכשיר מהחשמל והניחו לו להתקרר לפני הניקוי. 

תבנית האפייה: נקו בפנים ובחוץ באמצעות מטלית לחה. אל תשתמשו בחומרים חדים או  .1
להגנה על הציפוי העמיד בפני הידבקות. על התבנית להיות יבשה לגמרי לפני שוחקים, 

 ה.ברכהה
והשרו להב לישה: אם קשה להוציא את הבר של הלישה מהסרן, מלאו את המיכל במים חמים  .2

לשם ניקוי. נגבו בזהירות גם את הלהב ות. לאחר מכן ניתן להוציא בקלות דק 30 -משך כל
מו לב: הן תבנית הלחם והן להב הלישה הם חלקים הניתנים לניקוי במטלית כותנה לחה. אנא שי

 כלים. - בטוח במדיח
 מכסה וחלון: נקו את המכסה מבפנים ומבחוץ עם מטלית לחה במקצת.  .3
בית המכשיר: נגבו בעדינות את המשטח החיצוני של בית המכשיר באמצעות מטלית לחה. אל  .4

עלולים לפגום בגימור (פוליש) האיכותי של תשתמשו בחומרי ניקוי שוחקים לניקוי, כי הם 
 המשטח. לעולם אין לטבול או להשקיע את בית המכשיר במים לשם ניקוי. 

לפני שאופה הלחם נארז לשם אחסון, וודאו שהוא התקרר לחלוטין, שהוא נקי ויבש, ושהמכסה  .5
  סגור. 

  

  
  הקדמה למרכיבי לחם 

  לחם - קמח .1
ן (ִּדְבָקן), (לכן ניתן גם לכנותו קמח בעל שיעור גלוטן לחם הנו בעל תכולה גבוהה של גלוט- קמח

גבוה המכיל הרבה חלבונים), הוא בעל אלסטיות טובה, ויכול למנוע מהלחם לשקוע לאחר 
הלחם לאפיית - שתפח. ככול שרכיב הגלוטן רב יותר ביחס לקמח רגיל, כך ניתן להשתמש בקמח

לחם הוא המרכיב החשוב ביותר לאפיית - קמחלחם גדול יותר ובעל סיבים פנימיים טובים יותר. 
 לחם. 

  קמח פשוט  .2
קמח פשוט נוצר באמצעות ערבוב של חיטה רכה וקשה שנבחרה במיוחד, וישים לאפיית לחם 

 מהיר או עוגות. 
  קמח חיטה מלאה  .3

ה מלאה. הוא כולל את קליפת גרגרי החיטה וגלוטן. טקמח חיטה מלאה נוצר באמצעות טחינת חי
ה הוא כבד יותר ובעל ערך תזונתי רב יותר מאשר קמח רגיל. הלחם הנוצר קמח חיטה מלא

  מקמח חיטה מלאה הוא לרוב קטן בגודלו. מתכונים רבים משלבים לרוב בין קמח חיטה מלאה 
 לחם להשגת התוצאות הטובות ביותר. - לקמח

  קמח חיטה שחורה  .4
בים הדומה לקמח חיטה ", הוא סוג של קמח עשיר בסיסולתקמח חיטה שחורה, המכונה גם "

מלאה. כדי לשמור על הגודל הגדול לאחר התפיחה, חייבים להשתמש בו יחד עם אחוז גבוה של 
 לחם. - קמח

  אבקת עוגה  .5
אבקת עוגה מיוצרת באמצעות טחינה של חיטה רכה או חיטה בעל חלבון נמוך, אשר נועדה 

ה כושר הביצוע של השמרים, במיוחד לאפיית עוגות. אף שסוגי קמח שונים נראים דומים, למעש
או כושר הספיגה של סוגי קמח שונים, משתנה במידה רבה מאזור גידול אחד למשנהו, עקב 

סיבות הקשורות בגידול, בתהליך הטחינה, ובחיי המדף. ניתן לבחור בשוק המקומי בקמח 
 המיוצר ע"י חברות שונות כדי לבדוק, לטעום ולהשוות, ולבחור בקמח המפיק את התוצאה

 הטובה ביותר, בהתאם לניסיון שלכם ולטעמכם האישי. 
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  עמילן התירס ושיבולת שועל  .6

קמח עמילן תירס וקמח שיבולת שועל נוצרים באמצעות טחינה של תירס ושיבולת שועל, 
 בהתאמה. שניהם מהווים מרכיבים נוספים ליצירת לחם גס, ומשמשים להגברת הטעם והמרקם. 

  סוכר  .7
שוב מאוד להוספת טעם מתוק וצבע ללחם. בעודו מסייע להתפיח את הלחם סוכר הוא מרכיב ח

בכך שהוא משמש כחומר הזנה לשמרים. סוכר לבן מצוי בשימוש נרחב. לפעמים יש צורך מיוחד 
 בסוכר חום, אבקת סוכר או סוכר המופק מכותנה. 

  שמרים  .8
י, הגורם ללחם השמרים עוברים תהליך התפתחות בבצק הנא, ואז מפיקים פחמן דו חמצנ

להתרחב, והופך את הסיבים הפנימיים לרכים. אולם, ההתרבות המהירה של השמרים זקוקה 
  לפחמימות שבסוכר ובקמח כמקור תזונה. 

  כפית של שמרים בזק ("אינסטנט"). 3/4כפית שמרים יבשים אקטיביים = 
  .של שמרים בזק ("אינסטנט") שמרים יבשים אקטיביים = כפית אחתוחצי כפית 

  שמרים יבשים אקטיביים = כפית וחצי של שמרים בזק ("אינסטנט").  שתי כפיות
שמרים יש לאחסן במקרר מפני שהם יתקלקלו בטמפרטורה גבוהה. לפני השימוש, בדקו את 

המדף של השמרים שלכם. לאחר כל שימוש, אחסנו אותם חזרה במקרר -התאריך ואת חיי
. הדרכים מקולקליםלתפוח נובע משמרים  בהקדם האפשרי. לרוב, הכישלון של הלחם

 המתוארות להלן יסייעו לכם לבדוק האם השמרים שלכם טריים ופעילים או לא.
  מעלות צלזיוס) לתוך כוס מדידה.  45-50מזגו חצי כוס מים חמים (בטמפרטורה של   )1(
שמרים מעל  כפיות 2שימו כפית אחת של סוכר לבן בתוך הכוס ובחשו. לאחר מכן בזקו   )2(

 ים. המ
 דקות. אל תערבבו את המים.  10-שימו את כוס המדידה במקום חם לפרק זמן של כ )3(
 פעילים.  אינםהקצף יעלה וימלא כוס אחת. אחרת השמרים  )4(

  מלח  .9
מלח הוא מרכיב הכרחי לשיפור טעם הלחם וצבע הציפוי. אך מלח גם עלול למנוע מבעד 

השמרים לתפוח. לעולם אל תשתמשו במלח רב מדי במתכון. אם אינכם רוצים להשתמש במלח, 
 השמיטו אותו. הלחם יהיה גדול יותר ללא מלח. 

  ביצים  .10
ין יותר וגדול יותר, ולהוסיף טעם ביצים יכולות לשפר את מרקם הלחם, לעשות את הלחם מז

 מיוחד של ביצים ללחם. כאשר משתמשים בהן, חובה לקלפן ולערבבן בצורה אחידה. 
  שומן, חמאה ושמן צמחי  .11

המדף. חמאה צריך להמיס או לקצוץ -שומן יכול לגרום ללחם להיות רך יותר ולהאריך את חיי
שווה ואחידה כאשר אתם מוציאים לחלקיקים קטנים לפני השימוש, כדי לערבב אותה בצורה 

 אותה מהמקרר. 
  אבקת אפיה  .12

(מהיר  Ultra-Fast - אבקת אפיה משמשת בעיקר כדי להתפיח את הלחם שנאפה בתוכנית ה
מאוד) ואת העוגה. אבקת האפייה אינה זקוקה לזמן התפחה ומפיקה גז היוצר בועות או מרכך 

 את מרקם הבצק, והיא מיישמת עקרון כימי. 
  סודה  .13

 ותו עקרון כנ"ל. ניתן גם להשתמש בה בשילוב עם אבקת אפיה. א
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  מים ונוזלים אחרים  .14
מעלות צלזיוס היא  25 - ל 20מים הם רכיב הכרחי לאפיית לחם. באופן כללי, טמפרטורת מים בין 

מעלות צלזיוס לשם השגת  45-50המתאימה ביותר. אך טמפרטורת המים צריכה להיות בין 
(מהיר ביותר). ניתן להמיר את המים בחלב  Ultra-Fastשיית לחם בתוכנית מהירות התפחה לע

אבקת חלב, העשויה לחזק את טעם הלחם ולשפר את צבע  2% -טרי, או במים מהולים ב
הציפוי. מתכונים אחדים ממליצים על שימוש במיץ לשם הגברת טעם הלחם, למשל: מיץ 

  תפוחים, מיץ תפוזים, מיץ לימון וכן הלאה. 
  

  
  משקל המרכיבים 

  אחד מהצעדים החשובים ביותר לשם אפיית לחם טוב הוא השימוש בכמות הנכונה של המרכיבים. 
מומלץ מאוד להשתמש בכוס מדידה ובכפית מדידה כדי לקבוע את הכמות המדייקת, אחרת הבצק 

  יושפע מאוד. 
  שקילת מרכיבים נוזליים  .1

  ס מדידה. יש למדוד מים, חלב טרי או תמיסת אבקת חלב בכו
  בחנו את הדרגה של הנוזל בכוס המדידה בעיניכם, במצב ישר של הכוס. 

כאשר אתם מודדים שמן בישול או מרכיבים אחרים, נקו את כוס המדידה ביסודיות כך שלא 
 יישארו בה מרכיבים אחרים. 

  מדידת אבקה יבשה  .2
ת שפת הכוס בעדינות יש להחזיק אבקה יבשה בתנאים טבעיים ובאריזה לא צפופה מדי. ישרו א

 בעזרת להב כדי להבטיח מדידה מדויקת. 
  סדר המרכיבים  .3

יש לשים לב לסדר שבו מוסיפים את המרכיבים. באופן כללי, הסדר הוא: מרכיבים נוזליים, 
ביצים, מלח ואבקת חלב וכו'. כאשר שמים את המרכיבים, אין להרטיב את כל הקמח באמצעות 

יח רק על קמח יבש. כלל חשוב: שמרים אינם יכולים לגעת הנוזלים. את השמרים ניתן להנ
במלח. לאחר שהקמח נלוש במשך זמן מה, צליל צפצוף מזכיר לכם להוסיף רכיבי פירות לתוך 
התערובת. אם רכיבי הפירות יתווספו מוקדם מדי, טעמם יתקהה עקב ערבוב ממושך. כאשר 

ל תוסיפו את המרכיבים אתם משתמשים בפונקצית ההשהיה במשך זמן רב, לעולם א
  המתקלקלים בקלות, כגון ביצים או פירות. 
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  מדריך לפתרון בעיות 
 

 מס' בעיה סיבה פיתרון
נתקו את אופה הלחם ונקו את גוף 
  החימום, אך היזהרו שלא להיכוות

כמה רכיבים נדבקו לגוף 
החימום או בסמוך אליו, 

בשימוש הראשון גוף החימום 
  מן על פני השטחמרוח בש

  עשן מחור האוורור
  בעת האפייה

1 

הוציאו את הלחם החוצה מיד מבלי 
 לשמור אותו בחימום

הלחם נשמר חם והושאר 
בתבנית הלחם זמן רב, כך 
  שיותר מדי מים מתאדים

הלחם נפול בחלקים 
האמצעיים והציפוי 
  התחתון עבה מדי

2 

לאחר הוצאת הלחם, שימו מים 
רו את חמים בתבנית הלחם והש

דקות. לאחר  10המערבל במשך 
 מכן הוציאו אותו החוצה ונקו אותו.

יר צהמערבל נדבק בחוזקה ל
 בתבנית הלחם

קשה מאוד להוציא את 
  הלחם החוצה

3 

. התהליך הנבחר אינו 1 בחרו בתהליך הנכון.
 מתאים.

מערבב את המרכיבים 
באופן לא אחיד ואינו 

  אופה היטב

4 

זרו על ערבבו שוב את המרכיבים וח
 הפעולה אם זמן הבצק ארוך מדי

 - . לאחר ההפעלה, כפתור ה2
START/STOP  נלחץ
  והתהליך הושהה

אל תפתחו את המכסה במהלך 
 התפיחה האחרונה

. לאחר ההפעלה המכסה 3
נפתח מס' פעמים והלחם 

  יבש, הציפוי אינו חום
בדקו את חור המערבל, ואז הוציאו 
 את תבנית הלחם החוצה והפעילו

ללא עומס. אם הפעילות אינה תקינה 
 ורגילה, צרו קשר עם השירות 

. ההתנגדות לבחישה 4
גבוהה מדי, עד שהמערבל 

אינו יכול להסתובב וכמעט 
  ולערבל כהלכה

 START/STOP -לחצו על כפתור ה
ונתקו את אופה הלחם מהחשמל, 

לאחר מכן הוציאו החוצה את תבנית 
הלחם ופתחו את המכסה עד 

 יתקרר. אופהשה

הטמפרטורה באופה הלחם 
 גבוהה מכדי לאפות לחם

אחרי  "H:HH"מציג: 
  שלוחצים

 -על כפתור ה
START/STOP 

5 

בדקו האם תבנית הלחם מונחת 
ומקובעת למקומה כהלכה, והאם 

הבצק הוכן בהתאם למתכון 
 והמרכיבים נשקלו באופן מדויק

תבנית הלחם מורכבת באופן 
הבצק כמות לא נכון או ש

 מכדי לערבל אותו הגדול

שומעים את רחשי 
המנוע אך הבצק עדיין 

  אינו מעורבל
6  

בדקו את הגורמים הנזכרים לעיל, 
הפחיתו את הכמות לפי מידת הצורך 

 ובהתאם לסיבות האמיתיות

יותר מדי שמרים או קמח, או 
יותר מדי מים, או טמפרטורת 

 סביבה גבוהה מדי

הלחם כה גדול עד 
שהוא דוחף את 

  המכסה
7 
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בדקו את הכמות ואת רמת 
 הפעילות של השמרים

היעדר שמרים או שכמות השמרים 
אינה מספקת. יתרה מכך, לשמרים 

עלולה להיות רמת פעילות נמוכה 
כאשר טמפרטורת המים גבוהה מדי, 
 או כאשר השמרים מעורבבים עם מלח

גודל הלחם קטן 
מדי או הלחם אינו 

 8  תופח

ים הפחיתו את כמות הנוזל
ושפרו את מידת הסמיכות  של 

 הבצק

כמות הנוזלים כה מרובה, עד שהבצק 
 רך, וגם יותר מדי שמרים

הבצק גדול במידה 
שהוא מציף את 
  תבנית הלחם

9 

לחם או באבקה - השתמשו בקמח
 חזקה

. הקמח בו נעשה שימוש אינו אבקה 1
הלחם נופל  חזקה ואינו יכול לגרום לבצק לתפוח

בחלקים 
 האמצעיים בעת
  אפיית הבצק

10
השתמשו במרכיבים 
 בטמפרטורת החדר

. קצב השמרים מהיר מדי או 2
 טמפרטורת השמרים גבוהה מדי

בהתאם ליכולת ספיגת המים, 
 התאימו את המים במתכון

. כמות מים עודפת הופכת את הבצק 3
 לרטוב ורך מדי

שקל הלחם מ . יותר מדי קמח או פחות מעט מים1 הפחיתו קמח או הוסיפו מים
גבוה מדי היות 

וצירוף החומרים 
יצר צפיפות 
  גבוהה מדי

הפחיתו את כמות המרכיבים 11
 המתאימים והוסיפו שמרים

. יותר מדי מרכיבי פירות או יותר מדי 2
 קמח חיטה מלאה

הפחיתו את כמות המים בהתאם 
 לצורך ובדקו את המלח

החלקים  . יותר מדי מים או היעדר מלח1
לולים האמצעיים ח

לאחר שחותכים 
  את הלחם

12
 . טמפרטורת המים גבוהה מדי2 בדקו את טמפרטורת המים

נקו את הבצק ביד לפני הבחישה  . יש מרכיבים בעלי רמת גלוטן גבוהה 1
 בלחם, כגון חמאה, בננות וכו'.

  שטח הלחם נדבק
  לאבקה יבשה

13
בדקו את המים ואת הצירוף 

 המכאני של אופה הלחם
 טורת המים גבוהה מדי. טמפר2

אם צבע האפייה כהה מדי ביחס 
לצבע המצוין במתכון שבו יש 

כפתור סוכר רב, לחצו על 
START/STOP  כדי לכבות את

דקות לפני הזמן,  5-10המכשיר 
והוציאו את הלחם החוצה לאחר 

 20ששמרתם אותו חם במשך 
 דקות מבלי לפתוח את המכסה. 

בעלי  מתכונים או מרכיבים שונים הנם
השפעה רבה על תהליך אפיית הלחם, 

צבע האפייה יעשה כהה מאוד בגלל 
 הרבה סוכר

הציפוי עבה מדי 
וצבע האפייה כהה 
מדי כאשר אופים 
עוגות או מאכלים 
  עם הרבה סוכר

14

 
 
 
 
 

יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל והתקע. אין להשתמש במכשיר 
ו. תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו במקרה שכבל החשמל ו/או התקע ניזוק

 אך ורק במעבדת שירות מוסמכת. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף החוברת.
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  מתכוני אפיית לחם
  

  יחסי כמויות                   
  גרם 145  =             כוס 1      

  

  מ"ל 250  =    וס         כ 1      
  מ"ל 15  =       כף  1
  כפיות 3  =       כף  1
  מ"ל 5  =       כפית  1
  גרם 8  =  חב' שמרים יבשים  1

 
  לחם לבן .1

  גרם 900 גרם 750  גודל כיכר
          כוס 1 1/8 כוס 1  מים

  כפיות 2  כפיות     11/2  מלח                          
  כפות 1/2 2 כפות            2 סוכר                         
  כוס 1         כוס 3/4 חיטת דורום סמולינה   
          כוסות 2 1/3          כוסות 1 3/4  קמח לחם                  

 כפית 1 כפית 1  שמרים יבשים
  כפות  2 1/2  כפות 2  שמן

 FRENCHתוכנית: 
  

 לחם אגוזים וצימוקים .2
  מוקים לאחר הישמע האות הקולי בשלב השני של הכנת הלחם. את האגוזים והצי יפוטיפ: הוס
  גרם 900 גרם        750  גודל כיכר

  כוסות 1/4 1         כוס 1  מים או חלב
  כפות 3  כפות           2  מרגרינה או חמאה       

 כפיות 2 כפיות    1/2 1  מלח
  כפות  3  כפות           2  סוכר  

  כוסות 3 1/2 כוסות 3    קמח לחם               
   כפיות 1/5 1  כפית      1  שמרים יבשים

 גרם 75 גרם           50  צימוקים
 גרם 40 גרם           30  אגוזי מלך קצוצים        

  BASICתוכנית: 
  

  מקמח מלאלחם  .3
  גרם 900  גרם        750  גודל כיכר

 כוס 1 1/8 כוס 1  מים 
  כפות 2  כפות      1/2 1  מרגרינה או חמאה       

  כפיות    1/2 1 כפית            1  מלח
  ת           וכפי 3  ת           וכפי 2  סוכר  

          כוסות 1 3/4         כוסות 1 1/3 קמח לחם                  
          כוסות 1 3/4          כוסות 1 1/3  קמח מחיטה מלאה

 כפית      1  כפית   0.9  שמרים יבשים            
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    WHOLE WHEATתוכנית: 
  
  
  
  
  
  

  לחם חיטה .4
  גרם 900  גרם        750  גודל כיכר

  כפות 1 2/3כוס +  3/4  כפות 1 1/3כוס +  1/2  מים
 כפות 3 כפות      1/2 2 סוכר                         
  כפית 1/2 1  כפית            1  מלח                         

  כפות 2  כפות      1/2 1  ה או מרגרינה      חמא
  כפות 1/2 1  כף                1  דבש                        

  2 2  ביצים
 כוסות 3 1/3          כוסות 2 2/3  קמח מחיטה מלאה      
  כפיות 2  כפית      1/4 1 שמרים יבשים             

  WHOLE WHEATתוכנית: 
  

  לחם לבן מסורתי .5
  גרם 900 גרם        750  גודל כיכר

  כוס 1 1/4  כוס 1  מים 
  כפות 1/2 1 כף               1 מרגרינה או חמאה       

  כפית 1 1/2  כפית            1  מלח
  כפות 2 כפות     1/2 1  חלב אבקת 
  כפות 3  כפות      2  סוכר  

  כוסות 3 1/2            כוסות 3  קמח לחם
 כפיות 1/5 1  כפית    1   שמרים יבשים

  BASICתוכנית: 
  

  לחם מתוק .6
  גרם 900  גרם        750  גודל כיכר

  כוס  3/4          כפית 1כוס +  2/3  חלב טרי                    
 כפות 2 כפות     1/2 1 מרגרינה או חמאה       

  2  1  ביצים  
  כפית            1  כפית            1  מלח   
  כפות 2 כפות      1/2 1  דבש

  כפות 4  כפות           3  סוכר  
  כוסות 3 1/2            כוסות 3  קמח לחם                  
  כפית 1  כפית      0.9  שמרים יבשים             

  SWEETתוכנית: 
  

  לחם תפוחי אדמה .7
  גרם 900 גרם        750  גודל כיכר

  כפות 2 1/2 כוס + 3/4         כוס 2/3  מים או חלב
 כפות 2 כפות    1/2 1 מרגרינה או חמאה       

  1  1  ביצים  
  גרם 150 גרם         120 מחית תפוחי אדמה      

  כפית 1 1/2  כפית            1  מלח
  כפות 3 כפות           2  סוכר  

 ותוסכ 3 1/8     כוסות1/2 2  קמח לחם                  
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  כפית1   כפית 0.8         שמרים יבשים     
  BASICתוכנית: 

  
  
  

  
  לחם סודה אירי .8

         כפות 2/31כוס +  3/4  רוויון                         
 2  ביצים                        

 כפות     2  שמן
  כוסות 3 1/3 קמח רגיל (לא תופח)   

  כוס 1/2  סוכר
  כפיות 4 סודה לשתייה             

  כפית 1/2  מלח
         כוס 1  צימוקים

  QUICKתוכנית: 
  
  לחם גזר .9

  גרם 900 גרם        750  גודל כיכר
  כוס 1 1/8 כוס 1  מים

 כפות 2 כפות      1/2 1  חמאה   
  כוסות 3 2/3  כוסות 3 קמח לחם                  

  גרם 70  גרם           56גזרים חתוכים לקוביות קטנות                     
  כפית            1 כפית            1 מלח                         

  כפות 1/2 2  כפות           2  סוכר
 כפית  1   כפית            0.9  שמרים יבשים

  BASICתוכנית: 
  

  לחם פסטו מהיר .10
  גרם 900 גרם        750  גודל כיכר

  כוס 1 1/4 כוס 48°C       (  1מים חמים (
 סכו 1/2                פותכ 3  סטו מוכן                  פ

  כפות 2  כפות     1/3 1                     אבקת חלב
  כפות 2 כפות     1/3 1  סוכר

  כפית 2/3  כפית        1/2  מלח                         
  כוסות 3 1/3 כוסות 2 2/3 קמח לחם                   

           כפות 2             ףכ 1                     שמן
 ת          וכפי 4   ת          וכפי 3  שמרים יבשים

  ULTRA-FASTתוכנית: 
  

  מלך לחם אגוזי .11
  גרם 900  גרם        750  גודל כיכר

         כף 3/4כוס +  2/3         כפית 1כוס +  1/2  חלב
 2 2  ביצים                         

  כפות           5  כפות           4 חמאה                  שמן
  כפות           5  כפות           4  סוכר
  תוכפי 2 ת       וכפי 1 1/2  מלח

  כפית 1  כפית         3/4  קליפת לימון                
  כוסות 3 1/3 כוסות 2 2/3  קמח לחם                  
  גרם 60  גרם           40    אגוזי מלך קצוצים      
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  כפיות 1/5 1  כפית            1  שמרים יבשים             
 SWEETתוכנית: 

   
  
 

 
  

  לחם אגוזים וצימוקים בקינמון .12
  גרם 900  גרם        750  גודל כיכר

  כפות 2כוס +  1  כפות 1/22כוס +  3/4  מים
 כפות 3 כפות            2  שמן  
  כפית 1       כפית  3/4  קינמון

  כפות 2                פותכ 1/21  סוכר חום כהה            
  גרם 80 גרם            60  צימוקים
  גרם 80  גרם            60  אגוזים
 כפיות 2 כפיות    1/2 1  מלח  

  כוסות 3 1/8          כוסות 2 1/3  קמח לחם                  
  כפית 1  כפית 0.9 שמרים יבשים            

  SWEETתוכנית: 
 

  לחם תירס .13
                 כפות 2כוס +  1/3  חלב

  3  ביצים  
 כוס 1/3 מרגרינה או חמאה      

  כוס 1/4  סוכר
  כפית 1  מלח

 ותכוס 2 1/3  קמח רגיל (לא תופח)   
  כוס 1 קמח תירס                 
 כפיות 4 1/2  אבקת אפייה              

  QUICK תוכנית:
  

  לחם צרפתי קלאסי .14
  גרם 900 גרם        750  גודל כיכר

  כוסות 1 1/8 כפות 1/22כוס +  3/4  מים
  כפיות 1/2 1  כפית             1  מלח

 כפות 3 כפות         2 סוכר                         
  כוסות 3 1/3  כוסות 2 2/3  קמח לחם                  

  כפיות 1/5 1  כפית     1       שמרים יבשים        
  כפות 2  תוכפ 1/2 1  שמן

  FRENCHתוכנית: 
  

    מהיר - לחם גבינה ופלפל גרוס .15
  גרם 900 גרם        750  גודל כיכר

 כוסות 1 1/8 כפות 1/22כוס +  48°C       (  3/4מים חמים (
 גרם 55 גרם           40  גבינת עיזים רכה         

  כפות 3            כפות 2  חלב אבקת 
  כפית 1  כפית        2/3  מלח
  כפות 3 כפות      2  סוכר

  כפות 1/3 1  כף              1  פלפל שחור גרוס         
  כוסות 3 1/2  כוסות 2 3/4  קמח לחם                   
  כפיות 4  כפיות          3  שמרים יבשים             

  כפות 2  ףכ 1  שמן  
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  ULTRA-FASTתוכנית: 
  
  
  

  
  

  לחם מתוק עשיר .16
  גרם 900 גרם        750  גודל כיכר

1/2 כוס1/2  מים 
  כפות 1 1/2כוס +  

 3 2  ביצים
  כפות 3  כפות            2  שמן
  כפות 2  כפות            1/21  סוכר

  כפיות 2  כפיות     1/2 1  מלח    
  ותכוס 3 2/3  כוסות 2 3/4 קמח לחם                  

 גרם 75 גרם            50  צימוקים
  כפיות 1/5 1  כפית             1 שמרים יבשים            

   SWEETתוכנית: 
  

 לחם חג .17
  גרם 900  גרם        750  גודל כיכר

          כפות 2כוס +  1/3          כף 1/2כוס +  1/3  מים
 כף 3/4כוס +  2/3                כפית 1כוס +  1/2  חלב

  כפות 3  כפות            2  שמן  
  כפיות 2  כפיות     1/2 1  מלח
  כפות            4 כפות            3  סוכר

  כוסות 3 1/3  כוסות 2 2/3  קמח לחם                  
 גרם         80 גרם         60  אגוזים קצוצים            
  כפית 1  כפית 0.8  שמרים יבשים             

  SWEETתוכנית: 
  
  

  תפוח עץ פריך .18
  תפוחי עץ בינוניים לבישול     6
  מיץ לימון    כפית  1

  סוכר חום    כוס 1/2
  קמח רגיל (לא תופח)    כוס 1/2
  קוואקר (שיבולת שועל)    כוס 1/3
  חמאה או מרגרינה (מרוכך)    כפות 6

  DESSERTתוכנית: 
  

  פודינג אורז .19
  ביצים מוקצפות קלות     3

  חלב  ות כוס 1 3/4
  אורז מבושל  ותכוס 1 1/2
  סוכר    כוס 1/2
  צימוקים (אופציה)    כוס 1/2
  שנף (וניל)    כפית 1
  קינמון    כפית 1

   DESSERTתוכנית: 
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  הריב .20
  כוסות 4      אננסשדה או  תותי
  כוסות 3/4        עמילן
  כוסות 1 3/4        סוכר 

  כפות 3        מיץ לימון
  בחשו את כל המרכיבים בקערה. 

  .JAM: תוכניתבחרו ב
   

  עוגת דבש .21
  4        ביצים
  כוס 2/3        סוכר
  כפית 2/3        מלח 
  כפות 2 1/2        דבש
  כפות 2 1/2        חלב

  כוס 1      קמח תופח
  כפות 4      שמן לעוגה

  כפית 1/2      שמרים יבשים
  . בחשו את הביצים, סוכר ומלח במיכל עד לקבלת מרקם תפוח. 1  אופן ההכנה: 

  ל ידי בחישה ביד. . הוסיפו קמח תופח וערבבו ע2     
  . הוסיפו חלב וערבבו על ידי בחישה ביד.3    
  . משחו את השמן על דפנות וקרקעית התבנית, הוסיפו את כל המרכיבים, השתמשו 4    

  CAKEבתוכנית "עוגה"           

  
  

 מתכון לחולי צליאק
  

  חומרים:
  ביצים טרופות 2

  בכוסות מים או חל 1 1/4
  כפית מלח

  כפות סוכר 2 1/2
  כפות חמאה, מרגרינה או שמן זית 1 1/2
  כוסות קמח נטול גלוטן (מרמולייט) 3 1/3
  ק"ג קמח) 1/2 -כפות שמרית (או כמות שמרים ללא גלוטן המתאימה ל 2 1/2

  
  מאוד מומלץ:

  להוסיף לנוזלים –כף חומץ מאיכות טובה (תפוחים)  1
  )xanthan gumכפית קסנטן גאם (  1
  כוס מים) 1/4(+ כפיות סיבי פייברקס דקים  2

להחליף כוס עד כוס ושליש קמח מרמולייט בקמח אחר או תערובת (כגון קמח אורז, סויה, תפוח"א, חומוס או 
 MIX B  שלDR SCHAR(  

  
  אופציונאלי:

  כוס תוספת שומשום או חמניות או צנוברים או אגוזים 1/2
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  תבלינים (ללא גלוטן)
  
  
  
  
  

  הכנה:
  בניתמרכיבים את כנף הבחישה בתוך הת .1
מכניסים את החומרים לתבנית לפי הסדר שבו מפורטים (כל הרטובים, אח"כ המלח הסוכר וכל היבשים  .2

  ולבסוף השמרים)
  .Basic 1או תוכנית   Quick 4תוכנית  – ית למכונה ומפעילים על פי הוראותמכניסים את התבנ .3
דקות לאחר  10 -ות קלות) כבאמצעות כפפות מבודדות, להוציא את הכיכר (על ידי הפיכת התבנית וטפיח .4

 גמר האפיה ולא להשאירה בתבנית
 לפרוס הכיכר מיד כשמתקררת .5
 ימים או להקפיא 3ניתן לשמור במקרר עד  .6
 .לחם קפוא או מהמקרר ניתן להפשיר ולחמם בתנור מיקרוגל ו/או טוסטר אובן, או במצנם .7
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  היפטרות ידידותית לסביבה
  לכת מוצר זה כראוי, אתם תורמים למניעת תוצאות בהקפדה על נוהלי סילוק והש

  שליליות עבור הסביבה ובריאות הציבור, אשר עלולים להיגרם מטיפול וסילוק 
  הסמל על גבי המוצר מציין כי אין להשליך מוצר  פסולת מוצר זה באופן בלתי ראוי.

  זה לאשפה הביתית ובמקום זאת יש להביאו לנקודת איסוף לצורך מחזור של 
  וצרים בהתאם לתקנות סילוק פסולת.מ

  פרטים נוספים בנושא ניתן לקבל ברשות המקומית.
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