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ילדים

קפולסקי  קונדיטוריה 
רבים  )ובשביל  בשבילי 
שגדלו בשנות השבעים 
והשמונים( היא יותר מכל דבר אחר 

זיכרון ילדות מתוק. 
נוסעת  הייתי  השבעים  בשנות 

פבאופן מיוחד לסניף קפולסקי הוו
תיק ברחוב אלנבי פינת ביאליק 

בתל אביב. 
במקום היו שני שולחנות ברזל 
עגולים וכמה כיסאות קטנים. היינו 
מזמינים סברינה אלוהית, או עוגת 
היער השחור )בלק פורסט( טעימה 

ונימוחה.
טוב  שם  צברה  הקונדיטוריה 
הפכה  השמונים  שנות  ובתחילת 
לרשת בתי קפה בשיטת זיכיונות. 
העיקר היה תמיד העוגות, ובראשן 

הבלק פורסט. 
פכיום נמצאים המבנים של קונדי

טוריית קפולסקי באזור התעשייה 
של נתניה. 

סיבה טובה לקפוץ לבקר ולבקש 
מהקונדיטור הראשי יהודה אקריש 
להסביר לנו איך מכינים עם או עבור 

הילדים את עוגת הבלק פורסט.

החומרים לבסיס: 150 גרם חלמונים 
)6 ביצים גדולות מופרדות(, 1/4 
כוס סוכר, 1/2 כוס שמן, 3/4 כוס 
קמח, 50 גרם קקאו, כפית אבקת 
אפייה, 220 גרם חלבונים )6 ביצים 

גדולות(.
החומרים לקצפת: 2 מכלי שמנת 
מתוקה להקצפה, 1/4 כוס סוכר, 1 

כף פודינג וניל.
החומרים לסירופ: 25 גרם סוכר, 75 
מ”ל מים, כף ליקר דובדבנים, כוס 

מלית דובדבנים. 
אופן הכנת הסירופ: להרתיח את 
המים והסוכר עד המסה. מצננים 

ונוסיפים את ליקר הדובדבנים.
אופן הכנת עוגת הבסיס: מקציפים 
6 חלמונים ורבע כוס סוכר לקצף 
לקערה.  ומעבירים  ותפוח  בהיר 

פשוטפים ומייבשים את קערת ההק
צפה ואת המקציף.

פמקציפים חלבונים ומוסיפים בהד
רגה חצי כוס סוכר עד שמתקבל 

קצף יציב.
מקפלים בעדינות את החלמונים 

לקערה עם החלבונים.
בקערה נפרדת מערבבים את כל 
קקאו  קמח,  היבשים:  החומרים 

ואבקת אפייה.
הביצים  תערובת  לתוך  מנפים 
ומערבבים היטב בתנועות קיפול 
עד שכל התערובת נבלעת לתוך 

קצף הביצים.
פיוצקים כף אחת גדושה מהתערו

בת לתוך קערה נפרדת ומערבבים 
עם השמן.

שהתקבלה  העיסה  את  מחזירים 
ומערב המרכזית  הקערה  פלתוך 

בים היטב. מעבירים את התערובת 
לתבנית קפיצית משומנת. אופים 
בחום של 180 מעלות למשך 40 
דקות במרכז התנור. לאחר צינון 
העוגה מסירים מעט מהקרום העליון 
של העוגה וחותכים אותה לרוחבה 

לשלוש שכבות. 
מקציפים את חומרי הקצפת )שמנת 

מתוקה, סוכר ופודינג( ומעבירים 
לשק זילוף.

העוגה  של  התחתון  השליש  על 
מספיגים כשליש מכמות הסירופ. 
קצפת  עיגולי  שלושה  מציירים 

שמנמנים. 
מציירים  העיגולים  בין  במרווח 
עיגולים במלית הדובדבנים. מניחים 

את שכבת העוגה השנייה. מספיגים 
בסירופ, חוזרים על עיגולי הקצפת 

ועיגולי מלית הדובדבנים.
פמניחים את שכבת העוגה העליו

נה, מספיגים בסירופ ומצפים את 
העוגה והדפנות בקצפת, מקשטים 

בדובדבנים ובתלתלי שוקולד.
נגה רוזנברג

מבשלים ביחד
הקונדיטור של קפולסקי בנתניה, יהודה אקריש, 

מסביר כיצד מכינים עם הילדים עוגה מתוקה במיוחד

השף אקריש. חוויה מתוקה

 אופנה

את  מפספסים  רבים  הורים 
קניית  של  המדויק  התזמון 
מגפי גומי לגשם ונעלי בית 
לדעת  כדאי  בחורף.  מפנק  לחימום 
שמגפיים ונעלי בית באמת קונים מהר, 
בדיוק כמו בשיר אם לא תקנו מהר - לא 

פיישאר. צוות המומחים של רשת “במבי
נו” מכירים את הבעיה, ולכן הם מציעים כבר בתחילת החורף 
סט תואם של מגפי גומי ונעלי בית עם הדמויות שהילדים 
אוהבים - דורה ודייגו. זו הזדמנות להתחדש במגפי גשם ונעלי 

בית בצבעי כחול, ורוד ואפור.  
לי דניאל

מתכוננים לחורף
רשת “במבינו” מציעה לילדים סט 

של מגפי גומי לגשם ונעלי בית

בילוי

“מיני ישראל”, פארק 
פהמיניאטורות, הממו

יערוך  בלטרון,  קם 
חנוכה, פסטיבל של הופפ  בימי
פעות והצגות. במהלך ימי הפעי

לות ייערך בפארק טקס הדלקת 
נרות וחלוקת סופגניות.

בין ההצגות שיעלו בחג הקרוב 
במיני ישראל: “נשף החנוכה של 

סיגי הסופגנייה ורון הסביבון”, “הדרקונית שהביאה את האור”, 
“חג החנוכה של הפיה” ו”נס חנוכה בקצה היער”. 
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מתכוננים לחנוכה
פארק מיני ישראל מארח הצגות 

ומופעים בהשראת חג האורות

 פעילות

פאם אתם מחפשים פעי
פלות לחנוכה אתם מוזמ

שמנא  הבד  לבית  נים 
מאפשר  האוויר  כשמזג  בחגור. 
סיורים  במקום  מתקיימים  זאת, 

פבמטע הזיתים, הכוללים מסיק ויי
צור שמן בבית הבד בליווי הרצאה 
על התהליך. במרכז המבקרים של 
בית הבד תמצאו שמן זית משובח, 

קונפיטורות ביתיות, גבינות עזים, דבש מעולה, זיתים מצוינים, 
סבונים עבודת יד מחומרים טבעיים בלבד ומבחר יינות.

לי דניאל

סיפורי בד
 בית הבד שמנא במושב חגור 

הוא מקום מקסים לילדים
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תכירו את זה ־ פורטל “את זה” עוסק בלימוד נושאים חשובים בדרך חווייתית באמצעות יצירה, משחקים להדפסה, דפי העשרה, עצות שימושיות ובילוי


