
שישי בדנון סדרת השתלמויות בישול חובקות עולם

בשנים האחרונות זוכים מטבחי העמים למקום של כבוד 
בקולינריה העולמית. שפים גדולים מן העולם מיישמים 

טכניקות בישול מערביות עם טעמים מתרבויות אוכל 
רחוקות והמסעדות האתניות משגשגות.

סדרה זו, נועדה להעניק בסיס ידע רחב במטבחי 
העולם. היא תוכננה להעניק השראה וידע רחב לטבחים 

ולאנשי מקצוע אך מתאימה גם לטבחים חובבים. 

הקורסים בני 5 מפגשים כל אחד סוקרים את חומרי 
הגלם, הטכניקות והטעמים של כל מטבח. הלימודים 

מתקיימים במתכונת הדגמה ולאחריה מתרגל כל משתתף 
באופן אישי את החומר הנלמד. 

הקורסים מועברים בימי שישי בקמפוס בית הספר בנמל 
תל אביב על ידי סגל השפים של בית הספר ומרצים 

חיצוניים. 

מטבחי עולם // אסיה



המטבחים של דרום מזרח אסיה 
רביב גרה 

בשנים האחרונות תופסים המטבחים של דרום מזרח אסיה מקום הולך וגדל 
בתפריט העולמי. אלו הם מטבחים עשירים בטעם, המבוססים על מגוון חומרי 

גלם נגישים וטכניקות יחודיות. 

מטרת קורס זה היא להציג את חומרי הגלם, הטכניקות ומנות מייצגות של 
מטבח זה בדגש על המטבחים של תאילנד וויאטנם.

רביב גרה, הוא אחד המומחים בישראל למטבח האסיאתי, בעברו שנים של 
תפקידי שף שונים במסעדות מכוכבות בפריז. בארץ ניהל גרה במשך שנים את 

המטבח של מסעדות צפרה וטופולופומפו.

נושאי הקורס: 
היכרות עם תרבות האוכל של תאילנד וויאטנם / היכרות עם חומרי הגלם המאפיינים ואופן השימוש 

בהם/ טכניקות בישול אופייניות / מבנה הארוחה ומנות מהמטבח האזורי של תאילנד וויאטנם.

בקורס מגוון רחב של מנות ראשונות 
ועיקריות, בינהן:

סלטים  
YUM WUN SEN

LARB GAI
YUM PLA DUK FU

חטיפים
CHAO TOM
CHA GIO

אטריות
PAD KEE MAO

מרק פו ויטנמי 
BANH CUON

קארי 
הכנת משחות קארי שונות ותבשילי 

קארי ממגוון איזורים.

דגים 
 CA KHO TO

דג בקרמל בסגנון ויאטנמי

המנות עשויות להשתנות בהתאם 
לזמינות חומרי הגלם

הקורס מקנה הבנה רחבה של מגוון 
הטכניקות וחומרי הגלם של מטבחים 

אלה. 

הוא מהווה מקור השראה וידע 
לטבחים ואנשי מקצוע המעוניינים 

להשתלם במטבחים אלה או לחובבים 
המעוניינים להעמיק את ידיעותיהם.

השיעורים מתחלקים לשני חלקים, 
הדגמה בת כ-3 שעות ולאחריה 3 

שעות מעשיות בהן מתרגל כל משתתף 
את הכנה של חלק מהמנות.

התרגול נעשה באופן אישי בעמדות 
עבודה מצויידות ומאפשר הטמעה 

ותרגול של החומר הנלמד. 

02 ביוני 17תאריכי המפגשים
09 ביוני 17 
16 ביוני 17
23 ביוני 17
30 ביוני 17

08:30-14:30  שעות לימוד

34 שעות לימודשעות לימוד

3660 ש"חמחיר

  2
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להרשמה
 לחצו כאן

https://goo.gl/forms/JSfu7rMXd09INslW2


10 במרץ 17תאריכי המפגשים
17 במרץ 17
24 במרץ 17
31 במרץ 17

07 באפריל 17

08:30-14:30  שעות לימוד

34 שעות לימודשעות לימוד

3660 ש"חמחיר

 

מטבחי עולם // אסיה 

המטבח המסורתי
של יפן 

בועז צאירי 

המטבח היפני הוא אחד המטבחים העשירים בעולם, במערב הוא מזוהה בעיקר 
עם סושי, אולם זהו מטבח רבגוני ומרתק. 

קורס זה סוקר מבחר מנות מהרפרטואר היפני הלא מוכר, הוא נועד להציג 
חלק מתרבות האוכל היפנית באמצעות מנות מסורתיות מתחומים שונים של 

המטבח היפה הזה.

בועז צאירי, הוא ללא עוררין אחת משגריריו של המטבח היפני בישראל, הוא 
ממקימי מסעדת סאקורה המיתולוגית בירושלים ובועזו התל אביבית. בועז חי 

שנים רבות ביפן והוא אחד המומחים בארץ למטבח היפני. 

מאכלי קדרה יפנים
נאבה / צ'אנקו נאבה / שבו שבו / 
הכנת ציר דאשי אמיתי. מרקי מיסו 

יפנים בשריים, דגים ועוף.

הפרמנטציה היפנית
מוכרת על ידי אונסקו כאוצר לאומי 

של יפן. הכנת אורז קוג'י. הכנת 
מיסו. הכנת שיו קוגי'. החמצה עם 
מיסו. הכנת נוקה וחמוצים יפנים. 

כבישה קרה של סלמון עם קאסו 
קוג'י.

עולם האצות היפני
סוגי סושי שונים מיפן. הכרת האצות 
השונות המשמשות את המטבח היפני. 
וואקמה/ קומבו / היגיקי / ארמה  

א-אוסה אווי נורי.
הכנת אורז סושי יפני. הכנת נכונה 
של בסושי-סו. טיפול נכון באורז. 

הכנת קאנסי סושי, קיוטו תמרי 
סושי. ציראשי סושי.

מטבח האיטריות היפני
הכנת סובה / אודון / וראמן.  הכנת 
הטארה לראמן. הכנת הדאשי לאודון 

־ולסובה. הכנת טמפורה לאודון וסו
בה. הצורה הנכונה להגיש את קערות 

המרק.

בשר במטבח היפני  
השימוש המיוחד בחלקי הבשר ביפן. 

־הרטבים / טארייקי / יקיטו
רי. הכנת אויאקו דומבורי / יושי 

נוייה/ גיודון.

המנות עשויות להשתנות בהתאם 
לזמינות חומרי הגלם

הקורס מקנה זוית הסתכלות רחבה 
על המטבח היפני הוא מהווה מקור 

השראה וידע לטבחים ולאנשי מקצוע 
ולבשלנים ביתיים המעוניינים 

להכיר מקרוב את אחד המטבחים 
המעניינים בעולם. 

נושאי הקורס: 
/ היכרות עם תרבות האוכל היפנית  

/ מנעד הטעמים היפני 
/ קדירות ותבשילים 

/ האטריות היפניות ושימושיהן ועוד

  3

להרשמה
 לחצו כאן



תאריכי המפגשים

שעות לימוד

שעות לימוד

מחיר

21 באפריל 17 
28 באפריל 17 

05 במאי 17
12 במאי 17 
19 במאי 17 

  08:30-14:30

34 שעות לימוד

3660 ש"ח
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המטבחים של סין 
רביב גרה 

המטבח הסיני הוא אחד המטבחים האסייתיים הראשונים אליו נחשף הקהל 
הישראלי. זהו מטבח אשר השפיע על תרבות האוכל והמטבחים בכל אסיה. יחד 
עם זאת המטבח הסיני המוכר לנו במערב שונה מהמטבח הסיני המסורתי. זהו 

מטבח עשיר בטעם ומלא השראה. 

מטרת קורס זה היא להציג את חומרי הגלם, הטכניקות ומנות מייצגות של 
מטבחי סין המרכזיים זה בדגש על מנות קלאסיות ופחות מוכרות.

רביב גרה, הוא אחד המומחים בישראל למטבח האסיאתי, בעברו שנים של 
תפקידי שף שונים במסעדות מכוכבות בפריז. בארץ ניהל גרה במשך שנים את 

המטבח של מסעדות צפרה וטופולופומפו.

נושאי הקורס: 
היכרות עם המטבחים המרכזיים של סין / חומרי הגלם האופייניים ואופן השימוש בהם / דים סאם 

וכיסונים / מרקים, חטיפים ומנות עיקריות מסורתיות.

בין המנות הרבות שילמדו
בקורס:

המטבח של חבל סצ'ואן  
קונג פאו צ'יקן

ברווז מעושן בעלי תה

המטבח של בייג'ן
פקין דאג

מו שו צ'יקן
ג'יאן בינג 

דים סאם
מבחר סוגי דים סאם 

וכיסונים שונים.

חטיפים
מגוון חטיפים מאיזורי סין 

השונים

מרקים ותבשילים 
מרק וון טון  

מרק חריף חמוץ
הוט פוט סצ'ואני

המנות עשויות להשתנות בהתאם 
לזמינות חומרי הגלם

הקורס מציג את חומרי הגלם 
והטעמים של מטבחי סין דרך מנות 

קלאסיות פחות מוכרות. 

השיעורים מתחלקים לשני חלקים, 
הדגמה בת כ-3 שעות ולאחריה 3 

שעות מעשיות בהן מתרגל כל משתתף 
את ההכנה של חלק מהמנות.

התרגול נעשה באופן אישי בעמדות 
עבודה מצויידות ומאפשר הטמעה 

ותרגול של החומר הנלמד. 

להרשמה
 לחצו כאן

https://goo.gl/forms/JSfu7rMXd09INslW2

