
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 // 
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מטבחי עולם // איטליה

שישי איטלקי 
יוגב ירוס / חגי לרנר / סבינה ולדמן 

המטבח האיטלקי הוא אחד המטבחים האהובים בעולם. הקורס סוקר באמצעות 
חמש ארוחות את המנות האותנטיות והפחות מוכרות  של המטבח האהוב הזה. 

־קהל יעד: טבחים, בשלנים וחובבי מטבח שמעוניינים להשתלם בטכניקות ובטע
מים של המטבח האיטלקי.

הקורס בן 5 מפגשים מתקיים בימי שישי בבוקר בין השעות 08:30 ל 14:30. הוא 
מועבר על ידי סגל השפים של בית הספר בקמפוס בית הספר בנמל תל אביב.

נושאי הקורס: 
היכרות עם חומרי הגלם של המטבח האיטלקי ואופן השימוש בהם/ טכניקות בישול אופייניות למטבח 

האיטלקי / מנות ראשונות, פסטה טריה, מנות עיקריות וקינוחים.

מפגש ראשון
־ברוסקטות של פול ובשר מעושן, מוצ
־רלה, אנשובי ורוקולה /  ניודי ריקו
טה ותרד / קלמארי ממולא  ברוטב 

ה"מציל הסיציליאני" /
עוגת שקדים, שוקולד ואמרטו.

מפגש שני
אינבולטיני סרדי של סרדינים / 

טורטלי די זוקה עם דלעת ואמרטו / 
חזה ברווז צלוי במחבת עם רוטב 

דובדבנים בנוסח וונטו / 
זופה אינגלזה, טרייפל נאפוליטני 
־עם תפוז ושוקולד עם קציפת מסקר

פונה 

מפגש שלישי
בנייה קאודה,"פונדו" פיימונטזי של 
אנשובי ושמן זית עם ירקות צעירים 
ומוצרלה/ פיצ'י קצ'יו פפה, פסטה 

טוסקנית עתיקה / קדרה סיציליאנית 
של דגה טרייה, צדפות, עגבניות, 

זרעי שומר וקרעי פוקאצ'ה קלויים / 
טורטה די מנדרולה

טארט שקדים עם משמשים צלויים.

מפגש רביעי
קלמארי סרדי עם שעועית ירוקה /
פאפא אל פומודורו/ רוטולו ארבע 

גבינות ברוטב עגבניות / סמיפרדו 
של נוגט וג'ינג'ר מסוכר עם פירות 

טריים.
 

מפגש חמישי
פרחי זוקיני  מטוגנים, ממולאים 

ריקוטה ואנשובי / ריזוטו ירוק עם 
אפונה ובייקון / קארטוצ'יו של לברק 

עם עגבניות, צלפים וזיתים /
באבא אל לימונצ'לו.

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. 

־* סדר השיעורים והמנות עשויים לה
שתנות בהתאם לשיקולי בית הספר. 

להרשמה
 לחצו כאן
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מטבחי עולם // אסיה 

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



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. 
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להרשמה
 לחצו כאן


