
'מקס ע את  ישראלי שהפך  הוא  "מקס",  בכינויו  הידוע  ברנר,  ודד 
ברנר' לרשת בינלאומית מצליחה עם 25 סניפים בארץ ובעולם. 
בספרו החדש 'שוקולד' שיצא לאור בימים אלו )הוצ' פן וידיעות 

ספרים( הוא מגלה 65 מתכונים של שוקולד מהאוסף הפרטי שלו.
המתכונים מגוונים ומפתיעים, בהנחייתם תוכלו להכין קינוחים, מנות 

עיקריות ומשקאות.
אנו בחרנו כמה מתכונים מיוחדים עבורכן, כולל מתכון מפתיע לניצול 

מה שנשאר מחלת השבת.

פנקייק עם מייפל שוקולד חלב 
וסלט פירות יער

לפנקייק:
1 כוס חלב

½1 כפיות שמרים יבשים
½ כוס קמח

½ כפית מלח
2 ביצים מופרדות

לרוטב:
1 כוס סירופ מייפל איכותי

¼ כוס )40 גרם( שוקולד חלב קצוץ
1 כפית שמנת מתוקה

1 כוס תערובת פירות יער, לקישוט
8 מנות

לטמפרטורה  החלב  את  מביאים  קטן  בסיר  הפנקייק:  את  מכינים   .1
חמימה. בקערה בינונית שמים את השמרים, מוזגים מעליהם את החלב 

החם, מערבבים ומחכים כ־5 דקות עד להמסת השמרים.
והביצים  המלח  הקמח,  את  טורפים  השמרים  תערובת  תוך  אל   .2
גושים. מכסים את הקערה  ונטולת  ומערבבים עד לקבלת בלילה חלקה 

במגבת מטבח ומניחים לבלילה לתפוח במקום חמים במשך כשעה.
3. כעבור שעה, בקערה נפרדת מקציפים את החלבונים לקצף מבריק 

ויציב. מקפלים את הקצף בעדינות לתוך בלילת הפנקייק.
כף  בה  ומניחים  טפלון  מחבת  מחממים  בינונית־גבוהה  להבה  על   .4
שתי  עליה  שופכים  ונמסה  קצף  מעלה  החמאה  כאשר  מהחמאה.  אחת 

כפות מהבלילה. כעבור כדקה אחת, כאשר קצות הפנקייק מבעבעים והוא 
משחים בצידו התחתון, הופכים אותו בעדינות וממשיכים לטגן עוד כ־45 
שניות. הפנקייק מוכן כאשר הוא זהוב־שחום מבחוץ ורך מבפנים. חוזרים 

על התהליך עד גמר הבלילה, ומוסיפים חמאה למחבת לפי הצורך.
עד  המייפל  סירופ  את  מחממים  קטן  בסיר  הרוטב:  את  מכינים   .5
לרתיחה עדינה, ואז טורפים לתוכו את שוקולד החלב והשמנת המתוקה. 

מסירים מהאש, מקררים מעט ואז טורפים לבלילה חלקה.
6. מניחים את הפנקייק החמים על צלחות אישיות ומגישים עם פירות 

יער ורוטב השוקולד־מייפל החם.

בראוניז שוקולד
מרוכזים מאוד עשויים מ־70% מוצקי קקאו.

300 גרם חמאה
1 כוס שמנת מתוקה

6 כוסות )900 גרם( שוקולד מריר )רצוי 70% מוצקי קקאו( קצוץ גס
1 כפית תמצית וניל

6 ביצים בטמפרטורת החדר
½1 כוסות סוכר

¾ כוס ועוד ¼ כוס קמח
1 כפית מלח

½1 כוסות אגוזי מלך קצוצים
תבנית אפייה מרובעת

25־20 בראוניז

1. מחממים את התנור ל־180 מעלות. משמנים ומקמחים תבנית אפייה 
גדולה מרופדת בנייר אפייה.

2. בסיר מעל גבי להבה בינונית מרתיחים את החמאה והשמנת. בקערה 
גדולה חסינת חום שמים את השוקולד המריר, שופכים עליו את התערובת 
החמה ומחכים כדקה אחת עד שהשוקולד נמס. מערבבים עד לקבלת קרם 

חלק ומניחים בצד להתקרר.
3. לקרם השוקולד שהתקרר מוסיפים את תמצית הווניל, ואז טורפים 

פנימה את הביצים בזו אחר זו ולאחר מכן את הסוכר.
4. בקערה קטנה מנפים את ¾ כוס הקמח עם המלח, ומוסיפים אותם 
לתערובת השוקולד. מערבבים בכף עץ עד שהקמח נספג לחלוטין. את ¼ 
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להכירטעים

שוקולד!



1. בקערה קטנה מפזרים את הקורנפלור על ½ כוס חלב וטורפים עד 
להמסה. מוסיפים את הסוכר והחלמונים וטורפים היטב.

2. בסיר בינוני בעל תחתית עבה, מביאים לרתיחה עדינה את 2 כוסות 
מקל  את  מוציאים  נמוכה.  אש  על  הווניל  מקל  עם  יחד  שנותרו  החלב 
שופכים  המקל.  את  זורקים  החלב.  לתוך  הזרעים  את  ומגרדים  הווניל 

בהדרגה את תערובת החלמונים אל תוך החלב.
3. מבשלים על אש קטנה ותוך כדי ערבוב עד שהקרם מגיע לרתיחה 
מלאה — כ־3 דקות. אם משתמשים בתמצית וניל, מערבבים אותה פנימה 

כעת. מסננים דרך מסננת מתכת אל תוך קערה.

פיצת שוקולד
עם נוגט אגוזים ומרשמלו צלוי

450 גרם בצק לפיצה תוצרת בית )מתכון למטה( או קנוי
2 כפיות חמאה מומסת

¼ כוס ממרח שוקולד אגוזים
½ כוס )80 גרם( שוקולד צ'יפס מריר

2 כפות שוקולד צ'יפס חלב
2 כפות שוקולד צ'יפס לבן

1 כוס מרשמלו חתוכים לרבעים
תבנית אפייה בקוטר 22 ס"מ

בחלקו  מונחת  כשהרשת  מעלות,  ל־230  התנור  את  מחממים   .1
התחתון.

לעיגול  הבצק  את  מרדדים  אפייה.  בנייר  אפייה  תבנית  מרפדים   .2
האצבעות  בעזרת  האפייה.  תבנית  אל  אותו  ומעבירים  ס"מ   22 בקוטר 
יוצרים שקעים על כל שטח הבצק. מברישים את הבצק בחמאה המומסת 
ומכניסים אותו לתנור עד לקבלת מרקם פריך וצבע זהוב — כ־20 דקות.

3. מורחים מייד את ממרח השוקולד־אגוזים על גבי הבצק, מפזרים 
עד  לתנור,  בחזרה  ומכניסים  והמרשמלו  צ'יפס  השוקולד  את  מעל 

שהשוקולד נמס — כשתי דקות.
4. חותכים את הפיצה למשולשים ומגישים.

בצק לפיצה
½ כוס מים

½1 כפיות שמרים יבשים
2 כוסות קמח ועוד קצת ללישה

1 כפית מלח
3 כפות שמן זית ועוד קצת לשימון הקערה

פיצה אחת — 8 מנות

1. מביאים את המים לטמפרטורה חמימה. בקערה קטנה שמים את 
כ־5  ומחכים  מערבבים  החמים,  המים  את  מעליהם  מוזגים  השמרים, 

דקות עד להמסת השמרים.
את  מפעילים  והמלח,  הקמח  את  מערבבים  מזון  מעבד  בקערת   .2
המכשיר ומוסיפים לאט את השמן ואת תמיסת השמרים. מעבדים עד 

לקבלת בצק אחיד.
3. על גבי משטח מקומח לשים את הבצק עד שהוא חלק, כדקה אחת. 
מעבירים אותו לקערה גדולה ומשומנת, הופכים אותו בתוך הקערה כדי 
שיהיה משומן מכל הצדדים, מכסים את הקערה במגבת מטבח ומניחים 

במקום חמים עד להכפלת נפח הבצק — כשעה אחת.
4. חובטים מעט בבצק ויוצרים ממנו כדור. ניתן להשתמש בבצק מייד 

או לאכסנו, עטוף היטב, במקרר למשך יום אחד.

בננה ספליט
עם רוטב קרמל, שוקולד ואגוזי מקדמיה

½1 כוסות סוכר
100 גרם חמאה

1 כפית מלח
¼1 כוסות שמנת מתוקה

½ כוס )80 גרם( שוקולד צ'יפס מריר
4 בננות בשלות אך מוצקות

8 כפות גלידת וניל
½ כוס אגוזי מקדמיה, קלויים וקצוצים

4 מנות

כוס הקמח שנותרה מערבבים עם האגוזים, ומוסיפים גם אותם אל תוך 
הבלילה.

עד  אופים  לתנור.  ומכניסים  התבנית  לתוך  הבלילה  את  יוצקים   .5
30־28 דקות. מניחים  נקי —  יוצא כמעט  שקיסם הננעץ במרכז העוגה 
עד  ללילה,  למקרר  ומכניסים  בניילון  אותה  עוטפים  להתקרר,  לעוגה 

לקבלת מרקם של פאדג'.

מוס שוקולד חלב
עם פטל ושברי שוקולד לבן

¾ כוס שמנת מתוקה
3 כפות חמאה רכה

¼1 כוסות )190 גרם( שוקולד חלב קצוץ
240 גרם פטל ועוד קצת לקישוט )טרי או קפוא, מופשר ומסונן(

2 ביצים מופרדות
3 חלבונים

1 כפית מלח
3 כפות סוכר

1 כף אבקת קקאו מנופה
1 חפיסת שוקולד לבן מגוררת

10־8 מנות

פודינג לחם-שוקולד
ברוטב וניל

½1 כוסות חלב
2 כוסות שמנת מתוקה

2 כוסות )300 גרם( שוקולד מריר קצוץ
½ כוס סוכר

3 ביצים
3 חלמונים

12 לחמניות בריוש או כל לחמנייה מקמח לבן או 6 פרוסות בעובי 
של כ־3 ס"מ של לחם לבן — חתוכות לקוביות בגודל 3 ס"מ ומונחות 

בקערה גדולה
2 תבניות אינגליש קייק 25X8 ס"מ

1. בסיר קטן בעל תחתית עבה מביאים את החלב והשמנת לרתיחה. 
בקערה חסינת חום שמים ⅓1 כוסות מהשוקולד המריר, ויוצקים עליו 
נמס  שהשוקולד  עד  אחת  כדקה  מחכים  החמה.  השמנת  תערובת  את 

ומערבבים עד לקבלת קרם חלק.
2. בקערה נפרדת טורפים את הביצים, החלמונים והסוכר לתערובת 
קרם  את  דק  בזרם  מוסיפים  במטרפה  רצוף  ערבוב  כדי  תוך  אחידה. 

השוקולד לתערובת הביצים.
3. את פודינג השוקולד שהתקבל יוצקים לקערה עם קוביות הלחם או 
הבריוש. מוסיפים לקערה את יתרת השוקולד הקצוץ ומערבבים היטב. 

מניחים לפודינג להיספג בלחם — כ־10 דקות.
4. מחממים את התנור ל־160 מעלות. מרפדים שתי תבניות אינגליש 
והשוקולד.  הלחם  תערובת  את  לתוכן  ומעבירים  אפייה  בניירות  קייק 
מכניסים לתנור ואופים עד לקבלת צבע זהוב־שחום ומרקם פריך, ועד 

שקיסם הננעץ במרכז המאפה יוצא נקי — כ־30 דקות.
מוציאים  אז  ורק  דקות   30 להתקרר  מניחים  מהתנור,  מוציאים   .5
מהתבנית. חותכים את המאפה לפרוסות בעובי כ־4 ס"מ ומגישים עם 

מעט רוטב וניל.

רוטב וניל
2 כפות קורנפלור
½ 2 כוסות חלב

½ כוס סוכר
2 חלמונים גדולים

1 מקל וניל עם חריץ לאורכו, או 1 כפית תמצית וניל
12 מנות
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