
 

 

 
 

 

 סדנת זילוף למתחילים

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 שרון דהן -וניל עוגת שוקולד/

 42תבנית  42תבנית 

 L ביצים 6
 כוסות סוכר 1.5

 כוס שמן 1
 גרם( מומס 150חפיסות שוקולד מריר ) 1.5

 כוסות קמח 3
 אפיה שקיות אבקת 1.5
 כוסות נקטר תפוזים 1.5

 Lביצים  8
 כוסות סוכר 2
 כוסות שמן 2
 גרם( מומס  200חפיסות שוקולד מריר ) 2
 כוסות קמח 4
 שקיות אבקת אפיה 2
 כוסות נקטר תפוזים 2

 

 אופן הכנה

דקות, לאחר מכן להנמיך את מהירות  10את הביצים עם הסוכר במהירות גבוהה במשך  להקציףיש 

המיקסר למינימום ולהוסיף לאט לאט את השמן, לאחר מכן את השוקולד ולבסוף יש להוסיף לסירוגין 

את הקמח, אבקת האפיה ונקטר התפוזים. ברגע שנוצרת תערובת יש לכבות מיד את המיקסר, לקפל 

. כעת כל שנותר הוא לרפד את תבנית האפיה, לצקת את לקקןאופן ידני ובעדינות עם את התערובת ב

לפחות בין שעה  –מעלות בשליש התחתון של התנור. זמן אפיה  150התערובת ולאפות בחום של 

 לשעה וחצי, תלוי תנור וגודל עוגה. 

  הערות חשובות

  )!יש לשמור על משך ההקצפה של הביצים )השלמות 

 להיות בטמפ' חדר על הביצים 

 נקטר תפוזים ולא מיץ תפוזים אחר 

 וןכיש לשמור על חום נמוך כפי מצוין במת 

  הניח בשליש התחתון בלבדלאת התבנית יש 

  לצורך עליה קלה( לגובה של העוגה יש להקפיד על שימון דפנות התבנית) 

 חשוב מאד לנפות את הקמח לפני השימוש 

  שקיות סוכר וניל 2 –ביצים  4סוכר וניל, על כל למניעת ריח הביצים ניתן להוסיף 

  בא לך עוגת וניל? פשוט אל תוסיפי את השוקולד 

 

 

 

 



 

 

 

 

 קצפת!-ה

  אפשרות אחת

מ"ל לקצף יציב במהירות  250מכלי קצפת השף הלבן )צמחית(  (3שלושה )להקציף במיקסר חזק 

כפות סוכר וממשיכים להקציף, לאחר מכן יש להוסיף חבילה וחצי של  (6להוסיף שש ) ,גבוהה

 תוך כדי הקצפה עד שמתקבל קצף יציב שאינו נופל. כפות(  6)אינסטנט וניל 

  אפשרות שניה

ליטר(. על כל כוס שמנת גלידן יש להוסיף חצי כוס  5להשתמש בקצפת גלידן )נמכרת בקופסא של 

מ"ל שמנת גלידן  500הדילול תמיד יעשה בחצי מכמות של השמנת. לציפוי עוגה יש לשים  –מים 

 כפות אינסטנט וניל.  (3שלוש ) +כפות סוכר  (3שלוש )מ"ל מים +  250ולהוסיף 

 דמות!-ה

ניתן להמיס בבן מארי )קערה על אדים( או  –וביה בד"כ( של צימקאו )השחר או ורד הגליל( גרם )ק 50

  בתוך שקית זילוף אשר אותה מכניסים לכוס מים חמים.

 

 צנטרים שימושיים

 לציור השוקולד, לכתיבה – 1

 כוכב קטן מאד למילוי דמות – 13

 כוכב פתוח לספירלה, שתי וערב עגול, צדפות, צמות – 20/21

 שתי וערב קטן – 48

 שתי וערב גדול – 895/898

 עלים )קטן( – 70

 מלמלה, פרחים על מסמר – 104/125

 רפרחים על מסמ – 127

 דשא – 133

 ספירלה, פרחים –)רוזטות(  190

M1  רוזטות –של וילטון 



 

 

 

 

 הערות
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