
 עם טחינה ירוקה טורקי עם בשראגסים המתכון בורק שם 

 לא כשר): פרווה/ /בשריכשרות (חלבי/  
  

 קשה): בינונית, (קלה,דרגת קושי של הכנת המנה 
    

  כלי עבודה דרושים :

  מחבת טפלון 

  +תבנית תנור נייר אפייה

  כפות

  קערות ערבוב

  מעבד מזון

  מברשת+קערית לשמן

  כלי הגשה רצויים:

  

  לוי שלנו):מנות מוכנות מראש לצילום (למי

 בורק אפוי ומוכן מראש

  ) :מנות ארבעמצרכים (

 לבורק

  גר' בשר בקר טחון 400

  דפי פילו 8-10

  מקל כרישה בינוני חתוך דק 1

  בצל גדול קצוץ דק 1

  שלוש שיני שום כתושות

  ס"מ 1אנג'ו אדום חתוכים לקוביות בגודל  אגסי 2

  מעט אגוז מוסקט טחון,קינמון גדושהכפית 

  ורמלח ופלפל שח

  ביצה 1

  ומעט מלח גס מעט קצח

  שמן זית להברשה

  :טחינה ירוקהל

  גר' טחינה גולמית איכותית 200 

  לפי הטעם, מלח ופלפל מיץ לימון 

   עלים ללא גבעולים עבים-פטרוזיליה חצי חבילה

  שן שום כתושה

 מעט פלפל ירוק חריף טרי 

  
  אופן ההכנה:

  
הבצל, הכרישה והשום בשמן זית במחבת גדולה מטגנים את  -מכינים מלית לבורק .1

מוסיפים את קוביות האגסים ומבשלים עוד  .על אש בינונית עד ריכוך והזהבה קלה
 מורידים מהאש ומכניסים לקערת ערבוב. .דקה

 
. מצננים לטמ"פ ומערבבים היטבוהתבלינים  , הביצהאת הבשרלקערה מוסיפים  .2

  ומתקנים תיבול במידת הצורך. טועמים, חדר
 
על משטח עבודה משומן, מניחים דף פילו, כשצידו הארוך פונה  -את הבורקמכינים  .3

אלינו, ומברישים את צידו העליון בשמן זית. מניחים דף נוסף וחוזרים על השימון. 
מפזרים מן המלית פס מלית (רבע מהכמות) לאורך הצלע הארוכה של הדף. 

ה. מגלגלים את מגלגלים את הדף מעל המילוי ומגלגלים לגלילה לא מאד הדוק
הגלילה סביב עצמה למעין שבלול. מניחים בתבנית אפיה. מורחים במעט הביצה 

 הטרופה שנשארה ומפזרים מעל גרגירי קצח ומלח גס.
  

דקות עד הזהבה יפה. מגישים  20 - מעלות כ 180אופים בתנור שחומם מראש ל .4
  בליווי טחינה ירוקה.

 
 , הפלפל החריףת הפטרוזיליה, השוםבמעבד מזון טוחנים א - מכינים טחינה ירוקה  .5

ומעט מיץ לימון לתערובת חלקה. מוסיפים טחינה גולמית ומעבדים. מוסיפים מים 
קרים תוך כדי עבודת המכשיר ומעבדים למרקם סמיך למדי. מתבלים במלח ופלפל 

 לפי הטעם. שומרים בקירור. 
  
  


