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אומנות 
האירוח

הביאו 
את 

הסתיו
שרון היבש מארחת את חבריה 

לארוחת סוף עונה מתובלת בשיח 
אדריכלים, שניסו להכריע בעניין 

חזותו של המטבח העתידי  

הגיע הזמן להגיד מטבח. 
את האמת. צריך 

לשנות את שמו של החדר הפופולרי הזה, ויפה 
שעה אחת קודם. החלל הרומנטי, האמוציונלי, 

היצירתי והמלא תשוקה הזה הוא לא מקום 
שטובחים בו. והבשלנים עם המבט הנוגה 

בעיניים, שיותר ויותר מהם הפכו לצמחונים 
או טבעונים, לא טובחים בדבר, למעט אולי 

בזלזלי אפונת גינה. ברוב השפות הלטיניות, 
זכה חדר הכנת האוכל לגרסאות של המילה 
KITCHEN, ורק אצלנו, באדיבות אליעזר בן 

יהודה שחידש את המילה, מדובר בשדה הרג. 
אז הגיע הזמן. בוודאי ובוודאי אם תשאלו 

את שרון היבש, מחברת ספרי עיצוב לבית 
שהאחרון ביניהם עוסק במטבח הישראלי. 

גם ארוחת הערב שמתקיימת במטבח הביתי 
שלה, הופכת מצע לסיפורים אישיים מרגשים 

ושיחות עומק על אלוהים. לא טבח ולא 
מטבחיים, רק חגיגה קטנה לסיום הקיץ. 

המשתתפים הם ארכיטקטים ולקוחותיהם, 
ביניהם הסטנדאפיסט נדב אבקסיס עם אדריכל 

אושיר אסבן שעיצב את דירתו וגם האדריכל 
נסטור סנדבנק. 

אבל קודם לכן, יצאנו לסיור במטבח של היבש. 
יחסית לעובדה שאסתטיקה ועיצוב הם לא הצד 

 חגית ברונסקי  צילום: רמי זרנגר

"המטבח הוא "המטבח הוא 
מדורת השבט מדורת השבט 

החדשה". היבשהחדשה". היבש

אקזיסטנציאליזם 
של ארכיטקטים 

לכל אחד יש את 
הסיפור שלו, שצץ 

עם מספיק יין 
וסביבה אוהדת
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החזק של הישראלים, הם דווקא מגלים עניין 
הולך וגובר בתחום בכלל, ובספרי עיצוב בפרט. 
רפליקות על פרזול וידיות של מגירות נחטפות 

מהמדפים כמו לחמניות חמימות במוצאי יום 
כיפור. ”אנשים מתעניינים בעיצוב יותר מאי 

פעם. זה לא להתאים כרית לווילון, אלא ממש 
להתעמק בצבעוניות, בחומרים ובטרנדים“, 

אומרת היבש. 
נוכח נטיית הבטן הישראלית, הייתי מצפה 
שעיצוב המטבח יהיה הדבר החשוב בבית.

”הדיבור על המטבח התחזק רק בשנים 
האחרונות. עד לפני כמה שנים השקענו בסלון 

ובשירותי האורחים. המטבח נהיה מדורת השבט 
החדשה, הוא כבר לא מקום פונקציונלי בלבד, 

ומכאן נולד הספר“.
מה הדבר החשוב ביותר בעיצוב מטבח?

”החשוב ביותר הוא דווקא משהו שאנחנו לא 
רואים - ידיות המגירות, הפרזול ומסילות 

הצירים. אנשים עם תקציב מוגבל יחפפו דווקא 
במקומות האלה, אבל זו טעות. אנחנו פותחים 
את הארונות והמגירות אינספור פעמים ביום 
וחשוב להשקיע דווקא שם, כדי שהידיות לא 

ייפלו והמגירות ייפתחו עד הסוף מבלי שנצטרך 
להתכופף כדי לגלות מה יש בהן מאחור. חשוב 

גם להשאיר מספיק מקום למשטח עבודה, 
בעיקר עבור מי שגם מבשל במטבח, ולא רק 
אוכל בו. גם התאורה חשובה. מלבד התאורה 

הכללית, יש תאורה ספציפית מעל משטח 
העבודה, אז צריך לבדוק שלא נטיל צל על 

המשטח כשאנחנו עובדים“.
האי הפך לפופולרי במטבחים ישראליים, מה 

חשוב כשבוחרים אי?
”האי צריך להיות פרופורציונלי למטבח, 

וחשוב לשמור על מרחקים נכונים בינו לבין 
שאר המטבח, ובכלל בין הפיצ‘רים השונים 

במרחב. בין הכיריים לכיור, בין האי למשטח 
העבודה - שלא יהיה צפוף מדי ותקבלו מכות 

מהפינות, וגם לא מרווח מדי ולא פרקטי. צריך 
לשמור על חופש תנועה“.

מה הטרנד הכי משמעותי שנתקלת בו?
”הטרנד האינטגרלי נמצא איתנו כבר כמה 

שנים. זה טרנד שבו מכניסים את המדיח, 
המיקרו והמקרר לתוך ארונות המטבח, כך 

שהכול נראה כמו חזית אחת אחידה. עכשיו 

לקחו את זה צעד אחד קדימה, ויש מי שבוחרים 
להסתיר גם את הכיור והברז מאחורי חזית 

של ארון. אבל זה לא מתאים לכל אחד, וצריך 
לבדוק היטב שזה נוח לפני שעושים את זה. 

אסתטיקה ויופי זה דבר חשוב, אבל יישום של 
זה עשוי להיות מסורבל“.

רגע לפני הקדירה
הארוחה שרקחה היבש הייתה בסימן סוף הקיץ. 

החגים מאחורינו והסתיו לפנינו. זה הזמן 
להיפרד עם סלטים צבעוניים ודגים טריים, 
שלא יהיה כבד בבטן ולא יהיה כבד בלב, כי 
חגי תשרי מוציאים לפעמים את הפילוסוף 
הקטן שחי בנו, ומעוררים שאלות קיומיות. 

וכך השיחה נודדת למחוזות שמתאימים יותר 
למרקים סמיכים ותבשילי קדירה עשירים. 

הארכיטקט נסטור מספר איך הכיר את אשתו 
הטרייה. הוא פנה אליה בפייסבוק והיא לא 

שיתפה פעולה ואף אמרה לו שאין טעם 
שייפגשו, כי היא נוסעת לחו“ל. ואז, בעודה 

מבלה בהופעה של קולדפליי בפריז, היא רואה 
את המחזר מהפייסבוק עומד כמה מטרים 

לפניה באותה הופעה. אחרי שנה הם התחתנו. 
”אם זו לא התערבות אלוהית, אני לא יודעת מה 

כן“, היא אומרת. 
נדב אבקסיס, שהשיל כמה עשרות קילוגרמים 

ממשקלו באדיבות תזונאית ואימוני כושר 
נמרצים, מספר על התאומים שלו, שנולדו 

בערב ט‘ באב. אחד מהם לא שרד. שנים לאחר 
מכן נולד לו עוד ילד, גם הוא בערב ט‘ באב. וגם 

הוא חש ש‘הכול זה מלמעלה‘, ושמה שאבד לו 
בלידה הראשונה, חזר אליו בלידה השנייה. הוא 

מראה בגאווה תמונות של הקטנים. 
לכל אחד כמעט יש את הסיפור שלו, שצץ 

באווירה הנכונה, עם מספיק יין וסביבה אוהדת. 
היבש מספרת שבניית התפריט היא מה שבדרך 

כלל גוזל ממנה את רוב הזמן כשהיא מארחת. 
בכל זאת, במקרה שלנו נוצרת אווירה שמזמינה 

את הסתיו ואיזה תבשיל מנחם, ואולי בכלל 
קינוח מושחת. הפעם מדובר בעוגת גבינה 
עם פירורים, הסוס המנצח של כל ארוחה 

ישראלית. אמרת עוגת גבינה פירורים, אמרת 
סיום אופטימי. אז אנחנו צוללים לתוך העוגה 

ומאמינים שתמיד תמיד יש מקום לנחמה.

מנות ראשונות ועיקריות

סלט סלק
(בהשראת סלט שאכלתי במסעדת 'אמריקה')

מרכיבים: עלי בייבי / נבטי חמנייה / 3 
סלקים / שומר / רבע חבילת אפונה קפואה 

/ 100 גרם גבינת פטה / שמן זית / חומץ 
בלסמי / מלח / שן שום כתושה

אופן ההכנה: אופים את הסלקים בתנור 
בחום של 200 מעלות עד שהם מוכנים. 

מקררים, קולפים וחותכים לחתיכות.
שוטפים היטב את עלי הבייבי והנבטים, 

פורסים את השומר לפרוסות דקות, 
מפשירים את האפונה הקפואה בקערת מים 

למשך שעה.
מכינים רוטב משמן זית, חומץ בלסמי, 

מלח ושום. מערבבים בקערה עלים 
ירוקים, שומר ואפונה ומתבלים בחצי 

מכמות הרוטב. מערבבים בקערה נפרדת 
את הסלק עם הרוטב שנותר. מפזרים את 

הסלק מעל תערובת העלים ומעל מפוררים 
גבינת פטה.

אנטיפסטי

סביצ'ה דג



109

סלט קיסר
(מבוסס על המתכון של אפרת אנזל)

מרכיבים: ראש חסה 
לרוטב: 3 כפות מיונז איכותי / כפית חרדל / 

4 שיני קונפי שום / 2 כפות פרמזן מגורד / 
פלפל גרוס / מלח / מיץ מלימון אחד / פילה 

אנשובי / 2 כפות שמן זית
לקרוטנים: לחם כפרי או ג'בטה / 4 כפות 

שמן זית / שן שום
אופן ההכנה: מועכים עם מזלג אנשובי, 

שום ופרמזן, מוסיפים את שאר החומרים 
ומערבבים היטב עד שמתקבל מרקם חלק, 

טועמים ומתקנים תיבול לפי הצורך.
קרוטונים: טוחנים את שן השום עם שמן 
הזית. חותכים לקוביות גדולות את הלחם, 

מערבבים בקערה ואופים ב–180 מעלות עד 
הזהבה. חותכים את החסה ומפזרים עליה 

את הרוטב והקרוטונים.

אנטיפסטי 
מרכיבים: אוספים ירקות שאוהבים: זוקיני, 

בטטה, גזר, כרובית, בצל, שיני שום לא 
קלופות, פטריות, כרשה, חציל, שומר, פלפל.

תיבול: מלח גס / פלפל גרוס / צ'ילי יבש 

טחון / רבע כוס שמן זית / 2 כפות חומץ 
בלסמי / כף סויה / 2 כפיות דבש

אופן ההכנה: חותכים את הירקות לגודל 
אחיד, מערבבים בקערה עם הרוטב, 

מסדרים בתבנית, ומפזרים מעל גבעולי 
תימין. אופים במשך חצי שעה מכוסה 

בנייר כסף, מורידים וממשיכים לאפות עד 
להזהבה.

סלמון קונפי
מרכיבים: חצי חבילת שמיר / 10 גבעולי 

תימין / רבע צרור בזיליקום / 4 ראשי שום 
/ 2 ליטר שמן זית / בצל סגול / מלח לימון 

/ מלח גס / סלמון טרי לפי כמות האנשים / 
חבילת לבנה / חבילת גבינת מסקרפונה 
אופן ההכנה: שוטפים היטב את עשבי 

התיבול ומייבשים. חותכים את ראשי השום 
ל–3, מפזרים בסיר ומניחים מעל את עשבי 

התיבול, מכסים בשמן זית. מחממים את 
השמן עד שבועות עדינות יוצאות מראשי 

השום, מומלץ לערבב מדי פעם כדי שהחום 
יהיה אחיד. מניחים את נתחי הדג בפנים, 

מחכים 30 שניות ומכבים את האש, מכסים 
את הסיר בנייר כסף ומניחים בצד לשעתיים.

מערבבים את הגבינות. 
הגשה: מפוררים את הסלמון, קוצצים דק 

בצל סגול ומפזרים מעל מעט לימון ומלח 
גס. מגישים ליד את הגבינות.

קיש עגבניות צלויות עם 
בצק צ'ילי

(הבצק מבוסס על בצק קיש ארבעת הבצלים 

מהבלוג 'בצק אלים')

מרכיבים לבצק: 150 גר' חמאה / כף וחצי 
שמן רגיל / 4 וחצי כפות מי ברז / 3/4 כפית 

מלח / כפית וחצי סוכר / כף רסק עגבניות / 
רבע כפית פתיתי צ'ילי / 2 כוסות קמח

למילוי: 3 כוסות עגבניות שרי שטופות 
וחתוכות לחצי / 3 כפות שמן זית / מלח גס / 

שמנת מתוקה לבישול / 2 ביצים / מלח 
ופלפל / 5 עלים גדולים של בזיליקום / 

4 כפות פרמזן מגורד
אופן ההכנה: מערבבים את העגבניות 

החתוכות עם השמן ומסדרים אותן על 
תבנית כשהצד החתוך כלפי מעלה, מפזרים 

מלח גס ואופים ב–200 מעלות למשך כ–20 
דקות, מוציאים ומניחים בצד.

בסיר קטן מבשלים על אש קטנה חמאה, 
שמן, מים, צ'ילי, מלח וסוכר. כשהחמאה 

נמסה מוסיפים רסק עגבניות ומכבים 
את האש. מוסיפים לתערובת את הקמח 

ומערבבים עד לקבל בצק אחיד. מעבירים 
לתבנית, משטחים אותו על תחתית התבנית 

ועל השוליים, דוקרים במזלג ואופים 
ב–180 מעלות במשך 15 דקות עד שהבצק 

מתחיל להשחים. מוציאים את הבצק 
מהתנור ונותנים לו להתקרר במשך מספר 

דקות, קוצצים בזיליקום לרצועות דקות 
ומפזרים על הבצק האפוי, מסדרים מעל 

את העגבניות הצלויות. מערבבים בקערה 
נפרדת שמנת מתוקה, ביצים, פרמזן, מלח 

ופלפל ויוצקים מעל העגבניות.
אופים ב–180 מעלות כחצי שעה עד שהחלק 

העליון שזוף ויציב. �

סלט קיסר קיש עגבניות שרי

סלט סלק


