
אשכול 
מלא טעם
ביישובי המועצה האזורית אשכול מסתתרים 

עשרות יעדים קולינריים שבהם אפשר ליהנות 
מארוחות מגוונות מושקעות, מירקות אורגניים 

ומבירות וגבינות בוטיק על רקע נופי הנגב 
הצפוני. חשיפה לדרום 

צילום בועז לביא מאת יעל עופר | 
בשיתוף

בנתיב של כביש 232, עורק החיים המרכזי של יישובי 
חבל אשכול ועוטף עזה, התכסו שדות הבור בירוק. 

עשינו דרכנו דרומה בין היישובים עד קצה חבל שלום. 
בכל צומת שבו בחרנו לפנות ליעד קולינרי אחד נצבט 

לבנו על החמצת יעד קולינרי אחר. בין המסעדות 
 הוותיקות באזור קמות לא מעט יוזמות מקומיות 

חדשות - תושבים בעלי זיקה קולינרית פותחים את 
ביתם ומארחים את הבאים לסעודה מכל הלב. שף 

יצירתי אחד מגיע עד צימר או יורד לשטח כדי לערוך 
 חגיגת גורמה באווירה כפרית. אחרים מייצרים 

שמן זית, ליקרים או גבינות במחלבות בוטיק. שיתופי 
פעולה מבורכים מתפתחים בין היצרנים לבין אנשי 

הקולינריה - השפים משתמשים בתוצרת החקלאית, 
מגישים את הבירה המקומית ומפרגנים אלה לאלה.
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סלט אפרסמון עם סלרי 
כשר, קל, פרווה

החומרים ל–2 מנות:
1 אפרסמון, חתוך לקוביות

1 בצל ירוק, פרוס 
1/2 בצל אדום, פרוס

3 גבעולי סלרי, פרוסים 
לרוטב:

מלח, פלפל שחור
1/2 ליים, סחוט

טיפת שמן חרצני ענבים )או שמן זית(

אופן ההכנה: 
מערבבים את הירקות, יוצקים את הרוטב 

ומגישים מיד.

נסים ונפלאות
מאז שהחליטו שוש וניסים מגיע לפתוח את ביתם לארוחות, עברה 

השמועה בעיקר מפה לאוזן. הארוחה מתקיימת בחדר אינטימי או תחת 
פרגולה מקורה ומרווחת שטובלת בגינה פורחת. ברוסקטות עם ממרח 
מעגבניות שהוקפצו קלות בבזיליקום, בשמן זית ובשום, אנטיפסטי מכל 
הירקות האפשריים וקרפצ'יו בקר מוגשים לפתיחת התיאבון. אחריהם 
מוגשים נתח פילה בקר רך עטוף בבצק וצלעות כבש עם פירה תפוחי 
אדמה עשיר בשום. סלטים מרעננים וצבעוניים מצטרפים לחגיגה. אני 
מנסה לפענח את סוד הרוטב של אחד מהם וניסים מגלה שהוא נוהג 
להוסיף שמן זרעי ענבים מקיבוץ כיסופים. הוא מרבה להמציא סלטים 

לפי העונה, כגון סלט אפרסמון עם סלרי. את בצק הפסטה לרביולי 
הוא מכין בעצמו וממלא בבטטה, בתרד ובגבינות. 

בעת ההזמנה מקפידה שוש לברר עם האורחים מה העדפותיהם 
ומבקשת מהם שיודיעו לה כשהם בדרך כדי שהאוכל יחכה להם חם.

הניסים של השף צוחר, טל' 08-9982379, 052-4329599

אלת הבירה
ממלכת הבירה הדרומית של אייסיס, אלת הטבע המצרית, שוכנת 
במבנה צנוע בחצר במושב שכוח אל בתפר שבין נופי אדמת הלס 

של נחל הבשור בואכה דיונת חלוצה ושמורת חולות עגור.
לפני 17 שנים התיישבו עדי ואיציק לוי, בני דימונה, במושב דקל 
שנועד במקורו למפוני סיני. איציק למד אמנות והיום הוא בעל 
חברת גינון שעליה עיקר פרנסתו. בשנות התשעים של המאה 

הקודמת הוא נחשף לגל מבשלות בירה בארצות הברית והתאהב 
במשקה. לפני שש שנים הקים את המבשלה במבנה קטן בחצר 

האחורית, ובו מתרחש תהליך ייצור הבירה במכלי נירוסטה. בשונה 
מבירה תעשייתית, מבשלת בוטיק מאופיינת בבירות טריות, לא 

מסוננות ובעלות טעמים עונתיים. 
לוי מייצר חמישה סוגי בירה קבועים ממשפחת האיילים )Ale(, בהם 
בירת פריסטייל פילזנר, הפופולרית ביותר. לקראת תערוכת הבירה 

הגדולה שהתקיימה בישראל הוא ייצר בירת בראון אייל מתובלת 
במאפייני החורף לענה ופיגם. בימי קיץ, כשהטמפרטורה בחוץ 

נוסקת ל–40 מעלות, הוא מגיש בירה "על גבול הברד", כהגדרתו, 
וחובבי הז'אנר מתכנסים ללגימות בצל הסככה. את הבירות שלו 
אפשר לטעום גם בברים ברחבי הנגב, בארוחות של השף מיקי 

קנט, בחוות בודדים ובשוקי איכרים בנגב.
אייסיס - מבשלת בירה מדברית מושב דקל, ביקור בתיאום 

מראש בטל' 054-6428598 )איציק לוי( 

בשם הבת
מי שביקר בברזיל ומתגעגע לטעם של קוקוס, של פירות ים ושל 

משקאות אקזוטיים, מוזמן להגיע למסעדה הברזילאית מידס, 
מרחק חמש דקות משדרות. שולחנות עץ, צבעים חמים, תאורה 

לילית רכה ורומנטית ומוזיקה דרום אמריקאית תוססת יוצרים רקע 
מושלם לארוחה הברזילאית. נתן גלקוביץ', בעל המסעדה, אוחז 

בעלי וכותש ליים טרי בסוכר כדי להתקין משקה קפיריניה כהלכתו. 
הפרק הראשון בתולדות הבישול של נתן, יליד סאו פאולו, קשור 
דווקא במטבח האיטלקי. "בברזיל גרנו בשכונה איטלקית והוריי 

היו אנשים קשי יום והשאירו אותי שעות ארוכות לבדי בבית מאז 
שהייתי בן שבע. הייתי הולך אל השכנה, מאמא איטלקייה, מסתכל 

איך היא מבשלת ורץ מיד הביתה לנסות בעצמי". 
המסעדה נקראת מידס על שם אשתו החמישית של זאוס, מלך 
האלים, והיא היחידה שהצליחה להעמיד אותו במקום, אבל השם 

המשמעותי יותר עבור נתן הוא זה של בתו דנה, שנהרגה מפגיעת 
קסאם בבית בן זוגה בנתיב העשרה ב–2005. "חיפשנו דרך שמחה, 

חיה ופעילה להנציח את דנה", הוא מסביר את ההחלטה לפתוח את 
המסעדה כדרך להנציח את בתו. "דנה אהבה מאוד את הבישולים 

שלי. פעם שאלתי אותה אם הייתה רוצה שאלמד אותה לבשל והיא 
ענתה: 'אתה תמיד תבשל לי ויותר טוב ממני'". ונתן אכן ממשיך 

לבשל, אבל על מטבח המסעדה אמון השף רן נחום, שניכר בו 
שהוא אוהב את מה שהוא עושה.

נתן תרם לתפריט את הפיז'ואדה )"החמין הברזילאי"(, תבשיל 
שעועית שחורה עם בשר בקר ומיני נקניקים. עוד מנת דגל 

היא ואטאפה, תבשיל מאזור באהיה על בסיס פירות ים ודגים 
ברוטב עשיר של קרם קוקוס ועגבניות. התפריט משלב בין מנות 

ברזילאיות, איטלקיות ועוד כדי לקלוע לטעמם של רבים. 
מידס בר–מסעדה ברור חיל, טל' לבירורים ולהזמנות 08-6803441, 

www.mides.co.il ,054-6744197
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פילה סלמון מעושן על סלט עדשים שחורות
כשר, בינוני, פרווה

החומרים ל–4 מנות:
לסלמון:

1 כף סוכר
4-3 ענפי תימין 

4-3 ענפי רוזמרין 
מלח גס, פלפל שחור 

2 שקיות תה
2 כפות קמח

4 נתחי פילה סלמון, ללא עור
לרוטב:

1 מכל )250 מ"ל( שמנת מתוקה
קליפה מ–1/4 לימון

מיץ מ–1/2 לימון
1 ענף רוזמרין

מלח, פלפל שחור 
לסלט עדשים:

1/2 כוס עדשים שחורות, מושרות במים כשעתיים
4 כפות שמן זית 

1/4 כוס בצל, חתוך לקוביות קטנות
2 שיני שום, קצוצות

1/4 כוס גזר, חתוך לקוביות 
1 סלרי, חתוך לקוביות

1 חופן עלי אורגנו )או פטרוזיליה(
מעט פפריקה מרוקאית

מעט כורכום
מלח, פלפל שחור 

3-2 כפות ציר דגים )או מים(
1/2 כפית רוטב דגים

1 עגבנייה, חתוכה לקוביות 

אופן ההכנה:
הסלמון:

1 מניחים רדיד אלומיניום מקופל לכמה שכבות בסיר וזורים עליו 
את הסוכר, התימין, הרוזמרין, המלח, הפלפל והתה ומכסים בקמח. 
רשת  על  ומניחים  ובפלפל  במלח  הסלמון  נתחי  את  מתבלים   2
בתוך הסיר. מכסים במכסה הסיר. 3 מעשנים את הסלמון על אש 

גבוהה כ–25 דקות. אם יש סיר עישון מניחים בתחתיתו שבבי עץ.
הרוטב:

מרתיחים בסיר קטן את השמנת עם קליפת הלימון. מוסיפים את 
מיץ הלימון והרוזמרין ומצמצמים עד שהרוטב מסמיך. מתבלים 

במלח ובפלפל ומערבבים.
סלט העדשים:

1 מסננים את העדשים ומבשלים אותן במים רותחים כ–15 דקות עד 
שהן מתרככות )אך לא מתפוררות( ומסננים. 2 מטגנים במחבת עם 
שמן הזית את הבצל, שיני השום, הגזר והסלרי עד שהם מזהיבים. 
מוסיפים את האורגנו ומערבבים. מוסיפים את העדשים, התבלינים 
עוד דקה.  ומבשלים  ורוטב הדגים  )או המים(  ציר הדגים  היבשים, 

מוסיפים את קוביות העגבנייה ומסירים מהאש.

מגישים מניחים בצלחת הגשה כף מסלט העדשים ואת 
הדג מעל. יוצקים מעט מהרוטב

במו ידיו
כדי להגיע לביתו של שף מיקי קנט אין צורך בכתובת מדויקת או 

ב–GPS. "כשתראו עשן תדעו שהגעתם", הוא מנחה אותנו, ואכן העשן 
הסמיך המיתמר ממעשנת הבשר הוא סימן חד–משמעי לכך שפה גר 

שף ושבקרוב נשב לאכול ארוחת צהריים מושקעת. עד שהבשרים ייצאו 
מהמעשנת משיקים לחיים כוסות יין אדום וצעיר שמיקי ייצר בעצמו. 

מיקי מיישם היטב את כל מה שלמד בשנות עבודתו בגליל העליון, 
בעיקר במטבחו של שף חיים טיבי ממצפה הימים, ומקפיד להשתמש 

בחומרי גלם טריים, משובחים ועונתיים, רצוי מהסביבה הקרובה. 
"למדתי שאם חומר הגלם הבסיסי איכותי דיו אפשר רק 'ללטף' אותו 
מלמעלה כדי לא לאבד את טעמיו הטבעיים". הוא מקלף את החציל 

המפויח ומוסיף לו שמן זית בתולי, טחינה גולמית איכותית ומעט מלח. 
הוא מניח מעל גבעולי צ'רוויל צעירים וממש רגע לפני שהוא מגיש את 

המנה הוא שולף בקבוקון זעיר ומזליף ממנו טיפת שמן זעתר אתרי 
שמעמיק את טעמי החציל. את השמן הוא קונה מיצרן בקיבוץ אורים 

ומשלם עבורו בזהב. אחר כך הוא פותח את דלת המעשנת ושולף עוף 
מוזהב, נתח חזה בקר )בריסקט( שנצלה שעות ארוכות בחרדל ועלי 

דפנה, נקניקיות בשרניות בנוסח איטלקי שמכילות גבינת פקורינו וגם 
נתח סלמון. קנט אינו מאמין בקיצורי דרך במטבח ולכן אפילו את קרם 

הפרש ואת גבינת העזים לכנאפה הוא מכין בעצמו. 
נוסף על קייטרינג בוטיק שהוא מפעיל, הוא מפיק ארוחות גורמה בחיק 
הטבע, בבית הלקוח או לאורחים המזמינים אותו לצימר. בפסטיבל דרום 

אדום הוא יציב את המעשנת שלו במתחם "לה מדווש" בקיבוץ בארי 
ויאפה לחמים ועוד הפתעות.

www.mickykent.com ,052-8296556 'שף מיקי קנט טל

כנאפה גבינת עזים בניחוח אניס וקפה
כשר, בינוני, חלבי

 
החומרים ל–4 מנות )למחבת בגודל 20 ס"מ(: 

לכנאפה:
50 גר' חמאה 

100 גר' אטריות קדאיף
50 גר' גבינת עזים

לסירופ:
1/2 כוס סוכר
1/4 כוס מים
1 כוכב אניס

10 פולי קפה שלמים
יוגורט )או קרם פרש( לקישוט

אופן ההכנה:
הכנאפה:

גר'   50 עליה  ומפזרים  מהחמאה  גר'   25 במחבת  ממיסים   1
מהאטריות. מפוררים את גבינת העזים ומניחים מעל את שאר 
שהיא  עד  נמוכה  אש  על  הכנאפה  את  מטגנים   2 האטריות. 
מזהיבה למטה. הופכים בזהירות. 3 חותכים את שאר החמאה 
ממשיכים  למחבת.  בהדרגה  אותן  ומוסיפים  קטנות  לקוביות 

לטגן עד שהכנאפה מזהיבה.
הסירופ:

מרתיחים בסיר קטן את כל חומרי הסירופ כ–5 דקות.

מגישים מניחים את הכנאפה בצלחת הגשה, יוצקים 
עליה את הסירופ החם ומגישים עם היוגורט )או קרם הפרש( 
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משלוח מהשדה
אמנון עוזיהו, חקלאי ותיק ושכנו של שף מיקי קנט שמשתמש בתוצרתו הטרייה, 
מזמין אותנו להצטרף למסע בעקבות חומרי הגלם האורגניים שעלו על שולחננו, 
ואנו דוהרים ברכב השטח בין החממות והשדות ברחבי מושב עין הבשור. השדות 

של משפחת עוזיהו משתרעים על פני מאות דונמים ומספקים סל שבועי עד 
הבית ללקוחות מרעננה עד מצפה רמון. "הרעיון המרכזי שלנו כמשק אורגני הוא 
שהירקות ישמרו על חיוניותם ועל ערכיהם התזונתיים ולכן רק לאחר שמתקבלת 
הזמנה אנו יוצאים לקטוף", מסביר אמנון את משנתו. כבר לפני תשע שנים הוא 

שבר את המיתוס שאורגני פירושו יקר, ובזכות חיסכון בפערי תיווך המחירים 
שווים לכל נפש. "בשבילי זו לא רק פרנסה אלא דרך חיים", הוא מוסיף. בכל 

שבוע נבחר ירק הזוכה לתואר "כוכב השבוע" ובאתר האינטרנט מתפרסם מידע 
על אודותיו וכן מתכונים שימושיים ומהירי הכנה המבושלים ממנו. 

להשלמת החוויה אפשר להתארח באחד משלושת הצימרים של המשפחה. 
האירוח כולל ירקות לשימוש אישי בעת השהות בצימר וגם 20 אחוזי הנחה על 

קניית ירקות. 
www.teva-habsor.co.il ,1-800-25-90-90 טבע הבשור טל' להזמנות

סלון גסטרונומי
הבית המרשים בעל החזות הכפרית והגינה המטופחת המקיפה 
אותו הם ההקדמה לדבר האמיתי שבפנים. רהיטי העץ ושכיות 

החמדה שאספה נירה מרחבי העולם משלימים את האווירה 
ומספרים משהו על האנשים ששמחים לפתוח את ביתם בפני 

אורחים. נחמיה ליבנה, שהיה בעל מסעדת מאחורי הקלעים 
בתיאטרון ירושלים, החליט לשנות סגנון: "הרגשתי שחסר לי 
מגע אישי עם אורחים. במסעדה מצאתי את עצמי רוב הזמן 

עסוק במטבח". לפני כחודש סעדו הנשיא שמעון פרס ופמלייתו 
על שולחנה של משפחת ליבנה במהלך ביקור רשמי באזור. 

התרגשות עצומה ליוותה את הביקור וכבוד הנשיא הזמין את כל 
בני המשפחה להצטלם בחברתו למזכרת.

נירה ליבנה, בתפקיד המארחת המושלמת, מובילה את האורחים 
לשולחנות הערוכים בחגיגיות. על השולחן מונחים זיתים כבושים 

מהעץ שבחצר וגמבה מוחמצת מהשדה של השכן. עד מהרה 
מגיעה המנה הראשונה: פטה הכבד המפורסם של המקום. 
נחמיה שוקד על הכנת נתח פילה בקר שיישן בעצמו, ואותו 

הוא מגיש בליווי עלי בוקצ'וי חלוטים שקטף בחלקת הירוקים 
המשפחתית המשתרעת בחזית הבית. עלי סלק סגולים, רוקט 

ועשבי תיבול עונתיים הם הבסיס לסלטים טריים וצבעוניים. 
את הקינוחים מכינה הבת גלי, בוגרת בית הספר לקונדיטוריה 
אסטלה. גם הבן תומר ליבנה, שף ובעלים של מסעדת סרגוס 

התל אביבית, לא נפל רחוק מהעץ.
 בית ליבנה ארוחות ל–45-4 אורחים, בתיאום מראש בטל' 

www.bet-livne.lanegev.co.il ,)052-8284152 )נירה
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דרום אדום
חגיגת הפריחה המסורתית תתקיים זו השנה השביעית במשך 
במסגרת  במרץ.   3 עד  בפברואר  מ–2  שבוע,  סופי  חמישה 
אירועי פסטיבל דרום אדום יוצעו למבקרים שפע של טיולים 
צעדת  הבשור.  לנחל  שקמה  נחל  שבין  במרחבים  וחוויות 
הכלניות המסורתית תתקיים ב–11 בפברואר לציון 100 שנים 
יד  בצומת  יפעלו  מרכזיות  מידע  תחנות  בנגב.  להתיישבות 

מרדכי ובצומת בית קמה. 
 052-9991003  ,072-2510271 בטל'  נוספים  פרטים 
בצפון  הטיולים  ובאפליקציית   www.habsor.co.il באתר 

הנגב "דרום אדום". 

חווה משפחתית
לפני 40 שנים, בטרם הוטבע המונח חוות בודדים, הקימו 

הוריה של צאלה גורודנציק חווה לגידול עדר כבשים לבשר. 
היום הבדידות מהם והלאה, מכיוון ששלושת ילדיהם חזרו 
לחווה עם משפחותיהם והקימו בה את ביתם. לפני ארבע 
שנים אף הקימה צאלה עם בן זוגה אמנון מחלבה במקום. 

על המדפים בחדר ההבשלה נחים עשרות גלגלי גבינת קורל 
העטופה בקרום ענברי ובעלי דפנה וגבינת שדמה - גבינה 

בסגנון קצ'וטה איטלקית. בוויטרינה עומד מבחר חריצי גבינות 
חצי קשות ורכות דוגמות רותם - ברי מפוחמת, שלף - 

קשקוול מקומית ותום. גוש גבינה לבנה נטולת קווים מעוגלים 
וקרום לבן מסקרנת אותי ומפתיעה בטעמה החריף והפיקנטי. 

אומרים שהדברים הכי מוצלחים קורים בטעות: "נשארו לנו 
שאריות של גבן מגבינת סנט מור ויצרנו מהן תערובת, אך 
לא שמנו אותה בתבנית דחוסה וכך יצאה צורה אוורירית. 

קראנו לגבינה עננים", מספרת צאלה. 
במשך היום )פתוח בשישי-שבת ובאמצע השבוע בתיאום 

מראש( אפשר להתיישב ולאכול ארוחת גבינות על שולחנות 
הבוצ'ר שמייצר אמנון, לבצוע מכיכרות הלחם שאופה האם 

רות, לטעום מהריבות ששולחת הדודה מפתח תקווה ולקנח 
בגלידה על טהרת חלב הכבשים שפיתחה הגיסה פרסילה.

קרני השמש האחרונות מבשרות על עוד יום שעומד 
להסתיים ואווירה של שלווה יורדת על החווה. קול צחוקם של 
הילדים מתערבב בגעיית הכבשים ובנביחות 14 כלבי הרועים 

ויוצר מנגינה עליזה ורעשנית שאין עליה מנצח. כשמרחבי 
השמים פתוחים לרווחה השקיעה האדומה היא מחזה מרגש 

שמתחלף במהרה בשמים זרועי כוכבים.
 מחלבת צאלה כ–1/2 ק"מ מדרום למושב עין הבשור, 

www.tzeela.co.il ,)טל' 052-8478935 )צאלה
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