
 סלט גזר "כמה פשוט ככה טוב"
אפרת אנזל, יועצת קולינרית שרונה מרקט

 סלט ירוקים, פיצוחים וסלק חי 
חן דרזי, "מנצ'ס"

הסלט הזה נראה פשוט  - והוא באמת פשוט� אבל עובדתית, הוא הסלט שתמיד נגמר ראשון ואצלנו במשפחה 

אין חג שהוא לא מוגש לשולחן� והשוס? בניגוד להרבה סלטים טריים, הסלט הזה נהדר גם ביום שאחרי - ולכן 

גם אין בעיה להכין אותו שעות לפני הארוחה�

ל- 8-10 סועדים

1/2 קילו גזר 

2/3 כוס פקאן מסוכר – מנצ'ס 

צרור עירית קצוצה דק

לרוטב:

1/2 כוס שמן נייטרלי

1/3 כוס חומץ שרי )או חומץ בן יין-לבן( – וום פאס

1 שן שום גדולה, כתושה

3/4 כפית מלח 

2 כפות סוכר חום 

קולפים את הגזר וחותכים לגפרורים דקים� 

הכנת הרוטב: ממיסים את הסוכר בחומץ )מותר להכניס לכמה שניות למיקרוגל, להמסה זריזה יותר(� מערבבים 

עם שאר מרכיבי הרוטב� כשעה לפני ההגשה יוצקים את הרוטב על הגזר, ומערבבים היטב�   

 קוצצים את הפקאן המסוכר� 

לפני ההגשה מוסיפים פקאן מסוכר ועירית, מערבבים בעדינות ומגישים מיד�  

הסלק, אחד מסממני ארוחת החג, שודך על ידי חן מחנות הפיצוחים לסלט הירוקים המסורתי של המשפחה 

שלה� התוצאה היא סלט מרענן ש"שובר" את הכבדות של הארוחה העשירה� 

אל תחששו מהסלק הלא מבושל – המרקם שלו נהדר, הויטמינים נשארים בפנים והבונוס – הוא לא צובע 

מיידית כל הסלט בסגול, כפי שסלק מבושל נוהג לעשות�

ל- 6 סועדים

צרור פטרוזיליה 

צרור כוסברה 

2 גבעולי סלרי 

1/2 כוס נענע 

10 עלי בזיליקום 

2 סלקים קטנים וטריים 

1/4 כוס גרעיני חמניה – מנצ'ס 

1/4 כוס גרעיני דלעת

1/4 כוס קשיו 

1/4 כוס אגוזי מלך 

4 כפות מיץ לימון סחוט טרי

2 כפות שמן זית – אנשי הזית 

קוצצים דק פטרוזיליה, כוסברה, סלרי, נענע ובזיליקום� קולפים סלקים וחותכים לקוביות קטנות� 

קולים פיצוחים בשני סבבים: על מחבת יבשה קולים גרעיני דלעת וחמניה כ-2 דקות, עד שהם מעט מזהיבים� 

מעבירים לצלוחית� באותה מחבת קולים אגוזי מלך וקשיו� מערבבים מדי פעם� כשהאגוזים מזהיבים וכמעט 

מוכנים ממליחים ב-1/4 כפית מלח, מערבבים ומעבירים לצלוחית� מצננים את הפיצוחים הקלויים ומוסיפים 

לקערת הסלט� מעבירים את כל המרכיבים לקערת הגשה�

לפני ההגשה מתבלים את הסלט במיץ לימון, שמן זית ומלח
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