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 לא רק בחנוכה: הלביבות שכדאי לאכול כל השנה

רוב היצירות הטבעוניות־בריאותיות שמנסות לעקוף קמח לבן וטיגון לא טעימות. את הלביבות של 
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הזה כולל גם המלצה לכל השנה וגם מתכון לחנוכה. בכל שבוע אני מקבלת מעוד  הטור
ונים ומכולן אני עמיתים ומעוד חברים המלצות על מסעדות טבעוניות או ידידותיות לטבע

יוצאת קצת מתוסכלת. מצד אחד רוצה מאוד לעזור אבל מצד אחר אף אחת מהן לא משתווה 
 .לא ביצירתיות, לא במקוריות, בוודאי לא בתמחור ."אבא גיל"ל

עתה היא בעיקר אותה צניעות שכל כך מאפיינת את  הסיבה שבגללה לא המלצתי עליו עד
המקום עד שמוזר להמליץ עליו בעיתון. מקום פשוט שבפשוטים, נעדר כל יומרת עיצוב ונטוע 

בקטע רחוב ביהודה הלוי בתל אביב שטרם הוקפץ או שודרג אפילו במעט. לכאורה רק 
ה עמוסים משלוחי מסעדת פועלים שבצהריים מלאה עד אפס מקום ושליחים יוצאים ממנ

 .מזון

את ייחודה של מסעדת "אבא גיל" אפשר להמחיש באמצעות הלביבות. מן הידועות שאין חג 
מאתגר לטבעונים שמקפידים על בריאותם יותר מחנוכה. אפילו לא שבועות. בחנוכה נדמה 

שאי אפשר בלי קמח לבן ובלי טיגון. רוב היצירות הטבעוניות־בריאותיות שמנסות לעקוף 
ח לבן וטיגון, צריך להודות, לא טעימות. לשון המעטה. יצא לי, ככה זה כשמחרפים את קמ

הבטן למען משימות עיתונאיות, לטעום אינספור סופגניות בטעם בטון ולביבות בטעם טיט 
 .שכולם נעשו ממיני חומרים חלופיים ובטכניקות חדישות
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הלביבות של "אבא גיל" יוצאות מן הכלל הזה ולראיה שהן נמכרות שם בכל השנה וחביבות 
מאוד על הסועדים. אלא שכאן מגיעים לעוד בעיה ייחודית של "אבא גיל" שגם בגללה נמנעתי 

עד עכשיו מלכתוב עליו: גיל מעוז, הבעלים והמייסד, לא אוהב לשתף במתכונים. מבחינתו 
תכונים, לרבות החומוס המעולה שבמעולים, נוצרו אצלו אחרי עמל רב הוא צודק כי רוב המ

ובעיני טבעוניים רבים התוצאות גובלות בכישוף. כזהו גם מתכון הלביבות שמעוז הסכים, 
אחרי תחנונים ושכנועים, לחלוק עם המדור. כל כך פשוט וכל כך טעים אבל אף אחד חוץ 

 .ממעוז לא חשב עליו

יים לימודי עיצוב תעשייתי בבצלאל. לקראת סיום הלימודים הרגיש מעוז גדל בבאר שבע וס
שהכיוון שגוי ולכן פנה ללימודי רפואה טיבטית. בו־בזמן התוודע לרזי התזונה הבריאה וגם 

התאהב באמנות הבישול. הוא התחיל ממחקר עם נסיין אחד, הוא עצמו, ובדק איך בהדרגה 
טיגון, הימנעות מסוכר, השריה והנבטה של שימוש ברכיבים בריאים וטריים, הימנעות מ

 .קטניות, שימוש בדגנים מלאים, משפיעים על מצבו הפיזי והנפשי

כמטפל צעיר הוא נוכח כמה קשה למטופלים לעשות שינוי בריאותי שעיקרו הגבלות 
תזונתיות. משימה בלתי אפשרית גם מפני שקשה מאוד לבשל טעים עם רכיבים חדשים ולא 

יקר מפני שעצם הרעיון להתחיל לבשל במקום להמשיך לצרוך אוכל תעשייתי מוכרים אבל בע
 .מוכן נראה לרבים כמו גזירה שלא ניתן לעמוד בה
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לפני כעשור, לאחר שנולדה בתו הבכורה )מאז נולדו עוד שלושה(, החליט לפתוח מקום 
ל חומרי גלם אורגניים. מפני שלא היה לו מושג קלוש במסעדנות הוא התחיל עם שמבוסס ע

תפריט מצומצם מאוד שבמרכזו חומוס ובהדרגה התרחב. לאורך כל השנים המסעדה חפה 
מגלוטן )חוץ מהפיתות(, סוכר לבן וחלבון מהחי. בעיקר מפני שאלה שלושה רכיבים 

וריד אותם מהתפריט יוצא נשכר גם אם שבתרבות המערבית נאכלים בהגזמה ולכן מי שמ
 .אינו עושה שום מאמץ נוסף

בהקשר זה מן הראוי להעיר שרוב המסעדנים, לפחות אלה שאני דברתי אתם, גם מי 
מביניהם שמקפידים על בריאותם, סבורים שמסעדה אינה מרפאה אלא דווקא מקום שבאים 



ותית. מבחינה זו מעוז הוא להתיר בו את הרסן ולכן אינם מיישמים שם אף המלצה בריא
חריג. הוא לא מתעניין כלל בהתעשרות אבל מאוד גא בעובדה שהלקוחות הקבועים שלו 

 .באים אליו עם בדיקות דם שהשתפרו פלאים בזכותו

הפנטזיה שלי", אומר מעוז, "היא אוכל בריא וטעים להמונים. אני תמיד מתרגש לשמוע "
כתוצאה מאכילה אצלנו ולכן משתדל מאוד לפשט מלקוחות פידבק על השינויים שהם חשים 

 ."תהליכים כדי לתמחר זול
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כמובטח, הנה מתכון הלביבות שמעוז הסכים לשתף בו. לביבות כאלה נמכרות במסעדה 
במשך כל השנה. בכל יום הן מוצעות לסועדים בטעם אחד או שניים לפי מצאי הירקות. 

'ר, דלעת־מנגולד, סלק, לקראת חנוכה מכינים אותן במגוון גדול של טעמים כולל בטטה־ג'ינג
 .כרישה, פלפלים, תפוח אדמה, ואפילו דלעת־שוקולד

 לביבות דלורית ומנגולד אדום
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 )לביבות 10-כ(

 :צריך

 )גרם 200-250דלורית קטנה ) 1 

 (גרם 150צרור קטן של עלי מנגולד )

 (גרם כוסמת יבשה )לא קלויה אלא ירוקה, אפשר להשיג בחנויות טבע  100

 סמ"ק שמן זית  40

 כפית מלח  1/2

 שיני שום  2

 הכנה

 .שעות. מסננים ושוטפים 6-את הכוסמת משרים במים פושרים ל .1
ן עם המלח, השום ושמן הזית בלהב המתכת. כדי וחנים את הכוסמת במעבד מזוט .2

לוודא שהכל נטחן מורידים באמצעות לקקן את מה שנדבק לדפנות וטוחנים שוב עד 
 .קבלת עיסה דביקה וחלקה

מחליפים להב העיבוד במגרדת גסה ומגררים באמצעותה את הדלורית השטופה  .3
יסת הכוסמת ומצטרפת והמנוקה מגרעינים )אין צורך לקלף(. הדלורית נוחתת על ע

 .אליה
חותכים את המנגולד לפיסות דקות, מעבירים לקערה ומצרפים את תכולת מעבד  .4

 .המזון. מערבבים ולשים בידיים עד שהעיסה אחידה
דקות בתנור  25–20צרים לביבות ומניחות אותן בתבנית על נייר אפייה. אופים נאפה  .5

 .מעלות 180-שחומם מראש ל
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