מדריך לאפיית לחמים
נכתב על ידי עירן בודנקין
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פתיח לגרסה השלישית
בגרסה השלישית של המדריך עשיתי שינויים גדולים בעריכה ובתוכן כדי שיהיה קל יותר להשתמש
במדריך וכדי להדגיש את הטריקים הקטנים של האופים המקצועיים אשר מאפשרים להם להוציא
לחמים מדהימים .חשוב להדגיש שאין תחליף לניסיון אך אני מקווה שהגרסה הזו של המדריך ,תקצר
את זמן ההכשרה של האופים כי המידע הנגיש יהווה אבן דרך וכמובן יסייע לכל האופים המתחילים
לאפות בקלות לחמים מעולים.
אני רוצה להדגיש שאין דרך אחת נכונה לעשות לחם .לא משנה כמה מפורסם האופה כמה הלחמים
שלו מדהימים ,לא משנה כמה טובה נחשבת הטכניקה בה האופה משתמש ,תמיד ישנם אופים
אחרים שעושים לחם לא פחות טוב ולעתים בצורה שונה לחלוטין.
לדעתי הדרך הטובה ביותר להכין לחם היא בדרך שהמתכון עובד הכי טוב בשבילך ובמסגרת לוח
הזמנים שלך וכן ,יש מה ללמוד ומה לשפר ,מותר להיות דינמיים ,להתנסות בטכניקות שונות ואף
להמציא דרכים חדשות כדי להגיע ללחם המובטח ,כי אופה שללא לומד כל יום משהו חדש ,לא
אופה.
אני רוצה לומר לאנומראל עוגן  -אופה מדהים ואדם משכמו ומעלה שתרם רבות לגרסה הזו ,תודה
בשם כל הקוראים.

מטרה
איסוף הגדרות ,חומרים ,תהליכים ,כלים ,טיפים ושמות כדי לאפות לחמים איכותיים בבית עם דגש
על לחמי מחמצת  -שאור.

על המדריך
המדריך אינו מהווה תחליף לסדנת אפייה אלא נועד ללוות בעלי ידע מוקדם באפייה.
השתדלתי לכתוב במדריך את הדרכים והטכניקות כפי שהם מופיעים בספרות המקצועית ,כדי להפיק
מהמתכון את המיטב ולהצליח להפיק לחם ברמה גבוהה.
לא המצאתי את הגלגל ואת כל החומר שנאסף כאן ,אפשר למצוא בספרות המקצועית או באתרים
ייעודיים בעברית או בשפות זרות .המטרה היא לרכז את רוב החומר במקום אחד לנוחות האופים
ובעברית.
השתדלתי לכתוב בשפה ברורה אך באופן מתומצת )תקציר( ובכל מקרה ,מומלץ לכל אחד ואחת
לעבור סדנה אחת לפחות ,שתמחיש את הכתוב ,להמשיך להתנסות ולחקור את תחום אפיית הלחם.
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תיאור
החומר ממוין לפי נושאים ועל פי נוחות לעבודה .חשוב לקרוא את כל המדריך לפני האפייה.
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שלבי האפייה.
הכנות מקדימות.
תהליכים ליצירת לחם.
סוגי מתכונים מפורסמים.
הכנת לחמים  -מתכונים לדוגמה.
חומרי הגלם.
כלי עזר לאפיית לחם.

לרוב המונחים הוספתי את השם באנגלית כדי להקל על מציאת מקורות ,קישורים ומתכונים ברשת
האינטרנט .בתוך החוברת הוספתי מדי פעם סימניות )קישוריות( כדי לדלג הלוך ושוב בין קטעים
בחוברת לקבלת מידע נוסף .חלק מהמידע יודגש באופן שונה בכמה מיקומים ,בהתאם לצורך.

סייגים והבהרות
ישנם אופים שלהם שיטות עבודה שונות מהכתוב לעיל וגם מתכונים אשר יתנגשו עם חלק
מהתהליכים שיתוארו בחוברת .אין בכתוב אמירה לגבי מה נכון או לא ,אלא להציע שיטות ותהליכים
מהארץ ומהעולם ומוצע בכל מקרה להיצמד למתכונים הקלאסיים כלשונם.
בכל מקרה ,השתדלתי להציג את רוב השיטות הנפוצות ,גם אם הן מתנגשות זו בזו.
הגישה בה בחרתי להציג את האפייה מתמקדת בנישה של לחמים בריאים ,מחומרי גלם איכותיים,
המבוססים על מחמצת  -שאור ופחות על שמרים .אין זה אומר דבר פרט להעדפה אישית ואם יש
אופים הנפגעים מהגישה הזו ,התנצלותי שלוחה להם מראש.
אני משוכנע שיתכנו שגיאות בחוברת ולכן.ט.ל.ח.

מכיוון שמדובר בחוברת אשר מיועדת להיות אונליין ברשת ,בשלב הזה החוברת תתעדכן מעת
לעת ואשמח לקבל מכם בקשות ,ביקורות ,הערות ותגובות לאימייל.eran.bod@gmail.com -

אפייה מהנה,
עירן בודנקין.
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שלבי האפייה
הרשימה מטה היא סדר עבודה מעשי המכסה את רוב נוסחאות הלחמים .בחלק מהלחמים יתבצעו
שלבים מסוימים ולא אחרים .ישנן דרכים שונות לחלק את השלבים ולכל אופה יש את דרכו שלו.
השלבים המפורטים כאן אלו השלבים שעליהם אני ממליץ כדי להוציא את המיטב מחומרי הגלם ועד
לכיכר הלחם.

רשימת השלבים:
הכנות מקדימות:
 .1תכנון  -בחירת מתכון או בניית נוסחה ,תזמון ,חומרים ומרכיבים,
 .2קדם בצק  -בצקים מקדימים )שאור ,ליוון  ,פוליש \ ביגה ,ספונג' ,בצק אנזימטי( ,השריות,
הנבטות.
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 .3שקילה ומדידה  -מרכיבים ,טמפרטורות.

בולק ) - (Bulk Fermentationריטרד ,ישיר.
 .4מיקס  -ערבוב ראשוני של כל המרכיבים או חלקם.
 .5אוטוליזה.
 .6לישה.
 .7מתיחה וקיפולים.
 .8ריטרד – תפיחה מושהית בקירור.
 .9חלוקה ושקילה.
 .10פרי-שייפ ) - (Pre-Shapeעיצוב מקדים.
 .11בנץ' – מנוחה.

פרוף ) - (Proofתפיחה שנייה
 .12עיצוב סופי .Final Shape -
 .13ריטרד – תפיחה מושהית בקירור.
 .14חיתוך ).(Docking, Gringe, Slash
 .15אפייה  -טעינה ופריקת תנור ,אדים ,ארובה ,שינויי טמפרטורה.
 .16צינון.
 .17פריסה ,אכסון ,הגשה.

בחירת מתכון ,התאמתו ,בניית מתכון חדש
האדם אופה לחמים משחר ציוויליזציה האנושית והאפייה התקדמה ככול שהחוקרים הבינו את
הכימיה והביולוגיה המסתתרת מאחורי השילוב המדהים בין קמח ,שמרים ומים.
הבנת התהליכים הובילה ללחמים שונים ולתהליכים מתקדמים יותר וכך גם פיתוח טכנולוגיה
שהובילה ליעילות רבה באפיית הלחם ולמיצוי מקסימלי מחומרי הגלם.
כדי ליישם את הכתוב מעלה באפיית לחם ,עלינו ראשית להסתכל על התוצאה הסופית שאליה אנו
רוצים להגיע וממנה להסתכל אחורה .יש חשיבות רבה להבנת התהליכים השונים שיעבור הלחם,
לתכנון מקדים בהתאם לתוצאה הסופית שאליה נרצה להגיע ולהבנת השלבים כולם וכמובן עלינו
לוודא כי ברשותנו את החומרים ,האביזרים ,ומספיק פנאי למתכון המדובר ,כדי לקבל תוצאה זהה
ואיכותית.
.

בחירת מתכון
כשנחליט שאנו רוצים לאפות לחם נתחיל בבדיקת כל חומרי הגלם והכלים אשר מופיעים במתכון,
נוודא שיש לנו אותם במלאי ובכמות הנדרשת ,נבדוק את הזמנים במתכון ונראה איך אפשר להתאים
את לוח הזמנים שלרשותנו עבור האפייה עד לסיומה על פי המתכון .כדאי לסכם את משקל
המרכיבים כדי לוודא שכמות הבצק שתתקבל מהמתכון ,מתאימה לציוד שברשותנו כגון סלסילות
התפחה ,לתבניות וכדומה.
חשוב מאד לא לדלג על הכנות מוקדמות גם אם הן מעט מורכבות )כגון בצק מקדים( מכיוון שהן
תורמות מאד להגיע לתוצאה הסופית כגון תסיסה ופיתוח השמרים והתהליכים עבור הלחם המבוקש.
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לאופים מתחילים מומלץ:
● להתחיל עם לחמים פשוטים ,לא מורכבים ,מבוססים על קמח לחם וללא תוספות מיוחדות.
● לשקול במדויק את המרכיבים .אם לא נשקול ,מאזן החומרים יצור לנו לחם שונה!
● לעקוב אחר הוראות המתכון לבצע אותו מספר רב של פעמים כדי להתנסות ולקבל
מיומנויות ורק אחר כך ,להתקדם לפי רמת הידע והניסיון שתצברו באפייה ,לאפיית מתכונים
שונים ואף לקמחים מלאים  100%ולשילובים ייחודיים.
אדגיש שיש המון משתנים שלא תמיד ברורים לאופים מתחילים ובמעקב מדויק אחרי המתכון,
משפרים את הסיכוי להצלחה.
אופים נכשלים כל הזמן ,זה חלק מהמקצוע ומתהליך הלימוד .אפיית לחמים היא תהליך נלמד
שמשתנה תדיר והניסיון ,הידע והיד חשובים בו יותר מהנוסחה או המתכון .המתכון נותן לנו רק את
אבני הדרך אך עלינו לצבור ניסיון כדי להגיע להצלחות מרשימות.

בניית נוסחה ,התאמה ושינוי מתכון
לאופים מתחילים לא מומלץ לשנות מתכונים כלל אלא להתמקד בביצוע מתכון אחד .רק לאחר
שהמתכון מבוצע היטב שוב ושוב ובהצלחה ,לשנות רק דבר אחד ולא יותר ,כדי להבין איך השינוי
ישפיע על הלחם ורק אז להתקדם.
אופים בשלב בינוני ומעלה אשר כבר צברו ידע וניסיון ,לעתים ירצו לשנות מתכון מכמה סיבות כגון
לוח הזמנים של המתכון אינו מתאים לזמן שיש בפועל ,מלאי חומרי הגלם שונה מהרשום במתכון,
האופה אוהב את המתכון אך רוצה לנסות את אותו עם קמח אחר או עם תוספות אחרות וכדומה.
אופים מתקדמים אשר מעוניינים לבנות מתכונים )נוסחאות(  -חשוב שתקראו את כל פרק חומרי
הגלם ,כדי להבין את ההשפעה של כל חומר גלם על התהליך ויחסי הגומלין בין החומרים.
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הכנות מקדימות  -שאור
הקדמה
כמעט לכל עם ולפעמים למחוזות שונים במדינה יש בצק מקדים \ מחמצת שמאפיינת אותו.
הכנת בצק מקדים ,מחמצת \ שאור נועדו להתסיס את הבצק ולהתפיח אותו ).(Preferment
בהמשך יפורטו ההגדרות הנפוצות ביותר והמקובלות ומספר מילים המתארים או מייחדים אותם.
לכל אופה יש את הדרך שלו להכין בצק מקדים ו\או מחמצת והמטרה שבגללה בחר בהם ,כך שאין
נכון או לא נכון באופן מוחלט וההמלצה היא לדבוק במתכון כלשונו ,כדי להצליח לשחזר את אותה
התוצאה לה כיוון מחבר המתכון.
כדאי להדגיש את החשיבות הגדולה של בצקים מקדימים והתססה בשיפור הערך והזמינות
התזונתית של הלחם ואת חיי המדף הממושכים שההתפחה הממושכת מעניקה ללחם.
בלחם מתפתחות חומצות שמשמרות את הלחם ,מעשירות את הטעם ומשמרות אותו.
לחם שהוכן מבצק מקדים שתפח שעות ממושכות יכול להישאר טעים למשך חמישה ימים ואפילו
שבוע! הלחם כמובן יעבור שינויים במהלך הימים אך לא יפסיק להיות טעים והטעמים שבו ישתנו
במהלך הימים .טעמים מסוימים יתחזקו ואחרים יתפוגגו .יתרון נוסף הוא שהחומצות מאפשרות
לאופה להכניס את הלחם לתנור מוקדם יותר ,מלחם שלא הוכן מבצק מקדים.
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ההכנות המקדימות בעצם מהוות "זכוכית מגדלת" או "מגבר" לטעמים מכיוון שביכולתנו לפתח
טעמים בבצק המקדים או במחמצת ולהעצימם עד מאד .טעמים אלו יועברו כמובן לבצק ויעניקו לו
טעמים וניחוחות.
שיטה לדוגמה להעצמת טעמים לבצקים עדיני טעם )כגון באגטים( היא לקחת  50%מהקמח50% ,
מהמים לערבב בכלי ולתת מנוחה של  48-24שעות לפני הכנת הלחם ואז להמשיך במתכון כרגיל.

מחמצת  - Sourdough -שאור
מחמצת זו אולי השיטה העתיקה ביותר להתפחת בצק .ביסודה היא תערובת של קמח כלשהו ומים
המפתחים לאורך פרק זמן )על ידי תוספת מבוקרת של קמח ומים( תרבית של שמרים וחיידקים.
שאור מתחלק לשני סגנונות עיקריים  -יבש ורטוב שההבדל ביניהם הוא רמת ההידרציה שלהם )יחס
המים לקמח  -באחוזים( .השאור היבש נע בין  50-80%הידרציה והוא גם שיטת העבודה המקורית.
השאור הרטוב מכיל בין  90-120%הידרציה ונכנס לשימוש לקראת סוף שנות השמונים של המאה
ה ,20-בעיקר משיקולי נוחות תעשייתיים .ישנם יתרונות בשימוש לכאן ולכאן והבחירה באיזה סוג
היא שילוב בין העדפה לפרופילי טעם ומרקם ובין נוחות פרקטית לעבודה.
נהוג לחלק את השאור לשתי קטגוריות שימוש:
 .1שאור אם  -שהוא שאור החי לרוב במקרר ומשמש כבסיס לכל הבצקים.
 .2גורי מחמצת \ שאור או  - Levainבנייה של שאור לצורך בצק )אנו ניקח חלק משאור האם
ואליו נוסיף את כמות המים והקמחים הרצויה(.
אנו מאפיינים את המחמצות כמחמצת נוזלית  liquid levain -או כמחמצת קשה ,stiff levain -
וכמובן על פי סוג הקמח.
למחמצת יש כינויים שונים בכל שפה בעולם ותוכלו להיתקל בשמות במתכונים השונים כגון בצרפת
בשם " ," Levainבאיטליה " ,"lievito Naturaleברוסיה " ,"zakvaskaבגרמניה ""sauerteig
המחמצת תורמת לפעילות נוגדי החמצון ,מסייעת באיזון רמות הסוכר בדם ,מגבירה את הפעילות
הפרוביוטית בקיבה ,מקלה על עיכול הגלוטן ועוזרת לבטל את החומצה הפיטית המצויה בסובין
שימו לב לא להתבלבל בהגדרות בין "סטרטר" שמכילים שמרים תעשייתיים )שמרי אופה ,לבין
המחמצת שכאמור מכילה שמרי בר \ פרא וחיידקים חיוביים שונים ללא שמרי אופה.
שמרי הפרא מעניקים לבצק המבוסס על מחמצת את הנפח והחיידקים מהמחמצת ,יפתחו טעם
ייחודי בבצק.
מחמצת אפשר ליצור מקמח וממים בלבד.
יש גישות שטוענות שמומלץ להתחיל מחמצת עם מים שבהם הושרו פירות כגון צימוקים לתקופה ומי
ההשריה יעברו תהליכי התססה עד לפיתוח שמרי פרא בנוזל.
לעומת זאת הגישה המדעית טוענת שמדובר בסוג של מיתוס ודווקא מי הפירות או הירקות ,מעכבים
את התפתחות שמרי הפרא שנמצאים בקמח.
יש לסייג ולומר שמי התסיסה יעניקו טעם למחמצת ועוזרים למניעת התפתחות חיידקים "רעים" אך
עלינו לדעת שאחוז הפרי במחמצת נמוג בכל פעם ,עד שיעלם במהלך הרענונים והשימוש במחמצת.
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גם מקמח מולבן )ייבוא( אפשר לבנות מחמצת .הסייג היחידי הוא קמח שעבר תהליך סטריליזציה -
עיקור שממנו לא נוכל לבנות מחמצת מכיוון שכל השמרים מתו בתהליך הסטריליזציה.
התהליך ליצירת המחמצת קצת ארוך אך בסיומו מתקבלת מחמצת מעולה שתורמת ללחם טעם
משופר עשרת מונים ,על פני השימוש בשמרי אופה.
מקובל להוסיף לבצק כמות של בין  15%ל 25%-מחמצת מכמות הקמח או ליצור בצק מקדים עם
 5%מחמצת ולפתח את הבצק המקדים.
אחת השיטות היותר מוצלחות דוגלות בהכנסת המים מהמתכון לקערת הערבוב ,הוספת המחמצת,
ערבוב קל ואחר כך הוספת הקמח.
שיטה נוספת שמאד אהובה עלי ,היא יצירת בצק מקדים מכמות קטנה של מחמצת ,חלק מהקמח
והמים ,ערבוב והמתנה לפיתוח שמרי הפרא .ארחיב על השיטה הזו בהמשך.
למרות הגישה הדוגלת בלחם המבוסס על מחמצת משמרי בר\פרא בלבד ,לא מעט אופים מוסיפים
גם מעט שמרים יבשים לקמח בנוסף למחמצת כדי לשפר את התפיחה ולקצר את התהליך .אין שום
פסול בדבר אך מובן שהטעמים המתפתחים בבצק שונים/חלשים יותר והלחם כבר לא יוכל להיחשב
לחם ממחמצת טבעית בלבד ויש לומר ללקוחות אשר רוכשים את הלחם במפורש שהלחם מכיל גם
שמרים וגם מחמצת אך לא מבוסס רק על מחמצת כפי שאולי ניתן להבין .שימו לב שאסור להוסיף
שמרי אופה למחמצת כי סביר ששמרי האופה ישתלטו על המחמצת ללא שיהוי.
אחת הטעויות הנפוצות בהידרציה של המחמצת היא שמאכילים את המחמצת בכמות לכאורה שווה
)ולדוגמה כוס קמח וכוס מים( וחושבים שהמחמצת בהידרציה של  100%אך אין זה כך מכיוון
שהידרציה מודדים במשקל ולפי הדוגמה שלנו ,כוס קמח שוקלת  140גרם וכוס מים שוקלת 240
גרם שזה בערך  170%הידרציה .זו דוגמה קלאסית שמוכיחה כי על מנת להיות מדויק ,צריך לעבוד
רק עם שקילה.
ע"פ הפירוש התורני ,מחמצת היא הלחם כיוון שנכתב כמה פעמים שאת השאור משביתים )מפסיקים
פעילותו( ואת המחמצת אסור לאכול .משמע שהמחמצת היא מה שאוכלים  -דהינו הלחם והשאור
הוא מה שאיתו מפעילים ומייצרים לחם .קרדיט על הפירוש ר' דיויד כץ.
●
●

●
●

בישראל בעונת הקיץ ,מומלץ לשמור את המחמצת במקרר.
ניתן לשקול הקטנת אחוז המים ל  80%-60%ובכך למנוע סביבה נוחה לחיידקים אך יש
לקחת בחשבון שטעמי המחמצת ישתנו מכיוון שהקטנת אחוזי המים משפיעה על הפעילות
החיידקית המייצרת חומצות.
מספר שעות )שלוש עד ארבע בקיץ ואף שמונה שעות בחורף( לפני אפייה ,נוציא את
המחמצת מהמקרר ונעורר בה את הפעילות והתסיסה.
כאמור אם נאכיל  -נרענן את המחמצת ונשמור על התנאים לגידולה ,נוכל לשמר אותה
באופן תאורטי לנצח.

התחלת מחמצת
הכי קל להתחיל מחמצת עם קמח כגון קמח שיפון מלא או קמח חיטה מלא.
אפשר להחליף לסוגי קמחים שונים בהמשך או לבנות כמה סוגי מחמצות כשכל אחת בנויה על קמח
אחר או על מיצוי פירות שונים וכדומה.
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●
●
●
●

מומלץ לאחסן את המחמצת בצנצנת זכוכית או פלסטיק שקוף כדי שנוכל לעקוב אחרי
התפתחות המחמצות ועלייתה.
המחמצת יכולה לתפוח לעתים עד פי  3או  4מנפחה המקורי ולכן חשוב לקבוע מראש כלי
מתאים.
אין חובה להתחיל מחמצת במיצוי פירות כמקובל .מים וקמח בלבד יעשו את העבודה.
מיצי הפירות יכולים לתרום לריח ולטעם של המחמצת החדשה אך הם מאטים את קצב
ההתפתחות של המחמצת ,נמוגים בכל רענון ומצד שני ,מיצי הפירות יכולים לעזור ביצירת
סביבה לא נוחה לחיידקיים שלילים במחמצת.

הכנת מחמצת
להכנת מחמצת יש המון שיטות ולכל אופה יש את הדרך שלו להכנת המחמצת.
מחמצת צימוקים:
ביום הראשון ניקח:
●  100גרם צימוקים כהים קטנים
●  120גרם מים מסוננים
●  10גרם דבש
נכניס את הצימוקים ,הדבש והמים צנצנת נקייה ,נעטוף אותה בניילון נצמד ונהדק את המכסה על
הניילון .מניחים את הצנצנת במקום קריר בטמפרטורת החדר למשך  4ימים בלי לגעת בצנצנת.
ביום החמישי נפתח את הצנצנת ונסחט את הנוזל לכלי כלשהו ,להמשך הכנת המחמצת.
נכניס לקערה או צנצנת:
● הנוזל שנסחט.
●  100גרם קמח חיטה מלא.
נערבב היטב במשך כ 2-דקות עד לקבלת תערובת אחידה ונניח לתסיסה על השיש למשך  24שעות.
למחרת )היום השישי( ניקח את המסה שנוצרה לנו ונוסיף )נרענן(:
● המסה שהתקבלה עד כה
●  100גרם מים מסוננים
●  100גרם קמח מלא
נערבב היטב במשך כ 2-דקות עד לקבלת תערובת אחידה ונניח לתסיסה למשך כ 12-שעות
בטמפרטורת חדר ואח"כ אם אנחנו בקיץ ,נעביר למקרר.
נמשיך לרענן את המחמצת באופן דומה עם  100ג' קמח לבן ו 100-ג' מים כל יומיים למשך שבועיים
אך לאחר  8שעות ,נכניס את המחמצת שנוצרה למקרר )בקיץ החום הגבוהה גורם לתסיסה מהירה(.
לאחר השבועיים ,נאכיל את המחמצת כל שלושה ימים למשך שבועיים נוספים .את עודף המחמצת
נשליך לפח או נכין ממנה לחם מחבת כלשהו .החל מהיום השלישי של האכלות נוכל לראות בועות
ותסיסה שתלך ותגבר.
בעיקרון כבר לאחר שבוע ניתן להכין לחם עם המחמצת ,אך ייקח כחודש לפיתוח הטעמים.
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מחמצת לבנה:
ביום הראשון ניקח:
●  100גרם קמח מלא
●  100גרם מים מסוננים
●  10גרם דבש
נערבב עד למיזוג ונשאיר מכוסה היטב על השיש לתסיסה עד למחרת.
ביום השני נוסיף:
●  100גרם קמח לבן
●  100גרם מים מסוננים
נערבב עד למיזוג ונשאיר מכוסה היטב על השיש לתסיסה עד למחרת.
נמשיך לרענן את המחמצת באותו אופן ) 100ג' קמח 100 +ג' מים( כל יום למשך שבוע .לאחר
שלושה ימי האכלה ,נוכל לראות כבר תסיסה שתלך ותגבר.
לאחר שבוע ,נאכיל כל שלושה ימים למשך שבועיים נוספים אך לאחר  8שעות ,נכניס את המחמצת
שנוצרה למקרר .את עודף המחמצת נשליך לפח או נכין ממנה לחם מחבת כלשהו .בעיקרון כבר
לאחר  10ימים ניתן להכין בצק עם המחמצת ,אך ייקח כחודש לפיתוח הטעמים.
●

ניתן לבנות בצורה דומה מחמצת המבוססת על כוסמין או על שיפון.

האכלת מחמצת
האכלת מחמצת או רענון היא פעולה של הוספת קמח ומים למחמצת קיימת לשם חידוש פעילותה.
האכלה מתבצעת ביחס של בין חצי לפי עשר ויותר בהתאם לצורך ודרישה ,ויכולה להתבצע ברמות
הידרציה שונות .בהתחלת חיי המחמצת ,יש להאכילה יום-יום ובהמשך כשהמחמצת בוגרת ,אפשר
לשמור את המחמצת בקירור ולהאכילה לעתים רחוקות יותר.
● מומלץ להאכיל את המחמצת ולחכות לתסיסה )מחוץ למקרר( לפני הכנת הבצק ללחם.
● רצוי להאכיל את המחמצת ביום קבוע ובשעה קבועה ,כדי לא לשכוח להאכיל אותה.
● מחמצת "קשה" ) 50-80אחוזי הידרציה( שאינה בשימוש יום יומי ,אפשר להאכיל לכל
המאוחר אחת שבוע ,בתנאי שהיא בקירור .מחמצת נוזלית בקירור צריכה לאכול אחת
לארבעה ימים.
● מחמצת שאינה בקירור ,חייבת לאכול לכל המאוחר ,אחת ליומיים  -שלושה.

מחמצת מיובשת
קיימת טכניקה לייבש מחמצת בהקפאה ולהפוך אותה לאבקה למקרי חירום כגון חג הפסח ,על ידי
יצירת מחמצת יבשה מאד ,לגרד אותה על פומפייה ,להכניס בשכבות מקומחות על נייר אפיה
לקופסה אטומה ולהקפיא.
לאחר הפסח נפשיר את הפירורים במים חמימים וכשיופיעו בועות ,נאכיל בקמח ,מים ונמשיך
ברענונים עד למחמצת פעילה.
טכניקה נוספת היא לייבש בתנור בחום נמוך מאד )עד ארבעים מעלות( שכבה של מחמצת נוזלית
מאד על גבי נייר אפייה.
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לאחר הפסח נכניס את החתיכות למים וכשיופיעו בועות ,נאכיל בקמח ונמשיך ברענונים עד למחמצת
פעילה.
בטכניקות הללו יש סיכון והן אינן מבטיחות הצלחה.
הטעם של מחמצת שהוקפאה ולאחר מכן הוחזרה לחיים יהווה הפתעה ,מכיוון שההקפאה נחשבת
לאירוע טראומטי למחמצת ומאזן המיקרו-אורגניזמים ישתנה לטוב או לרע.
טיפ:
●

כפית דבש תסייע למחמצות להתאושש לאחר הטראומה מכיוון שאנו מוסיפים מזון מהיר
)סוכרים( וחיידקים אנטי בקטריאליים.

מחמצת חולה
שיקום מחמצת חולה ,מתבצע באופן הבא:
אם הצטברו נוזלים ,יש לנקז אותם כדי להקטין את התחרות ולמקד את הפעילות השמרים בבצק,
להפריש מעט ,להאכיל במינון של  60%מים על  100%קמח שיפון מלא או קמח מלא ,בתוספת
כפית דבש .הדבש מתפקד כמזון לשמרים וכגורם מונע זיהומים .לאחר מכן ,נכניס לשלושה ימים
למקרר במשך היום ובלילה מחוץ למקרר כאשר בכל יום מאותם ימים ,נעשה רענון מחמצת עם קמח
ומים .אם הכמות גדלה יתר על המידה ,נשליך חלק כדי לשמר את הכמות.
שיטה נוספת לחזק מחמצת חלשה היא לקחת חלק אחד מחמצת ,להוסיף חלק אחד מים וחלק אחד
קמח .לדוגמה  50גרם מחמצת 50 ,גרם מים ו  50גרם קמח ולערבב ואח"כ להשאיר מחוץ למקרר
עד הכפלת הנפח .לקחת מהמסה  50גרם ולחזור על הפעולה כמה פעמים ,עד להכפלה למשך
כשלוש שעות .את ה  100גרם המיותרים אפשר להוסיף לבצק כדי לתת טעם או להכין אחר כך "לחם
מחבת" לסוגיו.
חשוב להדגיש שהפרשת נוזלים זה חלק מהתהליך של פעילות המחמצת מכיוון שהשמרים מייצרים
אתנול )ממשפחת הכוהל( כתוצר לוואי של פעילותם ואין לחשוד שאם יש היקוות נוזלים ,המחמצת
התקלקלה או חלתה.

תחזוקת מחמצת
למרות החשיבה המקובלת ,מושבות השמרים אוהבות טמפרטורה מאוזנת וקרירה בין 32 - 25
מעלות .הפעילות של השמרים מואטת בקירור אך הפעילות האנזימטית החשובה ממשיכה.
באפייה אחת לשבוע ויותר ,יש להוציא את המחמצת מקירור לפחות שלוש עד ארבע שעות לפני
שימוש להכנת בצק ,להאכיל את המחמצת לפני השימוש ולתת לה לתסוס.
טיפ:
●

בחורף בישראל בד"כ אין בעיות עם המחמצת אך בקיץ ,מזג האוויר החם עלול לקלקל לנו
את המחמצת ולכן נכון להכניס את המחמצת בקיץ לקירור או לפחות להכניס אותה כל בוקר
לקירור ולהוציאה בלילה החוצה )על פי צורך.
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●

●

יש לשים לב שהמקום החם ביותר במטבח זה מעל המקרר שפולט חום ואף על פי שלא
מעט אוהבים לשים שם מחמצת ,בקיץ לא נמקם שם מחמצת או בכל מקום אחר שבו נפלט
חום.
אפשר להשאיר מחמצות בכלי סגור בעת האחסון מכיוון שהפעילות של החיידקים היא
אנאירובית )ללא נוכחות חמצן(.

מחמצת שמחה
סלנג שבא לתאר את הפעילות העשירה של השמרים במחמצת.
במחמצת "שמחה" נראה תסיסה בועות וכדומה כשעתיים ומעלה לאחר רענון  -האכלה של השמרים.

מחמצת צעירה
מחמצת לפני שיא התסיסה שלה .מאופיינת בטעמים עדינים ומתוקים יותר.

מחמצת בוגרת
המחמצת נחשבת בוגרת מהרגע שהמחמצת בשלה לשימוש כלומר ,שכמות השמרים ,החיידקים
ושאר המיקרו-אורגניזמים היא גדולה מספיק והשמרים חזקים מספיק כדי להתמודד עם הבצק.
מחמצת בשיא פעולתה .לרוב מתאפיינת בטעמים מלאים ועמוקים בעלי נטייה לחמיצות.
האופים מאמינים שלמחמצות בוגרות עם "שושלת יחסים" )יש מחמצות בנות מאות שנים( יש טעם
מיוחד שלא ניתן לחקותו ולדוגמה המחמצת המפורסמת של סאן פרנסיסקו.
למעשה במחמצת בוגרת ישנו איזון קבוע של רמת השמרים והחומצות וניתן לייצר באופן תאורטי
מחמצות המבוססות על אותם חומרי גלם זהים ובאותם תנאים סביבתיים בדיוק ,שבבגרותן טעמן
יהיה זהה כמו גם השפעתן על הבצק .החיידק שנמצא במחמצת ) לקטובצילוס Lactobacillus -
 (sanfranciscensisקיים ברחבי העולם כולו כך שלמעשה נוכל לחקות את התהליך בכדי להגיע לאותן
התוצאות .למען הסר ספק ,מבחינה מדעית הטענה היא שאין הבדל בין מחמצת בת חודשיים ולמחמצת
בת מאה שנים .ישנם אופים בגרמניה אשר כל שישה חודשים מייצרים מחמצת חדשה כדי לשמור על
חיוניות המחמצת
בהקשר הזה חשוב לציין כי גם יש טענה שהאופה עצמו מכניס חיידקים למחמצת כתוצאה ממגע
ידיים ,נשימה וכדומה .החיידקים הללו שונים מאדם לאדם ולכן תיווצר מחמצת ייחודית לאופה.
הטענה היא שהחיידקים הללו ישפיעו על הטעם ליצירת מחמצת ייחודית .טענה זו לא הוכחה על ידי
המדע באופן חד משמעי.
נהוג לחשוב כי שינוי מזג האוויר ישפיע על המיקרו-אורגניזמים במחמצת אך גם זה לא מדויק.
המיקרו אורגניזמים במחמצת נקבעים לפי נוהגי ההאכלה של המחמצת ,סוגי הקמחים ,ההידרציה,
והמים וכמובן התנאים הסביבתיים בהם אנו מחזיקים את המחמצת כגון הכנסה לקירור וכדומה.
עוד אי דיוק הוא לחשוב שהידרציה וחום המים אותם נכניס למחמצת ישפיע על הרכב
המיקרו-אורגניזמים .למעשה חום המים וההידרציה יכול להשפיע על התהליכים המטבוליים ומניעת
חמצן במחמצת ,ימנע פיתוח חומצה אצטית.
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מחמצת מתה
למחמצת מתה ,יש ריח של מדלל צבע )טינר או טרפנטין( וייתכנו סימנים של עובש להבדיל ממחמצת
פעילה שלה יש ריח חומצי או אגוזי.
בד"כ די קשה להרוג מחמצת ולעתים נראה שהכול אבוד ולמרות המראה והריח ,ייתכן שעדיין יהיו
שמרים פעילים במחמצת.
אם אינכם בטוחים ואין סימני עובש ,אפשר לנסות להציל את המחמצת על פי ההסבר למחמצת חולה
לפני שזורקים אותה.
●
●

אם למחמצת יש קרום ,סביר שהשארתם את הכלי פתוח בזמן האחסנה .אפשר להסיר את
הקרום ולהמשיך כרגיל.
אם יש נוזלים ,המחמצת ככל הנראה מורעבת .שיפכו את הנוזלים )כדי להקטין את התחרות
של השמרים( ותאכילו מיד את המחמצת.

חיידקים במחמצת משמרי בר
במחמצות יש נוכחות של חיידקי לקטובצילוס שתורמים לסביבה החומצית ,לארומה ולטעם של
הלחם.
במחמצת צעירה יש חיידקים כגון  Homofermentativeאשר מייצרים בעיקר חומצה לקטית.
למחמצת בוגרת יש חיידקים מסוג  Heterofermentativeאשר מייצרים גם חומצה לקטית וגם
חומצה אצטית.
חיידקים אלו הם אנאירוביים כלומר ,אינם זקוקים לחמצן.
בכל מחמצת ישנם מיליארדי חיידקים נוספים מהאוויר מהידיים וכדומה שאינם קשורים ישירות
לתהליך ייצור התסיסה במחמצת אך סביר שישפיעו על הטעם.

חומצות במחמצת משמרי בר
במחמצת נוצרות חומצות בשל פעילות החיידקים .התוצר של החיידקים הוא חומצה לקטית
שמאופיינת בטעם חמצמץ ומתיקות קלה וחומצה אצטית שמאופיינת בטעם חמוץ ודומיננטי.
מחמצת קשה בצקית מאופיינת בטעם חומצה אצטית לעומת מחמצת נוזלית שמאופיינת בטעם של
חומצה לקטית.
כשהמחמצת מאוחסנת בטמפרטורה נמוכה  3-5מעלות )במקרר( יש ייצור מוגבר של חומצה אצטית.
כשהמחמצת מאוחסנת בטמפרטורה של  18-25מעלות ובהידרציה גבוהה ,יש ייצור מוגבר של
חומצה לקטית.
תכונות לוואי של החומצות הם שהחומצות מאריכות את חיי המדף של הלחם ושרמת החומציות
הגבוהה במחמצת ,שומרת על המחמצת מקלקול ע"י חיידקים "לא ידידותיים".
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טעם של מחמצת
כשהמחמצת נחשבת לבוגרת ,ישנו מאזן מיקרו-אורגניזמים במחמצת והטעמים שבה מתייצבים
בהתאם לסוגי הקמחים ,שגרת ההאכלה ,להידרציה ולטמפרטורה בה אנו מאחסנים את המחמצת.
לעתים טעם החומצות משתלט על המחמצת וגורם לטעם חד וחמוץ בלחם )רמת  PHנמוכה מדי(.
הטעם החמוץ אינו דבר רע אך אם ברצוננו להפחיתו ,נוכל להשתמש בכלים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5

הגדלת אחוז ההידרציה  -ככל שהמחמצת יותר קשה ,ייצור החומצה האצטית שטעמה יותר
דומיננטי ,עול .ככל שהחמצת יותר נוזלית ,ייצור החומצה לקטית שטעמה יותר אגוזי עולה.
שימוש בקמח לבן במקום בקמחים מלאים או בשיפון  -החיידקים המייצרים את החומצה
האצטית אוהבים את הקמחים המלאים ושימוש בקמח לבן יעזור להורדת רמת החמיצות.
נשמור את המחמשת שבעה ונאכיל אותה לעתים תכופות .מחמצת רעבה מייצרת חומצות
בכמות רבה.
אם נוצרה שכבת נוזל )אלכוהול( על פני השטח ,נשטוף אותה ולא נערבב אותה לבצק
מכיוון שהשכבה הזו נותנת מזון מיידי לחיידקים המייצרים חומצה.
נבדוק את החום הסביבתי של המחמצת )חם מדי או קר מדי( ונתאים אותו לשימוש
במחמצת .מחמצת שתישאר זמן רב בקירור תייצר חומצות על חשבון השמרים .מחמצת
שתאוחסן בחום גבוה תהפוך רעבה די מהר.

ריח של מחמצת
אופים מנוסים מאבחנים את מצב המחמצת לפי ריח המחמצת .במחמצת צעירה נוכל להריח לעתים
את ריח הנוזל איתו התחלנו מחמצת כגון מי צימוקים )ריח פירותי(.
למחמצות בוגרות יש ריח וניחוח אופייני .לעתים זה יהיה ריח של שמרים ולעתים ריח מעט
חומצי-אצטי או ריח אגוזי.
השינויים בריח נובעים מפעילות החיידקים )בהתאם לתנאים הסביבתיים( של המחמצת ומכמות
החומצות הפעילות.
אם הניחוח מזכיר חומץ או אצטון ,הרי שבמחמצת יש נוכחות של מוגברת של חומצה אצטית ואם
הניחוח מאופיין בריח אגוזי או מזכיר יוגורט ,יש במחמצת נוכחות מוגברת של חומצה לקטית.

הגדלת כמות המחמצת לצורך אפייה
ההפקה של מחמצת טובה דורשת שליטה מדויקת בחומציות שפותחה תוך כדי התהליך.
טמפרטורה ,זמן ,מוצקות )הידרציה( וסוג ומינים של האורגניזמים החיים במחמצת )מיקרו-פלורה(
תקבענה את איכות המחמצת וממנה כמובן את הלחם .גם במאפייה תעשייתית מודרנית ,בקרת
פרמטרים אלה יכולים להיות קשה ולגרום לשינויים באיכות בבצק שנגלה אותם רק לאחר האפייה.
אחת מהשיטות להרביית המחמצת לצורך אפיית מספר לחמים תוך חיזוק המחמצת לפני אפייה
ופיתוח החומצות שבה ,פועלת כדלקמן:
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שלב ראשון :מוסיפים ל 50גרם מחמצת 100 ,גרם קמח ו 100-גרם מים ומניחים לתסיסה במשך 6
שעות בטמפרטורה של כ 26 -מעלות .בזמן הזה ,השמרים יתרבו ויתחיל טעם אופייני חומצי קל.
שלב שני :הוספת עוד  100גרם קמח ו 40-גרם מים ,לערבב ולהניח לתסיסה של  8שעות
בטמפרטורה של כ 26-מעלות
שלב שלישי הוספת  100גרם קמח  130-גרם מים ,לערבב ולהניח ל 3-שעות בטמפרטורה של כ26-
מעלות.
על ידי התהליך הנ"ל ,נקבל כמות מחמצת משמעותית לאפייה ,חזקה ועם ארומה מודגשת.
בעזרת הנוסחאות מעלה ניתן להגדיל את הכמויות בהתאמה וכך לקבל כמות גדולה יותר.

מחמצת אימא Mother -
זו מחמצת אם )אימא( שבדרך כלל מאוחסנת בקירור וממנה ניקח גורי מחמצת לחלוקה או לשימושים
שונים.

התאמת מחמצת לסוגי קמחים שונים
לעתים נרצה להכין כמה מחמצות המבוססים על סוגי קמחים שונים ,כגון מחמצת מקמח לבן \ מלא \
שיפון \ כוסמין וכדומה .הסיבה לכך היא שהשמרים קצת מפונקים ורוצים סביבה מאוזנת ,מזון מסוג
קבוע ובזמנים קבועים .בנוסף ,לכל מחמצת ניתן לתת פרופיל טעמים שונה.
לאור האמור לעיל ,מחמצת תוציא תוצאות מיטביות כשהיא מותאמת במקור לסוג הקמח איתו אופים
כלומר ניתן לבנות מחמצות מתאימות לסוגי השימוש הכללים כגון חיטה מלאה ,מחמצת מקמח לבן
ומחמצת מקמח שיפון.
אין זה אומר שהמחמצת הלבנה לא תעבוד עם קמח מלא אלא שבשביל לקבל תוצאות אטרקטיביות
ומהירות ,מומלץ להתאים מחמצת לסוג הלחם .למען הסר ספק ,ניתן להסתפק רק במחמצת אחת
ואיתה לתמרן באפיית כל סוגי הלחמים.
לשם בניית מחמצת אין בעיה להתחיל מחמצת חדשה אך עדיף להתחיל ממחמצת האימא כדי לקצר
לנו את הדרך.
לצורך כך:
 .1אנו חייבים לוודא שמחמצת האימא כבר בריאה ,פעילה וחזקה.
 .2ניקח ממחמצת האימא את החלק המתאים ונאכיל את מחמצת האימא בהתאם.
 .3את החלק שלקחנו נאכיל בקמח החדש בטמפרטורת החדר.
 .4נמשיך בסדרה של האכלות עם הקמח החדש ,כשהמחמצת החדשה לא בקירור ,עד
שהמחמצת בוגרת ,תוך הוצאה ע"פ צורך של עודף המחמצת שמיותר לנו בשלב הזה.
יש לשים לב שלא תמיד התהליך עובר בקלות כי השמרים הספציפיים שעבדו בקמח הקודם ,לא
תמיד חיים בשלום עם הקמח החדש ולעתים השמרים עוברים התפתחות מחדש ,או אף מתים ולכן
יש צורך בתהליך הסתגלות ולעתים אף הוספת מעט מהקמח הקודם בשילוב הקמח החדש ,עד
לקבלת מחמצת בוגרת.
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סטרטר Levain - Starter -
זוהי מחמצת \ שאור שאותו אנחנו מייצרים ספציפית ללחם או מאסת בצק .ה Levainהוא למעשה
האכלה או פיתוח מהמחמצת אימא שרמת ההידרציה שלו והקמחים המשתתפים בו נקבעים על צרכי
הבצק הספציפי אותו נרצה לייצר .בעוד שהאימא קבועה ולא משתנה ,ה Levain-יהיה אחר בכל
פעם .לעתים יש יותר משלב האכלה או בניה ) (Buildאחד.
זמן ההבשלה של המחמצת תלוי בכמות המחמצת ,טמפרטורה ובזמן .הכי קל יהיה להראות את
הנתונים בעזרת טבלה:
חומר גלם

יחס של ) - 1:1:1חלק
 1מכל חומר גלם(

יחס של  2) - 2:2:1חלקים
קמח ומים עם חלק אחד
מחמצת(

יחס של 3) - 3:3:1
חלקים קמח ו 3-מים עם
חלק אחד מחמצת(

כמות מים

100%

100%

100%

כמות קמח

100%

100%

100%

כמות
מחמצת

100%

50%

25%

זמן
הבשלה

כ 2-4-שעות ב25-
מעלות

כ 5-6 -שעות ב 25 -מעלות

כ 12-שעות ב25 -
מעלות

התוצאה
המתקבלת

פיתוח שמרים

פיתוח שמרים וחמיצות
מסוימת

פיתוח שמרים ,חמיצות
טובה וטעמים עשירים.

●

טעם וסוג החמיצות )אגוזית או חמוצה( נקבע לפי מאפייני המחמצת שישוקפו ויועצמו בבצק
המקדים ,סוגי הקמחים ,הטמפרטורה ועוד.

הידרציה
הידרציה כמונח כללי באפיית לחמים מתארת את היחס באחוזים בין כמות )משקל( המוצקים
לנוזלים.

בצק מקדים ליוון Leaven -
בצק מקדים הוא תהליך קדם תסיסה נפוץ ,להכנת בצק בתהליך דו שלבי.
בשלב הראשון אנו נכין את הבצק המקדים על ידי חלק מהמים ,חלק מהקמח וחלק קטן או כל
המחמצת ,נניח לתסיסה .לאחר מכן ,נוסיף את הבצק המקדים לבצק )בד"כ לאחר האוטוליזה(.
בדרך כלל מדובר על כמות זהה של קמח ומים )מהמתכון( וכמות קטנה מאד של מחמצת.
המטרות אותן נשיג עם הבצק המקדים:
 .1ריבוי השמרים בבצק המקדים.
 .2פעילות אנזימטית עשירה בבצק המקדים.
 .3חיזוק הבצק הכללי וקיצור זמן התסיסה.
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 .4שחרור טעמים מהמחמצת לבצק המקדים וממנו בהמשך לבצק הכללי.
 .5הקטנת כמות המחמצת בבצק הכללי ובכך לאפשר לקמחים בבצק לתת את האפקט
הנדרש.

ספוג sponge - Barm- levure -
הספוג הוא תהליך קדם תסיסה נפוץ ,להכנת בצק בתהליך דו שלבי.
בשלב הראשון אנו נכין את הספוג על ידי חלק מהמים ,חלק מהקמח וחלק או כל השמרים ונניח
לתסיסה .בדרך כלל מדובר על כמות זהה של קמח ומים.
בשלב שני ,נוסיף את הספוג לשאר מרכיבי הבצק.
בארצות הברית התהליך נפוץ במיוחד במאפיות המסחריות.
בעזרת התהליך נקבל בצק מקדים פעיל ,חזק עם טעמים מפותחים והתהליך יקצר את זמן התסיסה
של הבצק.

מאש Mash -
תערובת של קמח ומים למשך מספר שעות ובטמפרטורה מבוקרת .התערובת מאפשרת הרטבה
טובה של הקמח ותחילת פעילות של האנזימים שבקמח.
התהליך נכון לכל סוגי הקמחים ,מקל מאד על הלישה ומרכך את הלחם.

ביגה Biga -
ביגה זה בצק מקדים איטלקי נפוץ הכולל שמרי אופה באחוז שמרים של  0.1-0.6%ומאופיין בד"כ
ביחס של  60%-50%מים על  100%קמח )בצק בהידרציה נמוכה עד הידרציה בינונית( .יש אופים
שיגדילו אף להידרציה גבוהה יותר .אין נוכחות של מלח בביגה.
התסיסה לוקחת בין  24 - 8שעות וטעמו חמצמץ ומודגש.
הביגה יכול לשרוד עד  48שעות בקירור.
חשוב לציין שמערבבים את הביגה רק עד קבלת איחוד חומרים ואין צורך ללוש את הביגה בצורה
מסיבית כי אין צורך לפתח גלוטן.
לאחר הערבוב ,מכסים את הכלי בניילון נצמד ומשאירים את הכלי בחוץ לתסיסה.
הביגה מוכן לשימוש כאשר הוא מקבל מעין נפילה או שקע בראש הבצק.
נוסחה אופיינית לביגה :קמח לחם  ,100%מים  ,60%שמרים  .0.2%מערבבים את כל החומרים עד
לקבלת בצק אחיד )פיתוח בצק מלא אינו נחוץ( .מכסים ומניחים לתסוס במשך  12-16שעות,
בטמפרטורה סביבתית של  .21oCהביגה מוכן כשהוא מקבל מעין כיפה ופשוט מתחיל לסגת במרכז.
ביגה יכול לשמש במתכון ג'בטה בכמות של עד .40%
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דזם Desem
דזם הוא שאור שמקורו בבלגיה ומכינים אותו בד"כ מקמח מלא או קמח כוסמין.
הדזם גדל על מצע של קמח בקופסה סגורה בחום נמוך כשהוא קבור בקמח עד שהוא מוכן.
הדזם נהדר לאפיית לחמים מקמח מלא ומשפר מאד את התפיחה .זו אחת משיטות העבודה
החביבות עלי והלחמים שיוצאים הם עשירים ועמוקי טעם.
לדזם ארומה אגוזית והוא מאופיין כבצק קשה בהידרציה נמוכה יחסית הנשמר בטמפרטורה של כ-
 12מעלות.

ליביטו מאדרה Lievito Madre -
ליביטו מאדרה זו מחמצת צפון איטלקית המבוססת רק על שמרי פרא בהידרציה נמוכה יחסית של
 .50%המחמצת מיוצרת לרוב מקמחים לבנים ויש המתייחסים אליה כאל בצק מקדים .המחמצת
נותנת תפיחה טובה וטעם פחות חמוץ.
המחמצת מתאימה לקמחים כגון חיטה או כוסמין ,וללחמים כמו בגטים פוקצ'ות ,צ'אבאטה ,פיצה וגם
עוגות שמרים ללא שמרים.

פוליש Poolish -
בצק מקדים פולני )אין קונצנזוס לגבי מקור הפוליש( שנפוץ מאד בעולם הכולל שמרי אופה ומאופיין
בד"כ בהידרציה של  100%מים על  100%קמח וכ 1%-0.3% -שמרים בהתאם לחום הסביבתי.
השימוש העיקרי של הפוליש הוא במתכוני לחם צרפתיים ולמאפים מתוקים.
המרקם של הפוליש הוא רך עד נוזלי בהתאם לאחוזי ההידרציה הגבוהים .הטעם חמצמץ ,אגוזי
ומודגש .הפוליש יכול לשרוד עד  48שעות בקירור.
הפוליש מוכן כשרואים בועות קטנטנות על פני השטח.
אם רואים על כלי הקיבול שהפוליש עלה וירד בחזרה ,זה סימן שהפוליש עבר את שיאו.

ראש עיסה Pate a pain -
ראש עיסה זה תהליך שכיום כמעט לא בשימוש ואין מדובר בשאור.
זהו בצק מקדים המכיל כ 10%-מהקמח ,חלק מהנוזלים ואת כל השמרים.
השימושים של ראש העיסה הם לבדיקה אם השמרים חיים ,לשיפור ההתפחה ולשיפור התסיסה.
מתסיסים את ראש העיסה עד להכפלת הנפח .אין להוסיף שום תוספת מוצקה ,למעט הקמח
והשמרים.
לאחר שהוכח שהשמרים חיים ,מאחדים את ראש העיסה עם שאר המרכיבים למעט המלח שנוסיף
רק לאחר שלשנו את הבצק.
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בצק ישן Pate fermentee -
במקור "בצק ישן" משמש למתכונים מבצק שאור .תהליך זה היה נהוג החל מתחילת המאה בצרפת
ועד היום ניתן למצוא אותו בהרבה מאד מאפיות צרפתיות כפריות שמפיקות עם התהליך לחם
מעולה ..כיום זהו כנוי לשילוב בין מחמצת קשה לבין מעט שמרים יבשים.
ניתן להכין את הבצק הישן בנפרד או לקחת חתיכת מבצק הלחם הקודם ,טרם האפייה שישמש
ללחם הבא ולהכניסו מיד לקירור.
הבצק יכול להחזיק יומיים במקרר או שישה חודשים במקפיא' למרות שהשמרים מתים אט-אט
בתהליך ההקפאה .אם הבצק קפוא יש להפשירו במקרר למשך כ 12-שעות.
"בצק ישן" הוא השאור היחיד שמכיל מלח מכיוון שהכנו אותו מבצק הלחם הקודם.
הבצק הישן מוכן לשימוש כאשר הוא מקבל מעין נפילה או שקע בראש הבצק )עד כ 6 -שעות(.

כמות השמרים ו\או המחמצת אותה נוסיף לבצק
לחלק מהאופים יש בעיה להתאים את כמות השמרים \ המחמצת לכמות הבצק מכיוון שיש כל כך
הרבה משתנים במשוואה ,התוצאות לא לגמרי צפויות ויש קשר מובהק בין הפקת הגז ע"י השמרים
ויכולת הבצק לשמר את הגז.
בפסקה הבאה רשמתי שמרים כמינוח כולל אך הכוונה היא לכל סוגי השמרים לאפייה .החל משמרי
פרא \ בר וכלה בשמרי אופה.
כמות ייצור גז במהלך התסיסה ,התפיחה והאפייה תלויה בעיקר בזמן התסיסה והתפיחה ,מאפייני
שמרים ,וכמותם בבצק .לעומת זאת ,כמות הגז המוחזקת ע"י הבצק ,תלויה בעיקר במרכיבי הבצק
ובתהליכים השונים שעלינו לבצע באופן מיטבי.
יש כמה גורמים שמשפיעים על האינטראקציה בין ייצור הגז ע"י השמרים ולשימורו ע"י הבצק.
●
●
●
●

●

●

●

חלבונים בבצק משפרים את יכולת הבצק לשמר בתוכו את הגז.
סוכרים יכולים לתרום להגדלת ייצור הגז עד כחמישה אחוזים.
מלח עלול להפחית את כמות ייצור הגז אך מנגד ,משפר את יכולת שימור הגז בבצק.
כמות מים גבוהה )הידרציה גבוהה( משפרת את יכולת ייצור הגז אך מחלישה את כוחו של
הבצק להחזיק את הגז ואת העיצוב .הכוונה היא לכמות מים גדולה יותר מהנדרש
להתפתחות הבצק אשר מדללת את המוצקים ומאפשרת לשמרים פעילות חופשית יותר.
טמפרטורת התפחה גבוהה תורמת לייצור הגז אך מחלישה את הבצק .בטמפרטורות
נמוכות יותר ,נקבל בצק חזק יותר אשר מחזיק בקלות את הגז אך מנגד ,נקבל פחות ייצור
גז ככל שהטמפרטורה יורדת.
תוספת אבקת גלוטן ותוספים שונים מחזקת את הבצק ומשפרת את יכולתו לשמר את הגז.
)לא מומלץ להוסיף תוספים לשימוש בלחמים איכותיים ,אלא פשוט לבחור מרכיבים
איכותיים(.
לרמת חמצון הבצק )אשר נגרמת מחשיפת הבצק לחמצן( ,יש "גבולות גזרה" שמעליהם
הבצק נחלש ולכן יכולת הבצק להחזיק בתוכו את הגז נפגעת.
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●

סובין ותוספות שונות גם עלולים להחליש את המבנה הפיזי של הבצק ולפגוע ביכולתו לשמר
את הגז.

המסקנות הן שאין הלימה חד משמעית בין כמות השמרים לנפח הלחם.
כלומר מעל רף מסוים ,עודף שמרים לא תורם דבר וכמובן לא יגרום לבצק להיות גבוה יותר כי הבצק
אינו מסוגל להחזיק את הגז.
כמו כן ,נוכל להגיע לאותו נפח לחם ,ע"י שימוש בפחות שמרים ושינוי באורך התהליך או לחלופין,
נוכל להוסיף שמרים כדי לפצות על תהליכים מהירים.
עלינו כאופים להסתכל על כל הגורמים מעלה בכדי לבנות את המתכון – זמני האפייה ואת המרכיבים
הנכונים ,בכמויות הנכונות בכדי לקבל את הנפח המבוקש בהתאם ללוח הזמנים שעומד לרשותנו.
●
●
●
●
●
●
●

כשלב ראשון נבחר שמרים איכותיים .אם מדובר במחמצת ,נדאג להאכילה מספר שעות
לפני השימוש ולהשתמש במחמצת רק לאחר שתססה והכפילה את נפחה.
מקובל להוסיף שמרים יבשים לקמח ושמרים לחים למים.
לא נוסיף מלח אלא בסיום הלישה בלבד.
נבצע אוטוליזה )ראה הסבר בהמשך( ללא שמרים כדי לאפשר ספיגה טובה של המים ובכך
נקבל סביבה נוחה לשמרים.
נחשב את הזמן המקסימלי לתסיסה ראשונה ולתפיחה ובהתאם לכך את כמות השמרים.
נשתמש בבצק מקדים \ סטרטרים שונים כדי להרבות את מושבת השמרים ולחזק אותה.
ישנן טכניקות המשלבות שמרי אופה בכמות קטנה כחיזוק לפעילות המחמצת וכדומה.

ישנם עצות נוספות כיצד להרבות את ייצור הגז ולשמרו בבצק אך הרוב נכתב מעלה .חשוב לזכור
שכאמור אם יכולת שימור הגז בבצק נמוכה ,עלינו לשקול ביצוע שינויים בתהליך או בחומרי הגלם כדי
לקבל נפח גבוה יותר של הלחם.

גלוטן Gluten -
בקמח יש חלבונים שבתהליכי העבודה שלנו הופכים משתלבים לגלוטן .הגלוטן מעניק לבצק את
יכולת הגמישות ההתרחבות ומאפשר לכלוא את הגזים בתוך הבצק ובכך לתפוח.
הגלוטן הוא שם כולל לחלבונים האופייניים למשפחת הדגנים .למעשה לא ניתן להגיד שיש גלוטן
בקמחי חיטה אלא רק את הפוטנציאל לגלוטן שמתממש בנוכחות נוזל .בתעשייה זה נקרא גלוטן
רטוב .קמחי חיטה מכילים בין  8-18%חלבוני גלוטן כשהתחום הנפוץ לשימוש בבולנז'רי )מאפיות
לחם מתמחות( הוא בין .15%-10%
יכולת ספיחת המים של גלוטן היא בין פי 2-לפי 4-ממשקלו ולכן המספרים הנפוצים לגלוטן רטוב
בקמחים טובים מגיעים ל 28-35%ממשקל הקמח לאחר הרטבה .ישנה נטייה להדגיש את חשיבות
כמות החלבון או הגלוטן אך האמת היא שהחשיבות המרכזית היא באיכות ולא בכמות .לצערי,
למרות שקיימים מבחני איכות ברורים ומוכרים לחלבון חיטה הם אינם מבוצעים לרוב בארץ והמידע
אינו נגיש .זהו למעשה ההבדל המרכזי בין קמחי המדף בסופר לבין הקמחים המקצועיים הנגישים
למאפיות .הרבה מהמאפיינים הרצויים לאופים ברמת פרופיל הטעמים והמרקם אפשריים רק עם
קמחים ייעודיים ברמה מסוימת .ישנם כיום שני יבואנים/טוחנים עיקריים בארץ המספקים קמחים
כאלו -עוזי כהן מ"ערוצי סחר" הוא יבואן ותיק ומוצלח ואמנון מ"קמח הארץ" הוא יבואן וטוחן .שניהם
מספקים קמחים מעולים אך לא באריזות ביתיות אלא בכמות מסחרית .ייתכן וישנם כמובן עוד טחנות
כאלו שמספקות קמחים מעולים אך אינני מכיר אותם.
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הגלוטן מורכב משתי קבוצות חלבונים עיקריות -גליאדינים וגלוטנינים שהופכים לרשת גלוטן גמישה
בתהליך הלישה עם המים .באפייה אנו נעזרים בשתי מדדים עיקריים וחיוניים של הגלוטן שמתקבלים
מהחלבונים .הגלוטנין נותן לנו את מבנה הבצק ואת האלסטיות-הגמישות או הנטייה והיכולת של
הבצק לחזור ולשמור על צורתו לאחר ותוך כדי עיצוב והגליאדין נותן לבצק את היכולת להתארך בלי
להיקרע .לנתונים הללו יש חשיבות רבה למבנה ועיצוב הבצק.
כפי שיוסבר בהמשך ,החלבונים הללו קיימים גם בקמחים אחרים אך רק בחיטה ,השילוב ביניהם כל
כך מוצלח ומאפשר לנו לייצר לחמים מרשימים כל כך.
הגלוטן לא מתמוסס במים .ישנם הרכבים חלבוניים שונים של גלוטן שתלויים בסוג הדגן בו אנו
נשתמש .בשנים האחרונות קיימת עלייה מתמדת במספר האנשים הטוענים לסבילה מרגישות לגלוטן
ברמות כאלו ואחרות וחלקם אף לא מודע לכך שהתחושות הלא נעימות במעיים קשורות לגלוטן .על
פי מה שראיתי עד למועד כתיבת המדריך ,מחקרית עוד אין תשובה ברורה האם חוסר סבילות
לגלוטן ) (Gluten Sensetivity/Intoleranceהיא תופעה רפואית ביולוגית או פסיכו-סומאטית.
כקו מנחה כללי ככל שכמות הגלוטן גבוהה יותר כך נדרשת לישה ארוכה יותר לפיתוח הגלוטן.
אם הגלוטן יתחמם בזמן הלישה מעל  28מעלות ,הוא יתחיל לקרוס ובד"כ ללא תקנה ולכן חשוב
להקפיד לא לעבור בבצק את ה  25מעלות מאחר וגם כשמפסיקים לישה ,הבצק ממשיך להתחמם
מעט לפני שמתקרר.
לגלוטן יכולת ספיגת מים גבוהה ,לרוב פי  2עד פי  4ממשקלו ולכן הוא משפיע מאד על הידרצית
הבצק.
ככל שהגלוטן מפותח יותר ,נוכל ליצור בצקים עם תכולת מים )הידרציה( גבוהה יותר.

רשת גלוטן Gluten Network -
הלישה של הבצק מעוררת יצירת קשרים חלבוניים בבצק .לגלוטן יש תכונות אלסטיות וככל שנלוש
את הבצק )עד גבול מסוים( כך ייווצרו יותר קשרים של גלוטן בבצק.
חלק מתכונות של הגלוטן קשורות לחום .רשת הגלוטן אוהבת קור ונחלשת בחום ויש לה אורך חיים
מוגבל שניתן להאריכו בקירור.
בטמפרטורת בצק של  28מעלות רשת הגלוטן תקרוס ואז הבצק יהפוך רופס ,רטוב ולמעשה ללא
תקנה ולכן חשוב לבדוק עם מד חום את טמפרטורת הבצק לאורך התהליך.
בסופו של עיבוד הבצק ,הקשרים יהיו כל כך צפופים ,שתיווצר רשת שיכולה לשמור בתוכה את הבצק
עם הגזים הכלואים בו ומתח הפנים ,יכול לשמר עיצוב ראשוני של הבצק.

הנבטה Sprouting -
הנבטה זה תהליך עתיק יומין ובו מנביטים חלק מהדגנים המשמשים להכנת הלחם .התהליך משפר
מאד את הערך התזונתי של הדגן .ההנבטה מאפשרת יכולת ספיגת מינרלים משופרת מכיוון
שהשרייה מנטרלת מעט את החומצה הפיטית בדגנים .ההנבטה גם מעניקה טעם מעט מתקתק
ללחם )להבדיל מהטעם שלעתים מעט מריר בלחמים מקמח מלא שנטחנו מאותו הדגן( .כמו כן,
נזדקק להוסיף פחות מים לבצק המכיל דגנים מונבטים ,הבצק יקבל נפח משמעותי וחיי המדף של
הלחם ישתפרו.
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השרייה וחליטה Soaker -
השרייה וחליטה אלו תהליכים מאד מומלץ אשר תורמים רבות ללחם .ישנם כמה גישות וכמה
שימושים לתהליך:
 .1השרייה או חליטת סובין ,דגנים ,אגוזים ,זרעים ופירות יבשים )מומלץ לרכוש רק אורגניים
וללא סוכר( למשך שעתיים עד שש שעות לפחות במים קרים או חמימים לפני הוספתם
לבצק ,מאפשרת לקבל ערך תזונתי טוב יותר מהתוספות ,העצמה בטעמים ,עושר במרקם
הלחם והקלה בתהליך העיכול .כמו כן השרייה מאפשרת יכולת ספיגת מינרלים משופרת
מכיוון שהשרייה מנטרלת מעט את החומצה הפיטית באגוזים  -גרעינים.
 .2תהליך לחליטת חלק מהקמח במים חמים שיוצר מעין "בצק מפוסטר" או "בצק רבוך" ולאחר
החליטה ,לקרר היטב את הבצק ולהוסיפו לבצק.
התהליך למעשה מבשל את העמילן ,פועל פיזית על החלבונים ,מקשה אותם והופך אותם
לג'ל אשר מקל על יצירת הגלוטן .התהליך לא נפוץ במיוחד אך יש מתכונים רבים ללחם
שיפון אשר משתמשים בטכניקה הזו בהצלחה רבה.

23

תהליכים ליצירת לחם
חישוב כיכרות הלחם
באפיית לחמים בבית ,יש לנו נתונים ברורים של גודל התבניות וסלסילות ההתפחה שברשותנו ,כמות
הלחם שאנו צריכים לשימוש ,כמות הקמח שיש לנו זמין וכדומה.
בהתחשב בכך שיש לנו מגבלות מותנות מראש ,כדאי מאד לתכנן מראש בהתאם למגבלות ולא
להתחיל ביצירת הלחם ולגלות בעיה באחד השלבים ,כשאנחנו כבר באמצע העבודה על הבצק.
בגדול מסת הבצק מאבדת בערך בין  13%ל 18%-ממשקלה במהלך האפייה ולכן כדי לדעת מה
משקל הכיכרות שנקבל מהמתכון ,עלינו לסכם את משקל סך המוצקים והנוזלים שבמתכון ולהוריד
מהתוצאה כ  13-18אחוזים )תלוי בהמון גורמים ולכן כל סוג כיכר תאבד מים באופן שונה(.
אם נרצה לקבל  2ככרות לחם במשקל  700גרם כל אחת כלומר סה"כ  1400גרם לחם ,נצטרך
 1880גרם מוצקים ונוזלים )שיהפכו לבצק( מכיוון שבקירוב  1400=1880-15%גרם.
אדגיש בשנית שהחישוב הוא לא מדויק כי יש המון משתנים בתהליך אך החישוב נותן לנו קנה מידה.
טיפ:
●

●

אם נרצה לתכנן מראש ניצול מרבי כך שכמות הבצק תתאים לסלסילות ולתבניות שלנו ללא
חוסרים או עודפים ,או אם יש לנו כמות מוגבלת של קמח ,נהפוך את המתכון למתכון
באחוזים )אם הוא לא כך מראש( ונארגן את המתכון מחדש )נשנה את כמות כל אחד
מחומרי הגלם( לפי המגבלות שציינתי מעלה.
אני יוצר טבלאות אקסל עם נוסחאות ,מכניס מראש את הכמות ויודע במפורט כמה חומרי
גלם צריך בהתאם לכמות .אחרי שתתרגלו ,לא תתחרטו.

אחוזי האופים Baker's Percentage -
אחוזי האופים היא שיטת מחשבה השוואתית על בניית מתכון או נוסחה ללחם או דברי מאפה .בכללי
הרעיון הוא פשוט  -הקמח )או אם יש יותר מקמח אחד-סך כל הקמחים( במתכון מוגדר תמיד כ-
 100%וכל שאר החומרים נמדדים באחוזים ממנו .כדוגמה ראשונה נביא מתכון לחם לבן פשוט:
אחוזי אופה

חומרי גלם

 100%קמח לחם

 1000גרם קמח לחם

 72%מים

 720גרם מים

 1.8%מלח

 18גרם מלח

24

 15גרם שמרים יבשים

 1.5%שמרים

כל חומרי הגלם נמדדים ללא יוצא מן הכלל במשקל ולא בנפח .היתרונות לשיטה זו הם מרובים:
 .1השיטה מאפשרת המרה של מתכון לכל כמות רצויה כל עוד ידוע משקלו של אחד מחומרי
הגלם.
 .2ניתן בקלות יחסית לעשות המרה הפוכה של מתכון הכתוב במשקל והשוואתו לכל מתכון
אחר.
 .3פיתוח חשיבה השוואתית הוא מכלי העבודה החשובים של הבולנז'ר )האופה( .עם הזמן
והניסיון חשיבה כזאת מאפשרת גמישות ויכולת אלתור ותגובה מהירות ויעילות ביותר.

כשנכנסים לתמונה בצקים מקדימים המבנה מתחלק לשלושה :החלק הראשון יהיה הנוסחה הכללית
בה יופיעו כל המרכיבים של הבצק ללא קשר לשלב בוא הם באים לשימוש .החלק השני יהיה מבנה
היחסים של הבצק המקדים .החלק השלישי יהיה הבצק הסופי שיחושב על ידי הפחתה של החומרים
המופיעים בבצק המקדים מסך כל החומרים בנוסחה הכללית .החלק השלישי אינו נכתב באחוזים.
כדוגמה נהפוך את הנוסחה הקודמת לבצק עם פוליש:
נוסחה כללית:
אחוזי אופה

חומרי גלם

 100%קמח לחם

 1000גרם קמח לחם

 72%מים

 720גרם מים

 1.8%מלח

 18גרם מלח

 1.5%שמרים

 15גרם שמרים יבשים

פוליש 30% :מהקמח הכללי
אחוזי אופה

חומרי גלם

 100%קמח לחם

 300גרם קמח לחם

 100%מים

 300גרם מים
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 1.8גרם שמרים יבשים

 0.6%שמרים

בצק סופי:
 700גרם קמח
 420גרם מים
 602גרם פוליש
 13גרם שמרים יבשים
 18גרם מלח
שימו לב שכמות הפוליש נקבעת על ידי אחוז הקמח שנמצא בו מתוך הקמח הכללי .זהו הנתון
המשמעותי ביותר שכן אחוז הקמח המותסס מראש הוא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על אופי
הבצק ברמת המרקם והטעם ועל התזמון של שלביו השונים.
עכשיו כשאנחנו מבינים את הרעיון הכללי צריך להוסיף עוד נוסחה אחת – איך הופכים משקל בצק
לחלוקה הפנימית של קמח ומים .העניין הוא כזה -נניח שהייתי מבקש מכם  4ככרות של  500גרם
כל אחת או  -בצק במשקל  2ק"ג .הנוסחה הכללית היא 30% :קמח בפוליש של  0.6%שמרים72% ,
הידרציה 1.5% ,שמרים ו 2%מלח .הנוסחה הכללית לחישוב הזה היא :מאסת הבצק ÷ סה"כ אחוזי
המים והקמח בבצק = כמות הקמח בבצק.
להלן הדוגמה:
 2000גרם בצק÷ 100%) 172%קמח 72%+מים או  1162 = (1.72גרם קמח.
ברגע שידועה כמות הקמח ניתן בקלות לחשב את כל שאר מרכיבי הבצק .הסיבה לכך שהשמרים
והמלח אינם מחושבים היא כי למרות היותם חלק המסה הם מאבדים חלק מנוכחותם בתוכה
והכמויות שלהם נעשות זניחות לצורך חישוב.
ישנם שני מרכיבים עיקריים שסוטים מהמבנה הקלאסי של אחוזי האופים -המלח ותוספות.
שניהם מתייחסים למסת הבצק ולא מהקמח )בתוספת המים!( ומומרים לחישוב מהקמח רק לשם
שמירת הפורמט.

ניפוי קמח Sifting Flour -
בעיקרון כל הקמחים מגיעים מנופים מהטחנות והטענה היא שאין צורך בניפוי.
קיימת טענה מנגד שהניפוי מפריד בין גרגירי קמח שנדבקו עקב הלחות וכמובן עקב תנאי אחסון
נחותים כמו כן ,תיתכן הימצאות של חידקונית הקמח וחרקים נוספים ולכן כל אחד יחליט לעצמו אם
לנפות את הקמח ואם לאו.
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שקילה Scaling / Weighing -
לאחר שבחרנו מתכון לביצוע ויש לנו תמונה די ברורה לגבי התוצאה אליה אנו שואפים ,נכין לנו את
חומרי הגלם ונשקול אותם .השקילה חשובה מאד כדי לשמור על היחס בין הנוזלים למוצקים במתכון.
כשהיחס מופר ,הלחם יצא שונה .לדוגמה אם כמות המוצקים גדולה מדי ,הלחם עלול לצאת קשה
ודחוס .אם כמות הנוזלים גדולה מדי ,יהיו קשיים בעיצוב הלחם ,בייצובו ובגובהו.
מכיוון שכל אופה משתמש בכוסות מדידה בצורה שונה ,הדחיסות של סוגי הקמח שונה ,סוג הכוס,
כוס גדושה או מחוקה וכיוצא באלו הבדלים ,מומלץ לעבוד עם משקל דיגיטלי בכדי לקבל עקביות
ביצירת לחם זהה לכוונת המתכון בכל פעם מחדש .יתרה מזו ,לשקילה בבית מומלץ לרכוש שני
משקלים .הראשון לגרמים בודדים והשני  1עד  5ק"ג.

כלי עבודה לשליטה במתכון לאופים מתקדמים
יש ביד האופה מספר כלים לשליטה בתהליך על ידי משחק ב"כימיה ובביולוגיה" של האפייה:
.1
.2
.3
.4
.5

חום המים.
כמות השמרים \ כמות המחמצת.
חום ההתפחה.
שימוש בבצק מקדים.
שינוי חומרי גלם וכדומה.

לדוגמה :אנו יכולים לשנות את אחוז הקמח שהותסס בבצק מקדים ולהעניק טעמים וניחוחות לבצק
כולו ,כך שפרופיל הטעם של הלחם הסופי ישתנה ,למרות השימוש באותם חומרי גלם בדיוק.

טמפרטורת בצק – DDT- Desired Dough Temperature
אחד האלמנטים החשובים ביותר ביצירת בצק הוא הגעה בסיום הלישה לטמפרטורה המתאימה לסוג
הבצק אותו אנו מכינים.
אם הבצק חם מדי ,השמרים יתרבו ויעבדו מהר מדי ,כך שנקבל תפיחה לפני שהבצק התגבש
מבחינת פרופיל הטעמים ,לא יהיה מספיק כוח פיזי של הבצק להחזקת מתח הפנים ,לא נגיע למאזן
החומצות ופעילות אנזימטית נדרשת.
אם הבצק קר מדי ,השמרים יהיו מאוד אטיים והתסיסה תיקח הרבה מאוד זמן ,אך הפעילות
האנזימטית עלולה לפגוע לנו במשך הזמן הארוך ברשת הגלוטן.
פרופ' ריימונד קאלוול מציין כי הטמפרטורות ערבוב והלישה הממוצעות נעות בין  24ו  . 25-הוא
ממשיך ואומר כי טמפרטורות ערבוב בין  26ו  27-מעלות צלזיוס עלולות להוביל לחמצון ,בצק לבן,
והידרדרות של טעם הלחם ואילו טמפרטורות ערבוב נמוכות של  22ו  23-ממתנות את החמצון,
מלבינות את הבצק ,ומשפרות את טעם הלחם .המלצה דומה נוכל למצוא בספרו של דידייה רוסדה:
כדי להפיק את המרב מתהליך התסיסה ,האופה צריך לעשות בצק עם כמות קטנה של שמרים,
בטמפרטורה סביב  24.4מעלות צלזיוס לאחר הערבוב ,ולהשתמש בטכניקת ערבוב שתאפשר לבצק
לתסוס כראוי לפני החלוקה .יש לציין כי הטמפרטורה יכולה להשתנות לפי סוג הבצק ,אחוזי
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ההידרציה ,ייעוד הלחם וכמובן זני חיטה ,נוהלי טחינת הגרגירים ,יכולת הספיגה של הקמח וסוגי
הקמחים.
ניתן להציג את הנתונים ולהראות את השפעת הטמפרטורה על הבצק בטבלה:
תנאי קור ע"פ ההמלצות

תנאי חום מעבר להמלצות

הבצק נשאר לח

הבצק מתייבש במהירות ונוטה ליצור קרום
במהרה

הבצק "מתבגר" בקצב אטי ומבוקר

הבצק "מתבגר" בקצב מהיר מאד ולא מבוקר

הבצק דביק "וזורם"

הבצק מתייבש ומתגבש

הבצק נשאר יציב

הבצק מאבד את יציבותו

הבצק נשאר אלסטי

הבצק מאבד את האלסטיות

טמפרטורת הבצק מושפעת בעיקר מהגורמים הבאים:
 .1טמפרטורת המים ושאר הנוזלים בבצק.
הסיבה לחשיבות המים נובעת משני גורמים עיקריים – ראשית המים הם חלק מרכזי בבצק מבחינה
כמותית כך שההשפעה שלהם על הטמפרטורה היא גבוהה ובנוסף קל יחסית לשנות את
הטמפרטורה שלהם על ידי קירור או חימום.

 .2טמפרטורת קמח ושאר התוספות.
תוכלו לראות שבמקרים רבים חומרי הגלם במאפיות נמצאים במחסן מקורר .נתון זה מאפשר חיי
מדף ארוכים יותר לחומרי הגלם וכמובן השפעה ישירה על טמפרטורת הבצק.

 .3טכניקת וזמן הלישה.
בלישה ביד ,יש פחות תרומה לחום הבצק מאשר במיקסר .מיקסר יכול להעלות לנו את חום הבצק
בצורה משמעותית עקב החיכוך הנוצר בלישה .במיקסרים הנתון לא ממש מוגדר ע"י היצרן ,אין
מספר אחיד והוא משתנה לפי סוג המיקסר וכמובן זמן הלישה.

 .4טמפרטורה סביבתית.
לנו כאופי לחם מומלץ לדאוג שמתחם הכנת הבצקים יהיה ממוזג כדי לא להעמיס חום נוסף על
הבצק.
 .5טמפרטורה של הבצק המקדים )אם יש(.
בצקים מקדימים יכולים להיות בטמפרטורת חדר או בקירור ולכן גם להם יש תרומה לחום הבצק.
בפועל באפייה שוטפת ,האופה יכול לשנות באופן מעשי ומיידי רק את חום המים כדי להשפיע מידית
על הבצק.
לרוב נשאף לטמפרטורת בצק ) (DDTשל  22-24מעלות .זוהי טמפרטורה נוחה לרוב חומרי הגלם
כגון הקמח והגלוטן הגלום בו ,השמרים ,החיידקים והאנזימים.
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קיימת נוסחת חישוב לחום בבצק הסופי .החישוב לוקח את החום של הגורמים העיקריים שמשפיעים
לנו על טמפרטורת הבצק ולהלן :טמפ' קמח ,טמפ' מים ,וטמפ' של גורם החיכוך במיקסר.
לא נשכח שגם הטמפרטורה של הבצק המקדים )בין אם מבוסס שמרים כמו פוליש או טבעי כמו
שאור( משמעותית לנושא.
את  DDTנכפיל במספר הגורמים המשתתפים ואז נמדוד את טמפרטורת הגורמים הידועים
ונפחית אותה מהמספר שיתקבל .התוצאה תהיה טמפרטורת המים הנדרשת.
לצורך דוגמה נקבע אם כך שה DDT-שלנו יעמוד על  24מעלות.
נניח כדלקמן:
 .1החדר ממוזג והטמפרטורה בו היא ,25
 .2הקמח נמצא בטמפ' חדר של  25מעלות,
 .3לצורך החישוב הגורם החיכוך במיקסר מעלה את החום ב 10-מעלות )שהוא מספר אופייני
למיקסר ביתי בבצק המתואר כאן(.
החישוב שלנו מתחלק לשתי חישובים כדלקמן:
 .1טמפרטורת הבסיס =  DDT X 3כלומר  72=3*24מעלות )נקרא במתכונים המקצועיים בשם
(TTF
לאחר הפחתה של כל האלמנטים הידועים אנחנו מקבלים:
 .2חום המים הנדרש יהיה 12 :מעלות =.72-25-25-10
בהנחה שכל הטמפרטורות נמדדו נכונה וחום המים יהיה  12מעלות ,נקבל בצק בגמר לישה
בטמפרטורה של  24מעלות כפי שדרשנו בהתחלת החישובים.
באותה מידה נוכל לחשב לנו את גורם החיכוך שיוצר לנו המיקסר )העלייה בטמפ'(.
לצורך כך נכניס את כל הגורמים המשפיעים על הטמפרטורה) ,שידועים לנו מראש( כלומר:
חדר ,25 :קמח ,25 :מים 12 :ואז  DDT=3*24=72מעלות ומכאן 10=(25-25-12)-72 :מעלות
כלומר ,החיכוך במיקסר תורם לעליה במקרה דנן של  10מעלות.
חשוב לציין שככל שהבצק יותר רטוב ,כך העלייה בטמפרטורה )גורם החיכוך במיקסר( נמוכה יותר
וכך גם ככל שאנו שנגדיל את כמות הבצק בקערה.
החישוב דורש כמובן מד טמפרטורה אמין ומהיר שהוא אחד מכלי העבודה החשובים ביותר לאופי
לחמים.

השפעות הטמפרטורות השונות על תהליך האפייה
כפי שציינתי קודם לכן ,הטמפרטורה היא כלי מפתח בהכנת הבצק .לחום במשך כל התהליך יש
השפעות ניכרות על פרופיל הטעמים של הלחם ,אורך חיי המדף של הלחם ,על רכות הלחם )גם על
קרום הלחם וגם על המרקם הפנימי( ,על הכנת לחם זהה למשנהו ועוד.
האופים יכולים ובדרך כלל גם משתמשים בשינויי טמפרטורה ,כדי להתאים את הלחם למסגרת לוח
הזמנים העומד לרשותם ולמוצר אותו הם מעוניינים לקבל .כמובן שכל שינוי בטמפרטורה ישפיע על
כל הרשום מעלה.
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חשוב מאד להעניק לבצק סביבת טמפרטורה אחידה ככל האפשר במהלך התהליכים השונים
ולהיזהר מיצירת שכבות בצק בטמפרטורות שונות ובוודאי לא באפייה על מנת לקבל לחמים עם
מרקם אחיד .כלומר אסור לדוגמה להכניס ולהוציא את הבצק מקירור הלוך ושוב ולדוגמה :חצי שעה
בחוץ וחצי שעה בקירור לאחר מכן ,עוד חצי שעה בחוץ ועוד חצי שעה בקירור.
בכל עונה בשנה מזג האוויר משתנה וכך גם ההבדלים בטמפרטורה בין הבוקר לצהריים .לשינויים
הללו יש השפעה ישירה ומידית על המחמצת ועל הבצק .עלינו להתחשב בשינויים הללו כי הלחם
שיתקבל יהיה מעט שונה בתלות בחום הסביבתי.

הידרציה בבצק
המינוח מתייחס ליחס באחוזים בין המוצקים לנוזלים ,בסך מרכיבי הבצק לא כולל התוספות.
ישנם אופים אשר מחשבים את אחוזי הנוזלים בבצק ללא התחשבות בנוזלים שנמצאים במחמצת אך
זו שגיאה שיכולה להפיק לחמים שונים מכוונת מחבר המתכון.
ככול שנשתמש בכמות רבה של מחמצת ,אנו מגדילים את אחוזי השגיאה!
ישנם אחוזי הידרציה מקובלים לסוגי בצקים שונים ולדוגמה:
פוקצ'ה ,צ'אבטה) 90%-75% :בצקים רטובים(
בייגלים ופעצלים) 57%-50% :בצקים יבשים(
חלה ,לחם צרפתי ולחם כריכים ) 65%-60% :בצקים בהידרציה ממוצעת(
באגט עם פוליש כ67-70%-
ניתן לראות מגמה ברורה של עלייה באחוזי ההידרציה למתכונים קיימים ,במהלך השנים בהשוואה
לשנים עברו.
●
●
●
●
●
●
●

ככל שההידרציה גבוהה הכוונה היא שיש יותר נוזלים וכפועל יצא הלחם יהיה רך יותר,
יתפח יותר ואם ניתן לבצק תסיסה ארוכה אף טעים יותר ועם ארומה נהדרת.
המרדף אחרי אחוזי הידרציה גבוהים ,לעתים קצת מוגזם ולא ממש פרקטי .חייבים לסייג
ולומר שבצק רטוב קשה מאד לעבודה ולא נועד למתחילים.
לכל קמח יש יכולת הכלת מים קבועה שאם נעבור אותה ,הבצק יקיא החוצה את הנוזלים
ונאלץ לזרוק את הבצק.
בעזרת שימוש בטכניקה נכונה נוכל להשיג תוצאות דומות גם בהידרציה בינונית ולא גבוהה.
יש קשר ישיר בין איכות החלבון וכמותו בקמח לבין ההידרציה ,כלומר ליכולת הבצק לספוג
מים .ככל שהחלבון איכותי ובכמות גבוהה ,הבצק יוכל להכיל יותר מים.
ככול שההידרציה גדולה יותר ,תוך הלחם יהיה רך יותר.
ביצוע ניסויים עם הבצק זה דבר חשוב אך תעשו לעצמכם טובה ותעבדו במנות קטנות מאד,
עם מתכון קבוע  -קמחים קבועים ,תהליכים קבועים ומדודים ורק אז תדעו מה יכולת הבצק.

תסיסה ראשונה Bulk Fermentation -
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תסיסה כגוש בצק Bulk Fermentation -
למעשה מהרגע בו הקמח והמים פוגשים את השמרים ,מתחיל בבצק תהליך תסיסה.במהלך
התסיסה האנזימים מפרקים את העמילן לסוכרים ,השמרים ניזונים מהסוכרים שבתערובת ופולטים
פחמן דו חמצני שמנפח לנו את הבצק ואתנול )ממשפחת הכוהל( שמתאדה במהלך האפייה.
החיידקים מתחילים בהפרשת חומצות אורגניות ומדובר בתהליך די אטי כך שכל זירוז בשלב הזה,
יפגע בפוטנציאל הטעם של הבצק.
לא מעט אנשים בעצם לא מבינים מה החשיבות של עצירה במהלך התהליך ומתן מנוחה לבצק .החל
מאוטוליזה ,תסיסה ראשונה ,תסיסה שנייה וכו'.
ההשהיות הללו חשובות מאד מכיוון שהן משפיעות כבר משלב הערבוב של הבצק ,על העקביות
בבצק ועל שימור הגז של הבצק הסופי .הבצק הסופי כמובן ישפיע על היקף ,מרקם והאיכות כוללת
של המוצר המוגמר  -הלחם.
לתהליך תסיסה המוקדמת שמתחיל משלב בערבוב ועד החלוקה לכיכרות בצק יש כמה משתנים
כגון:
.1
.2
.3
.4

המים שמחדירים לחות לעמילן ולגלוטן.
אלכוהול מהמיקרו-אורגניזמים שמשנה את המאזן והחיבורים בין הנוזלים\ מוצקים\גז.
הגז שפולטים השמרים והלישה של הבצק.
פעילות האנזימים על הגלוטן )פעילות יתר תפרק את הגלוטן(.

פיתוח הבצק הסופי תלוי בערבוב ,בחשיפה לחמצן של הבצק אך גם בתסיסה המוקדמת!
פיתוח הבצק בתסיסה המוקדמת משתנה ותלוי:
.1
.2
.3
.4

בזמן ובטמפרטורה.
רמת החומציות )ככל שהזמן יותר ארוך רמת ה  PHיורדת(.
כמות הקמח.
רמת המלח שמווסת תסיסה ומווסת את הרטבת הגלוטן )הוספת המלח בשלב סיום הלישה
ולא בהתחלה ,תעזור לבצק להתפתח(.

המסקנה היא שתסיסה מוקדמת חיבת להיות במידה המתאימה ,בתנאי סביבה נכונים ועם מתן
השהייה מתאימה בתהליך ,נוכל לסייע לתהליכים השונים של יצירת הלחם ולפיתוח הבצק )תהליך
שאותו תמיד נשאף לשפר(.
אם אנו מדברים על שמרים בלבד ולא על גלוטן ,התסיסה יכולה להתרחש באופן תאורטי בטווח
טמפרטורות של  3מעלות עד  54מעלות אך הטווח הזה לא אופטימלי ואף מזיק לבצק.
הטווח המומלץ בישראל הוא בין  22ל  24מעלות כאופטימלי לתסיסה הראשונה עבור קמח חיטה.
לקמח שיפון מלא לעומת זאת ,כ 30-עד  32מעלות.
לתסיסה המוקדמת יש ערך מוסף לחיי המדף של הלחם ולטעמו הסופי .כמובן שיש לסייג ולא להגזים
מכיוון שבתסיסת יתר הבצק נהרס ,הופך להיות רטוב ,סיבי וחסר כוח לשמור את הגז בתוכו.
את התסיסה יש לבצע בכלי גדול )בערך  3עד  4פעמים לפחות מגודל הבצק( לפרק זמן של עד 90
דקות בטמפרטורה של  22ל 24 -מעלות נחשב מתאים עבור תסיסה מוקדמת בכדי להגיע לתוצאה
הנדרשת .יש טכניקה נפוצה בה נבחר להעביר את הבצק לתסיסה של לילה במקרר על מנת לפתח
את הבצק ולהעשיר את הטעם.
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ערבוב חומרי הגלם Mixing -
הערבוב הוא תהליך מאד משמעותי וחשוב של הוספת חומרי הגלם לקערת הערבוב או למיקסר לפי
הוראות המתכון .לערבוב יש שלוש מטרות עיקריות ברורות והן שילוב כל חומרי הגלם ,הרטבה של
החומרים היבשים ותחילת פעילות אנזימטית .במהלך התהליך הבצק מתחיל להתפתח ונוצרים
בבצק התנאים הכימיים וטמפרטורת הסביבה הנדרשת לפעולת השמרים והחיידקים.
ג'פרי המלמן כתב בספרו ) (Bread- A Baker's Book of Techniques and Recipesעל הערבוב
בשילוב עם אוטוליזה וממליץ להתחיל דווקא עם המים כגורם מייצב שקולט את חומרי הגלם .הרעיון
הוא להוסיף את רוב המים ,להוסיף את הקמח ,להכניס אט-אט את שאר המים לפי יכולת ספיגת
המים של הקמח .ולעבור לאוטוליזה )ללא שמרים( בכדי שהקמח לא יתחיל בתסיסה .רק לאחר מכן
נחזור לערבוב ונוסיף את שאר חומרי הגלם לפי הסדר במתכון.
חשוב להתייחס לנושא חימום הבצק שנובע משילוב של כמה גורמים :חום החומרים )מים ,קמח
וכדומה( ,החום הסביבתי ,החום שעובר מהמיקסר או מחום הגוף של האופה ובנוסף ,החום מהחיכוך
של הבצק בקערה ומהלישה עצמה ולסיום חום שנוצר מאנרגיה שמשתחררת כשהחומרים סופחים
מים .כל הגורמים הללו יעלו לנו את חום הבצק ועלינו לדאוג לשמר את הבצק עד חום של  25מעלות
ולא יותר מכך )לא כולל שיפון מלא שיכול לשרוד בחום גבוה יותר( לכל אורך הפעולה.
שלב הערבוב )מכונה לפעמים גם שלב הניקוי( נמשך בערך  3עד  4דקות במיקסר במהירות נמוכה ).(1
במהלך השלב הזה ,המרכיבים )קמח ,מים ולעתים מחמצת \ שמרים אך ללא מלח( הופכים לתערובת
אחידה עם התפתחות גלוטן מועטה מאוד .בשלב הזה חשוב מאד לפקח על התהליך בכדי לראות האם
הבצק מתקבל כראוי וזה השלב בו עדיין ניתן לבצע תיקונים בקלות יחסית.

בדרך כלל תוך  2-3דקות נראה כבר שהתערובת נוצרת לנו בקערה .בנקודה הזו ,רוב האופים
המתחילים יחשבו שחסר קמח בבצק אך אם דייקתם במילוי הוראות המתכון ,חשוב מאד להחזיק את
עצמכם ולהימנע מהוספתו.
אדגיש בשנית :היחס בין הנוזלים למוצקים זה הבסיס למתכון ולכן תימנעו ככל האפשר מהוספת יותר
קמח ממה שמופיע במתכון .בד"כ לאחר מנוחה וקיפולים ,הבצק "הבעייתי" ,הרטוב והדביק יסתדר.
תוספת קמח מוגזמת תגרום ללחם קשה ,עייף ,דחוס ולא טעים.
ישנו סגנון ערבוב נוסף אשר נועד לבצקים מועשרים או עשירים המכילים סוכר ושומנים אשר מרככים
את מבנה הגלוטן ולכן נכניס את חומרי הגלם הללו אט אט לבצק המתהווה ,נערבב אותם לפרק זמן
ארוך יותר )תוספת  4עד  12דקות( כדי לפצות על הריכוך תוך הקפדה יתרה על חום הבצק) .אנו
מבדילים בין מועשר לעשיר על פי אחוז התוספות(.
הערות:
●
●
●
●
●
●

לאפייה ביתית אין חובה להשתמש במיקסר וניתן לערבב ידנית.
ככל שאחוז ההידרציה גבוה יותר ,ייקח לבצק יותר זמן לספוג את המים.
יעילות הערבוב של המיקסר משפיעה על אורך זמן הערבוב .ככל שהמיקסר יעיל יותר ,פרק
הזמן יקטן.
חשוב מאד לא לעבור את גבול הטמפרטורה המומלצת לבצק.
בבצקים עם קמחים שאינם חיטה באחוז גבוה ,משך הזמן והטכניקה ישתנו.
אדגיש שלכל אופה יש את הטכניקה שלו ואין ברשום מעלה בכדי לקבוע מה נכון ומה לא.
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ישנה טכניקה של הוספת המחמצת כבר בשלב הערבוב הראשוני )לפני האוטוליזה( ואז מומלץ
להתחיל בהכנסת המחמצת ישירות לתוך המים ובכך לרכך את המחמצת ולפזר את השמרים
והחיידקים במים .יש לקחת בחשבון כי תהיה לכך השפעה על התסיסה והתפיחה שתהיה מהירה
יותר ועל פרופיל הטעמים )אם המחמצת מאופיינת בטעם חמצמץ ,גם הבצק יקבל טעם יותר
חמצמץ(.

אוטוליזה Autolyse -
הרעיון מאחורי האוטוליזה שייך לפרופסור ריימונד קאלוול שרצה לקצר את זמן הלישה ופיתח את
הטכניקה בשנת  .1974התברר שהאוטוליזה יכולה לשמש "ככלי עבודה" משמעותי מאוד לשימוש
האופה המנוסה להגדלת נפח הלחם ופוטנציאל טעמים .על פי הרעיון המקורי ,לאחר איחוד הקמח
והמים למסה ראשונית )ללא מלח ,סוכר וללא ושמרים שאור וכד'( ,נפסיק את הערבוב לפרק זמן של
בין עשרים דקות עד למספר שעות כדי לאפשר לקמח לספוח את המים ,פתיחה וסידור של הקשרים
החלשים בבצק ומנגד חיזוק של הקשרים החזקים ולמעשה להתחיל תהליכים כימיים וביולוגיים
בבצק.
האופים ראו כי טוב אך החליטו להוסיף לתהליך גם את השאור או השמרים ולמרות התוספת של
חומרי הגלם שלא הופיעו שם במקור ,השם נשאר והפך מטבע לשון להשהיה בתהליך.
אתם תוכלו לראות שבמתכונים כיום ,אוטוליזה כוללת שמרים \ שאור סוכרים וכדומה.
כעיקרון ,את המלח לא מוסיפים לפני שלב האוטוליזה אלא רק לאחר סיום הלישה מכיוון שכאשר
מוסיפים את המלח הוא עוצר את הפעילות האנזימטית הזו או מאט אותה מאוד.
מכיוון שלא כל המתכונים מכילים מחמצת ,כמות הנוזלים שונה ממתכון למתכון וממחמצת למחמצת
ויתכנו סוגי קמחים שונים ,משך פרק הזמן המוקדש לאוטוליזה ישתנה .ככל שהקמח יותר מלא ,כך
האוטוליזה יותר קצרה.
התהליך מסתמך על פעילות אנזימטית )אלפא ובטא אמיליס( .האנזימים בקמח שנמצאים שם במקור
בעיקר לצורך נביטה ,מפרקים את העמילנים לסוכרים פשוטים )סוכרוז ומאלטוז( .פירוק העמילנים
בשלב הזה מרכך את הבצק .האוטוליזה בעצם מאפשרת לנו לא להילחם במרכיבים בעזרת לישה
חזקה אלא לאפשר לכימיה "לעשות את שלה" ולהכין לנו את הבסיס של הבצק ללישה וקיפולים.
האוטוליזה יכולה לקצר לנו את זמן הלישה בכ ,40%-למנוע חמצון ולאור ההשפעה על כוחו של
הבצק ,אף מאפשרת ללחם לתפוח בתנור בקלות רבה יותר .בנוסף ,אם אנו משתמשים בקמחים
מחיטה מלאה ,האוטוליזה מאפשרת לסובין לספוג מים ולהפריע פחות לרשת הגלוטן.
חלק מהאופים מתייחסים לאוטוליזה כשלב מנוחת ביניים וחלקם כאופציה לשלב הלישה.
אחרי השלב הזה נוכל לעבור ללישה ,בדרך כלל במהירות  2ונגלה כי אין כבר צורך בלישה ארוכה
אלא קצרה מאד ובזמן האוטוליזה הבצק המשיך להתפתח.

חום המים Water Temperature -
לעתים כשמשתמשים בשמרי אופה ורוצים לבנות תהליך מהיר ,משתמשים במים פושרים בחום של
כ  35מעלות .חום המים מעודד מאד את השמרים ומעיר אותם לחיים אך מים חמים מדי ) 59
מעלות( יהרגו את השמרים.
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חשוב להדגיש כי על מנת להשהות את התסיסה ולפתח טעמים ,עלינו לקבל בצק קר מאד ולכן
במתכונים רבים נידרש למים קרים כקרח כדי לא לחמם את הבצק ולשמור על רשת הגלוטן.
ישנם בצקים המחייבים לישה ארוכה ולכן שימו לב להוראות המתכון ולחום המים.
טיפ:
●

נוכל להשתמש בחום המים כדי לשנות את לוח הזמנים בשלבים השונים במתכון.

בצק רטוב ודביק Sticky Dough -
חלק מהמתכונים מכוונים לבצק רטוב עם אחוזי הידרציה גבוהים מאד .המתכונים הללו פחות
מומלצים לאופים מתחילים אלא רק לאחר צבירת ניסיון ולא מומלץ לקחת מתכון עובד ולדוגמה עם
 70%הידרציה ולהפוך אותו ל  100%הידרציה ללא ידע מקדים וניסיון .לכל סוג קמח יש יכולת
ספיגת מים משלו ומעבר ליכולת ,הבצק יפריש את המים ולא יספוג אותם.
לכאורה בצק רטוב ודביק מרגיז ובלתי נסבל לעבודה אך בפועל ,אם מלאתם את הוראות המתכון,
מדובר בבצק איכותי שאמנם קשה בהתחלה לעבוד איתו ,אך לאחר מנוחה וקיפולים ,הופך לבצק
אלסטי וללחם רך.
ככל שככל שהבצק "רטוב" יותר ,כך הוא מכיל יותר מים שבעת האפייה בתנור ,חלק מהמים יתאדו
והבצק יקפוץ מעלה ויתפח ומרקם הלחם יהיה נהדר.
לאחר שהייה ,קיפולים וקירור במקרר ,מרכיבי הקמח יספחו את הנוזלים והבצק לא יהיה כל כך
דביק.
טיפ:
●
●

אם הבצק נדבק למשטח העבודה אך משתחרר בקלות ,זה סממן לבצק מצוין.
קיימת שיטה נוספת של דחיפת אצבע כס"מ לתוך הבצק .אם הבצק משתחרר מהאצבע
בקלות ,זה סימן לבצק טוב.

לישה Kneading -
אנו מגיעים לשלב הלישה לאחר האוטוליזה או ישירות לאחר הערבוב )תלוי בסוג הקמח ובאורך
התהליך שברצוננו להעביר את הבצק בכדי לקבל טעמים ויכולות(.
בעוד שהערבוב נועד בעיקרו להפגיש את הקמחים עם הנוזלים ולהתחיל את התהליכים האנזימטים
מטרת הלישה היא בעיקר פיתוח גלוטן .הפיתוח נובע הן מיצירת קשרים בין הגלוטנין לגליאדין והן
מחיזוק וסידור מולקולות הגלוטן לשרשראות ארוכות ויציבות .בצקים שונים דורשים רמות ושיטות
שונות של לישה החל מכמעט ללא וכלה בדקות ארוכות במיקסר במהירויות גבוהות.
רוב המתחילים באפיית לחמים אינם עובדים נכון )יותר מדי או פחות מדי לישה( בתהליך הלישה
ובתהליכים המשלימים ולכן רשת הגלוטן אינה נפרשת כהלכה ,הבצק לא מפותח דיו או מפותח יותר
מדי ,הבצק עלול לקרוס והלחם יצא שטוח.
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לישה טובה לוקחת כמה דקות ספורות בתלות בהידרציה ,בסוג הקמחים ובמתכון וצריכה להתבצע
ביסודיות אך במהירות אטית ) מהירות  2במיקסר(.
ככל שתצברו ניסיון תראו שהלישה הסתיימה כאשר הבצק מתקשה ,מתגמש ונהיה חלק יותר.
ניתן לומר שבבצקים בהידרציה של  60%ומטה ,למים קשה להרטיב את הבצק ותהליך פיתוח
הגלוטן אטי יותר ולעומת זאת ,בבצקים בעלי הידרציה גבוהה של  75%ומעלה ,קשה לבצק לספוג
את כל המים והמים יפריעו ליצירת גלוטן במהירות ,אך נוכל ללוש בצקים רטובים לפרק זמן ארוך
יותר ולא נפגע במרקם.
כמו כן ,ככל שרמת הגלוטן בבצק יותר גבוהה ,נזדקק ליותר זמן לישה בכדי לנצל פיזית את
הפוטנציאל בחלבונים שבקמח.
למרות המגוון העצום באפשרויות והגישות לכמות וזמן הלישה קיימת נוסחה מקובלת שנובעת אף
היא מהמסורת שהנחיל פרופ' ריימונד קאלוול .גישתו של קאלוול אומרת שבצק צריך לעבור
 900-1000סיבובים.
כשלשים ביד הזמן שדרוש להגיע לכך הוא ארוך יחסית ולכן רוב שיטות העבודה הידניות מתעלמות
מן המספר הזה ובונות את מרקם הבצק אחרת..
ישנן שתי סכנות עיקריות בלישה – חימום הבצק שיפגע בחוזקו המבני של הגלוטן וחמצון יתר שפוגע
הן בטעמים והן בצבעי הבצק ולכן חשוב מאד לשים עין על הבצק בזמן הלישה ,ללוש עד לפיתוח
הגלוטן בבצק ולעצור מיד ,כדי לא לחמם את הבצק ,לא לחמצן אותו יתר על המידה ולא לפגוע ברשת
הגלוטן.
הלישה ביד מחממת מעט את הבצק )חום הגוף( ועל אחת כמה וכמה לישה במיקסר ביתי )אנרגיה
מהחיכוך( ולכן יש להיזהר מאד מלישה ארוכה שתחמם את הבצק ,כי כפי שצוין ,בחום בצק של 28
מעלות ומעלה ,רשת הגלוטן מתחילה לקרוס ולכן בעיקר בקיץ ,נדאג לקרר היטב את כל המוצקים
והנוזלים במקרר כולל הקמחים וזה זמן מצוין להשתמש במד החום שלנו כל כמה דקות בכדי לא
להרוס את הבצק.
במיקסרים החישוב הוא פשוט÷1000 -מס' הסיבובים לדקה .במלוש מאפייה ספירלי מודרני שעושה
 100סל"ד במהירות  1ו 200-סל"ד במהירות  2זה יוצא לרוב כ 4-דקות במהירות ראשונה ו 3-דקות
במהירות שנייה .יש לסייג כאן שלושה דברים :מלושים ומיקסרים באים במידות שונות ובמהירויות
)סיבובים לדקה( שונות ולכן רצוי מאד לדעת מה הסל"ד הספציפי של המיקסר איתו אתם עובדים ,כל
האמור הוא אך ורק לבצקי חיטה ,אין תחליף לעין והניסיון של האופה לפעמים דרוש יותר או פחות
והמספרים הללו אינם יותר מאשר קו מנחה.
ישנם קמחים שאין להם יכולת לפתח רשת גלוטן חזקה כגון שיפון מלא שלעולם לא יפתח רשת גלוטן
ולכן לא ממש לשים את הקמחים הללו אלא מערבבים היטב.
ישנם כל מיני טכניקות ללישה וביניהם לחיצה עם כרית פרק כף היד ,דחיפה ומתיחה לפנים ,קיפול,
סיבוב וחוזר על התהליך עד לקבלת בצק גמיש ואלסטי .אפשר לצפות במספר רב של שיטות לישה
ברשת האינטרנט.
חשוב להיזהר לא לקרוע את הבצק בזמן הלישה ,אלא לעבוד בתנועות קיפול ומעיכה.
ניתן לבדוק את מצב רשת גלוטן בבצק ע"י שימוש בטכניקה הנקראת "חלון גלוטן".
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בימים חמים ,כדי למנוע התחממות את הבצק נבצע הפסקות ,נקרר את קערת הלישה על ידי הנחת
הקערה על קערה נוספת ובתוכה קרח ,נקרר את הידיים וכדומה.
אם הבצק רטוב מדי ודביק ,אין להוסיף קמח ,אלא לתת לבצק  20דקות עד חצי שעה לנוח ואז לחזור
ללישה או לעבור לשלב לקיפולים וכך הלאה ,שלוש  -ארבע פעמים ולעתים במשך כמה שעות תוך
מתן מנוחה לבצק של כרבע שעה בין הקיפולים.
ברוב המקרים אותם חומרים המעכבים יצירה ופיתוח גלוטן כגון מלח ,שמנים ,סוכרים ,תוספות וכד'
יוספו בסוף הלישה ,לקראת הדקה או שתיים האחרונות.
אם לא הצלחנו ליצור גלוטן בקמח חיטה ,ייתכן שהקמח לא מסוגל לפתח את הגלוטן כי הקמח לא
באיכות הנדרשת ולכן חשוב מאד לבחור קמח איכותי.
טיפ:
●
●

עכשיו זה זמן טוב לטעום את הבצק )לא חייבים לבלוע( בכדי לאבחן את הטעמים )חומציות,
מלחים ,סוכרים וכדומה( ואם יש צורך אז לתקן.
נרטיב היטב או נשמן מעט את היד הלשה במים ,בכל פעם לפני הכנסה לבצק ,כדי להפחית
הידבקות הבצק ליד.

אם הבצק מפותח ,נעבור לשלב התסיסה הראשונה אם הבצק עדיין רטוב ודביק מעט ,נעבור לשיטת
הקיפולים.

קיפולים  -מתיחה וקיפול Stretch and fold - S&F -
מתיחה וקיפולים זו טכניקה שמשחררת את הגזים ברחבי הבצק ,ויכולה להגדיל את "כוח" הבצק.
בדרך כלל הטכניקה מאפשרת לקצר את זמן הלישה ובמיוחד בבצקים "רטובים" ולהגדיל את כוחם.
מטרתנו היא לתת כוח לבצק אבל לא כוח מוחלט אלא שילוב בין גמישות ליכולת הרחבה של הבצק,
ליצור חללים שווים של אוויר בבצק ,להשוות את פיתוח הבצק בכל המסה ,השוואת טמפרטורה בכל
חלקי הבצק ,שחרור חלק מהפחמן הדו-חמצני שנאגר בבצק כתוצאה מהתסיסה ומאט את פעילותה
ככל שכמותו גדלה ופיתוח רשת הגלוטן לרמה שתחזיק את מתח הפנים של הבצק הנדרש.
שמרי אופה הרבה יותר פעילים לעומת השמרים במחמצת ולכן החשיבות של מתיחה וקיפול ותוך כך
פיזור השמרים בבצק ,משמעותית מאד.
נהוג להוציא את הבצק מהמיקסר לקערה או קופסה משומנת ולקפל עם ידיים רטובות .חשוב לבחור
כלי גדול מספיק  -בערך  3עד  4פעמים לפחות מגודל הבצק.
התחלת הקיפולים תתבצע לאחר פיתוח חלקי של רשת הגלוטן .כל מתיחה וקיפול מקבילה ללישה
אבל לוקחת שניות ספורות .ישנם מתכונים שקוראים לטכניקה "סיבוב ,מתיחה וקיפול".
המדד להפסקת הקיפולים הוא כשהבצק מתחיל להתהדק ולהתנגד לנו ולכן חשוב גם לצבור ניסיון
בקיפולים ולדעת מתי לעצור לפני שנגרום יותר נזק מתועלת .להלן כמה שיקולים:
●
●
●

כמו בכל תהליך הכנת הבצק ,עלינו להיזהר מעליית חום הבצק מעבר ל  25מעלות.
בצקים "רטובים" משתפרים מאד בקיפולים לעומת בצקים קשים שבדרך כלל כבר מאד
מפותחים בגמר הלישה ולכן לא צריכים קיפולים.
ככל שהבצק התפתח יותר במיקסר ,כך נבצע פחות קיפולים.
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●
●
●
●

בצק משמרי אופה יקבל לפחות סבב קיפולים אחד משמעותי בכדי לשחרר ממנו את הגז.
בצק מקמח חלש בגלוטן ,ישתפר מאד בקיפולים אך אסור להגזים עם יותר מדי קיפולים
שעלולים לפגוע ברשת הגלוטן שהתקבלה בקושי רב.
בצק מקמח שיפון אין טעם לקפל כי כפי שנכתב ,אין בבצק רשת גלוטן לפתח.
ככל שהבצק עדין יותר ,יש לבצע קיפולים בעדינות רבה יותר וכמובן לעדן את הלחץ על
הבצק ככל שהזמן עובר והבצק מתפתח כדי לא לאבד גזים.

טיפ:
● עכשיו זה זמן טוב לטעום את הבצק )לא חייבים לבלוע( בכדי לאבחן את הטעמים
)חומציות ,מלחים ,סוכרים וכדומה( ואם יש צורך אז לתקן.
● בין כל סבב ,נכסה היטב את הקערה בניילון נצמד למניעת התייבשות הבצק ובימים
חמים נעביר את הבצק לקירור בין הקיפולים ,כדי לא לחמם את הבצק.
● נרטיב מעט או נשמן את היד המקפלת לפני קיפול הבצק לכדי להפחית את
הידבקות הבצק ליד.

חלון גלוטן Gluten Window - Windowpane Test -
לאחר הלישה ויצירת רשת הגלוטן ,מותחים חתיכה מהבצק כדי לראות בצק שקוף שלא נקרע.
כשנוצר מעין חלון דק וכמעט שקוף ,זה סימן ברור שרשת הגלוטן התפתחה מספיק ונעצור את
הלישה \ קיפולים .אם החלון שקוף לגמרי ,הבצק מפותח יתר על המידה.
יש קמחים שאין להם יכולת לפתח רשת גלוטן חזקה כגון שיפון מלא ולכן אין טעם לבצע את הבדיקה
הזו בבצק המבוסס על שיפון מלא.
ברוב המקרים כשנוצר חלון גלוטן סימן שהבצק התפתח כבר יתר על המידה ולכן אל תסתמכו רק על
השיטה הזו אלא על הניסיון בלישה.

מנוחה כגוש בצק  -ריטרד Ritard - Intermediate Proof - Bench Time -
למעשה מהרגע בו הקמח והמים פוגשים את השמרים ,מתחיל בבצק תהליך תסיסה.
התהליך מתבצע בדרך כלל בקירור ומטרתו מתן אפשרות לאנזימים ,לשמרים ולחיידקים לעבוד
בבצק ולהתפתח.
באופן כללי ,המטרה של פרק הזמן המוקדש למנוחה זה היא לאפשר לבצק להיות מספיק רך ,מורחב
ורגוע לבצע במהלך גיבוש ולהמשיך בפיתוח תסיסה .בזמן הביניים הזה יש פעילות של התססה
ויצירת פחמן דו-חמצני .היקף הפעילות תלויה בראש ובראשונה בטמפרטורת הבצק ובמשך הזמן
שמוקש למנוחה .מכאן ברור כי כך ניתן להשפיע על המבנה של כיכר הלחם 15 .דקות או יותר,
תגרום למבנה התא להיות "פתוח" יותר בלחם .הטמפרטורה במהלך המנוחה כגוש בצק צריכה
להיות עקבית ודומה לטמפרטורה במהלך התסיסה העיקרית.
את המנוחה ולמעשה את התסיסה הראשונה ,נבצע בקערה מקומחת קלות כדי למנוע הידבקות
הבצק כשהקערה מכוסה בניילון נצמד או במגבת למשך  30-90דקות ויש טכניקות בהן מעבירים את
הבצק למנוחה במשך לילה במקרר.
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שלבי ביניים בעיבוד הבצק
תסיסת ביניים Intermediate proofing -
תסיסת בינים מוגדרת כפרק הזמן בין חלוקת הבצק ועיצוב הסופי .אורך התסיסה תלויה ביכולת
הבצק להירגע אחרי החלוקה ,להתפתח ולגבש את המבנה .משך הזמן הוא בד"כ עד  30דקות
כאשר בפרק הזמן הזה ,השמרים ,האנזימים והחומצות ממשיכים בעבודתם.

חלוקת הבצק לכיכרות ועיצוב ראשוני Pre-shaping
חלוקת הבצק לכיכרות ועיצוב מקדים נקרא על ידי האופים "פרי-שייפ" .בחלוקת הבצק ננסה לקלוע
עד כמה שאפשר למשקל הרצוי בחיתוך אחד כדי למנוע הרכבת ככר ממספר רב של חתיכות בצק
קטנות" .הפרי-שייפ" הוא שלב קריטי יחסית ויש לו מספר גרסאות בהתאם לסוג הבצק והדרישות
ממנו .ישנם בצקים הדורשים עיצוב ראשוני אגרסיבי יחסית הכולל ריקון הבצק מרוב הגזים שהצטברו
בו וישנם כאלו )כגון צ'אבטה וחלק מהבאגטים( הדורשים מגע עדין עד לא קיים.
ישנן שתי סיבות עיקריות לפרי-שייפ :הראשונה – יצירת צורה סופית דורשת הפעלת מתח לא מבוטל
על בצק ולרוב הבצקים קשה לעמוד בכך ברציפות ללא קריעה ,הדבר מוקצן ככל שצורתו הסופית
מורכבת או ארוכה יותר .השנייה – כיוון שהתפיחה הסופית מתחילה עם סיום העיצוב אנחנו מנסים
להפחית ככל האפשר את פערי הזמן בין הכיכר הראשונה לאחרונה .אמנם הפרש של כמה שניות
נראה על פניו ,ובוודאי בתנאים ביתיים ,כבלתי משמעותי אך כשמעצבים מאות כיכרות במאפיה ,תגלו
שההפרש יגיע גם לחצי שעה ויותר וזה כבר הפרש משמעותי בהרבה .עיצוב בשני שלבים מקטין
בהרבה את אורכו של השלב הסופי ומאפשר לנו טווח זמן סביר בין ככר ראשונה לאחרונה.
ישנם לא מעט בצקים שאינם דורשים חלוקה בין שלבי העיצוב .בעיקר בצקים מקמחים דלי גלוטן או
כאלו שהעיצוב שלהם פשוט ומהיר.
מומלץ לשקול את כל מסת הבצק לפני החלוקה ואז לבצע חלוקה בעזרת משקל לחלקים שווים
בגודלם ומתאימים לצורכיכם ולגודל התבניות.
אם תישאר לנו חתיכת עודף בצק ,מומלץ לא להוסיף את העודף לכיכר קיימת אלא אפשר לשמור
אותה כ"בצק ישן" במקרר לסבב האפייה הבא.
לא קורעים בצק מכיוון שאז נפגע ברשת הגלוטן .בשביל לחלק לכיכרות ,חותכים בצק או מנתקים
בעזרת לחץ ובעדינות.
מומלץ לבצע את החלוקה על משטח עבודה משומן קלות או מקומח כדי להקל על החלוקה והעיצוב.
לאחר חלוקת הבצק לכיכרות ,נעצב את הבצק עיצוב ראשוני  .Pre-shape -אם המתכון דורש
התפחה אחת בלבד יש להקפיד על העיצוב.
הסיבה לעיצוב בשני שלבים היא שהבצק אלסטי ולא נשאר בצורה שבה אנו מעוניינים לאחר העיצוב
הראשוני אלא לחזור לעצמו ולכן יש לתת לו מנוחה ולאחריה עיצוב סופי.
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ציפוי לחם בגרעינים או בדגנים Coating -
לאחר עיצוב הכיכרות ,לעתים נרצה לצפות את הבצק בתוספות כגון גרעינים ,דגנים ,סולת וכדומה.
ציפוי הלחם בשלב הזה פחות מקובל מכיוון שבד"כ מחכים עם הציפוי עד לעיצוב הסופי אך
מסתבר שהציפוי בשלב הזה פשוט יותר נוח ,לא פוגע בגזים בבצק ומאפשר עבודה יותר קלה.
כל זה בתנאי שהעיצוב הראשוני נעשה בצורה הסופית של הלחם וברמה גבוהה.
אם לא ניתן ,נבצע את השלב הזה לאחר העיצוב הסופי.
ישנם מספר טכניקות לציפוי וביניהם לגלגל את הכיכרות במגבת רטובה או להבריש את הבצק במים
או בביצה טרופה עם מים לאחר מכן נגלגל את הכיכר בציפוי שאותו נרצה להצמיד ללחם.
אני אוהב להשתמש בתערובת המכונה  .slurryזו תערובת של  100%מים עם  20%קמח
והתערובת יוצרת מעין דבק שמחזק את הציפוי ללחם .נבריש את הלחם בתערובת ולאחר מכן נצפה
את הלחם.
טיפ:
●

אם לאחר התפיחה השנייה נרצה "לחזק" את הציפוי ,אפשר לרסס או להבריש בשנית מים
ולפזר מעל עוד שכבת ציפוי מכיוון שאם כבר מצפים ,כדאי לעשות זאת בנדיבות כדי
שהציפוי יורגש לאחר פריסת הלחם.

מנוחה Bench -
הבצק חייב מנוחה כדי להתפתח מחדש )להתמלא מחדש בגז( לאחר העיצוב הראשוני מכיוון שהבצק
ירצה לחזור למצבו הקודם )אפקט "זיכרון" שנובע מהאלסטיות שבגלוטן( ולא ישמור לנו על צורה יפה
ומוקפדת ולכן עלינו לתת מנוחה לבצק של כעשרים עד שישים דקות עד שהבצק יתמלא בגזים
מחדש לפני שנעביר אותו לעיצוב סופי .אורך המנוחה נקבע למעשה ע"י הטמפרטורה של הבצק,
הטמפרטורה הסביבתית ואחוז המתפיח )שמרים או מחמצת( בבצק.
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תסיסה שנייה  -פרופינג Prufing -

עיצוב סופי Final Shaping -
בשלב הזה ,רשת הגלוטן כבר מפותחת ,הבצק כבר עבר עיצוב ראשוני ואנו רוצים להביא את הבצק
לצורה המוגמרת  -העיצוב הסופי.
בעיצוב הסופי אנו נעצב את הבצק בהתאם לצורה הסופית שנרצה לקבל כגון לחם עגול ,לחם
לכריכים ,סירות ,באגטים וכדומה.
מטרתנו היא לקחת בצק עדין ונפוח מהגזים כלואים בו ולעצב לצורה יפה וחלקה היוצרת מתח פנים
לבצק וכל זאת בלי לפגוע בגזים הכלואים בבצק.
יש לא מעט סרטונים ברשת המראים את הטכניקה לביצוע העיצוב ולכן לא נכנס לכל הטכניקות הללו
בחוברת הזו.
חשוב לבצע את העיצוב על משטח עבודה מקומח כדי להקל על החלוקה והעיצוב ובכדי שהבצק לא
יידבק למשטח.

הנחת הבצק בסלסילה \ בתבנית \ על משטח \ בין בדים
בשלב הזה הבצק כבר בשלביו הסופיים ואנו רוצים לאפשר לו התפחה תוך שמירת הצורה לה אנו
שואפים.
לקבלת סוגי לחמים שונים או לצורות שונות ,מקובל להשתמש בקערות עץ ,פלסטיק ,נירוסטה,
זכוכית וכדומה.
מסננת או סלסילות נצרים להתפחה אף טובות יותר מכיוון שהן מאפשרות לבצק לנשום.
מטרת הכלים היא לספק לבצק מבנה יציב לתפיחה ונוח לעבודה.
ראשית נתיז מעט ספרי שמן על הכלי ולאחר מכן ,נקמח היטב את הכלי .אם הכלי אינו מאפשר ניקוי
לאחר השימוש ,אפשר לוותר על התזת השמן אך ייתכן שלא יידבק לכלי מספיק קמח כדי להקל על
חילוץ הבצק מהכלי בצורה מושלמת.
אפשר לחלופין להניח בתוך הכלי בד או מפית )להיזהר שלא יוציאו סיבים( ולקמח מעט ואז אין בעיה
לחלץ את הבצק מהכלי.
אנו נעצב את הבצק לצורה המבוקשת ונניח את הבצק בתוך הכלי כשהתפר או החיבור של הבצק
כלפי מעלה )כי החלק העליון יהפוך להיות החלק התחתון כשנהפוך את הלחם על המרדה או על אבן
האפייה ונעביר למנוחה  -תסיסה  -התפחה שנייה.
בלחמים בהם אנו לא מעוניינים להתפיח בתוך כלים ,נשתמש בבדים ייעודיים ומקומחים .הבדים
יפרידו בין הלחמים ולעתים הבצקים יונחו על משטח.
טיפ:
●

חשוב לזכור תמיד לכסות את הבצק כדי למנוע קרום.
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●

חשוב להתאים את כמות הבצק לגודל הסלסילות בכדי למנוע גלישה של בצק בכמות גדולה
מדי מהסלסילה או כאשר כמות הבצק קטנה מדי ,חבטה של הבצק בזמן היפוך הסלסילה
ויציאה של הגז הכלוא בבצק.
הסבר :בסיום התפיחה השנייה )אנחנו עוד לא שם .ראה מבחן ההתפחה( ,נהפוך את
הסלסילה על נייר אפייה או על המרדה כך שהחלק התחתון החלק ,הופך להיות החלק
העליון ומשם לחריצה ואפייה וכבונוס ,נוכל לקבל את צורת הסלסילה מוטבעת על הכיכר.

אם לא משתמשים בנייר אפייה ,חשוב לקמח גם את המרדה כדי שהבצק לא יידבק למרדה.
אופים רבים ממליצים לקמח את הסלסילות או שאר כלי ההתפחה בקמח אורז .Rice Flour -

מנוחה  -ריטרד  -לתסיסה שנייה והתפחה Proofing - Second Fermentation -
Secondary Fermentation - Proofing-Final Proof
השלב מגיע לאחר העיצוב הסופי ולפני האפייה .מטרת תקופת המנוחה זה היא לאפשר לבצק להיות
מספיק רך ,מורחב ,ורגוע  ,להתגבש בצורתו ,להמשיך בפיתוח תסיסה וייצור פחמן דו-חמצני .היקף
הפעילות תלויה בראש ובראשונה בטמפרטורת הבצק ,ומשך הזמן המוקש למנוחה.
התוצאה של הפעילות היא שבועות גז בבצק מתחילים להגביר את גודלן ולכן כך אנו משפיעים על
המבנה של המוצר הסופי .התהליך נחשב קריטי בפיתוח של לחמים עם מבנה תאים פתוח .לדוגמה
כל שהייה של  15דקות או יותר ,תגרום למבנה תוך הלחם להיות "פתוח" יותר במוצר הסופי .גם כאן
מומלץ שהטמפרטורה במהלך התהליך תהיה עקבית לכל אורכו.

תהליך המנוחה מבוצע לרוב באחת משלוש דרכים:
 .1בין בדי התפחה מפשתן עם תפר הבצק למעלה או למטה.
 .2בסלסלות התפחה ייעודיות ) (Bennetonאו מאולתרות .הקלאסיות עשויות מקליעה של חומר
דמוי קש ) (Rattanאך יש כיום גם חומרים פלסטיים שונים.
 .3בתבניות מתכת מסוגים שונים המיועדות לכניסה לתנור לשם אפיית לחמי תבנית הנוחים
לכריכים.
חשוב לכסות בניילון נצמד או שקית ניילון אטומה בכדי למנוע יצירת קרום.
יש משמעות רבה לטמפרטורה בה מבוצעת ההתפחה .עלייה של מספר מעלות בטמפרטורה ,תקצר
את הזמן פי שתיים וירידה של מספר מעלות ,תכפיל את זמן ההתפחה פי שתיים )הסולם הוא
לוגריתמי(.
התהליך של התסיסה שונה בין מחמצת לבצק .במחמצת נרצה תהליך יעיל ,מאוזן ודי מהיר לעומת
הבצק שבו נרצה תסיסה אטית ככל האפשר כדי לשפר טעמים ולכן התסיסה הפעם היא ארוכה
ותיקח יותר זמן וכמובן שאם מדובר בתסיסה ארוכה ,נבצע אותה בקירור .בבית הטמפרטורה בתוך
המקרר היא  3-4מעלות בלבד ולכן נמוכה מדי מכיוון שהטמפרטורה המומלצת לתהליך היא בין
 8-16מעלות .בהתפחה במקרר ביתי ,חלק מהשמרים קצת רדום אך בזמן הזה יש פעילות אנזימטית
ענפה בבצק .כמו כן פרופסור ריימונד קאלוול טוען שמתחת לשש מעלות תיתכן פגיעה משמעותית
במיקרו-פלורה של השמרים והשמרים ולכן לא רצוי לצנן בצק לאורך זמן בטמפרטורה הזו.
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לא מעט אופים ביתיים מתפיחים ללילה שלם בקירור ,או חלק מהזמן מחוץ למקרר וחלק מהזמן
בתוכו או לחלופין ,משתמשים במקרר יינות או מניחים סלסילות בתוך המיקרוגל עם קרחום בכדי
לתת טמפרטורה סביבתית קרירה .במאפיות תמצאו תנורי התפחה ייעודיים אשר יקנו טמפרטורה
וסביבת לחות מבוקרת.
ניתן כמובן לבצע גם תסיסה קצרה של שעה עד שעתיים מחוץ למקרר אך אז אנו נוותר על טעמים
וארומה.
כל השהיה בתהליך תורמת לטעם הסופי של הלחם והדרך להשהיה היא בעזרת שליטה על חום
הבצק .נוכל לתת מנוחה לבצק ולהאריך את התסיסה ואת התפיחה משעה אחת ועד  48שעות )
 (Retardכאשר הטעם ,הארומה ומרקם הלחם משתפרים מאד כאורך ההתפחה יש בצקים אשר
יכולים להמשיך את התסיסה אף ל  72שעות!
זמן ההתפחה תלוי בחום של החדר ,גם בעונות השנה וכמובן בטמפרטורה הסביבתית של הבצק
כלומר אם נתפיח בקירור או לא .עם המידע הזה ,נוכל לבצע התאמה של ההתפחה לפי צרכינו ולוח
הזמנים העומד לרשותנו.
ברוב המקרים ,אין צורך להגיע מעבר ל  80-90%מהנפח המקורי .את שאר התפיחה )אם קיים
פוטנציאל( נקבל בתנור.
סיום התפיחה נקבע על פי מבחן ההתפחה ולמעשה הניסיון פה מאד חשוב.
אופים מנוסים ,לוחצים קלות על הכיכר משתי צדדיה ומרגישים את גמישות הכיכר וכך מחליטים אם
ההתפחה אופטימלית ואם הבצק תפח ,ניתן ומומלץ לעבור מהמקרר ישר לחריצה.

מבחן ההתפחה הקלאסי
הדרך לבחון האם הבצק תפח מספיק היא לדחוף בעדינות אצבע כסנטימטר לתוך הבצק .אם הבצק
חזר מהר ) 8-שניות( ,הבצק עוד לא תפח מספיק .אם הבצק חזר לאט ) 10-12שניות( ,הבצק תפח
במידה הנכונה .אם הבצק לא חזר כלל ,מדובר בתפיחת יתר .אם האצבע נדבקת לבצק ,ניתן לנסות
עם אצבע רטובה.
קיים עוד טריק שמאפשר לאופים חסרי ניסיון לדעת מתי הבצק מוכן ויש לנו  2אפשרויות לבחירה:
 .1לוקחים חתיכה קטנה של הבצק )כ 20 -ג'( בשלב חלוקת הבצק ,מכניסים את הכדור
לצנצנת קטנה שיכולה להכיל  4פעמים מנפח כדור הבצק וממלאים את הצנצנת במים עד
לכיסוי הבצק .כשכדור הבצק יצוף ,זה סימן שמסת הבצק מוכנה.
 .2בבצקים עם הידרציה גבוהה מומלץ לקחת חתיכה קטנה של הבצק )כ 20 -ג'( בשלב חלוקת
הבצק ,לכדרר אותה לכדור קטן )כ 20-גרם( וכשהחתיכה מכפילה כמעט את גודלה ,הבצק
תפח .ישנם מתכונים עם דרישות אף לשלש את גודל הכדור.
שימו לב שחתיכת הבצק חייבת להישמר בדיוק באותם התנאים הסביבתיים של הבצק!

קימוח הכיכרות
לאחר ההתפחה השנייה ,אם לא מצפים את הכיכרות בגרעינים וכדומה ,אפשר לקמח מעט את
כיכרות הבצק בעזרת מסננת קטנה ואז נקבל ניגודיות בין לובן הכיכר לאחר האפייה לבין החריצים
הכהים.
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חשוב לציין כי הקימוח אינו טעים כלל וכלל ולכן יש לקמח רק במידה הנדרשת בלבד.
כיכרות הלחם נראים טוב יותר ללא קימוח וכאמור גם טעימות יותר.
השיטה לקימוח מינימלי היא להתיז על התבנית מעט ספרי שמן ,לקמח ולרוקן את עודפי הקמח.

זיגוג לבצק Glazing - Kissel -
לעתים אנו מעוניינים לתת לכיכר הלחם ברק ,צבע או מרקם שונה ואז נבחר לזגג את הבצק.
חשוב לציין כי הברשת הבצק בשמן משנה את הקראסט  -הקרום הקשיח של הלחם.
לעתים המתכון יורה על זיגוג בביצה ולעתים בתערובות שמכילות דבש או סילאן.
התערובות הללו מתכהות מהר מאד באפייה ועלולות להטעות במחשבה שהלחם מוכן.
לאופים יש טריק שבו מדללים קמח שיפון במים ביחס של  1:10ומברישים את הכיכר .ההברשה
תקנה אפקט של אלסטיות וברק.
הכלל הוא שנזגג את הלחם לקראת סוף האפייה או מיד לאחר הוצאת הלחם מהתנור.
טיפ :מומלץ להצטייד מראש במברשת איכותית ולא מסיליקון מכיוון שהסיליקון אינו סופח הרבה נוזל
אך חשוב להקפיד על איכות המברשת כדי למנוע נשירה של שערות על הבצק.

חריצה  -חתימה  -סימון Scoring -
חריצת הבצק מתבצעת לאחר ההתפחה השנייה ולפני ההכנסה לתנור.
חריצת הלחם מאפשרת לבצק לשחרר מעט מהגז הכלואים בו ,לשחרר אדים בזמן האפייה כדי
למנוע קריעת הלחם במקומות לא צפויים וכמו כן ,החריצה מוסיפה ללחם יופי ועיצוב.
כמו כן ,החריצה מאפשרת לסמן ולהבדיל בין סוגי לחמים שונים ולכל אופה ,יש את ה"חתימה" שלו
על גבי הכיכר.
החריצה מתבצעת בד"כ לפני האפייה על בצק תפוח בתוך סלסילת האפייה ושחלקו העליון מעט
התייבש ולכן ישנה חשיבות רבה ללהב חד ולביצוע החיתוך בתנועה אחת מהירה ולעומק של כ 6-עד
 12מ"מ ולא כמו מסור )תלוי בהידרציה ובעובי הבצק(.
זווית שונה של חריצה תיתן תוצאות וצורות שונות.
חריצה בזוית  45מעלות תיתן תוצאה שונה מאשר חריצה ב 90-מעלות.
באופן מסורתי מקובל לחרוץ לחמים ארוכים במיקום מקביל לאורך הכיכר בחתך רדוד יותר מאשר
לחמים עגולים .מקובל לחרוץ אלכסונים באגטים בלהב מעוקל ובזוית של  30מעלות.
כיכרות עגולות ומעוגלות ,מקובל לחרוץ עם להב ישר בזוית של  90מעלות מפני הבצק ובהיקף הכיכר
במהירות ובנחישות .יש גם גישה לחרוץ  Xעל כיכר עגולה כדי להבדיל בין כיכרות דומות.

ישנם לחמי עדות ועמים כגון לחמי נאן אוזבקי שעבורם יש כלי ניקוב ייעודיים במקום חריצה .ראה
פרק לחם ללא חריצה.
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טיפ:
●
●
●
●
●

קירור מהיר של הבצק לפני החריצה יקל מאד על החריצה 10 .דקות במקפיא ייצבו את
הבצק ויאפשרו חריצה קלה ובמיוחד בבצקים רטובים.
אסור ללחוץ את הסכין כלפי מטה אלא לתת ללהב הסכין לעשות את העבודה בתנועה
מהירה ונחישה.
חשוב לנקות היטב במים את הסכין בין חריצת לחם ללחם ,כדי שהבצק שנדבק לסכין ,לא
יגרום לקריעת הבצק ופגיעה בצורתו.
התזה קלה של ספרי שמן על הסכין תקל על החריצה )כמובן גם בין חריצה לחריצה(.
קימוח קל של הבצק יקל על החריצה.

לחם ללא חריצה
כמעט בכל לחם תהיה חריצה או חורים למניעת קריעת הכיכר במקומות לא צפויים ולעתים אף לא
תשימו לב שהחריץ קיים .ישנם לחמים כגון לחם קסטן שאין בהם חריצה כלל כי אין ממש קרום קשיח
בלחם והאפייה בתבנית ייעודית .ישנם לחמים מורכבים מחלקי בצק קלועים כגון חלות שגם בהם אין
חריצה.
כדי ליצור לחם ללא חריצה כלל ולדוגמה לטובת ציפוי בגרעינים ,ננקב מספר חורים קטנים בחלקו
העליון של הלחם אשר ישמשו כארובות לשחרור האדים.
קיימת אפשרות לרכישת גלגלת עם פינים מחודדים במיוחד  -קוצים שייעודית לניקוב הלחמים או
להשתמש בקיסם עבה.
שימו לב שצריך להיזהר מניקוב יתר שיפיל את התפיחה ושאסור ללחוץ את הבצק מטה ולהפיל אותו.
כחלופה ,ניתן להניח את הבצק הפוך ולאפות עם התפר כלפי מעלה .אפשרות זו יפה פחות אך תיתן
מענה ובעיקר בלחמי שיפון מלא.

תהליכי אפייה משלימים בתנור
הכנת התנור Preparing The Oven -
ראשית נתחיל בריקון התנור מכל התבניות שמאוחסנות בו ,נמקם את הרשת \ אבן אפייה בגובה
הנכון )בשליש התחתון( כאשר מראש נוודא שיש מספיק מקום לתבנית ולבצק לתפוח ולפחות 15
ס"מ מתקרת התנור.
נניח תבנית ריקה על תחתית התנור .לתבנית זו נשפוך כוס מים רותחים בערך 5דקות לפני הכנסת
הבצק כדי ליצור סביבת אדים לפני הכנסת הבצק.
אסור להכניס יותר מדי מים כי אז ניצור שיכבה מבודדת בין החימום התחתון של התנור לבין הבצק.
המים חייבים להתאדות תוך  15דקות מהכנסת הבצק .אם זה לא קורה ,אז הכנסתם יותר מדי מים
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יש חשיבות רבה לחימום התנור לחום המקסימלי שעה לפני האפייה מכיוון שהחום בתנור אינו אחיד
וחימום מקדים של התנור מאפשר לפזר את החום ולחמם כל פינה.
כמו כן ,אם אנו משתמשים באבן אפייה ,עלינו לחמם אותה היטב )כשעה בחום מקסימלי( ,כי אם נניח
בצק על אבן קרה ,הלחם לא יתפח.
כל הנ"ל לא רלוונטי במקרה של אפייה קרה שאז מתחילים אפייה בחום נמוך.

הקפיצה  -התפיחה בתנור Oven Spring -
הביטוי מתאר את תפיחת הבצק בתנור ,כשהבצק פוגש את התנור החם.
במהלך הדקות הראשונות של האפייה )בערך  7עד  10דקות( השמרים נכנסים לבולמוס של אכילה
ופליטת גז ,מתחיל אידוי נוזלים וכך הפחמן הדו חמצני יחד עם הקיטור ,מעלים מידית את גובה
הכיכר וגורמים לתפיחתה.
כשהטמפרטורה הפנימית של הבצק מגיעה ל  60מעלות ,השמרים מתים ומפסיקים לפעול.
בזמן הקפיצה האמורה ,תיתכן תפיחה לעתים של  30%מגובה הבצק.
בצק שהוכן נכון ונכנס לתנור ב 80% -תפיחה ,יקפוץ \ יתפח בתנור את התפיחה הנותרת.
אבן אפייה לוהטת משפרת את יכולת הקפיצה בתנור אך חייבים סביבת לחות \ אדים גבוהה בכדי
למנוע יצירת קרום על הבצק בטרם עת.

אפייה בתנור על אבן אפייה או ללא אבן
מניחים את האבן על רשת בשליש גובה התנור ,מחממים את התנור למשך שעה בחום מקסימלי -
) 250-290מעלות תלוי בתנור( ,מנמיכים לחום ההתחלתי על פי דרישות המתכון ,מקמחים היטב את
המרדה ,הופכים בזהירות את סלסילת ההתפחה על המרדה כך שהתחתית הופכת להיות החלק
העליון של הכיכר ,מחליקים את הבצק מהמרדה בזוית חדה אל אבן האפייה ומושכים בתנועה חדה
אך בזהירות את המרדה בחזרה.
מקובל לאפות לחמים מבצק רגיל )רזה( בטמפרטורה ראשונית של  220-240מעלות .לחמים מבצק
מועשר )שומנים ,סוכרים וכדומה( בחום התחלתי של  190-220ומבצק עשיר )שומנים ,סוכרים
וכדומה באחוזים גבוהים(  ,בחום של  175עד  190מעלות צלזיוס בלבד .החום הראשוני יהיה לפרק
זמן של  10-20דקות ותלוי בגודל הבצק ובהעשרה )אם יש( ולאחריו ננמיך את החום בערך ב10 -
עד  15אחוז )תלוי בכמות ההעשרה( בערך כדי לאפשר לבצק להיאפות במרכז הבצק עד לחום פנימי
של  93עד  96מעלות צלזיוס.
אם הבצק מקומח קלות בתחתיתו ,אין צורך לקמח את האבן כלל.
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עם בצקים עדינים ובצקים שמונחים על נייר אפייה וכדי לא להסתבך ,אין בעיה להחליק מהמרדה את
הבצק עם נייר האפייה לאבן.
אפשר גם להתפיח התפחה שנייה של הבצק על המרדה ,עם נייר אפייה ולהחליק את שניהם לתנור.
הכלל הוא שלקבלת לחם עם קרום פריך ,נחמם חזק ונאפה מהר .בחום נמוך קשה להגיע לפריכות
ואנו עלולים ליבש את הלחם.
חשוב להשתדל להשאיר את החום בתוך התנור ,לפתוח ולסגור בזריזות וכמובן רק לצורך כי כל
פתיחת דלת מורידה כעשר מעלות מחום התנור.
באפייה בתבניות ,כדי לקבל קראסט גם בצדדים של הלחם ,מניחים את התבנית על האבן נוציא את
הלחם מהתבנית לאחר עשרים דקות של אפייה ונניח את הבצק על האבן.
לצורך זה ,נכניס את הבצק לתבנית כשהוא מונח על נייר אפייה מקומח או משומן ונשאיר קצוות
ארוכים מספיק כדי למשוך את הכיכר החוצה בלי לגרום נזק.
ייתכן שתצטרכו לסובב את הכיכרות בתוך התנור כדי להגיע להשחמה אחידה.
בזמן אפיית לחמי שיפון מלא  ,100%מומלץ להתחיל אפייה בחום מקסימלי כדי להגיע תוך כשש
דקות לחום הפנימי הנדרש ולהוריד טמפרטורה לאפייה ארוכה בהתאם למתכון.
בשיפון  100%שנאפה בתבנית ,אנו לא מעוניינים בקראסט עבה ולא לייבש את הבצק ולכן לא נחלץ
את הכיכר מהתבנית עד תום האפייה.
אם אין אבן אפייה ,אפשר להכניס תבנית הפוכה לתנור או על משטח מתכת עבה ,להניח את הבצק
על נייר אפייה ולהעביר אותם על התבנית ההפוכה לאחר החימום המקדים.
לסיום אפייה וכדי לבדוק את הלחם מוכן ,יש כמה מדדים.
טיפ:
●
●

כלל האצבע אומר שאם אנו בונים מתכון ,בלחמים עם  10%שומן נוריד  15%מהחום של
התנור ומעל  5%שומן ,נוריד  10%מהחום.
לא לשכוח שבזמן הכנסת הלחם לתנור ,נשפוך כוס עם מים רותחים לתבנית ריקה שהנחנו
בתחתית התנור.

הכנסת מים לתנור ליצירת אדים Creating Steam -
הכנסת מים לתנור חם נועדה ליצירת אדים.
התהליך חיוני ומאפשר ללחם לתפוח בתנור ,על ידי מניעת היווצרות קרום קשיח בתחילת האפייה.
כל הגזים שכלואים בבצק בשל פעילות השמרים ואדי המים ,מתרחבים בחום ואם הקרום ייווצר טרם
זמנו ,הלחם לא יוכל לתפוח ואף עלול להיקרע.
מקובל לייצר סביבת אדים ל  10עד  15דקות ראשונות בתהליך האפייה ) - Oven Springזמן
התפיחה בתנור( ובחום גבוה של כ 250-מעלות )לא כולל תהליך "אפייה קרה" שם הסדר הפוך(.
בתנור ביתי ,יש כמה טכניקות לייצור אדים:
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●
●

●
●

הכנסת תבנית ריקה בתחתית התנור בזמן החימום המקדים ושפיכה של כוס מים רותחים
לתבנית עם הכנסת הבצק.
ישנם אופים שמתיזים מים לתוך התנור עם מרסס מים בזמן הכנסת הבצק ואף עשר דקות
לאחר מכן כדי לשמר סביבת אדים .חייבים להיזהר ולא להתיז על המנורה בתנור או על
הזכוכיות ,כי השוק התרמי יגרום להתנפצותם.
קיימת טכניקה של כיסוי הבצק בנייר כסף לעשר הדקות הראשונות ,שמדמה מכסה לבצק.
בכל הטכניקות הללו קיימת סכנת כווייה ולכן עליכם להיזהר ולפעול בזהירות רבה.
קיימת טכניקה ובה מכניסים קוביות קרח לכלי מתכת בתנור אך הטכניקה הזו מורידה את
חום התנור ונחשבת פחות מוצלחת.

צריך להשתדל לא לפתוח את דלת התנור במהלך עשרים דקות הראשונות כדי למנוע בריחת אדים.
בעשר הדקות האחרונות של האפייה חייבים לשחרר את האדים כדי לייצר קרום – קראסט קשיח.
טיפ:
●

●
●

ניתן לשים ½ כוס של מים בתבנית הריקה כ 10דקות לפני האפייה כשהתנור בחום
מקסימלי .המים יתאדו עד הכנסת הבצק .נוסיף עוד ¾ כוס עם הכנסת הבצק לתנור ונוציא
את התבנית בתום  15דקות אפייה .אם המים לא התאדו במהלך פרקי הזמן שצוינו ,סימן
ששמתם יותר מדי מים וקרום הלחם יפגע.
חשוב לפתוח ולסגור את דלת התנור בזריזות כי התנור מאבד חום קריטי לאפייה )כ10% -
מכל פתיחת דלת(.
אסור למלא את התבנית עם המים בכדי לא ליצור שכבת מים שמבודדת את החום מתחתית
הלחם למשך האפייה.

קרום פריך – קראסט Crust -
החלק החיצוני של הלחם מאופיין בכל מיני מאפיינים כגון הצבע והקרום )קראסט( .הצבע של הלחם
הוא פונקציה של הסוכרים והחלבונים בבצק )תגובת מייארד שהיא תגובה כימית בין חומצת אמינו
לסוכר מחזר חום( .גם אם אנו לא מוסיפים סוכרים לבצק ,ישנם סוכרים טבעיים המשתחררים לבצק
כתוצאה מפעילות אנזימטית כגון אנזים העמילז.
בלחמים מסוימים מקובל לייצר קרום קשיח אשר משביח את מרקם הלחם וטעמו .הקרום נוצר
בשכבות ועלינו לאפשר מספר תנאים בדי להגיע לתוצאה המבוקשת.
 .1ראשית נתחיל כמובן בבחירת מתכון מתאים כלומר נבחר את סוג הלחם הנכון .לחמים
עשירים בשומנים ,סוכרים ,ביצים וכדומה )"סוכני ריכוך" למיניהם( ,לא נועדו להיות עם
קראסט קשיח והתוספות הללו מרככות "ומפריעות ליצירת הקראסט .תוספת של עד  20גרם
של ממתיק כלשהו לכל קילו קמח ,די זניחה וכמעט לא תפריע אך מעבר לכך ,סביר שהבצק
לא מתאים למטרה .הקראסט הטוב ביותר מתקבל בד"כ מלחמים המורכבים מארבעת
חומרי הגלם היסודיים :קמח ,מים ,שמרים \ מחמצת ומלח.
 .2עיצוב הבצק משפיע על יצירת הקרום .ככל ששטח הפנים של מסת הבצק גדול יותר ,יהיה
לנו קל יותר להגיע לקראסט ולכן קל לדוגמה בבאגטים להגיע לקרום.
 .3בלחמים בהם נרצה קראסט קשיח ,לא נבריש את הלחם בתערובות מרככות כגון ביצה ואם
אנו חייבים להבריש או לצפות את הבצק ,ניתן להבריש לפני האפייה בתערובת של מים וסוג
כלשהו של קמח.
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.4
.5

.6

.7

עלינו להלהיט את התנור לפני האפייה ,נחמם חזק ונאפה מהר .בחום נמוך קשה להגיע
לפריכות ואנו עלולים ליבש את פנים הלחם.
חשוב לאפות על אבן אפייה \ משטח פלדה \ בתוך סיר יצוק שחוממו היטב לפני האפייה
מכיוון שהחום האגור באבן ,מוליך את החום במהירות לתוך הבצק ומאפשר אפיית חלקו
התחתון של הבצק תוך יצירת קרום תחתון יציב.
ניצור סביבת אדים חזקה ל 15-הדקות ראשונות של האפייה כדי לקבל קפיצה בתנור )
 .(Oven Springכמו כן כשסביבת האדים החמה פוגשת את העמילן שבקמח והחום מגיע
ל 75-מעלות ,נוצר ג'ל וכשהג'ל מתייבש ,הוא הופך לקרום קשיח.
לאחר הקפיצה בתנור ,עלינו לפנות את כל האדים הללו מהתנור כי האדים הללו יפריעו
ליצירת קראסט .במאפיות מקצועיות יש תנורים עם ארובה אך בתנור ביתי ,נפתח חריץ
בדלת התנור כ 10-דקות לפני תום האפייה ונפנה את האדים .כתחליף ניתן לכבות את
התנור הבית בגמר האפייה ,לקרר את הלחם על רשת במרכז התנור עם דלת פתוחה למשך
כ 10-עד  15דקות ולמעשה לשחרר את שארית האדים.
בסיר הולנדי נסיר את המכסה  -החלק העליון לאחר כ 15 -עד  20הדקות הראשונות
ונמשיך באפייה.
הלחם חייב להתקרר על רשת באוויר פתוח ,לא בתוך קופסה וללא כיסוי כדי למנוע עיבוי
שיהרוס את הקרום.

אם אנו אופים בתבניות ,לא ניתן להגיע לקרום בתוך התבנית אלא רק למעלה ולכן אפשר להוציא את
הכיכר מהתבנית ולהניחה על אבן האפייה לאחר כ 20-עד  25דקות של אפייה.
לעתים נניח את הכיכר על צידה כדי ליבש את הקרום.
בלחמים בהם אנו לא מעוניינים בקראסט עבה ,אנו יכולים לדלג על חימום מקדים ארוך של התנור
וכמובן לא נחלץ מהתבנית עד תום האפייה.
הקראסט לא מחזיק לנצח והלחם סופג לחות מהסביבה .אם נרצה להחזיר ללחם פריכות ,נכניס את
הלחם לתנור חם ב 150-160-מעלות ל 10-דקות )ניתן להתיז על הלחם מעט מים כדי להחזיר לו
חיים( .אם מדובר בלחם פרוס ,מספר דקות בטוסטר יעשו את העבודה.

טורבו בתנור
לחמים לא אופים במצב טורבו מכיוון שסחרור האוויר מייבש את קרום הבצק ועלול לפגוע בנפח
הלחם שיתקבל.
תאורטית אפשר להשתמש בטורבו כאשר משתמשים ב"תנור הולנדי" וגם אז ,רק בשלב בו הלחם
בתוך הסיר מכוסה במכסה.
ישנם מתכונים בהם הלחם עובר בישול קצר או טבילה בנוזל \ תמיסה לפני האפייה כגון פרעצל,
בייגל ,לחם קווקזי ,גרוזיני ואז אפשר לאפות במצב טורבו מכיוון שהקרום כבר התקבע בשלב
הטבילה.
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אפייה קרה No Preheat Method -
תהליך אפייה שונה מהסטנדרטי ובו לא מחממים מראש תנור לפרק זמן ארוך לפני האפייה אלא
מכניסים את הלחם לתנור קר ובעצם מתחילים את התהליך מהסוף להתחלה.
התהליך עובד נהדר ובמיוחד באפייה עם "תנור הולנדי".
אפשר להכניס לתנור את הבצק להתפחה סופית או להתפיח מכוסה מחוץ לתנור.

אפייה קרה ללא סיר הולנדי:
אם נתפיח בתנור ,נחרוץ את הבצק בשלב של  75%תפיחה ,נכניס לתנור כלי עם מים רותחים,
נעביר את הלחם למשטח האפייה ,נדליק תנור ל  160מעלות )ללא חימום מוקדם( ונאפה למשך
עשרים דקות כאשר אחרי  10הדקות הראשונות ,נוציא את הכלי עם המים.
בתום עשרים הדקות הראשונות ,נעלה את החום ל  230מעלות ונאפה למשך  15דקות תלוי בכמות
הבצק( ,בחמש הדקות האחרונות ,יש לפתוח חריץ צר בדלת התנור ,כדי לאפשר לאדים לצאת ולקבל
קראסט \ קרום קשיח .במידה ואופים בתבנית 10 ,דקות לאחר העלאת החום ל 230-מעלות ,נוציא
את הלחם מהתבנית ונמשיך לאפות על גבי המשטח.
אסור לאפות לחמים במצב טורבו .אין צורך לאפות עם אבן אפייה מכיוון שהאבן לא תספיק
להתחמם .אפשר לאפות על גבי תבנית אפייה הפוכה או משטח מתכת אחר.
אפייה קרה עם סיר הולנדי:
אם נתפיח בסיר ,נחרוץ את הבצק בשלב של  75%תפיחה ,נעביר את הסיר לרשת בתנור ,נדליק
תנור לחום ל 230-240-מעלות )ללא חימום מוקדם( ונאפה למשך  25דקות עם מכסה סגור ולאחר
מכן נוריד את החום ל 200-210-מעלות ,נפתח את המכסה להשלמת השחמת הלחם .בחמש
הדקות האחרונות ,יש לפתוח חריץ צר בדלת התנור כדי לאפשר לאדים לצאת ולקבל קראסט \ קרום
קשיח.
שימו לב שאסור להתחיל אפייה קרה על אבן אפייה קרה ,מכיוון שהאבן לא תתחמם בקצב המתאים
והלחם ייכשל.
לפרטים נוספים בפייסבוק :מחשבות על לחם ,כנסו ל"פתקים" באתר

אפייה בתנור הולנדי  - Dutch oven - La cloche -כלי חרס או סיר ברזל יצוק
התהליך מאפשר אפיית לחם בתנור .ללא צורך בתוספת אדים לאפייה.
האפקט מתאפשר למעשה על ידי אפייה באדים הנוצרים ממים שנמצאים בתוך הבצק ונכלאים בכלי
בזמן האפייה.
באפיה בתנור הולנדי ,אין צורך באבן לאפייה ואין צורך בכלי עם מים רותחים בתחילת האפייה.
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ישנן טכניקות בהן אין צורך לחמם את הסיר לפני תחילת האפייה )אפייה קרה( ולעומתן ,כאלו
שדורשות חימום.
השיטה היא שמחממים את התנור ובתוכו הסיר לחום מקסימלי ,מקמחים היטב את הסיר ומכניסים
את הבצק ב 75%-תפיחה יש להניח את הבצק מונח במרכז הסיר ולהיזהר לא להצמיד את הבצק
לדפנות אלא להשאיר מרווח וסוגרים את המכסה.
חשוב לחשב את משקל הבצק ונפחו כדי להתאים את כמות הבצק לגודל הסיר ,ממקמים את הסיר
בשליש התחתון של התנור ואופים עם מכסה סגור.
לא מציצים למשך כ 25-דקות )תלוי בכמות הבצק( ורק בחלק השני של האפייה ב10-עד  20הדקות
האחרונות ,מסירים את המכסה ומנמיכים את החום ל  210עד  220מעלות.
נסיים את האפייה כשהלחם שחום ותחתית הלחם משמיעה צליל חלול.
יש לקחת בחשבון שהזמנים עלולים להשתנות בין תנור לתנור ואם הכיכר משחימה מהר מידי ,ננמיך
את חום התנור .מומלץ להיזהר עם אפייה בסיר של בצקים עם רמת סוכרים גבוהה ,מכיוון שהסוכרים
משחימים את הלחם )תגובת מייארד שהיא תגובה כימית בין חומצת אמינו לסוכר מחזר חום(.
טיפים:
●
●
●

בשלב האפייה הראשוני כשהמכסה סגור ,אפשר להשתמש במצב טורבו.
אפשר גם להתפיח את הבצק בסיר ,בתנאי שמשתמשים בטכניקה של "אפייה קרה"
וכשהסיר מקומח היטב.
בצקים "רטובים" מסתדרים נהדר עם אפייה בסיר תנור הולנדי.

זמן אפייה ממוצע
אין נתון מוחלט לגבי זמן אפייה מכיוון שכל מתכון שונה מרעהו ,גודל הבצק ,ההידרציה ,הקמחים,
העיצוב ואפיה ואף ההבדלים בין התנורים.

מבחן הלחם המוכן
תהליך אפיית לחמים נקרא "הולכת חום" .החום מגיע מחוץ לבצק ומתקדם לאטו פנימה ולכן צבע
הלחם מבחוץ שלעתים משחים מהר ,יכול להטעות את האופים כי ייתכן מצב בו הלחם שחום בחוץ
אך לא אפוי בפנים.
חשוב להבין שגם כאשר אנו מוציאים את הלחם מהתנור ומניחים אותו לקירור ,תהליך הולכת החום
נמשך )רק הפוך( והפעם החום יוצא מתוך הבצק החוצה.
תהליך הקירור הוא חלק בלתי נפרד מהאפייה כלומר כל עוד הלחם לא קר ,הוא לא מוכן )ובעיקר
בלחמים עדינים כגון שיפון .100%
כדי לדעת אם הלחם מוכן ,ישנם מספר מדדים שאמורים להתממש יחדיו:
 .1ע"פ זמן האפייה במתכון בתלות בכמות הבצק )גודל הכיכר(.
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 .2צבע הלחם.
 .3הקשה על תחתית הלחם .אם הצליל חלול ,הלחם מוכן.
 .4כשהטמפרטורה הפנימית בלחם מגיעה ל  95מעלות בלחמים גדולים ו  90מעלות ללחמים
קטנים ,הלחם מוכן.
אם אינכם מרוצים מהצבע או מהקרום \ קראסט יש מקום לבדוק אם התנור מחמם בחלקו העליון,
האם הוא מכוון נכון ,האם טעיתם במילוי הוראות המתכון ואם הכול תקין ,ניתן להרים את מגש
האפייה מהשליש התחתון לחצי התנור או אף מעלה מעט.
כמו כן ניתן לשקול להרים את חום האפייה אך לנסות לא להאריך את הזמן מעבר לנדרש.
טיפ:
●
●

●
●

מומלץ מאד לרכוש מד חום לבדיקת הלחמים וכך נקטין את הסיכוי לטעות.
בצקים עם לתת ,שומנים ,סוכרים למיניהם ,או שהכיכר משוחה בביצה ,מתכהים באפייה
מהר יותר אך אין זה אומר שפנים הלחם מוכן .בבצקים כאלו אפשר מראש להתחיל אפייה
ב 220-עד  230מעלות ואם הלחם מתכהה יתר על המידה ,ניתן לכסותם ברדיד אלומיניום.
אפשר להשכיב בשלב הסופי בתוך התנור את כיכר הלחם על צידה ,כדי לקבל צבע יפה מכל
הצדדים.
אם הלחם מושחם יתר על המידה ,אפשר להניח נייר אפייה או רדיד אלומיניום מעל הכיכר
או לחלופין להוריד את הכיכר למיקום נמוך יותר בתנור ,או לחלופין לכבות את החימום
לחלק העליון.

מה עושים כשהלחם לא משתחרר מהתבניות
לא פעם קורה )גם לאופים מנוסים( מצב בו הלחם נדבק לתבנית או לסיר הולנדי ולא משתחרר
בקלות.
התופעה נובעת ממגוון רחב של סיבות כגון תבנית ללא ציפוי ,ציפוי פגום ,חוסר בקימוח או שימון
וכדומה.
צריך להבין שבתנור הלחם תופח ולכן נפחו גדל אך בסיום האפייה ובזמן הקירור ,הלחם מתכווץ מעט
ולכן נוכל לנצל את תכונת הכיווץ ופשוט להפוך את התבנית על רשת ולהמתין לקירור ואז ברוב
המקרים הלחם ישתחרר ולכן תמתינו בסבלנות עד לקירור.
כמו כן ,ככל שההידרציה גבוהה יותר ,כך הסיכוי שהלחם יידבק לתבנית גבוהה יותר כי הרטיבות
שבבצק הופכת בתנור לאדים שמתפשטים לכל הכיוונים ,סופחים את הקמח שסביב לבצק ולמעשה
נוצר מעין דבק שמדביק את הבצק ולכן חשוב לפזר יותר קמח סביב ללחם ,ככל שההידרציה גבוהה
יותר.
כמו כן ,על מנת לצפות היטב את התבנית או הסיר לפני שימוש ,מומלץ להתיז מעט ספרי שמן לפני
הקימוח ואז הקמח יידבק לתבנית וישמש כחוצץ.
עדיף להשתמש לקימוח בקמחים גסים כגון קמח אורז גס ,קמח תירס גס ,סולת וכדומה כדי שהקמח
לא יידבק מהלחות.
ישנם לחמים בהם לא נרצה קימוח כלל כגון בצקים עשירים ולכן בלחמים אלו ,נמרח או נתיז שומן
סביב בכדי למנוע הידבקות.
הלחם יכול להידבק עקב טעויות משתמש כגון הנחת התבניות על אבן אפייה קרה או חימום התנור
רק בחלקו העליון כך שהחלק התחתון לא נאפה עד תום .יש להחזיר לתנור את הלחמים הללו עד
לסיום האפייה ולכוון את התנור לחימום רק בחלקו התחתון בלבד.
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אם נשתמש בנייר אפייה ייעודי ,יהיה קל יותר להוציא את הלחם ולשחרר אותו כי הנייר מאופיין כנייר
בעל אנרגיה נמוכה על פני המשטח שהופכת אותו לחלק ולא דביק למוצרי מאפה.
שימו לב שכדאי להשקיע בתבניות ייעודיות ללחם וכיום ישנם תבניות מתכת המצופות בסיליקון
המשמש "כסוכן החלקה" שנותנות תוצאה נהדרת ובהן אין צורך בנייר אפייה.
אם כל הנ"ל לא עזר ,נוכל להשתמש בפלטה )כלי הנראה כמו פחית גמישה( ולהחדירה סביב לבצק
עד לשחרורו מהתבנית.

קירור לחם
קירור הלחם הוא תהליך בלתי נפרד מהאפייה .לאחר האפייה הלחם חייב קירור איטי בטמפרטורת
חדר ולכן נקרר את הכיכר על רשת כדי לא לפגוע בקרום התחתון של הלחם.
הסיבה להנחת הלחם על רשת היא שבזמן הקירור ,הלחם חם ומשחרר אדים בין הלחם למשטח
שעליו הוא מונח והאדים הללו יפגעו לנו בקראסט של הכיכר.
הטמפרטורה הפנימית של לחם כשהוא יוצא מהתנור היא בסביבות  ,95º Cוהטמפרטורה של הקרום
הוא בין 150º Cעד  180מעלות צלזיוס.
הטמפרטורה הפנימית צריכה להיות מופחתת עד  40º - 35מעלות בסוף מחזור הקירור והלחות
שתישאר בלחם צריכה להיות בסביבות  .38%מחזור הקירור יכול להתבצע בלי בעיה בטמפרטורת
אוויר חיצונית של  24ºבלחות יחסית של  85%כלומר בחדר לא ממוזג.
חשוב להבין שמרגע סיום האפייה ,מתחיל תהליך התייבשות שבו המים עוזבים את כיכר הלחם .כדי
שהלחם ישמר את רכותו ,חשוב לא לפרוס את הכיכר החמה כדי לכלוא את האדים בתוך הלחם .זמן
הקירור עומד לפחות על  3עד  3.5שעות לכיכר וכמובן תלוי בגודל הכיכר.
ישנם לחמים כמו לחמי שיפון מלא שטעמם מעמיק עם הזמן וצינון של  24-48שעות יביא אותם
למיטבם ולמעשה מהווה חלק מהליך האפייה.

חיתוך הלחם והגשתו
לחם חותכים עם סכין מסור משוננת ,ארוכה ואיכותית בלבד כדי לא למעוך את מרקם הלחם ולא
לפורר אותו.
אם ננסה לחתוך בסכין ללא שיניים ,הסכין לא תתגבר על המרקם ותפורר אותו.
חשוב לפרוס את הלחם ממש לפני ההגשה ורק לאחר שהתקרר בלבד כדי למנוע את בריחת האדים
מתוך הלחם מכיוון שהאדים הללו חשובים כדי לשמור את הלחם רך.
נפרוס את הלחם רק בכמות הנדרשת ורק ממש לפני האכילה כדי למנוע התייבשות.
לא מומלץ להגיש את פרוסות הלחם שוכבות למרות היופי שבדבר ,אלא עומדות זו צמוד לזו ואף
מכוסות במגבת כדי למנוע התייבשות.
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אחסון לחם
לחם טרי אוכלים באותו יום ,או יום וחצי ואחר כך הלחם מתחיל לאבד את החיוניות שבו .כעיקרון
אסור להכניס לחם חם לשקית ניילון כי הלחם משחרר אדים והקרום של הלחם ייהרס.
ההתיישנות של הלחם מתבטאת בתהליך איבוד הלחות שבלחם לאוויר ותהליך התפוררות
והתגבשות .התיישנות הלחם והתעפשות ) (Stalingמתחילה למעשה מרגע סיום האפייה ועד
האכילה של הלחם.
תהליך ההתיישנות מורכב משינויים פיזיים וכימיים בלחם ולא מחייב רק התייבשות של הלחם
)עזיבת הלחות( כפי שהרוב חושבים .נהפוך הוא ,תהליך בו הלחם מקבל עובש מתרחש גם בסביבה
לחה ובטמפרטורה החל ממעלה אחת )כלומר גם במקרר למרות שבמקרר התהליך הרבה יותר אטי,
אך למרות זאת ,כפי שאסביר בהמשך ,מסיבות אחרות לא נשאיר לחם במקרר.
במהלך התהליך של ההתיישנות קורים מספר תהליכים .בתחילה הלחות יוצאת מהעמילן )בקמח
חיטה  70-75%זה עמילן( אל החללים סביב ,מרקם העמילן הופך לג'ל ,יש נטייה של מולקולות
העמילן "ליישר" את עצמן למצבן הטבעי לגבישים לא נעימים ועוד .התוצאה הסופית היא לחם
מעופש ,לא טעים ,איבוד ארומה ,איבוד הפריכות )הקראסט( ,סופח ריחות מהסביבה כספוג ,מרקם
קשה וכדומה.
גם במקרר כאמור ,תהליך ההתיישנות של הלחם ממשיך וחמור מכך ,במקרר תהליך ההתגבשות
לגבישים מואץ ) ,(Recrystallization and Retrogradationהלחם מאבד את מרקמו ,סופג את
ריחות המקרר ומהר מאד הופך להיות בלתי אכיל בעליל.
במקפיא בו הטמפרטורות נמוכות משמעותית ,תהליך ההתיישנות נעצר ברובו ולמעשה ההתיישנות
הופכת להיות אטית מאד .התהליכים המוזכרים מעלה )עם המילים הארוכות( ממשיכים אבל בקצב
אטי מאד ובעזרת תהליך הפשרה נכון ואף חימום קל ,ניתן להחזיר את הלחם לכשירות .יצוין כי אם
מחממים ,צריך לאכול את הלחם לפני שיתקרר כי אחרת )לאחר הקירור( מצבו עלול להיות אף רע
יותר.
המסקנה היא אם לא אוכלים את הלחם שנאפה בבית תוך יום יומיים ,מומלץ לחלק אותו למשפחה \
שכנים או לאחסן לחם שלא בשימוש במקפיא ,אטום היטב נגד ספיגת ריחות .כמו כן ,ניתן להשתמש
בלחם שהתייבש להכנת צנימים ,קרוטונים לסלט או למרק ,להשתמש בלחם לפונדו וכדומה.
במאפיות מסחריות יש עשרות ואולי אף מאות סוגים של תוספים שונים כגון מרככים ,חומרים פעילי
שטח ,חומרים מתחלבים )אמולסיפיירים( ,אנזימים שונים וכדומה )ברובם מלאכותיים( ,שמוספים
לקמח ולבצק כדי להאריך את חיי המדף של הלחם מיום -יומיים עד לעשרה ימים ויותר ,אך אני רואה
בכך ניסיון לרווח כספי על חשבון האיכות והטעם של הלחם) ,אינני בטוח בנוגע להשלכות
הבריאותיות אך.(...
גם לאופים הביתיים יש יכולת לתרום להארכת חיי הלחם על ידי שימוש במחמצת בוגרת ,תהליכים
כמו תסיסה אשר מייצרת חומצות התורמות לחיי המדף של הלחם ו\או שימוש בחומרים משמרים
טבעיים כגון סוכר ,מלח ,שמן וכדומה אשר תורמים לחיי המדף,
כאמור ,אנחנו נאחסן את הלחם במקום קריר ויבש ללא לחות סביב ובכלי או שקית סגורה ואטומה
ובכל מקרה ,לא במקרר .באסכולה הרוסית טוענים שהחריג היחידי הוא לחם משיפון מלא שמסתדר
היטב עם קירור במקרר וחימום קצר לפני האכילה מחזיר ללחם חלק מהחיוניות שאבדה.
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אם הלחם מיועד לכמה ימים קדימה ,אפשר להקפיא את הכיכר בתוך שקית ניילון אטומה היטב ללא
אוויר ,או להקפיא לחם פרוס ואז נוח יותר להפשיר אותו ולשימוש בכל מקרה ,נקפיא לחם קר ולא חם
המכיל אדי מים שיאיצו את התהליך.
אפשר להפשיר את הלחם שעה לפני האוכל ולחמם בטוסטר מחומם מראש לשלוש דקות או בתנור
כלחם שלם ב 160-מעלות ל 8-עד  12דקות להחזרת הפריכות וכפיצוי על תהליך התגבשות
בהקפאה .אם אינכם מעוניינים לחמם מחדש את הלחם ,אפשר להפשיר על השיש אך התוצאה
טובה פחות.
לא מומלץ להפשיר לחם במיקרוגל .עיקרון פעולתו המיקרוגל )גלי מיקרו שפועלים על מולקולות של
נוזלים( גורם לבריחת הלחות מהלחם ולייבושו.
קיימת טכניקה של אפייה חלקית ,אחסון לחם שלם בהקפאה והשלמת האפייה בעת הצורך :לאחר
הפסקת האפייה בערך ב 75%-מהזמן ,מכניסים את הכיכר "להקפאה מהירה" ואז ממשיכים אפייה
לפני שימוש .הטכניקה הזו נועדה בעיקר למפעלי לחם שרוצים לסיים את האפייה במאפיות קצה.
המאפיות הללו משתמשות בדרך כלל גם בטכניקה של הקפאה מהירה מאד ,עם מקפיא מיוחד
למניעת התהליכים ההרסניים שנוצרים בקירור.
טיפ:
●

אם הלחם התייבש לנו באחסנה ,אפשר להרטיב מעט מאד את הלחם תחת מים זורמים או
בעזרת בקבוק עם מתיז מים ,להכניס את הלחם לתנור מחומם מראש ל160-מעלות ל8-12-
דקות ,הלחות תהפוך לקיטור והלחם יחדש ימיו.

ריכוז טמפרטורות חשובות לאפיית לחמים )במעלות צלזיוס(:
•  1ומטה – )הקפאה( השמרים לא מתים אך "רדומים" סביר שחלק מהשמרים לא ישרוד לאחר
תקופה(.
•  – 25 -22טמפרטורת בצק לאחר ערבוב ולישה.
•  – 24 -22חום אופטימלי לתסיסה ראשונה עבור קמח חיטה.
•  –30-32חום אופטימלי לתסיסה ראשונה עבור קמח שיפון מלא.
•  – 25הטמפרטורה המועדפת לשמירה על הגלוטן בבצק למשך התהליך לא כולל תסיסה שנייה.
•  – 25-32מחמצת  -השמרים פעילים מאד בחום של  25עד  32מעלות ובסביבת לחות של כ.70%
•  – 18-25מחמצת על השיש  -יש ייצור מוגבר של חומצה לקטית.
•  – 3-5מחמצת במקרר  -יש ייצור מוגבר של חומצה אצטית.
•  – 38-40טמפרטורה לייבוש מחמצת בתנור
•  – 28חום סביר של המים להוספה לשמרים יבשים בכדי ליצור פעולה אטית עם הקמח.
•  – 35חום של מים להוספה לשמרים יבשים לבדיקת תסיסה.
•  – 55החום המכסימלי של המים להוספה לשמרים יבשים בכדי ליצור פעולה מהירה עם הקמח.
•  – 35טמפרטורה להתפחה מהירה של הבצק.
•  – 28מעל הטמפרטורה הזו ,הגלוטן מתחיל לקרוס
•  – 5זו הטמפרטורה שמתחתיה תתחיל פגיעה במיקרו-פלורה של השמרים.
•  – 59הטמפרטורה בה שמרים מתחילים למות.
•  – 250-270טמפרטורה להתחלת אפיית לחמי שיפון מלא.
•  – 160שלב ראשון לחימום התנור עבור אפייה קרה.
•  – 230שלב שני באפייה קרה \ רגילה \ סיר הולנדי.
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•  – 230-250הכנסת מים לתנור | תחילת אפייה רגילה.
•  – 250חימום התנור לפני אפייה | שלב ראשון באפייה עם סיר הולנדי.
•  – 210-230תחילת אפייה בבצקים עם תכולת שומן \ סוכרים \ ביצים גבוהה.
•  ~ 10עם כל פתיחת דלת בתנור נוצרת ירידה בטמפרטורה.
•  – 92-96הטמפרטורה פנימית של הלחם כשהוא מוכן )תלוי בגודל הכיכר(.
•  – 90-93הטמפרטורה פנימית של לחמניות \ באגטים כשהם מוכנים )תלוי בגודל(.
•  – 32-35טמפרטורה שבה ניתן לעטוף את הבצק לאחר אפייה וקירור.
•  – 160טמפרטורה לחימום לחם קפוא.

הערות:
• הטמפרטורות הנ"ל הם לצורכי נוחות בלבד והטמפרטורות הקובעות יהיו הטמפרטורות שנקבעו
במתכון.
• לכל אופה יש את הטמפרטורה שאתה הוא עובד וזה בסדר גמור.
• ייתכנו שינויי טמפרטורה בהתאם לחומרי הגלם ולסוג התנורים.
• בקרת הטמפרטורה בתנורים ביתיים עלובה .תרכשו מד חום לתנור ותופתעו.
• מד חום זה אחד הכלים החשובים ביותר לאופה ולכן תשקיעו במכשיר איכותי.

כישלון והצלחה במתכונים קלאסים
ישנם מתכונים שונים בהם אופים מנוסים חושבים שיכול להיות אחרת ,שהגזימו עם מרכיב,
שהחסירו ממרכיב מסוים וכדומה .אם אנו רוצים לקבל את התוצאה במדויק צריך לדבוק במתכון
קלאסי ולא לשנותו אלא רק לאחר קבלת ידע וניסיון .כמובן שהתוצאה תהיה שונה מכוונת המחבר.
כמו כן ,צריך להביא בחשבון שכישלונות הם הבסיס להצלחה וכשניכשל ,נחזור לבסיס ,נקרא מחדש
את המתכון ונבדוק במה חרגנו מהוראות המתכון .אם בחומרי הגלם ,אם בתנאי הסביבה ,אם
בתהליכים ואם בביצוע .בכל שלב יש ניואנסים קטנים שיקבעו אם נצליח או ניכשל ולכן חשוב להבין
את השלבים על בוריים ולדעת בכל שלב מה הולך לקרות הלאה.
מובן שבחוברת הזו יש לא מעט טכניקות לביצוע התהליכים השונים אך יכולות להיות גם טכניקות
אחרות ,כי לכל אופה יש את השיטות שלו שאתם הוא עובד.
הגישה המדעית מסתכלת על הלחם כשילוב של תהליכים ביולוגיים ,כימיים ,נוסחאות מוגדרות והיגיון
מאד ברור של שילוב הידע לתהליכים טכניים במטרה להגיע למוצר הסופי ולכן פרט לידע תאורטי,
ניסיון נצבר יביא אתכם להצלחות.
מומלץ להבין את הכימיה מאחורי הלחם ואז אפשר לשלב מוצר בריא וטעים ,ללא בזבוז של חומרי
גלם ומשאבים.

חורים בלחם
החורים בלחם נוצרים מפעולת השמרים והחיידקים בבצק .השמרים אוכלים ומשחררים פחמן דו
חמצני.
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הגזים מנסים לדחוף את הבצק לכל עבר וכך נוצרים חורים בזמן התפיחה.
פעילות אחידה וסדירה של השמרים על ידי פיזורם בבצק ,תאפשר חורים אחידים בלחם.
חשוב לציין כי לאופים יש רדיפה בלתי מוסברת אחרי חורים גדולים שכביכול מראים על אפייה טובה.
בפועל אין זה כך ,החורים הם אוויר ולא לחם .ישנם מתכונים ייעודיים של לחמים המיועדים לפריסה
לרוחב במקום לאורך ובהם יש צורך בחורים גדולים כדי להכיל את הממרחים השונים כגון בבאגטים,
בלחמי כריכים ,החורים הגדולים רק מפריעים למריחה ובלחמי כריכים ,אנו זקוקים למעשה לחורים
קטנים ואחידים.

איך ליצור בתוך הלחם חורים גדולים במיוחד:
החורים בלחם נוצרים מפעולת השמרים והחיידקים בבצק .השמרים אוכלים ומשחררים גז פחמן דו
חמצני .הגזים מנסים להתפשט בבצק ולדחוף את הבצק לכל עבר וכך נוצרים חורים בזמן התסיסה
והתפיחה.פעילות אחידה וסדירה של השמרים על ידי פיזורם בבצק ,עוזרת לחורים אחידים בלחם.
חשוב לציין כי לאופים יש רדיפה בלתי מוסברת אחרי חורים גדולים שכביכול מראים על אפייה טובה.
בפועל אין זה כך ,החורים הם אוויר ולא לחם .ישנם מתכונים ייעודיים של לחמים המיועדים לפריסה
לרוחב במקום לאורך ובהם יש צורך בחורים גדולים כדי להכיל את הממרחים השונים כגון בבאגטים
או צ'אבאטה .בלחמי כריכים ,החורים הגדולים רק מפריעים למריחה ובלחמי כריכים ,אנו זקוקים
למעשה לחורים קטנים ואחידים .חשוב לאזכר בנקודה זו את לחמי "הבריאות" שמכילים הרבה אוויר
במבנה של הרבה חורים קטנים וסובין שלא ממש מתעכל וכך למעשה משיגים את המטרה של
הורדת הערך הקלורי לכל פרוסה.
אם בכל זאת אנו מעוניינים בחורים גדולים בלחם ,עלינו לצבור ידע וניסיון כי למרות הקשר בין
הידרציה למרקם פתוח ,ניתן לקבל מרקם פתוח גם בהידרציות נמוכות יחסית.
כדי להגיע למרקם פתוח של הבצק )חורים גדולים( עלינו להשתמש בקמחי חיטה המכילים חלבון
באיכות גבוהה במיוחד ולבצע תהליכים עדינים המושתתים על ידע וניסיון הן ברמת העיבוד והן בסוגי
התסיסה.
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להלן מספר גורמים שיעזרו לנו להגיע למטרה:
 .1צריך להשתמש בקמח עם רמת חלבון גבוהה ובאיכות גבוהה ,שיכול להחזיק את המבנה
הנפוח ללא קריסה.
 .2עדיף להשתמש במתכון ובו אחוז הידרציה גבוה במיוחד אשר יוצר בצק רך ,המאפשר לגזים
"לדחוף" את הבצק.
 .3אנו חייבים פעילות טובה ,חזקה )ומפוזרת בכל הבצק( של השמרים .מחמצת צעירה וחלשה
לא תעשה את העבודה ולכן נרענן ,נאכיל ונתסיס את המחמצת לפני השימוש .ישנם אופים
שמחזקים את המחמצת עם מעט שמרי אופה .פעילות שמרים חלשה פשוט לא תעשה את
העבודה.
 .4נבצע אוטוליזה להרטבת את הקמח.
 .5בבצקים רטובים קל יותר להשתמש בשיטת המתיחה והקיפולים אך יש לבצע את השיטה
בעדינות ולא באגרסיביות .לישה במיקסר עלולה לפגוע ברשת הגלוטן ולכן מראש כדאי
להצטייד בוו ספירלי ייעודי ולא הוו שסופק עם המיקסר.
 .6כמו כן ,כדאי להשקיע יותר זמן במתיחות וקיפולים לטובת פיתוח הבצק ולעצור בזמן ,כדי לא
לפגוע במבנה.
 .7נשקיע שעות רבות לתסיסה ראשונה ועדיף אפילו לילה שלם )אם חם אז בשילוב מקרר(.
 .8נקדיש זמן ארוך במיוחד להתפחה ואף לילה במקרר.
 .9תנו מנוחה של מספר דקות לבצק בין חלוקה לעיצוב ראשוני.
 .10זה השלב הראשון בו רוב האופים המתחילים נופלים :לא נוריד את הנפח בעיצוב הראשוני
אלא פשוט "נסדר" את הלחם במבנה מתאים בעדינות רבה בדומה למתיחה וקיפול.
 .11בין עיצוב ראשוני לעיצוב סופי ,נעשה הפסקה למנוחה של הבצק לרבע שעה לפחות.
 .12זה השלב שני בו רוב האופים המתחילים נופלים :גם בעיצוב הסופי עלינו לנהוג בעדינות
רבה בבצק והעיצוב אינו הדוק כמו בלחמים רגילים ,אלא רק מתיחה עדינה של הקרום
העליון כלפי מטה ,כדי לא להוציא גז מהבצק.
 .13אנו זקוקים לקפיצת נפח משמעותית בתנור ) (Oven Springולכן מומלץ לעבוד עם תנור
לוהט ובחום גבוה במיוחד ) (230-250ל 15-עד  20הדקות הראשונות ,אבן אפייה לוהטת
וכמובן תבנית ריקה בתחתית עם מים רותחים ליצירת שפע של אדים בדקות הראשונות.

טעמים בלחם
אתחיל ואכתוב שפרופיל הטעמים של הבצק מתפתח החל מערבוב החומרים ועד לסיום האפייה.
משך התהליכים והטמפרטורה הסביבתית )עד לאפייה( נותנים תרומה משמעותית לטעם .ככל
שהתהליך ארוך יותר )בכפוף למגבלות .אין לעבור את הזמן המקסימלי( ובטמפרטורה נמוכה אך לא
יותר מדי קרה ותואמת ללוח הזמנים ולבצק ,נוכל לפתח פרופיל טעמים ענוג.
הקמח כמרכיב עיקרי וראשוני תורם לטעם הלחם את המאפיינים .לסוגי הקמח השונים יש השפעה
ישירה על הטעמים .אם נבנה מתכון ללא טעמים עזים שישתלטו לנו על הלחם נוכל להרגיש את
ההבדלים השונים בין הקמחים החל ממתיקות עדינה וכלה בטעמים אגוזיים ובמיוחד אם נשלב סוגים
שונים של קמחים .אם נוסיף לדוגמה קמח שיפון ,אפילו בשיעור נמוך של  ,5%נוכל להרגיש טעמים
חדשים בלחם .אציין שקמח באיכות נמוכה ו\או שאינו טרי ,יכניס ללחם טעמים רעים.
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גם המים כמרכיב עיקרי ישפיעו על הטעמים בגלל שכמות המים קובעת את מרקם הבצק
והתפתחותו ובשל כך ,ישפיעו על הטעמים שמתפתחים בלחם .אין צורך לציין כי אם אופים לחמים
עם מים שיש להם טעם לוואי ,טעם הלוואי יעבור ללחם.
גם לשמרי אופה יש טעם מוסף ללחם ובמינון גבוה )מעל  ,(10%הם יתרמו מרירות ללחם .לעתים
גם מחמצת שאינה מטופלת נכון תתרום לנו מרירות ללחם.
המלח כמובן משפיע על הטעם בשתי אופנים .ראשית הוא ממליח את הלחם אך בנוסף ,תורם
להעצמת טעמים נוספים כגון הסוכרים .לטעמי מלח שמועשר ביוד תורם טעם מעט מריר ללחם.
כל משפחת "הסוכרים" כגון סוכר לבן ,חום ,מולסה ,מייפל ,דבש ,סירופ תירס מתוק וכדומה ,תורמים
לטעם המתוק ומשמשים כמובן גם כמזון לשמרים ולתהליך ההשחמה של הקרום קרי תגובת מאיירד
)תגובה כימית בין חומצת אמינו לסוכר מחזר המתרחשת בדרך כלל בחום(.
בזמן תהליך המנוחה התססה וההתפחה ,מתפתחים בבצק חומצות כתוצאה מפעילות בקטריאלית.
החומצות הן חומצה לקטית שמאופיינית בטעם אגוזי וחומצה אצטית שמאופיינת בחמיצות.
הכי חשוב לציין שנוכל לשלוט בטעם ,ע"י שליטה בהתפתחות החומצות בעזרת כמות המחמצת,
אפיון המחמצת ,סוג הקמח ,התפתחותה ,משך התהליכים בבצק ,יצירת בצק מקדים ובעזרת החום
הסביבתי של הבצק.
בלחמים רגילים למעט שיפון ,רמת החומציות צריכה לנוע בין  4ל .PH 5.8-בלחמי שיפון ניתן לרדת
גם קצת מתחת ל .PH4 -מדידת החומציות נעשית במאפיות מסחריות בעזרת מד  PHומד .TTA
אם נרגיש שהבצק חמוץ מדי נוכל לכוון את החמיצות בעזרת הכלים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5

ככל הנראה שעלינו לווסת את הטעמים במחמצת אז דלגו מעלה בחוברת לפסקה הנקראת
"טעמים במחמצת" מכיוון שהטעם של המחמצת משוקף ומוגדל בבצק.
שימוש ביותר שמרים \ מחמצת כדי להקטין את הזמן בו הלחם תוסס .במהלך התסיסה
החיידקים מייצרים חומצות וכמובן ברור שהלחם יתפח מהר יותר.
שימוש בבצק מקדים שיעשה לנו את אותו אפקט כמו בסעיף הקודם.
במצב חירום בלבד ,ניתן להוסיף חומר אלקלי נוגד חומצה בזמן הלישה כגון סודה לשתייה.
שימו לב שאם עברתם את תהליך התפיחה ,הבצק כבר די אבוד.
לפני העיצוב תורידו את הגז מהבצק כדי למנוע מצב בו החיידקים רעבים ויפרישו חומצות.

חשוב להדגיש שניתן לכוון את מאזן החומצות בין החומצה הלקטית שטעמה אגוזי לחומצה האצטית
ולמעשה לקבל בצקים זהים עם פרופיל טעמים שונה בתכלית רק על ידי טיפול שונה במחמצת
ובבצק.
אם בחרנו לייצר מחמצת מנוזל שאינו מים ,תהיה לנוזל תרומה לטעם וכך גם לנוזלים הבאים כחלק
או במקום מי הבצק כגון בירה ,יין ,מיצים שונים וכדומה.
אם בחרנו לעבוד עם שמרי אופה ,יש לקחת בחשבון שגם להם יש טעם אופייני ובכמות גדולה של
שמרים )מעל  ,(10%השמרים פוגעים משמעותית בניחוח הלחם ותורמים מרירות.
בבצקים מועשרים או עשירים בשומן )חמאה ,שמן זית ,שמן חמניות ,וכד'( יש השפעה של השומן
לטעם החל מהטעם הדומיננטי של השמן וכלה בהשפעתו על המרקם .לכן יש להשתמש במשנה
זהירות בשמנים בעלי טעם דומיננטיים כגון שמן זית צעיר או לבחור שמנים בעלי טעמים ניטרליים.
כמו כן יש להיזהר משימוש בחמאה מלוחה אשר משפיעה על אחוז המלח הכולל בבצק .ניתן כמובן
לעבוד עם חמאה מלוחה אך יש להתחשב בכמות המלח המוספת לבצק ולהפחיתה בהתאם.
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לכל התוספים כגון ביצה ,תבלינים ,זרעים ,אגוזים ,גרעינים ,פירות יבשים ,ירקות וכדומה גם תהיה
השפעה על פרופיל הטעמים ולכן תמיד חשוב להכין כיכר לחם אחת לניסוי לפני יצירת כמות כיכרות
בעלי טעמים חזקים יתר על המידה.
מותר וכדאי לטעום את הבצק טרם האפייה) .לא צריך לבלוע( אך כך נוכל להרגיש את טעם התוצאה
שצפויה לנו לאחר האפייה.
גם תהליך אידוי המים מהבצק באפייה עצמה ,משפיע על תחושת הטעם שלנו מהלחם ולתהליך
ההשחמה של הקרום יש אפקט ישיר על טעמו של הקרום – על הקראסט .ככל שהקרום כהה יותר
פרופיל הטעמים שלו יותר עשיר .כמובן שיש גם לכך גבול שלאחריו הלחם שרוף.
לסיום ,גם לאחסון הלחם יש השפעה על הטעמים .נוכל להגדיר בפשטות )בלי להיכנס לכימיה
שבדברים ,שהחל מהוצאת הלחם מהתנור בסוף האפייה ,מתחיל תהליך של עזיבת טעמים מהלחם.
הארומה נעלמת ,והלחם מאבד את הטעמים עד לקלקול.
הכי חשוב:
• זכרו שלחם מעולה מורכב מקמח מים ,מלח ושמרים )מחמצת או שמרי אופה( .לא צריך יותר מזה
בכדי לקבל לחם טעים ומדהים וכל הסוד לפיתוח הטעמים נמצא בתהליכים.
• אנו מחפשים בלחמים את טעמיו העדינים של הבצק עצמו ולא רק את התוספות .כמות תוספות
גדולה תסתיר את הטעמים הללו.

בצק ישיר Straight Dough -
מתוך כוונת מכוון ,התעלמתי מהשיטות המהירות והמסחריות להפקת בצק וייצור לחמים מכיוון שאני
מאמין שעם אותם חומרי גלם ,ניתן להשיג יותר בתהליכים אטיים ומדודים .בכל מקרה ,חשוב להזכיר
את השיטה הנפוצה במיוחד שנקראת בצק ישיר מכיוון שתיתקלו בה בהרבה מתכונים פשוטים
ובמאפיות מסחריות .ראשית מכניסים את כל החומרים היבשים כגון קמח ,סוכר ,שמרים וכד' לתוך
קערת ערבוב ומערבבים במהירות נמוכה ,ולאחר מכן את הנוזלים כמו מים ביצה שמנים וכד' .אחרי
שכל המרכיבים מעורבבים היטב ,מהירויות הערבוב עולה למהירות בינונית עד שהבצק מגיע
להתפתחות מלאה .לאחר התהליך ,הטמפרטורה הבצק תהיה בין  26ל 28-מעלות.

איך מנקים את הקמח \ הבצק מהמטבח בזמן ולאחר האפייה
●
●
●
●
●
●
●

כבר בקיפולים ,גם כשהבצק בהידרציה גבוהה ,תרטיבו היטב את הידיים לפני שאתם נוגעים
בבצק .אין שום בעיה בתוספת המים השולית הזו.
תעבדו תמיד עם יד אחת מערבבת ויד אחת תשמרו נקייה.
את הבצק שנדבק לידיים בכל זאת מורידים עם קמח יבש  -מפזרים קמח בשפע על הידיים
ומחככים את הידיים זו בזו היטב )לא על הרצפה אלא מעל הכיור(.
שוטפים ידיים ומנקים את הכול רק עם מים קרים! .מים חמים יהפכו את הקמח לג'ל דביק
שמביא עצבים.
משטחים מגרדים עם סקרייפר  -שפכטל נירוסטה מוטה בזוית חדה ,לאחר מכן עם ספוג
לכלים עם מים קרים.
תמחזרו כלים כך שקערת הערבוב תשמש גם ללישה וגם להתססה  -התפחה.
מתי שניתן ,תשמנו קערות ללא קימוח כלל.
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לא מניחים כלים על משטח העבודה אלא ישר לכיור.
תתפלאו אבל הבצק צריך פחות )באופן משמעותי( קמח על משטח העבודה ממה שאתם
שמים .פזרו פחות ,תבדקו ותגלו שהקמח המוסף מיותר ורק פוגע בלחם הסופי.
אותו כנ"ל לגבי המרדה וכו'  -תפזרו פחות קמח!
תפנו את הכיור כליל לפני האפייה בכדי להכיל את כל הכלים ישר בסיום השימוש.
נקו בין כל שלב לשלב .הקמח עף לפינות נסתרות ולוקח  5שנים לפחות למצוא לאן הוא
עף...
באופן אישי אני מעדיף אפייה על אבן ,אך אפייה בסיר הולנדי משאירה תנור נקי.
לבעייתיים  -תעבדו לבד במטבח ,כשאתם לא עייפים ,מרוכזים ולא ממהרים.
לחמים שמצופים בקמח פשוט לא טעימים .קמחו רק במידה הנדרשת.

אנקדוטה לסיום:
לא סתם האופים לובשים חולצת טריקו לבנה .כך לא רואים את הקמח שנדבק…

איך מחליפים מתכון המכיל שמרים תעשייתיים במחמצת
ישנם מספר שיטות ידועות אך היום אכתוב על השיטה של בחור צרפתי בשם פלו .פלו כינה את
השיטה  .1:2:3היתרון בשיטה של פלו היא שהיא יחסית מדויקת מכיוון שהיא שומרת על המאזן בין
הנוזלים למוצקים בבצק הסופי ואנו צפויים לקבל בצק זהה למתכון.
הרעיון העומד מאחורי השיטה הוא שאנו מתעלמים מכל התוספות לבצק )אגוזים ,זרעים וכדומה(
ומתמקדים בקמח ובמים ומהם נכין "בצק מקדים" המבוסס על מחמצת פעילה וחזקה בהידרציה של
.100%
ניקח  1 -חלק מחמצת 2 ,נוזל )שישקלו פעמיים ממשקל המחמצת( ו 3 -של קמח )שישקול  3פעמים
ממשקל המחמצת( ונערבב אותם לבצק מקדים שמחליף כליל את השמרים .החישוב לכמות הבצק
המקדים יהיה בערך כשישית ) (1/6מכמות הבצק )נוזלים  +קמחים ,ללא מלח וללא תוספות
מוצקות(.
לדוגמה :אם נכין בצק של  1200גרם ,מתוכם  700גרם קמח ו 500-גרם מים ,נכין בצק מקדים של
 200=1200:6גרם.
ברור כי על מנת לא לשנות את מאזן חומרי הגלם בבצק ,את ההידרציה ואת מרקם הבצק ,אנו נחסיר
את הכמויות בהם השתמשנו לנוזל ולמים מהכמות הכתובה במתכון ולכן נשתמש לבצק המקדים,
בנוזל וקמח מתוך הכמות הרשומה במתכון.
על פי הדוגמה מעלה נכין בצק מקדים כדלקמן:
 .1לבצק של  700גרם קמח ו 500-גרם מים ,נשתמש ב  50גרם מחמצת.
 .2נשתמש ב  100גרם מים )כמות של  2פעמים ממשקל המחמצת( ולכן במתכון המתוקן
נשתמש ב 400-גרם מים להכנת הבצק הסופי ).(400=500-100
 .3נשתמש ב 150-גרם קמח )כמות של  3פעמים ממשקל המחמצת( ולכן במתכון המתוקן
נשתמש ב  550גרם קמח להכנת הבצק הסופי ) 550=700-150גרם(.
אם אנו רוצים להיות מדויקים ,ולהתחשב בכך שאנו משתמשים במחמצת בהידרציה של  ,100%יש
להחסיר גם אותה למרות שפלו התעלם מכך.
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בנוסף עלינו לדעת כי שמרי פרא \ בר במחמצת בד"כ פחות פעילים משמרים תעשייתיים ולכן יש
לשנות את זמן ההתפחה במתכון ולתת זמן התפחה ארוך יותר בהתאם לחוזק המחמצת.
היתרון כאמור בשיטה הזו הוא השימוש בבצק מקדים .הבחור שפיתח אותה )פלו( החזיק את הבצק
המקדים רק  30דקות לפני שערבב אותו עם שאר הבצק .אני לעומת זאת ,אני ממליץ לתת לבצק
המקדים מספר שעות ) (6-8וכך נרוויח טעם משופר מאד ופעילות שמרים אינטנסיבית יותר.
כמו כן ,ייתכן ולא הבנתי את פלו במדויק ,למרות שאני מיישם את הכתוב מעלה והמאפים יוצאים
נהדר אך אסייג שט.ל.ח.
בנוסף יש לפלו מספר גישות שאני חולק עליהם כגון התייחסותו למלח באפייה ולכן לא אתעכב על
שאר המאמר אך אם מישהו מתעקש ,להלן הקישור:
http://makanaibio.com/2008/10/123-pain-au-levain-une-formule-qui.html

קמח לבן ורגישות לגלוטן חיטה
ישנם לא מעט אנשים הסובלים מצליאק  -מחלה אוטו-אימונית שבה תאי מערכת החיסון מזהים את
חלבון הגליאדין )אחד ממרכיבי הגלוטן שבקמח חיטה( שנספג בתאי הדופן הפנימית של המעי הדק
ומזוהה כגוף זר .תאי מערכת החיסון של הצליאקים תוקפים את תאי המעי וגורמים לכאבים והפרעות
בעיכול .אם ביכולתכם לאפשר אפייה של לחמים ללא גלוטן כלל ,הרי זה מבורך .חשוב לציין כי יש
לנקות את הציוד ללא יוצא מהכלל ,מכל שארית זעירה של קמח חיטה לפני הכנת הלחמים.
בנוסף לכך במחקרים הוברר למעלה מכל ספק שחוץ מצליאק,ישנם כמות נכבדה של אנשים
הרגישים לגלוטן .חלק מהאנשים מודעים לכך וחלקם כלל לא מודעים לנושא אך משותף לכולם זה
הרגשת אי נוחות בקיבה ,לעתים נפיחות וגזים בחלל הבטן ,לעתים כאבים וכדומה.
המחקרים עדיין לא מוצו כליל אך הוברר כי הגלוטן בחיטה המודרנית הוא ככל הנראה הגורם
לבעיות .לנו כאופי לחם יש את היכולת לבצע שינוי )גם אם חלקי( ולהציע לחמים המבוססים על חיטה
קדומה כגון איינקורן ,קמוט ,אמר ואף כוסמין .מסתבר בפועל שלחמים המבוססים על קמחים אלו
מפחיתים או מעלימים כליל את הרגישויות במעיים .חשוב שאדגיש כי שילוב קמח חיטה מודרנית עם
קמחים קדומים לא ממש פותר את הבעיה ויש להציע לחמים ללא קמח חיטה מודרנית כלל וכמובן
העדיפות היא לקמחים אורגניים ומלאים ) 100%מלאים ,שנטחנו ומכילים את כל הגרעין בשלמות
ללא אקסטרציה(.

היגיינה במטבח ובמאפייה
למרות שהפסקה דיי ברורה מאליה ,הספר לא יהיה שלם ללא הדגשה ברורה שאם לא נעבוד
בסביבה נקייה והיגיינית ,אנו עלולים בלי לשים לב להרעיל את מי שיאכל מהלחם .הלחם יכול
להזדהם בקלות ובעיקר לאחר האפייה )ולדוגמה מגע יד מזוהמת( .כל הטיפול בלחם לאחר האפייה
חייב להיות עם דגש על סטריליות כנדרש.
עלינו לנקות וממש לטהר את סביבת העבודה ,כלי העבודה ,האחסון וכדומה ,להשתמש בחומרי
ניקוי ,כפפות חד פעמיות ,לנקות פילטרים במערכת מיזוג האוויר וכדומה .גם חומרי הגלם שלנו,
עלולים להגיע אלינו עם זיהום או לקבל זיהום אצלנו כתוצאה מאחסנה לא נכונה ,טיפול כושל וחשיפה
למזהמים .לרמת ההיגיינה ואופן האחסנה יש השלכה ישירה גם על אורך חיי המדף של הלחם

61

ולדוגמה עובש )שלא שורד באפיה אלא מתפתח לאחר האפייה(.
יש לא מעט חומר על הנושא ברשת ולכן לא אכביר בכתיבה.

סוגי מתכונים מפורסמים
ישנם אלפי מתכונים ללחמים ואלפי סוגים .ההתייחסות כאן היא מינורית ונועדה רק לנוחות חיפוש
המינוח באנגלית של מתכונים מפורסמים בעולם .מובן שאת כל המתכונים לעיל ,אפשר להכין עם
מחמצת.

ארטיזן Artisan -
הכוונה במונח ארטיזן היא לא למתכון לחם אלא לדרך הכנת הלחם .לגישה ללחם לשילוב בין רוח
האופה ליצירת הבצק ואפייתו .אלו לחמים איכותיים במיוחד שהוכנו ביד אומן ללא כל החומרים
המשמרים ,התוספים וכדומה בעזרת חומרי גלם איכותיים ,שכל תהליך הייצור נעשה במקום ולפחות
רוב התהליך נעשה ידני ולא ממוכן .אני רשמתי את הארטיזן כאן )למרות שלא מדובר במתכון( מתוך
רצון שתשקיעו מחשבה שנייה על הרעיון.

באגט baguette -
לחם צרפתי )במקור אוסטרי( במאפיות בצרפת נמכר לעתים בשתי דגמים :האורדינר )(Ordinaire
והטרדיסיוֹן ) .(Traditionלפי החוק הצרפתי על הבאגט להיות מורכב מארבעה מרכיבים בלבד :מים,
קמח ,שמרים או מחמצת ומלח .מידותיו קוטר  6עד  10ס"מ ואורך  60עד  70ס"מ .הלחם ידוע בשל
צבעו הלבן ,הגימור המוקפד והקראסט האיכותי.

בריוש Brioche -
לחם צרפתי עשיר שמכיל חמאה וביצים .קיים בריוש בטעם מלוח או בטעם מתוק .הבריוש מגיע
בצורות שונות למרות שבאופן מסורתי ,הבריוש נאפה בעיגולים קטנים.
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גרנט Grant Loaf -
מתכון ללחם מקמח מלא ללא לישה ע"ש דוריס גרנט משנות הארבעים שהומצא כדי לעזור לפועלים
להכין לחם .המתכון הומצא בטעות לאחר שהגברת גרנט ,הבינה ששכחה ללוש את הלחם ובבדיקת
התוצאות ,הבינה שהלחם ללא לישה יוצא נהדר )מקור :דיילי טלגרף(.

טארטין Tartine -
מתכון ללחם ארטיזן שפיתח צ'אד רוברטסון  Chad Robertson -על בסיס מתכון כפרי צרפתי.
מדובר בלחם מושקע במיוחד .מקור המתכון הוא בצרפת והשם טארטין מתאר פרוסות מהלחם הנ"ל
ועליהם כל מיני מעדנים מובחרים .צ'אד קרא בשם טארטין למאפייה שלו בארה"ב וכך גם לספרים
שכתב.

פומפרניקל Pumpernickel Bread -
מתכון לחם גרמני כהה וארומטי .הלחם מבוסס מחמצת שאור ומוכן מתערובת של קמח שיפון כהה,
שיפון טחון גס ומחמצת .המתכון המקורי התבסס על אידוי ועל אפייה ארוכה של  12שעות ומעלה
בחום נמוך .כיום רוב המאפיות "מזייפות" את המתכון ומשתמשות בקרמל ועוד כול מיני תחליפים
בכדי להגיע לצבע החום.

פרעצל ,בייגל Bagel, Pretzel -
מקור הפרעצל הוא בגרמניה .אלו כעכים אשר ייחודם הוא בבישול קצר בתמיסה )במקור התמיסה
הכילה סודה קאוסטית( טרם האפייה .הבישול יוצר קרום אשר גובל את התפיחה.

צ'באטה \ ג'בטה Ciabatta -
מתכון איטלקי המבוסס על קמח לבן וכמעט בכל מחוז באיטליה ,יש סגנון אחר למתכון ותוספות
אחרות פירוש השם הוא כפכף והלחם מעוצב באופן חופשי ביד .אחוז ההידרציה המקובלת לבצק
יחסית גבוהה ועומדת בין  75-90%והבצק מאופיין בחורים גדולים בתוך הלחם .הוא עשוי באופן
מסורתי עם קמח לבן בלבד ,מלח ,שמרים ,מים ,אך קיימות וריאציות רבות ללחם הקלאסי הזה
שכוללות תוספות של חלב ,שמן זית ,תבלינים וכדומה.

לחם קסטן Pullman Loaf - Pain de Mie -
לחם הנאפה בתוך תבנית ייעודית מרובעת ומיועד לכריכים .מקור השם הוא בחברת הרכבות
האמריקאית פולמן שבחרו את הלחם המרובע הזה כי הוא תפס פחות מקום במטבחים הזעירים
שבקרונות הרכבת .הלחם הזה ללא קרום קשיח  -קראסט.
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לחם רוסי Russian Bread -
לחם טעים במיוחד ,עשוי משיפון כהה באחוזים גבוהים מאד ,כבד ,לא תפוח ,טעם מודגש של
חמיצות.

לחם כפרי צרפתי \ לחם קאנטרי Pain de campagne - Country Bread -
מתכון צרפתי לכיכר עגולה גדולה ) (Micheמבוססת על מחמצת שאור או על שמרי אופה .רוב
הגרסאות המסורתיות של הלחם הזה נעשות עם שילוב של קמח לבן עם קמח מחיטה מלא ו\ או
קמח שיפון ,מים ,מחמצת ומלח .במשך מאות שנים ,בכפרים צרפתים היו תנור משותף שאליו הביאו
תושבי הכפר את הבצקים לאפייה .נהגו להכין כיכרות בגודל של ארבעה עד שישה קילוגרמים.
להאכיל את המשפחה במשך ימים או שבועות ,עד ליום האפייה הבא.

הכנת לחמים  -מתכונים לדוגמה
הקדמה:
בפרק הזה כתבתי כמה מתכונים שאני אופה בבית בשנים האחרונות .המטרה של המתכונים היא
להביא אתכם אחרי קריאת הספר ,לאפות בהצלחה לחמים עם מינימום כישלונות .ניסיתי לאחד את
השיטות של הלחמים השונים לשיטה פחות או יותר דומה ,לא הכי פשוטה אך לא מורכבת במיוחד,
שתחשוף את האופים המתחילים למספר זעום ככל האפשר של טעויות ותאפשר לאופה לצלוח את
האפייה בשלום.
מכיוון שמדובר באפייה ביתית ואני לא יכול להקדיש ללחם יום עבודה ,אז אני מקדיש ללחם מספר
דקות ביום ,ומעביר להמשך תסיסה במקרר וממשיך למחרת מהנקודה בה הפסקתי .באופן הזה ,אני
מצליח להתפנות לכל דבר והלחמים זוכים לתסיסה ארוכה ,הטעמים נפלאים והמרקם נהדר.
כמו שתראו בהמשך ,אני אוהב מאד בצקים מקדימים כי בנוסף ליתרונות הברורים ,באפייה ביתית
אחת לשבוע ,כאשר אנו לא בטוחים מה מצב המחמצת ,בצק מקדים יאפשר לנו "לבדוק מה
העניינים" ולפעול לתיקון המחמצת לפני האפייה ללא חשש.
יש אין ספור מתכונים מדהימים ברשת אך אלו שכתבתי כאן מאד וורסטיליים ויכולים לספק שנים של
אפייה עם מגוון האפשרויות שנתון לנו כאופים.
המתכונים מחייבים מחמצת חזקה ותוססת מספר שעות לאחר רענון .אם המחמצת שלכם חלשה,
תזכרו שתמיד עדיף להוסיף מספר גרמים של שמרים יבשים לבצק המקדים מאשר לרכוש לחם
תעשייתי במכולת.
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לחם שאור בסיסי
נקבל מסה של  1500גרם אותם נחלק לשתיים או שלושה לחמים .הבצק יהיה ב 73% -הידרציה.
* המתכון לעיל בוצע לפי השלבים המפורטים מעלה במדריך ,עם קמחים של "קמח הארץ" בתנאים
ביתיים בעזרת מיקסר קנווד ותנור אפייה ביתי.
* המחמצת עברה רענון  -האכלה ותסיסה ,מספר שעות לפני הכנת הבצק.

שלב ראשון  -בצק מקדים -ליוון:
לילה לפני הכנת הבצק נכין בקערה קטנה בצק מקדים מהחומרים הבאים:
●
●
●

 150גרם קמח לחם \ T812
 200גרם מים מסוננים
 50גרם מחמצת  -שאור ב 100% -הידרציה
נערבב עד לאיחוד חומרים ונניח לתסיסה מכוסה במגבת ,ל 3-שעות בקיץ או  6שעות
בחורף ואח"כ נעביר ללילה במקרר.

בצק:
●
●
●
●

 575גרם קמח לחם \ T812
 100גרם קמח שיפון
 400גרם מים מסוננים קרים
 26גרם מלח עדין

אופציה:
●

אופציה 50-100 :גרם תוספות )אגוזים \ זרעים \ גרעינים וכדומה( .לא ממש נדרש אבל יש
כאלו שאוהבים לגוון .אם מתעקשים ,נוסיף את התוספות בדקה האחרונה של הלישה או
בשלב הקיפולים.

שלב שני  -ערבוב ואוטוליזה
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נערבב את הקמחים והמים עד לאיחוד ,נכסה את הקערה לחצי שעה במגבת לחה לאוטוליזה.
שלב שלישי  -לישה
נוסיף את כל הבצק המקדים ,נלוש במיקסר במהירות  1כארבע דקות ,נוסיף מלח ונלוש כדקה
נוספת.
שלב רביעי  -מתיחה וקיפולים
נעביר את המסה לקערה משומנת ונבצע מתיחה וקיפולים כל רבע שעה למשך שעתיים עם ידיים
רטובות .בשלב הזה אם החלטנו על תוספות לבצק ,ניתן להוסיף את התוספות ולקפל אותן פנימה
בעדינות עד להטמעת התוספות ופיזורן בבצק.
לאחר מכן נכניס את הבצק מכוסה בניילון נצמד ללילה במקרר.
שלב חמישי  -חלוקה והתפחה
נחלק את הבצק לשניים ,נעצב עיצוב ראשוני בעדינות )לא להוציא את הגזים( ,נמתין כרבע שעה,
נבצע בעדינות רבה )כדי לא להוציא את הגזים( עיצוב סופי ,לאחר מכן נעביר לתפיחה של שעה וחצי
בסלסילות התפחה מקומחות ונעביר למקרר ל 12 -עד  24שעות .אח"כ נוציא את הבצק מהמקרר,
ונבדוק תפיחה .אם תפח ,מצבנו מצוין ונעבור לחריצה ואפייה .אם לא ,ניתן לבצק שעה עד שעתיים
לתפוח בטמפ' חדר לפני המשך העבודה.
שלב שישי  -חריצה ואפייה
 5דקות לפני האפייה נכניס לתנור מחומם מראש ל 230-מעלות ,תבנית ובה כוס מים רותחים,
נניח נייר אפיה על הסלסילות ונהפוך בעדינות את הסלסילות על המרדה ונשחרר את הסלסילות.
נקמח מעט את הבצק מלמעלה ונחרוץ את הבצק.
נאפה את הלחם למשך  20דק' על אבן אפייה \ תבנית הפוכה \ משטח אפייה \ סיר הולנדי .לאחר ה-
 20דק' מוציאים את התבנית עם המים בזריזות וממשיכים אפייה ב 210-מעלות למשך  25-30דקות,
עד לחום פנימי  96מעלות ,צבע וקראסט .ב 10-הדקות האחרונות ,נפתח חריץ בדלת התנור כדי
לייבש את התנור ולהעצים את הקראסט .הלחם חייב להתקרר לחלוטין לפני פריסה.
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מתכון ללחם שאור  -שיפון בהיר עם חמוציות ומצופה בזרעי צ'יה.
נקבל מסה של  2ק"ג אותה נחלק ל 2-לחמים של קילו או ל 3-של  666גרם )בקירוב( .הבצק יהיה ב-
 69%הידרציה.
* המתכון לעיל בוצע לפי השלבים המפורטים מעלה במדריך ,עם קמחים של "קמח הארץ" בתנאים
ביתיים בעזרת מיקסר קנווד ותנור אפייה ביתי.
* המחמצת עברה רענון  -האכלה ותסיסה ,מספר שעות לפני הכנת הבצק.
חומרי גלם:
●  500גרם שיפון בהיר
●  500ג' קמח לחם
●  670ג' מים קרים
●  33ג' מלח ים עדין
●  150ג' מחמצת  -שאור @  100%הידרציה
●  17ג' סילאן
● זרעי צ'יה לציפוי
●  130ג' חמוציות ללא סוכר
שלב ראשון  -ערבוב ואוטוליזה
מערבבים בקערה את המים והסילאן ,מוסיפים את הקמחים ,נכסה את הקערה לחצי שעה במגבת
לחה לאוטוליזה.
שלב שני  -לישה וקיפולים
מוסיפים מחמצת ,מערבבים  5דקות במיקסר במהירות  ,1מוסיפים מלח ולשים דקה.
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שלב שלישי  -מתיחה וקיפולים
נעביר לקערה משומנת ונבצע מתיחה וקיפולים כל רבע שעה למשך שעתיים .לאחר מכן נוסיף את
התוספות ונקפל אותן פנימה בעדינות עד להטמעת התוספות ופיזורן בבצק.
לאחר מכן נכניס את הבצק מכוסה בניילון נצמד ללילה במקרר.
שלב רביעי  -חלוקה עיצוב וציפוי
לאחר התסיסה במקרר נחלק את הבצק ל ,2-נבצע עיצוב ראשוני ללא הוצאת גזים מהבצק ,נמתין
 30דק' ,נבצע עיצוב סופי בעדינות רבה כדי לא להוציא את הגזים ,נבריש את הבצק במים ונצפה
בזרעי צ'יה ,נטפח בעדינות על הזרעים כדי להצמידם ללחם ונעביר את הבצק לסלסילות התפחה
מקומחות.
שלב חמישי  -התפחה
נניח את הסלסילות לתפיחה של שעה על השיש ואז למקרר ל 12 -עד  24שעות .לאחר מכן נוציא
את הבצק מהמקרר ,ונבדוק תפיחה .אם תפח ,מצבנו מצוין ונעבור לחריצה ואפייה .אם לא ,ניתן
לבצק שעה עד שעתיים בטמפ' חדר לפני המשך העבודה.
ניתן לחלופין להתפיח כשלוש שעות על השיש.
חשוב לא להגיע ל  100%תפיחה אלא  80-90%והלחם ימשיך תפיחה בתנור.
שלב שישי  -חריצה ואפייה
 5דקות לפני האפייה נכניס לתנור מחומם מראש ל 230-מעלות ,תבנית ובה כוס מים רותחים,
נניח נייר אפיה על הסלסילות ונהפוך בעדינות את הסלסילות על המרדה ונשחרר את הסלסילות.
נקמח מעט את הבצק מלמעלה ונחרוץ את הבצק.
נאפה את הלחם למשך  20דק' על אבן אפייה \ תבנית הפוכה \ משטח אפייה \ סיר הולנדי .לאחר ה-
 20דק' מוציאים את התבנית עם המים בזריזות וממשיכים אפייה ב 210-מעלות למשך  25-30דקות,
עד לחום פנימי  96מעלות ,צבע וקראסט .ב 10-הדקות האחרונות ,נפתח חריץ בדלת התנור כדי
לייבש את התנור ולהעצים את הקראסט .הלחם חייב להתקרר לחלוטין לפני פריסה.
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מתכון ללחם שאור מקמח כוסמין מלא וצנוברים )או כל גרעין \ אגוז אחר(
* המתכון לעיל בוצע לפי השלבים המפורטים מעלה במדריך ,עם קמחים של "קמח הארץ" בתנאים
ביתיים בעזרת מיקסר קנווד ותנור אפייה ביתי.
* המחמצת עברה רענון  -האכלה ותסיסה ,מספר שעות לפני הכנת הבצק.
* נקבל מסה של  1500גרם אותם נחלק לשתי תבניות קטנות או אחת גדולה .הבצק יהיה בהידרציה
של 66%
שלב ראשון  -בצק מקדים  -ליוון
●  50ג' מחמצת  -שאור ב 100% -הידרציה
●  200ג' קמח כוסמין מלא 100%
●  150ג' מים מסוננים
נערבב עד לאיחוד חומרים ונניח לתסיסה מכוסה במגבת ל 3-שעות בקיץ או  6שעות בחורף ואח"כ
נעביר ללילה במקרר.
בצק:
●
●
●
●

 440ג' קמח כוסמין מלא 100%
 160ג' קמח דורום קשה או קמח לחם \ .T812
 370ג' מים מסוננים ומקוררים
 24ג' מלח.

תוספות:
●  100גרם צנוברים \ קשיו \ פקאן שבור \ שקדים שבורים \ ערמונים
שלב שני ערבוב  +אוטוליזה
מערבבים בקערת המיקסר את המים והקמחים ,נכסה את הקערה לרבע שעה במגבת לחה
לאוטוליזה.
שלב שלישי  -לישה
נוסיף את כל הבצק המקדים והמלח ,נלוש בעדינות כחמש דקות במיקסר במהירות .1
שלב רביעי  -מתיחה וקיפולים
נעביר לקערה משומנת ונבצע מתיחה וקיפולים עם ידיים רטובות ,כל רבע שעה למשך שעתיים.
לאחר מכן נוסיף את התוספות ונקפל אותן פנימה בעדינות עד להטמעת התוספות ופיזורן בבצק.
אח"כ נעביר ללילה במקרר.
שלב שישי  -חלוקה ועיצוב
בבוקר מחלקים ל 2-או ל ,3-מעצבים עיצוב ראשוני .לאחר כרבע שעה מעצבים עיצוב סופי ומעבירים
לתבניות ובתוכן נייר אפייה .מתסיסים שעתיים ומעבירים למקרר ל 12 -עד  24שעות .לאחר מכן
נבדוק תפיחה .אם עדיין יש פוטנציאל תפיחה ,נשאיר כשעה עד שעתיים בטמפ' חדר.
שלב שביעי  -חריצה ואפייה
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 5דקות לפני האפייה נכניס לתנור מחומם מראש ל 230-מעלות ,תבנית ובה כוס מים רותחים .נוציא
את הבצק מהמקרר ונחרוץ בעדינות את הבצק.
נאפה את הלחם למשך  20דק' בתבנית .לאחר ה 20-דק' מוציאים את התבנית עם המים בזריזות
וממשיכים אפייה ב 210-מעלות למשך  25-30דקות ,עד לחום פנימי  96מעלות ,צבע וקראסט.
ניתן להוציא את הלחמים מהתבנית לאחר  20דקות מתחילת האפייה כדי לקבל קראסט וצבע גם
בתחתית וסביב הלחם .ב 10-הדקות האחרונות ,נפתח חריץ בדלת התנור .הלחם חייב להתקרר
לחלוטין לפני פריסה.

מתכון ללחם נלסון  -שאור
המתכון מבוסס על רשימת מרכיבים של מאפיית לחמנינה אך מלבד רשימת המרכיבים המתכון
שונה .הלחם מזכיר את  Cape Seed Breadהדרום אפריקאי הנודע .הלחם מיוחד ,עשיר וטעים
בטירוף.
* נקבל מסה של  1500גרם אותה נחלק ל 2-חלקים של  750גרם ונאפה בתבנית קטנה או אחת
גדולה.הלחם בהידרציה של .76%
* המתכון לעיל בוצע לפי השלבים המפורטים מעלה במדריך ,עם קמחים של "קמח הארץ" ,בתנאים
ביתיים בעזרת מיקסר קנווד ותנור אפייה ביתי.
* המחמצת עברה רענון  -האכלה ותסיסה ,מספר שעות לפני הכנת הבצק.

שלב ראשון  -בצק מקדים
●
●
●
●

 50גרם מחמצת בהידרציה 100%
 150ג' קמח מלא
 150ג' קמח כפרי
 200ג' מים
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נערבב עד לאיחוד חומרים ונניח לתסיסה מכוסה במגבת ל 3-שעות בקיץ או  6שעות בחורף ואח"כ
נעביר ללילה במקרר.
הבצק:
●
●
●
●
●
●

 150ג' קמח מלא
 150ג' קמח כפרי כהה \ שטיבל 3
 230ג' מים קרים
 200ג' מחמצת @ 100%
 25ג' מלח
 25ג' דבש

שלב שני  -ערבוב
מערבבים בקערת המיקסר את הדבש ה מים .מוסיפים את הבצק המקדים ואת המחמצת ,מערבבים
לחצי דקה ,מוסיפים ואת הקמחים ,מערבבים דקה למיזוג החומרים .ממתינים  30דקות כשהקערה
מכוסה במגבת לחה.
תוספות:
●  25ג' גרגירי פשתן
●  25ג' שומשום
●  40ג' גרעיני חמנייה
●  40ג' גרעיני דלעת
●  10ג' סובין גס
ציפוי:
●

 30גרם מכל תערובת הזרעים הרשומים בתוספות

שלב שלישי  -לישה וקיפולים
לשים במיקסר  3דקות במיקסר במהירות  ,1מוסיפים מלח ומערבבים כדקה .מעבירים לקערה
משומנת ונבצע מתיחה וקיפולים כל רבע שעה למשך שעתיים .לאחר מכן נוסיף את התוספות ונקפל
אותן פנימה בעדינות עד להטמעת התוספות ופיזורן בבצק .לאחר מכן נעביר את המסה ללילה
במקרר.
שלב רביעי  -חלוקה ועיצוב
מוציאים מהמקרר ומחלקים לשתי כיכרות ,מעצבים עיצוב ראשוני .ממתינים  60דק' ומבצעים עיצוב
סופי.
שלב חמישי  -ציפוי והתפחה
עוברים על הבצק עם מברשת ומים או ביצה טרופה ומצפים בתערובות גרעינים \ זרעים מכל הרשום
מעלה .מעבירים לתבניות מלבניות שבתוכם נייר אפייה ומתפיחים כשעתיים .מעבירים ללילה במקרר
עטוף בניילון.
שלב שישי  -ניקוב ואפייה
 5דקות לפני האפייה נכניס לתנור מחומם מראש ל 230-מעלות ,תבנית ובה כוס מים רותחים .נוציא
את הבצק מהמקרר וננקב את הבצק עם קיסם עבה כעשרים ניקובים בעומק של כ 2-ס"מ )במקום
חריצה(.
נאפה את הלחם למשך  20דק' בתבנית .לאחר ה 20-דק' מוציאים את התבנית עם המים בזריזות
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וממשיכים אפייה ב 210-מעלות למשך  25-30דקות ,עד לחום פנימי  96מעלות ,צבע וקראסט .ניתן
להוציא את הלחמים מהתבנית לאחר  20דקות מתחילת האפייה כדי לקבל קראסט וצבע גם
בתחתית וסביב הלחם .ב 10-הדקות האחרונות ,נפתח חריץ בדלת התנור .הלחם חייב להתקרר
לחלוטין לפני פריסה.

מתכון ללחם שאור כפרי
* נקבל מסה של  1500גרם אותה נחלק ל 2-או  3לחמים .הבצק יהיה ב 75% -הידרציה
* המתכון לעיל בוצע לפי השלבים המפורטים מעלה במדריך ,עם קמחים של "קמח הארץ" ,בתנאים
ביתיים בעזרת מיקסר קנווד ותנור אפייה ביתי.
* המחמצת עברה רענון  -האכלה ותסיסה ,מספר שעות לפני הכנת הבצק.
●
●
●
●
●

 400ג' קמח כפרי מלא \ שטיבל 3
 300ג' קמח לחם \ T812
 500ג' מים קרים
 200ג' מחמצת לבנה בהידרציה של 100%
 50ג' נבט חיטה
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●
●

 20ג' סובין גס
 25ג' מלח

שלב ראשון  -ערבוב ואוטוליזה
מערבבים בקערה את המים והקמחים ,נכסה את הקערה לחצי שעה במגבת לחה לאוטוליזה.
שלב שני  -לישה וקיפולים
מוסיפים מחמצת ,מערבבים  4דקות במיקסר במהירות  ,1מוסיפים מלח ולשים דקה.
שלב שלישי  -תסיסה ,מתיחה וקיפולים
נעביר לקערה משומנת ונבצע מתיחה וקיפולים עם ידיים רטובות כל רבע שעה למשך שעתיים .לאחר
הקיפולים נפרוש את הבצק ,נוסיף את התוספות )נבט וסובין או כל תוספת אחרת( ונקפל אותן
פנימה בעדינות עד להטמעת התוספות ופיזורן בבצק .לאחר מכן נכניס את הבצק מכוסה בניילון
נצמד ל 12-עד  24שעות במקרר.
שלב רביעי  -חלוקה ועיצוב
לאחר התסיסה במקרר נחלק את הבצק ל ,2-נבצע עיצוב ראשוני בעדינות ללא הוצאת גזים מהבצק,
נמתין  30דק' ,נבצע עיצוב סופי בעדינות רבה כדי לא להוציא את הגזים ונעביר לסלסילות התפחה
מקומחות.
שלב חמישי  -התפחה
נניח את הסלסילות לתפיחה של שעה וחצי בטמפ' חדר ואז  24 - 12שעות במקרר ,או לחלופין 3-6
שעות בחוץ עד לתפיחה.
שלב שישי -חריצה ואפייה
 5דקות לפני האפייה נכניס לתנור מחומם מראש ל 230-מעלות ,תבנית ובה כוס מים רותחים,
נניח נייר אפיה על הסלסילות ונהפוך בעדינות את הסלסילות על המרדה ונשחרר את הסלסילות.
נקמח מעט את הבצק מלמעלה ונחרוץ את הבצק.
נאפה את הלחם למשך  20דק' על אבן אפייה \ תבנית הפוכה \ משטח אפייה \ סיר הולנדי .לאחר ה-
 20דק' מוציאים את התבנית עם המים בזריזות וממשיכים אפייה ב 210-מעלות למשך  25-30דקות,
עד לחום פנימי  96מעלות ,צבע וקראסט .ב 10-הדקות האחרונות ,נפתח חריץ בדלת התנור כדי
לייבש את התנור ולהעצים את הקראסט .הלחם חייב להתקרר לחלוטין לפני פריסה..

פוקאצ'ה ממחמצת  -שאור
* נקבל מסה של כ 880-גרם.
* המתכון לעיל בוצע לפי השלבים המפורטים מעלה במדריך ,עם קמחים של "קמח הארץ" ,בתנאים
ביתיים בעזרת מיקסר קנווד ותנור אפייה ביתי.
* המחמצת עברה רענון  -האכלה ותסיסה ,מספר שעות לפני הכנת הבצק.
שלב  :1בצק מקדים  -ליוון
●
●

 150גרם קמח לחם
 170גרם מים
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●

 50גרם מחמצת  -שאור ב 100% -הידרציה) .או  3גרם שמרים יבשים ולבצק הסופי נוסיף
עוד  20גרם מים(.

נערבב עד לאיחוד חומרים ונניח לתסיסה מכוסה במגבת ל 3-שעות בקיץ או  6שעות בחורף ואח"כ
נעביר ללילה במקרר.
שלב  :2הכנת בצק
●
●
●

 300גרם קמח לחם
 150גרם מים קרים
כל הבצק המקדים.

נערבב עד למיזוג .נוסיף את הבצק המקדים ולאחר  2דקות נוסיף:
●
●

 17גרם מלח
 50גרם שמן זית איכותי )להוסיף בזילוף ולא להתרגש .ההטמעה בבצק ארוכה(.

שלב  :3לישה ,מתיחה וקיפולים
נלוש בקערת המיקסר עד לאיחוד במשך כארבע דקות במהירות ) .1הבצק יהיה דביק .אל תתרגשו,
לאחר הקיפולים הכל יסתדר( .נעביר את הבצק לקערה גדולה ומשומנת היטב בשמן זית ונכסה
במגבת לחה .נמתין כ 15 -דקות ובעזרת ידיים משומנות נבצע מתיחות וקיפולים כל חצי שעה למשך
שעתיים.
שלב  :4תסיסה חלוקה ועיצוב
נעביר למנוחה של שעה עד שעה וחצי .נחלק ל 2-4-חלקים .עם ידיים משומנות פותחים את הבצק
ביד – עיצוב חופשי לצורת פוקצ'ה) ,בערך לעובי של  8-10מ"מ( מניחים על נייר אפייה משומן,
מטביעים בלחיצה את התוספות לבצק )כי הבצק ידחק את התוספות החוצה בתפיחה( ,נלחץ עם
קצות האצבעות וניצור שקעים בבצק .נבריש מעל מעט שמן זית ומעט תבלינים כגון מלח גס ואורגנו.
נכסה עם מגבת לחה או ניילון נצמד ונתפיח כ 2-עד  4שעות )תלוי בחום ובמחמצת( .חשוב מאד
להמתין עד שהבצק תופח )ייתכן ויופיעו התנפחויות וזה מצב מצוין(.
שלב  :5אפייה
מעבירים לתנור מחומם מראש ל  250מעלות ,מכניסים כוס מים רותחים לתבנית ריקה בתחתית,
מעבירים בזהירות את נייר האפייה לאבן אפייה או על תבנית הפוכה ואופים כ  25-20דק ,עד לגוון
זהוב.

מתכון לבאגטים ממחמצת  -שאור
* נקבל כ 1000-גרם בצק שממנו נוכל לקבל באגטים או לחמניות .הבצק בהידרציה של .75%
* המתכון לעיל בוצע לפי השלבים המפורטים מעלה במדריך ,עם קמחים של "קמח הארץ" ,בתנאים
ביתיים בעזרת מיקסר קנווד ותנור אפייה ביתי.
* המחמצת עברה רענון  -האכלה ותסיסה ,מספר שעות לפני הכנת הבצק.
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שלב  :1בצק מקדים )אם אנו משתמשים בשמרים ,ההגדרה היא "פוליש"(:
●  100גר קמח לחם \ .T812
●  100גר מים מסוננים
●  50גרם מחמצת  -שאור ב 100% -הידרציה) .או  3גרם שמרים יבשים(
נערבב עד לאיחוד חומרים ונניח לתסיסה מכוסה במגבת ל 3-שעות בקיץ או  6שעות בחורף ואח"כ
נעביר ללילה במקרר.
בצק:
●
●
●
●
●

 400גרם קמח לחם \ T812
 255גרם מים מסוננים וקרים
כל הבצק המקדים
 100גרם מחמצת  -שאור ב 100% -הידרציה) .או  5גרם שמרים יבשים ולבצק הסופי
נוסיף עוד  20גרם מים(,
 20גרם מלח

שלב  :2אוטוליזה
מערבבים בקערה את המים והקמחים ,נכסה את הקערה לחצי שעה במגבת לחה לאוטוליזה.
שלב  :3לישה וקיפולים:
נוסיף מחמצת ואת כל הבצק המקדים .נערבב במיקסר במהירות  1למשך  4דקות ,נוסיף מלח
ונערבב דקה אחת על מהירות  2במיקסר .לשים לב לא לעבור חום בצק של  25מעלות .אחרי
שערבבנו במיקסר ,נעביר לקערה רחבה ומשומנת ונבצע קיפולים כל רבע שעה למשך שעתיים.
בסיום הבצק חייב להיות חלק ופחות מבריק .אם לא ,נבצע עוד  2סטים של קיפולים כל רבע שעה.
אם הטמפרטורה חמה )מעבר ל  25-26-מעלות( ,נעביר למקרר בין הקיפולים.
שלב  :4התססה
כעת אמורה להיות לנו רשת גלוטן חזקה ונעביר לתסיסה במקרר עד  48שעות ) ניתן גם לפחות זמן
אך לא פחות מ 12-שעות וזה יבוא על חשבון הטעם(.
שלב  5חלוקה ועיצוב
לאחר מכן נוציא מהמקרר ,נחלק את הבצק ל 3-4-חלקים )לפי גודל הבאגט הסופי שנרצה( בעזרת
סכין או שפכטל.
נעצב עיצוב ראשוני עדין בצורה של גליל באורך הנדרש )פחות מגודל התבנית( נניח את גלילי הבצק
על משטח מקומח קלות ,נכסה ונמתין  15דקות.
נבצע עיצוב סופי  -מקפלים שליש עליון של גליל הבצק למרכז ,מהדקים עם שורש כף היד ,ממשיכים
לקפל ולהדק עוד פעמיים ,ליצירת גליל מגלגלים את הבצק עד שהתפר נסגר והבאגט ארוך ומהודק
אך עם הגז בפנים .נניח את בצק הבאגט בעדינות בין קיפולי בד מקומח היטב או על תבנית באגטים.
שלב  :6התפחה
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נעביר להתפחה של שעה על השיש ואח"כ לילה במקרר או שעתיים עד שלוש עד לעמידה במבחן
התפיחה .בחורף זמן ההתפחה יכול להגיע ל 4-עד  6שעות.
במהלך השעה האחרונה של ההתפחה ,נחמם תנור לחום  240מעלות עם אבן אפייה בפנים )בשליש
התחתון( או תבנית הפוכה ועם תבנית מתכת קטנה על תחתית התנור.
שלב  :7חריצה ואפייה
נחמם את התנור חימום מקדים ל 220-מעלות.
כ  10-15דקות לפני תחילת האפייה ,נכניס בזריזות כוס מים רותחים לתבנית קטנה בתחתית התנור
ונסגור את הדלת כדי ליצור סביבת אדים בתנור.
נחרוץ את הבאגטים עם תער ,נתיז עליהם מים עם מרסס מים ונעביר בעדינות רבה את הבאגטים
מהבד לאבן )או לתבנית הבאגטים( בתנור לאפייה ב 200 -מעלות למשך למשך  8דקות .לאחר מכן,
נוציא את התבנית עם המים ונמשיך אפייה לעוד כ 10-12-דקות עד לקבלת צבע זהוב כאשר ב 5-דק'
האחרונות ,נייבש את התנור ע"י פתיחת חריץ קטן בדלת התנור.
מעבירים לקירור על רשת

לחם שאור בסיסי עם קמח איינקורן או קמוט או אמר
לחם טעים במיוחד מכיוון שהקמחים כ"כ מיוחדים שאין צורך בשום תוספות.
* המתכון לעיל בוצע לפי השלבים המפורטים מעלה במדריך ,עם קמחים של "קמח הארץ" ,בתנאים
ביתיים בעזרת מיקסר קנווד ותנור אפייה ביתי.
* נקבל מסה של  1700גרם אותם נחלק לשתי לחמים של  850גרם או שלושה לחמים של  566גרם.
הבצק ב 70%-הידרציה.
* המחמצת עברה רענון  -האכלה ותסיסה ,מספר שעות לפני הכנת הבצק.
שלב ראשון  -הכנת מרכיבי הבצק:
●
●
●
●

 500גרם קמח איינקורן או קמוט או אמר
 500גרם קמח לחם \ T812
 700גרם מים קרים
 32גרם מלח עדין

שלב שני  -ערבוב ואוטוליזה
נערבב לדקה את הקמחים והמים עד לאיחוד ,נכסה את הקערה לשעה במגבת לחה לאוטוליזה.
שלב שלישי  -לישה
לאחר השעה נלוש כארבע דקות במיקסר במהירות  ,1נוסיף מחמצת נערבב מספר שניות ,נוסיף
מלח ונלוש כדקה נוספת.
שלב רביעי  -מתיחה וקיפולים
נעביר לקערה משומנת ונבצע מתיחה וקיפולים כל רבע שעה למשך שעתיים עם ידיים רטובות.
לאחר מכן נכניס את הבצק מכוסה בניילון נצמד ל 12-עד  24שעות במקרר.
שלב חמישי  -חלוקה והתפחה
נחלק את הבצק לשניים ,נעצב עיצוב ראשוני בעדינות )לא להוציא את הגזים( ,נמתין כרבע שעה,
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נבצע בעדינות רבה עיצוב סופי )כדי לא להוציא את הגזים( ,לאחר מכן נעביר לתפיחה של שעה וחצי
בסלסילות התפחה מקומחות ונעביר ל 24-שעות במקרר.
שלב שישי  -חריצה ואפייה
 5דקות לפני האפייה נכניס לתנור מחומם מראש ל 230-מעלות ,תבנית ובה כוס מים רותחים,
נניח נייר אפיה על הסלסילות ונהפוך בעדינות את הסלסילות על המרדה ונשחרר את הסלסילות.
נקמח מעט את הבצק מלמעלה ונחרוץ את הבצק.
נאפה את הלחם למשך  20דק' על אבן אפייה \ תבנית הפוכה \ משטח אפייה \ סיר הולנדי .לאחר ה-
 20דק' מוציאים את התבנית עם המים בזריזות וממשיכים אפייה ב 210-מעלות למשך  25-30דקות,
עד לחום פנימי  96מעלות ,צבע וקראסט .ב 10-הדקות האחרונות ,נפתח חריץ בדלת התנור כדי
לייבש את התנור ולהעצים את הקראסט .הלחם חייב להתקרר לחלוטין לפני פריסה.

מתכון ללחם בורודינסקי –  -Borodinsky Breadמתכון מורכב וארוך אך טעים
במיוחד.
מבוסס על מתכון משנת  1939המקובל בתקנות הרוסיות ללחם בורודינסקי) .לא תאמינו אבל יש
דבר כזה(.
המתכון מיועד להכנת כיכר של קילו )תבנית  30ס"מ( .אורך שלבי הכנה  14-16 -שעות.
* המתכון לעיל בוצע לפי השלבים המפורטים מעלה במדריך ,בתנאים ביתיים בעזרת מיקסר קנווד
ותנור אפייה ביתי.
* המחמצת עברה רענון  -האכלה ותסיסה ,מספר שעות לפני הכנת הבצק.

שלב  :1מחמצת שיפון
•  150גרם מחמת שיפון רעננה
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בהנחה שכבר יש לך מחמצת שיפון בהידרציה של  ,100%נאכיל את המחמצת ונמתין  6-8שעות עד
לתסיסה טובה

שלב  :2רביכת שיפון ) 5-6שעות(
•  200גרם מים רותחים ) 65-70מעלות(
•  50גרם קמח שיפון כהה מלא
•  40גרם קמח מאלט שעורה כהה – "שוקולד"
מערבבים את כל הרכיבים היטב עם מקצף ומעבירים למנוחה של  5-6שעות.

שלב  - pre-ferment :3טרום תסיסה ) 3-4שעות או עד לתפיחה של (70%
• כל הרביכה משלב 2
•  150גרם מחמצת שיפון רעננה וחזקה משלב 1
•  125גרם קמח שיפון כהה מלא
•  125גרם מים בטמפרטורת החדר
מעבירים לקערה את כל הרכיבים ,מערבבים היטב וממתינים עד לעליית הנפח ב ) 70%בין 3-4
שעות(
הערה:
ניתן להוסיף  50מ"ל תמצית תה בינונית במקום חלק מהמים כדי לקבל צבע יותר כהה ,ואז ניתן
לגדיל מעט את כמות המולסה או נוסיף סוכר) .הטעם של תמצית התה מעניין ואף משפר .ניסיתי(.

שלב  :4בצק סופי  - Bulk Fermentation -תסיסה בתפזורת )כ 90-דקות או עד הכפלת
הגודל(
• כל הבצק משלב Pre fermented - 3
•  200גרם קמח שיפון כהה מלא
•  75גרם קמח חיטה מלא
•  15גרם מלח
•  60גרם מולסה )השתמשתי  Blackstrapשקניתי בניצת הדובדבן(
•  3גרם גרגירי כוסברה טחונים גס )עדיף טרי(
•  0.5גרם שמרי אופה )להוסיף רק במקרה בו המחמצת לא חזקה מספיק(
•  50גרם מים  -תלוי בבצק .צריך להיות בצק רטוב מאד ודביק אך לא נוזלי  .אם לאחר ערבוב הבצק
יבש מדי ,נוסיף את המים.

שלב  :5עיצוב ותפיחה סופית) Shaping and final proofing-שישים דקות או עד לתפיחה
לכל גובה התבנית(
משמנים תבנית מתכת מלבנית  1.5ליטר ) 30ס"מ( או עם נייר אפייה .מפזרים מעט גרגירי כוסברה
טחונים גס על התחתית ,מעבירים את כל הבצק עם כף לתבנית ומשטיחים לפינות עם פלטה רטובה
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או קלף רטוב במים .לא לחסוך במים ,המים חשובים למניעת פיצוצים בקרום .מכסים היטב עם ניילון
נצמד ומתפיחים עד שהבצק מגיע לחלק העליון של תבנית האפייה.
.
שלב  :6ציפוי וחירור  1) -דקות(
מערבבים  1כף קמח שיפון עם  50מ"ל מים ,מערבבים היטב עם מקצף .מברישים את הלחם ממש
לפני הכנסה לתנור ,מפזרים מלמעלה מעט זרעי כוסברה טחונים גס )מי שאוהב יכול להמיר את
הכוסברה בזרעי קימל( ומנקבים בשפע עם קיסם עבה את הקרום )במקום חריצה(.

שלב  :7אפייה ) 50-60דקות(
מחממים תנור ל 200-מעלות ,אופים  50-60דקות בלי לפתוח את הדלת של התנור כלל .עד לקבלת
צבע כהה וחום פנימי של  98-99מעלות צלזיוס.

שלב  :8זיגוג ) Kissel -דקה(
בתוך סיר מערבבים  1כפית שטוחה של עמילן תירס )קורנפלור( או קמח תפוחי אדמה עם  50מ"ל
מים ו 20מ"ל תמצית תה )או חצי כפית קקאו( .נערבב היטב ואח"כ נביא לרתיחה תוך כדי ערבוב.
נבריש את הלחם בשפע ברגע שהוא יצא מהתנור.
הערה :הזיגוג נדרש ראשית ליופי ושנית ,למניעת ייבוש הלחם.

שלב  – 9קירור
הלחם לא אמור להיות עם קראסט .יש לקרר עם שקית ניילון אטומה מעל הלחם כדי לשמר את
האדים .איך שהחום יורד קצת ,מוציאים מהתבנית ,מסירים את נייר האפייה )אם יש( ומחזירים
לשקית הניילון האטומה .ממתינים  12שעות לפחות )עדיף  24אבל לא תעמדו בפיתוי(.

שלב  - 10אחסון
את הלחם הזה חייבים לאחסן בשקית ניילון אטומה) .ניתן ומומלץ להקפיא ולהפשיר פרוסות לפי
הצורך.
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חומרי הגלם
פתיח לחומרי גלם
בכמות הלחמים שאופים בבית ,ההבדל במחיר הכולל לכיכר לחם בין מרכיבים איכותיים לפשוטים די
זניח .תשתדלו מאד לעבוד בבית עם מרכיבים טריים ,איכותיים וטבעיים ועדיף שחומרי הגלם לא יהיו
מטופלים על ידי כימיקלים ולכן נשתדל לרכוש חומרי גלם אורגניים וכך ליהנות מטעמים עשירים
ומכיכר לחם בריאה לשמה.
באפייה ביתית נשתדל לוותר על כל התוספים המלאכותיים שהיצרנים ומהנדסי המזון מכניסים לנו
והטכניקה לכך מאד פשוטה :אם אינכם יכולים לקרוא או לבטא את שם החומרים שמוספים לחומרי
הגלם ,תשאירו את החומר על המדף .כך גם אם החומר לא "גדל בטבע" והוא תוצר מעבדה ,אז
החומר בפירוש לא בשבילכם ולא בשביל הלחם שלכם.
בעת הזו בישראל קשה לאופי לחם ביתיים להשיג חמרי גלם איכותיים ומקצועיים ולמאפייה מסחרית
החומרים הללו נגישים יותר .אני תקווה שיחול שינוי ונוכל למצוא חנויות ייעודיות עם חמרי גלם
איכותיים וכל הציוד הנדרש בכל עיר.

קמח Flour -
החומר הבסיסי להכנת לחם הוא הקמח .לנו כצרכנים ברור שכאשר אנו קונים קמח ,אנו מקבלים את
המוצר שאליו שבו חשקנו אך כשמגיעים לאפיית לחמים ,המצב קצת יותר מסובך.
הקמח משפיע על הגורמים הבאים ביצירת לחם:
• מרקם הבצק )חלק או מחוספס(.
• צבע הבצק ולאחר מכן ,פנים הלחם.
• יכולת הבצק לספוג מים.
• יכולת הבצק לעיבוד ומשך העיבוד.
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• יכולת הבצק לעיצוב לכיכרות בצורות שונות.
• סובלנות הבצק לקבל את כמות התוספות והווריאציות השונות של הלחמים.
• נפח וגובה הכיכר לאחר האפייה.
• צורה סימטרית של הלחם כפי שיצרנו אותה בתהליך העיצוב של הבצק.
• יופי ואטרקטיביות של כיכר הלחם המוגמרת ואפילו צבע הקרום.
• מבנה הפירורים בלחם ואחידותם.
לצערי בארץ הטחנות לא נותנות לנו תמיד את מבוקשנו ולעתים אנו נכשלים ביצירת הלחם ,בין
השאר בגלל איכות ירודה של קמח .אין הכוונה היא שלא הצלחנו ליצור לחם אלא שהלחם לא יצא
כמצופה.
מכיוון שלכל דגן יש מאפיינים שונים )גם מאותו זן( אשר מושפעים מאיכות האדמה בה נשתל,
ההשקיה ,מזג האוויר ,הטיפול בשדה ,עונות השנה ,ארץ המוצא ,תאריך הקציר וכדומה ,תהיה לנו
השפעה ישירה על איכות הגרעין והרכבו ,של כל אצוות ) (Batchגרעינים המגיעה לטחנת הקמח.
מכאן ברור שאיכות הקמח של כל טחינה עלולה לצאת שונה וכדי להגיע לקמח ברמה הנדרשת,
טחנות הקמח נדרשות לעתים לערבב אצוות שונות כדי להגיע לסטנדרט הסופי .ייתרה מזו ,הטחנות
אף מפרקות את חלקי הגרעין השונים ומרכיבות בחזרה ביחסים שונים ממה שהיה במקור למעט
קמח  100%מלא שנטחן מכל הגרעין.
הקמח מורכב בעיקרון מכ 70%-עמילן 14% ,מים 12% ,חלבון )בממוצע( 1% ,שומן ,סיבים בכמות
משתנה ומינרלים .רק בשביל לעשות סדר ,בקמח חיטה אין "גלוטן" כלל .הגלוטן נוצר כאשר שתי
חלבונים בשם גלוטנין וגליאדין נקשרים ביניהם כשמערבבים את הקמח עם המים.
בחיטה יש חמישה סוגים עיקריים של חלבונים והם גלוטנין ,גליאדין ,אלבומין גלובולין ,ופרוטאז.
תכונות הבצק מתבססות למעשה על תכונות הגלוטן שמקבל מהגלוטנין את הגמישות של הבצק
ומהגליאדין את יכולת ההתארכות והמתיחה.
חשוב לדעת כי לנו כאופי לחם יש חשיבות לכמות החלבונים שמשמשים לבניית הגלוטן
)בין  9%ל (18% -אך איכות החלבונים ,סוג והיחס בין סוגי החלבונים השונים חשובים לא פחות
ואולי אף יותר .ניתן לייצר לחם מעולה מקמחים מעוטי חלבון או מרובי חלבון אם הטכניקה נכונה.
המסקנה הברורה היא שאחוזי חלבון גבוהים לא יתרמו בהכרח לבצק טוב יותר או קל יותר
לעבודה.
ישנם מדדים שונים כגון אנזימים ,סוגי החלבון ,גיל הקמח ,קמח פגום ) (damaged starchועוד.
אין טעם להיכנס עמוק מדי לכימיה ולטכנולוגיה של הטחנות אך אסביר שכדי "לתקן" את הקמח,
הטחנות מוסיפות תוספות שונות כדי להביא את הקמח לאמות המידה הנדרשות .תוספות כגון לתת )
 (Maltכדי להביא את הקמח לרמה החלבונית הנדרשת ,אבקת אנזים עמילאז מפטריות בכדי להביא
את הקמח לרמות האנזים הנדרשות ,חומצה אסקורבית שתורמת לאלסטיות של הבצק וכדומה אך
לא תמיד התוספים נותנים את ההצלחה המבוקשת .חשוב להרחיב ולכתוב שחלק מהעמילן נפגע
בתהליך הטחינה בטחנות וכמובן שהעמילן הפגום קיים בקמח אותו אנו רוכשים )תיתכן רמה של
 2-4%עבור קמח חיטה רך 6-12% ,קמח חיטה קשה(.
התוצאה של הפגמים היא שאנו עלולים לקבל קמח דביק שלא שומר על המבנה .תופעה זו מחריפה
ככל שעולים ככמות הנוזל בבצק.
יתרה מזו ,לקמח המכיל  12%חלבון ,מחיטת חורף יש מאפיינים שונים מקמח מחיטת קיץ וכך גם מול
חיטה מיובאת כלומר ,אותם  12%חלבון יפיקו לנו בצק שונה בתכלית ולכן אם ביצעתם את אותו המתכון
כמו בעבר ,שמרתם על מאזן חומרי הגלם ועל זמני התהליך ,אך בכל זאת נכשלתם ,ייתכן והאשמה
היא בקמח.
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למאפיות המקצועיות בד"כ אין מה לדאוג היות והטחנות נותנות להם את הקמח המשובח ביותר
מתוך ידיעה שכשמאפייה מפסיקה לעבוד עם ספק קמח מסוים ,יש לזה השלכה כלכלית.
ניתן לומר שבד"כ חיטה עם אחוז חלבון נמוך או באיכות נמוכה ,לא תשמש להכנת לחם ביתי .מנגד גם
אם אחוזי החלבון נמוכים אך החלבון איכותי ונטפל נכון בבצק ,נוכל להפיק יופי של לחם אך סביר שספיגת
המים של הקמח תרד .כלומר ככל שאחוזי החלבון ואיכותו עולים ,נצפה ליכולת ספיגה גבוהה יותר של
מים ונוכל לעבוד בהידרציה גבוהה יותר.

רק החיטה לסוגיה מכילה את שני החלבונים גלוטנין וגליאדין ,היוצרים גלוטן במינון של שני חלבוני
גליאדין לחלבון אחד של גלוטנין .לשאר הדגנים יש רק אחד מהחלבונים ,או לא את שני החלבונים
באותו מינון ,מה שפוגע לנו ביכולת ליצירת רשת גלוטן בשימוש בדגנים שונים מחיטה.
כמו כן האיזון בין יכולת ההתרחבות של הבצק לבין הגמישות שלו ,נובעת באופן ישיר מהחלבונים )גלוטנין
וגליאדין( ורק מאזן עדין בין החלבונים יפיק לנו את האיכות אותה אנו מחפשים בלחם.
עבור לחם איכותי נדרש בד"כ בין  11-14%חלבון איכותי .חיטה בעלת  10%חלבון ומטה ,תשמש בעיקר
להכנת עוגות ועוגיות ולעומתה  15-16%חלבון ישמשו להכנת יישומי בצק ייחודיים כגון ביסקוויטים.
המסקנה היא אחת :חייבים לשפר את התקינה בארץ בכדי שאנו כצרכנים ,נזכה לרמה טובה יותר
של קמח ועד אז ,נרכוש את הקמח הטוב ביותר שנוכל להשיג ונקווה לטוב.

הקמחים נמכרים בגרסאות רבות כגון לפי סוג הדגן ,צבע ,דרגת הפירוק ) (Extractionשל הגרעין,
התוספות לקמח" ,חוזק" הקמח ,תערובות שונות ועוד .ככול שהקמח יטחן מהחלק הפנימי יותר של
האנדוספרם )חלק עמילני בזרע החיטה המשמש להזנת העובר  -בזמן התפתחות חיטה מהזרע(
הקמח שיתקבל יהיה לבן יותר ועדין יותר.
הערה :בארץ אסור להלבין קמח אך בחו"ל יש גם קמחים שמולבנים לצבע לבן בוהק על ידי חומרי
עזר )כלור דו חמצני \ קלציום פאוקסיד \ בנזואיל פרוקסיד וכדומה( כדי לקצר את זמן האחסון של
הקמח בטחנה לפני האספקה .אם רכשתם קמח מיובא ,עדיף קמח שאינו מולבן למען בריאות כולנו
וההשלכות על הסביבה.
הציבור פחות מודע שקמח שנטחן טרי  -ישר מהשדה ,מכיל יתרונות מסוימים אך הוא יפיק תוצאות
פחות טובות מקמח שעבר תהליך של "יישון" ובו מתבצע חמצון שמשפיע על החלבונים לטובה אך
לא משנה את העמילן .כל עוד התהליך מבוצע באופן טבעי ללא זרזים כימיים ,זה בסדר אך ברגע בו
הטחנות מיישנות את הדגן בעזרת חומרים כימיים לפני טחינה ,אז סביר שאותם חומרים ימצאו את
דרכם אלינו.
מנגד ,חשוב לבדוק את תאריך התפוגה של הקמח כי לאחר  12-9חודשים ,הקמח "מתעייף" והטעם
נפגע.
כשהקמח יוצא מהטחנות ,יש בו בסביבות  14%לחות ולכן מומלץ לשמור קמח בתוך שקית או צנצנת
אטומה ובקירור ,כדי למנוע חדירה של חרקים וספיגת לחות מהאוויר.
הקמח מגיע מנופה מהטחנות ובעיקרון אין צורך בניפוי נוסף אך מי שבכל זאת מעוניין לנפות ,ינפה
כאוות נפשו.
טיפ:
●

במשך העונה החמה כדאי לשמור את הקמח בקירור כדי למנוע התפתחות של חרקים
בקמח )חידקונית הקמח( וכך גם נוריד את חום הקמח ,מה שיאפשר לנו ליצור בצק קר יותר
שלא יעבור את גבול הטמפרטורה בזמן העיבוד לבצק )ונמנע סכנה של קריסת הגלוטן(.
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חשוב להדגיש כי יצוין בהמשך שקמחים מסוימים מכילים פחות גלוטן ,יכולת התפחה נמוכה
יותר ,גורמים לבצק דחוס וכדומה .נתונים אלו לא אומרים מאומה לגבי איכות הקמח או הלחם
שיצא ממנו אלא נועדו לתאם ציפיות לגבי התוצאה שתתקבל מהשימוש בקמחים הללו באפיית
לחמים.
מבחינה בריאותית נשאף תמיד להשתמש ככל האפשר בקמחים מלאים  100%ולא בקמח לבן בלבד
וזאת למרות שהתוצאה "היפה" והקלה ביותר תתקבל מקמח לחם .ישנם סוגי לחמים שיצאו דחוסים
יותר וישנם כאלו שיצאו דחוסים פחות .הסיבות לכך הם סוג הקמח ,מאפייניו והיכולת שלנו לייצר
לחם אוורירי )ידע ,תהליכים ,ציוד וכדומה(.
אסקור בהמשך כמה קמחים בולטים בשוק .יש עוד עשרות סוגים בארץ ומומלץ לבדוק ברשת או עם
אופים מומחים ,לגבי סוגי הקמח המומלצים.
הבסיס לרוב הלחמים במתכונים מבוסס על קמח לחם \  T812בתוספת קמחים שונים.
לעתים נראה במתכונים מחו"ל שמות של קמחים שאנו מכירים פחות וחלקם אף מיובאים לארץ.
לכל יצרן יש את השמות שלו לקמחים ונתונים שונים לכל קמח ,אך הבסיס מופיע בטבלה:
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הטבלה אינה מדויקת ולכן חשוב מאד לבדוק מול היבואן \ הטחנה את הנתונים המדויקים
של הקמח כי כל יצרן \ טחנה בוחר לייצר קמח שונה.
כדאי מאד לעשות ניסוי על מסת בצק קטנה מכל קמח שאתם קונים ,כדי לא ללוש מסה
גדולה ולהתאכזב.

ישנם כיום שני יבואנים\/טוחנים עיקריים בארץ המספקים קמחים איכותיים מאד ללחם:
 .1עוזי כהן מ"ערוצי סחר" הוא יבואן ותיק ומוצלח.
 .2אמנון מ"קמח הארץ" הוא יבואן וטוחן של קמחים נהדרים.
שניהם מספקים קמחים מעולים אך בד"כ לא משווקים באריזות ביתיות אלא בכמות מסחרית.
ייתכן וישנם כמובן עוד טחנות כאלו שמספקות קמחים מעולים אך אינני מכיר אותם.
ישנם קמחי לחם לשימוש ביתי שאותם ניתן להשיג במרכולים מתוצרת "הטחנות הגדולות" "ושטיבל"
)שנמכר גם תחת המותג סוגת( וכדומה.

דגנים Cereal - Grains -
הדגנים בצורתם הטבעית )לדוגמה חיטה מלאה( ,הם מקור עשיר של ויטמינים ,מינרלים ,פחמימות,
שומנים וחלבון.
בתהליך העיבוד של הדגנים מפרקים את חלקי הדגן ולכן יש לבדוק כל קמח לגופו מבחינת ערכו
התזונתי  -הבריאותי כפי שיוסבר בהמשך.
למשפחת הדגנים יש כמה בני משפחה :חיטה ,דורה ,שעורה ,שיפון ,אורז ,שיבולת שועל ,דוחן ,בן
חילף-טף ותירס .לכל אחד מבני המשפחה יש זנים שונים ותתי זנים )כגון כוסמין שהוא תת מין קדום
של החיטה( שעברו התפתחות ,השבחה ולעתים אף הכלאה במהלך השנים.
דגנים הוא מונח כולל לתבואה ממשפחת הדגניים.
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קמח לחם T812 - Bread Flour-
קמח לחם הוא קמח מחיטה לבנה מזן " Triticumoestivumקשה" )לחיטה יש שש דרגות דירוג(.
הקמח מאופיין באחוז חלבון גבוה ,תפיחה חזקה ,יכולת ייצור גלוטן גבוהה ,לעתים מועשר בלתת
שעורה.
זהו הקמח העיקרי להכנת לחמים ,אלסטי ,בעל כושר לישה מצוין ומתקבל ממנו בצק אוורירי ,גבוה,
עם מרקם נעים .הקמח בעל ספיגת מים בינונית ויש ללוש אותו היטב.
לקמח הזה אין ערכים תזונתיים רבים ויש המכנים אותו "פחמימה ריקה" מכיוון שאינו מכיל את
הסובין ולא את נבט החיטה ולכן חסר בו את כל היתרונות הבריאותיים שיש בקמחים  100%מלאים.
לעתים הקמח מועשר בגלוטן ובלתת שעורה.
בקמח לחם האקסטרקציה )הפירוק למרכיבים השונים( של גרעין החיטה ממרכיביו השונים ,עומדת
על כ 75-80% -מתכולת גרעין החיטה )תלוי בטחנה( .ניתן להשיג היום קמח לחם חדש שעל פי
הפרסומים הוא קמח מלא.
מתכונים רבים משתמשים בקמח לחם כבסיס ומוסיפים לו קמחים נוספים להעשרת הלחם.

קמח לבן רגיל  -קמח רב תכליתי White Flour -
קמח לבן הוא קמח מחיטה לבנה "רכה" מזן ) .Triticumoestivumלחיטה יש שש דרגות דירוג(.
הקמח מאופיין באחוז חלבון בינוני ,תפיחה בינונית ,יכולת ייצור גלוטן בינונית ,לעתים מועשר בלתת )
.(malt
זהו הקמח העיקרי להכנת כל סוגי המאפים .הקמח בעל ספיגת מים בינונית ויש ללוש אותו היטב.
לקמח הזה אין ערכים תזונתיים רבים ויש המכנים אותו "פחמימה ריקה" מכיוון שאינו מכיל את
הסובין ולא את נבט החיטה ולכן חסר בו את כל היתרונות הבריאותיים שיש בקמחים  100%מלאים.
לעתים הקמח מועשר בגלוטן ובלתת שעורה.
בקמח לבן האקסטרקציה )הפירוק למרכיבים השונים( של גרעין החיטה ממרכיביו השונים עומדת על
כ 72-73% -מתכולת גרעין החיטה )תלוי בטחנה(.
ההגדרה בארץ לקמח רב תכליתי זהה לקמח לבן אך שונה מההגדרות בחו"ל וישנן מדינות בהן קמח
רב תכליתי ) (All Purposeמשופר מקמח לבן רגיל ולעתים אף תואם לקמח לחם.

קמח עוגות ,קמח תופח מאליו וקמח שמרים
קמח לבן הוא קמח מחיטה לבנה "רכה" מאד מזן  .Triticumoestivumהקמחים הללו אינם
מתאימים לאפיית לחם איכותי כי אחוז הגלוטן שבהם בין  10% - 8%נמוך לצרכינו.
אחוז האקסטרקציה )הפירוק למרכיבים השונים( של גרעין החיטה ממרכיביו השונים עומד על כ-
 72-73%מתכולת גרעין החיטה )תלוי בטחנה(.
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קמח "תופח מאליו" או קמח שמרים ,לא מתאימים לנו לאפיית לחם איכות מכיוון שהם מכילים
חומרים מהם אנו מנסים להימנע בסוג הזה של האפייה כגון סודה לשתייה ,קרם טרטר ,סידן זרחתי,
חומצה ציטרית ומלחי אלומיניום שונים ,כמו קלציום אלומיניום פוספט.
לקמחים הללו אין ערכים תזונתיים רבים ויש המכנים אותם "פחמימה ריקה" מכיוון שאינם מכילים
את הסובין ולא את נבט החיטה ולכן חסר בהם את כל היתרונות הבריאותיים שיש בקמחים 100%
מלאים.

קמח כפרי ,מועשר Rural flour - High Extraction Flour -
הקמח הקרוי כפרי מיוצר בארץ בשני סוגים שונים וכל טחנת קמח מייצרת מוצר מעט שונה.
סוג אחד עשוי מתערובות של קמחים כהים שבהם טוחנים גם את שכבת הסובין ושכבת האלרון
)שכבה שנמצאת בין הקליפה לאנדוספרם( ואחוזי פירוק \ חליצה של  85%מהסובין.
הקמח מתקרב בתכונותיו לקמח לחם.
הסוג השני מכונה בארץ  ,70%עשוי מחיטה אחת שנופתה חלקית מהסובין ולעתים מחלק מהנבט
)חליצה \ הוצאה  (90%כך שהוא מתקרב בתכונותיו לקמח מלא.
הקמח נחשב בריא יותר מקמח לבן ומכיל סובין ,סיבים תזונתיים ,ויטמינים ומינרלים.
לבצק מקמח כפרי יש כושר לישה טוב ,ספיגת נוזלים גבוהה והבצק המתקבל אלסטי ונוח.
הקמח מתאים לייצור לחמים .הבצק וכמובן הלחם מקבלים גוון יחסית כהה.

קמח מלא Whole wheat flour -
הקמח המלא מוגדר כקמח המכיל את מרכיבי הגרעין כפי שנמצאים בגרעין במקור.
לעתים הגרעין נטחן בכללותו ונארז כך ואז הקמח טומן בחובו ערכים בריאותיים רבים.
לעתים הגרעין מופרד למרכיביו )קליפה אנדוספרם ונבט( וטחנות הקמח משחזרות את הקמח לפי
 90%בלבד מהכמות שבה נמצא כל מרכיב במקור )על פי תקן ישראלי  ,46קמח מלא הוא 90%
מכלל מרכיבי הגרעין בלבד(.
ההגדרה היא שאחוז האקסטרקציה )הפירוק למרכיבים השונים( של גרעין החיטה ממרכיביו השונים
עומד על כ 90-95% -מתכולת גרעין החיטה )תלוי בטחנה( .במטחנות קמח גדולות עם גלילים,
בדרך כלל מוציאים את הנבט בתהליך בניית הקמח המלא מכיוון שהנבט מתחמצן מהר וגורם לחיי
מדף מאוד קצרים לקמח המלא .לעומת זאת בטחינה עם אבן רחיים הנבט נשאר.
קיים גם קמח מלא  .70%בקמח הזה הפרידו את הגרעין למרכיביו השונים ,טחנו את המרכיבים
והרכיבו מחדש ,אך רק עם  70%מהסובין.
הדרך היחידה לקנות קמח  100%מלא היא לבדוק שרשום על האריזה 100%" :קמח מלא" ו"נטחן
מגרגר החיטה בשלמותו" .אם המשפטים הללו לא מופיעים ,ככל הנראה שלא מדובר בקמח 100%
מלא .אדגיש :רק נוכחות שני המשפטים הללו ילמדו אותנו ,שנוכל לקבל מהקמח את מלוא
הפוטנציאל הבריאותי הגלום בגרעין החיטה.
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הקמח המלא מכיל כמובן גם סובין .הקמח עשיר בסיבים תזונתיים ,בוויטמינים ובמינרלים ,מספק
פחמימות מורכבות ואנרגיה זמינה ,ומסייע לתחושת השובע.
מחקר הוכיח שללחם מקמח מורכב ) 90%-70%וכדומה( יש אינדקס גליקמי זהה לקמח לבן ולעומת
זאת ,רק ללחם מקמח מלא שנטחן בכל הגרעין ,יש אינדקס גליקמי נמוך ב.30%-
מקור :ד''ר נסטור ליפובצקי.

לקמח מלא חיי מדף קצרים יותר מאשר לקמח לבן ולכן יש לבדוק תאריך תפוגה בעת הרכישה.
לקמח מלא יש יכולת ספיגת מים גבוהה ומרכיבי הקמח המלא ,מקשים מעט על היווצרות רשת
הגלוטן ולכן ייקח מעט יותר זמן לפיתוחה.
הקמח כהה יותר מקמח לבן וטעמו טוב ועשיר יותר.
יש להביא בחשבון שקמח מלא יוצר בצק מעט "דחוס" יותר מקמח לבן ולכן חלק מהמתכונים,
משלבים קמחים מלאים בתוספת של "קמח לחם".
●

אם רוצים להגדיל את כמות הקמח המלא ל  75%ומעלה ,יש להביא בחשבון את ספיגת
המים ולהגדיל את כמות הנוזלים .החישוב הוא בערך  14גרם )כף( תוספת מים ,לכל 50
גרם קמח מלא )שמחליף קמח לבן(.

קמח שיפון Rye flour -
קמח שיפון קיים בגרסאות רבות לפי צבע ולפי דרגת הפירוק ) (Extractionכגון קמח כהה ,בהיר,
מלא ,ומלא  .100%המדד הגליקמי שלו נמוך )בשימוש בקמח  100%שיפון מלא מכל הגרעין(
ונחשב טעים ובריא .לאחר אכילת לחם מקמח שיפון רמת הסוכר בדם נמוכה באופן יחסי וגורמת
להפרשה מתונה של אינסולין .תהליך זה מיטיב עם איזון רמות הסוכר בדם ,ובשל כך לחם שיפון
מומלץ לחולי סוכרת .כמות הגלוטן הנמוכה ,מאפשרת לאנשים בעלי קיבה רגישה ליהנות מלחם
שיפון להבדיל מלחם המבוסס על קמח לבן.
קמח שיפון הוא קמח נפוץ ואהוב על אופי הלחם אך מעט מאד אופי לחם מצליחים להפיק מהשיפון
את המיטב .הקמח שונה משמעותית מקמח חיטה.
קמח השיפון מכיל יותר סוכרים מקמח חיטה ולכן הוא תוסס במהירות רבה יותר מאשר קמח חיטה
ומתאים מאד להתחלת מחמצת.
הרכב החלבונים של השיפון שונה משמעותית מהחיטה מכיוון שלמרות שהשיפון מכיל את החלבון
גליאדין ומכיל גלוטלין )דומה לגלוטנין אך לא זהה( ,השיפון מכיל גם פנטוסאן )סוג של רב סוכר( אשר
סופג נוזלים ומתחרה בחלבונים על הלחות ולכן מונע את היקשרות הגלוטן ,כך שלא ניתן להגיע
בלחם שיפון לרשת גלוטן .השיפון עשיר מאד בסובין  -בסיבים שגם סופגים הרבה מים )יותר מאשר
חיטה( .משמעות כל הכתוב מעלה היא שאופה שלא מטפל נכון בבצק שיפון  100%עלול להיכשל ,כי
כל התהליכים שונים באופן משמעותי מאשר עם קמח חיטה.
לבצק יש תכונה להפוך דביק במיוחד בגלל הפנטוסאן ואם זה לא מספיק ,בשיפון יש אנזים "אכזרי"
בשם עמילאז בכמות גדולה יותר מאשר בקמח חיטה שפוגע במרקם הלחם והופך אותו לגומי במקום
לפירורים )התהליך מוכר בספרות בשם  .(Starch Attackהאנזים הזה למעשה עמיד לחום האפייה
ופעיל במהלכה ולכן עושה לנו שמות בבצק.
אם נרצה לאפות עם אחוז שיפון גבוה ,ומכיוון שהשיפון מכיל כמות גדולה של אנזים עמילאז שעלול
לפגוע במרקם הלחם ,אנו נזדקק לסביבה חומצית יותר מהרגיל לפירוק האנזים.
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קבלת סביבה חומצית נעשית בראש ובראשונה על ידי שימוש בשאור ולעתים נמצא שימוש בתוספת
חומרים אחרים מחזקי חומציות כגון דבש הדרים ,יוגורט או לתת נוזלית עם אנזים פעיל.
מומלץ לעבוד עם כמות גדולה יחסית של מחמצת שאור על בסיס שיפון ואף לייצר בצק מקדים
ממחמצת שיפון ומים עם תסיסה ארוכה ,שיתרמו לחומציות ואף "יילחמו" בחומצה הפיטית שקיימת
בציפוי הסובין ומפריעה לגוף שלנו לספוג מינרלים חיוניים.
בצק על בסיס שיפון ,מצריך יחסית הרבה נוזלים בגלל יכולת הספיגה שלו )סיבים ופנטוסאן(.
אם הרכב הקמחים שלנו יעבור  90%שיפון ,לא ממש לשים את הבצק אלא "מערבבים" את הלחם
במהירות אטית במיוחד )כדי לא לשבור את הפנטוסאן שישחרר לנו מים( עד לקבלת תערובת אחידה
ורטובה למשך דקות ספורות בלבד ואסור לייבש את הבצק עם תוספת קמח.
יש טכניקה של חליטת חלק מקמח השיפון במים רותחים ) 65-75מעלות( וקירור העיסה במשך כמה
שעות לפני ערבוב המרכיבים .התהליך למעשה מבשל את העמילן ופועל פיזית על החלבונים ,מקשה
אותם והופך אותם לג'ל אשר מקל על יצירת המבנה של הלחם.
ללחמי שיפון מלא מומלץ להכין בצק מקדים קשה ,עם כמות יחסית גדולה של מחמצת שיפון ,חלק
מקמח השיפון וחלק מהמים מהמתכון ולפזר מעל מעט קמח שיפון .חשוב מאד להשגיח על הבצק
כדי לא להגיע לתסיסת יתר.
בבצקי שיפון מלא לא נבצע אוטוליזה כלל ,מכיוון שהאוטוליזה לא תעזור לנו ליצירת הגלוטן ולהפך,
תתרום לחמיצות של הלחם.
התסיסה הראשונה תתקצר ככל שאחוז השיפון יעלה כדי לא לקבל חמיצות גדולה מדי.
להלן נוסחאות כלליות המבוססות על מידע של ג'פרי המלמן לטיפול בשיפון באופן מדורג:
●

בצק שיכיל עד  50%שיפון  3 -דקות במהירות ראשונה וארבע דקות במהירות שנייה .חום
הבצק  24מעלות .בבצק כזה צריך להיות לאחר הערבוב פיתוח גלוטן מורגש .תסיסה
ראשונה  60דקות.

●

בצק שיכיל  50%עד  70%שיפון  3 -דקות במהירות ראשונה ושתי דקות במהירות שנייה.
חום הבצק  25מעלות .בבצק כזה צריך להיות לאחר הערבוב פיתוח גלוטן חלש .תסיסה
ראשונה  60-45דקות .בהתפחה מומלץ להניח עם תפר למטה בכלים או סלסילות שיכולות
לתמוך במבנה.

●

בצק שיכיל  70%עד  90%שיפון  4 -דקות במהירות ראשונה ו  1.5-2דקות במהירות
שנייה .חום הבצק  26מעלות .בבצק כזה צריך להיות לאחר הערבוב פיתוח גלוטן חלש מאד
ועדין .תסיסה ראשונה  20-30דקות .בהתפחה מומלץ להניח עם תפר למטה בכלים או
סלסילות שיכולות לתמוך במבנה.

●

בצק שיכיל  90%עד  100%שיפון  -ערבוב רק במהירות ראשונה .חום הבצק  28מעלות.
בבצק כזה אין פיתוח גלוטן ופשוט נערבב מספר דקות עד למשחה חלקה .בבצק המכיל
 100%שיפון ,אין חשיבות רבה לעליית חום הבצק בזמן הלישה כי אין בבצק בנייה של רשת
גלוטן שעלולה לקרוס .תסיסה ראשונה  10-20דקות .אין גם שום טעם בקיפולים בבצקים
הללו בגלל הגלוטן .בהתפחה מומלץ להניח עם תפר למטה בכלים או סלסילות שיכולות
לתמוך במבנה .מומלץ לתת לבצק העשוי מ 100%-שיפון מלא ,מכת חום גבוהה )חום
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מקסימלי( בהתחלה כדי להביא את הבצק לחום הפנימי בו הבצק יתחיל להיאפות .ניתן
להתפיח ישירות בתבנית האפייה אך עם התפר למעלה שישמש כפתח לשחרור אדים.
חשוב לציין כי הנוסחאות הללו מייצגות קו חשיבה נפוץ ומקובל בעולם הבולנז'רי )אפיית הלחמים(
המודרני ,אך הן לא "אמת מוחלטת" ויש דרכים נוספות לעבוד עם שיפון.
טיפ:
●
●
●
●
●

לחמי שיפון מלא חייבים להיכנס לתנור בין  80%ל 90%-תפיחה ולא יותר מכך ,כדי לא
"ליפול" בתנור.
חלק מתהליך האפייה של השיפון זה הקירור לאחר האפייה וחובה לקרר את הלחם לחלוטין
לפני פריסה.
הלחם במיטבו לאחר מנוחה בין  24-12שעות )ולעתים אף  (48בהתאם לאחוז השיפון.
ככל שאחוז השיפון עולה ,כך יש להמתין יותר זמן לאחר האפייה.
מכיוון שהלחמים הללו יחסית דחוסים ,עדיף לפרוס אותם לפרוסות דקות.

קמח כוסמין Spelt Flour -
כוסמין הוא תת מין של החיטה ונחשב לאחד מזני החיטה הוותיקים )עוד מתקופת הברונזה(.
הקמח טעים במיוחד ויכול להתאים לאנשים שסובלים מרגישות לגלוטן )NCGS- Non Celiac
 (Gluten Sensitivityאך לא לחולי צליאק.
הלחם מכוסמין מלא מעט דחוס יותר מלחם המבוסס על קמח חיטה וטעמו אגוזי ועשיר.
קיים קמח כוסמין בדרגות חליצה  -פירוק ) (Extractionשונות החל מ 70% -ועד .100%
שילוב קמח הכוסמין המלא  100%שנטחן מכל הגרעין יוצר לחם בריא וטעים יותר מקמח לבן .המדד
הגליקמי יהיה נמוך יותר ,עשיר בוויטמין  ,Eבוויטמינים  Bקומפלקס וכן במינרלים שונים כגון סידן,
מגנזיום ,סלניום ,ברזל ,ואבץ.
קמח  100%כוסמין מלא נחשב קל יותר לעיכול מקמח לבן.
אפשר להשיג קמח כוסמין  70%וכדומה אך ערכו הבריאותי נמוך יותר.
לכוסמין מלא  100%למרות רמת החלבון הכללית הגבוהה ) ,(16%כמות חלבון גליאדין גבוהה
לעומת חלבון הגלוטנין ) .(1:3עובדה זאת מתבטאת בתכונתו הידועה של הכוסמין "להימרח"
ולהשתטח עקב המחסור בגלוטנין האחראי על האלסטיות ויכולת הבצק לשמור על צורתו .מבחינת
מרקם פנימי ,ניתן בהחלט להגיע למרקם פנימי פתוח ונאה עם כוסמין אם נבצע עיבוד ותהליכים
נכונים.
בצק מקמח כוסמין דורש לישה יחסית קצרה יותר ועדינה כדי לחזק את רשת הגלוטן ,מומלץ להוסיף
את המלח כבר בשלב הראשוני של ערבוב החומרים כדי לכווץ את רשת הגלוטן ובעצם לייצר לה
מתח פנים.
לקמח כוסמין יש יכולת ספיגת מים שונה מקמח חיטה ולרוב נמוכה יותר באופן יחסי ,אם כי גם עם
כוסמין ניתן להגיע להידרציות גבוהות יחסית בטכניקה נכונה.
בחריצת בצק מכוסמין יש להיזהר מחריצים עמוקים כיוון שרשת הגלוטן עדינה יותר.
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להמרה מקמח חיטה לכוסמין מקובל להחסיר  15%-10%מכמות הנוזל היחסי לקמח.
לדוגמה מ  500גרם קמח חיטה ו  300מ"ל מים ,נשתמש ב 500-גרם קמח כוסמין ו  270מ"ל מים.

קמח סמולינה דורום Semola \ Durum Flour -
חיטת דורום הנה חיטה קשה המאופיינת באחוזי חלבון גבוהים וצבע זהוב אופייני .שמה נודע בעיקר
כחיטת לפסטה אך ,למרות שבצקים מבוססים על דורום אינם פשוטים לעבודה ,לחמים אלו מוצלחים
וטעימים במיוחד.
הרוב המוחלט של סוגי החיטה שמקורן באזורינו הוא חיטת דורום וסביר להניח שהלחמים המקוריים
שנעשו בישראל היו לחמי דורום בגרסה כזאת או אחרת.

קמחי המקור/קמחים עתיקים :איינקורן Einkorn -
קמח מזן חיטה עתיק ,טעים ובריא שעבר טיפוח  -השבחה )לא מדובר בתהליך מעבדתי .בני האדם
זרעו את הזרעים החזקים והטובים כדי לשפר את "הברירה הטבעית"( .הזן לא עבר הכלאה גנטית
במהלך השנים ,כך שהזן נשמר כבמקור.
האיינקורן הוא אחד הזנים הקדומים שתורבת וטופח על ידי האדם והתפתח דווקא באזורינו .נמצאו
עדויות לאיינקורן בדרום טורקיה ,ובעירק .הזן הזה גודל בארץ משך שנים רבות עד שנזנח )שלא
בצדק( לפני כמה עשרות שנים על ידי החיטה המודרנית שאותה קל יותר לגדל ולהפיק ממנה קמח.
לדאבוני השיקולים הכלכליים של קלות הגידול ,התפוקה הגבוהה ונפח התוצר של החיטה הלבנה
המודרנית ,גברו על שיקולי האיכות של החיטים הקדומות.
הקמח מכיל יותר ויטמינים ומינרלים והערך התזונתי שלו גבוה במיוחד .מולקולת גלוטן בחיטה
המודרנית ארוכה פי  2ממולקולת גלוטן בזנים הקדומים של החיטה .לכן גלוטן החיטה "המודרני"
קשה יותר לעיכול לעומת האיינקורן שנחשב קל לעיכול מומלץ לאנשים שסובלים מרגישות לגלוטן
)לא צליאק( לנסות ולצרוך לחם המבוסס על איינקורן.
תפוקת הגידול של הדגן נמוכה ולכן מחיר הדגן גבוה יותר מחיטה.
קרדיולוג בשם דוקטור וויליאם דיוויס דיווח כי רמות הסוכר בדם לאחר אכילת לחם המבוסס על חיטת
איינקורן היו נמוכות משמעותית מאשר לאחר אכילת לחם המבוסס על קמח מחיטה לבנה אך יש
לבצע מחקר מקיף כדי לאשש את העובדות .חשוב לציין כי הערך הבריאותי מושג בטחינה של קמח
מלא .100%
לשמחתי הרבה השימוש בקמח הזה תופס תאוצה רבה בשנים האחרונות והקמח יכול להחליף חלק
ניכר מהשימושים של קמח חיטה לבן.
התכונות העיקריות הנוגעות לאפייה הן גלוטן חלש  -פחות אלסטי ,תפיחה בינונית ולא גבוהה.
ספיגת המים של האיינקורן נמוכה יותר מאשר לקמח חיטה לבן ולכן אל תעלו בהידרציה מעבר ל-
) 75%ניתן להגיע גם ל 80%-אך מכיוון שהגלוטן חלש ,הלחם יצא שטוח .במתכונים עם הידרציה
גבוהה ,תפחיתו את כמות המים בהתאם.
לא לשים בצק המבוסס על איינקורן מעבר לארבע דקות ,במהירות נמוכה ובעדינות ,ללא תוספות,
כדי לא לפגוע בגלוטן.
קמח האיינקורן המלא ,מגיב נהדר לשימוש במחמצת קשה  -חומצית ובכלל נהדר לכל שימוש
במטבח.
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קמחי המקור/קמחים עתיקים :אמר Emmer
קמח מזן חיטה עתיק ,טעים ובריא שעבר טיפוח  -השבחה )לא מדובר בתהליך מעבדתי .בני האדם
זרעו את הזרעים החזקים והטובים כדי לשפר את "הברירה הטבעית"( .הזן לא עבר הכלאה גנטית
במהלך השנים ,כך שהזן נשמר כבמקור.
זן אמר היה בשימוש בארץ ישראל עוד לפני תקופת בית ראשון והתגלה באזור ראש פינה בתחילת
המאה ה .20-בחיטה המודרנית ישנם  70%פחמימות 10% ,עד  15%סיבים וחלבונים והשאר שומן.
בחיטה מזן אמר ישנם  28%חלבון.
אמר היא החיטה הידועה שמצא האגרונום אהרונסון ונודעה בארץ בתור "אם החיטה" למרות
שלהבנתי התואר הזה מגיע דווקא לאיינקורן שקדם לחיטת אמר.
הקמח מכיל יותר ויטמינים ומינרלים והערך התזונתי שלו גבוה במיוחד .מולקולת גלוטן בחיטה
המודרנית ארוכה פי  2ממולקולת גלוטן בזנים הקדומים של החיטה .לכן גלוטן החיטה "המודרני"
קשה יותר לעיכול .תפוקת הגידול של הדגן נמוכה ולכן מחיר הדגן גבוה יותר מחיטה.
לשמחתי הרבה השימוש בקמח זה תופס תאוצה רבה בשנים האחרונות.
התכונות העיקריות הנוגעות לאפייה הן בצק די דביק ולא קל לעבודה ,גלוטן חלש  -פחות אלסטי,
תפיחה בינונית ולא גבוהה.

קמחי המקור/קמחים עתיקים :קמח קמוט  -חורסאן Kamut -
חיטת הקמוט ) (khorasanזו קרובת משפחה עתיקה של חיטת הדורום המאופיינת בגרגרים גדולים,
תפוחים ומעוקלים שלא עברו הכלאה גנטית אלא השבחה בלבד ולכן מכילה כמות נכבדה של
מינרלים כגון סלניום ,נחושת ,ברזל ,אבץ ומגנזיום .חיטת הקמוט נמצאה באגן הים התיכון במדינות
כגון עירק ,סוריה ועדויות לקמוט נמצאו גם בקברים במצרים העתיקה.
חיטת הקמוט חזרה לגידול בשנות הארבעים של המאה העשרים על ידי חקלאי אמריקאי בשם בוב
קין ומגודלת בארה"ב רק בגידולים אורגניים ושם אף נקבעו תקנות לגידול הזן הזה לפי הנחיות
מדויקות.
חיטת הקמוט בעלת גוון צהבהב ונחשבת קלה לעיכול לאור העובדה שהחיטה לא עברה הכלאה
וניתנת לצריכה על ידי אנשים שלהם יש רגישות מסוימת לגלוטן החיטה הלבנה )לא לצליאקים(.
לקמוט יש אחוז גבוה של חלבון המאפשר יצירת גלוטן אך להבדיל מחיטה רגילה ,לקמוט יש כמות
חלבוני גליאדין יותר מאשר גלוטנין מה שמשפיע על תכונות הבצק .הבצק שמתקבל עדין מאד ,פחות
גמיש אך בעל יכולות מתיחה ,יכולת ספיגה של מים גבוהה ) 10%יותר מחיטה( וניחן בטעם אגוזי
שמזכיר חמאה ומעניין.
מכיוון שאין לקמוט יכולת "להחזיק את הגלוטן" למשך זמן ארוך ,יש לבצע ערבוב ולישה קצרה מאד
של בערך  30%מהזמן אותו תקדישו ללישה של קמח חיטה לבן ולאחריו תתחיל קריסה של הגלוטן.
לאור הנתון הזה וכדי לנצל את המיטב בקמוט ,מומלץ לעבוד עם הקמוט בהידרציה מעט גבוהה יותר
מאשר עם קמח מחיטה לבנה ולאחר הערבוב והלישה הקצרה ,לעבור לשיטת מתיחה וקיפולים
בעדינות כדי לא לפגוע ברשת הגלוטן.

91

ניתן להשתמש בקמוט להעשרת טעם הלחם ועקב תכונותיו ,לחם שמבוסס על קמוט ,צפוי להיות
בעל נפח נמוך יותר מאשר בקמח חיטה לבנה .גם עיצוב הלחם חייב להיות עדין וחופשי יותר מאשר
בלחם המבוסס על חיטה לבנה בדומה ללחמים עם הידרציה גבוהה והחריצה חייבת להיות עדינה
יותר.

קמח טף Teff Flour - Eragrostis Tef -
קמח הטף נחשב דגן וותיק מאד ממשפחת הדוחן ונמצא בשימוש בעיקר באתיופיה ,אוסטרליה והודו.
גודלו הפיזי קטן וקיים בגוון בהיר ובגוון חום.
הטף בגוון הבהיר נחשב קל יותר לעיכול ונפוץ יותר בשימוש.
הטף בגוון הכהה" ,כבד" יותר לעיכול לבעלי מערכת עיכול רגישה אך עשיר יותר מבחינה תזונתית.
לקמח טף יש תכולה גבוהה של חלבון ,ברזל וסידן והוא ללא גלוטן.
הקמח הבהיר משמש לאפיית הלחם האתיופי המסורתי האינג'ירה ,או בשילוב עם קמחים נוספים,
לאפיית לחם בטעם ייחודי ועשיר.
לאפיית לחמים נשתמש בד"כ ב 10-15%-מהזן הבהיר כתוספת לקמחי חיטה ולכן תבדקו איזה זן
אתם רוכשים.

קמח דוחן Millet Flour -
קמח דוחן הוא זן וותיק מאד של דגן ונמצא בשימוש בעולם ובעיקר בהודו ובאפריקה.
הדוחן מכיל מינרלים רבים ,לציטין ,חומצה פיטית וחומצות אמינו .הקמח אינו מכיל גלוטן.
אם נשתמש בקמח דוחן ,אז נשתמש רק באחוז נמוך מאד של דוחן מתמהיל הקמחים.

קמח שעורה Barley Flour -
אפשר להוסיף מעט קמח שעורה )לא יותר מ -מסך  10%מתמהיל הקמחים( כדי להוסיף טעם ייחודי
וליהנות מהסיבים התזונתיים ,והמינרלים שמכיל הקמח.
בשימוש בקמח מלא שנטחן מכל הגרעין ) 100%מלא( ,המדד הגליקמי יהיה נמוך.
הקמח לא גמיש ,כמעט שלא תופח ,דחוס ומכיל מעט מאד גלוטן.

92

קמח תירס  , Corn Flour -קמח תפוחי אדמה Potato Flour -
קמח תפוחי אדמה אינו דגן .קמח תפוחי אדמה וקמח התירס לא מכילים גלוטן וערכם הבריאותי
המוסף נמוך.
אלו קמחים שלא תופחים ,גורמים לבצק דחוס יותר ולא תורמים ליציבות הלחם ולכן נוסיף מהקמחים
הללו למטרת גיוון בלבד.
אסור להתבלבל בין קמח תירס לבין קורנפלור ) (Corn starch vs Corn mealולכן נרכוש לצרכינו
רק קמח תירס ולא קורנפלור .ונראה לי שהמינוח בעברית לא ממש ברור כי קורנפלור )בתרגום
מאנגלית הפירוש הוא קמח תירס( .קיים קמח תירס צהבהב ,לבן ואף קיים סוג כחול.
נשתמש לעתים בקמח תירס לקימוח תבניות ומשטחי עבודה .ישנם מתכונים העושים שימוש במי
בישול של תפוחי אדמה ואז נקבל תוספת מעניינת של טעם ונוזל עשיר בעמילן.

קמח כוסמת  ,Buckwheat Flour -קמח קינואה  , Quinoa Flour -קמח אמרנט -
ירבוז Amaranth -
כל הנ"ל אינם דגנים ולכן אינם מכילים גלוטן.
לעתים נוסיף קמחים אלו באחוזים נמוכים ,כדי להוסיף טעמים ייחודיים ,מינרלים וויטמינים.
אלו קמחים שלא תופחים ,גורמים לבצק דחוס יותר ,לא תורמים ליציבות הלחם וסופגים הרבה
נוזלים.
קמח כוסמת עשיר מאד בברזל ,קינואה מכיל חלבון צמחי וחומצות אמינו חשובות וקמח אמרנט עשיר
בחלבון ,סיבים וברזל.
שימו לב שתהליך הקלייה המקדים מקלקל את רוב היתרונות הבריאותיים לחומרי הגלם הללו ולכן
נשתדל לרכוש את חומרי הגלם לא קלויים.
טיפ :אם נשתמש בקמחים הללו ,אז רק במינון של עד  5%בלבד מסך הקמחים ,כדי לקבל מרקם
שאינו דחוס מדי ונעים וכדי שהטעם לא ישתלט.

קמח אורז Rice Flour -
קמח אורז אינו מכיל גלוטן ,ולאפיית לחמים אנו משתמשים בד"כ בקמח טחון גס לקימוח כלים כגון
סלסילות התפחה ואת המרדה.

מים Water -
מים " -סם החיים" בשילוב עם קמח מאפשרים את יצירת המופת שנקראת לחם לסוגיו השונים.
גם אם לא נשתמש במים לתהליך אלא בנוזל אחר כגון בירה ,בסופו של דבר מדובר במים ובלי מים
אין לחם.
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לבד מההרטבה ,המים מאפשרים לחלבונים ולעמילן את הפעילות ותורמים לנפח הלחם ולרכותו
ובמהלך האפייה ,כשהמים הופכים לאדים ,המים מספקים נפח נוסף ללחם.
מים הם כלי העבודה המרכזי של הבולנז'ר בכמה תחומים מרכזים:
 .1טמפרטורת הבצק )באמצעות הוספת מים בטמפרטורה על בי בחירתנו ,נוכל לקבוע את
אורך התהליכים ועל כך ארחיב בהמשך(.
 .2אופי מרקם הבצק  -רך או קשה ובמידה מסוימת ,חורים גדולים או קטנים במרקם הלחם
)באמצעות שליטת האופה על כמות המים שיוסיף לקמח(.
המים מכילים בתוכם מלחים שונים ,אבנית וכדומה )קלציום ,מלחי מגנזיום ועוד( המומסים או צפים
במים ובדרך כלל אנו כלל לא רואים אותם .ישנם מדדים מקצועיים המודדים את קשיות המים )או את
רכות המים( ומים בקשיות ממוצעת ,תורמים את המלחים שלהם לחיזוק רשת הגלוטן.
רשות המים מוסיפה כלור למים אשר לא אמור להפריע )במינוים אותם מוסיפים למים בארץ( אך
תיתכן השפעה על טעם הלחם וריחו .אם מבחינים בבעיה ניתן למלא כלי במים ולתת לו לעמוד
מספר שעות ובמהלכן ,הכלור בד"כ מתאדה .אם בכל זאת הבעיה נמשכת ,מומלץ להשתמש במקור
מים חילופי.
כשהמים מכילים אבנית בכמות רבה מדי )מים קשים מדי( ,תיתכן לנו בעיה .מים בקשיות מעל 180
חלקיקים לליטר ) PPM 180או  180מ"ג לליטר( יגרמו לגלוטן להתקשח יתר על המידה ואז נאלץ
להוסיף יותר שמרים או מאלט ,כדי לתקן את המצב.
מצד השני ,אם יש במים פחות מ 120-חלקיקים לליטר )כשהמים רכים מדי( ,נקבל בצק דביק ואז
נאלץ פשוט להשתמש בפחות מים )או להוסיף מלח( ולמרות שהבצק ייראה כנדרש ,לבצק יהיה
פחות כוח להחזיק גז ולכן הלחם הסופי יהיה פחות תפוח ומרקם הלחם ישתנה.
לחומציות יש השפעה משמעותית על הטעם ,המרקם והארומה של הלחם.
אם דרגת האלקליות של המים עולה מעל  ,PH 8רמת התפקוד של השמרים והחיידקים נפגעת .גם
הפעילות של האנזימים נפגעת ברמת  PHגבוהה מדי .רמת  PHשל  4עד  5.5היא אופטימלית
לאפיית לחמים למתכונים סטנדרטיים.
מאפייני המים בארץ ברמה סבירה והמאפיינים דומים בדרך כלל ממקום למקום ,אך ללא בדיקות ,לא
נוכל לדעת את הנתונים לאשורם .אני לא מצפה שברמת האופה הביתי יעשו בדיקות לחומציות
ולקשיות המים ,אך ברמת המאפייה ,לא פעם עושים בדיקות אשר יעידו על מקור לבעיות.
בכל מקרה ,אם יש למים ריח או טעם לא טוב ,ברור שהם לא מתאימים לאפייה של לחמים .כמו כן,
אם המים מכילים חלקיקים רבים ,או שצבע המים אינו שקוף ונראה לבן מדי ,ייתכן והם מכילים כמות
מינרלים גדולה ולכן כדאי להשתמש במים מסוננים או פשוט לתת למים לעמוד מספר שעות לפני
האפייה כך שהחלקיקים הגדולים ישקעו לתחתית וכדומה.
כמות המים בבצק נקראת הידרציה ) .(Hydrationבשנים האחרונות יש נטייה לעלייה מתמדת
בכמות ההידרציה בבצקים .במידה סבירה יש לבצקים בהידרציה גבוהה כמה יתרונות אך יש בפירוש
נטייה גוברת להגזמה בעניין.
הגורמים המשתנים שנמצאים בדגנים וסופגים מים בקמח ) (Water absorptionהם:
 .1פנטוסאן )סוג של רב סוכר( אשר סופג נוזלים ומתחרה בחלבונים על המים.
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 .2עמילן פגום) :בין  2ועד  16%מהקמח( סופג בשל בקיעים וסדקים על השכבה החיצונית של
גרגר העמילן.
 .3כמות החלבון) :בין  8ועד  16%מהקמח( סופג מים ואף מסיס במים.
 .4תוספת מלאכותית של גלוטן לקמח  -חלבונים ראה סעיף קודם.

שמרים  -כללי  -מנגנון העבודה בקמח
שמרים אלו נבגים  -פטריות חד תאיות .יש אלפי זנים של שמרים .פעולת השמרים מתחילה
כשנוצרים להם התנאים המתאימים )לחות ,חום וקמח(.
השמרים מעבדים את הסוכרים )קודם את המורכבים ואח"כ את הפשוטים( וכפועל יוצא של העיבוד -
נקבל את פעילות התסיסה שבמהלכה השמרים פולטים פחמן הדו חמצני ואתנול )ממשפחת הכוהל(
שמתאדה באפיה אך משאיר טעמים משובחים .בגדול ניתן לומר שהשמרים צורכים סוכר )גלוקוז(
כדי לייצר תרכובות שהם צריכים לצמיחה וכדי ליצור אנרגיה לתגובות אחרות.
מולקולת גלוקוז מכילה אנרגיה האצורה בתוך הקשרים בין אטומי הפחמן שלה .האנרגיה משתחררת
כשהמולקולה מפורקת על ידי האנזימים והתגובות האנרגיה מומרת בחלקה לאנרגיה כימית והשאר
משוחרר כחום לבצק.
שמרים משתמשים בשני מסלולים מטבוליים עבור צריכת גלוקוז.
●
●

ללא נוכחות חמצן מספקת ,השמרים ממירים כל מולקולה של חומצת פירובט ליחידה אחת
של אתנול וליחידה אחת של דו תחמוצת הפחמן ואז נראה בעיקר את פעילות התסיסה.
בנוכחות החמצן מספקת ,השמרים מפרקים שתי מולקולות חומצת פירובט לשש )!(
מולקולות של פחמן דו חמצני )שזה הגז = תפיחה( ואז השמרים מכפילים את עצמם בתלות
בטמפרטורה.

לנו כאופי לחם חשוב לזהות את התסיסה בשיאה ולכן עלינו לדעת שייצור הגז הוא פונקציה של זמן
התסיסה .אפשר לתיאור בפשטות כתסיסה משמעותית בזמן שהשמרים אוכלים את הסוכרים
המורכבים ,ירידה קלה בתסיסה ,תסיסה משמעותית נוספת כשהשמרים אוכלים את הסוכרים
הפשוטים ואח"כ ירידה משמעותית בתסיסה.
אחרי כל ה"בלה-בלה" הכימי יש מסקנות חשובות:
●
●
●
●
●

כדי לקבל נפח גבוה ,חייבים להחדיר רמת חמצן מספקת לבצק בתהליכים של ערבוב ולישה
איכותיים וממצים .אדגיש שחייבים להיזהר מחמצון יתר.
חוסר בנוכחות חמצן ישפיע לא רק על הנפח אלא על הארומה של הלחם.
הסוכרים שנמצאים בבצק באופן טבעי ומשתחררים במהלך התסיסה וההתפחה ע"י
האנזימים חשובים מאד לעבודת השמרים.
ניתן לבצע תהליכי התססה והתפחה ארוכים בטמפרטורה מבוקרת כדי לפתח את הטעמים.
כתוצאה מפעילות השמרים משתחררת אנרגיית חום לבצק .כלומר ללא כל פעולה פיזית,
חום הבצק יעלה ולכן חייבים להיזהר מחימום יתר שיפגע בגלוטן.

ביכולתנו לשלוט בכל הנ"ל ע"י בחירת חומרי גלם איכותיים ,ביצוע תהליכים נכונים ,ממצים ושליטה
בטמפרטורה הסביבתית.
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שמרי אופה Baker Yeast -
ההגדרה כ"שמרי אופה" ) (Saccharomyces cerevisiaeהיא כדי להדגיש שאנו לא מדברים על
שמרים להכנת בירה אלא לשמרים המיועדים לאפייה יבשים או לחים.
השמרים הלחים ניתנים לרכישה בתפזורת או כקובייה ולהם אורך חיים קצר לעומת היבשים שכיום
ארוזים בוואקום ולהם אורך חיים ארוך.
שמרי אופה מרוכזים מאד והטעם שלהם נחשב טעים פחות ,בהשוואה לשמרי בר \ פרא.
כדי לבדוק אם השמרים חיים ,נערבב שמרים עם מים פושרים ב 35-מעלות ועם מעט סוכר לעשר
דקות .אם תהיה תסיסה ,השמרים טובים לשימוש.
השמרים פעילים מאד בחום של  25עד  32מעלות ובסביבת לחות של כ.70%-
מקובל להוסיף שמרים יבשים ישירות לקמח ואילו את השמרים הלחים לפורר למים.
אם אתם משתמשים בשמרים ,עודף שמרים נותן טעם לא מוצלח ללחם ולכן נסו להשתמש בעיקרון
"פחות זה יותר" ,כלומר שימו פחות שמרים מהמתכון ותקבלו זמן תפיחה ארוך יותר לטובת הטעם
וכמובן נשתמש רק בכמות המינימלית של שמרים כדי להשלים את התפיחה.
כמות השמרים במתכון נעה לרוב בין  0.5-2.5%ממשקל הקמח והבחירה איזה כמות לשים משפיעה
לא מעט הן על מרקם הלחם ,על פרופיל הטעמים שלו ועל זמן ההכנה  -אורך התהליכים.

שמרי בר /פרא  /Wild Yeast -שמרי שאור
כאן מדובר על משפחה שלמה של סוגי שמרים הנמצאים בתרביות שאור .בדומה לשמרים
התעשייתיים גם הם מפרקים סוכרים לאלכוהול ופחמן דו-חמצני .הסוגיה כיצד מגיעים השמרים הללו
לשאור היא נושא רווי מחלוקות הן בעולם המחקר והן בין אופים.שמרי בר \ פרא אלו לא שמרים
שאפשר לרכוש .הכינוי "שמרי פרא" מתייחס בפי האופים לשמרים שאותם נפיק מערבוב קמח ומים.
כשאנו מכינים בלילה מקמח ומים ומתסיסים את הבלילה ,תוך מספר ימים נראה את תוצאות
הפעילות של השמרים המשמשים ליצירת לחם מחמצת שאור יחד עם החיידקים.
ישנם אופים שממליצים להשתמש בנוזלים מתסיסת פירות וכדומה כדי להכין מחמצת.
למעשה ,תמצית הפירות דווקא מעכבת את התפתחות שמרי הפרא אך במקביל עוזרת למניעת
התפתחות חיידקים "רעים" ומשאירה טעמים ,צבע וניחוחות במחמצת.
שימו לב שעם כל רענון או שימוש ,הערך המוסף של הפרי נעלם לאיטו ושמרי הבר ישתלטו על
המחמצת.
הכנת המחמצת ותחזוקתה לשנים קדימה אינה דבר טריוויאלי ,אך מפיקה לחמים מדהימים.
ישנם מתכונים רבים המשלבים מחמצת שכוללת שמרי בר ,עם תוספת של שמרי אופה לבצק.

מלח Salt -
המלח נועד לכמה שימושים וביניהם:
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.2
.3
.4

הוספת טעם )והדגשת טעמים קיימים בבצק(.
חיזוק הקשרים החלבוניים ובכך הידוק רשת הגלוטן כדי להחזיק את הפחמן הדו חמצני
בתוך הבצק.
כחומר משמר ללחם.
השפעה מעכבת על התסיסה ופעילות השמרים.

המלח כפועל יוצא ,מאזן את התפיחה מכיוון שהוא מאט את התרבות השמרים ומאפשר להאריך את
התפיחה לשיפור הטעם .תפיחה ארוכה מייצרת "גוונים" בטעם ,שלא ניתן להשיגם בתפיחה קצרה.
חשוב לציין כי המלח עוזר רק עד גבול מסוים שבחצייתו ,המלח רק יקלקל.
המלח הוא היגרוסקופי )מושך ומחזיק את הלחות( ולכן השמרים למעשה "מתחרים" עם המלח על
המים עקב כך עדיף להוסיף מלח רק בשלב לאחר הלישה הראשונית וזה בדיוק השלב בו אנו צריכים
את עזרת המלח בהידוק רשת הגלוטן.
יש כאלו שממיסים את המלח במים וכדי להטמיע בבצק "לוחצים" את הנוזל פנימה .שיטה זו
מבטיחה טעם מאוזן יותר של המלח בצק בלישה ידנית.
כעיקרון כמות המלח תהיה  1.5%מהמסה של הקמח+מים לבצק ב 60%-הידרציה ,או  2%מהקמח
ב 80%-הידרציה ואז הכמות עולה או יורדת ב 0.2%-לכל  10%הידרציה .חשוב לסייג שמבחינה
בריאותית מומלץ לא לעבור  1.7%אך מובן שלאור הרשום מעלה ,תהיה לכך השפעה משמעותית על
הגלוטן בבצק וטעמו של הלחם.
הסיבה מדוע לחשב את המלח כאחוז ממשקל הבצק ולא ממשקל הקמח היא ההידרציה והשפעתה
על הבצק.
ככל שנרים את כמות הנוזלים לאותו משקל קמח ,למעשה הקטנו את השפעת המלח הכוללת בבצק
ועל הגלוטן ולכן נתייחס למלח כאחוז ממשקל הבצק המשקלל את הנוזלים והמוצקים יחדיו .הטיפ
באדיבות אמיר צלאל ואנומראל עוגן.
יש כיום עשרות סוגים של מלח .החל במלח רגיל וכלה במלח אקזוטי כזה או אחר .אני חושב שלאור
האחוז הנמוך בו אנו משתמשים במלח ,אין למלחים האקזוטיים והיקרים תרומה משמעותית לטעם
וניתן לעבוד עם מלח טחון דק רגיל ותו לא .מכיוון שהמלח טחון דק ,הוא יתמוסס במהירות במים
ובבצק .הסייגים היחידים שלי הם על מלח בתוספת יוד שאולי תורם לבריאות ,אך מוסיף טעם מריר
קמעה ללחם .כמו כן אמליץ בחום לרכוש מלח ללא חומר נגד התגיישות  -נתרן פרוציאניד )חומר
שתפקידו למנוע מהמלח להתגבש לגבישים(.

סוכר  Sugar -לבן או חום ,דבש  ,Honey -מייפל ,Maple syrup -
מולסה  ,Molasses -סילאן  ,Silan - Date Honey -סירופ לתת מתוק.
כל חומרי הגלם לעיל ,תורמים מתיקות ללחם ,טעם שונה ,ניחוח ,מזון לשמרים ,צבע כהה ללחם
וכמובן לקרום שיקבל גוון צהוב עד חום )תגובת מייארד שהיא תגובה כימית בין חומצת אמינו לסוכר
מחזר חום(.
כמו כן ,הסוכרים גורמים להעצמת טעמים ומקטינים את הרגשת החמיצות.
אפשר ואף מומלץ להמיר את הסוכר לדבש הדרים או סילאן טבעי ללא תוספת סוכר.
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יש לשים לב שדבש ,מולסה ,מייפל ,סירופ לתת מתוק וסילאן חייבים להיות מחושבים כחלק מאחוז
הנוזלים הכללי בבצק.
אם המתכון כולל סוכרים ,ניתן להוסיף סוכרים בכמות של  2-20%ממשקל הקמח.

לתת  -מאלט Malt -
הלתת הוא דגן בד"כ ממשפחת שעורה שעבר תהליך הנבטה  -הלתתה.
אפשר להשיג כמה סוגים של לתת כגון :לתת בהירה ,לתת כהה וסירופ לתת מתוק ששייך בכלל
לנוזלים המתוקים כגון דבש או סילאן,
בזמן ההנבטה נוצר בדגן אנזים עמילאז שמפרק את העמילן באופן הדרגתי לסוכרים פשוטים
המשמשים מזון לשמרים )אך מצד שני עלול לפגוע בגלוטן ולכן חייב להישמר איזון(.
בלתת בהירה לאחר ההנבטה ,מייבשים את הדגן בחום נמוך כדי לשמר את האנזים פעיל.
הלתת הכהה נטולת אנזימים להבדיל מהבהירה ,מכיוון שהיא נקלית בחום גבוה יותר אשר הורג את
האנזימים אך מעניקה צבע כהה לבצק ,מתיקות וגוון נוסף לטעם.
אפשר לקבל לתת באבקה או בנוזל )רכז(  ,Malted barley / Diastatic Malt Powder -עם אנזים
פעיל או בלעדיו ).(Nondiastatic malt
●
●
●

אין להוסיף לתת עם אנזים פעיל מעבר ל  0.5%מסך הקמחים בבצק מכיוון שהפעילות
האנזימטית העשירה עלולה לפגוע ברשת הגלוטן.
אסור לשכוח לחשב את הלתת כחלק מאחוז מהחומרים בבצק.
ניתן לרכוש לתת  -מאלט בחנויות המוכרים חומרי גלם לייצור בירה.

תוספות ללחם  -מוצקים
לאופה המתחיל מומלץ קודם להכין לחם כהלכה כמה פעמים כדי לצבור ניסיון וידע ורק אח"כ לשחק
עם התוספות מכיוון שהתוספות עלולות להכביד על הלחם ולפגוע בנפח .ברור שכל תוספת ללחם
מקובלת ,בתנאי שיאכלו אחר כך את הלחם.
מבחינה תזונתית חשוב לרכוש מוצרים אורגניים ,לא קלויים ,ללא תוספת מלח או סוכר כדי להפיק
מהם את הערך הבריאותי המוסף אף על פי שאנו מוותרים כביכול על צבע וטעם לתוספות.
אם נרצה להוסיף דגנים לבצק ,נראה שחלק מהמתכונים ממליצים להשרות אותם במים למשך לילה
לפני הוספתם ,ואז יתחיל תהליך הנבטה ,ערכם הבריאותי עולה משמעותית והדגנים לא יספגו את
מי הבצק.לעומתם ישנם אופים שאינם משרים כדי לקבל את הפריכות בדגנים והם מעוניינים להרגיש
את המרקם המעניין בלחם.
אפשר להוסיף גרעינים ,אגוזים ,זרעים ודגנים מכל העולה על הדעת וישנם מתכונים המכילים זרעי
תבלינים כגון כוסברה ,שומר ,כמון וכדומה.
יש לשים לב שהטעם של הזרעים משתלט על הלחם ולכן חשוב לשים כמות זרעים במידה המומלצת
בלבד.
אפשר כמובן לרכוש את הזרעים שלמים ,טחונים או לטחון בבית במטחנת קפה.
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כיוון שכל הזרעים מתחמצנים וסופגים לחות ,מומלץ לשמור אותם בהקפאה או לפחות בקירור ולטחון
ממש לפני שימוש.
אפשר להוסיף קקאו לקבלת צבע וארומה שוקולדית ,עשבי תיבול ,עגבניות מיובשות ,גבינות צהובות
קשות וכל העולה על הדעת אך יש להתחשב במאזן הכללי ובחוזק הטעמים.
● אין לחרוג בהגזמה מעבר להמלצת המתכון .אם בכל זאת נרצה להגדיל מעבר להמלצת
המתכון ,יש לחשב מחדש את כמות הנוזלים וכמות המוצקים כדי לאפשר לבצק להכיל את
כל התוספות.
● נוסיף תוספות בד"כ רק בדקה האחרונה של שלב הלישה ,לאחר יצירת רשת הגלוטן ונטמיע
אותם בעדינות כדי שהתוספות לא יקרעו את הרשת.
● יש להקפיד שהתוספות יהיו יבשות כדי לא לפגום במרקם הבצק.
● יש כאלו שמייבשים את התוספות במעט קמח כדי למנוע מצב בו התוספת "תצוף" לה בתוך
חור בלחם.
● אם לא מדובר בתוספת עם טעם דומיננטי במיוחד אלא תוספות כגון אגוזים וגרעינים ,אפשר
בגדול להשתמש ב"כלל אצבע שאומר שמשקל התוספת אמור להיות סביב  10%ממשקל
הבצק במתכון .אם התוספות יהיו פחותות מ  ,10%סביר שבקושי נרגיש אותם ,אם
התוספות יהיו יותר מ  10%יש סכנה של נזק למרקם הבצק.
לשיטתי תוספות ללחם דורשות זהירות והבנה של לחם ובצק .כמו תבלינים ומרכיבים בבישול צריכה
להיות התאמה ,קשר וסיבה להוספת תוספות לבצק וראוי לעשות זאת לאחר הבנה סבירה של
פרופילי טעמים של תסיסת בצק מדגנים שונים כדי להיות מסוגלים לעשות התאמות נכונות.

נבט חיטה Wheat Germ - Sprout -
נבט החיטה הוא תוספת נהדרת ללחם ומעשיר אותו מאד במינרלים ,ויטמינים ושומן.
קיים נבט חיטה טרי בצבע לבן צהבהב ונבט חיטה מיובש באבקה בצבע חום צהבהב.
נבט חיטה חייב להישמר בקירור כדי לשמר אותו מפני עובש .טחנות הקמח מוציאות את הנבט מרוב
סוגי הקמחים מכיוון שהנבט לא מאפשר חיי מדף ארוכים .הטחנות מוכרות את הנבט בנפרד.
קיימת אפשרות לקלות את נבט החיטה על מחבת יבשה וחמה לפני ההוספה לבצק )וכמובן לקרר
קודם לכן( ונזכה לטעם מעניין אך הערך הבריאותי הולך רובו ככולו לטמיון.
הוספת נבט חיטה בכמות גדולה תיתן ללחם טעם מתקתק.
יש לשים לב שחום האפייה גורם לאיבוד חלק מהתכונות הבריאותיות שבנבט ולכן אין היגיון ברור
בציפוי הלחם בנבט חיטה ,אך בהכנסתו כתוספת לבצק ,נקבל תוספת מדהימה המעניקה ערך מוסף
ללחם והעשרה בטעם ובמרקם.

סובין Bran -
סובין הוא קליפת הגרעין של הדגנים השונים .הסובין מכיל בעיקר פחמימות ומעט חלבון ושומן.
הסובין נחשב בריא לאור הסיבים התזונתיים שבו .הסיבים סופגים נוזלים ומביאים במהרה להרגשת
שובע ,משפרים את הפעילות הפרוביוטית בקיבה.
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הסיבים של החיטה לא מסיסים במים ולכן בכמות הנכונה ,מקלים על הפעילות בקיבה ומסייעים
לאיזון של רמת השומנים בדם.
כשאופים עם סובין ,מומלץ לעבוד עם קמח חזק בעל תכולת חלבון גבוהה מכיוון שקשה לבצק להתפתח
פיזית ולייצר רשת גלוטן יציבה בסביבה עשירה בסובין.
כשמשתמשים בסובין בכמות משמעותית מומלץ גם להגדיל מעט את אחוז השמרים ) (1-3%או את כמות
המחמצת ב 10-עד  20%בכדי לפצות על הקושי של הבצק להתפתח כשהוא מכיל סובין בכמות גדולה.
לאור ההגדלה של כמות המחמצת \ השמרים ,יש להקטין את זמן ההתפחה בהתאם.
חשוב לזכור שלסובין יש נפח גדול ומשקל נמוך ולכן חייבים לחשב היטב את הנפח הסופי של הכיכר
שיעלה כשמוסיפים הסובין )שתופס נפח ניכר(.
אם אנו מוסיפים סובין ,מומלץ להשרותו במי המתכון בכדי שיתחיל בספיגת המים לפחות כשעה לפני
יצירת הבצק .אם לא נבצע השרייה ,מומלץ להוסיף את הסובין בשלב הוספת התוספות ,כדי שלא יפריע
בגלל ספיגת המים להיווצרות הגלוטן.
זכרו שהסובין לא מתעכל בקיבה למעט חלק שולי )ליגנין( שמתפרק במעי הגס ולכן אין להוסיף יותר מדי
סובין.

הסובין סופח עד פי  7ממשקלו )ובכך הוא אחד הסיבות המרכזיות ליכולת הקמח המלא לספוג
כמויות גבוהות בהרבה של מים( ולכן אם אנו מוסיפים סובין בכמות גדולה ומרוכזת ,מומלץ להשרותו
במי המתכון בכדי שיתחיל בספיגת המים לפחות כשעה לפני יצירת הבצק .אם לא נבצע השרייה,
מומלץ להוסיף את הסובין בשלב הוספת התוספות.

סיבים תזונתיים
מקור הסיבים התזונתיים הוא בסובין והם מוגדרים כסוכרים לא-עמילניים )מלבד הליגנין( שאינם
מתפרקים על ידי אנזימי העיכול של האדם ,אך חלקם מתפרקים מעט במעי הגס על ידי חיידקי המעי
הגס.
נוהגים לחלק את הסיבים לשני סוגים :הסיבים שאינם מסיסים במים שנמצאים בין היתר ,בסובין
חיטה ובדגנים מלאים והסיבים המסיסים במים שנמצאים בין היתר בפירות ,בירקות ,בסובין שיבולת
שועל וכדומה.

סולת Semolina -
סולת זה גרגיר קמח שנחשב די עבה המתקבל בשעת טחינת החיטים.
גרגירי הסולת משתחררים ממרכז גרעין החיטה ואם ניקח את אותם גרגירי הסולת ונטחן אותם
בטחינה עדינה נקבל קמח.
הסולת שימשה עוד בתקופת בית המקדש להכנת "לחם הפנים".

נוזלים מיוחדים להוספה ללחם
אפשר להוסיף חלב ,שמנת ,יוגורט ,ריוויון או כהגדרתנו ,כל נוזל "שמן" טבעי אחר לקבלת טעם
עשיר ,ערך תזונתי ,חמיצות ,השפעה על רכות הלחם והשפעה על קרום הלחם .אם נחליט להשתמש
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בחלב ,ננמיך את טמפרטורת האפייה בגלל שהקרום מתכהה בטמפרטורה יחסית יותר נמוכה.
מאפיות יעדיפו לעבוד עם אבקת חלב ולא עם חלב בנוזל בגלל הנוחות שבעניין )חיי מדף(.
אפשר להחליף חלב פרה ,בחלב סויה או חלב אורז.
מי סלק לקבלת צבע אדום וטעם ,תרד או אצות לצבע ירוק,
מי תפוחי אדמה שמשפרים את התפיחה מכיוון שהם מכילים עמילן כמזון לשמרים,
בירה ,יין או ברנדי )האלכוהול יתנדף ברובו אפייה( וכדומה אך חשוב לבדוק את תכולת הסוכר
ולהנמיך בהתאם סוכרים במתכון ולא להגיש לחמים אלו לילדים.
עגבניות ,בצל וזיתים מפרישים המון נוזלים וחייבים לסחוט אותם ,לייבש אותם ואף לקמח מעט בגלל
כמות הנוזל שאותו הם מפרישים.
ישנם אופים אשר מכניסים קרמל )סוכר מותך( ללחם כדי לקבל צבע כהה בדומה ללחם בריא אך זו
אשליה ויזואלית בלבד ,ריקה מתוכן בריאותי ועל פי המחקרים ,סביר שבקרמל רב הנזק מהתועלת.

שמן  ,Oil -ביצים  ,Eggs -חמאה Butter -
השומן תורם לטעם ועושר ללחם ,מכהה את צבע הקרום של הלחם ,תורם להארכת חיי המדף ,מונע
התפוררות ומרכך את פנים הלחם.
בלחמים איכותיים לא נשתמש במרגרינה או בכל שומן טראנס.
יש לחשוב על קהל היעד של הלחם ולדוגמה לא נוסיף שומן מן החי לצמחונים ,וכמו כן נתריע על
בשר \ חלב )חמאה( לשומרי כשרות.
השמן מפריע לקשרים החלבוניים של הגלוטן ולכן אם אכן מופיע במתכון להוסיף שומן כלשהו ,מומלץ
להוסיף אותו לאחר הלישה ולאחר יצירת רשת הגלוטן.
שימו לב שהגישות בנושא לעתים חלוקות ולכן יש להיצמד למתכון.
טחינה וכדומה מוגדרת כשומן.
אפשר להוסיף ביצה שמשפרת את הטעם ,מוסיפה ערכים תזונתיים ,משפיעה על המרקם ומעניקה
רכות וצבע.
יש מחלוקת בין האופים אם לחשב ביצים כנוזל או כשומן.
ביצה מכילה כ 75%-מים והשאר שומן )אנו מתעלמים מהערכים החלבוניים בחשבון ההידרציה(.
הביצה משפיעה על צבע הקרום של הלחם ולכן נוריד את טמפרטורת האפייה בכדי לא לקבל צבע
כהה מדי.
לצורכי ההידרציה ,חמאה מחושבת כ 90%-שומן וכ 10%-מים .להבדיל משמן ,לחמאה יש תרומה
חלקית לתפיחה מכיוון שבתהליך האפייה המים מתאדים ודוחפים את הבצק מעלה .כמו כן החמאה
מוסיפה טעם עשיר במיוחד .שימו לב לרכוש חמאה ללא מלח אחרת החמאה תשנה את אחוזי המלח
בבצק ואנו כאופים צריכים לשלוט במדויק על אחוזי המלח.
הגישה הרווחת היא ששמן עד  8%מחושב כחלק מאחוז הנוזלים הכללי .מעל  9%השומן כבר לא
מחושב כנוזל כי אין לו תרומה לקשרים הכימיים בין הקמח למים והוא אף מפריע לקשרים הללו.
הדבר נכון ברמת התאוריה אך פרקטית ,שומן הוא הידרציה לכל דבר .החשיבות באה לידי ביטוי
במתכונים בהם ההידרציה חייבת להגיע לגבול מסוים ולא לעבור אותו ואז עלינו להתחשב בשומן
כגורם תורם להידרציה.
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שומנים כגון שמן ,חמאה ,ביצה וכדומה ,מעכבים את התפתחות הגלוטן מכיוון שהם עוטפים את
גדילי הגלוטן ומונעים את התקשרותם זה לזה .כמו כן השומנים מעכבים את מעט את פעולת
השמרים ולכן ייתכן שזמן ההתפחה יהיה ארוך יותר וסביר להניח שאם המתכון יורה על שימוש
בכמות שומן גדולה יחסית ,ייתכן שנידרש להשתמש ביותר שמרים.
לאור האמור לעיל ,עדיף להוסיף את השומנים לקראת סוף הלישה.

משפרי אפייה וחומרי טיפול שונים לקמח
תוספים שנועדו לשמר את הלחם ,לתרום לרכותו ,מזון לשמרים וכדומה.
על פי הגישה המקובלת כיום ,רובם ככולם מיותרים לחלוטין לאפיית לחם לשימוש ביתי מכיוון שאנו
שואפים ללחם בריא ,טבעי עם טעמים עשירים ואנו לא ממהרים כמו במאפיות מסחריות.
מאפיות מסחריות מכניסים חומרים אלו לתוך חומרי הגלם כדי לאפות מהר ,לרכך את הלחם ,לשמר
אותו או "לשפר" אותו ולכן אעבור עליהם בקצרה)רשימה חלקית(:
אבקת גלוטן:(Vital Wheat Gluten) -נוצרת לאחר שטיפת העמילן מהקמח .טחנות הקמח מוסיפות
את הגלוטן כדי לתקן את הקמח.מאפיות משתמשות באבקה כדי לשפר קמח שדל בגלוטן ,כדי לקבל
נפח וגוף במאפים.
חומצה אסקורבית  :E300 -מכונה גם "ויטמין  ,"Cחומר מחמצן ,עוזר לפיתוח הבצק ולנפחו ,הוויטמין
לא שורד באפייה .גם פוטסיום ברומאט ופוטסיום איודייט משמשים לחמצון.
קמח סויה :כולל אנזימים וסוכרים שנועדו להלבנה ,תפיחה ,השחמה ,סופג מים ותורם לרכות.
אנזימים :לפירוק עמילן לסוכרים ,לפירוק סיבים ,תורם להארכת חיי מדף ,לא שורד באפייה.
במאפיות מסחריות נהוג להשתמש באנזימים מהונדסים גנטית.
אבקת אפייה - (Chemical Leaveners) :תערובת של חומצות ובסיסים שמתחילה את הפעולה
במגע עם המים  -תפקידה להתפיח ולרכך את הבצק .האבקה מכילה חומרים כגון סודיום ביקרבונט,
קרם טרטר ,סידן זרחתי וחומצה ציטרית .מלחי אלומיניום שונים כגון קלציום אלומיניום פוספט.נהוג
להשתמש במינון של  0.5-1%מכמות הקמח.
אמוניום סולפיט - Ammonium Sulphate :משמש כמזון לשמרי אופה.
ציסטאין ומטה-ביסופיט :משמשים לריכוך הגלוטן ומשפרים את התרחבות הלחם.
חומרי טיפול בקמח :חומרים להחלשת הבצק וחיזוקו על פי הצורך.
חומרים מתחלבים = אמולסיפיירים :כגון מונו ודיגליצריד של חומצות שומן  E-471סודייום סטרואיל,
לקטאז' או לציטין .החומרים קושרים מים ושומן ,לחיזוק גלוטן ,לשיפור הרכות והארכת חיי מדף.
משפר אפיה :תפקידו לסייע לשמרים ,לרכך את הבצק .המשפר מכיל בדרך כלל סוכרים ,חומצה
אסקורבית ואנזימים חזקים.
סיבים תזונתיים :תוספת שאינה מתעכלת ,סופג מים ולכן מוריד את הערך הקלורי של פרוסת הלחם.
חומרים משמרים :חומרים להארכת זמן מדף המונעים עובש ומשמרים את המרקם כגון פוטסיום
סורבט ) E202וקלציום פרופיונט .E-282
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חומצות מאכל :מווסת את פעילות השמרים ,עוזר לרשת הגלוטן ,ומאפשר לחומרים המשמרים את
סביבת העבודה הנדרשת.
בסיסים  -חומרים להסדרת רמת החומציות  -קלציום סולפייט או קלציום קרבונט  -החומרים
שמוספים כדי לשפר את הקשרים בין החלבונים ולווסת את החומציות.
צבענים  -תפקידם להעניק צבע כהה ללחם .מאפיות מסחריות משתמשות לרוב בקרמל שרוף )
(E-150
שומנים :במאפיות מסחריות משתמשים לא אחת בשומן מוקשה  -מרגרינה כדי לרכך את הלחם,
לייצב אותו ולהעניק לו טעמים.

הרשימה מעלה משמשת מאפיות מסחריות רבות כדי לייצר לחם "תעשייתי" מהר ,בנפח גדול,
בעלות נמוכה עם חיי מדף ארוכים וכדומה בשיטות ייחודיות לפיתוח חומרי הגלם ומאפשרות שימוש
בלחמים דלי חלבון )כגון  Chorleywood Baking Processועוד עשרות שיטות שומות( .כפי
שציינתי בתחילת דברי ,אין שום צורך בחומרים הללו להכנת לחם מעולה.

כלי עזר לאפיית לחם
אבן אפייה Baking Stone -
אבן שמוט אלומינה אשר צוברת בתוכה חום רב .מחייבת חימום מקדים של התנור לפחות לשעה
ומחפה על חלק מנפילת החום כשפותחים את הדלת.
כמו כן ,האבן עוזרת ליצירת קרום – קראסט נהדר ומאפשרת חימום אחיד ועצמתי.
יתרון נוסף באבן הוא שהאבן מסייעת משמעותית לקפיצה בתנור.
באפייה ביתית ,לחם שנאפה על אבן חמה יהיה גבוה יותר מאשר לחם שהוכנס לתנור על מגש
אפייה.
כשמשתמשים בטכניקה של אפייה בסיר תנור הולנדי אין צורך באבן כלל וישנם תנורים מקצועיים
אשר בנויים עם אבן בתוכם.
אם אין אבן ,אפשר להשתמש בתבנית הפוכה או במשטח מתכת עבה אך עם תבנית לא תתקבל
תוצאה באותה רמה.
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מכיוון שאין שאלה אם האבן תישבר ,השאלה היא רק מתי .מומלץ לרכוש עם האבן גם רשת נוספת
לתנור ולהניח עליה את האבן באופן קבוע.
על רשת שמייצבת את האבן ,הסיכוי שהאבן תשבר ,נמוך יותר .גם אם קורה והאבן נשברת ,אפשר
להמשיך ולאפות עליה כרגיל.
יש למקם את הרשת עם האבן בשליש התחתון של התנור.
שימו לב שאם תניחו בצק על אבן קרה ואז תאפו ,ייגרם יותר נזק מאשר תועלת!

משטח ברזל לאפייה
יש פלטות ברזל יצוק ,פלדה או נירוסטה שלטענת היצרנים ,יכולים להחליף את אבן האפייה.
מבדיקות שאני ביצעתי בתנור הביתי שלי ,נוח מאד להשתמש במשטח ברזל \ נירוסטה במקום אבן
אפייה ,אך האבן צוברת חום רב יותר ונתנה תוצאות מעט טובות יותר.
אבן האפייה כבדה ,שבירה ולוקח כשעה לחמם את האבן .פלטה ממתכת קלה יותר ,לא שבירה
מתחממת במהירות רבה יותר אך לא אוגרת חום כמו אבן אפייה ולמעט נירוסטה ,כל הפלטות
מברזל מחלידות ללא תחזוקה שוטפת .לא נתקלתי בפלטות ברזל מצופות אמייל ולכן יש להקפיד על
הוראות היצרן.
חייבים לחמם את הפלטה בתנור חצי שעה לפחות לפני תחילת האפייה.
המשטח הוא בגודל של  30X35ס"מ ובעובי  5-6מ"מ .מטרת המשטח לאגור חום.
ניתן לרכוש משטח מוכן או להזמין בכל מסגריה .אם בחרתם להזמין לבד ,תזמינו לפי מידת תבנית
האפייה בתנור הספציפי שלכם.
חשוב להדגיש שללא תחזוקה נכונה מונעת למשטח המתכת ,המשטח יחליד להחליד .להלן הוראות
התחזוקה:
●

טיפול ראשוני לאחר קנייה ולפני אפייה ראשונה :נרחץ את המשטח במים וסבון ,נייבש
היטב ,נמרח או נתיז מעט שמן מאכל ,ננגב את עודף השומן עם ניר סופג ונכניס לשעה
לתנור בחום של  230מעלות .לאחר התהליך המשטח יקבל גוון כהה והשמן ייספג.

●

טיפול שוטף לאחר אפייה:
אם אפינו עם נייר אפייה ,המשטח בד"כ לא מתלכלך ומספיק להבריש את עודפי הקמח
החוצה לאחר שהמשטח התקרר.
אם נדבק קמח או בצק למשטח ,יש להסירו בעזרת ספוג ,מים ומייד לייבש היטב ,להתיז
מעט ספרי שמן מאכל ולנגב עודף שמן עם נייר סופג.

●

טיפול שנתי:
יש לחזור על הטיפול הראשוני ,אחת לשנה.

ניתן להזמין במסגריות מתמחות משטח מפלדת אל חלד  -נירוסטה )בדרך כלל במידות של 37X46
ס"מ( אשר אמנם לא מחלידה ,אך מוליכות החום שלה מעט פחותה מאשר ברזל .כמו כן ,לא כל סוגי
הנירוסטה מתאימים למזון אלא סוגים ייחודיים כגון  304שעמידה בתקן מזון .צריך לרכוש פלטה
עבה ) 5מ"מ לפחות( ,לחמם היטב את הפלטה לפני האפייה וכדאי להעביר את החימום בתנור ב-
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 10הדקות האחרונות של האפייה ,לחימום תחתון בלבד כדי להעניק קראסט זהה גם לחלק התחתון
של הלחם.

בדים לבצק Flax Linen Proofing Couche -
בדים עבים להפרדה בין בצקים כגון באגטים .הבדים מיוצרים מבד פשתן או כותנה וכמובן גם
שילובים ביניהם.
יש לרכוש בד שנארג מסיבים ארוכים כך שסיבים קצרים לא יעברו לבצק.
חייבים לוודא שהבד טבעי ואינו צבוע .חייבים לקמח היטב את הבדים למניעת הידבקות.
לא נהוג לכבס את הבדים אלא לנקות במברשת ולייבש היטב ולכן יש לשמור שהבדים לא יירטבו כדי
למנוע עובש.
אם בכל זאת מכבסים את הבדים אז רק במים קרים ואסור ליבש במייבש כביסה או בשמש .הבדים
הללו מתכווצים מאד בכביסה.

גלגלת קוצים לבצק Dough Roller With Spikes -
מכיוון שהבצק תופח ועלול להיקרע בתנור במקומות בלתי צפויים ,אנו צריכים לאפשר "ארובות
אוורור" לשחרור הגזים שכלואים בבצק.
הגלגלת מאפשרת לנקב בכיכר הלחם חורים קטנים ומבטלת את הצורך בחריצה מסורתית.
השימוש בגלגלת מאפשר לקבל לחמים חלקים שאותם אפשר לצפות בגרעינים או דגנים ללא סימני
חריצה.
חשוב לחורר את הבצק רק במידה הנדרשת כי עודף חורים יפגע בתפיחה.

כוסות מדידה ,כפיות מדידה Measuring Cups -
אלו כלי מדידה ומזיגה במידות סטנדרטיות השמשות במתכונים רבים ככלי עזר ,במיוחד שאין משקל
דיגיטלי.
שימו לב לא לדחוס חומרי גלם לכלי המדידה ,אלא להכניס את הכמות שהכלי גורף ותו לא .יש הבדל
בין משקל הקמח לאחר ניפוי לבין משקל הקמח שלא עבר ניפוי )ראה בטבלה מטה(.
השיטה אינה מדויקת כמו שקילה.
טבלת המרה בין מידות למשקלים עבור קמח:
קמח מלא

קמח לחם

קמח לבן\רב תכליתי
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כוס מידה סטנדרטית

●

 150גרם

 160גרם

 140גרם

קמח

 130גרם

 130גרם

 115גרם

קמח מנופה

למרות הכול גם הטבלה לעולם לא תהיה מדויקת כי יש הבדל בין הקמחים של היצרנים
השונים ומידת הלחות שבקמח.

טבלת המרה בין חומרי גלם בכפיות לגרמים:
שמרים יבשים

מלח

סוכר לבן

סוכר חום

דבש\סילאן

כלים סטנדרטיים

 15ג'

18ג'

 12ג'

 15ג'

 20ג'

כף מדידה

 5ג'

 6ג'

 4ג'

 5ג'

 7ג'

כפית מדידה

●

הטבלה אינה מדויקת כי כל יצרן של חומרי הגלם הללו מייצר גרגרים בגודל אחר והצפיפות
משתנה.

סט מידות אוניברסלי:
כוס 1

¾ כוס

⅔ כוס

½ כוס

⅓ כוס

¼
כוס

כף 1

כפית 1

כוס

240

180

160

120

180

60

כ15-

כ3-

מילי ליטר

●

גם כאן הטבלה לא מדויקת לאור המשקל )המסה( של כל חומר.

כלים ממתכת לעבודה עם בצקים
ישנה דעה אשר אוסרת על השימוש בכלי מתכת למחמצת ולבצק .הגישה הזו לא ממש מדויקת כי
אין שום בעיה לערבב עם כלי מנירוסטה או לעבד את הבצק בכלי נירוסטה אך למתכות רכות כמו
נחושת ואלומיניום או ברזל חשוף )ללא ציפוי( אין עמידות לחומצות ובחשיפה ארוכה ,תיתכן קורוזיה
לכלי ואז זיהום הבצק.יתירה מזו ,כל הנירוסטה המיועדת למטבח ,אמורה להיות עמידה בתקן מזון
כך שאין חשש בשימוש בנירוסטה מהסוג הנ"ל.

כלי חרס \ טרקוטה \ סירי ברזל יצוק עם מכסים תואם וכבד
* פרוט נוסף בהמשך תחת "תנור הולנדי".
אפייה בכלים הללו עם מכסה משיגה תוצאות מדהימות מכיוון שהכלי מייצר סביבה בעלת חום אחיד
המוקרן מכלל צדדי הבצק ומכיוון שאדי המים הכלואים בבצק ,לא הולכים לאיבוד בתנור ומסייעים
לתפיחה בתנור ולמניעת קריעת הלחם בתנור.
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חשוב לקחת כלי ללא ידיות פלסטיק שעלולות להתקלקל בחום האפייה ועם מכסה כבד כדי למנוע
בריחת אדי מים.

כלי ערבוב Danish Dough Whisk -
כדי לערבב )ערבוב בלבד ,לא לישה!( את הבצק ,נשתמש בכלי עץ גדול ומסיבי כי אחרת הכלי ישבר.
לא מערבבים עם כף דקה ממתכת כי המתכת מתכופפת נגד משקל המסה של הלחם.

כפפות אפייה Bakers Gloves -
מומלץ להשקיע בכפפות עבות ואף כפפות משולבות בד וסיליקון כדי למנוע כוויות בזמן ההכנסה
לתנור.
אם תצליחו להשיג כפפות ארוכות שמגנות גם על הזרועות ,זו הגנה נוספת ומבורכת.

מד חום Cooking Thermometer -
מד חום מקצועי מומלץ מאד לשימוש ובמהלך ההכנה ,נשתמש בו רבות.
החל בעבודה עם שמרים ומחמצות ככלי עבודה לשליטה על התהליך ,בלישה ובתסיסה כדי לוודא
שהבצק לא מתחמם ,באפייה לוודא מתי הלחם יהיה מוכן וכלה לתנור עצמו מכיוון שברוב התנורים
התרמוסטט אינו מדויק.
יתרה מזו ,אפשר לבדוק אם הלחם מוכן בהחדרת חישן של תרמומטר ללחם לקראת סיום האפייה.
החום שאנו שואפים אליו הוא בין  90ללחמניות ועד  97מעלות צלזיוס ללחמים.
לאחר שהגענו לחום הנדרש ,נשאר רק לבדוק את צבע הקרום והפריכות אליה אנו רוצים להגיע.

מברשת Brush -
נועדה להברשת כיכרות הבצק בנוזלים כגון מים ,חלב ,ביצה וכדומה לפני אפייה כדי לצפות את
הלחם ,לזגג אותו ולהעניק לו גוונים או ושינוי מרקם הקרום.
מכיוון שיש סכנת נשירה של שערות מהמברשת ,מומלץ לרכוש מברשת איכותית במיוחד.
מברשת סיליקון לא סופחת הרבה נוזלים ולכן פחות נוחה.

מגבת לאפייה Bakers Towel -
כל אופה צריך מגבת כדי לכסות בצקים אך יש לשים לב שמדובר במגבת שטוחה ללא סיבים כלל
שעלולים לנדוד לבצק.
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על המגבת להיות עשויה מ  100%כותנה ,אשר מאפשרת לבצק לנשום וסופגת היטב.

מגש אפייה Cookie Sheets -
מגש או תבנית ממתכת עליו נניח נייר אפייה שעליו אפשר להתפיח ישירות ואחר כך ,ישר לאפות את
הלחמים.
קיימים גם משטחי אפייה מסיליקון שמייתרים את הצורך בנייר אפייה שייצורו פוגע באיכות הסביבה.

מיקסר  -מערבל בצק Mixer -
בשביל להכין לחם אחד או שתיים אחת לכמה ימים ,אין חובה ברכישת מיקסר ולישה ידנית תתרום
לכם ניסיון ,ידע ורגש.
ההמלצה היא גם כשיש מיקסר ,לסיים את הלישה ביד כדי להרגיש אם הבצק זקוק לתוספת מים או
קמח.
אם בכל זאת אנו רוצים מיקסר ביתי ,נקנה מיקסר עם מנוע חזק ככל האפשר )מומלץ  1200וואט
ומעלה( מכיוון שפעולת הלישה מעמיסה מאד על המנוע במיוחד בכמות בצק גדולה.
חשוב לקנות מיקסר עם וו לישה מסיבי המיועד לבצקים .כדאי לבדוק את הסל"ד בו עובד המיקסר
במהירויות השונות לטובת תהליך הלישה
לעתים נשתמש בוו מנדולינה לבצקים רטובים במיוחד.
כמו כן ,לאפייה של יותר מכיכר אחת ,כדאי לקנות מיקסר עם קערה גדולה ככל האפשר .הקערות
בשימוש הביתי הם  5עד  8ליטרים וכמובן שאפשר להכין לחם בכולם אך קערה בנפח  5-6ליטרים
מתאימה להכנת בצק עבור כיכר  1-2קטנות ו 6-8-ליטרים ניתן להכין בצק המיועד ל 2-כיכרות
גדולות בהתאמה  .הגלוטן יתפתח טוב יותר בקערה שמלאה עד מחציתה בלבד.
במאפיות מקצועיות יש כלי שנקרא מלוש והיתרון שבו הוא שהמלוש מחמם פחות את הלחם ופוגע
פחות ברשת הגלוטן ,בהשוואה למיקסר.

מסננת Strainer -
אופים ביתיים משתמשים במסננת קטנה עם חורים קטנים במיוחד לפיזור קמח על הבצק לאחר
העיצוב כדי למנוע הידבקות ,לייבש את המעטה של הלחם ולשפר את מראהו.

מרדה Bakers Peel -
כלי בעל גוף שטוח עם ידית ארוכה להכנסת הבצק לתנור ולהוצאת המאפים.
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ישנם כלים שעשויים מעץ שלא מעביר חום ,מאלומיניום שיתרונו במשקל הקל שלו ,מנירוסטה
שאמנם שוקלת יותר אך הגימור שלה יפה.
אם המרדה מעץ ,חשוב לוודא שיש לו שפה מלוטשת שתקל עלינו להיכנס עם המרדה מתחת לבצק.
אם אנו לא עובדים עם נייר אפייה ,יש לקמח את הכלי לפני השימוש.
היתרון הגדול במרדה הוא שאפשר להפוך את סלסילת ההתפחה ישירות על המרדה המקומח וממנו
להחליק את הבצק לאבן האפייה תוך פגיעה מינימלית בבצק התפוח ואף להתפיח על המרדה בתנאי
שמשתמשים בנייר אפייה.

מרסס מים Water Spray Bottle -
כלי שתפקידו לרסס מים לתוך התנור כדי לייצר סביבה עם אדים למניעת קרום על הבצק בטרם עת.
המרסס יחליף ,או יבוא בנוסף להכנסת תבנית עם מים לתנור.
אנא רכשו מרסס חדש ואל תשתמשו במרסס משומש של חומרי ניקוי מכיוון שאין לנו מושג מה נותר
בבקבוק מהשימוש הקודם.

משטח עבודה
לפני ההכנות לאפייה ,ארגנו לכם משטח עבודה גדול ככל האפשר כדי שיהיה לכם נוח לקפל וללוש
ומקמו אותו בגובה המתאים למניעת כאבי גב.
משטח מעץ ) (Wood Butcherמצופה בלכה ומצוין כמשטח עבודה אך יש להיזהר מלחרוץ אותו
בסכין כשעובדים במטבח ,מכיוון שקמח ייכלא בחריצים.
אפשר לעבוד ישירות על השיש במטבח ,אך שימו לב שמשטח מקרמיקה לא מתאים ,מכיוון שהקמח
נכנס לחריצים בין האריחים.
בהרבה מאפיות מקצועיות משתמשים כיום במשטחים העשויים מנירוסטה.
יש כיום משטחי עבודה שהם בעצם יריעת סיליקון גדולה בגדלים משתנים .הם קלים לניקוי ושימוש
אך יש להיזהר לא לעבוד עליהם עם סכין.

משקל דיגיטלי Digital Kitchen Scale -
לאפייה ביתית חשוב לקנות משקל המודד גם גרמים בודדים כגון מ  5גרם ועד  5ק"ג.
נרכוש נשקל שנוח לכיול על ידי לחיצה על כפתור הטרה  ,Taraבהתאם למשקל הכלי המונח עליו כדי
שנקבל את משקל החומרים במדויק.
למי שאין בעיית תקציב וכדי לקבל דיוק בשקילה ,מומלץ לקנות  2משקלים דיגיטליים .הראשון
לגרמים בודדים והשני למשקל עד  5ק"ג.
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משקל אנלוגי פשוט בד"כ לוקה בחוסר דיוק והטובים ממש יקרים .צריך לשים לב שבמשקל אנלוגי,
הקריאה משתנה בהתאם לזווית בה אתם מביטים במשקל.
אם המשקל הדיגיטלי כבה אוטומטית באמצע הוספת מרכיבים לשקילה ,אפשר לרשום את המשקל
אחרי כל שקילה על פיסת נייר בצד ,או לחלופין לחשב את סך כל המרכיבים במתכון ,להכין קערה
חדשה ,ללחוץ על טרה ,להעביר את המרכיבים לקערה החדשה ולהשלים את החסר.

נפה Sieve -
רשת דקה הפרוסה על חישוק פלסטי או מנירוסטה ,או כלי חשמלי הנועד לנפות את הקמח מגופים
זרים וחרקים .בניפוי קמח.
בגמר הניפוי תיתקלו לפעמים בסובין אשר מצוין לעיכול ולכן יש להוסיפו לתערובת בגמר הניפוי.
כדי לזרז ולהקל על הניפוי ,אפשר להכניס לנפה הידנית צמד סכיני ברזל שמעיפים את הקמח מטה
במהירות וביעילות תוך נענוע הנפה.
ניפוי יכול לתת לנו קמח שונה שמיועד לשימוש ללחם ספציפי .למשל אפשר לנפות קמח שיפון מלא
בנפת משי ,לקבלת קמח שיפון דק הדרוש בהרבה מתכונים.

ניילון נצמד ,שקיות ניילון
הניילון מאפשר לנו לעקוף את הקערות והסלסילות.
בזמן ההתפחה אפשר לעטוף את קערות ההתפחה עם הבצק בניילון נצמד או בשקיות ניילון ללא
חורים אך להשאיר מעט אוויר כלוא כדי ולסגור היטב את השקיות כדי למנוע קרום.

נייר אפייה Parchment Paper -
נייר אפייה הוא למעשה נייר פרגמנט .יש להיזהר ולא להתבלבל עם שימוש בנייר שעווה שלא
מתאים לאפייה בתנור.
הנייר עוזר מאד בחילוץ הבצקים מתבניות ובמיוחד בעבודה עם בצקים רטובים.
מומלץ לקמח או לשמן את הנייר בתרסיס שמן בכדי להקל על חילוץ הלחם.
הנייר הוא חד פעמי אך אופים רבים משתדלים להשתמש בו באופן רב פעמי.
מכיוון שתהליך ייצור נייר הפרגמנט אינו ידידותי לסביבה ,מומלץ להשתמש ככל שאפשר במשטח
סיליקון ולא בנייר.
טיפ :תרטיבו בכמה טיפות מים את תחתית נייר האפייה כדי שיידבק טוב יותר למשטח או לתבנית.
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נירוסטה ,פלסטיק ,זכוכית ,עץ ,סיליקון ושאר חומרים
קיימת טענה היסטורית שכיום כבר לא ממש רלוונטית ,שלנירוסטה )פלדת אל-חלד( יש טעם לוואי
שעלול לעבור ללחם ולכן יש לנקות את כלי הנירוסטה היטב לפני שימוש ובמיוחד בשלב הבצק.
אם ננגב כלי נירוסטה עם נייר סופג \ לח ונראה על הנייר אבק שומני שחור ,הוא אינו מתאים לאפיית
לחמים .אם כלי הנירוסטה עומד בתקן למטבח אין כל חשש.
אפשר לעבוד עם פלסטיק או זכוכית .אם רוצים לעבוד עם קרמיקה ,יש לבדוק שהצבע של הקרמיקה
אינו מכיל עופרת.
כלים מסורתיים לאפיית לחם עשויים מעץ אך יקרים יחסית.
.

סכין חריצה Lame - Razor Blade -
סכין ליצירת חריצים בלחם המשמשים לשחרור אדים מתוך הלחם כדי למנוע קריעה במקומות לא
צפויים.
מקובל להשתמש בתער חד או בסכין יפנית .יש אופים שמשתמשים בסכין מטבח קטן " 3עד " ,4חד
במיוחד.
טיפ חשוב לנקות היטב את הסכין בין חריצת לחם ללחם ,כדי שהקמח שנדבק לסכין ,לא יגרום
לקריעת הבצק ופגיעה בצורתו.

סכין לחיתוך לחם Bread Knife -
יש לרכוש סכין מסור משוננת ואיכותית בלבד לפריסת הלחם כדי לא למעוך את מרקם הלחם ולא
לפורר אותו.
מומלץ שהסכין תהיה ארוכה מספיק כדי להשאיר לנו אפשרות לעבודה כמסור ובמיוחד בלחמים
עגולים.
טיפ כשפורסים בצק דביק כמו שיפון  100%שטרם התייבש סופית מומלץ לשטוף את הסכין מבצק
בין הפריסות.

סלסילות התפחה Bannetons - Brot Forms - Proofing Baskets -
הסלסילות משמשות להתפחת הבצק לאחר העיצוב הראשוני.
יש לקמח היטב את הסלסילות כדי למנוע הידבקות של הקמח לסלסילות.
ישנן סלסילות ייעודיות עם בד עליהן ,אשר מקלות את חילוץ הבצק.
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אין צורך לשטוף את הסלסילות במים אלא רק לנער אותן היטב ואף לדפוק אותן בקלות על משטח
העבודה כדי לשחרר את עודפי הקמח ותו לא.
אפשר לנקות את עודפי הקמח עם מברשת שיניים או מברשת קשה אחרת ,חשוב לנקות את הקמח
מהסלסילות במיוחד בקיץ כדי למנוע חרקים מזיקים.
חשוב לוודא שהסלסילות לא יירטבו כי אז ייתכן שהסלסילות יקבלו עובש.

סוג

קוטר באינץ

קוטר בס"מ

משקל בצק בגרם

עגול

8

20

450-680

עגול

9

23

680-900

עגול

10

25

900-1200

עגול

11

28

1200-1500

סוג

מידה באינץ

מידה בס"מ

משקל בצק בגרם

מלבן

7X3X2

18X7.5X5

300-450

מלבן

8X4X2

20X10X5

400-680

מלבן

9X5X2

23X10X5

680-900

מלבן

10X5X2

25X10X5

900-1200

הטבלה אינה מדויקת בעליל אך תיתן לנו קנה מידה לעבוד איתו.

קלף פלסטיק Plain Plastic Scraper -
ישנם סוגים רבים של קלפי פלסטיק .לצרכנו נשתמש בקלף הנראה כמו חצי ירח בצד אחד ומרובע
בצידו האחר .הצד המעוגל נוח לגריפה מהקערה והצד השטוח לחיתוך או הרמה של הבצק.
תפקיד הקלף הוא לאיסוף הבצק ,הרמתו ריקון מקערות וכדומה.
ישנם דגמים שונים וכל אחד יבחר לעצמו את הכלי שאתו נוח לו לעבוד.

קערות ערבוב ולישה Large Mixing Bowl - Dough Bowl -
קערה מסורתית לערבוב בצק עשויה מעץ .אפשר להשתמש לערבוב וללישה בקערות זכוכית ומתכת
מצופה אמייל אולם הרוב משתמשים כיום בפלסטיק.
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מטעמי נוחות מומלץ לקחת קערה שגדולה לפחות פי  10ומומלץ להשתמש בקערה גדולה אף פי 20
ממשקל הבצק כדי שתוכלו לערבב את החומרים בניחותא בלי לפזר קמח סביב.
הגישה הנוחה בד"כ היא לערבב בקערה אך ללוש על משטח עבודה ולא בקערה ,כי הלישה על
משטח עבודה מועילה ואפקטיבית יותר לבצק.

רשת מוגבהת לצינון Grid Cooling Rack -
אם נניח לחם חם על משטח אטום ,האדים שייצאו מהלחם יפגמו בקרום ולכן נצנן את הלחם לפחות
בין שלוש לארבע שעות על רשת מוגבהת.
כשאין זמן ,נשאיר אפשר להשאיר אף ללילה ולפרוס בבוקר.
אם אין ברשותכם רשת ,אפשר להשתמש ברשת של התנור ולוודא שהיא מוגבהת לפחות ס"מ אחד
מהמשטח עליו הרשת מונחת או להניח את כיכר הלחם על הכיריים.

שפכטל מרובע קשיח  -מגרד לבצק Stainless Steel Dough Scraper -
כלי עזר מנירוסטה שבמקרה שלנו ,נועד לאיסוף הבצק ,חיתוך הבצק ,הרמה של הבצק ,יכול לשמש
ככלי עזר בשלב הקיפולים עם בצקים רטובים ומשמש ולניקוי המשטחים לאחר "המלחמה" עם
הקמח.

התאמת תבניות אפייה לכמות הבצק
התבניות נמכרות באין ספור סוגים ,מידות וצורות ואנו צריכים קווים מנחים כדי לדעת להתאים את
התבנית הנכונה לכמות הבצק.
בסקטור המקצועי תבניות אפייה נמדדות בנפח  -אורך פנימי  Xרוחב פנימי  Xגובה פנימי )אורך
ורוחב מהנקודה הגבוהה העליונה( .תוכלו לראות שתבניות נמדדות גם בליטר מים שניתן להכניס
לתבנית.
בסקטור הביתי שבו כל פעם נכין מתכונים שונים ,אף אחד לא ממש יודע איך להתייחס למדידה
ומכניסים כמות בצק לפי הערכה בלבד אך זה הימור שללא ניסיון וידע ,אנו עלולים ליפול בו מכיוון
שבחירת התבנית הנכונה תקבע את גובהו של הלחם.
התבניות הנפוצות ביותר הן התבניות מרובעות שמיועדות ללחמים כריכים ויש ביניהם אין ספור
מידות:
משקל בצק בגרמים

גודל תבנית באינצים

גודל תבנית בס"מ

250-330

5.75 X 3.25 X 2

14.5 X 8 X 5

330-400

7.375 X 3.625 X 2

18.5 X 9 X 5

650-700

8 X 4 X 2.5

20 X 10 X 6
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700-750

8.5 X 4.5 X 2.5

21.5 X 11.5 X 6

750-900

9 X 5 X 2.5

23 X 12.5 X 6

הטבלה מעלה אינה מדויקת כלל וכלל וכל הנתונים מעלה הם רק כיוון ערטילאי לעבוד בו
ולמעשה תלויים ביכולתו של האופה למצות את התהליכים וחומרי הגלם.
כלל האצבע הוא שהבצק מקמח לחם יכפיל את נפחו בתבנית ולכן אנו חייבים להותיר מקום לעליה.
לצורך כך נכניס בצק בכמות של  50%עד  60%מגובה התבנית .עם קמחים שבהם התפיחה חלשה
יותר ,נעלה במפלס הגובה.
ללחם בתבנית קסטן \ פולמן ,נמלא את התבנית בערך ב ⅔ מגובה התבנית .גם התבניות הללו
מגיעות בכל מידה אפשרית

תבניות לאפיית לחם Loaf Pans -
יש תבניות ייעודיות לאפיית לחם בגדלים שונים ומחומרים שונים החל בפח ,זכוכית ,אלומיניום ועוד.
התבנית הטובה ביותר היא תבנית מתכת מקצועית ללחם עם ציפוי פנימי "נון-סטיק" )ולעיתים
מסיליקון( למניעת הידבקות .גודל מקובל לתבניות לחם מלבניות הוא  5*9אינץ  12.7*22.86 -ס"מ.
אני דווקא אוהב את התבניות הקטנות יותר ,מה שמאפשר להכין מגוון רחב של לחמים שכל אחד
מהם אמנם קטן יותר אך הגיוון מאפשר תוספות שונות ורעננות בטעמים.יש כאלו שמשתמשים
בכלים מצופי אמייל ,טפלון ,אבן וכדומה אשר נותנים תוצאה נהדרת כל עוד הציפוי לא שרוט.
כשהציפוי נשרט ,יש סכנת הרעלה .יש כאלו שמשתמשים בתבניות "אינגליש קייק" או בתבניות חד
פעמיות אך הולכת החום שלהם לא טובה .תשתדלו לרכוש תבניות עבות ולא מתקמטות בקלות.
אדגיש בשנית שתבנית שהציפוי הפנימי שלה שרוט או חלוד עלולה להעביר רעלים ללחם.
ישנם אופים שמשתמשים בעציצים לאפייה .בחלק מהכלים הללו ישנה סכנה של פליטת עופרת
מהצבע שמסוכנת לבריאות .כך גם אלו שאופים בקופסאות שימורים .גם שימוש זה מסוכן ,מכיוון
שהציפוי הפנימי בקופסאות השימורים לא עמיד בחום האפייה .קיימות גם תבניות מסיליקון לעוגות
אך הולכת החום שלהן גרועה מאד וצריך לבדוק את עמידותן לחום בו אופים לחם )לבדוק את
הוראות היצרן(.תבנית סיליקון המיועדות לעוגות ,בנויות לחום נמוך יותר מהחום בו אופים לחמים.
כמו כן ,תבניות מסיליקון לא מחזיקות היטב את צורת הלחם כמו תבנית מתכת ולכן קיימות תבניות
סיליקון עם מסגרת חיזוק סביב.

עלינו להשקיע מחשבה ולבחור תבנית בהתאם לסוג הבצק ,לצורה הסופית המבוקשת ,ליכולות
החומר ממנו עשויה התבנית ועוד .להלן מטרות אופייניות בבחירת תבניות אפייה ללחם:
 .1לייצב את מבנה הלחם:ישנם מקרים ובעיקר בלחמים עם הידרציה גבוהה במיוחד ,בהם
קשה לבצק לשמור על מתח הפנים וליצור מבנה גבוה .השילוב של בצק רטוב עם חוסר
ניסיון של האופים ליצירת מתח הפנים הנדרש ,יצור לחמים נמוכים .כמו כן לחמים עם
המבוססים על קמחים עם גלוטן חלש או ללא גלוטן וכדומה לא מסתדרים ללא תמיכה פיזית.
 .2לצופף ולאפשר כמות תבניות גדולה בתנור :בצקים בתבנית לוקחים פחות מקום בתנור
מלחמים שמונחים על אבן )באותה כמות מסה של בצק(.
 .3לקבלת מבנה ייעודי כגון לחם לכריכים :כשאנו רוצים לקבל לחם לדוגמה מרובע ,גבוה
שמתאים לכריכים וכדומה.
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לצורך כך ,אנו חייבים שלתבניות יהיו מספר מאפיינים כגון:
.1
.2

.3

.4

.5

.6

.7

שמירת לחות בתוך הבצק :חלק מהמתכונים מתוכננים ללחמים רכים ללא קראסט משמעותי
ובלחמים הללו ,מטרתנו לשמור את הלחות בתוך הבצק בכדי לקבל רכות מקסימלית.
יכולת הולכת חום גבוהה ומהירה מהתנור לבצק :זו נקודה מאד משמעותית שרוב האופים
הביתיים לא שמים אליה לב .בצק נאפה על ידי הולכת חום מהתנור אל פנים הבצק .תבנית
שמוליכה חום גרוע ,לא תעביר מספיק מהר את החום אל תוך הבצק ותאבד חלק מהחום
בדרך )האנרגיה נחסמת או מתבזבזת בדרך ,על התבנית עצמה(.
יכולת פיזור ושמירת חום אחיד :גם זו נקודה מאד משמעותית .על התבניות לפזר את החום
באופן אחיד ולשמור את הטמפרטורה במהלך האפייה ולעזור לנו לקבל חום אחיד סביב
הבצק בכל פינה.
נוחות להכנסת הבצק והוצאת הלחם המוכן :ייתכנו תבניות שיש להם "שפתיים" עליונות
שימנעו הוצאת הלחם לאחר התפיחה בתנור ולכן אינן מתאימות .כמו כן. ,תבנית עם מבנה
עליון משופע ,יאפשר להוציא את הלחם ביתר קלות.
מינימום הדבקה של הבצק לתבנית :ככל שפני השטח חלקים יותר )ובד"כ זה לא משהו
שניתן לראות בעין( כך הבצק לא יידבק ויהיה קל יותר להוציאו .ישנם ציפויים מצוינים
בתבניות המקצועיות שממש מסייעים לנו לחלץ את הלחם כגון טפלון או ציפוי סיליקון.
נוחות לניקוי ואחסנה :בגמר הבלגן ,צריך לנקות ולאחסן את התניות עד הלחם הבא.
התבניות בד"כ לא מיועדות למדיח ולכן חשוב שלא יהיה להן פינות חדות בכדי שנוכל
לנקותם בקלות .כמו כן ,מבנה משופע מאפשר אחסנה של תבנית בתוך תבנית.
עמידות בטמפרטורה של מבנה התבנית ושל הציפוי \ הצבע.

*במאפיות מקצועיות השיקולים דומים אך ישנם עוד שיקולים נוספים כגון התאמת מספר תבניות
לגודל התנור וכדומה.

תנור ביתי Kitchen Oven -
לפני הכול חשוב לדעת ולהכיר את כל הפונקציות בתנור ,כדי שלא נכניס בצק ונתאכזב.
קורה שכפתור ש"אף פעם לא נגענו בו" יופעל בטעות .אם אין ברשותכם את מדריך ההפעלה תחפשו
אותו באינטרנט וקיים סיכוי טוב למצוא אותו.
תמיד תוודאו שכל הבקרים בתנור מכוונים לפני תחילת האפייה.
חום האפייה ומשך האפייה יכול להשתנות מתנור לתנור מכיוון שכל תנור ביתי ולעתים אף מאותו
יצרן שונה מרעהו.
בקרת החום בתנורים ביתיים אינה מדויקת ,המבנה יכול להשתנות בין היצרנים וכדומה.
מומלץ לבצע ניסוי וטעייה בפעמים הראשונות עם אותו מתכון ,עד לתוצאה אופטימלית כדי ללמוד את
התנהגות התנור באפיית לחם.
תנור ביתי טוב לאפייה נמדד בכמה מאפיינים כגון שמירת חום יציב ללא שינויים ,חום זהה בכל חלקי
התנור למעלה ולמטה ,קדימה ואחורה .חום נדרש לפחות  250מעלות ,אטימה לדליפות נוזלים לתוך
גופי החימום וכדומה.
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תנור גז מחמם חזק יותר ,עצמתי יותר ומחמם מהר יותר מחשמל אך מאופיין בחום פחות זהה בכל
חלקי התנור מכיוון שבתנור גז החימום הוא בחלק התחתון ובחלק העליון ,יש בדרך כלל רכיב שנקרא
"מחליף חום".
כמו כן חשוב לדעת כמה זמן לוקח לתנור להתחמם באמת כדי לא לבזבז אנרגיה ולדעת כמה מדויק
בקר הטמפרטורה בתנור .לצורך זה צריך מד חום איכותי ומדויק שמותר לשימוש בתנור.
לא צריך להדגיש שתנור מלוכלך יעביר ריח רע ללחם.

טבלת המרה לתנורים השונים:
צלזיוס

פרנהייט

סימן
בתנור

משמש אותנו באפיית לחמים

30

86

0-1

התפחה מהירה בסביבת אדים

150

300

1

חימום לחם לאחר אחסון

160

320

2

חימום לחם לאחר אחסון \ אפייה קרה שלב התפחה

170

340

3

180

355

4

190

375

5

200

390

6

אפיית לחם

220

430

7

אפיית לחם

230

445

8

אפיית לחם שלב  ,2אפייה בסיר הולנדי שלב  ,2אפייה קרה שלב 2

245

475

9

אפיית לחם שלב  ,1אפייה בסיר הולנדי שלב 1

תנור הולנדי Dutch oven - La cloche
תנור הולנדי הוא כינוי לסיר או כלי ייעודי ממתכת או חרס עם מכסה כבד המיועד לאפשר אפיית לחם
בתנור .ראה את הדגשים על התהליך.
זהו אחד הכלים החשובים שמאפשרים בקלות רבה יחסית להגיע לתנאים אופטימליים להכנת לחם
מעולה גם לאופים מתחילים מכיוון שהוא מאפשר אגירת אדים בתוך הכלי ולכן אין צורך באבן אפייה
ובהוספת מים לתנור.
לפני קנייה יש לבדוק שהכלי אכן מתאים לאפייה ,שהמבנה הפנימי גדול מגודל הלחם אותו אנו
מעוניינים לאפות ,שהמבנה הפנימי מאפשר הכנסה והוצאה של הלחם בקלות ,שיש ידיות נוחות )לא
מפלסטיק( ,שלא יחליד ,שהצבע חזק ואינו מכיל עופרת ,שהכלי עצמו כולל המכסה ,כבד כדי שיאגור
חום והאדים לא יברחו מסביבת האפייה בזמן התפחה בתנור.
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שימו לב ,כשיש שריטות בצבע ,קיים חשש אמתי להרעלה.
עדיף לרכוש כלי שבו גם הידית של המכסים נמצאות בצד ואז ניתן לאפות על המכסה כשהסיר מכסה
את המכסה .בסיר כזה נוח במיוחד להכניס את הבצק לסיר ללא כוויות.
כדי לשמור על סירים מיציקת ברזל )תנור הולנדי( שאינם מצופים בצבע אמייל צבעוני ,עלינו לטפל
בסירים כדי למנוע חלודה .הטיפול מחולק כדלקמן:

●

טיפול ראשוני לאחר קנייה ולפני אפייה ראשונה :נירחץ את הסיר במים וסבון ,ניבש היטב,
נמרח או נתיז מעט שמן מאכל ,ננגב את עודף השומן עם ניר סופג ונכניס לשעה לתנור
בחום של  230מעלות .לאחר התהליך הסיר יקבל גוון כהה והשמן ייספג.

●

טיפול שוטף לאחר אפייה:
אם נאפה עם נייר אפייה ,הסיר בד"כ לא יתלכלך ומספיק להבריש את עודפי הקמח החוצה
לאחר שהסיר התקרר.
אם נדבק קמח או בצק לסיר ,יש להסירו בעזרת ספוג ,מים ומיד לייבש היטב ,להתיז מעט
ספרי שמן מאכל ולנגב עודף שמן עם נייר סופג.

●

טיפול שנתי:
יש לחזור על הטיפול הראשוני ,אחת לשנה.

* אין להכניס סירי יציקה למדיח.
* אסור להשרות סירי יציקה במים.

אחרית דבר
כפי שכתבתי בהתחלה ,החוברת הזו היא רק מקפצה לעולם של ידע ואני מקווה שתשתמשו
במקורות המידע לעיל ,להרחיב את הידע האישי שלכם ותשתדלו להמשיך ולהעביר את הידע הלאה,
לכל אופה באשר הוא.
אני בטוח שיש עוד המון טכניקות ומידע שלא נכלל כאן ובוודאי ייתכן ששגיתי פה ושם .אבקש מכל מי
שמעוניין להגיב ,לתקן או להוסיף לשלוח לי אימייל eran.bod@gmail.com
בהמשך תוכלו למצוא את רשימת מקורות המידע ששימשו אותי לעבודה.
החל בחברים טובים ,אופים מדהימים ,אתרים שונים וספרות מקצועית בתחום האפייה.
אני מודה לכולם .כל אחד בדרכו ,תרם לציבור האופים בארץ.

תודות
אורי שפט  -ממאפיית לחמים שכתב ספר מעולה וממנו התחלתי ללמוד את התורה.
אנומראל עוגן  -עולם אין סופי של ידע ואהבת האדם ,אומן לחם מדהים.
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ברי יוגב  -שנתן לי לא מעט טיפים בסבלנות ובאדיבות.
דוד מיתר  -על המידע המקיף והתרומה לאופים.
יובל גאון  -על הרעיונות ,הטכניקות והמקצוענות.
יפתח ברקת  -על שיתוף הידע ,התמונות וכל העזרה.
מוטי בן נעים  -על כל ההערות ,על הידע והניסיון העשיר.
מוריה יבלונסקי  -טיפים והנחיות בונות.
מנדי יודה  -על הצילומים ,העצות המחכימות וחלוקת הידע.
סער מור  -מחשבות על לחם המון עצות וידע שמחולק לבריות.
שלומי שיטרית  -עשיר בידע ומחלקו באהבה.
אורטל אלפרסון  -על הערות מכוונות ,סיוע בהגהה של המדריך ותמונות מקסימות.
חנה שרוף  -על התמונות המהממות שצולמו בכישרון אמתי ,תשומת הלב והרעיונות המעולים.

מקורות מידע בספרות באנגלית
Peter Reinhart

The Bread Baker's Apprentice

Peter Reinhart

Artisan Breads Every Day

Peter Reinhart

Bread Revolution

Emily Buehler

The Chemistry and Craft of Making Bread

Danel T DiMuzio

Bread Baking An Artisans Perspective

Raymond Calvel

The Taste of Bread

Michel Suas

Advanced Bread and Pastry

Ken Forkish

Flour Water Salt Yeast

Jeffrey Hamelman

Bread- A Baker's Book of Techniques and Recipes
Bread Science The Chemistry

Emily Buehler

Baking Artisan Bread

Ciril Hitz
Chad Robertson

Tartine 1

Chad Robertson

Tartine 3
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מקורות מידע באינטרנט בעברית
קישור לפייסבוק

מחשבות על לחם

/http//beygale.co.il/author/byogev

בייגלה

/http//www.baking.co.il

הנחתום

http://kemah-haaretz.co.il/

קמח הארץ

/http//www.hagdolot.co.il

הטחנות הגדולות

/http//www.stybel.co.il

שטיבל

/http//www.waterandflour.co.il

מים וקמח

מקורות מידע בספרות על אפיית לחם בעברית
לחם בבית המדריך המלא לאפייה ביתית

אורי שפט

המוציא לחם

פרופ' אבשלום מזרחי

לחם ומאפים ביתיים

אבנר לסקין

לחם צעד אחר צעד

קרוליין ברתרטון

על הלחם לבדו לחם מתוך התנור הביתי

סמדר זורע ברמק

מקורות מידע באינטרנט על אפיית לחם באנגלית
/http//www.flourandwater.co.uk

/https//sourdough.com

http//www.breadexperience.com0

/http//www.wildyeastblog.com

/http//www.farinemc.com

/http//www.kingarthurflour.com

http//www.thekitchn.com/search?q=BREAD
http//breadandcompanatico.com

/http//www.thefreshloaf.com
http//stirthepots.com

https//breadmagazine.com

http//www.wildyeastblog.com

http//bakerybits.co.uk

/http//breadtopia.com

.© כל הזכויות שמורות לכותב
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●

חל איסור לשנות או להעתיק את הכתוב באופן מלא או באופן חלקי ללא אישור בכתב
מהכותב.

●

חל איסור לבצע שימוש מסחרי בכתוב ללא אישור בכתב מהכותב.

●

לעורכי הסדנאות ללחם ,מדריכים ,בתי ספר וכדומה ,יש אישור לתת עותק מהמפורסם
בכללותו ללא תמורה לתלמידים ,לאחר קבלת אישור חד פעמי בכתב מהכותב.

●

לאתרי אינטרנט בתחום אפיית הלחם יש אישור לפרסם את המפורסם בכללותו ללא
תמורה ,לאחר קבלת אישור חד פעמי בכתב מהכותב.

●

כתב וערך עירן בודנקין .לפניות eran.bod@gmail.com
גרסה  – 3נכתב בתאריך 12.2016
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