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אפוי עם ילדים תפוחלהכין  2  

אם אתם מכירים אנשים המעוניינים לקבל את  •
 .דפי המידע אשמח לצרף אותם

 גן עדן זה כאן, עין קובי 
  

הוא מעיין שכבה נסתר  עין קובי – קובי עיןביקור ב
. ארק בגין בהרי ירושליםהנמצא בפ) ראה דפי מידע מאי(

חולפים על פני הישוב  375כביש מלבאים מצומת האלה 
) שמאלה(מטר פונים צפונה  700 אחרימבוא ביתר ו
בדרך נוסעים  מהכניסה. על פי השילוט ,לפארק בגין

. מ וחצי"אספלט המסומנת בסימון שבילים ירוק כק
לימינכם  .מחנים את המכוניתבמקום בו נגמר האספלט 

שרידי ישוב  לשנבנה עאל קאבו הכפר הערבי  שרידי
מקום הנביעה  .קוביעין המעיין משמאלכם ויהודי קדום 

 
 
 

  ,שלום רב

  

 עלקרוי ה הגרגוריאני השנה בלוח השישי החודש הוא יוני

. בפנתיאון היווני האלים מלך ,יופיטר של אשתו, יונו שם

, )Roses( ורדיםה חודשהאם מקרה הוא כי יוני מכונה גם 

 ורדיםדש זה פורחים הבחו? הלא הם מלכות הגינה

הם  ,דרך אגב ,בארץ .ריחותו עושר של צבעיםב

   . מקדימים ומתחילים לפרוח כבר במאי

שמו מהו  ברור ז היה לא שנים עשרות מספר לפי עד

 ,רוזי ,רייזל שנקראה מי כל. העברי התקין של צמח זה

 העברי השם את לארץ עלייתה עם קבלה רוז או רוזה

והיא נזכרת בשיר  מקראית ינהה שושנה המילה. שושנה

. "ַהָּבנֹות ֵּבין ַרְעיִָתי ּכֵן, ַהחֹוִחים ֵּבין ּכְׁשֹוַׁשּנָה" השירים

מזוהה וכיום  ל"חז בלשוןהופיעה לראשונה ורד המילה 

מזוהה עם פרח ? כית"התנ השושנהו. של ימינו ורדה עם

  . בעל ששת עלי הכותרת ,השושן

 ,תפוח, שקד, ורד עמם נמנים םהוורדייבעקבות משפחת 

נסייר  ;בגינה ורדיםנגדל  ;דובדבןו תות שדה ,משמש

ונלמד  ,ים פירותירדובה עושים בתקופה זו הו ,בעין קובי

  .אפוי עם ילדים תפוחלהכין 
  

  

  שלכם 

  

  ענת

  

  www.madmony.co.il  :אתר אינטרנט

  Anat@Madmony.co.il  :דואר אלקטרוני
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 4 - בעומק של כ ,מתחת לפני הקרקעבסלע מצוי 
קרקעית בעלת -בריכה תתל המים מגיעים. מטרים

יוצאת ניקבה המובילה את  ממנהוקמרון בסגנון רומי 
ה עומד סמוך לבריכ .ת פתוחההמים לבריכת חיצוני

הפונה  תפילהבו גומחת ו מאנית'התקופה העותמבנה מ
  . לכוון מכה

סביב . מקום מקסים כל עונות השנהבהנוף החקלאי 
 ,טרסות חקלאיות ששוקמו) החרב בעונה זו(המעיין 

עצי בוסתן וחורש ויש גם ספסלים  במקום נטעו
רדיים לתת ומתחילים הו כעת .ושולחנות לבילוי בטבע

  . ועוד שזיף, תפוחעצי  גדלים שם. פירותיהם

אינם הצמחים הקלים ביותר  ורדים -בגינה ורדיםלגדל 
שהם נותנים בגינה שווה את אך התמורה , לגידול
זקוקים לקרקע  ורדים? ורדיםלמה זקוקים  .המאמץ
המטרה על  ,יש לשים לב להשקיה. ומאווררת מנוקזת

לכן כדאי  ,עלי הצמח יכולה לגרום להתפתחות מזיקים
פעמים  3 -יש להשקות כ . טפטפותבעזרת  להשקות

החל דשן מומלץ ל .ליטר למנת השקיה 5 -בשבוע כ 
  . החורף באביב ועד תחילת

נותן  כיוון שהוא ,מהווה נדבך חשוב בטיפולם ורדיםגיזום 
את הגיזום . ומגביר את הפריחה בקיץ עיצוב נכון ורדל

הסימן  .מרץ –ואר רמבצעים בסוף החורף בחודשים פב
במועד  .ורדה הוא התנפחות עינייעה עונת הגיזום שהג
ענפים וכן , הדקיםאת הענפים   מדללים ומסלקים :זה

 .ורדאו ממרכז ה ורדהצומחים לכיוון מרכז ה
שנבלו יש  ורדים פרחי .עונה מתים יש לגזום בכל םענפי

קטיף פרחי  .שלו עליוןה 1/3הגבעול ב את לקטם 
  .גבעול 2/3 -נעשה ב  ורדים

העמידים לחום ומשמשים גם כפרחי  לשפלה רדיםו זני
 להשיג ניתן. ואטרנה פרולה, ברגמן אינגריד: קטיף הינם
  . www.vradim.com אתר. צור קרן ורדיםה במשתלת

 

 
  וקיימת חיה, ברגמן אינגריד

  

עדן אפוי הינו מ תפוח :אפוי עם ילדים תפוחלהכין 
. לימות הקיץ צוננת זהו קינוח נפלאגלידה וכשמוסיפים 

  . ההכנה לוקחת מספר דקות בלבד
  

כפית ½ , רבע כוס רוטב מייפל, גרנד תפוח: החומרים
, כפיות מים 2, מיץ מחצי לימון, כפית סוכר חום 1, נמוןיק

שקדים , גלידה בטעם וניל, מספר טיפות תמצית וניל
  . מעט שוקולד מריר מגורדוקורט אגוז מוסקט , טחונים

מוציאים את הליבה  ,תפוחאת ה םשוטפי: אופן ההכנה
. קרוגל עם מעט מיםיושמים בקערה מתאימה למ

מוציאים ומכסים . דקות למיקרוגל 2.5 -ל  םמכניסי
  .בקערה נוספת

 ,קינמוןמוסיפים  פלאת רוטב המיישמים בקערה : רוטב
יסים את ממ. כפיות מים ומערבבים 2 - תמצית וניל ו 

מעט שוקולד מריר  מגרדים ,חימום קל ידי לידה עלגה
שקדים מעל מפזרים ו. תפוחמוזגים את שניהם לתוך ה

  .  בתאבון. טחונים עם מוסקט

  

 
  ? מיהו, פייר דה רוסאר
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