צילום :שאטרסטוק

אביב ערבי
ברוטב
פירות יער
מהפכה מתרחשת בימים אלה וממש מתחת
לאף .שפים צעירים ,מוכשרים ויצירתיים,
ממציאים את המטבח הערבי־ישראלי מחדש.
ארבעה אמני בישול שאומרים שלום לכבד אווז
על ברוסקטה ,ולהתראות לחומוס־צ'יפס־סלט

סאמר מילאד עושה בית ספר

אמיר קמינר | צילומים :אלעד גרשגורן
כל חובב אוכל ,וסתם אנשים רעבים ,שמגיעים בתקופה האחרונה לצפון הארץ,
לא יכולים לפספס את המהפכה הקולינרית הטעימה והמרגשת ממש שמתרחשת
במטבחי מסעדות המגזר הערבי .מוקדם כמובן להכריז על מות החומוס־טחינה־
צ'פס־סלט ,אבל לא מוקדם להכריז שללכת למסעדה במגזר הערבי יכולה להיות היום
חוויה שונה לגמרי מהצ'יזבטים והמיתוסים.
בעוד שני מלכי הגורמה הגלילי ,דוחול ספאדי )"דיאנה"( וחוסם עבאס )"אל־באבור"(,
מרחיבים את האימפריות שלהם לכל רחבי הארץ ,בצפון צצים ופועלים עכשיו לא מעט
נסיכים חדשים ,שמציעים שפה גסטרונומית אחרת  -שפים צעירים ,יצירתיים ,משכילים,
שמיטיבים לחבר את השורשים ,המסורת והאוכל מבית אמא עם המטבח האירופי
והאסייאתי.
התפריט במסעדות שלהם הוא הכי רחוק מהקלישאה התיירותית .לא חומוס וטחינה ,אלא
כבד אווז על ברוסקטה וצדפות צרובות במחבת ,ובמקום צוואר כבש ממולא ועוף על לאפה
 הם מציעים חזה מולארד ברוטב פירות יער ,או שרימפס מנגו ברוטב שמנת מתוקה ,קאריאדום ובוטנים; ואת מקומן של הכנאפה והבקלווה יורשים קינוחי שוקולד ושאר דיזרטים
משוכללים .כיוון שכך ,לא מפתיע שנצרת הופכת לאחרונה לאתר עלייה לרגל גסטרונומי
ומוקד בליינות לילי ,לא רק בקרב תיירים שמתחקים אחר התחנות בחיי ישו.
כדי שתבינו במה מדובר ,הנה חשיפה של ארבעה שפים לוהטים מרחבי הצפון,
שמנהיגים מסעדות מעוצבות ומתקינים מנות יפהפיות ,מתוחכמות וטעימות .תבשילים
שמשדכים בין מזרח ומערב ,ובין חומרי גלם טריים ומשובחים לטכניקות של הבישול
העילי .הביצועים שלהם ,אגב ,לא נופלים מאלו של הרבה שפים תל־אביבים מיוחצנים
ומתוקשרים לעייפה.

אחרי שטעמתי קומץ ממאכלי
הבשר הנפלאים  -צלעות כבש
עטופות בבצק פילו ,קרפצ'ו
חלומי מפילה בקר ,נקניקיות תוצרת בית
וסטייקים איכותיים שמגיש השף סאמר מי־
לאד במסעדת 'אולגה' בנצרת  -שיניתי את
דעתי המפוקפקת על איכות הבשר ביש־
ראל .אם מתעמקים ברקע המשפחתי שלו,
אפשר להבין איך זה מצליח לו .מילאד,27 ,
שמתחתן בקיץ הקרוב עם עורכת דין ,הוא
דור חמישי בשושלת של אנשים שעוסקים
בבשר ,גם מגדלי עדרים וגם קצבים .הוא
מקבל תוצרת טרייה ומובחרת ,ויודע איך
לטפל בנתחים.
את "אולגה" הקים מילאד לפני שנה
וחצי על חורבות בית ספר שבו למד בע־
צמו ,מאחורי הכנסייה האורתודוקסית של
שכונת אלרום" .זה בניין בן יותר ממאתיים

שנה ,שהיה נטוש ומוזנח .המשפחה התגייסה
לעבודת השיפוץ ,ואת המסעדה קראתי על
שם אולגה סלימאן ,שהייתה לפני הרבה שנים
מנהלת בית הספר .את התפריט עיצבתי כמו
מחברת".
† רקע משפחתי" :לאמא הייתה חנות בגדים ואבי
היה מורה לשחייה וסגן מנהל בית ספר .כולם
אצלנו במשפחה מתעסקים לא רק בעסקי בשר -
הם גם מדריכי שחייה ומצילים .מגיל אפס הייתי
בבריכה כל הזמן אבל גם במטבח  -עזרתי לאמא
להכין עוגות ומאכלים סוריים .כשהמורה שאלה
אותנו בכיתה ה' מה אנחנו רוצים להיות ,כולם ענו
רופא או עורך דין ,ורק אני אמרתי 'שף' .צחקו
עליי .החברים שאלו בלגלוג' :מה ,אתה רוצה
להיות טבח?'".
† מסלול מקצועי" :כשהייתי בן  ,17בעל בר
בנצרת ביקש ממני להחליף לשבוע את אחד
העובדים שלו שיצא לחופש .בעמדה הקטנה

הכנתי טוסטים והמצאתי מאכלים חדשניים,
והלקוחות התחילו לבוא בגללם .בעל הבר ביקש
ממני להישאר .אחרי שנה וחצי התחלתי ללמוד
בבית ספר 'בישולים' בתל־אביב ועבדתי במסע־
דת 'אדלינה' בקיבוץ כברי .בהמשך הייתי סו־שף
של עמיר אילן ב'סנטה פה' וב'האדסון' ברמת־
החייל ,ושל שאול בן אדרת ב'קימל' ו'התרנגול
הכחול' .אז החלטתי שהגיע הזמן לפתוח מקום
משלי וחזרתי לנצרת".
† סגנון אישי" :משלב מזרח ומערב ומחבר חומ־
רים שנחשבים מנוגדים .משתמש במוצרים יפ־
ניים ,כמו סויה וחומץ אורז ,ומושפע מאוד מהמ־
טבח האיטלקי .אני אוהב להתעסק בבשר .מאוהב
בו .מעדיף גם להשתמש במוצרים עונתיים".
† מתכון שהמצאתי" :סלט הבית של 'אולגה',
שמחבר טעמים ומרכיבים שלא נהוג להכניס
יחד :שרימפסים מטוגנים בטמפורות ,ירקות
כמו חסה ,עלי בייבי ,כרוב לבן ,חומץ אורז,

ג'ינג'ר ושום".
† האוכל שאני הכי אוהב" :כמובן בשר .כמה
שיותר שומני ,ככה אני יותר אוהב .אני גם מת
על דגים טריים ועל הממולאים של אמא".
† בחיים לא אכניס לפה" :אני אוכל הכל .במ־
סעותיי בעולם הספקתי להתנסות בכריש וב־
תנין".
† שפים מוערכים" :חיים כהן  -במסעדה החד־
שה שלו 'יפו־תל־אביב' אתה מרגיש את הטריות
של המאכלים .אני גם מעריך את רושדי דקוואר
מ'אדלינה' ואת מאיר אדוני מ'כתית' ,הוא אמן.
המנה אצלו היא תמונה .בעולם אני עוקב אחר
ג'ואל רובשון".
† הדבר האהוב עליי במטבח הישראלי" :טע־
מים דומיננטיים וחריפים".

אולגה  6053/6 /שכונת אלרום ,נצרת
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עלאא מוסא ויתר על מישלן

תאמר חדאד פותח את הבית
אחרי  15שנה בענף המסעדנות ,הרגיש לאח־
רונה השף תאמר חדאד ) ,33נשוי פלוס שניים(
שהוא נקלע לצומת דרכים ,והבין שהגיע הזמן
לפתוח מקום משלו .הוא כבר עמד לחנוך מסעדה בת־
רשיחא ,עיר הולדתו ומגוריו ,אבל ויתר בשל התנגדות
אחד השכנים .אחרי ההתלבטויות והאכזבה ,חדאד הח־
ליט בעידודה ובתמיכתה של רעייתו באסמה ,מורה לע־
ברית הלומדת תואר שני ,לכונן קייטרינג" .אני רוצה
לשנות את הסטייל בכפר שלנו ולהגיש דברים חדשים,
למשל טאפאסים .אני מציע אוכל צרפתי ואיטלקי,
ואפילו אסאדו .עושה גם אירועים בכפר־ורדים ובעוד
מקומות באזור" .חדאד מתכונן גם לפתוח את הבית
והחצר שלו לארוחות מיוחדות ובהחלט כדאי להרחיק
עד מעלות־תרשיחא ,לשבת בגינה המטופחת של חדאד,
לצפות בנוף ובים ,וליהנות מהמנות המרהיבות שלו.
† רקע משפחתי" :אבא שלי היה שוטר ואמא עקרת
בית .בילדותי ,התחביב שלי היה לעזור לאמא במטבח
 חתכתי פטרוזיליה ,סחטתי לימון .מאבא לקחתי אתהדרך המדויקת והיפה שבה הוא מעצב את האוכל".
† מסלול מקצועי" :כשלמדתי בתיכון אח שלי פתח
סטקייה ,אז התחלתי לעבוד אצלו  -הכנתי את הסלטים
והבשרים .אחרי שהוא סגר את המקום הלכתי ללמוד
בישול בחיפה ,ועשיתי סטאז' במסעדת 'אלומה' בת־
רשיחא ובמלון 'קרלטון' בנהריה .לא מצאתי עבודה

לפני שלוש שנים עבד עלאא מוסא במסעדה עם
כוכב מישלן בשוודיה ,אבל למרות התנאים והמע־
מד החליט לחזור לישראל" .הרגשתי שאני משת־
קע בשוודיה ולא רציתי לעשות זאת" ,אומר הרווק בן ה־.28
"התגעגעתי למשפחה ,לחברים ,לארץ .נורא קר וחשוך בש־
וודיה ,והאנשים קרים" .מוסא ארז את המזוודות ושב ללבנט.
"חיפשתי עבודה במסעדות שף בתל־אביב ,אבל בגלל המי־
תון לא מצאתי .בסוף הייתי אמור להיות השף של מלון האפ־
נדי בעכו ,והתחלתי לעבוד בהכנות לפתיחה ,אבל הרגשתי
שההכנות נמתחות יותר מדי ובחרתי לפתוח מקום משלי".
יחד עם חברו הטוב מרואן סואעד ,לקח מוסא חלל שבו
שכנה מסעדה מזרחית מיושנת ,ואחרי שיפוץ משמעותי
חנכו השניים לפני שנה את "אלמרסא" )המעגן( ,ביסטרו
ים־תיכוני שמשקיף על מעגן הדייגים ומעניק קומבינציה
מושלמת  -ים מרגיע ,זוגות חתן־כלה על הספינות ואוכל
משובח .המסעדה שוכנת במבנה בן מאות שנים ,שמהווה
חלק מחומת עכו .בתקופת העותומנית הוא היה מחסן נשק,
ובימי המנדט הבריטי תיפקד כמחסן של המכס.
† רקע משפחתי" :אבי עבד בתקשורת ועכשיו הוא נהג
מונית .אמא הייתה גננת .גדלתי על האוכל הטעים שלה,
תבשילים ודגים".
† מסלול מקצועי :כבר בגיל  14החל עללא למלצר במס־
עדות דגים ובעכו ובאולמות שמחות .אחת התחנות הייתה
אצל השכן  -מסעדת הדגים הידועה "אורי בורי" ,הסמוכה
לביתו" .עבדתי כשוטף כלים ,ובמקביל ניקיתי את הדגים
ופירות הים .משם התחילה האהבה שלי לאוכל .יום אחד
כמה טבחים לא הצליחו להגיע למשמרת ,אז התקשרו אליי
מהמסעדה ואמרו' :תגיע למטבח ,אתה עושה סרוויס' .בהת־
חלה אמרתי שאני לא יכול ,אבל בסוף נזרקתי למטבח ,כולם
התלהבו ממני ונשארתי שם .אחרי שסיימתי את הבגרויות

באזור שלנו אז עברתי לבשל במסעדות בחיפה .בעיקר
עבדתי עם בועז קוינטנר ,כולל 'איזבלה' החיפאית ו'ביג
מאמא' התל־אביבית .בסוף השתקעתי במסעדת 'סוד־
פה' בנצרת ,שם עשיתי מנות קצת משוגעות ,וממנה
המשכתי למסעדה חלבית בנהריה .אחרי שהיא נסגרה
החלטתי לפתוח עסק משלי".
† סגנון אישי" :חיבור בין מטבח צרפתי או איטלקי,
לבין המטבח הגלילי והאוכל הים־תיכוני שעליהם גד־
לתי .אני לוקח חומרים מקומיים ומבשל אותם בשיטות
אירופיות .למשל ,טורטליני מבשר כבש מתובלן מוגש
ברוטב פלפלים צרפתי .מנה נוספת שמדגימה את הסג־
נון שלי היא צלעות טלה על מצע של קינואה אדומה".
† מתכון שהמצאתי" :פילה עגל ברוטב יוגורט עם
כיסוני שושברק".
† האוכל שאני הכי אוהב" :שניצל וצ'יפס".
בחיים לא אכניס לפה" :בדרך כלל אני אוכל הכל ,אבל
לא אגע בנחשים ,בצפרדעים וגם לא בקיבה של פרה".
† שפים מוערכים" :אני אוהב את מאיר אדוני .תענוג
לראות איך הוא מעצב את הצלחת .אתה מתרשם מהמנה
לפני שאתה נוגע בה".
† הדבר האהוב עליי במטבח הישראלי" :חצילים,
כרשה ,פלאפל ,חומוס".
תאמר מבשל 5813445 /־052
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בספטמבר האחרון מכר אליאס מטר את מסעדת "גאודי"
בחיפה ,יצא לחופשה בחו"ל ,והתלבט לגבי עתידו .ואז
קיבל הצעה מג'ורג' שוקחה ,יבואן מוצרי מזון ,וג'אק
דיק  -להנהיג את המקום החדש שלהם" ,דנטה" ,בנצרת ,הק־
רוי על שמו של דנטה אליגיירי ,המשור והפילוסוף האיטלקי.
"בגלל שלכל המסעדות בנצרת יש שם ערבי ,רצינו שינוי",
מסביר מטר ,חיפאי ,נשוי ,בן  .31את היצירות המתוחכמות
והמושקעות שלו מטר מגיש בבניין בן  120שנה השייך למשפחה
של עבד אל רחמן זועבי ,הערבי הראשון שמונה לשופט המש־
פט העליון; וחלון ראווה גדול מאפשר לסועדים ליהנות מהנוף
בחלק המערבי של נצרת.
† רקע משפחתי" :אבי המנוח ,שבא במקור מעכו ,עבד כמנופאי
כל החיים ואהב לדוג .אבא תמיד אמר ש'דיג זה מחלה בריאה',
ובגללו נדלקתי על כל העניין .אמא שלי היא טבחית שעבדה במ־
זנון של אגד בתחנת המרכזית של עכו ,באכסניה מקומית ובאולם
שמחות בראמה .כשהייתי ילד נהגתי להתלוות לאמא לעבודה
וצפיתי בה מבשלת".
† מסלול מקצועי :בתחילת הדרך מטר עבד כמלצר במסעדות
בעכו ,ולפני עשור החל לעבוד ב"דוזאן" בחיפה כברמן ,מלצר
ואחראי משמרת .משם עבר למטבח של "פייסס" החיפאית .הוא
למד בישול ב"הולידיי אין" בטבריה ,וב"בישולים" בתל־אביב .ב־
 2010כונן מקום משלו" :גאודי" ,במושבה הגרמנית בחיפה ,שזכ־
תה לביקורות טובות .בהתחלה הגיש טאפאסים ,אבל החיפאים לא
התחברו ואז הפך את המקום למסעדת שף שמתמקדת בפירות ים,
וממנה המשיך ל"דנטה".
† סגנון אישי" :דיג וצלילה הם אהבות גדולות שלי .כשאני צולל
לבד בלילה ,באותה נקודה ,אני נכנס למים ,עוצם עיניים ושוקע.
כשאני מגיע לקרקעית ,אני מכבה את הפנס והכל חשוך .ישיבה
בחצי ריחוף היא תחושה מדהימה שאני חייב פעם בשבועיים .את
התחושות האלה אני מבטא באוכל שלי  -חיבור בין ים־יבשה,
למשל שילוב של טבעות פילה בקר עם קוקי סן ז'ק ,או רביולי

במילוי פטריות מלווה ברצועות סלמון ,רוטב שמנת ופסטו .אחד
השיגעונות שלי זה לעבוד רק עם חומרים טריים .אני לא מאמין
באוכל פלצני".
† מתכון שהמצאתי" :קוקי סן ז'ק על מצע קרם של פלפל ובמיה
ברוטב טריאקי ופרנו .זו אחת המנות הכי מוצלחות שלי .מתכון
נוסף הוא חזה מולארד שמגיע על קרם בטטה ותימין ברוטב פירות
יער".
† האוכל שאני הכי אוהב" :אוכל של אמא .היא עושה תבשילים
גליליים נהדרים ,עם הרבה שמן זית :במיה ,מוגרביה )תבשיל חו־
מוס־בצל־חתיכות עוף( .מת על המג'דרה שלה  -אוכל אותה קרה,
ישר מהמקרר .אני גם חולה על בשר  -סינטה עם עצם ,צלעות
לבן .בבית ,אגב ,אני לא מבשל .אשתי ,מהנדסת מחשבים בכירה,
שולטת שם".
† בחיים לא אכניס לפה" :טבולה .טעמתי הכל בתאילנד ובהודו,
כולל בדוכני רחוב ,אבל לא יכול לגעת בטבולה .כשאני מכין
טבולה במסעדה ,אני מבקש ממישהו אחר לטעום את התיבול".
† שפים מוערכים" :מאיר אדוני מ'כתית' ו'המזללה' בתל־אביב.
הוא משקיע מחשבה במתכונים שלו ומרכיב קינוח מעשרות מו־
צרים .הוא לא נרתע ליצור דברים מורכבים .כשאני רוצה לחגוג
אירוע משמח ,אני הולך לאכול אצלו .אני גם אוהב את 'מול ים'
ומעריך מאוד את אביב משה מ'מסה' .בחו"ל אני אוהב את הכרי־
זמה של גורדון רמזי ,ואת השקט ,הרוגע ,השילובים והאיכות של
אלן דוקאס".
† הדבר האהוב עליי במטבח הישראלי" :מה זה מטבח ישרא־
לי? הכל הגיע לפה ממקומות אחרים .זה אוסף של כמה מטבחים.
גדלתי מוקף בשכנות מרוקאיות ותימניות ,ונהגנו לאכול ביחד.
במיוחד אהבתי חמין עם ביצים שהן הכינו לשבת .הייתי מתעורר
מהריח של התבשיל שעמד על האש כל הלילה .כיום אני מת על
חריימה".
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הלכתי ללמוד בישול ב'דן גורמה' בחיפה ,ועשיתי סטאז'
במלון רויאל ביץ' באילת ,שם הפכתי לסו־שף אירועים של
המלון .אחר כך עברתי ל'כרמלה בנחלה' בתל־אביב ועב־
דתי עם השף דניאל זך .ואז נסעתי לבקר בן דוד בשוודיה,
נשארתי כמה שנים ,ועבדתי במסעדות צרפתיות קלאסיות
מעוטרות בכוכבי מישלן .כל דבר במסעדות האלה עושים
מאל"ף ועד ת"ו .אסור לפספס דבר .פתאום עבדתי עם לוב־
סטרים משובחים וכמהין לבן".
† סגנון אישי" :אוכל ערבי עם טאץ' בינלאומי ,למשל דג
שאני מבשל בטחינה .מנה נוספת שמדגימה את הסגנון שלי
 צלעות כבש על מצע עלי גפן .אני מאמין בטריות ,בעונ־תיות ובחומר גלם טוב".
† מתכון שהמצאתי" :סלמון ברוטב מרטיני ותרד .מתכון
מנצח נוסף  -דג ברמונדי המוגש עם פריקי )חיטה ירוקה(".
† האוכל שאני הכי אוהב" :בכל יום אחר הצהריים אני
הולך לאמא ונהנה מהתבשילים שלה :מחמר ,עלי גפן ,שעו־
עית .בגלל שאני כל היום מבשל דגים ,אז במסעדות אחרות
אני מחפש בשר  -סטייק אנטרקוט או סינטה".
† בחיים לא אכניס לפה" :קיבה ממולאת של פרה .זה משהו
שאני לא מסוגל לאכול".
† שפים מוערכים" :חיים כהן  -הוא לקח את המטבח של
בית אמא ,פיתח אותו ועשה איתו משהו אחר .בחו"ל אני
מעריך את גורדון רמזי ונהנה לעקוב אחר התוכניות והס־
פרים שלו .הוא שחצן וצועק על כולם ,אבל האוכל שלו זו
אמנות .הוא תותח".
† הדבר האהוב עליי במטבח הישראלי" :שניצל .אבל למ־
עשה אין מטבח ישראלי־ישראלי ,יש כאן הכל מהכל ,שילוב
של מטבחים".
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