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הצילום :באדיבות תנובה

מצטמצמים ומפרישים נוזלים .באופן זה לא
יפרישו נוזלים מייתרים אל תוך הקלאפוטי.
 .3שמים את תכולת המחבת במסננת נתונה
בקערה כדי לשמור על הנוזלים.
 .4משמנים תבנית קרמיקה בקוטר  26ס״מ
בחמאה ,יוצקים עליה  2כפות מן הנוזלים.
 .5מערבבים את כל החומרים )מלבד הדוב
דבנים( ,כולל מחצית הסוכר שנותרה .כדאי
במעבד מזון או במיקסר.
 .6מפזרים אה הדובדבנים בתבנית האפייה
ויוצקים עליהם את הבלילה .אין ממלאים את
התבנית עד הסוף ,כדי שהבלילה לא תגלוש.
 .7אופים  45-40דקות ,או עד שהמאפה זהוב־
שחום ומוצק.
 .8יוצקים על המאפה החם את נוזלי הדובד
בנים המסוננים ומניחים להתקרר.
 .9ממתינים שהכל יצטנן מעט ובוזקים באב
קת סוכר .מגישים בטמפרטורת החדר.

הגושרים הוא אחד מעשרת הקיבוצים היפים ביותר
^ בישראל .שני יובלים של נחל דן עוברים בו וצובעים
אותו בסוף ,ניחוח תאנים ,ירוק־עד ,מפלי מים ועצי ענק
מרהיבים.
שהייה במלון "הגושרים" מכריחה אתכם להתבשם מכל זה,
ואז לקנח במסעדה־פאב "הגוש הגלילי" השתולה על פלגי
מים .הנוי מסביב רק מעצים את החוויה :כרי דשא ,בתי
קיבוץ וחדרי אירוח לחוף נחל הקורן וכמובן ,סיורים רבים
בעקבות הנוף)אך לא רק .יש גם סיור חווייתי בעקבות פסלי
האמן אריה אשכנזי הפזורים בקיבוץ(.
הופ .עכשיו גרמתי למנהלי המקום קושי .המיתוג שלהם,
"הגושרים ,מלון בטבע" ,שם לו למטרה לבדל ולהרחיק כל
קשר בינו לבין הקיבוץ .לבל יעלה ההקשר של "בית הארחה
קיבוצי" עם המלון שצומח ומוסיף חדרי דה־לוקס וסוויטות
וספא עדכני.
לפעמים ,לצערי ,השיקול הזה נכון .אני עדיין זוכרת את
המלון הזה בימים "קיבוציים" רחוקים יותר .השיפור שחל
בו הוא ללא היכר :הניהול מקצועי ובכל הנוגע לאוכל  -אי־
אפשר להשוות בכלל את מה שמחולל בו שף שי לוינשטיין
לעומת תלאות העבר .הייתי ושרדתי כדי לספר.
אבל מה לעשות ,הקיבוץ הזה עולה על הדעת כל כך .אפשר
להוציא את המלון מן הקיבוץ ,אך לא את הקיבוץ מן הסביבה,
ותודה לאל על כך .יוצאים מן החדר בבוקר בדרך לברי
כה הנהדרת של הקיבוץ )מה לעשות ,הוא עדיין שם( :שוב
הניחוח של אוויר יבש וחם ,דשא קצור ,ממטרות שפוגשות
את כל זה ,והנפש שרוגעת ומתגעגעת .אפשר להוציא את
המלון מן הקיבוץ ,אבל לא את הקיבוץ מן הסביבה .פשוט,
הוא היה שם קודם .אלמלא הקיבוצניקים האלה שהתיישבו
פעם ב״מלון בטבע" הזה ,לא היינו זוכים להנגשת כל היופי
של ארץ פלגי מים .כבוד.
"אוכל של בית מלון"? רק בבית מלון ישראלי)טוב ,ואיטלקי
גם ,בגלל שפע המזטים והאנטיפסטי( יימצאו לכולם ,בכ
פיפה אחת ,כל כך הרבה סלטים טריים .אישית ,אני אומרת
שכאן בדיוק'נעוץ הפינוק הגדול ביותר :מי עוד יכול להר

שות לעצמו כזה בבית ,לא כל שכן ,לעמוד
ולקצוץ הכל?
לצערי ,בין הרטבים המלונאיים לא נכלל וינגרט פשוט .בי
קשתי שיוסיפו לתפריט .הבטיחו.

תשע נקת־נת ח! קנלינדיות:
 .1ראשית כל ,בשל כל דרכי העמק והגליל החדשות ,המסע
אל שולחן האוכל הצפוני־גלילי הזה התקצר בהרבה! אין
צורך לעצור בדרך אם רעבים.
 .2בקיץ זה ייסד שף לוינשטיין עמדת סלטים טריים שבה
הירקות נחתכים מול עיני הלקוח.
 .3שתי הבריכות ,המקורה־מחוממת והקיצונית הטובלת
בירק ,ידאגו לכם לתיאבון ,שלא לדבר על דרכי ונתיבי הג
ליל והגולן.
 .4המדשאה שתולת הכיסאות בדרך לחדר האוכל :מתכנסים
בה לפני ,באוויר הערב ,ומקנחים בקפה אחרי הבליסה.
 .5גריאות :שף לוינשטיין משלב בכל ארוחה שפע מק
סים של דגנים וקטניות ומעדנים צמחוניים בלתי נדלים:
תבשיל חיטה מלאה עם פטריות שמפיניון ,עדשים שחו
רות ובצל.
 .6סלטים אסיאתיים קרים של אטריות צלופן שקופות ,תב
שילי פריקה וחומוס ואורז מלא מנוקד שקדים ועשבי תיבול.
 .7חכבוד לצמחונות ולטבעונות מחייג שלל ירקות:
בטטות אפויות בשום ובסילאן ,ברוקולי־שקדים ,מאפה סלק־
בצל ,קרירות במיה ועגבניות מיובשות ושעועית ירוקה
בשומשום .צ׳ימיצ׳ורי מופלא ,וסלטי פירות ללא סוכר.
 .8תירגעו :תבשיל בשר הראש בגרגירי חומוס נמס בפה.
 .9חמין נחדר לסוטים )כמוני( בלגד :מלון כשר הולך גם
עם חמין ,בדיוק בשל איסור הבישול בשבת .החמין נועד
עבור אורחים שלא מעניין אותם שיולי־אוגוסט .אני יודעת,
כבודו ,שאני אמורה להתפעם כאן מצ׳יה וספירולינה ,אבל
החמין של שי לוינשטיין ,ויסלחו לי אנשי הקשת המזרחית,
נקי גם מחריף ומכמון :מוצק ,שזוף ומחרמן .בשבת אני זוחלת
פנימה ,כעולת רגל אל בית המקדש ,ומבטי פוגש את זה
של הטבח באחוות פושעים .את המרקים הטובים במקום אני
שומרת לביקור סתווי וחורפי.
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