כיתת אומן למקצועות הקונדיטוריה

קונדיטוריה
קלאסית

חלק זה בקורס כולל ידע וכלים הנחשבים לאבני הבניין
וליסודות של כל עולם הקונדיטוריה .בקורס נלמדות
שיטות לשליטה בטכניקות השונות של עיבוד חומרים,
אפייה ,סוגי בצקים ,שילוב חומרי גלם ,קרמים ,מנות
אחרונות ועוד.
מטרת חלק זה בקורס היא לייצר תשתית ידע רחבה המקנה
הבנה מעמיקה בידע הבסיסי הנדרש על מנת לפתח תוצרים
ברמה גבוהה ומדויקת.

מבוא //
הרצאה בנושא חומרי גלם.
הכרת חומרי היסוד בעולם הקונדיטוריה .תכונות וסוגי קבוצות
הסוכרים ,הפחמימות והעמילנים ,פירוק למרכיביהם ,למידת
מערכת היחסים ביניהם וכללי יסוד בעבודה עימם.

בצקים פריכים //
מבוא לבצקים פריכים :הכרת חומרי הגלם המשמשים להכנת
בצק פריך ,יחסי הגומלין בין הרכיבים ,אופן הטיפול בשלבים השונים
בהכנה ומבנה סוגי הבצק.
• טכניקות עיבוד והכנה של בצקים פריכים
• טכניקות הכנת עוגיות
• שיטות אפייה לבצק פריך
• התנסות באפיית מגוון סוגי עוגיות מבצקים פריכים שונים

קרמים //
מהו קרם ,שיטות ליצירת מרקמים ,היגיינה נדרשת ואופן טיפול בחומרים,
דרגות הקרשה ,סוגי המרקמים למטרות השונות בתחום הקונדיטוריה.
• הכרת משמעות הרכיבים ותפקידם בקרם
• הקניית יכולת להבניה עצמאית של קרמים
• הכנת והכרות עם קרמי הבסיס בעולם הקונדיטוריה הקלאסית כגון:
קרם פטיסייר ,קרם אנגלז ,קרם שקדים קרם מבושל על בסיס ביצים

טארטים //
השיעור עוסק במערכת היחסים ובשילובים בין המרקם הפריך של בצקי
הטארט לבין הקרמים והמילויים שנלמדו בשיעורים האחרונים וקרמים
נוספים .השיעור יקנה בסיס ליצירה עצמאית של שילובים בטארטים.
• עבודה עם פירות ,הכנת קרמים
• הכרות עם בצקים פריכים ייעודיים לטארטים ואופן העבודה איתם
• לימוד שיטות ושלבי אפייה מותאמים לטארטים
• הכנת טארטים כגון ברטאן ,פלאן ,מרנג ,לימון ,שוקולד ועוד.

עוגות בחושות ,בצקי תופין //
תכונות העוגות השונות ואופני התאמת טכניקה לכל תוצאה רצויה .השפעת
סוכרים על התוצר הסופי ,חומרי התפחה ואופן השימוש בהם,
טיפול מונע באפקט שקיעת מוצקים בעוגה.
• טיפול בבצקי תופין ליצירת עוגות ורולדות
• שימוש בבצקי תופין כבסיס לעוגות ראווה וקינוחים
• לימוד עוגות על בסיס חמאה ועל בסיס שמן ,ועל בסיס הקצפת ביצים
שלמות וביצים מופרדות והתנסות בטכניקות אפיה תואמות לסוגי הבצקים

מרנג //
מרנג לסוגיו  :כללי יסוד ,אופני אפייה ,מרקמים רצויים ומהלך התפתחות
השימוש בו בתחום הקונדיטוריה.
• טכניקות להכנת סוגי המרנג השונים
• הכרות עם מגוון צורות ושיטות זילוף
• הכנת תוצרים מבוססי ומשולבי מרנג
• סקירת אופני שילוב סוגי המרנג בעולם הקונדיטוריה

בצק רבוך //
סקירה טכנולוגית ,כיצד הפחזנית עולה ,שיטות לבקרה ולפתרון אפקט
ההתפוצצות ,טכניקות לאפייה אחידה ולקבלת תוצרים אחידים
בבצק רבוך.
• הכנת פחזניות כגון :פרופיטרול ,אקלרים ,שוקט ,פריז ברסט ועוד.
• התנסות בשיטות הכנה ועיבוד עדכניות לקבלת תוצרים נשלטים ואחידים

גבינה //
הכרת מרכיבי הגבינה ותכונותיה ,התאמת סוגי הגבינה למטרות מגוונות
בעולם הקונדיטוריה ,התאמת שיטות העיבוד לתוצרים השונים,
כללי יסוד בעבודה עם גבינות.
• הכנת עוגות גבינה קרות
• הכנת עוגות גבינה אפויות
• למידת כללי האפייה ושיטות בקרה התואמים לחומר ולסוג התוצר הרצוי

מנות אחרונות קלאסיות //
התייחסות לקינוח כאל מנה שלמה ,כיצד ומדוע שומרים על כללי היסוד
המהווים את עמוד השדרה למנות הקלאסיות.
• הכנת קינוחים קלאסיים כגון :פנה קוטה ,קרם באוואריה ,כנאפה
• הכנת הג'יבנה  -הגבינה המשמשת למילוי הכנאפה
• התנסות במתן פרשנות עדכנית לצורות ההכנה וההגשה של הקינוחים
הקלאסיים

בצקים

הדרך מבצק למוצרים .היכרות עם אופן ההבניה של סוגי
הבצק השונים ואופני העיבוד המתאימים לכל אחד .סקירת
וניתוח חומרי הגלם המשמשים להכנת בצקים ויחסי
הגומלין ביניהם.
לימוד טכניקות לישה ,טכניקות קיפול וטיפול בבצק.
התנסות מעשית באפיית תוצרים שונים.

לחם //
ההיסטוריה של הלחם ,חומרי הגלם המשמשים לאפיית לחמים ,קמחים
ייעודיים ואופן הבחירה ביניהם ,אופן השימוש בסוגי שמרים ובתוספות
הנלוות ללחם.
• עיצוב לחמים וטכניקות אפייה ,זיהוי שלבי התפיחה השונים
• עבודה עם מחמצות
• אפיית חלות ,לחמניות ,פוקצ'ות ,לחם מלא ,לחם פוליש ,צ'יאבטה

עלים //
סקירת רצף העבודה וטכניקות עיבוד ,אפייה וקיפול הבצק ,עבודה עם
מגוון בצקי עלים ,למידת מהות תפיחת הבצק ואופן השליטה בתהליך.
• טכניקות כריכת חמאה ומספר הקיפולים לסוגי הבצק השונים
• עבודה עם מליות והתאמתן לבצקי עלים
• למידת כללי אפייה ושיטות בקרה התואמים לחומר ולסוג התוצר הרצוי
• אפיית פטיבייה ,מילפיי ,בורקס ,שאסון תפוחים ,אזני פיל

כרוכים //
שילוב של בצקי שמרים וטכניקות כריכת חמאה למגוון סוגים של
מאפי בוקר .לימוד המסורת והפרמטרים הנכונים לבחירת והתאמת
המלית לסוג המאפה.
• הכנת מליות קלאסיות למאפי בוקר
• טכניקות ליצירת צבעוניות בבצקים
• אפיית קרואסון חמאה ,קרואסון שוקולד ,רוגלעך
• דייניש במליות ובצורות שונות

שמרים //
המשך עבודה עם בצקים תוך התנסות בטכניקות עבודה ושילובים
ליצירת מגוון תוצרים מבצקי שמרים .שיטות להוספת שומנים וסוכרים
לבצק .התאמת מליות וצורות סגירה מגוונות לבצקים השונים.
• הכנת עוגות שמרים :קראנצים במספר עיצובים
• מאפים על בסיס בצק בריוש

אפייה מלוחה //
שימוש בטכניקות שנלמדו עד כה כגון רידוד בצק ,רינגרונג ,זילוף,
חיתוך וטכניקות שמרים לכדי יצירת מאפים מלוחים.
• לימוד עקרונות האפייה המלוחה ואופן איזון ושילוב הטעמים
• אפיית קישים מלוחים ,גריסיני ,עוגת ירקות שורש ,עוגיות מלוחות,
סקונז ,מאפין תירס ,פחזניות מלוחות

קונדיטוריה
מודרנית

הקונדיטוריה המודרנית מבוססת על אבני היסוד שנלמדו
עד כה .בחלק זה בקורס נלמד טכניקות נוספות למתן
פרשנות חדשה ,מודרנית ויצירתית לקינוחים קלאסיים
ולקינוחים עכשוויים.
• יצירת מנות אחרונות מודרניות
• הכנת מוסים
• פטיפורים ושוקולד

שוקולד //
תכונות השוקולד ,מדוע החומר מתנהג כפי שמתנהג .סוגי השוקולד
השונים והתאמתם למוצרים .טכנולוגיה של הכנת כל סוגי הפרלינים.
אופן הארכת חיי מדף ללא שימוש בחומרים משמרים.
• התנסות בטכניקות כגון יציקה ,טבילה ,ציפוי
• הכנת פרלינים בשיטות השונות

מוסים //
הכרת סוגי המוס השונים ,יצירת המרקם הנכון למוס ,טכניקות לבניית
עוגות מוס.
• טכניקות כריכת חמאה ומספר הקיפולים לסוגי הבצק השונים
• דרך העבודה וההבניה של עוגת מוס ,אופן התאמת בסיסים לעוגה
• הכנת עוגות מוס במגוון טעמים
• ציפויים והתאמת דקורציה לעוגה

פטיפורים //
פטיט-פור=תנור קטן .יסודות האפייה הקטנה ,אופן היישום
והטכניקות ליצירת מאפים קטנים ,שיטות להגעה לגימור ולתוצרים
ברמה גבוהה ,פיתוח ווריאציות על היסודות שלנמדו עד כה.
• הכנת מקרונים ,מדלנים ,פיננסיירים ,מיני סברין ,פטיפור שוקולד ועוד.

גלידות //
מבוא לטכנולוגיית גלידה .מהי גלידה ,עבודה עם מייצבים ,הכירות עם
סוגי הגלידה השונים וההבדלים בטיפול בהם ובאופן הכנתם.
• אופן קבלת המרקם הרצוי בגלידה
• הכנת גלידות סורבה וגלידות שמנת
• שילוב הגלידה במנות אחרונות

מנות אחרונות מודרניות //
וריאציות ופיתוחים של מנות אחרונות .אופן ההתנהלות ובניית הקינוח
כמנה ,סדר פעולות להרכבת ועיצוב מנות קינוח .לימוד ההבדלים בין מנה
אחרונה בקונדיטוריה למסעדה.
• מנות אחרונות בתחום המסעדנות
• איזון מנות מבחינת משקל ,טעמים ומרכיבים
• שילובי מרקמים וצורות הגשה שונות
• הכנת קינוח לימונים ,מילפיי מודרני ,מנת פרווה ,קרמו שוקולד

קורס קונדיטוריה רב תחומי
 240שעות אקדמיות | * 490כולל חודש סטאז'
קורס קונדיטוריה
רב תחומי מורחב
 430שעות אקדמיות |  680ש.א* .כולל חודש סטאז'
קורס קונדיטוריה
בינלאומי
 485שעות אקדמיות |  735ש.א* .כולל חודש סטאז'
תעודה בינלאומית משותפת לאסטלה כיתת אומן,
לבית הספר לקונדיטוריה של אוליביה בז'אר בצרפת,
ולאקדמיה לשוקולד של בארי-קאליבו

*חודש הסטאז' הנו אופציונאלי | רשימת התכנים המוצגת מתייחסת לשלושת המסלולים

