
 )pate a choux( בצק פחזניה
160 גר מיים
160 גר חלב

160 גר חמאה
5 גר מלח
5 גר סוכר

160 גר קמח
280 גר ביצים

4 גר פחם

מחממים תנור ל180.
בסיר מחממים מיים, חלב, חמאה, מלח וסוכר עד לרתיחה

מורידים מהאש ומוסיפים בפעם אחת את כל כמות הקמח  והפחם 
ומערבבים עד אחידות, מחזירים לאש תוך כדי ערבוב לעוד חצי דקה 

בלבד.
מעבירים לקערת מיקסר ומקררים מעט )בערך 50 מעלות(

מערבלים ומוסיפים ביצים לאט לאט )בערך ב4 פעמים(
מעבירים לשק זילוף ומזלפים על נייר אפייה / משטח סיליקון

ומניחים מעל את הקראנץ )הוראות בהמשך(

קרם פטיסייר  
450 גר חלב
50 גר שמנת
50 גר ביצים

30 גר חלמונים
60 גר סוכר

30 גר קורנפלור
60 גר חמאה חתוכה לקוביות

בתוך סיר שמים את החלב והשמנת ומבשלים עד התחלת רתיחה.
באותו הזמן, בקערה שמים את הביצים, החלמונים והסוכר וטורפים עד 

אחידות. מוסיפים את הקורנפלור ושוב טורפים עד אחידות.
כשהחלב מתחיל לרתוח עושים השוואת טמפרטורות:  שופכים חצי 

מכמות החלב אל תערובת הביצים תוך טריפה מתמדת ומחזירים את 
כל התערובת חזרה לחצי כמות החלב שנותרה בסיר. ממשיכים לערבב 

עם המטרפה עד שהתערובת מסמיכה ומתחילה לבעבע. מורידים 
מהאש ומעבירים לקערה וממתינים 15 דקות, מוסיפים את החמאה 

ומערבבים עד שהיא נמסה לחלוטין, מכסים בניילון נצמד כשהניילון 
נוגע בקרם ומקררים לחלוטין במקרר עד התקשות של הקרם.

קרם פריס ברסט
400 גר פטיסייר

25 גר מחית שומשום שחור
175 גר חמאה

130 גר פרליננה לוז שומשום שחורה

בקערת המיקסר שמים את הקרם פטיסייר, מחית השומשום והפרלינה 
ובעזרת ראש ההקצפה מקציפים עד לאחידות. 

לאחר מכן מוסיפים את החמאה ומערבלים עד קבלת מרקם יציב
מעבירים לשקית זילוף.

נוגטין שומשום שחור
50 גרם גלוקוז

300 גר סוכר
250 גר שומשום שחור

25 גר חמאה

מבשלים גלוקוז וסוכר לקרמל בהיר, לאחר מכן מוסיפים את השומשום 
שחור ומערבבים ואז מוסיפים את החמאה ומערבבים לאחידות

מעבירים למשטח סיליקון ומינחים על הנוגטין עוד משטח סיליקון 
ומרדדים לעובי דק. מקררים ושוברים לחתיכות

הרכבה
אגוזי לוז שבורים

חותכים את הפחזניה לשניים
על החלק התחתון שמים אגוזי לוז שבורים ופרלינה

מזלפים מעל את קרם הפארי ברסט ומניחים את חלקה העליון של 
הפחזניה. מקשטים בנוגטין.

קראנץ פחזניות  
100 סוכר

80 גר חמאה קרה
100 גר קמח

5 גר אבקת פחם
שומשום שחור

מערבלים יחד את כל המרכיבים במיקסר עד לקבלת מרקם פירורי, עם
הידיים לשים את הבצק לכדור ומניחים בין שתי ניירות אפייה 

מרדדים את הבצק לעובי דק, מניחים על קרש ומקפיאים לחלוטין.
קורצים עיגולים של 4 ממ מברישים צד אחד קלות במיים/ביצה 

וטובלים בשומשום שחור ומניחים על הפחזניה הלא אפויה.

פרלינה לוז שומשום שחור
200 גר אגוזי לוז

150 גר שומשום שחור
300 גר סוכר

קולים את אגוזי הלוז עם קליפתם ב150 מעלות עד השחמה. מקררים מעט.
בעזרת מסננת )עדיף שטוחה( משפשפים את האגוזים כנגד המסננת בכדי 

להיפטר מכמה שיותר קליפות. ניתן גם לקלות את השומשום קלות.
בסיר טפלון שמים שליש מכמות הסוכר וממיסים אותה לחלוטין, מוסיפים את 

השלישי השני וממיסים לחלוטין וכך גם את השליש השלישי.
ברגע שמתקבל קרמל לא כהה מדיי ולא בהיר מדיי מוסיפים את האגוזים 

והשומשום  ומערבבים עם הקרמל בערך 4 דקות עד לקבלת גוון כהה אך לא 
שרוף. שופכים על משטח סיליקון ומקררים לחלוטין

לאחר מכן שוברים לחתיכות ומכניסים לפוד פרוססור, טוחנים עד לקבלת מרקם 
נוזלי ואחיד. מאחסנים בקופסא סגורה


