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הקדמה מעשית
ואורח חיים בריא.  בשנים האחרונות אני מעבירה סדנאות לבישול 
וההנבטות.  הקטניות  על  גם  פוסחת  לא  אני  מהסדנאות  כחלק 
המשתתפים בסדנה מפנימים היטב את החומר ורוצים כמובן ליישם. 
ומגוונים של  רבים מבקשים ממני שאשלח להם מתכונים טעימים 
כאשר  מתכונים  ספר  לכתוב  הרעיון  לו  נבט  כאן  קטניות.  מאכלי 
ביותר,  רחב  הוא  ההנבטות  שנושא  מכיוון  בו.  יככבו  הקטניות 
)בעלי השורשון הקטן(  נבטוטים  התמקדתי בעיקר במתכונים של 

ולא בנבטים )הארוכים והירוקים(. 

המתכונים אשר הבאתי לפניכם הם למעשה מתכוני בסיס מעוררי 
השראה. תוכלו לבחור להמיר את הרכיבים שבמתכונים ולגוון בהתאם 
לטעמכם האישי, לפי עונות השנה ולפי מה שנמצא לכם זמין במזווה. 
אתם מוזמנים להוסיף למתכונים סוגים שונים של ירקות, כיד הדמיון 

הטובה, הכול מתקבל כאן בשמחה.

ניתן כמובן להמיר את הרכיבים שבמתכון הרשום ברכיבים אחרים, 
בחרתם  אם  לדוגמה,  המשפחה.  מאותה  להיות  צריכה  ההמרה  אך 
כך שיש  סוג של קטנית.  באותו  להמיר  עליכם  בין קטניות  להמיר 
להמיר עדשים צהובות בעדשים חומות או שחורות. שעועית לבנה 
בשעועית מנומרת או אזוקי, ולהמיר קינואה בכוסמת או בדוחן וכו'...

לא  הקטניות  ייתכן שבהתחלה  ההנבטה.  גם  כך  דבר חדש,  כל  כמו 
ינבטו לכם בצורה יפה כמו שציפיתם, ייתכן שהן אף יתעפשו ויסריחו. 
יכולות להיות סיבות רבות לכך )סוג החברה שקניתם, זמן ההשריה 
הפעמים  ייאוש!  אל  אך  וכו'...(,  שהפריע  חמסין  אולי  שהתארך, 
הראשונות הן זמן של ניסוי וטעייה. גם אני ניסיתי הרבה וזרקתי לפח 
לא מעט קטניות. הידע שרכשתי לעצמי הגיע מתוך הניסיונות, אשר 
להנביט  כדאי  בהתחלה,  לפחות  לכן,  כשלו.  וחלקם  הצליחו  חלקם 
 - תתייאשו  לא  אם  ניסיון.  רוכשים  אשר  עד  קטנה  כמות  פעם  כל 
מהנה. ואפילו  וקל  פשוט  הוא  התהליך  כמה  עד  לגלות  תופתעו 
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כל  אני עדיין מתרגשת  אני מנביטה כבר שנים לא מעטות,  כי  אף 
פעם מחדש לראות את השורשון הקטן מציץ ובוקע. זהו רגע כמוס 
של  הצמיחה  מתהליך  חלק  להיות  הבריאה.  בתהליך  שותפות  של 

החיים, המתרחש למולנו בכל שנייה ושנייה.

לא  וגם  מדענית  אינני  מדעיות.  לרזולוציות  יורדת  איני  זה  בספרי 
בצורה  להסביר  השתדלתי  כזאת.  להיות  מתיימרת  ואינני  חוקרת, 
התהליכים  ואת  ההנבטה  של  הרבות  המעלות  את  ובהירה  פשוטה 
המתרחשים בעת ההנבטה, כדי שהדברים יהיו מובנים לקהל הרחב.   

המתכונים שבספר הינם על טהרת הטבעונות הבריאה. ללא ביצים, 
מוצרי חלב, דגים ובשר. בלי טיגון, בלי מצרכים מתועשים, אלא רק 

חומרי גלם בסיסיים, אשר מהם אפשר להרכיב נפלאות.

בין המתכונים, לאורך הספר, שילבתי הערות וכן טיפים קטנים מדרך 
הבריאות הטבעית. אם תקראו את הטיפים הללו תוכלו ליישם בצורה 

ברורה יותר ומדויקת את אופן הכנת המתכונים.

בספרי המתכונים נהוג לרשום תחילה את רשימת הרכיבים הדרושים, 
ובהמשך את "אופן ההכנה". בספרנו קראתי לרשימת הרכיבים בכינוי - 
כלומר,  "אל הפועל",   - כיניתי בשם  "אופן ההכנה"  ואת  "מן הכוח" 
הרכיבים הם הפוטנציאל הגלום, ואופן ההכנה הוא ההוצאה מן הכוח 

אל הפועל.

שנזכה כולנו, כמו הקטניות, לדעת שיש בתוכנו כוחות גדולים אשר 
טמונים בנו עמוק. ויהי רצון שנצליח לממשם בחיינו ולהצליח לזכות 

להוציאם מן הכוח אל הפועל.
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