
המטבח היהודי הבווארי של המאה ה–18 מקבל פנים 
בכתב עברי ובשפה הגרמנית. שף הבית בדק ומצא 

מתכון ראוי לשחזור

באוטנזוס )Ottensoos( - כפר 
קטן בבוואריה, כיום כמעט פרבר של 

נירנברג - התקיימה קהילה יהודית 
מן המאה ה-15 ועד למלחמת 

העולם השנייה. תיקי הקהילה הגיעו 
לארכיון שלנו בירושלים, ובין השאר 
נמצא בהם כתב היד הנראה בתמונה: 

כתב יד של ספר בישול. אין לדעת 
אם כתב היד חובר בכפר הספציפי 
הזה, אך ברור לפי הכתיבה שהוא 

חובר בבוואריה.
כתב היד הוא בגודל של מחברת, 

ללא כריכה, ובו 69 מתכונים. הוא 
נכתב בגרמנית )לא ביידיש, וגם לא 

בגרמנית מעורבת במלים ביידיש או 
בעברית( באותיות עבריות, כנראה 

באמצע המאה ה-18. כל המתכונים 
כשרים, אך רק שניים מהם 'יהודיים' 

במובהק: הגפילטע פיש כמובן, 
ויאנטיפטיקער גאגעלהאף - מאפה 

ליום טוב.
עד העת החדשה נהגו יהודים בכל 

הקהילות לכתוב מסמכים באותיות 
עבריות ובשפה היהודית המקובלת 

במקומם - יידיש, לאדינו, ערבית-
יהודית וכדומה. במשך הזמן עברו 

לשפה המקומית, אך המשיכו לכתוב 
באותיות עבריות. ככל שהיהודים 

התערו או התבוללו בסביבתם 
הם עברו לכתוב בשפת המקום 

ובאותיותיה. בכל מדינה ובכל אזור 
נעלמו האותיות העבריות בתקופה 

אחרת. בברלין למשל עברו לגרמנית 
באותיות לטיניות מוקדם יותר 

מאשר בבוואריה, שבה היו היהודים 
מסורתיים יותר, והמשיכו לכתוב 

דרישת שלום עסיסית
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ציטרונא דורטע צו מאכען
מאן נימט דעם דייג וויא אבען 

געשריבען  איזט. דאן נימט מאן 6 
ציטרונע דוהט דיא הויט רונדער. 

שנייטעט דיא בריטשען. נעמט 
איין האלב פונד צוקער שטוזעט 

איין אונד שטרייט דיא  בריטשאן 
מיט איין. דאן מאכט מאן איינע 
לעגע ציטראנען אונד איין לעגע 

ביסקעוויט ברעסעל צי מיט. דאס 
געלבע פאן איינער ציטראן מאכט 

מאהן אונדער דען ביסקעוויט דאהן 
קאמט איין גאס דארויף וואס מאהן 

פיר איין וויל

קארטאפעל טארטע צו מאכען
מאן נימט איין האלב פפונד 

צוקער, טרייא פירליך געריבענע 
קארטָאפעל דיא איין אבענד צו 

פאר אויסגעזאטען ווערדען מיסען, 
פירצעהען אייער, דאס ווייסעל 

צום שנע דאס געלבע פאן איינער 
ציטראן. אונד דען זאפט אונד קאכט 

זיא רעכט שעהן
אדער שמאלץ אדער על

באותיות עבריות עד קרוב לאמצע 
המאה ה-19.

בצילומים המופיעים כאן ארבעה 
מתכונים: טארט לימון, טארט תפוחי 

אדמה, גפילטע פיש וקניידלך 
מתפוחי אדמה. להלן הטקסט 

בשפת המקור, מלווה בתרגום של 
אחד מהמתכונים. האם המתכונים 

טובים? תשובה תקבלו מאורי מלמד, 
במסגרת נפרדת.

הדסה אסולין

געפילטע פיש צו מאכען, קארפען 
אדער בראקסען

מאהן נימט איין פיש נאך בעליבען 
גרעס ָאדער קליין, לאסט איהן 
פאהן דער פישערען שבאלטען 

אונד וואסט אין רעכט ריין זאלצט 
אין רעכט איין. דאן ווירט איין 
זאלכעס פיליך געמאכט. מאן 

נימט איין קליינעס ווייס פישליין, 
גרעטעט עס אויס. דאן ווירט עס 

פיין געווייקט מיט בעטערזעל 
געלבע ריבען צוויפעל רָאס איין 

צוויפעל שניטלויך. דאס ווירט 
אלעס צו זאמען רעכט פיין   

געווי]י[קט. דאן ווייכט מאן פאר 
צווייא גרייצער זעמעל איין.

ווען דיס אלעס געדעהען איסט, 
ווירט אין איין דעקעל גרָאסער 
לעפעל פָאל שמאלץ אין איין 

דעקעל, לאסט עס צערגעהען, 
דאן שנייטעט מאן איין צוויפעל 

היניין, לאסט אין איין ביסכען געלב 
ווערדען דאן דוט מאן דאס גרינע 

היניין לאסט עס דארין דינסטען דאן 
טוט מאן דאס בראט היניין אונד 

לאסט עס איין ביסכען קאכען. דאן 
דוט מאן עס וועג שלאגט אייניגע 
אייער דאריין. דיא פיליך מוס דיק 

זיין. אימבער פפעפער ציטראן 
זאפט אונד עטוואס געלבעס פילט 
דען פיש, אונד קאך אין מיט בוטער

קניידלך מתפוחי אדמה )תרגום(
מבשלים תפוח אדמה גדול, 

מקלפים ומניחים להתקרר. מגרדים 
אותו עם פומפייה, מוסיפים כף 

גדולה של שומן, חמש ביצים, 
קצת מלח, וכרבע קילו קמח דק. 
מערבבים את הכל היטב ויוצרים 
קניידלך עגולים. טובלים בביצה 
ובפירורי לחם ומטגנים בשומן. 

יש להקפיד על כמות מספקת של 
שומן שתאפשר לקניידלך 'לשחות'. 

אפשר להוסיף שווערקרויט או 
רוטב.

כמה ביצים אפשר?
במבט ראשון, הפרויקט הזה נראה כאילו נוצר עבורי. כיהודי, כמי שעוסק 

באוכל וכמי שהתגורר במינכן, ספר בישול יהודי מבוואריה הוא כמו כפפה 
ליד. רק שכמו במקרה של או ג'יי סימפסון, הכפפה סירבה לשתף פעולה. 
ארבעה מתכונים נשלחו אליי בתקווה שאוכל להכין אותם לכבוד הגיליון. 
שלושה מהם נפסלו על הסף. אני לא לגמרי מבין איך בני דורו של הספר 

השתמשו בו, אבל עבורנו הוא מהווה בעיה.
טארט תפוחי האדמה למשל. על פי המתכון אני אמור לקחת שלושה 

תפוחי אדמה ורבע קילו סוכר ולהוסיף להם 14 ביצים. 14! המתכון של 
הגפילטע פיש נפתח במלים "לוקחים דג גדול או קטן". טורט הלימון משיג 

את אפקט החמצמצות הרענן שלו לא באמצעות שימוש במיץ לימון או 
במעט קליפת לימון כמקובל. אני אמור להכניס לעוגה שישה לימונים 

חתוכים לפרוסות.
ובכל זאת מצאתי מתכון אחד שהיה מספיק קרוב למשהו אמיתי. 

'קרטופל קנודל' - קניידלך תפוחי אדמה. לפני שנדבר על המתכון עצמו, 
חשוב לציין שלקניידלך יש מקום של כבוד במטבח הבווארי. הם בדרך כלל 

מגיעים בצורת כדור שגדול מעט מכדור טניס, ובמגוון וריאציות: קניידלך 
תפוח אדמה, ירקות, לחם, כבד ועוד. הקניידלך מוכן בשני שלבים: הכנת 

הבצק ובישול הכדורים במרק. המתכון שלפנינו הולך בדרך אחרת. בהתחלה 
מכינים את בצק תפוחי האדמה, אחר כך קורצים ממנו כדורים קטנים, מצפים 

אותם בביצה ופירורי לחם ומטגנים. המתכון דומה יותר לקרוקט ואולי גם 
לשישקלאך מאשר לקניידלך הבווארי המסורתי.

גם במתכון הזה הכמויות דרשו התערבות מצדי. בשלב ראשון ניסיתי ללכת 
לפי המתכון, וכשזה לא עבד - והיה ברור שזה לא יעבוד - הצלתי את המצב. 
מתברר שרבע קילו קמח לא מצליח להתמודד עם חמש ביצים. אז הוספתי 

עוד קמח, ועוד קצת קמח, ובסוף יצא שהוספתי כוס קמח. בסך הכל יצא 
ממש טעים.  

אורי מלמד

קארטאפעל גנעטעל צו מאכן
קאכע גראסע קארטאפעל אונד 
שעהלע זיא דאן אב אונד לאסע 

זיא אבקילען. רייבע זיא דאן אויף 
איינען רייבאייסען אונד רירע 

איין גרעסען קאך לעפעל פאל 
שמאלץ אב. שלאגע פינף אייער 
דאריין, דאן גיב דיא קארטאפעל 

דאריין עטוואס זאלץ אונד איין 
האלב פפונד פיינעס מעהל דאצו. 

ריהרע עס אלעס רעכט גוט 
אונדעראיינאנדער אונד מאכע דען 

רונדע גענעטעל. דאן דריקע זיא 
אין איין איי]?[ע איין אונד קאלע 

זיא אין פיינע זעמעלברעסעל 
איין, אונד באקע זיא לאנגזאם 

אויס דעם שמאלץ דערויס. זיא 
מיסען אבער פיל שמאלץ האבען, 

דאמיט זי שווימען קענען. מאן קאן 
שווערקרויט אדער זאסע דאצו 

געבען

הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי     
)http://sites.huji.ac.il/archives(  עוסק 

בהצלה, בשיחזור ובשימור של תיעוד 
היסטורי של העם היהודי על כל תפוצותיו, 

מימי הביניים ועד ימינו

בדוק ומנוסה: זה טעים. קניידלך בוואריים 
בתרגום למטבח עברי

צילום: דניאל לילה

תודה לפרופ' חוה טורניאנסקי 

על הסיוע בפענוח כתב היד
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תוכן העניינים

72 בעל המפתח
לשלמה אליהו פריימן היה הרבה מה לספר: על קבר רחל, על 

'החורבה' ועל ימי ראשית המדינה | כרמיאל כהן

76 ללא היסטוריה
התאטרון הישראלי של היום מנוכר להיסטוריה היהודית. 

בראשית דרכו המצב היה שונה | בן עמי פיינגולד

82 מתים חיים
אמונה אלון מתכתבת עם הדורות, עם המוות ועם מעמד 

הנשים. הסוף אופטימי | ימימה חובב

84 חותם הגלות
ה'חדר' היהודי, עמוד של אור באופל הבורות הסובבת, זוכה 

לאוסף מחקרים חדש | עקיבא צימרמן

הנזיר והאגדה
מתוך ערפילי העבר שאינו מתועד בכתב, יודעים יהודי 

אתיופיה לספר על אבא צברה שברח מן הכלא ועבר בכפרים 
שבהרים ללמד את תושביהם תורה ולעצב את עולמם לדורות 

| דניאל שלם

90 אלטע קארטאפעל 
כתב יד מלפני כשלוש מאות שנה מביא את ניחוחות המטבח 

היהודי–בווארי אל שולחננו. מאוטנזוס באהבה

94 הולכים לכפר יחזקאל 
בלבו של מושב חילוני של העלייה השנייה התקיים בית כנסת 

יחיד במינו. כעת הוא הפך למרכז תרבות יהודי מחודש

6 מדברים היסטוריה | 12 תמונת החודש | 14 בזמן הזה | 16 בימים ההם | 

87 ראו אור | 100 רשת סגולה | 102 תשבצים וחידות | 104 כניסה חופשית  

מדורים

אין חיה כזו
היהדות מתנגדת לכישוף, ואין בה דריסת רגל למאגיה שחורה. 
על רקע שלל חפצי כישוף יהודיים, הטענה נבדקת שוב          

שי סקונדה

היסטוריון אגדי
דוד גאנז, מלומד יהודי בינתחומי, היה בין הראשונים לכתוב 

ספר היסטוריה שאינו רק אגדה. ההיסטוריונים היהודים          
עשהאל אבלמן

הגניזה של שלמה אהרן
שניאור זלמן שכטר הביא את הגניזה הקהירית לקיימברידג' 

והפך אותה למכרה זהב מדעי. שלמה אהרן, תלמיד 
חכם ואוטודידקט ירושלמי, הקדים אותו בכמה שנים                 

שרה ג'ו בן–צבי

שומרי החומות
ירושלים של המאה ה–19 ידעה כיבוש מצרי ושחיתות 

תורכית, אך כנראה גם התארגנות יהודית יחידה במינה להגנה 
עצמית. ביישוב הישן נזרקה רוח חדשה | ניר מן



או פנו אלינו בדואר 
 האלקטרוני

אצלנו לכסף שלך יש גם
ערך היסטורי!

הצטרף עוד היום למשפחת מנויי

התקשרו עוד היום לקבלת גיליון התרשמות 
חינם:


