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11. מבין שלושת בניי הוא  הבן האמצעי שלי חגג לא מזמן יום הולדת 
היחיד שלא נולד בחורף, אלא בעונת פריחה קסומה שמתאפיינת במגוון 
רחב של פירות נפלאים. לקראת החגיגות )שנמשכו כמעט חודש... אלוהים, 
מה יקרה בבר מצווה(, התחלנו לחשוב על כיבוד יצירתי שישמח גם את 

בעל השמחה וגם את אורחיו.
אני תמיד מחפשת רעיונות מיוחדים, מלהיבים מצד אחד ולא פחות חשוב 
- בריאים ומזינים. ממתקים רוויי חומרים רעילים, עוגות בצק סוכר ודומיהם 

לא נכנסים אלינו הביתה, גם לא בחגיגות )אני 
פשוט לא מאמינה באכילת אוכל מזיק 

באירועים מיוחדים(.
אז מה הוגש על שולחן יום ההולדת 
עוגה  התנוססה  במרכזו  הפעם? 
מפלחי  עשויה  ביופייה  מרהיבה 

אבטיח ומלון המסודרים ב-3 קומות 
ללא  היא  נוספים.  בפירות  ומקושטים 

ספק היתה מסמר הערב. 
הילדים,  מצד  שיא  התלהבות  נרשמה 
שאף ביקשו שאשלח תמונה של העוגה 
להוריהם כדי שיוכלו לשחזר את היצירה.

אז איך מכינים?

פשוט פשוט. מורידים את קליפת האבטיח בזהירות, כמה שיותר 
קרוב ל"בשר". חותכים לשני חצאים. בעזרת צלחות בשני גדלים שונים 
מיישרים כל חצי לפי גודל צלחת ליצירת שתי שכבות תחתונות של 

העוגה. השכבה השלישית עשויה ממלון באותו אופן וחלולה בפנים. את 
שלושת השכבות מניחים אחת על השנייה ומקשטים כרצונכם. אנחנו 
חתכנו קישוטים ממלון בעזרת חותכני עוגיות וחיברנו אותן לאבטיח 
באמצעות קיסמי שיניים. את יתר השכבות קישטנו בענבים ודובדבנים 
שחוברו אף הם על ידי קיסמים. בהגשה פירקתי את השכבות, ווידאתי 

שכל הקיסמים יצאו ופרסתי למשולשים כמו עוגה רגילה.

לצד העוגה הגשתי ירקות חתוכים ומסודרים באופן יצירתי, מאפינס 
מקמח כוסמין מלא וגזר, פיצה ביתית, קרקרים עם ממרחים שונים 
תוצרת בית )חומוס, טחינה, פסטו, פלפלים, קשיו(, קלחי תירס, 
כדורי תמרים, אגוזים וקוקוס ועוגיות שוקולד משיבולת שועל. 
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היה טעים, מרשים, מגרה ונעים. לאף אחד לא היה חסר שום 
צבע מאכל. אפילו קיבלתי כמה טלפונים מאמהות מסוקרנות 

שילדיהן סיפרו בהתלהבות על חגיגתנו המיוחדת.
מאכילים  הורים  בו  והמתועש,  המעובד  המזון 
היום את ילדיהם, הוא לא דרישה של הקטנים, 
והוא גם לא כורח המציאות. זה עניין של הרגלים 
רעים שלנו ההורים. מי אמר שעוגה חייבת להיות 
מקושטת בסוכריות צבעונית ורעילות? מי אמרת 
שבחגיגה בגן חייבים להגיש במבה וופלים? מי אמר 
שאין פיקניק בלי בורקסים או נקניקיות? מי אמר שארוחת 
ערב חייבת להיות על טהרת לחם לבן, קוטג' וביצים? יש כל כך הרבה 
אפשרויות יותר מעניינות, בריאות וטעימות! עם קצת יצירתיות ונכונות 

אפשר לפרוץ את מעגל הג'אנק, תאמינו לי.

אורח חיים בריא

איך אפשר לקיים מסיבת יום הולדת 
לילד ולהימנע מכל עוגות הסוכר, והחטיפים 

עם צבעי המאכל המזיקים? יולה חלפין נותנת 
לנו מתכון לעוגה מיוחדת וססגונית ואף בריאה, 

וחטיפים בריאים שיביאו מחמאות מהילדים
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