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חברת C&B ואפרת ליבפרוינד מגישות:טעם של יופי 2



אביזרים לאפיה ודקורציה: סי אנד בי
מתכונים וסטיילינג: אפרת ליבפרוינד

צילומים: שירן כרמל
גרפיקה:במה 08-8676544

       c כל הזכויות שמורות   

הערה: חלק מהתמונות אינן משקפות את הגודל המקורי של התוצר



בס”ד

אליך,
שוב אנחנו כאן, חברת C&B והשף קונדיטורית אפרת ליבפרוינד,

 מגישות לך במתיקות את “טעם של יופי” 2.  

 ,  C&B שוב אנחנו כאן,  שילוב מנצח של מושלמות, עם אביזרי האפייה מבית
ומקצועיות עם המתכונים המובחרים מבית “השלמות שבטעם” של אפרת ליבפרוינד.

שוב אנחנו כאן, מגלות לך את הסוד המקצועי, המלווה את אפרת, המובילה בעולם הקונדיטוריה 
ביצירותיה המושקעות, בפטיפורים ובקינוחים מפוארים.

.C&B :סוד ושמו

כן, שימוש באביזרי האפיה החדשניים, הייחודים והאיכותיים של חברת C&B, הופכים כל נטיף 
שוקולד ליצירת פאר, בעלת ניחוח וטעם של עוד. תבניות השוקולד החדישות , סדרת “רויאל”, 
הדקורטיביים,   העיצובים  את  משלימים   C&B של  המיובאים  והמוצרים  החותכנים  הצנטרים, 

המשביעים את העין עוד טרם טעימת המרקמים העדינים והאיכותיים.

כי שוב אנחנו כאן. מסייעים גם לך להגשים חלומות מתוקים, עם דמיון ומעוף ללא גבול...

המרשמים מופעים בעברית ובאנגלית בסוף החוברת



האביזרים הדרושים: 
-תבנית כוסיות מנסרה  #87

-חותכן ריבוע למכסה
-צנטר זילוף מסדרת 829 / 865 #

-שקיות זילוף

המתכונים הדרושים:
-הוראות ליציקת שוקולד בת. למילוי )1(- 

יוצרים כוסיות
-מוס שוקולד )3( 

שוקולד  שוטחים  הכוסיות.  לתוך  המוס  את  מזליפים 
ריבוע  בחותכן  וקורצים  מקררים  אפיה  ניר  על  מומס 
שושנה.   ומזליפים  המכסה  את  מלמעלה  שמים 

כוסית חדשנית  עם מוס מפתיע במיוחד... מנסרות שוקולד



האביזרים הדרושים:
-תבנית רויאל מסגרות #1015
-תבנית רויאל מקלות #1014 

-צנטר עגול #809/#808
-שקית זילוף 

המתכונים הדרושים:
-מוס נוגט )4(- ליצירת גליל מכניסים מוס לשקית 
זילוף עם צנטר עגול מזליפים גלילים בעובי 2 ס”מ על ניר 
אפיה מקפיאים לשעתיים חותכים ומקפיאים שנית לשעה

-הוראות יציקת שוקולד בת. רויאל )2(
ושולפים  לבנים  מקלות   4 יוצרים  ולבסיס-  העליון  לעיטור 
מקלות   2 כל  מומס  שוקולד  בעזרת  מדביקם  מהתבנית. 
ללוחית אחת. מפזרים מעל הלוחית העליונה קליפות הדרים.

נגיעה לבנה נימוחהמוס נוגט



האביזרים הדרושים:
-תבנית שוקולד ליציקת סירות 

  לבחירה: סירה 6 ס”מ #83
                 סירה 7 ס”מ #84
                 סירה 8 ס”מ #85 

-תבנית רויאל מסגרות #1015 
-תבניות רויאל מקלות #1014

-צנטר כוכב לזילוף הקישוט
-שקית זילוף

המתכונים הדרושים:
-הוראות ליציקת שוקולד בת. למילוי )1(
-הוראות יציקת שוקולד בת. רויאל )2(

-קרם פטיפייר-למילוי הסירות )5(
לקישוט הסירות מעטרים במסגרת משולש מתבניות רויאל

ים של מתיקותשיט סירות



 
האביזרים הדרושים:

-תבנית שוקולד ספלי קפה  #74
-תבניות תחתיות לספלים וכוסיות  #86

-צנטר לזילוף כוכב
-שקית זילוף

-תבנית רויאל מקלות #1014
-תבניות רויאל ופל בלגי גדול וקטן 

ליצירת ריבועי שוקולד - יוצקים דוגמת ריבועים גדולים 
וקטנים בתבניות ופל.

המתכונים הדרושים:
מוס פיסטוק )6(  -

הוראות ליציקת שוקולד בת. למילוי )1(  -
הוראות ליציקת שוקולד בת. רויאל )2(  -

- גנש לזילוף כוכב )7(

בתבניות  פיסטוק  מוס  בתמונה  הערה: 
סיליקון חצאי עיגול. 

משוקולד  קפה  ספלי  להכין  מומלץ 
ולצקת את המוס לתוכן.

תחתיות חדשות לסיפלי הקפה האהוביםסט קפה מושלם



האביזרים הדרושים:
-תבנית ליציקת כפיות קטנות #76

-תבנית ליציקת טרטלטים אובל #81 
-או תבניות טרטלטים טפלון

המתכונים הדרושים:
-הוראות ליציקת שוקולד בת.למילוי )1(

-מוס פיסטוק )6(

הערה: ניתן להמיר את סירות השוקולד 
בתבניות  אפויות  בצק  לסירות 
אובל/סירות בדוגמאות  טרטלטים 

מיזוג של טעמים וצבעיםסירות וניל פיסטוק

התמונה באדיבות מגזין “ניחוח” מבית המודיע.



האביזרים הדרושים:
-תבנית ליציקת כפיות קטנות #76
-תבנית פרלין ספירלי 90-5556 #  - 

משמש ככוסית
-תבנית רויאל דסקיות מעוינים #1000

-צנטר זילוף מסדרת 829 – 825 / 869 – 865
-שקית זילוף

המתכונים הדרושים:
-הוראות ליציקת שוקולד בת. רויאל )2(
-הוראות ליציקת שוקולד בת. למילוי )1(

-גנש שוקולד-למילוי הכוסית )7(
מצמידים את הפריטים עם מעט שוקולד מומס

לבלוב מתוק
שילוב מיוחד ומושלם

התמונה באדיבות מגזין “ניחוח” מבית המודיע.



האביזרים הדרושים:
-תבנית רויאל טבעות #1013

-תבנית רויאל מקלות #1014 
-חותכן פטיפורים עגול

-מזלגות לטבילת שוקולד
 4X4 חותכן ריבוע-

-צנטר כוכב
-שקית זילוף

המתכונים הדרושים:
מילוי וציפוי גלגלים )8(  -

הוראות ליציקת שוקולד בת. רויאל )2(  -
פלורנטין לבסיס )9(  -

- גנש להדבקת הפריטים  )7(

בקלי קלותדסקיות מתגלגלות



האביזרים הדרושים:
-תבנית רויאל ופל בלגי קטן #1019

-תבנית רויאל מקלות שוקולד #1014 
- צנטר לזילוף כוכב

-שקית זילוף

המתכונים הדרושים:
-רולדיות )10(

-הוראות ליציקת שוקולד בת. רויאל )2(
   כשהרולדיות מוכנות מצמידים להן את הקישוטים

קל להכנה ומושלםרולדיות בחיפוי “ופל בלגי”



המוצרים הדרושים:
 ATECO חותכן ריבוע גדול-

-תבנית סיליקון תפילין גדול ליצרית ריבוע
-תבנית רויאל טיפות #1011

המתכונים הדרושים:
קוביות גבינה ומשמש)11(  -

הוראות יציקת שוקולד בת. רויאל)2(  -
ליצירת תחתית ריבוע גדול - שוטחים שוקולד   -
מומס , מקררים להתקשות חלקית וקורצים בחותכן ריבוע גדול 

מערבולת שיש כתמתםקוביות גבינה ומשמש



האביזרים הדרושים:
-תבנית שוקולד כוסיות מנסרה #87

-תבנית רויאל מקלות שוקולד #1014 
-צנטר לזילוף כוכב גדול מסדרת #845/865

-שקית זילוף
    הערה: הכדורים הלבנים לקישוט עשויים בתבנית סליקון

המתכונים הדרושים:
-הוראות ליציקת  שוקולד בת. למילוי )1( 
ליצירת מראה השיש: לזלף שוקולד לבן לתוך התבנית 
בטמפרטורת  להתקשות  להניח  מוגדרים  לא  בקוים 
הדפנות  את  לרפד  מתקשה  כשהשוקולד  החדר. 
בשוקולד חום להניח שוב להתקשות בטמפרטות החדר. 
בגלידה  למלאות  ההגשה  לפני  הכוסיות.  את  לשלוף 

כלשהי ולהגיש הפוך.

-הוראות ליציקת שוקולד בת.רויאל )2( 

עוד יצירת מופת קלה להכנהגלידה במעטה שיש



2.הוראות ליציקת שוקולד בתבניות רויאל
המוצרים:

100 גרם שוקולד מריר 
100 גרם שוקולד לאפיה

לגירסה ה”לבנה”:
200 גרם שוקולד לבן 

3.מוס שוקולד
המוצרים:

3 ביצים
4 כפות אינסטנט פודינג וניל

150 גרם שוקולד מריר
3 כפות אבקת נוגט

1 מיכל ריצ’*

4.מוס נוגט חלבי
המוצרים:**

2 חלבונים 
2 כפות סוכר

1 מיכל שמנת מתוקה
100 גרם שוקולד לבן

4 כפות אבקת נוגט

אופן ההכנה:
את  מקפיאים  השונות.  לצורותיהן  רויאל  תבניות  לתוך  ויוצקים  השוקולד,  את  ממיסים 

השוקולד. מוציאים מההקפאה ומחלצים בעדינות את השוקולד היצוק.

אופן ההכנה:
מקציפים ביצים שלמות עם אינסטנט פודינג וניל  במשך 6 דקות בדיוק.

במקביל, ממיסים את השוקולד. מוסיפים את השוקולד המומס לתוך הקצף תוך כדי הקצפה.

מקציפים את הריצ’ בנפרד. מקפלים בעדינות את שתי התערובות, ליצירת מוס אוורירי.

אופן ההכנה:
מקציפים את החלבונים עם הסוכר לקצף יציב. תוך כדי הקצפה איטית מוסיפים שמנת 

מתוקה. ממשיכים להקציף מעט ומוסיפים בזהירות את השוקולד המומס ואת הנוגט.

1. הוראות ליציקת שוקולד בתבניות למילוי
      כוסיות/ ספלים / פרלינים / סירות

ממיסים שוקולד בסיר כפול - סיר הנתון בתוך סיר עם מים רותחים. כשהשוקולד נוזלי ולא רותח מידי יוצקים אותו לתוך התבנית. ממלאים כל שקע 
עד לשפתו. ממתינים כשתי דקות כדי שהשוקולד יתקשה מעט, הופכים את התבנית ושופכים את השוקולד בחזרה לכלי. נותרת שכבה דקה של 

שוקולד צמודה לדפנות. מכניסים את התבנית למקפיא. אחרי כעשר דקות מוציאים ומשחררים בתנועת אצבע את השוקולד מהתבנית.

המרשמים הדרושים:



5.קרם פטיפייר
החומרים הדרושים:

1/2 1 כוס חלב
3 חלמונים

2 כפות קורנפלור
2 כפות אינסטנט פודינג וניל 

6.מוס פיסטוק
המוצרים:**

2\1 1 כוס חלב או חלב סויה או ריצ’ קפה
3 חלמונים

5 כפות סוכר
2 כפות קורנפלור

2 כפות אינסטנט פודינג וניל
1 מיכל ריצ’*

50 גרם פיסטוק קלוי ללא מלח, קצוץ גס

7. גנש שוקולד
המוצרים:

200 גרם שוקולד מריר משובח
200 גרם ריצ’* 

20 גרם מרגרינה
2 כפות אבקת נוגט

8.מילוי וציפוי גלגלים
המוצרים:

200 גרם שוקולד מריר
150 גרם ריצ’*

 3 כפות אגוזי קשיו קלויים ללא מלח וקצוצים
2 כפות אבקת נוגט

לציפוי
200 גרם שוקולד מריר

2 כפות שמן

אופן ההכנה:
יחד את החלמונים, הסוכר, הקורנפלור  נפרדת מערבבים  מרתיחים את החלב. בקערה 
היטב,  הכל  מערבבים  החלמונים.  קערת  לתוך  הרותח  החלב  את  שופכים  והאינסטנט. 
ומחזירים לאש עד להסמכה. מקררים היטב. ממלאים את סירות השוקולד המוכנות בקרם 

הקר. לקישוט הסירות - מעטרים במסגרת משולש מתבניות רויאל .

אופן ההכנה:
מבשלים בסיר חלב או תחליף חלב. בקערה נפרדת מערבבים חלמונים, סוכר, קורנפלור  
ואינסטנט פודינג. כשהחלב רותח- יוצקים אותו לתוך תערובת החלמונים. מערבבים היטב 

יחד, ומשיבים את התערובת כולה לסיר. מבשלים את המסה פעם נוספת עד להסמכה.
מקררים היטב.מקציפים את הריצ’. מקפלים לתערובת המבושלת הקרה.

מוסיפים את הפיסטוקים הקצוצים גס. 
ניתן להוסיף לתערובת מספר טיפות של צבע מאכל ירוק.

אופן ההכנה:
ממיסים את השוקולד. מוסיפים ריצ’, קשיו ונוגט.
יוצקים בתבנית אפיה עד לגובה של 1-1.5 ס”מ.

מקפיאים מעט. קורצים עיגולים בעזרת חותכן פטיפורים עגול . מקפיאים פעם נוספת.
ממיסים את חומרי הציפוי ומצפים את הדסקיות הקרות בעזרת מזלגות טבילה.

ליצירת דסקיות -  מערבבים שוקולד לבן וחום ויוצקים לתבנית טבעות. 
מצמידים את הטבעות עם מעט שוקולד לגלגלים הטבולות

אופן ההכנה:
ואת  מוקצף(  )לא  הריצ’  את  מוסיפים  המומס  לשוקולד  המרגרינה.  עם  השוקולד  את  ממיסים 
אבקת הנוגט. מכניסים את קרם הגנאש לשקית זילוף עם צנטר ומזלפים. אם הגנאש מתקבל 
נוזלי, יש לצנן אותו בטמפרטורת החדר ולא במקרר. ממתינים עד למיצוק הקרם ומזלפים לחלל 

הפרלין. מעטרים את הגנאש בעלה רענן.



9.פלורנטין
המוצרים:

80 גרם מרגרינה
3/4 כוס סוכר 

3 כפות גלוקוזה
60 גרם ריצ’*

1/3 1 כוס לוז קצוץ 

6 כפות שומשום

10. רולדיות
המוצרים:

4 ביצים
5 כפות סוכר

1 סוכר וניל
1 כף קקאו

3 כפות קמח

11.קוביות גבינה ומשמש
למוס גבינה:

½ ק”ג גבינה
4\3 כוס סוכר

1 שמנת חמוצה
1 מיכל שמנת מתוקה

½ כוס פרורי בסקויטים
1 כוס משמשים משומרים

10 גרם ג’לטין- לבחירה

לעיטור:
100 גרם שוקולד לבן

אופן ההכנה:
מקציפים את מיכל השמנת המתוקה עם רבע כוס סוכר לקצף יציב. מוסיפים את שאר 

החומרים מלבד המשמש.
טוחנים את המשמש.

מחלקים את התערובת לשני שליש ולשליש. 
לשליש מהתערובת מוסיפים את המשמש הטחון.

יוצקים את המסה הלבנה של ה-2/3 לתוך תבניות התפילין.
מעליה יוצקים את המסה הכתומה.

בעזרת כפית בוחשים מעט ליצירת מראה שיש.
מקפיאים ל-10 שעות ושולפים מהתבנית.

אופן ההכנה:
להקציף החלבונים עם הסוכר. להוסיף את שאר החומרים לשטוח על ניר אפיה בתבנית 

תנור לאפות כרבע שעה ב- 1800 לחתוך למלבנים של 10/5 ס”מ ולשים כפית מוס לגלגל 
לגלילים ולהקפיא למספר שעות.

אופן ההכנה:
לחמם בסיר  את המרגרינה סוכר גלוקוזה ריצ  אח”כ להוסיף:את שאר החומרים לערבב 

ביחד ולשטוח בתבנית. לאפות עד להזהבה, להוציא מהתנור ולקרוץ מיד

*רצוי להשתמש בקצפת ריצ’ מרוכזת הנמכרת בחנויות לחומרי אפיה. 
**לחיזוק מוסים מומלץ להוסיף 10 גרם גלטין למיכל וחצי  קצפת ריצ’.



*It is best to use Rich’s concentrated whip which can be purchased at your local baking supplies shop.
**For a firm mousse, it is advisable to add 10 gr. of gelatin per 11\2 containers whip.

9.Florentine
Ingredients:
80 gr. margarine
3/4 cup sugar
3 tablespoons glucose
60 gr. whip*

10.Yodels
Ingredients:
4 eggs
5 tablespoons sugar
1 vanilla sugar
1 tablespoon cocoa
3 tablespoons flour

11.Cheese and Apricot Whirl
Cheese Mousse:
1/2 kg cheese
3/4 cup sugar
1 sour cream
1container dairy whip
1/2 cup cookie crumbs
1 cup canned apricots
Optional:  10 gr. gelatin
To Decorate:
100 gr. white chocolate

Method of Preparation :
Whip up the container of dairy whip with 1/4 cup sugar until stiff.  Add 
other ingredients except for the apricots.
Blend the canned apricots.
Divide the mixture into 2/3 and 1/3.  To 1/3 of mixture add the blended 
apricots.  The white batter )the other 2/3( should be poured into the 
Tefillin moulds.  Pour the orange mixture on top.  With a teaspoon stir 
gently to create a marbleized effect.  Freeze for 10 hours and remove 
from moulds.

Method of Preparation :
Beat the whites with the sugar and add the rest of the ingredients.
Spread on a baking sheet on the oven pan and bake for approximately 15 
minutes at 1800.  
Cut into rectangles of 5cm by 10cm.  Place 1 teaspoon of mousse on each 
rectangle.  Roll, and freeze for several hours.

Method of Preparation :
Heat the ingredients in a pot and add: 1 1/3 cups ground hazel nuts, 6 
tablespoons sesame seeds and mix together.  Spread on a baking pan.
Bake until golden and remove from oven.  Cut forms immediately.  



5.Petifier Cream
Ingredients:
1 1/2 cups milk
2 egg yolks
2 tablespoons cornstarch
2 tablespoons vanilla instant pudding

6.Pistachio Mousse
Ingredients:**
1 1/2 cups milk or soya milk or 
Rich’s coffee whitener
3 egg yolks
5 tablespoons sugar
2 tablespoons cornstarch
2 tablespoons vanilla instant pudding
1 container whip*
50 gr. non-salted roasted pistachios, coarsely 
ground.

7.Chocolate Genache
Ingredients:
200 gr. quality bittersweet chocolate
200 gr. whip*
20 gr. margarine
2 tablespoons nougat powder

8 .Wheel Filling
Ingredients:
200 gr. bittersweet chocolate
150 gr. whip*
3 tablespoons unsalted roasted cashews, ground
2 tablespoons nougat powder
Icing:
200 gr. bittersweet chocolate
2 tablespoons oil

Method of Preparation :
Melt chocolate with margarine.  Add )unwhipped( whip and nougat powder to the 
melted chocolate.  Put the genache into a cake-decorating bag with decorative 
tip of your choice.  If the genache is too loose, cool at room temperature and not 
in the refrigerator.  Wait till the cream thickens and pipe into the hollow praline.  
Decorate the genache with a fresh leaf )attach with melted chocolate(.  

Method of Preparation :
Melt the chocolate.  Add whip, cashews, and nougat.  Pour onto baking pan to the 
height of 1 1/2 cm.  Freeze slightly and cut circles with a round petit four cutter. 
Freeze again.
Melt the icing ingredients and coat the cooled mini discs with the help of dipping 
forks.  To create the mini discs – mix white and brown chocolate and pour into 
ring moulds.  Attach the rings to the coated discs with melted chocolate.

Method of Preparation :
Cook the milk or pareve substitute in a pot and remove from heat.  In a separate 
bowl mix egg yolks, sugar, cornstarch, and instant pudding and fold into boiled 
milk. Stir well.  Return to heat and cook the mixture until it thickens.  Cool well.  
Beat the whip and mixed into the cold, cooked mixture.  Add the ground pistachio 
nuts.
Optional:  Add a few drops of green food coloring.

Method of Preparation :
Bring milk to a boil and remove from flame.  In a separate bowl mix together 
the egg yolks, sugar, cornstarch, and instant pudding and fold into the boiling 
milk.  Mix well. Return to heat and cook until it thickens.  Cool well.  Fill the 
ready chocolate boats with the cold cream.  To decorate the ”boats“- top with a 
chocolate triangle frame you can make from the ”Royal“ moulds.



2.Instructions for moulding chocolates in ”Royal“ moulds
Ingredients:
100 gr. bittersweet chocolate
100 gr. baking chocolate
For the ”white“ version:
200 gr. white chocolate

3.Chocolate Mousse
Ingredients:**
3 eggs 
4 tablespoons vanilla instant pudding
150 gr. bittersweet chocolate
3 tablespoons nougat powder
1 container whip*

4.Dairy Nougat Mousse
Ingredients:
2 egg whites
2 tablespoons sugar
1 container dairy whip
100 gr. white chocolate
4 tablespoons nougat powder

Method of Preparation: 
Melt the chocolate and pour into Royal moulds, according to the shape 
you desire.  Freeze.  When ready, gently remove the moulded chocolate 
from the moulds.

Method of Preparation :
Beat the eggs with the instant pudding for exactly six minutes.  At the 
same time, melt the chocolate and add to the egg mixture while beating.  
Beat the whip separately and gently fold into the mixture to create a light 
mousse.

Method of Preparation :
Beat the egg whites with sugar until stiff.  Add dairy whip while beating 
slowly and continue to beat while carefully adding the melted chocolate 
and nougat.

1.Instructions for moulding chocolates to be filled
     Small cups / mugs /pralines / boats

Melt chocolate in double boiler.  When the chocolate becomes liquid, before it boils, pour it into the mould. Fill each mould to 
the brim and wait approximately two minutes for the chocolate to harden a bit.  Turn over the mould and pour the chocolate 
back into a bowl.  A thin layer of chocolate now remains, covering each mould.  Place the moulds into the freezer.  After ten 
minutes take the moulds out of the freezer and remove the chocolate by gently pressing with your finger.

The Required Recipes:
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