
 

  גפילטע פיש 2.0
 

 לקציצות
  800 גרם פילה קוד או דג ים לבן אחר,

 עם או בלי עור
 2 ביצים

 1/2 כוס פירורי לחם
 2 גזרים

 1 בצל אדום
 2 כפות שמן צמחי

 1-2 כפות סוכר
 מלח

 פלפל לבן

 לציר דגים
 ראש ועצמות דגים (לא חובה)

 4 מקלות סלרי
 3 גזרים

 1 בצל
 1 כרישה

 מלח
 גרגירי פלפל שחור

 

 לסלט גזר מותסס
 3 גזרים

 1 כפית זרעי כוסברה
  מלח

 

 לסורבה סלק
 2 סלקים

 1 תפוח ירוק
 1 לימון קלוף

 1 כוס מיץ סלק
 סוכר

 קרם חזרת
 חזרת טרייה 4-5 ס"מ

 1 גביע קרם פרש
 מלח

 

 סלט גזר
  קולפים את הגזר וחותכים אותם לרצועות ארוכות. מעבירים לצנצנת ומוסיפים את זרעי הכוסברה.

 מכינים מי מלח עם כפית מלח לכל כוס מים ומכסים את הגזר לחלוטין.
  סוגרים ומשהים ליום עד יומיים לפני השימוש.

 קרם חזרת
  מקלפים את החזרת ומרסקים במערבל מזון עם המלח.

  מערבבים היטב עם קרם פרש.
 שומרים בקירור.
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 קציצות דגים
 טוחנים את הדגים עם הגזר והבצל בבלנדר או במטחנת בשר.

  מוסיפים את שאר החומרים ומערבבים היטב, רצוי ביד ולפחות 5 דקות, עד שנוצרת תערובת סמיכה ואחידה.
 מתבלים בסוכר ופלפל לפי הטעם האישי.

 מכסים ומצננים במקרר שעה לפחות.
 

 ציר
 קולפים את הגזר וחותכים לחתיכות גדולות.

  מניחים את כל המרכיבים בסיר גדול ומכסים במים.
 מביאים לרתיחה, סוגרים עם מכסה ומניחים להתבשל למשך חצי שעה.

 אם משתמשים בעצמות מבשלים שעה ומכפים את הקצף לאחר הרתיחה.
 

 בישול הדגים
 מוציאים את תערובת הדגים מהמקרר ויוצרים כדורים שטוחים של כ 100 גרם כל אחד.

 מערבבים את הציר ומוסיפים כדורי דגים.
  כאשר הוא מתחיל לרתיחה, מורידים את האש ומבשלים במשך שעה.

 מוציאים את קציצות הדגים ושמים אותם בקערה נקייה. לאחר הקירור, מכסים ושומרים במקרר.
 כדאי להכין את הקציצות יום לפני ההגשה, לאיזון טעמים.

 

 סורבה סלק
 קולפים את התפוח והסלק וחותכים לחתיכות.

 מערבבים במיקסר עם הנוזלים עד לקבלת תערובת קרמית.
 מעבירים את התערובת למכונת גלידה ומעבדים למשך 20 דקות.

 כדאי  לעשות זאת סמוך למועד ההגשה.
  ניתן להקפיא את התערובת במגש קוביות קרח ולרסק בבלנדר במקום.

 
 

 להגשה
 מסדרים את קציצות הדגים בצלחת.

 מוציאים את רצועות הגזר מהנוזל ומסדרים ליד.
 מורחים כף מקרם החזרת ולידה כף מסורבה הסלק.
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