הסינים אכלו אותה
אזהרה :כתבה לא כשרה!

מרק עטלפים ,גלידת שעשועית ,חטיפי עקרּבים וסוסוני ים על מקל  -נשמע
לכם הזּוי? אלה כמה מהמאכלים הּפֹוּפּולָריים בסין! בספר "כראמל הנקמה"
מצטרף לטירה השף הסיני צ'אנג ומַציג את התפריט שלו לרובי ,כראמל
והחברים .גם אתם לא בטוחים איך לאכול את זה ומעדיפים להזמין פיצה?
כתבה :מאירה ברנע–גולדברג
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באוכל ,כמו כמעט בכל דבר ,הכול עניין
של תרבות .דברים שטעימים מאוד לאחד
ייחשבו הדבר הדוחה בתֵבל לאחר .מה
הייתם עושים אילו גרתם בטירה קסומה
שהשף הראשי שלה סיני ,וכל המאכלים שהוא מבשל
מַגיעים מהתרבות שלו? האם הייתם מעִזים לטעום
את המאכלים החדשים שהוא הִכניס לתפריט ,או
שהייתם לוקחים אותו לשיחה אישית ודורשים
שינוי דחוף? לפני שתענו על השאלה ,אתם מוזמנים
לקרוא על עשרה מאכלים מוזרים ביותר שמיליוני
אנשים בסין נהנים לאכול מִדי יום ביומו.

 .1מרק עטלפים
דמיינו סיר מלא נוזל חם ולבן שמזכיר בטעמו חלב,
עם מעט יין אדום ,עמוס ירקות ,עׂשּבי תיבול ,קוקוס
ותבלינים ,ובין האדים ,הטעמים והריחות ...צפים להם
עטלפי פֵּרות! השף טוען שלעטלפים סגולות בריאותיות
רבות ,האם טענתו הייתה משכנעת אתכם?

 .2נחש ממולָא ואבקת נחשים
הסינים מאמינים כי בשר נחש עושה טוב למערכת
הנשימה ולמיצי המרה ,ולכן יעיל לחיזוק המערכת
החיסונית של הגוף .אחת המנות הפופולריות בסין
היא מנת נחש על שיפוד ,כאבקה ,כממולָא ,ומה שבא
ליד .יותר מעשרת אלפים טונות של נחשים נאכלים
בכל שנה בסין ,עד כדי כך שמומחים מזהירים כי
אוכלוסיית הנחשים בסין נמצאת בסכנת הכְחדה.

הים מַגיעים לאסיה מפֵּרּו.
לפני שאתם חושבים להכניס
לפה סוסון ים כזה ,ז ִכרו כי
דיג סוסוני ים אינו חוקי
ברוב המקומות בעולם.

 .4עקרּבים מטוגנים
מּכיוון שהעקרב הוא חיה שמינים מסוימים שלה
ארסיים ומסוכנים לבני אדם ומאחר שתדמיתו
שלילית בתרבות המערבית (העקרב ידוע כבוגדני
בעקבות המשל המפורסם על העקרב והצפרדע) ,רוב
האנשים אינם מעוניינים בִקרבתו .אבל בסין אכילת
עקרּבים מטוגנים היא עניין יום־יומי ולא מסעיר
כלל .בכל פינת רחוב תמצאו דוכן למִמּכר עקרּבים
מטוגנים .המנה הפופולרית ביותר :עקרב שחור
מצופה סוכר .זה ממתק שנמכר כמו מרשמלו.

 .5דבורים צעירות
הסינים יגידו לכם שזה טעים מאוד ואפילו מזכיר
טעם של ביסלי ,שזה קריסְּפי כמו תפוצ'יפס וגם
שזה מסייע לחיזוק הּפרקים בגוף ושמדובר במעדן
מושלם  -לא רק בסין אלא ברחבי אסיה בכלל .מדובר
בנשנוש סיני ידוע ,ואם תתעקשו ,תוכלו להשיג גם
דבורים צעירות במיוחד ,מנה זֹו ידועה באנגלית בשם
 .baby beeדרך אגב ,זה נראה בדיוק כמו שזה נשמע,
עם המְחושים והכנפיים...

 .6מרק צּבים
 .3שיפוד סוסוני ים מיובשים
סוסוני ים על שיפוד נראים כמו קישוט
יפה ,אך אל תטעו :מדובר בדבר האמִתי!
בסין מקובל לחשוב כי אכילת סוסוני
ים היא סגולה לזוגיות לכל החיים,
כנראה כי אצל סוסוני הים הזכר הוא זה
שנכנס להיריון ,ועוזר לנקבה בעבודה
משותפת להעמיד צאצאים .רוב סוסוני

בהתחלה המתכון למרק צּבים נראֶה כמו מתכון
רגיל לחלוטין למרק :מים רותחים,
גזר ,בצל ושורש פֶּטרֹוזיליה ,פרוסת
לימון ,חמישים גרם חמאה ,כף עמילן
תפוחי אדמה ,סוכר ומלח לפי הטעם.
עד שמגלים שגם בשר של צב צריך
להיכנס לסיר" ...מרק צב" הוא מנת
דגל במסעדות פאר בסין ,ורבים
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בטטה ,פלפל ,דוחַן ,ואפילו
גלידה בטעם שעועית.

מאמינים כי אכילת מרק צּבים
היא סגולה לאריכּות ימים.
אבל לי לא ממש בא להסתבך
עם צבֵּי הנינג'ה...

 .8ג'וקים וגמל שלמה

 .7גלידה בטעמים מפתיעים
כולם בטוחים שהגלידה
הומצאה באיטליה ,אבל
למעשה הראשונים שגילו אותה היו הסינים .ערך השוק
של מכירות הגלידה בסין הוכפל בשנים האחרונות
ונחשב הגדול בעולם .בסין מככבים טעמים שונים
ומשּונים של גלידה .לצד גלידת וניל ,שוקולד ותות,
יש להם גלידה בטעם יין ואורז צהוב ,גלידה בטעם

ג'וקים (תיקנים) בדרך כלל
מעוררים גועל בקרב בני אדם.
אבל אילו נולדתם בסין והייתם
מעִזים לומר "איכס" על ג'וקים,
קרוב לוודאי שהייתם זוכים לנזיפה כי "לא אומרים
איכס על אוכל" .הג'וקים וגמלי שלמה נמּכרים
בכל דוכן מזון שמכבד את עצמו ונחשבים חטיפים
בריאים ומְזינים.

 .9עכביש טַָרנטּולה
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איירה :קרן מאי־מטקלף מתוך הספר "כראמל  -הנקמה"
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בתיאבון

השף הסיני צ'אנג אוהב להכין מאכלים סיניים מסורתיים,
אך איש מבני הבית אינו משתף אתו פעולה ותמיד הם
מזמינים לבסוף פיצה...
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הסינים טוענים כי הרגליים של הטרנטולה מתקתקות
במיוחד ,כי הוא בריא ללב וכי אם תבחרו לטגן אותו
בטיגון עמוק ,תגלו מעדן מלכים של ממש .לא משנה
עד כמה מבהיל אתכם הרעיון ,מדובר באַחד ממאכלי
הרחוב הנפוצים ביותר בסין.

דמיינו קרפ מתוק וטעים בצורה יוצאת דופן ,מעל
הקרפ ּבֹוזקים אבקת סוכר דביקה ממש כמו על
סופגנייה ,מעליה מפזרים בוטנים עם קינמון .הכול
נראֶה חם ,טעים ,מתקתק ומזמין .אך לאחר הביס
הראשון מגלים כי המילוי בפנים הוא ממש לא
שוקולד .הדבר החום הוא למעשה ...בשר כבש! לא,
המלצר לא התבלבל בין המנה העיקרית לקינוח.
מתברר שקרפ כבש הוא מנה מתוקה ואהובה בסין.

על הכותבת :לסופרת מאירה ברנע–גולדברג יש אלרגיה לחתולים .אולי בגלל
זה היא כתבה את סדרת ספרי "כראמל" על גיבור חתול ...מאירה מתגוררת
בפתח תקווה עם בן זוגה חנן ובנם אבישי.

חידון תרבות סין
 .1מי היה קֹונפוציּוס?
א .הקיסר הראשון של סין
ב .מצּביא סיני דגול
ג .מחבר הספר "אמנות המלחמה"
ד .מגדולי הפילֹוסֹופים הסינים
 .2איזה גזע של כלבים מקורו מסין?
א .צ'יוואווה
בּ .פאג
ג .פודל
טווילר
ד .רו ְ
 .3מה זה גוצ'ין?
א .מאכל נפוץ בסין
ב .כינוי לאדם נמוך קומה
ג .כלי נגינה סיני עתיק
ד" .לבריאות" בסינית
 .4מהי האמונה הדתית השלטת בסין של ימינו?
אתֵ איסטית (כלומר אי־אמונה דתית)
אָ .
ב .מּוסלמית
גּ .בּודהיסטית
ד .נֹוצרית
 .5איזה משפט אינו תואם את תורת הפאנג שווי?
א .אין לישון עם מראה בחדר
ב .אין להחזיק בבית רהיטים וחפצים שבורים
ג .יש להימנע ממיקום המיטה מול הדלת
ד .כשיש ילדים בבית אי־סדר הוא בלתי נמנע

 .6לאילו מדינות אין גבול משותף עם סין?
אנ ְמאר
א .מי ַ
ב .יפן
ג .רוסיה
ד .הודו
 .7מדוע נבנתה החומה הסינית?
א .להגן על האימפריה מפני פלישת הּברּברים
ב .להנציח את שֹושלת הקיסרות הראשונה
ג .לסמן את הגבול של סין
ד .עבודה יזּומה לצמצום האבטלה בקרב האוכלוסייה
הסינית העצומה
 .8מהי העיר הגדולה ביותר בסין?
א .בייג'ין
ב .שאנגחאי
ג .פושאן
ד .חרבין
 .9כמה פעמים שטחּה של מדינת ישראל נכנס
של סין?
א .קצת יותר מ־ 438פעמים
ב .קצת פחות מ־ 223פעמים
ג 35 .פעמים ּ ְב דיוק
ד .אלף פעמים
 .10מה המשמעות של ין ויאנג?
א .יין שֵ כר חזק
ב .השמות הפופולריים לילדים בסין
ג .במסורת הסינית שני כוחות מנוגדים שמשלמים זה את זה
ומצויים בכל מקום ב י ְקום
ד .שיטה באמנות לחימה סינית

חמישה מהפותרים נכונה יקבלו במתנה את הספר "כראמל ספר שני :הנקמה".
שלחו את תשובתכם למערכת גליליאו צעיר בדוא"ל sherut@y-galileo.co.il :או דרך האתר
שלנו  www.young-galileo.comבלשונית "שלח המצאה או פתרון חידה"

כראמל ספר שני :הנקמה
עברה יותר משנה מאז הסתלקו גברת בלום וסיסיליה טולין הנוראיות מחייהם של רובי ,כראמל וחבריהם,
אבל מילה חוששת מנקמתן של המרשעות .כאשר גול מתחיל לקבל מכתבים ומתנות ממעריצה אלמונית,
מילה משוכנעת שגברת בלום אחראית להם .האם באמת תבחר מלכת המזימות תכנית פשוטה כל כך? ואולי
הסכנה אורבת במקום קרוב הרבה יותר? כראמל וחבריו יוצאים להרפתקה חדשה ,מצחיקה ומותחת.
כתבה :מאירה ברנע–גולדברג ,איירה :קרן מאי–מטקלף ,הוצאת כנרת
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