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'קדרה ירושלמית'
היסטוריה ירושלמית במבט קולינרי
תשע“ד | 2013-14

אבן גבירול  ,14רחביה ,ת"ד  ,7660ירושלים 91076
שעות המשרד :בימים א'-ה' בשעות  8:00עד 15:30
ט.ל.ח | הזכות לשינויים שמורה

סיורים בירושלים

' 16:00עירוב תבשילין' :העיר העתיקה
במבט קולינרי-היסטורי
יום חמישי ,י"ח באדר ב' ,תשע"ד )(2014.20.3
לאורך הדורות מהווה ירושלים מקום מפגש של תרבויות ,ריחות
וצבעים .נלך בעקבות ההיסטוריה הקולינרית מימי הצלבנים
ועד לסוף התקופה העות'מנית בין דוכני העיר העתיקה
מפגש שער יפו
מסלול שוק רחוב הבד ,חאן א סולטן ,תצפית גגות ,החוש,
בית התמחוי 'תקייה' ובית החרושת לטחינה בשער שכם
מדריכה מירב הורוביץ
אוכל בקלוואה ,ביגלה וקפה

' 16:00השטייטל הירושלמי' :מטבח
אותנטי או מטבח של מהגרים
יום חמישי ,ג' בניסן ,תשע"ד )(3.4 .2014
נצא אל בין סמטאות שכונת גאולה וזיכרון משה לחשוף את
המנהגים הקשורים באכילה ,בישול ואפייה של החברה החרדית
הירושלמית ,ונכיר את שורשי המטבח האשכנזי-ירושלמי
מפגש מוניות גאולה רחוב שטראוס
מסלול סמטאות שכונת גאולה וזכרון משה
מדריך השף שמיל הולנד
אוכל קוגל מסוגים שונים ,רוגעלך ,חלות ועוד...

 16:00קורה בקפה
)((24.4.2014
(24.4.2014
יום חמישי ,כ"ד בניסן ,תשע"ד 24.4.2014
בתי הקפה הירושלמיים נושאים בחובם עלילות מסתוריות:
מבנות האצ"ל המצודדות שהחביאו רימונים בחזייה ורקדו עם
קצינים בריטיים כדי לחלץ מהם ידיעות ,דרך העולים הייקים
שהתגעגעו למולדתם ועד לבוהמה הירושלמית של שנות
השישים שניסתה לשנות את העולם על כוס קפה
מפגש כיכר ציון
מסלול כיכר ציון )קפה וינה וקפה אירופה( ,רחוב בן יהודה )קפה
עטרה( ,רחוב ההסתדרות )קפה פינק( ,רחוב ההסתדרות פינת
הלל )מלון עדן( ,רחוב קינג ג'ורג' )טעמון( ונחלת שבעה
מדריכה עדנה עסיס
אוכל שטרודל וקפה

' 16:00רעיונות בצלחת' :סיור בעקבות האוכל הציוני
יום חמישי ,ח' באייר ,תשע"ד )(8.5.2014
בעקבות סיפורים ומטעמים ציוניים :מאנשי 'גדוד העבודה'
שמטבחם הריק היה מלא ברעיונות ,אל ניסיונם של הייקים
לאכול שטרודל וינאי בלב ירושלים ,דרך מצוקת המים והמזון
בזמן המצור על ירושלים
מפגש בניין המוסדות הלאומיים
מסלול בניין המוסדות הלאומיים ,קפה רחביה ,בית החלוצות,
מתחם הצריף ,בית דב יוסף ושכונת שערי חסד
מדריכה עדנה עסיס
אוכל קציצות חוביזה ,רוגלך וקפה בצריף

 16:00הסודות הקטנים של השוק
יום חמישי ,כ"ב באייר ,תשע"ד )(22.5.2014
נחשוף את סודותיו הקטנים של השוק הגדול בארץ :נמצא
מאכלים מסורתיים לצד מסעדות שף ,נלמד מהקצב איך להכין
קציצות ,מהאופים איך להכין לחמים בוכרים ,ונטעם מאכלים
גרוזיניים מסורתיים ,גבינות ייחודיות ועוד
מפגש רחוב אגריפס פינת כי"ח
מסלול שוק מחנה יהודה
מדריך השף שמיל הולנד
אוכל מאכלים גרוזיניים ,גבינות ועוד

