
 
 

 

 

 הצ'יפס המושלם

 מתוך "משחקי השף" בו השף אסף גרניט בוחר לאתגר את המתמודדים   בסרטון הבאפו צ

 ומציב בפניהם את המשימה הראשונה של מחנה האימונים: הכנת צ'יפס. 

במהלך הקרנת הסרטון, עליכם לרשום  את הטיפים אותם נותן השף למתמודדים על מנת שיכינו את  

 הצ'יפס המושלם. 

 טיפים להכנת הצ'יפס המושלם:

1__________________________.________________________________________ 

2__________________________________________________________________. 

3  __________________________________________________________________.

4__________________________________________________________________. 

5  __________________________________________________________________.

6__________________________________________________________________. 

7__________________________________________________________________. 

 

 

 הביתי הוא תערובת של מולקולות גדולות יחסית הדומות לתמונה. השמן 

 עשויות להיווצר בין מולקולות השמן לבין עצמן?___________________ ת אינטראקציואילו  

מעלות צלסיוס בעוד שטמפרטורת הרתיחה הממוצעת של   100טמפרטורת הרתיחה של המים היא 

 עשוי להיות ההסבר להבדל זה בטמפרטורות הרתיחה?מעלות צלסיוס. מה  350שמן ביתי הוא 

 

 

 בחרו את אחד הטיפים ורשמו עבורו הסבר ברמה המיקרוסקופית בעזרת דף המידע המצורף. 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 מולקולת מים מולקולת שמן

https://www.youtube.com/watch?v=e4j0u3o2vco


 
 

 

 

 הכימיה של הצ'יפס המושלם -ף מידעד

 תפוח האדמה מכיל שני מרכיבים המשמעותיים מאוד להצלחת הטיגון: מים ועמילן. 

 אדמה עתירי עמילן ודלים בלחות.  -המתאימים ביותר להכנת צ'יפס הם תפוחי 

אדמה בעלי תכולת עמילן נמוכה ולחות גבוהה עלולים להפוך לסמרטוטיים בגלל שיותר אדים  - תפוחי

 נלכדים תחת פני השטח בזמן הטיגון.  

ול שלהן יהיה אחיד.  האדמה לרצועות שוות בגודלן ובעוביין, כדי שזמן הביש-חשוב לחתוך את תפוחי

פנים גדול ביחס לנפח והן מאבדות לחות מהר. מכיוון שצ'יפס דקים  -לרצועות קטנות ודקות יש שטח

 יתייבשו ויספגו שמן מהר יותר מאשר צ'יפס עבים, יש לטגן אותם זמן קצר בטמפרטורה גבוהה.  

 י שהחוץ מוכן. צ'יפס עבים מטגנים בטמפרטורה נמוכה יותר כדי שהפנים יספיק להתבשל לפנ

המים בהם משרים את תפוח האדמה שוטפים את עודף העמילן מפני השטח של הצ'יפס. העמילן  

 הזה עלול לסתום את פני השטח ולהפריע לשחרור האדים בשלב הטיגון. 

פני השטח של רצועות הצ'יפס יורידו  -לאחר ההשריה יש לייבש היטב את הרצועות, מים שיישארו על

 ן ויאטו את תהליך הטיגון.  את טמפרטורת השמ 

פני השטח שלהן מתאדים  -האדמה לתוך השמן הלוהט, המים שעל-כאשר מכניסים את רצועות תפוח

מעלות. קולות    135-190כמעט מיד. מים רותחים ומתאדים במאה מעלות בעוד שהטיגון נעשה סביב 

שאנו רואים הוא   הפסססס…. שאנו שומעים בתחילת הטיגון הם בעקבות התאדות המים, והבעבוע 

 לא של השמן, אלא של המים המתאדים מהמזון. 

האדמה נעים אל פני השטח ומתאדים גם הם. זרם  -בהמשך הטיגון, מים מתוך מרכז רצועות תפוחי

 האדמה.-האדים מונע מהשמן להיכנס פנימה, אל תוך תפוחי 

נימה, אל תוך רצועות  זרם האדים היוצאים הולך ונחלש, ואין מה שיעצור את השמן החם מלהיכנס פ

 האדמה. כתוצאה מהחום הגבוה, העמילן שבתפוח האדמה סופח את המים שבקרבתו,  -תפוחי

פני השטח. כך  -מולקולות העמילן הרטובות יוצרות ג'ל שמתנהג כדבק ומחזק את מבנה התאים שעל 

 נוצרת סביב הקרום של הצ'יפס שכבה של תאים מחוזקים בעמילן. 

האדמה שוב, בטמפרטורה גבוהה יותר,  -רום, אפשר לטגן את רצועות תפוחלאחר שנוצרה שכבת הק

( ויוצרת את המבנה  תגובות מאיארשמאדה את שארית המים שעוד נותרו בצ'יפס, גורמת להשחמה )

 הפריך והיבש של הטוגנים המושלמים. 

חשוב לטגן זמן קצר. אם מטגנים זמן ארוך מדי, כבר לא נותרת לחות פנימית בתוך הצי'פס שיכולה  

 להפוך לאדים ולמנוע מהשמן להיכנס פנימה. 

למשל במסננת מעל לסיר הטיגון, או   ,ביבה חמהיש לאפשר למזון לטפטף את שאריות השמן בס

להשתמש בכף מחוררת המאפשרת לעודף השמן לטפטף חזרה לסיר, ולהספיגו בנייר סופג מהר  

 .ככל האפשר לאחר הוצאתו מהשמן

השניות הראשונות לאחר הוצאת המזון מהשמן. במהלך   20מרבית ספיגת השמן נעשית במהלך 

המזון דרך תעלות קטנות. לאחר הוצאת המזון מהשמן, האוויר מתקרר  הטיגון מים מתאדים ממרכז  

 .בתעלות ויוצר אפקט וואקום השואב את השמן משטח הפנים של המזון לתוכו

 בצלחת"(  )מעובד מתוך הבלוג של ד"ר נעמי זיו "מדע 

https://scienceinmyplate.com/2010/06/27/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A7-%D7%94%D7%95%D7%A4%D7%9A-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A7/

