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האם צילחּות יכול 

לשפר טעם של 

ג'אנק פוד?


לאינסטגרם  עלתה   2017 באפריל  ב־13 
המנה המצולחתת האחרונה של השף ז'אק 
זה   .)@chefjacqueslamerde( ָלה־ֶמְרד 
ואלי, על קּוִלי פודינג  נייצ'ר  היה קינוח מעוגיות 
סוכריות  טרטר  מהסופרמרקט,  אינסטנט  שוקולד 
טופי שנדבקות לשיניים, מרנג קנוי, אבק שוקולד 
מפוחם ופרחים אכילים. זו היתה אחת המנות היותר 
פשוטות של לה־מרד. בתצלום אחר הוא צילחת גוש 
פרוס  )לחם  וֹונֶדר־ּבֶרד  קרעי  עם  מורטדלה  נקניק 
שלא מתייבש לעולם כי הוסיפו לקמח שלו אבקת 
דוריטוס  שבבי  רך(,  גבס  של  סוג   — סולפט  סידן 

־חריף, קוויאר־מולקולרי מחרדל צהוב, שלולית קט
והב קלוריות  מופחת  מיונז אמריקאי  ־שופ, ממרח 

רשה של צ'יז וויז, ממרח הגבינה הכתום המחליא. 
היו לו גם בטן חזיר בבישול ארוך ברוטב מקנאגטס, 

ועוד. וכולם נראים נהדר.
140 אלף עוקבים, וש־  לחשבון הנטוש יש עדיין
וחוש  הכישרון  בגלל  גם  סיבוב.  עליו  לעשות  ווה 
ההומור של השפית הקנדית כריסטין ְפלין שמאחורי 
הפסבדונים, וגם כי הוא נוגע בשאלה מעניינת על 
טעם: האם צילחות עילי יכול לשפר טעם של אוכל 
נחות או של סתם מנה שיצאה לא משהו? האם זה 
כבר קורה לנו במסעדות? ובמילים אחרות: האם איך 

שמניחים את האוכל בצלחת משנה לו את הטעם? 
ניסויים גילו שקצת. עד 15% מחוויית ה"טעים!" 

־שלנו מגיעים מהראש: מהציפיות, מצב הרוח ורש
ובחוש המישוש  באוזניים  בעיניים,  מים שנקלטים 
מבוקרים  בניסויים  המזון.  לכימיית  קשורים  ולא 
ואיכותי  מהנה  יותר  היה  שהאוכל  דיווחו  אנשים 
להם  כשהחליפו  וגם  כבד,  בסכו"ם  אותו  כשאכלו 
בסורק  אנשים  כשהשכיבו  בתפריט.  המילים  את 
מוח ונתנו להם לשתות קולה בקשית, מרכזי העונג 
קוקה  במוחם פעמו ביתר שאת כשאמרו להם שזו 

קולה ולא פפסי.
זה  שבדקו,  וממה  מעט.  ממש  בדקו  צילחותים 
באדינבו־ שרתון  במלון  סועדים   2014 ב ־משפיע. 

רו נתנו למתאבן שצולחת "בסדר" את ציון הטעם 
ואלה שקיבלו אותו מצולחת היטב  הממוצע 4.15, 
נתנו לו ציון טיפה גבוה יותר — 4.2. בניסוי אחר 
אנשים שאכלו סלט יפה ומאורגן נתנו לו ציון טעם 
5.8, ואלה שקיבלו את אותו הסלט מעו־  ממוצע של
צב כחיקוי מוקפד של היצירה "painting 201" של 
קנדינסקי נתנו לטעם את הציון הגבוה משמעותית 
7.5. הם נשאלו גם על האסתטיקה, ההנאה הכללית 

כלים 

> צלחת לבנה, עגולה וגדולה 

> רינג או כוס חד פעמית 
גזורה כצינור לעיצוב מחיות 

> בקבוק לחיץ לזילוף הרטבים 
בפסים ונקודות 

 > כף או מרית־עוגה 
ל"מריחת שליכטה"

> פינצטה לדיוקים קטנים

מתכון לצילחות

מרכיבים 

4–3 מזונות השונים זה מזה 
בצבע, בצורה ובמרקם.

דוגמאות: סטייק, תפודים 
חצויים, ירקות חתוכים 

לאורך ושלולית רוטב

לחלופין נתח סלמון, ברוקולי 
ופירה עדשים

פסטה פפרדלה, רוטב שום 
ומרווה, קרעי פטרוזיליה 

ופירורי פרמזן

מקמו את מנת החלבון 
העיקרית על המריחה, 

אבל לא באמצע הצלחת. 
הקפידו על חוסר 

סימטריה 

 שימו מעט מהתוספות, 
כך ששליש מהצלחת 

 יישאר גלוי, ובאופן 
"מסודר־מבולגן": בתלולית 

לצד החלבון או מפוזרות 
כשברים של דבר שנפל

עטרו ברוטב ותבלינים, 
כך שייראו. מלח אטלנטי 

גס, עלעלים שלמים, 
אבקות "מלכלכות"

סיימו עם משהו רענן 
וצבעוני: שברי שקדים, 

 עלים קרועים, 
גרדת לימון או פרמזן, 

פרחים אכילים

2345

פעולות 

השראה
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theartofplating

שימו בצד הצלחת כף 
של רוטב ומרחו אותה 
בתנועה חדה אחת. זה 

ייצור תחושת תנועה.

1

־ועוד, אבל היה פער עצום בדירוג הטעם בלשון. ומ
־ניסוי לניסוי מבחינים בתבנית: עיצוב מודרני מעו

רר יותר תיאבון והנאה מהטעם לעומת הגשה בסגנון 
ביתי, וכך גם אסתטיקה לעומת אקראיות, ותחכום 

שהוא במידה. כולם משפיעים על הטעם.
־ולמה לא בעצם? בכל הפעמים שקראתם או שמע
־תם שטעם הוא "חוויה רב־חושית", לזה התכוונו. אנ

חנו חשים בטעם בלשון, אבל הוא נוצר במוח ומושפע 
שם מהרבה דברים שלא קשורים בלשון. גם מציפיות, 
מחשבות ואסתטיקה. וזה נכון לא רק בטעם. כל חוויה 

היא רב־חושית.
האם צילחות של נקניקיות גוליבר עם משיכות 
של חרדל צהוב, קרעי לחמניה קנויה ונגיעות מיונז 
מאוד,  קצת  ואולי  שלא.  כנראה  טעמן?  את  ישפר 
ב"חמש מאיות הנקודה". אולי הבדיחה לבדה תהפוך 
את הארוחה לבילוי מהנה יותר, וגם זה חלק מהטעם. 
הטעם  פסיכולוגי  יזיק.  דווקא  זה  אולי  אבל 
שממפים את ההשפעה של "כל השאר" על הטעם 
גילו גם שפער גדול מדי בין הציפייה לתוצאה פוגם. 
אנשים שטועמים מנה וסתם לא מסיימים כי זה היה 
ככה־ככה, יטעמו ויירקו אם ישלו אותם שזה טעים 
במיוחד. וכמו שאשליות אופטיות עובדות עלינו גם 
כשאנחנו מודעים להן, ג'אנק פוד שמצולחת ברמה 
של מסעדת מישלן תמיד ייצור בגוף ציפיית־טעם 
לפי  אוכל  לעצב  עדיף  טעם.  ואכזבת  מדי.  גבוהה 
C ההקשר שלו, ובתוך הכללים להבריק. 


