
עושים סדר

מה צריך להכין בעבור קערת הסדר?
קערה: גם אם אין לכם קערה פורמלית, ניתן לאלתר צלוחיות שונות ולהניח הכול בתוך מגש. 
אם אתם מספרים ביציאת מצרים בסלון, ניתן להתייחס לשולחן הסלוני כולו כאל קערת הסדר 

שלכם. יוצאי תימן משתמשים בכל השולחן כקערה. 

בקערה יששה מרכיבים:
זרוע. זרוע של עוף או כבש צלויה. צמחונים מניחים תפוח אדמה צלוי על האש. 

חרוסת. את החרוסת מכינים בדרך כלל בערב ליל הסדר עצמו )אלא אם היא קנויה(. מרכיביה 
משתנים בהתאם לעדות ולמנהגים השונים. מרכיבים נפוצים של חרוסת הם: יין אדום ותפוחי עץ, 
שקדים ואגוזים קצוצים דק־דק. יש המוסיפים תמרים או בננה. בררו מראש מה המנהג שלכם. 

הכינו כמות מספיקה בעבור הקערה ובעבור כורך.
חזרת. שורש חזרת מגורר.

כרפס. מקובל להשתמש בעלי סלרי/פטרוזיליה או בתפוח אדמה מבושל.
ביצה. ביצה קשה בקליפתה.

מרור. חסה מרה או עלים מרים אחרים.

ומה עוד צריך להכין מראש?
מצות ושאר ירקות

בקבוקי יין או מיץ ענבים. הכמות תלויה כמובן בגודל הכוס שלכם ובמספר המשתתפים. נפח 
הכוס המינימלי הוא 86 מ"ל. בליטר אחד יש בערך כמות של 8 כוסיות קטנות. חשבו את גודל 

הכוס כפול מספר משתתפים כפול ארבע כוסות
מצות בהתאמה לכמות אנשים ולסגנון האכילה שלהם.

עלי סלרי/פטרוזיליה או תפוח אדמה מבושל לפי מספר המשתתפים. לא אמורים להיות שבעים 
מלבד  גפרורים(,  קופסת  של  )בגודל  למשתתף  קטן  אדמה  תפוח  בכחצי  צורך  יש  ולכן  מזה, 

הכרפס שהכנתם לקערה.
עלי חסה בגודל בינוני, מוכנים ונקיים כמספר משתתפים )בעבור 'כורך'(. אם אתם נוהגים לאכול 

חסה גם במרור, תצטרכו כמות נוספת.
ביצים קשות לטבילה במי מלח לנוהגים; בערך חצי ביצה לאדם. 

קערית מים עם מלח.

כילם ואביזרים
כיסוי מצות. אם אין לכם כיסוי מצות עם מקום מובנה לשלש מצות, מפיות יתאימו בהחלט לשם 

הפרדה בין המצות.
כוס או גביע אישי לארבע כוסות. הנפח המינימלי הנדרש הוא נפח של 86 מ"ל.

גביע לקידוש.
כוס לאליהו הנביא )אם אתם נוהגים למזוג כוס לאליהו הנביא(.

הגדות פסח. אם אין בידכם – אפשר להדפיס באמצעות הורדה מרשת האינטרנט. אפשר גם 
לתת לילדים לצבוע מראש. 

כיסוי לאפיקומן. כל שקית ניילון או בד תתאים לצורך זה.
כריות. כדי שתוכלו להסב בנוחות.

כלים, אביזרים ושאר ירקות 

בבית
כל מה שצריך להכין לסדר כהלכתו<

קדימה להכנות...
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