מחפשים משהו?

אתר זה מוקדש באהבה למתוסכלי-מטבח שמאסו בחיים או סתם בעלי ידיים
שמאליות ,וכל בשלן חובבן באשר הוא .פה תמצאו שלל של עצות והסברים,
ובעיקר אוכל פשוט וטעים .קראו עוד ,או כנסו לקבוצה שלנו בפייסבוק

#דפדוף:
בצק אלים טייק אווי – המנצח נחשב אצלי :כללי
קודם כל אני רוצה להודות לכל  1085המשתתפים היקרים שנכנסו והזמינו .אם רק הייתי יכולה,
הייתי מכינה אוכל ומגיעה להגיד שלום לכולכם!!!! אבל הזמן שלי מוגבל ויש לי רק  4להבות על
הכיריים.

הזוכה המאושרת היא ענת ריבא ,מתל אביב .ענת ,נתראה מחר בערב.
ענת תקבל משלוח חם ומהביל של קדירת חומוס וכרובית ,נודלס ברוטב בוטנים ,ולקינוח ריבועי
שוקולד וולקנו .יאמי!
אני אהיה גלויה ואציין שענת היא למעשה הזוכה השנייה שהוגרלה ,אחרי שהזוכה הראשון )עליו
הכרזתי אתמול בפייסבוק( לא עמד באחד מתנאי התחרות ולצערי הרב נאלצתי לבטל את
זכייתו ):
51K
Like

למי שסקרן – הנה מצעד המנות הפופולריות ביותר שנקלטו במערכת ההזמנות:
 .1קיש ארבעת הבצלים – עם  390הזמנות.
 .2עוף בקשיו ללא קשיו – עם  207הזמנות.
 .3ריבועי טוויקס – עם  202הזמנות.
 .4עוף ברימונים ויין – עם  195הזמנות.
 .5עוף ברוטב קוקוס ובוטנים – עם  194הזמנות.
שוב תודה לכולם על כל ההזמנות ,וכמובן על כל הפידבק המצויין .ואל תשכחו – אם אתם רעבים,
כנסו לארכיון ,הגרילו לכם מתכון טעים ,קפצו לסופר ,ותכינו לעצמכם ארוחת ערב ,רבאק (:
נתראה במבצעים הבאים…
)לחצו כאן לפוסט ההכרזה על התחרות(
« הוספת טראקבק

« רסס תגובות

עוד בבצק אלים

מוס שוקולד

פורסם ביום שני 17 ,בינואר 2011

Recommended by

עוגיות שוקולד צ'יפ עם
חמאה מומסת

קראמבל שזיפים
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תגובות משמחות אותי מאוד ,אז אל תתביישו!

 22תגובות בינתיים:
טלי
יום שני 17 ,בינואר 2011
בשעה 06:39

דנה
יום שני 17 ,בינואר 2011
בשעה 06:56

תום
יום שני 17 ,בינואר 2011
בשעה 07:07

רוני
יום שני 17 ,בינואר 2011
בשעה 07:24

יובל
יום שני 17 ,בינואר 2011
בשעה 07:54

סוגים של מתכונים
ארוחה זריזה )(73
השקעה )(24
חו"ל )(16
כללי )(13
להכין ולשמור )(10
מתוק ומושחת )(54
קפה ומאפה )(30
ארכיון
מאי 2018
מרץ 2018
פברואר 2018
ינואר 2018
נובמבר 2017
אוקטובר 2017
יולי 2017
מאי 2017
מרץ 2017

יובל
יום שני 17 ,בינואר 2011
בשעה 07:59

 :-).אין ברירה ,נצטרך להכין לבד קדירת חומוס וכרובית

((( :אוף למה לא זכיתי

) :יאם .חבל שאני לא מהאיזור ,לא היה לי אפילו סיכוי
.המתכונים שלך מקשטים לי את המטבח ,פשוט כיף להכין בעזרתך אוכל

) :ענת ריבא ,ענת ריבא .יו לאקי בסטרד

.חבל .באמת חבל
^^ סתםסתם מזלטוב ענת

); ?אולי יהיו  2זוכים

מאיה עונה :יובל ,איתך אני צריכה בכלל לעשות פוסט משותף ,לא? מה אתה
?אומר על איזה מיזם משותף של "בצק אלים" ו"שוקו חם" ,הא

דביר חורף
יום שני 17 ,בינואר 2011
בשעה 08:29

יובל
יום שני 17 ,בינואר 2011
בשעה 09:27

יאללה מברוק

? D:חחח את זוכרת אותי
^^ בכל מקרה זה יכול להיות מאוד מגניב

רם
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דצמבר 2016
נובמבר 2016
אוקטובר 2016

יום שני 17 ,בינואר 2011
בשעה 10:15

…איזה כיף לריבא ,כולי ירוק
!מאיה ,את גדולה

ספטמבר 2016
יוני 2016
אפריל 2016
מרץ 2016
פברואר 2016

גלית
יום שני 17 ,בינואר 2011
בשעה 13:59

עוד התבשל במטבח העוף בקשיו ללא קשיו ,טעים וקל וגם הפוקצה נאפתה

אוקטובר 2015
ספטמבר 2015

.וחוסלה במהירות ולא בפעם הראשונה
.הבלוג מהווה השראה לנסיונות ואפיה של מתכונים חדשים כל הזמן

יולי 2015
יוני 2015

ינואר 2015
דצמבר 2014

תודה תודה תודה

אדי
יום שני 17 ,בינואר 2011
בשעה 23:29

נובמבר 2014
אוקטובר 2014
ספטמבר 2014
אוגוסט 2014
יוני 2014
מאי 2014
אפריל 2014

השבוע הכנתי את טארט השוקולד ויצא מדהים ,הקינוח הכי מוצלח שהכנתי אי
.פעם

דצמבר 2015
נובמבר 2015

מאי 2015
אפריל 2015
פברואר 2015

.מאיה תודה על המתכונים השווים

!תום – למה הפסקת לעדכן את הבלוג באתר שלך? היה מוצלח ממש
(. :מאיה – אני רוצה להביע את מורת רוחי מכך שלא אני זכיתי

.מאיה עונה :לא נורא אדי ,יהיו עוד מבצעים

רועי
יום שלישי 18 ,בינואר
 2011בשעה 15:01

.איך אני נרשם לעדכונים במייל? אני עכשיו בבאסה שלא ידעתי על התחרות בכלל

מרץ 2014
פברואר 2014

?מעניין אותי למה הזוכה הראשון לא זכה

ינואר 2014
דצמבר 2013
נובמבר 2013

ומה הסיכוי לקבל ממך איזה ארוחה בתשלום אפילו? יש לך כל כך הרבה מתכונים
…שהייתי רוצה להכין ,אבל הייתי גם רוצה לאכוך ,ומידיה של השפית אז בכלל

אוקטובר 2013
ספטמבר 2013

מאיה עונה :קודם כל ,רשמתי אותך לעדכונים .שנית ,הזוכה הראשון לא זכה כי

אוגוסט 2013
יולי 2013

הוא היה בחו"ל בזמן החלוקה שהוכרז .שלישית ,קיבלתי כמה הצעות רכישה
שכאלה ,אני צריכה לחשוב מהו הפורמט שמתאים לי ומשתלם לי ,כי היה לי

יוני 2013
מאי 2013
אפריל 2013
מרץ 2013
פברואר 2013
ינואר 2013
דצמבר 2012

.דווקא מאוד כיף לבשל את הארוחה

יוני
יום רביעי 19 ,בינואר
 2011בשעה 16:07

אוקטובר 2012
ספטמבר 2012
אוגוסט 2012
יולי 2012
יוני 2012
מאי 2012
אפריל 2012
מרץ 2012
פברואר 2012
ינואר 2012
דצמבר 2011
נובמבר 2011
ספטמבר 2011
אוגוסט 2011

אני מציע שסטטיסטיקאי הבית יסדר לך כפתור בבלוג שיאפשר את הפסוק
"הגרילו לכם מתכון טעים…"  ,וכמובן שאני מאוכזב שהוא לא הטה את ההגרלה
לטובתי

ליאורה
יום חמישי 20 ,בינואר
 2011בשעה 02:18

,הי מאיה
,אני מקווה שהמבצעים הבאים לא יהיו כל כך מפלים כלפי תושבי הצפון
)…זה לא פייר!! ומה זה צפון ,חיפה )למשל
אני בטוחה שעוד "צפוניים" כמוני מרגישים מקופחים והיו מוכנים ויותר מזה לנסוע
) :למרכז לקחת את הפרס

) :וכמובן ,אי אפשר לסיים בלי איזה קומפלימנט – האתר פסיכי
…מחכה לפוסט נוסף
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יולי 2011
יוני 2011
מאי 2011
אפריל 2011

אני
יום חמישי 20 ,בינואר
 2011בשעה 09:15

אני מגרילה סופ"ש אצלי בדירת הסטודנטים בצפון
…בדירה יחכו מטבח מאובזר ,מזווה מלא ,ושתי שותפות רעבות

מרץ 2011
פברואר 2011
ינואר 2011
דצמבר 2010
נובמבר 2010
אוקטובר 2010
ספטמבר 2010
אוגוסט 2010
יולי 2010
יוני 2010
מאי 2010
אפריל 2010
מרץ 2010
פברואר 2010

רז
יום שבת 22 ,בינואר
 2011בשעה 04:18

רועי
יום שני 24 ,בינואר 2011
בשעה 14:33

גלעד
יום רביעי 02 ,בפברואר
 2011בשעה 01:24

מרץ 2009
פברואר 2009
ינואר 2009
נובמבר 2008
אוקטובר 2008

) :כל הכבוד על כתבת "נעשה את זה זריז" היום בעיתון ,הכול נראה טעים
רציתי לשאול אם בסלאפי ג'ו אפשר להכניס מעט רוטב ווסטרשר ואם כן אז האם
?שנית ,דין קולה זירו כדין דיאט קולה

אוקטובר 2009
ספטמבר 2009

מאי 2009
אפריל 2009

.היי "אני" .חייל בשלן בן  21מהמרכז ישמח לעשות לכן בלגאן במטבח

?צריך לשנות קצת מהמרכיבים שנכנסים פנימה

ינואר 2010
דצמבר 2009

אוגוסט 2009
יולי 2009
יוני 2009

.אז באיזה תנאי לא עמד הזוכה? אל תשאירי אותנו גם רעבים ,וגם סקרנים

מאיה עונה :לגבי קולה זירו ,שאלה טובה ,אין לי מושג לצערי .ווסטרשר ילך
.מעולה בתוך הסלופי ,זה מרכיב במתכון המקורי המסורתי

נגה
יום שלישי 08 ,בפברואר
 2011בשעה 23:06

ניצן
יום ראשון 13 ,בפברואר
 2011בשעה 13:48

ספטמבר 2008
אוגוסט 2008

) :למרות שאני נכנסת פעמיים ביום אשמח אם תוסיפי אותי לרשימת המייל
! תודה

!אשמח לקבל עדכונים במייל
?…וגם–מתי נקבל עוד פוסט

יולי 2008

אגב ,זה עתה הכנסתי לצנצנת את הנגלה השנייה של הגרנולה המפוארת שלך

יוני 2008
מאי 2008

!שככל הנראה שינתה את תזונתנו הביתית לנצח .תודה

אפריל 2008
מרץ 2008
פברואר 2008
ינואר 2008

חוי
יום ראשון 13 ,בפברואר
 2011בשעה 15:19

!!גם אני אשמח אם כתובת המייל שלי תהיה רשומה אצלך לעידכונים וד"שים .תודה

דצמבר 2007
נובמבר 2007
אוקטובר 2007
ספטמבר 2007
אוגוסט 2007
יולי 2007

אביטל
יום שבת 19 ,בפברואר
 2011בשעה 04:07

רגע של כנות :פעם בשעה ,מידי יום ביומו ,אני לוחצת על הלינק לאתר שמופיע
)ראשון( בסרגל המועדפים של האקספלורר )ולא משתדרגת לכרום רק בשביל
,לשמר אותו( בתקווה למתכון חדש
)! :מה שאומר שמאז תום התחרות חוויתי הרבה שברונות לב קטנים ,מידי יום ביומו

יוני 2007
מאי 2007
אפריל 2007
מרץ 2007

אנא ,מאיה ,אני יודעת שרבים כמוני משמשים לי רוח גביתהחזירי לנו את החיוך ואפשרי לנו לברוח מתעוקת המבחנים והעבודות לשעה קלה,
.תוך התנחמות במתכון משובח ומחייה נפש

.אמן .כן יהי רצון
.תודה רבה מראש
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קראתם? נהנתם? הכנתם? )חליתם? נפצעתם?(
תגובות זה הדלק שלי!
שם

אתר

דואל )לא יוצג(

הוסף תגובה «

פרווה

קפוא

ללא בישול

משהו ביתי

עוגיות

טבעוני

על הכיריים

ירקות

תנור

מרק

שמנת

שוקולד

עוף

טארט
פרי

פסטה

בשר

רושם

בריא

ללא גלוטן
עוגה
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