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

בלוג דיי  2011נחשב אצלי :כללי

#דפדוף:

51K
Like

לכבוד יום חגיגות ה"בלוג דיי" הבינלאומי ,הגיע הזמן לשבור את דממת האלחוט עם כמה לינקים
נחמדים .לצערי אין לי זמן לפרסם מתכון הפעם .אני מקווה שבקרוב אתפנה ואשוב במלוא המרץ.
תתנחמו בעובדה שאני רעבה כל הזמן כי אין לי זמן להכין לעצמי אוכל!!! הלזניה פה היא פחות או
יותר הדבר היחיד שהכנתי השבוע ):
אם בא לכם גם לזניה – יש לי מתכון כאן )אחד הראשונים שפרסמתי בבלוג!( .שדרגתי אותו בין
השכבות עם תרד מופשר של סנפרוסט ורוטב בשמל פשוט )הנה מדריך מפורט לבשמל ,רק
בכמויות שלי 20 :גר' חמאה 2 ,כפות קמח 2.5 ,כוסות חלב .הגבינה הצהובה לא חובה ,בטח לא
בכמויות הפסיכיות של גב' מרלבורו( .אם אתם מכינים ,שלחו לי פרוסה בדואר.
ספיישל לינקיאדת בלוג-דיי!
והפעם ,במקום לתת לינקים לבלוגים שאנשים מכירים לרוב ,החלטתי לחפור ב"גוגל-אנליטיקס"
שלי ולמצוא פנינים נחבאות – בלוגים ישראליים קטנים ,חלקם עלומי שם ,שנתנו לי לינק בשלב זה
או אחר וככה השתרבבו להם לרשימת ה referring sites-שמופיעה לי בסטטיסטיקות .דברים
הזויים מצאתי שם .ואלה המגניבים  /החמודים  /המפתיעים  /המיוחדים ביותר .בקיצור ,פנו לכם
שעה או שתיים.
דברים שקרו באמת – עדי ,חברה שלי ,פתחה בלוג קומיקס גאוני )אני משוחדת ,אבל עדיין(.
יאיר לפיד קומיקס – אמנם הבלוג נסגר בדיוק )למה?!?( ,אבל זה אחד מהמבריקים בעיני .הוא
בונה קומיקסים על בסיס סטטוסים אמיתיים )מילה במילה ,מסתבר( שיאיר לפיד כותב בעמוד
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הפייסבוק שלו .אני מבטיחה קופסת עוגיות למי שיחשוף בפני את הגאון שעומד מאחורי העסק
הזה.
בישול איטי – בלוג שכל המתכונים בו מסתמכים על סיר לבישול איטי .מה זה? כמו סיר אורז כזה
שמתחבר לחשמל ,זורקים לתוכו דברים ,מדליקים על חום נמוך ,וחוזרים אחרי  8שעות לארוחה
חמה ומהבילה.
מלח הארץ – מתכונים מגניבים עם צילומי סטפס .כדורי הפרג נראים שוס.
אייבי גורמה – בלוג וותיק! צילומים מקסימים ומתכונים מעוררי תאבון.
הדברים של גל – צילומים מגניבים ואוכל של בית.
מורקייק – בלוג מתוק שלא בוחל בפחמימות וסוכר לבן .גם אני לא בוחלת.
דבש ותפוזים – בלוג בישול ישראלי חמוד לאללה שכתוב בפינית )?!?( .יש בו אופציית תרגום
שמופיעה בצד ימין.
מבשל ואוכל – בלוג עם צילומים יפהפיים.
 – soul foodהבלוג של חיה ,עם מתכונים מהממים וצילומים חביבים .את הממולאים הוורודים
האלה בא לי להכין ע-כ-ש-י-ו.
 – bright threadלא קשור לבישול בהכרח ,אבל זה בלוג עם תמונות של כל מיני דברים
מגניבים .קשה להסביר ,פשוט כנסו ותטבעו ביופי.
קייק איט איזי – בלוג אפייה מגניב עם מתכונים מקוריים במיוחד.
ג'וזי נוגסת – בלוג בישול ישראלי שכתוב ברוסית ,עם תמונות מדהימות .נוגסת נוגסת ,אבל לא
עדכנה כבר חודשים! מה נסגר ,ג'וזי?
רומי'ז קוקיז – מתכונים חמודים עם מלאן תמונות סטפס.
מיס פטל – בלוג חדש יחסית ,אבל יש לו פוטנציאל! לדוגמה – ההפקה המטורפת שהרימה מיס
פטל ליום ההולדת השלישי של הבן שלה ,שלא הייתה מביישת סנטרפולד במגזין של מרת'ה
סטיוארט.

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

אור נגהות – בלוג חמים ונעים ,שעושה לי הרגשה חמימה ובלתי-מוסברת של בית .אהבתי מאוד
את התמונות שלה ,שקצת הזכירו לי את אחד הבלוגים האהובים עלי.
לילות שימורים – הדר היא סטודנטית בבצלאל ,וכותבת על אוכל של סטודנטים .לפעמים היא מכינה
בבית ,ולפעמים מאכילים אותה בחוץ .תמיד זה נראה טעים .וזה במיוחד ,נניח.
———————-
בלוג דיי בפתיתים
למזלי ,עם כל הרעב שלי ,יש לי שכן נחמד ,וקוראים לו גל .אז לפני כמה ימים הייתי אצלו ועזרתי לו
להכין ולצלם מנה מעולה במסגרת פוסט הבלוג דיי שלו.
הכנו וצילמנו מסבחה של עדשים ,ועליה שרימפס מוקפצים בצ'ילי וכמון עם עגבניות שרי צרובות
)של עמית אהרונסון(.

ינואר 2018
נובמבר 2017
אוקטובר 2017
יולי 2017
מאי 2017
מרץ 2017
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דצמבר 2016
נובמבר 2016
אוקטובר 2016
ספטמבר 2016
יוני 2016
אפריל 2016
מרץ 2016
פברואר 2016
דצמבר 2015
נובמבר 2015
אוקטובר 2015
ספטמבר 2015
יולי 2015
יוני 2015
מאי 2015
אפריל 2015
פברואר 2015
ינואר 2015
דצמבר 2014
נובמבר 2014
אוקטובר 2014
ספטמבר 2014
אוגוסט 2014
יוני 2014
מאי 2014
אפריל 2014
מרץ 2014
פברואר 2014
ינואר 2014
דצמבר 2013
נובמבר 2013
אוקטובר 2013
ספטמבר 2013
אוגוסט 2013
יולי 2013
יוני 2013
מאי 2013
אפריל 2013

היה חלומי .גשו לגל לקרוא את הפוסט המלא ,עם עוד תמונות ,ועם הלינק למתכון.

מרץ 2013
פברואר 2013
ינואר 2013
דצמבר 2012
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
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יולי 2011
יוני 2011
מאי 2011
אפריל 2011
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
ינואר 2010
דצמבר 2009
אוקטובר 2009
ספטמבר 2009
אוגוסט 2009
יולי 2009
יוני 2009
מאי 2009
אפריל 2009
מרץ 2009
פברואר 2009
ינואר 2009
נובמבר 2008
אוקטובר 2008
ספטמבר 2008
אוגוסט 2008
יולי 2008
יוני 2008
מאי 2008

קיץ שמח ,ונתראה בקרוב.

אפריל 2008

« הוספת טראקבק

מרץ 2008
פברואר 2008

« רסס תגובות

פורסם ביום רביעי 31 ,באוגוסט 2011

ינואר 2008
דצמבר 2007
נובמבר 2007
אוקטובר 2007

עוד בבצק אלים

Recommended by

ספטמבר 2007
אוגוסט 2007
יולי 2007
יוני 2007
מאי 2007
אפריל 2007
מרץ 2007

יומן מסע יפן ,חלק א' –
טוקיו

שטרודל תפוחים שנל

שווארמה ביתית
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תגובות משמחות אותי מאוד ,אז אל תתביישו!

 30תגובות בינתיים:
גל
יום רביעי 31 ,באוגוסט
 2011בשעה 13:34

נועה
יום רביעי 31 ,באוגוסט
 2011בשעה 13:39

!איזה כיף ,העשרתי את הגוגל רידר בכמה לינקים חדשים
) :כיף לגלות

!איזו אסופה משובחת
.לא הכרתי אף אחד מהם ,וכולם מעניינים
איזה מזל שיש בלוג דיי

עלמה
יום רביעי 31 ,באוגוסט
 2011בשעה 13:51

מצטרפת לקריאה לגבי יאיר לפיד קומיקס .האיש גאון .וסחטיין לעדי על הבלוג!
?מדובר באותה העדי שפגשתי

!מאיה עונה :יאפ

ורד
יום רביעי 31 ,באוגוסט
 2011בשעה 13:51

כרמית
יום רביעי 31 ,באוגוסט
 2011בשעה 14:04

מור
יום רביעי 31 ,באוגוסט
 2011בשעה 14:27

!אהבתי!! תודה
מוכשרת עדי

.תודה! תמיד כייף לגלות בלוגים חדשים
) :-הלזניה הזו נראית מעולה! רק שתדעי ,לזניית הבשר שלך מככבת אצלי חבל"ז

תודה ,מאיה! הלינק שלך שימח אותי מאד .אם לא הייתי חוששת לצאת מופרעת
.לגמרי ,הייתי אומרת שהוא אפילו ריגש אותי
מזל שכל שותפיי לחדר לא הגיעו לעבודה היום ,ככה אף אחד לא מרים גבה על זה
.שאני מצחקקת לעצמי בקול כבר קרוב לשעה

דביר חורף
יום רביעי 31 ,באוגוסט
 2011בשעה 14:36

? :( is it because i is blackורק חורפנט לא קיבלה איזכור

!PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF

! D:תודה על עוד פוסט משובח never the less

גיל -מבשל ואוכל
יום רביעי 31 ,באוגוסט
 2011בשעה 14:42

) :מור -אני מבין בדיוק למה את מתכוונת ,את לא יוצאת מופרעת בכלל
גם אותי הלינק שימח מאוד ,וגם הפתיע .איתי במשרד יש שותפה אחת והיא
.הצליחה להיבהל מקריאת השמחה שלי כשקראתי את זה

!מאיה -המון תודה! זה ממש כיף .בלוג דיי שמח

עדי
יום רביעי 31 ,באוגוסט
 2011בשעה 14:54

הדר
יום רביעי 31 ,באוגוסט
 2011בשעה 16:14

!!או מיי געעד! אני רוצה את השרימפס הזה
?האם יאיר לפיד קומיקס יחשוף את עצמו

מור וגיל – אני איתכם .ציווחתי בהתרגשות לחברה באמצע צילומים  (:וברצינות –
.ממש תודה מאיה .אני די מתרגשת עכשיו… ותודה כמובן על שאר הלינקים

טוב ,יש לי להשלים עכשיו את כל "סיפורים שקרו באמת" כדי לא לעשות דברים
!יותר חשובים .בלוג דיי שמח

יעל
יום רביעי 31 ,באוגוסט
 2011בשעה 16:17

):תודה על כל הלינקים הנהדרים ותודה על כך שגם בלוג שלי שם
…..(too many spellingהייתי רוצה לכתוב גם גרשה עברית אבל זה כל כך קשה
)mistakes in ivrit

אלכס
יום רביעי 31 ,באוגוסט
 2011בשעה 17:29

נגה
יום רביעי 31 ,באוגוסט
 2011בשעה 20:26

מבשל ואוכל באמת אחלה בלוג )רק אתמול עשיתי משם עוגה(,ככה אולי בזכותך
יותר אנשים יכירו אותו ובלוגים נוספים שגם פחות מוכרים .כל הכבוד

.ואוו
.אני לא חושבת שקיימות מילים לבטא כמה אני בהלם מהלינק כאן
כאילו היתה זאת רוח נבואית שגרמה לי אתמול בספונטניות לכתוב את הפוסט
…הראשון מאז דצמבר

.במילים אחרות ,תודה

.ותודה על ההיכרות עם שאר חברי המלונקקים שנראים מעניינים ביותר

מאיה עונה :בכיף! מזל שכתבת את הפוסט ,אחרת הייתי חושבת שהבלוג שלך
)… :לא פעיל יותר

אביחי
יום רביעי 31 ,באוגוסט
 2011בשעה 22:16

)יאיר לפיד קומיקס(
כששאלו אותו מי הוא ynetזה הוא ענה בכתבה ב
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?אז רגע ,מי אתה
לא כל-כך רציתי לעשות את זה בשלב הנוכחי של ההיכרות שלנו ,אבל בסדר :אני"
נערת תיכון ,בת  .17אני מאוד אוהבת משחקי מחשב וענייני מחשב באופן כללי,
וגם לחפש טעויות כתיב בעיתון .הדבר היחיד בערך שאני אוהבת יותר ממשחקי
מחשב הוא ללבוש ביריות לבנות .האובבסיה הזאת גרמה לי לאחר שוב ושוב
בהגשת שיעורי בית במתמטיקה .אתה המורה שלי למתמטיקה .אתה צריך להעניש
.אותי

".אני לובשת ביריות לבנות"

חיה
יום רביעי 31 ,באוגוסט
 2011בשעה 23:23

!!!אני נרגשת זה ממש ברור
רק לידיעתך  ,הבלוג שלך היה הראשון שהביא אותי לעולם השלם הזה ,של בישול
,.צילום ,וסטיילינג באינטרנט
…את היית ועדיין השראה משפיעה עבורי
..המון תודה
חיה

אילה
יום חמישי 01 ,בספטמבר
 2011בשעה 05:19

!פוסט מעולה והפתעה נעימה

תודה לך מאיה על הקישור ועל הלינקים המעניינים .טוב שבלוגי אוכל לא תופסים
!מקום על המדף כמו ספרי בישול – אני יכולה לאסוף כמה שארצה

!שוב תודה

אילה מבישול איטי

עדי
יום חמישי 01 ,בספטמבר
 2011בשעה 09:16

גל
יום חמישי 01 ,בספטמבר
 2011בשעה 10:45

או מיי געעד ,אייבי גורמה מהמם

!היי מאיה! תודה שהזכרת גם את הבלוג שלי ,איזה כיף
כנראה שהגיע הזמן לעדכן אותו בפוסטים חדשים ,יש לי הרבה מתכונים בקנה אבל
.לא היה לי זמן לכתוב ולצלם ולהשקיע ,תודה שנתת לי מוטיבציה
.גל

גל
יום חמישי 01 ,בספטמבר
 2011בשעה 10:50

misspetel
יום חמישי 01 ,בספטמבר
 2011בשעה 12:40

,והשרימפס עם העדשים והעגבניות נראים מעולה
.כך גם שאר הבלוגים המעניינים

) :יאאאאאאא
!תודה רבה ,הופתעתי באמת .כבוד גדול לי
*:-
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Looshi
יום חמישי 01 ,בספטמבר
 2011בשעה 19:45

דנה
יום שישי 02 ,בספטמבר
 2011בשעה 15:15

שולי
יום שני 05 ,בספטמבר
 2011בשעה 12:19

I am SO HONORED! Thank you so much for mentioning my blog, I'm
!such an avid reader of yours, and am just stoked! THANK YOU

מאיה ,איזה יופי!! בלוג -דיי שמיייח ,ותודה רבה רבה על האוסף המרענן של
!!הבלוגים ,הוספתי כמה וכמה לרידר שלי ,כיף להתחדש

.נמסתי ,נטמעתי ,חייכתי והתלהבתי
.עברתי קישור קישור והשארתי פתוח לכלל בני הבית
עשיתי רשימה של מה -צריך-עוד-לקנות – למנה
.ואז עוד אחת כי בא לי
.תודה על אסופה מרהיבה ועל הכתיבה הקולחת הנעימה והצילומים המצוינים

יפעת
יום שישי 09 ,בספטמבר
 2011בשעה 07:58

…מקסים! הרבה חומר קריאה לסוף השבוע

ברוח זו אני רוצה להמליץ על בלוג איכותי במיוחד – נחלאות )מטבח ישראלי של
השף יניב גור אריה( .אוכל גורמה שכיף לראות ולהבין גם אם לא מכינים ,הגיגים
.ואחלה תמונות

http://gurarye.co.il/?cat=30

WSD
יום שישי 09 ,בספטמבר
 2011בשעה 11:40

על חשיבותו של
משוב – פנקוטה
יוגורט ולבנדר |
מלח הארץ

בהחלט אהבתי את בלוג בישול איטי ,קישואים >3

הפירגון המקסים שזכיתי לקבל ממאיה הגעתם הנה בכמויות מרגשות למדי[…] ,
]…[ ,חלקכם הגבתם

יום ראשון 11 ,בספטמבר
 2011בשעה 14:20

אמיליה
יום שני 12 ,בספטמבר
 2011בשעה 22:53

כמו לכל המקומות המגניבים או האנשים המרתקים – הגעתי במקרה
ונשארתי לקרוא כי היה מרתק בהחלט ,הכתיבה שנשפכת כיין והאוכל
.שממלא לב כל גרגרנית בציוצים רעשניים

!המילה אחת :נפלא

יעל
יום שישי 16 ,בספטמבר
 2011בשעה 19:00

:תודה על כל הלינקים ..רוצה להמליץ על עוד אחד
) (http://haofimbedima.wordpress.comהאופים בדמעה
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בלוג דיי « 2012
מבשל ואוכל

בשנה שעברה ,היום הזה תפס אותי בהפתעה גמורה ,אחרי שמאיה מ"בצק ]…[
]…[ .אלים" הזכירה אותי בפוסט הבלוג דיי שלה

יום שישי 31 ,באוגוסט
 2012בשעה 08:51

ניצן

…הי מאיה ,יש לך אולי המלצה לבלוג טוב ונטול גלוטן? לטובת צליאקים למיניהם

יום שלישי 13 ,בנובמבר
 2012בשעה 10:45

מאיה עונה :הבלוג הזה לא רע בכלל ,וגם כאן יש הרבה הרבה מתכוני אפייה ללא
.גלוטן .בנוסף – קולינריא הוא גם פופולרי בתחום ,ובצדק

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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