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 Läs artikeln
 Med blogg kan alla
göra egen mattidning

Publicerat 10 juni 2005 14:20

Bra matbloggar

På svenska

I mitt franska kök
Att läsa Annettes blogg är en ljuvlig
resa till Frankrike utan risk att falla i
turistfällor som serverar saggiga
halvfabrikat. Enkla inspirerande recept med säsongens råvaror,
entusiastiska rapporter från torg och butiker kombinerat med en
sparsmakad men inbjudande design. 
www.fransktkok.typepad. com

Ragazze nella cucina
Exempel på lyckat gruppbloggande av tre matglada brudar.
Vardagliga och ofta välskrivna funderingar och rapporter om allt
från nya yoghurtsmaker till smarta kokbokshyllor. Tipsigt till
tusen vad gäller middagsmat och lättlagade middagar.
www.ragazze.blogspot. com/

Fruktstund
Lika delar Blandaren, Livsmedelsverket och Are Waerland.
Ibland misstänker man att det finns en dold agenda bakom det
blida fruktevangelium som predikas av tre salvelsefulla
fruktvänner. Här kan man läsa intressant kuriosa som att
världens minsta frukt heter Wolfia angusta och lära sig mer om
fruktens inneboende energi och betydelse för klasskampen.
Oemotståndligt.
www.fruktstund.se

Brax on food
Många matbloggare och deras läsare drömmer om ett liv som
matskribenter. I väntan på genombrottet kan de få en försmak
genom att läsa Alice Brax matblogg. Alice Brax arbetar på Allt
om Mat och delar med sig av sina upptäckter, vedermödor och
triumfer. Mycket namedropping och en hel del skvaller. Skulle 
kunna vara outhärdligt om det inte vore för det rasande goda
humöret, skrivglädjen och frustande entusiasmen.
www.abrax.blogspot.com

Gastronomen
Manlig, mycket manlig, finsmakare som ägnar sig åt
statusgastronomi, champagne, sparris och livets alla
läckerheter. Nedslag i vida vinvärlden och den svenska
krogsfären men även djupdykningar i potatislandet i
Stallarholmen. Bra länksamling till krogar.
www.gastronomen.se

På engelska

Il Forno
Mycket omfångsrik blogg på hög nivå. Initierade utläggningar
om toppkrogar, mattrender och raffinerade recept som går att
laga hemma. En internationell skvallercentral för matnördar.
www.ilforno.typepad.com/

Chocolate and zucchini
En av de absoluta toppbloggarna. Håller samma höga och
jämna klass som en internationell mattidning. Raffinerade men
användarvänliga recept, harmonisk ren och luftig formgivning
och Clotildes egna enkla foton bidrar till bloggens framgång. 
www.chocolateandzucchini. com

Movable Feast
En stjärnspäckad historia. Ambitiösa nedslag på exklusiva
krogar och affärer. En Parisbaserad kock/journalist som tar mat
på största allvar och ger inträngande minireportage från
kulinariska höjdarställen. Namnet kommer från ett
Hemingwaycitat som beskriver Paris.
www.movablefeast.com/

101 cookbooks
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Heidi Swanson är formgivare, foodie och vegetarian av den
trevliga livsglada sorten. Rasande snygga inspirationsbilder
och skir, romantiskt stram form gör bloggen värd att återkomma
till. Tonen är varm och pratig. Heidi Swanson har numera även
gjort karriär som kokboksförfattare. 
www.101cookbooks.com

Is My Blog Burning?
Sambandscentral med tävlingar och aktiviteter för bloggare och
bloggläsare.
www.ismyblogburning. com

Chez Pim
Egensinnigt bloggande från San Francisco-baserade Pim.
www.chezpim.typepad. com/

På franska

Le Hamburger et le Croissant
Fransk matblogg skriven på franska av en fransyska med
turkiskt ursprung bosatt i USA.
www.tetellita.blogspot. com/

Experternas tips till nybloggare

• Håll det så rent och enkelt som möjligt. Lägg till finesser allt
eftersom. 
• Med en digitalkamera är det lätt att ta snygga matbilder. De
behöver inte se ut som proffsbilder. Spara på matbilder från
tidningar som du tycker om och använd dem som förebilder.
• Tänk på att copyrightlagen gäller även för recept. Du kan i
princip inte kopiera andras recept rakt av utan att be om
tillstånd. Copyright gäller dock inte för receptidéer eller en
konstellation av ingredienser, det är själva texten som är
skyddad.
• Försök tänka på att ha ett eget tonfall eller en vinkel som gör
din blogg speciell.

Skapa din egen blogg
Logga in och skapa din egen blogg på ett par minuter. Det är
inte svårare än att lära sig använda ett mejlprogram.
www.blogger.com är en av de mer pålitliga tjänsterna för dig
som vill blogga gratis.
www.typepad.com är en betaltjänst med gott rykte för dig som
vill lite mer.

Bildhantering
På www.Flickr.com kan du lagra upp dina bilder direkt från din
dator med ett par musklick.
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