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עּוגֹונִ ית

קאפקייק

(מאנגלית■ )cupcake :

עוגה קטנה הנאפית בתבנית שקעים או בגביעון נייר ומקושטת בקישוטים כגון ציפוי שוקולד ְובצק סוכר.
ברבים :עּוגֹונִ ּיֹות.
מּופין ( ,)muffinאלא שיש גם מופין מלוח (כגון מופין גבינה,
מאכל דומה הוא ִ
מופין ירקות) ואילו העוגונית תמיד מתוקה וכאמור ,גם מקושטת.

ִמגְ ְּדנַ אי

קונדיטור

(מגרמנית■ )Konditor :

אדם המתמחה באפיית מאפים מתוקים.
יטאּות).
שם המקצועִ :מגְ ְּדנָ אּות (קֹונְ ִד ָ
המונחים מצטרפים למילה הוותיקה מהם ִמגְ ָּדנִ ּיָ ה – חנות לממכר מאפים מתוקים ועוד.
בסיסן של המילים האלה הוא המילה ִמגְ ָּדנֹות המשמשת למן ימי הביניים במשמעות מאכלים מתוקים .במקרא המילה
ּומגְ ָּדנֹת נָ ַתן לְ ָא ִח ָיה ּולְ ִא ָּמּה"
ּיֹוצא ָה ֶע ֶבד ּכְ לֵ י כֶ ֶסף ּוכְ לֵ י זָ ָהב ְּובגָ ִדים וַ ּיִ ֵּתן לְ ִר ְב ָקהִ ,
מוזכרת עם חפצי ערך הניתנים במתנה" :וַ ֵ
ומ ֶתק.
(בראשית כד ,נג) .מקובל לקשור את ִמגְ ָּדנֹות למילה המקראית ֶמגֶ ד שמשמעה טוב ֶ

ׁשֹוקֹולָ ַדאי

שוקולטייר

(מצרפתית■ )chocolatier :

אדם שמקצועו עיבוד והכנה של ממתקים ומוצרי שוקולד
כגון ֻמלְ יֹות ְ(ּפ ָרלִ ינִ ים).
בנקבהׁ :שֹוקֹולָ ָד ִאית.
שם המקצועׁ :שֹוקֹולָ ָדאּות.

ִמ ְצלֶ ה

מנגל; ברביקיו

(מאנגלית■ )barbecue :

אירוע חברתי שבמרכזו צלייה ואכילה – בדרך כלל של בשר (בפי רבים "על האש").
המונח ִמ ְצלֶ ה (על דרך ִמ ְׁש ֶּתה) משלים את המונח ַמ ְצלֶ ה המציין את כלִ י הצלייה (ראו עלון .)61

זְ ֹללֶ ת

זלולת

ג'אנק פוד

(מאנגלית■ )junk food :

מזון בעל ערך תזונתי נמוך ,בדרך כלל רב קלוריות ומכיל רכיבים מלאכותיים .דוגמאות לזלולת :חטיפים
מלוחים ,סוכריות ,משקאות קלים ממותקים.
המילה זְ ֹללֶ ת שקולה במשקל המילה ְּפסֹלֶ ת וגזורה מן השורש זל"ל .שורש זה מציין אכילה גסה ויש בו גם המשמעות שבמילה
ּתֹוציא יָ ָקר ִמּזֹולֵ ל" (ירמיהו טו ,יט).
זֹול – נחּות ,חסר ערך ,על פי זֹולֵ ל המנוגד ליָ ָקר בפסוק "וְ ִאם ִ

