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 לאספקת זכיון
 ישראלית קצפת

ל״,ארצוודערב
דו יוצאת ייבוא הזמנת

 ב־ פכבר לא נתקבלה פן
בערבה. יוטבתה מחלבות

המח החלה באחרונה
 מוכנה קצפת לייצר לבה

 קלצ-״ בשם באורסולים,
רי זכיון לפי פת״. ב ח ה  מ

 ויצוף. ״הנט האמריקנית
ה לחברה נותן זה זביון

להפ בלעדיות' ישראלית
 במזרח־אפרי־ המוצר צת
 — התיכון ובמזרח קה

:: ערב• ארצות כולל
 האמריקנית להברת־האם

 ליבוא הזמנות שתי הגיעו
 ולערב־הס־ ליוון קצפת,
ב :— האמריקנים עודית•
הישר עם לחוזה התאם
ה את העבירו ~ך- אלים

יוטב למחלבות הזמנות
תה.

 ברצון מוכנים ״אנחנו
הסעו להזמנת להיענות

 אנשי אומרים — דית״
 אך ביוטבתה. המחלבה

 ארצות־ערב כי ברור,
 להסדיר תחילה יצטרכו

 ישראל, עם יחסיהם את
 לטעום להם יוהן בטרם

הישראלית. הקצפת מן

 הנערה, גרה
 הבנות שאר
 לועדת והגישו

 מהשרות תררן
 דתית. כרה

 הרב, בת !ת
 וחינוך דתית

 הופיעה :יא
 דחתה ווו

ב גחינה
 טעו- כי ה

 *צפו- או
 בי: לשרת::

 העותרת,
ל ;חלטה
 כי צבאי

 ענייני ל1
 חצי בשה

 בת הולמת
ה ׳:ודשה

 הווע־ פני
 כי :יסיפה

 בכוונה ה
ל •עדה

 ד״ר יוו,
 הובאה

 הצו ־,א
 :•חלטה
׳טים,

הבטיחות חייית

 קלצפת, עם קצפת לקבל קשה לא זה
ש הוראות שמו ת הן ה שוטו ביותר פ

ה הזיז .לחצי1  כלפי אותו .הפכי3 מט
 הפיה ולחצי מטה

ל2 ב מי ה רי ע נ הצידה, ,

ה קצפת לפניך 1 ראי מ עי  ונהדרת. ט
יטבתה, מחלבות של החדש המוצר ־ קלצפת

ת. קצפת הינה - קלצפת תי א אמי ה הי ד, טרי תמי
אי הגבלה, בל ללא ט: בתנ שו בקרור. אותה שתשמרי פ

שם מפורסמת הקלצפת בארה־ב >© /ו/\1ק ב  זהו .8̂ו
ת את רק מנצלת את נהדר, מוצר  זקוקה, את לה הכמו

ק מן בדיו אותה, רוצה שאת בז
שק אם אפילו  קצפת. עם אחד תות רק לאכול לך מתח

ת. קצפת להכנת כלל דומה הדבר אין שקיו מ
ת הבנה שקיו תים מ  מצליחה, אינה מאוד קרובות לעי

 להשתמש בידך־עליך הדבר עלה כן באם ואפילו
אחת. בבת שהכנת, הכמות בכל

ס 21 בגובה זה קטן מיכל כי להאמין קשה  - בלבד סי
טריה. קצפת של שלם אחד ליטר מכיל

 - נהדרת קצפת לך מובטחת פעם, וכל שלם. כן,ליטר
יטבתה. מחלבות של תנאי ללא באחריות

ת פ צ ל לי שציפית הצפוי - ק
ת פ צ שה בזמן ט1!ש7ד !אמיתית טריה ק ההג

ת מוצר - קלצפת כו יטבתה. מחלבות של אי
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