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- מטבח----------------------------------------------ן _____________________________מטזגגות כבי* צלעות - הצרפתי מה

הצדדים. משני ופלפלי המליחי סופג. בניר הצלעות את היסב יבשי מנות: 4ל־
אשר (עד ורחב עמוק במחבת המרגרינה את גדולה אש על חממי ג׳ 150-12ב-ס של במשקל - כבש צלעות 3

 י עד ? הצלעות את סגני מיד.) תתאדה פנימה שתותז מים ס׳פת
 1 שמוכן, עד (איו הצרפתי במסבח שמקובל כפי צד, מכל דקות 4

 1 אדמה תפוחי בתוספת מחוממת, צלחת על מיד הגישי לסעמך).
אפויים.
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 בו. להמצא שנעים נוח מטבח גם פירושו טוב בישול
 ־ מרטך ׳׳ארתור בלים מדיח
 ומאפשר בכיור כלים של הצטברות מונע
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 - בצלד (כולל מהקפה ולהגות הארוחה
המשפחה,..) של הקבוע ,הכלים־ ״מדיח
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 ראותיך על מגו הדירה, אויר את המטהר
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טוב. בתנור מתחיל טוב אוכל
 לצרפת הירד כל את עשינו לכן

המעולה, התנורים יצרן ־ מרטר אל'ארתור
 - בצרפת ביותר הגדול

ידע. בקשרי עמו קשורה שאמקור
 מפוארים בישול תנורי - התוצאה

0  חדש קומפקטי ותנור 4020,40ז4000,
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שה הניסז• תהליך  נע
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