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לתינוקות סזון בייצור נסיון שנות 20
הווי ניטש כאשר אלו בימים

 סכנת קיימת ״האם בנושא כוח
 באריזות הארוז ממזון סרטן

.0??  שמם לכותרות עלה .ז\.
 בע״ם ״טמעיקו״ מפעלי של

 היחידים המפעלים היו אשר
 הייצור קו כל את שהעבירו

להח ודאגו פח לאריזות שלהם
 אריזות כל את השוק מן זיר
?0ה־. .¥  מהם מוצריהם. של .

 טעמיקו? מפעלי
 מזון יצרני ״טעמיקו״ מפעלי

ב נוסדו ״טעמי״ התינוקות
 אך לעסוק במטרה 1955 שנת
 לתינוקות מזון בייצור ורק

ומא במטרה הדביקות וילדים.
בע של נילאים הבלתי מציהם

 ומר וורום א. מר המפעל לי
ולהת להשתכלל רוזנצוויג מ.

למפ ״טעמיקו״ את הפכו קדם
 מזון ייצור בשטח המוביל על

בישראל. התינוקות

תדהמור.

התי מזון של הייצור תהליך
 תהליך הינו ״טעמי״ נוקות
 שהוא למרות ומורכב, ארוך

 מלאה ב״אוטומציה״ מתסצע
 במזון נוגעת אינה אדם ויד

 העיקור שלאחר שלב בשום
 מתקבל הגלם חומר ממזיקים.

 והחומר היות בשקים. במפעל
 תירס קמח אורז, מקמח מורכב

 פעילים חמרים ,שהם סולת או
ל השקים מוכנסים מטיבעם,

 בשיטה ממזיקים עיקור חדר
בחד׳ל. הנהוגה
היחי שהם ״טעמיקו״ מפעלי

 זו בשיטה המשתמשים דים
 עיקור למידת הגיעו בישראל
בעו ביותר הגבוהה המזיקים

)!99.9 ׳לה( לם
 הנמשך העיקור תהליך לאחר

 לנפה החומר מועבר שעות, 72
המזון, מערבל בפתח הנמצאת

•  •  •

ל צ □ א י ח א ן ה ז מ מו ״ ע □
 אלה (ויכולים ונתי כשציפי

 מירי או ואבי, ורדה גם להיות
 אחר) צעיר זוג כל או ואריה,

 בינם או חברים עם משוחחים
 החדשה, דירתם על עצמם לבין

 המטרידה הראשונה הבעיה
 המטבח כלל בדרך הינד, אותם

 אלו מקומות השינה. חדר או
 הבילוי מקום למעשה שהינם

 מזמן 40ס,ס/ לפחות הזוג בני של
 שיהיו דרושים בבית שהותם
 בני את ומעוררים יפים נוחים,

 שאליה אלא בהם. לשהות הזוג
 מקומות ריהוט דווקא בה. וקוץ
 ב־ עולה בפרט והמטבח אלה

 מה לירות, אלפי עשרות דר״כ
ב לבחור האשה שרוצה עוד

 ואת מטבחה צורת את עצמה
 והפורמיקה. העץ צבעי

 האחים באים המטבחים בנושא
 של בעייתם את לפתור ״מוזן״
 תוך וזאת הצעירים, הזוגות
מבחינת הן מדהימות הצעות

 מבחינת והן המטבחים, תיכנון
 המגוונות. ההזמנה אפשרויות

 מוזן האחים אין כמקובל שלא
 המציג מהודר בסלון מתפארים

 או דיזנגוף ברחוב תוצרתו את
בתל-אביב. הרצל
 מוזן האחים של היותם עצם

 מעולים מגרים עצמם היצרנים
ב להם מאפשרות במקצועם

ב מטבח ״תפירת״ על נוסף
 ורצונות ״מידות״ פי על דיוק

מש בצורה להקל גם המזמין,
 הצעיר הזוג על ביותר מעותית

 די המטבחים. של במחיריהם
 חלק של שמחירו כדוגמה לציין
 1,100— הינו למטבח עליון

 כי לשכנע מנת על בלבד ל״י
מ ישירות מטבח לקנות עדיף

ה ואצל בכלל לצרכן היצרן
_____ בפרט. מוזן אחים

 גרוזנברג רח׳ מוזן״, ״האחים
.59362 ,טלפון: תל־אביב ,2

התו עם החומר את המערבל
ספות.

 הכנתו לאחר התינוקות מזון
ני בטיכלי מועבר במערבל

ל ומשם נוספת לנפה רוסטה
 האוטומטית האריזה מכונת

 הר־ בקופסאות אותו האורזת
 נס בקופסאות (כמו מטיות
קפה).

 כיום מיצרים טעמיקו מפעלי
 לשנה קופסאות מיליון בשני
 מזון זוכה 1973 שנת ומאז

 שנה מידי ״טעמי״ התינוקות
המו בתחרות הראשון במקום

 לחקר המכון של הנבחר צר
 בע״מ. הקהל דעת
 מפעלי הישגי כי ספק אין

 ישירה תוצאה הינם ״טעמיקו״
המתמי ומאמציהם מהקפדתם

ה הסיסמא על לשמור דים
 שנים. זה אותם מלווה

טעמי! מזון עם — בריא ילד

¥¥ * א ז £ ס !
 ז"1מ*ז16>1" מודעך לתאר קצת קשה

 ״רוול״, ל״כסית״, בכניסה לה התלויה
 סרס ומכריזה ״טיבולי״ או ״פינתי״

 שימצא לפי דולרים אלפי כמה בו
)אמיתי (אבל טוב גרפיקאי  או חי !

מת.
 המנקרות הבעיות אחת היא זאת

גרפי בע״מ״ פרסום שרותי ב־״לב
רעיו לבצע מסוגל שיהיה טוב קאי
חשי בצוות ולהשתלב חדשניים נות
 רעיונות ומוליד המבשל נמרץ בה

הגרפיק אותו את שימצא למי אלו.
 לגר־ אר פרס. אמנם מובטח לא אי

 מובטחת זאת לעומת •האמיתי פיקאי
נר כר רב, סיפוק מעניינת, עבודה

 שגם סיכוי ויש יוצרת לפעילות חב
 פת. ולא חי עליו ישמור השכר

 זה מסוג אחת או אחד מכירים
.224690 שיתייגו

ץ

 ה מ ו 1 נ ו
 ובטחון הנאה
ן שר חסכו
עצ את המוצאים של לעזרתם

 עקב וייאוש פניקה אחוזי מם
 במחיר המרתוניות ההעלאות

 המהנדס בא והחלפים. הדלק
 גי. חברת מנהל שטיין, אבי
 ההצתה יצרנית בע״מ אס אנד

 ״פנטום״. האלקטרונית
״פנ האלקטרונית ההצתה

 בנזין, ומנועי למכוניות טום״
 ניצוץ המנוע במצתי יוצרת

 תנאי בכל עצמה רב מדוייק
 כה שהינו זה ניצוץ הנסיעה!

 מושלמת שריפה מבטיח חזק,
ב הדלק של מכסימלי וניצול

 ד,מצ־ במצב תלות ללא מנוע
 המצבר או הפלטינות תים,
הנסי במהירות תלות כל וללא

 האוויר. מזג או ,העומס עה
 כח יותר דבר של פירושו
מכל קילומטרים ויותר למנוע

קצת
רטוב

 ומרגיש בבוקר אדם קם פתאום
ף... ומתחיל קר שקצת ר חו  ה

 עצמו את למצוא עלול הוא ואז
.רטוב קצת . .
 ביותר המתאים הזמן אולי זהו

 סל- ל״י. מילים כמה להקדיש
 — היצרנים בע״מ״ ובניו פטר

 והוותיקים הגדולים יצואנים
 ומעילי גשם למעילי בישראל

 סל־ ל־״י. ולגברים. לנשים עור
 בכמיל־ המייצאים ובניו״ סטר

 ושתו- לשנה דולר וחצי יון
 גדולה בהצלחה נמכרת צרתם

המוב הביגוד חנויות על־ידי
 גם הארץ, רחבי בכל חרות
ב לצרכן ישיר לשיווק חנות
 בתל-אביב. 45 הרצל רחוב

 גשם מעילי של עצום מבחר
 זמש עור, מחיקוי וג׳קטים
פרווה בלי או עם ופופולין

 ופשוט קל חישוב דלק. מיכל
 של הדלק במחירי כי מראה
האלק ההצתה הרכבת היום

מש במכונית ״פנטום״ טרונית
 בדלק חוסכת ממוצעת פחתית
 את חדשים שלושה תוך בלבד,
המערכת. מחיר

 על נוספים ופרטים פרוספקטים
 ״פנטום״ האלקטרונית ההצתה
 אלקלעי רחוב בחברה: ישירות

 03־441260 טלפון: תל־אביב, 1
ביממה). שעות 24(

 את מקדם אמיתיים, עור ומעילי
 מעילים בסלפטר. המבקר פני

 צבעים בשלל מצטיינים אלד,
 צו פי על ותפורים וגזרות

 האחרון. הארופאי האופנה
 בלבושו. המתהדר כי ספק אין

 גם הקניה בשעת להנות האוהב
 ארו־ ברמה ושרות מאדיבות

 החורף את לקדם ישמח פאית
 גם מה ובניו״, סלפטר ב־״י.

הת שריקות מעט ללא שיזכה
 מספר משך ומחמאות פעלות

 סל- במעילי יתהדר בהם שנים
פטר.

לרווחה!
 הידוק מדיניות של בעיצומה
 יעקב לעצמם מרשים החגורה,

 ״פוטו מנהלי קנר ואלי ברזילי
 הלחץ. מן להרפות יאשיקה״
 הרחבים ד,שמתים במסגרת

ב דורש לכל מעניקים שהם
להו שמחים הם הצילום שטח
פי של מיוחד מבצע על דיע
 במחיר צבעוניות תמונות תוח

 בלבד ל״י 2.20 של המפתיע
 (במקום גלויה בגודל לתמונה

 המקובל ל״י 2.50 של מחיר
הצילום). בענף

 בית קיים יאשיקה״ ב״פוטו
מס מצלמות, לתיקון מלאכה
 אור, מדי פלאשים, רטות,

 מ״מ 16ו־ 8 הקרנה ומכונות
 מצלמות החלפת גם המאפשר

בחדשות. ישנות
 ולכדאיות לאיכות ההוכחה

 כולל אחרים, צילום בצרכי גם
 ב־אבן תמונות והגדלת פתוח

תל- מרמורק) (פינת 1 גבירול

 לבעלי חשוב
קטנוע

 בעיה. אינה זו רוח״ ״לעשות
ה... להתגונן אך פני  בנושא ב
 גולומבק ד. לנו מציעים זה

 :טלפון ,94 (הרצל ושות׳
 מגיני של גדול מבחר )821573

 לבוא לכם כדאי לקטנועים. רוח
 של הגדול המבחר את ולראות

 הקטנוע אביזרי וכל רוח מגיני
עיטו גדלים, בשני כ־מראות

 רוח. ומשקפי קסדות רים,
היו ביפהפיה להתחשב עליך
 שלא מאחור, המושב על שבת

 בהחלט אך במנועים, מבינה
 שאתה החדש מהלבוש תתרשם

ט־ אצל לקטנוע תעניק לי  או
 למצוא אפשר במקום פיק,
 ולמברטה לווספה חילוף חלקי

 לאביזרים טכני מיעוץ ולהנות
 למה ובכן... אדיב. ומשרות

מחנה?! אתה

׳ה
אור!

 רציני פרק מהווה גנים תאורת
 ״תרבות ושמו: רחב מנושא

הדיור״.

 משנים והגג הגן הבית, חזית
 אם חדש למקום והופכים צורה

 פנסים באמצעות אותם מאירים
 בצורה הממוקמים דקורטיביים

הרצוי. השטח פני על נכונה

 לשרותי חברה א.ש.ר., בעלי
 טלפון: ,44 (אבן־גבירול בית

מעו מומחים הם ),03—266365
 חשמל, עבודת המקבלים לים,

תאו על מושם מיוחד כשדגש
גנים. רת

מנו של גדול מבחר במקום
 המתאימות ועמידה תליה רות

 חצרות לווילות, גג, לדירות
 פנסים להזמין אפשר וגינות.
 הלקוח. תוכנית עפ״י ועבודה

חינם. ויעוץ אדיב שרות

הג׳ינס מרכז
״ ז 0 מ ס ״

 האופנה למתכנני הכבוד כל עם
 להודות עלינו הבין־לאומיים,

 ד,מיצרך הם הג׳ינם שמלבושי
 בקרב ביותר הפופולרי האופנתי
 ברוחן. והצעירות הצעירים

הפ נכונה לדבר למשוגעים
 הג׳ינס ב־״מרכז רצינית. תעה

לק הלבשה מבצע ?״0110
 ג׳ינס חליפות החנוכה. חג ראת

מכ ולנשים. לגברים משגעות
 בכל וגברדין זמש קורדרוי, נסי

 עצום מבחר והגזרות. הצבעים
 וחורפיות קייציות חולצות של

 ובשלל ספורטיביות בגזרות
 עשיר מבחר וצבעים. דוגמאות

 ג׳ינס מלבושי של זה ומגוון
 במחלקת ברוחם לצעירים מחכה

ב הג׳ינס״ ״מרכז של השיווק
לוינס־ (פינת 12 ד,משביר רחוב
קי).

 שמח חג מאחלים העסק בעלי
 הג׳ינס ב־״מרכז מוצלחת וקניה

?״.0)10

 נוסח חימום
בני־בוק

 כבר שהחורף שעה אלו, בימים
 מתעוררת פתחנו, על מתדפק
 הטרידה אשר הבעיה מחדש
 — האחרון החורף מאז אותנו
 היורה הדירה. חימום בעיית
החו כי לנו ורמז בואו הקדים

 עשוי לטובה עלינו הבא רף
 אך מקודמו, וקר גשום להיות
 הבעיה. את בפנינו הדגיש

 לעזרת באים זו בעיה לפתרון
״סוכ והסביבה בני־ברק תושבי
 בחנות קרול. יואל נויות״

תצו רבי-עקיבא ברח׳ הנמצאת
 ביתיים חימום תנורי של גה

 אשר ובמחירים הסוגים מכל
 לתקציבך. יתאים לבטח אחד
 שנים התמחה אשר קרול, יואל

מס הביתי״ ה״חימום בנושאי
 ומייעץ לקוח לכל במקום ביר

(בהת המתאים התנור בבחירת
בניי וצורת הדירה, לגודל אם
 ואחד. אחד לכל וכד׳). תה

 רחוב סוכנויות״, קרול ״יואל
בני־ברק. ,11 רבי־עקיבא




