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אופנה

באים השארואויס
 הלבוש מבני־דודנו אחד פעם ראיתם

ה שלובשים המיכנסיים אלה ״שאלואר״ז
 הרגליים בתי בין ואשר הדתיים, מוסלמים

 שק. היוצרים צפופים קפלים מצויים שלהם
 מתקפל הבטן, את תופס המערבי התייר

 — פראי בצחוק לצווח ומתחיל לשניים,
 לעשות אפשר מה לעצמו מדמיין ־כשהוא

 שאפילו מבלי ׳שלמה שנה הזה השק לתוך
יתמלא.

מער־ אינו אלה במיכנסיים הטמון הרעיון
 הגינקולוגי אלא הקולינארי, בעולם גן

ש מאמינים הדתיים המוסלמים דווקא.
 כדי וכנראה מגבר, ייוולד הבא הנביא

 טראומאטית מנחיתה העולל על לשמור
 ה:מיצ־ את יצרו הלידה, בשעת הקרקע על
 זה בגד הלובש הצנוע הפלח הנ״ל. נח
 בחלומותיו אפילו לעצמו לתאר יבול לא

 הופכים אלה שמיכנסיו ביותר הפרועים
בשדה־קוצים. כדלקה לוהטת אופנה
מ היישר הזו, האופנתית הבשורה את
 בוקר, ליזה המעצבת ארצה הביאה ,חדל

 ה־ עבור בילעדי באופן אותם המייצרת
פיבקו. אביבה אופנאית

 מאד גבוה עקב עם זה בגד לובשים
קטנטנה. וחולצה

 ה־ את פיבקו אביבה מדגימה בתמונה
שאלואר.

פטנטים

המרזה
 מבין והמוקצה הקורבן, השעיר־לעזאזל,

 ממוצע, סיר המאכלסים המזון פריטי כל
 מרק־בשר בכל הצפה השומן שיכבת הוא

 מנהלת את מהכלים ומוציאה לשמו, ראוי
המפו הדיאטתית התודעה בעלת התזונה

תחת.
 לבני- להגיש מפסיקה שהיא חלילה לא
 טון עם עוגות או חמאה, עם מחית הבית
מרגי לא רואים, לא ם ש אבל — סוכר
הידר השומן שיכבת קלוריות. אין שים,
 כמה עוד ורק הגליציאנית, מגדולתה דרה

בגינה. מתענוג מתעלפים סבאים
שו תיגבורת ד,■תולשת הרגילה השיטה

 רד עם מישפחות איחוד מלבצע זו מנית
 המרק את לקרר היא — הפרטי טאייר

מצהי השומנית כשד,שיכביד, ואז, במקרר.
ה שיברי את לפח זורקים וקופאת, בה

המגובשים. לוחות
 קורה אבל פנאי. יש אם ׳ויפה טוב הכל
 גמר עם המרק את לאכול רוצים כאשר

 שומן להגיר זאת בכל רוצים ׳ולא בישולו,
מלא כף. בעזרת מוציאים — ו הסנטר עד
 נאגלה כשבכל בלתי־נוחה, אידסופית, כה

 שלושים עם יחד מרק אחוז שיבעים דולים
באמת. להרחיק שרצינו החומר אחוז
 קונים לסופר־סל, הולכים עושים? מה

 סט שום לקלקל לא (כדי בודדת מרק כף
 מישטח אל הכף ראש את לוחצים ביתי),
 מעלות, 90 של בזווית ומכופפים יציב,

 ממנה, נוחה אין אשר פטנטית כף נולדה
השומן. הוצאת למטרת בדיוק
 מוגשת כאשר — עסקינן בשומן ואם

 מאשר חד שאומדן מרק'צח, מנת במיסעדה
 הצפה השומן לכמות מרחיק־לכת יתרון

 בושה״, ה״בלי מלאי כל את מגייסים בו,
 (עם נייר מפית המרק פני על ומניחים

 ייספג ׳השומן הנוזל). כלפי המחוספס הצד
 אשר ממולאות מפיות כחמש־שש אחרי
 לגמרי להתעלם במאפרה. מניחים אותן

 שונאות בעיניים המביטים המעשנים, מן
 מסוג ׳בזבל המאפרה את להם ממלאים איד
 החגיגית בהזדמנות ומתעלמים לגמרי, אחר

 עצה, של ׳נפש גועל המיסעדה. מבעל ם ג
מעשית. מאד אבל

והשאלואר פיבקו אביבה

הח<<ם טעם

יי״ס שג ל■
 טיפין־טיפין, לראות אפשר שנתיים כביר
בסל סדורים כשהם השינה, של זיו בעונה
 הסיניים הליצ׳י פירות את קטנות, סילות

 של הניסיוניות בחלקיות מגדלים שאותם
 בינתיים מיסחריות, בכמויות וולקני, מכון
 ה- הכסף במירבצי זה פרי להשיג ניתן

 ה־ איזורי של הסופרסלים קרי ׳שמנים,
 לא לקילו. ל״י 40כ־ הוא המחיר ״יוקרה״.

 ולו כדאית, בהחלט או ליום־יום, הוצאה
בור. למות שלא כדי אחת, פעם רק

 של מעורב בניחוח גן־עדן, כטעם טעמו
 פרי לשום דומה ואינו טרופיים, פיריות
____ אחד.

 עוד התוודעו הסיניות המיסעדות באי
 באופן להם המוגש זה, לפרי קודם*לבן

 טעם להשוות אין אבל מקופסאות. משומר
ול לניחוח שיהיה, ככל יטעים שימורים,

הטרי. הפרי בושם
 הפרי של העצית־גמישה קליפתו צבע
ש הפרי, ■ובמרכז היין כגון הוא הבשיל
 כשל חלקלק גדול גלעין כאגוז, גודלו

השסק.

 מסובך. אינו המשומר הפרי אכילת טכס
 שעליה קופסה הסופרסל בחנויות בוחרים

 בסירופ הליצ׳יס קל״. בסירופ ״ליצ׳י כתוב
 במים, יומיים של השרייה מצריכים הכבד

בגרון. צורבת ממש המתיקות שבן

 את לוקחים סיפור. הוא הטרי הליצ׳י
ה בלפי מופנה שליו ץ ק יו ע ה יש כ הפרי

 כדי — העליון חלקו את לו וקיוטימים פה,
 את בשיניים. — הפרי :מקליפת שליש

 סגורות, בשפתיים מבצעים הפעולה כל
עד לאחר־מכן, כמיזרקיה. מתיז הפרי שכן

וב באצבע לוחצים צמודות, בשפתיים יין
 ובפלו־פ — הנותרת הקליפה את אגודל

 צדפה כמו הפה לתור התוו מחליק אחד
ל נהפכים ליצ׳יס, מיספר אחרי חלקה.

מומחים.
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מעו מי־זזסצן אם בשאלה אתערב לא
 לברד יש זאת לא, או שער צמיחת דדים

 אשר, עם דקות חמש ירק של בשיחה
 לה תתיר בנותר, אם מחלפותיה. המחימצנת

מעו מי־החמצן מה לגליות תשמח הקא —
 המירשם בבקשה אופן, בכל לשערה. ללים

 בעלי איזוירים להבהרת ד,קוסמטיקאיות, של
יכהה: פלומה

 וולה של 1+3 בלונדור אחת שקית
ל ונפרפוטריות), מידקחת יבבתי (להשיג

 ,60/0 ומי־חימצן כפות בכארבע-יחיטש ערבב
 לא פלסטיק, או זכוכית בקער״ת לערבב
 קדם כמו להסמיך צריכה התערובת !מתכת.

 תכלוד עד ׳מבהיר הסגול וגוונה עדין,
 למתח' ההבהרה. פעולת כדי תוך בהיר

 !מוברשת״ישיניים, ידית או !מקלון, בעזרת
מתת דקות לעשרים העור על ולהשאיר  ל
וסיבון. מים בהרבה לשטוף העיקצוץ.

 מן יוצא קטליזטור הם השמש קרני
 הלבנים, הכתמים את לפעולה. הכלל

 הטיפול, כעיקבות העור על הנשארים
 ממגבת נימדץ שיפשוף בעזרת מורידים
 כחצי־שעה. של !והמתנה הדם, להזרמת

 אם למחרת. הפעולה על לחזור ניתן
 להוריד בלתי-ניסבל, יממש הוא העיקצוץ

 הדשה ׳תמיסה לערבב ולנסות התערובת יאת
 ■חייב העור יותר. נמוך ׳מי־חמצן אחוז■ עם

ההבהרה. לפני שומן !מסל נקי להיות
 בלונד- עד להבהייר ׳טקבעי, :אפקט להשגת

 באמצע, התהליך את להפסיק !ולא פלטינה
הג׳יגג׳י. בשלב עדיין כשהשער

 מגורה האייזיור אם
!רגיל טאלק לשים.

קדם. לשים לא

ליצ׳יס שימורי

באחריות.
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מיזוחית פנטסיה
 לעשות אפשר הזה העולם מן שלא חאפלה

 לבנה גבינה בעזרת :אחת צלחת סביב
 ,פריך, קרוס בעל טרי ולחם מיוחדת,

, נפוחה. פ״תד. ■כסו הנראה
 אישיות ■מרותי, קיבלתי המירשם את

 הרשתה רק אילו יאשר ׳אגדתית ירושלמית
 ועד מכאן זמורות עליה ■מזמרת הייתי לי,

 היה לא פעליה, כל סיפור העולם. סוף
 משחררת וההיא בשטח, פנוי דף :מותקר

 סכינים אם — אבל !מתכון. ■רק לפירסום !לי
 לו. וושוה שידמה דבר אין בראוי אותו

 ומה — !בבטן ומאושר בראש, שטח עושה
מזה? וותר הבךאדם צריך

 שמנה ,גביעה גרם 250 לוקחים !ובכן.
 טרי כוסברה זר בפנים מקצצים .120/0

 ורוק בצל בצורתו). לפטרוזייליה (דומה
 בלי ומלח זית, שמן אדירה שפיטה קצוץ,

קמצנות.
 לפח, הדיאטה את זורקים הכל, מערבבים

 הפיתה. בעזרת חומוס, כמו ואוכלים
טוב? שזה ׳אמירתי הא?

ת או ברי
ת שיניים קו הי ב מ

 נושא ■את ברצינות לקחת שרוצה מי
 — שלו את וגם ילדיו, של השיניים תחזוקת

 לקרוא בזאת מוזמן — החגיגית בהזדמנות
הבאות. השורות את

? ■עושים מה
 ״כדורים מבקשים לבית־מרקחת. רצים
 אותם נותנים לשיניים״, אדומים צובעים

 הנ״ל ללעוס. עליו ופוקדים הינוקא, בפי
 ולפי בשיניים, היטב אותם ומרסק לועס

העודף. את יורק מפורשת נקשה
 ■כשל אדומות־ורודות השיניים כעת

 תפסו הטפילים החיידקים כל צעיר, דרקיולה
מוחשי. צבע

מס ומישתיה, מבר־שת הרך בידי נותנים
 הם ■אדומים היותר שהמקומות לו בירים

 לתקוף עליו שאותם המיקרובים, מירבצי
 מצידו מאומצת עבודה אחרי בהיסטריה.

 הפושעים, כל את היטב הרג אם בודקים
 אותם, צבע המיוחד הסודי החומר אשר

האמיתי. פרצופם את וגילה

די תי, או ר קי י
לי ע י ב נ א ם ו ל חיי ל כ ך־ ר ד ר, די ב סד ב

ר רק ב ד ד ח ע א רי פ י מ לו ל צ פן א או ם, ב  איו
א ר הו ח א פן מ או י ב נ רו ל כ כ ה ל ש . פגי תי  א

ת ר צו ת ב ל ב ל שגו ו ז ל . בזי י נ י י ענ ם ב רי ב ד  ב
א שלו ד. די הו פי ק ך מ ע אי כנ ש תו ל  או
ם י שג נ י י נ ם ע בי שו א ח ת. ל חו פ
 הוו שלנו הסבתות בדוקה. דרך לזה יש

 אכיל חדלת, מאחרי מערוך עם אורבות
מב כשאת השתפרה. הטכנולוגיה בימינו

 עדיין ואלופך מגיעה הישי״ן ששעת חינה
 עם נעל־עץ :בשורה יפה, לו ׳סדרי לא,

מ קטן ■לא רדיוס עם מחבת גבוה, עקב
 כל ליד השאירי מערוך. ■וגם חבית,

 אתה.״ ״תבחר :לאקוני פתק הנ״ל המוצגים
 כבר את — חמיסדר סקירת ברגע שכן
 מבלי בעניינייך הרחק־הרחק מפליגה תהיי

׳שלא בתנאי מהמם יהיה האפקט ליו. לחכות

 תתפתי לא וגם בכלל התקרית את ׳תזכירי
 להתחיל. ינסה א יו ה ש לוויכוח 'להיגרר

 ■סוד, כעיוצרת בפרצוף, במתינות ליו חייכי
בנושא. מילד, לעולם תאמרי ואל

ה בתוספת שלך׳ המוגזמת החביבות
ד בהתנהגות הקוטבי שינוי ו ח י ב  אם (
להס לפושע יגרמו הרבה) נדנדת קודם
 איך יותר. מכבד במבט העסק על תכל
 השילטון.״ הוא ״המיסתורין :גול דה אמר

 תוספת־ אפל שילטיון, על כאן מדובר ילא
ו לעמדתך כוח י נ י ע  יבולה היתד, ב

רצפט. של יופי להיות

 העניין את לדאות נא
המסודר.

 אל לפונות רק יש
 ,130 ת.ד. יקירתי, אודי

תל־אביב.

 כי דורות כבר זועקים רופאי-השייניים
 בבית־ השיניים. את נכון לצחצח צריך
 שמצח־ יודע, תינוק יוכל מלמדים, הספר
 לסירוגין, למטה, מלמעלה בתנועות צחים
וכד.

 י, הלחץ, כובד כל את בדיוק זאת, בכל
 היד נחוצים. היותר ■במקומות שמים אין

 שבלו־ ליתינועיוית ■אוטומטי באופן מתרגלת
חוגגת. ויהעששת ,נירון

 הרגלי הקניית בעיות על להתגבר בכדי
 הנחמד הפטנט הומצא הנכונים, ■הציחצוח

הבא.

דני! אודטה


