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 מתוקה משמנת להכין יש הזד. ׳הטום ואת .

 ״המוץ״. יטעם טיפת ללא לתלוטץ, ©דייה
 200( מתוקה שטנת אחת שקית !לוקחים
 כך שכן במערבל-יד לערבל רצוי סי־סי).

 הכסות בשל יותר, טובה בקרה ומובטחת
הקטנה.
 השמנת, בתוך ההקצפה, לפני !שמים

 ©ושרד קקאו אנקת של יפות כפיות שלוש
 נדעזץ. טעם דקיק, בסוכר מעורב (קקאו
בסופר־יסלים). להשיג
 ׳מחצי פחות קצת סוכר, כפיות שתי

 לימון וגרד קפה, נס מחוקה זעירה ׳כפית
׳כפית. רבע כדי

 מסמיך !שהחומר עד1 יחד, הכל ׳מקציפים
 מוציאים חמאה. הפך לא עדיין אך מאד

 כף בזהירות למעלה ׳ושופכים !לצלוחייות,
 את ,ושובר״ הליקר ״סברה״. ליקר אחת

נפלא. ממד ומוסיף המתיקות,
 המוס. ממרכיבי מרכיב אף להשמי׳ט לא

 הפעם אתרי רק לעשות נא המצאות
■הראשונה.

הטירוף. בתכלית מטרף קינוח

מיסעדוז

הביסטרו

 עוג־ את קיבלנו לאילת, שהגענו מונע
ציע על במלואו ישנו  ׳מכל להימלט שי

 לפתה לו אל ׳מישראל יהודי אדם העולם.
 מזהרת, בדידות ׳בדבר לא־סבירות ■חשוקות

 בלתי־ מצב הערכת ׳השאר. וכל וטחן ריין
 — אלו ׳שורפים שבימים קבעה ואחראית

 בכל היחידי ,המקום לבטח תהיה אילת
 דליל ;בה האוכלוסין פיזור אשיר המדינה

 לכיסוי, וחצי חוט צרינו ׳מרנין. באופן
 שבכל במיקרה — ׳משותף אחד ■כובע !וגם
 לאילת וירדנו מוכר, סיושהו נפגוש זאת

 כל סבר חיכתה באילת !במרחבים. להתפזר
 בודקת ביד, שמית רשימה עם המדינה
הגיע. לא עדיין מי ללא־הדף ומציצה

 העיניים. מול לע השתולל הקרנבל
 מיז־ ,מתקפלים כיסאות צידניות, אוהלים,

מתנפ שאריות על כלחץ סגורות וודות
ממוצעת דירה תכולת וחצי גיגיות נפות,

 האלמנטריים הפריטים את היוו אלה —
 אפשרות סל אץ בלעדיהם, אשר ביותר
בטבע. ציפור סטו לנפוש כידוע,
הלו המציאות עם להשלים אוויתי לא
 נאגלות !שש במשך אותה בחנתי הטת.

 מלאה. הסרה מתוך התעלפות ושל ׳רצופות
עולם לאותו התעוררתי פעם ׳שסכל כיוון

 ראשי על ומים שפיכת של העסק וגם —
 עלי להימאס התל !מצחין צינור מתוך
י תדין, את קיפלתי ובתמים, באמת א נ ת  ב
קופר. רם שיל •לביסטרו שנלך

 אוכל יש שנית, מזגנים. שם יש ׳ראשית,
 בלתי-גמיד שק יש לרם שלישית, טוב.
 גרעינים כמו מפזר הוא שאותן ׳מחמאות ישל
 יכולה ומטופחת שאשר. ובעוד רוח, לכל

 מהמיבבה מחטאות אי-אלו על לוותר
 דולפת שאשה סבורה אינני — היומית

זאת. לעשות לעצמה להרשות יכולה מים
 המיסעדה, הפתעה. שצפן ׳תסריט קיפלנו
 יפשוט היוקר, מיצעד בראש פעם שכיכבה

 רב. זימן מזה המחירים את העלתה לא
א האופל שרמת •בעובדה להתחשב יאם  ל

שם. מתרחש תקציבי שסלא הרי ירדה,
 קיבלנו חסה. סלט הזמנו ראשונה מנר.
 הסלט ל״י!בלבד. 9 העולה !מפוארת, יצירה

 שיגעוני, ׳ברוטב צדדיו ספל מוצף היה
 שאהבה הנפלאים הדברים סכל !ומתובל

 הדבר ייקל ואל ירוק. סלט בתוך !נפשי
 הוא לשמו ראוי ירוק סלט !בעיניכם.

 מגיע המנות בין משלה. כללים עם אמנות
ומברר תוף, אל מתוף אדיבות נוטף רם,

ליוובריאות ו ן כ תקי
 בארה״ב מצחיקות הכי הפידסוטות אתת

 במצוקה כשרוי המתרוצץ !אדם על מודה
 לפתע, מנוח. ללא ואנה אנה פונה בולטת,

 בראש פנס לו נדלק נדירה, רגע בתשראת
 פילולה. ובולע סשימחה אץ־ירץ ׳ותהא —

 שאזץ נשמע — נעלם הוא רגע סעבויר
 ומיודענו וביוב, ■ניאגרה של וחביב !מוכר

 ומבסוט !מאושר פופינס, ׳מרי כמו מופיע
לו. ׳הצליח הגג. עד

 לא- הקדום היצירה שפאר עקא, דא
 עשרות אנשים. להרסה מצליח סל-כך

 על שנה מדי מוצאים דולרים מיליוני
חלק העיכול. להסדרת ותכשירים גלולות

 בהוותן ס ■איו נזק גורם מהתרופות נכבד
ה כימי הרגל ת בי  ■החיובית הדרך תלות. ו

 את לתקן היא זו ■בבעייה לטפל ביותר
 שמימיו הברז את במקום ־הראשי. השיבר
 ■במזח טמונה לבעיה התשובה חרבו.

שאוכלים.
להר טורחת המודרנית המזץ ׳תעשיית

 חלקי — הסובין את ולנפות לעדן חיק,
 הכלב. קבור •וכאן המזונות, מן — התאית

ק .שכן ו י ד  בתוך המצוי הזה המרכיב ב
 נזק העצירות. את המונע הוא המזונות,
 ותהו- אי-נוח״ות סהוותו רק ׳אינו העצירות

׳באץ בי מסתבר בלבד. ״כבדות״ שות

אופנה

ששנים ארנקים
 דפי מבץ דרכו את התל לוהט טירוף

 ונסת מגיפה לממדי גדל הפאריסאי, החג
 הנ״ל לטירוף אצלנו. גם טיובה בשעה

 מתמזג ׳והוא שקופים, ארנקים קוראים
השקו ׳הנעליים ■עם הכלל !מן יוצא !באופן

צלולה. ׳אופנתית בסימפוניה פות

 לצאת השופע, מהעוז יתפעל !אחד סל
 עם האכזריים החיים מול אלה בימינו
 לדהוס ואפשר לחילופין אחד. בודד הרצל
 ;ארנקון לא ׳ואף — ניירות מיני סל בפנים
 !כבר יבץ הג׳נטלמני הקאוויאלר אחד.

עליו. — סזונותייך שפל הערב ׳מתחילת
 כל את פנימה להכניס יכולות הסנוביות

צפ פולהן בסימלי המקועקעים הקעקלאך
 כואב — הקונבנציונלי בארנק אשר רת׳
רואה. איש אץ — הלב

 ׳בהצלחה יתנו קטנות אספירין גלולות
 הסל, אחרי הריון. נגד גלולות ישל ׳אפקט
קשר שום ללא מפורשת ■יותר הזמנה

לשעוג־חירום קיטניות

 נותר יש, סבר שקופים שארנקים מפיוץ
סיפור. ה ז ו קיומם, את להצדיק רק עתה

 ביס־ בעיות אלה ■ארנקים יפתרו ראשית
 אף שכל לא שטעתה מניחה אני ■חון.

 יקרות שניות אותך ■למסב חטטן ■שמוק
 לעשות גמר שלוא ביוץ לקולנוע בכניסה
 הסמפקסים כסות של יסודית מלאי ספירת

 — העיניים מול מקרוב ניעור בארגק.
יפטור. ומקבלים
 בעיות פרמננטי באופן יפתרו שנית,

 המשתולל פרוע בבלגאן לחוגגות סדיר.
 ישתולל, עדיין הבלגאן — הארנק בבטן
ן לאתר לפחות יהיה ניתן ■אבל כ י  ה

ממרכיביו. מרכיב כל משתולל בדיוק
 מיני סל לשדר יהיה ניתן שלישית,

 יופגז, ■פראי עצמי ביטחון לאומה. !שידורים
ל״י. מאה של שטר !נשיאת על-ידי למשל,

 הדבר בעלת את יותירו ׳מוסר לשאלות
 של המישחק בתוך טאקטית ,בנחיתות

ל והיצע, ביקוש ע ה ו  ממליצה. לא !אני ז
 ? מקוריות ולא אספירין, גלולות דווקא למה

 סטאטיסטיות תחזיות פשוטה. מסיבה —
 לסאב להיקלע סיכויים ׳מירב על מורות

כש סוערת. להרפתקה מאשר יותר ראש
 בץ האקשן, בלהט למישרץ, הולד הכל
 בגון פרחאיים ׳עניינים נשכחים וכה סה

 תוקף כאשר זאת, ׳לעומת הגלולה. .בליעת
 שיהיה ׳מוטב — רציגי סאב־ראש המוח !את
ידך. תחת שימושי משהו אז

 צ״ב־ קיטנץת תפורות הארגק הזית על
 בולטת בהצלחה לשמש היכולות עוגיות,

 לדרוש ניתן עוד ומה — הדום לשעת מזון
אחד? בודד סאתק

בוקר. ליזה עיצוב:

 אמיתי. טיפוס האחר׳ץ, זה בסדר. הכל אם
איבריו. רמ״ח בכל צרפתי

 ומכוסה מה) (אלא עץ ספון המיקום
ולי ויסקי באריזות הטפחות עד ׳מהמסד

 סכסיות, פירסומת ׳כרזות אכסוטיות, קרים
 המעניינים הנושאים וכל עיתונות, קיטעי

היקום. ומרכז האדם, ובבטן הקשורים
 אחרי מיסעדה על כותבת אינני לעולם

 מסוגלת שאני נד בלבד, אחד ביקור
 מאכלים. של יותר רחבה מקשת להתרשם

 ׳והן באחריות, נוסו הבאות המנות כל
 שלם, מטוגן פרידה דג לחלוטין: טעימות

 קוסקוס, מוסקה, צלויים, תפווזי־אדמה
 מפולפל. סטייק מאבקה), (לא צח מרק-עוף
 התם- מוקדמות. פ״טדיות ברוטב, ׳סרטנים

המנות אלה אך יותר, כמובן ־כולל ירים

 על בטיסה עברתי בכוונה אותי. שהרשימו
להת שאוכל בכדי העיקריות, המנות פני

 המנות — נפשי ציפור על יותר עכב
 לחלוטין. מטורף קונות יש לרם האחרונות.

 את הצמדתי לו. קורא הוא סוןשרד״ ״טוס
 המתכון. את ותבעתי — לרקתו עטי

 — חשדותי את עוררה כניעתו מהירות
 הגעתי כאשר אחד, עד התאמתו אשר

לשחזר. וניסיתי הביתה
 ■שלושה, שכח הוא מרכיבים משני חוץ

 החומרים את שוקל הוא שבו ישלו והמישקל
 סוף אבל אייתאיי-איי. כך כל לא הוא גם

 זוג טעים. באמת והעסק טוב, הכל טוב
 אחרי ל״י, 160כ־ של בנזק לצאת יכול

גמורה. השתוללות
למעלה. להציץ בא — למתכון אשר

 וקבועה מהירה סדירה, פסולת הורקת
 במעי המצויים החידקים ׳מספיקים מהגוף,

 החד את לגוף הזרה ולעכל ״לעבד״ הגס
 הים כמדכן להרחיק. ■דאג שהטבע מרים

 לחומר המרה של חומצות־עיסול הופכים
סרטן. של רב־עוצמד, כגורם הידוע

מתפ חנחונים אנשים אצל הגס המעי
 חיידקים על־ידי ■נשלט בתאית, עשיר ריט

 ואינם תוקפים אעם אשר אחר !מסוג
 נמצאות ואלה הטרה, חומצות את מפרקים

התפרשה. בתוך ■חימי שיניד ללא
 בדיוק לדעת האוהבים לתוססולוגים,

 ׳כאשד :התהליך הרי פועל״, זה ״איך
 התאית, על פועלים הגס ■במעי החיידקים

 היא ווצרים שהם טתוצאות-הלוואי אחת
 ׳שהן — ׳שמנות״ ״חומצות של קבוצת

 אלה .חומרים אורגניות. חומצות בדרך־כלל
 אצטית, חומצה ׳כמו בשמות הידועים —

 הם — גליצרי׳ל וחומצת המאה חומצית
 התזונה כאשר טיבעיים. ׳משלשלים חומרים
 יגרמו הם כי ׳מובטח בתאית, עשירה
 את ׳מגדילה גם התאית ;מהירה. !הפרשה

 הפעולה את בכך וממריצה !הפסולת נפח
 .תאית של גרם יכל המעי. !של דשרירית

 פי-עשרים, הפסולת נפח את להגדיל !מסוגל
 ובפנותו !מים של גוברות כמויות ביסופגנו

הנוזלית. מת׳סולתו הדק המעי את בכד
 בארץ. גם הפלא מזץ את להשיג ניתן

 הקורנפלק־ ליד למכירה נימצא כסופר-סלים
/11 בשם נקיה, ׳תאית למיניהם סים , 

 לבן, •שמנת, בתוך ליום ׳אחת כף .81:>חנ-6
 בצורה נפלאות, יחוללו ׳מאפה או סלט

 !נטולת-קליוריות התאית ■ובריאה. טיבעית
 בשפה מהמדבקה להתרושם ואין לחלוטין,
 יוכו/ סוכר תכולת על המורה העיברית

 אחר למוצר מייועדת היתה זו שכן
לגמרי.

מסורת

ד מו ע י
ת הי ו ל א

 עדינה, יצירת-פאר היא דלהלן העוגה
 לדור. מדור סמושפתתנו עובר שמירשמה

 את לה כשהבאתי התפעלה ממש סבתי
 אמורה הכבוד,״ ״כל פתק. על. ההכנה ׳אופן

עוד.״ לי ״תביאי לי,
 יכל של עדץ ב״קיפול״ הוא ההכנה סוד

 !הרצוי מאד, .תופחת העוגה העיסה. ׳מרכיבי
 פלא סיר של •מיוחדת ,בתבנית להסעה

גבו עוגה תבניות שילום בכל־בו (למכירה
 אך הידבקות), נגד חומר מצופות הות׳

 המתקבל המירקם הכרחי. זה אץ כמובן
 ויטעיומה מאד עדעה ״׳לקח״ עוגת כשל הוא

להפליא.
 האפיה ומשך יותר, חם שהתנור ׳כסל

 לכן, יותר. מתקשה העוגה יותר, וממושך
 על־ בודקים וטובה, רכה עוגה לקבל כדי
 יוצאת שהסכין - ברגע סכין. ■נעיצת ידי

א העוגה, את !מוציאים נקיה ל  !מכניסים ו
 בחום אופים רשם! למען במקרר אותה
 מתחילים שעה חצי ואחרי נמוד, ביגוני
 דקות עשר כל של בפירקי-זמן :לבדוק

 האפייה משד מקרוני, באופן מונן. ספר אם
 תגור ■סל אך השעה, !שלושית־ריבמי הוא
 צריך העוגה צבע אינדיווידואלי. ׳הוא

דבש־זהוב. להיות
 תו׳מצית סירבולים, הרבה ׳פלי הסיפור׳

■פשוטים. שלבים לשני
 היטב מערבבים בינונית בקערה אל״ף:

 כפות 6 + שמן כפות 6 ;+ חלמונים 6
 כפיית + טחונה ציפורן כפית חצי + דבש
 סודה אחת כפית + טחון קינמון !אחת

רגיל. קמח !אחת יכום ■+ לשתייה
+ חלבונים 6 מקציפים במיקסר בי״ת:

 הקערה, לתוך ״׳מקפלים״ סוכר. כפות 5
 משלב התערובת את :מוכן, הקצף כאשר
 ומוסיפים ובעדעו׳ת, בזהירות לאט, אל״ף,

ירגיל. קמח אחת סוס עוד !בהדרגה
 גרם 50 גם הסופי ■לשלב להוסיף !אפשר

 אלף יותר, קלוריות אלף קצוצים. אגוזים
 דיא־ ■שואה זאת ממילא פחות, קלוריות

טתית.
 אם בתנור. ׳ולהחביא בניילון, לכסות

 להיושמר תצליח העוגה קטנים, ילדים ישני
 או — האורחים בוא !עד במחבוא כך

באים. שהם למרות
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