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 מסווניס אגוזים בלינציס
ואה מיסווזת שר
 ן מכירים שברחביה לאה מיסעדת את

 הלא־רגי- האגוזים בלינצ׳ס על מכירים.
 הסוד את לדעת מתים. מתים? שלהם לים

 רוצים? בבית אותם מכינים איד העולמי
רוצים.

לעבודה. אז — נו
 את מגירים לשם מייוחד, כלי מכינים

 גם מדליקים הבישול. זמן משך כל הריר
 את להרגיע בכדי נחוץ, מאד אם סיגריה

ההומיה. הנפש
 חמש אולי לוקח כולו, כולו העסק כל

 — יודע זה בלינצ׳י כאוהב מי אבל דקות,
דקות. חמש גם להיות יכולים נצח איזה

 לבלינצ׳ס הבצק את בבלנדר מערבלים
אלה.

 ביצה זה על תופח, לא קמח אחת כוס
 כף־סוכר זה על כוס־חלב, זה על שלמה,

 הבלנדר. מיכסה זה ועל מלח, קורט עם
מוכנה. והבלילה דקות, כמה מערבלים
בחמ טיפה טיפה משומן טפלון במחבת

 דקות עדינות, החביתיות את מכינים אה,
ויפות.

 את מכינים פינז׳ן, או כלי באיזה אחר־כך,
האגוזים. רוטב

 מלח בלי מרגרינה חבילה רבע ממיסים
פני שופכים כוס־מים, חצי עם גרם) 50(

 קצוצים או טחונים אגוזים גרם מאה מה
 כוס של כמות בערך יוצא (זה דקיק דק

בו כפות־סוכר. חמש ומוסיפים גדושה)
מעט. ומצננים מהאש, מורידים חשים,

 עם מורחים בלינצ׳ס, עלה כל על כעת.
 די מגלגלים לקמץ, בלי הזה מהרוטב כף

 החבי- גב על אחד, פס עוד ומורחים רחב,
 ככה בוזקים להשתגע, רוצים אם תית.
 לקבלת מלמעלה, אבקת-סוכר קצת גם יפה

 י רו- לא אחד אף אבל מיקצועי״. ״מראה
 ,י אז מיותרים. ציפייה מייסורי להשתגע, צה

 המרגוע ובא מהר, מהר זה את בולעים
לנשמה.

 ממיס - לציטין
מנים שו הגדול ה

 בעיקר המצוי שומני חומר הוא לציטין,
 בשנת אותו, גילה ובסויה. הביצה בחלבון

 תוך גובלי. מורים הצרפתי החוקר ,1950
 האיש הצליח בחלמון־הביצה מחקריו כדי

 שהסופר־ספציאליטה שומני, חומר לבודד
 וליצור ושמן, מיים בין לקשר היתד. שלו

 משתתף הגוף, בתוך לציטין תחליבים.
 הזה לעסק ויש חדשים, תאים ביצירת
השו של החומרים בחילוף היוני תפקיד
 בקיצור, אנרגיה. הפיכתם ותהליכי מנים,

 אדם אצל בלעדיו. לפעול יכול הגוף אין
3ס/ס הלציטין מהווה בריא ה ממישקל 0
 אני ״עכשיו, הכבד. ממישקל 72ו־״/״ מוח,
 הסבלן. הקורא יאמר בקילו,״ חכם יותר

 בדיוק בזה יופי. ? זה עם עושה אני מה אז
מגיעים. אנחנו — אדטו־טו העניין.

 גורם הוא שכולסטרול, יודע, תינוק כל
 והתקפות־לב. להסתיידוודעורקים ראשי

 הוא לגוף, דרוש דווקא עצמו הכולסטרול
 כשהוא רק לגוף ולהזיק להתפרע מתחיל

 מיש־ יוצר — מאוזנות לא בכמויות מצוי
 קורין מה אותם, מצר בעורקים, קעים

 התקף־לב. של סוג יש ופלוס, הסתיידות,
 בסיפור ומככב הלציטין בא כאן זהו. אז

שו לחמים זה שלו שהספץ כיוון חייו.
ה את ממיס הוא תחליב, ולהופכם מנים

 ומאפשר תחליב, אותו הופך כולסטרול,
 לבניין פרודוקטיבי באופן לתרום בכך לו

הת בעולם אנרגיה. ולאספקת תאי־הגוף,
 כאמצעי הלציטין נחשב הביולוגית, זונה

 רגע, חכו התקפות־לב. מפני ממש, הצלה
שלו. הכישרונות כל לא עוד וזה

 חזקים ולב עורקים בעלי לאנשים גם
 יעיל, לרזות רוצים וסתם מק־דיזל, כמו
 השומנים ממיס לעזרה. הלציטין כמו אין

 מהר להישרף לשומנים עוזר הזה היעיל
 חשוב הכי שהכי ומה אנרגיה, לקבלת יותר

 בגוף, מתפזרים השומן מיצבורי לחתיכות,
 רצויים. לא במקומות משתקעים ואינם
 שקבע כמו יעני, נכונים חיטובים עושה

 את לו שהינדסו לפני בספר, האלוהים
פוד. ג׳אנק עם העבודה כל

מסודרים השומן ועיסקי — ליום קפסולות שלוש

 הגוף, בפיתוח העוסקים ספורטאים אצל
 החבר׳ה הלהיטים. מיצעד ראש זה לציטין
 להם עוזר שהלציטין מניסיון, טוענים האלה

 רצוי. למקום רצוי לא ממקום שומן להעביר
 שהלציטין הרי מספיק, לא עוד זה אם

 הוויטמינים של יעילה בספיגה לגוף מסייע
מת הוא מהמזון. 7ו־\ ם £, השומנים

 המון בדרך־כלל שעושה ברזל, עם קשר
 גם פנטסטי עוזר בגוף, בלהיספג בעיות
 מחזק בתאים, חנייה על להחליט לסידן

 כך, על ונוסף הזיכרון, את משפר המוח, את
תהלי כל את גם משפר הוא טיפ, בתור

 ראשים בעלי לתשומת־לב המחשבה, כי
כבדים.

 של ההתנגדות כושר את מגביר הלציטין
 של הצטברותן את ומונע לדלקות, הגוף

 מכולם־ למעשה, הנוצרות, אבגי־מרה,
טרול.
 חוץ מהלציטין לרצות אפשר עוד מה

 דחוף. אותו משיגים איפה לדעת מאשר
 הלצי- של בטוחים הכי המקורות זהו. אז

 הבלתי־מזוקקים השומנים הם בטבע טין
מי בתהליך או קרה, בכבישה המופקים

 אגוזים החיטה, נבט שמן כמו קר, צוי
 ופו- ביצה, חלמוני למיניהם, בלתי־קלויים

קליי־ המזון, של שעיבודו אלא סויה. לי

ם י ט נ ט פ

 בל• העור. מעל גידולים■
פונטים מאלף להיפרד

 רופא-עור שמבקש הסכום בערך זה כי פונטים? אלף למה
 יבחוש כגודל הגידול, של גודלו אפילו העסק, צריבת תמורת

 העור, שעל בגידולים בשום־אופן לגעת שאין גרסו, פעם מצוי.
 ולהיפטר למהר הרופאים ממליצים היום, סרטן״. ״מעודד זה כי

עצמה. סיבה ומאותה מהם,
 מורכב סגול כדור עשירה, בומבה איזו גדלה למישהו אם

 זאת, בכל לרופא, וילך שיתכבד פטל, כמו קטנים מאשכולות
 לבן־אדם אם אבל להתעסק. אין אלה, עם שיעלה. כמה יעלה

 בליטה מן וחלקה, זערורית פיטמה איזו אי־שם אי־פה צומחת
 חמישה מטבע בגודל נפיחות או מלפפון, חצי בצורת פיצית
 מהר, חזק, אומרת זאת צהלית, חלווייה לזה לארגן אפשר גרוש,

ואלגנטי.
 חוט קשרים בשני לקשור נוהגים היו באירופה הכפריים

 חנק בכך לזה ולעשות הזאת, הפיטמית לבסיס רגיל תפירה
 אחרי ומתפגרת מוותרת, היתה עקשנית הבי היבלת קולוסלי.

 הזו היבלת של המותניים ורק מאד, שמן היה הבסיס אם שבוע.
 שהפך הקודם, החוט את מורידים היו צוק־העיתים, בשל הוצרו
במהודק. חדש קשר קושרים והיו רופף,

 לגמרי תמיד לא אבל בעולם, חסכונית הכי השיטה זאת
קטן. כאב נטולת

 לקנות זה יעיל, יותר הרבה ובאופן לעשות, אפשר שכן מה
 מטבע שנועד 0X^1.^0011^[ בקבוקון הקרוב בבית־המרקחת

מט כל-כך לא דווקא הוא לשם, הרגליים. של ליבלות ברייתו
 נכונה, מיקצועית שבהסבה אלא חברים, כמה שמעידים כפי ריף,

 לפקק המחובר הקיסם בעזרת שמים חומר־פלא. הופך הזה העסק
 ומקפידים הקטנטן, הגידול על הזה מהעסק זעירה אחת נקודה

לכל יגלוש ולא בלבד, הקטנטן הגידול על יהיה אכן שזח מאד

 את בהרבה מפחיתים ובישולו, טיגונו תו,
שבו. הלציטין כמות

 נטו, לציטין לקבל ביותר הבטוחה הדרך
בחנו לקנות זה לגוף, יעילות בכמויות

 גרגרי אבקת וטבע, בריאותי למזון יות
 או המזון, על לפיזור המיועדת לציטין

 עד אחת כפית של בכמויות ככה, לאכילה
נעי דרך אף ישנה דידי, לגבי ביום. שלוש

 לצי- קפסולות בליעת והיא מזו, מה
 ליום, שתיים או אחת של בכמויות טין

 לחשיג אפשר הארוחות, עם הנלקחות
0. 011)1. מתוצרת אותן 0 <$! 1316(110 

 בעלי יצרנים שניהם 11631;)1ג111£6 או
מו על להקפיד חשוב מאנגליה. מוניטין

 ש- כיוון זאת, המשווק המיפעל ניטין
 ורבים יחסית, יקר חומר הוא הלציטין

כדו או אבקת־חלב עם לערבבו המתפתים
יא זו. בעייד. גם פותרות קפסולות, מה.

 של החיטובים על לעבוד להתחיל ללה.
והראש. הישבן, של העורקים,

ה ! מילים אל
 מייסד הזקן, לפורד זאת מייחסים

 היה יריביו עם ויכוח שבכל השושלת,
:אומר

 לי, תבוז עלי, תצעק עלי, ״תירק
רצוני.״ את שתעשה ובלבד

של הסוד

נכונה מיקצועית בהסבה - ההורג הבקבוקון

 במשך יום, כל ביום, אחת פעם זאת לשים מקפידים סביבותיו.
מגר הזה, הזמן פרק אחרי העסק. לסילוק שדרוש כפי או שבוע,

 קסמים ובמטה גידול, היתה שפעם היבשה הערימה את מעט דים
לריצפה. הנפוצה לקרנית מתחת חלק עור נגלה

 להמשיך — קטנה גבשושית עוד נשארת שמגרדים אחרי אם,
 יודעים? איך פני־העור. לגובה מגיע שזה עד הטיפול, את

 המקום, את מעט פצע הגרוד אם ומגלים. יום, כל קצת מגרדים
 למרוח חמור איסור יש מגליד. שהעסק עד בחומר להשתמש לא

 פועל. זה יופי איזה ראיתי עיני במו וסריטות. פצעים על זאת
ולבצע. לרוץ זה שנותר מה הסוד. כל לפניכם הנה זהו.

קופד רם
 אשר צרפתי, מיסעדן הוא קופד רם
 כמוהו גברים בשל מקיים. נאה דורש, נאה

 בכל סופר־דופר שם כזה לצרפתים יוצא
 הזה הבן־אדם רומנטיקה. לענייני הנוגע

 המהנה מצידם החיים את ונושם אוכל, חי,
חו אני לשבח. ראויה במיקצועיות ביותר,

 ישכח לא הוא מהקבר, מטר שאפילו שבת
 החיים את שעושים הפוילע־שטיק כל את

 רציתי שעוד מה לנשים. נעימים כל-כך
בעו אחר אפרודיסיאק שאין זה לספר,

 שנות ארבעים עליו. יודע לא שרם לם׳
מני זאת בכל בנושא, ערה התעניינות

 שלו, המירשמים מכל תוצרת. איזו בים
 הלב, תום בכל ידו על המומלצים אחד

דלהלן: המירשם זה
 חצי צרפתית, שמפניה בקבוק לוקחים

ומער סוכר, כפות שבע תות־שדה, קילו
 משקה זה בבלנדר. היטב היטב הכל בלים

 מייוחד רם. אומר כזה, מתפנן בוקר של
 צריך מזה, ששותה מי זימה. בחופשת לזוג

תספיק. לא אחת נשים. שבע אחר-כך
וראשית, פעם, זה את הכנתי זהו. אז

 בקשר הראשית. זה אז שיגעון. טעים זה
 בכלל. זה על לדבר רוצה לא אני לשנית,

 לא אם שאולי, זה יודעת רק שאני מה
 — השבע בל במקום לבעלי מתנדבת הייתי
 למראה לי מתבדח מכר כל היה לא היום,
מה?״ אותך, ״דפקו העצומה: הבטן
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