
פרלמן מגדל־פרהים
היטלר את גם אייכנזן, את גם

אסטרגון עם עלומה ניצר.

הדרוטים: חומרים

 ביצים 6
 חומץ כף 1
 מים ליטר 1

 מלח קורט
 לבן לחם פרוסות 6

 קצוץ אסטרגון גרם 20
אנטובי פסי 6

ההכנה: אופן

טטוח. בסיר והמלח החומץ עם המים את מרתיחים .1

נפרדות. לצלוחיות הביצים את פותחים .2

 מתחילה הביצה באטד הרותחים המים לתור בזהירות הביצה את שופכים. .3
 את מוציאים מנוקבת כף בעזרת השני. לצידה אותה הופכים להקדיש
ן לשם קרים מים עם לכלי הביצים ו נ ם צי חי מני לחה. מפית על ו

מחרם. הגשה בכלי מניחים לטוסט. קולים הלחם פרוסות את .4

 והאסטרגוו האנטובי את קוצצים ביצה. מניחים טוסט פרוסת כל על .5
הביצה. על ומפזרים

לדוגמה מתכון־תכלינים
לבן פילפל גס אסטרגון, גם

 הופעות ועם בחו״ל קשרים עם חנויות,
 מאד הרבה ועם בארצות־הברית טלוויזיה
ומש יש, מחקר מעבדות וגם הזמנות.

וול ממכון אגרונומים עם שעובדת תלה
הארץ. ברחבי חקלאים עם ושותפויות קני,

בפר- מסתפקים לא ושות׳ שירח אלא

פרלמן שרי מגדלת־פרחים
זרעים גם פלסטיק, גם

 המצאות. ממציאים גם הם ובעציצים, חים
 וחול), מים (אוויר, לוואסה שיטת :לדוגמה

 שנים, עשר כבר עליה שעובדים שיטה
 ישראל־שווייץ. בין־יבשתי פעולה בשיתוף
עשויים גבישים בתוכם גדולים, עציצים

 מים. מד העציץ בתוך מוקצפת, קרמיקה
בחודשיים. פעם — משקים
 הנבטה. קופסות הפטנטים: אוהבי ולכל
 עם יפה קופסה קונים לחנות, נכנסים
הבי באים דפנותיה. על יפאניים ציורים

 עציץ בפנים: הקופסה. את פותחים תה,
 חומר עם ניילון שקית מלבני, מפלסטיק
 זרעים. שמונה עם נוספת ושקית דמוי־חול

מח זה, בתוך וזה זה, בתוך זה את שמים
צמח. יש — השם ירצה ואם יום. 15 כים

 עניין זה צמחים גם — הספקנים לכל
ה ענייני האחרונות, בשנים אופנה. של

 של השלאגר הם הטבעית והבריאות טבע
 בצד. שיישב הוא ירח ולא המערבי. העולם
 ויוכל הגברת, תוכל ואילד מהחודש ובכן,

 לכאב- הכדורים את בביתו לגדל האדון,
התו ואת לתה העשבים את שלו, ראש
 בשפה ולביצים. לקציצות לפיצה, ספת

בביתך!״ תבלין צמחי ״גדל מיקצועית:
 מציעים — מעורערים שעצביו מי לכל

 אפשר וכשנרגעים, (אזובית). אורגנו תה
 ולמאב־ לדגים לפיצה, העלים את להוסיף
הבלתי־כשרים. לי־הים
מאכ אחדי הבטן תכאב חלילה, ואם,

 (אזוב) מיודן תה — ואחרים אלה לים
הרופא. כמצוות

 רטבים, מזה להכין אפשר — ואחר־כך
 מתפד ולסלטים אטריות למאכלי להוסיף

חי־אדמה.
מיודן, קצת בעיות. אין לנשום? קשה

 גם טוב זה (טימיאן). קורנית קצת או
 לפני כמו מרגיש והחולה למיגרנות,

חתונה.
מט לאשפי פנה וגם ירח, התעצל לא

 לצמחי- מירשמים עבורו הכינו ואלה בח,
ה לרב־מכר, הפך העניין שלו. התבלין
 קונים הילדים ילדיהן, את שולחות אמהות
 בתור. עומדים ולאבות. לאמהות מתנות

האו כלום, יותר כואב לא מאושרים. כולם
 עם באדניות. צומחים הפרחים משגע, כל

צמחים. אוהב ישראל

ק  - אוריגינל טב
ם ע השמינית בפ

 אוריגינל״ ״טבק לגבר הטיפוח מוצרי
שמינית בפעם השנה, גם זכו  ה

ם בשני ברציפות, ארי  ״המוצר המו
ה הנבחר״ קני ה  ביותר״. הטובה ו״

טבק מוצרי סדרת  כוללת אוריגינל״ ״
 מעולים מוצרים של מרשים מבחר

 החיצונית הופעתו על המקפיד לגבר
חיות טבק מבחר המירבית. ונו  ״

תכ גילוח, מוצרי כולל אוריגינל״
 לגוף. ריענון ומוצרי בשטים שיער, שירי

ם בחנויות קי מרו ת הארץ רחבי בכל ה
ת טבק מוצרי א  להעויג ניתן אוריגינל״ ״

שיווק וברשתות הגדולות. ה

 מיליו שני
רזגדזוופרס

 אלף מאות כשלוש
!בגורל העולות זכיות

 ל״י מיליון עשר כשנים
!הזכיות כל סך

 ל״י וחמש עשרים
בזוטא. הזכיה מינימום

״-•יו

 צעירים ערבי
 5 במועדון
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הגבעה״ ״אל
הבמאי עם דיון ההקרנה בתום

ה ר ז ח ״ ב ו ח ל! מ
ת תן ם א טי ר ס ם ה קרי  הי

ת שצילמת מו מקו ם ב קי ח  מרו
ת למעבדות רק תר! הטובו  ביו
ת, לא ת אלא המהירו כו  האי

ם! במע ציבעוני פיתוח קובעי
ת בדות  על-ידי בארץ הטובו
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