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לא לגבר•□! לא לגבר•□! לא לגבר•□! לא לגברים! לא

פצצה, עוגה,
החברה אשת של

 שום לידיים לוקחת לא חזק. ראש זד. הזו, לחוביץ יונה
 ומין. צורה מכל איכות בדיקות עבר לא אם בבישולים, דבר
 ההנדסה, כל את לו משכללת היא לטיפולה בשל לא העסק ואם

 מתחת שמחביאה ויפה, סוערה בחורה זו לשאר. מתאים שיהיה
 ״עקרת־ אדיר. לב עם סופר־מעולה, עקרת־בית ולפנינים לפרוות

 השאר כל ״עם אומרת. היא שיבה,״ עם פרטי לאיש רק בית
מיסעדות!״ רק צריך

 ואיך להיות, ואיך לחיות, איד של מגובשת פילוסופיה לה יש
 בבוקר,״ שקמים ״איד חכמים. מאלף יותר מצחיקה היא בכלל.

 קשה, לעבוד אפשר בשערות. מלכה כתר ״לשים גורסת, היא
 על לשמור להסיר. לא לעולם — הכתר את להשתגע, אפשר
דיסציפלי על לשמור קלאם,

 לא קשה לא כבר ואז נה.
 שרוצים.״ מה כל את לפקשש

אמ לאמר. מה אין יפה. אמרה
מאוד. יפה רה

 זה איד לעוגה. הלאה, ניגש
 ו לחוביץ יונה עם מתערבב

 טוב. שאלת !מוישלה בראוו
 שלה, הוא העסק פשוט. זה אז

 מתכון לקחה בטאבו. רשום
ה את לו ושיכללה פשוט

 ש- מרכיבים לו דחפה נשמה.
 פסיק יורידו ולא הנפח ינפחו

 קלה עוגה זו הטעם. מאיכות
ב זולה יוצאת להכנה, קלה
 ב־ בהתחשב החשבון, סוף

 המתקבל, הענקי שדה־התעופה
 לא רגיל. לא בטעם ועשירה

 שוקו- בטעם בפה נמרח רגיל.
ב שבת עושה מיליונר, לדי

מוח.
עושים? מה אז

 מ־ תבנית לוקחים ראשית,
 על ס״מ 35 בגודל פיירקס,

 פנימי. ספירה שטח ס״מ, 22
 עם הולכים שלא יודעת אני

התב זו אז למכולת, צנטימטר
 הכי המאורכת, הרחבה, נית

 הפיירק- סחורת מכל גדולה
 מסדרים הזו בתבנית אז סים.

ביסק אחת שיכבה של ריפוד
 הכי בר, פתי מרובעים וויטים

ב שקונים חמאה, בלי זול,
 בנס- טובלים גרם. 480 אריזת

 אחד מסודר ומניחים מר קפה
השני. ליד

שופ ועמוקה קטנה בקערית
רגילים. ברז מי כוסות שתי כים
 ישארו שלא מערבבים, נם־קפה. גדושה מאוד כף מפזרים זה על

 ביסווקיט כל לוקחים לטבילה. אמבטיה יש עכשיו גושי-קפה.
 עשרים :רגיל אומרים אצבע. עם לקרקעית אותו ומשקיעים לחוד

 עשרים וחמש, עשרים וארבע, עשרים ושלוש, עשרים ושתים,
בסיטונות, עליהם לעבוד לא בתבנית. שמים ומוציאים. — ושש

לחוביץ יונה
לפרוות מתחת פצצה בשלנית

וריאציות ־ כיפור ליום הכבד פשטידת
ת שיכלולים. לח יש אז חזק. מיספר זו שיונה כבר אמרתי  הצבד פרוסות א

 זה אחר״בד שלמות. העמוק בשמן מטגנים הגדילה, כמותו שאת הזול, הקפוא
 במצב אותן קיצצתי אני לאמר. מה אין הילדה. צודקת לקוביות. לחתוך פשוט מישחק
ת קל. לי היה לכן קפוא, לא. אחר

 בתבניות אם כי קייק, אינגליש של בתבנית לא אפתה היא העיסה את דבר. ועוד
 היה מנה, בכל גדול. יותר הרבה לעם, אבל שטוחה, אמנם כמות, יצאה התנור. של

 זה עם נפשה חיזקה בבית. אצלה תל״אביב חצי התבנית. של בצד משגע ״קריץ״
שכדאי. כך בצום,

טופז דז1ד למה
מתחתן? אינו
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ביתי 1ג
□1חי במעט

 ושופכים כף לוקחים ראשון, ריפוד כך שמטבילים אחרי
 הלא מהנס־קפה שתיים או וחצי כף לחוד ביסווקיט כל על

 (שימו־לב יפה הביסקוויטים את שיסדר שמומחה, מי הזה. מתוק
 שיסתדרו בכדי לחצי, אותם לשבור לעיתים צריך שבשוליים

 להרטבה. נס־קפה כף עם שישפוך התבנית על וישר בדיוק),
 יהיה שאפשר ההטבלה, בשיטת הראשונה, הפעם אחרי רק אבל

מזה. יותר ולא רטוב. כמה לדעת
 כשזה נהדר, פיקנטי חסכוני, קרם־מוס המין את מכינים כעת

המרכיבים. שאר כל עם ננשך
 בנד. גולד וחצי חבילה ממיסים קטנה, אש על קטן, בסיר

שחלק אחרי רק שוקולד. טעם גוזלת ולא לסיפור, נפח נותנת
מו נמס, בנד הגולד של הגון

להמסה, הסיר בפנים סיפים
שוקו גרם 200 :שריפה ללא
נס־קפיז, אחת כף מריר, לד

קקאו. כפות שתי
 מורידים בבחישה. ממיסים

 תוקעים מתקרר, כשזה מהאש.
חל ביצה. של צהובים ארבעה
 מקציפים במיקסר יעני. מונים,

אר עם החלבונים ארבעת את
 נוקשה כשזה סוכר. כפות בע

 בעדינות מערבבים מקפלים,
השוקו עיסת עם הקצף את
הביסקווי מעל ושופכים לד,
שבתבנית. הרטובים טים

 הגבעות כל את מיישרים
 יהיו העסק פני שכל והעמקים,

ממשי יותר. או פחות שווים
בברי ביסקוויטים לטבול כים
ש מתוק, הלא הנס־קפה כת

 השיכבה בשביל בצ׳יק הכנו
נג אם המרפדת. הראשונה

 פנטאסטית סיבה מכל מרים,
הזו, הבריכה מי תהיה, שלא
 אבל סביר, כך כל לא דבר

 קטן עוזר יש אם ביחוד קורה,
מכי שלוש, בן למטרה ודבוק

 כמו פטנט אותו חדשים. נים
 מניחים ובכן, ראשונה. שיכבה

 המום מעל שיכבה בזהירות
 אבל מרטיבים, כאן וגם הזה,

 מכף יותר לא מאוד. בעדינות
ביסקוויט. לכל

 שתי מקציפים הכל מעל
 עם מתוקה, שמנת של שקיות
סוכר. אחת כפית

 גדול ניילון זה על משטיחים
 הרמטי דבוק פח־אשפה, של

 למקרר, תוקעים לחדור. המקרר לריחות חלילה יתן שלא לקצפת,
 קלה עוגה כזו אין בריאות. שעות כמה יסודי באופן שיצטנן
 חדש. לחתן־כלה אפילו מתאים זיבולים, בלי אפייה, בלי להכנה.
 לא הטעם על נשאל. ועוד שלמה, אוגדה עבור כמות יוצאת
גניוס. זה מה תבינו לבד, זה את עשו מילה. אוסיף

הקודמת. בפעם הדלק, עם התחלתי
 גמור. לו אומרים מיצוות שמתחיל מי
 לשים צריך יודעת, אני קשים, החיים גם

 ואיפה לעת. מעת יפה סוכר כפית להם
 נכון־בני־ילד- ליהודים? מתוק הכי הסוכר

 פטנטים להם תן בכיס. חוב. נכון פלא.
 והם ביוקר שעולה מה מכל בזול לצאת
 זאת כל על חשבתי לצמיתות. עליך מתים
 את, בן־אדם איזה העסק. כתיבת לפני

 אנינות כל אחד מצד לעצמי. אמרתי
 שני ומצד במדינה שהולך מה מכל הנפש

באמת. נו כאלה. דברים לכתוב —
 ראשון דבר לעצמי. עניתי !לעשות מה

 מה יודעת אני לקליינטורה. חובה לי יש
 ואם שני: דבר לאכול. אוהב שלי העם

 שודדים איך ביצוע הוראות עם אכתוב
 על נוסף ? תופס זה ? גמרנו בנק, סניף

 ״זה :אשם ולא קטן קול גם צייץ כך
מצי ״מדווח רק אני המצאתי.״ אני לא

אות״.
 תיאוריה המצפון. הודיע מאוד! יפה

 שוס יעני. יאכלו, ירצו, נקיה. אקדמית
 אזכיר הרי אני שאל. איתי? ומה פראי.

 — יאכלו שהם יודעת, שאת מה לך
העסק, לבדוק ילכו קלות בדהרות ואייך!

 גילתה. צמרת, עיתונאית אדר, תחייה
השו לכל טופס דודו הסביר ״תראו,״

תן •גאון ״יהורם אלים. תח  .40 בגיל ה
.11 בת היום שכלתי זה, לפי יוצא,

ם ובותי,״ ״ואני,  על בדפיקה סיי
ת לה יעשה ״לא השולחן,  לא !זה א

״יכול !

? להבה איזו רואים
הפטנט זה יותר, גדולה מעט

 אחרי לעצבים. מריטה שזו חשוב ולא
 חודשיים צריך שקל שני לחסוך בכדי הכל,

 זה. זהו ביצה. בישול לגמור הזו, בשיטה
 איזה חשוב לא חשובה. הרוח טענתי.
 שאם לכבוד אז חינם. העיקר זה, סירבול
 משותף, בבית נבלות בין תחיו אי-פעם

שיטה. לכם הרי מרכזי, גז בו יש אשר
 בבית הנצרכת הגז כמות נרשמת איך

 הצינור בתוך פרטי? שעון בכל משותף
 כדורית, או דיסקית ישנה השיון שליד

ל וגורמת הגז זרם מעוצמת שמסתובבת
 מעל יטפטף הגז אם כעת, ״לזוז״. שעון

 ״לסובב״ . כוח לו יהיה לא זו, כדורית
 אברא- בשעונים. רישום ייווצר ולא אותה

הכיוון? את לקלוט מתחילים וו.
לאף, מתאימים לא שכנים לכם יש אם

 הטלת זה כמוהו מאין חינוכי עונש אז
 הכיס תוך אל שלכם הבישול סיבסוד
 על לעשות יש הבישולים כל את שלהם.

 שיש קטנה, כך כל זערורית. קטנה, אש
 הגז יזרום כך בודי־גארד. עליה לשים

 סיפרתי. הנה רישום. יהיה ולא קטן קטן
 רק צריכה אני עכשיו שכמותי. מגעילה
 • ארגיש ושוב סטירות, שתי לעצמי להחטיף

מקודם. כמו — בסדר


