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האכוד האוצר

דק קצת שמיר הרבה — חמאת־שמיר
בחמאה. מעורבב דק

ב מעורבבת חמאה — חמאת־אנשובי
אנשובי. מימרח שפופרת רבע

 בכף מעורבבת חמאה — חמאת-חרדל
חריף. חרדל של גדולה

 בכף מעורבבת חמאה — חמאת־זעתר
כתושה. שום ושן זעתר

 25ב־ מעורבבת חמאה — חמאת־רוקפור
היטב. מעוך אמיתי, רוקפור גרם

 ל־ לגשת יכולות אתן הזה המודל לפי
אפ עוד להמציא ולהתחיל הפרטי מיטבח

 מגישות אתכן ראיתי למה אבל שרויות.
 פלסטיק צלחת בתוך המיסכנה החמאה את

 המקומט האלומניום נייר בתוך או מכוערת,
י למה ? למה שלה.

 צלוחיות כמה יש אחת לכל רעיון. הנה
 מרטיבים עוגיות. לעשות בשביל אלומניום

(בז חמאה לתוכה ודוחסים הצלוחית את
 שעה לחצי לפריזר מכניסים רכה) שהיא מן

 הצלוחית את ומכניסים מוציאים בערך.
שנ 2ל־ מאוד חמים מים עם קערה לתוך
 כמה תראי הופכים. הופ, ;עכשיו יות.

בתמונה. נראה זה נחמד
 מבירה אני אם אותי שאלה אחת שמנה

 היא חמאה כל משקל. לשומרי חמאה איזו
 חמאה, שאוכל מי יקירתי. מישקל, שומרת

 לא גרם טוב־טוב. שלו המישקל על שומר
בתיאבון• ממנו. יורד

 בספר למשל, להמשך. אפשרויות כמה
 קרקס על מדבר הראשון הפרק הקרקס
 אומרת: האחרונה והשורה כללי באופן
 התירצה בקרקס, לעמוק תעדיף ״במה
כתוב: ממול ובדף ?״ ליצן או לוליין להיות

 עבור לוליין, להיות רוצה אתה ״אם
.5 לעמוד
 עבור ליצן• להיות רוצה אתה ״אם
.״8 לעמוד

 עברנו כלומר השנייה, באפשרות בחרנו
 שוב 8 שבעמוד הפרק בסוף .8 לעמוד

לבחירת נתון ההמשך הפרינציפ. אותו

 נתון הוא שגם הסוף, עד וכך הילד
לבחירה•

 שקל 150 עולים קשה בכריכה הספרים
 מה אחד. כל שקל 100 רכה ובבריכה האחד

שלנון הלאומי החוב לעומת זה

י. ■דניאלה ג ש

 בקליבר משהו ממציאה. היא שלי חברה
 אוכלים שלה הילדים אפילו. מרידור של

ב הילדים כל כמו דבר, כל עם קטשופ
 . נוצרה כאן האמריקאית. האימפריה ארצות

 ממציא! היהודי הראש והנה רגישה, בעיה
פטנטים. לנו

בבק לו טוב שהקטשום הוא סוד לא
 ] את להפוך צריך לצאת. רוצה לא הוא בוק.

 ומהצדדים, מלמעלה עליו לדפוק הבקבוק,
 אותו{ לטלטל הכיוונים, לכל אותו לנער

שכולם] נדמה כשכבר ואז עזים טילסולים

 הצלחת וכל ״פלוס״. פיתאום יוצא, לא
 הזה. והמגעיל הסמיך האדום, עם מתמלאת

 ה־ עם ביחד קטשום, בקבוק חצי הלך
השקלים. על לדבר שלא הארוחה.
האח בפעם לה קרה כשזה שלי. הברה

 בשביל להדר־האמבטיה מהר רצה רונה,
 ידי כמו שנראו שלה, הילדיים את לרחוץ
 בקבוק מצאה היא המדף על אלים, רוצח

הזה הבקבוק את רחצה לושן. בודי של ריק

הי הבעיה עכשיו אותו. ייבשה טוב־טוב,
 שלו מהבקבוק הקטשופ את להעביר תד,

 עם הקטשופ, את לקחה החדש. למעונו
 סיר לתוך אותו והכניסה כמובן, הבקבוק,

 ממש. שניות לכמה רותחים כמעט מים עם
 לתוך בקלות ונמזג ונבהל נחלש הקטשופ

לושן. הבודי של הפלסטיק בקבוק
 מהאדום קצת לשים כשצריך עכשיו זהו•

 לחיצה נותנים הלאומי, השניצל על הזה
 גידול מבעיות וחלק בתמונה, כמו קטנה,

נפתרו. הילדים

 אני השאר את .7ה־ בן שלי החכם הילד
 לו, קוראת שאני בזמן כי לו, קוראת

 אוהבת אני שותק, וכשהוא שותק, הוא
אותו.

הש כי ז הזה הארוך הסיפור כל ולמה
של ספרים ארבעה שלי הילד קרא בוע
 בת בסידרה מדובר אחד. באחר־צהריים מים

 קשה בכריכה ספרים ארבעה ספרים. שמונה
 את לפגוש רוצה (הייתי 9־7 הרך לגיל

 ״הגיל המושג את שהמציא הזה, האידיוט
 — רך הלא לגיל ספרים וארבעה הרך״)
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 שלי, המיקרה על פה נדבר אנחנו
 אבל סיפור. מספר ספר כל .9־7 כלומר
 והעלילה לאירועים, שותף הצעיר הקורא

 הילד ו/או הקורא בחירתו. לפי מתפתחת
לו יש ואז הראשון, הפרק את קורא הרך

לבחירתו הסוו
 ספרי־ילדים, היום עד שקניתי בכסף אם
 נכנסת הייתי למשל, בגדים, קונה הייתי

ה של האלגנטיות הנשים עשר לרשימת
 ספרי- קונה אני אבל בטוח! זה עולם.

 כמו לא שימושי, דבר זה ספר כי ילדים.
 יומיים־שלושה איתו משחק שהילד צעצוע,

נשבר. הוא וטרח
ל נותנת לא החכמה האמא הספר, את

 רק היא אותו. שיקרע כדי המטומטם, ילד
 החכמה האמא ואחר־כך אותו, לו מראה

 900 ספר כל שלה הנחמד לילד קוראת
 ספרים רק אוהב הוא רוצה. הוא ככה פעם.

מכיר. כבר שהוא
 בעצמו והילד הנכסף, הרגע מגיע ואז

קו הוא ומה שוטף. באופן לקרוא מתחיל
 מיש- על המודעות כל את קורא הוא י רא

 הם וכסה למכירה, המוצעים טלוויזיה חקי
 יותר אותם להשיג אפשר ואיפה עולים,

 את השבוע מציגים איפה קורא הוא בזול.
הש נותנת חברת־ממתקים ואיזה סופרמן,

עטי 60 תמורת טרוולטה של תמונה בוע
בע מסטיק (היום בעשרה מסטיק של פות

שקורא מה זה זהו. שקל). 10 זה שרה

1 3 0

עוגה
 בעיה' לה יש שלי, השכנה כהן, גברת

 מכ־{ שאני אצלי, ראתה היא מעניינת. מאוד
 מתוק)* תפוח־אדמה שנקרא בטטות ניסה

 בעלים{ מתמלא והבית מים, עם לצינצנות
 ״ הלכה היא וגם בעיניה. מצא־חן זה ירוקים.
 בי-{ שלה הבית את ומילאה בטטות וקנתה
 הל־' היא וגם בעיניה, מצא-חן זה רוקים.

 שלהן הבית את ומילאה בטטות וקנתה כה
חש עשתה לא כהן גברת אבל בירוקים.

 מאשר{ בטטות יותר הרבה לה ויצא טוב, בון
 אלי" באה היא ועכשיו ריקות. צינצנות

הבטטותז! שאר עם לעשות מה בטענות:
בשבילך: במיוחד כהן, גברת ובכן.

 באותה: מהבטטות, (מחית) פירה עושים
 מו־י רגילים. מתפוחי־אדמה שעושים שיטה
 קצת] סוכר, קצת לימון, קצת לפירה סיפים
 חמאה.! או מרגרינה גרם 50 ובערך קינמון

 פיירקס,] כלי לתוך העיסה את שוטחים
 אחר־כך{ סנטימטר. 2 לפחות גבוה שיצא

 , שוקולד 2/3 — חמאה עם שוקולד ממיסים
 ושופכים{ קטנה, אש על — חמאה 1/3ו־

 מקררים הבטטות. על המומס השוקולד את
 ואחר-{ שעות, כמה במקרר העסק כל את
 עו־' כמו הזה המעדן את לפרוס אפשר כך
אמיתית. גה

 י נא לה, טעים יהיה ולא תכין מישהי אם
 העורם{ למערכת המלא הפיירקס את להעביר

תודה. הזה.

 שו חינה
וגור איש

 הוא ביותר עלי הנערצים האנשים אחד
 בטר ג׳ון סר החמאה. את שהמציא האיש
כול מעודף 1743ב־ נפטר ,1741ב־ (נולד

סטרול).
 כל־כך היתה שההמצאה בזה, הוא העניין
 אותה. לפתח טרח לא אחד שאף מוצלחת,

 ואוכלים. מורחים אנחנו היום ועד ומאז
או את ואוכלים מורחים ואוכלים, מורחים

החמאה. תה
 תרומה שתרם לאיש ויקר כבוד מתוך
 כמה הנה גופי, לממדי נכבדה כל־כך

 אומרת כשאני (אגב, הנושא. על וריאציות
100 של לחבילה מתכוונת אני ״חמאה״,

גרם).
גדו שום שיני 2 לערבב — חמאת־שום

חמאה. עם וכתושות לות


