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 ניסתה בסיוני,
 אותה ששאלו

רק שהיא ודיעה

 לה העוזר בסיוני, אחמד בעלה ימין) (בצד לידה .21 בת
 גם לפרטו. מבלי גילה את שמסמל האחד, הנר את לכבות
גילה. את הסקרניים למזומנים גילה לא כמובן, הבעל,
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 ביצים, סוכר, מקמח, אופים וגה
 תוספות, מיני ועוד אפיה ואבקת

 ששומרים לאלה וקרמים. קצפוית
 אינה העוגה הגיזרה, על תמידי באופן

 אוהבי למען אך טורדני, פיתוי אלא
 השוקולדים הקרמים, הקצפות,

 חוששים שאינם ואבקות״הסוכר,
 במלון השבוע, עמלו מהשמנת״יתר,

 בין והכינו קונדיטורים 21 קרלטון,
 מרציפן, שעליה עוגת־דבש השאר
 ושוקולד סוכר וקישוטי יצוק סוכר
 זה בנושא האחרון הלהיט אבל יצוק.

 כפי בפה, נעשה והוא סוכר ניפוח הוא
זכוכית. שמנפחים

 במלון לתצוגה שעמדו העוגות כל
 וקושטו נאפו בתל־אביב, קרלטון

 היו אלה למעשה שבועות. במשך
 כל־כך לא שאולי העוגות, פסלים.
 במשך להישאר יכולות לחיו ערבות

מצוי יתרונן מצב. באותו חודשים
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קודם הגבס את והוריד בגבס, נתונה כשידו התצוגה בערב לבוא התבייש

 ועיראקים, מארוקאים מטעמים כללה
 דקות תוך רבה בתאווה שחוסלו
אחדות.

 החלה האורחים, ששבעו אחרי
 והחוגגים תפקידה את עושה המוסיקה

 הצ׳ה־צ׳וד ,הטנגו בקצב מחוללים החלו
 רקדו דיים, וכשהתחממו והוואלס צ׳ה
הרוק. לקצב גם

 ומחיאות־ ריקודים של שעה אחרי
 התקבצו בסיוני, נגועה לכבוד כפיים

 — המתיקה דברי סביב המוזמנים
 שקדים הממולאות מיזרחיות עוגיות

 השולחן על בדבש. ומצופות ותמרים
 שתי הונחו המוזמנים את ריתק שכה

 כתוב היה אחת עוגה על מרציפן. עוגות
 ועל יירבו. כן לנישואיכם, 19 —

שמח. יום־הולדת — השניה העוגה
 טעות, שחלה הסבירה צור שושנה

 שביום נגועה, לה הודיעה שבוע לפני
 של לנישואיהם שנה 19 ימלאו שישי
 התקשרה ואחר־כך ונגועה, אחמד
 הוא השישי שיום לה ואמרה שוב נגועה

 העוגה את שהזמינה אחרי הולדתה. יום
 את לבטל שושנה יכלה לא הראשונה,

נוספת. עוגה הזמינה ולכן ההזמנה
 עליזה, נגועה היתה הערב במשך

 בין עברה בידה, משקה וכשכום
 היא. כמה בת אותה ששאלו האורחים,

 פעם אותם, לבלבל ניסתה היא אך
 ופעם ,35 בת פעם ,30 בת שהיא ענתה

.21 בת שהיא הכריזה אף
 הוא נגועה של בנה כי שיודע מי אך

 אחמד עם התחתנה ושהיא ,20 בן
 ,16 בת בהיותה מוצאה, ארץ בסוריה,

 בת לפחות שהיא ולמצוא לחשב יכול
 מזל לה שיהיה העיקר יותר, או 36.36

טוב.

 רותי בירה. כוס בידו אוחז שטרית זיר
 שעזבו הראשונים היו הם לשתות. מה זי־

ישראליים. פוליטיקאים אליה הוזמנו א
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 מגרמניו לארץ עלה הנס המרבי. הדיוק על הפרס את
 אשו ילדים לחמישה אב הוא כיום שנה. 16 לפני

צורות בשלל מכין שהוא העוגות את אוהבים מאוד
סוכר. ניפח ברטיל הנסחסידות נינוח

 צבעי הוסיף הסוכר אל
קיבל הוא וחסידה. טווס כנף, בעלי שני ויצר מאכל

בטעמן. דווקא ולאו במראן כנראה
 היו העוגות־פסלים של הנושאים

 היידי עוגת שעון־קוקיה, כמו פשוטים
 דג ואפילו אמיתיים מים עם בת־ההרים

 צפרדעים, חסידות, בתוכם, ששוחה
 של פשוטים וציורים נגינה כלי תנינים,
אנשים.

 תשומת־הלב את שמשכה העוגה
 של החסידות, עוגת היתה ביותר הרבה

 ממלון ברימל, הנס הקונדיטור
שבירושלים. הילטון
 שש במשך עוגה כל על עבד הנס
 היתה לא לדבריו, העבודה אד שעות•

 שתי את להעביר היתה ״הבעיה הבעיה.
 לתל־אביב. מירושלים החסידה עוגות
 במשך שלי, והעוזר אני נסענו,

 לי היו הזמן כשכל שעתיים,
 יישברו. העוגות שמא דפיקות־לב,

 חדיש, ברכב ונסענו מזרנים שמנו
 כשהגענו טובים. עדיין בו שהקפיצים

 יסתיים שזה האמנתי לא בשלום, לכאן
כאן." מונחות אכן ושהעוגות בטוב,

 הדיוק על הראשון, בפרס זכה הנס
המושלם. והביצוע

 לפתוח שאמורה הזאת, התחרות מן
 הועברו שנתיות, תחרויות של מסורת
 מישרד־התיי• שעורך לתצוגה העוגות

 שם בתל־אביב, התערוכה בגני רות
 העוגות את לראות ישראל עם כל יוכל

השבוע. במשך
מתוקה אהבה

הב ועל מרציפן יש הראש על

 מק! המיקצועיות לדני. ורני ג הקונדקטור
 וקמן דבש מבצק, ראש הכין לדני ראשון.

בפרחי! הראש את וקישט סוכר יצק המרציפן

מנשה ציפי


