
ביוגוסלביה

 הזאת מהארץ להיעדר מוכן משוגע רק הביתה. ובחזרה יום, 12 שהבטחתי. כמו בדיוק חזרתי. הנה
 סבירים? מחירים מנומסים, אנשים אגמים' יערות? ואירופה? שם, להם יש מה יותר. ארוכה לתקופה

הבחירות. שלפני בתקופה ועוד ישראל, מדינת של לקצב שהורגל למי שיעמום פשוט
 תם בזה יופיי עונה,היה אני היה?״ אין אותי.נו, ושואלים בחו״ל מטיול ארצה חוזרת כשאני תמיד

 מספרת אני שלמה שנה ובמשך אליי חוזרים הדברים לאט־לאט, אחר־כן, שלי. הראשוני התיאור כושר
 תשמעו עוד אתם כן, ואחר כלום, כמעט עכשיו לכם. גם לעשות הולכת שאני מה זה טיפין. טיפין אותם

לכם. שימאס עד הזה הטיול על
ממש זה הראשונה, בפעם ביקרתי שבה יוגוסלביה, את להזכיר מבלי הזה הקטע את לסיים אבל

 שקשה ומפלי־מים ונהרות אגמים נגמרים, שלא יערות אמיתית. יפהפיה ארץ לכם? אגיד מה אסור.
 כל לאורן קטן כפר בכל חצר, בכל אפשרי, גודל וכל אפשרי צבע מכל ורדים שיחי אותם, לספור

 קטן חזירון לו מסתובב בחצר, ,קטנה מיסעדה יש קילומטרים כמה כל דרכים אותן ולצירי הדרכים.
ומחייכים. מאושרים וידידותיים חמים אנשים רוחשות. לגחלים מעל שיפוד, על

 יודעים לא פשוט השאר וכל והמלונות המסעדות שבעלי בהרגשה חייתי השבוע כל והמחירים?
 שהיתה במגדניה, איש חמישה ישבנו קטנה: דוגמה הנה, לטובתנו. טועים הזמן כל הם לכן חשבון,

 פעמים ארבע עוגות, חמש הזמנו ביופיו. מרהיב מפל־מים מעל תלויה שהיתה מירפסת על ממוקמת
אחת. וגלידה קרה שתיה

 בדקתי אמריקאי. דולר 1 עלה וגבירותי, רבותי ביחד, הכל לנחש. מתים הייתים ניחשתם? עלה? כמה
המחיר. זה טעה. לא הוא בחשבון. טעה האיש אם

המלצות? עוד צריכים אתם

רגליים
חמות

 זה שצרין מה שכל פעם, לא לכם אמרתי כבר
 עד הנה, יפים. והחיים מסתדר הכל בסוף סבלנות.

 רצינית בעיה ישראל של לגברים היתה היום
 מסתובבים היו הם יולי־אוגוסט בחודשים ממש.
 גרביים, (בלי סנדלים נעולות ברגליים בעיר

 קרות ברגליים הביתה חוזרים היו ערב וכל כמובן)
נוזל. ואף

בטח! בעיה? נכון
 למען במיוחד וייצרה רוטקס חברת קמה אז

 אבל מאוד, גבריות גרביים הישראליים הגברים
 ללכת מגיע להם גם אומרת, זאת דקים. מחוטים

בלי. ולהרגיש עם
 לעצמכם לקנות יכולים אתם רבותיי, מהיום,

 לפי שהם צ׳רלס, הנסיך מסידרת גרביים זוג
 הישראלי לגבר הגרביים רוטקס אנשי דעת

בקיץ•
 שישי ביום אלנבי ברחוב לכם תסתובבו

 יש ולמטה צלסיוס, מעלות 40 כשהחום בצהריים,
 ניילון, אחוז 20ו־ כותנה 80* של גרב לכם

 ההולך צ׳רלס הנסיך בעצמכם שאתם ותחשבו
היפה. דיאנה את לפגוש וינדזור, ארמון בשדות
 סימן כבר, פתרנו זה את אם לכם? אגיד מה

מתקרב. שהמשיח

 ללמוד רוצה מאד דווקא ״אני אותו. ושאלתי
 לבריק־דאנס אותי תירשמי בקונסרבטוריום.

 סינטיסייזר.״ על ולנגינה
 מדור לילדים כנראה, זה, קלאסית מוסיקה

 מספרת אני אחרת. ממישפחה לפחות או אחר,
 לא הילדים שאם שתיראו כדי הסיפור את לכם

 בכל להישבר, צריך לא מוסיקה, ללמוד רוצים
 בעלי מאוד. נחמדים ילדים להיות יכולים הם זאת

 רוצים לא שהילדים גדול מזל שזה אמר בכלל
 ותראו למד פגניני הנה כי כינור, על לנגן ללמוד

היה. הוא מפלצת איזה
 הרצוי בכיוון הראש את לסדר זה .העיקר

שיש. ממה מבסוטים ולהיות

 כינור, על לנגן לומדים ילדיה לעניין(שני ענקית
 מתקפות עליי עושה והיא ופסנתר) צ׳לו

 באריכות לי ומסבירה מאוד, קשות דו־חודשיות
 וכמה הילד להתפתחות חשובות אמגויות כמה

 נשברתי בן־אדם. ממנו עושה קלאסית מוסיקה
 בעניין, נפש לשיחת ילדיי שני את ואספתי
 להם אמרתי בפרט. ומוסיקה בכלל אמנות

 הם ואם לקונסרבטוריום ההרשמה שנפתחה
לי. יגידו שפשוט משהו, ללמוד רוצים

 שם יש שאם אמר, )9 (כמעט הגדול הילד
 שאני — מחשבים אין אם מסכים. הוא מחשבים

לי תבוא לא שממנו הבנתי מהעניין. אשכח

מכירה, שאני יהודיות אמהות הרבה איכשהו,
 לפחות או פגניני, יהיה שלהן שהילד ״מתות" היו

 היום שעד עובדה לא! דווקא אני מינוחין. יהודי
 ולשום מוסיקה שיעורי לשום אותם רשמתי לא

 מתחילה מחברותיי שאחת פעם בכל חוגים.
 לומדים לא שהם חבל כמה על שוב לדבר,

 ואומרת בהחלטיות מסרבת אני וכר, מוסיקה
אותם. ארשום אני יבקשו הילדים אם שרק

שש) (כמעט הקטן הילד אל ופניתי הישועה, מודעות עם אחת החברות בין לי יש אבל

ע ו ב ש 7327/7 ל
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פסטיבל". או סקנדל או
 צריכה הייתי לחו״ל, לנסוע כשרציתי אז

 או הספר שבוע על מוותרת שאני או להחליט
 שוויתרתי בטח נו, הבחירות. על מוותרת שאני

 רק שם קונה אני ממילא הספר. שבוע על
 שהפכנו לי דומות וכמה אני זו (כן, סיפרי־בישול.

הבישול). לשבוע הספר שבוע את
 ובגלל לנתיניו. דואג והוא גדול אלוהים אבל

 שולחני על מצאתי ארצה שחזרתי ביום זה,
 רב אושר לי גרם מהם אחד שכל ספרים, שלושה
 אפשר פעמים כמה ממש. חוויה ביחד וכולם
 זהו! פעמיים? פעם? טוב? רומאן לקרוא

 פעם, 500 ועוד פעם 300 קוראת אני ספר־בישול
מהחיים. ומבסוטה בתמונות מסתכלת אני

 שמו שולחני על מונח שהיה הראשון הספר
 יותר עושים איך מספר והוא הקוקטלים ספר

 יוחנן אותו כתב ומשונים. שונים משקאות 300מ־
 שהוא פולדס, ג׳ון של הספרותי שמו שהוא פלד,
 צריך לא מוצאו ארץ ובגלל מאנגליה חדש עולה

 כל־כך מבין הוא מאיפה במילים להרבות
 שכבר אחד משקה לדוגמה הנה במשקאות.

 חבריי בקרב גדולה להצלחה ושזכה בבית, ניסיתי
האלכוהול. שונאי

קפוא סיידר פוגש
 את ממים. במקום מסיידר קרח קוביות מכינים

 ועליהן גבוהה כוס בתוך שמים הקפואות הקוביות
 בעלי מקשטים שקורה מבקבוק סיידר שופכים

 הוא הספר רעיון? מהחיים. ונהנים טריים נענע
ש׳. 4.200 לצרכן ומחירו מודן בהוצאת
 שנכתב ממש בישול ספר הוא השני הספר

 רחל גדולות: בשלניות חברות שלוש בידי
 בו יש רוזנבאום. ודינה מטרסו חיה אהרונוביץ,

 הרבה גם ויש ידועים לתפריטים תיזכורות
 אוהבת שאפילו תאבון ומעוררי חדשים תפריטים
 צילומים עליהם. שמעה טרם כמוני, בישולים
לרוב מכל, והחשוב שפר נלי הצלם של מרהיבים

 אחד הנה ומהיר. פשוט הכנה אופן התפריטים
לדוגמה:

כבד פטה
 גרם 300 לטיגון, שמן הדרושים: החומרים

 אנגלי, מלח מוסקט, אגוז פלפל, מלח, עוף, כבדי
 מים כוס ורבע ז מים, כפות 2 ג׳לטין, גרם 14

קצוץ. בצל 1 רותחים,
 במחבת בשמן הבצל את מטגנים הכנה: אופן

 ומטגנים הכבדים את מוסיפים שקוף. שיהיה עד
 ואת הכבדים את טוחנים מוכנים. שהם עד אותם

 הג׳לטין את מרככים מזון. במעבד התבלינים כל
 הרותחים המים את מוסיפים מים, כפות 2ב־

 ומערבבים לכבד מוסיפים שימס. עד ומערבבים
 פלסטיק ביריעת תבנית מרפדים שנית.

 במקרר מקררים הכבד. את בה ומשטחים
 הפטה את הופכים ההגשה לפני לפחות. כשעתיים

הגשה. צלחת על
 מחיר מורן, הוצאת הבישול, חדוות הספר שם
ש׳. 4.200 לצרכן

 לירושלים אהבה ספר הוא השלישי הספר
 ממיזרח אליה שעלו שלד״ המיטבח ולמטעמי
 ירושלים, נופי של יפים צילומים וממערב.
 אופות נשים התבלינים, חנויות שלה, השווקים

 הפורמייקה שבמיטבחי תפריטים וביניהם פיתות
 הזה הספר שנים. ביקרו לא כבר שלנו המודרניים

 מטעמים הרבה בו מצאתי כי לליבי, במיוחד קרוב
 ועד א׳ א׳ סוג טבחית שהיתה סבתי של ממיטבחה

 רגל או פיש גפילטע על שמעה לא מותה יום
 אי ״פישקאדו מבשלת היתה שלי סבתא קרושה.

 דה ״סופה וצנוברים), בלימון ופיגיונס(דג לימון
 פרמיז׳נד דה ״מלנזנה כרישה) (מרק פרסה״

 ניפלאים דברים הרבה ועוד בגבינה) (חצילים
 הספר בא ועכשיו שכחתי כמעט כבר חלקם שאת
 חלק הכנת ילדות. של טעמים לי ומחזיר הזה

 ולפעמים רב זמן לוקחת הזה בספר מהמטעמים
 זוכרת. אני — כדאי המאמץ אבל גדולה מיומנות

 או עוגות לקישוט נפלא רעיון מתוךיהספר, הנה,
במיוחד. חגיגי שולחן לקישוט

ברים1םס חרדים
 פתוחים טריים וורדים 6 הדרושים: החומרים

 מים, כפות 3 חלבונים, 3 שונים, בגוונים למחצה
סוכר. אבקת גרם 500

הכנה: אופן
 המים עם החלבונים את קלות מערבבים .1

 לכוס התערובת את לצקת קצף. להעלות מבלי
גבוהה.

 בתוך והעלים הגבעול עם הוורד את לטבול .2
בתערובת. היטב יכוסה שהפרח ולהקפיד הכוס
 כלי בתוך לייבוש בניפרד פרח כל להעמיד .3
דקות. מספר למשך אחר,
 ורד כל בו ולאבק הסוכר אבקת את לנפות .4
כולו. שיכוסה עד

 ליום־יומיים ולתלותם הוורדים את להפוך .5
 3 לעוד צלחת על להניח יתקשה. שהציפוי עד

ימים.
 אחרונה ומנה עוגה כל בהם לקשט אפשר .6

 בנייר הפרח. עלי את לאכול גם ואפשר חגיגית
 הפרחים מחזיקים ההקפאה, בתא היטב, סגור כסף

חודשים. 5 עד מעמד
 הוצאת מטעמים, של ירושלים הספר שם

ש׳. 4.900 המחיר נהר־סטמצקי.
 נפלאה מתנה הוא הספרים משלושת אחד כל

אחרות. חגיגות ולהרבה יהודית חתונה לכל


