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 מכונת- את הנשים, בשבילנו, שהמציאו אחרי
 ומעבד־ החשמלי והמערבל ושואב־האבק הכביסה

 ואחרי ומייבש־השיער, ומייבש־החסה המזון
 מוכן, וחצי מוכן באוכל חנויותינו את שמילאו
 בחיים לעשות מה עוד לנו שאין הגברים החליטו

 אז שמלות. ולקנות המוח את להם מלבלבל חוץ
 לאור מוציאים לטבע. אותנו מחזירים הם עכשיו
 כיצד בבית, לחם לאפות איך לנו המורים ספרים

 במו ריבות לרקוח כדאי מדוע חמוצים, להחמיץ
בביגדי־ רק להתלבש כדאי ולמה העדינות ידינו

 תוך לב, נשים לא אם לגהץ). צריך כותנה(שאותם .
למערות. אותנו מחזירים הם שנתיים
 מכונת־גלידה גם המציאו הם למערות בררו
 נכין גלידה, חבילת לקנות שבמקום כדי ביתית,
 נרגיש גם כך כדי ותוך טעמנו, לפי בבית אותה

יצירתיות. של הרגשה
 מיפאן,. כמובן מיובאת דונביאר של המכונה

 את קראתי שעה במשך הוראות. דף מצורף ואליה
 נעלבת, ישבתי נוספת שעה חצי ובמשך ההוראות

 את מצאתי חוצפתי ברוב אז כלום. הבנתי לא כי
 גר שאגב הביתית, מכונת־הגלידה של היבואן
 תל־ לעיר לבוא במטוטא, ממנו, וביקשתי בגדרה,

שלא מה את מעשי באופן לי ולהראות אביב
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 דקות שלוש ותוך בא, הוא תיאורטי. באופן הבנתי
גלידה. עושים איך לי הדגים

מכונת״הגלי־ את ירכשו או שרכשו לקוראים
ההוראות: הרי דונביאר של דה

 ריק להכניס יש האלומיניום גליל את )1(
שה כראי הכי לפחות. שעות 7 למשך למקפיא

 שרוצים פעם בכל ואז במקפיא, קבע ישכון גליל
ומכינים. אותו מוציאים גלידה

 לגלידה התערובת את מכינים קערה בתוך )2(
מצורף). מתכונים (דף
האלו גליל לתוך התערובת את מעבירים )3(

 מיכל לתוך המלא הגליל את מכניסים מיניום.
 ה־ ואת הידית את מחברים החיצוני. הפלסטיק

מיכסה.
 בעזרת סיבובים 3־2 עושים דקות 3־2 כל )4(

מוכנה. והגלידה פעמים 10 איזה ככה הידית.
הבסי המתכון אבל מצורפת, מתכונים חוברת

 ספל חצי שלמה, ביצה פירות, רסק ספל הוא: סי
חמוצה). גם מתוקה(אפשר שמנת ספל סוכר,

טיפים
 כל־כך והלא הרכים הפירות את לנצל כדאי

המ בעזרת לעשות אפשר גלידה. לעשיית יפים
 באותה ושמנת) חלב ללא (גלידה שרבט כונה

 מכימיקלים המפחדים לטיבעונים טוב השיטה.
 זמן שמבלים לילדים טוב מאכל. ומציבעי שונים

 יש מה יודעת שהאמא גלידה ואוכלים בעשייה
לחתונה. כמתנה וטוב בה,

חנו וברשת בחנויות־טבע ומעונו, אדם ביריד
שקלים. 60כ־ — קלאס יות
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והפפינו אהרון לואיס

בחר׳ל חופשה
 עכשיו כספו מיטב את שם וביזבז וברומא, ובפאריס ובניו־יורק בלונדון היה כבר שהישראלי אחרי

 וגס ויזו•׳:. לנו לתת ומוכנים כלפינו עמדתם את שינו שהם מפני גם אירופה. למיזרח בהמוניו נוסע הוא
להדהים. זול ובעיקר מאוד יפה ששם זה בגלל

 הונגריה, יוגוסלוויה, על אינפורמציה ובו אירופה, במיזרח למטייל מדריך לנו כתב רוזמרין יעקב
 להסתדר. איך מטוסים, רכבות, השכרת־רכב, דרכים, מיסעדות, בתי־מלון, ופולין. בולגריה רומניה,
 הנ״ל. בארצות המדוברות השפות 5ב־ קצר מילון המדריך בסוף ואפילו

טובה. נסיעה רותם. הוצאת רוזמרין, יעקב מאת אירופה, במיזרח למטייל מדריך

ם קי נו פי

ם פי שיזו
 זאת ובכל עזרו, לא הרופאים הזהרות כל אם

 הלוהטת בשמש שעות לשכב כוונות לכם יש
 זה וכל ולהזיע, לזפת להיצמד לחול, ולהידבק

 בעיה זו חיוור, תימני כמו בסוף להיראות בשביל
שלכם. פרטית
 הקוסמטיקה, חברות הם עליכם שסומך מי

 של חדשה בסידרה קיץ בכל אתכם המפנקות
 הוציאה קרטיס הלן חברת למיניהם. מריחות

 קרם שבתוכו שקוף ניילון תיק אלה בימים לשוק
 המיספר את אתם הגנה(תבחרו מקדם עם שיזוף
 כל שיזוף. לאחר ותחליב שמן־שיזוף לכם), הרצוי
 ואפשר שקלים, 12.90 עולה ביחד הזה העסק

 בקיוסקים ואפילו השיווק ברשתות לקנותו
בחופי־הים.

 חתולימ גמ
 הם ופלגים

בגי־אדם
 את להזכיר מבלי הקיץ על לדבר אפשר איך

 שנה מדי למיניהם. והג׳וקים והיתושים הנמלים
 חדישים, ונוזלי־שמד אבקות עבורם ממציאים

טוב. במזל יתפגרו כך ואחר ילקקו שיריחו, כדי
 :*,506 הן: בשוק החרשות ההמצאות שלוש

 נמלים (תיקנים, יחד הנבלות כל נגד תרסיס
סנו, חברת של חרקים). ושאר

הנמ נגד במיוחד העשוי — באיטיון וישיגם
 הבהירות, אלה וגם השחורות הגדולות גם לים,

 צריך הבאיטיון אבקת את העובד״. מ״הנוער
הם ואז הנמלים, של התנועה נתיבי לאורך לפזר

האיידס. מחלת מפני מחוסן וגם לטוב מקווה גם קצת, לבוש גם הבן־אדם בלבד שקלים 37ב־
 | הבטוחה״, האהבה ״מיכנסי את ובעולם בארץ משווקים גם ועכשיו ייצרו המציאו, נף נף באופנת
 , שלא צרה לכל קונדום, בתוכו... המכיל מיוחד כיס ובתוספת אדומות שפתיים בהדפס קצרים מיכנסיים

תבוא.
 במיכנסיים לבוש והוא אליכן מתקרב גבר רואות כשאתן צעירות: כל־כך והלא הצעירות גבירותיי

 | לא ידענו, ״לא תגידו אל כך אחר כהלכה. מצוייר והוא ברורות שכוונותיו לכן דעו לעיל, שבתמונה
רצינו״. לא חשבנו,

ץ י ק ק ^ נ ־ ד י פ
 מוכנה אהיה עליו, לוותר לי וקשה בו שהתאהבתי הקירי, האנונה, הפאפיה, אל שהתוודענו אחרי
 ש״ח 10־8 למה אז כסף. הרבה בשבילו לשלם פרי עוד חיינו לתוך הכניסו והקרמבולה, הפג׳ויה

 אותו? מכיר לא עדיין אחד שאף פפינו, לקילו מלון כמו נראה הוא הפפינו. זה הפעם תימהוני.
 או לאננס מלון בין משהו של טעם ובעל קטן

לאגס.
 גם מתאים הוא מוגדר, הבלתי טעמו בגלל
 פיחת. של לסלטים וגם ירקות של לסלטים
 ובגלל• גרם, 100ל־ קלוריות 25 רק מכיל הפפינו

 עושי של למיטבחים להיכנס סיכוי לו יש אולי זה
הדיאטות.
 לפי הללו, החדשים הפירות כל עם הבעיה

 אני כעקרת־בית מאוד. הגבוה מחירם היא דעתי,
אחרי ורק זול, מוצר על נסיונות לעשות מוכנה

 : עם עושים מה כתוב לא בהמוניהם. מתים
שמתו. אלה של להלוויות שבאות הנמלים
 כתוב מעלה המוזכרים המוצרים שני על אגב,
 לחיות- קורה מה מוזכר לא אבל מילדים, להרחיק

 אני בביתם. מגדלים נורמאליים שאנשים הבית,
 לעשות חיות־הבית בעלי לכל מציעה בהחלט
 לא אם שהורג, מוצר שום לקנות ולא שביתה

 חתולים על משפיע הוא איך במפורש עליו כתוב
ועור. כלבים

 סנוקומבט הוא נושא באותו השלישי המוצר
 נכנס שאליה קופסא לתיקן. מלכודת בעצם והוא

 יוצא הקופסה, שבתוך מהחומר קצת מריח התיקן,
 להיכנס יכולים אינם וכלבים חתולים ומת. החוצה

בטוחים. הם כן ועל הקטנה, לקופסה

 בבית טובה מיקלחת הים, תלאות ואחרי
 הנה אז טוב? ריח לא אם צריך מה קצרה, ומנוחה
 מוצרים שלושה צירלי. של לגרופיס חדשות
 ספריי בושם הם משגע, צהוב של באריזות חדשים

 ריחני וקצף ש״ח 9ב־ דיאודורנט ש״ח, 13ב־
 בשם קוראים לכולם ש״ח. 10ב־ הגוף עור לטיפוח
 הקוסמטיקה, בחנויות לייטלי. גו צירלי הקיצי

וכר. וכו׳ השיווק ברשתות

שמי דטאלד


