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1
רשת מלונות רן וחברת עלית משתפות פעולה.
חברת עד ת מייצרת קפה ורולף שליג ,מנהל
המזון והמשקאות של הרשת ,עושה וריאציות על
הנושא .מאחר והמלון נמצא בדיוק בין הבית שלי
למערכת ,וגם בגלל אהבתי הגדולה לקפה ,טעמ
תי כמה סוגים שהוגשו במלון בחודש מרס .אבל
חודש מרס הסתיים ואני השגתי עבורכם את
המירשמים .נכון שצריכים כמה ליקרים ,אבל למי
אין ,אחרי המתנות של פסח.

משקה קפה־גלידה סקוטי פדמבה
 3כפות ליקר דר מנויי
קפה רותח  -קפה נמס או פילטר
נדו ר גלידה וניל
יוצקים מחצית מכמות הליקר לתוך כוסית
עמידה בפני חום .מוסיפים את הקפה עד לגובה
שני ס״מ מהשפה .מניחים בזהירות את כדור
הגלידה.
כדי ליצור את הפלמבה יש לחמם כפית ליקר,
להדליק ולהזליף את הדרמבויי הבוער על ה
גלידה.
עו 1וגג  1.1עןו1
 3כפות ליקר טיה מריה
קפה רותח  -קפה נמס או פילטר
מקל קינמון
דובדבן לקישוט
יוצקים את ליקר הטיה מריה לתוך ספל רחב.
מוסיפים את הקפה ומערבבים בעזרת מקל הקי
נמון .מעטרים עם רובדבן את ראש מקל הקינמון.

מוקה נזונטה־קו־דו
כף וחצי ליקר אמרטו
כף וחצי ברנדי
קצפת
קפה רותח  -פילטר או קפה נמס לפי
הטעם.
מוסיפים את הליקר והברנדי לספל הקפה הרו
תח• מניחים בזהירות את הקצפת ומעטרים בשק
דים קלופים.
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לחוסכים בגז לבישול חברת התנורים
מר־סטל־רנקן יצאה לשוק עם חידוש האמור
';5חסיד בשימוש בגז לבישול — מבערי פלאש
לתנורים ולכיריים .לפי היצרנים החיסכון בגז
עומד על  .2591.שיטת החימום של המבער החדש
גורמת לריכוז החום בתחתית סיר הבישול .בינ
תיים מורכבים המבערים החדשים על תנורים וכי
ריים חדשים בלבד .אבל בקרוב ניתן יהיה להרכיב
את פלאש על כיריים קיימים .אגב ,מחיר תנו ר
אפייה בתוספת מבער פלאש הוא  1254ש״ח
ומחירם של כיריים בתוספת מבערי פלאש הוא
 580ש״ח.
חשוב למטיילים מחוץ לבית .חברת סנ1
רואגת להיגיינה שלנו .עכשיו יצא לשוק סנ1־
אסלון ,באריזה של  10דפים שאותם מניחים על

6י*.

שקיות־ניילון מהונג־קונג
גם למיקרוגל
בית־שימוש ומייד מפסיקים לפחר מאיידס
ומצרות אחרות .מוצר חכם מאוד .הבעייה היחידה
היא שסגראסלןן עולה  1.99ש״ח ,ואילו חברה
אחרת מוכרת את אותו מוצר בשקל אחד .בעייה
של סנג ,כמובן .לא שלנו.
המלצה .שקיות־ניילון חדשות עם סגירה
הרמטית מתוצרת הונג־קונג .השקיות מיוצרות
בשני גדלים לשימוש ביתי .לאיחסון ,להקפאה,

בגדים תחתונים
אפשר ללבוש אותם גם ברחוב
להפשרה ואומרים לי שגם לחימום במיקרוגל.
 6.83ש״ח לאריזה גדולה של  50שקיות.

שבש  7מ
תורשה

 18ימי חופש היו להם .מה־23
במרץ ועד ל־ 10באפריל .הם צפו
בטלוויזיה ,בווידיאו ,ביקרו חב
רים ,נסעו לטיולים ,ראו סרטים,
ביזבזו שעות על כלום וב* 9באפ
ריל ב־ 8בערב הם התיישבו לה
כין שיעורי־בית .רציתי להרוג
אותם .חשבתי על כל־מיני
ויטווג

לנשים בלבד .חברת דלתא הציגה את הבג־ [
דים התחתונים החדשים שלה לפני קניינים ואני
שי־תיקשורת בתצוגת־אופנה מרהיבה .התחתו־ ;
נים ,הגופיות ,הגרביים והחולצות יפים כל־כך
שממש חבל ללבוש מעליהם משהו6 .־ 5ש״ח
לתחתונים 9 ,ש׳׳ח לגופיות שאפשר גם ללבוש
בחולצות קצרות.
לגברים בלבד .ידוע שלרחוץ מכונית ,לת
קן פנצ׳רים ,ללכת למוסך ,למלא דלק ולשלם
דו״חות זו עבורה של גברים .אנחנו מדי עדינות
בשביל זה .אז לגברים שרוצים מכונית מבריקה
יש עכשיו מוצר חדש — סגוסע — תרסיס ווקס
אינסטנט להברקה ולהגנת צבע המכונית .צריך
רק לנער ,לרסס על פני המכונית ולנגב בעזרת
מטלית יבשה .תדירות השימוש המומלץ — אחת
לשלושה חודשים .המחיר —  6.90למיכל .עכשיו
נראה את הפמיניסטיות מתלוננות על קיפוח.
יש לנו ימים בקיץ שהטמפרטורה מגיעה אף עד
 10ו־ 12מעלות.
לד דבר עם איסלנדים על מזג־האוויר.
★ ★ ★

הבדלים

דנדי ,כלב כנעני מעורב ,הלך לאיבוד בסביבות רמת־גן .כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש
לטלפן ל רוני7778677 ,־ . 03הכלב דנדי יקר מאוד לבעליו.

ואז ,צילצל הטלפון .היתה זו אמא שלי .סי
פרתי לה על נכדיה האיומים .״את היית בדיוק
אותו הדבר,׳׳ היא אמרה .אז לא הרגתי אותם .ולכן
הם ימשיכו לחיות ולעשות את הדברים הנוראים
שאני עשיתי בילדותי .ההבדל הדק הוא שאז אמא
שלי סבלה ועכשיו הגיע תורי .אבל זה מה שיש,
ועם זה צריך לנצח.
★ ★ ★

כימו איתו מייד .פעמיים זה גם הצליח.
בפעם השלישית ,מבלי לשים לב ,התחילו
לדבר על המצב .תוך דקה רעד הבית מהצעקות,
התאדמו הפנים ,נקפצו האגרופים ,בערו העיניים.
ולחשוב שבקבוצת האנשים היו הריעות הפולי
טיות בטווח שבין המערך ורץ — אולי נכון שעם
ישראל הוא עם אחד ,אבל הריעות — לא פחות
מארבעה מיליון.
★ ★ ★

צוק העיתים

הכר יחסי

שלוש פעמים בשבוע שעבר יצא לנו לפגוש
אנשים במסיבות פרטיות .בכל פעם 15־ 10איש
ואשה ,בכל פעם קבוצה אחרת של אנשים.
בכל האירועים אכלו ושתו ודיברו וצחקו
והשמיצו והתווכחו .זה רגיל .ככה זה תמיד .מה
שהפתיע אותי הוא שבכל האירועים היה מישהו
שכבר בתחילת המיפגש אמר משהו כמו :״מוכנים
שלא לדבר על פוליטיקה?׳׳
שלוש קבוצות שונות של אנשים ,וכולם הס

בשבוע שעבר שמעתי ביפו את מקהלת הגב
רים מאיסלנד .היה יופי .אחר־כך עשינו טיול ביפו
והתישבנו לשתות משהו .עד מהרה הגיעו לבית־
הקפה כמה מהגברים האיסלנדים והתפתחה
בינינו שיחה קצרה.
הייתם כבר באיסלנד?
לא .אני לא נוסעת למקומות שבהם קר כל
הזמן.
זאת אחת האגדות על איסלנד .לא קר כל הזמן.

מה ההבדל בין פסימיסט לאופטימיסט?
הפסימיסט הרום מזה שבלילה שבין ה־ 9ל־10
באפריל הוא הפסיד שעת שינה אחת .האופטי
מיסט מאושר מזה שבעוד חמישה חודשים הוא
יקבל שעת־שינה אחת במתנה.
לאיזה חלק אתם שייכים?
אגב ,שמעתי שהמדינה תחסוך  27מיליון דולר1
משעון הקיץ .מה עם איזה בונוס קטן לאזרחים?
★ ★ ★

צרכנות

בררך לביקור חברים בקריית־אונו ראיתי מש
תלה .מאחר והרופא אמר לי שאסור לי ,בתכלית
האיסור ,לראות משתלה ולא לקנות בה וגם
להשלמת המראה הפורח של מרפסתי ,ביקשתי
משותפי לחיים ולמכונית לעשות ברקס דחוף.
עשיתי חשבון שכל מה שאני צריכה הם כמה
שתילים של פטוניות ,ביקשתי העברה של 30
שקל מכיסו של שותפי לכיסי.
נכנסתי למשתלה ובספיר בחרתי  10שתילים.
״כמה?״ שאלתי את המוכר .״ 6.5ש״ח,״ הוא אמר.
שילמתי מהר לפני שהוא יתחרט.
אז נכון שלא ערכתי סקר מעמיק על מחירי י
הפטוניות במשתלות ישראל ,אבל מצד שני אני |
לא זוכרת כבר שנים שכל־כך הופתעתי לטובה.
אז אם אתם הולכים לקנות שתילים ,תזכרו י;
שיש פטוניות ב־ 0.65ש״ח במשתלת אפריים
בדרך לקריית־אונו .לא יודעת בדיוק איך מגיעים1
לשם .תשאלו.

