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התענוגות צלמת
קנית?" ״איפה

לכם? אמרתי זה? איך

משגע: לא בקיץ. קרה בירה שותה שלא מי כלב

הגלם חומרי
ממנה?״ 1א ״עסדת־יד,

לארוחת־ערב, אורחים הזמנתי שעבר בשבוע
 איפה התפריט. יהיה מה מראש להם הודעתי וגם
 איכפת זה מה אותי. שאלו הספגטי? את קונה את

 שנה, 30 כבר במכולת קונה אני להם. עניתי לכם?
 לשנות להתחיל בעולם סיבה שום רואה לא ואני

 יורקים שלא זוכרים שכולם מקווה אני עכשיו.
בהנאה. ממנה ששותים לבאר

 שיש לי הודיעו פתאום אבל. יש תמיד אבל.
 אבן־גבירול, ברחוב לפאסטה מיוחדת חנות איזה

 חברתי רצה מספיק, אותי היממה לא וכשהידיעה
טעים< היה יופי, ספגטי. של חבילה שם לי וקנתה

סוג, מכל חבילת־איטריות לי שלחו כך אחר
 בישלתי, בפלקון. עכשיו שמייצרים ודת מין

טעים. — אכלתי
 שאת אוסם מחברת לי הודיעו יום באותו עוד

 החליטו שהם שנים, קונה אני שלהם התוצרת
 ספגטי חבילות שתי לי שולחים הם והנה להשתפר

יופי. אכלתי. בישלתי, החדש. מהסוג

ב״פלקון״ הפאסטה רוכן
ר יופי אכלתי, ״בישלתי,

 אוהבת ״אני לכתוב לי בא פעמים הרבה כבר
 אני פתאום מה נכון. לא זה אבל בן־אמוץ.״ דן את

 כפות את לאהוב? שם יש מה אותו? אוהבת
 המצחיקות השמלות את שלו? היחפות הרגליים

 יכולות שהיו ילדות עם שלו הרומאנים את שלו?
 לפעמים? שלו, גסות־הרוח את נכדותיו? להיות

 אותו. אוהבת לא אותו? אוהבת אני פתאום מה
מדי. גדולה מילה זו מעריצה מעריצה? מה? אז

 | אני לכם? להגיד רוצה אני מה אומרת, זאת
 ! אמיתית) חגיגה פאסטה(שהיא שמנה להגיד רוצה

 הרוטב אס לא־טובה להיות יכולה ולא כמעט
 פשוט הוא הפאסטה בצק טוב. הוא עליה המוגש
 שעושה מה מאוד. קטנים הם שלו הטעם והבדלי

והרוטב. שלה הבישול זמן זה הפאסטה את
 קודם בחידושים. מזלזלת שאני תחשבו ואל

 פאסטה אוהבים ואתם שהתעוררתם טוב זה כל,
 וזולה משביעה להכנה, קלה טעימה, שהיא

משמינה). לא גם שהיא לי מספרים (ועכשיו
 כי שנפתח, חדש מקום כל על שמחה אני
 של שונים סוגים בארץ להשיג אפשר פתאום
 מאוד שמחה ואני נפלאים, בצבעים פאסטה

 (של מצויינים רטבים לקנות גם אפשר שעכשיו
הבישולים. על לטרוח ולא פלקון)

השתנו, לא אזסם של הפאסטה מחירי אגב,
 פלקון של הפאסטה מחירי מאוד. זולים עדיין והם
 יפה מנה (שהיא פאסטה גרם ל־ססז 0.76 הם

שרו כמות כל כמובן לקנות ואפשר ליחיד, מאוד
 ש״ח 1.50ל־ 0.80 בין קופסת־רוטב מחיר צים).

 קפואל רוטב גרם ל־ססן
 וגם פאסטה דיאטת על נדבר הבא בשבוע

להנאתכם. חדשים מתכונים כמה לכם אעביר

 מה אז מישהו, מעריצה בכלל שאני בטוחה לא אני
 אותו? דווקא פתאום

זאת? בכל מה אז נו,
 כל קוראת שאני פשוט אגיד לא שאני מדוע

 לפעמים נהנית? זה מה ונהנית. כותב שהוא מילה
 כותב. שהוא מה בשביל אותו להרוג יכולה הייתי

 אבל אחד!" ״שמוק לעצמי ממלמלת אני לפעמים
 אותו, מכבדת מקנאה, מתמוגגת, אני לפעמים
 כובעים 10 לפניו מורידה כמוהו, בדיוק חושבת

 על חוסר־הפחד, על שלו, האומץ על לי, שאין
 בהירות על קלות־העט, על שלו, העיתונאי היושר

הכתיבה.
 האחרון יום־הזיכרון בערב שכתב ה״יזכור" את
 את ושוב. שוב לקרוא כדי בבית, ותליתי גזרתי

 הייתי לא אפללו יובל של להוריו המיכתב
אותי הורגים היו אם גם בעצמי, לכתוב מסוגלת

 אני שישי יום כל אותו. מבינה אני אבל —
 שפותחים כמו ח1חדש של המוסף את פותחת
 בן־ כי —: שמאל מצד באנגלית, כתוב עיתון
האחרון. בדף הוא אמוץ
 הזמן? כל ממני מתעלם הזה השמוק למה אז
 פעם ואף שלו הקוראים ששת את מזכיר הוא למה
 חביבי. שלך, השביעית אני אותי? מזכיר לא

שיבעה! על רק תדבר מעכשיו
 שאני חושבים בן־אמוץ של עורכיו אם ואגב,
 חדשות לי יש — בחינם העיתון את מקבלת

 שישי יום כל ש״ח 1.30 חינם. שום בשבילם.
 זכאית אני שלי בעיתון מס. אחרי הפרטי, מכספי
 עיתון הוא מהם אחד יומיים. עיתונים שני לקבל
 מסיבות עליו שוויתרתי שמו, את אזכיר שלא
ח1חדש רוצה אני שאם כך שמן. את אזכיר שלא
 זה ח1חדש קונה אני ואם מכספי. קונה אני —

 שם אותו תחזיקו אז בן־אמוץ. הזה, האדון בגלל
חסרונותיו. כל למרות חזק,

 המ־ העמודים לחמשת קשר שום בלי (נכתב
שעבר.) השבוע של זויינים

 פחות הרבה שתופסים חלקים שני מקבלים ואז
מקום.

הפאסטה
 בשנה עוגיות־החמאה מיתקפת את זוכרים
 ומפינלנד מנורבגיה עוגיות־חמאה שעברה?

 ובקופסות כחולות בקופסות ומארצות־הברית, •
 החברות בין המירשמים חילופי כך ואחר אדומות.

 ואכלו אפו וכולן מתכונים, לזו מסרה זו שלי. ;
 המון, זה על דיברו וכמובן עוגיות־חמאה והגישו

גדול. עניין מזה ועשו
 יש לכם. שתדעו פסו, כבר החמאה עוגיות אז <
פאסטה. — המלך שם חדש. מלך {

 ללכת אשתו) (או בן־אדם יכול לא היום
 רוטב להכין לבשל, ספגטי, לקנות למכולת, .

 את קנית איפה אותו: ישאלו כל קודם ולהגיש. ■י
 זה האם מכונה? עבודת־ידיאו זה האם הספגטי?

משומר? או טרי רטוב, או יבש ספגטי
 חדש מקום על לי מודיעים ימים שלושה כל

 במיפרץ־חיפה ברמת־השרון, ספגטי, עושים שבו
עילית. במוצא או /
 שאלה לי יש הפסקה. נעשה בואו 'ועכשיו )

שאי זוכרים אתם האם יקרים. קוראים אליכם,
 שטח שהוא באיזה מומחיות על טענתי פעם (

 לא באמת אני מאוד. נכון זוכרים? לא מהחיים?
פאסטה. בענייני מלבד — כלום בכלום. מומחית

 אני שנה 30 כבר אדיר. ניסיון לי יש הזה בעניין <
 מגישה וגם בשבוע, פעמים שלוש ספגטי אוכלת •[
שהס־ לפני שנים הרבה־הרבה לאורחים. ספגטי י!

היום. כמו חשוב, כל־כך הפך פגטי
 מקורית. מאוד מארחת הייתי פעם אומרת, זאת 1,

 פאסטה של קערה לאורחים להגיש מעז היה מי
 כולם פתאום היום אחד. אף סלט? של וקערה

מעצבן. די וזה בי, מתחרים

 כדי לעשות, מה מחברה) גנוב(גנוב רעיון הנה
 כל את יתפוס לא קונות שאנחנו שהאבטיח

המקרר.
נכון? ככה, נראה האבטיח

 את חוצים במקום? לחסוך כדי עושים מה אז
ככה: האבטיח

 כאלה, חלקים שני מקבלים אותו וכשחוצים
מעצבן. וזה במקרר, אחד מדף לפחות שתופסים
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