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גם טעימים □1לוופל נוסך בחפיסותיו מאיש

מתוקי□ כוכבי□

ק ת אןס1בל קלייר נל־ביא ארי לי דוגלס קירקב

גודרד לם1פ
 צד את וההולם הנכון העברי השם

 הרבה ידועים הם אך דקיקיות, הוא רתם
 הם וופלים. — המקובל בשמם יותר

 מדי ונאכלים מינים בעשרות מצויים
 למשל, צה״ל, חיילי רבבות. על־ידי יום

 שק״ם במזנוני שהמכירה כס־ מבכרים,
 וופל הרגיל, הוופל את דווקא הוכיחה,

 חלב, סוכר, תערובת הממולא וצר, ארוך
ואגוזים. קקאו שמנים,

 האחרון בזמן ביותר המבוכר הוופל
 טעים מרובע, וופל זהו אחר. וופל הוא

 אבן הפכה הצהובה שעטיפתו להפליא׳
 וופל זהו הקולנוע. חובבי לבל מושכת
 הרמת־גני בית־ד,חרושת תוצרת קולנוע,

 'ואיך טינה טוו שוקולדות (המייצר ציד
משו וופל רק לא בחובו הטומן כמוהו),

והב טריותו על שמירה לשם הארוז בח
 (נייר־כסף), סטניול בנייר נקיונו טחת

 ימצ׳רלי קולנוע, שחקן תמונת גם אם כי
הייוזרת. ריטה עד צ׳פלין
 התאחדות ישראליים. כוככים גם

 יחד שעבר בקיץ שהוציאה הסוחרים
 וב־ הגלידה בגביעי הגלידה יצרני עם

 ספורטאי תמונות את הוופלים חפיסות
 הוציאה מבצעה, על עכשיו חזרה ישראל,
תמו את צ־ד בית־החרושת עם בשיתוף
 מפיר־ קולנוע שחקני 180 של נותיהם
סמים.

 תמונה הוופלים, עם מחולקות התמונות
הת לאוספי מאפשרות וופל, לכל אחת

הדרו התמונות 180ל־ בהגיעם מונות,
 אין־ חינם נאה באלבום לזכור. שות,
 הביוגרפיות את המכיל באלבום, כסף.

 האוספים יוכלו הכוכבים של המפורטות
 כוכבים לגלריית התמונות את לרכז

ביותר. עדכאנית
 ועל רב בהידור המודפסות התמונות,

 הוליבוד כוכבי של אינן משובח נייר
יש שחקנים גם מופיעים עליהן בלבד.

 יצחק לביא, אריה הררית, כחייה ראליים
שילה.

 התמונות 180 מצלפות-כיס. כם
בזאת מוכנסות, שיות, בכמויות הודפסו

 שעוני-יד חלוקת עם שהחלח הוופלים פרסי כשרשרת נוספת חוליה
שלו. האחרץ הוופל עם ד־ .,צ הרמתיגני כית־-ההרושת יצר ומצלמות■כים,

כפולה, להערכה זכה - מאר רכים ובוגרים - ילד כל אהכת הוופל,
 הטעים, קולנוע- ,.וופל את : חדש סוג סוגיו לעשרות הוסיף ד- ש.,צ אחר

קולנוע. כוכב תמונת מתפיסותיו אהת ככל המכיל והמשוכח, המזין

 קולנוע כוככי אלכום לקבל לאוספיהן מאפשרות הסדרה תמונות 180
 כהנאה זוכר הטוב טעמם שאת הוופלים, אכילת עצם של לתענוג נוסף חינם,

אותו. הטועם כוגר וכל שלמטה! <כזה ילר כל

ר אן ס ס ק ב
 קולנוע, וופל חפיסות לכל זאת, אחר

 תמונות של מצב להיווצר יכול שלא כך
 הסדרה השלמת על המקשות נדירות,

האלבום. קבלת לשם
 הראשון הוופלים פרס האלבום אין

 צ־ד היה שנים 15 לפני עד צ־ד. של
 אוהב וכל שלו הוופלים כל את ממספר
 זוכה היד, מספרים 21 שאסף וופלים

בשעון־יד.
 באותם ציד טפלי לאוכלי אחר פרם
 העילם מלחמת ערב של הרחוקים הימים

 עטיפות לאוספי כיס מצלמות : השנייה
הטפלים.

קולנוע טפל קלוריות. הרכה גם
 תזונתי ערך בעל הוא והטעים הגדול

בלשון (עלים, שכבותיו שלוש :רב
 משובח, לבן קמח עשויות המקצוע)

 שמן מסוכר, מורכב מילוי על מכסית
וחלב. מאכל
ה — לאמהות במיוחד שחשוב מה

 לעיכול והקל■ המשביע הטפל כי עובדה
 המחדשות קלוריות, מאד הרבה יוצר

 המוצאים הילד, כוחות את במהירות
 שלו. והפעילוודאין־קץ המשחקים בעת

 מזון אם כי מותחת, מזון אינו הטפל
הילד. תיאבון את ומגרה משובח
ה המכונות דרוזיים. חיילים גם

 וופלים מיליון עד המפיקות חדישות,
 המוחלט נקמנו את מבטיחות לחודש,

 אחת : כפולה בעטיפה הארוז הטפל, של
 חיצונית, ואחת ססניול, נייר של פנימית,
 שחקן תמונת הצהוב רקעה על הנושאת
 שתי בין הנתונה לתמונה נוסף קולנוע,

ד,עטיפות.
המת אין לצפית היה שאפשר כפי

 ילדים קולנוע בוופל היחידים עניינים
פו בתמונה, וגם בטפל גם המעוניינים

 הטיול בעת אמהות הפסקה, בשעת עלים
 בחודש כשביקרה תינוקותיהך. עם היומי
 החיילים יחידת בביודהחמשת שעבר

 היאה נתל־אביב שהתארחה הרדודים
 י להם שהגיש בכיבוד הראשונה מנתר.

_________________קזמוע■ טפל : ציד


