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מכלבסוףהצחיחיםבמרחביםיגדלשמשהו

שוקורקולאמתוק,יצאמסביבוהמדברהחום

השניםעללשמועכדידרומהקפצהאלפרהילה

במטעהמנוףעלסחרחורתחטפההראשונות,

במשקמהחברותמתכוניםעםוחזרה

אלפרטהילה אלפרטהילה

ציוןאיתיאלצילומים:

rocxrrלספרלאודיהתקשרתיערב
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cfT<sdביןשם,גרי.בעיןמד״צים
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יהודהדיקלמנוהצוק,קצהעלישוביםל־ט/

לפנישקיבוצים,והסכמנושדהופנחסעמיחי

אוהמתבשלהעוףאתבאף.זוכריםהכל,

ואתהמבושלהכרובאתענק,בתנורינצלה

נכנ־מטבחלאיזהמשנהשלאהאדמה,תפוחי

סים

$TS1$נכנסים$TS1$

$DN2$נכנסים$DN2$במכבסה,החםהריחאתשם.תמידהם

מזהחזקיותרקצתשהואוקיטורמגהציםריח

הוונילתמציתריחוהאבקות,המרכביםשל

שלוהרפת,וריחהילדיםבבתיוהביסקוויטים

היטבמכיריםמיוחדת.תשוקהחולקיםשנינו

כשעובריםהנחירייםאתשממלאהתענוגאת

זבל,ריחבחצר,שעומרהחמוץ־מרירמהריח

האףאתשחוטףהמתוקלזהומחמצת,חציר

החליבה.למכוןכשנכנסים

שםלוהיתהפעםיטבתה.אתמכירהוא

וביקשהמאוסלושהגיעהבחורהאהבה.

שה־עדאותהשצלתהחזקהשמשלעצמה

עור

$TS1$שהעור$TS1$

$DN2$שהעור$DN2$ומורחיושבהיהוהואבארגמןצרחשלה

שנ־מהאתקרה.בלבנייהבעדינותאותה

שאר

$TS1$שנשאר$TS1$

$DN2$שנשאר$DN2$להם״ישמהבקבוק.לבדומלקקהיה

היתהשליוהנורבגיתמצוינת,לבנייהשם

ללקטוז״.רגישה

שוב.לשםחזרהואשניםשמונהלפני

לאוגנדהלייצאאותולשכנעניסהחבראיזה

אלהכמוסולאריחשמללייצורסככות

מתבטללאהצלשםביטבתה,שהותקנו

שלצדובאורחןהפרותראשימעלוהסככות

יודעותסולאריים,מפאנליםהבנויותהכביש,

נדלקהואהזהבביקורלחשמל.שמשלהפוך

מא־שניסיםמאלהאחדפסל.איזהעלשם

מיה

$TS1$מאמיה$TS1$

$DN2$מאמיה$DN2$ממתכת.וגרוטאותצינורותמחלקייוצר

המשק.בחצרהפזוריםדמיוןובניאנושבני

לחטטבשבילשנסעתיבטוחהיהאודי

שהשוקו,היאהאמתאבלהשוקושלבעברו

מע־לאניגר,חלבמעורבשבומשקהכלכמו

ניין

$TS1$מעניין$TS1$

$DN2$מעניין$DN2$הייתיהכנרתצליחתבסוףבכלל.אותי

שי־מישהומחפשתהאנשים,ביןמסתובבת

חליף

$TS1$שיחליף$TS1$

$DN2$שיחליף$DN2$לחמנייה.תמורתשוקואיתי

שהפ־לבשםהואגםאםאותושאלתי

רות

$TS1$שהפרות$TS1$

$DN2$שהפרות$DN2$הןככהשאוליבמיוחד.שקטותביטבתה

בהולנד,העשבמרחביאתלדמייןמצליחות

ציוניחזוןאחרוהלכואבותיהןהגיעומשם

שקטותשהןאמראודיאבלמדבר.לארץ

חושבותשהןמשהוישכברואםלהן,חםכי

שם.אותןתקעלעזאזלמיזהעליו

אתושיכנעשהאמיןהאישהואהסמשה

שפרותההחלטותמקבליואתהקיבוץחברי

בולהעמידואפילוהערבהבחוםלשרודיוכלו

המלווההיהחולדה,קיבוץחברהס,צאצאים.

לקיבוץממאחזשהפכהיטבתהשלהמשקי

גםהיההעדויות,לפיוהוא,1957בשנת

המ־רעיוןאתשהגההראשון

חלבה,

$TS1$,המחלבה$TS1$

$DN2$,המחלבה$DN2$אוריאתאחריוסוחף

שלהמייסדמהגרעיןחורזו,

בעשייה.מלאואישהקיבוץ

אינובניסיםמאמיןשאינויהודי״כל



לימוניתגבינהעוגת

חרדית.במשפחהגדלהשלוםמינה

ילדותהמדרךרחקהשנהעשריםלפני

לט־נשואהביטבתה.היאשנה13וכבר

בנאי

$TS1$לטבנאי$TS1$

$DN2$לטבנאי$DN2$ילדיםשנילהישבמחלבה,בכיר

הקיבוץ.שלהרךלגילגננתוהיא

החומרים:

ביצים

סוכרכוס

°5/0סקיגבינתקופסאות

יטבתהשל°3/0לבןגביע

קורנפלורכוסחצי

אחדמלימוןומיץלימוןגרידת

גלידה/!גב

לציפוי:

אוקנויהמליתכוס3/2

אוכמניות/דובדבניםקונפיטורת

שלחמוצהשמנת/!גב

יטבתה

סוכרכפות

ההכנה:אופן

מני־מעלות,200ל־תנורמחממים

חים

$TS1$מניחים$TS1$

$DN2$מניחים$DN2$מיםעםתבניתהתנורבתחתית

עגולהתבניתמשמניםלחות(,)ליצירת

גביעיאתמפורריםס״מ.62-82בקוטר

בתחתית.ומפזריםהגלידה

אתמקציפיםהביצים,אתמפרידים

ויציב,לבןקצףלקבלתעדהחלבונים

ומ־סוכרכוסחציבהדרגהמוסיפים

ניחים

$TS1$ומניחים$TS1$

$DN2$ומניחים$DN2$.מקציפיםנוספתבקערהבצר

עדסוכרכוסחציעםהחלמוניםאת

הג־אתמוסיפיםבהיר,קרםלקבלת

בינה,

$TS1$,הגבינה$TS1$

$DN2$,הגבינה$DN2$,הלי־וגרירתהלימוןמיץהלבן

מון

$TS1$הלימון$TS1$

$DN2$הלימון$DN2$אתמוסיפיםלערבב.וממשיכים

שמתמזגעררקומערבביםהקורנפלור

בת־הקצףאתמוסיפיםהתערובת.עם

נועות

$TS1$בתנועות$TS1$

$DN2$בתנועות$DN2$התבנית.לתוךויוצקיםקיפול

רקות,20כ־ואופיםלתנורמכניסים

מעלות100ל־מנמיכיםואחריהן

אתמכביםשעה.כחציעודואופים

בתנורהעוגהאתומשאיריםהתנור

כשעה.עורסגור

מורחיםהתקררה,שהעוגהלאחר

מער־בקערההפרי.מליתאתמעליה

בבים

$TS1$מערבבים$TS1$

$DN2$מערבבים$DN2$עלויוצקיםוהסוכרהשמנתאת

כרבעמעלות180ב־אופיםהמלית.

שמתק־לאחרמהתנור.ומוציאיםשעה

רר

$TS1$שמתקרר$TS1$

$DN2$שמתקרר$DN2$טעימההכיהעוגהלמקרר.מכניסים

קירור.שלשעות24לאחר



בערבהשניסיםרקבן־גוריון.אמרריאליסטי״,

הדרךאתחורזועשה1960וב־כסף,הרבהעולים

פנחסוהתעשייה,המסחרשראתלפגושאביבלתל

שהשרעדבמשרדוחיכהישבהואשעתייםספיר.

חו־לירושלים,בדרכוממהרספיר,וכשיצאיתפנה.

מו

$TS1$חומו$TS1$

$DN2$חומו$DN2$לקס־בעליותשם,לאוטו.איתוונכנסויתרלא

טל,

$TS1$,לקסטל$TS1$

$DN2$,לקסטל$DN2$שתנובההסבסודאתהתוכנית;אתבפניופרס

יקבלאילתעדהחלבאתלשנעבשבילמקבלת

שתספקמחלבהתוקםהזהובכסףהקיבוץ,אליו

הדרומית.לעירחלב

פתקבידהיהכברלחורזולירושליםכשהגיעו

בכתבהשר,מורהשבוספירשלהמפורסםמהפנקס

לפרויקט.לירות600לקיבוץלתתידו,

המחל־שלהיסודותאתהחופריםבין״הייתי

בה״,

$TS1$,המחלבה״$TS1$

$DN2$,המחלבה״$DN2$חו־שלהצילוםומאחוריושובל,אלימספר

רזו,

$TS1$,חורזו$TS1$

$DN2$,חורזו$DN2$צעירגברדרכים.בתאונת27בגילשנהרג

מתמוגגלנאמר,מקשיבכמובשחור־לבן,ויפה,

שמובילהמטרים300בןמהצינורמההתפתחויות.

עלשומעלייצור,ישרהחליבהממכוןהחלבאת

שזהיום,בכלמקבלותשהפרותמקלחותשלוש

שלוהחבריםשלאושלושהעורממהיותרהרבה

יטבתה.שלהראשוניםבימיםאזידע

שהת־מהשבהןחדשניות,ממכונותמוקסםהוא

חיל

$TS1$שהתחיל$TS1$

$DN2$שהתחיל$DN2$כבמע־הופך,וכתומהארוכהפלסטיקביריעת

שה

$TS1$כבמעשה$TS1$

$DN2$כבמעשה$DN2$אפרסק.יוגורטלגביעבודדים,מטריםבןקסם

למשקשהגיעהמחלבה,מנכ״לסרוגו,מרםמבסוט

ראשיתטכנולוגיתקרסו,מיעלהאהבה.בעקבות

65בשנתלקיבוץשהגיעקרישאי,דובישלוהבת
׳,

לישוןהלךאחדשיוםעדבמחלבהנשמתואתנתן

אתזוכרשהואברורוכן,שעות.36אחריוהתעורר

ביישןאישהמחלבה.מהנדסשנה30כברשפיר,דורון

הואלצניחה,מתכונןכשהיהשפעם,גדולשפםעם

שפםנינוח,שם,הואעכשיומהפחד.אותואוכלהיה

ואניגולח.לאומאזנערשלבפניולצמוחשהחל

הוא,גםאםותוהההזההאיששלפניועלמסתכלת

98ב־שהתקבלהמההחלטהמבסוטחבריו,כמו
׳,

אז

למחלבה.כשותפהנכנסהשטראוס

״היינושובל,מחייךשלי״,הקברהיהכמעט״זה

כולבויניק״.היהמהםאחדשכלעובדיםארבעה

מש־לייצרלנסותשהחליטחורזו,היההחמישי

קאות

$TS1$משקאות$TS1$

$DN2$משקאות$DN2$בחלבדבשצריכה.להגבירבשבילמחלב

שהיהחורזו,ביטבתה.שיוצרהראשוןהמשקההיה

בכמויותניסיוניתמכוורתדבשרדהדבוראי,גם

בחדרהחבריםשצרכולזהמעברהרבהגדולות,

בשבילקצתרקהדבש,אתחימםהואאזהאוכל,

להרוסובליהמפוסטרהחלבעםאותולערבבשיוכל

הדבוריםרקיופי,הצליחהמשקהשלו.התכונותאת

ואכלוהכוורותמעלהתיישבו״שרקרקיםפחות.

השניהמשקהנזכר.הואאחת״,אחתהדבוריםאת

חמ־קפה,נסמעלית״קנינומוקה.היהשםשיוצר

סנו

$TS1$חמסנו$TS1$

$DN2$חמסנו$DN2$כמהשקבעההיאהקיבוץואסיפתבחלבאותו

דיברוהארץבכלפצצה.הלךזהלהוסיף.ישסוכר

באילת״.רקלהשיגשאפשרהמשקהעל

שלהצעתואתלקבלהקיבוץחבריהחליטו65ב־

לצרהתרעננותנקודהולהקיםהורביץאריההחבר

וכלהטייליםכלממנה.אואילתאלבדרךהכביש

שהוצבהאוטומטיתממכונהנרגשיםחזרוהנופשים

משקהממנהלקבלאפשרמטבעושתמורתבמקום

השניםעםוסודה.מתרכיזשיוצר״יאללה״,אומוקה

וביןענקלאורחןהיתההשני,לצרהבודקהעברה

דוכןלמצואאפשרשםשמציעיםהאוכלהמולתכל

ונמכרתבמחלבהשמיוצרתונהדרתטרייהגלידה

יטבתה.חברישלוחכםעתיקשיווקיטריקשם.רק

לקפהבניגודקשה.היתההשוקושלההתחלה

שהמראהחששוהיהשקעוהקקאוגרגיריהנמס,

אזמקולקל.שהוארושםהישראליםאצלייצור

הדפי־ועליואטוםבבקבוקאותולשווקהחליטו

סו

$TS1$הדפיסו$TS1$

$DN2$הדפיסו$DN2$הדרומיומהקיבוץהשימוש״,לפנילנער״נא

כמולאאמיתי,שוקושרוצהשמיהקריאהיצאה

״ומהלאילת.יגיעאםיעשהטובתנובה,שלזה

״בדיוקשובל.אצלמתעניינתאניעשתה?״תנובה

חלקהיההזההשוקו67״ב־פוסק.הואהדבר״,אותו

התרוקנהובשאילתהקרב,טייסישקיבלומהמנה

שרון.אריקשלהאוגדהאתאיתוהשקינומארם

יכולהאתמים.במקוםשוקושתוהםהנוראבחום

שילשלוהםשלהם.לבטןעשהזהמהלעצמךלתאר

הקרב״.אלבדרכםבטירוף

הבידודעםקשהלוהיהלאאםאותושאלתי

הצוהלותופניוכך,כלמרוחקבמקוםחייםשמביאים

להתגבר.אפשראיבידוד״עלכשענה:לרגעהרצינו

כן״.מרחקעלאקסיומטי.הוא

המ־הנכדים,אתלראותרוצהכשאניהיום,״עד

רחק

$TS1$המרחק$TS1$

$DN2$המרחק$DN2$אתשהקיםגורדין,הללאומרקשיים״,מציב

הואוהיוםבאילת,ימיתלחקלאותהלאומיהמכון

פין,הבלודגיבביותהעוסקבינלאומימצוותחלק

עלהנמצאתהיפנים,שלתאוותםהאדומה,הטונה

כש־אז,כברקשייםהציבמרחק״אותוהכחדה.סף

רצינו

$TS1$כשרצינו$TS1$

$DN2$כשרצינו$DN2$שניפהעברושאזרקההורים.אתלראות

שבעלוקחתהיתהוהנסיעהבשבוע,אוטובוסים

הולדתיוםעוגת

מכי־שובלשאילנהעוגה

נה

$TS1$מכינה$TS1$

$DN2$מכינה$DN2$משפח־ולאירועיםהולדתלימי

תיים

$TS1$משפחתיים$TS1$

$DN2$משפחתיים$DN2$.לפידותאשתאילנה,מיוחדים

המת־אתירשההקיבוץ,מוותיקות

כון

$TS1$המתכון$TS1$

$DN2$המתכון$DN2$בשל־שהיתהשושנה,מחמותה

נית

$TS1$בשלנית$TS1$

$DN2$בשלנית$DN2$הואהמתכוןמעולה.ו״אפיינית״

להכיןאפשרכיאם26בקוטרלעוגה

אונמוכה,מעטהיאואז28בקוטרגם

זאתאבלמתוקהשמנתעורשמוסיפים

אמיתית.שחיתותכבר

לבצק:חומרים

חלמוןשלמהביצה

אפיון2/1קמחכוס4/3

מאליו(תופחאסםקמח)או

מרגרינהאוחמאהגרם100

מלח

סוכרכוס2/1

מלית:

מתוקהשמנתמכלי

להקצפה

סוכרכפות2-3

קלוייםמלךאגוזיגרם200

)אניגסומרוסקיםבתנור

שקיתבתוךבמערוךמרסקת

שהתקררו(לאחרניילון

באבקהקפהנסכפיות1-2

לציפוי:

מרירשוקולדגרם200

חמאהגרם50כ־

חלבכפות

ההכנה:

ושולחיםהבצקחומריאתלשים

180ל־תנורמחממיםלשעה.למקרר

מניירתחתיותשלושמכיניםמעלות.

אתמחלקיםהתבנית.בקוטראפייה

כלומרדדיםחלקיםלשלושההבצק

אתלהקלכדיהתבנית.בגודלחלק

התחתיתעלהנייראתמניחיםהרידוד,

ואזהעיגול,היקףאתבאצבעומסמנים

מעט)עםהניירעלהבצקאתמרדדים

בתנורהעליםאתאופיםבמערוך.קמח(

זהובים.שיהיוערדקות01-51החם

עדוהסוכרהשמנתאתמקציפים

מקפ־מכןלאחרקשה.קצףשמתקבל

לים

$TS1$מקפלים$TS1$

$DN2$מקפלים$DN2$והנסהגרוסיםהאגוזיםאתפנימה

בת־הראשוןהעלהאתמניחיםקפה.

בנית

$TS1$בתבנית$TS1$

$DN2$בתבנית$DN2$המלית,מכמותכשלישועליו

וקצפתעלהקצפת,שני,עלהאח״כ

חלק.משטחלקבלתומיישרים

ההגשהלפנייוםלפחותלהכיןרצוי

אתלהקלנועדהההקפאהולהקפיא.

יתע־שלאכדיהשוקולדציפוימריחת

רבב

$TS1$יתערבב$TS1$

$DN2$יתערבב$DN2$.עלממיסיםההגשהביוםבקצפת

השוקולדאתכפולבסיראוקטנהאש

מרקםלקבלתעדוהחלבהחמאהעם

מהתבניתהעוגהאתמוציאיםחלק.

קודםמריחהסכיןבעזרתומצפים

אפשרהעוגה.פניאתכךואחרבדפנות

מתחתיתבקלותהעוגהאתלהעביר

שפכטלבעזרתהגשהלצלחתהתבנית

ארוכה.סכיןאו
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חגיגותלפנישבועיים1956בסוףלקיבוץוהגיע

השח־במלחמתכילדים״גדלנוההתאזרחות.

רור

$TS1$השחרור$TS1$

$DN2$השחרור$DN2$השנייה,העולםמלחמתשלהצלקותכלעם

מההעמוקבקולומסבירהואזה״,וכלהשואה

״זהבערבה.קטןלמקוםלהגיעלוגרםלעזאזל

זה״.אתלנצחורצינואזאפשרינראההיהלא

כשירדתיבדיוקהתמרים,במטעאותופגשתי

בשבילילאמתעלפת.שאנילפניורגעמהעפרון

ויד־הדקל.צמרותמעלגבוהשעולההזההמנוף

עתי

$TS1$וידעתי$TS1$

$DN2$וידעתי$DN2$שםהאופק,אלהעינייםאתלהצמידשעלי

אתמשךדווקא,ליעשההמוחאבלירדן,נמתחת

בלתימוכר,ורעדהעצים,ביןאללמטההעיניים

אזשלי,בפופיקשמותעשהברגליים,אחזנשלט,

גורדין.ניצבשםהקרקע,אללרדתביקשתי

שעליוהבחוראתבולראותאפשרעודבקלות

לה־הלבאתלקחבערבה.יפההכישהיהאומרים

רבה

$TS1$להרבה$TS1$

$DN2$להרבה$DN2$אותו.ולקחהרחללמשקשהגיעהעדבנות

רואהואתהעציםאתמשקהשאניאחתתמונה״יש

התמרים״,שלהאמידיםמציציםומהבורותמדבר

המתנשאיםעציםשלמטעעל״לחשובמספר.הוא

בלתיחוםוהיהקשה.היהמטריםעשרותשללגובה

היה״.לארזרטקולראפילונסבל.

ענייניוגםבמטע,אזניטעוזניםשלרבערב

מאסיפתביקשוגורריןפשוטיםהיולאההשקיה

שהםהרגישכיחקלאותוללמודלצאתהמשק

הערבהאתלנצחבשביליותרלדעתצריכים

בסירוב.ונתקלביקשהעיקשת.

החליטוגורדיןגדול,דלקהואהעלבוןלפעמים

לארה״ב,נסעוורחלהוא62וב־המשקאתלעזוב

איךללמודלונתנולאאםאוקיינוגרפיה.למדשם

במעמ־אותולגדלילמדהואבמדבראוכללגדל

קי

$TS1$במעמקי$TS1$

$DN2$במעמקי$DN2$.חזרבתורה,גדולוהואשנים,שבעכעבורהים

מרכזיתדמותוהיהליטבתה,שלו,לביתגוררין

לספראפסיקלאואםעררג.שלובניהולבהקמה

עלי.יכעסשהואהרגשהליישעכשיואורותיועל

בכלוטעייהניסוישלארוךתהליךידעהיטבתה

עלהתמר,אמיריעלשנחהעדלגידוליםהקשור

גדליםשםהאדמה,ובתוךהתירס,קלחימתיקות

עםשמסתדריםגידוליםכולםובצל.אדמהתפוחי

לחבריעובדות.ידייםמדייותרדורשיםולאהחום

לבחורשכירות,לידייםלהידרשלאחשובהקיבוץ

מת־אולפן,בניהמשק,בניעלהנשעניםענפים

נדבים

$TS1$מתנדבים$TS1$

$DN2$מתנדבים$DN2$תעסוקה,המספקתל״ממפרויקטוהחבר׳ה

באתיופיהשנולדוצבאלבוגריומגוריםלימודים

בחברה.להשתלבהצליחוולא

שמתאיםגידולהואפרביפלורהההודיהקקטוס

הרבהמבקשלאבקלות,להםנענההואבדיוק.להם

ביט־עובדות.ידייםמדייותרדורשלאוגםמים

בתה

$TS1$ביטבתה$TS1$

$DN2$ביטבתה$DN2$קקטוסבמיןמדוברבכאלה.ראשמקליםלא

אנשיהבושמנים,שםאפריקה,בדרוםשמוצאו

למסעותכשיצאורעבלדכאבונעזריםהיוהסבך,

אתלחקורהתחילהמערבשניםעשר״לפניהציד.

״מצאוהענף,רכזתדניאלי,איריסאומרתהצמח״,

שהואמטבוליזם.וממריץתיאבוןמדכאאכןשהוא

הבטן״.עלעובדולאהמוחאתמרמה

להפיקאישרלאעודהבריאותמשרדבארץ

עסיסמשווקבארה״באבלאוכלהזומההודיה

אווקפואבלימונדהמהולכשהואהמרהצמח

בטעםהמיובש,מהקקטוסאבקהשבהםבמסטיקים,

שמתחיליםאחרירקותוכמהקינמון,אומנטה

מספרתדניאליהמר.הטעםאתמרגישיםללעוס

היאבזכותו,שנה,וכברק״ג,30הורידהשהיא

בחזרה.אותםמעלהלא

הכתומהלתפרחתנחירייםהצמדתיארוכהדקה

זהואיךהזבובים,אתלהביןמנסההקקטוס,של

הזההריחדווקאהעולםשיצרהבושםמינישמכל

אתולאבקלבואלהםשקוראהואצואהשמזכיר

סיפרתילאזהאתצאצאים.לולהעמידהצמח.

לקלקליכולהיהזהלריחות,רגישהואלאודי.

היום.כלשלהריחאתלו

ול־ועוגה,בקפהמסתייםכבורעםקיבוצייום

חדר

$TS1$ולחדר$TS1$

$DN2$ולחדר$DN2$המשקוחבריחברותובאונקבצוהישיבות

לפטפוטהתיישבנווסביבןמסחררות,עוגותעם

שמא־יוסף,בןשחרשםהיהעבורה.יוםסוףשל

חורי

$TS1$שמאחורי$TS1$

$DN2$שמאחורי$DN2$קולומביאניילדעלסיפורנמתחשלוהשם

שהואזהאתאהבהשלאנוצריתבמשפחהשגדל

לעצמוומאמץהאינדיאניםעםהיוםכלמסתובב

שלחוהםחבריםבעצתהשמאנים.חוכמתאת

אח־וילמדהילדשיתיישרבקיבוץ.לעבודאותו

ריות.

$TS1$.אחריות$TS1$

$DN2$.אחריות$DN2$האוכלחרראתיצאהשהגיעאחריקצת

יותרכברבמשקהואמאזוטראח!יפה,חיילת

שנה.מעשרים

המעור־אתשמרכזתרמות,עדישםהיתה

בות

$TS1$המעורבות$TS1$

$DN2$המעורבות$DN2$סבון,ורויטלבתל״ם,הטיפולואתהחברתית

לאהיאשהמטרהליהסבירוהןהתרבות.רכזת

במשק,אותםליצוראלאמבחוץמופעיםלהביא

ומזמןהאנשיםביןהחיכוךאתשיוצרמהזה״כי

הד־לפייסבוק,בניגוראצלנו,כולם.ביןדיאלוג

ברים

$TS1$הדברים$TS1$

$DN2$הדברים$DN2$בכלפעילשעדייןהאוכלבחדרמתהווים

סביבהדשאעלאוהבריכהשפתעלהיום,שעות

ועוגה״.קפה
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פלאן

בבקרתבמחלבהעוברתארינוביץ׳מירי

מצ׳ילהשלההאישעםעלתההיאאיכות.

מטבליטירמיסו,עםהגיעהארבעולארוחת

מחלבקינוחופלאן.חתוכיםלירקותגבינה

אמריקהדרוםמטבחיברובהמופיעאפוי

מדבר.לארץאיתהועלה
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מעלות(.150נמוךלחוםתנורמחממים

ומע־לפלאןהחומריםכלאתבבלנדרשמים

רבבים

$TS1$ומערבבים$TS1$

$DN2$ומערבבים$DN2$במחבת,אחידה.תערובתלקבלתעד

עדהסוכראתמחממיםבינונית,אשמעל

היטבמשגיחיםשזוף.גווןומקבלנמסשהוא

בצורהלמרהופךהואאזכייישרףשלא

הקרמלאתיוצקיםבהחלט.נסבלתבלתי

ס״מ22כ־בקוטרחורעםעגולהלתבנית

אישיות.לתבניותאו

הכיוונים,לכללאטהתבניתאתמטים

הכלי.תחתיתאתויכסהיתפזרשהקרמלכך

החלב.תערובתאתלתוכויוצקיםעכשיו

מחציתעדבמים,גדולהתבניתממלאים

הכ־)אוהכליאתבפניםמניחיםגובהה.

לים(

$TS1$)הכלים$TS1$

$DN2$)הכלים$DN2$עדכשעהאופיםהחלב.תערובתעם

24ושומריםמצנניםהתערובת.שתתייצב

עלפלאןאתהופכיםלהגשה,במקרר.שעות

היכולותדפנותבעלתגדולה,הגשהצלחת

שנוצר.הרוטבאתגםלהכיל


