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נכתב בידי סטודנטים  קונים ואוכלים

אלישבע ושיינה:  טחינה או סלט פסטה?
אילו מּוצָרים את רוצה לקנות? א:

אני צריכה מלפפונים, חומוס, גֶזֶר, טְחִינָה... ב:
מה זה טחינה?? א:

את לא יודעת מה זה טחינה?? זה מצוין! ב:
אני יכולה לטעום? א:

בטח, תמיד יש פעם ראשונה. ׂשִימִי  טחינה 1ב:
בעגלה.

תראי!! איזו הפתעה!! סלטֵי פסטה! א:
בחיי, אתם האמריקאים... ב:

דינה ויוכי:  סופרמרקט גדול
בואי נלך למחלקת הסלטים. א:

כן, יש לי חשק לטעום סלט ישראלי. ב:
רוצָה סלט חֲצילים? א:

למה לא? אנחנו יכולות לשים סלט חצילים  ב:
בעגלה.

אני רוצה לְהַמְשיך לראות את כל האוכל  א:
בסופרמרקט.

איזה סופרמרקט גדול! כמו באמריקה!! ב:
ויש פה מוצרים מצוינים! א:

איזו הפתעה! ב:

בן ציון:  ארוחת צוהריים
אתה אוהב סלט ביצים וסלט פסטה? א:

כן, זה נורא טוב. אני צִמחֹוני, וזה אוכל צמחוני  ב:
טוב וטָעִים.

בוא נלך לחדר שלי. עשיתי סלט ביצים וסלט  א:
פסטה לארוחת הצוהריים.

אני מצטער, אין לי זמן לאכול היום. ב:

רבקה ושמואלה:  פלאפל
מה את רוצה לארוחת צוהריים? א:

אני לא יודעת... ב:
יש לך חֵשֶק לטעום אוכל יִׂשראלי, כמו פלאפל? א:

אף פעם לא אכלתי פלאפל. ב:
תמיד יש פעם ראשונה. א:

נכון. שימי פלאפל בעגלה. ב:

קירה:  סלט הפתעה
רוצה לטעום את סלט החצילים שלי? א:

מה את אוהבת לׂשים ּבַסלט שלך? ב:
לא חשוב. הוא נורא טוב. א:
אני לא אוהבת הפתעות. ב:

הסלט טעים כמו הסלט שהיה ּבַמסיבה, בחיי! א:
אני לא אוהבת סלט חצילים, אבל הסלט שלך  ב:

...2 נִרְאֶה טוב
טוב מאוד. זְהִירּות !4 , הסלט חָרִיף3 א:

יא, אני אוהבת את זה!! זה נורא טָעִים!! ב:
הפתעה, הפתעה... א:

שפרה ומֹשֶה:  ּפִטְרִיֹות ּפורטוּבֶלו
אולי אתם רוצים לִטעום פטריות פורטובלו? מוכר:

מה זה פטריות פורטובלו? א:
הן כמו ּבָׂשָר, אבל הן ירקות. מוכר:
מממ...  יש להן טַעַם טוב... ב:

כן, הן ממש מצוינות. א:
אני רוצה לקנות פטריות פורטבלו. ב:

הן כבר בעגלה... א:

5  גְרָם שּומָן100קובי:  

אפשר לַעֲזֹור לכן ?6 מוכר:
אנחנו צריכות גבינה. א:

תראי, הנה גבינת סְטילטון. היא נורא טובה. מוכר:
באמת? ב:

טַעַם גן עֵדֶן !7 מוכר:
קודם אני רוצה לטעום את הגבינה. ב:

בטח... תמיד יש פעם ראשונה. מוכר:
יעל, תראי מה כתוב על הגבינה!! א:

מה הבעיה? מוכר:
מה הבעיה?! יש ּבַגבינה   גרם שומן!100א:

אנחנו צריכות ללכת! ש-ל-ו-ם ! ב:

________________________________________
 א fat. שּומָן = 5 א spicy hot. חָריף = 4 א watch out. זְהירּות = 3 א looks good. נִראֶה טוב = 2 א put (imperative). ׂשימי =1

taste of heaven. טעם גן עדן = 7 א help you. לַעֲזור לכן = 6

...........................................................................................................................................................................

© 2021 Giore Etzion


