huis en haard

Pak dit in jou trollie
Produkte vir jou inkopielys – van winskopies en staatmakers tot nuut
op die rak. Daar’s iets van als vir in en om die huis
Deur HENNELIE TYLDESLEY

As jy al jou tas op die lugawe verloor het, sal
jy bly wees om te hoor daar is nou ’n nuwe
produk wat jou baie ergernis sal spaar.
Bbagzz is ’n eenvoudige, doeltreffende
produk van duursame plastiek waarin jy jou
tas verseël sodat niemand met die inhoud
kan peuter nie. Jy hoef dus nooit weer
jou tas met plastiek toe te draai nie. Elke
Bbagzz-sak het ’n unieke identifikasiekode
wat jy, nadat jy jou tas in die sak verseël het,
na ’n spesiale nommer moet SMS om jou
bagasieversekering dadelik te aktiveer. Die
sak kan slegs een keer gebruik word waarna
jy dit moet oopsny om jou tas te verwyder.

Het jy geweet?

Die splinternuwe Peppadew Sweet
Piquanté Relish sal jou mond laat tintel
van lekkerkry. Jy kan jou kos daarmee
bedruip, dit as doopsous gebruik of as
gewone sous oor kos geniet.
Hierdie sous is weereens ’n
getuigskrif van die unieke trefkrag
van die heerlike “warm en tog ook
nie”-smaak van Suid-Afrika se eie
pikantrissie. Dis beskikbaar in Mild
en Hot, bevat geen kunsmatige kleurof preserveermiddels nie en het ’n
rakleeftyd van
24 maande
of tot vier
weke ná dit
oopgemaak
is.

Volgens Faithful to Nature spaar jy 17 bome,
twee vate olie, 4 100 kW energie, 9 m2
landvulruimte en 27 kg lugbesoedeling as jy
een ton papier herwin.

Landwyd
beskikbaar
teen ’n
aanbevole
kleinhandelprys van
R14,99

Net die beste
Die mense van Cecillia’s World is gek
na droëvrugte en neute, maar slegs
die beste is vir hulle goed genoeg. Om
dus seker te maak die bestanddele in al
Cecillia’s World-produkte voldoen aan
hul hoë standaarde, soek hulle hoog en
laag na die beste produsente van regoor
die wêreld. Almal wat al Cecillia’s Worldprodukte geproe het, sal saamstem dit is
alles die moeite werd.
Dié onweerstaanbare eetgoed word
met die hand gemaak, met liefde verpak
en dan in winkels soos Woolworths
en delikatessens in die Wes-Kaap en
Gauteng verkoop. Daar is drie heerlike
reekse om van te kies: Fruit & Nut Snack
Packs, All Fruit Bars en Soft Eating
Dried Fruit.
Besoek www.cecilliasworld.co.za vir meer
inligting

Besoek www.bbagzz.com vir meer inligting

Wen met jou wenk
Met dié boek van
LAPA-Uitgewers
word ma’s uit die
kombuis verban.
Pa en die kroos
sal dit so geniet
om hierdie
maklike, lekker
resepte te
beproef dat Ma
dalk nooit weer
haar “koninkryk”
terugkry nie!
Dit bevat
heerlike resepte vir ontbyt, ligte etes,
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voorgeregte, kitskos, aandetes, bykosse,
braaidisse, nageregte, teetydversnaperinge
en smulgoed vir smulpape. Buiten heerlike
resepte, is daar ook ’n hele hoop
wenke wat kos maak sommer
kinderspeletjies maak.
Bel LAPA by 012 401 0700 vir direkte
bestellings

Wenwenk
Mev JC Gerber van Port Elizabeth wen van
deesweek die Nie vir ma’s nie-resepteboek
met haar oulike wenk: Vir ’n pap motorbat
tery, gooi net 2½3 teelepel Engelse sout by
elke gat van die battery in vir nuwe woema.

Vrouekeur-wenk
As jy verf van jou vel wil verwyder,
smeer dikmelk oor, wag ’n paar minute
en was af. Vk

Kontak Hennelie by Beaumontweg 139, Bluff, Durban 4052. Tel 031 466 4824 of 083 740 8796, e-pos hennelie.tyldesley@absamail.co.za

’n Sak vir ’n tas

Nog ’n nuwe sensasie

