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דוריאן פיוז'ן וזה מרענן
משקה חדש המופק מפרי הדוריאן האקזוטי הושק לאחרונה ומבטיח אנרגיה
וחיוניות .הבעיה היא שלא ניתן לצרוך יותר מ 30-מ"ל ליום או לערבבו עם
אלכוהול  -אז מאיפה באה האנרגיה) ?...דביר צנוע(

על מלך הפירות ,שמעתם כבר? גם אני לא .וזה דווקא מה שעשה את המשקה/תוסף התזונה החדש "דוריאן
פיוז'ן" ליותר מסקרן בעיני .נוזל הפלא החדש מופק מפרי הדוריאן ועל פי טענת היצרן ,אמור לגרום לתחושת
רעננות ,אנרגיה ,שיפור בתפקוד המיני ועלייה בתפקוד הכללי של הגוף .פרי הדוריאן המסתורי גדל במזרח
הרחוק ואלו מכם שיצא להם לצאת לסיבוב בתאילנד ,ודאי יזכרו אותו :יש לו קליפה קשה וקוצנית בגודל
אבטיח והפרי עצמו הוא סוג של ג'לי צהבהב .אם זה לא אומר לכם כלום ,אזכיר שהפרי ידוע בעיקר בשל
ניחוחו המצחין ,שפשוט הפך אותו בלתי-חוקי לייצוא .למרות הסירחון ,מדובר באחד הפירות היקרים
והמבוקשים בעולם ,וזאת עקב המעלות הרבות המיוחסות לו.
הדוריאן הפך לכה מפורסם ,שאפילו נרקמה סביבו אגדה:
מסופר על מלך תאילנד קשיש שרצה לשאת אישה
יפהפיה ,שכמובן העיפה אותו מכל המדרגות .המלך ,בצר
לו ,פנה לנזיר חכם לבקש את עזרתו .הנזיר ליקט את
מיטב המרכיבים ) ביניהם ביצה ,חלב ופרח .נסו את זה
נגד האנגאובר ( ,עירבב את הכל ונתן למלך לשתול בגינת
הארמון .לא אלאה אתכם בפרטים ,אבל מכל הערבוביה
הזו צמח הדוריאן ,שגרם לצעירה להתאהב במלך .המלך
כפוי הטובה לא הזמין את הנזיר לחתונה ,הנזיר נעלב,
קילל את הפרי ,וככה קיבלנו את קופסת הסירחון של
היום.
הפרי המוזר )צילום :יח"צ(

עכשיו ,כך מכריזים בגאווה בחברת  ,NeWaysהם הצליחו לפצח את סוד הצחנה של הדוריאן ,והצליחו
להפיק ממנו תמצית מרוכזת ,בניחוח נעים .את התמצית ערבבו עם פפאיה ,מנגו וליצ'י ,וקיבלתם משקה
טרופי בריא ומזין לתפארת .מהמיץ שנתקבל אסור לשתות יותר מ  30-מ"ל ליום ,כך מזהירה אותנו
כממתיקת סוד יחצ"נית החברה ,כיוון שהתמצית מרוכזת מאוד .כך ,לפי הסיפורים ,היו אנשים שאפילו מתו
מצריכת יתר של הפרי במזרח הרחוק .מרשים.

אז מה עוד נותר? טעמתי ממשקה האלים החדש ,אבל לא יותר מ 30-מ"ל,
כדי לא למות חלילה ממנת יתר .למרבה אכזבתי ,אסור היה לערבב אותו עם
אלכוהול ,כך שאין מה לצפות לקוקטייל דוריאן בזמן הקרוב )למרות שלפי
ההנחיות הרשמיות מעבר לים ,גם רד בול אסור לערבב עם וודקה .אז? (.
לגמתי את הכוס בשלוק אחד ,והטעם יותר הזכיר מיץ פירות מהול בהרבה
מים ,מאשר התערובת האקזוטית שהובטחה .בפעם הבאה שארצה לעבוד
על החשק המיני והחיוניות הכללית ,כנראה שפשוט אסתפק ,כרגיל ,בעוד
שמפו במקלחת.
הדוריאן פיוז'ן )צילום :יח"צ(

דוריאן פיוז'ן ,תוסף תזונה ₪ 275 ,לבקבוק אחד ל' ,ניתן להשיג דרך מפיצים מורשים בלבד.
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מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה ,יישום ,קוד מחשב ,קובץ גרפי ,טקסט וכל חומר אחר הכלול בו  -הן של החברה בלבד .אין להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי או
למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה ,בכתב ומראש .סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה בלבד  -או ,במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים ,קניינם של
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