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לתקווה מזרחי מלכת הגפלטעפיש
באירוע חגיגי ב7.1.2014-
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בקרוב

פ"ת | מודיעין | קרית גת

עורך
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ראשל”צ ,קריית אונו ,אור יהודה ,באר יעקב  ,אזור ,בית דגן ,כפר סבא ,רעננה ,הרצליה

גליון מס 1119 ,כסלו תשע"ג | דצמבר 2012

כ 500 -מציגים משתתפים התערוכת  ISRA FOODבשיתוף
עם איגוד השפים הישראלי המארח את השפים של יוון.
הוענקו תעודות הצטיינות ל”מעדני מיקי”“ ,טחינה הר-ברכה”
”שווארמה דבוש” ו”פורל הדן” .צילומים מיכאל בנש

חנן דבוש“ -שווארמה דבוש”

ביתן איגוד השפים

אשר ויאיר כהן בעלי חברת “הר-ברכה” לטחינה משה קאופטייל מנכ”ל מעדני מיקי וביתו.

טעמים ,חידושים ואורחים בתערוכת “ישראפוד ”2013

שף  Pierluigi Roscioliממסעדת  Forno Roscioliברומא ,ושפית  Paola Cerchiaraממסעדת  Errotabru – San Sebastianשבספרד
תערוכת ישראפוד הבינלאומית מתקיימת במסגרת שבוע תעשיות המזון
והאירוח – זו השנה ה - 30-ומיועדת למקבלי ההחלטות ואנשי המפתח מכל
תחומי תעשיית המזון והמשקה המקצועית בארץ ובחו”ל .התערוכה נחשו
בת לפלטפורמה השנתית המובילה ביצירת קשרים ,קידום עסקאות והעשרה
מקצועית רחבה .שבוע תעשיות המזון והאירוח מאורגן על ידי קבוצת שטיר,
החברה המובילה לייזום וארגון תערוכות וכנסים בינלאומיים .ישראפוד ,התעו
רוכה הבינלאומית למזון ומשקה ,תארח אנשי מקצוע מהארץ ומחו”ל ,ותציג
את החידושים והטרנדים החמים ביותר.

בין החידושים שיוצגו:

שף בביתן של רסטרטו

השפים בביתן של רסטרטו

•סורימי  -תחליף שרימפ וסרטן כשר!
•גבינת שמנת עם קוויאר צמחי
•קרונאט  -קרואסון משולב בדונאט פריך מתקתק ועסיסי
•גרין צ’יפס  -צ’יפס מירקות שורש ,יבוא מיוחד מהמזרח הרחוק
•קאמי  -רשת מרקים חדשה בסגנון רומני
•מוצרי מזון ומשקאות מברזיל ,אפריקה ,רוסיה ,לבנון ועוד

שר החקלאות מאסטוניה בתערוכה עם ישראלה וגיל שטיר
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אליפות ישראל באפייה תתקיים השנה במסגרת התערוכה החדשה BAKE & CAKE
בשיתוף איגוד השפים הישראלי בכירי האופים בישראל יתחרו באירוע
המסקרן של תעשיית הבולנז’רי המקומית במטרה לזכות בתואר :אלוף
ישראל באפייה .בתחרות צפויים להשתת ף  12משתתפים בשלב המ�ו
קדמות ו 8-מתוכם יגיעו לגמר .הזוכה במקום הראשון יזכה להיכנס
לנבחרת ישראל באפייה ,שמורכבת מ 4-שפים בתחום הקונדיטוריה
והאפייה ,וייסע לייצג את ישראל עם הנבחרת במגוון תחרויות ברחבי

העולם – ובהמשך ,לאליפות העולם באפייה שתתקיים בליון ,צרפת .את
התחרות יזם ומנהל ג’קי חזן ,נשיא איגוד האופים והקונדיטורים ,אלוף
ישראל באפייה משנת  2004ומאמן נבחרת ישראל באפייה.
צוות השופטים כולל את בכירי תחום הבולנז’רי בישראל :אלי אברהם,
מאסטר בייקר ממאפיית ‘לחמא’ (קפטן נבחרת ישראל באפייה); קובי
חקק ,המייסד והבעלים של רשת ‘רולדין’; ואיציק בכר ,שף ועיתונאי.

נשיא איגוד השפים ליאון מנחם עם השפית היווניה ומנהלי “הר ברכה” יאיר ואשר כהן .צילום :.מיכאל בנש

השפית היווניה Paola Cerchiara
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אורי מיטל מנכ”ל “פורל הדן” עם יועצת התקשורת ענבר מאיו .צילום  :מיכאל בנש
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