אוכל

צילום :אסף פרידמןל

החיים הטובים
על מוזס החדש בבית ינאי ,מסעדת
אחלה בכפר סבא ולבן בירושלים

השבוע עליתי כמעט  4קילו .זה נשמע הרבה
מאוד ,וזה גם נראה לא מעט (האישה אומרת
שצמח לי צמיג קטן) ,אבל אחרי שתקראו היכן ביליתי
תבינו שנהניתי מכל גרם שהצטרף לגופי.
פתחתי בסניף החדש של מוזס בבית ינאי .המקום,
שמשקיף על חוף ינאי ,מעוצב בצורה מזמינה וגם
השירות מחויך ונעים .אני לקחתי סלט בריאות מעולה
והילדים טרפו המבורגר מקסיקני וצ’יפס שהיו חגיגה
לעיניים ולקיבה .לסיום קינחנו בקרם ברולה שעשה את

אנג’לינה .מרכז מול דרום

המהפכה הצרפתית

המסעדן דוד זהות ,בעלי מסעדת אנגלינה בהוד השרון ,מספר על
המטבח הצרפתי ותרבות השירות בארץ “ בצרפת המלצרים אולי
יותר מקצועיים ,אבל מה שבטוח זה שהם לא נחמדים כמו הישראלים“

העבודה מעל ומעבר למצופה.
ממוזס המשכנו למסעדת אחלה בכפר סבא ,בבעלות
יואב אדוארד .המסעדה ,שיודעת לפנק חיילים במדים
בכל יום עצמאות ,מפנקת את האורחים שלה בכל ימות
השנה .פתחנו עם מבחר ענק של סלטים שכיסו כל
סנטימטר פנוי על השולחן וחומוס מעולה (לא להתבלבל
עם חומוס אחלה כי זה ממש לא אותו דבר) .המשכנו
עם שישליק קבב מעולה ואנטריקוט ששימח את הבטן
בצורה בלתי רגילה וסיימנו את בוואריה (אמיתית ,לא
מקופסה).
את שבוע המסעדות שלי סיימתי עם האישה והילדים
במסעדת לבן בירושלים .המסעדה ,ששוכנת בבניין
של הסינמטק ,צופה אל חומות העיר העתיקה ומגישה
תפריט איכותי של פסטות ופיצות יחד עם מנות בשר
משובחות בהכנה מוקפדת של השף שגיא אזולאי.
מעל הכל אני מוכרח לציין את חווית השירות .המלצר
שלנו ,שלמד בבצלאל ועוסק בציור ,לא רשם את
ההזמנות שלנו ובכל זאת לא פספס אף הזמנה .השירות
היה מהיר ואדיב והמנות היו חגיגה של טעמים וריחות.
מכל המנות שטעמנו אנחנו ממליצים במיוחד עם
הנקניקיות הבשרניות וכריך הרוסטביף וכמובן על קינוח
הדגל של לבן  -גלידת טחינה עם חלבה .יחד עם קפה
מאורו זו חגיגה שתשמח כל קיבה.
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גילוי נאות .את הצרפתית הבסי־
סית הידועה לי למדתי בשיעורים
פרטיים בתור ילד ,אך אני שובר
את השיניים עד היום בכל פעם שאני מנסה
לדבר בשפתו של נפוליאון .בדיוק לשם כך,
הלכתי לבקר באנג’לינה של דוד זהות ()45
בהוד השרון“ .בפריז ,בניגוד למסעדה ,אתה
יכול להיכנס לביסטרו ולהתחיל לדבר עם
האנשים האחרים שיושבים שם .ביסטרו הוא
מקום של אווירה מאוד נעימה ולא פורמא־
לית” ,הוא אומר.
מה מאפיין בעיניך את המטבח
הצרפתי?
“זה מטבח מאוד מגוון והוא תלוי באזור
הגיאוגרפי .בצפון יותר קרוב לגבול עם
גרמניה איפה שקר ,יש מנות יותר כבדות,
ובדרום יש מנות שיותר מזכירות טעמים
מהים התיכון .חשוב להבין ,אצל הצרפתים
הכל סובב סביב האוכל .כבר כשהם קמים
הם חושבים על איזה יין הם ישתו היום ומה
הם יאכלו בארוחת הערב”.
ככל שניסיתי להתמקד בראיון ראי־
תי שמדובר במשימה קשה לנוכח המנות
היפות שהיו על השולחן .לבסוף נשבר־
תי וטעמתי אותן ,מה שהפך את הראיון

למהנה בהרבה ,אך גרם לי גם לא מעט
רגשות אשמה תזונתיים .לא יכולתי שלא
לתהות כיצד בצרפת שבה אוכלים בבוקר
בגט עם חמאה וממשיכים את היום עם
קרם ברולה חולים הרבה פחות במחלות
לב לעומת ישראל“ .יש מחקרים שאומ־
רים שזה בגלל היין האדום שהם שותים
עם הארוחה” ,הוא אומר.
ובארץ לא מזמינים יין עם הארוחה?
“האמת שבשנים האחרונות גם בישראל
יין הופך להיות לחלק חשוב מהארוחה.
בכדי להנגיש את היין החלטנו לפתוח
קטגוריה של קראף .זה פחות מבקבוק ,אבל
יותר מכוס .יש למשל זוגות שרוצים יותר
מכוס ,אך לא בקבוק שלם”.
איך אפשר להסתדר עם התחרות
שאתרי הקופונים השונים מציעים?
“אנחנו לא מאמינים בקופונים ,זה פוגע
ביכולת שלך לתת את התמורה שאתה
רוצה ולשמור על הרמה של האוכל .הכל
מאוד מתייקר עכשיו ,גם המצרכים וגם
החשמל ועם קופון קשה לשמור על הרמה.
הקהל של הקופונים הוא לאו דווקא מהל־
קוחות הקבועים שבאים לפה כמה פעמים
בשבוע ,בסוף אתה יוצר לעצמך קהל שרק

מחכה לקופון הבא ולא בא בלי .זה מצב
מאוד בעייתי”.
לא יכולתי שלא לתהות האם מי שעלה
מצרפת ,לא עשה ייבוא של קונספט השי־
רות הצרפתי“ .השירות בצרפת אולי קצת
יותר מקצועי ,אבל השירות בישראל הרבה
יותר לבבי .לא חסרים מלצרים מקצו־
עיים בצרפת ,אך הם מחמיצים פנים וחשוב
להעניק שירות עם חיוך ,בזה השירות
הישראלי הרבה יותר טוב”.
למרות החיוכים ,הלקוח הישראלי לא
מתלונן יותר לעומת הצרפתי כאשר הוא
צריך לחכות בין המנות?
“בצרפת אמנם יש יותר סבלנות לחכות
למנות במהלך הארוחה ,אך לצרפתים יש
הרבה יותר ימי חופשה וזמן פנוי .שים
לב שהמילה חופשה בצרפתית קיימת רק
בצורת הרבים ולא בצורת היחיד ,זה אומר
משהו על תפיסת הפנאי שלהם”.
לסיום ,אלו מנות תיקח אתך לאי
בודד?
“בגט עם חמאה ,פילה בקר טוב שמתו־
בל בצורה מינימלית וטארט לימון כמו
שהקונדיטורית שלנו מכינה”.
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