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ייצוגית נגד "מקדונלד'ס" ו"בורגראנץ'":
אינן מגישות קנקני מים ללקוחותיהן
בתביעה נטען כי החברות אינן ממלאות אחר הוראות חוק המים הצוננים ומאלצות
בכך את לקוחותיהן לרכוש מהן משקאות שונים היקף התביעה 65 :מיליון שקל
"מקדונלד'ס" ו"בורגראנץ'" אינן ממלאות
אחר הוראות חוק המים הצוננים ומאלצות
בכך את לקוחותיהן לרכוש מהם משקאות
שונים בכסף רב .כך נטען בתביעה ובקשה
לאישורה כייצוגית שהוגשה כנגד חברות
"אלוניאל" המפעילה את רשת "מקדונלד'ס"
( 180סניפים) ו"אורגד -ח.ש.ן" המפעילה את
רשת "בורגראנץ"( 107סניפים).
לדברי המבקשים ,אור חרוש ודורון שני ,חוק
המים הצוננים קובע כי בכל מקום בו מוגש
אוכל  -חובה להגיש קנקן מי שתייה צוננים
לכל לקוח ללא תשלום ,ואולם "מקדונלד'ס"
ו"בורגראנץ'" מעדיפות את הרווח הכלכלי על
פני ציות להוראות החוק ,ומבדיקה שנערכה
ב 27-סניפים של "מקדונלד'ס" וב 13-סניפים
של "בורגראנץ'" עולה כי באף אחד מהסניפים
הללו לא מוגשים ללקוחות קנקני מי שתייה
צוננים ,ולעתים ורק לאחר שהלקוחות

נאלצים להטריח עצמם ולבקש זאת מיוזמתם
ובמפורש ,מסופקות להם כוסות מים.
המבקשים מציינים עוד כי שאלו באשר
לניסיונם של לקוחות אחרים מבין מכריהם
והסובבים אותם ,וכולם ללא יוצא מהכלל
אישרו כי מעולם לא הוגשו להם מי שתייה
צוננים בסניפי "מקדונלד'ס" ו"בורגראנץ'".
בבקשה נאמר כי שתי הרשתות מנעו
מלקוחותיהן הטבה ממנה היו זכאים ליהנות
ללא תשלום ,ואפילו נאמר כי מי ברז הם
בחינם ,הרי למי שתייה צוננים יש ערך לא
מבוטל.
לכל הפחות ,נאמר בבקשה ,ניתן להעריך
את שווי ההטבה שנמנעה מהלקוחות בשווי
בקבוק מים מינרלים הנמכר ברשתות המזון
הללו בסך של תשעה שקלים ,או בשווי
משקאות אחרים שעלותם בהנחה שמרנית
משתווה למחירו של בקבוק מים מינרלים

"סופר-פארם" נתבעת בטענה ששיווקה שקיות אחסון
חלב אם פגומות והסתירה את המידע מלקוחותיה
לבית המשפט המחוזי מרכז הוגשה תביעה
ובקשה לאישורה כייצוגית כנגד "סופר-
פארם" בטענה ששיווקה שקיות אחסון
חלב אם פגומות ,ונמנעה מליידע על כך את
לקוחותיה .הנזק המצרפי לחברי הקבוצה
המיוצגת מוערך בכ 13-מיליון שקל.
בתביעה נאמר כי "סופר-פארם" מייבאת
ומשווקת שקיות לאחסון והקפאת חלב אם
תחת מותג בבעלותה הידוע בשם "לייף".
אולם במשך תקופה ארוכה היא שיווקה
את שקיות האחסון תוך ידיעה ברורה כי הן
פגומות ,הסטריליות שלהן נפגמה ,והן אינן
ראויות לשימוש כיוון שקיימים בהן חורים.
בשל הליקוי האמור ,עם הפשרת חלב האם
לאחר הקפאתו ,נוזל החלב מהשקיות ואף
החלב העודף הנותר בשקית אינו ראוי עוד
להינתן לתינוק.
לטענת התובעת ,עו"ד מורן מרקוביצי-
C

דהן ,הנתבעת הפרה את חובתה להסיר
את שקיות האחסון ממדפיה באופן מיידי
כשנודע לה שהן פגומות .כמו כן היא ניסתה
להיפטר ממלאי השקיות במסגרת מבצע
שיווקי ,לאחר שכבר החליטה להסיר את
השקיות ממדפיה.
התובעת ,המיוצגת על ידי עוה"ד אבנר
גבאי ועמית שניצר ,טוענת כי שאיבת
חלב אם לצורך אחסונו והקפאתו כרוכה
באי נעימות פיסית ,לעתים בכאב ובפציעות
קלות ,בהשקעת זמן ניכר ובתחושות של אי
נוחות .אולם הידיעה שהדבר יאפשר לאם
להמשיך ולהזין את תינוקה בחלב אם למרות
היעדרותה מהבית  -מעודדים ומתמרצים
יולדות רבות לשאת בסבל ובאי הנוחות
הכרוכים בשאיבת החלב.
תגובת "סופר-פארם"" :טרם קיבלנו את
כתב התביעה .כשנקבלה נגיב בהתאם".

בודד.
לדברי המבקשים ,באמצעות עו"ד רם
גורודיסקי ,אין מצוי בידיהם המידע המלא
והדרוש להיקף מכירות המשקאות בסניפי
"מקדונלד'ס" ו"בורגראנץ'" ,ואולם בהערכה
שמרנית ומצמצמת הנזק המצרפי לצורך
התביעה הייצוגית מגיע לסך של כ 65-מיליון
שקל.
בנוסף לסעד הכספי מתבקש בית המשפט
להורות ל"מקדונלד'ס" ו"לבורגראנץ'" להגיש
לכל לקוח קנקן מי שתייה צוננים ללא תשלום
ולהקים מערך פיקוח ובקרה הולם ,שיוודא כי
הוראות חוק מים צוננים מקוימות במלואן.
לפיכך ,נאמר בבקשה ,בנובמבר  2010הונחה
על שולחן הכנסת הצעת חוק בניינים ציבוריים
(מתקני שתייה למים צוננים) אשר כללה
הצעה לפיצוי ללא הוכחת נזק בגין הפרת
חובת הגשת המים הצוננים .ואולם הצעת
החוק טרם התקבלה והמצב העגום של אי-
ציות לחוק והיעדר אכיפה ,נותר בעינו.
תגובת "מקדונלד'ס"'" :מקדונלד'ס' מגישה
כוסות מים לכל לקוח המבקש בכך" .תגובת
בורגראנץ' לא התקבלה עד סגירת הגיליון.

עיקריות
"אקרמן" תובעת את "בסנינו גרופ" :משווקת
את וודקה "גרייגוס" עם הברקוד שלה
עמוד 2

ייצוגית נגד "טמפל בר" בטענה
לגביית דמי אבטחה בניגוד לחוק
עמוד 3

מחקר בבריטניה :מס של  20%על
משקאות ממותקים יפחית את מספר
הסובלים מהשמנת יתר
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"אקרמן" תובעת את "בסנינו גרופ" :משווקת
את וודקה "גרייגוס" עם הברקוד שלה
"אקרמן" טוענת במחוזי כי מתחרתה מטעה את הצרכנים וחושפת אותה לתביעות מבקשת
מבית המשפט לחייב את "בסנינו גרופ" לאסוף את הבקבוקים ולשלם לה פיצויים בסך  200אלף שקל
חברת "מ .אקרמן" ,מחברות הייבוא
וההפצה של משקאות אלכוהוליים בישראל,
טוענת כי לאחרונה נדהמה לגלות כי חברת
"בסנינו גרופ" שבבעלות ג'ורג' בסנינו,
המייבאת ומשווקת משקאות אלכוהוליים,
משווקת ברחבי הארץ בהיקפים מסחריים
ניכרים ,בקבוקי וודקה "גרייגוס" המסומנים
בברקוד שלה (הברקוד הוא "תעודת הזהות"
הממוחשבת של הספק המופיעה על גבי
המוצר) .לטענתה" ,בסנינו" משווקת את
הבקבוקים הנושאים את הקידוד המטעה
הן לקמעונאים ,והן לצרכני קצה בנקודות
המכירה בכל רחבי הארץ.
בתביעה שהגישה לבית המשפט המחוזי
בתל אביב טוענת "אקרמן" כי המדובר
בהטעיה רבתי ,ולמעשה המוצרים שהנתבעים
מייבאים ומשווקים נושאים את "תעודת
הזהות" הממוחשבת שלה ,ובכל נקודות
המכירה בהן נסרק הברקוד של המוצר ,מזוהה
המוצר כוודקה "גרייגוס" המשווק על ידה.
בתביעה נאמר כי הנתבעים אינם ספקים
מאושרים של רשתות השיווק הגדולות,

ומוצריהם אינם מאושרים לשיווק ברשתות,
ואולם מוצר של הנתבעים הנושא את "תעודת
הזהות" הממוחשבת של התובעת  -יזוהה
כמוצר שלה ויוכל להיכנס לרשתות השיווק
באופן בלתי פורמלי.
לדברי התובעת אין ספק שזהו מניע עיקרי
הניצב מאחורי ניסיון הנתבעים ליטול
לעצמם את "תעודת הזהות" הממוחשבת
שלה .לטענתה ,כתוצאה משיווק המוצר של
הנתבעים תחת הברקוד שלה ,עלולה להיגרם
הטעיה רבתי.
התובעת טוענת ,באמצעות עו"ד ד"ר שלמה
כהן ,כי מוצרים שיגיעו לרשתות השיווק
ולנקודות המכירה ייסרקו ויזוהו כמוצרים
שלה ,והדבר עלול לשבש את ההתחשבנויות
מולה ואת מעקב המלאי ,ההספקה ,וההחזרות
של מוצרים.
חמור מכך ,נטען ,מכיוון שהמוצרים נושאים
את "תעודת הזהות" הממוחשבת שלה ,אם
מוצרים ששיווקו הנתבעים ייפגמו בשל תנאי
אחסון לקויים ,ניתן יהיה לייחס לתובעת את
שיווקם של מוצרים אלה והיא תהיה חשופה

לתביעות על לא עוול בכפה.
אשר על כן ,מתבקש בית המשפט לצוות על
הנתבעים לחדול ולהימנע מכל ייבוא ושיווק
של מוצרים הנושאים את הברקוד המזהה את
התובעת או מכל שימוש אחר בברקוד המזהה
אותה לרבות הברקוד המכיל קוד משווק
שלה או ברקוד המזהה את וודקה "גרייגוס"
שמשווקת התובעת.
בנוסף מתבקש בית המשפט לצוות
על הנתבעים לאסוף את כל הבקבוקים
המסומנים בברקוד של התובעת ששווקו על
ידם ולהסיר מהם את התוויות הנושאות את
הברקוד של התובעת ,כך שהבקבוקים יחזרו
לשוק רק לאחר הסרה והחלפה של התוויות,
וכן לחייב את הנתבעים למסור דוח לתובעת
על היקפי השיווק של המוצרים הנושאים
ברקוד המזהה את התובעת ,ולשלם לתובעת
פיצויים סטטוטוריים בסכום המקסימלי בגין
הפרת זכויותיה בשלב זה בסכום של  200אלף
שקל.
ג'ורג' בסנינו ,הבעלים של "בסנינו גרופ",
בחר שלא להגיב.

מזון וסביבה

"יוניליוור" עברה לשימוש במתנול
במקום מזוט באתר החברה בחיפה
המתנול הוא דלק נקי ללא תכולת גפרית ,כתוצאה מכך אינו מייצר תחמוצות גפרית בזמן
הבעירה עינת גבריאל ,יו"ר ומנכ"ל "יוניליוור ישראל" :כחברה שתחום הקיימות הוא אחד
מערכי הליבה של פעילותה ,אנו פועלים כל העת לצמצום השפעתנו על הסביבה
"יוניליוור" החלה להשתמש במתנול
במקום מזוט באתר החברה בחיפה .המעבר
לדלק חלופי נקי ששריפתו אינה מייצרת פיח
ותחמוצות גפרית ,התבצע בתום פרויקט
שארך שנתיים בשיתוף עם "דור כימיקלים"
המספקת את המתנול .לצורך כך ,התקינה
"יוניליוור" שלושה מחוללי קיטור חדשים
של חברת "שקד אנרגיה" ,הפועלים על
מתנול במקום מזוט .כתוצאה מכך הופחת
משמעותית השימוש במזוט באתר.
הקיטור משמש את כל המחלקות במפעל,
ולצורך ייצור הקיטור בדוודים יש צורך
בשריפת חומר בעירה לחימום המים .על פי
רוב ,חומר הבעירה המשמש למטרות אלה
הוא מזוט.
המתנול ,אותו מספקת "דור כימיקלים" ,הוא
דלק נקי ללא תכולת גפרית ,כתוצאה מכך אינו
C

מייצר תחמוצות גפרית בזמן הבעירה .הרכבו
הכימי מכיל מספיק חמצן ,כך שניתן לייצר
באמצעותו בעירה עם כמות אוויר קטנה ,ובכך
לצמצם משמעותית את היווצרות תחמוצות
החנקן .בנוסף ,בעירת המתנול היא מושלמת
ובכך יש ניצול מקסימלי של האנרגיה האצורה
בו ואין היווצרות פיח בארובה (תוצר של
שריפה לא מושלמת).
"לאחר ההחלפה למתנול ,בדיקת פליטת
המזהמים בארובות מערכות ייצור הקיטור
הראתה שיפור ניכר בכל הפרמטרים הנמדדים,
אשר כוללים ריכוז חלקיקים באוויר ,תחמוצות
חנקן ותחמוצות גפרית" ,נמסר מ"יוניליוור".
ענת גבריאל ,יו"ר ומנכ"ל "יוניליוור ישראל":
"פרויקט זה מצטרף לפרויקטים אחרים
בתחום הסביבה שכבר חנכנו כגון פרויקט
ההתנתקות מהים באתר חיפה וחניכת

המערכת החדשה לטיהור שפכים באתר
צפת .כחברה שתחום הקיימות הוא אחד
מערכי הליבה של פעילותה ,אנו פועלים כל
העת לצמצום השפעתנו על הסביבה .החברה
תמשיך לנקוט בצעדים לשיפור בתחום זה".
עוזי עובדיה ,סמנכ"ל שיווק ב"דור
כימיקלים"" :החברה פועלת לקידום המתנול
כדלק חלופי וגאה בשיתוף הפעולה עם
'יוניליוור' ,שהרימה את הכפפה ועברה לשימוש
במתנול .השימוש במתנול כדלק חלופי לדוודי
קיטור וחימום שמן תרמי מאפשר למשתמשים
להקטין את עלויות האנרגיה שלהם ,תוך
עמידה מלאה בדרישות ההולכות ומחמירות
של חוק אוויר נקי .אנו ממשיכים לקדם את
השימוש במתנול ומעודדים מפעלים נוספים
להסב את מערכות האנרגיה שלהם לעבודה
במתנול".
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"בטר אנד דיפרנט" נתבעת בטענה שהשם
"חמאת בוטנים" לא תואם לתכונות המוצר
תגובת החברה :שם המוצר מופיע באותיות גדולות ,תוך ציון מרכיביו ,ואין כלל ניסיון להטעיה
המוצר ששמו "חמאת בוטנים" הינו בפועל
ממרח בוטנים מתוק ,כך נטען בתביעה ובקשה
לאשרה כייצוגית נגד "בטר אנד דיפרנט".
המבקש דרור אביטל טוען כי רכש את המוצר
של הנתבעת המכונה בשם "חמאת בוטנים
מתוקה"  ,ובפועל הסתבר לו כי אין המדובר
בחמאת בוטנים אמיתית המסומנת בהתאם
להוראות התקן ,וכי מדובר במוצר ששמו אינו
תואם את תכונותיו.
לדברי אביטל ,המוצר הנחזה להיות חמאת
בוטנים אמיתית אינו תואם לשמו ואינו אמיתי
כלל וזאת באשמתה המוחלטת של הנתבעת,
שהטעתה את הצרכן באשר למהותו וטיבו של
המוצר בניגוד להוראות התקן .המבקש ,המעיד
על עצמו כחובב חמאות בוטנים ,טוען כי כאשר
בחן את אריזת המוצר הבחין כי תכולת הבוטנים
במוצר הינה  ,72%כמות אשר נראתה לו בלתי
ריאלית למוצר שכינויו "חמאת בוטנים" וכי
פרט לשומן הבוטנים הוסף למוצר שומן.

לטענת המבקש הסתבר לו כי קיים תקן רשמי-
חלקי למוצרים מסוג חמאות בוטנים למיניהן
כאשר תכולת הבוטנים המינימלית במוצרים
המתכנים "חמאת בוטנים" לא תקטן מ90%-
ושאר התוספות יהוו  10%מסך המוצר.
התובע בדק מוצרים מתחרים של חברות
שונות ומצא כי במוצרים אלו תכולת הבוטנים
הינה בשיעור של  90%כאשר שאר התוספות
מהוות שיעור של  10%מסך המוצר.
לדברי המבקש ,באמצעות עוה"ד טלי לופו
ושרון ענבר-פדלון ,במוצר של הנתבעת נתגלה
חסר משמעותי של בוטנים בשיעור של 18%
לעומת תוספות של סוכרים ושומנים ומייצבים
בשיעור חריג של .28%
המבקש סבור כי המדובר באחיזת עיניים
כאשר מדובר במוצר ששמו "חמאת בוטנים"
ואולם אין מדובר במוצר שכזה כי אם בממרח
בוטנים מתוק ,וכי ברור לו כי זו הסיבה בגינה
בחרה הנתבעת בכותרת המטעה של המוצר

בשל חששה כי הצרכנים יידעו כי אין המדובר
בחמאת בוטנים אמיתית.
בית המשפט מתבקש לחייב את הנתבעת
לפצות את הצרכנים בגין נזקיהם הממוניים
המתבטאים ב 50%-ממחירו של המוצר דהיינו
בסכום של  5.5שקלים (מחיר המוצר  11שקל)
ובגין נזקיהם הבלתי ממוניים המתבטאים
בעוגמת נפש .סכום התביעה המצרפי מוערך
ב 10-מיליון שקל.
בית המשפט מתבקש בנוסף להורות לנתבעת
להסיר את המוצר מהמדפים ,לתקן את
הליקויים ולסמן את מוצריה כנדרש.
צביקה בש ,מהנהלת "בטר אנד דיפרנט",
מסר בתגובה" :יש לנו מוצר אחר שנקרא
'חמאת בוטנים טבעית' ,וזו מכילה 100%
בוטנים .המוצר המדובר נקרא 'חמאת בוטנים
מתוקה' ,ומיועד בעיקר לאפייה .שם המוצר
מופיע באותיות גדולות ,תוך ציון מדויק של
מרכיביו ,ואין כלל ניסיון להטעיה".

ייצוגית נגד "טמפל בר" בטענה
לגביית דמי אבטחה בניגוד לחוק

C

מזון מוסדי

מוצרי "טבעול" לשוק המקצועי
קיבלו כשרות בד"ץ העדה החרדית
"אסם נסטלה פרופשיונל" ,החטיבה
המקצועית של קבוצת "אסם" הודיעה
על קבלת כשרות בד"ץ עדה
חרדית עבור ארבעה מוצרים
בקטגוריית "טבעול" שנועדו
לשוק המקצועי :שניצל תירס
באריזת  7.5ק"ג ,שניצל מן
הצומח באריזת  7.5ק"ג,
נקניקיות מן הצומח באריזת
 5ק"ג ושניצל מן הצומח
באריזת  1ק"ג.
מהחברה
נמסר
כן
שלאחרונה עברו גם כל

מוצרי סלטי "צבר" עבור השוק המקצועי
לכשרות בד"ץ העדה החרדית.
צילום :סטודיו אסם

תביעה ובקשה לאישורה כייצוגית בסכום
מצרפי של כ 30-מיליון שקל הוגשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב כנגד חברת "ששון
טמפל בר" ,בטענה לגביית תשלום חובה בסך
שני שקלים לכל סועד בגין אבטחה ,מבלי לציין
חיוב זה במחיר הכולל של המנות או המשקאות
המוזמנות על ידי הסועד אלא כתוספת נפרדת
לחשבון ,וזאת מבלי שניתנה לסועד אפשרות
מעשית לוותר על תשלום זה .החברה מפעילה
רשת פאבים איריים" ,טמפל בר" ,המונה חמישה
סניפים.
לטענת התובע ,עודד דנקה ,הנתבעת נוהגת
לציין בתחתית החשבון אותו היא מגישה
ללקוחותיה עם סיום הארוחה ,את הסכום
הכולל לתשלום ,הכולל בנוסף לתשלום עבור
הארוחה תשלום חובה נוסף בסך שני שקלים
לכל סועד בעבור דמי אבטחה.
בתביעה נאמר כי התשלום עבור דמי אבטחה
מופיע בשורה נפרדת בחשבון לפני פירוט המנות
שהוזמנו והוא מתווסף לחשבון ,כך שהסכום
לתשלום כולל אוטומטית גם את דמי האבטחה,
וכל זאת בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן
והנחיות הממונה על הגנת הצרכן בעניין זה.
לדברי התובע ,באמצעות עו"ד מאור בן דוד,
על פי הוראות החוק והנחיות הממונה ,יש להציג
ולנקוב במחיר הכולל של נכס או שירות את כל
התשלומים בעבור הנכס או השירות ,לרבות
כל תשלום נלווה שאין לצרכן אפשרות מעשית

לוותר עליו ,זאת על מנת למנוע הטעיה של
הצרכן הנובעת מהצגת המחיר בצורה חלקית
ומטעה.
התובע מציין כי נתקל בתופעה בסניף הנתבעת
ב"קניון  "Gבכפר סבא .התובע מבקש לייצג
את כלל לקוחות הנתבעת שביקרו בסניף זה
במהלך התקופה מאז פתיחת המסעדה ב2009-

ועד היום ושילמו דמי אבטחה .התובע מציין
כי במסעדה כ 300-מקומות ישיבה ומבקרים
בה בממוצע כ 200-לקוחות מדי יום ,ולכן הוא
מעריך את סכום התביעה המצרפי בכ 30-מיליון
שקל.
את תגובת "טמפל בר" לא ניתן היה להשיג עד
לסגירת הגיליון.

שניצל תירס

אין לצלם ,להעתיק ,או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה ,או חלקים ממנו ,ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!
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ביקור פתע

מהטובות בגליל

צילום :אלי פרכטר יח"צ

מי שהמליצו לנו על ביקור באתר הנופש
"בית וקיט" בקיבוץ לוחמי הגטאות ועל
ארוחת הבוקר שלהם ,טענו שמדובר
בארוחת הבוקר הטובה ביותר בגליל.
איננו יודעים אם זו אכן ארוחת הבוקר
הטובה ביותר בגליל ,אך ללא ספק זו אחת
מארוחות הבוקר הטובות ,המעניינות
והמושקעות ביותר החבל ארץ זה.
הביקור שלנו במסעדה הוכיח שוב כי
לא רק שאין טוב ממראה עיניים ,אלא
גם שאין טוב מלחוש מה זו תאווה לחיך.
ארוחת הבוקר כולל יותר מ 50-מנות
שונות מתוצרת המקום ושל יצרני בוטיק
אחרים מאזור הגליל.
מנות הארוחה הן על בסיס קבוע
ואליהן מצטרפות מדי יום מנות מקוריות
שמרכיביהן משתנים לפי עונות השנה,
חומרי הגלם הקיימים בשוק והשראת
עובדי המטבח.
בין המנות המוגשות ניתן למצוא עלי גפן
ממולאים בגבינות עיזים מתובלות ,סלט
גרגרי חומוס וחסה מסולסלת ,סלט סלרי
בתפוזים ,סלט חיטה ,שום מקורמל ביין,

לימון כבוש ,ראשי שום בחומץ ,חצילם חיים
כבושים ,אגסים ביין ,שכבות סלט קינואה,
ביצים כבושות ,מגוון לחמים הנאפים
במקום וגם עוגות ומרקחות תוצרת בית,
ביניהן ריבת עלי ורדים מיוחדת .את

רצועות דלורית אפויה עם בצל קצוץ ותבלינים

הארוחות מלווים לחמים תוצרת בית.
כאשר הרשימה מתארכת ,עולים ספקות
באשר לטיב ולאיכות .אבל נדגיש שוב:
המגוון הוא אמנם עצום אבל ניכר שכל
מנה טופלה כאילו הייתה "בת יחידה"
– מבחינת ההשקעה במראה ,בבחירת
חומרי הגלם ובאופן שילובם עד ליעד של
הטעם המבוקש.

ניכר שתשומת הלב הרבה ניתנה לא
רק למנות הנפלאות ,אלא גם לאווירה
ולתפאורה .מבנה המסעדה צבוע בצבעים
עדינים ,על שולחן מרכזי מוגשות עשרות
מנות בשלל צבעים בכלי חרס ייחודיים,
ברקע מתנגנת מוסיקה חרישית .קירות
המסעדה מעוטרים בתמונות מוגדלות
בשחור לבן מארכיון הקיבוץ.
כל זה ,יחד עם השלווה ,הרוגע והצמחייה
שמסביב הופכים את הביקור לחוויה של
ממש .אין דרך טובה יותר להתחיל את
היום.
הלנים בכפר הנופש אינם משלמים עבור
התענוג .המקום פתוח בימים ב'-ו' גם למי
שאינם מתארחים במקום – במחיר של 70
שקל.
מ.א.
"בית וקיט"
קיבוץ לוחמי הגטאות
טלפון04-9933271 :

מוצרים חדשים

צילום :יח"צ

C

חברת ''יכין'' משיקה תורמוס
עשיר בחלבונים ללא חומר
משמר.
מחיר 5.99 :שקל ( 560גרם).

צילום :מורג ביטן

"קולומבוס" עם טעמים מהעולם

חדש מ''יכין'':
גרגירי תורמוס

חברת ''סיימן'' ,יבואנית מוצרי
מזון מצרפת ,משיקה חרדל דיז'ון
מקורי תוצרת חברת "מיילי" –
בבקבוק לחיץ .ב"סיימן" מציינים
כי '"מיילי' היא מקור החרדל דיז'ון
בצרפת  -חלוצת מוצרי החרדל
ברחבי העולם ,אשר ''המציאה''
את החרדל לפני כ 250-שנה.
מוצר חדש שמושק :חרדל דיז'ון
בתוספת דבש – בבקבוק לחיץ.
שני המוצרים משווקים בבקבוק
 295גרם .מחיר 18.5 :שקל.
צילום :מורג ביטן

"קולומבוס" משיקה סדרת
חטיפים בקטגוריה חדשה:
"טעימה מ – "....אריזות אישיות
קטנות במגוון טעמים ומרקמים
ממדינות שונות.
בשלב הראשון יושקו חמישה
טעמים :בוטנים מצופים
בטעם תירס (אינדונזיה),
בוטנים מצופים בטעם גריל
(יפן) ,בוטנים מצופים בטעם
צ'ילי (מכסיקו) ,חטיפי אורז
אקזוטיים (תאילנד) ונשנושי
שעועית פיקנטי (סין).

חברת "שף הדרך" משיקה מנה עד שנתיים ,להוציא בשעת
בטעם חדש" :נתחי שווארמה" הצורך ולחמם ברגע ללא צורך
– נתחי שווארמה
במיקרוגל ,תנור,
עם
מוקפצים
גז או אפילו מים
אדמה
תפוחי
חמים" ,מציינים
בתיבול מזרחי.
בחברה ומוסיפים
" ס ד ר ת
כי "בזכות שקית
ה א ר ו ח ו ת
הפטנט החדשנית,
שמחממות את
הארוחה הארוזה
"נתחי שווארמה"
עצמן ברגע של
בחמגשית הרמטית
'שף הדרך' עשויות מחומרים מחממת את עצמה תוך דקות
טבעיים בלבד ואינן מכילות ספורות ,תוך שימוש בכמות
חומרים משמרים .את המנה קטנה של מים".
האישית ,ניתן לאחסן ללא קירור
מחיר 35 :שקל.
צילום :חגית גורן

"קולומבוס" יוצאת
עם חטיפים אישיים
במגוון טעמים
ממדינות שונות

"שף הדרך" מציעה מנת
"נתחי שווארמה"

"סיימן" משיקה
חרדל דיז'ון
של "מיילי"
בבקבוק לחיץ

חרדל דיז'ון – רגיל ובתוספת דבש

אין לצלם ,להעתיק ,או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה ,או חלקים ממנו ,ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!
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מסעדות מתחדשות

ניצחון למנות שקרדיולוג לא ימליץ
צילום :חיים יוסף

בחירת שם היא דבר מחייב .בפרט
כאשר השם הוא הצהרת כוונות .מסעדת
"לוקה – מטבח איטלקי" אשר במרינה
בהרצליה ,קיבלה את שמה ואת השראתה
מהעיירה הפסטורלית לוקה שבמחוז
טוסקנה שבאיטליה.
התיישבנו לשולחן מצוידים ברמת
ציפיות גבוהה .נקודת הפתיחה הייתה
טובה :המקום גדול ומרווח המשרה
על המבקרים אווירה נעימה וביתית.
למסעדה הגענו בעקבות תפריט חדש של
מנות חורפיות שיצר שף המסעדה דויד
גרויסמן.
לדברי גרויסמן "ההשראה ליצירת
מנות החורף החדשות נובעת מזיכרון
ניחוח החורף והגשם של צפון איטליה".
וב"לוקה" מוסיפים כי "זיכרון זה הניע
את השף ליצור מנות חמות ,ועשירות
בטעמים ,המבוססות כולן על חומרי גלם
איכותיים ומשובחים המגיעים היישר
מאיטליה".
עם תיאורים מבטיחים שכאלה הזמנו
תחילה סלט עגבניות  -לקט עגבניות
טריות וצלויות ,צנונית ,בצל ,זיתים על
יוגורט ביתי ושמן פסטו ( 42שקל) וסלט

תבשיל זנב שור ב"לוקה"

שורשים  -פרגולה בויניגרט תפוזים
וכמהין ( 39שקל) .סלטים היו צבעוניים
למראה ועשירים בטעם.
אחרי הסלטים נחה על שולחננו מנת
רביולי בשרים וירקות שורש ביין לבן,
מרווה ופרמז'ן ( 48שקל) .הרביולי היה
טעים ,אך סטנדרטי.
או אז הגיעו המנות המנצחות שכנראה
לא מומלצות על ידי קרדיולוגים ,אך למי
זה אכפת.
תבשיל לחי עגל ביין אדום ומייפל על
מצע פרגולה ( 91שקל) ותבשיל זנב שור
בבלסמי וירקות שורש על מצע פולנטה
תירס ( 89שקל) היו טעימות מאוד,
מתובלות באופן מדויק להפליא עם טעם

מתקתק שמאוד אהבנו.
מנות הסלטים והרביולי היו טובות ,אך
המנות העיקריות נסקו ממש לגבהים.
"לוקה" מציעה חמש מנות חורף חדשות:
שלוש מנות ראשונות ושני תבשילים.
את הברוסקטה קפונטה עם מוצרלה
באפלו ובלסמי מצומצם ( 42שקל) לא
הזמנו מטעמים מובנים של קיבולת.
בנוסף לאלה ,מגישה "לוקה" מדי שבוע
מנת ספיישל מתחלפת" .מנות הספיישל
שיוגשו יהיו מנות איטלקיות מסורתיות
שהתחברתי אליהן בעת שהייתי וביקוריי
הרבים בארץ המגף" ,מסביר גרויסמן.
בצאתנו מהמסעדה נשבה בריזה
מהמרינה ומזג האוויר אותת שהחורף
מתעכב .אבל אין בכך לבלבל אתכם.
את טעמי החורף של "לוקה" לא כדאי
להחמיץ.
מ.א.
"לוקה"
השונית  ,2מרינה הרצליה
טלפון09-9514000 :

"אביב-תעשיות מחזור" בעתירה למחוזי:

החלטת המשרד להגנת הסביבה לאסור הזרמת שפכים
מטוהרים תגרום לסגירת המפעל ולפיטורי  100עובדיו
"אביב-תעשיות מחזור" :מדובר בהחלטה חסרת מידתיות שתכליתה עונשית אין להחלטה
כל הצדקה סביבתית והיא אינה לתכלית מניעתית  -מאחר ולא נגרם בפועל כל נזק כתוצאה
מהזרמת שפכים לא מסוכנים בערכים המוזרמים אל בריכות האידוי
חברת "אביב-תעשיות מחזור" ,הבעלים
של מפעל מחזור בקבוקי פלסטיק הפועל
באזור התעשייה של רמת חובב ,טוענת כי
החלטת המשרד להגנת הסביבה ,האוסרת
עליה להזרים שפכים מטוהרים אל בריכות
האידוי של המועצה התעשייתית נאות
חובב ,תגרום למכת מוות מיידית למפעל,
סגירת שעריו ופיטורי  100עובדיו.
בעתירה שהגישה החברה לבית המשפט
המחוזי בבאר שבע לביטול החלטת ראש
ענף שפכים תעשייתיים במשרד להגנת
הסביבה ,נאמר כי סגירת המפעל תביא
לפגיעה קשה בתחום מחזור בקבוקי
הפלסטיק בישראל .זאת לאור העובדה כי
העותרת אינה רק מפעילת מפעל מחזור
אלא גם מערך לאיסוף בקבוקי פלסטיק
C

הפזור בכל רחבי המדינה ,מערך שיפסיק
את פעילותו באם ייסגר המפעל בעקבות
האיסור על הזרמת שפכיו לבריכות האידוי
של המועצה התעשייתית נאות חובב בהעדר
חלופה אחרת .בעתירה מצוין כי המפעל
ממחזר  800אלף בקבוקים מדי חודש
ותרומתו לאיכות הסביבה רבה מאוד.
לדברי העותרת ,לא יעלה על הדעת
להביא לסגירת מפעל כה חיוני לאיכות
הסביבה מבלי לאפשר לנציגיו להעלות את
טענותיהם .עוד סבורה העותרת ,כי העובדה
שהמפעל נדרש להפסיק את הזרמת
השפכים לבריכות האידוי באופן כמעט
מיידי ,מחזקת את הסברה כי תכליתה
האמיתית של ההחלטה שמשמעותה
סגירה דה-פקטו של המפעל הייתה עונשית

בשל הפרת תנאים כביכול .העותרת סבורה
כי על הענישה להיות בדרך המלך על ידי
הגשת כתב אישום ומתן אפשרות לנאשם
להתגונן ולבטח לא בדרך של נקיטת צעד
מנהלי ענישתי.
לדברי העותרת ,באמצעות עוה"ד קובי
בר-לב ויעל בארי ,אין להחלטה כל הצדקה
סביבתית והיא אינה לתכלית מניעתית,
מאחר ולא נגרם בפועל כל נזק כתוצאה
מהזרמת השפכים בערכים המוזרמים אל
בריכות האידוי ,וכאשר אחוז שפכי המפעל
אל מול סך השפכים המוזרמים לבריכות
האידוי בטל בששים ,והרכבו אינו כולל
שפכים מסוכנים.
תגובת המשרד להגנת הסביבה לא
התקבלה עד לסגירת הגיליון.
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אכל ושתה

מהאופרה של שטוקהולם לנמל עכו
נמל עכו ,השוק שהצמוד והסמטאות
הסמוכות אליו הוא מקום שנעים לחזור
אליו .המראות ,הריחות והטעמים אף פעם
לא נגמרים .מסעדת "אל מרסא" היה
סיבה מצוינת לחזור לעיר הנמל העתיקה.
שם המסעדה נגזר ממיקומה" .אל
מארסא" (המעגן) שוכנת על קו המים
בנמל עכו ,בסמוך לשוק העיר הססגוני,
בתוך מבנה המכס העותומאני ,אשר נבנה
על ידי הצלבנים בשנת  .1210המבנה ,שבו
קיר עתיק שלם מחומת עכו העתיקה,
משלב ישן לצד חדש  -עבר היסטורי
עתיק ומפואר לצד אווירה מודרנית שלווה
ונעימה .חלונות הזכוכית מאפשרים לצפות
בנמל ובים – אם בימי קיץ שלווים או בימי
חורף בהם המים גועשים.
מהחלונות ניתן לראות את סירות
הדייגים .בבוקר ,כששבים הדייגים מלב
ים עם סחורה טרייה ,מקבל את פניהם שף
עלאא מוסא ,בעל המסעדה יחד עם אחיו,
שמסמל תופעה חדשה בעולם הקולינריה
בארץ  -שפים צעירים ערבים אשר התפתחו
יחד עם עולם המסעדנות העכשווי .מוסא
בוחר את הדגים ופירות הים שמגיעים
טריים – הישר למטבח המסעדה.
מוסא ,יליד עכו ,החל לבשל בהיותו בן 14
וכבר בגיל  19עבד כסו-שף במסעדה של
שף דניאל זך "כרמלה בנחלה" בתל אביב.

בהמשך עבד במסעדת "מרתף האופרה"
בשטוקהולם בעלת כוכב "מישלן" –
אחת המסעדות הנחשבות והיוקרתיות
בשבדיה.
בהרכבת המנות מתבסס מוסא על חומרי
גלם עונתיים מהים ומשוק עכו הסמוך,
בעזרתם יצר תפריט בעל השפעות חובקות

מסעדת "אל מרסא"

עולם ,שספג במטבחים השונים בהם עבד.
בבואנו למסעדת רחבת הידיים המליצו
לנו על ארוחת טעימות – חצאי מנות
בהתאם למידת הרעב והתאווה .בין המנות
הראשונות הזמנו אנשובי כבוש בשמן זית,
צדפות מוקרמות עם גבינת פרמזן ,שום

שמן זית ולימון ,סלט עלי תרד שהוגש עם
פטריות וגבינה בסגנון חלומי (תיבול עדין
עלים מאוד קריספים) .מנות טעימות .מעט
גבוה מהן נמקם את מנת שרימפס כבוש -
מנה מצוינת שהוגשה עם ארטישוק ,רוטב
חמצמץ עדין .תענוג לחיך.
מנת הביניים הייתה קוקי סן ג'ק שהוגש
ברוטב בטטה – טעם עדין עם נגיעת חמאה.
מבלי להיסחף :טעם אלוהי.
בעיקריות נהנינו מפילה דניס עשוי בגריל
עם פריקי ושני רטבים בצד .הדניס טופל
נכון ,לא היה יבש .הפריקי הייתה תוספת
לא שגרתית ונחמדה.
חתמנו עם כנאפה הבית עם סירופ ורדים
וזעפרן .ניכר היה שהמנה טרייה ונעשתה
בו במקום – ועל כן הייתה כה טעימה.
יחד עם בקבוק שרדונה מסדרת גמלא
של יקב "רמת הגולן" ובקבוק גדול של
"סן פלגרינו" הארוחה הסתכמה ב390-
שקל לזוג.
הנוף והמיקום הם רק התוספת – "אל
מרסא" היא מסעדה מומלצת בכל מקרה.
מ.א.
"אל מרסא"
עכו העתיקה ,נמל הדייגים
טלפון04-9019281 :

יין

יקב "דלתון" השיק את עלמה  2011ואת קברנה
רזרב  2011עם התווית הממותגת החדשה של הסדרה

C

צילום :יגאל עמר

יקב "דלתון" השיק את עלמה  2011ואת
קברנה רזרב  .2011עלמה  2011הוא ממסך
( )Blendשל  58%מרלו ו 42%-קברנה
סוביניון.
באשר לתהליך הייצור נמסר מהיקב" :עם
סיום התסיסה האלכוהולית עברו היינות
תסיסה מלולקטית ולאחר התיישנות של
כ 12-חודשים בחביות עורבב הבלנד הסופי
מהיינות הנבחרים .לאחר מכן הועבר היין
לשהייה של חודשיים נוספים בחביות,
סה"כ משך התיישנות של  14חודשים.
היישון התרחש בחביות צרפתיות 25% ,מהן
חדשות והשאר בנות שנה ושנתיים".
על הבלנד נמסר מהיקב" :לפני כשבע
שנים נולד הבלנד הראשון של 'דלתון' –
'עלמה' שמו ,המורכב מערבוב של זני בורדו
 -קברנה סוביניון ,מרלו וקברנה פרנק.

היין הפך במהרה לאחד היינות האהובים
על חובבי היקב וחובבי היין בכלל .חזונו
של יקב 'דלתון' מושתת על שימוש במגוון

קברנה רזרב  2011ועלמה 2011

זנים מעניינים ,בנועזות וחדשנות ,ביצירת
סקרנות אצל הצרכן ופיתוח תעשיית היין
בארץ .על פי החזון ובעקבות ההצלחה

והביקוש הרב לעלמה החליט היקב להרחיב
את סדרת העלמה המיוחדת המבוססת על
הרעיון של בלנדים איכותיים ואלגנטיים
העשויים מזנים מיוחדים ובמחירים נוחים".
מחיר 84 :שקל.
"קברנה רזרב  ,"2011נמסר מהיקב,
"מורכב משלוש חלקות באזור מרום הגליל.
כל כרם נבצר במועד המתאים לו ותהליך
הכנת היין נעשה בנפרד .לאחר כשנה של
התיישנות נפרדת בחביות היינות מעורבבים
ומועברים שוב לשהייה של ארבעה חודשים
נוספים בחביות".
קברנה רזרב  2011מופיע עם התווית
החדשה שבה מותגה כל הסדרה מחדש.
הצבי הגלילי מככב בתווית הסדרה
שהשראתה מנופי הגליל – נמסר מהיקב.
מחיר 119 :שקל.
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מזון עולמי
מחקר בבריטניה

מס בשיעור של  20%על
משקאות ממותקים יפחית את
מספר הסובלים מהשמנת יתר
המס גם יוביל לירידה של  15%בהיקף המכירות גאווין פרטינגטון ,מנכ"ל
התאחדות המשקאות הקלים בבריטניה :הטלת מס לא תבלום את השמנת
היתר  -משקאות קלים מהווים רק שני אחוזים מהקלוריות בתזונה ממוצע
טאם פריי ,דובר פורום ההשמנה הלאומי :על הממשלה לקנוס חברות
שיעברו סף מסוים של רמת סוכר ולא להעניש את הצרכן באמצעות מסים
מס בשיעור  20%על משקאות ממותקים
עשוי לחתוך במספר המבוגרים השמנים
בבריטניה .כך עולה ממחקר שנערך על ידי
אוניברסיטת אוקספורד ואוניברסיטת
רידינג .אמנם המחקר מדבר על ירידה
צנועה של  1.3%בקרב הסובלים מהשמנת
יתר ,אבל לדעת מדענים היא עדיין תהיה
כדאית במדינה שאוכלוסייתה כ 63-מיליון
נפש ,והיא נחשבת למדינה השמנה ביותר
במערב אירופה ,כאשר כ 25%-מהבריטים
סובלים מהשמנת יתר.
החוקרים מעריכים כי מס בשיעור 20%
יפחית את היקף המכירות בכ.15%-
לדבריהם ,ההשפעה הגדולה ביותר תהיה
על אנשים מתחת לגיל  ,30ששותים
משקאות ממותקים יותר מכל קבוצה
אחרת.
"כל חלופה אפשרית שאנשים יקנו -
תהיה טובה יותר ממשקה ממותק" ,אמר
מייק ריינר מאוקספורד ,אחד מעורכי
המחקר" ,המס הוא לא תרופת פלא ,אבל
זה חלק מהפתרון".
ריינר הודה שהממשלה עשויה להירתע
מלהנהיג מס בשיעור גבוה כל כך בתקופה
שבה הכלכלה לא יציבה .בשנה שעברה,

הקואליציה השמרנית נאלצה לסגת
מכוונתה להטיל מס על נתחי בשר עתירי
שומן לאחר מחאה ציבורית.
המחקר עורר התנגדות מובנת בקרב
היצרנים .גאווין פרטינגטון ,מנכ"ל
התאחדות המשקאות הקלים הבריטית,
אמר כי הטלת מס לא תבלום את השמנת
היתר ,בין השאר משום שהגורמים להשמנה
מורכבים" .לנסות להאשים קבוצה אחת
של מוצרים היא דבר מוטעה ,במיוחד
כאשר הם (משקאות קלים) מהווים רק
שני אחוזים מהקלוריות בתזונה ממוצעת",
הוסיף פרטינגטון.
לדברי החוקרים בצרפת ובאירלנד נרשמה
ירידה במכירת משקאות קלים בעקבות
מס שהוטל ,אבל ההשפעה על הבריאות
לא נחקרה עדיין .תוצאות מעורבות באשר
להרגלי השתייה בעקבות מס על משקאות
קלים שהוטל היו במכסיקו ,נורבגיה ובכמה
מדינות בארה"ב.
טאם פריי ,דובר פורום ההשמנה הלאומי
בבריטניה ,אמר כי על הממשלה לקנוס
חברות שיעברו סף מסוים של כמות סוכר
המותרת במזון ובמשקה ולא להעניש את
הצרכן באמצעות מסים.

רוב הציבור האמריקאי
מעוניין בתוויות מזהות
על מוצרי מזון שעברו
תהליכים ננו-טכנולוגיים
מחקר חדש של אוניברסיטת מינסוטה
ואוניברסיטת צפון קרוליינה קובע
שהציבור האמריקאי מעוניין בתוויות
מזהות על מוצרי מזון שמיוצרים או נארזים
בתהליכים ננו-טכנולוגיים .המחקר מצביע
על נכונות לשלם יותר עבור תיוג זה.
ד"ר ג'ניפר קוזמה ,מעורכי המחקר" :זה
היה מחקר מעמיק ,ראשון מסוגו ,שנועד
להבין את דעת הקהל לגבי שילוב ננו-
טכנולוגיה במזון .קיבלנו תשובה חיובית
מרוב הנשאלים".
החוקרים ראיינו משתתפים בשש
קבוצות מחקר ,שלוש במינסוטה ושלוש
בצפון קרוליינה .הנשאלים קיבלו סקירה
מקיפה בעניין שילוב ננו-טכנולוגיה במזון,
שמטרתה הארכת חיי המדף והפיכתו
למזין ,והתבקשו לענות על סקר בנושא.
סקר נוסף בוצע למטרת מעקב שבוע
לאחר הסקר הראשון.
הנשאלים תמכו במיוחד בתוספת תוויות
למזון שמיוצר בשילוב ננו-טכנולוגיה,
וכן בתוספת תווית למזון שנארז בדרך
זו .החוקרים מצייים כי תוצאות המחקר
אינן מלמדות שהנשאלים מתנגדים לננו-
טכנולוגיה במזון ,אלא על רצונם בתיוג
מתאים .המחקר גילה ש 60%-מהנשאלים
מוכנים לשלם  5%עד  20%תוספת עבור
מוצרים שיתויגו או באלה שיצוין על התווית
שלא עברו תהליך ננו-טכנולוגי.

המלחמה בהונאת המזון

סופרמרקטים בבריטניה שוקלים שימוש בגלאי לזיהוי בשר סוסים
הגלאי מבחין בין חומצות שומן מבעלי חיים שונים ,לרבות סוסים ,פרות ,אווזים ,חזירים ,כבשים ואפילו
חולדות במקום בדיקת  DNAבמעבדה ובעלות של  500ליש"ט  -התוצאות מתקבלות בתוך דקות
פרשת הונאת בשר הסוסים בבריטניה
ובאירלנד ,שנחשפה בינואר  ,2013נותנת
את אותותיה .רשתות של סופרמרקטים
מובילים באי שוקלות להשתמש בגלאי
לזיהוי בשר סוסים במוצרי בשר לא
מעובדים.
המכשיר ,שפותח במשותף על ידי
"אוקספורד אינסטרומנטס" והמכון
לחקר מזון ,נועד להעניק למשתמשים
C

נשק רב עוצמה במלחמה בהונאה
המתמשכת בשרשרת אספקת המזון,
מציינים המפתחים ומסבירים כי הציוד
פשוט לשימוש ומאפשר לקמעונאים לבצע
בדיקות משלהם ,ולהימנע מהצורך לשלוח
דגימות למעבדה ולהמתין לתוצאות .מה
עוד שהדבר כרוך בעלות על חשבון מזמין
הבדיקה.
"הגלאי יכול להבחין בין חומצות שומן

מבעלי חיים שונים ,לרבות סוסים ,פרות,
אווזים ,חזירים ,כבשים ואפילו חולדות.
כל שומן נותן אותות שונים" ,אמר פול
באנטינג ,מנהל מכירות ב"אוקספורד
אינסטרומנטס"" .היתרון הוא בכך
שבמקום לבזבז  500ליש"ט כדי לשלוח את
הבשר לבדיקת  DNAולהמתין עד שבוע
לתוצאה ,השימוש בגלאי מאפשר קבלת
תוצאות בתוך דקות".
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גם זה קורה

מכרזים

יהודה אריה אקריש מונה
לשף קונדיטור של "אחוה"

משרד הכלכלה יצא
במכרז לרכישה ,רענון
ואחסון של  30טון
שמרים יבשים

צילום :תומר בורמד

מינוי חדש ב"אחוה" .יהודה של שלוש המסעדות .לכבוד חגיגות השנה
ל"טוקו" יצר רז תפריט חד פעמי ששילב בין
אריה אקריש
המטבחים עם
מונה לשף
מנות כגון :סלט
קונדיטור
קפרזה אסייתי
של חברת
 עם מוצרלה"אחוה".
טרייה ,מיקס
אקריש,
עלי
עגבניות,
בוגר רשת
בייבי וקרוטונים
"מלונות
ברוטב פסטו יפני,
דן" ,שימש
ממושי  -סלמון
בעברו כשף
סוי,
במרינדת
קונדיטור
שבבי טמפורה,
מלון
של
אספרגוס,
"דן אכדיה"
אבוקדו וטוביקו,
בהרצליה וכן
ניוקי פיצוחים
כקונדיטור
פורצ'יני,
של חברת
אספרגוס וקציפת
"קפולסקי"
פרמז'ן ,הום מייד
ו"ויטה
דים סאם  -איולי
פרי גליל"
ברוטב
הבנרו
("ריצ'"
פסטו יפני ומנות
לשעבר),
נוספות.
רבות
שם שימש
השף רז" :החלום
גם כמנהל
שלי היה לשלב בין
הייצור.
המטבח האיטלקי
מ"אחוה"
למטבח האסייתי,
כי
נמסר
אוכל שמבוסס
ת
ר
ג
ס
במ
יהודה אריה אקריש
על מוצרים טריים
תפקידו יהיה
אקריש אחראי על פיתוח קו מוצרים חדש שמשלב את הקלילות של המטבח היפני מול
לחטיבת העוגות וכן שדרוג הליין הקיים .הכבדות של המטבח האיטלקי ויוצר איזון
המוצרים החדשים יהיו מבוססים בחלקם על הרמוני בין המרכיבים .מדובר ביום חג אמיתי
הטחינה הגולמית והחלוה של החברה .כמו לכל חובבי האוכל הטעים והמיוחד ,שילוש
כן נמסר כי מדובר בתפקיד חדש בחברה .מקודש של מנות מוכרות ומצוינות" .ב"ימי
מנכ"ל "אחוה" יעקב מלאך" :המטרה להציע שגרה" מציעה תפריט המשלב בין המטבח
לצרכן מגוון מוצרים באיכות גבוהה ובמחיר הדרום אמריקאי והמטבח האסייתי.
שווה לכל נפש ,שהנה מדיניות
מטבח
חברת 'אחוה'".
איטלקי יפני? מסעדת
( TOKOמתחם "יס פלאנט"
בראשון לציון) של השף ניצן
רז חגגה שנה להיווסדה
בפסטיבל אוכל שנמשך
ארבעה ימים בהם היא אירחה
את המסעדות התל אביביות
"אונו" ו"סושי סמבה" – שגם
מאחוריהן עומד רז  -ויחדיו
הן הציגו תפריט איטלקי-
יפני שמשלב את המטבחים
"טוקו" .איטלקי ויפני בצלחת אחת
C

משרד הכלכלה פרסם מכרז לרכישת
ולמתן שירותי רענון ואחסון לכמות של 30
טון שמרים יבשים .תקופת ההתקשרות
היא לשנה עם זכות למשרד בלבד להארכה
בארבע שנים נוספות ,עד שנה בכל פעם.
בין תנאי הסף :המציע הינו בעל ניסיון של
שלוש שנים לפחות בעשר השנים האחרונות
בייבוא ואחסון שמרים או בשיווק ואחסון
שמרים או ייצור ואחסון שמרים .לרשות
המציע במנה או מספר מבנים המתאימים
לאחסון כמות מלאי השמרים המוצעת.
המציע נדרש לצרף ערבות בסך  25אלף
שקל עד ל 2-באפריל .2014
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז:
 24בדצמבר  2013עד השעה .14:00

הכללית פרסמה מכרז
לאספקת סלטים
מוכנים אישיים
שירותי בריאות כללית פרסמה מכרז
לאספקת סלטים מוכנים אישיים למרכזים
הרפואיים של הכללית ברחבי הארץ.
מדובר בהתקשרות מסגרת והזמנת
המוצרים תיעשה מעת לעת על פי שיקול
דעתו הבלעדי של המזמין ,ובהתאם
לצרכיו .הכללית תהיה רשאית ,אך לא
חייבת ,לבחור יותר ממציע אחד לצורך
אספקת המוצרים.
תקופת ההתקשרות הראשונית הינה
ל 12-חודשים עם אופציה להארכה
לתקופה נוספת של  12חודשים או כל חלק
בכל פעם ,עד ל 36-חודשים נוספים סך
הכל מעבר להתקשרות הראשונית.
בין תנאי הסף :על המציע להיות במועד
הגשת ההצעה בעל מחזור מכירות שנתי
מייצור וממכירת סלטים מוכנים אישיים,
במהלך כל אחת מהשנים  2011ו2012-
בהיקף של  1.25מיליון שקל (לא כולל
מע"מ) לשנה .כמו כן על המציע להיות
בעל ניסיון של שנתיים לפחות בשיווק
ובאספקת המוצרים נשוא הצעתו (כולם
או חלקם) בפרישה ארצית.
המועד האחרון להגשה הצעות16 :
בדצמבר  2013בשעה .12:00
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