Tartalom 2018.6 lapszám
Elnöki köszöntő (1. oldal)
A közgyűlések fontosságáról
Vezércikk (3. oldal)
A tudás csak több lesz attól, ha szétosztják. A jó pék is holtig tanul, és nemcsak szívesen tanulnak másoktól, de
örömmel át is adják tapasztalataikat egymásnak.
Aktuális
Pékszövetség szolgáltatások (4. oldal)
Megtartottuk Tavaszi Közgyűlésünket (6. oldal)
A Magyar Pékszövetség beszámolója a 2018-as év első közgyűléséről.
A jó csapatnak jó vezető kell (10. oldal)
Interjú Kurdi Klárával, a Magyar Pékszövetség elnökségének tagjával, a Kurdi Family Pékség vezetőjével.
Egyedi, kreatív, versenyképes termékek (14. oldal)
Nick János, az IREKS-STAMAG Kft. séfje is készített szendvicseket a Pékszövetség által megszervezett
szendvicsbemutatón.
Magyar ízek utcája idén is – főszerepben a fűszer (20. oldal)
Az augusztus 20-i Szent István-napi ünnepségek kísérőrendezvényeként idén immáron kilencedik alkalommal
szervezik meg a Magyar Ízek Utcáját. Az idei évben már három napon keresztül, augusztus 18-19-20-án lehet
végigkóstolni az ország terményeiből készített finomságokat. A Magyar Pékszövetség számára a rendezvény fő
üzenete a MAGYAR PÉKSÉG VÉDJEGY népszerűsítése a sütőiparban, és megismertetése a vásárlókkal.

Technológia
Nyert a pályázatom! – De mire kell még figyelnem? (22. oldal)
Miután az utolsó adag tészta is elkészült és kisültek az utolsó péksütemények, megengedünk magunknak egy kis
pihenőt, amit a telefonunk rezgése zavar meg. Új e-mailünk érkezett, a feladóját nézve pedig izgatottan nyitjuk
meg: igen, nyert a pályázatunk!
Végezze a monoton munkát a gép! (24. oldal)
Sokszor írt már a Pékmester a robotizálásról, de hogyan lesznek a mobil robotokból alkalmazkodni képes gyári
munkások? Ezeket érdemes tudni róluk, mielőtt azt hinnénk, hamarosan a kollégáink lesznek.
2018. új gluténmentes terméke díj (26. oldal)
A Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete 2018-ban is kiosztotta az „Év Új Gluténmentes
Terméke” díjat. Az idei évben az Év Új gluténmentes Terméke díj mellett egy különdíjat is megítélt a szakmai
bírálóbizottság.
A GDPR bevezetése sok változást hoz! (28. oldal)
Sok rémtörténetet hallani a GDPR-ról, a súlyos bírságokról, rengeteget lehet olvasni arról, mit kell tennie egy
vállalkozásnak a törvényi megfelelőségének érdekében. Ám arról kevés szó esik, hogy ez önmagukat hogyan
érintik.
Melyik béren kívüli juttatásban érdemes gondolkodni? (28. oldal)
Nem mindegy, milyen ágazatról és mekkora cégről van szó. A béren kívüli juttatások gyakorisága a cég méretével
egyenes arányban nő.
Átadták a Gourmet díjakat (29. oldal)
Idén is hatalmas volt az érdeklődés a legmenőbb hazai gasztrofesztivál iránt.

Gasztro
Szakmai Titkaink Éjszakája (30. oldal)
Több mint száz palacsinta borult lángba a diákok szeme láttára
225 éve halt meg a szendvics feltalálója (32. oldal)
Kétszázhuszonöt éve, 1792. április 30-án halt meg John Montagu, Sandwich negyedik earlje, a szendvics
“feltalálója”. Nevét egy étel tette halhatatlanná, pedig politikai karrierje sem mondható jelentéktelennek, ugyanis
meghatározó politikai események részese, valamint földrajzi felfedezések támogatója volt.
Kihirdették a fagyiversenyek eredményeit (33. oldal)
A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete 2018-ban ismét megrendezte a nagy népszerűségnek örvendő
Év Fagylaltja versenyt Szegeden a Virág Cukrászdában.
IBA-jelentkezés (36. oldal)
Az idei kiállításra 2018. szeptember 16-19. között, a Magyar Pékszövetség szakmai utat szervez, amelyre még
lehetőségük van jelentkezni.

