TARTALOM
Elnöki köszöntő
Miért fontos a kenyérversenyen pályázni?
ITM: nem kell kicserélni
a vásárlók könyvét az üzletekben
A korábbi bejegyzéseket és a bejegyzők adatait
más fogyasztóknak nem szabad látnia.

1. oldal

3. oldal

Aktuális
Kenyérverseny felhívás
6. oldal
A Magyar Pékszövetség a 2019. évre 3 kategóriában
„kenyérversenyt” ír ki, kategóriánként
a legjobb termék kiválasztására.
Új szabályok jöhetnek
az uniós pályázatoknál
10. oldal
Megkezdődött a felkészülés az új hétéves uniós
költségvetési periódusra. Az új szabályok
eredményeként csökkenhetnek az uniós források
felhasználásával kapcsolatos adminisztratív terhek.
Napelem fent, energiaszámla lent
Itt a komplex energetikai beruházások forrása.

12. oldal

Tanuljunk együtt
13. oldal
Sütőipari gyakorlati napok a kovászos technológiáról
Az Agrár Szakma
Sztár Fesztivál számokban
14. oldal
Április 16-án ért véget a Nemzeti Agrárkamara
(NAK) által szervezett Agrár Szakma Sztár Fesztivál,
amelynek elkészült a pontos összegzése is.
A fogyasztókkal folytatott párbeszédet
erősítenék a hazai élelmiszergyártók
16. oldal
Nevet váltott az Élelmiszer-feldolgozók Országos
Szövetsége (ÉFOSZ) ezentúl Felelős Élelmiszergyártók
Szövetségeként (FÉSZ) működik tovább. Elindították
a Hello Food programot is, amely a fogyasztókat
segíti eligazodni az élelmiszerekkel kapcsolatosan.
Alapanyag
Új lisztek és termékek a piacon
18. oldal
Megváltozott fogyasztói szokások, egészséges,
funkcionális élelmiszerek iránti növekvő kereslet,
az ökológiai lábnyom csökkentése – számos ok áll
a legújabb termékfejlesztések mögött.
Egyre több külföldi munkavállaló
érkezik Magyarországra

20. oldal

Nem elég a vonzó fizetés,
jó munkahelyi élményt is kell nyújtani

22. oldal
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Pápai Agrárexpo
23. oldal
Az agrártárca olyan szakpolitikai programot készít,
amelyen a fiatal gazdálkodóvá válás akadályait
és azokat leküzdő megoldásokat összegzi.
Technológia
Bemutató Pékséget nyit
Ausztriában a Lesaffre
A vállalat új, kizárólag ipari ügyfeleknek
szóló Baking Centere Bécsben kapott helyet.

HIRDETŐK
24. oldal

A munkahelyi biometrikus
azonosítás jogi vetületei
26. oldal
A sok rémhír ellenére még jó ideig nem kell
tartania a nagyüzemek dolgozóknak attól, hogy
a mágneskártyájukat lecserélik valami egészen másra…
Nagyüzem
Könnyen tisztítható, hosszú élettartamú
IEC Food Safe motorok a piacon

28. oldal

Okos gyártás
Automatizálás és robotika – megoldások
a munkaerő-válságra

29. oldal

Ha nem teljesült, sztornózható a számla,
és nem kell áfát fizetni
Így kerüljük el az érvénytelen
adatszolgáltatást!
Fontos változásokra kell készülni az online
számla beküldés kapcsán.
Egy csészével a Földért

31. oldal

15. oldal
19. oldal
19. oldal
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32. oldal

33. oldal

34. oldal

Májusban rendezik a Kávéházak éjszakáját 36. oldal
Harminc helyszín és mintegy száz kulturális program
várja a kávéházi kultúra kedvelőit május 17-én
Budapesten, az idei Kávéházak éjszakája programjain.
Érdemes hasonló program szervezésébe kezdeni, hiszen
számos pékség kínál már most is minőségi kávét vásárlóinak.
Programajánló

5. oldal
5. oldal
9. oldal
9. oldal
9. oldal
9. oldal
11. oldal
11. oldal

PÉKMESTER

Kenyér
Háromszorosára nő a
Zalaco sütőipari cég kapacitása
30. oldal
Eddigi sütőipari kapacitását megháromszorozva,
több mint 4 milliárd forintból épít
új üzemcsarnokot Zalaegerszegen a vállalat.
Hol egyen a fogyasztó speciális diétával?
Kerüljön fel az Ön vállalkozása is a térképre!

Sütödetech Kft.
Progép-Goldex Kft.
Balmaz Sütöde Kft.
Semix Food
Tolna megyei Pékség
Szigetközi Pékség
Pékber Kft.
CTS-EAST Kft.
Korchmaros
Pékszerviz Kft.
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