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TARTALOM
Elnöki köszöntő
Összefogunk, nemcsak hazai,
hanem európai szinten is
Vezércikk
Ne csak legyen, hanem becsüljük
is meg a kenyeret! –
Október 16-a a kenyér világnapja.
Aktuális
Pékszövetség szolgáltatások
Minden, amit a
leveles tésztáról tudni kell!
Felhívás a Magyar Pékszövetség
Őszi Közgyűlésére
Áron alul értékesít a sütőipar
Fehér kenyér 6 forint,
félbarna kenyér 23 Ft veszteség kilónként!
Aláírtuk a kelet-európai
pékszövetségi memorandumot!
A tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat nemcsak a pékségeket, hanem
a fogyasztókat is sújtja.

ismét megrendezte a sütőipar iránt érdeklődő
szakembereknek és beszállítóknak szóló fórumot.
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Hogyan kell a göngyöleget elszámolni?
Eddig a számlázáskor sokan a göngyöleg
különbséget írták a számlára a szállítólevél
adatai alapján. Ez nem jó megoldás,
emiatt komoly bírságot is kaphatunk.
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A Nébih-ellenőrök munkáját a jövőben
„élelmiszer-rendészek” segítik
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Itt van az ősz, itt van újra –
és vele együtt a pályázatok sora!
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Részt vettünk az iba kiállításon
Sehol máshol nem tájékozódhattunk
koncentráltabban és átfogóbban
a sütőipar aktuális helyzetéről és jövőbeli
kilátásairól, mint itt.
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Közös sikerek a csoportos földgáz,
valamint villamos energia beszerzésben
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Alapanyag
Akrilamid: erre kell figyelni
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pékmester | október

Technológia
Már a KKV-k számára is
elérhetőek a robotok
Amit minden cégtulajdonosnak tudnia
kell az autonóm mobil robotok mögött
rejlő technológiáról.
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Változik a környezetvédelmi termékdíj –
Most spájzoljon be!
Kiderült, rendkívüli mértékben megugrik
a műanyag zacskók termékdíja,
érdemes jó előre bebiztosítani a szükséges
mennyiséget!
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Kenyér
Euroregionális Kenyérfesztivál
és Kézműves Találkozó Győrött
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Őszi búza posztregisztrációs
fajtakísérlet
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Búzapiaci aktualitások
Az USA agrárminisztériumának (USDA)
legfrissebb, szeptemberi projekciója szerint
a 2018/2019. gazdasági év globális
búzatermelése az egy évvel korábbi rekordnál
3%-kal kisebb, 733 millió tonna lehet,
aminek 85-90%-a már a tárolókban van.
Részletek az AKI Gabona és ipari növények
agrárpiaci jelentéséből.
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Uniotech
Hungary Zrt. 25. oldal
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iba kiállítás egy vállalkozó szemével

Szakmai napok 2018 Komáromban
Az Ireks-Stamag Kft. sokéves tradíciójának
megfelelően 2018. augusztus utolsó napjaiban
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