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Elnöki köszöntő
A hentes, a zöldséges, meg a pék 1. oldal
Vezércikk
Egységben az Erő (3. oldal)
Legutóbbi számunkban írtunk arról, hogy a Magyar Pékszövetség egyik fontos feladatának tekinti, hogy –
hasonlóan például a Visegrádi 4-ek politikai együttműködéséhez – a régió országainak sütőipari érdekképviseleti
szervezetei minél szorosabb együttműködést építsenek ki egymással. Ennek az együttműködésnek ki kellene
terjednie a szakmai tapasztalatok cseréjén kívül számos területre, különösen például a jól felismert közös érdekek
egységes és közös képviseletére az uniós döntéshozó szervezetek felé.
Aktuális
Vissza a jövőbe - Interjú Mester Róberttel (5. oldal)
A soltvadkerti Király Pékség technológiai vezetője elméleti és gyakorlati bemutatót tartott a Magyar Pékszövetség
szervezetésében zajló április Pékakadémián. Előadásában a kovásszal készített termékfejlesztési lehetőségek
mellett olyan témákat érintett, amelyek választ adhatnak a hazai pékségek számos problémájára.
Kovászok és lehetőségek 2018-ban (9. oldal)
Papp Tamás, a Lesaffre Magyarország Kft. bemutató pékségének, a Baking Center vezetőjének előadása a
Pékakadémián
Mibe kerül valójában? (12. oldal)
Együttműködés az Agrárgazdasági Kutatóintézettel. A Magyar Pékszövetség elnöksége ezért úgy döntött, hogy az
Agrárgazdasági Kutatóintézettel (AKI) együttműködve megvizsgálja, mennyi a valós, reális előállítási költsége – és
ezek alapján az elvárható átadási ára – négy alapvető sütőipari terméknek.

Alapanyag
Készítsünk trendkövető, ízletes és egészséges szendvicseket! (14. oldal)
Hogyan lesz egy szendvics az egészségtudatos táplálkozásba illeszkedő teljes értékű étel? - gondolatok, ötletek a
Chef Market szakértőjétől
Összesítő jelentés – online adatszolgáltatás (18. oldal)
Energia trendek, hogyan alakulnak a jövőben az energia árak (20. oldal)
Üzletvitel
Önellenőrzési rendszer az élelmiszer-vállalkozásoknak (22. oldal)
2018. január 1-én lépett hatályba a Földművelésügyi Miniszter által május 30-án kiadott 28/2017. (V.30.) számú
FM rendelet az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről.
Díjakat vett át Ilonka Boldizsár (24. oldal)
Pék Szakma Kiváló Tanulója Verseny (26. oldal)
A 2017-18. tanév Pék Szakma Kiváló Tanulója Verseny döntőjének a budapesti Pesti Barnabás Élelmiszeripari
Szakgimnázium és Szakközépiskola adott otthont március 20-22. között. Az első három helyezettnek Septe József
elnök úr adta át az elismeréseket.
2018 legjobb kenyereit díjazták a GastroPan kiállításon (28. oldal)
A GastroPan kiállítás Délkelet-Európa legjelentősebb pékipari, cukrászati és vendéglátóipari szakmai kiállítása,
amelyen kiemelt vendég volt a Magyar Pékszövetség.
Gondolt már rá, hogy pékáruit egy korszerűsített telephelyen süsse meg? (30. oldal)
Remek lehetőség jelent meg a Pest megyei vállalkozásoknak, ezzel egyetemben pedig a Pest megyei pékségek
számára is. Ugyanis 4,5 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetésre került egy telephelyfejlesztési pályázat!
In memoriam Lengyel József pékmester (36. oldal)

