Tartalom 2018.4 lapszám
Főszerkesztői köszöntő
Nemcsak szebbek lettünk, nagyobbak is (1. oldal)
Az reményeink szerint már minden olvasónknak és hirdetőnknek feltűnt, hogy mennyit szépült a Pékmester az
elmúlt időszakban. Azt már azonban kevesebben tudják, hogy nemcsak tartalmában és külcsínében változott az
újság, de nagyot is nőtt!
Vezércikk
Nemzetközi kapcsolatok, hazai előnyök (3. oldal)
A Magyar Pékszövetségnek nemcsak alapvető feladata, de érdeke is a nemzetközi kapcsolatok ápolása, különös
tekintettel a szomszédos és a régiónkhoz tartozó országokkal folytatott együttműködésekre. Természetes, hogy
leginkább azokra számíthatunk, azokkal kell összefognunk, akikkel közösek a problémáink, hasonló az iparágunk
fejlettsége, a piacszerkezet.
Aktuális
Kenyérverseny felhívás! (5. oldal)
A Magyar Pékszövetség a 2018 évi „Szent István Napi Kenyér” kiválasztására versenyt ír ki.
A túró régen és ma (6. oldal)
Hagyományőrzés, túrós termékek a Sirhán – a Civilek a Lakóhelyért Egyesület sütési bemutatója, kóstoltatása
elkápráztatta a látogatókat. A hajdúsági házias sütemények mind a szakmai látogatók, mint a háziasszonyok, mind
a fogyasztók körében hatalmas sikert arattak.

Az erdők rejtett kincs (9. oldal)
Óriási pénz van a fagyasztottban

9. oldal

Nyakunkon a GDPR – Mit tehetünk még a májusi határidőig? (10. oldal)
Nincs biztonságban, amíg nincs megsemmisítve! (12. oldal)
A GDPR hatályba lépése és az ezzel járó kemény szankciók miatt egy sütőipari vállalat sem engedheti meg
magának, hogy kockáztassa az általa tárolt személyes adatokat és érzékeny üzleti információkat. Az
iratmegsemmisítés a legjobb módja a bizalmas dokumentumok selejtezésének. Karczub Mária, a Duparec
Papírbegyűjtő és Feldolgozó Kft. értékesítési vezetője mutatta be a teljes folyamatot a Pékmester számára.

Alapanyag
Pékárui alatt már roskadoznak a polcok? Adjon el belőle külföldre is! (14. oldal)
Új szereplők a munkapiacon (16. oldal)
Súlyos problémákkal kell szembenéznie a feldolgozóipari cégeknek.
Jelenthet-e megoldást a diákmunka a munkaerőhiányra? (20. oldal)
Folyamatosan ellenőriz a hatóság (21. oldal)
Több mint 7,3 millió forint bírságot szabott ki a Nébih a tavaszi ellenőrzés-sorozat első időszakában.
Technológia
A panamai pék mesterkurzust tartott magyar pékeknek, séfeknek és
házipékeknek (22. oldal)
A nagy robot – kobot összecsapás (24. oldal)
A tökéletes kávé nem kér cukrot (28. oldal)

Gasztro
Megvan Magyarország első két Michelin-csillaggal jutalmazott étterme (29. oldal)
Hársfavirág és petrezselyem a tortában! (31. oldal)
Megvannak a Magyarország Cukormentes Tortája verseny döntősei.
Csokoládégyár épül Bátonyterenyén (33. oldal)
Csatlakozzon a Magyar Pékség Védjegy Programhoz! (34. oldal)
A fogyasztóknak továbbra sem egyértelmű, hogy magyar pékségbe vagy külföldi érdekeltségűbe tért-e be. A
Magyar Pékség védjegyprogram erre nyújt megoldást.
Iba 2018 (35. oldal)
2018. szeptember 15-20. között München a sütőipar fővárosává válik.
Én elmentem a vásárba… (36. oldal)
Szakmai kiállítások 2018-ban.

