HIRDETŐK

TARTALOM
Elnöki köszöntő
Nincs megállás
1. oldal
Bár közeleg az év vége, a számvetés, a pihenés ideje,
a Magyar Pékszövetség ezt a feladatát már az őszi, hévízi
közgyűlésre elvégezte, a munkát pedig a rendezvény
után, még az ünnepi időszakban tovább folytatjuk.
Vezércikk
A cukrászokra és a pékekre
szállnak rá 2019-ben az ellenőrök
3. oldal
A cukrászokra és a pékekre szállnak rá 2019-ben az ellenőrök
A Pénzügyminisztérium kiadta az Országos Hatósági
Ellenőrzési Tervet, ami többek között a sütőipart is érinti.
Aktuális
Sokat spórolhat a KIVA-val 2019-ben is

18. oldal

Mi kell a fiatal generációnak?
20. oldal
Az idejük feletti erősebb kontroll lehetőségét,
magasabb fizetést és őszinte kommunikációt várnak
el a jövő munkavállalói. Közel 20.000 fiatalt kérdezett
meg a PwC Magyarország, mi alapján választanak
munkát. Még nehezebb idők előtt áll a sütőipar.
Új szakképzés látássérülteknek
21. oldal
2018 szeptemberében a Vakok Iskolája szakiskolai
tagozata elindította sütőipari- és gyorspékségi
munkás szakképzését sajátos nevelési igényű,
többségében súlyos fokban látássérült diák számára.
Ezen múlna a munkavállaló megtartása?
Figyelem és gondoskodás az első 3 hónapban.

pékmester | december

Újra lecsapott a NÉBIH
28. oldal
Komoly élelmiszerbiztonsági hiányosságok miatt
függesztette fel a Nébih egy fővárosi cukrászüzem működését.
Alig javult a munkavédelmi
szabályok betartása tavaly óta
29. oldal
Alig tapasztalható javulás a munkavédelmi
szabályok betartásában az idén – ismertette a
Pénzügyminisztérium munkavédelmi főosztálya
jelentésében. Érdemes odafigyelni, mert fokozott
ellenőrzések várhatóak!
Nem elég, ha széttépjük
a dokumentumokat!
Amíg nem érkezik el a papírmentes világ, addig
oda kell figyelni a biztonságos adatkezelésre!
Ellenőrizze üzleti partnerét!

30. oldal

31. oldal

Kenyér
Bemutatkoztunk az ÉFOSZ által
szervezett Szakmai Műhelyen
32. oldal
A program keretében egy átfogó bevezetőt követően
minden szakmai szövetség bemutatta saját ágazatát,
annak sajátosságait és kiemelt figyelmet igénylő
témáit, amelyet a Magyar Pékszövetség képviseletében
Baranyi Helga gazdasági vezető adott elő.

22. oldal

Technológia
Európában is egyedi okos élelmiszert fejlesztett
a Hajdúsági Sütödék-cégcsoport
24. oldal
2

A biztonságos, minőségi, gluténmentes
vendéglátásban rejlő piaci lehetőségek
27. oldal
Egy gluténmentesen élőnek az otthonán kívüli
étkezés kihívást jelent, mivel a sok vendéglátó nincsen
tisztában pontosan a lisztérzékenység jelentésével.
Érdemes kiaknázni a piaci rést, és kellően felkészülni
az ilyen vendégek, fogyasztók érkezésére.

6. oldal

Jelentős eredményekről
számolt be a Magyar Pékszövetség
7. oldal
Megtartottuk éves rendes, őszi nagy közgyűlésünket
2018. november 16-17-én, Hévízen.
Alapanyag
Lehetőség, hogy jövőre többen
állhassuk körbe a karácsonyfát

Tovább szárnyal a street food ipar
26. oldal
Óriási igény van vidéken is a minőségi street foodra,
a foodtruckok már a catering piacra is betörtek.

Adomány

33. oldal

Lássuk, melyik a legjobb fekete étel és ital! 34. oldal
Könyvajánló

36. oldal

RiskCont
Modul-Bake
Korchmáros
Pékszerviz Kft.
Backaldrin
Hungária Kft.
Eladó
üzemberendezés
CardWare
Sütödetech
Poly-Pack Kft
Progép
Sütőlapát Bt.
CTS-EAST Kft.
Uniotech
Hungary Zrt.
Progép
SENNA
Clean Center
Kogép Kft.
Puratos Austria/
Szeiler

9. oldal
9. oldal
11. oldal
11. oldal
11. oldal
13. oldal
13. oldal
15. oldal
15. oldal
16. oldal
23. oldal
25. oldal
25. oldal
35. oldal
Borító 2
Borító 3
Borító 4
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