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החברה  את  בבלעדיות  המייצגת  דויטש,  חברת 
קווי  ומתקינה  מייבאת   ,PS-mako הגרמנית 
בימים  עשורים.  שלושה  כבר  בארץ  לחם  פריסת 
אלו השלימה צעד ראשון במהפכת הקליפ החדש 
)הסוגר של שקיות הלחם( וציידה את אחד מעשרות 

הגאה  הבעלים  כהן,  שם-טוב  הוותיקים,  לקוחותיה 
של מאפיית השלום באור יהודה. הקו חדשני וגולת 
הכותרת שלו היא הקליפ סטריפ + ומהווה השקעה 

גדולה ומשמעותית במאפיית השלום. 
שהיתה  מאפייה  מנהל  בצעירותו  היה  שם-טוב 
עימה  שהביאו  והמתכונים  יקית,  למשפחה 
השלום.  מאפיית  של  ללחם  הבסיס  הם  מגרמניה 
ונצמד  לאחר שנסגרה המאפייה המשיך שם –טוב 
העוצמה  זו  היום  ועד  המקוריים  למתכונים 
רציתי  “לא  השלום.  מאפיית  של  והבידול 
שהיה  בתקופה  עוד  אחיד  לחם  לייצר 
מסובסד וריווחי למאפיות. לחם חיטה מלאה, 
לחם שיפון מלא, לחם שיפון קל – כולם, ללא 
וכולם  סוכר  תוספת  ללא  הכלל,  מן  יוצא 
מבוססים על מחמצת טבעית. אלו הנכסים 
אשר במשך 40 שנה יצרו גרעין קהל לקוחות 

נאמן ההולך וגדל עם הזמן”, מספר כהן.
שלומי דויטש, סמנכ”ל השיווק של דויטש 
“הקו  בהתלהבות:  מפרט  אריזה,  מערכי 
טכנולוגיות  ומשלב  משמעותית  יותר  מהיר 
הפלסטיק  סוגר  הוא  שלו  היתרון  חדשות, 
Clip Strip Plus שלדעתי יעשה לא פחות 
ממהפכה בענף הלחם! כיום בקווי הפריסה 

והאריזה, הסוגר של השקית )הקליפ( מכיל 
שני חוטי מתכת ולא ניתן להעביר את הלחם 
מתכות,  בגלאי  והאריזה  הפריסה  לאחר 
אין  כלומר,  המזון.  שוק  בכל  שמקובל  כפי 
על  אפקטיבית  איכות  לבקרת  אפשרות  כל 
אם  לאתר  ניתן  לא  לכן  הנארזים.  הלחמים 
יש שאריות מתכת בלחם או אם איזה בורג 
השקית  לתוך  נפל  מהמכונה  שהשתחרר 

)דברים כאלה קורים מדי פעם(.
שם-טוב הנמרץ מנהל את המאפייה ונעזר 
בבניו ליאור ואסי כהן. לדברי ליאור, עורך דין 
במקצועו, “ההחלטה להשקיע ולפתח את קו 
האריזות נובעת מהצורך להתחדש ולהתייעל 
מבלי לפגוע בתהליכים המיוחדים של ייצור 
שקל  מיליון  חצי  של  השקעה  הלחמים. 
שנעשה  מתוך השקעות  הראשונה  רק  היא 

במפעל בשנים הקרובות”.
איש  הוא   ,)29( הצעיר  האח  כהן,  אסי 
משמש  הבוגר,  וליאור,  במשפחה  הבצקים 
כיועץ עסקי. אסי קיבל מאביו את המתכונים 
חשוב,  פחות  ולא  הלחמים  של  המקוריים 
על  מופקד  אסי  ללחם.  התשוקה  את  קיבל 
הייצור  “שיטות  ומדגיש:  מחלקת המחמצות 
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הצטיידו בקו פריסה 
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בייצור  באירופה,  לחמים  לרמת  מקבילות 
הענק  המלוש  תעשייתיים,  לא  אנו  הלחם 
המלושים  מסוג  הוא  המחלקה  במרכז 
האיטיים הנותנים ללחם את הלישה הנכונה 
צמד  גם  המלוש  ליד  שעומדים  נכון  ביותר. 
אנו  שם  אבל  ומהירים  חדשניים  מיקסרים 
מייצרים רק לחמניות. מלבד הלחמים יש לנו 
השוק.  את  שמשגע  ייחודי  מחמצת  באגט 
מנוחות  כולל  הבאגט  של  הייצור  תהליך 
המאפיות  אם  שגם  דברים  ועוד  ארוכות 
המתחרות ידעו, הם לא יבצעו, הם ממהרים, 
וזה עושה את ההבדל”. מסיים אסי  אני לא 
ומפלצתי  זועף  תנור  לכיוון  בחזרה  ופונה 
ומסמן לנו לבוא איתו: “זה תנור מנהרה רציף 
הנותנים  וגוף  מבנה  לו  יש  שנה!   40-50 בן 
יודעים  לא  אנחנו  טאבון.  של  אפיה  תנאי 
סכומים  בו  השקענו  הוא,  כמה  בן  בדיוק 
אדירים ב-20 שנים האחרונות, יכולנו לקנות 
קו אפיה משוכלל במקום, אבל לא נשיג את 

איכות האפייה שלו”.
“מבחינת  מסכם:  שם-טוב,  הגאה,  האב 
פריסה והפצה הלחמים שלי נמצאים במגוון 
כל רשתות השיווק: מגה, שופרסל, חצי חינם 
וכמעט חינם. אבל לא לכל האזורים משתלם 
הגדולות  שהמאפיות  כמובן  להגיע,  לנו 
פרוסות טוב יותר ומפיצות טוב יותר מאיתנו. 
אנו בוחרים בכל תקופה מחדש לאיזה כיוון 

להתרחב, לאט לאט אנו גדלים”. 

)המשך מעמוד קודם(

מהפכת האפייה של אסם: 
לראשונה בישראל קמח 

שמרים
בחדשנות  יוצאת  אסם 
בתחום  דרך  פורצת 
קמח  ומשיקה  האפייה 
להכנת  המיועד  שמרים 
עוגות, חלות ומאפי שמרים 
של  החדש  הקמח  שונים. 
בצק  להכין  מאפשר  אסם 
הוספת  צורך  ללא  שמרים 
הם  שכן  לבלילה,  שמרים 
כבר נמצאים בתוך הקמח 
שפותח  הקמח,  עצמו. 

ה  י ג ו ל ו נ כ ט ב
בתהליך  חדשנית 
כשנתיים,  שארך 
הצלחה.  ומבטיח  האפייה  תהליך  את  מפשט 
הקמח הייחודי, ללא צורך בניפוי, מגיע באריזה 
אטומה שמבטיחה שמירה על טריותו ואיכותו. 
יתרון נוסף של הקמח החדש הוא תוקפו - חצי 
שמרים  למוצרי  בניגוד  הפתיחה,  מרגע  שנה 

רבים שתוקפם קצר משמעותית. 
בעולם  מהפכה  אסם  חוללה   1967 בשנת 
שחוסך  התופח  הקמח  השקת  עם  האפייה 
של  תפיחה  ומבטיח  אפייה  אבקת  הוספת 
התופח  הקמח  הפך  היום  ועד  מאז  הבצק. 
ביתית  אפייה  לדמיין  שקשה  יסוד  למוצר 
לחולל  עומד  החדש  השמרים  קמח  בלעדיו. 
להכנת  ונוח  קל  פתרון  ולהוות  דומה  מהפכה 

מאפי שמרים. 
פשוט  השמרים?  בקמח  משתמשים  איך 
במתכון  הקמח  לרכיב  רק  מתייחסים  ביותר- 
אם  לדוגמא  כך  השמרים.  מרכיב  ומתעלמים 
שמרים,  גר’   20 ו  קמח  ק”ג   1 כולל  המתכון 

האופה מוסיף לבלילה רק את הקמח החדש. 

ליין  פיתח  בקר  אורן  קונדיטור  שף 
טעמים  במבחר  סופגניות  של  מיוחד 
מיוצרות  הסופגניות  כל  ייחודיים. 
בתל  השף  סדנאות  במתחם  ונאפות 
ובמהלך  לפני  למכירה  ומוצעות  אביב 
הקלאסיות  הסופגניות  לצד  החג. 
למצוא  אפשר  תות,  ריבת  במילוי 
כגון  מיוחדים,  בטעמים  סופגניות 
במילוי קרם שוקולד מריר עשיר - 70 
מילוי קרם  מוצקי קקאו קלאסי,  אחוז 
טירמיסו ושוקולד וסופגנייה מגונדרת - 
עם  סוכר  בבצק  מצופה  ריבה  במילוי 

קישוטי בצק סוכר.
בקר מנהל את ‘אורן בקר – סדנאות 

סדנאות  המציעות  אומן  כיתות  שף’, 
במגוון עצום של תחומים וטעמים. לצד 
ואהובות בנושאים  סדנאות קלאסיות 
פאים  שמרים,  עוגות  שוקולד,  כמו 
מועברות  מפנקות  ועוגיות  וקישים 
כגון:  ומפתיעות  ייחודיות  אומן  כיתות 
ממתקים,  מולקולאריים,  קינוחים 
בצק סוכר, קינוחים מופחתי קלוריות, 

עוגות ללא גלוטן ועוד. 
אקסקלוסיבי  מיזם  ישיק  בקרוב 
בית  שיכלול:  קומות   3 בן  וייחודי 
אירועים  קומת  –מסעדה,  קפה 
לאפייה  וביה”ס  אקסקלוסיבית 

במתחם “גני שרונה”.

שף קונדיטור אורן בקר פיתח ליין ייחודי של סופגניות


