טבעונותז
טרנד

זה רק

המיתולוגיתאייזןלקראת
המעדנייה
המפעל ,עיםאד בשותי,
בקומה השנייה .ספק הבשר של
מספרעל ההעדפות של הערבן
הישראלי ומסבירמדוע
הטבעונות הביקוש לבשר ממשיך
למרות השיח סביב
לעלות
הקמת

1xwe

המיתולוגית
מעדנ״ה
לפנ־ כשנה,

־ה
$DN2$התעשיה$DN2$בלו
שנשרפה

א״זן,

שופצה וחורשה,

מחרש ב־  22בינואר .עתה,

בחברה לכבוש

מתכננים

את היעד הבא :הפיכת

הקומה השנייהלמסעדת
מפעלי בוטיק
אייזן,
בשנת  1932על ־ד־ ־עקבאייזן ,ועבר מספר
גלגולים עם השנים .בשנת  1962נרכשהמפעל
וטכנולוג המזון שעבדו
על יד־ מנהל העבידה
שף

בשרית כשרה.

ולנקניק־ם,
לבשר

במקום.

בשנת 1985

ההל מגדל

בשות־לעבוד עם המפעל
 2000רכש בשות־ אתהמפעל,

הבשר עימאד

כספק הבשר.

עד היום ,יהד עם

הוקם

והוא מנהל

בשנת
אותו

שלוש

מעדניות נוספות,

ואת מגוון

בנד.
תחת כשרות ,מייצר כ־  60סוגי

נקניקים וכן בשר ,בשרים מעושנים

היתר למפעל

ב־ן

ופסטרמות.

התמחות בלשון מעושנת,

בהו׳׳ל.לאחרונה החל א״זןלייצר
שנמכרת גם
ס־נטה

מעושנת

לארבע המעדניות,

ואנטריקוט מעושן.
משווקת

החברה

את

בנוסף

הבשר

למעדנ־ותולאולמות אירועים בכל
מלון,
לבת־
רחב־ הארץ
ובחייל .מאחר ששלוש מהמעדניות
ממוקמותליד מוסדותלימוד אקדמיים,החליטה
א״זן
להעניקלסטודנטים מכל

אזור חיפה הנחה

על מוצריה.

משפחתו.

עם השנים בשות־ ,שהחללעבוד
כבר בהיותו בן  18הרהיב את
פעילותהמפעל,
ועד כה פתח ,בנוסףלחנות המפעל הראשונה,
כעצמאי

במרכז ביג בנוה

מסעדת

א״זן,הפועל

ותיפתח

שף

אחת מהן

במקביל,
שאנן.

המוצרים

שהחברה

נפתחה השנה

הרחיב את כמות
משווקת.

בשנת

 201העתיק בשותי אתהמפעללאזור התעשי־
$TS1$התעשיה$TS1$

בחודש

עוף? £עם

 nrrtuלעולם הבשר מאז Tnirai

בשותינולד לתוךעולם
לאורך כל
שלמגדלי
בקר

ת־ת.
$DN2$המשפהתת$DN2$.

ח״ו ,שכן הוא דור חמישי
וסוחרי בשד.

ברשות

למשפחה

משפחתו חוות

בשר יבש .הכי טעים

וכך גםגדלתי .לדעתי זה טרמפ,

לתנור,
סינטה

עליו .הצריכה של בשר
שמישהו עולה

יזרעאל,
שבעמק

במשק הישראלי רקעלתה .במיוחד בכל

המשפה־
$TS1$המשפהתת$TS1$.
הנמכר במעדניות גדל בחווה

שמגע לבשר טרי .בשנים האחרונות

וכבשים

והבשר

הבשר וינק אותו

בשותי

בכפר יהושע

המשיך

את

המורשת

וכיום גם
ילדיו עובדים איתו בעסק

המשפחתית,

יש יותר מודעות לבשר טרי .אםלפני
המשפחתי

ומנהלים את חנויותהמפעל.
בשות־ ,נשוי

ואבלשלושה,

מה

כ־

אסאדו,שפונדרה״.

מה דעתך על
למודעות בתקופה
מאוד
"העיסוק

בחו׳׳ל .השגה השתת־
$TS1$השתתפה$TS1$
בארץ וגם בשווקים כשרים

בינלאומית
לראשונה ,בתערוכת מזון
החברה,

איזה סוג

׳׳אנשים

בשר הציבור
בארץ מאוד

בארץ הכי אוהב?

האחרונה?

ק״ם בכל

העולם ,אבללדעתי זה לא
מתרגש
אני רואה את זה .אני לא

יותר מטרנרים .ככה

חמש שניםאולי  20אחוז אהבו בשר טרי.
נולדתילעולם
$DN2$גדלת$DN2$.לדעת־ זה טרמפ,
ת־.
היום יש הרבהיותר,אוליאפילוכפול־
$TS1$כפולשהתקיימה$TS1$

"אני אוהב בשר .כעיקר אני אוהב כבש,טלה,
$DN2$כפולשהתקיימה$DN2$בישראל ,בגני התערוכה בתל אביב,
שהתקיימה
כבש ,אנטריקוט ,אסארו .אין ארוחה בלי בשר
אצלנו בבית״ ,מעוף הוא מתלהב הרבה פחות.
שם יצר בשותי קשרים חדשים עם אנשי מקצוע
מהתחום ,ובהםבעלי מסערות ושפים.
אולי פעם בחודש״ ,הוא מודה.
"בעוף אני נוגע
הבשר מאז ומתמיד,
כמי שעוסק בתחופ
פעילותה ,גם
בימיםאלו החברה מרחיבה את

הטבעונות ,שעלה

בנושא הזה תמיר יהיה .זה

הבשר

מעיד על עצמו:

מבחינתי זה אנטריקוט,

גושא

כה
$DN2$הצריכה$DN2$

פה
$DN2$השתתפה$DN2$

זה בלי

הרבה שומן וזה

רך ,אבללדעתי

זה

של

בכל

בשר

מזהבכלל,

אני

מאז ומתמיד וכך גםגדל־
$TS1$גדלת$TS1$.
עליו .הצרי־
$TS1$הצריכה$TS1$
שמישהועולה

במשקהישראלי רקעלתה,

במיוחד

מה שנוגע לבשר טרי .בשנים האחרונות יש

יותר

מודעות לבשר

אולי

 20אחוז אהבו

טדי.

אםלפני

בשר טרי ,היום יש

יותר,אוליאפילוכפול .למרות כל
בשורה

שראל
$DN2$ובישראל$DN2$
אוהביםפילה של בקר,

התחתונה רוב

חמש שנים
הרבה

הדיבורים,

האנשיםאוכלים בשר ובי־
$TS1$ובישראל$TS1$

אנשים מאוד אוהבים בשר״.

