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;IT1'^.*

nnהאחרונההצהרייםבארוחתרביןיצחקהממשלהראשאכל

להיפטרצריךולמר.נשכחתבלתיחתונהלהריםאיךשלו,

במדינהמהמצליחיםקייטרינגכבעלהשניצלים?\ישמפ

שמואלרןהשףואלפיונאים,פוליטיקאיםסלבריטאים,שלויקירם

קילו,40ומינוס50בגילהישראלי.המטבחסודותאתמכיר

משלו.ראשוגהמסעדהפתיחתהבא:לשלבבשלהוא

שרימפסבגונדיונגמרסבתאשלבמחבתשמתחילסיפור

«^^**;
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TS1$$הצהץTS1$$הצה־ארוחתאתבישלשמואל־־;

רבין,יצחקשלהאחרונהריים

TS1$$בהרוTS1$$בהר־חבריםבביתשהתקיימה

$DN2$בהרו$DN2$
התפריט,במרכזצליה־פיתוח.

בנובמבר,חורפיתלשבתכיאה

בעצמנו״הכנוטשולנט.היה

גרונותשזהוגרגעלך,קישקע

קצוץ״,בבשרממולאיםאווזים

rit
\^

הכרנושאותה״לאה,השף.מספר

׳׳י——
***-

למשפ־שעשינוהרביםמהאירועים

הה,

$TS1$,למשפהה$TS1$

$DN2$,למשפהה$DN2$בסוףונישוקים.חיבוקיםלמטבח.באה

שאחריהסיגריהעםרביןאתראיתיהארוחה

אםהאחרון.הוויסקיאתשותההטשולנט,

טובהרבהכךכלשעשהלאישטובעשיתי

זכית־״.שלנולמדינה

שבי־הראשונההארוחהאתגמזוכראתה

שלת

$TS1$שבישלת$TS1$

$DN2$שבישלת$DN2$?לו

ראשבביתאיש60ל־ערב״ארוחת

עסוקיםכשהיינוסופה,לקראתהממשלה.

באמצעאותורואהאניפתאוםבניקיונות,

דממה,שלרגעהיההממשלה.ראשהמטבח.

לשוטףגםאחד־אחד,לצוותניגשהואואז

עבורי׳תרדה׳.ואמר:ידיהםאתלחץהכלים,

נכנ־שאנשיםמאליומובןלאמכונן.רגעזה

םים

$TS1$נכנםים$TS1$

$DN2$נכנםים$DN2$תורה״.ואומריםלמטבח

מתגעגע?

אצלםנשברשמשהולאלושייך״אני

בנובמבר״.לילהבאותו

בק־לוהיוארוחות.עשרותעבורובישלת

שות

$TS1$בקשות$TS1$

$DN2$בקשות$DN2$,גחמות?מיוחדות

גםאותו.שתפנקשמבקשאישהיהלא״רבין

כאחתלאוכלבתורעומדתכזו,לבניציפי

עלהרבהללמודאפשרהאוכלדרךהאדם.

אדם״.הבן

מהסי־טעמוושריםממשלהראשירקלא

רים

$TS1$מהסירים$TS1$

$DN2$מהסירים$DN2$י־קולינריהשנות30במהלךשמואלי.של

הספיק

$TS1$יהספיק$TS1$

$DN2$יהספיק$DN2$סלבריטאים,שלבאירועיםלבשל

השארביןהמדינהועשירידיפלומטים

ברקוביץ׳ואילנהגפןאביבשלבחתונות

צ׳רלסאצלוכןגרבנאו,ולידנקנרעומרושל

ועדבישראלארה״בושגריריברונפמן

המ־הקייטרינגכבעלמעמדואתבנהמהרה

צליח

$TS1$המצליח$TS1$

$DN2$המצליח$DN2$.לשבורצריךלאכברעכשיובמדינה

כדן,הנכוןמהמעגלבחבריםלהצטיידאוכוס

שמואליפתחהחודששלו.מהצלחותלטעום

בס־)ברור,״קלארו״הראשונה,מסעדתואת

פרדית(,

$TS1$,)בספרדית$TS1$

$DN2$,)בספרדית$DN2$המת־)הטמפלרים(שרונהבמתחם

עורר

$TS1$המתעורר$TS1$

$DN2$המתעורר$DN2$.בהל־אביב

דר־במהלךלווההמסעדההקמתתהליך

מטי

$TS1$דרמטי$TS1$

$DN2$דרמטי$DN2$:ניתוחשמואליעברכשנהלפנינוסף

״בכלממשקלו.קילו40והורידקיבהלקיצור

המשקלשליטה,איבדתילאוכלשקשורמה

לראשונה.חושףהואקילו״,147עלעמדשלי

ייאוש.זהרעב,לאזהלאכול.הפסקתי״לא

ליטרים.'שנישלבגודלהייתהשליהקיבה

ממלאשאתהעדהמשמעות?מהיודעאתה

נמצאאתהמתעכל.כברמהאוכלחלקאותה,

לאקילושלסטייקתחשוב,כזה.לופבמין

הזו״.הקיבהאתלמלא־כול

פשוט.לאנשמע

במיוחדטוב,מרגישלאאתהכזה״במשקל

הר־עלעומדאתההזמןרובשבובמקצוע

גליים.

$TS1$.הרגליים$TS1$

$DN2$.הרגליים$DN2$כדיאחרייירוצושכלביםרצית־לא

עמוד 3



ללכתוהחלטתיהאחרונה,העצםאתלחטוף

קשורלאשליהקיבהשגודלהבנתיניתוח.על

אנשיםלגנטיקה.אלאעובד,אנישבולמקצוע

הדל־שהםבתחושהבצדקשלאמסתובבים

אישים,

$TS1$,הדלאישים$TS1$

$DN2$,הדלאישים$DN2$לעיתיםשהשמנהשיבינוהזמןוהגיע

מחסךולאוקיבה,גוףומבנהמגנטיקהנובעת

אחר״.אוכזהפסיכולוגי

העצמית?תכ-יפתךעלהשפיעהגוףדימוי

רובו׳.בכיתהשעהלרבערזהילד"הייתי

השתניתילאעכשיוגםשמן,ילדהיית־ה־י

מלברקילו,20עודלרדתצריךקיצוני:באופן

זה,אתיראושממשכד־הורדתי,שכבר40ה־

שתיעםכמונראית־לאאיטי.תהליךהיהזה

שהב־אנשיםהיואבלמידלדלות,חלבשקיות

חינו

$TS1$שהבחינו$TS1$

$DN2$שהבחינו$DN2$בסדר״.הכלאםאות־ושאלו

עכשיו?מרגישאתהאיד

ובמידה.הכל,אובלמאושר.אני"היום

הרג־אתמחדשללמודלךמאפשרהניתוח

לי

$TS1$הרגלי$TS1$

$DN2$הרגלי$DN2$הריסטרטהגוף.אתלהכירשלך,האכילה

חוששלאאניההחלטה.קבלתבעצםמתחיל

סיימתיטיול.שלסוגהםעבוריהחייםמשינוי.

הלאה״.עוברואניהזלילה,פרקאת

״־*vpipnתסמונת

שנבנתההטמפלרים,מושבתכיה־דיעה

כמחנהמשמשת47ומאזשנה140כ־לפני

שלהחדשהבילוייםלמתחםתהפוךהקריה

מסתובבשניםכבר״אניאותו.הקפיצההעיר,

בגל־טמפלרהייתי״לדעתי,אומר.הואשם״,

גול

$TS1$בגלגול$TS1$

$DN2$בגלגול$DN2$."אתבהםמשקיעים,גייסשמואליהקודם

ועיריתיונתןהעסקיםאנשיהקרובים,חבריו

סמואל״רהרברטהקולינריהיזםואתקולבר

יצאוויחדבקייר,יאיררושפלד(יונתןשל

הפ־עלעובדיםשהםשניםארבעכברלדרך.

רויקט

$TS1$הפרויקט$TS1$

$DN2$הפרויקט$DN2$,אורגניתחווההקימואףולצרכיוהזה

למסעדה.וירקותפירותלאספקת

תל־עירייתגגדביקורתמעטלאנשמעה

אביב

$TS1$תלאביב$TS1$

$DN2$תלאביב$DN2$לשמורההיסטוריאזורשהפכהכךעל

מותגיב.והגויותיוקרהמגדלישל

תל־אביבשעירייתלחשובדמיוני״זה

המתחםאתמיליוניםגביעלבמיליוניםתשפץ

כשרונהישלעירייה.שאיןסכומיםאלוהזה.

כמוזהדונמים.עשרותשלבשטחמבנים37

הביטחוןמשרדהיוםעדחדש.יישובלבנות

חסומיםה־ווהמבניםבמתחם,ישבווצה״ל

ממנו״.ליהנותיוכלהציבורעכשיולציבור.

חברתמאליו.מובןלאשמואלישלהצעד

TS1$$בי„TS1$$בי־המסעדותושוקמשגשגת,שלוהקייטרינג

$DN2$„בי$DN2$
האחרוניםבחודשיםרקמאוד.מתעתעשראל

חדשות.מסעדות20מ־יותרבתל־אביבנפתחו£■

אותי״,מכיריםשלאהרגשת־שניםחמש"לפני

״אמרתימשלו.לחדרהתשוקהאתמסבירהוא

orשאיןחושבאנימסעדה.רוצהאניזוהר,לאשתי

שיידעול־ובאקייטרינג,שללשפיםהערכה

עושים״.אנחנומה£;

ציבורית.הכרהלהביאיכולריאלטי־אוכלגם

׳קרבבתוכניתהשתתפת־מזה,חלק״הייתי

המודעותאתמגבירותכאלהתכניותסכינים׳.י.

שירותעושותאבלהאוכל,לנושאהצופיםשלי.-,

שהגיעמיכלהשף.לתפקידבנוגעטובלא

שהואחושבהזוכה,בטחהגמר,לשל־ש־ית

הםבמטבחהחייםאבלמסעדה.לפתוחיכול

לנצחכרייום־יוםעובדיםהשפיםר־אליטי.לא

ניסיוןשלשעותהמוןהחיים.שלבריאליטי

גז״.להבותאלאהזרקורים,אורולאוזיעה,

דעתךמההחיים,שלמהריאליטישפיםאגב

רפאל?מסעדתסגירתעל

עצבהרגשתינסגרה,שרפאל"כששמעת־

עזרהשכלהודעהכהילרפ־ושלחתיאמיתי

אסורמוסד,זהרפאל־גיד.שרקצריך,שהוא

התווךמעמודיאחדהוארפיליפול.לולתת

לאשל־ברי־אן־איימאודהואהתעשייה.של

בטלוויזיה,בישולולתוכניותלריאליטיהולך

חיים״.מפעלשלסוגהיאעבורוהמסעדה

לאמסעדה,פאןגפגרתוחמישישניכשכל

בקייטרינג?רקלהתרכזעדיף

אניאחר.ממקוםהמסעדהאתפותח״אני

לעולם״.להוכיחשצר־ר23בןילדלא50בן

מאמין״ה״אניאתלצקתמתכנןהואלצלחת

נעלמואתנייםמאכלים״הרבהשלו.הקולינרי

חלקאצלקייםעדייןהידעאוצראבלמהעולם,

ביטוי,לזהלתתרוצהאניוהסבתות.מהדורות

הואתווקולי,הללשל־,השףחדש.עיבודעם

מקמח)קציצהגונדייכיןהואפרסי.ממוצא

גונדיאבלא״הו,במרקששוחהועוףחומוס

ים״.פירותבצירשרימפס

השפאגו?משחקיפהלהיווצריכוליםלא

בפועל.שףוישהמסעדה,עלשלך

ובמשךהתפריט,אתביחדיצרנוואני״הלל

העו־ביןלסנתזניסיונותעשינווחצישנה

לם

$TS1$העולם$TS1$

$DN2$העולם$DN2$בלונדון,יינואוהבים.ששנינוהקולינרי

בחווהבהשתלמותהיההללבוינה.באיטליה,

חיפוששלמסעניו־יורק.באפ־סט־יטאורגנית

שלנו".הד־־אן־אי־עםהעולםאתלחברכדי

בחללשנחתעדשמואליעשהארוכהדרך

בעברששימשהחדשה,מסעדתושלהמרווח

הוסבהמדינהקוםולאחריינות,ליישוןמרתף

מכונתכוללהממשלתי,המדפיסשללמשכנו

ענקית.וכספתדפוס

האירועיםלעולםהדלתאתלושפתחמי

שלאמרגךהעלשטרן,מ־יקלהיההנוצצים

שמואליהספיקכןלפניישראל.עשירימסיבות

גדולהרפאריחהדןבמלונותטבחותללמוד

היוכטבחיםאזשעברומ־שלי.ההוריםעבור

בצבא״(שבוע־שבועשעבדוונדכאיםחלכאים

לבשללונמאס24בגילאךבמסעדה,ולעבוד

בניגודלשטרן.חברוהואאחריםשלבמטבחים

היאשטרןשל)אמועשירמביתשבאלשותפו,

פילנתרופוולפסון,אי־ז־קסרלמשפחתנצר

צנועהבמשפחהגדלשמואל־בריטי(,יהודי

אחר.מכוכבנראוהלקוחותעבורו,ברמת־חן.

לגמרי״,אותיב־לבלהארץעש־ר־עם״המפגש

שקיים״.ידעתישלא״עולםמספר.הוא

נסחפת?

כסף,כשראיתיבו.היהשלאמבית'באתי

קניתיכסף,ליה־השלאלמרותהתלהבתי.

300מ־אחדבהשהותקןספורט,פוררמכונית

בש־נסעתיבישראל.הראשוניםהפלאפונים

כונה

$TS1$בשכונה$TS1$

$DN2$בשכונה$DN2$הזמןעםהמלכים.מלכימלךוהרגשת־

שפיםלמהמביןאניהיוםאני.לאשזההבנתי

מהכסף״.מסתחרריםצעירים

לעשות"התחלתי

ולבשלבשווקיםיות

בעונה.שישמהרק

רואהאתהפתאום

טעים.יותרשהאוכל

פורישלפלסעינים

באמתהםעלינו.ע!קי

שמולאדמה.מחוברים

הבאלדי.זהבר.עליוית,

כשף,שליהשליחותוו

שלי״הציונותזו

שטרן?עפלעבודחיהאיך

לי־במסיבהעכבות.לוהיולאגאון."האיש

לדה

$TS1$לילדה$TS1$

$DN2$לילדה$DN2$אירגןמייקלוקופים,ורודצבעשאוהבת

אבלהמזנונים.עלורודיםקופיםשלבובות

לניו־יורק,עזבשמייקלאחר־לנהל.־דענולא

הק־ואניוזוהרהקייטרינגחברתעםנשארתי

מנו

$TS1$הקמנו$TS1$

$DN2$הקמנו$DN2$מחדש".אותה

חתונות,ובעיקראירועים,אופלשניםבמשך

השראה.חפרלמזוןנרדףשפחיה

הגישובקייטרינג80וה־70ה־"בשנות

בקור־ממולאעליםבצקמשודרג:בית־אובל

קבנ־ם;

$TS1$;בקורקבנם$TS1$

$DN2$;בקורקבנם$DN2$מקופסה.פטריותעםלשוןאועוףרבע

אספרגוס־ם,שרי,עגבניותבשווקיםהיולאאז

תבלין״.עשב־

משם?להמריאאפשראיד

אבלפשוט,אוכלקונספט:על״הולכים

עלעצוםעוףכבדיפטהמדליקה.בצורהמוצג

אז,אבלמאליו,מובןנשמעזההיוםהשולחן.

טלהשלשוקייםאושולחנות?עלאוכלשםמי

נו־המלצריםשאותןאלונקות,עלשמוגשות

שאים

$TS1$נושאים$TS1$

$DN2$נושאים$DN2$האנשיםהאורחים.מולופורמיםבאולם

ממאדים״.שנחתת־חשבופה,פעור־נעמדו

להתאבדותמתכוןלפעמיםהיאחלוציות

עסקית?

מבכי־אחדאהד,מצדלזוג.חתונה״עשיתי

רי

$TS1$מבכירי$TS1$

$DN2$מבכירי$DN2$;הפרסית.העדהמכובד־שני,מצדההיי־טק

מהקהלוחצ־סלמוןסביבחתונהרצהההי־־טק

המ־בנ־למטבחנכנסופתאוםמאושר.נפל

שפחה

$TS1$המשפחה$TS1$

$DN2$המשפחה$DN2$׳אובל,עלי־:לצעוקוהתחילוהפרסית

׳איןוצעקו:לכלההלכוהאוכל?׳איפהאוכל.

אורז?׳״בל־חתונהזהמהלאכול!מהפה

מתפוצץ?לאאתהואז

אתממציאשאתהחושבאתהצעיר״בגיל

והםבאוכל,מביניםלאאפסים,כולםהגלגל.

לכל־שצריךעסקמקיםכשאתהשלך.הזיןעל

כל

$TS1$לכלכל$TS1$

$DN2$לכלכל$DN2$,אחרת".שזהמביןאתהאותו

ברוחוטורטליניהמסעדהחללופריקי,אינטיאקטבולהמימין:מ״קלארו",טעימות
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