מהו הטעם הישראלי
ומה הקצבים אוהבים לאכול?
לראשונה ,סקר שנערך בקרב מאה קצבים ובעלי אטליז קבע כי רוב מוחלט של
לקוחותיהם מעדיפים בשר בקר טרי ישראלי; בנוסף ישנה עלייה במכירת בשר מקומי
כחול לבן .עוד עולה מהסקר כי סכום הקניה הממוצע בקצביה נע בין  300ל  400שקלים,
הנתח הכי מועדף על בעלי האטליז הוא אנטריקוט •
בכנס מועדון הקצבים השנתי שהתקיים לאחרונה בת"א
על ידי שולחן מגדלי הבקר נערך לראשונה סקר ייחודי
הבדק את דעתם של כמאה בעלי אטליז מכל רחבי הארץ
על העדפותיהם וטעמם האישי של לקוחותיהם .הנתונים
המעניינים העולים מהסקר :מעל  90%מהקצבים טוענים כי
לקוחותיהם מעדיפים בשר בקר טרי ישראלי (כחול לבן) .מעל
מחצית מהקצבים גורסים כי לקוחותיהם מצליחים להבחין
בין בשר מקומי למיובא .סכום הקנייה הממוצע באטליז נע
בין  300-400לשקלים .בנוסף ,הנתח האהוב והמועדף על
הקצבים הוא אנטריקוט ,כאשר מיד אחריו נמצא הפילה.
מעל  40%מהקצבים טוענים כי היתרון הגדול ביותר של בשר
מקומי נמצא באיכות .לעומתם 30 ,אחוזים ציינו את עניין
הטריות כיתרון של הבשר הישראלי 44 .אחוז מבעלי האטליז
טוענים כי קיימת עליה במכירת בשר ישראלי מקומי.
יו"ר שולחן מגדלי הבקר וסמנכ"ל מועצת החלב איציק
שניידר  אומר כי " בשנים האחרונות אנחנו פועלים במספר
ערוצים על מנת להעביר לציבור את המסר כי בשר ישראלי
מקומי הוא איכותי ,טרי ועולה בטעמו על הבשר המיובא
ותוצאות הסקר מדברות בעד עצמן .לגבי העובדה כי חלקים
מהלקוחות נוטים שלא להבחין בין בשר מקומי לבין זה

המיובא אומר שניידר כי "בדיוק בשביל כך החלטנו לאחרונה
על השקת אמנת הבשר הישראלי.
הקצב ובעל האטליז שחתמו על האמנה מתחייבים להפריד
בין בשר בקר ישראלי לבין בשר בקר מיובא וזאת באמצעות
סימון תצוגה מתאים"▲ .

הישראלים אוהבים מעדיפים אנטריקוט (בתמונה ,שרון ,שניידר ושגב)

משרד החקלאות נערך לקראת
חג הפסח
לא צפוי מחסור בבשר ,פירות וירקות לקראת החג ,כבבל שנה ,צפוי מחסור בביצים עקב
הביקוש החריג לחג הפסח •
כחלק מהיערכות משרד החקלאות לקראת חג הפסח
הקרב ובא ,קיימה הנהלת המשרד סדרת ישיבות במטרה
לוודא אספקה סדירה של פירות ,ירקות ,בשר וביצים
לקראת החג .מניתוח הנתונים עד כה ,עולה כי לא צפוי
מחסור בתוצרת טרייה ,לרבות :פירות ,ירקות ,חלב ,בשר
עוף ובשר בקר .עם זאת ,כבבל שנה ,קיים צפי למחסור
בביצים עקב הביקוש החריג לביצים לקראת פסח .על כן,
נערך משרד החקלאות מבעוד מועד ,ופתח מכסה לייבוא

בהיקף של  160מיליון ביצים ללא מכס .מכסה בהיקף
כזה אינה מהווה מגבלה לייבוא ,דבר שיאפשר ליבואני
הביצים לייבא ביצים ככל שיידרש .כמו כן ,ההנחה היא
שהיבואנים יביאו ביצים רק בהתאם לביקוש המקומי ,כפי
שקרה בשנים האחרונות .מחירי הביצים באירופה סבירים
נכון למועד זה ועיקר הייבוא יהיה של ביצים "חומות",
בעקבות המחסור באירופה▲ .
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