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ההכנות

נמשכו יותר

משנה

וכללו כ/סע למידה
אסיה; הבאז בתל אביב
בהדרגה ,והלחץ גדל יחד
מקיף

עכשיו

נפתחת ״טאיזו״,

ארד
דפנה
$DN2$שבועיים$DN2$להרצה.
עיים
פנינואליו
צילום השער:אייל טואג
פריל
$DN2$באפריל$DN2$
אשתקד ,לאחר שעזב את
הו הבאז? מי מניע את
תפקירו כשף של מסערת ״הרברט
^׳׳^
הבאז? מי התחיל את
סמואל״
שבה
אביב,
בתל
התמקצע

סוף סוף!

בפעם ראשונה בא־
$TS1$באפריל$TS1$

ברחבי

התפשט
אתו.
מסעדת

הבאז? מרוע

מקום

אחר

יוצר באז והשני לא? איר

■at

מתפתח? איך

הבאז

ובה

עשה

במוסף

קסמים ,כרי

פסח

שישתתף

התראיין כשף מב־
$TS1$מבטיח$TS1$,

הבאז מופץ?
טיח ,בן 31
$DN2$מבטיח$DN2$,
ג׳ינג׳י ,מוכשר,

שגדל

למי אכפת מהבאז? מהיהפולי־
$TS1$הפוליטיקה$TS1$
השף
היוקרתית
האסיאתית
$DN2$הפוליטיקה $DN2$שמאחורי הבאז? מהי השורה
טיקה
$DN2$במסעדת$DN2$״רפאל״ ,ובשרתון פלאזה
סעדת
התחתונה בבאז? האם הבאז מיתר־
$TS1$מיתרגם$TS1$
תחת השף שלום קרוש ,והשתלם
בן־נריה .איך נבנה
התפריט,
$DN2$מיתרגם$DN2$להכנסות? האם באז הוא זמני?
גם
 Arzacבסן סבםטיאן
במסעדת
כך הרבה סוגי קרח
יוגשו
האם באזיכולללוותכישלונות?
שבספרי
Le
^״ bernadin
ולא
אחד
נושא
באז
יורק,
בניו
וסומן כ״דבר הבא״
מרוע עולה על
הסועדים
ואיך הגיבו
על משנהו? מהםהתהליכים שמ־
$TS1$שמבאזבזים$TS1$
לכל אורך הקריירהשלו .היתה אז
עם בן־נריה
מסע
$DN2$שמבאזבזים $DN2$כל באז? הנה מקרה מב־
$TS1$מבחן$TS1$
באזבזים
שמועה שהוא עובר על מסערת
$DN2$מבחן $DN2$של שף צעיר אחר ששמויובל
חן
שף אסיאתית יוקרתית .הוא סירב
אתרי
ושותפיו,
בן־נריה ,שהבאזלגביו מטלטל את להתראיין בנימוק שהעבודה על
המערכות ,ושל מסערה אחת בתל
המסעדה בשלבים ראשוניים והוא
במבשרת ציון ועברלפני כן במ־
$TS1$במסעדת$TS1$

של

יובל
למה

כל

הראשונים?

קולינרי
שלב

שלב

אביב ,״טאיזו״,

שלו.

אחרי יותר

שנעשו

ליים,
$DN2$אופטימליים$DN2$,

שהיא
משנה

הפרויקט

של

הכנות,

במרץ ובתנאים אופטימ־
$TS1$אופטימליים$TS1$,

המסעדה נפתחהלפני שבו־
$TS1$שבועיים$TS1$

מעדיף לחכות.
״אני לא
תיכתב שוב
לגבי .אני עכשיו עובר
הוא

גם הוסיף:

רוצה שהמלה ׳מבטיח׳

על

מימוש ההבטחה״.

עמוד 3

בארץ .זה מבחינתם מעשה מאור מילן
$DN2$ועמילן$DN2$
ציוני ,ויש להם גם רעיונות איך
לפתח אותו מעברלגבולות יש־
$TS1$ישראל$TS1$.
$DN2$קמבודיה $DN2$היתה אכזבהבעבורנו .האוכל
דיה
דים םאם.״מכיוון שאני לא רוצה
שהמטרה היא
ראל.
ישראלים ,קני־
$TS1$קנינו$TS1$
היה פחותמעניין ,הרבה קארי להעסיק סינים אלא
$DN2$ישראל $DN2$.אני מתעקש
קורם כל להצליח פה ,ואז אם זה
לדבריו ,״במ־
$TS1$״במסעדות$TS1$
השותפיםב״טאיזו״.
מתפוררות ,היה
מסמנים וביצות
נו
$DN2$קנינו $DN2$כמה מכשיריםשיחליפו עוברים
קורם
$DN2$״במסעדות $DN2$אחרות אין תהליך
שכל היוםיקפלו בצק ויהדקו אותו
המרקמים
סעדות
יאריך ימים ,יהיה מהלדבר .יהיה לנו קשה בטבחים עם
בקוקטיילים ,כי אחר
הרבה שואו
פותחים את המסעדה ואז משנים
שם ,המחיות המסריחות שלהם.
זה או המכונה הזאת או סיני קטן
$TS1$הלקוחות $TS1$.הבעלים שלנו הואמבעלי חברת
את הקונצפט על פי דרישת הל־
כריזמה
רגשנות,
מחיות דגים ושרימפסים״.
כשהשתתפנו בסדנאות
עםמערוך.
ויצירתיות
שהמחירים
$DN2$הלקוחות $DN2$.במקרה הזה היה מסע של אלכוהולגדולה ,ככה
קוחות.
התאילנדיות זה
בחורף שלפניהעלייה לשטח בישול במסעדות
בן־נריה הוא בנם של פרופ׳ינון
והמ־
$TS1$והמשקאות$TS1$
נגישים
יהיו
לקוקטיילים
הכניסה
לפני
חורשים
שלושה
במטבח
התגבש הצוות
היה נורא.נאלצנולעשות כל דבר
המסעדה
אימונולוג ואחר החוקרים
בן־נריה,
$DN2$והמשקאות $DN2$יהיו פרימיום ,על בסים
שקאות
למטבח ,אחריו עברו שבועיים רק
להשכרה בררום תל אביב .בכל
קטן
בעצמנו״.
הקונדיטור ארריאן שיינגורט המוביליםבעולם של המנגנונים
על תערובות תבלינים ושמנים .הג׳ין הכי טוב והוודקה הכי טובה.
בוקר ,קבוצת גברים צעירים פר־
$TS1$פרצה$TS1$
$TS1$ברצינות $TS1$המוביליםלסרטן ,ושל ר״ר זיוה
יכולתילעשות את זה
בחיים לא
וכך התוו תשתית של טעמים ,לא
פעילות יצירתית,
$DN2$פרצה $DN2$במחול של
צה
פיתח שם את הםברינה שלו בר־
מומחית
$DN2$ברצינות $DN2$של כימאי :״שבוע עבדתי בן־נריה ,רופאת ילדים
$TS1$מסערות $TS1$לבר .הקפתי את עצמי באנשים אוכל ושתייה סביב בן־נריה :״יש
צינות
מידהתחילו לבשל .אין פה מסע־
בגנטיקה מביתהחולים הרסה בי־
$TS1$בירושלים$TS1$.
$DN2$מסערות $DN2$עם רמת הכנהכזו ,גם בנושאי
רות
אדירים ,שיצירה היא חלק מהם.
מפה
ימים שלמים שלא יוצא
עלהתיבול של הסירופ .הוא כרגע
$DN2$בירושלים $DN2$.יש לו שני אחים ,האחר
״השלב הראשון בתהליך היה כלום ,ואז אנימתוסכל .ויש ימים מכילעלי ורדים ,כפירליים,הל ,רושלים.
שירות וחזון .בספרו setting
חייל ,ואחות ,סטוד־
$TS1$סטודנטית$TS1$
מהנדס והשני
שלב הרעיונות ,בעקבות הטיול
טובים נורא
זאת יצירה .כל דבר וניל טבעי ,סיידר תפוחים ,רום
 the Tableרני מאייר ,הבע־
$TS1$הבעלים$TS1$
$DN2$סטודנטית$DN2$לרפואה.
נטית
$DN2$הבעלים $DN2$של
לים
לטייוואן ,למקאו,
׳יוניון םקוור קפה׳ בניו שלנו לאסיה,
שאנחנו מכינים אנחנו מצלמים,
כהה ,סוכרדקלים ,קינמון סיני
קנטון ,הונג קונג,הוצ׳ימין םיטי
הקמת
יורק ,מספר על תהליכי
מתערים מתכון ,וכותבים בלי וקימל מנטה״.
יובל ,בן כמה אתה עכשיו?
 31עור מעט חוגג יוםהולדת.
וקמבודיה ,יחד עםמנהלי המטבח
מסערה ,והם רומים למה שקורה
השראה
סוף ,כל אחר מדרג ואומר מה הוא
המקום שהכי מעורר
אבל מעדיף להישאר בן 31״.
פה .זה גם מזכיר את הסרט על העתירי,אלי שטיין ודור אבון .הח־
$TS1$החוויה$TS1$
חושב .מתוך  500מתכונים40 ,
מבחינתו של בן־נריה הוא המחסן.
בכך
שיש יתרון
חושב
אתה
$DN2$החוויה$DN2$הכללית שאנחנו חותריםאליה
וויה
׳אלבולי׳ .כל
יעברו את השלב הראשון ,ורק 20
בספירת־מלאי־ניים־דרופינגית־
$TS1$בספירתמלאינייםדרופינגיתשלמצרכיםאקזוטים$TS1$,
העבודה במסעדת
זאת משום שהיה לנו גב כלכלי
בן־נריה
$TS1$של״מתוך$TS1$של־מצרכים־אקזוטים,
$DN2$בספירתמלאינייםדרופינגיתשלמצרכיםאקזוטים$DN2$,
במסעדה היא סיפור המסעלאסיה ,ייכנסולמסעדה .המסעדה של־
שאתה צעיר?
״בוודאי ,לא רק שאניצעיר ,גם
הסטטוס שלי הואיתרון.לערי
עזוז,
בתזוגי,ולי יש בסך הכל שני כל־
$TS1$כלבים$TS1$,
בךנריה :״אחד
$DN2$כלבים $DN2$,אבל גם זה לא ממשקל .היא
בים,
משיאי הטיול
מחזיקה את הבית וגם אותי,ולמ־
$TS1$ולמרות$TS1$
תפוח

ארמה.לקחנו

דוגמאות

והצלחנו לשחזר את זה פה .קמבו־
$TS1$קמבודיה$TS1$

ומציג

מכשיר

שניצלים

שבמקור נוער לרדד
משטח רפי

ובמקרה הזה

בווייטנאם היה

$DN2$ולמרות $DN2$עבודת ההכנה הארוכה
רות

מבחינתנו
טמפורה,

שונה מזו

שביפן

$TS1$לחוקר$TS1$,
לחו־
״סבירלהניח שהייתי נהפך
$DN2$לחוקר $DN2$,אני מגיע ממשפחה עם טון של
קר,
ביקורתיות ,מוקף במדענים מכל
הכיוונים .התחלתי לבשל לקראת
סוף הצבא במסעדה קטנה בתל
אביב .בהתחלה ההורים היו מב־
$TS1$מבסוטים$TS1$
מהבישולים ,והזמינו חברים
סוטים
$DN2$מבסוטים$DN2$
שלהם פרופסוריםלטעום את מה

חדש

של

שנה שבה טיפטפתי

עושה?

במטבח

והכרנו סוג

של

שהיתה

לנו,
לה כל הזמן שזה לא עומרלהיות
קל ,זה לאקל״.
אם לא היית
טבח ,מה היית
תקופה

אירוח בכפר אצל
משפחה בבית בלי
חשמל .בישלנו עם
המאמא

אבל יש בו משהו שונה .הוא
לא
ומרכיב ,ובקיצור הוא מבין ,על
בסים אינטואיציה ,אלא הוא מבין
טעמים ,טקסטורות ,יש לו רמת
הסתכלות גבוהה על אוכל שלא
נתקלים בהלעתיםקרובות״.
מפרק

ומורכבת

מקמח אורזועמילן
תפוח אדמה .לקחנו
דוגמאות והצלחנו
לשחזר את זה פה״

שאני מכין.ואז ,אחרי שירותי הצ־
$TS1$הצבאי$TS1$

$DN2$הצבאי $DN2$בתזמורתצה״ל ,יצאתילטיול
באי
של שנה ביריעה שאחזור ללמוד
באוניברסיטה .כל הטיול בררום
טואג
 rnunצילומים :איל
וזד«\נות היא לא
אמריקה מצאתי את עצמי רקאוכל
"טאיזו".
ומבשל ,הסתובבתי עם תיק מלא
ובתבלינים ,ועם הזמן הב־
$TS1$הבנתי$TS1$
בסכינים
לעצמנו תקופת
ויכולנו להרשות
מתגאה בשפע ומרי פעם פותח
והמסע הזה נוגע בהכל בעיצוב
$DN2$של״מתוך500 $DN2$
״מתוך
ובשילוב הטעמים ,הצבעים ,המר־
$TS1$המרקמים$TS1$,
תכנון ארוכה״.
$DN2$הבנתי$DN2$שאולי עדיף לאלהילחם עם זה
נתי
צנצנת כרילהריח:״יוזו קושו,
מתכונים 40 ,יעברו
ולבשל .אבל הורי הכריחו אותי
והטכנולוגיות״.
$DN2$המרקמים $DN2$,החומרים
קמים,
צ׳ילי ירוק.
לדברי בן־נריה ,״זו מסערה
מחית מיץלימון עם
נרשמתי
$TS1$עושים $TS1$בכל זאת ללכתללמוד.
אמביוולנטיים:
אסיאתית אבל היא לא מטבח סיני
הראשון,
את השלב
רשמיו מהמסע
אורז שחור ,תמרינרי שאנחנו עו־
משלנו.
אולטרה־מוררני אלא משהו
והיסטוריה
$DN2$עושים $DN2$בעצמנו ,שומשום שחור ,פרי ללימודיפילוסופיה
נראה
הקנטונזי
״האוכל
שים
מעניין
ורק  20ייכנסו
באוניברסיטה .נותרו לי כמה נקו־
$TS1$נקודות$TS1$
אנחנו עוברים על הפרויקט בצורה בעינינו ,וכן ,הרבה פעמים לא
צ׳ילי
הקוקאם ההורי ,אורז שטוח,
המסעדה
$TS1$ובכל $TS1$זיהינו מהאכלנו ,מילאנו מין למסעדה.
דות
מושכלת ,ומשקיעים בכל פרט .וב־
חילבה ,אב־
$TS1$אבקת$TS1$
$DN2$נקודות $DN2$להשלמת התואר .המםערנות
מהודו,עלי קארי,עלי
עלויות ,או
כל
מאתגרת את
$DN2$אבקת $DN2$מנגו ,כוכבי אניס ,מלח שחור ,הישראלית כל הזמן
קת
$DN2$ובכל $DN2$זאת ,חלק נפל על
טופס טוטו בסינית ,שאף פעם
היא
דיקטטורה
$TS1$אתריים $TS1$עצמה .אחר המנטוריםהגדולים
מש־
$TS1$משנה$TS1$.
ביורוקרטיה או פנטסיות רחוקות לא תורגם ,אבל זה לא
שמנים את־
שמן שומשום שחור,
ברמה מסוימת.
$DN2$משנה $DN2$.טעמנו ניואנסים ,הלך רוח.
נה.
מרי .אבל כמעטולא.
וליימים ,פטריות שלי ,יונתןרושפלר ,היההקטלי־
$TS1$הקטליזטור$TS1$
$DN2$אתריים $DN2$של תפוזים
ריים
$TS1$מסערת $TS1$קיבלנו בצורה זו גם את מטבח אבל בנוגע לטעם,
״חורש לפני שעזבתי את מס־
בראש השנה ניסינו שוב ,הת־
$TS1$התבקשנו$TS1$
$DN2$הקטליזטור $DN2$הרציני של כל הסיפור במ־
$TS1$במסעדה$TS1$,
זטור
ואטריות מיוחדות ,סויהלבנה.
הדברים
שנו $DN2$להמר מה יהיו
בקשנו
$DN2$במסעדה $DN2$,והוא שחיבר אותילהודו
הרברטםמואל ,פגשתי את
ערת
$DN2$מסערת$DN2$
סעדה,
״כמעט הכל אנחנו עושים בע־
$TS1$בעצמנו$TS1$,
האקםטרים הסיני ,למשל אכלנו כל קול נחשב״
בטעות צבים ,ובאופן כללי דב־
$TS1$דברים$TS1$
שנהג
שיעשו את החורף ,הבטחנו שה־
$TS1$שהמלה$TS1$
$DN2$בעצמנו $DN2$,חוץ ממה שמוגזם.ניסינו עםולתבלינים״.
צמנו,
אחר הלקוחות הקבועים
 $DN2$״הבטחה״ לא תופיע בכתבה,
מלה
אתה לא חכם
עם יד על הלב,
$DN2$דברים $DN2$מוזרים וחריפים מאור .ואני
רים
לשבת על הבר ,וסיפרתי לו שאני
טיפה׳לה יומרה לחרש בכל תחום
מכדילהיות טבח?
אבל הוא שוב דחה את ההצעה עוזב כרי לפתוח מקום משלעצמי ,סובל מצרבת .אבל במבטלאחור,
נו היא דיקטטורה ברמה מסוימת שנגענו ,לפרמט כל דבר ער הסוף
״להיות חכם זה פלוס אדיר .יש
משהו אסיאתי מודרנימעניין עם זו היתה חוויה נהדרת״.
שהמסעדה עדיין בתה־
$TS1$בתהליך;$TS1$
והסביר
ודמוקרטיה ברמת העשייה .ההיי־
$TS1$ההייררכיה$TS1$
ולמלא את החסר ,אבלבלי ביקורת
$DN2$ההייררכיה $DN2$ברורה ,כי המטבח צריך על יתר המסעדות.כולנואוכלים המון אנשים חכמים שלאהצליחו
$DN2$״הרעיון שלנו רחוק ממנה
ליך;
שכרו קטנו־
$TS1$קטנועים$TS1$
הם
בווייטנאם
ררכיה
פרשנות אישיתשלי .הוא שאל על
החדשנות ליצור דבר אחד מקורי בחייהם ,ויש
ראשונה־עיקרית־וקינוח ,אנחנו
סכומים וצפי השקעה ,הכל ברמה
$DN2$קטנועים $DN2$וטעמו כל מהשיכלו ,נזכר להיות מאור מדויק ,אבל בנוגע בכלהעיר ,וטעיםלנו.
עים
הרבה אידיוטים שכן.להיות חכם
טלפונים .למחרת
חברית.החלפנו
רוצים לקחת אנשים למסע שא־
$TS1$שאנחנו$TS1$
איננה המטרהשלנו ,היא רק מש־
$TS1$משרתת$TS1$
בן־נריה .״בסופו של דבר ,האוכל לטעם ,כל קול נחשב והרוב קובע
זה למנף אופרציותולהבין שיש
ו$DN2$עברנו .וזה יתבטא בשירות,
נחנו
הווייטנאמי טעים מאור אבל צר,
התקשר עורך הרין
בעשר בבוקר
מה טעים ,לא רקאני״.
$DN2$משרתת $DN2$את המטרה ,ובמסגרת הזמן
רתת
הרבה מנגנונים ופונקציות מאחורי
במוסיקה ובמקום ,וכמובןבאוכל.
המנות חוזרות על עצמן בכל
שלו ואמר שהוא מקבל את ההצ־
$TS1$ההצעה$TS1$.
את
במטבח הניסויים בוחנים
שהיתהלנו המצאנו דברים והבאנו
$DN2$ההצעה $DN2$.בכלל לא היתה הצעה! ומשם
שנרכשו מכל קצוות
המכשירים
שהת־
דברים לארץ .היו דברים
$TS1$שהתעקשנו $TS1$כל דבר ,אני עובד קשה כדילהגיע
יש חזון לעסק הזה .חזון גדול עה.
תפריט ,הכל מטוגן עם עלים
לעוברים בו וגם
מאור גם בקשר
וחוזים״.
זההתגלגל למשא ומתן
ומתאימים
אותם
מאפסים
בצד .הרטבים דומים ,ההשפעות תבל,
עליהם ,כמו
פילטריזציה למשהו .המקצוע שלי הוא המקצוע
עקשנו
$DN2$שהתעקשנו$DN2$
בעולם .יש בו סיפוק ,יצירה,
הטוב
למי שיאכלבו״.
הצרפתיות הכניסו חמאה ,בגטים
אותם למטרות המטבח הזה .״אנח־
$TS1$״אנחנו$TS1$
נהדרתלמים ,שתשפיע על טעמי
בטעות צבים
במערכת הסכימו לחכות בס־
$DN2$״אנחנו $DN2$נעזרים במכשירים כדי שיפיקו
נו
וברווזים .היהלנו טעים אבל קרה
$TS1$בסבלנות $TS1$,אכלנו
המרק התהוהקפה״.
אינטראקציה עם אנשים ,אני מעריך
שאין עוד מקצוע שבו אפשרליצור
ב״טאיזו״ הושקעו יותר מש־
בלנות,
$TS1$משמונה $TS1$שנפלנו על דברים נוראיים כמו
תאילנדיות .קנינו גם תנור
מחיות
לאור ,שותף במסעדה שגויס
נדב
ת $DN2$,אבל בינתיים התעוררה
בזמן קצר כל כך דברים שמשפי־
$TS1$שמשפיעים$TS1$
מונה
השאלה :כמה זמן לוקח להקים
הרכש הפיננסי
$DN2$משמונה $DN2$מיליון שקלים על ירי רגלי סבירהואוכלמגעיל פשוט .סיני לצליית חזירים,בתלייה״ ,לתפקיד מנהל
$DN2$שמשפיעים $DN2$ומזיזים כל כך הרבה אנשים.
השקעה חריגה
משקיעים זרים,
מסערה? בנג׳י זינגר ,שלפני 25
אחר משיאיהטיול היה אירוח בכ־
$TS1$בכפר$TS1$
מתגאה בן־נריה .״אנחנו נמצאים והלוגיסטי שלה ,היה הםו־שף של
עים
להרבה אנשים יש זיכרון חזק יותר
בנוף המסעדותהישראלי .לדברי
שנה פתח את מסערת ״פנטום
$DN2$בכפר $DN2$על נהר המקונג ,אצל משפ־
פר
לדבריו,
$TS1$משפחה $TS1$בשלב ההרכבות .היום עשינו כבר בן־נריה בהרברטםמואל.
בן־נריה ,״המשקיעים שלי הם
האופרה בתל
בבית
האופרה״
מאוכל מאשר של כל תמונה שהם
חה
$DN2$משפחה $DN2$בבית בלי חשמל.בישלנו עם
שלוש פעמים בצק לרים סאם ,״אני מכיר את האוכלשיובליורע
אדרנלין,
ראובמוזיאון .יש בזה גם
ישרא־
$TS1$ישראליים$TS1$,
דרכונים
אביב ,ולאחר מכןניהל את ״טא־
המאמא במטבח והכרנו סוג חרש עמילן שקוף
במילוי בטטה אפויה לעשות ,עברתי עם הרבה שפים,
$TS1$״טאקאמארו״ $TS1$,יהודים בעלי
$DN2$ישראליים $DN2$,משכילים ,צעירים ,מבי־
$TS1$מבינים$TS1$
״לימונדה״ ליים,
קאמארו״,
מבחינתנו של טמפורה ,שונה מזו
במלח וחמאה חומה .לכל דים מאם
ירע והבנה כמו שליובל לא ראיתי.
ארו״ $DN2$,את מסערת
ואת

רשת

$DN2$מבינים $DN2$בביזנס,
נים
״קפהג׳ו״ ,הוא אחר

ומחפשים

בית

חם

שביפן,

שמורכבת מקמח אורז וע־
$TS1$ועמילן$TS1$

תהיה

צורה אחרת״,

הוא

מסביר

אני

לא

רוצה

להשתפך

יותר מרי,

עמוד 4

להיות
בכל
משהו חצי צבאי ,טסטוסטרון ,מאוד

ממכר .זה מקצוע

של

המסעדה

שקשור לקרח

מה

שיגעון ,רגש־
$TS1$רגשנות$TS1$,
היפראקטיביות,

במסעדה,

 $DN2$,כריזמה ויצירתיות ,ואני כזה.
נות,

על

מ״מ.

חמישה סוגי

פי

הכיגדולה

הידועלי,

עידן

הילטון.

הקרח

בסוף ינואר ,שבועות

כתוש,

בבר יהיה

קרחעגול
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בארץ

מ״מ שלמלון
קרח יבש,

יהיו

אפאתיים לאוכל
יתחברו או שלא .בדרך שעברנו,
חקרנוושאלנו את עצמנושאלות,
זה לאנולד בחמש דקות״.
פילוטים,
המטבח רוחש
פעילות,
קליות ,עד שא־
$TS1$שאחר$TS1$
קילופים,
קיצוצים,
$DN2$שאחר $DN2$הטבחיםמודיע:״תעזבוהכל,
חר
לאכול .יש מפרום״.
הגיע הזמן

הקובייה

שמוגשת כיום

ספק

שאנשים

לא

הזה ,או

קרח

של

ובתוכם קובייה

היא קוביית ה32 -

ספורים

בארץ .אם

ורך .אין

היית יודעת כמה מחשבה השקע־
$TS1$השקענו$TS1$

$DN2$השקענו $DN2$בקרח ...יהיו
נו
שדורש תכונות

לאיכול לשבת שעות במשרד״

המודרנית ביותר

אני

לא מנסהלעשות

הכל נעים

קרח

עבור הוויסקי,

שהם

פסיפלורה,
לפניהעלייה לשטח המסעדה ,בגורל של
$TS1$במסעדת $TS1$לחלוטין
נערכה ארוחת טעימות במסע־
מוצאי
בעזרת מערכת האוסמוזה ההפוכה.
$DN2$״שילה״ ברחוב בן יהודה בתל
דת
שבת האחרונה ,תשע
האמת .מלצר מס־
$TS1$מסביר$TS1$
לקוקטיילים שמיוצר
יהיה גם קרח
אביב ,שם צוות המטבח של בן־נריה
בערב .רגע
המסעדה כי יש
$DN2$מסביר $DN2$ללקוחות
ביר
בטמפרטורה של מינוס 24
התערה במקומיים וקיבל טעימה
מעלות,
כרונולוגי לתפריט ,שמםו־
$TS1$שמםורר$TS1$
סדר
בניגוד לקרחרגיל שמיוצר במינוס
מהאנרגיות של זמן אמת .בארוחה
ברמות
באופן
רר
$DN2$שמםורר$DN2$
בשילה,
באותו
16
הטעמים,
עולה
ערב
הוגשו מנות כמו קרפצ׳ו אינטיאם מעלות״.
שמתחילים מעודנים ,ומסיימים
שומשום
יוזו טוביקו,שעליו פוזר
כללקוחות המסעדה היו עסוקים
חזקים מאור .אף שבן־נריה מציין
שחור ,וביצי דגיםצבעוניות ,עם בצילום המנות שלהם ובהתגאות
את נראות המנה כרכיב האחרון
במקוםלאסוףתלו־
$TS1$תלולית$TS1$
בהיותם שם
ספרינג רול ואטריות מבושלות
שהוא מתייחס אליובבישוליו,
$DN2$תלולית $DN2$אוכל בכף,לעצוםעינייםול־
$TS1$ולתת$TS1$
בציר קומבו ,סלט פטריות ,רפי אורז לית
המנות יפהפיות .טרטר דגי ים
גבאי
אפיק
מסאמן צילום:
מאודה
בר ים
תת
ואצות יםטבעוני ,נתחפילה לברק
בקטיפת
וסרטנים
לשקוע.
$DN2$ולתת$DN2$לטעמים
שומשום
שני קונוםי אורז פריך,
לימון וטפטפת
מאורהולצדו פלח
שחור ,קציפת סויה וביצי דג דאון
בנג׳י זינגר אומר :״בזמן שאנ־
$TS1$שאנחנו$TS1$
בהרצה
שמן בוטנים,ולצדו קערת אטריות
המוןכלי קרמיקה
הצפרדעים
גם
בעצמנו״.
״הםסעדנות
נראה כמו גלידה מוקטנת של
$DN2$שאנחנו$DN2$עובדים ,הבאז רק הולךוגובר.
חנו
בתחילת החורש נפתחה״טאיזו״
מאש ,פפאיה ויוזו־קושוועלים
גם בזה אתה מתעסק?
הישראלית כל הזמן
טעמי המזרח .בתפריטבולטים גם
לוינשטיין
ירוקים ,פלפל ירוק חריף שלתוכה להרצה במיקומה במגדל
״היה לנו מספיק זמן כרי לח־
$TS1$לחשוב$TS1$
הציפיה גבוהה מאור .את המסעדה
ברנוביץ׳,
עיצב פיצו קרם עםסיגל
) ,בינתיים
בתל אביב(טיומקין 16
שופכת המלצרית מרק צח ,לחמ־
$TS1$לחמניות$TS1$
מנת ההר גאו ,כיסונים מאודים
$DN2$לחשוב $DN2$עלהכל .נהניתי מאוד מהדרך
שוב
מאתגרת את עצנזה.
של בלאק טייגר שרימפס ,אבקת
והיא לא נראית כמו שום דבר
נגמרו
לבן־נריה
רק
ברווז
ת $DN2$סיניות מאורות ובתוכן
ניות
לומר
אפשר
שלקחנו.
הארוכה
שער
בערב.
פועלת
אחד המנטורים
שומשום שחור ,חזרתלבנה ,וחו־
$TS1$וחומץ$TS1$
אחרבעיר .יש חשיבה על כלחלל,
קונפי פיקנטי ברוטבטאיווני ,עם הלילות ,ונותרו רק ימים ארוכים
עכשיו עברנו את השלבהקל ,עכ־
$TS1$עכשיו$TS1$
$DN2$עכשיו $DN2$זה החלק הקשה להפוך את הגדולים שלי יונתן
לקונצפט.
בצורה אורגנית ובחיבור
שהוא
כוסברה ,פלפל חריף,מלפפון כבוש
$DN2$וחומץ $DN2$אורז שחור ,ביצי התה השחור
מץ
שיו
ומורטי עצבים ,במסעדה
חזה ברווז מעושן ,חמאת קקאו,
אני מאמין שזה יציב רף חרש של
הוא
זמן.
הרבה
כך
כל
וינראלו
וחסה ,תבשיל צוואר טלה
ממנות
למציאות.
שלנו
התכנונים
עמל
עליה
רושפלד
אייםברג ונבטי אפונה.
סטנדרטים לאוכלולאירוח .אין לבבות
ופראטה ,שמנת חמוצה
ועלים/רג תיכנן שזו תהיה הרצה שקטה בחיק שבישלנו אחת אחת,לבדנו ,לה־
$TS1$להכפיל$TS1$
$TS1$להתמודד $TS1$היה הקטליזטור
לי חששות מהמסעדה הזאת .אבל
ושמנת חמוצה,
טנרורילימונים
$DN2$להכפיל $DN2$אותן ל 100 -מנות.להתמו־
המשפחה ,החברים והספקים ,אבל כפיל
מנה יפה של סלט התמנון המעו־
$TS1$המעושן$TS1$
בזיליקום
קלויים,
$DN2$המעושן $DN2$עם בוטנים
שן
הכי חשוב לא לשכוח שאסורלז־
$TS1$לזלזל$TS1$
$DN2$להתמודד $DN2$עם המציאות של חומרי הגלם הרציני של כל
לפעילות של ממש150 ,
זה נהפך
אדום־כתמתם בח־
$TS1$בחלב$TS1$
וקארי מסאמן
דד
אדום ,ויניגרט פלפללבן .מנת
$DN2$לזלזל $DN2$באנשים .מקומות שמצליחים
לזל
לב
 $DN2קוקוס עם אורז מאודה ופירות סוערים בערב ,ששמעו מספיק על והיכולות של המטבח ,ולהחליט
במסעדה,
הסיפור
תופסיםלפעמים יהירות ,ובסוף ברווז ״שלוש כוסות״ שללחמנייה
ומולים ,מרק
ים שרימפס קלאמרי
להשקיע ערהסוף״.
במה
המסעדה כדי שיזמינו בה מקום עור
והוא
שחיבר אותי
מאורה וחמוצים שנכבשו במקום.
כשהעסק הוא
משלמים על זה.
סרטנים צח עם קריםפי שאלוט ,לפני שיצאה על כך הורעה רש־
$TS1$רשמית$TS1$
התפריט?
מה עומד בבסיס
פעילות .גופי
רוחש
המטבח
לשרת אנשים צריךלהיות קטנים
טלפון
שפורסם מספר
$DN2$רשמית$DN2$ולפני
מית
וון טון ובשר סרטנים ,וטונה צרו־
$TS1$צרובה$TS1$
שאסור
אלמנטים,
״חמישה
להודוולתבלינים״
בה
תאורה במבוקייםתלויים מן הת־
$TS1$התקרה$TS1$.
גדול .אנ־
$TS1$אנשים$TS1$
שהאדם מולך יהיה
כדי
 $DN2$בחסה פריכה ואטריות סומן .להזמנות.
שממסגר
שייתפסו בגימיק .זה מה
קי־
$TS1$קירח$TS1$
$DN2$התקרה $DN2$.בשולחן שממול ,בחור
קרה.
$DN2$אנשים$DN2$נופלים ברברים האלה.יובל
שים
״היתה פה הבניה ארוכה מאור״,
לקינוח הוגשה מנתגולאבז׳אמון
האמנות שלנו ויעביר אותה
את
מפתחות
$DN2$קירח $DN2$הניח בהפגנתיות את
רח
הוא אומר.״זו לא מסערה של 20
עסיסית ומתוקה.
הלאה כמו שצריך .הם נוכחים
מבין שהוא רק חלק מזה ,ויש עור
הטאפאם של שילה רואים
מבר
הפורשה שלו במרכזהשולחן ,ליד
הרבה אנשים במערכת אף שהוא
איש
בתפריט ,לא בכותרות ,אלא כק־
$TS1$כקבוצות$TS1$
שנשמרה בסוד .אני לא יורע
בקבוקהיין.
חלקגדולמהעניין .כל אחר מביא
מאיפה כל האנשים שמעו שהיא
את כל הנעשה במטבח ,אבל בקו־
$TS1$בקושי$TS1$
ואלכוהול ,ומתב־
$TS1$ומתבטאים$TS1$
$DN2$כקבוצות $DN2$של מנות
בוצות
משהומשלו״.
נפתחה ,אבל בעידן הנוכחי גי־
$TS1$גיליתי$TS1$
שהסירים
 $DN2$שומעים ,כי ככל
שי
יובל.
בגורלי המנות
$DN2$ומתבטאים $DN2$בטעמים ולא
טאים
זה הבן הבכורשלך,
״ואני מקווה לאורך זמן שהוא
פיצו קרם ניגשלבר ,כי חשוב
$DN2$גיליתי $DN2$שאי אפשר לשמור על שום
משקשקים יותר והטבחים צועקים ליתי
או הטמפרטורהשלהן .לכל אלמ־
$TS1$אלמנט$TS1$
לא יהיה בנייחידי״.
לולהגיר מלה טובה על בן־נריה:
מתחממת ,בשי־
$TS1$בשילה$TS1$
והאווירה במטבח
נט
דבר בשקט .מישהו אחר מעלה
$DN2$אלמנט $DN2$שירכנו באופן מושכל טעמים,
שאתה
האמנים
באינםטגרם תמונה של מנה ,ואז
 $DN2מגבירים את המוסיקה ,את
לה
פוגש אולילכן השקעת בו בל כך הר־
$TS1$הרבה$TS1$
ווליום .אם המים הם האל־
$TS1$האלמנט$TS1$
״מעטים
צבעים
מחשבה ומאמץ.
בה
$DN2$הרבה$DN2$
שמגיעים מכזאתצניעות .זה לא
משיגים טלפון ומזמינים
הקצב ,את מהירות ההגשה.מולי ,כולם
שבתפריט ,התאמנו
$DN2$האלמנט $DN2$הראשון
מנט
קודמות שבהן
פשוט לבטל את עצמךולהיות
מקום .ואנחנו לא רוצים לומר
עגילי נוצות
טבחית הפס הקר,
להם טעמיםמלוחיםעדינים ,וצ־
$TS1$וצבע$TS1$
״גם במערכות
רשמית.
להם שעדיין לא פתוח
כחולותתלויים מתנוכיה ,חילקה
רמת המ־
$TS1$המחויבות$TS1$
$DN2$וצבע $DN2$מנחה ,זהיכוללהיות גם מרק.
נוכח.באוכל ,כמובאדריכלות ,לא הייתיהבעלים,
בע
ספרינגרוליםלצלחות האינטיאס.
$DN2$המחויבות $DN2$לא נפלה מזו שאני חש
חויבות
אני קוראלזה׳נוכחות
במטבח נראה שהכל עדיין לא
אני מעדיף להפסיק לפרט ,כרי
והיעדרות׳,
היום ,תמיד רציתי שהכל סביבי
איך מצליחים כשף או כאדריכל
מספיק טוב ,מהצד השני זה כנ־
$TS1$כנראה$TS1$
להשאיר דמיוןלאנשים ,שיבואו
לצרה טבח עם מוהיקן קצוץ,עגיל
$DN2$כנראה $DN2$נראה אחרת כי אנשים מפר־
$TS1$מפרגנים$TS1$
ראה
מורחבבאוזן ,עור נזם וקעקוע של
יהיה מושלם .מניקיון השולחנות
ויבינו את החוויה ההגיונית והמ־
$TS1$והמסודרת$TS1$
להיות נוכח בבישול או בעיצוב
וערלאופן הגשת המנות על ירי
ועדיין להצליח לבטל את המקום
$DN2$מפרגנים $DN2$משום מה״.
גנים
$DN2$והמסודרת $DN2$הזאת .אני מקפיד במיוחד
סודרת
כוכבים על פרק כף היד ,פיזר עי־
$TS1$עיגולי$TS1$
אפלבאום
תומר
צילום:
האמנים שעוברים המלצרים .אבל פה זה אחרת .אני
שלך .נדירים
 $DN2$פלפלים חריפים בנדיבות
גולי
עם פתיחת המסעדה בן־נריה על שלושה דברים:איזון הטעמים,
מרגיש את זה .אם ער היום ישנתי
עם קונצפט ,רעיון וסיפור ,כמו
מודאג ומבסוט.
מתמיד,
לצלחות לבנות רחבות .ביניהם לחוץ
הטקםטורותואיזון הארומה.
איזון
והחרדה
ההתרגשות
שיש פה ,מאחוריהאוכל .הרבה טוב ...היום
מתזז טבח עם כובע של טבח ועם ״אתמול שוב איבדתי את הקול
גם צבעים ומראה הם דברים חשו־
$TS1$חשובים$TS1$
מנות שחשבתי שהןבנאליותלמרי
הרבה דברים
והדאגה לכל כך
פעמים קשה לתמלל אמנות ,בסוף
שלי באמצע הערב״ ,הוא אומר
אח־
$TS1$אחרונים$TS1$
ניצבים
הם
אבל
באוכל,
בים
$DN2$חשובים$DN2$
עליהן .היו כאלה
זקןדליל .הוא מדביק אינטיאם על
ואנשיםהתעלפו
הצלחת,ומקלף ממנו
בו־זמנית גובות את המחיר .אני
זו הבטן שמחליטה אם היא אוהבת
ניילון נצמד .ולוגם מכוסיין .המקום פתוח כבר
שחשבתי שיהיו הו־ הא ,ואנשים
$DN2$אחרונים $DN2$אצלי ברשימה.
רונים
בטו־
$TS1$בטוחות$TS1$
הם עובדים בשקט,
גם יותר פדנט ואת זה המנהלים
מהקונצפט
שבא
או לא .היסוד
הראשונה
היתה
וזו
אנחנו
ההרצה
״במשך
פחות התרגשומהן״.
הפעם
בתנועות
שבוע
מעניקים
שמרגש אותי .בן־נריה הת־
$TS1$התחבר$TS1$
הוא
ת $DN2$של להקת״מיומנה״.
חות
בוודאי מרגישים״.
בטוח?
למה אתה עדיין לא
ובתמורה
הנחהללקוחות,
שהוא לקח לעצמו רקה לשבת%03 ,
שרון כהן ,השף של המקום ,היה
בשלב זה ,שבוע בתוך ההרצה,
חבר
לשתותולראות איך המקום נראה
$DN2$התחבר $DN2$למקורותולשורשים והביא
משהו
אחרי כל עבודת ההכנה,
מבקשים מהם למלא משוב״ ,הוא
די מרוצה
בן־נריה לא מוכןלשמוע שהאוכל
להווה.
אותם
מהתקדמותהעניינים ,ללקוחות מן הבר .״מפה הכל נראה מוסיף .הוא מראה רףלדוגמה:
לעבוד כמו שצריך.
חייב
״הרבה פעמים יש בישול אופ־
״כן ,אבל מי אמר שעשינו את
רגוע מאור ,לכן אני יושב פה .אם
מהאירוח של בן־נריה אצלו במ־
$TS1$במטבח$TS1$
שבאתם! נורה אם
״תורה רבה
$TS1$אופנתי $TS1$,שלו טעים .הוא לא מוכןלשמוע
הדבר הנכון? את ההכנה לא יכו־
$TS1$יכולנו$TS1$
ח $DN2$ומהקהל הסקרן שהגיע .בן־
$TS1$בןנריה$TS1$
טבח
החדשה שלו.
שכיף
ארכיטקטורה טרנרית״,
$DN2$אופנתי $DN2$,או
נתי,
אראה שוב את המטבח אניעלול תוכלולענות בפירוט רב ככל
במסעדה
$DN2$יכולנו$DN2$לעשות יותר טוב ,אני והצוות
הניתן על השאלות הבאות .אנחנו לנו
הוא רוצהלהבין אם היה מדהים.
מוסיף קרם.״יובל אמנם מבשל
נריה
ה $DN2$לא נתןלרגע הזה שלו מול להשתגע״.
אוכל אסיאתי ,שהוא מטבח אופ־
$TS1$אופנתי$TS1$
מסכימים שהלכנו על הדבר הנ־
$TS1$הנכון$TS1$,
הכל מוכן?
הלקוחות לצאת משליטתו ,אף
בעיניו .בסוף
פחות מזה לא נחשב
שואפים להשתפרוללמוד מהע־
$TS1$מהערותיכם$TS1$
יחליט .בסוף הוא
$DN2$הנכון $DN2$,אבל הקהל
כון,
שהמסעדה אינהשלו :הוא הקפיד
הארוחה הוא מספר בקצרה למת־
$TS1$למתעניינים$TS1$
$DN2$אופנתי $DN2$כרגע ,אבל מבחינתו זה דבר
נתי
מצטרפת למסעדה בירה
״מחר
$DN2$מהערותיכם$DN2$ולכן נעריך מאור ביקורת
רותיכם
שתיכ־
$TS1$שתיכגנו$TS1$
אנשים
ראיתי
כבר
הבוס.
$DN2$למתעניינים $DN2$איך שני משקיעים סמכו
יש
באוכל.
חנופה
לו
אין
שורשי.
בשיתוף
מדהימה,
לבדוק כל מנהלפני שהיא יוצאת
אהבתם
מנות
אילו
ואמיתית.
כנה
Taizu
Beer
עניינים
גנו
היא
אלכסנדר.
מבשלת
לשולחנות .זוג אוםטריות
כשאתה מבשל עליו ,נתנו לו תקציב ולאהגבילו
$DN2$שתיכגנו $DN2$את המסעדות שלהם על פני לו אמתבאוכל.
לך
יש
האם
במיוחד?
ששמעו
פעולה עם
הערות על
תקופותאפילו יותר ארוכות וב־
$TS1$ובכל$TS1$
על המסעדה הזאת מפקיר הקבלה
אותו בניסיונותיו ,ולא אמר כמה
וחושב רק על הקהל והמבקרים,
אסיאתית ,קלה ,לאגרית ובהירה
מנות שאכלת? איך הרגיש לך
כל
סיטואציה כזויכולהלהיות מל־
$TS1$מלחיצה$TS1$
מתגמש במנות
$DN2$ובכל $DN2$זאת ,בסוף זה לא עבד .הקהל בלי בסים ,אתה
מאור .מערכת המים שלנו כבר
בהוסטל שלהן אומרות עלהאוכל:
מבנה הארוחה?״
באזור הזה סופר איכותי ,טרנדי
״זה חריף אבל זה נהדר״.
$DN2$מלחיצה $DN2$לשף צעיר ,שבעצם נותן
חיצה
הוא לא נותן לשום פרטלחמוק
שלך אבל איןלהן יסודות עמוקים
עובדת .הגיעו אלינו צפרדעים
$TS1$מבסוט $TS1$ומעודכן ,כל יום צריך לחדש לו
מנהל הבר של ״טאיזו״ הוא
את הכל במסעדה הראשונהשלו,
שאוטוטו נתחיל להשתמש בהן.
ממנו :״אני מנסה לאלהיות מב־
של חקר התחום.יובל אמנם צעיר
$DN2$מבסוט$DN2$מכלום .זה הצרהפולנישלי .ולמצוא כיוונים חרשים .יש לנו
שפיתח
המיקסולוג איציק מנצור,
עשינו ניסיונות וזה עבר פגז .מב־
$TS1$מבחינת$TS1$
ללאמגבלות ,וצריך להישפט מרי
סוט
אבל הואצעיר־זקן .אם המסעדה
בעבור המסעדה 12קוקטיילים
ערב על מעשיו ,כישרונו,יכול־
$TS1$יכולתו$TS1$
המוןרעיונות וחומריגלם .אנחנו שלו תהיה מלאה או ריקה ,זה לא
קיבלנו את כל מה
תבלינים,
חינת
$DN2$מבחינת$DN2$
לא ציפיתי שביום הראשון יהיו
$DN2$יכולתו $DN2$ויצירתו .במצב כזה ,הצלחת
תו
מחדשים לקהל מספיק בינתיים,
משקאות
משנה .אם הוא יבשל ל 150 -איש
ניצוצות ויהיהמופלא .אם היום
שביקשנו.החקלאים שאנו עוברים
ייחודיים המתבססים על
המסעדה לא מושפעת ממגבלות
בסירופים
פרימיום,
אלכוהול
או לבן ארם אחר ,זה לא משנה.
ורוצים להשאיר גם דברים שנו־
$TS1$שנוכל$TS1$
עמם הפכו אתהעולם כרי למצוא
אנחנו טובים ,בעור חודשיים נהיה
קשיים
או
תקציב
לקפוץ
לא
קדימה.
בהם
לחרש
כל
$DN2$שנוכל$DN2$
ובתב־
$TS1$ובתבלינים$TS1$
ביטרס
תמציות
ייחודיים,
האוכל״.
אוכל
מכין
הוא
מיוחדים,
קיילים
לנו
כבר מדהימים ,וחודשיים אחרי
אחרים; מעשיו
למען
Holybasil
וכישרונו מוגשים ערב־ערב כמנה
החידושים
$TS1$בןנריה $TS1$.הכל הםמגדליםבחלקות מיוחדות זה נהיה עור יותר מדהימים .אני על הלקוחות עם כל
ם $DN2$האקזוטיים מהמזווה של בן־
לינים
בן־נריה מורה לקרם וממשיך:
הולכים
״אנחנו
מספר:
הוא
נריה.
ה$DN2$.
בבת אחת.
מייצרים
ואנחנו
למשובים .היו
לתת
משתדל
״אני מבין שאני מבשל לקהל אבל עיקרית.
עכשיו
בעבורנו.
מענה
וקרח

בצורת קונוס,

שקוף

מחיר

שמיוצר

(למטה),

ההתרגשות

