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10 ezer példány

A Chef&Pincér szaklap a HORECA szektor szereplőit 23 éve aktuális, friss
információkkal látja el.

Ágazati és külföldi hírek,
trendek, események,
rendezvények.

A hazai és nemzetközi szakmai trendek, események, rendezvények mellett
a gyártók, forgalmazók, szolgáltatók termékei, innovációi is rendszeresen
megjelennek a lapban.
A Chef&Pincér szaklap 10 000 példányban naprakész terjesztési rendszeren
keresztül jut el a HORECA szektor szereplőihez.
Szaklapként feladatunk, hogy tájékoztassuk olvasóinkat a HORECA szektort
érintő trendekről, változásokról, eseményekről, bemutassuk a szektor jelentős képviselőit, eseményeit, változásait, trendjeit.
www.chefpincer.hu: naprakész tartalommal, heti 2 hírlevéllel.
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A szakácsversenyen Pohner Ádám és Garai Ádám ételei továbbra is kiemelkedtek
a mezőnyből, de még az üldözőbolynak
sincs veszve semmi. Szép és izgalmas tányérokat láttunk.
A kiírás szerint a feladat: Kacsa két fogásban.
Ez a két fogás pedig lehetett előétel-főétel
párosítás vagy főétel két fogásban. Előbbi
esetben az első tányér lehet pástétom, belsőségsaláta, kis ragu vagy más, a főételnek
pedig tartalmaznia kellett a szárnyas markánsan különböző húsrészeit, különböző
technológiákkal elkészítve. A garnírungban
pedig szerepelnie kellett gyümölcsnek és/
vagy mártásnak. A gyümölcs lehetett szezonális vagy saját tartósítású is. Többen
éltek is a befőzés különböző lehetőségeivel,
láttunk ribizlit, almát, minikörtét is, ebben a
formában. Kovács Antalnál például a lila
physalist (ez jóval nagyobb a sárga verziónál) tartósított és csipszverzióban is feltette a tányérra, amely egészen érdekes savas
játékot eredményezett.
A versenyzőknek két és fél óra állt rendelkezésükre, másfél óra után tálalandó az első
étel, egy órával később a második. A két
főfogással kapcsolatban Molnár B. Tamás,
a Magyar Gasztronómiai Egyesület elnöke
elmondta: a francia hagyományok szerint
szokás úgy feladni az asztalra a kacsát, hogy
először a mellét például zöldségekkel teszik
tányérra és gastrique-ot – ecettel fellazított
karamelles gyümölcsös mártást – tesznek
hozzá. Ezután pedig a grillezett combját
kínálják salátával. A versenyről ezt a fajta
pecsenyesütést végül a gasztronómiai szakértő hiányolta.
Mindenesetre Magyarországon gyümölcscsel nem állunk rosszul, így érdemes lehet
megtalálni a saját verziónkat a gyümölcskacsa párosításában is, mert mind a francia,
mind az olasz, mind a kínai konyhában
előszeretettel kombinálják a szárnyast gyümölcsökkel.
A magyar kacsára sincs nagy panasz a
szakácskörökben, de Molnár B. Tamás szerint a legjobb minőséget exportra, Japánba
viszik. A legelterjedtebbek a hibridfajták, de
gasztronómiai szempontból a barbari az értékesebb. A leggyakrabban a piacon a nagyon gyorsan hizlalt pecsenyekacsákat vagy
a tömött öregebb húsú állatokat lehet vásárolni. Egy időben lehetett kapni egyfajta
kompromisszumos megoldásként olyan
kacsákat is, amely még nem volt teljesen
felhizlalva, de már a mája nagyobb, fehérebb
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INSPIRÁCIÓS FOGÁSOK

A GYÜMÖLCSÖKKEL A CZIFRAY-VERSENYEN

INSPIRÁCIÓS FOGÁSOK

Így főzzünk kávéval

volt a pecsenyekacsáénál. Ebben a formában
nem igazán érte meg értékesíteni a tenyésztőknek a húst, így legfeljebb szívességként
lehet ezt beszerezni.
A versenyen is különféle kacsákat láttunk,
így akár 1-2 kilogramm is lehetett a különbség egyes darabok között. Garai Ádám például (Olimpia) két hétig érlelte a kisebb testű
szárnyasát a verseny előtt, hogy még összetettebb legyen a hús íze. Ez egyébként egy
kacsahúsos prádba került húskockákkal
együtt, amit egy könnycsepp alakú szilikonformában készített el, majd kis asztali grillsütőn adott neki kérget és faszenes ízt, végül
hosszában félbevágva adta fel a tányérra a
köretekkel.
A kifinomult elkészítési eljárásnak meg is
lett az eredménye, hiszen a főétel magasan
előzte a többieket 428,75 ponttal. Összesítésben viszont alaposan visszavetette az
eredményét, hogy az előételében a fokhagymát a zsűri bántóan erősnek érezte, amely
az egész tányér ízére rányomta a bélyeget,
így az csak 360 pontot kapott.
Ahogyan a teljes versenyben Pohner
Ádám (Kistücsök) továbbra vezet, úgy most
a harmadik fordulóban is ő szerezte összesítésben a legtöbb pontot. Nála az előétele
emelkedett fejmagassággal a többiek fölé,
de a második fogásával is sikerült a második
helyre kerülni. Nála a kacsa az első fogásban
egyfajta hálóban sült tekercsként jelent meg,
főfogásban pedig gombákkal és zöld fűszerrel egy rakott húsos téglát készített, majd
pirított serpenyőben, amely felszelve gyönyörű mozaikos vágási felületet mutatott.
A két Ádám tehát ezúttal is kiemelkedett.
Mindkettőjüknél jól is nézett ki az ételük, de
az íz volt az, amivel nyertek. Molnár B. Tamás
szerint ezek a fogások 17-18 pontos szintű
éttermeknek feleltek meg, azaz 1-2 Michelincsillagos helyeken is megállnák a helyüket.
Őket követte Sípos András a Susuból, és a
Fáma fiatal szakácsai, Kovács Renátó, Ruff
Dávid és Czifra Zalán, akik komoly üldözőbolynak számítanak. Pohner Ádám első helye sem teljesen behozhatatlan, de ha Garai
Ádám egy kicsit nagyobbat botlik, és valaki
mögüle különösen jól találja el a következő
ételeit, akkor bármi elképzelhető. A lényeg
azonban itt nem elsősorban a győzelem adta dicsőség. Ezen a minden sallangtól mentes, csak a lényegre koncentráló, éttermi
szakácsversenyen a fiatal szakácsok a legtöbbet maguktól kapják, amikor felkészülés
során tanulnak, kísérleteznek, és kitalálják a
saját ételüket.

A Michelin-csillagos Borkonyha séfje, Sárközi Ákos és a St. Andrea Wine&Gourmet Bar
konyhafőnöke, Barna Ádám azt a feladatot kapta, hogy a Nespresso kávéit használja fel
kreatív módon. Mint azt láthatjuk, sikerült nekik.
Finomhangolásra
van szükség

Barna Ádám, a St. Andrea
Wine&Gourmet Bar
séfe ételében egy olyan
kávét (Vivalto Lungo)
használt, amelyben a ga
bonás ízek is fellelhetőek,
így jól illeszkedik a tön
kölybúzából készülő ri
zottóhoz, és a cékla gyü
mölcsös, földes aromáival
is harmonizál.

Barna Ádám

Mielőtt felkérték a séfet a közös munkára, kicsit bá
tortalanabbul nyúlt a kávéhoz, de azóta biztosabb kézzel
fordul az alapanyag felé. Vannak egyértelmű párosítások,
mint a csicsóka, a zeller, a kacsamáj vagy a mogyoró, de
az étel kikísérletezése közben például kiderült, hogy le
hetnek kevésbé egyértelmű választások is. Egy előételnél
például a gyöngyhagyma marinádjába tett etióp virágo
sabb kávét, amely a grépfrút citrusosságával működött re
mekül. Ilyenkor viszont nagyon kell vigyázni arra, hogy a
grépfrút ne legyen keserű. Összességében pedig a lényeg,
hogy az ilyen bátrabb párosításokkor nagyon óvatosan kell
bánni a kávéval, mert finomhangolásra van szükség a vég
ső íz kialakításakor.

Szarvasgerinc, céklák, tönkölybúza
Felhasznált kávé: Vivalto Lungo
Szarvasgerinc: 600 g tisztított szarvasgerinc, 2 dl szarvas
jus, 400 g vaj vagy kacsazsír, 100 g vékonyra szelt rozsos
kenyér, só, Sarawak bors, kakukkfű
Kávés céklapüré, céklakorong: 500 g cékla, 2 adag Nespresso
Vivalto Lungo kávé (2x110 ml), 1 dl frissen préselt cékla
lé, 30 g málnapüré, 1 dl vörösbor felére redukálva, 0,2 dl
balzsamecet, 20 g vaj, Bourbon bors, só
Céklás-kávés tönkölybúza: 150 g tönkölybúza, 2 dl borjú
alaplé, 1 dl céklalé, 1 dl vörösbor felére redukálva, 20 g
málnapüré, 0,1 dl balzsamecet, 20 g salotthagyma finom
ra vágva, 20 g vaj, 10 g idős gouda sajt reszelve
Tálalás: Céklalevelek, szilvamagolaj, szilvaecet

vagy 44 °C maghőmérsékletig sütjük, és 5 percet meleg
helyen pihentetjük.
A céklát megmossuk, alufóliába csomagolva 160 °Cos
sütőben 1 órát sütjük, majd meghámozzuk, és kiszúróval 12
db 1 cm vastag, 3 cm átmérőjű korongot készítünk. A ko
rongokat 1 dl céklalével és 1 evőkanál balzsamecettel ma
rináljuk 12 órát – lehetőség szerint vákuumozzuk, majd
tálalás előtt serpenyőben a marináddal együtt melegít
jük, elforraljuk, és 2 dkg hideg vajjal glasszírozzuk. A le
eső részeket, a többi hozzávalót és a 2 adag Vivalto Lungo
kávét összeturmixoljuk, homogén pürét készítünk, majd
sóval és frissen őrölt bourbon borssal ízesítjük.
A salotthagymát 2 dkg vajon megfuttatjuk, hozzáadjuk
a megmosott tönkölybúzát, majd felöntjük az alaplével és
Az inaktól megtisztított szarvasgerincet 5 dkgos dara a többi hozzávalóval. Fél óra alatt lassan készre főzzük, és
bokra szeljük, fűszerezzük durvára őrölt sarawak borssal a főzőlevét a végére elredukáljuk. Belekeverjük a sajtot és a
és kakukkfűvel, majd vékony kenyérszeletbe tekerjük, és maradék jeges vajat, így a végére szép krémes állagot kapunk.
folpackba csomagolva formázzuk. Ezután fél napot hűt
Tálaláskor a tönkölybúzát a tányérra szedjük, ráhelyez
jük, melynek köszönhetően a kenyér sütéskor nem válik le. zük a szarvasgerincet a kávés céklapürével és a céklakoron
Forró kacsazsírban vagy tisztított vajban 10 másodpercig gokkal, majd szilvamagolajjal, szilvaecettel locsoljuk meg
sütjük, majd sütőben 130 °Con
és marinált céklalevelekkel teszünk
a tányérra.
34 percig

Pácolásra is lehet használni a kávét

Sárközi Ákos étele elsőre leginkább egy futurisztikus desz
szertnek tűnik a maga mértani elemeivel, és cseresznyére
emlékeztető golyóival. Kiindulási pontja egy vaníliás ízű
kávé (Vanilio) volt, így a vanília aromáit akarta kiemelni.
Bár nagy kávéfogyasztó, de a fogásában inkább azt akar
ta megmutatni, hogy az ételekkel hogyan lehet a kávé ízét
harmóniába hozni. Itt kérdés, hogy a kávé gyümölcsössé
gét, a füstösségét vagy a földes elemeket használja alapul.
A vaníliás verziót azért választotta, mert érzett benne egy
kis karamelles hatást, ezért ennél a fogásnál ezt kívánta
hangsúlyozni. A vanília nem mellesleg igen jó összekötő
pont volt a marhastefánia és a hízott máj között is. A tála
lás kialakításakor formabontó kívánt lenni, így elsőre nem
is gondolta senki, hogy itt egy főételről van szó, de amikor

kóstolták, akkor minden
a helyére került.
Sárközi Ákos a ká
vét egyébként a konyhá
ban pácolásra is használja.
A gravadlax technikához
például használ őrölt ká
vét is. Néha az ízek el
mélyítésére, néha a savas
ság hangsúlyozására állítja
hadrendbe az ételeinél, de
persze a desszerteknél is
megjelenik a kávés krém,
illetve a kávécsokoládé
kombináció.

PORTRÉ
XXXXXX

higiéniai rendszerek
Sárközi Ákos

Lassan párolt marhastefánia
Felhasznált kávé: Vanilio
Stefánia: 800 g marhastefánia, 2 g rózsabors, 1 db fahéj,
2 db csillagánizs
Marinált jégcsapretek: 1 db jégcsapretek, 2 cl fehér balzsamecet
Kacsamájterrine: 100 g kacsamáj, 20 g narancslekvár,
2 cl Tokaji aszú
Kávézselé: 5 adag Nespresso Vanilio kávé (5x40 ml), 1 cl
Cassis likőr, 1 cl fehér balzsamecet, 1 g kappa (növényi
zselatin)
Fehérrépapüré: 250 g fehérrépa, 100 g vaj,
Kakukkfüves mártás: 100 g glace mártás, 2 adag Nespresso
Vanilio kávé (2x40 ml), 2 szál kakukkfű

A kacsamájat a hártyáitól megtisztítjuk, nagyobb dara
bokra törjük. Hozzákeverjük a lekvárt, a tokaji aszút, majd
kevés sóval, borssal fűszerezzük. Terrinformába töltjük, le
fóliázzuk, és vízgőzben 4045 percig pároljuk, majd mini
mum 6 órán át dermesztjük.
A tálalás előtt kávézselét készítünk: a Vanilio kávé
hoz hozzáaadjuk a Cassis likőrt, a fehér balzsamecetet,
egy kevés sót, majd a kappa por segítségével felforral
juk és besűrítjük. A hideg kacsamáj pástétomból cseresz
nyeszem nagyságú golyókat formázunk, és a meleg ká
vézselébe kimártjuk.
A megtisztított fehérrépát daraboljuk és megfőzzük, majd
mixer segítségével pürésítjük, és vajjal dúsítjuk. A leada
A marhastefániát megtisztítjuk, majd borssal és sóval fű golt stefániákat darabonként négy egyforma méretű koc
szerezzük. Egy forró serpenyőben kérget sütünk rá, majd kára vágjuk, majd a kakukkfűvel és kávéval felforralt glace
utána a csillagánizzsal, a fahéjjal és a frissen főzött kávé mártásban glasszírozzuk.
Tálaláskor a fehérrépapürét a tányér közepére halmoz
val vákuumtasakba rakjuk, levákuumozzuk, és 60 °Con 48
órán keresztül pároljuk. A jégcsapretket megtisztítjuk, vé zuk, majd felváltva köré helyezzük a 4 db glasszírozott ste
kony szalagokat vágunk belőle, spirálisan feltekerjük, majd fániakockát és a retek szalagokat. Végül a stefániák tetejére
fehér balzsamecettel marináljuk.
helyezzük a kávézselében kimártott kacsamájat.

Pataky Péter

A modern magyar konyha
nem létezik

Cikkünket a Nespresso támogatta.

A KACSA SZERENCSÉSEN TALÁLKOZOTT
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Fotó: Meatology

VERSENY
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A debreceni Ikon étterem kreatív séfje Angliában járta ki a szakiskolát, de soha nem
menne Londonba szakácsnak, Debrecent a francia Alpok helyett választotta,
új éttermeinél pedig igyekszik elkerülni a korábbi csapdákat. Saját „one man show”
típusú étteremre viszont nem vágyik, inkább sous vide termékeket gyárt
a testvérével közösen indított budapesti Meatology étteremnek és háziasszonyoknak.
Mindeközben persze műsort is vezet a tévében. Séfporté.

Hogyan indult a pályája szakácsként?
Eleinte több dologba belekezdtem, tíz éven keresztül DJ is
voltam, de csak azzal akartam foglalkozni, amit szeretek is.
2003-ban a baráti körömből kaptam egy komplett vállalkozást, amelynél ragasztó- és csiszoló anyagokat forgalmaztunk,
és autó, telefon, ügyfélkör is járt hozzá. Engem azonban a
főzés foglalkoztatott. A családban ugyan senki nem dolgozott szakácsként, de mindenki jól főzött: a nagyszülők, a szülők, apám testvérei, a testvérem. A vállalkozást aztán 2008-ig
teljesen leépítettem, mert egyáltalán nem érdekelt, és ekkor
döntöttem úgy, hogy kimegyek Angliába. Ekkorra már sok
mindent tudtam főzni, és szerettem is, de kint kezdtem a
szakmát tanulni, mert nem minden állt össze egy rendszerré, hogy mi, hogyan működik jól.
Bár nincs összehasonlítási alapja, mert Magyarországon
nem vett részt a szakképzésben, de milyen volt Angliában
megtanulni a szakmát?
Némi rálátásom azért van a hazai helyzetre is, mert sok tanulóval foglalkoztam már itthon, és sokan meséltek a hazai
helyzetről is. Oxfordban kezdtem, majd jött a Grand Hotel
Eastbourne, amely egy ötcsillagos tengerparti szálloda. Igazi
oldszkúl konyha volt, ahol a francia alapokat erősen hozták.
Sous vide-oltunk, pecsenyelevet főztünk, és mindezt jelentős mennyiségben, mert ha a 150 szoba tele volt, akkor 250
vendégnek kellett reggelit és ebédet adni. Ezután átkerültem
ennek a szállodának a fine-dining éttermébe.
A tanulás eközben úgy működött, hogy mi, tanulók teljes
munkaidőben dolgoztunk, és a kinevezett oktatók, accessorok jöttek hozzánk. Három szint van az NVQ-rendszerben,
amelyből a hármas a legmagasabb. Egyest-kettest kérnek a
legtöbb helyen, hármas szintet már szinte sehol. Én végigmentem a hármas szintig, hogy ezzel is jelezzem, hogy akkor
is megcsinálom, ha sehol sem kérik. Itt tulajdonképpen pipákat
kell gyűjteni a különböző képességekről. El kell tudni készíteni például a halakat, a tenger gyümölcseit, tésztákat, szószokat, kenyeret. Én pedig ezért összetett fogásokat választottam. Ha sült halat készítesz, raviolival, rákos mártással,
akkor lehet a halban, a tenger gyümölcseiben, a tésztában is
pipákat gyűjteni. Így lehetett haladni.
Az oktatás emellett rugalmas is volt, mert, amikor átmentem Eastbourneből Southamptonba, akkor el lehetett intézni,
hogy egy másik accessorhoz kerüljek át. A végén pedig, amikor még volt pár dolog, ami hiányzott, akkor elmentünk egy
kávézóba, és egy diktafonba elmondtam a válaszokat a feltett
kérdésekre. Ha bárkinek kérdése lett volna, akkor az anyagomhoz hozzácsatolt hangfájlokban megtalálhatta. Mindezt
ráadásul az angol állam állta.

Angliában végül hány helyen volt?
Összesen négy helyen dolgoztam. Először Oxfordban három
hónapig. Az ő HR-esük volt már 2008-ban Magyarországon.
Aztán jött a Grand Hotel. Egy percig sem jutott eszembe, hogy
Londonba menjek, és a mai napig nem értem azokat, akiknek
Anglia Londont jelenti. Ott egy szörnyű küzdelem szakácsnak
lenni. Vagy a gatyádat is ráfizeted az étterem melletti szállásra,
vagy reggel és este is utazol két-két órát a tömegközlekedéssel. Mindeközben egy angol kisvárosban az erdőn keresztül biciklivel járhatsz dolgozni, vagy akár a tengerpartra is mehetsz.
Azért London mégis a világ egyik nagy gasztronómiai
központja…
Persze, Londonban több mint 50 egycsillagos étterem van,
de vannak vidéken is magas szintű helyek. Eastbourne után
Southamptonba kerültem a Lime Wood Hotelbe. Ez egy ötcsillagos szálloda volt már akkor is, mielőtt felújították volna,
de még 9 milliárd forintnyi összeget ráköltöttek erre a butikhotelre. Mikor én a Grand Hotelből odakerültem, óriási váltás volt. Szinte csak egy hete volt nyitva, amikor odamentem.
Egyedül én érkeztem olyan helyről, amelyiknek nem volt
Michelin-csillaga, pedig ide már komoly alapokkal érkeztem.
A felvételemnél viszont a felkészülés is számított. Amikor ma
a fiatalok elmennek egy állásinterjúra, sokszor fogalmuk nincs,
hogy hová érkeznek, még az étlapot sem nézik meg a honlapon.
Én úgy mentem el, hogy kinyomtattam az étlapot, és minden fogásról volt egy-két gondolatom, és a séfből is nagyon
felkészültem. Az első séf, Alex Aitken adott egy interjút még
több mint tíz évvel korábban, és valahogy az internet legmélyebb bugyraiban sikerült megtalálnom. Ebből kiderült, hogy
teheneket tart, és sörrel itatja őket, mert attól szaftosabb lesz
a húsuk, de azt is elmondta, hogy Stellát nem ad nekik, mert
attól meghülyülnek.
A második próbanapom végén leültünk beszélgetni, amikor mondta az öreg, hogy képzeljem el, hogy teheneket tart,
és sörrel itatja őket. Én pedig rávágtam, hogy Stellát nehogy
adjon nekik, mert attól meghülyülnek. Annyira tetszett neki,
hogy úgy felkészültem, hogy egy ilyen régi interjút is kinyomoztam, hogy már fel is voltam véve. Nem a tudásom miatt,
hanem mert látta, hogy ez engem valóban érdekel. Ez jó tanács lehet a mai fiatalok számára is. Ha én valakivel beszélgetek
állásinterjún, akkor nem biztos, hogy az akkori aktuális tudás
alapján veszem fel, hanem hogy mi van a fejében, és mit akar.
A Lime Woodban egyébként füstölőház is volt, ami nem
működött rendesen, és én jeleztem, hogy ehhez értek, és készítettünk gyulai kolbászt, füstölt sonkákat, szalonnát, lazacot. Ez mai napig a hotel büszkesége. Ha VIP-vendég érkezik, ezt mindig megmutatják neki.
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Formátum

Felület

Vágott méret

Tükör méret

Ár*

Címlap

208 x 296 mm

–

700 000 HUF

Hátlap

208 x 296 mm

–

590 000 HUF

B2, B3

208 x 296 mm

–

540 000 HUF

A hirdetések elkészítésének
technikai költsége:

2/1

416 x 296 mm

–

790 000 HUF

1/1 oldal: 20 000 HUF*
1/2 oldal: 12 000 HUF*
1/4 oldal: 8 000 HUF*

1/1

208 x 296 mm

185 x 265 mm

450 000 HUF

KEDVEZMÉNYEK:
Több alkalomra szóló megrendelés,
havonta történő fizetése esetén:
3 alkalom: 5%

1/2 álló

–

90 x 265 mm

250 000 HUF

4 és 5 alkalom: 10%

1/2 fekvő

–

185 x 130 mm

250 000 HUF

6 és 7 alkalom: 15%
8 és 9 alkalom: 20%

1/3 álló

–

60 x 285 mm

180 000 HUF

NYOMDAKÉSZ ANYAGLEADÁS:

1/3 fekvő

–

185 x 85 mm

180 000 HUF

pdf vagy jpg formátumban, minimum 300 dpi
felbontásban, CMYK színben
minden vágott méretnél a kifutó körben + 5 mm

1/4 álló

–

90 x 130 mm

135 000 HUF

1/4 fekvő

–

185 x 63 mm

135 000 HUF

*A fenti árak ÁFA nélkül értendőek.

TERJESZTÉS:
Olvasói összetétel:
Terjesztett példányszám: 10 000 db
• Vendéglátóegységek,
hotelek vezetői: 8000 db
•G
 yártók, importőrök, nagykereske
dők, szakmai szervezetek, intézmé
nyek, közétkeztetők: 2000 db

Vendéglátóipari egységek megoszlása
típus szerint:
- étterem, csárda, pizzéria: 45,3%
- söröző, pub, drinkbár: 22,6%
- kávézó, cukrászda: 18,0%
- hotel, szálloda, panzió: 10,1%
- ételbár, gyorsétterem: 4,0%

Terjesztési rendszer:
Naprakész, folyamatosan aktualizált
rendszer:
– Saját terjesztői hálózatunkon
keresztül a vendéglátó egységek
vezetői személyesen terjesztőinktől veszik át a magazint, amit
aláírással és pecséttel igazolnak.
– Adatbázisunkat folyamatosan
aktualizáljuk.
– A gyártók, forgalmazók, hálózati
központok, nagykereskedők
vezető munkatársai postai úton
kapják meg a magazint.

Vendéglátóipari egységek megoszlása
régiók szerint:
Borsod-AbaújZemplén megye,
Heves megye
Nógrád megye,
6,2%
Pest megye
Szabolcs-Szatmár10,0%
Bereg megye,
KomáromGyőr-MosonHajdú-Bihar megye
Sopron megye, Esztergom megye, Budapest
Vas megye Veszprém megye, 43,2% Jász-Nagykun- 6,6%
Fejér megye
6,5%
Szolnok megye,
7,7%
Békés megye
5,3%
Zala megye, SomogyBács-Kiskun megye,
megye, Tolna megye, Csongrád megye
6,2%
Baranya megye
8,3%

Weboldalunk:

www.chefpincer.hu
Friss hírek, aktualitások, innovációk,
termék- és szolgáltatás újdonságok,
séfportrék, hazai és külföldi trendek,
technológiai fejlesztések a HORECA gyártók,
kereskedők és szolgáltatók világából.
Online médiaajánlatunkért
keresse szerkesztőségünket!
KIADÓ:

TERMÉKMIX Kft.
1149 Budapest, Mogyoródi út 32.
Telefon: +36 1 614 0121
E-mail: info@chefpincer.hu

2018. ÉVI HIRDETÉSI ÁRAK - ONLINE
www.chefpincer.hu

Banner méretek és formátumok
Felület

1
1

Top banner

Formátumok:

Méret

Árak

449 x 96 px

40 000 Ft*/hét
110 000 Ft*/hó

JPG

GIF

PNG

2
2

Kiemelt hír

Formátumok:

4

3

max. 2 fotó
JPG

Hír

Formátumok:

DOC

40 000 Ft*/darab

VIDEO

max. 2 fotó
JPG

DOC

20 000 Ft*/darab

VIDEO

Oldalsó banner 348 x 260 px		
		
348 x 130 px
		
(további méretekről érdeklődjön)
4

3

Formátumok:

JPG

GIF

25 000 Ft*/hét

PNG

4
5

Cikk banner

Formátumok:

348 x 260 px
JPG

GIF

50 000 Ft

PNG

Hírlevél
Hírlevél
50 000 Ft*/alkalom
(www.chefpincer.hu oldalon lévő hír/cikk kiküldése)

Formátumok:

JPG

DOC

VIDEO

Hírlevél banner
50 000 Ft*/alkalom
A megrendelő weboldalára irányítva.

Formátumok:

5

JPG

GIF

PNG

Egyedi hírlevél
	Kizárólag a megrendelő szerepel
a hírlevélben és a megrendelő
weboldalára visz.

Formátumok:

JPG

GIF

*A fenti árak ÁFA nélkül értendőek.

Kiadó: TERMÉKMIX Kft. 1149 Budapest, Mogyoródi út 32.
Telefon: +36 1 614 0121; e-mail: info@chefpincer.hu

PNG

egyedi árazás

