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מישי פוסט על מישי בלוג

בזמן האחרון אני בתקופת שוקולד .כבר הרבה זמן שלא הייתי בתקופת
שוקולד .כאמור ,מתוקים הם חלק בלתי נפרד ממני ומהיום יום שלי ,אבל כל
מתוק והתקופה שלו .בקיצור ,עכשיו הוא זמן השוקולד .ובדיוק בזמן ,נפתח
בוטיק שוקולד חדש בסביבת מגוריי.
למי שלא מכיר ,מישי בלוג )כן ,כן ,זה השם שלו ,כמה רלוונטי( הוא שוקולטייר
ותיק ומוכשר ,שעד לא מזמן ניהל קונדיטוריה ובית קפה בטבעון ,לצד לקיחת
חלק פעיל בספרי וירחוני על השולחן ,ייעוץ בפורומים והנחיית סדנאות .ראיתי
שהוא החל לשפץ את המטבח הנמצא מאחורי הקונדיטוריה ,אבל לא תיארתי
לעצמי מה הולך לקום שם...
לא מזמן הזדמן לי להגיע לטיפת חלב הסמוכה למישי ,וכבר מרחוק ראיתי
מראה מלבב :את בוטיק השוקולד החדש והמעוצב שלו .מסתבר ,שבמקום
שיפוץ המטבח ,מישי החליט להתמקד במה שהוא הכי טוב בו -שוקולד .הוא
סגר את בית הקפה והפך את מטבח הקונדיטוריה לבוטיק שוקולד יפה,
מזמין ,וטעיםםםםם.
יש שם לפי דעתי מעל  25פרלינים מכל הסוגים והמינים בזמן נתון .החל
מהמתבקשים )ויסקי ,נוגט ואמרטו( דרך מיוחדים יותר )דבש -קרמל ,מרציפן
וקרם דה-קסיס( ועד למיוחדים מאד )הל ולימון ,חמאת בוטנים( .אבל חוץ
מפרלינים יש שם גם שוקולד איכותי ,מעט חומרי גלם )תמציות ,גלוקוזות
ו...שוקולד ,כמובן( ואפילו סדנאות יהיו בקרוב )שרשימת ההמתנה אליהן כבר
ארוכה(.
ומעל לכל זאת ,מישי .קצת קשה לי להחליט מאיפה להתחיל ,כי מישי הוא
אחד ויחיד .יש לו מראה של קונדיטור מהדור הישן -אדם נטול פוזה ,נחמד
בצורה יוצאת דופן )גם כשמתקילים אותו באמצע הרחוב ומתייעצים איתו לגבי
סוכריות גבינה ושוקולד על מקל( ,זקן לבן ,כובע שף קלאסי לראשו )או שאני פשוט
מדמיינת ,אבל זה מסתדר עם ה"טוטאל לוק" שלו מאד( שפשוט אוהב את מה
שהוא עושה ובעיקר שוקולד וטוב בזה.

מישי בפעולה )מימין( .תמונה מתוך אתר .ynet

יש רק מינוס אחד גדול ,לצערי )ולצערם של רבים אחרים ,אני בטוחה( .עקב
סגירת הקונדיטוריה ,השנה לראשונה לא יהיו סופגניות של מישי בחנוכה .וזה
חמור .חמור מאד .כי כבר מסוכות נרשמות אצל מישי הזמנות לנגלה
הראשונה ,אותה הוא מייצר ממש לפני החג בשני גדלים )ושוב ,בלי יותר מדי
מליות מתפלפלות .סופגניות טעימות נטו(.
אבל כמו שכבר אמרתי ,מישי הוא אדם נחמד .ולכן ,הוא כבר הודיע לי שישמח
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לחלוק את המתכון לסופגניות שלו .בינתיים ,הוא נתן לי טיפ קטן :סופגניות זה
כמו הריון .צריך סבלנות  .(:וכשמישי אומר סבלנות ,הוא בהחלט מתכוון לכך-
הסופגניות שלו עוברות התפחה חמש פעמים .החל מראש העיסה ועד
להתפחה לאחר עיצוב .אז אני מחכה בסבלנות לחנוכה ,ולמתכון ,כמובן.
ולמי שלצערו לא גר בסביבה ,יש גם אתר.www.mishi.co.il :
אני אישית כבר התמכרתי .וזה גם אחלה פתרון כמתנה ,כי זה גם יפה וגם
טעים וגם לא סתם עוד בונבונירה.
נראה לי שתקופת השוקולד הולכת לעשות אצלי דגירה ארוכה השנה ...(:
שנה טובה ומתוקה לכולם!

Roy
ת לקבוצות ופיסול אירוטי
ת

)קופסת פרלינים של מישי(

נ.ב-
עכשיו כשעברתי על מה שכתבתי ,הגעתי למסקנה שאני קצת נשמעת כמו
פרסומת .אז למען הסר ספק ,הכל נכתב מרצוני החופשי ואין כאן שום גילוי
נאות כזה או אחר )טוב ,נו ,פעם עבדתי עם הבן של מישי במקדונלד'ס.
נחשב?.(...
חזרה לעמוד ראשי
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 4תגובות

הוסף תגובה

איזה יופי ומתיקות שוקולדית...
התגעגתי לכתיבה נהניתי והתענגתי על הטעמים למרות מרחק פיסי נכבד מ"מישי" )בזכותך כמובן (..ו..
נו כבר תכתבי עוד ועוד לעיתים תכופות יותר זה עושה לכולם טוב...
11/10/2008 20:11:14
חגית

תוייגת!
תוייגת בתפוז על ידי! הכנסי לבלוג שלי כדי להבין במה מדובר .בהצלחה הבלוג של אשת הסוכר:
http://www.tapuz.co.il/blog/userBlog.asp?FolderName=weddingcakes
שרון פלד אשת הסוכר
26/10/2008 22:22:48
תיבת דואר

תודה רבה ,פשוט הנאה
ענבל תודה רבה לך קראתי את הכתבה המדהימה שלך ובאחת מנסיעותיי עצרתי טעמתי
והתמכרתי.פשוט נפלא .בבית קראתי את שאר הכתבות שלך כתיבה יפה ומעניינת שמושכת וגורמת
להרגיש טעמים וריחות .
28/10/2008 12:41:01
אושר

נהניתי לקרוא
נכון ,באמת עבדנו במקדונלדס ביחד...זה גורם לי הרבה אושר לעבוד בבוטיק שוקולד מישי ולגרום
לאנשים אושר .ידוע הרי שהשוקולד מגביר ייצור סרוטונין האחראי על תחושת האושר .לאנשים
שאומרים לי" :זה מסוכן להיכנס הנה" אני אומר" :נכון ,אבל תיכנס" ומצהיר מיד" התכנון שלנו זה לגרום
לכם להתמכר ואז תהיו חייבים להיכנס למרות הסכנה"  (:תודה לך ענבל על הפירגון .נתראה בטיפת
חלב!
05/12/2008 14:24:12
תיבת דואר
הבן של מישי
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