ראיון
תשמעו סיפור :מיכל מוזס ואיוונה ניצן גרו דלת מול דלת בבניין ברמת-גן .באותה תקופה מיכל,
שפית ,הפיקה צילומי מנות אצלה בבית וחשבה שיהיה נחמד אם חלק מהאוכל היא תציע לאיוונה,
שהיתה אז בחופשת לידה ומטופלת בתינוקות .וכך היה .מכאן צמחה ידידות מופלאה שהולידה את
"פטי גאטו" ,מיזם שולחנות מתוקים בעיצוב מרהיב לאירועים .ראיון בניחוח אחר
מאת :אבי דסה

מתוק

בסטייל
שולחן מתוק ושמח בהשראת ״פיפ סטודיו״ ההולנדי צילום :תום מהרשק

בלי הרבה רעש וצלצולים הצליחו לאחרונה מיכל מוזס ואיוונה ניצן ,להפוך את "פטי
גאטו" ,מיזם שולחנות כיבוד לאירועים ,לאחד השמות הלוהטים והנחשקים בסצינת
האוכל בארץ .השולחנות המעוצבים שלהם בקונספטים מרהיבים של "פריז",
"ניו-יורק"" ,רומנטי" ,שמח בהשראת "פיפ סטודיו" ושולחנות ההשקות ,ימי ההולדת,
החתונות ומסיבות הבר-מצווה ,הפכו את השתיים לכוכבות קייטרינג בסגנון בוטיקי
בטוטאל לוק ססגוני" .הכל התחיל מזה שהיינו שכנות דלת מול דלת בבניין מגורים
ברמת-גן" ,מספרת מיכל ,שפית ,בוגרת האקדמיה הקולינרית "קורדון בלו" בפריז.
"באותה תקופה התקיימו אצלי בבית הפקות של צילומי אוכל והיה לי המון אוכל
שבישלתי לצילומים .אז אמרתי לעצמי שאפשר להציע חלק מהמנות לאיוונה,
השכנה שלי ,שהיתה אחרי לידה ומטופלת בתינוקות ,כי אני יודעת מה זה להיות אחרי
לידה .כך למעשה התחיל הקשר החברי בינינו שהפך אחר כך לקשר עסקי ואנחנו
פעילות ביחד ב'פטי גאטו' כבר למעלה מחמש שנים" .איוונה" :אני הייתי אז מעצבת
תעשייתית וכיוון שהייתי בחופשת לידה עבדתי מהבית .כך יצא לי ,סוף-סוף ,להכיר
את השכנות שלי ,ביניהן את מיכל ,וזו היתה באמת תחילתה של ידידות מופלאה".
הקונספט הבוטיקי הזה התגבש מלכתחילה או שהתחלתן עם קונספט אחר
ובמשך הזמן גיבשתן את הנוכחי?
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מיכל :התחלנו את שיתוף הפעולה בינינו כמפיקות של צילומי אוכל למגזינים
ולספרים והתוצאות של הסטיילינג כל כך הדהימו אותנו שאמרנו" ,למה שלא נציע
את כל המכלול של הסטים שעיצבנו לאירועים? למה שלא נציע את האוכל ואת
הסטיילינג לפי קונספטים שיבקשו מאיתנו?".
איך הייתן מגדירות את הקונספט של "פטי גאטו" כיום?
איוונה :מבחינת האספקט הקולינרי ,מדובר בפינגר-פוד בלבד ,עשוי בעבודת יד,
ממרכיבים לא מעובדים ,טריים מאוד .האספקט השני הוא העיצובי .כל שולחן הוא
עולם חדש ,אין לנו קו עיצובי אחיד .זה יכול להיות שולחן נקי וסימטרי מבחינת
המראה שלו ,או רומנטי ומקושט יותר .אנחנו מציעות חוויה עיצובית עשירה.
מיכל :העיצוביות והנראות לא באה על חשבון הטעמים ,שגם בהם אנו מקפידות מאוד.
מיכל מוזס ,44 ,בזוגיות ואם לעידו ,בן  13ולשירי ,בת  ,8נולדה בהרצליה ,שירתה
בצה"ל כקצינת מודיעין בחיל האוויר ,ובוגרת האקדמיה הקולינרית "קורדון בלו"
בפריז ובית הספר לתקשורת "כותרת" בתל-אביב .בעבר שימשה כמתכונאית במגזין
"על השולחן" והיתה סגנית עורכת המוסף "שף" .איוונה ניצן ,36 ,נשואה ואם לשתי
בנות ,ליה ( )8ואמה ( ,)6נולדה בבוסניה-הרצגובינה ,עלתה ארצה בגיל  ,12שירתה
בצה"ל בחיל מודיעין ,ובוגרת המכללה להוראה טכנולוגית בתל-אביב במגמת עיצוב
מרץ 2016

"אנחנו חיים בעידן ויזואלי ,לכל
דבר צריך להיות לוק שמושך
פוקוס .למה 'אפל' הצליחו כל כך
והפכו לאייקון טכנולוגי? כי היה
להם טעם טוב והם הקפידו על
עיצוב גאוני של כל פריט חדש".
איוונה ניצן (מימין) ומיכל מוזס
צילום :שרית גופן
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צילום :בני גמזו-לטובה

איוונה ניצן" :אין מגבלות במקורות ההשראה שלנו .למשל ,ישנו שיח מטפס על החלון
שלי ,שבשלכת הוא משנה גוונים באופן מרהיב .אז בהשראתו יצרנו קולקציית סתיו"
רב-תחומי .בעבר עסקה בעיצוב תעשייתי.
מהו בעצם הקסם הגדול שיש בקונדיטאות?
מיכל :הקסם הוא בדיוק .מדובר בתחום יצירתי שנורא צריך
לדייק בו .נכון שיש ניואנסים ותמיד אפשר לתבל בתבלין
אחר ושונה כדי לתת לעוגה או לעוגייה טעם חדשני ,אבל
בעשייה מוקפדת וברורה לפי המתכון של העוגייה.
איוונה :הקסם באפייה הוא גם באפשרות לקשט ,לעצב,
לשחק עם מרקם ,צורה וצבע .לכן אנחנו עובדות עם
מרכיבים שהם בבסיסם לבנים – מרנגים ,קצפות והתוצאה
יכולה להיות קריספית או חלקה ונימוחה.
מתי בעצם כל אחת מכן התחילה לאפות?
מיכל :עוד כילדה כבר אפיתי .בתיכון ממש התחלתי
להתמקצע .היתה לי חברה בתיכון שהייתי נפגשת איתה
במיוחד כדי לבשל ביחד .כיום היא רופאת ילדים מצליחה
איוונה ניצן
ואני סוחבת ארגזים של עוגיות לאירועים.
אתן זוכרות את העוגה הראשונה שאפיתן?
איוונה :ממש לא מסוגלת לזכור את העוגה הראשונה שלי ,אבל כשהתחלנו לעבוד
ביחד ,גרנו כאמור דלת מול דלת ,והיינו מסמסות אחת לשנייה מה כל אחת מאיתנו
אופה ,איך זה יצא ומה כל אחת מאיתנו מתכוננת לנסות לאפות לאותו יום .יום אחד
הכנתי קאפקייקס ,הנחתי אותם על מפתן הדלת של מיכל וסימסתי לה שליד הדלת
מחכים לה הקאפקייקס שלי וכשיהיה לה זמן  -שתאסוף אותם .מיכל לא קראה
את ההודעה וכשהיא פתחה את הדלת כדי לצאת מהבית ,היא פשוט פסעה על
הקאפקייקס ונעמדה עליהם .זה היה יום שבו לא הפסקנו לצחוק.
ממי למדתן הכי הרבה והכי טוב בתחום האפייה?
מיכל :אני אדם סקרן ,רעב לידע שקשור לאוכל .גם מנסיונות האפייה שעשינו ביחד
איוונה ואני למדתי המון.
איוונה :אמא שלי מבשלת טוב מאוד והיא השראה גדולה עבורי אבל אפיית מתוקים
למדתי מספרים .אני קוראת ,משווה מתכונים ובונה קונספט אפייה משלי.
מה הכי שיכנע אתכן שאתן שייכות לתחום?
מיכל :אני לא מוכשרת בשום דבר אחר .מצטערת .בכל תחום עשייה אחר אני עלולה
להיזרק לשוליים .לא מתביישת להודות בזה.
איוונה :אני מוקסמת מאפייה ונמשכת לתחום בגלל הטעמים ובגלל שאפשר להפוך
את האפייה לפלטפורמת הגשה בעיצוב טוטאלי.
עד כמה אתן מנסות כל מתכון לפני שאתן כוללות אותו בתפריט שלכן?
מיכל :בדרך כלל ,אין צורך ביותר מכמה נסיונות ספורים וזה הולך די מהר .מצד שני,
לוקח זמן עד ששתינו מרגישות אינטימיות עם המתכון כדי לשדרג ולגוון אותו.
מה אתן מעדיפות  -את תהליך האפייה ,שהוא שלב האקשן של הטעמים
והניחוחות ,או את שלב עיצוב השולחנות?
איוונה :אני מעדיפה את שלב עיצוב השולחנות.
מיכל :האמת היא שגם אני .אנחנו תמיד אומרות שהעבודה שלנו מתחילה כשהקינוח
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אפוי ומוכן .נורא מסקרן אותי תמיד איך ייראה הטוטאל לוק
של השולחן ,איך הוא ייראה עם הערך המוסף שאנחנו
מלבישות אותו.
יש איזושהי חלוקת עבודה ביניכן  -מישהי מכן מופקדת
יותר על האפייה והאחרת על העיצוב והקונספט של ההגשה?
איוונה :בתחילת הדרך שלנו ביחד מיכל טיפלה בנושאי
האפייה ואני בנושאי העיצוב ,אבל עם הזמן שתינו
התמקצענו והעשייה שלנו במיזם הפכה להיות טוטאלית.
מיכל :אני לא יכולה כיום בלי איוונה .במיוחד מאז שדרכתי
לה על הקאפקייקס.
עם רקורד אפייה כמו שלכן ,הייתן רוצות לעבור לטלוויזיה
כדי ללמד אפייה ועיצוב שולחנות?
איוונה :בעיקרון ,לא היינו פוסלות תוכנית טלוויזיה אבל
אנחנו יודעות כמה זמן לוקח לנו לעצב כל שולחן ,וטלוויזיה
היא מדיום מהיר שיכול לתזז אותנו.
מיכל :זה יכול להיות נחמד ,אבל אני לא רוצה לאבד את
המוקפדות הבוטיקית של העשייה שלנו.
הסדנאות שלכן כוללות גם אפייה וגם עיצוב שולחנות?
איוונה :לא .המאפים כבר אפויים והמשתתפים מקשטים אותם ביחד איתנו ואחר
כך מכינים אבזרי סטיילינג .אנחנו מדברות איתם על תיאוריות של עיצוב ,איך בונים
קונספט ובסוף הסדנה  -יש שולחן ערוך ומעוצב.
מלבד אפייה ,תחום הבישול בכלל מעניין אתכן ,אתן מתעדכנות בתחום?
מיכל :ברור .שתינו אמהות מבשלות ביומיום .לפעמים אני אומרת שהייתי רוצה
להשקיע יותר בבישול הביתי שלי .מעבר לזה ,אני מעודכנת מבחינה קולינרית,
קוראת מגזינים ופרסומים אחרים.
איוונה :אני מתעדכנת בבישול בבלוגים ובמסעדות שפים .חשוב לי להיות בתמונה.
האפייה והבישול  -במה הם שונים?
מיכל :שפים שונים מקונדיטורים וזה אומר הכל .שפים הם אנשים סוערים.
קונדיטורים הרבה יותר מאופקים ונינוחים ,צופים את מהלך העבודה באופן נכון
והרבה יותר רגועים ביומיום .שפים וקונדיטורים ממש לא סובלים אלו את אלו וזה
אומר בעיניי המון על מהות השוני בין בישול ואפייה.
איוונה :בעיניי ,השוני הוא בצורת ההכנה ובכמות הכלים העצומה שצריך לאפייה.
קונדיטורים צריכים מעבדה שלמה כדי להכין עוגות ועוגיות באופן מקצועי .גם זה
אומר המון על מהות השוני בין בישול ואפייה.
ואם יבקשו מכן שולחן של מאפים מלוחים  -תעמדו באתגר הזה?
מיכל :אנחנו משלבות גם מלוחים בשולחנות שלנו ,כמו מיני בליני עם גבינת שמנת
וסלמון מעושן; טורטייה דגנים שאנחנו ממלאות במלית טריפוליטאית של פלפל-
צ'ומה ,לימונים כבושים ועלי חסה; פרוסות חצילים מגולגלות וממולאות ועוד.
מהו סגנון הפטיסרי האהוב עליכן?
מיכל :אנחנו אוהבות מאוד את סגנון האפייה המרכז אירופאי הקלאסי ,הצרפתי.
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מיכל מוזס" :שפים וקונדיטורים ממש לא סובלים אלו את אלו וזה אומר בעיניי המון
על מהות השוני בין בישול לאפייה .קונדיטורים הרבה יותר מאופקים ונינוחים משפים״
קיים סגנון אפייה ישראלי או שאת כל מה שאנחנו אופים
כאן כיום ייבאנו מחו"ל?
איוונה :החיבורים של המרכיבים הארץ-ישראליים עם
הקלאסיקה הצרפתית ,כמו אקלרים; והאמריקאית ,כמו
קאפקייקס – זה מה שיוצר לדעתי את הסגנון הישראלי.
ואיך זה שבשנים האחרונות עוגות ועוגיות חייבות להיות
מפונפנות ומקושטות?
מיכל :אנחנו מאוד אוהבות את זה .כל עוגייה היא תכשיט,
יצירה קטנה ,הוט קוטור .אנחנו חיים בעידן ויזואלי ,לכל דבר
צריך להיות לוק שמושך פוקוס .למה "אפל" הצליחו כל כך
והפכו לאייקון טכנולוגי? כי היה להם טעם טוב והם הקפידו
על עיצוב גאוני של כל פריט חדש.
איוונה :מאחורי כל עוגייה יש מחשבה ,רגש ,הפעלה של כל
החושים .ככה עושים קונדיטוריה עילית.
אתן גם משלבות אלמנטים של אופנה בעיצובי השולחנות מיכל מוזס
שלכן  -אופנה היא השראה עבורכן?
מיכל :קולקציית "פריז" שלנו היא בהשראת אופנה צרפתית .יש בה שילובים של
פנינים ,מלמלות וסרטי פליסה.
איוונה :זוהי קולקציה נשית ומחויטת .אנחנו עושות שימוש באריגים אפרפרים
בהשראת חליפות גבריות ,גוונים שמאזנים קצת את הנשיות המובהקת של הקולקציה.
מה עוד יכול להוות עבורכן השראה בעיצוב השולחנות שלכן?
איוונה :אין מגבלות במקורות ההשראה שלנו .לדוגמה ,ישנו איזשהו שיח מטפס
על החלון שלי בדירה ברמת-גן ,שבשלכת הוא משנה גוונים באופן מרהיב ממש .אז
בהשראת הגוונים האלה יצרנו קולקציית סתיו.
יש מתכון מתוק שעדיין לא אפיתן והייתן רוצות לאפות ולהגיש?
איוונה :הייתי רוצה לאפות משהו מהילדות שלי בבוסניה-הרצגובינה .לדוגמה ,עוגה
עם גבינת קיימאק ,אבל לא מייבאים אותה ארצה.
מיכל :תמיד ישנם מתכונים כאלה .כרגע אני מנסה פופקורן בקראמל מיסו ,חטיף
בין מלוח למתוק והוא יפני .כל מה שיפני באוכל ובכלל אני מעריצה.
אתן מתחברות לקטע המזרח-תיכוני של בקלאווה ,כנאפה ,מעמול?
מיכל :מחוברות מאוד .יש לנו קולקציית חינה וחגיגת מקווה לכלות עם כל העוגיות
האלה וזו מסורת מפוארת של אפייה .הקולקציה הזאת מרהיבה בצבעוניות שלה.
איוונה :הסגנון הזה הפך לחלק מהקינוחים הישראליים .אנחנו מכינות מרשמלו עם
מי ורדים ,שזה פיוז'ן אמריקאי-מזרח-תיכוני וטעים בטירוף.
מיכל :עשינו גם טארטלטים צרפתיים שטוחים עם מלית תמרים של מעמולים
וקייק-פופס ,עוגיות על מקל ,עם כדור עוגת סולת.
ביחס לצרפת שהיא פסגת הפטיסרי ,איפה ישראל עומדת כיום?
מיכל :יש כאן יצירתיות מדהימה וזה הכי נכון לנו ,בלי שום קשר והשוואה לצרפת.
כשאתן בצניחת סוכר -על איזו עוגה או עוגייה אתן מפנטזות?
איוונה :מרציפנים עם אלכוהול.
050

מיכל :שוקולדים של "אנטון ברג".
מהו מרכיב האפייה האהוב עליכן ביותר?
איוונה :קינמון ושוקולד בתיבול תפוז.
מיכל :מי ורדים ,הל ,אניס.
בעידן של הקפדה על מזון בריא ,הגודש הפחמימתי הזה
של הסוכר הוא רלוונטי בעיניכן?
איוונה :נכון ,זו מגבלה אבל תמיד נשתדל שעל השולחן יהיה
משהו ללא גלוטן ,ללא סוכר ,ללא לקטוז ,וטבעוני לגמרי.
אתן מנהלות עסק  -איזה נשות עסקים אתן?
איוונה :אנחנו עובדות עם הלב ,רוצות להפגין יצירתיות ,לא
תמיד מתמחרות כמו שצריך.
מיכל :מבחינתי ,האספקט העסקי הוא נטל ,אבל אנחנו
חייבות להתמודד איתו.
מיהו קהל הלקוחות שלכן?
איוונה :אירועי השקה של מותגי אופנה וספורט ,אירועים
של עסקים וחברות היי טק ,ימי הולדת למבוגרים ,חתונות,
בר-מצווה ,בריתות ,הכל בעצם.
למי אתן חייבות תודה ענקית על עזרה שהוא הושיט לכן בהרצת העסק?
מיכל :לאמא שלי ,שעוזרת לי לגדל את הילדים.
איוונה :לבעלי .הוא תמיד תומך.
תנו טיפ לבוגרת צעירה של בית ספר לקונדיטאות שיוצאת כעת לדרך?
מיכל :קודם תעבדי אצל אחרים ותלמדי גם מהם.
איוונה :קודם תדעי מהי האג'נדה שלך ורק אחר כך תלכי על הסגנון האישי שלך.
מה אתן אומרות לעצמכן בימים של לחץ בעבודה ליד המיקסרים והתנורים?
איוונה :שלמרות הכל ,אנחנו עושות את מה שאנחנו אוהבות.
מיכל :שלמרות הכל ,אנחנו אמהות ואנחנו חייבות להשקיע זמן עם הילדים ולהיות
שם תמיד בשבילם .עם כל הכבוד לקריירה ולפמיניזם ,אנחנו קודם כל אמהות.
ואחרי שעות עבודה מאומצות ,איך אתן משתחררות מהלחץ?
מיכל :אני סתם נרדמת מותשת.
איוונה :כשיש לנו זמן ,אני תמיד שמחה לשבת עם מיכל באיזושהי מסעדה ואז
אנחנו מדסקסות את ענייני העבודה ועניינים פרטיים בשקט ובנחת.
האם תרצו להקים גם קונדיטוריה או בית קפה בעתיד?
איוונה :חוץ מהעשייה השוטפת ,הסדנאות גם לוקחות לנו זמן ובינתיים אנחנו לא
חושבות על האופציות האלו.
מיכל :למיזם שלנו קוראים "פטי גאטו" ,שזה עוגה קטנה בצרפתית ,אנחנו לא
רוצות לגדול בינתיים ומעדיפות להישאר בפורמט הבוטיקי שלנו ,שהוא קטן,
קוקטי ולא בומבסטי.
וחוץ מפטיסרי ,מהי האסוציאציה הראשונה שלכן למילה "מתיקות"?
מיכל :צבע ורוד.
איוונה :מרקם פלאפי ורך0 .
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