מהפכה על האש
הישראלים עוברים לגריל גז ומגלים את

מרכז
הגרילים
היחיד
מסוגו
בישראל

למהפכה הקולינרית הגדולה יש היום זווית מאוד חמה :ישראל אוהבת 'על האש' ולמעשה מדובר בתרבות מפותחת של
בחירת בשרים ,טכניקות צלייה והווי משפחתי וחברתי || בשקט בשקט מתחוללת מהפכה בזירת הגרילים :גרילי גז חכמים,
חזקים ומצוידים בקדמת הטכנולוגיה ,תופסים חלק משמעותי גם בחיי הישראלים :יותר ויותר רוכשים היום גרילי גז
ומשדרגים את גרילי הפחמים למעשנות מעוצבות || כחלק מן המהפכה פותחת כרמל דיירקט ,יבואנית הגרילים המובילה
בישראל ,את ה ,BBQ CENTER-מרכז הגרילים הראשון בישראל ,עם כל הפתרונות לכל הטעמים ולכל הצרכים ,עם כל
השמות הגדולים ,ביניהם ענק הגרילים העולמי גרנדהול ומותג היוקרה הקנדי נפוליאון || אז מה לבחור? המומחים של
כרמל דיירקט עומדים לשירותכם עם עצות ,טיפים ואפילו מתכונים ,בהיכל התרבות של חווית הגריל
לעשות 'על האש' זו חוויה ישראלית
שהיא חלק מתרבות הפנאי שלנו,
אבן יסוד בהווי המשפחתי ,ציר מרכזי
במרקם החברתי ואפילו נדבך באתוס
הלאומי ,שבא ידי ביטוי עוצמתי,
למשל ,בחגיגות המנגל של יום
העצמאות .עם השנים הפכה חדוות
ההתכנסות סביב האש מקומזיץ לאירוע קולינרי מוקפד
עם מבחר בשרים לאניני החך ,דיונים סוערים על שיטות
צלייה ,מרינדות ,שופינג של בשר איכותי ,כלים ואביזרים
שעושים את הבר-ב-קיו ליותר טעים ונעים.
המהפכה הקולינרית מלווה גם במהפכה טכנולוגית –
כן ,כן ,טכנולוגית :המוני בית ישראל משדרגים היום את
גריל הפחמים המיושן לגרילי פחמים ומעשנות מעוצבות
וכן מתקדמים לגרילי גז מתקדמים ועוצמתיים להעצמת
חווית הצלייה ושדרוג איכות החיים.

המהפכה של גרילי הגז:
בחצר ,על הגג ,בשטח ובמרפסת

בשקט בשקט הופכים גרילי הגז המתקדמים
לפופולריים ביותר גם בישראל .מי שהשתתף פעם
בחגיגת בר-ב-קיו עם גריל גז חושב מייד על הצעד
הבא שלו – גם אני רוצה כזה .כלומר ,קנייה של גריל
גז מתאים .וזה קורה .יותר ויותר ישראלים רוכשים
גרילי גז (מתקדמים ,כמובן) .ומדובר בעולם ומלואו
של אפשרויות ,פונקציות ומותגים בהתאמה למגוון
סוגי השימושים ,הצרכים והחגיגות .גרילים גדולים
ועוצמתיים לגינה ולחצר ,גרילים המותאמים לשימוש
בדירות גג ובמרפסות ,וכמובן גרילים לחגיגות בשטח –
בפארקים ובמסלולי הטיולים והפיקניקים .וזה עוד לפני
שדיברנו על כמויות בשר ,סוגי בשרים ,עוצמות צלייה
ושאר ניואנסים שעושים את ההבדל.

גרילי הגז של Grand Hall
מותג העל של עולם הבר-ב-קיו

גרנדהול ומותגי העל
של עולם הבר-ב-קיו

עוצמות
חום גבוהות
במיוחד
חומרים
איכותיים
טכנולוגיות
חדשניות

אחריות
ל 5-שנים
עיצוב
מתקדם
התאמה
למגוון
שימושים

'כרמל דיירקט' מציגה:
בר-ב-קיו סנטר הראשון בישראל

מנגל ,בר-ב-קיו או 'על האש' ,לא משנה איך תקראו
לחגיגה שלכם ,מדובר בתרבות מפותחת ומתחדשת,
ולכל תרבות יש את היכל התרבות .הכירו את
ה' ,BBQ CENTER-בר-ב-קיו סנטר' ,שמביא לכם,
לראשונה אצלנו ותחת קורת גג אחת ,שפע מרשים של
גרילים מהמותגים המובילים ,מגוון רחב של אביזרים -
ולצדם טיפים ועצות לגריל מוצלח עם טעם של עוד.
מדובר בבר-ב-קיו סנטר הראשון בישראל ,והוא מצויד

גם בצוות המומחים והמקצוענים של 'כרמל דיירקט'.
חושבים (כמו כולם) על רכישת גריל גז משוכלל?
בבר-ב-קיו סנטר החדש (אזור התעשייה הצפוני בלוד)
יתאימו לכם פתרון מדויק לגודל המרחב בו יעבוד
הגריל ולגודל התקציב שלכם וכמובן בהתחשב ברצונות
ובצרכים שלכם ,עם טווח נרחב של גרילים החל מ2,000-
ש"ח .בבר-ב-קיו סנטר תוכלו לאבזר את סביבת הגריל
שלכם במיטב הציוד למנגליסט "המתוקתק" של טובי
היצרנים בעולם.

לרכישה ,לפרטים ולבירור
החנות הקרובה לביתך
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בבר-ב-קיו סנטר תוכלו למצוא ,למשל ,לא פחות
מ 13-דגמים של  ,GrandHallקונצרן גרילי הגז הגדול
בעולם ,שמאחוריו פיתוחים טכנולוגיים רבים .בין
החידושים שלו תוכלו לראות את טכנולוגיית ,Integrill
פטנט חדש ובלעדי של .GrandHall
ומה הבשורה? רשתות הצלייה החדשות בעלות עיצוב
ייחודי המונע טפטוף שומן על מבערי הנירוסטה של הגריל.
העיצוב הייחודי של הרשתות ,בסגנון  ,Angel Typeגורם
לשומן הבשר להיאגר על משטחי הצלייה ולהתאדות
בחזרה למזון .התוצאה :החום שמייצרים המבערים אינו
מבוזבז ועולה ישירות לרשתות ה .Integrill -כך גם נוצרות
פחות בעירות של שומן על המבערים ומפזרי הלהבה
ופחות עשן במהלך הצלייה .מצד הארנק קיבלנו צריכת גז
חסכונית – הפחתה של  15%בצריכת הגז.
כחלק מפיתוח של טכנולוגייה זו ,ייצרה Grandhall
פיתוח חדש של מבער מיוחד  Sear burner. -מבער זה
נועד לסגירה ואטימה אופטימליות של מזון.
גם מותג היוקרה 'נפוליאון' ,הרולס-רויס של גרילי הגז,
שנבחרו לגרילים הטובים ביותר לשנת  2015ע"י המגזין
 ,TOPTENREVIWESמחכה לכם בבר-ב-קיו סנטר ,יחד
עם מגוון רחב מאוד של גרילים – החל מגרילי פחמים
מעוצבים ,לגרילי גז עם מבערי אינפרא אדום ,גרילים
למרפסות וטיולים ,גרילי בילט-אין לשילוב במטבחים
חיצוניים .כל אלה עם אחריות חסרת תקדים ושירות
ללא פשרות של היבואן (על חלק מסדרות הגרילים
ניתנת אחריות לכל החיים!).
אם גם אתם רוצים לשדרג את חווית הצלייה והאירוח
שלכם ,הבר-ב-קיו סנטר יהפוך אצלכם לבילוי קבוע.
קחו איתכם טיפ לדרך אל גריל הגז החדש שלכם5 .
הפרמטרים לבחירת גריל גז :אחריות ,עוצמת הגריל,
מרכב הגריל ,סוג המבערים ומוניטין המותג .בתיאבון.

