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למי היית מכינה קוקטייל ואיזה?
בהנחה שיכולתי להעיר מן המתים

שאיימי ווינהאוס תשב לי על הבר ולהכין לה "אולד פאשן"
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הפאשלה הכי גדולה הייתי במשמרת והכנתי קוקטייל ותוך כדי קלטתי שצלע שלמה ומלאה של
לקוחות מסתכלים בסקרנות לראות מה אני מכינה  ,כמובן שמרוב התלהבות לתת את "השואו"
הגעתי לשלב השיקשוק וכנראה לא סגרתי טוב את השייקר  ,מרימה את הידיים מתחילה
לשקשק וכל הבר קיבל מקלחת טובה ומתוקה של מוחיטו מרענן  ,מזל שיש מפיות...



איזה מקרה של שכרות את זוכרת?
הגיעו אלי בשעה מאוד מאוחרת שלושה בחורים מתיישבים על הבר ,אחד מהם שיכור ,ממש
שיכור ,ומתעקש להזמין דרינק .החברים שלו אמרו לו שמספיק והוא המשיך והתעקש ,אחד
החברים ניגש אלי וביקש ממני לא לתת לו עוד אלכוהול הוא כבר שתה יותר מדי....
פשוט הכנתי לו כוס עם לימונדה מקושטת בלימונים ונענע והגשתי לו והוא שתה את הכל
ואמר שהקוקטייל ממש טעים לו ,כשהוא הזמין צייסר הוא גם קיבל צייסר של מים והוא פשוט
לא הרגיש שום דבר והיה בטוח שהוא ממשיך את הערב ...וכולנו עשינו "לחיים" והוא היה
מבסוט...

חומר הגלם הכי טוב בבר לדעתך?
חומר הגלם הכי מגניב שהשתמשתי בו ,הוא לא כזה שוס גדול ,אבל קרח יבש .האפקט של
עשן שנשפך החוצה מתוך הכוס  ...אני מתלהבת מזה כמו ילדה קטנה כל פעם מחדש.

איזה חלום יש לך בתחום?
שיפסיקו לקטלג קוקטיילים לגברים או לנשים .לכל אחד מותר להנות מאיזה דרינק מתוק עם
קישוט של חד קרן ונצנצים שבא לו או לה .באלכוהול אין חוקים !

מה הטרנד הבא בתחום?
לדעתי הטרנד הבא הוא בעצם שנחזור אחורה – בלי לתת דגשים לנראות של הקוקטייל "לאם
זה מצטלם יפה" לכל הקישוטים הגרנדיוזיים וכוסות שהיד לא מצליחה כבר להחזיק שכבר
שכחת מה אתה שותה בתוך הכוס ,שנהנה מהפשטות ,נתפוס ראש ונהנה בחברת אנשים
שאוהבים.

מה חסר לך בתחום בארץ?
אולי שיהיו יותר ברי קוקטיילים על חופי ים ,הבירה מתחממת מהר מדי.

קוקטיילים זה הכי אחי!

מה רגע השיא בקריירה שלך?
זה ישמע קצת קיטשי

אבל אני חושבת שהרגע הזה שהצלחת לקלוע לטעם של הלקוח

https://www.maariv.co.il/sanedrink/Cocktails/Article-700787?fbclid=IwAR1ccY4Fd_Ko7XRENPlSrG2tvwuczuZ97tvb6fSh17TzcxSMpF9TgBnIQKA 2/7

דרינק לאי בודד :שירן קרמני | מעריב
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מה לא היית מכינה ,איזה חומר גלם לא היית מכניסה לבר?
אמנם אני חייבת להכין את זה...אבל די לוודקה רדבול /כל משקה אנרגיה כזה או אחר....
קוקטיילים זה הכי אחי!



מה היית שותה על אי בודד?

אולי יעניין אותך גם
חברי ליכוד פנו לנתניהו בדרישה להפסיק את העבודות בשבת
לא ראוי אפילו להגיד "תודה" :מדונה גמרה את הסוס בהופעה מביכה
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