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Nie mogę rozpocząć tego wstępu do lutowego wydania nie
wspominając o targach, gdyż z początkiem roku mamy istny „wysyp” ważnych wydarzeń targowych na całym świecie.
Miałam zamiar nawet poradzić Państwu, gdzie warto się tego
roku wybrać, ale uznałam, że byłaby to bardzo subiektywna
rekomendacja. To tak, jakby polecić komuś najlepsze ciastko
zanim się je zjadło. Bo nawet jeśli w ubiegłych latach byliśmy
na Expo Sweet, Sweettarg czy odwiedziliśmy zagraniczne targi,
to - tak jak w przypadku styczniowego Sigep czy ISM - można
było się wobec poprzedniej wersji pozytywnie lub negatywnie
rozczarować. Proponuję zatem, by każdy sam zjadł to „ciastko”, które jego zdaniem wygląda najbardziej apetycznie, a my
jedynie w dziale „wydarzenia” przybliżamy niektóre szczegóły
dotyczące jego „produkcji” i „składników”.
W przypadku targów Expo Sweet, podobnie jak w styczniowym
numerze, zdradzamy nawet nieco więcej. W dziale „dodatki
i surowce” pokrótce omawiamy, co nowego prezentować będą
wystawcy w Warszawie.
Okazuje się, że wcale nie jest tak, że większość nowości kierowana jest do sektora cukierniczego, bo piekarski jest „na
wymarciu”. Z taką tezą spotykamy się wśród przedstawicieli
branży: że tradycyjny chleb odchodzi do lamusa, że nie da się
już na nim zarobić, co potwierdzałaby choćby decyzja Włodzimierza Czubaka o ograniczeniu produkcji tylko do branży
cukierniczej. Ale na Expo Sweet gros produktów jest właśnie
inspiracją do poszerzania oferty o nowe gatunki chleba, wykorzystania nowych rodzajów zbóż, zastosowania nowych
dodatków. A o tym, że także przed piekarstwem jest wciąż
przyszłość, niech będzie przykład piekarni Konkol, do której
z wizytą udał się dziennikarz Bake & Sweet. Czytając relację
z podróży do Karwi poznacie Państwo cztery tajemnice, dzięki
którym firma wciąż rozwija się i nawet w czasie kryzysu odnosi
na rynku coraz większe sukcesy.
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Czy warto sprzedawać pieczywo
w sieciach handlowych?

Zofia Wachowiak
Piekarnia Art-Mik
w Krosinku

Absolutnie nie warto sprzedawać swoich
wyrobów w sieciach handlowych. Mówię to
na podstawie własnego doświadczenia, gdyż
od kilku lat wstawiamy nasze pieczywo do
dużych marketów. Oprócz nas na półkach
tych sklepów są jeszcze wyroby kilku innych piekarni. Rozumiem, że klient musi
mieć możliwość wyboru takiego chleba czy
bułki, które im będą odpowiadać. Kierownicy takich sieciowych sklepów nie mają
jednak żadnego szacunku dla pieczywa.
Chcą mieć na półkach ciągle świeży towar,
który trzeba im dowozić kilka razy dziennie. I to też jestem w stanie zrozumieć. Nie
mogę jednak pojąć, jak można zamawiać
dostawę świeżego pieczywa o godz. 21, pod-

reklama

reklama
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czas gdy sklep zamykany jest o 22, a więc
godzinę później. Świadczy to o braku szacunku dla pieczywa i do ludzi, którzy je
produkują i dostarczają. Taki niesprzedany
chleb trzeba potem oczywiście odebrać. Od
jakiegoś czasu postanowiliśmy jednak tolerować maksymalnie 10-procentowe zwroty.

Jacek Jarzębiński
Piekarnia-cukiernia
Jarzębińscy
w Kościerzynie

Nie sprzedajemy swoich produktów za pośrednictwem dużych sieci handlowych,
gdyż mamy swoje sklepy firmowe. W naszym mieście i okolicach w sieciowych supermarketach pieczywo jest tańsze. Jeżeli
dalibyśmy im do sprzedaży nasze wyroby,
to musielibyśmy automatycznie dać niższą
cenę. Uważam, że klient chyba źle odebrałby
to, że u nas w sklepach chleb jest w wyższej
cenie, a za to samo pieczywo w Biedronce
czy innym sklepie zapłaci mniej.
Nie jest regułą, że pieczywo w sieciowych
marketach jest anonimowe. Są producenci, którzy sprzedają je pod marką sieci, ale
mam też kolegów piekarzy, których wyroby sprzedawane w takich dużych sklepach
są odpowiednio opisane i znajduje się na
nich informacja o producencie. Chociaż nie
wiem, czy klient robiący zakupy w sieciowym sklepie w ogóle zwraca na to uwagę.
Nam taka metoda sprzedaży całkowicie się
nie opłaca - nie chcemy sami sobie psuć
rynku.
TP

Fot. Archiwum własne

Nigdy nie wstawiałam i nigdy nie wstawię
moich wyrobów do sprzedaży w dużej sieci handlowej. Owszem, oprócz własnych
sklepów mamy również zewnętrznych odbiorców, których zaopatrujemy, ale są to
niewielkie sklepy, w których producent
pieczywa nie jest anonimowy. Klienci zaopatrujący się w takich sklepach wiedzą,
że kupowany przez nich chleb pochodzi
z naszej piekarni, w przeciwieństwie do
dużych sieciowych supermarketów, w których towar taki jak pieczywo jest anonimowy. Poza tym sieci handlowe są nastawione
na obniżanie cen sprzedaży, a tym samym
cena producenta również musi być niska.
Uważam, że każdy piekarz i cukiernik musi
umieć obliczyć, co mu się opłaca a co nie. Ja
nie widzę sensu w tym, by robić wyłącznie
obroty tonażowe i produkować wyroby bez
uzasadnienia ekonomicznego. Inny produ-

cent może oczywiście widzieć sens w sprzedawaniu swoich wyrobów bez zysku, nam
to się nie kalkuluje.

Fot. Archiwum własne

Eugenia Butka
Piekarnia-cukiernia
Anika w Luboniu
koło Poznania

Fot. Archiwum własne

Konieczność obniżenia ceny, anonimowość producenta, duża konkurencyjność produktów na
sklepowych półkach i obowiązek odbierania zwrotów - to główne argumenty piekarzy, którzy
nie chcą swoich wyrobów sprzedawać w sklepach sieciowych. Na taki rynek zbytu narzekają
jednak również ci producenci, których chleby trafiają do dużych supermarketów.
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10 spraw, obok których
piekarz nie może przejść obojętnie
Małgorzata Wnorowska

Niby sztuka pieczenia chleba nie uległa zmianie od tysięcy lat, ale przewrót
technologiczny, jaki nastąpił w piekarstwie i cukiernictwie, moda, odkrycia naukowe
nie pozostały bez wpływu na działalność nawet najmniejszej piekarni. A co nas jeszcze
czeka w najbliższej przyszłości?

Jest wiele rzeczy, które pojawiają się nagle i wywracają świat do
góry nogami. Prawie 500 lat temu był to druk, 200 lat temu maszyna parowa, kilka dekad temu komputery osobiste, potem internet
i komórki. My wybraliśmy 10 rzeczy, które w najbliższym czasie
mogą znacząco wpłynąć na to, w jaki sposób będzie się produkować,
sprzedawać i konsumować pieczywo oraz wyroby cukiernicze.

1. Pochwała produktów
lokalnych
Posmakowaliśmy już azjatyckich przypraw, wiemy co to włoska pizza, ciabatta czy grecka pita. Czas na odwrót od pieczywa bez granic.
Znów zatęsknimy za zapachem polskiego chleba, tak jak dziś tęskni Polonia zagraniczna w Wielkiej Brytanii czy USA. Polski chleb
z polskiej mąki z dodatkiem polskich ziół - to wcale nie jest fragment odezwy nacjonalistów. To także wynik wzrostu świadomości
konsumentów, że transportowanie surowców na dalekie odległości
jest nieekologiczne. To również wynik rozpowszechnianych badań
naukowych, które mówią, że najzdrowsze dla człowieka urodzonego
w danej szerokości geograficznej jest to, co naturalnie rodzi ziemia
w jego regionie. W Polsce zatem zdrowsze od grejfruta i banana są
jabłka i wiśnie, a mleko powinno pochodzić od czarno-białych a nie
fioletowych krów.

2. Mój talerz w rękach
rządu
Polityka wkracza we wszystkie dziedziny życia, również żywienie
nie pozostaje bez wpływu na zachowania konsumentów. Jeść więcej
białka? Unikać węglowodanów? Czy pieczywo jest zdrowe? Na to
pytanie dziś konsumentom nie odpowiadają już naukowcy i lekarze, ale politycy. A ci niestety często kierowani są lobbingiem kon8 · BAKE&SWEET · 2012/2 (15)

Przez lata forsowana piramida żywieniowa, z której przeciętny
mieszkaniec globu niewiele rozumiał, została dziś zastąpiona
promowanym przez samą Michael Obamę talerzem. Fot. Myplate.gov

kretnych grup producenckich. Przez lata forsowana piramida żywieniowa, z której przeciętny mieszkaniec globu niewiele rozumiał,
została dziś zastąpiona promowanym przez samą Michael Obamę
talerzem. Wynika z niego, w jakich proporcjach powinniśmy komponować nasze codzienne posiłki. Na szczęście Michael Obama (we
współpracy z resortem rolnictwa USA) na talerzu usadowiła aż na
jednej czwartej części produkty zbożowe. Piekarze mają mieszane
uczucia, bo nie ma pewności, czy konsumenci wybiorą na śniadanie płatki owsiane czy kanapki. Reklama może nieco polityczna, ale
bezpłatna i oby skuteczna...

ekonomia
3. Nowe trendy ślubne

Tradycyjne śluby odchodzą do lamusa, a wraz z nimi prawdopdoobnie wkrótce na margines zepchnięte zostaną wielopiętrowe torty.
W Polsce praktycznie już teraz widać większe zainteresowanie łatwymi do krojenia tortami płaskimi w kształcie prostokąta. Na zachodzie z kolei swobodne formy przyjęć weselnych organizowanych
w formie garden party, na dyskotekach i w małym gronie najbliższych przyjaciół pobudzają popyt na nietypowe torty weselne, jak
np. całe stosy małych cup-cakes, indywidualnie zdobione, z imionami gości, z ukrytymi w środku życzeniami dla młodej pary. Ma
być pomysłowo, ma być fun. Dotyczy to także coraz popularniejszych przyjęć rozwodowych czy przyjęć z okazji kolejnych ślubów,
mniej tradycyjnie podchodzących do życia par. Ma być słodko, ale
niekoniecznie w formie tortów. Młode pary czekają na pomysłowość
w zakresie deserów weselnych.

4. Zaproszenie przez
smartfona
Smartfona ma już czterech na 10 Amerykanów. Znając zamiłowanie
Polaków do tego typu gadżetów, również w Polsce wkrótce staną się
one powszechnym narzędziem. Jak może wykorzystać taką nowinkę
piekarnia czy cukiernia? Choćby przez aplikację lokalizatora. Właściciel aparatu komórkowego przebywającego kilka przecznic od
twojej cukierni otrzymuje o godz. 10.00 zaproszenie: „Może wstąpi
Pan do nas na kawę? Mamy dziś pyszną szarlotkę za 5,50 zł. Czekamy za rogiem. Aż zapachniało wokoło. Ja bym taką wiadomością na
pewno się skusiła! Wydawałoby się, że usługa lokalizacji oferowana

Portal yelp.com odwiedzają miliony użytkowników wystawiających opinie
restauracjom, barom, cukierniom i kawiarniom. Wkrótce ruszy polska
wersja portalu. Fot. Yelp

choćby na portalach typu Facebook czy Twitter, w której użytkownik smartfona godzi się na wyświetlanie aktualnego statusu „gdzie
się znajduję”, może być potencjalnie niebezpieczna, ale jak donoszą
badania, aż 7 proc. właścicieli smartfonów świadomie ją wybrało.
Opisana wyżej sytuacja z cukiernią pokazuje, jak można ten trend
wykorzystać.

5. Opinie idą w świat
Coraz więcej jemy na mieście, coraz częściej to gdzie bywamy określa nas samych. Nie inaczej jest na portalach społecznościowych
typu yelp.com. Całe szczęście, że nie ma tu polskich miast (jeszcze,
bo domenę yelp.pl już zarejestrowano). Wasi koledzy z Madrytu czy
Londynu natomiast głowią się, co robić z wpisywanymi przez ich
klientów opiniami. Bo do tego właśnie służy ten portal, który tylko w sierpniu 2011 r. zarejestrował 53 miliony unikalnych użytkowników. Każdy może do swojego profilu dodać restaurację,
bar, cukiernię czy kawiarnię, w której bywa. Po każdej
wizycie pisze co jadł, ile zapłacił, jak ocenia obsługę, zachowanie innych gości, jak podoba mu się
wystrój. Nie zawsze są to opinie pochlebne, ale
niestety dla innych użytkowników, szukających
w internecie referencji, uważane są za prawdziwe.
A zasada, jak cię widzą tak cię... opiszą w internecie
ma coraz większy wpływ na działalność gastronomiczną. Oczywiście szybko znajdują się tacy, co ten trend
wykorzystują. Na przykład na grouponie można kupić
pakiet usługowy, który polega na obniżeniu średniej
ocen wybranego przez nas konkurenta... Pozostaje
czekać tylko jak uruchomią polską wersję yelp. Pewnie
już niedługo.

6. Cup cakes - królowa
cukierniczych hitów
Jak może wykorzystać popularność smartfonów piekarnia czy cukiernia?
Choćby przez aplikację lokalizatora, wysyłając znajdującym się w pobliżu
osobom zaproszenie do sklepu. Fot. Samsung

Małe babeczki wciąż świetnie się sprzedają i mimo wieszczenia
przez branżowych ekonomistów, że jest to tylko chwilowa moda,
pozostają top 1 na Zachodzie. W Polsce ten trend dotarł niedawno
i ma ogromną dynamikę wzrostu. A wszystko wbrew logice, bo cup
cakes wcale nie rywalizują z innymi ciastkami, tylko z... pieczywem.
2012/2 (15) · BAKE&SWEET · 9
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Stały się rodzajem przekąski między posiłkami, sięga się po nie jak
po bułeczkę na drugie śniadanie. I na nic zdaje się tłumaczenie, że
jest w nich mnóstwo tłuszczu i węglowodanów. Fajnie jest wracając
z pracy kupić sobie zgrabną babeczkę w estetycznej papilotce, nie
ubrudzić rąk i dotrzeć do domu bez uczucia ssania w żołądku.

7. Znamy to z telewiz ji

Telewizor nie jest oczywiście żadną nowinką techniczną ostatnich
lat. Ale programy kulinarne, które zdają sie dominować na każdym
kanale, są medialną nowością, która mocno wpływa na rynek cukierniczy i piekarski. Jak? Wszyscy gotują: politycy, artyści, celebryci. W programach kulinarnych, w reklamach, w teleturniejach.
Zainteresowanie widzów tego typu rozrywką jest spore, co ma prócz
zwiększonych wpływów z reklamy dla stacji telewizyjnych jeszcze
jeden efekt - większą świadomość konsumentów na temat pieczenia
czy gotowania. To z kolei odbija się echem w dialogu ze sprzedawcą
pieczywa czy ciastek albo baristą przyrządzającym kawę. Konsument coraz więcej pyta, coraz więcej drąży w sprawach składników,
receptur, zna przecież te tajniki z telewizji. Nic przed nim nie da się
już ukryć. I coraz trudniej zaczarować. Jest jeszcze jedna strona tego
medalu - coraz więcej amatorów inspirowanych telewizją decyduje
się zająć zawodowo cukiernictwem. Pojawiają się więc tu i ówdzie
domowe kawiarenki, domowe ciasta pieczone na zamówienie, a to
także groźna konkurencja.

8. Moda na przekreślony
kłos
Oprah, Victoria Bekham, Gwyneth Paltrow, Elizabeth Hasslebeck
- co łączy te osoby? Są bardzo znane i udało im się spektakularnie
schudnąć na bezglutenowej diecie. Dieta bezglutenowa cieszy się
coraz większą popularnością, nie tylko wśród osób z celiakią. Coraz
więcej kobiet, które nie cierpią z powodu choroby trzewnej, decyduje się na potrawy bezglutenowe jako cudowny sposób na oczyszczenie organizmu lub pozbycie się dodatkowych kilogramów.
- Kiedy przechodzimy na dietę, myślimy przede wszystkim o tym,
czego nie możemy jeść - mówi dr Linda Simon, rzecznik Narodowej
Fundacji Świadomości Celiakii. - Ludzie chcą oddzielać produkty
dobre od złych.
Wystarczyło więc powiedzieć: skoncentruj się na produktach, które
nie mają glutenu, by ten rodzaj diety wydawał się prosty do realizacji. Jak na ironię, osoby, które sięgają po produkty bezglutenowe
podczas odchudzania, mogą się bardzo rozczarować. Produkty bezglutenowe mają zazwyczaj wyższą zawartość tłuszczu i cukru niż
ich tradycyjne zamienniki.
Gluten stał się współcześnie passe, obarcza się go odpowiedzialnością za wiele chorób cywilizacyjnych, za przyczynę wielu alergii,
złego samopoczucia, chorób układu trawiennego. Wiele osób uważa, że usunięcie glutenu pomaga, ale te rewelacje nie są potwierdzone naukowo. Wartość sprzedaży produktów bezglutenowych w USA
wyniosła w 2011 r. 1,2 mld dolarów, w 2015 r. ma być to 1,6 mld dolarów. Euromonitor wskazuje, że pieczywo bezglutenowe w 2008 r.
stanowiło 35 proc., dwa lata później już 38 proc. oferty piekarskiej.
Moda na żywnośc bezglutenową wywołuje także większe zainteresowanie mąką orkiszową, gdyż niektóre osoby z nietolerancją glutenu tolerują orkisz.
10 · BAKE&SWEET · 2012/2 (15)

Psy to nowa grupa klientów np. na ciasteczka. Zarabia już na nich firma
Bosch, produkująca psie ciasteczka.
Fot Bosch

9. Ciasteczka
dla psów
Rodzi się coraz mniej dzieci, ale młode pary coraz częściej decydują się na... psa. Potrafią na wyżywienie swego psiaka wydać nawet
1000 zł miesięcznie. Są przecież rasy wymagające specjalnej diety,
bogatej w białko. Ale są też właściciele, którzy swym pupilom chcą
osłodzić pieskie życie. Dla nich powstały specjalne piekarnie. Na
przykład firma Bosch także na polskim rynku sprzedaje ciasteczka
dla psów. Są to opracowane według specjalnej receptury produkty
zbożowe o odpowiedniej zawartości białka, z dodatkiem witamin
i odpowiedniej twardości. Siłujący się z twardym ciasteczkiem psiak
dodatkowo oczyszcza sobie zęby. Wobec tego argumentu wielu właścicieli nie potrafi przejść obojętnie nawet za 16 zł za kilogram.
Może warto ten trend wykorzystać w tradycyjnych piekarniach i cukierniach, które muszą zagospodarować niezużyte surowce, powstające odpady i... rynkową niszę. Warto jednak wcześniej sprawdzić,
czy wprowadzając na rynek karmę dla zwierząt nie trzeba najpierw
przeprowadzić odpowiednich testów i uzyskać zezwoleń.

10. Spekulacje
żywnością
Mowa oczywiście o f luktuacji cen surowców. Mąka, cukier, mleko,
masło - podstawowe surowce do produkcji pieczywa i ciast - z miesiąca na miesiąc zyskują nieprzewidywalne ceny. Można winić za to
powstańców w Egipcie, tsunami w Japonii czy ryzyko wojny z Iranem. Tajemnicą poliszynela jest fakt, że za całe to zamieszanie odpowiadają spekulanci. A jak to wpływa na piekarzy? Wielu szuka
oszczędności, zmienia receptury, ogranicza drogie składniki, poszukuje tańszych zamienników. Trudno w tak niestabilnych czasach
cokolwiek planować, zwiększać produkcję, wprowadzać nowe wyroby. Trudno też stwierdzić, czy owe spekulacje na rynkach żywności są tylko znakiem trwającego kryzysu, czy też staną się trwałym
elementem światowej gospodarki.
■
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Obligacje bezpośrednio z piekarni

Niemcy. Piekarnia Feinbäckerei Heberer emitowała obligacje, oferując je bezpośrednio indywidualnym inwestorom. Kto ma nieco gotówki w kieszeni (przynajmniej 1000 euro) może przyjść do sklepu kupić
bułki, a przy okazji stać się posiadaczem obligacji ulubionej piekarni.
Co otrzymuje w zamian?
Właściciele piekarni twierdzą, że są w stanie zagwarantować roczny
7-proc. zysk z obligacji, ale ich wykup może nastąpić nie wcześniej niż
za pięć lat. Eksperci finansowi twierdzą, że taka transakcja jest sporym ryzykiem. Choć piekarnia istnieje na rynku wiele lat (od 1891 r.),
ma ugruntowaną pozycję, bardzo dobrą lokalizację swoich punktów
sprzedaży oraz wiele nagród na koncie, w tym prestiżową w Niemczech nagrodę jakości DLG Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego,
pięć złotych i osiem srebrnych medali zdobytych dla poszczególnych
wyrobów, to trudna sytuacja na rynku piekarskim nie gwarantuje, że
nawet najlepsza spółka przetrwa kolejnych pięć lat.
Kupno obligacji bezpośrednio od właściciela firmy jest tak naprawdę
rodzajem prywatnej pożyczki. Można by tego rodzaju emisję nazwać
rynkiem pierwotnym, ale dotychczas na rynku pierwotnym obligacje
np. w Polsce sprzedawał jedynie Skarb Państwa. Przedsiębiorstwa natomiast (tyle że raczej duże i bogate) korzystały raczej z emisji akcji
na giełdzie. Wysokie koszty emisji akcji i spore ryzyko, jakie za sobą
niesie, spowodowały, że wiele mniejszych, ale prężnych firm, na początku głównie w USA, obecnie także w zachodniej Europie, decyduje
się na samodzielną emisję obligacji. Liczą bowiem, że ich reputacja,
dobre wyniki będą dla klientów wystarczającą zachętą i gwarancją
zysku. Dają też eminentowi możliwość bezpośredniego spotkania
z osobą, która chce kupić obligacje, poznać jej cele, zamiary i możliwości finansowe. Ostatecznie to właściciel firmy zdecyduje, kto wejdzie w posiadanie udziału kapitałowego w jego przedsiębiorstwie.
Alexander Heberer, jeden ze współwłaścicieli firmy jest przekonany,
że zarówno jego firma skorzysta na emisji obligacji, zyskując kapitał
niżej oprocentowany niż komercyjny kredyt, jak i klienci, otrzymu-

Fot. Heberer

Dotychczas dla małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech
jedynym sposobem na uzyskanie dodatkowego kapitału na inwestycje był kredyt bankowy. Ale przykład piekarni Feinbäckerei
Heberer pokazuje, że można je uzyskać bezpośrednio od inwestorów, emitując obligacje z pominięciem banku.

Właściciele piekarni Heberer twierdzą, że są w stanie zagwarantować roczny
7-proc. zysk z obligacji, ale ich wykup może nastąpić nie wcześniej niż za pięć lat.

jąc zwrot większy niż w przypadku tradycyjnych lokat bankowych.
- Mówi się, że piekarstwo nie jest już biznesem opłacalnym, ale nie takie piekarstwo jak nasze - zapewnia. - Dajemy klientowi bardzo szeroki
wybór zdrowych produktów. Korzystamy z wysokiej jakości surowców
i w dużej mierze bazujemy na tradycyjnych technikach wyrobu pieczywa. Bardzo dobrze przez klientów przyjmowane jest to, że pieczemy
chleb na jego oczach. Ludzie chcą widzieć co kupują. Mają pewność, że
nie są to masowe mrożonki, ale autentyczny, świeży, pachnący chleb.
(mw)

Feinbäckerei Heberer | wyniki finansowe 2011
- zysk operacyjny w III kwartale: wzrost o 56% w stosunku do
2010 r., czyli o 265 tys. euro
- skumulowany zysk operacyjny od stycznia do września: wzrost o 30%
- wzrost sprzedaży: +0,5%
- nowe produkty: „prawdziwy chleb pełnoziarnisty”
- najlepiej sprzedające się produkty: Eiler - kanapka z jajkiem, Turky
Babrbecue - kanapka z indykiem, Finesso - kanapka z pomidorem
i mozarellą

Strauss Coffee powraca do Niemiec
Izraelski producent żywności i potentat
kawowy Strauss powraca do Niemiec,
skąd wycofał się 15 lat temu z powodu
problemów finansowych.
Niemcy. Strauss Coffee podpisał pięcioletnią umowę (z możliwością przedłużenia na
kolejne trzy lata) z niemieckim producentem Viva Coffee, specjalizującej się w produkcji kaw liofilizowanych. Umowa przewiduje także możliwość wykupienia spółki
przez Straussa za 53 mln euro. Obecnie
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rynek kawy liofilizowanej w Izraelu kontrolowany jest głównie przez Nestle. Strauss
prawdopodobnie będzie ją dystrybuował
pod marką Elite. Za jego pośrednictwem
kawa z Niemiec trafi także do Rosji i krajów
byłego ZSRR.
Grupa Strauss to jeden z czołowych producentów kawy na świecie. Na całym świecie:
w głównej siedzibie koncernu w Izraelu,
w Europie, Ameryce Północnej i Południowej Grupa zatrudnia ponad 10 tys. osób.
Liczba produktów sprzedawanych przez fir-

my Grupy Strauss mierzona jest w setkach,
a zasięg działania obejmuje już pięć kontynentów.
Strauss Cafe Service (dawniej Elite Coffee
Services) rozpoczęła działalność w 1995
roku i specjalizuje się w obsłudze rynku
konsumpcji „poza domem”. W segmencie
HoReCa firma zajmuje pozycję lidera, a na
rynku miejsc pracy i biur jest jednym z czołowych dostawców kawy i urządzeń do jej
parzenia.
(mw)

Chorwacja. W okresie 2000-2009 łączna wartość chorwackiego eksportu żywności wyniosła 2,96 mld euro, a importu 9,15
mld euro. Na 1 kunę zarobioną z eksportu
żywności na rynkach krajów UE Chorwacja
wydała w okresie ostatnich 10 lat ponad
trzy kuny na import żywności z tych krajów.
Ten brak równowagi w wymianie towarowej
z krajami UE ilustruje wyjątkowo porażającą
sytuację chorwackiego rolnictwa. Pomimo
ogromnych subwencji, największych w ramach krajów europejskich, z wyjątkiem Malty, z uwagi na wielkość wykorzystywanych
powierzchni rolnych i uzyskaną produkcję
w okresie ostatnich 20 lat niepodległości
Chorwacji nie zdołano uzyskać produkcji rolnej wystarczającej nawet dla zaspokojenia
krajowej konsumpcji. W zakresie większości
asortymentu produkcji rolnej nie osiągnięto
rezultatów, które miało chorwackie rolnictwo w latach poprzedzających wojnę z lat
1991-1995.
Z danych Eurostat wynika, że wiodącymi
produktami w imporcie w okresie od 2000
r. końca 2009 r. były mleko i wyroby przemysłu mleczarskiego. W 2009 r. w porównaniu z 2000 r. wzrost importu tej grupy
towarowej wyniósł 156 proc., podczas gdy
równolegle wzrost eksportu chorwackiego
w tym asortymencie wyniósł skromnych 14
proc. Podobna tendencja występowała także w okresie ostatnich dwóch lat.
Według danych chorwackiej administra-

Fot. Dukat

Chorwacja sobie nie radzi

Rząd Chorwacji podjął decyzję o bezcłowym
imporcie w 2011 r. 65 000 ton mleka.

cji celnej w okresie pierwszych 11 miesięcy 2011 r. import mleka i produktów
mlecznych wyniósł 69 882 ton o wartości 103 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie 2010 r. import wyniósł
odpowiednio 50 641 ton o wartości 76
mln USD. Pomimo wieloletnich nakładów inwestycyjnych poniesionych na
rozwój farm mlecznych w ubiegłym roku
i w 2010 r. zanotowano spadek produkcji
w wysokości jednomiesięcznej produkcji.
W tej sytuacji rząd podjął decyzję o bezcłowym imporcie w 2011 r. 65 000 ton
mleka.
(kar)

O kilka procent podrożał cukier na europejskich rynkach w pierwszym miesiącu 2012 r. To głównie efekt wzrostu cen
ropy, ale także słabości dolara - uważają
eksperci.
Świat. Na giełdach w Londynie i Nowym
Jorku cukier zdrożał odpowiednio o 5 i 3
proc. Wzrost cen na świecie jest niezrozumiały, szczególnie w sytuacji, gdy jego podaż jest kilka procent wyższa od konsumpcji. Decydującą rolę w ekonomii surowców
zaczynają zatem odgrywać inne czynniki
niż tylko popyt i podaż. W przypadku cukru
niebagatelne znaczenie ma kurs dolara,
w której to walucie rozliczają się główni producenci cukru na świecie. Według Między-

narodowej Organizacji Cukru (ISO), w sezonie 2011/12 produkcja cukru wyniesie 172,2
mln ton. Będzie o 4 proc. wyższa niż rok
wcześniej. Konsumpcja ma zaś wzrosnąć
o 2 proc. do 167,7 mln ton.
Oczekuje się wzrostu produkcji cukru w Brazylii, Unii Europejskiej, Australii i Chinach
przy jednoczesnym jej spadku w Indiach.
Może to skutkować zbliżonym poziomem
produkcji i konsumpcji. Taka sytuacja uniemożliwiłaby odbudowanie zapasów. Niskie
zapasy nie wpłyną korzystnie na sytuację
zaopatrzeniową i mogą doprowadzić do
okresowych i lokalnych problemów podażowych. Efektem takiej sytuacji może być
presja na ceny.
(kar)

reklama

Cukier znów zdrożał
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Czas na pączki z HERT-em

25 stycznia 2012 w pokazowej piekarni Hert w Warszawie odbyła
się prezentacja pod nazwą „Czas na pączki. Z nami zdążysz na czas.
My wiemy jak…”. Z zaproszenia na nią skorzystali nie tylko warszawscy piekarze i cukiernicy, którzy z dużym zainteresowaniem przyglądali się nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym stosowanym
w przemysłowej produkcji pączków.
Goście zostali powitani małym śniadaniem, którego główną atrakcją
było wyjątkowe, bardzo smaczne pieczywo, chleby i bagietki francuskie o dużej nierównomiernej porowatości, wytwarzane na miejscu
przez technologa Hert z użyciem dzielarko-formierki. Później przyszła kolej na prezentacje teoretyczne dokładnie przedstawiające
ofertę maszyn i ich możliwości pod kątem produkcji pączków.
Podczas spotkania zorganizowano również pokazy „na żywo”, które przeprowadzali wspólnie technolodzy z Hert i Komplet Polska.
Przedstawili oni szczegółowo, jak z użyciem mieszałki WP Kemper
odpowiednio przygotować ciasto na pączki, a następnie uformować
je wykorzystując do tego linię do bułek Formprofi. Najważniejszymi punktami pokazów były: smażenie pączków na automatycznych
smażalnikach Riehle, nadziewanie ich na nadziewarce Edhard oraz
dekoracja w różne wzory pomadziarką kurtynową NBS Schumann.

Fot. HERT

Przed zbliżającym się Tłustym Czwartkiem firma Hert zorganizowała pokaz produkcji pączków z użyciem najnowocześniejszych
urządzeń. Zaproszeni piekarze i cukiernicy mieli okazję przekonać się, jak wiele zastosowań mają prezentowane maszyny.

Piotr Sieracki, technolog firmy Hert, prezentuje wykorzystanie dzielarkoformierki Merand do formowania kwadratowych pączków, które mogą być dla
cukierników ciekawym pomysłem na urozmaicenie oferty smażonych ciastek.

Spotkanie w Warszawie było też dla piekarzy i cukierników okazją, by
przyjrzeć się produkcji innych produktów niż tylko tradycyjne pączki, takich jak kulki twarogowe oraz kwadratowe pączki uformowane
przy pomocy dzielarko-formierki Merand.
Czytelnicy, którzy nie mieli jeszcze okazji zobaczyć wspomnianych
maszyn i urządzeń, będą je mogli obejrzeć podczas najbliższych targów Expo Sweet.
(TP)

Karnawałowe kreacje z Eco Trade

Organizatorem szkolenia była firma Eco Trade, jeden z nielicznych
rdzennie polskich producentów dodatków technologicznych dla
branży piekarniczej i cukierniczej.
- Nasza firma wspiera działalność MAMZ od momentu jej powstania
i wielokrotnie była już organizatorem szkoleń dla młodzieży objętej
opieką Akademii - mówi Joanna Zagała, kierownik ds. marketingu.
Seminarium w Eco Trade podzielone zostało na dwie tury, podczas
których 20-osobowa grupa uczniów w towarzystwie swych mistrzów
praktycznej nauki zawodu i nauczycieli uczestniczyła w zajęciach
poświęconych produkcji deserów i torcików inspirowanych karnawałowymi balami i bankietami.
Mistrzem prowadzącym zajęcia był Daniel Waliszewski, który nie
pierwszy już raz oczarował uczniów swą osobowością i cukierniczym talentem.
- Szczególnie interesujące okazały się desery, których receptury są
autorstwa pana Waliszewskiego. Cechują się one zarówno wyszukaną kompozycją smakową jak i ciekawą formą i metodami dekoracji
- przyznaje Joanna Zagała. - Wart podkreślenia jest fakt, że uczestnikami seminarium byli głównie uczniowie klas pierwszych, stawiający
dopiero pierwsze kroki w swej zawodowej karierze i na co dzień nie
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Fot. Eco Trade / MAMZ

Inauguracją rozpoczynającą działania Małej Akademii Mistrzostwa Zawodowego w 2012 roku było styczniowe seminarium
poświęcone produkcji deserów i torcików inspirowanych karnawałowymi balami i bankietami.

Na styczniowym seminarium młodzi uczniowie, którzy dopiero rozpoczynają
naukę zawodową, mieli jedną z pierwszych okazji w życiu, by zetknąć się
z wyrafinowaną sztuką, jaką jest cukiernictwo.

mający jeszcze styczności z tak wyrafinowaną sztuką cukierniczą.
Przeprowadzono również pokaz możliwości, jakie daje praca z czekoladą. Młodzież wykonywała ażurowe dekoracje, róże z czekolady
plastycznej i próbowała swych sił w trudnej sztuce pisania i rysowania czekoladą.
- Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas tych szkoleń z pewnością
już wkrótce zaowocują zarówno pasją i zamiłowaniem do zawodu,
jak i dalszym rozwojem tych młodych fachowców, czemu z uwagą
będziemy się przyglądać - zapewnia Joanna Zagała wyrażając nadzieję, że być może już wkrótce z grona adeptów MAMZ zaczną wyłaniać się młodzi mistrzowie cukierniczego i piekarskiego fachu.
(TP)
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Nie chcą chleba, będą ciastka

Fot. Zeelandia

Obecnie polski rynek obsługuje około 9700 piekarni. Spadek spożycia pieczywa w tempie kilku procent rocznie oraz wykańczająca
konkurencja cenowa ze strony dużych sieci handlowych powodują,
że małe piekarnie są zamykane albo zmieniają profil produkcji. Włodzimierz Czubak nie prowadzi małej firmy. W skład jego warszawskiej sieci wchodzi 19 sklepów firmowych, 10 sklepów patronackich
i 150 innych punktów sprzedaży. Część sklepów firmowych zostanie
wkrótce zamknięta, bo też zmienia się profil produkcyjny firmy. Jak
zapowiedział właściciel, skupi się teraz na profilu cukierniczym, od
którego zaczynał gdy w 1979 r. zakładał firmę. Pomimo że firma
W. Czubak ma prężny dział marketingu i sprzedaży oraz świetny
produkt - chleb produkowany na naturalnym zakwasie, drożdżach,
bez konserwantów, z dodatkiem wody mineralnej - trudno było przebić się na rynku i utrzymać rentowność. Właściciel zdecydował więc
o wycofaniu się z produkcji piekarniczej.
(kar)

Fot. B&S

Jedna z najbardziej znanych warszawskich piekarni W. Czubak
nie będzie już produkować pieczywa. Skupi się jedynie na wypieku ciast. Tak robi coraz więcej piekarzy.

Firma W. Czubak, obecna od ponad 30 lat na rynku,
rezygnuje z produkcji pieczywa.

Inwestowanie motorem rozwoju

Czekoladowa wyspa w Krakowie

Otwierając kolejną kondygnację swojej siedziby, firma Zeelandia otwiera jeszcze większe możliwości dla swoich klientów
i pracowników.

- Kolejny punkt sieci Chocolate Company zostanie uruchomiony jeszcze w styczniu w Krakowie - mówi Tomasz Dembiński, prezes zarządu Chocolate Company Polska. - Będzie
miał formę wyspy o powierzchni ok. 15 mkw. Punkt znajdzie
się w Galerii Krakowskiej i będzie to drugi franczyzowy lokal
sieci w Polsce

Zeelandia to firma, której działalności towarzyszy motto „stwarzamy
możliwości”. Producent wysokiej jakości komponentów piekarskich i cukierniczych codziennie przekazuje swoim klientom profesjonalną wiedzę z zakresu technologii produkcji, skutecznych rozwiązań i najnowszych trendów. Takie działanie nie byłoby możliwe bez permanentnego
rozwoju całej organizacji. Jedną z dróg, którą firma obrała w celu dalszego doskonalenia, jest inwestycja w infrastrukturę.
W listopadzie 2011 r. do użytku zostało oddane drugie piętro siedziby
firmy w Tarnowie Podgórnym. Nowa część laboratoryjno-konferencyjna
pozwoliła na rozszerzenie spektrum działań w zakresie testów, prezentacji oraz szkoleń prowadzonych w ramach Akademii Zeelandia. Inwestycja była również okazją do rozbudowy działu IT. Już na etapie projektu
pracom towarzyszyły hasła „ekologia” i „nowe technologie”. Rozbudowę
poprzedziła analiza techniczno-ekonomiczna, a jej efektem jest m.in.
instalacja paneli słonecznych jako alternatywnego
źródła energii, odpowiedzialnego za utrzymanie
odpowiedniej temperatury
w pomieszczeniach w zależności od pory roku.
Udział nowych rozwiązań,
związanych z technologią budowy, wyniósł ok.
Nowa część laboratoryjno-konferencyjna
20 proc. środków przeznapozwoliła na rozszerzenie spektrum działań
czonych na inwestycję.
w zakresie testów, prezentacji oraz szkoleń
prowadzonych w ramach Akademii Zeelandia.
(kar)
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Czwarty punkt Chocolate Company a zarazem drugi lokal franczyzowy tej sieci zostanie otwarty w styczniu w Galerii Krakowskiej. Jednocześnie trwają rozmowy na temat kolejnych punktów Chocolate
Company m.in. w Opolu i we Wrocławiu.
- Marka Chocolate Company ma pojawić się w centrach handlowych
dużych miast, prawdopodobnie w Opolu i we Wrocławiu. W 2012
roku firma planuje od pięciu do ośmiu nowych otwarć. Rozmawiamy
na temat kolejnych punktów sieci, jednak na razie za wcześnie na to,
aby mówić o konkretnych lokalizacjach - dodaje Tomasz Dembiński.
Dwa własne lokale sieci zlokalizowane są w Warszawie. Pierwszy
w Polsce sklep z czekoladą oraz kawiarnia holenderskiej marki Chocolate Company ruszył 22 stycznia ub. r. w Galerii Mokotów. Drugi
został otwarty w maju w stołecznym centrum handlowym Złote Tarasy i ma formę wyspy. Trzeci punkt Chocolate Company a zarazem
pierwszy lokal franczyzowy tej sieci został otwarty 27 października
w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku.
Produkty marki Chocolate Company to wyroby z ręcznie robionej
czekolady, wytwarzane na bazie jednej z najlepszych czekolad na
świecie - czekolady Valrhona.
Marka Chocolate Company obecna jest w ponad 30 krajach na całym świecie, m.in. w USA, Rosji, Japonii, Egipcie i w wielu krajach europejskich. Do tej pory sklepokawiarnie Chocolate Company zostały
otwarte w Holandii, Niemczech i Luxemburgu.
(kar)
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Pijalnie czekolady E. Wedel w dużych miastach

Sieć Pijalni Czekolady E. Wedel liczy obecnie 16 punktów, głównie
w dużych miastach, tj. Warszawa (siedem punktów), Kraków, Wrocław, Gdańsk. Ale nowi właściciel planują dalszy rozwój punktów,
głównie w centrach dużych miast.
- Jesteśmy zainteresowani największymi aglomeracjami Polski, a dokładniej - atrakcyjnymi lokalizacjami w centrach tych miast, jakimi są
rynki oraz główne deptaki, jak również popularnymi wśród klientów
centrami handlowymi - mówi Anna Cichosz, dyrektor ds. klientów
biznesowych spółki zarządzającej siecią Pijalni Czekolady E. Wedel.
Polityka rozwoju sieci ma opierać się głównie o rozwój poprzez jednostki własne, ale także na zasadach franczyzowych.
Nowy rok pijalnie rozpoczęły nowym menu, ofertą poszerzoną
o czekoladowe figurki, owoce i zestawy prezentowe, czyli połączenie konceptu restauracyjno-kawiarnianego wraz z częścią sklepową.
Nietrudno tu dostrzec podobieństwo do usług Wawla, który również
oferuje gorącą czekoladę oraz swoje firmowe wyroby w ramach jednego punktu sprzedaży.
(mw)

Fot. Jakcien

Pijalnie czekolady E. Wedel rozwijają się od tego roku w ramach
grupy EBS, nowego właściciela firmy. W planach jest dalszy rozwój punktów, gdzie można napić się markowej gorącej czekolady.

Warszawski sklep Wedla istnieje już od roku 1851 i jest
najstarszą pijalnią czekolady w Polsce.

Ambasador piecze ciasto
Już po raz piąty w ramach Podróży Kulinarnych z Okrasą w Belvedere miało
miejsce spotkanie środowiska dyplomatycznego (głównie pań).

polskich potraw umożliwia przedstawicielkom innych krajów i kultur poznanie naszych
dań i trunków oraz produktów regionalnych,
a za ich pośrednictwem polskiej kultury, historii i obyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Akcję wsparła również
pierwsza dama Rzeczpospolitej Polskiej
Anna Komorowska. Prowadzący spotkanie
- Karol Okrasa - przybliżył uczestniczkom
historię warszawskiej WuZetki oraz wyjawił
sekrety idealnej strucli z makiem oraz sernika. Spotkanie zakończyło się wspólnym
lunchem połączonym z degustacją warsztatowych wypieków.
(kar)

Fot. Arch

W styczniowy wieczór w restauracji Belvedere w warszawskich Łazienkach panie ambasadorowe, których mężowie przebywają
na placówkach w Polsce, pod okiem Anety
Łukasik, szefa cukierni Belvedere, przygotowywały polskie wypieki. Celem akcji, organizowanej przez restaurację Belvedere, Stowarzyszenie Polska Wódka oraz mistrza kuchni
Karola Okrasę jest promocja polskiej kuchni
i kultury. Wspólne gotowanie tradycyjnych

Produkty chronione na piątkę

Żony ambasadorów pod okiem szefa cukierni Belvedere przygotowywały polskie ciasta.

Inspektorzy IJHARS potwierdzili zgodność procesu produkcji ze specyfikacją
produktów chronionych.
W 2011 roku wojewódzcy inspektorzy IJHARS
przeprowadzili kontrolę u producentów 15
produktów rolnych i środków spożywczych,
zarejestrowanych jako chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia
geograficzne (ChOG) lub gwarantowane
tradycyjne specjalności (GTS) i wydano łącznie 168 świadectw jakości potwierdzających
zgodność procesu produkcji ze specyfikacją. Z wyrobów piekarskich i cukierniczych
skontrolowano 102 rogale świętomarcińskie,
cztery obwarzanki krakowskie, dwa andruty
kaliskie, dwa kołacze śląskie i jeden chleb
prądnicki. Po raz pierwszy został skontrolowany proces produkcji czterech spośród ww.
produktów, tj. jabłek łąckich, chleba prądnickiego, podkarpackiego miodu spadziowego
i kołacza śląskiego.
Polska przesłała do Komisji Europejskiej
łącznie 36 wniosków o rejestrację nazw jako
ChNP, ChOG lub GTS, z czego 33 nazwy zostały już zarejestrowane.
(kar)
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Cukiernictwo
jest dziś sztuką
Karolina Zawiłkowska

Cukiernictwo to sztuka, która nie przestaje przyciągać nowych zwolenników. W sklepach
ze słodkościami i w restauracjach cukiernicy nieustannie demonstrują znaczny dynamizm
w kreatywności i prezentowaniu swoich wyrobów.

Cukiernictwo stało się dziś sztuką, w której
każde nowe dzieło jest czymś unikatowym,
zarówno pod względem smaku jak i piękna.
Targi Europain, jedno z najważniejszych
wydarzeń na świecie w roku 2012 w sektorze
cukiernictwa, zaprezentują najnowsze trendy w branży, które powinny oczarować gości
tej imprezy targowej. Pozostając w centrum
uwagi, cukiernicy postanowili opuścić swoje

pracownie, aby dzielić się wiedzą i umiejętnościami ze wszystkimi zainteresowanymi,
podobnie jak to czynią szefowie kuchni.
Biorąc pod uwagę silny związek pomiędzy
tymi dwiema profesjami, które wzajemnie
się uzupełniają, ich kulinarne doświadczenie zapewnia perfekcyjną harmonię naszym
posiłkom począwszy od przystawek aż po
desery.

Mistrz cukiernictwa:
rzemieślnik-artysta

Mistrzowie cukiernictwa jako prawdziwi artyści żonglują smakami,
barwami, teksturami i kompozycja, nigdy nie zapominając
o nadaniu swoim dziełom indywidualnego piętna. Fot. Sweet Art
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W restauracjach wózek deserowy definitywnie odszedł
w przeszłość. Obecnie szefowie
pracowni cukierniczych prezentują swoje najwyższe umiejętności, przygotowując desery na talerzykach - w formie, w której
mogą popisać się całym swoim
kunsztem.
Jako prawdziwi artyści żonglują
smakami, barwami, teksturami
i kompozycją, nigdy nie zapominając o nadaniu swoim dziełom
indywidualnego piętna. Z tego
powodu deser na talerzyku ma
często niezwykłe formy: czekoladowe sześciany, biszkoptowe
walce i cała gama kul, a wszystko w jasnych, często jaskrawych
barwach zawierających iskrę
osobowości autora. Szef pracowni cukierniczej stał się alchemikiem pracującym ze smakami
uzupełniającymi się w harmonijnej równowadze, jednakże
nie wahającym się próbować
śmiałych i zaskakujących kom-

binacji, często inspirowanych recepturami
pochodzącymi z odległych geograficznie zakątków świata.

Cukiernik-detalista:
tradycja
i nowoczesność
Przy porównywaniu z szefem pracowni cukiernictwa z restauracji, cukiernik-detalista
nie musi mieć kompleksów! Starej daty witryny sklepowe są zastępowane przez innowacyjnie wyposażone lokale sprzedaży detalicznej, dla których powstały nowe koncepcje
sytuujące je pomiędzy cukiernią a butikiem
jubilerskim. Te awangardowe przestrzenie
przyciągają konsumentów nie tylko walorami smakowymi, ale również wizualnymi
w unikatowym i czarującym zestawieniu.
W swoich butikach cukiernicy są jednocześnie technikami posiadającymi mistrzowskie
umiejętności oraz kreatorami, których prace
stanowią wyraz ich pomysłowości. Tworząc
nowe smaki i nowe formy pozostają wierni
tradycji i nigdy nie zapominają o cennych
reminiscencjach smakowych konsumentów.
Cukiernicy na nowo odkryli klasyczne ciastka: makaroniki, rolady, eklery, które wiele
zyskały dzięki odrobinie “liftingu”.

Europain, kopalnia
pomysłów
To wielkie wydarzenie prezentuje pełną
gamę produktów i trendów oferowanych
przez branżę. Na 13 000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej cukiernicy znajdą wszystko co jest potrzebne,
aby utrzymać wzrost sprzedaży i rozszerzać
ofertę oraz stale zaskakiwać i przyciągać
klientów.
■
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Czekoladowe
klejnoty
Karolina Zawiłkowska

Podobnie jak w cukiernictwie, w świecie czekolady także pojawiają się
twórcy, którzy łączą w swoich dziełach bardziej śmiałe i zaskakujące smaki.
Producenci czekolady nie boją się łączyć kakao z egzotycznymi owocami,
przyprawami czy aromatycznymi ziołami.
Produkty czekoladowe i słodycze są prezentowane jak prawdziwe klejnoty. W ścisłej współpracy z designerami cukiernicy opracowują
formy czekoladowych pralinek, ich dekorację
i opakowania, które przypominają szkatułki
na biżuterię. W ten sposób, szczególnie z okazji Świąt Wielkanocnych, wyroby czekoladowe
przybierają formę prawdziwych rzeźb i ulotnych arcydzieł.
Na powierzchni 3630 metrów kwadratowych
usytuowanej w centrum targów Europain
salon Intersuc zgromadzi bogatą ofertę francuskich i międzynarodowych wystawców
z sektora wyrobów czekoladowych, słodyczy,
opakowań i wyposażenia sklepów.
Konkurs Kolekcje Intersuc (Intersuc Collection), dawniej znany jako „Niebieskie Wstążki”, został zmodyfikowany w zgodzie z trendem

bijoux/couture w cukiernictwie i słodyczach.
Liczne nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach: Słodycze, Wyroby Czekoladowe, Ciastka, Przekąski, Wyroby Cukiernicze, Prezentacja, Opakowanie i Ekspozycja.
Od 3 do 7 marca 2012 r. w Paryżu czekolada
będzie produktem, który uczestnicy konkursów będą musieli obrabiać z precyzją i maestrią, aby zrealizować najpiękniejsze dzieła.
W Mistrzostwach Świata w Sztuce Cukierniczej ekipy mieszane (obligatoryjnie kobieta
i mężczyzna) z 16 krajów zaprezentują swoją
śmiałość i kreatywność tworząc wyrób artystyczny z czekolady, trzy rodzaje małych
ciastek (czekoladowe, pistacjowe i owocowe),
trzy rodzaje cukierków z czekolady (owocowy
ganaż, pralinkę i wyrób dowolny) oraz wyrób
artystyczny z cukru.

Czekolada będzie także tematem Pucharu
Europy, Eliminacji do Pucharu Świata Cukierników. Podczas rywalizacji najlepsi europejscy cukiernicy przygotują dziewięć deserów z czekoladą podanych na identycznych
talerzach, wyrób artystyczny z czekolady zaprezentowany na cokole o wymiarach 60x40,
nie przekraczający 125 cm wysokości.
Podczas eliminacji Île-de-France World
Chocolate Masters (organizowane przez
Barry Callebaut), sześciu kandydatów zaprezentuje dzieła na wspólny temat: Nieważkość. W ramach eliminacji uczestnicy będą
musieli przygotować wyrób artystyczny
z czekolady, dwa cukierki i jedną przystawkę. Zwycięzca weźmie udział we francuskim
finale mistrzostw w październiku 2012 r. ■

Symbole

Czekolada przybierająca formę ulotnych arcydzieł - nie zabraknie jej podczas tegorocznych targów
Europain.
Fot. B&S

przyjemności

Francuzi - będący wielkimi amatorami czekolady i słodyczy - spożyli w 2010 roku
378 000 ton czekolady, a w 2009 r.
238 000 ton słodyczy. Czekolada i słodycze - symbole przyjemności, dzielenia się
i świętowania - są w równym stopniu jak
cukiernictwo i kuchnia świadkami uznanego na świecie know-how.
4000 francuskich producentów czekolady i cukierników wykorzystuje wszystkie
składniki i mieszanki w poszukiwaniu niezwykłej i oryginalnej harmonii.
Najważniejsze wydarzenie sektora czekolady i słodyczy, salon Intersuc, odbywający
się w ramach targów Europain 2012, zaprezentuje wyczerpującą ofertę oraz nagrodzi
kreatywność profesjonalistów z tej branży
w ramach wyjątkowych konkursów.
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W oczekiwaniu

na Puchar Świata w Piekarstwie 2012
Lesaffre Polska

Polska drużyna w składzie: Marcin Surowiecki, Paweł Chojecki i Przemysław Koperski
trenuje w pocie czoła, ponieważ finał konkursu o Puchar Świata w Piekarstwie zbliża
się wielkimi krokami.
Finał konkursu Puchar Świata w Piekarstwie
odbędzie się podczas targów EUROPAIN
w Paryżu w dniach 3-7 marca 2012 r. Poprzedzają go międzynarodowe eliminacje, które
już po raz trzeci zorganizowała firma Lesaffre.
Ta francuska grupa nie ogranicza się tylko do
produkcji i sprzedaży drożdży oraz innych
produktów dla piekarnictwa. Firma działa
również na rzecz rozwoju branży oraz pomaga

młodym adeptom piekarskiego fachu zaistnieć
na międzynarodowej arenie.

Piekarstwo
jest widowiskowe
Wszyscy wiedzą, że zawód piekarza to trudna
i odpowiedzialna profesja. Dzięki eliminacjom
do Pucharu Świata, czyli konkursowi o Puchar
Louisa Lesaffre wiemy też, że piekarstwo może

być także widowiskowe, pełne pasji i zaangażowania. Szczególnie jeśli jest na wysokim,
światowym poziomie.
Przez siedem lat Puchar stał się ważnym wydarzeniem w kalendarzu branżowym i co roku
skupia na sobie uwagę piekarzy i cukierników
z całego świata.
Nie inaczej będzie i tym razem podczas finału
Pucharu Świata w Piekarstwie w marcu 2012.

Marcin Surowiecki i Paweł Chojecki, pracownicy warszawskiej piekarni Polpain - Putka ćwiczą prawie nieprzerwanie, m.in. w piekarni Lesaffre Polska.
Fot. Lesaffre
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Dla nas wydarzenie to będzie tym bardziej
emocjonujące, że ramię w ramię ze światową
czołówką stanie do zawodów nasza polska
drużyna.

Skład polskiej drużyny
W jej skład wchodzą dwaj debiutanci tego
konkursu: Marcin Surowiecki i Paweł Chojecki, pracownicy warszawskiej piekarni Polpain
- Putka oraz Przemysław Koperski z Piekarni-Cukierni Piotr Koperski z Suchego Lasu,
który po raz drugi doszedł do finału Pucharu
Świata.
- Do zawodów zostało niewiele czasu, dlatego
też zawodnicy ćwiczą w zasadzie nieprzerwanie, m.in. u nas, w piekarni Lesaffre Polska
- wyjaśnia Andrzej Borycki, trener drużyny,
kierownik Baking Center Lesaffre Polska.
- W dużej mierze zaprezentujemy te same wypieki co w Lyonie, jeśli chodzi o wyroby półcukiernicze oraz chleby specjalne. Będą one
oczywiście odpowiednio ulepszone i zmodyfikowane - zapewnia Przemysław Koperski,
kapitan drużyny, który wystartuje w kategorii
wyroby półcukiernicze.
- Jednak pojawi się zupełnie nowa, oryginalna
receptura na chleb specjalny z żurawiną i orzechami - dodaje Marcin Surowiecki, który odpowiedzialny jest za kategorię chleby specjalne
i bagietki.

Od ziarenka do chleba
Zupełnie inaczej wyglądać będzie natomiast

nasz eksponat artystyczny. Przypomnijmy, że
w Lyonie była to wariacja na temat naszego
wielkiego rodaka Fryderyka Chopina.
- Tym razem postawiłem na akcent branżowy - mówi tajemniczo Paweł Chojecki, który
w drużynie odpowiedzialny jest za eksponat
artystyczny. - Możemy jedynie zdradzić, że
eksponat opowiadać będzie drogę powstawania chleba, czyli przysłowiową ścieżkę „od ziarenka do bochenka”.

Czy drużyna
jest już gotowa?
- Myślę, że muszą jeszcze poćwiczyć nad pracą zespołową oraz nad szybkością a zarazem
precyzją pracy - wyjawia Andrzej Borycki
(przypomnijmy, że zawodnicy mają na swoje
wyroby tylko osiem godzin). - Tym bardziej że
oprócz tego co robili zawsze, doszły nowe cele.
Zawodnicy muszą dodatkowo zrobić cztery
rodzaje minikanapek po 40 sztuk w każdym
rodzaju. To bardzo pracochłonne zadanie,
ponieważ kanapki trzeba ładnie udekorować
i poukładać wokół wypieku artystycznego.
- Na pewno będą ćwiczyć - zapewnia Zbigniew
Putka, właściciel piekarni Polpain - Putka,
pracodawca dwóch zawodników. - Od teraz do
konkursu moi pracownicy są oddelegowani od
pracy, mają za zadanie przygotowywać się do
konkursu - zapewnia.
Ostatnio zawodnicy ćwiczyli również pod
okiem specjalisty z Lesaffre International
Stéphane,a Sauvetre, utytułowanego uczest-

Plan rozgrywek zespołów startujących w Pucharze

Przemysław Koperski, kapitan drużyny, który
na co dzień pracuje w Piekarni-Cukierni Piotr
Koperski z Suchego Lasu już po raz drugi
doszedł do finału Pucharu Świata. Fot. Lesaffre

nika wielu piekarskich konkursów, obserwatora i trenera piekarskiego grupy Lesaffre.
- Mocną stroną naszej drużyny są oryginalne
i niespotykane smaki ich wyrobów - zapewnia
Andrzej Borycki. - Już w Lyonie byliśmy za to
szczególnie chwaleni i wysoko ocenieni, i wierzę, że doceni to również jury w Paryżu - dodaje trener.
W Pucharze startuje 12 drużyn: Francja, Tajwan, Włochy, USA, Korea Południowa, Szwecja, Senegal, Japonia, Belgia, Polska i Kostaryka.
■

Z asady
j

konkursu

Przypomnijmy, że zawodnicy w ciągu ośmiu
godzin muszą przygotować następujące
produkty w poszczególnych kategoriach:
wyroby półcukiernicze, chleby specjalne
i bagietki, eksponat artystyczny.
W Pucharze startuje 12 drużyn: Francja,
Tajwan, Włochy, USA, Południowa Korea,
Szwecja, Senegal, Japonia, Belgia, Polska
i Kostaryka.
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ISM i SIGEP
w obiektywie
Małgorzata Wnorowska

Czytaliście Państwo już artykuł o 10 rzeczach, obok których piekarz nie może przejść obojętnie?
To polecam jego lekturę zanim obejrzycie naszą relację z targów Sigep (Włochy) oraz ISM
(Niemcy). Bo te zagraniczne targi dokładnie potwierdzają nasze prognozy tego, co się w branży
święci. W artykule jest sporo do czytania, tu jest więcej do podpatrzenia.

Rywalizacja, czyli niby konkursowa zabawa,
ale wiadomo, że chodzi o to, żeby zawsze być
pierwszym, szczególnie z nowościami na rynku.
Fot. Sigep

p
e
g
i
S
Na oczach klienta, czyli jak w dobrych pizzeriach
wałkuje się spód przy ladzie, tak w piekarniach
tylko przeszklenia dzielą kupującego od piekarza
wyrabiającego na miejscu chleb. Fot. Sigep
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Sztuka. Trzeba pamiętać, że projektowaniem
zajmują się artyści, rzemieślnikom nie zawsze
to wychodzi. Fot. Sigep

Regionalizm, czyli chleb z tutejszej mąki,
najlepiej mielonej w ekologicznych młynach,
napędzanych tutejszym potokiem lub tutejszym
powiewem wiatru. Fot. Sigep

Nowa teza: kawa parzona ciśnieniowo jest
bezduszna. Słyszeliście Państwo o sieci Costa
Coffee, gdzie espresso robi się „ręcznie”? To
jest teraz trendy. Fot. Sigep

Miniaturyzacja, czyli ciasta-torciki krojone
na coraz mniejsze porcje, takie na jeden kęs,
ale jednocześnie z zachowaniem wyglądu
„samodzielnego” ciastka. Fot. Sigep

wydarzenia

Donuty oczywiście. W czekoladowej sukience i te z cukrem albo oblane prawdziwą belgijską czekoladą.
fot. ISM
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Słodka Brazylia - tak będą promować
się brazylijskie słodycze na świecie,
wkrótce także w Polsce. Fot. ISM

Optymalne pakowanie ciasta to wkład w oszczędności
logistyczne, ale i ochronę środowiska. Fot. ISM

M
IS

Słodycze bezglutenowe (ciastka bez czekolady,
z owocami). Sporo było tego na targach.
Fot. ISM

Motywy zwierzęce, w tym bardziej grzeczna
świnka, czyli propozycja czekoladowych figurek
tortowych z belgijskiej czekolady. Fot. ISM

I oczywiście trend nr 1, czyli cupcakes w tysiącach kolorów.
Fot. ISM

Świński dowcip? Marcepanowa świnka
z kolczykiem w nosie jest całkiem cool.
Fot. ISM

Znów konkurencja dla chleba. Minisucharki jak kanapeczki, z polewą
mleczną, sezamem. Prosto do szkolnego plecaka.
Fot. ISM
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PROGRAM IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH
IV Targom Expo Sweet
21-23 LUTEGO 2012
Centrum Targowo Kongresowe MT Polska, Warszawa, ul. Marsa 56c

21 LUTEGO
10.00
10.00 – 16.00

16.00
18.00

Rozpoczęcie pierwszego dnia Targów Expo Sweet 2012
IV Mistrzostwa Polski Cukierników
- losowanie stanowisk i organizacja miejsc pracy
- przygotowanie eksponatów z czekolady
- produkcja tortów deserowych
- ostateczna kompozycja pracy i ekspozycja
- degustacja prac konkursowych przez Jury
Rozdanie nagród laureatom
Zakończenie pierwszego dnia Targów Expo Sweet 2012

22 LUTEGO
10.00
Rozpoczęcie drugiego dnia Targów Expo Sweet 2012
10.00 – 16.00	Lodziarskie Mistrzostwa Polski
- losowanie stanowisk pracy
- przygotowanie regulaminowych kompozycji smakowych
- przedstawienie kompozycji autorskich
- dekoracja i prezentacja lodów w witrynach
- produkcja pucharów deserowych
- degustacja prac konkursowych przez Jury
16.00
Rozdanie nagród laureatom
17.00
Spotkanie z finalistami II Mistrzostw Polski Uczniów Szkół Cukierniczych
- przedstawienie zawodników
- losowanie stanowisk pracy
18.00
Zakończenie drugiego dnia Targów Expo Sweet 2012

23 LUTEGO
10.00
07.00 – 15.00
08.00 – 11.00
12.00 – 15.00.

15.00.
17.00.

Rozpoczęcie trzeciego dnia Targów Expo Sweet 2012
II Mistrzostwa Polski Uczniów Szkół Cukierniczych
- zmagania konkursowe pierwszej szóstki drużyn finałowych
- zmagania konkursowe drugiej szóstki drużyn finałowych
- przygotowanie tortu okolicznościowego
- przygotowanie deserów na talerzu
- przedstawienie prac do degustacji przez Jury
Rozdanie nagród laureatom
Zakończenie trzeciego dnia Targów Expo Sweet 2011

Przez trzy dni targowe na stoisku Mistrzostw Cukierniczych i Lodziarskich będzie trwał Konkurs – Wystawa Tortów Okolicznościowych.
Prezentacja tortów odbędzie się w pierwszym dniu targów, tj. 21 lutego 2012, a stworzona w ten sposób wystawa będzie dostępna dla
zwiedzających targi do końca ich trwania, tj. do dnia 23 lutego 2011. do godz. 17.00. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród
laureatom nastąpi w dniu 23 lutego 2012 o godz. 13.00.
SALON KAWOWY 21-23 lutego 2012
Przez wszystkie dni trwania targów na terenie wystawienniczym Expo Sweet na powierzchni Salonu Kawowego będą miały miejsce liczne
prezentacje oraz pokazy dla cukierników i lodziarzy, sprzedających w swoich punktach kawę. W tym roku największy nacisk został położony
na wysokiej jakości kawy czarne i skupia się wokół dwóch głównych wydarzeń:
- Espresso Bar – miejsce, gdzie będzie można spróbować najlepszych kaw z polskich palarni zaparzonych w postaci espresso. Wybitnej
klasy specjaliści z kawowej branży podczas otwartych konsultacji udzielą odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania, a w trakcie prezentacji dowiedzieć się będzie można jak przygotować idealną kawę, która zachwyci gości każdej lodziarni i cukierni.
- Cup Testing – szereg otwartych cup testingów, podczas których spróbować będzie można najlepszych filtrowanych. Sesje testowania
kaw poprzedzą prezentacje szkoleniowe ułatwiające zgłębianie smaków kawowego świata.
Serdecznie zapraszamy!!!
24 · BAKE&SWEET · 2012/2 (15)
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dla profesjonalistów
Karolina Zawiłkowska

Wadą wielu imprez wystawienniczych jest ich masowość. Organizatorzy, aby
podwyższać statystyki zgadzają się, by wystawę odwiedzali przypadkowi „gapowicze”.
Inaczej jest na Expo Sweet.

dują się ekspozycje firm, które nas szczególnie interesują. Na stronie
internetowej naszego magazynu: www.bakeandsweet.pl znajdą Państwo
aktualną mapkę targów ze szczegółową lokalizacją wystawców, a także
ich spis wraz z numerami stoisk.
■
reklama

reklama

- Targi Expo Sweet są imprezą typowo branżową i zależy nam na tym,
aby każdy ze zwiedzających był związany z branżą cukierniczo-lodziarską - mówi Jarosław Zbaliszyn, przedstawiciel organizatora targów Expo
Sweet, które już 21 lutego rozpoczną się w Warszawie.
Już od trzech miesięcy we wszystkich pismach branżowych pojawiły się
bezpłatne dwuosobowe zaproszenia na warszawskie targi dla cukierników, piekarzy i lodziarzy, upoważniające do bezpłatnego wstępu na targi
we wszystkie trzy dni.
- Takie działanie ma na celu uniknięcie obecności przypadkowych zwiedzających, którzy niestety robią wprawdzie dobrą frekwencję, ale niestety nie mają wpływu na biznesowy wymiar tej imprezy, a przecież na
takim najbardziej nam zależy - wyjaśnia Jarosław Zbaliszyn.
Osoby, które nie posiadają jeszcze zaproszeń, mogą skontaktować się
z organizatorami targów (kontakt na stronie www.exposweet.pl) lub
z którymkolwiek z wystawców i o takie zaproszenie zapytać. Oczywiście
będzie także możliwy wstęp na targi bez zaproszenia, jednak w takiej
sytuacji będzie konieczne zakupienie biletu wstępu w takiej samej cenie
jak w latach ubiegłych, czyli 30 PLN od osoby w kasie targów w holu
głównym.
Zorganizowane grupy szkolne mogą otrzymać darmową grupową kartę
wstępu po wcześniejszym zgłoszeniu tego organizatorom. Takie grupy
należy zgłaszać pod adresem internetowym j.zbaliszyn@pregel.pl
- Oczywiście szkoły zawodowe, kibicujące swoim uczniom oraz zwiedzające targi zapraszamy szczególnie w dniu Mistrzostw Polski Uczniów
Szkół Cukierniczych, tj. w czwartek 23 lutego 2012 - informuje Jarosław
Zbaliszyn. Pierwsza grupa zawodników rozpoczyna pracę już o godz.
7.00, jednak w tym czasie wstęp na targi będą mieć jedynie zawodnicy,
opiekunowie oraz jurorzy. Szkoły dopingujące mogą wejść do hali dopiero po jej otwarciu dla zwiedzających.
Targi odbędą się w dniach 21-22 lutego, w godzinach 10.00 - 18.00, natomiast w 23 lutego w godzinach 10.00.-17.00. Przejrzysty harmonogram
imprez towarzyszących wystawie ułatwia zaplanowanie wizyty tak, by
móc uczestniczyć zarówno w pokazach i konkursach, jak i spotkać się
z przedstawicielami firm, których oferta najbardziej nam pasuje.
Jeszcze przed przyjazdem na Expo Sweet warto sprawdzić, gdzie znaj-
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EuroGastro

XVI Międzynarodowe Targi
Gastronomiczne EuroGastro
21-23 marca 2012 r.
Centrum MT Polska, ul. Marsa 56c,
Warszawa

pachnące kawą
Karolina Zawiłkowska

Sektory kawowy oraz żywności i napojów dla gastronomii, w tym deserów,
funkcjonują na targach EuroGastro już od bardzo dawna, jednak w ostatnich
latach wyraźnie zaznacza się ich rola.

Firmy z ofertą dla cukiernictwa, a także
oferujące kawę chętnie prezentują tu swoje
produkty, ponieważ trafiają one bezpośrednio do konkretnych odbiorców - właścicieli i menedżerów restauracji oraz kawiarni,
którzy wiedzą, jak duży wpływ na zwiększenie sprzedaży ma wprowadzenie do
menu kawy wysokiej jakości oraz deserów.
Targi EuroGastro odwiedzane są m.in.
przez menedżerów restauracji, kawiarni, lodziarni i cukierni. Podczas ostatniej edycji
targów organizatorzy odnotowali ponad 19
tysięcy branżowych zwiedzających, wśród
których 24 proc. stanowiły osoby reprezentujące restauracje, a aż 15 proc. wszystkich
odbiorców - przedstawiciele kawiarni, cukierni, piekarni i lodziarni.
Klienci zainteresowani ofertą dla cukiernictwa szukają przede wszystkim produktów i półproduktów pozwalających na przygotowanie deserów, ale także dodatków.
Ponadto, na targach EuroGastro bardzo
dużym zainteresowaniem cieszy się sektor
kawowy, w którym wystawcy prezentują
szeroką ofertę produktów i urządzeń do
profesjonalnego parzenia kawy.
Nowym wydarzeniem towarzyszącym targom EuroGastro w tym roku będą II Polskie Mistrzostwa Brewers Cup 2012. Jest to
nowa konkurencja w zawodach dla baristów,
zarówno profesjonalnych jak i amatorów. Po
raz pierwszy Światowe Mistrzostwa Brewers
Cup odbyły się w 2011 roku z finałem w Holandii. Zawody polegają na zaparzeniu przez
uczestników kawy z użyciem wszelkich do26 · BAKE&SWEET · 2012/2 (15)

stępnych im metod (aeropress, Chemex,
Clever Driper, Hario, „skarpeta”, itp.) z wyłączeniem urządzeń mechanicznych zasilanych prądem, takich jak ekspres ciśnieniowy, Trifecta, itp. W eliminacjach oceniany
jest tylko smak i aromat kawy, gdyż wszyscy
uczestnicy zaparzają tę samą kawę dostarczoną przez organizatora, a sędziowie punktują
kawy w ślepych próbach. Do finałów dostać
się może maksymalnie sześciu uczestników,
z których każdy używa tym razem wybranej
przez siebie kawy. Zadaniem finalistów jest
nie tylko zaparzenie kawy, ale również jej
prezentacja (opowieść) oraz metody użytej
do sporządzenia naparu kawowego. Także
publiczność może kosztować kawę wybraną
przez finalistę, sędziując zawodnikom. Zaraz po występie uczestnika, kawa przez niego wybrana zostaje zaparzona w ekspresie
przelewowym i udostępniona publiczności
w termosie aż do wyczerpania jej zapasu. To
wyjątkowo widowiskowy pokaz.
Drugi konkurs dla baristów - XI Polskie
Mistrzostwa Barista 2012 - mający już swą
wieloletnią historię, organizuje podczas
targów tradycyjnie AproTrade pod patronatem SCAE. Jego półfinał odbędzie się
21 marca, natomiast finał 23 marca.
Wśród wydarzeń towarzyszących targom
na uwagę zasługuje również pokaz sztuki
cukierniczej, który odbędzie się drugiego
dnia targów - 22 marca 2012. W programie
przewidziane jest m.in. tworzenie rzeźb
czekoladowych przez mistrzów sztuki cukierniczej Bożenę Sikoń, Tomasza Dekera,

Pawła Mieszałę oraz ozdabianie czekoladowych jaj przez znane osoby.
Emocjonujące konkursy i inspirujące pokazy to nie wszystko. EuroGastro to również okazja do zdobycia wiedzy podczas
szkoleń, seminariów i konferencji, których
dokładny program można sprawdzić na
www.eurogastro.com.pl.
■

W ybrane

firmy z branży
cukierniczej i piek arskiej
na targach
EuroG astro 2012:
Unifine Food & Bake Ingredients Polska
Sp. z o.o.
Komplet Polska Sp. z o.o.
Zeelandia Sp. z o.o.
MUSSANA AUTOMATY DO BITEJ ŚMIETANY
VEGA Ekspert Gastronomiczny
Filio
HARD - ICE
Parol
GEL MATIC POLSKA
Lodel
Galago Poland Sp. z o.o.
Delifrance Polska Sp. z o.o.,
Eipro-Vermarktung GmbH & Co. KG
Göbber GmbH & Co KG
Erlenbacher Backwaren GmbH
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Katowice znowu
na słodko

Fot. Organizator targów

Na początku marca do Katowic zjadą specjaliści słodkich i piekarniczych branż,
którzy prezentować będą nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania
wykorzystywane w produkcji wyrobów i artykułów cukierniczych, lodów i różnego
rodzaju pieczywa. Okazją ku temu jest trzecia edycja Śląskich Targów Cukierniczych,
Piekarniczych i Lodziarskich SweetTARG 2012.

Skorzystaj

z zaproszenia

W tym numerze Bake & Sweet znajdziecie Państwo zaproszenie, które po zarejestrowaniu
na stronie www.sweettarg.fairexpo.pl upoważnia do bezpłatnego wejścia na targi. Godziny
otwarcia: 4 - 5.03.2012 r. od 10.00 do 17.00, natomiast 6.03.2012 r. od 10.00 do 16.00.

Prezentacja targowa obejmować będzie maszyny i urządzenia dla przemysłu piekarniczego, cukierniczego, dodatki piekarskie
i cukiernicze, produkty przemysłu piekarskiego, produkty i półprodukty spożywcze,
urządzenia do produkcji lodów, koncentraty smakowe i dodatki do lodów, dekoracje,
wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe,
galanterię cukierniczą, lody, bakalie, miód

i produkty pszczelarskie, produkty przemysłu tłuszczowo-olejarskiego, urządzenia
chłodnicze, klimatyzacyjne, meble sklepowe, magazynowanie, maszyny pakujące do
piekarnictwa, cukiernictwa, urządzenia do
utrzymania czystości i higieny oraz wydawnictwa branżowe.
W programie targów znajdą się m.in. zorganizowane przez Małą Akademię Mistrzo-

stwa Zawodowego konkursy branżowe,
takie jak Zespołowe Mistrzostwa Młodych
Cukierników o puchar magazynu Cukiernictwo i Piekarstwo oraz Konfrontacje mistrzów. Natomiast do wystawców skierowane będą następujące konkursy: Produkt
SweetTarg 2012, Najciekawszy Okolicznościowy Wyrób Piekarski, Najbardziej Interesująca Ekspozycja. Dla piekarzy przygotowano bezpłatne szkolenie pt. Wymagania
minimalne w zakresie BHP maszyn i urządzeń eksploatowanych w przemyśle piekarniczym, wyniki kontroli przeprowadzonych
w tej branży w 2011 roku”, organizowane
przez Okręgową Inspekcję Pracy w Katowicach. Stowarzyszenie Rzemieślników
Piekarstwa RP na swoim stoisku uruchomi
punkt informacyjny, w którym pracownicy
Izby Rzemieślniczej oraz członkowie stowarzyszenia będą pełnić dyżury, udzielając
bieżących informacji targowych, związanych zarówno z ekspozycją targową, jak
i dotyczących działalności rzemieślniczej
i branży piekarskiej.
Dodatkowo, aby zainteresować zwiedzających problematyką pieczywa i jego wartości zdrowotnej dla konsumenta Izba Rzemieślnicza zorganizuje quiz z nagrodami
pod hasłem Czy wiesz co jesz - wartość
zdrowotna pieczywa. Zostanie również
wygłoszony wykład Twórcy Muzeum Chleba w Radzionkowie pt. O śląskim chlebie,
piekarniach i tradycjach. Zaprezentowany
będzie również pokaz nowoczesnej technologii piekarniczej. Oprócz tego na odwiedzających czekają także liczne pokazy
i degustacje.
(kar)
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Bądź liderem

nowoczesnych technologii
Karolina Zawiłkowska

Polagra-Tech - najważniejszy w Polsce pokaz nowych trendów w zakresie technologii dla branży
piekarskiej, cukierniczej i lodziarskiej odbędzie się jesienią na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich. Warto już dziś pomyśleć o rezerwacji stoiska.

Firmy oferujące maszyny, urządzenia i technologie dla tych branż powinny zapisać w swoich kalendarzach nową datę: 7-11 października
2012, bowiem zaledwie kilka miesięcy zostało

P restiż

do zgłoszenia uczestnictwa w największych
i najbardziej znaczących targach technologii
dla branży w Polsce - Salonie Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego w ramach Między-

w nowej odsłonie

W roku 2012 zadebiutuje nowa formuła konkursu o prestiżowy Złoty Medal MTP. Liczne zmiany wiążą się nie tylko z odświeżonym wizerunkiem medalu, ale przede wszystkim z całym pakietem unikatowych korzyści, na które liczyć mogą laureaci konkursu. Podstawową innowacją
jest znacznie wcześniejszy termin wyłaniania laureatów. Lista produktów nagrodzonych Złotym Medalem znana będzie już na kilka tygodni przed rozpoczęciem targów. Laureat Złotego
Medalu otrzyma pakiet medalisty, czyli komplet materiałów promocyjnych do wykorzystania
w kampaniach marketingowych firmy. Podczas targów produkty nagrodzone Złotym Medalem
prezentowane będą na ekskluzywnym stoisku w centrum ekspozycji targowej, tzw. Strefie Mistrzów. Nowością będzie także konkurs przeprowadzany równolegle w Internecie i w Strefie
Mistrzów wśród zwiedzających targi. Profesjonaliści będą mogli oddawać głosy na najlepszy ich zdaniem produkt spośród laureatów Złotego Medalu. Gwarantem jakości nagrodzonych produktów będzie renomowane jury, w skład którego wchodzić będą eksperci z branży.
Najcenniejsze trofea MTP - Złote Medale, które po raz pierwszy będą miały również nową formę prestiżowej statuetki - tradycyjnie zostaną wręczone już pierwszego dnia targów podczas
uroczystej Gali Nagród.

narodowych Targów Technologii Spożywczych
POLAGRA-TECH.

Sukces na dobrych
warunkach
Firmy, które chcą dołączyć do liderów, mogą
skorzystać z preferencyjnych warunków najmu
powierzchni wstawienniczej przesyłając zgłoszenie udziału w targach do 11 kwietnia 2012 r.
Warto się pospieszyć - już teraz, na początku
roku, blisko połowa powierzchni ekspozycyjnej została zarezerwowana.

Więcej niż spotkania biznesowe
Ekspozycję tradycyjnie uzupełni program wydarzeń towarzyszących - pokazów, konferencji
i szkoleń w zakresie zastosowania komponentów piekarskich, cukierniczych i lodziarskich,
przygotowania deserów, skutecznych działań
marketingowych i promocyjnych w branży piekarskiej i cukierniczej. Wyrafinowane receptury i kompozycje smakowe, a także oryginalne
dekoracje wyrobów cukierniczych prezentowane będą podczas pokazów odbywających
się na przestrzeni Forum Rzemieślników Piekarstwa i Cukiernictwa, przygotowanym we
współpracy ze Stowarzyszeniem Rzemieślników Piekarstwa RP oraz Stowarzyszeniem
Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP.

Zachęcające statystyki
Tegorocznej edycji dobrze wróżą statystyki
Salonu Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego w ramach targów POLAGRA-TECH 2010,
kiedy ekspozycję wystawców odwiedziło 45 000
gości. Rekomendacją dla niezdecydowanych
niech będzie również systematycznie wzrastająca liczba wystawców - w roku 2010 w Salonie
uczestniczyło 150 firm, a ekspozycja zajęła rekordową powierzchnię 18 tysięcy mkw.
■
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Podrabiam receptury
nie do podrobienia

Wszystko w moim życiu zaczęło się od cukiernictwa - wspomina prof. Jan Klimek,
z dumą reprezentujący śląskie rzemiosło.

Adam Zyzman: Przeczytałem w jednej z gazet,
że Klimek to taki „śląski Blikle”. Na co w takim razie chodzi się do cukierni Klimka? Też
na pączki?
Jan Klimek: Pochodzę z wielopokoleniowej rodziny rzemieślniczej i to co pozostało w tradycji
mojego zakładu po moim dziadku i moim ojcu
to głośna ostatnio tradycja śląskiego kołocza. Zakład od lat działa w typowo śląskiej miejscowości
Chełm Śląski i od samego początku nasza firma
produkuje duże ilości tego ciasta. Jednocześnie

w latach poprzednich, jako jedna z nielicznych
firm rzemieślniczych, wypiekaliśmy wręcz tony
tych smakołyków dla potrzeb lokalnej ludności.
I z tego słyniemy. Moja edukacja jako cukiernika
zaczęła się przed 45 laty w kawiarni Kryształowa.
Tam zdobywałem pierwsze szlify zawodowe i poznawałem tajniki cukiernictwa. W tejże kawiarni zdobyłem mistrzostwo Polski i wyjechałem na
pierwsze Mistrzostwa Europy, które wówczas odbywały się w Warnie i skąd nasi cukiernicy przywieźli pierwszy medal. Cukiernictwo było więc

pierwszym krokiem do wszystkiego, co mnie
w życiu spotkało i do czego doszedłem. Dlatego
jeśli słyszę te porównania z profesorem Blikle to
sądzę, że wynika to przede wszystkim z faktu,
że jesteśmy jednymi z niewielu profesorów akademickich, którzy mają korzenie rzemieślnicze,
a w naszym przypadku konkretnie cukiernicze.
Aczkolwiek Blikle to jest niekwestionowana tradycja i niekwestionowany lider jeśli chodzi o lata
prowadzonej działalności i rozpoznawalności
marki.
Adam Zyzman: A jak jest z tą tradycją cukierniczą Klimków? Wszak wspomniał Pan o wielopokoleniowej tradycji rzemieślniczej.
Jan Klimek: Dziadek to była przede wszystkim
jeszcze przedwojenna tradycja piekarnicza. Potem ojciec, który już prowadził piekarnię i ciastkarnię, a potem także lodziarnię i kawiarnię. To
były jednak w porównaniu z dziadkiem inne
czasy. Sam pamiętam końcówkę lat 50., gdy ojciec został zmuszony podatkami do zamknięcia
zakładu na jakiś czas, bo prywatna inicjatywa nie
była w tych czasach mile widziana. Ja rozpocząłem swoją samodzielną działalność mając 22 lata
i pamiętam ojca, który przekazywał mi wówczas
wiele tajników zawodowych i żałuję, że dziś nie
ma go już wśród żywych, bo wszystko to, czego
ci ludzie uczyli się przed wojną, naprawdę przydałoby się nam dzisiaj.
Adam Zyzman: Na przykład?
Jan Klimek: Na przykład zdrowa żywność. Dzisiaj wiele się mówi o tym, ale to śmiechu warte!
Jaka zdrowa żywność? To kiedyś wszystko było
zdrowe! Dlatego ja w swojej firmie preferuję tradycyjne, sprawdzone receptury. Co prawda niektórzy mówią o recepturach nie do podrobienia,
ale ja uważam, że one są do podrobienia, tylko
trzeba dawać wszystko to, co tam powinno być świeże jaja, dobre masło, dobrą śmietanę, dobry
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ser, dobre drożdże... Trzeba zapomnieć o spulchniaczach i wówczas zrobimy
wszystko tak, jak robili to nasi przodkowie.
Adam Zyzman: To tak, według Pana, wygrywa się z konkurencją?
Jan Klimek: Same przepisy, choćby najlepsze, nie wystarczą, ale ja byłem
jednym z pierwszych, którzy na rynku cukierniczym zdobywali mistrzostwa. Zarówno w konkurencji krajowej - pamiętam mój pierwszy program
w telewizji „My 74”, w którym zmierzyłem się ze swym odwiecznym rywalem z Poznania, z którym później wspólnie zdobyliśmy mistrzostwo Europy
w robieniu tortów, jak i konkurencji międzynarodowej. Oczywiście pamiętam, że nasze pierwsze wyjazdy na mistrzostwa międzynarodowe to była
klęska. Wtedy zorientowaliśmy się, że świat nam uciekł, że poszedł do przodu. Dlatego wyjechaliśmy do szkoły w A’yssingeaux we Francji. Staraliśmy
się też podnosić swoje kwalifikacje w kraju. I po dziesięciu latach zdobyliśmy mistrzostwo Europy, a potem nasi młodsi koledzy mistrzostwo świata.
Po latach z kolei wielokrotnie występowałem jako juror w Mistrzostwach
Świata Cukierników w Lyonie, Paryżu. Ostatnio byłem jurorem na Mistrzostwach Polski w Cukiernictwie. Z dumą mogę podkreślić, że 20 lat temu
zakładałem Stowarzyszenie Cukierników Karmelarzy i Lodziarzy Rzeczpospolitej Polskiej i od 20 lat piastuję funkcję wiceprezesa stowarzyszenia. Muszę też wspomnieć o moim koledze Wojtku Kandulskim z Poznania, który
otworzył szkołę cukierniczą. Potem taka szkoła powstała także przy stowarzyszeniu w Warszawie, przy ul. Lechickiej, dzięki ogromnemu wsparciu
długoletniego prezesa Jana Olczaka jak również obecnego prezesa Leszka
Truskolaskiego.
Adam Zyzman: Czy Pan, jako mistrz rzemiosła i były mistrz Europy
w cukiernictwie, może pochwalić się także swoimi uczniami?
Jan Klimek: Oczywiście! Przykładem może być Janek Profus, który pracując w mojej firmie zdobył mistrzostwo Polski, dzisiaj pełni funkcję maestro
czekolady u Wedla! Wielki talent! I dzięki takim talentom możemy powiedzieć, że polscy cukiernicy naprawdę liczą się w świecie! W tym roku także wyjeżdżamy na mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy. Będziemy też
szukać nowych talentów w naszych firmach.

Adam Zyzman: Czy dzisiaj łatwo jest prowadzić duży zakład rzemieślniczy?
Jan Klimek: W porównaniu z czasami PRL-u to są dwa różne światy. Kiedyś
borykaliśmy się z takimi problemami, jak brak surowców, maszyn, urządzeń, ze wszystkim tym, co ograniczało naszą przedsiębiorczość. Dzisiejszy
problem to wyprodukowanie dobrego albo bardzo dobrego produktu, który
zdobędzie klienta. Jeśli nie masz pierwszego klienta, nigdy nie będziesz miał
drugiego, trzeciego i następnego. I w tym sensie zmieniły się zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Rynek jest dosyć agresywny, wiele firm
pada, ale mimo to mamy w kraju trzy miliony 900 tysięcy wszystkich zare-

reklama

Adam Zyzman: Inni cukiernicy też zadeklarowali współpracę w tym zakresie?
Jan Klimek: Niestety, wielu moich kolegów nawet mając świadomość, że takich utalentowanych ludzi mają u siebie, boją się ich wypuścić na zewnątrz,
by nie utracić dobrego fachowca. A szkoda. Tym bardziej że polscy cukiernicy stanowią awangardę i czołówkę światową. Oczywiście nie gorzej radzą sobie piekarze, ale cukiernicy z pewnością mogą poszczycić się większą liczbą
zdobytych medali i ilością osób zapraszanych do różnego rodzaju konkursów i zawodów. Jest to efekt ciężkiej pracy, bo przecież cukiernicy z innych
krajów też nie stoją w miejscu, też prą do przodu, szukają nowych rozwiązań
technologicznych. Można powiedzieć, że to już jest jak w sporcie, tylko że
tam decydują ułamki sekund, a u nas niesamowita precyzja i pomysł.
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jestrowanych firm, z tego faktycznie działa jakieś
milion siedemset tysięcy, a trzeba pamiętać, że
w roku 1989 na 800 tysięcy wszystkich firm prywatnych w Polsce 600 tysięcy to były zakłady rzemieślnicze. Dzisiaj w sektorze małych i średnich
przedsiębiorstw pracuje około dziesięciu milionów ludzi, a ciekawostką jest, że dzisiaj w Polsce
97 procent to są mikroprzedsiębiorstwa. Dlatego
na pytanie: czy jest łatwiej? ja bym odpowiedział,
że nie jest łatwiej, ale jednocześnie nie chciałbym
wracać do lat 60. czy 70. ubiegłego wieku, kiedy
to nie prowadziło się działalności gospodarczej,
tylko skupiało się na poszukiwaniu surowca po
to, by klient mógł z kolei znaleźć u nas potrzebny
mu towar. Z tym że dzisiaj, by dobrze funkcjonować potrzeba innych umiejętności i innych
nawyków. Dzisiaj trzeba na tym rynku umieć
odnaleźć siebie i znaleźć oraz zadowolić klienta.
To cała filozofia!
Adam Zyzman: Skoro porównaliśmy już los
rzemieślnika w PRL-u i trzeciej RP, to spróbujmy też porównać los rzemieślnika w Polsce
i w krajach Europy Zachodniej...
Jan Klimek: Gdy mnie, jako człowiekowi, który przeszedł swoją drogę zawodową od ucznia,
poprzez czeladnika, mistrza, aż po wiceprezesa
Związku Rzemiosła Polskiego oraz profesora
Szkoły Głównej Handlowej, przychodzi dzisiaj
reprezentować - muszę dodać, że z dumą - całe
śląskie rzemiosło, to przyglądając się temu, co
dzieje się w świecie i w Europie, nie do końca
satysfakcjonuje mnie to, co dzieje się w naszym
kraju. Polskie rzemiosło czasami jest postawione
na głowie, ale nie z winy samych rzemieślników,
tylko w wyniku różnych rozporządzeń, ustaw
i podejścia do rzemiosła wielu urzędników. Niby
wszyscy zapowiadają, że trzeba rzemiosłu pomóc, ale tak naprawdę tej pomocy w ogóle nie
widać. Tymczasem na przykład niemieckie rzemiosło ma doskonały system szkolenia, który od
lat podpatrujemy, ale nie udało się nam go skopiować, bo resort edukacji ma swoją wizję kształcenia zawodowego i nie chce w ogóle brać pod
uwagę naszych oczekiwań. Poza tym rzemiosło
w Niemczech jest doceniane i tam żaden rząd nie
zrobiłby nic bez konsultacji z rzemiosłem. Chcielibyśmy, by tak traktowano rzemiosło w Polsce.
Oczywiście można też powiedzieć, że funkcjonujemy od dziewięciu wieków i nie powinniśmy
aż tak bardzo utyskiwać, bo przecież są kraje,
gdzie rzemiosło zanikło, szczególnie w tych, które zachłysnęły się ideą wielkich przedsiębiorstw,
jak choćby Francja, gdzie obecnie polski hydraulik okazał się odkryciem. Ale będąc ostatnio
w Brukseli i biorąc udział w dyskusji na temat
kształcenia młodego pokolenia zapytałem, dlaczego uważa się, że kształcenie zawodowe jest
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już przeszłością? Odpowiedziano mi, że kraj,
który normalnie się rozwija, powinien postawić
właśnie dzisiaj na kształcenie zawodowe, bo na
rynku nadal będą potrzebni fachowcy, czy to
w branży budowlanej czy samochodowej, a także
w zawodach bytowych, jak mój ulubiony zawód
cukiernika.

jestem przeciwny zdobywaniu wykształcenia, ale
należy zachować równowagę pomiędzy wiedzą
a fachowością, równolegle kształcąc się i zdobywając konkretny zawód, czego jestem najlepszym
przykładem. Po kolejnych latach okazało się, że to
my mieliśmy rację, a bardzo wiele firm poszukuje
pracowników do najprostszych prac. Dziś 41 pro-

Cukiernicy z innych krajów też nie stoją w miejscu, też prą do
przodu, szukają nowych rozwiązań technologicznych. Można powiedzieć, że to już jest jak w sporcie, tylko że tam decydują ułamki
sekund, a u nas niesamowita precyzja i pomysł.
Adam Zyzman: Tylko że w Polsce, choć tak
często zapewnia się, że robimy wszystko czego
oczekuje od nas Unia Europejska, akurat szkolnictwo zawodowe praktycznie się likwiduje.
Jan Klimek: To jest nasz wielki błąd! Uważam,
że wielkim nieszczęściem były decyzje, które
obecnie realizuje się przemodelowując kolejny
raz system kształcenia zawodowego. Ten system,
który my znamy ze swojego doświadczenia, czyli trzy lata szkoły zawodowej, potem kolejne trzy
lata praktyki, by zdobyć dyplom mistrzowski, to
było coś normalnego i naturalnego. Wielkim nieszczęściem były już licea profilowane, wprowadzone mimo że ostrzegaliśmy przed tym jeszcze
ówczesne Ministerstwo Edukacji. Ale urzędnicy
przekonywali nas, że wszyscy powinni mieć średnie wykształcenie i dopiero zdobywać zawód. Nie

cent firm w Polsce poszukuje talentów, podczas
gdy w świecie ten wskaźnik to 31 procent. Kiedyś te talenty niejednokrotnie rodziły się właśnie
w zakładach rzemieślniczych. Młodzi ludzie odkrywali swoją pasję i to głównie ci, którzy nigdy
nie myśleli, by zostać inżynierami, magistrami czy
profesorami. I mamy też pretensje do minionych
władz odpowiedzialnych za edukację w naszym
kraju, które przez całą swoją kadencję próbowały nam pokazać, gdzie jest miejsce rzemiosła,
a w efekcie okazało się, że jeszcze zapłaczemy nad
tym, że tak po macoszemu traktujemy zawody
rzemieślnicze. Mam nadzieję, że nowy rząd to
szansa na opamiętanie się i zrozumienie, że nowy
system kształcenia zawodowego nie jest dobry
i doprowadzi do poważnych kłopotów zarówno
w samym rzemiośle jak i na rynku pracy.
■

Jan Klimek, prof. nadzw. SGH dr hab., od
1974 roku właściciel Zakładu Cukierniczego
CIASTKARNIA JAN KLIMEK, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz doktorant Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Pracę habilitacyjną obronił w 2006 roku. Od
2008 roku profesor Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, w Katedrze Systemów Zarządzania. Długoletni działacz samorządu gospodarczego i polityk. Jego działalność polityczna
i samorządowa od zawsze była i jest związana
z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw.
Jako wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie i prezes Izby Rzemieślniczej
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w praktyce stosuje nowoczesne metody zarządzania organizacjami wypracowane podczas wielu lat pracy w małej i średniej
przedsiębiorczości. Autor wielu opracowań naukowo-teoretycznych. Współtworzył i kierował
Polsko-Szwajcarskim Projektem Wspierania Przedsiębiorczości w Polsce, w ramach którego
przedsiębiorcy mogli rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w takich tematach, jak: zarządzanie
jakością, zarządzanie kryzysami, kierowanie projektami, zarządzanie zmianami, systematyczne rozwiązywanie problemów, negocjacje z partnerem zagranicznym i inne. Z tego przedsięwzięcia skorzystało kilka tysięcy przedsiębiorców, studentów i młodzieży.
Nowe uwarunkowania społeczno-polityczne oraz zmienione reguły zarządzania stały się dla
autora asumptem, aby szerzej zainteresować się problematyką społecznej odpowiedzialności
w biznesie, zwłaszcza w odniesieniu do drobnej wytwórczości naszego kraju.
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Dziki chleb

z francuską tradycją

Karolina Zawiłkowska

W dalekiej Kanadzie, na zachodnim wybrzeżu,
w miejscowości Victoria od niespełna trzech lat
działa typowo francuska piekarnia-cukiernia
Fol Epi Bakery.

Co to znaczy Fol Epi? - pytamy Cliffa, właściciela pierkarni-cukierni, która
wygląda jakby istniała tu do średniowiecza.
- Fol to znaczy dziki a Epi to chleb, czyli „dziki chleb” - tłumaczy Cliff.
Nie wiem, czy do powstających tu według tradycyjnych francuskich receptur
wyrobów pasuje przymiotnik „dziki”...
- Etymologia nazwy związana jest z postrzeganiem słowa dziki choćby w wyrażeniu dziki ryż, czyli ten naturalny, ekologiczny, niezniszczony przemysłowo - wyjaśnia Cliff.
Takie też są produkty w Fol Epi - wyrabiane ręcznie przez właściciela, który
od początku swej kariery piekarskiej, czyli od 19. roku życia - zaczyna dzień
o 3 rano. Tu pieczywo nie powstaje w kilka godzin, jak w przemysłowych piekarniach.
- W rzemiośle czas liczy się inaczej, sam czas fermentacji ciasta na moje ciabaty trwa 22 godziny - opowiada Cliff. - Trzeba też doliczyć czas przygotowania
odpowiedniej grubości mąki, którą sam mielę z zakupionych ziaren.
Dawne tradycje piekarskie, którym stara się być wierny Cliff, świetnie ilustruje wielki piec w ceglanej obudowie. W rustykalnym wystroju wnętrza piekarni dominuje nie tylko cegła, ale także surowe drewno i szkło.
Najbardziej popularnym pieczywem klientów Fol Epi są chrupiące bagietki kupowane prosto z pieca. Ale cukiernia słynie w swojej okolicy również
z migdałowych croissantów, które wypiekane są tylko w niedzielę, co sprawia,
że są jeszcze większym i bardziej oczekiwanym obiektem pożądania. W niedzielę ustawiają się po nie długie kolejki.
Wielbiciele francuskich specjałów znajdą w Fol Epi całą gamę wyjątkowych,
często specyficznych dla danych regionów słodkości. Oczywiście są wśród
nich rogale z ciasta francuskiego, czekoladowe brioszki, czyli francuskie
bułeczki drożdżowe z kremem i czekoladą, strucle z jagodami czy jabłkiem.
Specjałem cukierni są również organiczne macarony, czyli ciasteczka przekładane rozmaitym nadzieniem: czekoladowym, migdałowym, orzechowym,
kawowym, truskawkowym i waniliowym.
Już po miesiącu od otwarcia piekarni Cliff był przekonany, że to był dobry
krok. Kanadyjczycy na nowo odkrywają swe francuskie korzenie, a jednocześnie chętnie sięgają po tradycyjne specjały, są coraz bardziej świadomi tego
co jedzą i swymi codziennymi zakupami chętnie wspierają młodych rzemieślników.
■
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Każdy kęs ważony jest na starej tradycyjnej wadze.
Fot. FM

Cliff ręcznie nacina uformowaną ciabattę.
Fot. FM

trendy

Przygotowane ciasto trafia do tradycyjnego pieca.
Fot. FM

W piekarni bardziej od ciabatty popularna jest tylko bagietka.
Fot. FM

Francuski macaron, ale nie ten, który znamy z talerza z zupą. Te oryginalne francuskie
ciasteczka są chrupiące i jak markizy wypełnione różnymi nadzieniami.
Fot. FM

Rustykalny wystrój wnętrza odzwierciedla rzemieślniczy charakter piekarni.
Fot. FM

W cukierni przygotowywane są tradycyjne francuskie
ciastka cannele.
Fot. FM

Specjały francuskiej cukierni wypiekane są na bazie tradycyjnych receptur
oraz z użyciem naturalnych składników.
Fot. FM
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Tajniki dobrej
aranżacji wnętrza
Beata Parma
architekt wnętrz, firma Promas

Piekarnia czy cukiernia musi przyciągać klienta nie tylko jakością produktów i miłą
obsługą, ale również estetycznym i funkcjonalnym wnętrzem, do którego chce się wracać.
Każdy właściciel sklepu chciałby, aby jego
sklep był ładny, funkcjonalny, dobrze wyposażony, przyciągał jak najwięcej klientów. Jest
kilka podstawowych zasad, które mogą pomóc
w osiągnięciu tego sukcesu. Coraz częściej
mówi się o tym, że znaczenie ma dzisiaj nie wizerunek marki, a wizerunek samego sklepu, na
co składa się odpowiednia kolorystyka wnętrza, kształty, materiały i dekoracje wykorzystane w jego aranżacji, oświetlenie, muzyka,
miła i nienarzucająca się obsługa. Motto, które
obrazuje najnowsze trendy w aranżacji sklepu,
to łatwość i wygoda zakupów oraz zorientowanie na klienta - zadbanie o jego samopoczucie.
Wprowadzony w pozytywny nastrój klient
ma chęć dłużej pozostać w sklepie, lepiej ocenia znajdujące się w nim towary i ma większą
ochotę na wkładanie ich do koszyka.

Krok pierwszy
- układ funkcjonalny
Od niego zaczynamy. Układ funkcjonalny określa lokalizację, proporcje i kształt poszczególnych
stref na przestrzeni sklepu czy też każdego innego
wnętrza. Powinny być w nim wyraźnie wydzielone pomieszczenia lub zespoły pomieszczeń powiązane ze sobą funkcjonalnie i spełniające określone wymagania, np. zaplecze-magazyn, część
socjalna, biurowa, sanitarna, sprzedaży, wystawiennicza, odpoczynku lub konsumpcyjna.

Krok drugi
- kolorystyka wnętrza
Najlepiej jest, jeśli dominują dwa przewodnie
kolory i trzeci jako dodatek. Dla przykładu:
wnętrze może być w kolorystyce ciemnej i dodatek - kontrastujący, w kolorze jasnym bądź
na odwrót. Dobrze wyglądają też kolory monochromatyczne w jednym odcieniu z dodatkiem koloru kontrastowego pojawiającego się
tylko w detalach.
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Kawiarnia-cukiernia (Zlin, Czechy) według projektu i wykonania firmy Promas.
Fot. Promas

JAKIE MATERIAŁY DO WNĘTRZA?
Drewno: pasuje zarówno do nowoczesnego jak i klasycznego wystroju, dobrze współgra zarówno
z „zimnymi” nowoczesnymi jak i „ciepłymi” miękkimi materiałami.
Stal - daje duże możliwości aranżacyjne, zarówno jako materiał wiodący jak i dodatek do innych
materiałów. Dużo lepiej prezentuje się stal nierdzewna w polerze lub macie od stali czarnej, lakierowanej proszkowo. Warto wziąć także pod uwagę mosiądz, aluminium i żeliwo poddane odpowiedniej obróbce.
Płyta MDF - lakierowana na wysoki połysk lub inne podobne - materiał mający duże zastosowanie
w aranżacjach wnętrz, zarówno pod względem kolorystycznym jak i możliwości kształtowania.
Dobrze sprawdza się w postaci okładzin ściennych, materiału do produkcji mebli, dobrze również
wygląda w połączeniu z drewnem, stalą i szkłem.
Szkło - szeroka gama kolorystyczna, hartowanie, możliwość dekoracji dają architektom wiele
wspaniałych możliwości wykorzystania tego materiału. Szkło często jest wykorzystywane jako materiał na okładziny ścienne, meble, ściany działowe, ścianki dekoracyjne, ściany mobilne, oprawy
dla oświetlenia.
Tkaniny - stosujemy trwałe, mocne, plamoodporne tkaniny, skrupulatnie dobieramy kolory i rodzaje do całości wystroju i funkcji wnętrza.
Corian, kamień - materiały droższe, ale ze względu na jakość, trwałość i wygląd bardzo polecane.
Dają architektom szeroki wachlarz zastosowania i praktycznie nieograniczone możliwości.

trendy
Na kolorystykę wnętrza składa się wiele elementów: ściany, meble,
oświetlenie, detale architektoniczne, które wszystkie razem muszą tworzyć odpowiednio dobraną, spójną kolorystykę. Nie powinno się wprowadzać zbyt dużo kolorów i struktur do aranżacji, ponieważ wprowadza
to chaos i powoduje zły odbiór całości.

Krok trzeci - materiały
Na pewno warto zainwestować w materiały dobrej jakości i trwałe, bo po
pierwsze, nawet bardzo prosto urządzone wnętrze wygląda wtedy elegancko,
a po drugie, w dłuższej perspektywie daje to spore oszczędności finansowe.

Krok czwarty - meble
Ciekawe i użyteczne meble powinny być przede wszystkim dobrze zaprojektowane. Należy przy tym pamiętać, że projekt mebla to nie tylko
jego wygląd, ale również dobór takich materiałów, aby produkt zachował przez wiele lat użytkowania atrakcyjny wygląd. Szczególnie dotyczy
to regałów do sprzedaży pieczywa i innego asortymentu spożywczego
w sklepach, piekarni czy cukierni. Ten, często pomijany pod względem
projektowym, ważny element wyposażenia sklepu wart jest szczegółowego zaprojektowania, aby mógł stanowić doskonałe dopełnienie aranżacji całego wnętrza.

Krok piąty - dekoracje ścian
Mają bardzo duży wpływ na odbiór całego wnętrza, dlatego warto poświęcić im dużo uwagi. Szeroki wybór tapet dobrej jakości, fototapet, tynków
strukturalnych, dobrych farb pozwala nam, aby ściany, które są „opakowaniem” całej projektowanej przestrzeni, dobrze ją prezentowały.

Krok szósty - oświetlenie
Światło jest jednym z głównych elementów wyposażenia wnętrza. Od tego,
jaką barwę i nasilenie zastosujemy zależy, jak będzie odbierana cała aranżacja. Służy nie tylko do wyraźnej ekspozycji towarów, ale przede wszystkim
tworzy specyficzną atmosferę wnętrza i budząc dobre emocje wpływa na
podejmowanie decyzji o zakupie. Dobierając oprawy warto zasięgnąć porady eksperta w kwestii doboru odpowiedniej mocy i barwy. W zależności od
funkcji i wielkości wnętrza, warto zastosować różne rodzaje oświetlenia, np.
sufitowe, pośrednie i wiszące, dzięki czemu można odpowiednio oświetlić
różne strefy i funkcje aranżowanej przestrzeni.
■

PROMAS Sp. z o.o. | Od projektu do realizacji
Od 1989 roku profesjonalnie zajmujemy się projektowaniem, aranżacją
i wyposażeniem wnętrz komercyjnych: hoteli, kawiarni, restauracji, sklepów cukierniczo-piekarskich, biur, banków, sklepów ogólnospożywczych
i wszelkich obiektów handlowych.
Każdy projekt tworzymy starannie i z pasją, bierzemy pod uwagę najnowsze trendy. Bogactwo wzorów i kolorów wyposażenia, które oferujemy, dają niemal nieograniczone możliwości aranżacyjne. Dlatego nasze
rozwiązania cechują piękno i niepowtarzalny styl. Podkreślamy indywidualny charakter każdego wnętrza.
Jesteśmy w stanie zrealizować zadania o zróżnicowanych skalach, terminach, budżetach i lokalizacjach - zarówno w Polsce jak i w całej Europie.
Gwarantujemy kompleksową obsługę i profesjonalizm na każdym etapie
współpracy.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszymi przykładowymi realizacjami i wizualizacjami dostępnymi na stronie www.promas.com.pl

Sklep piekarniczo-cukierniczy (Krotoszyn) według projektu i wykonania firmy Promas.
Fot. Promas
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Wzrasta poziom toksycznego
Małgorzata Wnorowska

Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności, monitorujący zawartość toksycznego akrylamidu
w żywności, opublikował niepokojące dane o wzroście zawartości tej substancji m.in. w pieczywie.
W latach 2007-2009 wzrost ten wyniósł aż 36 proc.

Toksyczny związek chemiczny o nazwie
akrylamid to substancja znana od dawna
i nie od dziś podejrzewa się ją o działanie
rakotwórcze. Nie przypuszczano jednak,

Sk ąd

się bierze akrylamid ?

Akrylamid jest substancją powstającą w żywności w naturalny sposób na skutek obróbki
termicznej, np. pieczenia, grillowania lub smażenia. Akrylamid może powodować nowotwory u zwierząt, a według ekspertów, prawdopodobnie także u ludzi. Chociaż akrylamid był
prawdopodobnie składnikiem naszej diety od
czasu, kiedy człowiek zaczął gotować, z powodu troski o nasze bezpieczeństwo eksperci
na całym świecie zalecają zmniejszenie jego
zawartości w produktach spożywczych. Akrylamid występuje w wielu różnych artykułach
spożywczych, zarówno w tych produkowanych przemysłowo, przygotowywanych w gastronomii, jak i w gospodarstwach domowych.
Znajduje się w takich podstawowych produktach spożywczych jak chleb czy ziemniaki,
jak również w niektórych innych produktach
takich, jak chipsy, herbatniki i kawa.
Po odkryciu akrylamidu w żywności, przemysł spożywczy i inne zainteresowane strony,
w tym organy ustalające przepisy, podjęły
działania w celu zbadania, w jaki sposób akrylamid powstaje w żywności oraz jakie metody
mogą zostać użyte w celu zmniejszenia jego
zawartości w środkach spożywczych. Konfederacja Przemysłu Spożywczego UE (CIAA)
opracowała instrumentarium dotyczącego
akrylamidu.
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że występuje w tak dużych ilościach i w tak
wielu produktach spożywczych. Znaleziono
ją m.in. w biszkoptach, krakersach i pieczywie chrupkim. Akrylamid powstaje głównie
podczas ogrzewania (smażenia, pieczenia,
zapiekania) produktów bogatych w węglowodany. Mechanizm jego powstawania nie

jest do końca poznany. Przypuszcza się, że
tworzy się on w wyniku tzw. reakcji Maillarda, której zawdzięczamy między innymi
przyjemny zapach i smak przyrumienionych
produktów. Akrylamid powstaje w temperaturze przekraczającej 100 stopni C w wyniku
reakcji cukrów prostych i asparaginy - ami-

Wypieki z mąki pełnoziarnistej są polecane ze względów odżywczych i smakowych, lecz przy
mniejszym użyciu mąki pełnoziarnistej powstaje mniejsza ilość akrylamidu.
Fot. B&S
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akrylamidu w pieczywie
nokwasu, który występuje w dużych ilościach w produktach zbożowych i ziemniakach.
Wpływ akrylamidu na organizmy żywe badano tylko na zwierzętach. U szczurów karmionych produktami zawierającymi duże dawki akrylamidu obserwowano większą zapadalność na raka, głównie
przewodu pokarmowego, a także uszkodzenie systemu nerwowego.
W przemyśle akrylamid używany jest przy produkcji tworzyw
sztucznych, barwników, klejów, lakierów i betonu. Związki akrylamidu stosowane są również w procesach uzdatniania wody. U osób
narażonych na częsty kontakt z dużymi dawkami tej substancji, na
przykład w miejscu pracy, obserwowano uszkodzenia centralnego
i obwodowego układu nerwowego. Powstaje zatem podejrzenie, że
także akrylamid występujący w produktach spożywczych może
być szkodliwy dla ludzi. Tym niemniej, jak podkreślają naukowcy,
związek ten ma wciąż status substancji potencjalnie rakotwórczej,
gdyż jak dotychczas nie udowodniono, aby oddziaływał na ludzi tak
jak na zwierzęta.

Zaczęło się w Szwecji

zultat badań naukowców: nie ma związku pomiędzy akrylamidem
w żywności a potencjalnym ryzykiem zachorowania na raka.
Wokół akrylamidu przez lata narosło wiele mitów, a jego toksyczne
znaczenie wobec ludzi jest wciąż nie do końca zbadane.

EFSA monitoruje
Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej w 2007 roku, państwa
członkowskie są zobowiązane do wykonywania corocznego monitorowania poziomów akrylamidu i przesyłania danych do EFSA,
ocenę i zestawienia w raporcie rocznym. W Polsce badania monitoringowe są prowadzone pod nadzorem Głównego Inspektoratu
Sanitarnego.
W ubiegłym roku Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności
(EFSA) opublikował raport na temat poziomów akrylamidu w żywności. Raport opiera się na danych przekazanych przez państwa
członkowskie między 2007 i 2009 i będą wykorzystywane przez Komisję Europejską i państwa członkowskie UE, aby pomóc im ocenić
skuteczność środków dobrowolnych podjętych przez przemysł spożywczy do zmniejszenia zawartości akrylamidu w przyszłości.

W 2002 r. szwedzcy naukowcy doszli do wniosku, że frytki, chipsy i inne produkty spożywcze smażone w wysokiej temperaturze
mogą zawierać duże ilości akrylamidu. Prawie rok po ujawnieniu
przez szwedzki Urząd ds. Artykułów Spożywczych faktu, iż produkty spożywcze zawierają akrylamid, zostały przedstawione nowe
wyniki badań przeprowadzonych w Szwecji: naukowcy Instytutu
Karolinska w Sztokholmie badali wpływ na człowieka żywności
zawierającej akrylamid, jak np. smażonych ziemniaków, chipsów,
herbatników, pieczywa chrupkiego itp. Najważniejszą kwestią było
pytanie, czy akrylamid zwiększa ryzyko zachorowania na raka. Re-

A krylamid

w herbatnik ach , krakersach
i pieczywie chrupkim
Sposoby powstawania
• Akrylamid wytwarza się poprzez reakcję asparaginy, która w sposób naturalny jest obecna w mące, z cukrami redukującymi, takimi
jak fruktoza i glukoza.
• Akrylamid powstaje w temperaturach przekraczających 120 stopni C.
• Ilość powstałego akrylamidu zależy od receptury, czasu i temperatury pieczenia.
Sposoby do wypróbowania
• Zastąpienie wodorowęglanu amonu innym środkiem spulchniającym
• Asparaginaza
• W miarę możliwości unikanie fruktozy

Pieczenie w niższej temperaturze przez dłuższy czas, lecz do uzyskania
takiej samej końcowej wilgotności jest skutecznym sposobem
zmniejszania zawartości akrylamidu w niektórych produktach. Fot. Arch
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Więcej akrylamidu
w pieczywie
Porównując dane z 2007 r. z tymi z 2009
roku, trend obniżania poziomów akrylamidu dotyczył tylko 3 z 22 grup żywności
(spadek zawartości w krakersach, herbatnikach dla niemowląt i piernikach). W ciągu
trzyletniego okresu monitorowania poziomów akrylamidu wykazano wzrost poziomu zawartości akrylamidu w pieczywie
chrupkim i kawie rozpuszczalnej, natomiast
w pozostałych grupach produktów poziom
pozostał bez zmian. Najwyższą jego zawartość stwierdzono w takich środkach spożywczych, jak chipsy ziemniaczane i substytuty
kawy, czyli napojów uzyskiwanych z cykorii i zbóż takich jak jęczmień. W badanym
okresie znacząco wzrósł poziom akrylamidu
w pieczywie. W okresie od 2007 do 2008 r.
był to wzrost o 16,7 procent, natomiast w latach 2007-2009 aż o 36,3 procent. Należy
jednak zaznaczyć, że wśród badanych ponad
stu próbek pieczywa większość pochodziła
z Niemiec, natomiast z Polski jedynie 14.
W swoim raporcie EFSA poinformowała

również, jakie produkty zawierające akrylamid mają negatywny wpływ na poszczególne grupy wiekowe. Smażone ziemniaki
(łącznie z frytkami), kawa palona i miękki
chleb zostały uznane za główne czynniki
ryzyka w zakresie działania akrylamidu
u dorosłych, natomiast ziemniaki smażone,
chipsy ziemniaczane, herbatniki i miękki
chleb zostały uznane za główne czynniki
ryzyka dla młodzieży i dzieci. W badanych
w teście chipsach ziemniaczanych wykryto
bardzo zróżnicowane ilości akrylamidu od 270 µg do nawet 3000 µg na kilogram.
Zakładając, że paczka chipsów waży 200 g
obliczono, iż wraz z chipsami o najwyższej
zawartości tej substancji wprowadzamy do
organizmu aż 600 µg akrylamidu.

Co robić?
Wskazane dane są porównywalne do wcześniej zgłoszonych w literaturze naukowej
oraz w ocenie ryzyka przeprowadzonej
przez FAO / WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA). JECFA stwierdził, że akrylamid może stanowić zagrożenie dla zdrowia

człowieka i że należy podjąć wysiłki w celu
zmniejszenia narażenia konsumentów na
jego działanie. Niestety, opracowane kilka
lat temu zalecenia dla producentów żywności w kwestii zmian receptur oraz procesów
produkcyjnych, które mogą ograniczyć wytwarzanie akrylamidu, niewiele pomogły.
Jak twierdzą eksperci EFSA, celowe byłoby
zmniejszenie zawartości akrylamidu przede
wszystkim w grupach żywności, które najbardziej przyczyniają się do narażenia konsumentów.

Nieunormowane normy
Na podstawie badań prowadzonych na zwierzętach naukowcy ustalili, że bezpieczny
poziom spożycia akrylamidu, nie wywołujący niekorzystnych skutków zdrowotnych,
wynosi około 100 µg na kilogram masy ciała
dziennie. Eksperci EFSA chcą, by norma zawartości akrylamidu w pieczywie była taka
sama jak dla żywności przeznaczonej dla
niemowląt (30 µg/kg). Na ile jest to realne, skoro w badanych przez EFSA próbkach
poziom ten wynosił nawet 120 µg/kg?
■

Metody zmniejszenia zawartości akrylamidu w herbatnikach, krakersach i pieczywie chrupkim

ETAP WYTWARZANIA

SPOSOBY ZMNIEJSZANIA ZAWARTOŚCI

UWAGI

Receptura

Jeżeli wykorzystywane są środki spulchniające, np.
w twardych słodkich herbatnikach, zastąpienie
wodorowęglanu amonu innym środkiem spulchniającym czasami przynosi zamierzony rezultat.
Alternatywnymi środkami są
węglan potasu z winianem potasu a także difosforan disodu z wodorowęglanem sodu.

Może to mieć wpływ na pogorszenie wysokości
wypieku, jego aromatu
i konsystencji. Jeśli alternatywnie stosuje się sole
sodowe, należy
dołożyć starań, aby nie uzyskać nadmiernej zawartości sodu
w produkcie końcowym.

W przypadku niektórych produktów, np. pierników,
pieczywa chrupkiego i kruchych
słodkich herbatników można wypróbować asparaginazę.

Brak problemów
w zakresie jakości, ale skuteczność może być różna
i wymaga badań
w indywidualnych przypadkach.

Fruktoza, stosowana w produktach takich jak
pierniki powinna być zastąpiona glukozą. Należy
używać jedynie syropów glukozowych o niskiej
zawartości fruktozy

Należy starannie monitorować wpływ na barwę
i aromat produktu końcowego.

Wypieki z mąki pełnoziarnistej są polecane ze
względów odżywczych
i smakowych, lecz przy mniejszym użyciu mąki
pełnoziarnistej powstaje
mniejsza ilość akrylamidu.

Znaczne zmniejszenie zawartości mąki pełnoziarnistej spowoduje zmniejszenie
walorów żywieniowych produktu.

Pieczenie w niższej temperaturze przez dłuższy
czas, lecz do uzyskania takiej samej końcowej
wilgotności jest skutecznym sposobem
zmniejszania zawartości akrylamidu
w niektórych produktach.

Produkt będzie na pewno mieć jaśniejszą, mniej
„wypieczoną” barwę. Należy dołożyć starań, aby
uniknąć niedopieczenia produktu, gdyż mogłoby to
spowodować problemy mikrobiologiczne przy
przechowywaniu.

Przetwarzanie: warunki wypieku

Powyższe sposoby są skutecznie wykorzystywane do zmniejszenia zawartości akrylamidu w niektórych rodzajach produktów. Jednak z powodu
znacznej liczby różnych receptur, składników i procesów wykorzystywanych w tradycyjnej produkcji herbatników, nie istnieje prosty sposób na
ograniczenie powstawania akrylamidu. Na przykład, chleb chrupki z ciasta sfermentowanego z reguły zawiera mniej akrylamidu niż chleb chrupki
z ciasta niesfermentowanego, lecz każdy z nich posiada odrębne cechy. Producentom zaleca się wybranie sposobów, które najbardziej odpowiadają
wytwarzanym przez nich rodzajom produktów oraz skontaktowanie się ze Stowarzyszeniem Producentów Wyrobów Czekoladowych, Cukierniczych
i Ciastkarskich UE (CAOBISCO) w celu uzyskania szczegółowej porady: caobisco@caobisco.be.
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Bułka maślana bez masła,
jagodzianka bez jagód
Małgorzata Wnorowska

Zgodnie z rocznym ramowym planem kontroli Inspekcji Jakości Handlu Artykułami Rolno-Spożywczymi, w III kwartale 2011 r. wszystkie wojewódzkie inspektoraty JHARS przeprowadziły
kontrolę planową w zakresie jakości handlowej pieczywa półcukierniczego.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej pieczywa półcukierniczego w zakresie
zgodności z obowiązującymi przepisami oraz
z deklaracją producenta. Pod lupę inspektorów
trafiły m.in. bułki maślane, rogale maślane,
chałki oraz pieczywo półcukiernicze z nadzieniem owocowym oraz nadziewane innymi masami (np. makową, serową, budyniową).
Kontrolę przeprowadzono w 105 podmiotach
(tj. 7,1 proc. zarejestrowanych w wojewódzkich inspektoratach JHARS), prowadzących
działalność gospodarczą w zakresie produkcji
pieczywa półcukierniczego. Wśród podmiotów objętych kontrolą, pięciu producentów
produkowało wyroby posiadające chronione
oznaczenie geograficzne, w tym czterech producentów wypiekało rogala świętomarcińskiego a jeden obwarzanka krakowskiego.

- Nieprawidłowości te wskazują na brak dołożenia ze strony producenta należytej staranności w celu uzyskania produktu finalnego
o pożądanej i oczekiwanej przez konsumenta
jakości - uważają inspektorzy JHARS. Zaniżona zawartość cukrów ogółem oraz
tłuszczu może być również wynikiem świadomego działania producenta, który zmniejszył
zawartość tych składników w wyrobie finalnym kosztem zwiększenia zawartości udziału
innych składników, np. mąki.

Kontrola znakowania
Niestety wciąż poważnym problemem producentów jest nieprawidłowe znakowanie wyrobów, co stwierdzono w przypadku 16 partii
(5,8 proc. skontrolowanych partii) pieczywa
półcukierniczego. W związku z brakiem wymagań dotyczących oznakowania produktów
luzem, kontrola znakowania pieczywa półcukierniczego nieopakowanego ograniczała się
do sprawdzenia prawidłowości użytej nazwy
w odniesieniu do zastosowanych składników

Niestaranni czy oszuści?
Wszystkie skontrolowane partie pieczywa półcukierniczego odpowiadały zadeklarowanym
przez producenta wymaganiom w zakresie cech
organoleptycznych, takich jak kształt, skórkę,
miękisz, smak i zapach, jednak w 13 partiach
(17,6 proc. skontrolowanych partii) stwierdzono nieprawidłowości w zakresie parametrów
fizykochemicznych, czyli głównie podawanego
składu. Nieprawidłowości te dotyczyły pieczywa
półcukierniczego bez nadzienia, tj. bułek maślanych, chałek, rogali i drożdżówek. Głównym
grzechem producentów okazało się zaniżanie zawartości cukrów ogółem w suchej masie w przeliczeniu na sacharozę oraz zaniżania zawartości
tłuszczu w przeliczeniu na suchą masę w bułkach
maślanych, chałkach oraz rogalach.

Zweryfikowanie jakości handlowej pieczywa półcukierniczego jest utrudnione z powodu krótkiego
terminu przydatności do spożycia (do 24 godzin od dnia produkcji).
Fot. WM
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Użycie nazwy „jagodzianka” sugeruje konsumentowi, iż produkt ten zawiera w swoim składzie jagody, tymczasem smak jagodowy nadzienia jednego z ciastek
pochodził jedynie od zastosowanego aromatu.
Fot. WM

i przedłożonych przez producentów dokumentów zakładowych. W przypadku pieczywa
półcukierniczego opakowanego, znakowanie
sprawdzono na zgodność z wymaganiami rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi
z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych.

zawiera w swoim składzie jagody, faktycznie
zaś producent stosował nadzienie cukiernicze
o smaku jagodowym, w składzie którego nie
wykazano obecności jagód, a smak jagodowy
nadzienia pochodził jedynie od zastosowanego aromatu.

Bez masła i jagód

Kontrole ujawniły również wprowadzania
konsumenta w błąd co do składu i ilościowej zawartości składników w produktach.
W składzie opakowanego pieczywa półcukierniczego oraz w dokumentacji towarzyszącej
pieczywu wprowadzanemu do obrotu luzem
pominięto informacje o użytych składnikach
alergennych, np. soi, mączce sojowej, serwatce

Ujawnione przez kontrolerów nieprawidłowości dotyczyły m.in. wprowadzania konsumenta
w błąd co do charakterystyki produktu, w tym
nazwy produktu, ze względu na zastosowane
surowce.
Kontrolerzy stwierdzili, że użycie w nazwie
rogali i bułek określenia „maślany”, „maślana”
sugeruje konsumentowi, iż do produkcji tego
rodzaju pieczywa półcukierniczego zastosowano tłuszcz mleczny, a konkretnie masło, odpowiadający definicji zawartej w dodatku do
załącznika XV rozporządzenia komisji (WE)
nr 1234/2007. Faktycznie zaś dodawano inny
tłuszcz i olej.
Również użycie nazwy „jagodzianka” w odniesieniu do pieczywa półcukierniczego z nadzieniem sugeruje konsumentowi, iż produkt ten
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Tajne składniki

Pokontrolne

w proszku, żółtek, jaj w proszku. W jednej ze
strucli nie podano składu składnika złożonego (polepszacza Active Super) użytego do
wypieku.

Problem z matematyką
Producent jednej ze strucli makowej zamiast
zawartości maku podał zawartość nadzienia
makowego w ilości 15 proc., w którym mak
stanowił ok. 46 proc. Ale nie tylko ten producent miał problem z matematyką. Na 28
partii wyrobów piekarskich, które poddano
wybiórczej kontroli zawartości netto, w pięciu partiach wyrobów piekarskich wykazano
zaniżoną masę netto w odniesieniu do deklaracji producenta. Nie były to jednak wielkie

decyz je administracyjne inspektorów

JHARS

- 13 zakazujących składowania surowców i dodatków do wypieku wyrobów piekarniczych
i ciastkarskich w nieodpowiednich warunkach,
- 2 zakazujące wprowadzania do obrotu pieczywa niewłaściwie oznakowanego,
- 2 decyzje nakazujące poddanie pieczywa zabiegom właściwego oznakowania,
- 9 decyzji wymierzających kary pieniężne w łącznej kwocie 18 065 zł, za wprowadzenie do
obrotu artykułów zafałszowanych i niewłaściwej jakości handlowej.

prawo i finanse
odstępstwa, na przykład strucle zamiast 500 g
ważyły od 462 g do 498 g, natomiast pojedyncze bochenki chleba zamiast 500 g ważyły od
460 g do 495 g.

Minął termin ważności
W magazynach czterech piekarni (3,8 proc.
ogółem skontrolowanych podmiotów), stwierdzono osiem partii przeterminowanych surowców i dodatków do produkcji pieczywa
i wyrobów ciastkarskich (np. mąki pszennej
typ 450 i 500, kremu do tortów, koncentratu
do produkcji bez, aromatu landrynkowego).
W trzech piekarniach (2,9 proc. ogółem skontrolowanych podmiotów) w niewłaściwych
warunkach temperatury przechowywano 13
partii surowców i dodatków do wypieku pieczywa i wyrobów piekarskich (np. drożdży,
margaryny, czekolady, wiórków kokosowych,
twarogu śmietankowego).

Chronione i przestrzegane
Można wysnuć wniosek, że piekarnie, które
produkują wyroby w sposób szczególny, chronione np. jako produkty regionalne, ściślej
przestrzegają zasad.

Na pięć skontrolowanych partii produktów
posiadających chronione oznaczenie geograficzne (ChOG), tylko w jednej partii obwarzanka krakowskiego stwierdzono zawyżoną
masę (od 20 g do 40 g) w porównaniu ze specyfikacją.

Będą sankcje
W związku ze stwierdzonymi w trakcie
kontroli nieprawidłowościami, wojewódzcy
inspektorzy JHARS wydali 26 decyzji ad-

ministracyjnych oraz nałożyli 37 mandatów
karnych na łączną kwotę 7700 zł. Ponadto,
wojewódzcy inspektorzy JHARS wydali 29
zaleceń pokontrolnych, wszczęli sześć postępowań administracyjnych oraz przekazali
informacje do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o stwierdzonych nieprawidłowościach
dotyczących niewłaściwych warunków składowania, przeterminowanych surowców
i dodatków do wypieku pieczywa i wyrobów
ciastkarskich.
■

Inspekc ja JHARS | PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Kontrola jakości handlowej pieczywa półcukierniczego jest pierwszą kontrolą planową przeprowadzoną przez IJHARS, skierowaną na tego typu produkty.
Należy podkreślić, iż produkcja tej grupy wyrobów piekarskich stale się rozwija, o czym świadczy szeroki asortyment pieczywa półcukierniczego. Zweryfikowanie jakości handlowej dostępnych na naszym rynku produktów, które można zaliczyć do kategorii pieczywa półcukierniczego, jest utrudnione z powodu krótkiego terminu przydatności do spożycia (do 24 godzin
od dnia produkcji), a także braku deklarowania przez większość producentów jakichkolwiek
parametrów fizykochemicznych.
Z uwagi na szeroką pod względem asortymentu ofertę handlową pieczywa półcukierniczego,
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych uwzględni ten rodzaj produktów
podczas kolejnych działań kontrolnych.

reklama
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Piernikowe

pozdrowienia ze Szczecina
Małgorzata Wnorowska

Pierniki chcą promować Szczecin. Wyrabiane według tradycyjnej dla regionu receptury,
przybierające kojarzące się z morzem kształty kotwicy, marynarza, statku są świetnym podarunkiem
dla zagranicznych gości.

Wspólny projekt Dworku Tradycja i agencji
reklamowej Butterf ly ma na celu przywrócenie piernikom szczecińskim należnego miejsca na szczecińskich stołach.
- Pierniki szczecińskie są zapomniane przez
władze Szczecina pewnie dlatego, że ich niemiecki rodowód jest niepoprawny politycznie - twierdzą organizatorzy akcji. - Jednak
przez setki lat pierniki były wypiekane właśnie tu, nigdzie indziej, i z tego, co wydała
szczecińska ziemia. Są z nią związane bez
względu na to, kto ją wcześniej zamieszkiwał. Właśnie dlatego, przez szacunek dla
historii miejsca i szacunek dla siebie, nie
powinniśmy zapominać o przekazanym kulinarnym dziedzictwie.
Pierniki szczecińskie niegdyś odrzucone i skazane przez władze Polski Ludowej
na zapomnienie, dziś powracają do życia
w dworku Tradycja w Bełcznej pod Łobzem.
Tutaj dzieci i młodzież szkolna uczą się szacunku dla przeszłości i dawnych tradycji,
a na warsztatach kulinarnych poznają taj-

niki wypiekania pierników szczecińskich.
Na unikalny smak wpływają naturalne
składniki: miód, smalec wieprzowy, przyprawy korzenne, w tym pieprz i kardamon,
oraz mąka. Pieprzowe pierniki (z niem.
Stettiner Peperkoken) przybierały różne formy, w tym wizerunek herbu miasta. Nie są to
małe ciasteczka znane choćby z Torunia, lecz
20-, 30- centymetrowe wypiekane w tradycyjnych drewnianych formach snycerskich
„ciacha”. Tradycyjnie, kształty pierników
nawiązują do morskiego charakteru miasta:
jest więc kotwica, marynarz, żaglowiec, ryby
i mewy. W okresie przedwojennym mieszkańcy Szczecina kupowali pierniki malowane cukrową pomadą z napisem Gruss
aus Stettin i wysyłali je jako upominek do
rodziny i znajomych. W ten sposób miasto
zyskało promocję.
Właściciele dworku Tradycja oraz agencji reklamowej Butterfly chcieliby, żeby ten sposób
promowania miasta przyjął się również obecnie w szczecińskim magistracie. Po co wyda-

wać krocie na kubki z logo miasta, breloczki
produkowane w Chinach i inne tandetne gadżety, skoro można promować Szczecin przy
pomocy tradycyjnego regionalnego i niedrogiego produktu, który na pewno ucieszy obdarowanego i nie trafi na dno szuflady.
Dworek Tradycja, w którym wypiekane
są pierniki szczecińskie, jest pełen magii,
starych sprzętów i przypraw zebranych na
okolicznych łąkach. Tutaj niewiele się zmieniło od zamierzchłych czasów. A w kuchni
najważniejsze miejsce zajmuje prawdziwy,
tradycyjny piec. To właśnie w nim od stuleci wypieka się pieczywo. Tu też od kilku lat
wypiekane są pierniki szczecińskie.
- Istnieje hipoteza, że szczecińska tradycja
poprzedziła tę toruńską - uważa Grażyna
Zaręba z dworku Tradycja. - Jest to prawdopodobne, miasta za czasów niemieckich
należały do związku miast hanzeatyckich,
prowadziły wymianę handlową, kultura
również musiała się przenikać…
Wskrzeszenie tej tradycji to pomysł, by oży-

Pieprzowe pierniki (z niem. Stettiner Peperkoken) przybierały różne morskie motywy, ale także np. wizerunek herbu miasta.
Fot. Maciej Borowy
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Wolny od glutenu na
każdym etapie produkcji
Leszek Jaszczak

Nie są to małe ciasteczka, znane choćby
z Torunia, lecz duże 20-, 30-centymetrowe wypieki powstające w tradycyjnych drewnianych
formach snycerskich. Fot. Maciej Borowy

wić ducha miasta oraz poczucie wspólnoty
szczecinian, którzy przecież po wojnie przybyli tu z różnych zakątków i wnieśli własne,
rozmaite zwyczaje.
Pierniki mogłyby być tym elementem dawnej kultury szczecińskiej, która mogłaby stać
się spoiwem. Tylko trzeba jeszcze przekonać
władze miasta, by nie wstydziły się niemieckich korzeni piernika.
■

C iasto

piernikowe

to przysmak znany od wieków. Jednak
dzisiejsze pierniki z nadzieniem, oblane
czekoladą i zapakowane w kolorowe kartoniki nie mają nic wspólnego z tradycyjnym
ciastem. Kiedyś do wypieku używano jedynie naturalnych składników, nie dodawano
polepszaczy smaku milion razy słodszych
od cukru. Pani Grażyna Zaręba z dworku
Tradycja zdradza sposób przyrządzania
pierników:
„Potrzebny jest miód, smalec wieprzowy,
przyprawy korzenne: kardamon, goździki, imbir, cynamon, gałka muszkatołowa,
odrobina anyżu i koniecznie pieprz. Miód
rozgrzewamy w garnku. Dodajemy smalec
i przyprawy oraz mieszamy. Powstanie miodowa masa, którą musimy doprowadzić do
wrzenia, a następnie ostudzić. Dodajemy
mąkę i środek spulchniający. Mąki dodajemy tyle, ile pomieści masa miodowa. Ciasto powinno mieć konsystencję plasteliny.
Gdy jest już dobrze wyrobione, wlepia się je
do formy lub rozwałkowuje i wykrawa wzory. W dworku Tradycja wypiekamy pierniki
w specjalnym chlebowym piecu”.

Produkcja żywności bezglutenowej wymaga spełnienia
specyficznych przepisów i wymagań. Produkty takie muszą być
wytworzone z surowców naturalnie nie zawierających glutenu
lub też zawartość glutenu w produkcie finalnym nie może
przekraczać ściśle określonych granic. Problem jednak w tym, że
gluten jest obecny w większości składników wykorzystywanych
przez przemysł spożywczy.
Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr
41/2009 wyznacza warunki, jakie musi wypełnić producent odnośnie składu i oznakowania żywności przeznaczonej dla chorych
na celiakię. Wyróżnia się dwie kategorie
produktów specjalnego przeznaczenia: produkty bezglutenowe oraz produkty o niskiej
zawartości glutenu. Aby osiągnąć w gotowym produkcie zawartość glutenu określoną w powyższym rozporządzeniu, należy wdrożyć specjalne warunki pracy. Ale
przygotowanie wysokiej jakości produktów bezpiecznych dla chorych na celiakię
wymaga kontroli procesów produkcyjnych
od samego początku, nie tylko w zakładzie
produkcyjnym. Pod uwagę muszą zostać
wzięte także pochodzenie, uprawa, zbiór,
magazynowanie i transport surowców.

Zbiór surowców
Zanieczyszczenie krzyżowe to zjawisko,
przez które produkty o obniżonej zawartości glutenu lub bezglutenowe tracą powyższy status jeśli dochodzi do ich kontaktu
z produktami zawierającymi gluten. Procesy te mogą wystąpić już w pierwszych etapach zbioru surowców i ich magazynowania
(np. mieszanie gatunków zbóż) lub podczas
procesów produkcyjnych. Zanieczyszczenia
niepożądanymi składnikami alergennymi
mogą być także rezultatem błędnych formuł, jednoczesnego wykorzystania tego samego wyposażenia do produkcji produktów
zawierających i nie zawierających glutenu,
błędnego mycia maszyn i urządzeń, ubogiego wyposażenia, błędów ludzkich a nawet

obecności produktów zawierających gluten nad linią produktów bezglutenowych.
Zatem, w celu zabezpieczenia statusu produktów bezglutenowych oraz produktów
o niskiej zawartości glutenu muszą zostać
zidentyfikowane: potencjalne ryzyko, metody zabezpieczeń oraz krytyczne punkty
kontrolne.

Pochodzenie surowców
W celu minimalizacji ryzyka producenci
surowców muszą wdrożyć niezbędne praktyki kontrolne podczas produkcji, zbioru
i magazynowania plonów. Niezbędne jest
czyszczenie maszyn wykorzystywanych do
siewu w celu usunięcia pozostałości użytych wcześniej nasion. Te same zasady odnoszą się do sprzętów wykorzystywanych
do zbioru i transportu plonów. Miejsca
i powierzchnie przeznaczone do magazynowania muszą być odpowiednio wysprzątane i przygotowane przed dostarczeniem
nowych plonów. Każdy magazyn powinien
być identyfikowalny, a osoby odpowiedzialne za transport zbiorów muszą być odpowiednio przeszkolone i poinformowane
o miejscu dostarczenia towaru. Producent
surowca powinien zapewnić reprezentatywne próbki każdego ze zbiorów w celu
analizy i potwierdzenia ich bezglutenowego statusu. Nawet w pierwszym etapie produkcji, którym jest uprawa roślin, punktem
krytycznym jest odpowiednie szkolenie
oraz nadzór nad każdym z etapów. Umożliwiają one kontrolę nad potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń. Pracownicy powinni
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Produkcja wyrobów cukierniczych i piekarskich ze składników bezglutenowych (gluten free ingredients) nie gwarantuje jeszcze odpowiedniej jakości produktu
końcowego. To może zapewnić tylko odpowiednie zarządzanie na każdym etapie produkcji.
Fot. Thisnext

być zachęcani do raportowania wszystkich
zauważonych odchyleń od norm oraz sugerować możliwe poprawy na ich stanowisku
pracy.

Transport
Dostawca surowców jest zobligowany do
wdrożenia praktyk zarządzających transportowanymi alergenami. Powinien on
zapewnić odpowiednią identyfikowal-

C eliakia
to zaburzenie uwarunkowane genetycznie, którego przyczyną jest nietolerancja glutenu. Jest
to choroba trwająca całe życie, a jej cecha charakterystyczna to reakcja zapalna jelita cienkiego na spożyty gluten. Prowadzi to do spłaszczenia kosmków jelitowych oraz przerostu krypt
jelitowych. W wyniku tego znacznie zmniejsza się powierzchnia absorpcji składników pokarmowych, witamin i mikroelementów. W nieleczonej chorobie trzewnej mogą wystąpić następujące objawy: anemia, choroby kości, niepłodność, choroby neurologiczne, nowotworowe oraz
inne komplikacje wynikające z deficytu mikroelementów. Choroba występuje u około 1 proc.
populacji Europy i USA. Około 70 proc. z tej grupy stanowią kobiety. Szacuje się, że jedynie 10
proc. spośród chorych zostało zdiagnozowanych. Obecnie jedyną metodą leczenia pozostaje
zachowanie ścisłej diety wykluczającej produkty zawierające gluten. Mimo to znaczna część
pacjentów wciąż doświadcza objawów choroby.
Gluten według definicji rozporządzenia Komisji Europejskiej jest frakcją białkową pochodzącą
z pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa lub ich hybryd oraz produktów pochodnych, na którą niektórzy ludzie wykazują nietolerancję, oraz która jest nierozpuszczalna w wodzie i roztworze 0,5
M chlorku sodu.
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ność transportowanych alergenów. Audyty
sprzedawcy są rekomendowane w celu weryfikacji oraz analizy potencjalnych możliwości zanieczyszczeń krzyżowych.

Magazynowanie
Zakład produkcyjny powinien być zaprojektowany lub odpowiednio przygotowany
i wyposażony tak, aby produkowane w nim
wyroby mogły spełnić normy. Przechowywanie surowców powinno uniemożliwiać
ich mieszanie się i kontakt z alergenami.
Rekomenduje się wydzielenie oddzielnych
przestrzeni do przechowywania materiałów alergennych lub (jeżeli to niemożliwe)
do stosowania odpowiednich pojemników
i pokryw w celu uniknięcia zanieczyszczenia pyłem zawierającym alergeny. Należy
również zapewnić przejrzyste i zrozumiałe
oznakowanie wykorzystywanych pojemników oraz wszelkiego wyposażenia zakładu.
Narzędzia mające kontakt z alergenami
muszą być przechowywane w oddzielnych
pomieszczeniach.

marketing i zarządzanie
Produkcja
Aby zminimalizować ryzyko nieumyślnego
zanieczyszczenia produktów, dobra praktyka produkcyjna GMP oraz plan HACCP
muszą uwzględnić wszystkie specyficzne
warunki pracy. Plan produkcyjny powinien
być przygotowany tak, aby uniemożliwić
produkcję wyrobów alergennych i niealergennych na tej samej zmianie. Jeżeli jest to
niemożliwe, produkty niealergenne powinny być produkowane w pierwszej kolejności, ponieważ zanieczyszczenia pochodzące
z pyłu obecnego na dziale produkcji będą
na najniższym poziomie. Składniki zawierające gluten i ich opakowania powinny być
oznakowane za pomocą odpowiednio przypisanych kolorowych oznaczeń lub etykiet.
Surowce zawierające gluten muszą być dodawane na końcu. Szkolenia pracowników
oraz odpowiednie oznakowanie produktów
ubocznych pozwalają na minimalizację ryzyka zanieczyszczeń poprzez nieświadome
błędy. Kolejnym krokiem w celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczeń krzyżowych
jest użycie tylko specjalnie do tego przeznaczonych narzędzi i wyposażenia. Jeżeli
produkcja w oddzielnych budynkach jest
niemożliwa, należy zastosować specjalne
bariery. Rekomenduje się wyznaczenie oddzielnych przestrzeni do przechowywania
surowców i produktów zawierających gluten. Należy też zwrócić uwagę na obieg powietrza w zakładzie produkcyjnym, tak aby
przepływ pyłu pomiędzy poszczególnymi
segmentami zakładu był w pełni kontrolowany. Pył może być potencjalnym czynnikiem przenoszącym alergeny między pomieszczeniami w zakładzie produkcyjnym
(osiadać na wyposażeniu, materiałach i maszynach pakujących).

Pakowanie i et ykietowanie
Pakowanie i etykietowanie jest również
ważnym elementem w zapobieganiu zanieczyszczeniom krzyżowym. Maszyny pakujące mogą być przyczyną zanieczyszczeń,
dlatego ich czystość musi być utrzymywana
na najwyższym poziomie. Materiały używane do pakowania powinny być sprawdzone pod kątem zanieczyszczenia alergenami,
np. folia opakowaniowa może zawierać
składniki pszenicy jako środka przeciwprzyczepnego. Produkty gotowe wymagają
odpowiedniego oznakowania. Etykiety muszą spełniać odpowiednie przepisy dotyczące oznakowania danego produktu. Oznakowanie musi być przejrzyste i czytelne dla
konsumenta. Przepisy Unii Europejskiej

nakładają na producenta obowiązek podawania prawdziwych i aktualnych informacji o składzie produktu. Wymagane jest podanie wszystkich alergenów wchodzących
w ich skład, źródła pochodzenia skrobi i zawartości glutenu. Dyrektywa 2003/13/EC
z dnia 10 lutego 2003 roku zamieszczona
w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
wymaga, aby producent zamieścił na opakowaniu występujące w produkcie alergeny
należące do 14 grup alergenów odpowiedzialnych za 90 proc. reakcji alergicznych
(włączając napoje alkoholowe) niezależnie
od ich zawartości. Lista tych alergenów jest
wciąż aktualizowana. Komponenty pochodzące z substancji alergennych także muszą
być wymienione jako potencjalne alergeny.
Codex Alimetarius proponuje wprowadzenie następującego oznakowania w sąsiedztwie nazwy produktu. Jeżeli produkt
pochodzi z surowców naturalnie nie zawierających glutenu jest opisany jako „z natury
bezglutenowy” - „gluten free by nature” lub
„produkt może być wykorzystany w diecie
bezglutenowej” - „product may be used in

W ybrane paragrafy
nr 41/2009:

gluten-free diet”. Produkty o niskiej zawartości glutenu powinny być oznakowane
jako „produkt o niskiej zawartości glutenu”
- „very low gluten foods”, “low gluten foods” lub „produkt o zredukowanej zawartości glutenu” - „gluten-reduced foods”.

Szkolenia
Świadomość pracowników na wszystkich
etapach produkcji, poczynając od uprawy
roślin i kończąc na przygotowaniu odpowiedniej etykiety, jest niezbędna w łańcuchu produkcji produktu bezglutenowego.
Każdy musi zostać przeszkolony na temat
konsekwencji, jakie grożą ludziom chorym na celiakię po spożyciu produktów
zawierających gluten. Pracownicy tymczasowi również podlegają takim szkoleniom.
Implementacja i nadzorowanie przestrzegania powyższych procedur jak również
wprowadzenie odpowiedniej dokumentacji
będą bardzo pomocne w kontroli jakości.
Wszystkie wprowadzone metody oraz pracownicy powinni być nadzorowani przez
cały czas.
■

rozporz ądzenia

Komisji Europejskiej

1. Zawartość glutenu w środkach spożywczych dla osób nietolerujących glutenu, składających
się z jednego lub więcej składników wytworzonych z pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa lub ich
hybryd lub składniki takie zawierających, które zostały poddane specjalnemu przetworzeniu
w celu zmniejszenia zawartości glutenu, nie przekracza 100 mg/kg w żywności sprzedawanej konsumentowi końcowemu.
2. W etykietowaniu, reklamie oraz prezentacji produktów, o których mowa w ust. 1, stosuje się
określenie „produkt o bardzo niskiej zawartości glutenu”. Określanie „produkt bezglutenowy” stosuje się w przypadkach, gdy zawartość glutenu nie przekracza 20 mg/kg w żywności
sprzedawanej konsumentowi końcowemu.
3. Owies znajdujący się w środkach spożywczych dla osób nietolerujących glutenu musi być
w szczególny sposób produkowany, przygotowywany lub przetwarzany, tak aby uniknąć zanieczyszczenia pszenicą, żytem, jęczmieniem lub ich hybrydami, a zawartość glutenu w takim owsie nie może przekraczać 20 mg/kg.
4. Zawartość glutenu w środkach spożywczych dla osób nietolerujących glutenu, składających
się z jednego lub więcej składników zastępujących pszenicę, żyto, jęczmień, owies lub ich hybryd lub składniki takie zawierających, nie przekracza 20 mg/kg w żywności sprzedawanej
konsumentowi końcowemu. W etykietowaniu, reklamie oraz prezentacji takich produktów
stosuje się określenie „produkt bezglutenowy”.
5. W przypadku gdy środek spożywczy dla osób nietolerujących glutenu zawiera zarówno
składniki zastępujące pszenicę, żyto, jęczmień, owies lub ich hybrydy, jak i składniki wytworzone z pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa lub ich hybryd, które zostały poddane specjalnemu
przetworzeniu w celu zmniejszenia zawartości glutenu, stosuje się przepisy ust. 1, 2 i 3, nie
stosuje się natomiast przepisów ust. 4.
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Ciasto miesiąca: babka
GOTOWE
MIESZANKI
str. 52-55

BABECZKA Z PIWEM
str. 51

WYTRAWNE MUFFINY
str. 56-57

HISTORIA
Z TURBANEM
str. 50

FORMY DO BABEK
str. 58-60

DYLEMATY…

Czym się różnią...

Sposób na…

Mieszanki
Na słodko
czy na słono? do wypieku

IDEALNĄ
FORMĘ

Muffiny, o czym często się zapomina, mogą być
również słoną przekąska lub wręcz pieczywem
śniadaniowym. W ten sposób te minibabeczki
bardziej wkomponują się w produkcję piekarską
niż cukierniczą. Muffiny o wytrawnym smaku
to nowość na polskim rynku. Można je posmarować np.: masłem, pastą oliwkową lub sosem
czosnkowym.
str. 56-57

Oryginalne kształty babek możliwe są do osiągnięcia jedynie dzięki formom silikonowym,
które nie przywierają do ciasta, a ich elastyczność pozwala na wyjęcie wypieczonej, fantazyjnej babki bez uszczerbku. Z kolei aluminiowe
formy do babek muszą być odpowiednio mocno
natłuszczone, aby ciasto nie przywarło podczas
pieczenia.
str. 58-60

Zdecydowana większość mieszanek biszkoptowo-tłuszczowych ma podobną recepturę i zbliżone parametry produkcji. Różnica tkwi zazwyczaj w ilości dodawanej wody oraz tego, czy jako
tłuszcz używa się oleju czy masła. Temperatura
wypieku ciasta we wszystkich przypadkach jest
zazwyczaj taka sama, 180 stopni C, różnie jest za
to z mieszaniem ciasta.
str. 52-55
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ciasto miesiąca
Historia babki

Polski turban Ali Baby
Karolina Zawiłkowska

Sprzeczają się historycy: czy baba jest polska, francuska czy włoska? Powstała wprawdzie
we Włoszech, ale wymyślił ją przebywający tam polski król Stanisław Leszczyński.

Baby znane były w polskiej kuchni już około
XVII wieku. Ich wielbicielem był król Stanisław Leszczyński i podobno to on jest autorem ich nazwy. Nie powstała ona jednak ze
skojarzenia z kobietą - babą, ale z turbanem
- nakryciem głowy Ali Baby z Baśni z tysiąca
i jednej nocy.
Stanisław Leszczyński, zmuszony do zrzeczenia się tronu polskiego po przegranej wojnie
o sukcesję w latach trzydziestych XVIII wieku, wyjechał do Francji, gdzie mieszkała jego
córka Maria, żona króla Francji Ludwika XV.
Sympatyczny zięć nie miał jednak ochoty
mieszkać z teściem, więc dał mu w prezencie
w dożywotnie władanie księstwo Lotaryngii.
Choć miejscowa ludność wspominała go jako
dobrego władcę, Stanisław nie czuł się dobrze
na obczyźnie. Jego jedynym pocieszeniem były
słodycze, które uwielbiał. Miejscowi kucharze
nie potrafili zaspokoić jednak potrzeb jego
podniebienia. Wypiekane przez nich gugel-

hupf, czyli austriackie ciasto zrobione z mąki,
cukru, jajek, masła, winogron i drożdży piwnych nie smakowało władcy. Ciasto było zbyt
suche i bez smaku. Pewnego dnia, po spożyciu
kilku kieliszkach rumu, król zapragnął czegoś
słodkiego. Na postawiony mu na tacy suchy
gugelhupf ze złością wylał kieliszek rumu. I to
rum okazał się brakującym składnikiem. Tak
rozpoczęła się historia ciasta Alì Babà, które
odtąd stało się ulubionym przysmakiem władcy.
Ciasto pojawiło się także we Francji za sprawą
byłego kucharza Stanisława Leszczyńskiego,
który założył w Paryżu cukiernię Sthorer. Paryżanie pokochali to ciasto. Tam też przybrało
ono swoją formę w kształcie grzyba, która jest
częścią dzisiejszej Babà. Pod koniec lat siedemdziesiątych XVIII w. Babà wyemigrowało
do Neapolu i zmieniło swoje imię na Babbà,
bardziej melodyjne dla Włochów. Il Babà jako
tradycyjne ciasto neapolitańskie pojawiło się

w piśmie kulinarnym napisanym w 1836 roku
przez sławnego Angeletti - kucharza Marii
Ludwiki, księżnej Parmy. Do tradycyjnej wersji dodawano produkty regionalne, w ten sposób deser stał się popularny wśród turystów
jako przysmak lokalny Neapolu. Na Półwyspie
Sorrento il Babà maczano w limoncello, tradycyjnym lokalnym likierze robionym ze skórek
lokalnych cytrynek. Na wyspie Capri znane
ciasto wypełniano kremem cytrynowym. Baba
włoska stała się i jest nadal nie tylko jednym
z najbardziej lubianych ciast neapolitańskich,
ale także symbolem kultury Neapolu. My jednak trzymamy się faktów oraz chronologii
i utrzymujemy, że babka jest polska.
■

reklama

reklama

50 · BAKE&SWEET · 2012/2 (15)

Zbyt suchy gugelhupf polski król polał rumem
i tak według legendy powstała babka.
Fot. 3BP

ciasto miesiąca
Baby, babki, babeczki

Niegrzeczne,

z belgijskim piwem
Małgorzata Wnorowska

Przełamaniem tradycji wielkanocnej baby
są coraz bardziej kochane przez młode pokolenie minibabeczki, czy to w formie muffinek, czy cup-cake. Ta, którą zaprezentujemy, raczej nie nadaje się do wielkanocnego
koszyczka. Jest z natury „niegrzeczna”, zawiera bowiem nieco alkoholu, ale za to zdecydowanie warta jest grzechu. Sekretem
czekoladowych babeczek Moelleux jest ich
niedopieczenie, dzięki czemu otrzymujemy
wypływającą ze środka czekoladową masę.
Najlepiej piec je w suf letowych foremkach,
jak proponują eksperci.
Szef kuchni Slexandre Bourdaux z Callebaut
oraz specjalista od wyrobu piwa Charles
Nouwen z AB InBev opracowali recepturę
Babeczki Moelleux z czerwonymi owocami,
podkreślając naturalny związek czekolady
i piwa. To swoista kombinacja smaków. Mamy
więc ciemną, gorzką czekoladę (80 proc.),
świeże czerwone owoce i odrobinę kwaskowatości oferowanej przez piwo Belle-Vue
Kriek Classic. To doskonałe piwo o rubinowej
barwie i intensywnym aromacie czerwonych
owoców wiśni, z delikatnym „drewnianym”
posmakiem i nutą aromatu piwa lambic.
Łatwo wyobrazić sobie, jak gorzka czekolada, zawinięta w chrupiące, maślane ciasto rozpływa się w ustach. Zaiste, grzeszne
to myśli...
■

Babeczki Moelleux to połączenie tego, co Belgowie mają
najlepsze: czekolady i piwa.

Babeczki Moelleux kryją w sobie czekoladową tajemnicę. Świetnie komponują się serwowane z lodami,
a jeszcze lepiej np. ze świeżymi truskawkami.
Fot. C allebaut

RECEPTURA
SKŁADNIKI (20 porcji)
115 g cukru
225 g jajek
85 g żółtek ubitych na biało
225 g stopionej gorzkiej czekolady Callebaut Polwerful 80% 80-2044NV
175 g stopionego masła
75 g przesianej mąki

PRZYGOTOWANIE
Stopić gorzką czekoladę Callebaut Polwerful 80% 80-20-44NV. Wlać
do formy Flexipan na babeczki o rozmiarze ok. 2 cm i pozostawić do
zastygnięcia. Ubić cukier, jajka i żółtka na kremową masę. Stopić czekoladę z masłem w temperaturze 45 stopni C, połączyć masę z jajek z czekoladą i dodać mąkę. Wypełnić formę na babeczki ciastem,
wpychając do środka każdej z nich nadzienie z czekolady. Odstawić
do lodówki lub zamrażarki. Piec w temperaturze 180 stopni C przez
10-15 minut w zależności od rozmiaru babeczek.
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ciasto miesiąca
Gotowe mieszanki

Babka nowoczesna,

bo na tradycję nie ma czasu
Tomasz Przysiężny

Kilkunastu polskich producentów i przedstawicieli zagranicznych koncernów spożywczych oferuje mieszanki, których zadaniem
jest maksymalnie uprościć i przyspieszyć wypiek babek, a także zapewnić powtarzalność
produkcji. Zwłaszcza to ostatnie jest bardzo
istotne, gdyż klienci często domagają się ciasta, które za każdym razem będzie tak samo
smakowało. W przypadku mieszanek babek
ta powtarzalność jest niemal 100-procentowa.
Oprócz gotowego proszku do produkcji używane są bowiem inne składniki, które mogą
w mniejszym lub większym stopniu wpływać
na jakość wypieku i jego smak. Dlatego też, decydując się na „babki z worków”, warto ściśle
trzymać się receptur opracowanych przez producentów, gdyż zwiększa to gwarancję udanego wypieku i powtarzalności produkcji.

Większość gotowych mieszanek do wypieku babek wymaga jedynie
połączenia z wodą, olejem, jajkami i… ciasto już jest gotowe.
Na polskim rynku są też dostępne „babkowe” koncentraty, które
wymagają nieco więcej zaangażowania przy produkcji ciasta. W co
warto zaopatrzyć się przed świętami wielkanocnymi?

Szybciej i powtarzalnie
- Sądzę, że w większości, jeśli nie we wszystkich zakładach piekarsko-cukierniczych, jak
i w typowych cukierniach sięga się już po gotowe mieszanki na babki i po koncentraty tych
ciast. Tradycyjna metoda produkcji babki poza
pracochłonnością wykonania nie gwarantuje
bowiem powtarzalnej jakości produktu - uważa Bogusław Ryba, współwłaściciel firmy Gasper, która produkuje mieszanki piekarskie
i cukiernicze.
- Tradycyjnie babki robiono na dwa sposoby.
Pierwszy z nich to ciasto ucierane. Do wybijanej pod maszyną margaryny dodawane były
jajka, a po zwiększeniu objętości i spienieniu
do masy cukrowo-tłuszczowo-jajecznej dodawano mąkę pszenną i ziemniaczaną, proszek
do pieczenia i ewentualnie kakao. Składniki
te były mieszane ręcznie, zaś od ich połączenia uwarunkowana była delikatność produktu. Druga metoda, tzw. „na ciepło”, polega na
podgrzaniu masy jajowo-cukrowej i jej wybiciu
pod maszyną. Taka masa łączona była z mąkami i rozpuszczonym tłuszczem - przypomina
Bogusław Ryba podkreślając, że obie te metody
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Ciasto z mieszanki Babka Drożdżowa wzbogacone nadzieniem Złoty Orzech.
Fot. Baker

są bardzo czasochłonne. Samo wybijanie pod
maszyną zajmowało od 20 do 30 minut.
Wprowadzenie na rynek pod koniec lat 90.
mieszanek do produkcji babki piaskowej spotkało się z ogromnym zainteresowaniem cukierników. Już wówczas produkty te miały
dwie ogromne zalety. - Krótki czas przygotowania oraz jakość wyrobu gotowego, który nie
odbiegał, a niekiedy nawet przewyższał ciasta
przygotowywane tradycyjną metodą - wymie-

nia Bogusław Ryba podkreślając, że ważną
cechą gotowych mieszanek jest zarówno powtarzalność jakościowa, jak i ilościowa. - Za
każdym razem z kilograma mieszanki uzyskujemy tę samą ilość babek. Przy metodzie
tradycyjnej wydajność uwarunkowana była
wybiciem masy margarynowo-jajowej - argumentuje współwłaściciel firmy Gasper.
Nie tylko przy przemysłowej, ale również przy
rzemieślniczej produkcji ciast jeszcze jeden

ciasto miesiąca

Komplet Miodowe Soft i Komplet Orzechowe Soft to gotowe mieszanki, z których można korzystać nie tylko przy produkcji babek.
Fot. Komplet

bardzo ważny argument przemawia na korzyść
babek z worków - znacznie dłuższy termin
przydatności do spożycia produktu gotowego.

Receptury podobne,
lecz nie takie same
Zdecydowana większość mieszanek biszkoptowo-tłuszczowych ma podobną recepturę
i zbliżone parametry produkcji. Zazwyczaj na
1 kg preparatu przypada 450 g jajek, 400 g oleju i 100 g wody. Taka jest m.in. receptura na
Babkę Cytrynową, której mieszankę produkuje Berg Back. Niemal identyczne proporcje
składników trzeba zachować przy wyrobie
babki piaskowej lub muffinek z ciasta przygotowanego na bazie mieszanki Sandguick firmy
Martin Braun. Niewielka różnica jest jedynie
w ilości dozowanego oleju - Martin Braun zaleca, by dodać go do ciasta odrobinę więcej niż
proponują technolodzy z Berg Back. Z kolei
inni producenci mieszanek w swoich recepturach sugerują na przykład mniejsze ilości
wody.
Niektóre preparaty pozwalają też na wykorzystanie masła zamiast oleju, co pozwala uzyskać charakterystyczny smak gotowego ciasta.
Przykładem może być mieszanka Komplet
Soft Sand, która w połączeniu z jajami i wspomnianym masłem (ale już bez dodatku wody)
pozwala wypiec delikatną maślaną babkę piaskową.
Większość gotowych mieszanek zawiera już
cukier, lecz nie ma jaj. Odwrotnie jest w przypadku Ambercake produkowanego przez
Martin Braun, która to mieszanka ciasta biszkoptowo-tłuszczowego wzbogacona jest już
w jajka. Ambercake to miks o szerokim zastosowaniu - babki piaskowe, tarty, placki, keksy.
Każde z tych ciast wymaga nieco innej recep-

Ambercake to mieszanka ciasta biszkoptowo-tłuszczowego o szerokim zastosowaniu, która nie wymaga
dodatkowego stosowania jajek.
Fot. Martin Braun
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Aromatyczne ciasto o smaku karmelowym to jedna z kilku mieszanek
wchodzących w skład linii produktów Super Babki.
Fot. Eco Trade

tury, a tym samym innych ilości dozowanego
cukru.
Temperatura wypieku ciasta we wszystkich
przypadkach jest zazwyczaj taka sama, 180
stopni C, a jego czas może się jedynie nieznacznie wahać od 40 do 45 minut - w zależności od
wielkości formy.
Różnie jest za to z mieszaniem ciasta. Wspomniany Berg Back zaleca 3-4 minuty mieszania
w ubijaczce na szybkich obrotach, a następnie
trzy minuty na wolnych. Z kolei w przypadku
produktu Marin Braun czas mieszania rzadką
rózgą nie powinien przekroczyć trzech minut.
Tak więc, mimo iż z pozoru wszystkie mieszanki do babek dostępne na polskim rynku
cukierniczym mają podobną recepturę i technologię produkcji, to jednak trzeba pamiętać
o tym, że nie są takie same.
Różnice występują też oczywiście w koncentratach. W przypadku Babki Piaskowej dziesiątki (producent Eco Trade), do 100 g gotowego proszku trzeba dodać 450 g mąki pszennej,
tyle samo cukru, po 400 g oleju roślinnego i jaj
oraz 100 g wody.
Podobnie wygląda receptura na ciasto przy
użyciu Koncentratu Babki 10% (Credin). Producent w jednym z wariantów zaleca jednak
nieco większą ilość jaj (550 g na 100 g mik54 · BAKE&SWEET · 2012/2 (15)

100-procentowa mieszanka Super Babka Czekoladówka wyprodukowana
została z dodatkiem prawdziwej nietopliwej czekolady.
Fot. Eco Trade

su) przy jednoczesnej rezygnacji z dodawania
wody.
Zupełnie inne proporcje składników są z kolei
w recepturze ciasta na bazie Babki Ucieranej
(producent Berg Back). 100 g koncentratu miesza się z 250 g mąki, taką samą ilością cukru
oraz tłuszczu (oleju lub margaryny zalecanej
zwłaszcza w przypadku wypieku ciast wysokich), 300 g jaj i 50 g wody.

Z twarogiem,
adwokatem czy kawą?
Oprócz tradycyjnych babek piaskowych, takich jak choćby: Rajska Babka firmy Master
Martini na bazie mieszanki Fiorfiore Paradioso, Puszek firmy Gasper o łagodnej nucie
waniliowo-śmietankowej, oferowane przez
Puratos mieszanki Tegal Aksamitne i Tergal
Andante do wyrobu ciast o lekko wilgotnym
miękiszu, Babka Classic firmy Credin o nucie
mlecznej lub maślanej czy też delikatnie waniliowa E-Babka tej samej firmy, wielu producentów oferuje mieszanki smakowe. Ma to
ułatwić cukiernikom rozszerzenie ich asortymentu ciast, co jest uzasadnione zwłaszcza
w okresie Wielkanocy, kiedy to popyt na babki
jest największy.
Taką charakterystyczną w smaku mieszanką

jest na przykład Uniferm Schokomix, którą
oprócz babek można wykorzystać też do produkcji muffinów, tortów a nawet pierników.
Ciasto otrzymane z Uniferm Schokomix ma
wyrazisty, czekoladowy smak i aromat.
Sueno firmy Bionat to z kolei cała linia 100proc. mieszanek do babek biszkoptowych
i biszkoptowo-tłuszczowych o smakach: waniliowym, jogurtowym, cytrynowym, pomarańczowym, orzechowym, czekoladowym czy też
kakaowym.
Podobne smaki i aromaty mają ciasta z serii
Super Babki, których producentem jest Eco
Trade. Pomarańczówka wzbogacona jest naturalnym proszkiem pomarańczowym, Cytrynówka jest ze skórką z tego owocu, Adwokatka ma aromat alkoholu, z kolei Twarogówka
- dzięki jogurtowemu proszkowi - wyróżnia
się delikatnym posmakiem białego sera. Linię
tych ciast uzupełnia aromatyczna Super Babka
Karmelowa, Czekoladówka z dodatkiem prawdziwej nietopliwej czekolady oraz Kawówka
z ekstraktami prawdziwych kaw.
Jogurtową babkę można za to otrzymać z mieszanki Jogosoft wspomnianej już firmy Komplet. W przypadku tego ciasta wyraźnie zmieniają się „tradycyjne” proporcje składników
- mniejsza jest ilość jaj (100 g), a większa ilość
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Babka Domowa to mieszanka do wypieku zarówno tradycyjnej babki
piaskowej jak i babki marmurkowej o puszystym miękiszu, dużym
nawilgotnieniu i delikatnej skórce. Fot. Credin

wody (400 g na 1 kg mieszanki). Oczywiście
dotyczy to wyłącznie receptury do babek, gdyż
Komplet Jogosoft ma szerokie zastosowanie
i może być w cukierniach wykorzystywany do
produkcji całej gamy ciast. Podobnie jak aromatyczny Komplet Miodowe Soft z dodatkiem
naturalnego miodu i Komplet Orzechowe Soft

Uniferm Schokomix jest uniwersalną mieszanką, którą oprócz babek
można wykorzystać też do produkcji muffinów, tortów, a nawet pierników.
Fot. Uniferm

o wyrazistym smaku orzecha włoskiego, z której to mieszanki można zrobić zarówno babkę
maślaną jak i muffiny, roladę, a nawet pieguski
czy kruche herbatniki.
Credin należy do tych producentów mieszanek do ciast biszkoptowo-tłuszczowych, którzy dostrzegają popularność babki cytrynowej.

Sueno to cała linia 100-proc. mieszanek do babek biszkoptowych i biszkoptowo-tłuszczowych
o smakach: waniliowym, jogurtowym, cytrynowym, pomarańczowym, orzechowym, czekoladowym
i kakaowym. Fot. Bionat

Świadczy o tym fakt, że wspomniana firma ma
w swojej ofercie zarówno Bakmix 90 o Smaku
Cytrynowym - mieszankę do wypieku m.in.
tradycyjnej babki piaskowej i muffinów, jak też
Super Babkę, której waniliowy smak wzbogacony jest nutą skórki cytrynowej. Cytrynowe mieszanki mają też m.in. Lesaffre i Zaskocz.
■

Rajska Babka oraz inne mieszanki i koncentraty
ciast biszkoptowych oraz biszkoptowo-tłuszczowych pakowane są zazwyczaj w 10 i 25-kg worki.
Fot. Master Martini
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NOWOŚĆ OD ZEELANDII

Kruche

i na słono

Nowością w ofercie Zeelandii jest mieszanka
Kruche Słone do wypieku kruchych przekąsek
i ciastek na słono.
- Lekko słony smak ciasta jest wyczuwalny, ale nie dominuje – informuje producent. Gotowe wypieki charakteryzuje delikatna, chrupiąca struktura. Można je podawać na ciepło lub zimno.
- Kruche Słone w przekroju gotowego wypieku daje efekt ciasta laminowanego. Łatwe w przygotowaniu, ma szeroki wachlarz zastosowań, zarówno
w zakresie kształtu wypieków jak i dodatków. Mieszanka idealnie łączy się
m.in. z posypkami, przyprawami, żółtym serem i innymi nadzieniami słonymi – zapewnia Adam Kruczkowski z firmy Zeelandia, podając jednocześnie
recepturę na paszteciki – kapuśniaczki z wykorzystaniem nowej mieszanki.
Ciasto: 1000 g Kruche Słone, 600 g margaryna 80% tłuszczu (schłodzona, ale
plastyczna), 300 ml woda.
Farsz: 550 g Farsz Pieczarkowy, 550 g Farsz Kapuściany (składniki farszu
wymieszać).
Przygotowanie:
• wszystkie składniki ciasta mieszać na wolnych obrotach przez ok. 3 minuty (do czasu wyrobienia masy) przy zastosowaniu płaskiego mieszadła. Jeśli
masa będzie zbyt luźna, należy ją schłodzić lub dodać maksymalnie do 15%
mąki w stosunku do suchej mieszanki;
• ciasto rozwałkować do grubości ok. 3 mm;
• wykrawać kwadraty o boku ok. 10 cm, nakładać farsz, formować paszteciki;
• miejsca złączenia ciasta przesmarować wodą, a wierzch pasztecików cienką warstwą roztrzepanego z wodą jajka;
• posypać kminkiem - według uznania;
• wypiekać w temperaturze 190-200°C przez ok. 25 minut.
Więcej receptur i inspiracji na www.zeelandia.pl

Mieszanka Kruche Słone przeznaczona jest do wypieków o różnych
kształtach i z zastosowaniem różnych dodatków.
Fot. Z eelandia
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Cupcakes bezapelacyjnie podbiły w ostatnich
latach rynek cukierniczy. Często jednak myli się je
z muffinami, które co prawda są pierwowzorem
bogato dekorowanych „bajecznych ciasteczek”,
ale zarówno w przygotowaniu jak i w smakach
bardzo się od nich różnią.

Cupcakes, nazywane też fairy cakes, czyli bajeczne ciasteczka nie są wyłącznie mniejszą porcją muffinów. Ich ciasto jest bogatsze w składniki, inna jest
też metoda jego wyrabiania. W przeciwieństwie do muffinów wymagają też
dokładnego zmiksowania. W przypadku cupcakes ważna, jeśli nie najważniejsza, jest też dekoracja - im bardziej fantazyjna i oryginalna tym lepiej. To
właśnie wygląd, kolorystyka i niekiedy aż do przesady bogate „zdobienie”
mają przyciągnąć klientów. Z muffinami rzecz ma się nieco inaczej.
Podczas ich produkcji składniki suche miesza się razem, niezależnie od mokrych. Następnie łączy ręcznie, za pomocą łyżki lub szpatułki. Wymieszanie
muffinowej masy do gładkiej konsystencji sprawi, że ciastka będą zbite i niewyrośnięte. Inną istotną cechą muffinów jest ich wygląd. W przeciwieństwie do cupcakes nie muszą być wypiekane w papilotkach, a ich dekoracja
jest bardzo skromna. Wszystkie dodatki, jakie trafiają do ciastka lub też
jakimi są posypywane ma na celu przede wszystkim wzbogacenie smaku.
I to niekoniecznie słodkiego. Muffiny, o czym często się zapomina, mogą

Pieczarkowa energia - kolejny pomysł na niebanalną nazwę wytrawnego
muffina, która ma przyciągnąć młodego konsumenta.
Fot. Biscuiterie

Serowo-paprykowy sekret to muffin, który w swym wnętrzu skrywa kostki
fety, czerwoną paprykę, świeży szczypiorek i pomidorowe pesto.
Fot. Biscuiterie
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Nie tylko na słodko

Muffiny

w wersji wytrawnej

Tomasz Przysiężny

być również słoną przekąska lub wręcz pieczywem śniadaniowym. W ten
sposób te minibabeczki bardziej wkomponują się w produkcję piekarską niż
cukierniczą.
- Muffiny o wytrawnym smaku, które mogą być traktowane jako przekąska
na każdą porę dnia, to nowość na polskim rynku - mówi Cezary Piernikowski z firmy LOT Catering, która jest właścicielem marki Biscuiterie. Oprócz
popularnych muffinów na słodko produkuje ona również ciastka, które
z powodzeniem mogą zastępować kanapki.
- Można je posmarować na przykład masłem, pastą oliwkową lub sosem
czosnkowym. Z wytrawnych muffinów proponujemy m. in. te z pepperoni,
krewetkami, łososiem, kurczakiem, pieczarkami czy serem i szynką. Biscuiterie swoją ofertę kieruje głównie do osób młodych, aktywnych i poszukujących nowych smaków - przyznaje Cezary Piernikowski.
Oryginalność muffinów na słono nie zna granic. Oto kilka ciekawych pomysłów na przekąski, którymi piekarnia może z jednej strony uatrakcyjnić
ofertę swoich wypieków, a drugiej przyciągnąć nowych klientów szukających oryginalnych produktów. Pretekstem do tego może być na przykład
Światowy Dzień Muffin, który przypada 30 marca.
Pożywną i zdrową przekąską są z pewnością muffiny z duszonym szpinakiem i pokrojonym w kostki serem feta. Recepturę uzupełniają m.in. jajka,
jogurt naturalny i oliwa z oliwek.
Feta (lub ser mozzarella) jest też składnikiem muffinów z suszonymi pomidorami o intensywnym aromacie bazylii.
Ciekawe w smaku są muffiny z papryką, oregano i pieprzem z dodatkiem
świeżych liści bazylii.
Z kolei wytrawną przekąską są ciastka z czarnymi oliwkami, szynką i podsmażaną cebulą. W ich recepturze jest też odrobiona musztardy, a tłuszcz
stanowi olej z pestek z winogron.
Dla koneserów orientalnych smaków opracowano przepis na muffiny z zie-

reklama

reklama

Brokułowo-marchewkowy szyk jest… modnym połączeniem kolorów
zielonego z pomarańczowym.
Fot. Biscuiterie

lonym groszkiem i szczypiorkiem przyprawione curry i imbirem oraz posypane sezamem.
Nie brakuje też smakoszy, którzy zachwalają przekąski z czarnymi oliwkami
nadziewanymi czosnkiem i żółtym serem w środku.
Podobnie jak dodatki smakowe, także i mąka, jakiej używa się do produkcji
muffinów, może być bardzo różna: pszenna, razowa, orkiszowa.
Marketingowy sukces wytrawnych muffinów tkwi jednak nie tylko w ich
smaku, oryginalnej recepturze czy też wysokiej jakości naturalnych produktach, jakich używa się przy wyrobie wspomnianych muffinów marki
Biscuiterie. Nie bez znaczenia są również nazwy ciastek, które mają przyciągać klientów tak samo jak ich smak i aromat. Wśród gamy kilkunastu
różnych muffinów wytrawnych z oferty Biscuiterie znaleźć można więc
m.in.: Brokułowo-marchewkowy szyk, Krewetkową falę, Pomidorową
tęsknotę, Niezłe ziółko, Ogniste peperoni, Kurczakowy bestseller czy też
Łososiową opowieść.
■
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Aluminium, teflon, silikon

W czym

uformować babkę?
Tomasz Przysiężny

Jaki materiał na formy do pieczenia najlepiej sprawdza się w produkcji babek? Czy lepsza
jest stal pokryta nieprzywieralnym teflonem, czy też elastyczny silikon? A może tradycyjne
aluminiowe formy stosowane w cukiernictwie od wielu lat wciąż są niezastąpione?

Przy kupowaniu akcesoriów wielu właścicieli
piekarni zwraca uwagę na to, ile one kosztują.
Wydawać się więc może, że porównanie cen
form wykonanych z różnych materiałów zdecydowanie wypadnie na korzyść. Czy tak jest
w rzeczywistości?

ALUMINIUM
W Polsce jest kilku producentów aluminiowych form do ciast. Oprócz niewielkich zakładów, które bardzo często obok standardowych
wzorów wykonują też formy na zamówienie,
są również więksi producenci, dla których
„aluminiowe babki” stanowią jednak jedynie
skromne uzupełnienie szerokiej oferty różnych
wyrobów. Do takich firm należy Magorex,
który do produkcji stosuje aluminium 1050A
o grubości 1 mm i 1,5 mm. Formy o okrągłym,
przekroju wykonywane są metodą wyoblania
a następnie tłoczenia, natomiast ich krawędzie
są zawinięte, co ma na celu między innymi
wzmocnienie formy.
- Ich największymi zaletami jest niewielka
waga, lepsza przewodność cieplna niż form
stalowych i w pewnym zakresie odporność na
korozję - wymienia zalety tych wyrobów szef
Magoreksu Robert Górka. Są one też higieniczne i łatwe w utrzymaniu czystości. Żywotność tych foremek nie jest jednak tak długa jak
stalowych.
- Aluminium to miękki materiał, który podatny jest na zarysowania. Poza tym pod wpływem działania wysokich temperatur metal ten
robi się coraz bardziej plastyczny - przyznaje
Robert Górka dodając, że aluminiowe formy
wymagają od cukierników i piekarzy dużej
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kultury użytkowania. Ostrożne
i delikatne traktowanie może
znacznie przedłużyć ich żywotność i zmniejszyć ryzyko
deformowania się. Ważne
jest też zachowanie odpowiednich metod czyszczenia.
- Najskuteczniejsze jest tradycyjne mycie lub kąpiele w płynie HAEM 2. Pod
żadnym pozorem nie można
traktować takich form wodorotlenkiem sodu (sodą), który
razem z brudem „zżera” aluminium - przestrzega szef Magoreksu.
Za aluminiową formę do babki wiedeńskiej (z kominem lub bez) trzeba zapłacić od
15 zł, zaś za przeznaczoną do babek drożdżowych ok. 20 zł.
Osobną grupę produktów stanowią

W formach do ciast dla profesjonalistów teflon
nie jest nakładany na powierzchnię blachy, ale
w nią „wciskany”, co ma m.in. zabezpieczyć
przed jego odpryskaniem. Fot. Materiały własne

FORMY STALOWE Z TEFLONEM
Należą do nich np. akcesoria piekarsko-cukiernicze z serii Arianna produkowane przez
włoską firmę Guardini. Są wykonane z wysokogatunkowej stali i dodatkowo wzmacniane,
aby zapewnić maksymalną sztywność. Wytłaczanie z jednego kawałka stali pozbawia formy
spoin, co znacznie ułatwia dokładne mycie.
Wyroby te pokrywane są powłoka DuPont Teflon Prima nie tylko od wewnątrz, ale również
z zewnętrznej strony, która tylko teoretycznie
nie ma styczności z ciastem. W praktyce okazuje się jednak, że niekiedy większy jest problem z wyczyszczeniem formy na zewnątrz niż
w jej środku.

Formy do pieczenia z serii Arianna - dostępne
na polskim rynku zarówno dla profesjonalistów jak i „domowych” cukierników - wykonane są ze specjalnej grubej stali HI-TOP T
50, zaprojektowanej specjalnie do produkcji
akcesoriów dla piekarnictwa i cukiernictwa.
Blachy te dobrze przewodzą ciepło, gdyż stal
węglowa, z której są zrobione szybciej i równomierniej się nagrzewa na całej powierzchni blachy niż w przypadku form ze stali
nierdzewnej. HI-TOP T 50 ma też wysoką odporność na odkształcenia, co jest szczególnie
istotne przy wypieku ciast, które w efekcie
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Oryginalne kształty babek możliwe są do osiągnięcia jedynie dzięki formom silikonowym, które nie przywierają do ciasta, a ich elastyczność pozwala na wyjęcie
wypieczonej babki bez uszczerbku.
Fot. Lurch

końcowym muszą mieć nienaganny kształt.
Decydując się na stalową formę warto upewnić się, czy była ona przez producenta konserwowana elektrolitycznie. Ten proces zabezpieczania metalu przed korozją nie tylko
wydłuża żywotność stalowej formy, ale też
wpływa na wygładzenie jej powierzchni mającej styczność z opieczonym ciastem.
Skoro już wcześniej wspomnieliśmy o cenach tanich form aluminiowych, to dla porównania zobaczmy, ile w detalu kosztuje
tef lonowa Arianna do babki. Za formę bez
komina o średnicy 22 i wysokości 9 cm trzeba zapłacić brutto 22 zł. Tej samej wielkości
forma z kominem kosztuje 52 zł.
Formy wykonane ze sztywnego metalu narzucają ich producentom określone kształty i jednocześnie eliminują detale, których
w takich formach nie da się zrobić. A kon-

kretniej: można je wypiec, ale nie ma pewności, że uda się z takiej finezyjnej formy wyjąć
ciasto bez jego uszkadzania. Na ratunek cukiernikom pospieszyli więc producenci akcesoriów, do wyrobu których używany jest

SILIKON
Zalet silikonu i możliwości jego zastosowań
(nie tylko przy wypieku babek) jest bez liku.
Najważniejsze z nich to nieprzywieranie do
wypieczonego ciasta oraz odporność na wysokie i niskie temperatury. Silikon ma jednak
jeszcze jedną cechę, która bardzo wyróżnia
go od stali i aluminium - ogromną elastyczność i łatwość powracania do pierwotnych
kształtów. To właśnie te cechy pozwalają
łagodnie oddzielić formę od wypieku, nie
uszkadzając przy tym niekiedy bardzo oryginalnego kształtu czy faktury ciasta.

Aluminiowe formy do babek muszą być
odpowiednio mocno natłuszczone, aby ciasto
nie przywarło podczas pieczenia. Fot. B&S
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ciasto miesiąca
- Formy silikonowe gwarantują miękkie
i doskonale upieczone produkty, zachowując
optymalną karmelizację zawartych w nich
soków. Specjalny silikon przeznaczony do
kontaktu z żywnością zapewnia też nieprzystawanie ciasta do form, co całkowicie eliminuje konieczność ich natłuszczania - argumentuje Eugeniusz Mieczkowski, właściciel
firmy Genes, która jest jednym z nielicznych
polskich producentów silikonowych akcesoriów dla profesjonalistów. - Zaletą tego
tworzywa jest też duża łatwość w utrzymaniu czystości. Można je myć ciepłą wodą,
gąbką lub w zmywarce. Praktycznie są niezniszczalne, chyba że zostaną uszkodzone
mechanicznie.
Pamiętać jednak trzeba, że formy do pieczenia mogą bardzo różnić się jakością silikonu. Często te najtańsze przeznaczone są wyłącznie do użytku domowego, ale też nie jest
to regułą. Wspomniany Genes ma w swojej
ofercie około 10 różnej wielkości silikonowych form do babek. - Ich ceny wahają się od
15 do 30 zł za sztukę - zapewnia Eugeniusz
Mieczkowski.
Najróżniejsze w kształtach i wielkościach
formy silikonowe do wypieku produkuje
włoska firma Silikomart, która opatentowała specjalny pierścień z odpornego na temperatury włókna szklanego. Po jego założeniu na elastyczną silikonową formę można
ją bezpiecznie przenosić do pieca. Safe Ring
zapewnia też jej stabilność podczas samego
wypieku.
Z kolei firma Lurch opatentowała wzmocnienie swoich form do ciast FlexiForm,
w których zastosowano system NodiTec ze
specjalnymi zgrubieniami. W akcesoriach
wykonanych z silikonu platynowego przeznaczonych dla profesjonalistów, Lurch zastosował też odpowiedni system otworów,
które gwarantują stałą cyrkulację i równomierne rozprowadzanie gorącego powietrza
podczas pieczenia.
Producent ten - od niedawna obecny też na
polskim rynku - ma w swojej ofercie szeroką
gamę form o najróżniejszych, niekiedy bardzo zaskakujących wzorach. Należą do nich
na przykład Marienburg i Luneburg, których
kształty pochodzą z XVIII wieku i były wykorzystywane przez piekarzy i cukierników
zatrudnionych na dworze królewskim. Dla
zachowania zabytkowego charakteru tych
form ich współczesne silikonowe wersje są
w kolorze złoto-brązowym, tak jak miedziane oryginały sprzed 300 lat. Cena za sztukę
to ok. 80 zł.
■
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Firma Silikomart opatentowała specjalny pierścień Safe Ring z włókna szklanego, który po jego
założeniu na elastyczną silikonową formę usztywnia ją podczas wkładania do pieca.
Fot. Silikomart

Formy ze stali węglowej szybciej i równomierniej nagrzewają się na całej powierzchni niż formy
wykonane ze stali nierdzewnej, przez co są mogą wymagać nieco krótszych czasów pieczenia.
Fot. Materiały własne
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Tajemnice
piekarni z Karwi
Tomasz Przysiężny

- Mamy szczęście robić coś, co bardzo lubimy - mówi Aldona Konkol, zdradzając jedną
z tajemnic sukcesu piekarni-cukierni, której jest współwłaścicielką. Zakład z Karwi,
zaliczany do liderów branży piekarniczej na Pomorzu, kierowany jest przez Leonarda
Konkola, który ma wizję swojej firmy i konsekwentnie zmierza do wyznaczonych
celów. To kolejna tajemnica.
Piekarnia powstała w 1985 roku, lecz przez
pierwsze kilka lat swojej działalności ograniczała się wyłącznie do produkcji sezonowej.
- Pieczywo i wyroby cukiernicze wypiekane
były tylko w okresie wakacyjnym i głównie dla potrzeb turystów wypoczywających
w nadmorskich miejscowościach, takich jak
Jastrzębia Góra, Karwia czy Władysławowo
- wspomina Marek Karsznia, pełnomocnik
firmy związany z „Konkolem” od początku
istnienia zakładu.
- Najbardziej zainteresowane świeżymi
produktami były wówczas przede wszystkim ośrodki wczasowe i to do nich trafiała
większość naszych wyrobów - przypomina

współwłaścicielka firmy Aldona Konkol.
W tamtym okresie piekarnia miała zaledwie
kilka samochodów, co znacznie ograniczało jej rynek zbytu. Skoncentrowała się więc
na zaopatrywaniu tych klientów, którzy byli
w miejscowościach położonych najbliżej
Karwi.
Po czterech latach zapadła decyzja, by ruszyć z pełną, całoroczną produkcją. Od tamtej pory „Konkol” z małego zakładu zaczął
sukcesywnie przeistaczać się w dużą firmę
produkcyjną, która obecnie przerabia 500
ton mąki miesięcznie i zatrudnia ponad 200
pracowników produkcyjnych, administracyjnych oraz kierowców. Ci ostatni mają do
swojej dyspozycji flotę 50 samochodów, któ-

Kadra produkcyjna to w większości wykwalifikowani pracownicy, których
umiejętności pozwalają na wzajemne zastępowanie się na różnych
stanowiskach pracy. Fot. B&S
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rymi dostarczają świeże wyroby do odbiorców z miejscowości odległych o ponad 100
km od piekarni.
Asortyment produkowanego pieczywa obejmuje około 150 różnego rodzaju wyrobów.
Obok najpopularniejszych chlebów zwykłych, razowych i bułek kajzerek piekarnia
produkuje też między innymi tradycyjne
kaszubskie pieczywo, jak na przykład ważący ponad kilkogram Gbursczi Chleb z mąki
pszenno-żytniej z dodatkami płatków ziemniaczanych. Wyroby cukiernicze i półcukiernicze to kolejne 150 pozycji w ofercie
„Konkola”.
Jak na przestrzeni zaledwie 20 lat z małej rodzinnej firmy wyrósł jeden z największych

Drobne pieczywo produkowane jest na kompletnej zautomatyzowanej linii
Kemper, która pracuje z wydajnością do 10 000 bułek na godzinę.
Fot. B&S
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Po wprowadzeniu na panelu sterującym odpowiedniej receptury do dzieży automatycznie trafia
właściwa ilość żuru, wody i mąki, która doprowadzana jest z jednego z ośmiu 27-tonowych silosów mówi Aldona Konkol. Fot. B&S

Czystość i higiena pracy obowiązuje w „Konkolu”
nie tylko w pracowni cukierniczej. Właściciele firmy
są na to szczególnie wyczuleni. Fot. B&S

zakładów piekarsko-cukierniczych w województwie pomorskim?

Tajemnica nr 1: realizować
wyznaczone cele
Pierwszym celem, jaki Aldona i Leonard
Konkol zamierzali zrealizować, było stworzenie małego rzemieślniczego zakładu, mającego dać utrzymanie im i kilku pracownikom. Gdy udało się to osiągnąć, wyznaczyli
sobie kolejny cel i kolejny…

Linia do laminowania Rondo, którą udało się
dofinansować z funduszy unijnych, wykorzystywana jest m.in. do produkcji drożdżówek. Zastępuje
pracę 18 osób. Fot. B&S

Główny mechanik Stanisław Wolszon to jeden z niezastąpionych pracowników „Konkola”. Szefowie firmy
mówią o nim, że ma nie jedną a dwie złote ręce i w piekarni potrafi naprawić dosłownie wszystko.
Fot. B&S

- Nasza firma ma swój jasno określony plan
działania oraz rozwoju i tego się trzymamy.
To zasługa naszego szefa a mojego męża
Leonarda Konkola, który już teraz wie, jak
firma będzie wyglądała za kilka lat. Ta wizja
i umiejętność patrzenia w przyszłość wynika
między innymi z tego, iż mamy to szczęście
w życiu, że możemy robić coś, co naprawdę
lubimy. Cała reszta to konsekwentna realizacja wyznaczonych celów, do osiągnięcia których zmierzamy bez względu na to czy poja-

wią się dotacje unijne, czy też trzeba będzie
wszystko sfinansować z własnych pieniędzy
- mówi współwłaścicielka „Konkola”.

Tajemnica nr 2:
rozsądnie brać dotacje
- Gdy pojawia się możliwość dofinansowania
inwestycji byłoby nierozsądne z tego nie skorzystać. Nawet jeśli pula dofinansowania jest
niewielka - przyznaje Aldona Konkol. - Nie
tworzymy jednak inwestycji pod konkretne
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programy unijne, lecz korzystamy z tych,
które mogą nam przyspieszyć realizację naszych celów.
Po raz pierwszy pomysł by zdobyć dotację na
rozwój firmy pojawił się jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej.
- Skorzystaliśmy wówczas z funduszu PHARE - wspomina Marek Karsznia. - Po pierwszej euforii, gdy okazało się, że nasz program
przeszedł wszystkie szczeble weryfikacji
i podpisana już została umowa okazało się
jednak, że korzyści z tego dofinansowania
były niewspółmiernie małe do wysiłku, jaki
trzeba było włożyć w pozyskanie tych funduszy.
Z PHARE udało się co prawda sfinansować
zakup myjki i kilku drobnych maszyn oraz
sprzętu biurowego, ale właściciele piekarni
z Karwi nie do końca byli zadowoleni z tej
dotacji.
- W umowie jaką podpisaliśmy była zagwarantowana zgoda na zakup samochodów, na
których nam najbardziej wtedy zależało, ale
na końcu całego procesu pozyskania dotacji
okazało się, że aut nie będzie - wspomina
pełnomocnik firmy.
Tuż po akcesji Polski do Unii Europejskiej
„Konkol” zdobył dofinansowanie na wdrożenie programu ISO i szkolenia związane
z zarządzaniem jakością. Później były dwie
kolejne próby pozyskania unijnych pieniędzy, ale mimo iż projekty przechodziły weryfikację merytoryczną, to jednak zawsze
zabrakło kilku punktów niezbędnych do
pełnej akceptacji. Pojawił się więc pomysł,
by następnym razem skorzystać z usług firmy doradczej.
- Przygotowując samemu projekt właściciel
piekarni lub cukierni na wiele rzeczy nie
zwraca uwagi - przestrzega Marek Karsznia. - Przedsiębiorca będzie bowiem patrzył
na program finansowy pod względem funkcjonalności i przydatności dla firmy, z kolei doradca z zewnątrz spojrzy na to przez
pryzmat punktacji. Firmy specjalizujące
się w pozyskiwaniu dotacji unijnych myślą w kategoriach „ile na tym będzie można
zyskać”. Często zauważają szczegóły, które
łatwo przeoczyć. Okazuje się, że przy takich
wnioskach na przykład warto dopisać jeszcze jeden etat, uwzględnić wpływ inwestycji
na ochronę środowiska czy też eksport produktu, bo wszystko to daje dodatkowe punkty. Dlatego też wydaje mi się, że korzystanie
z usług firm doradczych przy pozyskiwaniu
funduszy unijnych jest rozsądnym rozwiązaniem - mówi pełnomocnik piekarni z Karwi.
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Na pierwszym planie: automatyczna krajalnica Selectra 30 firmy Hartmann sfinansowana z dotacji.
W tle: część z 10 000 koszy do pieczywa, które codziennie trafiają do zmywarki kupionej również za
unijne pieniądze. Fot. B&S

Gdy pojawi się możliwość dofinansowania zakupu samochodów, chętnie wymienimy swoją flotę aut na
nowe - mówi współwłaścicielka firmy.
Fot. B&S

Tajemnica nr 3:
do ciężkiej pracy
wykorzystać maszyny
- Jeśli piekarnia przerabia duże ilości mąki,
a mimo to zatrudnia stosunkowo mało osób
można powiedzieć, że to dobrze zarządzana
firma - uważa Aldona Konkol. Jej zdaniem,
nie jest sztuką zatrudnić bardzo dużo ludzi,
lecz produkować przy minimalnym nakładzie
pracy człowieka. Dlatego też „Konkol” ciągle
inwestuje w sprzęt, nowoczesne technologie
i w zautomatyzowane linie produkcyjne.

- Kilka lat temu mieliśmy problem z nadmiarem pracowników, a konkretnie ze zbyt dużą
pracochłonnością przy produkcji ciastek,
głównie drożdżówek. Celem naszej firmy
stał się więc zakup linii do laminowania,
która miała zapewnić wydajniejszą i efektywniejszą produkcję, a jednocześnie zagwarantować jej powtarzalność i wysoką jakość
wyrobów - wyjaśnia Marek Karsznia. Wtedy
to z unijnych pieniędzy udało się częściowo
sfinansować uruchomienie linii Rondo, którą dostarczyła firma Cream.

- Początkowo była ona zdecydowanie krótsza niż obecnie, gdyż ograniczyliśmy się tylko do jednego zestawu. Jest to jednak linia modułowa, którą z czasem mogliśmy swobodnie rozbudować i dziś ma
kilkanaście metrów długości. Do obsługi tych urządzeń potrzeba
zaledwie trzech pracowników. Gdyby nie ta linia technologiczna, to
do produkcji drożdżówek potrzebowalibyśmy 18 osób, ale i oni nie
byliby w stanie pracować z taką wydajnością i powtarzalnością jak to
urządzenie - mówi współwłaścicielka piekarni.
Inną dużą inwestycją z unijnych funduszy było kupno linii przelotowej do pączków Jufeba, którą do piekarni w Karwi dostarczyła firma
Geth. Oprócz niej w zakładzie pracuje też linia ABAR. Obie są w stanie w Tłusty Czwartek wysmażyć łącznie 100 000 pączków.
- Aby poprawić jakość narabianego ciasta kupiliśmy też z firmy Hert
linię do pieczywa W&P HATON. Na to również udało się nam zdobyć
dofinansowanie - mówi pełnomocnik właścicieli piekarni podkreślając, że każda z tych inwestycji była dążeniem do wcześniej wyznaczonego celu. W „Konkolu” robi się to jednak niekoniecznie kupując
najnowsze i najdroższe maszyny.
- Tu właśnie jest rola naszego szefa, który jeździ po różnych zakładach w Europie i często kupuje niepotrzebne komuś urządzenia,
które później skutecznie wykorzystuje w naszym zakładzie - Marek
Karsznia zdradza kolejną tajemnicę sukcesu dodając, że elektronicy zatrudnieni w firmie we własnym zakresie dorabiają sterowanie
i automatykę tak, by wkomponować te urządzenia w system pracy
w piekarni. - Chce jednak podkreślić, że cały czas jest to realizowanie
wyznaczonych zadań a nie rozwój dla samego rozwoju.

- To rynek konsumencki dyktuje nam to, jak mamy się zachowywać
i podpowiada nam, co trzeba robić - zdradza Aldona Konkol. Aby iść
w parze ze zmieniającymi się smakami i gustami klientów oraz trendami pojawiającymi się na rynku piekarsko-cukierniczym, zakład
z Karwi co miesiąc wprowadza do sprzedaży jakiś nowy produkt.
- Jedną z takich nowości, która szybko znalazła swoich klientów, jest
chleb IG z obniżonym glikogenem, w skład którego wchodzą między
innymi ziarna dyni, siemię lniane, słonecznik, otręby pszenne i płatki owsiane. W planach jest też pieczywo ze zboża amarantusa, które
specjalnie zostało wyhodowane dla naszej piekarni - mówi współwłaścicielka „Konkola” dodając, że jej firma zawsze jest otwarta na różne
piekarskie nowości. - Nie mamy też żadnego dystansu do wszelkich
nowych pomysłów cukierniczych, wręcz odwrotnie. Klienci lubią
być zaskakiwani czymś nowym i oryginalnym. W naszej firmie jest
specjalny dział, który zajmuje się wyłącznie nowymi produktami
i opracowywaniem ich receptur. Zatrudnieni są w nim młodzi ludzie,
którym odpowiadają nowe trendy w piekarstwie i cukiernictwie, co
pozwala nam docierać z naszymi wyrobami do odbiorców w różnym
wieku i z różnymi przyzwyczajeniami. Oczywiście w niektórych
regionach, głównie na wsiach, największy jest popyt na tradycyjne
wyroby, ale im bliżej Trójmiasta, tym większe zapotrzebowanie na
nowatorskie, wyszukane, a nawet udziwnione produkty.
Tajemnic sukcesu piekarni-cukierni „Konkol” jest z pewnością więcej, lecz chyba najważniejsza wciąż pozostaje ta, że prowadzenie firmy dla Aldony i Leonarda Konkoli wciąż jest przyjemnością a nie
ciężką pracą.
I pomyśleć, że ich pierwszym celem było stworzenie małego rzemieślniczego zakładu, mającego dać utrzymanie im i garstce pracowników.
■
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Tajemnica nr 4: łączyć tradycję
z nowatorstwem
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TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA

Piekarnia ogrzewana
Tomasz Przysiężny

Pelet cieszy się dużą popularnością wśród właścicieli piekarni. Systematycznie decydują się oni
na wymianę palników na takie, które pozwalają ekonomiczniej ogrzewać piece. Czy rzeczywiście
opalanie biomasą jest bardziej opłacalne od opalania olejowego? A może to kolejne oblicze
modnej w ostatnich latach ekologii?

Jakie są wymierne oszczędności ze zmiany
systemu opalania z oleju na pelet?
Okazuje się, że wcale niemałe.
- Średnio dla uzyskania energii otrzymywanej z jednej tony oleju opałowego trzeba spalić dwie tony peletu. Cena oleju pod koniec
ubiegłego roku wynosiła około 4300 zł za

tonę, podczas gdy pelet kosztował od 750 do
800 zł, czyli około 1600 zł za dwie tony. Różnica w kosztach przy tych ilościach paliwa
to 2700 zł - wylicza Tomasz Kordas z firmy
Kordas ABC Pelletu. Na podobne oszczędności (ok. 2600 zł) wskazuje też Bartłomiej
Kubasik, właściciel firmy Pellet-On.

Z kolei Ewa Witczyk z przedsiębiorstwa Kostrzewa podaje bardzo konkretne wyliczenie
na przykładzie jednej z trójmiejskich piekarni, w której zamontowano palnik Platinum
Bio o mocy 150 kW. Wcześniej zakład ten,
który miesięcznie zużywał ok. 3800 litrów
oleju wydawał na zakup paliwa ponad 16 000
zł. - Obecnie miesięczne wydatki to 4900 zł.
Tyle kosztuje sześć ton peletu w cenie 820 zł
za tonę. Łatwo obliczyć, że oszczędności wynikające z zamontowania palnika peletowego
w miejsce olejowego to ponad 11 000 zł miesięcznie - podsumowuje Ewa Witczyk. Dodaje
jednak, że wspomniane oszczędności są możliwe m.in. dzięki zastosowaniu sondy lambda
i wstępnemu podgrzaniu powietrza podawanego do spalania. W palniku Platinum Bio
zastosowano też wielopunktowe i niesymetryczne napowietrzanie. Ta nowatorska technologia wdrożona przez firmę Kostrzewa daje
nawet 70 procent oszczędności. Warto dodać,
że inwestycja piekarni z Trójmiasta zwróciła
się już po dwóch miesiącach.

Ile kosztuje palnik
na pelet i jego montaż?

Korzystanie z ogrzewania peletem jest ekonomiczne nie tylko w piekarni, ale również w warunkach
domowych. Przy produkcji, gdzie zużycie energii jest duże, oszczędności są proporcjonalnie większe.
Fot. Ekopiece.Net
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Ceny są bardzo różne i uzależnione od rodzaju urządzenia. Dla przykładu: oferowany
przez firmę ISOL najmniejszy palnik Pellas.X Mini o mocy 5-26 kW kosztuje od 3500
do 3900 zł brutto. Takie małe urządzenie nie
zda jednak egzaminu przy ogrzewaniu dużego pieca.
- W swojej ofercie posiadamy również palniki
Pellas o mocy do 40, 70, 150 czy 250 kW oraz
najnowszy Pellas.X 350 o mocy od 100 do
350 kW - wymienia Magdalena Kluk. - Ceny
palników na pelet dostępnych na rynku polskim wahają się w zależności od ich jakości
i materiałów, z których są wytworzone. Bazując na przykładzie palnika o mocy 150 kW
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peletem
można powiedzieć, że najtańsze urządzenia
oferowane przez krajowych producentów są
dostępne od 16 500 zł. Z kolei ceny palników
włoskich o takiej samej mocy zaczynają się
dopiero od 40 000 zł. Wspomniany wcześniej
palnik Platinum Bio z trzyletnią gwarancją
i wsparciem serwisowym to wydatek rzędu
20 910 zł brutto. Dodać trzeba, że urządzenie
posiada płynną regulację mocy Fuzzy Logic
II, co pozwala zaoszczędzić około 20 proc.
paliwa. Dodatkowa oszczędność tej samej
wielkości możliwa jest dzięki zastosowaniu
szerokopasmowej sondy lambda, która pozwala na pełną kontrolę procesu spalania.
Na nieco mniej (od 17 000 do 18 500 zł)
wycenia zakup i montaż zestawu do spalania peletu instalowanego w piecu piekarniczym firma Pellet-On. Jeszcze tańszy, bo za
12 000 zł jest palnik Wiper, który firma Kordas ABC Pelletu montuje w tradycyjnych
piecach piekarniczych (RRK), termoolejowych, wsadowych i obrotowych.
- Wiper to jedyny na rynku palnik z ruchomym rusztem. Pozwala on na spalanie peletu
gorszej jakości poprzez większe natlenienie
paleniska - zapewnia Tomasz Kordas. - Palnik sterowany jest przez unikalny sterownik
pracujący w systemie PID, który zapewnia
płynną regulację mocy urządzenia w zakresie od 5 do 100 proc., co wpływa na jeszcze
oszczędniejsze zużycie peletu. Za odpowiedni proces spalania granulatu, który w piecach
piekarniczych jest ważnym elementem, odpowiada 32-bitowy procesor. Wspomniana cena
oprócz palnika i procesora obejmuje także
podajnik peletu - zaznacza Tomasz Kordas
dodając, iż w przypadku jego firmy zbiornik
wyceniany jest indywidualnie w zależności
od potrzeb i wymagań technicznych.

Czy każdy piekarski piec
olejowy można „przerobić”
na pelet i czy taka instalacja
eliminuje możliwość
dalszego korzystania
z oleju opałowego?
- Palniki Pellas są przez naszego technika
montowane we wszystkich piecach piekarniczych. Nie mieliśmy nigdy żadnych problemów czy przeciwwskazań do zamonto-

Pelet jest ekologicznym biopaliwem, które powstaje jako odpad przy produkcji drzewnej, a podczas
spalania emituje minimalne ilości zanieczyszczeń do atmosfery.
Fot. Materiały własne

wania ani też usterek po rozpoczęciu pracy
palnika na piecu - zapewnia Magdalena Klik
z firmy ISOL. - Zamontowanie urządzenia
praktycznie wymaga tylko wycięcia otworu
w drzwiczkach lub w innym miejscu, gdzie
ma być ono zainstalowane, na przykład na
tylnej ścianie pieca lub kotła, oraz użycia
czterech śrub montażowych. Jeśli jednak
użytkownik pieca będzie chciał powrócić do
opalania olejem, wystarczy wymiana wspomnianych drzwiczek lub też innego elementu, gdzie wcześniej znajdował się palnik.
Bartłomiej Kubasik również przyznaje, że
„przerobić” można teoretycznie każdy piec.
- Zdarza się nam jednak odmawiać wykonania instalacji, gdy na przykład piekarz życzy
sobie umieszczenia palnika w górnej części
pieca, co w praktyce przekłada się na uciążliwą obsługę urządzenia i jego utrudnione
czyszczenie. Problem pojawia się też wtedy,
gdy są kłopoty z podawaniem paliwa. Im
dłuższa droga podawania, tym więcej z granulatu wydziela się trocin i pyłu drzewnego
- wyjaśnia właściciel firmy Pellet-On.

- Przy wymianie systemu z olejowego na peletowy bardzo ważna jest wstępna analiza
urządzenia pod kątem przekroju kanałów
spalinowych, ich długości oraz przystosowania samego komina - zwraca uwagę Ewa Witczyk ze spółki Kostrzewa dodając, że jeżeli
wszystkie te warunki są spełnione, nie ma
przeciwwskazań do zastosowania palnika
peletowego w istniejącym już systemie olejowym. Każdy piec piekarski trzeba jednak
traktować indywidualnie i do każdego pieca
znaleźć odpowiednie rozwiązanie. - Montaż
palnika peletowego nie przekreśla możliwości skorzystania z wcześniej pracującego palnika olejowego. Jego ponowne zainstalowanie jest czynnością prostą, nie wymagającą
od użytkownika większego nakładu czasu
lub pracy.
Z kolei Pellet-On na rurach palników olejowych montuje specjalną przejściówkę, dzięki której w przypadku awarii któregoś z elementów zestawu do spalania peletu piekarz
w ciągu dosłownie kilku minut może powrócić do ogrzewania olejem.
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Platinum Bio to seria palników produkowanych przez firmę Kostrzewa, które
znajdują zastosowanie m.in. w zakładach piekarniczych.
Fot. Materiały producenta

Czy opalanie peletem
jest bardzo skomplikowane
i czasochłonne?
Okazuje się, że nie wymaga teoretycznie żadnej pracy użytkownika. - Paliwo jest pobierane
bezpośrednio z silosu lub zbiornika za pomocą
podajnika, który posiada wewnątrz sprężynę
powodującą przesuwanie się peletu w podajniku. Następnie pelet przedostaje się do rury
poliuretanowej podłączonej z jednej strony do
palnika a z drugiej do podajnika. W ten sposób
pelet dostaje się do komory paleniskowej palnika - wyjaśnia Magdalena Kluk.
Niektórzy producenci przypominają, że do
obowiązków piekarzy będzie też należało
czyszczenie raz na kilka dni komory spalania oraz palnika z pozostałego po pelecie
popiołu.
Bartłomiej Kubasik zaznacza, że przy stosowaniu palnika firmy Pellet-On producent
wymaga codziennego czyszczenia, co zajreklama
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Regulator ecoMAX 800 P z funkcją Individual Fuzzy Logic pozwala
zoptymalizować spalanie peletu tak, aby było ono najwydajniejsze.
Fot. Materiały producenta

muje jednak nie więcej niż 5 minut, a średnio raz na kwartał zaleca usuwanie popiołu
z komory płomieniowej oraz konserwację
palnika. - Z reguły w mniejszych zakładach czynności te wykonuje właściciel, co
też może jest powodem nienagannej pracy
zestawu - przyznaje. - Dodatkowo sugeruję,
by spalać tylko pelet najwyższej jakości, co
przekłada się na bezawaryjną pracę i szybkie osiągnięcie żądanej temperatury. Poza
tym w pelecie wyprodukowanym z trociny
tartacznej zawsze znajduje się piasek, który podczas spalania powoduje powstawanie
spieków (żużla), a ten z kolei zalega na palenisku. Wielu piekarzy w początkowej fazie korzystania z naszych urządzeń próbuje
osiągać jeszcze większe oszczędności kupując tańszy granulat. Problemy z tym związane szybko jednak sprawiają, że wracają oni
do nieco droższego peletu wysokiej jakości
- mówi Bartłomiej Kubasik.

Żywotność palników stosowanych w piecach piekarniczych szacuje się na sześć a nawet siedem lat. Zakładając, że miesięczne
oszczędności wynoszą 11 000 zł (na przykładzie wspomnianej piekarni z Trójmiasta),
nietrudno obliczyć, że w czasie całej eksploatacji mogą one dać łącznie nawet ponad
700 000 zł. Według ostrożniejszych szacunków, instalacja palnika to oszczędność około
300 000 zł w ciągu kilku lat.
■

P rzydatne

adresy

www.kostrzewa.com.pl
www.cenypaliw.eu
www.pelet.info.pl
www.forum.pellets.com.pl
www.abcpelletu.com
www.pellet-on.pl
www.pellas.pl
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Wilgotność
pod kontrolą
Tomasz Przysiężny

Składowanie mąki w zakładzie piekarsko-cukierniczym wymaga ciągłej kontroli jej wilgotności.
Utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu magazynowym nie wystarczy, by mieć
gwarancję, że w mące nie zajdą zmiany mikrobiologiczne, które w efekcie wpłyną ujemnie na
produkt końcowy.

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności mąki na wszystkich etapach
produkcji wymaga stałych pomiarów próbek tego surowca. Tradycyjna kontrola wilgoci wymaga pieców do suszenia lub specjalnych
wago-suszarek, co często wiąże się z koniecznością przygotowywania próbek i zawsze powoduje jakieś opóźnienie w oczekiwaniu na
wyniki. Zdecydowanie szybsze w działaniu są higrometry. Urządzenia te mają jednak jedną wadę - są mało dokładne. Dla przykładu:
higrometr o symbolu HU 35012, którzy kosztuje 260 zł (to dużo jak
na produkt „pozbawiony” nazwy producenta), mierzy wilgotność
z dokładnością do 3,5 proc. Z kolei za tak samo mało dokładny higrometr TH-1 firmy Beha Amprobe trzeba zapłacić prawie 350 zł.
Dokładniejszy w pomiarze jest Voltkraft HT-200 za 250 zł lub o połowę tańszy Voltkraft BL-20. Wszystkie te przyrządy znajdą zastosowanie przy bieżącej kontroli wilgotności i temperatury powietrza
w pomieszczeniach magazynowych w zakładach piekarsko-cukierniczych. Nie nadają się jednak do pomiarów bezpośrednio w produkcie, takim jak mąka. Pewną alternatywą w „walce” z wilgocią
mogą być urządzenia pomiarowe niemieckiej firmy TEWS Elektronik, w których wykorzystuje się technologię rezonansu mikrofal.
- Na wyniki pomiarów tą metodą nie mają wpływu takie parametry
jak: gęstość produktu, wysokość warstwy czy kolor. Bez znaczenia
dla wyniku badania są też wielkość, kształt i stopień ziarnistości
lub zawartość substancji mineralnych. Dotyczy to również ziaren,
pestek i innych naturalnych produktów - zapewniają technolodzy
z TEWS Elektronik dodając, że podczas wykonywania pomiarów
laboratoryjnych nie ma potrzeby ważenia próbek.
Mikrofalowe pomiary mierzą wilgotność zarówno na powierzchni
jak i wewnątrz. To pozwala na badanie nawet trudnych produktów,
które mogą zostać wysuszone tylko na powierzchni i które trudno
byłoby mierzyć przy zastosowaniu optycznych metod.
Czujniki wilgotności muszą spełniać wiele różnych praktycznych
wymagań, zależnie od produktu, który ma być mierzony, przedziału
wilgotności i temperatur, ilości i objętości dostępnych próbek oraz
innych ograniczeń wynikających na przykład z punktów mierzenia.
72 · BAKE&SWEET · 2012/2 (15)

Voltkraft HT-200.
Cena ok. 250 zł.
Fot. Conrad

TH-1 firmy Beha
Amprobe. Cena ok.
350 zł. Fot. Conrad

Jednym z narzędzi do kontroli wilgotności mąki mogą być czujniki
rurowe, które szczególnie przeznaczone są do pomiaru substancji
sproszkowanych. Próbki np. mąki są przepuszczane przez zbiornik
znajdujący się wewnątrz czujnika rurowego, a po analizie wypuszczane do naczynia lub pojemnika pod czujnikiem. Urządzenia te
przeznaczone są jednak głównie do użytku laboratoryjnego lub do
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miejscowej kontroli wilgotności na linii produkcyjnej. Opcjonalnie
mogą byś zainstalowane w tzw. systemach bajpasowych, gdzie są automatycznie napełniane i opróżniane.
Innym rozwiązaniem są lekkie, przenośne mierniki wilgotności
o dosyć szerokim, a przez to bardzo uniwersalnym zastosowaniu.
Należy do nich np. łatwe w obsłudze urządzenie MW 1100, które pozwala na szybkie i dokładne pomiary w różnorodnych produktach.
Wyposażone jest ono w płaski czujnik w kształcie talerza u podstawy, przez co zapewnia całkowity kontakt z próbką podczas badania.
Zawartość wilgoci jest mierzona i wyświetlana w czasie krótszym
niż jedna sekunda. Z kolei korzystając z urządzenia MW 1100S, aby
mierzyć wilgotność należy sondę w kształcie miecza z zamocowanym na jej końcu czujnikiem wbić w worek z mąką.
Te kompaktowe urządzenia zasilane są bateriami i mają podświetlany wyświetlacz graficzny LCD. Przedział wilgotności można ściśle
określić dla każdego materiału poddawanego badaniu i odpowiednio zaprogramować w pamięci wewnętrznej. Pozwala ona na przechowywanie kalibracji nawet 20 produktów oraz aż 250 odczytów
pomiarów. Urządzenie ma też możliwość komunikacji z komputerem PC lub drukarką. Oprócz wilgotności, opisywane przyrządy
mierzą też temperatury produktów w zakresie od 5 do 60 stopni
C. Producent zapewnia, że dokładność pomiarów jest bardzo wysoka, a odchylenie wynosi około 0,5 proc. na 10 odczytów z tej samej
próbki.
■

Topowy mrożony
jogurt z automatów
Taylor
Firma Lodman, wyłączny dystrybutor urządzeń Taylor na rynku polskim, pokaże podczas targów Expo Sweet w Warszawie nowe urządzenia do mrożonego jogurtu. Modele prezentowane podczas wystawy to
między innymi C713 i C723. Wymienione urządzenia przedstawiane są
przez dystrybutora jako „najnowszej generacji urządzenia dwusmakowe
+ mix, przeznaczone do produkcji mrożonych jogurtów”. Taylor C723
może być stosowany jako typowy automat barowy, a dzięki wyposażeniu w dodatkową szafkę, może pełnić również funkcję urządzenia wolno
stojącego. Automaty posiadają system konserwacji, co daje możliwość
ciągłej pracy (do 4 dni), bez konieczności mycia i demontażu. Zarówno
C713 jak i C723 posiadają elektroniczną kontrolę poziomu mieszanki.
Elektronika steruje również regulacją gęstości mieszanki. Zalety, które
podkreśla polski dystrybutor, to m.in.: możliwość ustawienia maszyny
w dowolnym miejscu (w wersji barowej), ciekłokrystaliczny panel sterujący, dwa lub trzy niezależne układy chłodzenia, funkcja automatycznego mycia i wbudowany licznik porcji. Taylor Polska zapewnia również
o wysokiej wydajności obu maszyn.
(dm)

Skrzynki pod
pełną kontrolą

Górna granica wilgotności dla wszystkich typów mąki wynosi 15 proc.
Wyjątek stanowi krupczatka, która może zawierać do 15,3 proc. wody.
Fot. B&S

Możesz zwiększyć kontrolę w piekarni/cukierni, zmniejszyć koszty działalności oraz zwiększyć konkurencyjność dzięki technologii radiowej identyfikacji, którą proponuje firma RFID Solutions
z Warszawy. Chipy RFID umieszczone w skrzynkach w połączeniu
z radiowymi punktami odczytu pomagają w automatyzacji przyjęć
produktów na magazyn, usprawniają oraz wprowadzają bezobsługową kontrolę w poprawności realizacji zamówień i ich ekspedycji. Dodatkowo oferowane funkcje to 100-proc. kontrola samych
skrzynek na linii zakład - klient przez automatyczne rejestrowanie
wychodzących i powracających pojemników. Pozwala to na wyeliminowanie strat związanych z zaginięciami skrzynek do pojedynczych procentów lub przyporządkowanie tych strat do odpowiednich obszarów biznesowych. Wiedza w czasie rzeczywistym,
o miejscach przebywania pojemników doprowadza do zmniejszenia
stanu potrzebnego do bieżącej produkcji o około 20 proc. Wprowadzana technologia w minimalnym stopniu wpływa na istniejące
procedury, nie angażuje też pracowników w wykonywanie dodatkowych czynności. Czas zwrotu z inwestycji w technologię RFID,
w zależności od projektu, trwa od sześciu miesięcy do trzech lat. ■
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Kamień w wodzie - usuwać
Tomasz Przysiężny

Z problemami związanymi z kamieniem, który osadza się na dyszach parowników w piecu,
zetknął się niemal każdy piekarz. Czy lepiej zainwestować w zapobieganie temu zjawisku, czy
też praktyczniej jest co jakiś czas czyścić rurki? Sposobów na tzw. twardą wodę w piekarni
jest wiele, podobnie jak urządzeń i preparatów do walki z kamiennymi osadami.

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest stosowanie zmiękczaczy - woda przepływając przez nie traci swoją twardość. Znajdujące się w takim urządzeniu złoże zmiękczające może być na bieżąco
regenerowane, dzięki czemu nowoczesne przemysłowe zmiękczacze
mogą być skuteczne nawet przez ponad 10 lat ciągłej pracy. Do regeneracji wykorzystuje się sól kuchenną. Częstość jej dozowania zależy
od ilości uzdatnianej wody oraz jej twardości. Nad całym procesem
regeneracji czuwa sterownik, który - w zależności od technologicznego zawansowania i stopnia automatyzacji - wymaga częstszej lub
rzadszej ingerencji człowieka. Najbardziej optymalne w użyciu są
sterowniki objętościowe, które same obliczają zużycie filtrowanej
wody i w odpowiednim momencie automatycznie się regenerują.
Inwestycja w przemysłowy zmiękczacz to wydatek kilku tysięcy złotych. Urządzenie, które w ciągu godziny pozwoli przefiltrować 1,5
m sześciennych wody można kupić za ok. 2500 zł, a zaledwie 200 zł
więcej kosztuje podobny zmiękczacz o wydajności 2,2 m sześciennych ma godzinę. Wysoko wydajne urządzenie (np. TWIN ZK CL
firmy Klarsan o filtracji aż 7,7 m sześciennych na godzinę), które
przeznaczone są do ochrony całych instalacji wodnych i wszystkich
podłączonych do niej urządzeń to już jednak wydatek ponad 20 000
zł. Do tego dochodzi jeszcze zakup soli w tabletkach - ok. 160 zł za
100 kg.

częstotliwość sygnału elektrycznego pozwala im zrosnąć się w tzw.
mikropierścienie, które nie mogą się nigdzie osadzić i wypływają
razem z bieżącą wodą. Zdaniem producenta, jest to obecnie najbardziej optymalne rozwiązanie, gdyż w żaden sposób nie ingeruje się
we właściwości chemiczne wody.

Kilka złotych
rocznie
Nowoczesnym rozwiązaniem problemu kamienia jest zamontowanie na instalacji doprowadzającej wodę do zakładu piekarskocukierniczego specjalnego urządzenia, które wytwarza pole elektryczne. Należy do nich np. odkamieniacz pracujący w technologii
Hydropath, który nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą i może
być zainstalowany zarówno na rurach metalowych, jak też wykonanych z tworzywa sztucznego. Emituje on w wodzie prąd elektryczny o parametrach nieszkodliwych dla człowieka i otoczenia, który jednak ma istotny wpływ na kryształy wapienne. Odpowiednia
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Koszt eksploatacji odkamieniacza pracującego w technologii Hydropath
to zaledwie kilka złotych rocznie.
Fot. Materiały producenta
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czy zapobiegać?
Urządzenie zasilane jest z sieci elektrycznej i w zależności od modelu „chroni” przed kamieniem od kilkudziesięciu do nawet kilkuset
metrów bieżących instalacji wodociągowej. Ponadto - jak zapewnia
właściciel patentu na technologię Hydropath - w wodzie, która przechodzi przez pierścień ferromagnetyczny urządzenia, obumierają
bakterie i komórki glonów. Ciekawe jest też to, że urządzenie nie
tylko zapobiega tworzeniu się osadów, ale także usuwa stare wapienne złogi.
Inwestycja w taki elektroniczno-falowy odwapniacz wody dla małej
piekarni to 3000 zł netto - tyle kosztuje urządzenie HydroFLOW
HS 40. Koszt eksploatacji jest prawie żaden. Odkamieniacz ma moc
zaledwie 1,4 W, a więc zużywa minimalne ilości prądu, co w skali
roku może kosztować dosłownie kilka złotych.
Takie bezobsługowe zmiękczacze, mimo iż różnią się technologiami działania, mają jeden wspólny cel - zapobiegać. Jednak nie dla
wszystkich piekarzy prewencja okazuje się najlepszym rozwiązaniem walki z kamieniem osadzającym się na rurkach parownika.
Korzystanie z odpowiednich preparatów chemicznych również
pozwala pozbyć się osadów wapna, lecz wymaga systematyczności
i znacznie więcej zaangażowania.

Kwas dobry
na wszystko
Na krajowym rynku zaopatrzenia branży piekarniczej w środki czystości nie brakuje odpowiednich preparatów do tego celu. Pamiętać

jednak trzeba, że są to środki żrące, które po użyciu wymagają bardzo dokładnego przepłukania czyszczonych elementów.
Należy do nich m.in. DEPAL 9 produkowany przez Laboratoires
CEETAL, który oprócz kamienia kotłowego m. in. z kanalizacji, rurociągów czy instalacji zaparowania w piecach piekarniczych usuwa
także korozję.
Do stosowania w przemyśle spożywczym, w tym również w piekarniach, służy również odkamieniacz V8 produkowany przez firmę
Ósemka. Jak zapewnia producent, pozwala ona pozbyć się uporczywych zabrudzeń z substancji białkowych, wapiennych oraz rdzy.
Do walki z zanieczyszczeniami mineralnymi, takimi jak osady wapnia w zbiornikach, rurociągach, dyszach natryskowych oraz elementach grzejnych urządzeń, przeznaczony jest również odkamieniacz
produkowany przez Zakłady Chemiczne Góra. Ten kwaśny preparat
przystosowany m. in. do maszyn dla przemysłu spożywczego ma
również zastosowanie przy myciu pomieszczeń garowni.
Oprócz preparatów chemicznych w płynie na rynku odkamieniaczy
dostępne są także środki chemiczne w proszku, które przed użyciem rozcieńcza się z wodą i tak przygotowaną mieszaniną czyści
np. piece piekarnicze. Do takich preparatów należy ODK-100 firmy
Odkamieniacz.pl, którego właściwości pozwalają również skutecznie usuwać tłuste osady z pieców. Zawiera on m. in. inhibitor korozji - środek chemiczny hamujący przebieg procesów niszczenia
materiałów instalacji i zapobiegający w przyszłości odkładaniu się
kamienia i osadów mineralnych.
Podobne działanie ma też Gastro-Lime VC 631 produkowany przez
Voigt. Jak większość odkamieniaczy, zawiera on kwas, a więc może
być stosowany wyłącznie do mycia powierzchni i urządzeń odpornych na działanie silnie żrących związków chemicznych.

reklama
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Kamień
kamieniowi
nierówny
Decydując się na stosowanie opisywanych preparatów lub urządzeń, trzeba jednak pamiętać o tym, że w instalacji wodociągowej
mogą odkładać się trzy różne rodzaje osadów. Kamień węglanowy
w zależności od ciepła ogrzewanej powierzchni oraz intensywności
odparowania wody może być twardy (przy powolnym odparowaniu) lub miękki (przy gwałtownym odparowaniu). Z kolei na powierzchniach o dużym obciążeniu cieplnym odkłada się bardzo
ścisły i twardy kamień gipsowy. Najtrudniejszy do usunięcia jest
jednak kamień krzemianowy, który z uwagi na najniższy współczynnik przewodności cieplnej ma największy wpływ na straty
energii. Odmiana wapniowa kamienia krzemianowego daje kamień
twardy i ścisły, zaś odmiana sodowa powoduje osadzanie się kamienia gliniastego.
Ponieważ w wodzie zasilającej piekarnie znajdują się zazwyczaj zarówno węglany, siarczany jak i krzemiany, dlatego też osady, które
powstają w instalacji wodociągowej stanowią zazwyczaj mieszaniną
tych kamieni. Stosując odkamieniacze warto się upewnić czy sku-

tecznie poradzą sobie ze wszystkimi z nich. Pamiętać też trzeba
o tym, że duża część powszechnie dostępnych odkamieniaczy przeznaczona jest wyłącznie do sanitariatów i nie może być stosowana
do czyszczenia maszyn i urządzeń do produkcji żywności.
■

C zym

sprawdzić jakość wody ?

Metod kontroli twardości wody jest kilka. Od najbardziej skomplikowanych, które przeprowadza się w specjalistycznych laboratoriach,
po najprostsze „domowe”. Te pierwsze dają szczegółowy obraz składu chemicznego wody i są najdokładniejsze. Zdecydowanie mniej
precyzyjne sposoby to kontrola, którą można przeprowadzić we własnym zakresie za pomocą testerów paskowych lub kropelkowych,
albo z użyciem cyfrowego miernika zawartości substancji rozpuszczonych w wodzie. Przyrząd taki, np. tester TDS-1 kosztuje ok. 160 zł.
Znacznie tańsze są testy paskowe – mniej niż 2 zł za sztukę. Wystarczy je zanurzyć na sekundę w wodzie, aby już po chwili zabarwiły się
na odpowiedni kolor. Porównując go z tabelką barw dołączoną do
zestawu można w pewnym przybliżeniu określić, czy twardość wody
wymaga zastosowania filtra lub zmiękczacza. Na podobnej zasadzie
działa tester kropelkowy. Specjalny roztwór dodaje się stopniowo do
probówki z 5 ml wody. Ilość kropel testera, po których woda zabarwi
się na zielony kolor, świadczyć będzie o tym, czy woda jest miękka
czy twarda.

Zaletą środków chemicznych do odkamieniania jest też ich wysoka skuteczność w czyszczeniu pieców piekarniczych z tłuszczu i nagarów.
Fot. B&S
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Powtarzalność przy wydłużaniu
Tomasz Przysiężny

Polacy zdecydowanie nie są specjalistami w produkcji wydłużarek dla branży piekarskiej.
Wszystkie tego typu urządzenia dostępne na naszym rynku są importowane. Na szczęście
z ich serwisowaniem nie ma żadnego problemu, gdyż wiele z tych maszyn to urządzenia
renomowanych firm.

Benier, holenderski producent linii do chleba, jest obecny na polskim rynku od kilku lat. Od niedawna jednak wyłączność na reprezentowanie tej firmy ma spółka Cream. Kilka miesięcy temu,
zostając przedstawicielem Grupy Kaak (do której należy Benier)
wzbogaciła ona swoją ofertę o wiele nowoczesnych maszyn i urządzeń. Należą do nich również wydłużarki MM600, BM600 oraz wydłużarki z serii MS 500.

Benier
Urządzenie MM600 zostało przez holenderskich konstruktorów zaprojektowane specjalnie do obróbki ciasta zwartego oraz lepkiego
(o dużej zawartości wody), takiego jak np. chleb żytni. Pierwszy
zestaw rolek jest odpowiedzialny za delikatne wyśrodkowanie kęsa
ciasta. Kolejne rolki rozwałkowują go do odpowiedniej, zadanej
grubości. Odległości każdych zestawów rolek są regulowane. Istnieje też możliwość regulacji wysokości płyty dociskowej. Przy maksymalnym otwarciu z powodzeniem można przepuścić zaokrąglony
kęs ciast bez jego wstępnego formowania.
Poprzez zastosowanie bębna formującego w wydłużarkach z serii
MS 500, wyśrodkowany kęs praktycznie nie zmienia swoich wy-

Urządzenia holenderskiej firmy Benier mają spełniać wymagania różnych piekarni - zarówno tych mniejszych jak i dużych przemysłowych.
Fot. Materiały producenta
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jest najważniejsza
miarów (nie kurczy się) i z łatwością może
być rozciągany w momencie, gdy opuszcza
bęben. Tef lonowa rolka formująca wyposażona w sprężynę wpływa na ostateczny
wygląd końcowy produktu. Urządzenie ma
możliwość niezależnej regulacji prowadnic
bocznych. Opisywana wydłużarka produkowana jest w kilku wersjach, które różnią
się długością płyty dociskowej oraz maksymalną wydajnością. Pamiętać jednak trzeba
o tym, że ilość wydłużonych kęsów w ciągu
godziny pracy maszyny jest w dużej mierze
uzależniona od konsystencji ciasta, wagi
kęsów oraz tego, jaki produkt końcowy jest
wymagany.
Oba opisywane wcześniej urządzenia przeznaczone są dla średniej wielkości zakładów piekarskich. Do dużych przemysłowych piekarni, w których wymagana jest
duża wydajność produkcji, adresowana jest

wydłużarka BM600. Ta wysokiej klasy maszyna wykorzystuje specjalny system bębnów formujących do odgazowania ciasta celem uzyskania odpowiedniej wewnętrznej
struktury produktu końcowego. Urządzenie posiada tef lonową rolkę rozwałkowującą, regulowaną na wysokość, z kolei natężenie, z jakim ciasto jest rozwałkowywane,
sterowane jest pneumatycznie. A wszystko
to, aby zapewnić możliwość odpowiedniej
regulacji grubości ciasta oraz grubości śluzy.
Wysoka wydajność sięgająca nawet do 5000
sztuk kęsów na godzinę możliwa jest jednak
jedynie w specjalnej wersji urządzenia, które wyposażone jest w przenośnik podający.
Zachowuje on odpowiednią odległość między kęsami ciasta - prędkość urządzenia
jest zależna od prędkości rolek odpowiedzialnych za wyśrodkowanie produktu.

Obsługa wydłużarki BM600 została maksymalnie ułatwiona dzięki zastosowaniu
cyfrowego panelu sterującego z wyświetlaczem dotykowym, który pozwala na szybką
regulację urządzenia. Istotna jest też łatwość, z jaką można odtworzyć wcześniejsze ustawienia zapisane w recepturach, co
ma zagwarantować powtarzalność produkcji.
Maszyna została tak skonstruowana, aby
dostęp do czyszczenia powierzchni znajdujących się poniżej płyty dociskowej w pozycji otwartej był łatwy i szybki. To samo
dotyczy dostępu do obszarów bębna formującego.

Ciberpan
Wydłużarka do chleba FCP-FM hiszpańskiej firmy Ciberpan jest przeznaczona do
pracy z ciastami pszennymi i pszenno-żyt-

Wydłużarka do chleba Ciberpan FCP-FM ma m.in. regulator pozwalający osiągnąć wymagany kształt końcówek kęsów ciasta - ostry lub okrągły.
Fot. B&S
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nimi, w których zawartość mąki żytniej
nie może przekraczać 70 proc. Urządzenie
wykonane jest ze stali nierdzewnej, posiada bezstopniową płynną regulację wałków
rozwałkowujących kęs ciasta oraz regulację górnej płyty presującej, która nadaje
ostateczny kształt wydłużanego produktu.
Dostępne są dwie długości listwy presującej wraz z wysokimi rantami po obu stronach. W krótszym modelu ma ona 600, zaś
w dłuższym listwa ma 1000 mm długości.
Wydłużarka może być też dodatkowo wyposażona w pionowe wałki centrujące - ich
zadaniem jest dokładne nakierowanie kęsów na walce. Urządzenie, które dostosowane jest do produkcji pieczywa o różnych
kształtach (np. chleb krótki, długi, bagietka), ma także regulator pozwalający osiągnąć wymagany kształt końcówek kęsów
ciasta - ostry lub okrągły.
W zależności od potrzeb piekarza, Ciberpan produkuje swoje maszyny z taśmami
o szerokościach 600, 700 lub 800 mm. Urządzenie może pracować indywidualnie oraz
w zestawie łącznie z dzielarką, zaokrąglarką i międzygarownią, tworząc całą linię do
chleba. Dostępne jest w ofercie firmy GUZ
Technika Piekarnicza.
Wydłużarka Combi U firmy W&P HATON pozwala na trzystopniową obróbkę ciasta: walcowanie,
zwijanie (na zdjęciu) i formowanie.
Fot. Hert

PODTAWOWE PARAMETRY WYDŁUŻAREK

Model

Zakres wagowy
wydłużanych
kęsów

Zakres długości
wałkowanych
kęsów

Maksymalna
wydajność

Benier

MM600

300 – 2500 g

220 – 500 mm

3000 szt./h

Benier

MS500-C

50 – 1200 g

130 – 450 mm

1600 szt./h

Benier

MS500

50 – 1200 g

130 – 450 mm

2200 szt./h

Producent

Benier

MS500-SI

50 – 1200 g

130 – 450 mm

2500 szt./h

Benier

MS500-DPB

50 – 1200 g

130 – 450 mm

2500 szt./h

Benier

BM600

150 – 1500 g

130 – 500 mm

5000 szt./h

Ciberpan

FCP-FM

200 – 1300 g

Brak danych

2000 szt./h

W&P HATON

Combi E

200 – 2000 g

do 450 mm

1500 szt./h

W&P HATON

Combi U

200 – 2000 g

do 600 mm

2500 szt./h

W&P HATON

BM 2-40 BT

400 - 1100 g

do 560 mm

3000 szt./h
(przy gramaturze
1000 g)

W&P HATON

BM 4-80 BT

400 - 1100 g

do 440 mm

4200 szt./h
(przy gramaturze
1000 g)

Glimek

MO-930S

30 – 1800 g

do 650 mm

1800 szt./h

Glimek

MO-300

30 – 1800 g

do 650 mm

3000 szt./h

Glimek

MO-881

30 – 1800 g

do 650 mm

3600 szt./h

Glimek

MO-360

30 – 1800 g

do 650 mm

3600 szt./h

Na postawie informacji od firm: Cream, GUZ, Glimek, Jackowski, HERT
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Glimek
Glimek jest producentem wielu różnych
maszyn dla przemysłu spożywczego, w tym
także kilku różnych modeli wydłużarek,
które dostępne są także dla polskich piekarzy.
Urządzenie MO-360 (element linii do chleba o takim samym symbolu) to uniwersalna, przemysłowa maszyna w całości wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do
produkcji wszystkich typów chleba. Pod
względem technicznym zalicza się ją do
najbardziej zaawansowanych wydłużarek
szwedzkiego producenta. Płyta wydłużająca
o długości aż 1430 mm posiada mechaniczną regulację wysokości z przodu i z tyłu.
Maszyna ma mechanicznie regulowane
prowadnice boczne, ruchomy lej załadowczy i prostą w obsłudze regulację prędkości.
Urządzenie w wersji standardowej wyposażone jest w system czyszczących zgarniaczy.
Opcjonalnie może być doposażone w mechanizm odpowiedzialny za automatyczny
załadunek kęsów ciasta do foremek.
Inny model skandynawskiej wydłużarki MO-300 - został skonstruowany tak, aby
w pełni naśladować pracę ludzkich rąk przy
końcowym formowaniu kęsa ciasta. Dzięki
centralnie regulowanym płetwom na leju
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wrzutowym zapewniony jest dokładny załadunek kęsów. Urządzenie ma dwie pary
walców o szerokości 400 mm. Płyta wydłużająca o szerokości 650 mm i długości
1100 mm wykonana jest z tworzywa przeznaczonego do kontaktu z żywnością.
Od spodu wykończono ją dwoma
klinami.
Możliwość
otwarcia i zablokowania
płyty znacznie ułatwia
jej czyszczenie. Odstęp płyty dociskającej od taśmy regulowany jest za pomocą pokręteł ze skalą, umieszczonych z boku maszyny, w łatwo dostępnym miejscu. Półkę
odbierającą kęsy można ustawić w dwóch
różnych pozycjach - w zależności od wygody pracy. W wersji wzbogaconej urządzenie
może mieć ruchomą płytę wydłużająca oraz
niższe, 10-milimetrowe prowadnice boczne.
Maszyna - jak zapewnia szwedzki producent - znajduje zastosowanie przy produkcji
wielu różnych rodzajów pieczywa, m.in.:
chlebów standardowych w technologii na
aparaty i w koszyczki, chlebów foremkowych, bagietek, bułek a nawet spodów do
pizzy.
Kolejnym modelem wydłużarki firmy
Glimek jest MO-930S do produkcji chleba z dużą zawartością wody (nawet do 85
proc.). Z uwagi na to, maszyna została wyposażona w posypywacz mąki - niezbędny przy obróbce takiego ciasta. Również
i w tym przypadku wydajność urządzenia
uzależniona jest m.in. od wagi obrabianych
kęsów i długości produktu końcowego.
W ciągu godziny maksymalnie można wydłużyć do 1800 kęsów ciasta.
Z dwukrotnie większą wydajnością pracuje
maszyna MO-881, adresowana głównie dla
piekarni przemysłowych. Jest ona wyposażona w trzy pary płynnie regulowanych
walców ze zgarniaczami, siatkę zawijającą oraz dwie osobne płyty wydłużające.

W&P HATON Combi E wyposażona jest w specjalnie wyprofilowaną deskę dociskową o kształcie
litery V.
Fot. Materiały producenta

Pierwsza z nich może mieć szerokość 220
lub 280 mm, druga 650 mm, zaś długość
1100 mm. Warto dodać, że zastosowanie
napędu z wykorzystaniem automatycznie
napinanych łańcuchów znacznie wyciszyło
pracę tej wydłużarki.

W&P HATON
Całkowita eliminacja czynnika ludzkiego
przy formowaniu chleba możliwa jest dzięki
zastosowaniu kolejnych maszyn - wydłużarek do chleba W&P HATON, modele Combi U lub Combi E. Urządzenia te posiadają
bezstopniową, płynną regulację elementów
rozwałkowujących ciasto oraz regulowaną
płytę formującą pozwalającą na uzyskanie
finalnego produktu, dokładnie takiego,
jaki jest wymagany. Płyta ta ustawialna jest

w pionie, zarówno z przodu jak i z tyłu, co
gwarantuje stopniowe, a tym samym łagodne formowanie bochenków. Duża różnorodność obrabianych ciast oraz szeroki zakres
gramatury kęsów sprawia, że wydłużarki te
znajdują zastosowanie w różnej wielkości
piekarniach - od najmniejszych do dużych,
w których wymagana wydajność wydłużania wynosi do 2500 szt./h. Istotną zaletą
tych maszyn jest ich wysoka powtarzalność, co przy przemysłowej produkcji pieczywa ma ogromne, jeśli nie najważniejsze
znaczenie. Combi U oraz Combi E dostępne
są w Polsce dzięki firmie Hert.
Do grona importowanych wydłużarek zaliczyć trzeba też hiszpańskie maszyny firmy
Disval czy włoskie Sottoriva.
■
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Olej tanio,
nagar za darmo
Tomasz Przysiężny

Czy warto zmienić zwykły olej na specjalistyczną emulsję? Jaka jest różnica między tymi
tłuszczami i jak najskuteczniej je nakładać na blachy i formy wypiekowe? O odpowiedź na te
i inne pytania poprosiliśmy specjalistów z firm Hert i Zeelandia.

Bardzo istotnym elementem przy wyborze
środka natłuszczającego jest dobranie takiego preparatu, który będzie odpowiedni dla
danego pieczywa lub wyrobu cukierniczego.
- Często popełnianym błędem jest stosowanie w zakładzie produkcyjnym jednego typu
oleju lub emulsji do wypieku całej gamy odmiennych produktów - mówi Maciej Małecki
z firmy Hert. - Jeszcze gorzej, kiedy profesjonalny środek natłuszczający zastępowany jest
zwykłym olejem roślinnym, słonecznikowym
lub rzepakowym, które są środkami tanimi
w zakupie, ale bardzo drogimi w użytkowaniu - dodaje menedżer produktu Dübör podkreślając, że trzeba pamiętać o tym, iż wybór
odpowiedniego oleju wcale nie jest taki łatwy.

takich jak: skład surowcowy danego produktu, materiał z jakiego wykonane są formy lub
blachy do wypieku, typ pieca, temperaturę
i czas wypieku, a nawet sposób pakowania
produktu finalnego oraz jego termin przydatności do spożycia - wymienia Maciej
Małecki. - Dopiero znajomość tego wszystkiego pozwoli na optymalny dobór środka
natłuszczającego i uchroni przed przykrymi
niespodziankami. Mam na myśli między
innymi wydatne obniżenie trwałości form

i blach, przywieranie do nich wypiekanego
produktu, powstawanie zabrudzeń na powierzchni pieczywa lub ciast czy też problemy związane z utrzymaniem wymaganej
jakości pakowanego produktu finalnego,
szczególnie z długim terminem przydatności do spożycia. Każdy producent doskonale
wie, że sytuacje nazwane tutaj „niespodziankami”, w rzeczywistości przyjmują postać
utraconego dochodu, który w skali roku jest
wyrażony kwotą zawierającą kilka zer, wi-

Niespodzianki
dają po kieszeni
- Aby dobrać środek natłuszczający właściwy dla danego procesu technologicznego,
należy wziąć pod uwagę wiele czynników,

Produkty zawierające niewiele tłuszczu,
wypiekane w blachach powlekanych powłokami
polimerowymi mają dość jasną barwę
(bochenek z prawej strony) w porównaniu
z wypiekami w natłuszczonych formach (chleb
z lewej). Fot. Hert
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Natłuszczanie emulsjami jest ekonomiczne, gdyż po jednorazowym naniesieniu na formę lub blachę
można używać jej dwukrotnie.
Fot. Z eelandia
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docznych niestety przed a nie po przecinku
- dodaje.
Problem nagaru jest tak powszechny, że wydaje się niekiedy, iż został zaakceptowany
przez wielu piekarzy i cukierników jako nieodłączny aspekt związany z produkcją.
- Czasami próbujemy z nim walczyć stosując środki chemiczne lub metody oczyszczania mechanicznego po to, by po kilku
tygodniach stwierdzić, iż czarna, tłusta warstwa spalonego tłuszczu znowu się pojawiła
- mówi menedżer z firmy Hert przypominając, że nagar powstaje tylko i wyłącznie
w przypadku stosowania do natłuszczania
olejów do tego nie przeznaczonych, które
mają niski punkt dymienia. Oleje słonecznikowe i rzepakowe spalają się już powyżej 180
stopni C, powodując tym samym powstawanie zwęglonej warstwy na powierzchni blach
i form wypiekowych.

Rakotwórcza spalenizna
- Tłuszcz po nałożeniu na blachy i formy
musi wytrzymać nawet 280 stopni C. Zwykłe
tłuszcze czy oleje nie są w stanie przetrwać
w niezmienionej formie w tak wysokiej temperaturze. W czasie wypieku podlegają one
utlenianiu, polimeryzacji i są przyczyną
zwęglania na powierzchni blach - wymienia
Agnieszka Sobkowiak-Szulc z firmy Zeelandia, która jest m.in. producentem specjalistycznych środków natłuszczających.
Utlenianie oznacza, że tłuszcz absorbuje tlen
z powietrza, skutkiem czego jest specyficzny
zjełczały zapach tłuszczu. Z kolei polimeryzacja to etap, w jakim proces utleniania
postępuje, a tłuszcz staje się kleisty i gęsty.
W efekcie na powierzchni wypiekowej powstaje lepka warstwa o brązowym zabarwieniu, która przyciąga kurz i brud. Ostatnim
etapem jest zwęglanie, a więc proces palenia
tłuszczu pokrywającego blachę lub formę.
- Wówczas tworzy się gruba, czarna warstwa,
która znacznie utrudnia przepływ ciepła.
Proces pieczenia staje się wtedy nieekonomiczny, gdyż potrzeba dodatkowego czasu
i energii, by odpowiednio ogrzać ciasto - wyjaśnia menedżer z Zeelandii.
- Pamiętać też trzeba o tym, że spalający się podczas wypieku olej roślinny ulega
chemicznemu rozpadowi, tworząc szereg
niebezpiecznych dla zdrowia substancji, na
przykład akroleinę. Są one częściowo wchłaniane przez ciasto, a częściowo odkładają się
na powierzchni wypiekowej - przypomina
Maciej Małecki.
Często piekarze i cukiernicy, aby uniknąć
przywierania ciasta do blach i form specjal-

nie stosują zbyt duże ilości oleju do smarowania. - Ma to niestety miejsce w większości
zakładów. Niespalony olej wsiąka wówczas
do spodu pieczywa, a to już po jednym,
dwóch dniach od wypieku jest przyczyną
wydzielania się charakterystycznego zapachu stęchłego oleju roślinnego - zwraca
uwagę menedżer z firmy Hert podkreślając,
że zjawisko to jest szczególnie negatywne
w przypadku wyrobów pakowanych w folię,
z odroczonym terminem przydatności do
spożycia.
Powszechne używanie przez piekarzy i cukierników zwykłych olejów roślinnych jako
środków natłuszczających wynika głównie
z ich stosunkowo niskiej ceny. Są jednak tanie wyłącznie w zakupie, za to bardzo drogie
w zastosowaniu.
- W przypadku blach i form wypiekowych,
szczególnie tych wykonanych z aluminium,
nagar powoduje błędne koło. Zużywa powierzchnię, tworząc czarny nalot, który
przyczynia się do powstawania mikrowżerów w metalu. Nalot ten jest czyszczony
chemicznie lub mechanicznie przez pracowników piekarni, co sprawia, że struktura
powierzchni ulega szybszemu ścieraniu. Tak
zniszczona blach lub forma wypiekowa jest
podatna na jeszcze głębsze wdzieranie się
nagaru w strukturę blachy. W efekcie końcowym następuje dwu- a nawet trzykrotnie
szybsze zużycie blach i form, co zmusza do
częstej ich wymiany na nowe - wyjaśnia
Maciej Małecki. Stosowanie zwykłego oleju
roślinnego, a tym samym powstawanie nagaru to jednak nie tylko niepotrzebne koszty
związane z koniecznością ciągłego czyszczenia oraz częstszego kupowania nowych
blach i form.
- To również niebanalny koszt, jaki wynika
z obniżonej jakości produktu, a tym samym
z jego niższej konkurencyjności na rynku zauważa menedżer firmy Hert.

Teflon dobry tylko
dla rzemieślników
Pewnym rozwiązaniem problemu związanego z nagarem jest wyeliminowanie stosowania tłuszczu do wypieku chleba czy bułek,
co możliwe jest dzięki zastosowaniu blach
i form z powłokami polimerowymi, takimi
jak na przykład teflon.
- Trzeba jednak pamiętać, że jest to opłacalne tylko w przypadku małych zakładów piekarsko-cukierniczych, w których forma czy
blacha będzie użyta w cyklu produkcyjnym
nie częściej niż tysiąc razy w roku, a więc
średnio trzy, cztery razy dziennie. W przy-

Spalający się podczas wypieku olej roślinny
ulega chemicznemu rozpadowi, tworząc
szereg niebezpiecznych dla zdrowia substancji,
na przykład rakotwórczą akroleinę, które
częściowo są wchłaniane przez ciasto.
Fot. Hert

padku średnich i dużych zakładów, pracujących w systemie dwu- lub trzyzmianowym,
gdzie tych samych form i blach używa się do
wypieków po dziesięć razy dziennie, trwałość powłok polimerowych, szacowana na
3-4 tysiące wypieków, wystarczy zaledwie
na maksimum półtora roku - oblicza Maciej
Małecki. Gdy weźmiemy pod uwagę konieczność mycia teflonowych blach po każdym
użyciu oraz fakt, iż nienatłuszczanie blach
daje mało atrakcyjny, blady kolor (dotyczy
to tych produktów, które same w sobie nie
zawierają dość dużych ilości tłuszczu), to
okazuje się, iż powłoki polimerowe też nie
są idealnym rozwiązaniem przy przemysłowej produkcji pieczywa i wyrobów cukierniczych. Pozostaje więc natłuszczanie, ale
preparatami do tego przeznaczonymi, które
charakteryzują się odpowiednimi cechami,
bardzo istotnymi dla osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest nieprzywieranie produktu do powierzchni wypiekowej.
- Trzeba pamiętać o tym, że ryzyko przywierania kończy się w momencie uformowania
się skórki na powierzchni ciasta. Skórka
zaczyna się tworzyć w temperaturze około
60 stopni i proces ten trwa aż do uzyskania
przez ciasto ponad 100 stopni C.
- Jeżeli chodzi o przywieranie produktów do
blach i foremek, jest to najwrażliwszy okres
podczas wypieku - podkreśla Agnieszka Sobkowiak-Szulc z firmy Zeelandia dodając, że
skuteczne zapobieganie przyklejaniu się ciasta w tym krytycznym przedziale temperatur
daje pewność, iż po wypieczeniu produkty
będą z łatwością odchodzić od powierzchni.

Gęsta emulsja
trzyma się ścianek
Jak już wcześnie wspomnieliśmy, stosowanie
zwykłego oleju słonecznikowego czy rzepa2012/2 (15) · BAKE&SWEET · 83
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kowego o niskich punktach dymienia nie
jest właściwym rozwiązaniem natłuszczania. Również dlatego, że tego typu tłuszcze
stają się rzadkie w wyższych temperaturach.
- Część oleju znajdującego się na bocznych
ściankach formy spływa wówczas na jej dno,
a następnie wsiąka w ciasto, skutkiem czego jest nieprzyjemny aromat pieczywa. Specjalistyczne środki smarujące nie spływają
z pionowych powierzchni foremek dzięki
swojej wysokiej lepkości. Ich zaletą jest też
to, że nie wsiąkają w ciasto - zapewnia menedżer z firmy Zeelandia. Ważną cechą
profesjonalnych środków smarujących jest
też ich odporność na utlenianie, co wynika z wysokiego punktu dymienia - musi on
przekraczać temperaturę osiąganą w piecach
podczas wypieków. Istotna jest też stabilność
mechaniczna środka natłuszczającego, czyli
jego jednorodność.
Te cechy profesjonalnych środków natłuszczających w dużej mierze mają wpływ również na żywotność blach. Ochrona przed
powstawaniem nagaru, a tym samym wyeliminowanie konieczności jego usuwania
wydłuża okres użytkowania form wypiekowych nawet o ponad 10 lat.
Jak dobrać odpowiednią emulsję? To istotne pytanie, które piekarze i cukiernicy nie
zawsze sobie zadają, nawet jeśli korzystają
z profesjonalnych środków natłuszczających.
- Choć wszystkie produkty smarujące produkowane przez Zeelandię spełniają wspomniane kryteria, to jednak w zależności
od ich przeznaczenia kładziemy nacisk na
różne cechy emulsji - przyznaje Agnieszka
Sobkowiak-Szulc. - Inne wymogi stawiamy
środkowi, który stosowany będzie do natłuszczania nowej blachy aluminiowej, gdzie
kluczowym jest minimalne zwęglenie, a inny
- do natłuszczenia foremki do babki, gdzie
najważniejsze jest dobre przyleganie emulsji
do bocznych ścianek.

Natłuszczanie
niejedno ma imię
Zeelandia i Hert mają w swoich ofertach
gamy środków odpowiednich do każdej sytuacji. Agnieszka Sobkowiak-Szulc i Maciej
Małecki wspólnie podkreślają jednak, że
nie należy ich traktować jako preparatów do
wszystkiego. Mimo ich szerokiego spektrum
zastosowania nie są to uniwersalne środki
natłuszczające.
Zeelandia ma trzy podstawowe linie emulsji.
Oparte są na olejach i woskach, różnią się
parametrami w zależności od przeznacze84 · BAKE&SWEET · 2012/2 (15)

Wyłącznie stosowanie profesjonalnych środków natłuszczających o wysokim punkcie dymienia i dużej
lepkości gwarantuje łatwe odchodzenie produktu od formy.
Fot. B&S

nia: rodzaju produktu i stopnia jego przywierania do powierzchni.
Carlo do wypieku pieczywa i łatwo odchodzących od powierzchni produktów cukierniczych z niską zawartością cukru w recepturze jest ekonomiczny w użyciu, gdyż po
jednorazowym naniesieniu na foremkę można używać jej dwukrotnie. Carlex to z kolei
emulsja do wypieków mających tendencję do
przywierania do powierzchni pieczonych.
Jest to mieszanina oleju i wosku roślinnego, polecana zwłaszcza przy produkcji ciast
i wyrobów półcukierniczych. Carlex występuje także w wygodnej formie aerozolu, gotowej do użycia w każdych warunkach.
- Środki natłuszczające marki Dübör są wytwarzane w stu procentach z naturalnych
składników, nie zawierają żadnych syntetycznych czy chemicznych dodatków oraz są
wolne od GMO - zapewnia Maciej Małecki,
który jest menedżerem tej marki w firmie
Hert. - Podstawowymi surowcami używanymi do ich produkcji są nieutwardzone oleje
roślinne i ich frakcje, woski, naturalne antyoksydanty i emulgatory. Zamiast powszechnie stosowanej alergennej lecytyny sojowej,
w procesie produkcji środków natłuszczających Dübör wykorzystuje się lecytynę słonecznikową. Dodatkową cechą wyróżniającą
te produkty jest punkt dymienia (temperatura spalania), który kształtuje się w zależności od rodzaju oleju w przedziale od 210 do
ponad 230 stopni C.

Emulsja TRENNAKTIV 42S znajduje zastosowanie zarówno w piekarnictwie jak
i cukiernictwie. Polecana jest m.in. przy
produkcji chleba tostowego, chleba gatunkowego z nasionami, a także ciast biszkoptowych. Podobne zastosowanie ma emulsja
TRENNAKTIV 85 o większej, aż 85 proc.
zawartości olejów.
Środek oleisty TRENNAKTIV B100 stosowany może być do wszystkich rodzajów
form do chleba cięższego, tostowego, białego, pełnoziarnistego czy formowego. TRENNAKTIV PR100 jest z kolei wysokiej jakości
specjalistycznym preparatem natłuszczającym, który polecany jest szczególnie przy
wypiekach łatwo „przywieralnych” produktów o dużej zawartości cukru, np. spodów
biszkoptowych, wiedeńskich. Do wypalania
blach i form, a także do ciężko oddzielających się ciast i pieczywa wymagających długiego czasu wypieku, Dübör zaleca z kolei
środek TRENNAKTIV PR100Z. Często stosowany jest on również do produktów o wydłużonej przydatności do spożycia.
Optymalne natłuszczanie blach i form to nie
tylko stosowanie właściwych środków, ale
również odpowiednich metod ich nakładania.
O służących do tego celu specjalistycznych
urządzeniach i technologiach dla małych,
średnich i dużych zakładów piekarsko-cukierniczych przeczytacie Państwo w kolejnym
wydaniu miesięcznika „Bake & Sweet”.
■
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Frezer pionow y Simply
Od niedawna do szerokiej gamy maszyn z serii
Snowy, Sweety czy Smarty, oferowanych przez
Przedsiębiorstwo Savpol, dołączyła kolejna: frezer pionowy Simply. Będzie można zapoznać się
z nim podczas Expo Sweet. Dystrybutor podkreśla, że dzięki odpowiednim parametrom,
produkcja lodów jest przyjemna i bajecznie
prosta bez względu na jakość użytych surowców oraz recepturę. Kolejnym ułatwieniem są
programy sterujące automatem - ich obsługa
jest prosta i intuicyjna. Simply oferuje możliwość krótkiego cyklu mrożenia, co pozwala
na produkcję gęstych i jednolitych lodów przy
jednoczesnej oszczędności energii. Godzinna

produkcja jest bardzo elastyczna i porównywalna z poziomym frezerem tej samej klasy. Kolejny atut wymieniany przez Savpol to możliwość
szybkiego i całkowitego wyjęcia poszczególnych smaków lodowych. Dzięki temu resztki
lodów są usuwane, co w konsekwencji znacząco
usprawnia produkcję kolejnych smaków. Pokrywa Simply jest przezroczysta i ma na środku
otwór, przez który można wkładać składniki
(stałe i płynne). To z kolei pozwala na bieżącą
kontrolę cyklu produkcyjnego. Otwór do wydobycia lodów nie posiada kratki, co umożliwia
swobodne wydobycie twardych kawałków oraz
tworzenie dekoracji.

Barcode - elegancja
dla prawdziwych smakoszy
Kawa to nieodłączna towarzyszka słodyczy.
Nie dziwi zatem, że właśnie nowoczesny ekspres do kawy będzie premierą Expo Sweet na
stoisku firmy Cream. Ekspres Barcode charakteryzuje oryginalny design oraz efektowne
podświetlenie, które przyciąga spojrzenie oraz
zachęca klientów do skosztowania kawowych
pyszności. Urządzenie łączy w sobie łatwość
obsługi z wysoką jakością i bogactwem wyboru napojów na bazie kawy: od espresso, przez
Cappuccino, Latte Machiato, Caffe Latte do

gorącej czekolady. Regulowana wysokość wylewki pozwala na używanie zarówno filiżanek
jak i wysokich szklanek a automatyczny system czyszczenia ułatwi dbałość o higienę oraz
konserwację. Dzięki sprawdzonej konstrukcji
Barcode jest idealnym rozwiązaniem dla restauracji, hoteli, kawiarni, barów, stacji benzynowych oraz każdego miejsca, gdzie serwuje
się kawę. Jak zachęca dystrybutor - dzięki Barcode delektowanie się wyjątkowym smakiem
kawy stanie się czystą przyjemnością.

Belownica Orwak 3110
Podczas najbliższych targów Expo Sweet na
ekspozycji firmy Tomra Orwak Polska zobaczymy dwie nowe propozycje. Pierwszą
z nich jest Orwak 3110 - belownica do zagęszczania objętości odpadów typu karton,
papier, folia, puszki po żywności. Zajmuje
jedynie 0,5 mkw. podłogi, a jej zastosowanie pozwoli odzyskać 10 razy więcej miejsca zajmowanego przez odpady składowane
luzem. ORWAK 3110 zapewnia dwukrotnie
większą redukcję objętości w porównaniu
do urządzeń podobnego typu przy niewielkiej wielkości beli (700x500x600 mm)
i wadze 40-70 kg. Zastosowane rozwiązania
86 · BAKE&SWEET · 2012/2 (15)

w postaci funkcji autostartu, regulowanej wysokości beli oraz możliwość zmiany
siły nacisku podnoszą efektywność pracy,
jednocześnie uwzględniając indywidualne
preferencje użytkownika. Cechą unikalną
tego produktu jest szybka i intuicyjna obsługa oraz spójna, nowoczesna i estetyczna
konstrukcja. ORWAK 3110 należy do rodziny „cichych belownic”, co oznacza, że hałas
jaki wytwarza (63,5 dB) pozwala zastosować ją w każdym miejscu, nawet wówczas,
gdy obiekt sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi.
Opr. (dm)
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Zaawansowana technologia
konwekcyjno-parowa
Firma Rational zaprezentuje podczas targów Expo Sweet „najnowsze
osiągnięcie w dziedzinie technologii konwekcyjno-parowej”, czyli SelfCookingCenter® whitefficiency®. Rozwijające się segmenty rynku, takie
jak cukiernie czy kawiarnie, mogą dzięki niemu rozszerzyć asortyment
o dania przekąskowe. Możliwość pracy na małej powierzchni bez potrzeby zatrudniania dodatkowego, specjalistycznego personelu, prosta
obsługa i powtarzalność produkcji to szczególnie podkreślane przez
producenta cechy urządzenia. Multifunkcyjność urządzenia gwarantuje również korzyści w zakresie oszczędności wody, energii, co zaczyna odgrywać coraz większą rolę w kosztach produkcji. Jak zapewniają
przedstawiciele Rational, 40 lat doświadczenia oraz 50-proc. udział
marki w światowym rynku pieców konwekcyjno-parowych to gwarancja bezpieczeństwa obsługi oraz długiej żywotności przy bezawaryjnej
pracy. Urządzenie doskonale sobie radzi w realizacji skomplikowanych
procesów piekarsko-ciastkarskich dzięki kontroli wilgotności, idealnemu rozprowadzeniu gorącego powietrza w komorze - to rozwiązanie dla
każdej małej piekarni czy cukierni.

Electro Freeze 99T-RMT
Na stoisku słupskiej firmy Vegagastro nie zabraknie nowinek technologicznych. Jedną
z nich, szczególnie polecaną, jest najnowszy
automat marki Electro Freeze, a konkretnie
model 99T-RMT. To następca popularnego
88T-RMT i - jak podaje dystrybutor - w tym
jednym urządzeniu drzemie wiele możliwości
i udogodnień. Nowy Electro Freeze przystosowany jest do produkcji: lodów świderków,
lodów włoskich i jogurtów mrożonych (można wybrać jeden produkt na obu stronach np.
w dwóch smakach lub serwować dwa różne
produkty po jednym smaku). Opisywany
model posiada dwa agregaty - osobny agregat
obsługujący tylko lodówkę (w modelu 88 był
tylko jeden), dwa niezależne układy sterujące,
osobne dla każdej ze stron; funkcję auto-mycia czy spełniającą wymogi HACCP funkcję
nocnej konserwacji mieszanki. Do najważniejszych zalet 99T-RMT należą także czujnik
poziomu masy i automatyczna kontrola twardości lodów (zapobiega przemrażaniu i gwarantuje odpowiednią ich konsystencję). Dzięki
innowacyjnej budowie pompy prezentowany
Electro Freeze ma opcję dodawania zmiksowanych kawałków owoców do masy oraz możliwość zainstalowania licznika porcji.
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Baker poleca cudowną masę
kolorową
Wśród wielu produktów, jakie znajdziemy na stoisku firmy
Baker, jej przedstawiciele polecają szczególnej uwadze „Sweet Cudowną Masę”, wyprodukowaną z najszlachetniejszych
surowców przy wykorzystaniu wysoko zaawansowanej technologii. Jej walory hołdują jednocześnie najstarszym rzemieślniczym tradycjom południowych Włoch. Produkt cechują najcenniejsze zalety masy do dekorowania najbardziej
wymyślnych tortów weselnych, najwspanialszych okolicznościowych ciast czy rolad. „Sweet Cudowna Masa” zachowuje
bardzo dobry, naturalny smak i jest niezwykle elastyczna.
Masa może być formowana ręcznie lub mechanicznie. Można ją również mrozić bez utraty doskonałych parametrów.
Dostępna jest w kolorach: czerwona, żółta, niebieska, zielona
i czarna.

Chleb marchewkowy na zdrowie
To mieszanka, która od niedawna znajduje
się w ofercie Baker i - jak chwalą właściciele firmy - to z pewnością jedna z najlepszych
mieszanek niestandardowego pieczywa, jaką
ostatnio proponujemy klientom oczekującym
nowych, ciekawych smaków. Chleb marchewkowy to kompozycja prastarych mąk uprawianych w naturalnych warunkach. W połączeniu
z marchewką i słonecznikiem stanowi dosko-

nałe uzupełnienie zdrowego stylu życia. Marchew to zbiór wielu witamin z grupy B, wapnia, potasu, żelaza i miedzi a przede wszystkim
beta-karotenu, czyli prowitaminy A. Dzięki takiemu składowi marchew poprawia kondycję
skóry i oczu. I co bardzo ważne: 10 dag marchwi to tylko 10 kalorii.

Zentis wprowadza nowe
chrupiące posypki
Posypki oferowane przez firmę Zentis znaleźć można nie tylko w jogurtach lub serkach produkowanych na skalę przemysłową, gdzie stanowią
swoistą kropkę nad i. Coraz częściej i z powodzeniem wykorzystywane są
również jako dodatek do lodów, deserów oraz ciast. Przedstawiciele Zentis zapewniają, że możliwości kombinacji, różnorodność posypek oraz ich
szerokie zastosowanie sprostają wszelkim życzeniom. Chrupiące dodatki
produkowane są na wielu bazach, m.in. płatków kukurydzianych, chrupek
ryżowych czy biszkoptów. Bogactwo kształtów (kuleczki, gwiazdki i inne)
i zastosowanych polew (m.in. czekolada oraz jogurt), a także opcje ze środkami nabłyszczającymi lub bez nich dają spore pole do popisu w fantazyjnych dekoracjach. Chrupiące posypki od Zentis stanowić mogą także
składnik musli. Co istotne - dodatek ten nie rozpuszcza się na gotowych
produktach. Dostępne są jako m.in.: chrupkie kulki czekoladowe o smaku bananowym, mieszanka płatków kukurydzianych w czekoladzie, mieszanka kulek czekoladowych, chrupkie kulki czekoladowe oraz mieszanka
gwiazdek czekoladowych.
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Ciasto drożdżowe Truskawkowe
Crispearls™ Callebaut
KARLSBADER
Na Expo Sweet firma
Bakels Polska przygotowała sporo nowych produktów. Pisaliśmy o nich
także w poprzednim numerze magazynu. Tym
razem
przedstawiamy
KARLSBADER - kompletną mieszankę cukierniczą do produkcji ciast
drożdżowych. Surowiec
jest bardzo atrakcyjnym komponentem dla wszystkich producentów
dbających o stałą i wysoką jakość wytwarzanych wyrobów.

Pieczywo ZIEMIAŃSKI
SŁODOWY MIX
Proponowany przez Bakels „Ziemiański Słodowy Mix” to z kolei baza
do wyrobu szwedzkiego pieczywa żytniego, pochodzącego z południowej prowincji Skane, z charakterystyczną słodką nutą.
Mieszanka ta, o szerokiej gamie zastosowań do produkcji pieczywa
ciemnego, wyjątkowo łatwo łączy się z innymi składnikami uwydatniającymi smak gotowych wypieków, takimi jak: rodzynki, suszona śliwka,
orzechy włoskie, daktyle czy owoce południowe. Pieczywo to charakteryzuje się wyjątkowym kształtem zachowywanym od wieków. Dzięki
specjalnej recepturze mieszanki wypieki utrzymują długą świeżość. Receptura na Chleb Ziemiański Słodowy jest wzbogacona o słód jęczmienny BAKMALT BAKELS, który nadaje pogłębiony kolor, połysk i chrupkość skórki oraz doskonały, przyjemny smak i wyjątkowy aromat. Słód
wzbogaca pieczywo również w cenne białko, cukry proste i składniki
mineralne, a także wpływa na wydłużenie świeżości i ogranicza tempo
czerstwienia.

Doskonale znana cukiernikom
marka Callebaut przygotowała
na targi truskawkową nowość,
czyli „Truskawkowe Crispearls”™.
Chrupiący, opieczony herbatnik
ukryty pod powłoką o wyśmienitym, intensywnym owocowym smaku tworzy doskonałe
wykończenie każdego „dzieła”.
Te lśniące, niewielkie perły,
przypominające wyglądem kawior, idealnie nadają chrupiącą,
zaskakującą strukturę każdej cukierniczej kreacji. Dekoracje nadają się idealnie na powierzchnie
pokryte glazurą, marmoladą czy
kremem. Wspaniale komponują
się z lodowymi deserami. Dostępne są także w wariantach z ciemną, mleczną i białą czekoladą. Jak deklaruje firma Barry Callebaut - Crispearls™ to wyśmienity, chrupiący przysmak dla klientów, którzy mogą się nim cieszyć o każdej porze dnia.

Ser twarogowy
sernikowy z Kalisza
Znajdujący się w ofercie OSM Kalisz ser twarogowy sernikowy wytwarzany jest metodą ultrafiltracji, co pozwala zachować w produkcie
wszystkie białka mleka łatwo przyswajalne przez organizm. Ser posiada
jednolitą, zwartą konsystencję i barwę od białej do lekko kremowej. Stosowany jest przede wszystkim do wypieku serników, a jego walory zostały docenione przez specjalistów na targach EuroGastro 2008, Baltpiek
2010 oraz Polagra-Food 2010, gdzie otrzymał nagrody i wyróżnienia. Zawartość wody maks. 75 proc., zawartość tłuszczu: 14 (55 proc. w suchej
masie). Ser pakowany jest w wiadra o wadze 10 kg.
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Obrazki cukrowe
- alternatywa dla dekoracji
opłatkowych
Nową propozycją w ofercie Dekorpolu będą
podczas targów obrazki cukrowe do dekoracji
ciast. Obrazki wykonane z miękkiej masy cukrowej są odporne na wilgoć, a po ułożeniu na

cieście pozostają miękkie i elastyczne, zachowując swój kształt i kolor. Idealne do stosowania na torty z bitą śmietaną. Dostępne w formacie A4 oraz okrągłe, o średnicy 20 cm.

Mieszanka cukiernicza - Biszkopt Extra
Biszkopt Extra to produkowana przez
Lesaffre Polska mieszanka do wyrobu ciast
biszkoptowych, której użycie nie tylko skraca
czas produkcji, ale również niweluje ewentualne zagrożenia produkcyjne. Biszkopt Extra
gwarantuje wysoką i niezawodną jakość
produktu końcowego bez względu na jego
rodzaj. Produkt ten stanowi doskonałą bazę
dla rantów, korpusów, rolad oraz wszelkiego

rodzaju ciast na bazie ciasta biszkoptowego.
Biszkopt Extra cechuje delikatny i puszysty
miękisz oraz jednorodna struktura ciasta.
Doskonale sprawdza się przy produkcji rolad, gdyż ciasto wykazuje dużą elastyczność
przy zwijaniu. Użyty na spody przyjmuje
dużą ilość syropu. Dozowanie: gotowa mieszanka Biszkopt Extra bez dodawania mąki.
Opakowanie: 25 kg

Słodkie naleśniki
od EIPRO

Mieszanka cukiernicza
- Czekoladowe Extra
Lesaffre proponuje również wyjątkowo aromatyczną mieszankę do
wyrobu ciast biszkoptowo-tłuszczowych o smaku czekoladowym. To
mieszanka, na bazie której możemy przyrządzić ciasto o intensywnym
czekoladowym aromacie i niepowtarzalnym smaku. Dzięki swoim
właściwościom: puszystemu i wilgotnemu miękiszowi a jednocześnie
dużej stabilności Czekoladowe Extra od Lesaffre może być wykorzystywane jako podstawa najróżniejszych receptur i z pewnością zadowoli wyszukane gusta klientów. Jego mocny czekoladowy aromat oraz
wilgotny, puszysty miękisz to tylko nieliczne z atutów tego ciasta. Dozowanie: gotowa mieszanka Czekoladowe Extra bez dodawania mąki.
Opakowanie 25 kg.
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Firma EIPRO - producent przetworów jajczarskich oraz produktów
typu convenience na bazie jaj - poszerzył swoją ofertę o naleśniki. Występują w trzech wariantach: bez nadzienia, z nadzieniem jabłkowocynamonowym oraz wiśniowym. Naleśniki EIPRO to produkt mrożony, a wartymi podkreślenia zaletami - poza walorami smakowymi - są
łatwość i szybkość ich przygotowania. Co ważne: produkt poddaje się
regeneracji w kuchence mikrofalowej lub piecu konwekcyjnym. Grupą docelową produktu, poza kanałem Horeca, są właściciele lodziarni
i kawiarni.
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American Donuts

My Muffins

Z amerykańskiego rynku prosto do oferty
CSM Polska trafiły również autentyczne, tradycyjnie amerykańskie donuty, które przebojem zdobywają europejskich konsumentów.
Polski oddział CSM poleca ogromną różnorodność donutów: od czekoladowych po
wspaniale owocowe. Każde atrakcyjnie dekorowane, z bajecznymi nadzieniami. American
Donut to smaczna alternatywa dla tradycyjnych pączków, zwłaszcza z uwagi na wydłużoną świeżość produktu.

CSM Polska zaprasza gości Expo Sweet do
zapoznania się ze swoją nową ofertą, wśród
której znajdują się m.in. przepyszne, duże
muffiny - mocno czekoladowe lub owocowe.
Przygotowane zostały w oparciu o oryginalne
amerykańskie receptury. Delikatne nadzienie zawarte w soczystej masie, zamknięte jest
w charakterystycznej formie. Apetycznie, bogato zdobione zachęcają konsumentów do zakupu. CSM Polska poleca szeroki asortyment
muffinów, trafiających w różne preferencje.

Płynne granity od AKO
Bydgoska firma AKO poszerza swoją ofertę
o kolejne, interesujące produkty, które m.in.
zobaczymy w Warszawie: GRANITY W PŁYNIE. Do wyboru jest sześć smaków: cytrynowy, pomarańczowy, malinowy, jagodowy, kiwi
i miętowo-jabłkowy. Wygodna płynna konsystencja pozwala na łatwe zastosowanie tych
produktów, a zalecane rozcieńczenie czyni je
ekonomicznymi (używa się około 1 litra koncentratu na 5 litrów wody). Można przygotować z nich nie tylko granitę - mrożony deser,
ale również napoje chłodzone (1 litr koncentratu na 8 litrów wody). Granity w płynie kuszą intensywnymi, ładnymi barwami. Mają

świetnie skomponowany smak, długo pozostający w ustach. Kosztując je czuje się ,,lato”. Doskonale orzeźwiają w upalne dni i nie tylko.

Dekoracja Liście Mimoza
Inną nowością proponowaną na Expo Sweet
przez Barbara Luijckx jest premiera tej firmy
w asortymencie dekoracji pod nazwą Liście
Mimoza. Podobnie jak opisana niżej piłka,
mimoza również wykonana jest z belgijskiej
czekolady. Dekoracja nadaje się idealnie do
wykańczania tortów, ciast oraz deserów.

Czekoladowa piłka nożna
Jak w przypadku wielu dziedzin życia, także
i w naszej branży nie brakuje pomysłów związanych z mistrzostwami Euro 2012. Jedną
z nich znajdziemy w nowej ofercie firmy Barbara Luijckx. Piłka wykonana jest z prawdziwej, belgijskiej czekolady i z pewnością może
stać się doskonałym gadżetem reklamowym,
prezentem oraz dekoracją.

Zebrał i opracował:
(dm)

SPEEDY - lody
przyszłości
Speedy to lody przyszłości dostępne już dziś - tak
zapowiadają je dystrybutorzy z firmy Arlekino.
Zapewniają również, że jest to produkt dla tych lodziarzy, którzy chcą nadążyć za zmieniającym się
rynkiem, utrzymać najwyższą jakość a przy tym
dobrze zarobić. Na dzisiejszym rynku lodów tradycyjnych wygra ten, kto zaproponuje wysoką jakość, duży wybór i rozsądne ceny. W te wymagania
doskonale wpisują się SPEEDY. Dzięki nim można
dużo zaoszczędzić tam, gdzie koszty są najwyższe na ludzkiej pracy, zakupie drogich maszyn oraz zużyciu energii. Ponadto dzięki SPEEDY już nie zmarnujemy niewykorzystanych surowców, znacząco
ograniczymy koszty
m a g a z y n ow a n i a ,
unikniemy kosztownych pomyłek w recepturach, a lody będziemy
produkować tylko w takiej ilości, jaką akurat
możemy
sprzedać.
Warto się nimi zainteresować podczas
Expo Sweet.
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GREEK YOGHURT ARABESCHI®
Łódzka firma Pre Gel zaprezentuje podczas targów sporo premier.
Jedną z nich jest GREEK YOGHURT. Tradycja jogurtu firmy Pre
Gel sięga roku 1985 i mimo tylu lat niegasnącej popularności - podkreśla producent - smak ten ciągle daje wiele możliwości. Tym razem jest to nowa odmiana smakowa, wzorowana na prawdziwym
greckim jogurcie. Charakterystyczna kwasowość a jednocześnie
delikatność greckiego jogurtu znalazła swoją wierną kopię w nowej
ofercie firmy Pre Gel. Idealna, zwarta i kremista konsystencja może
być doceniona zarówno przy produkcji lodów z automatu jak i lodów gałkowych. Dozowanie: 400 g/litr. Opakowanie: karton 12,8 kg
(8 toreb x 1,6 kg).

PINOPINGUINO NERO
Kolejną nowością, jaką zobaczymy na stoisku Pre Gel, będzie
czekoladowe Pinopinguino Nero. Rodzina popularnego variegato o smaku kremu orzechowo-czekoladowego stale się powiększa, zdobywając coraz to więcej swoich wielbicieli. Dołączyła do
niej nowa propozycja o smaku ciemnej, gorzkiej czekolady, która - jak cała grupa produktów ARABESCHI® - utrzymuje swoje właściwości oraz konsystencję także w temperaturach ujemnych. Polecany do warstwowego przekładania w kuwetach
z wieloma odmianami smakowymi lodów. Opakowanie: karton 6 kg
(2 puszki x 3 kg).

ARABESCHI®
ELDERBERRY
Oczekiwany już od dawna, znany świetnie
smak czarnego bzu nareszcie pojawił sie
w ofercie lodziarskiej firmy Pre Gel w grupie ARABESCHI®.
Ten premierowy produkt przygotowany został przez producenta z myślą o Expo Sweet
2012. Walory smakowe czarnego bzu oraz
jego właściwości zdrowotne, doceniane dotychczas przez przemysł farmaceutyczny,
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wzbogacą ofertę rzemieślniczych producentów lodów. ARABESCHI® ELDERBERRY to
pełne owoce czarnego bzu zatopione w naturalnym, gęstym syropie.
Polecany
szczególnie
jako
dodatek
smakowy do lodów jogurtowych oraz
o smaku sernika. Opakowanie: karton
6 kg (6 butelek x 1 kg).
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Specjalności
marki Elenka
Po raz kolejny już podczas warszawskich targów firma Polmarkus zaproponuje nowość spod znaku Elenka. Propozycją na
sezon 2012 będzie m.in. pasta Pistacchio ORO VERDE. Pasta
powstaje ze starannie wyselekcjonowanych orzechów rosnących na zboczach sycylijskiego wulkanu Etna, a jej skład stanowią utarte pistacje bez jakichkolwiek dodatków smakowych.
ORO VERDE Elenka nadaje się nie tylko do produkcji lodów;
świetnie sprawdza się również w kremach, musach, ganaszach
czy biszkoptach. Produkt został wybrany do konkursu „Smak
2012 Roku” na targach Gelatissimo we włoskim Longarone.
Uzupełnieniem pasty jest topping pistacjowy. Na Expo Sweet
zaprezentowane będą także inne propozycje smakowe zarówno past jak i toppingów. Warto dodać, że Polmarkus jest wyłącznym dystrybutorem tej włoskiej marki w Polsce.

Tulipany z WAFLEXU
Przyjazna
Słodycz, po
którą warto
sięgnąć!
Dość niestandardowo ZT Kruszwica SA jako
nowość będzie promować w Warszawie swój
program Przyjazna Słodycz. Pomimo że
przedsięwzięcie jest realizowane już od kilku
miesięcy, jest także stale wzbogacane o nowe
możliwości i z pewnością warto się nim zainteresować. Przyjazna Słodycz to ogólnopolski program promujący wyroby cukiernicze
odpowiadające najnowszym trendom świadomego odżywiania się. Skupia cukiernie,
dla których wysoka jakość składników jest
szczególną wartością. Przystąpiło do niego
już ponad 180 zakładów cukierniczych z 760
punktami sprzedaży w całej Polsce. Wyroby
oznaczone znakiem Przyjazna Słodycz to - jak
mówią nam przedstawiciele firmy Kruszwica
„nie tylko słodka przyjemność, ale również
moc wartościowych składników: przyjaznych
tłuszczów z linii Prima i Maestro oraz mąki
graham, miodu, ziaren słonecznika, pestek
dyni, orzechów itp.
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Jak spodziewają się producenci - to będzie hit
2012 roku. Wafel do lodów w kształcie prawdziwego kwiatu tulipana? Oczywiście, że to
możliwe. Podczas Expo Sweet będzie można
przekonać się o tym, odwiedzając ekspozycję
firmy Waflex z Radzymina. Wafelek przeznaczony jest zarówno do lodów tradycyjnych jak
i z automatu. Co niezwykle istotne, tulipany
jako wzór produkcyjny zostały zastrzeżone
przez producenta w Unii Europejskiej.

Przenieś się do świata
kolorów. Uruchom
wyobraźnię!
LOVE POPS - ciasteczkowe lody na
patyku to propozycja firmy Zeelandia na Walentynki i sprzedaż całoroczną. Ich produkcja odbywa się na
bazie miksu Muffiny Amerykańskie
lub Muffiny Amerykańskich Choco
w specjalnie przygotowanych do tego
celu formach o różnych kształtach.
Do dekoracji producent poleca polewy
Satina oraz Czekoladowe Pailette i Perełki. Gotowe LOVE POPS to pyszne,
delikatne ciasto waniliowe lub czekoladowe, oblane gęstą polewą ze słodkimi dodatkami.

Margaryny
z Kruszwicy
dla wymagających

Podczas targów na stoisku firmy Kruszwica będzie można zapoznać
się z całą linią nowych margaryn sygnowanych marką Prima. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na ich temat. Linia PRIMA to - jak informuje producent - „najwyższej klasy margaryny odpowiadające światowym trendom (bez tłuszczów utwardzonych)”.
Ich właściwości użytkowe porównywalne są z tradycyjnymi margarynami. Dzięki wyjątkowej kompozycji osnowy tłuszczowej margaryny zawierają śladowe ilości izomerów trans - poniżej 1 proc.
Co z pewnością zainteresuje wielu z państwa Akademia Mistrza
Kruszwicy przygotowała kompleksowy program wsparcia marketingowego dla cukierni chcących wzbogacić swoją ofertę o wyroby
produkowane właśnie na margarynach PRIMA. O szczegóły prosimy pytać przedstawicieli handlowych producenta.
PRIMA PUFF PASTRY - margaryna przeznaczona do produkcji
wszelkiego rodzaju ciast listkujących (francuskich i półfrancuskich). Swoją ciepłą, maślaną barwę zawdzięcza beta-karotenowi
(prowitaminie A) obecnemu w jej składzie. Płyta 2x5 kg.
PRIMA CUKIERNICZA - margaryna przeznaczona do wypieku
szerokiej gamy ciast. Doskonale napowietrza się. Skład margaryny
został wzbogacony o ważny żywieniowo składnik jakim jest beta
karoten. Blok 10 kg

Szczegółowe informacje na temat prezentowanych produktów
będzie można uzyskać od wystawców podczas
IV Targów Expo Sweet w dniach 21-23 lutego 2012.

reklama

PRIMA KREMOWA - margaryna przeznaczona do przygotowywania kremów i mas cukierniczych. Doskonale łączy się z masłem oraz
innymi dodatkami. Wyjątkowy aromat nadaje przyjemny śmietankowo maślany smak i zapach. Blok 10 kg.
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Czy Twój dostawca
zna najnowsze trendy?

Czego piekarnia i cukiernia oczekuje od swojego dostawcy surowców i komponentów?
Na pewno wysokiej jakości, dobrej ceny, terminowości dostaw i korzystnych
warunków płatności. Ale dziś, gdy trzeba nie tylko gonić, ale i wyprzedzać
konkurencję, dostawca surowców i komponentów może być także świetnym doradcą
w zakresie trendów obowiązujących w branży.

Gdy piekarz i cukiernik musi skupić się na
produkcji, często trudno mu znaleźć czas, by
jeździć na imprezy targowe w kraju, a tym
bardziej za granicę. Z drugiej strony wszyscy
wiedzą, że w tej branży wciąż pojawiają się
nowości, bo tego dziś oczekuje konsument.
Jeśli naszym dostawcą jest świetnie zorientowany na rynku producent działający globalnie, tak jak firma CSM, mający szerokie

spojrzenie na to, co dzieje się w światowym
piekarstwie i cukiernictwie, jesteśmy na wygranej pozycji. To od niego możemy uzyskać
fachową poradę, co obecnie dobrze się sprzedaje, jakie wyroby są popularne za granicą
i które z nich przebojem wejdą do Polski.
W internecie, czasopismach, programach
telewizyjnych tyle pisze się i mówi choćby
o przebojowych muffinkach, cup cakes i baj-

Tradycyjne, amerykańskie donuty zdobywają przebojem także
europejskich konsumentów.
Fot. CSM
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glach. Pojawiają się one w amerykańskich
firmach, a potem konsumenci pytają o nie
zaskoczonych cukierników.
- Współpracując z nami można wykluczyć
ten element zaskoczenia - mówi Tatiana
Brzezińska, przedstawiciel firmy CSM Polska. - O tego typu nowinkach wiemy często
z wyprzedzeniem. Nasi specjaliści obserwują rynek i na bieżąco opracowują nowe re-

Amerykańskie Bajgle - bez nich nie będzie mógł obejść się żaden bar
kanapkowy czy restauracja proponująca szybkie przekąski.
Fot. CSM

dodatki i surowce
ceptury, wychodząc do klienta z gotowymi mieszankami często jako
pierwsi na rynku, wyprzedzając o krok konkurencję.
Dowodem na to są najnowsze produkty grupy CSM Polska, tj. przygotowane w oparciu o oryginalne amerykańskie receptury gotowe
mieszanki do produkcji czekoladowych lub owocowych muffin - MyMuffins albo autentyczne, tradycyjnie amerykańskie donuty American Donuts, które zdobywają przebojem także europejskich konsumentów. Te drugie spotykają się ze szczególnym zainteresowaniem
cukierni w tym roku przy okazji zbliżającego się Tłustego Czwartku.
Są bowiem nie tylko świetną alternatywą dla tradycyjnych pączków,
ale mają tę zaletę, że charakteryzują się wydłużoną świeżością.
Tematem numer jeden w światowym cukiernictwie są oczywiście
Cup Cakes, czyli minibabeczki, które właściwie można nazwać małymi torcikami
- To deser najczęściej wybierany przez kobiety, które nazywają cup
cakes „drobną chwilą przyjemności” - mówi Tatiana Brzezińska. Wciąż wielu cukierników podpytuje jak je robić, zastanawia się, czy
wprowadzić je do oferty. Moim zdaniem, obserwując to co dzieje się
za granicą, nie ma chwili do zastanowienia. To świetnie sprzedający
się produkt, praktycznie pakowany, łatwy do serwowania i co ważne
dla klienta - bez sztucznych dodatków i konserwantów. Nasze produkty Kate’s Cake Cup Cake to młoda, innowacyjna marka na rynku
europejskim, która zrobiła już wielką karierę. Mogę ją w kilku słowach określić: szeroki wybór smaków z lekkim kremem i zmysłową
dekoracją.
Co jeszcze będzie modne w tym sezonie? O co będą pytać wielbicielki
amerykańskich seriali?
- Na pewno American Cookies, czyli autentycznie amerykańskie,
trendowe ciastko wprost z nowoczesnego coffee shop’u. Duże, okrągłe, kruche z zewnątrz, a miękkie i soczyste wewnątrz - opowiada Tatiana Brzezińska. - Ale kolejny ważny trend to alternatywa dla tradycyjnego pieczywa, czyli American Bagels. Bez niego nie będzie mógł
się obejść żaden bar kanapkowy czy restauracja proponująca szybkie przekąski. Bajgle wyprodukowane według oryginalnej receptury
gwarantują nie tylko świetny smak, ale też idealnie okrągły kształt.

CSM Polsk a
jest jednym z czołowych producentów i dystrybutorów dodatków piekarniczo-cukierniczych na polskim rynku, należącym do międzynarodowej Grupy CSM z Holandii - światowego lidera w tej branży.
Firma CSM Polska istnieje od 1991 roku i swoją mocną pozycję na
rynku polskim osiągnęła w produkcji i dystrybucji dodatków piekarniczych, które są nadal systematycznie rozwijane poprzez udoskonalanie istniejących oraz wprowadzanie nowych produktów.
Dystrybucja produktów firmy odbywa się poprzez renomowane hurtownie, przy których pomoc technologiczną zapewniają przedstawiciele/technolodzy CSM Polska.
Firma CSM Polska jest corocznym laureatem konkursu GAZELE BIZNESU, organizowanego przez czasopismo Puls Biznesu. Natomiast
w roku 2008 otrzymała prestiżową nagrodę DIAMENTY FORBES’A,
przyznawaną przez miesięcznik Forbes dla firm, które w ostatnich
trzech latach działalności dynamicznie zwiększały swoją wartość na
rynku.
CSM Polska oferuje:
- dodatki piekarskie,
- dodatki cukiernicze,
- margaryny i tłuszcze dla profesjonalistów,
- produkty mrożone.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
Tatiana Brzezińska
e-mail: tatiana.brzezinska@csmglobal.com
tel. kom. +48 604 425 666

(artykuł promocyjny)
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