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Na początku
był pomysł,

Trima - niemieckie linie do bułek
dla przemysłu i rzemiosła

... a potem długie rozmowy z branżą i miesiące przygotowań, by stworzyć formułę
dla nowego projektu: pierwszego tak rozbudowanego pod względem funkcjonalności portalu
oraz poradnika drukowanego o nowym obliczu - obliczu Mistrza Branży.
„Mistrz Branży” jako portal oferuje nowe, niespotykane możliwości komunikacji, efektywne
narzędzia wymiany informacji i multimedialnych prezentacji. To pierwsze takie medium, które
jest otwarte dla wszystkich beneficjentów branży: przedsiębiorców, przedstawicieli cechów
LINIE DO BUŁEK - TRIMA
2-rzędowe oraz 4-/ 5- i 6-rzędowe

i stowarzyszeń, dostawców, pracowników, nauczycieli oraz uczniów.
„Mistrz Branży” to nie tylko interaktywna platforma łącząca wszystkich uczestników. To
również fachowe źródło informacji z pierwszej ręki. Do współpracy zaprosiliśmy bowiem
świetnych specjalistów i pasjonatów, którzy dbają o wysoki poziom merytoryczny publikacji
z zakresu technologii. Z drugiej strony mamy ekspertów, którzy orientują się w kwestiach
biznesowych i dostarczają bieżące informacje z tej dziedziny.
W naszej formule jest też miejsce na promowanie ciekawych i nowych inicjatyw w branży
i dla branży. Dlatego cechy, stowarzyszenia i instytucje, które działają na rzecz tej branży,
mogą publikować własne wiadomości na bezpłatnych podstronach w portalu (nie wyłączając
naszego poradnika). Nie ukrywamy, że oczkiem w głowie jest dla nas młodzież i wszystkie
przedsięwzięcia do niej skierowane. Co więcej, chcemy bliżej prezentować młodych adeptów
i w ten sposób promować zawód i pokazywać, że warto mieć konkretny fach w ręku.
To tylko część naszych możliwości – w czasopiśmie ogranicza nas miejsce, ale zdecydowanie

Automat do bułek
- zakres wag. 40-120g

więcej oferujemy w portalu www.mistrzbranzy.pl.
Portal „Mistrz Branży” ruszył dokładnie o północy 2 stycznia 2012 r. i zaczyna nabierać
rumieńców. Dzisiaj wręczamy Państwu pierwsze wydanie naszego poradnika „Mistrz Branży”.
Bez zaangażowania autorów i partnerów biznesowych nie stworzylibyśmy nowego tytułu,
dlatego dziękujemy im za zaufanie, wsparcie i przede wszystkim za ciepłe przyjęcie.
Mamy nadzieję, że pasja, z jaką tworzymy nową jakość, spotka się z pozytywnym odbiorem
całej branży. Zrobimy wszystko, by „Mistrz Branży” jako portal i poradnik spełnił oczekiwania
branży, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie oraz opinie, ale przede wszystkim na
współpracę!

Redakcja

Dzielarka 2-komorowa Trima TA
- do chleba pszennego, mieszanego i żytniego
- zakres wag. ok.: 110 - 1250 g
- wydajność 1300 - 3000 szt./h

Głowica 2-rzędowa ze stemplarką

ul. Poznańska 75, 62-040 Puszczykowo k./Poznania
tel. +48 61 833 54 18, fax. +48 61 624 28 18
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Mistrz Branży

"Mistrza Branży"
czyli kto m.in. dla nas pisze

Marzena Rutkowska-Kalisz

Marzena Miodońska-Winkler

poznanianka, dziennikarka z 30-letnim doświadczeniem, związana z Telewizją Poznań, a także
rzeczniczka prasowa Izby Rzemieślniczej w
Poznaniu. Uwielbia podróże - zwłaszcza te pod
żaglami, ceni dobrą muzykę i długie, leniwe
pogawędki z przyjaciółmi zgromadzonymi wokół
stołu zastawionego... słodkościami. Z wielu
pieców już jadła chleb,... ale wciąż uparcie
twierdzi, że najlepszy jest ten w Polsce.

nasz dyżurny psycholog, psychoterapeuta,
doradca zawodowy i trener w jednej osobie.
Zadba nie tylko o psyche, ale też o somę
naszych czytelników, podpowiadając, np. jak
rozładować stres. Absolwentka Uniwersytetu
Śląskiego, biegły sądowy. Zainteresowania
zawodowe to: terapia rodzin, psychologia
sądowa, prowadzenie szkoleń, rzeźba.

Michał Rusek

Anna Sacharczuk

kiedy nie zajmuje się marketingiem czy
zarządzaniem, to bawi się fotografią…
reklamową. Naszym czytelnikom da się poznać
jako rzutki spec, który bezkrwawo rozprawia
się z demonami marketingu, pokaże, jak
można korzystnie (marketingowo) zmieniać
mniejsze czy większe piekarnie i cukiernie,
a nawet poda przepis na idealną firmę.
Branżę piekarsko-cukierniczą zna jak mało kto
- doświadczenie zyskał w Dziale Marketingu
firmy Credin Polska Sp. z o.o. Obecnie działa
na własną rękę, zaczął też pisać do „Mistrza
Branży”.

to nasza specjalistka od czekolady, a dokładnie
od pralin. Na co dzień komponuje nowe
czekoladowe smaki, nadzienia oraz praliny w
Dziale Rozwoju Nowego Produktu w międzynarodowej firmie z ponad 150-letnią tradycją.
Pracę z czekoladą, pralinami i cukierkami do
żucia rozpoczęła w 2006 r. Podczas wakacyjnych
wojaży zagląda do lokalnych sklepów, oczywiście na półki z wyrobami cukierniczymi, gdzie
szuka ciekawych smaków, wzorów i pomysłów
do własnej pracy, a raczej pasji. Ukończyła
technologię żywności i żywienia człowieka na
Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Wioletta Bogusz-Kaliś

Justyna Gul

z wykształcenia dietetyczka, z wyboru specjalistka ds. bezpieczeństwa żywności. W Instytucie Żywności i Żywienia opiniowała suplementy
diety, później opiniowała akty prawne polskie
i UE dotyczące żywności. Brała też udział w
pracach Komisji Europejskiej w zakresie nowej
żywności. Od dwóch lat pracuje w firmie Jars
Sp. z o.o., gdzie dała się poznać jako dobry
szkoleniowiec. Zmiany na etykiecie, zagadnienia
nowej żywności to jej chleb powszedni. Autorka
licznych publikacji w czasopismach branżowych.

dziennikarka, która specjalizuje się w tematach
związanych z biznesem, marketingiem i zarządzaniem; prywatnie miłośniczka dobrej literatury
i nowych smaków. Justyna na bieżąco będzie
informować i doradzać w kwestiach ZUS-u i efektywnego zarządzania firmą na łamach naszego
poradnika, a także w portalu „Mistrz Branży”.
Ponieważ hoduje w sobie mola książkowego, w
ramach „Biblioteki MB” zajmie się wyszukiwaniem
i podsuwaniem naszym czytelnikom ciekawych
tytułów, nie tylko z zakresu technologii.

Jarosław Żabówka

Aneta Marciniak

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w
tworzeniu i wdrażaniu polityki bezpieczeństwa
danych osobowych w administracji publicznej
i przedsiębiorstwach prywatnych. Na co dzień
administrator bezpieczeństwa informacji,
audytor normy ISO 27001 i menadżer systemów
informatycznych. Popularyzuje zagadnienia
ochrony danych osobowych, aktywnie uczestnicząc w budowaniu polskiej społeczności
administratorów bezpieczeństwa informacji.
Współorganizator „Internetowych Spotkań ABI”.

jako doświadczony dietetyk i żywieniowiec
wie wszystko o roli żywności i jej wpływie na
zdrowie człowieka. Dla nas będzie się zajmować
zagadnieniami związanymi oczywiście ze
spożyciem pieczywa, jego wartościami zdrowotnymi oraz surowcami, z jakich powstaje. Na
bieżąco śledzi trendy w spożywaniu pieczywa
w odniesieniu do współczesnych zaleceń
żywieniowych. Ukończyła SGGW na kierunku:
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.
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Krzysztof Wysłucha
oraz Piotr Burzawa

Andrzej Kujawiński

tandem, który tworzy silne wsparcie „Małej
Akademii Mistrzostwa Zawodowego”, teraz
wesprze „Mistrza Branży”. Krzysztof Wysłucha
jest mistrzem cukierniczym i piekarniczym z
wieloletnim doświadczeniem, który ukończył
Politechnikę Śląską na Wydziale Organizacji i
Zarządzania. Razem z ojcem prowadzi piekarnię
w Rybniku. Piotr Burzawa to doświadczony
cukiernik, laureat Pucharu Lesaffre, który na
co dzień kieruje produkcją w Piekarni-Cukierni
Wocławek w Katowicach. W „Mistrzu Branży”
będą nie tylko propagować ideę MAMZ, ale też
zajmą się recepturami, nie zawsze tradycyjnymi.

w branży działa od 15 lat. Zaczynał jako
specjalista ds. technologii w dużej piekarni,
następnie przez 13 lat czuwał nad rozwojem
nowych produktów w Zeelandii, gdzie
specjalizował się w substancjach dodatkowych
dla przemysłu piekarskiego, głównie w
zakresie enzymów. Teraz na własny rachunek
eksperymentuje z różnego rodzaju zakwasami
piekarskimi, dlatego naszych czytelników
wprowadzi w tajniki smaku, zapachu, świeżości
pieczywa w oparciu o procesy fermentacji i
naturalne składniki żywności. Nacisk kładzie
na czystą etykietę, naturalny charakter chleba,
pełnego smaku i długiej świeżości.

Piotr Ławrowski

Michał Kociszewski

jego przygoda z czekoladą zaczęła się jeszcze
na studiach, kiedy w czasie wakacji w jednej z
kolońskich cukierni ręcznie dekorował czekoladki.
Dziś, podobnie jak Anna Sacharczuk, kreatywnie
pracuje nad nowymi wyrobami czekoladowymi
w międzynarodowej firmie. Produkcja pralin w
warunkach przemysłowych nie ma przed nim
tajemnic i tym właśnie będzie się zajmował na
łamach „Mistrza Branży”. Absolwent Wydziału
Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.

od 17 lat związany z branżą dodatków do
żywności, propagator wszystkiego, co naturalne.
Zaczynał od aromatów spożywczych w firmie
Pollena-Aroma, obecnie pod szyldem firmy Etol
doradza producentom przetwórstwa spożywczego i
przekonuje do naturalnych dodatków smakowych.
Absolwent Wydziału Chemicznego PW, Wydziału
Zarządzania i Marketingu WSZiP, a przede wszystkim doktor nauk ekonomicznych na Wydziale
Ekonomii SGGW. W wolnym czasie instruktor w
stopniu harcmistrza, pasjonat fotografii.
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www.MistrzBranzy.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żaden z utworów zawartych w czasopiśmie (w całości ani w części) nie
może być bez pisemnej zgody Wydawcy wykorzystany lub użyty na
jakimkolwiek polu eksploatacji, w tym nie może być w jakikolwiek sposób
powielany ani rozpowszechniany (w tym w formie elektronicznej, przez
digitalizację, publikacje i rozpowszechnianie w Internecie). Wykorzystanie
utworów bez zgody podlega odpowiedzialności prawnej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo do skracania i adiustacji tych tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Wszelkie znaki firmowe i towarowe oraz zrzuty ekranowe są zastrzeżone
przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
W czasopiśmie wykorzystano zdjęcia przesłane przez autorów oraz z
płatnego serwisu www.123rf.com
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Załóż konto!

miejsce na Twoją reklamę

Zarejetruj darmowe konto i uzupełnij dane dotyczące swojej działalności, a dostaniesz 6-miesięczną prenumeratę (piekarze, cukiernicy,
lodziarze) drukowanego poradnika "Mistrz Branży" i wpis do katalogu
firm (dostawcy dla branży, hurtownie).

miejsce
na Twoją
reklamę

Rotator - miejsce, w którym wyświetlają się wszystkie najważniejsze informacje branżowe, ale także artykuły merytoryczne, receptury, relacje itp. Publikuje je zarówno
Redakcja, jak i nasi partnerzy posiadający konta biznesowe - Premium i Komfort. Dzięki
przejrzystemu interfejsowi panelu administracyjnego każdy użytkownik może w prosty
sposób zarządzać swoimi wpisami.

Hurtownie partnerskie, czyli dystrybutorzy drukowanego poradnika "Mistrz Branży",
mogą publikować na swoich podstronach informacje o promocjach, przecenach, pokazach itp. Tytuły najnowszych wpisów pojawiają się na stronie głównej.

Witold Tabaka

Darmowe ogłoszenia drobne - krótka treść, w której zawarta jest oferta kupna,
sprzedaży, zamiany, nie dotycząca działalności podmiotów gospodarczych. Ogłoszenie
drobne może zamieścić WYŁĄCZNIE użytkownik zarejestrowany jako Piekarz, Cukiernik,
Lodziarz, Cech i Stowarzyszenie (schemat dostępny na portalu).

miejsce
na Twoją
reklamę

Posiadacze kont biznesowych Premium i Komfort mogą nie tylko zamieszczać swoje
produkty i usługi w multimedialnym Katalogu produktów i usług w portalu "Mistrz
Branży", ale i promować je na stronie głównej w ramach tzw. Prezentacji produktów.
Dodatkowo posiadacze tych kont (oraz konta Eko) mogą zgłaszać swoje produkty do
Plebiscytów, które cyklicznie będą organizowane w portalu.

Poza tym będziesz miał
możliwość publikowania
informacji o Twojej firmie
w Katalogu firm, a tym
samym w Google. Znajdą
Cię kontahenci i klienci!

Ty zyskujesz, my
również - kolejnego
zadowolonego
Czytelnika.
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Reklama

i współpraca
Efektywne zarządzanie reklamą

miejsce na Twoją reklamę

miejsce
na Twoją
reklamę

Reklama na portalu

Banery reklamowe
skontaktuj się z nami

Reklama w poradniku drukowanym

Artykuły merytoryczne +
multimedialna prezentacja
produktów

Artykuły sponsorowane
skontaktuj się z nami

Reklama prasowa
skontaktuj się z nami

dostęp do panelu administracyjnego w portalu

miejsce
na Twoją
reklamę

uprawnienia Premium

uprawnienia Komfort

uprawnienia Eko

skontaktuj się z nami

skontaktuj się z nami skontaktuj się z nami

Reklama konwencjonalna
zapytaj o aktualną ofertę

Niestandardowe formy
zapytaj o nowe
formy reklamy

Zamawiając reklamę w
drukowanym poradniku
"Mistrz Branży" lub
wykupując konto biznesowe
Premium/Komfort w portalu,
możesz sam zarządzać
swoją kampanią, publikując
artykuły merytoryczne i
promując produkty i usługi.
Dla mniejszych firm przygotowaliśmy konto Eko.
Kontakt:
32 729 96 80
lub marketing@MistrzBranzy.pl

Katalog produktów i usług - baza produktów i usług w branży piekarskiej, cukierniczej,
lodziarskiej, kawiarnianej i wszystkich pokrewnych. Katalog posiada odpowiednie narzędzia
do filtrowania wyników oraz drzewo produktów
i usług, dzięki którym użytkownik może szybko
znaleźć interesujące go pozycje.

w Internecie
MistrzBranzy.pl - nowoczesny portal dla branży

Forum internetowe - pozwoli na szybką wymianę
informacji i poglądów między przedsiębiorcami,
instytucjami oraz firmami działającymi na rzecz branży.

Dla piekarni, cukierni, lodziarni, dla dostawców dla branży, dla hurtowni, dla cechów, dla stowarzyszeń.
Kliknij, a na pewno znajdziesz coś dla siebie: codzienne informacje z branży, informacje cechowe, katalog firm,
katalog produktów i usług, terminarz wydarzeń, plebiscyty z nagrodami, ogłoszenia drobne, forum...

Katalog firm to baza polskich i zagranicznych firm, które
założyły konto w portalu "Mistrz Branży" i uzupełniły dane dotyczące prowadzonej działalności. Zachęcamy piekarzy, cukierników,
lodziarzy (....) do założenia darmowego konta, dzięki któremu mogą
Państwo umieścić pełną charakterystykę swojej działalności.

Zobacz funkcjonalności portalu
Ogłoszenia drobne dotyczą kupna, sprzedaży, wynajmu,
ofert pracy itp. Ogłoszenia drobne mogą zamieszczać WYŁĄCZNIE piekarze, cukiernicy, ludziarze, cechy, stowarzyszenia, instytucje itp. (wykaz dostępny w portalu). Firmy działające na rzecz
branży, dostarczające produkty i usługi zapraszamy do zamieszczania swoich prezentacji w Katalogu produktów i usług.

Cechy i stowarzyszenia - tutaj znajduje się indeks cechów
i organizacji w Polsce. Każda z tych instytucji ma możliwość prowadzenia
własnej podstrony z bieżącymi informacjami podzielonymi na kilka
różnych zagadnień ("Aktualności", "Egzaminy, kursy, szkolenia",
"Konkursy" itd.). Wkrótce będzie możliwe wystawianie przetargów
na duże zamówienia.

Hurtownie partnerskie - w zakładce tej znajdują się ogłoszenia hurtowni partnerskich, czyli firm współpracujących z naszym
wydawnictwem przy kolportażu poradnika drukowanego.
Ogłoszenia hurtowni dotyczą szkoleń, prezentacji, promocji itp.

Plebiscyty - cyklicznie organizowane plebiscyty mają na celu
wyłonienie najlepszych produktów według głosujących. Dla głosujących przewidziano atrakcyjne nagrody.

Rozmowa Mistrza Bran y
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Marzena Rutkowska-Kalisz

MB: Czy oznacza to, że młodzi ludzie zaczęli wreszcie garnąć się do nauki zawodu
w rzemiośle?
JB: Rzeczywiście, jest to zjawisko godne zainteresowania socjologów, tym bardziej że obserwujemy
je na skalę ogólnopolską. W całym kraju naukę
zawodu w rzemiośle podejmie o 1000 osób więcej
niż w roku ubiegłym - a cały czas podkreślam,
że wkroczyliśmy w niż demograficzny. W wielu
miastach zamykane są placówki oświatowe, bo nie

dowej. Licea profilowane to taki najbardziej
negatywny przykład szkoły, która na rynek
pracy wysyłała ludzi kompletnie nieprzygotowanych: bez kwalifikacji zawodowych, bez
matury i bez perspektyw na dalszą naukę.
Powinniśmy się uczyć także na błędach
naszych zagranicznych partnerów - tymczasem obserwujemy raczej tendencje do ich
powielania na polskim gruncie. System
szkolnictwa zawodowego opiera się na trzech

Górę wzięła racjonalność myślenia i odpowiedzialność za los dzieci. Po
latach, w których degradowano zawody rzemieślnicze, dyskredytowano
zawodową ścieżkę kariery, okazuje się, że młodzież tego chce i to przy
pełnej akceptacji rodziców.

rozmawiała: Marzena Rutkowska-Kalisz

Liczy siê

konkretny fach
W Polsce rośnie zainteresowanie
szkołami zawodowymi. Problem
w tym, że szkoły wciąż nie mogą
się dostosować do potrzeb
pracodawców. Jak uzupełnić
luki w szkolnictwie? Czy polskie
rzemiosło jest gotowe na zmiany?
I czy polski piekarz lub cukiernik
musi się doszkalać?
W ogniu pytań znalazł się prezes
Związku Rzemiosła Polskiego
Jerzy Bartnik.
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Zdjęcia: Bartłomiej Kalisz

Mistrz Branży: Wszyscy z niecierpliwością czekamy na reformę systemu kształcenia zawodowego. Czy w obliczu czekających nas zmian
możemy być dobrej myśli, czy wręcz odwrotnie?
Jerzy Bartnik: Muszę przyznać, że do niedawna sam miałbym sporo wątpliwości, jak odpowiedzieć na to pytanie. Ubiegły rok szkolny był bardzo trudny,
bo naruszono funkcjonujące od lat zasady, wstrzymując wypłaty refundacji.
Obawiałem się, że wpłynie to bardzo negatywnie na tegoroczny nabór uczniów
do nauki w rzemiośle. Mamy niż demograficzny i bez zawirowań z refundacjami
można było spodziewać się mniejszego naboru. Szczęśliwie udało się dogadać
z rządem przed najważniejszym momentem rekrutacji i wielomiesięczną batalię
zakończyć sukcesem – mistrzowie szkolący otrzymali zaległe wypłaty. W tych
regionach Polski, w których skutecznie udało się podtrzymać wiarę w to, że
problem zostanie pozytywnie rozwiązany, mamy dziś nieprawdopodobny odzew.
Dam przykład – Poznań ma w tym roku podpisanych 5200 nowych umów – to
więcej niż w latach poprzednich, mimo że mamy niż demograficzny.

ma się w nich kto uczyć. Nasuwają się zatem pewne
wnioski… Rodzice, którzy chcą być odpowiedzialni
za ukierunkowanie swoich dzieci, zauważyli, że
bezrobocie, które straszy na zachodzie Europy czy
na polskim rynku pracy - jako ogromne zagrożenie
- musi być z ich dzieci zdjęte. Zadecydowali, bo
wiedzą, że człowiek z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi zawsze znajdzie swoje miejsce,
zarówno na europejskim rynku pracy, jak i lokalnym. I cóż się okazało? Żadne przewidywania
ministerialne ani dywagacje profesorskie się nie
sprawdziły - odpowiedź na pytanie, czy warto
inwestować w kształcenie zawodowe, dało po
prostu społeczeństwo. Górę wzięła racjonalność
myślenia i odpowiedzialność za los dzieci. To
bardzo budujące. Po latach, w których degradowano zawody rzemieślnicze, dyskredytowano zawodową ścieżkę kariery, okazuje się, że młodzież tego
chce i to przy pełnej akceptacji rodziców. Wyposażenie zakładów, szczególnie branży spożywczej,
bardzo się unowocześniło - ma to także znaczący
wpływ na poziom kształcenia przyszłych kadr. Do
nobilitacji zawodowej można dochodzić dwojako:
albo poprzez doskonały marketing, który z czasem
pęka jak wydmuszka, albo ten bardziej prawdziwy… poparty rzetelną pracą i wiedzą fachową. Za
tym idzie konkretna suma na koncie, prestiż nie
tylko we własnym środowisku… Dla młodych ludzi
może to być znakomita zachęta do podjęcia nauki
w zawodzie rzemieślniczym!
MB: Czy rzemiosło jest na to przygotowane?
JB: Zrobiliśmy już wiele i nadal przygotowujemy
się do zmian. Choć twierdzę, że możliwie jak
najdłużej trzeba wstrzymywać się z decyzjami
podejmowanymi w ministerstwach. Popełniliśmy
już dość błędów w systemie oświaty, także zawo-

elementach, którymi nie wolno zbyt mocno
manipulować. Na ten dość czuły mechanizm
składają się: szkoła pozytywnego wyboru,
uczeń i pracodawca. Z żalem muszę stwierdzić, że sugestie pracodawców co do poziomu wykształcenia przyszłych kadr zupełnie
nie są brane pod uwagę.
MB: A właśnie - czy przepaść między
anachroniczną wiedzy szkolną a tym,
czego młody człowiek może nauczyć
się w nowoczesnym zakładzie cukierniczym czy piekarskim, nie jest zbyt
wielka?
JB: Jest to niewątpliwie problem dominującego lobby nauczycielskiego, równie
skutecznego na poziomie powiatu, jak
i ministerstwa. Widać to doskonale w radach
powiatów - chroniąc własne interesy pracownicze, w kłopoty wpędzają własny lokalny
rynek pracy, bo to często ich byli uczniowie
nie mogą znaleźć pracy. To musi się absolutnie zmienić. Trudno przecież lekceważyć
ciągłe wołanie pracodawców - mniej teorii,
zdecydowanie więcej praktyki! Co z tego, że
Ministerstwo Edukacji Narodowej powiada:
60% praktyki i 40% teorii, skoro w szkole
ta praktyka pojmowana jest inaczej. Absurd
polega na traktowaniu nauki przedmiotów
zawodowych na równi z praktyką w zakładzie. W ten sposób nigdy nie wykształcimy
ucznia, który po zakończeniu nauki staje
się pełnowartościowym pracownikiem. To
jest wieloletnia batalia, którą - górnolotnie
mówiąc - musimy wygrać dla gospodarki
i przedsiębiorców, zarówno tych małych
i średnich, jak i wielkich. Potrzeby rynku
mistrzbranzy.pl
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pracy i pracodawców muszą być najważniejszym wyzwaniem dla
szkoły. Odpowiedzialność za znalezienie pracy dla swoich absolwentów szkoła musi uwzględniać w swoich planach.

dzielnicy, a potem szukaj kontrahenta na zewnątrz. Lokalne
smaki, kulinarne przyzwyczajenia małych społeczności stają
się gwarancją dla małych i średnich firm na przetrwanie. To
właśnie one staną się podstawowym podmiotem zaopatrzenia rynku. Ludzie wcześniej czy później przekonają się, że na
zdrowiu nie wolno oszczędzać, a pięknie wyglądające pieczywo
z ulepszaczami nie dość, że jest niezdrowe, to po kilkunastu
godzinach staje się niejadalne. Najważniejsze zatem jest teraz
przetrwanie tego okresu silnego konkurowania ze sobą małych
firm. Ale prawda jest taka, że jeśli się nie zjednoczą, to przegrają ostateczną walkę z supermarketami, a warunki, którym
zostaną poddani, i tak po paru latach doprowadzą ich do skraju
bankructwa. Wcześniej czy później utracą klientów, pracowników, a wyposażenie firmy zacznie przynosić straty. To czas
na przemyślenia, trzeba się dobrze zastanowić, jak wspólnie
działać, aby nie były to zmowy cenowe, ale żeby podstawowe
czynniki wyznaczające cenę wyrobów uwzględniały nie tylko
regionalne preferencje i możliwości nabywcze klientów, ale
także wymogi technologiczne. Jestem za zdrową konkurencją,
ale także jednością środowiska.

MB: A co z poziomem przygotowania zawodowego? Czy
wyposażenie wielu szkolnych pracowni nie przypomina
często skansenu?
JB: I tak, i nie. Trzeba przyznać, że w wielu szkołach poczyniono
spore nakłady, by unowocześnić szkolne pracownie. Niestety,
jesteśmy zbyt biednym krajem, by dorobić się centrów kształcenia jak w Niemczech czy we Francji, a więc musimy postawić
na jak najlepszą naukę u pracodawcy, tę na stanowisku pracy.
U pracodawcy uczeń może zapoznawać się z technologiami czy
maszynami, o których szkołom nawet się nie śniło, dlatego tak
ważna jest ta praktyczna część nauki zawodu. To ma jeszcze
dodatkowy walor, bo mówimy o pracy fizycznej, ale wysoko
wykwalifikowanej. Bardzo często zresztą niewiele się już różni
od inaczej rozumianej pracy umysłowej, tyle tylko, że jest po
prostu cięższa. A do tego trzeba pamiętać, że obsługa urządzeń
sterowanych komputerowo wymaga przecież zaangażowania
umysłowego.
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JB: Oczywiście. Kiedyś w USA powiedziano mi tak - bądź
najlepszy na swojej ulicy, bądź potem najlepszy w swojej

Polecamy Państwu nowe żelowe nadzienie do pączków
oraz innych produktów nastrzykiwanych po wypieku,
dostępne w dwóch rodzajach: wiśniowe i morelowe.
Wygodne i proste w zastosowaniu o mocno owocowym
smaku, klarownym wyglądzie i delikatnej konsystencji.

JB: No cóż, do Brukseli woziłem rogale wielokrotnie, ale do
UEAPME jeszcze nie. Myślę, że to dobry pomysł, bo jest to organizacja pracodawców reprezentująca interesy europejskiego
rzemiosła, handlu oraz małych i średnich przedsiębiorstw na
szczeblu UE. To ja pierwszy w Poznaniu rzuciłem hasło: jeśli
masz gdzieś w Polsce lub zagranicą kontrahenta, wyślij mu
rogala na 11 listopada - takiej „słodkiej łapówki” z pewnością nie
dostał od nikogo. To chwyciło. Ludzie w całej Polsce już wiedzą,

Przetwórnia Owoców i Warzyw PROSPONA Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 11
tel. 18 443 69 05, fax 18 444 28 02
e-mail: marketing@prospona.com.pl, www.prospona.com.pl

że z Poznania przywozi się rogale.

a

MB: Kolejnym krokiem jest próba wypromowania takiego produktu, tak by stał się poszukiwany
w całym kraju - przykładem może być rogal świętomarciński…

MB: Wiadomo powszechnie, że jako poznaniak wozi Pan
do Warszawy rogale świętomarcińskie. Ale czy pojawił
się Pan z nimi - dodajmy jako wiceprzewodniczący w Europejskiej Unii Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME)?

m

JB: To mimo wszystko dość skomplikowane, bo w grę
wchodzi kilka czynników. Cena, konkurencyjność, stan
zamożności społeczeństwa, a co za tym idzie - dokonywanie
konkretnych wyborów już w sklepie… Ogół społeczeństwa
kupuje towar masowy, czyli tańszy - pytanie tylko, czy
w odniesieniu do chleba i pieczywa jest on zdrowszy?
Stare, tradycyjne technologie są dużo zdrowsze, niestety
także dużo droższe. Z drugiej strony to właśnie sprzyja
mniejszym, lokalnym wytwórcom. Jeżdżę dużo po kraju i ze
zdumieniem odkrywam różne regionalne, niekiedy bardzo
dziwne wypieki. Popularność takiego wypieku oparta jest
na lokalnej akceptacji nabywców - wielka fabryka nie jest
w stanie odpowiedzieć na takie zapotrzebowanie. Może mu
sprostać wyłącznie mały lub średni producent.

a

MB: W czym piekarze i cukiernicy mogą upatrywać
szans na sukces? Co czeka branżę?

JB: W części na pewno tak! Wyniki gospodarcze wyraźnie pokazują, że są z tego wymierne korzyści. Dane MRiRW dotyczące
rozwoju eksportu naszej żywności są rewelacyjne. Pokazują to
coroczne przyrosty wskaźników eksportu. Dlaczego? Bogatsze
społeczeństwa już zrozumiały, że trzeba dbać o swoje zdrowie
i nie warto oszczędzać na jakości jedzenia. Polska żywność
doskonale wpisuje się w ten trend. Oczywiście są produkty,
których nie można przenosić na znaczne odległości, ale pieczywo
lub wyroby cukiernicze oparte na dobrych technologiach i naturalnych surowcach zachowują dłuższe terminy przydatności do
spożycia i dlatego spokojnie mogą być eksportowane. Te nasze
zdrowe technologie już podbijają Europę, a tylko sprawą dobrego marketingu jest poszukanie odleglejszych rynków. Czekają
na przykład Chiny… To przecież nasz chleb o przedłużonej trwałości jedzą zarówno żołnierze NATO, jak i mieszkańcy niektórych
stanów USA, dlatego torty od Kandulskiego, na wzór wiedeńskiego tortu Sachera, mogą być jedzone nawet po miesiącu…
Potrafimy produkować doskonałe wyroby, bez użycia chemii,
nadal nie potrafimy jednak dostatecznie ich zareklamować.

l

JB: Muszę na wstępie jedno podkreślić z całą mocą! Polskie
cukiernictwo wybiło się na absolutny prymat światowy - i to pod
względem smakowym, surowcowym, technologicznym, ale także
wiedzy i kreatywności polskich cukierników. Jedynie zdobnictwo
wymaga jeszcze - moim zdaniem - doszlifowania. Najsłabszym
punktem pozostaje jednak umiejętność zdobycia klienta i jego
właściwego obsłużenia. Tu właśnie upatruję szansę dla takich
prywatnych centrów kształcenia, które w systemie kursowym
podnosiłyby kwalifikacje pracowników i odpowiadałyby na bardzo
konkretne zapotrzebowania.

MB: Zdrowej konkurencji zawsze pomaga eksport. Czy
polskie pieczywo, polskie wypieki mogą stać się sztandarowym produktem eksportowym?

k

MB: Czy taka koncepcja doszkalania sprawdziłaby się
także w odniesieniu do polskich piekarzy i cukierników?

Nadzienie żelowe
wiśniowe i morelowe

e

Prawda jest taka, że jeśli małe firmy nie zjednoczą
się, to przegrają ostateczną walkę z supermarketami.
Wcześniej czy później utracą klientów, pracowników,
a wyposażenie firmy zacznie przynosić straty.

PROSPONy

r

MB: Zatem niepubliczne ośrodki szkoleniowe mogą być
także kuźniami kadr dla rzemiosła…
JB: Znam różne europejskie systemy kształcenia, ale posłużę
się niemieckim przykładem, konkretnie z Turyngii. Tam doskonale funkcjonują ośrodki, które pomagają ludziom, w różnym
wieku i na różnych etapach zawodowych, przekwalifikować się
w pokrewnych zawodach albo podnieść kwalifikacje w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy. Wtedy pracodawca,
wysyłając pracownika do takiego ośrodka, płaci za konkretny
kurs, ale w zamian oczekuje podniesienia kwalifikacji swojego
pracownika.

Karnawałowa
Nowość

Efektywne zarządzanie

Efektywne zarządzanie

firma od wewnątrz

Michał Rusek

firma od wewnątrz

Idealna firma

Spójna wizja firmy, jasno sformułowane cele, silny lider, a przede wszystkim samodyscyplina na każdym
poziomie organizacji składają się na zdrowy mechanizm funkcjonowania firmy. Mechanizm, który w
dzisiejszych czasach stanowi mocny element rywalizacji.
W procesie każdego zarządzania
możemy wyróżnić pięć podstawowych działań: planowanie,
organizowanie, przekazywanie poleceń,
koordynację i kontrolowanie. Kolejność
nie jest przypadkowa. Przede wszystkim przed rozpoczęciem jakiegokolwiek
działania powinniśmy jasno określić cele
i w jakim czasie oczekujemy rezultatów.
Kiedy już ustalimy cel i ramy czasowe,
o wiele łatwiej jest zorganizować proces,
dzięki któremu spełnimy nasze oczekiwania.
Następstwem jest przekazanie poleceń
dolnym strukturom organizacyjnym oraz
bieżące koordynowanie pracami. Nie
możemy zapominać o ważnym aspekcie,
jakim jest kontrola zarówno samego
procesu pracy, jak i terminu realizacji czy
odchyleń od wytyczonych norm. Dzięki
bieżącej kontroli o wiele łatwiej będzie
nam zareagować i wprowadzić niezbędne
korekty do planu.
Mimo złożoności problemu zarządzanie to
taki sam element jak każdy inny, którym
rywalizują firmy, np. jakość produktu,
cena, czas dostawy, sieć dystrybucji. Co
prawda, dla zewnętrznego otoczenia
procesy zarządzania przedsiębiorstwem
nie są widoczne, ale to właśnie od ich
jakości i poziomu organizacji zależy to,
co dane przedsiębiorstwo oferuje swoim
klientom, począwszy od produktu aż po
jakość usług. Jeśli wewnętrzna organizacja nie rozwija się wraz z rynkiem i jego
potrzebami, wkrótce może się okazać, że
firma - bez obranego celu i długoterminowej strategii - dryfuje zamiast płynąć w
określonym kierunku.

Zarządzanie produkcją
Najpopularniejszym przykładem wpływu
odpowiedniego zarządzania jest Toyota.
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pracowników, na których mają oni
zgłaszać pomysły, w jaki sposób jeszcze bardziej mogą ulepszyć własną
pracę.

Sztuka liderowania
Nowoczesne zarządzanie dotyczy
również jednego z najważniejszych
aspektów przedsiębiorstwa, a więc
zasobów ludzkich. Idealna wizja to
efektywne pozyskanie potencjału
każdego pracownika do funkcjonowania firmy, osiągnięcia wytyczonych
celów oraz budowania jej marki. Aby
mogło to nastąpić w sposób płynny,
cele firmy oraz prywatne cele pracownika powinny być zbieżne. Elementem,
który spoi te cele i nada sens całej
organizacji, jest lider.
Rola lidera jest nieoceniona. Przede
wszystkim musi stworzyć wizję organizacyjną grupy, wyznaczyć kierunek
jej rozwoju, sformułować nowoczesne
rozwiązania, które wyłuskają drzemiący potencjał pracowników i podniosą

efektywność ich pracy. Co
więcej, musi stanowić nieskazitelny wzór dla podwładnych.
Aktywny lider ciągle dąży
do samodoskonalenia, m.in.
poprzez podnoszenie swoich
kwalifikacji i umiejętności.
Swoim zachowaniem motywuje
też pracowników, inspiruje ich
oraz buduje pozytywne nastawienie do każdego zadania. O
tym, jak istotną rolę pełni taka
osoba, trafnie opisał Napoleon
Bonaparte: „Armia baranów,
której przewodzi lew, jest
silniejsza od armii lwów prowadzonej
przez barana”.
Powyższe rozwiązania to skuteczne
metody, które zostały przetestowane
przez ogromne koncerny, a skoro tam
znalazły swoje zastosowanie i przyniosły wyraźny sukces, to na pewno warto
rozważyć wdrożenie ich we własnej
firmie.

Cotygodniowe spotkania w firmie mają zaktywizować każdego pracownika. Cały szkopuł w
tym, żeby ich zmotywować do efektywnego
działania.

na skróty
Zarządzanie jako element rynkowej rywalizacji
Lean Management – czyli dyscyplina na produkcji
Total Quality Management – sposób na zaangażowanie
każdego pracownika
Sprawcza moc lidera
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Teraz to takie proste!
TWÓJ NOWY PIECOWY!

Japońskie strategie
zarządzania, Lean Management
czy Total Quality Management,
nadal fascynują świat. Do naszej
wyobraźni najbardziej przemawia maksymalne wykorzystanie
potencjału tkwiącego w ludziach
i minimalizacja wszelkich strat.

Lean Management, zarządzanie produkcją opracowane na potrzeby japońskiego
koncernu motoryzacyjnego, polega na
stworzeniu przejrzystych struktur i relacji w firmie. Istotną zmianą było nadanie
większego znaczenia zasobom pracy,
dzięki czemu osiągnięto maksymalizację
wykorzystania dostępnych zasobów i
zminimalizowano straty surowców i czasu
pracowników. System ten okazał się na
tyle skuteczny, że pozwolił rywalizować
na równi z największymi konkurentami
światowymi. Z czasem marka Toyota
doczekała się również opinii koncernu o
wzorowej kulturze organizacyjnej, która
nadal naśladowana jest przez wiele firm
bez względu na branżę.

Zapraszamy

SYSTEM
AUTOMATYCZNEJ OBSŁUGI
PIECÓW WSADOWYCH

na nasze stoisko na targach
Indywidualna perfekcja
Kolejną słynną strategią zarządzania, która
pochodzi z Kraju Kwitnącej Wiśni, wręcz
opętanego manią perfekcjonizmu, jest
TQM (Total Quality Management). Ten
model zarządzania, w dosłownym tłumaczeniu „kompleksowe zarządzanie jakością”, obejmuje wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa, które składają się na
jego funkcjonowanie, od wejścia surowca
aż po dystrybucję. Najważniejszym celem
tej strategii jest poprawa jakości pracy na
każdym etapie produkcyjnym. Oznacza to,
że każdy pracownik na swoim stanowisku
powinien dążyć do wykonywania swoich
obowiązków jak najlepiej oraz dążyć do
perfekcji. W niektórych przedsiębiorstwach
organizowane są regularne spotkania

SweetTARG
4-6 marca 2012

Kompleksowa automatyzacja za- i wyładunku pieczywa

Katowice, stoisko nr 49, pawilon 3

konkursy z nagrodami

Automatyczny system
pobierania produktów
z aparatów wrzutowych

zapraszamy po bezpłatną prenumeratę
fotoreportaż z targów na portalu

www.MistrzBranży.pl

MONTAż

SERWIS

GWARANCJA

30-383 Kraków, ul. Skośna 16
tel.12 262 24 62
tel./fax 12 262 04 79
geth@geth.pl www.geth.pl

Łatwa kontrola kilku
równoległych procesów
wypiekowych
Automatyczny system
transportu upieczonych
produktów do magazynu
wyrobów gotowych
Zintegrowany system
automatycznego zraszania
produktów
mistrzbranzy.pl
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Techniki zarządzania stresem

i pamięć, a przede wszystkim doda
nam naturalnej energii - siły do walki
z trudnymi sytuacjami.

W walce ze stresem pomogą nam techniki, które wcale nie są skomplikowane,
ale bezwzględnie wymagają od nas
samozaparcia oraz wsparcia ze strony
najbliższych, zwłaszcza w chwilach
zwątpienia. W sytuacjach przewlekłego
stresu warto zgłosić się do psychologa.

2. Zrelaksuj się

1. Zatroszcz się
o kondycję fizyczną

Marzena Miodońska-Winkler
EQUILIBRIUM Gabinet Psychologiczno-Szkoleniowy
www.psycholog-katowice.eu

Ujarzmić

stres

Stres - może nas sparaliżować, może też stać się naszym sprzymierzeńcem. Wystarczy nauczyć się
nim zarządzać. Sprawdź, która technika będzie dla Ciebie odpowiednia.
Adrenalina buzuje w żyłach, a my
działamy szybko, bezbłędnie
i efektywnie. To znak, że nasz
poziom stresu jest optymalny, bo zamiast
nas blokować motywuje nas do działania,
np. podczas egzaminów. Pewna doza
napięcia sprawia, że jesteśmy bardziej
kreatywni, twórczy, a przede wszystkim nasza praca daje wymierne efekty.
To dzięki napięciu jesteśmy bardziej
wyczuleni na bodźce zewnętrzne, mamy
wyostrzone zmysły, a nasze reakcje są
szybsze. Taki pozytywny stres jest nie
tylko bezpieczny, co konieczny do życia.
Problem pojawia się wtedy, gdy optymalny poziom stresu się zwiększa. Objawy

stresu negatywnego czy też przewlekłego mogą być różne. Zaliczamy do nich
m.in.:
- bóle głowy, nudności, wymioty
- zaburzenia apetytu
- problemy z potencją
- uczucie zmęczenia, nadmierna senność
lub bezsenność
- częste przeziębienia
- bóle w klatce piersiowej
- poczucie izolacji
- poczucie przytłoczenia
- problemy z pamięcią
- postrzeganie przeważnie negatywnych
stron sytuacji
- nieuzasadniony lęk, drażliwość, zły
humor
- negowanie czynników stresowych.

na skróty
Jak odróżnić stres pozytywny od negatywnego?
Autoanaliza indywidualnych czynników stresogennych
Sztuka panowania nad stresem, czyli mniej
lub bardziej zaawansowane techniki zarządzania stresem
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Objawy te czasami mogą
być wynikiem innych chorób,
dlatego zanim stwierdzimy,
że to efekt stresu, warto się
skonsultować
z
lekarzem.
Kiedy jednak nasze życie jest

narażone na czynniki stresujące w większym stopniu niż jest to pożądane,
powinniśmy nauczyć się „walczyć” ze
skutkami stresu przewlekłego, a najlepiej zapobiegać ich powstawaniu.
Techniki radzenia sobie ze stresem są
łatwe i skuteczne, jeżeli podejmiemy
trud nauczenia się kilku z nich i dostosujemy je do własnych predyspozycji
charakterologicznych. Początki mogą
okazać się trudne, ale jak to przejdziemy, rezultaty mogą być ogromne.
Każdy człowiek reaguje na stres indywidualnie, dlatego tak ważne jest, aby
dostosować strategię do własnych
możliwości.
Żeby to osiągnąć, proponuję na początek małe ćwiczenie. Sporządź listę czynników (świadomych), które wywołują
w tobie reakcje stresowe. Obok wypisz,
jak reagujesz w tych sytuacjach. Jak
ustalisz kilka podstawowych (do pięciu),
będzie łatwiej je eliminować, stopniowo
i konsekwentnie.

Same ćwiczenia czy wysiłek fizyczny
nie wyeliminują stresu, zwłaszcza
tego, który jest wywołany czynnikami
zewnętrznymi (praca, brak czasu, kłopoty finansowe). Faktem jest, że osoby
regularnie uprawiające jakikolwiek sport
mniej cierpią z powodu przewlekłego
stresu. Nie dlatego, że nie dotyczą ich
różnego rodzaju sytuacje stresujące, ale
dlatego, że ich organizm jest wzmocniony, mózg dotleniony, a to daje większą
siłę życiową do pokonywania trudności. Zamiast wypijać kolejną filiżankę
kawy, warto dostarczyć sobie energii
poprzez kilkuminutowy spacer, krótką
gimnastykę (nawet przez 10-15 min).
Podczas ćwiczeń koncentrujemy się na
wykonywanych ruchach, utrzymaniu
koordynacji ruchowej, a nasz mózg
nie rozmyśla o problemach. Nie można
myśleć jednocześnie o dwóch rzeczach.
Myśli mogą się jedynie przeplatać.
Kolejną ważną rzeczą jest dbanie
o odpowiednią dietę. I nie chodzi tu
o zrezygnowanie z przyjemności, ale
o rozsądne ich dawkowanie. Właściwa
dieta podniesie sprawność naszego
mózgu, zwiększy naszą koncentrację

Sam relaks pozytywnie wpływa na
nasze ciało, umysł i emocje. Przynosi
pozytywne korzyści, jeśli poświęca się
mu odpowiednią ilość czasu i to dość
regularnie. Im większy poziom stresu,
tym więcej czasu musimy wygospodarować na relaks. Technik relaksacyjnych
jest bardzo dużo, a najkorzystniejszą
i dającą najlepsze efekty jest ta, którą
sami uważamy za najprzyjemniejszą.
Sprawdzone metody relaksacji:
- medytacja
- medytacja ruchowa
- ćwiczenia oddechowe
- progresywne rozluźnianie mięśni
metodą Jacobsona
- trening autogenny Schultza
- wizualizacja
- joga
- trening mentalny.

3. Zaplanuj swój dzień
Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem
jest nauczenie się planowania własnego dnia pracy, wyznaczania sobie
realnych i osiągalnych celów. Taki
zabieg pozwoli nam, wbrew pozorom,
wygospodarować czas potrzebny na
ćwiczenia, relaks lub - ogólnie mówiąc
- czas dla siebie. To pozwoli nam uniknąć napięcia związanego z przeświadczeniem, że dziś znowu nie zdążę na
czas wykonać swojej pracy. Kiedy masz
wypisane wszystkie zadania na kolejny

dzień, jest mało prawdopodobne, że coś cię
zaskoczy lub pojawi się napięcie związane
z sytuacją „wyleciało mi to z głowy”.
Kolejną bardzo ważną rzeczą jest świadome
oddzielanie życia zawodowego od życia rodzinnego i nie oznacza to, że nie można rodzinie
opowiadać o pracy, ale trzeba być świadomym, że za niepowodzenia w pracy i nasz stan
napięcia czy zdenerwowania nie odpowiada
rodzina.

4. Skorzystaj
z treningu Biofeedback
Biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie
zwrotne, polega na podawaniu pacjentowi
sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu
może on nauczyć się świadomie modyfikować
funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie. Podczas treningu terapeuta
dostraja pożądane parametry fal mózgowych
pacjenta tak, by stymulować powstawanie
nowych, korzystnych wzorców lub hamować
te niewłaściwe.
Z treningu Biofeedback mogą korzystać
zarówno ludzie zdrowi, którzy chcą poprawić
efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom
stresu, jak również osoby z różnymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego,
chorobami narządowymi lub zaburzeniami
psychosomatycznymi.
Jedną z metod biologicznego sprzężenia zwrotnego jest EEF-Biofeedback. Pozwala ona na
osiągnięcie harmonii czynności fal mózgowych
na zasadzie bioregulacji i samouczenia się
mózgu formą treningową gry komputerowej.
Więcej informacji o tej metodzie znajduje się
na www.psycholog-katowice.eu.

Technologie, surowce, dodatki
Proszki owocowe Etol posiadają szeroką gamę smakową. Zawierają
30-54% owoców w suchej masie. Proszki owocowe są doskonałym
naturalnym dodatkiem smakowym do nadzień, wsadów, kremów,
polew w produktach cukierniczych i czekoladowych. Są dodatkiem
smakowym w budyniach, galaretkach, kisielach, koncentratach ciast
i lodów, napojach instant, kaszkach smakowych. Proszki owocowe
podczas pieczenia są termostabilne.

Partner wybrany ze smakiem
Etol Polska Sp. z o.o.
02-127 Warszawa,
ul. Mołdawska 9
tel. 22 668 51 09, fax 22 668 51 26
mail: etol@etol.pl

Występują jako składniki smakowe w recepturach artykułów żywnościowych, które zadowolą oczekiwania i gusta każdego konsumenta.
Zamówienia: 30 kg w opakowaniach po 5 kg.

mistrzbranzy.pl
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określoną kwotę środków pieniężnych
z przeznaczeniem na ustalony cel,
a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać przeznaczony kredyt zgodnie
z celem oraz warunkami określonymi
w umowie, a także zwrócić go wraz
z odsetkami w ustalonych terminach.
Zobowiązuje się też do zapłacenia
prowizji od udzielanego kredytu.

Justyna Gul

Leasing kontra kredyt
Leasing czy kredyt? - oto jest pytanie. Czym się różnią? Który sposób finansowania zakupu jest
korzystniejszy dla przedsiębiorcy?
Różnice w kosztach finansowych
pomiędzy leasingiem a kredytem
bankowym, np. na zakup samochodu firmowego, są niekiedy znaczne.
Jednak nie one decydują o przewadze
leasingu nad kredytem, a inne specyficzne warunki, które sprawiają, że leasing
jest coraz bardziej popularnym rozwiązaniem dla polskich firm i jeszcze wydaje
się rozwiązaniem korzystniejszym.

O leasingu słów kilka
Najprościej mówiąc, leasing zaspokaja
popyt inwestycyjny firm na środki trwałe
bez konieczności ich nabywania. Jego
istota sprowadza się do otrzymywania
przez leasingobiorcę maszyn czy urządzeń od leasingodawcy w zamian za
płacenie rat czynszowych.
Leasingodawcami są często banki,
choć od pewnego czasu przenoszą one
działalność leasingową na przedsiębior-

na skróty
miniprzewodnik po rodzajach leasingu
jakiej firmie opłaca się leasing

stwa leasingowe pozostające pod ich
ścisłą kontrolą. Przedmiotem leasingu
są najczęściej samochody, komputery,
wyposażenie biurowe czy maszyny.
W praktyce spotyka się najczęściej
leasing pośredni i bezpośredni oraz
leasing operacyjny i finansowy.
Leasing pośredni - pomiędzy producentem określonych dóbr a ich użytkownikiem występuje firma leasingowa, która
nabywa od producenta urządzenia na
swój rachunek i wynajmuje je użytkownikom.
Leasing bezpośredni - producent określonego urządzenia zwraca się bezpośrednio do potencjalnego użytkownika,
proponując mu zawarcie umowy leasingu
jako alternatywy sprzedaży. Występują
tu dwie strony transakcji: finansujący
(producent) i korzystający.
Leasing operacyjny - przedsiębiorstwo leasingowe zachowuje
pełnię praw własności do przedmiotu leasingu.

kiedy kredyt jest korzystniejszy
6 kryteriów wyboru sposobu finansowania
środków trwałych
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Leasing finansowy - w tym przypadku nie cała rata leasingowa,
lecz tylko jej część odsetkowa

stanowi koszt uzyskania przychodu
leasingobiorcy.
Przedmiot
leasingu
zalicza się do składników majątkowych leasingobiorcy, a co za tym idzie
- to leasingobiorca dokonuje odpisów
amortyzacyjnych, które wraz z częścią
odsetkową rat leasingowych zalicza do
kosztów uzyskania przychodu. VAT płatny jest w całości z góry przy pierwszej
racie leasingowej po dokonaniu odbioru
przedmiotu. W leasingu finansowym
klient staje się właścicielem przedmiotu
wraz z zapłaceniem ostatniej raty leasingowej.

Zaletą kredytu jest to, że firma od razu
staje się właścicielem zakupionej rzeczy
i dzięki temu od razu będzie mogła
skorzystać z pełnego, dopuszczonego
przepisami odliczenia VAT. W przypadku
samochodu osobowego o dopuszczalnej
masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5
tony można odliczyć 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty
podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub
kwoty podatku należnego od dostawy
towarów, dla której podatnikiem jest
ich nabywca - nie więcej jednak niż
6 tys. zł, zaś pozostała, nieodliczona
część, stanowi koszt uzyskania przychodu.

Przepis ten jest jednak stosowany także
w przypadku podatników użytkujących
samochody osobowe oraz inne pojazdy
samochodowe na podstawie leasingu.
W takim przypadku kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku
naliczonego od czynszu (raty) lub innych
płatności wynikających z zawartej
umowy, udokumentowanych fakturą,
przy czym suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i innych
pojazdów samochodowych, dotycząca
jednego samochodu lub pojazdu, nie
może przekroczyć kwoty 6 tys. zł.
Kredyt można jednak wcześniej spłacić,
co ma dla wielu firm duże znaczenie.
Ponadto w przypadku kredytu dla banku
nie ma specjalnego znaczenia, czy kupujemy np. samochód nowy czy używany,
natomiast w przypadku leasingu mamy
niewielkie możliwości sfinansowania
w ten sposób zakupu auta używanego
(formalnie to firma leasingowa jest
właścicielem auta i w przypadku niewypłacalności leasingobiorcy może mieć
problemy ze sprzedażą starszego auta).
Pozostając przy zakupie auta, w przy-

padku kredytu, jeśli ma miejsce zdarzenie
losowe (np. stłuczka), towarzystwo ubezpieczeniowe przelewa odszkodowanie na
konto właściciela samochodu. Natomiast
w przypadku leasingu do odszkodowania uprawniona jest firma leasingowa,
zatem by użytkownik pojazdu otrzymał
pieniądze, musi zwrócić się z pisemnym
wnioskiem do firmy, a dopiero później do
ubezpieczyciela.

Liczymy koszty
Tym, co odróżnia leasing od kredytu,
jest udostępnienie środków trwałych bez
konieczności ich zakupu. Jedną z konsekwencji tego faktu jest to, że firma
używająca np. samochód w leasingu ma
prawo do naliczania u siebie kosztów jego
amortyzacji. To znacznie korzystniejsze
rozwiązanie dla przedsiębiorców. Zmniejsza się w takiej sytuacji rzeczywisty koszt
finansowania zakupu. Choć pozornie
wydaje się, że leasing jest droższy, to po
zreasumowaniu wszystkich kosztów oraz
należnych odpisów podatkowych i amortyzacyjnych jest znacznie bardziej opłacalny
niż kredyt.
r

e

k

l

a

m

a

Przedsiębiorcy
zazwyczaj
wybierają
leasing operacyjny z uwagi na niższe
koszty początkowe (mniejszy wkład
własny). Korporacje natomiast często
decydują się na leasing finansowy, przy
których cały VAT od środka trwałego
należy uiścić z góry.
Dla wielu firm leasing będzie jedynym
sposobem nabycia środków trwałych,
niezbędnych do prowadzenia działalności.
Dotyczy to jednak tylko popularnych środków trwałych, w przypadku których można
zastosować procedury uproszczone.

A może kredyt?
Bank, poprzez umowę kredytu, zobowiązuje się oddać do czasowej dyspozycji
mistrzbranzy.pl
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Leasing jest szczególnie korzystny, jeśli
weźmiemy pod uwagę rozliczenia z fiskusem, bowiem cały wpłacany na rzecz
leasingodawcy czynsz netto zaliczamy
w koszty uzyskania przychodu. Kupując
np. samochód, w koszty wrzucimy wszelkie wydatki poniesione na rzecz utrzymania samochodu, czyli tankowanie czy
wizyty w warsztatach samochodowych.

Warto pamiętać, że leasing nie ogranicza
się do samej usługi finansowania, a już
na etapie wyboru środka trwałego można
skorzystać z dodatkowych rabatów
i korzyści, dzięki ścisłej współpracy firm
leasingowych z dostawcami, importerami
i dilerami wybranych samochodów czy
maszyn i urządzeń. W przypadku leasingu można także skorzystać z tańszej
oferty ubezpieczeniowej (np. dodatkowe
assistance).
Coraz częściej w ofercie firm leasingowych dostępne są usługi dodatkowe,
które mogą być opłacone ryczałtem
(zawarte w racie leasingowej), takie jak
obsługa serwisowa, naprawy itp.

przedsiębiorstwo nie ma dostatecznej
ilości środków własnych na sfinansowanie
inwestycji rzeczowych. Zaletą leasingu
jest ponadto możliwość ujęcia opłat
z tytułu leasingu jako kosztów działalności
przedsiębiorstwa. Decydując się jednak na
to rozwiązanie, należy pamiętać o wspo-

zalety
podatek VAT można rozliczyć od razu
przy zakupie;
banki udzielą kredytu zarówno na
zakup nowej, jak i używanej rzeczy
(w przypadku zakupu np. samochodu
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wady
banki niechętnie kredytują
przedsiębiorców dopiero zaczynających działalność;
likwidacja szkody na własną
rękę

używanego można zastosować wyższe
stawki amortyzacji);

Zapraszamy Państwa do naszego
Centrum Technologicznego we Wrocławiu.
Wszystkim zainteresowanym polecamy
zapoznanie się z doskonałą technologią
podczas pokazów systematycznie organizowanych
przez naszych technologów i doradców.

kredyt można spłacić przed czasem
(w niektórych bankach wiąże się to z
zapłatą prowizji);

Czas na decyzję

możliwość zastosowania korzystnej,
jednorazowej amortyzacji (w przypadku samochodu ciężarowego)

leasing operacyjny

Co jest lepsze? Leasing czy kredyt?
Wszystko zależy od: uwarunkowań
związanych ze sprzedażą danej rzeczy,
oczekiwań co do skutków podatkowych,
akceptowanego poziomu opłaty wstępnej, stopnia skomplikowania formalności,
wykazywanych wyników finansowych,
planowanej ewentualnej wcześniejszej
spłaty, wymogów co do czasu załatwienia itp. Dopiero indywidualna (i niezbędna) analiza tych kryteriów oceny pozwoli
wskazać właściwy sposób finansowania.
Leasing może być zatem traktowany przez
firmę jako alternatywna forma w stosunku do kredytów krótkoterminowych, ale
po uwzględnieniu zalet i wad takiego
rozwiązania. Jest on zasadny, kiedy

mnianych wadach - ograniczeniach
w odliczaniu VAT, minimalnej szansie
na zakup auta używanego i czasie
trwania umowy leasingu (zazwyczaj
przynajmniej na dwa lata).

Kredyt i leasing – zalety i wady

kredyt

Należy również podkreślić, że leasing
nie zmniejsza bezpośrednio zdolności
kredytowej firmy - starając się o kredyt
w banku, nie musimy podawać kwoty
czynszu jako stałego wydatku. Nie
oznacza to, że nie wpływa on na zdolność kredytową, bowiem czynsz obniża
dochód z działalności.

Winkler Wachtel to najwyższa jakość!
Połączenie tradycji z innowacyjnymi rozwiązaniami
i nowoczesną technologią.
Gwarancja bezpiecznej produkcji na wiele lat.

firmy leasingowe chętnie finansują

firma może rozliczyć poda-

zakupy przedsiębiorcy, który zaczyna

tek VAT stopniowo, w kolej-

działalność;

nych ratach leasingowych;

opóźnienia w płatności rat leasingowych nie są odnotowywane w BIK;
uproszczone procedury związane z
zawarciem umowy leasingu;
pomoc firmy leasingowej przy likwidacji szkody;
możliwość skorzystania z usług dodatkowych (przeglądy, naprawy itp.)

firmy leasingowe rzadko
podejmują się finansowania
rzeczy (np. aut) używanych;
umowa leasingu musi trwać
minimum 2 lata i praktycznie
nie można jej zakończyć przed
określonym w niej czasem

Firma Winkler Wachtel oferuje urządzenia, które spełnią wszystkie Państwa wymagania.
Coraz wyższe wymagania naszych klientów i ich potrzeby są dla nas od zawsze wyzwaniem przy opracowywaniu nowych
urządzeń. Dzięki intensywnej i innowacyjnej pracy oferujemy dziś piece piekarnicze, urządzenia chłodnicze a także
kompleksowe rozwiązania dla piekarni obejmujące cały proces produkcji. Referencje klientów, z którymi już współpracujemy dają
nam pewność, że warto zainwestować w doskonałe urządzenie, uzyskując tym samym przewagę rynkową nad konkurencją.
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Efektywne zarządzanie

zatrudnić obcokrajowca

artykuł promocyjny

Nutrimix Polska Sp. z o.o.

Zbigniew Wafflard , East West Link

Surowce gwarantem sukcesu

Fachowiec ze Wschodu

BONIGRASA, BONIMILK to wysokiej jakości produkty pochodzenia
mlecznego wzbogacone o tłuszcz roślinny, z powodzeniem stosowane
w lodach, proszkowych mieszankach piekarsko-cukierniczych, kremach,
nadzieniach, cukierkach i ciastkach.

Deficyt kadr coraz częściej dotyka średnie i duże piekarnie. Nawet hipermarkety zgłaszają zapotrzebowanie na piekarzy „odpiekających” zamrożony produkt. Dlatego coraz częściej pracodawcy pytają
o fachowca z Ukrainy.
Pracodawcy, którym nie udało się znaleźć
pracowników na rynku lokalnym, poszukują alternatywy na Wschodzie. Najczęściej
pracownicy rekrutowani są na Ukrainie, która stanowi główne źródło napływu imigrantów zarobkowych
do Polski. Aż około 95% wszystkich zatrudnionych
w Polsce cudzoziemców posiada obywatelstwo
ukraińskie. Rynek piekarniczy na Ukrainie zmaga się
z podobnymi problemami co polski – od malejącej
konsumpcji, poprzez wysokie ceny surowców, po
wysoki udział szarej strefy. Podobnie jak w Polsce,
pracownicy chętnie decydują się na podjęcie pracy
za granicą, ze względu na brak perspektyw na
swoim rynku, a także niskie zarobki, nieadekwatne
do ciężkiego, wymagającego systemu pracy. Tacy
pracownicy coraz częściej zwracają uwagę polskich
przedsiębiorców w branży spożywczej.

Zatrudnienie w 3 krokach
Uproszczona procedura zatrudnienia obcokrajowca
została skonstruowana w dość prosty i przystępny
sposób. W zasadzie ogranicza się do 3 kroków.
1. Rejestracja tzw. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom.
Oświadczenia te są rejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy. We wniosku pracodawca podaje:
- podstawowe dane identyfikujące go jako podmiot
powierzający pracę (nazwa firmy, wpis do KRS, NIP,
REGON etc.),
- dane identyfikujące pracownika (imię i nazwisko,
numer paszportu, adres zamieszkania, imiona rodziców),
- stanowisko, na jakim pracownik ma być zatrudniony,
okres zatrudnienia, rodzaj umowy z pracownikiem,

na skróty
Ukraina - główne źródło imigrantów zarobkowych
zasady uproszczonego zatrudnienia obcokrajowca
na 6 miesięcy
pełne zezwolenie na pracę cudzoziemca
obowiązki pracodawcy zatrudniającego obcokrajowca
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a także wysokość wynagrodzenia
brutto.
Wprowadzenie tych ostatnich
danych do oświadczeń jest
podyktowane zmianami w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 28 lipca 2011 r.
w sprawie wykonywania pracy
przez cudzoziemców.

kontynuować stosunek pracy z danym
cudzoziemcem jest zobligowany do zgłoszenia odpowiedniego wniosku o pełne
zezwolenie na pracę dla pracownika.
Legalna procedura wymaga złożenia
wniosku o przedłużenie pozwolenia na
pracę na przynajmniej 30 dni przed jego
wygaśnięciem w Urzędzie Wojewódzkim.

2. Podpisanie przez pracodawcę
pouczenia odnoszącego się m.in.
do
respektowania
przepisów
o prawie pracy.

Warto przy tym podkreślić, że procedura
rejestracji pełnego zezwolenia na pracę
jest dużo bardziej skomplikowana niż
procedura uproszczona, a w zależności
od typu zezwolenia wymagane są inne
rodzaje dokumentów.

3. Przesłanie oświadczenia do
pracownika na Ukrainie, który
może uzyskać wizę pracowniczą
na okres do 6 miesięcy w ciągu
roku. Wraz z otrzymaniem wizy
pracownik może rozpocząć pracę
w Polsce.
Po nawiązaniu stosunku pracy
(tj. podpisaniu umowy między
stronami)
pracodawca
jest
oczywiście zobowiązany zarejestrować cudzoziemca w Urzędzie
Skarbowym i ZUS-ie. Wiele firm
decyduje się jednak na wsparcie agencji pośrednictwa pracy,
dzięki kompleksowej obsłudze
na wszystkich etapach procesu
rekrutacji i wsparciu w przygotowaniu dokumentów niezbędnych
do nawiązania stosunku pracy.

Przedłużyć
pozwolenie na pracę
Po 6 miesiącach pracy przedawnieniu ulega wiza pracownicza
oparta na oświadczeniu o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca.
Tym samym pracodawca chcący

Produkty te zapewniają wysoką
i, co bardzo ważne, powtarzalną
jakość. Ze względu na dobrą
rozpuszczalność i łatwość dozowania
BONIGRASA jest produktem łatwym
w użytkowaniu (mieszanie, dyspersja,
rozpuszczanie). Posiada wysokie wartości energetyczne i odżywcze. Nadaje
finalnemu produktowi przyjemny zapach
i smak. Wykorzystanie technologii suszenia rozpyłowego gwarantuje stabilność
produktu i jednorodną konsystencję.
To doskonała alternatywa dla mleka
w proszku – redukcja kosztów wytworzenia przy zachowaniu wysokiej jakości
wyrobów końcowych.

Nowością są niemleczne produkty z grupy
BONIFAT (olej roślinny + syrop glukozowy) stosowane w lodach, napojach, piekarstwie i cukiernictwie.
Polecane dla osób, które nie tolerują przetworów
mlecznych.
Produkty Nutrimix Polska Sp. z o.o.:
- produkty mleczno-tłuszczowe i tłuszczowe
(Bonigrasa, Bonimilk, Bonifat),
- barwniki: beta-karoten naturalny, identyczny
z naturalnym (Nucaro),
- witaminy: A, E, D3 (Nutrevit),
- przeciwutleniacze (Nuprotec),
- rozwiązania dla przemysłu młynarskiego
i piekarskiego: enzymy, polepszacze,
- produkty dla branży mięsnej.

Nutrimix Polska Sp. z o.o.
ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Tel./Fax: 61 871 01 03, 61 871 03 02
Tel. kom.: 697 020 119
www.nutrimix.com.pl

Zapraszamy na nasze stoisko na targach EXPO SWEET w Warszawie 21-23 lutego 2012!

Pracodawca
rekrutujący
piekarzy
z zagranicy musi również pamiętać
o wyrobieniu nowemu pracownikowi
książeczki zdrowia (czyli tzw. książeczki
Sanepidu). Pracownicy z innych rynków
pracy zwykle posiadają jej odpowiednik,
który jednak nie jest honorowany przez
polskie prawo.
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Zapraszamy

na nasze stoisko na targach

Rośnie zatrudnienie
cudzoziemców

Expo Sweet

Dane Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej wskazują na stale rosnące
zainteresowanie polskich pracodawców
zatrudnianiem cudzoziemców. Biorąc
tylko pod uwagę pierwszą połowę roku
2011, branża przetwórcza odnotowała
ponad 7,5 tys. wniosków o zatrudnienie
cudzoziemca bez konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę. Dla porównania
przez cały rok 2010 odpowiednich
oświadczeń było mniej o prawie 1,5
tys. Pracownicy objęci tą procedurą to
obywatele 5 państw Europy Wschodniej
– Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji oraz
Gruzji.

21-23 lutego 2012
Warszawa, Centrum MTP

stoisko nr 7

konkursy z nagrodami
zapraszamy po bezpłatną prenumeratę
fotoreportaż z targów na portalu

Zapraszamy na profesjonalny interaktywny portal www.MistrzBranży.pl
emu.

styczeń-luty 2012

mistrzbranzy.pl
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Efektywne zarządzanie

zmiany w prawie

punkty krytyczne

Joanna Trzaskoś
Joanna Terelak-Subramanian

Opłacalny HACCP
HACCP dość często jest postrzegany jedynie jako koszt w firmie. Tak naprawdę jest to system działający
na korzyść przedsiębiorcy.
Korzyści wdrożonego systemu HACCP
są oczywiste. Zapewnia on prowadzenie firmy w możliwie bezpieczny
sposób, starając się chronić klientów m.in.
przed zatruciami pokarmowymi, a właścicieli
przed ponoszeniem ewentualnych kosztów
z tym związanych (koszty pobytu w szpitalu,
leczenia, odszkodowania, sprawy karnej,
zamknięcia zakładu, wycofania produktów z
obrotu, sankcjami ze strony jednostek kontrolnych).
Wraz z wejściem ustawy o bezpieczeństwie
żywności i żywienia istnieje możliwość ukarania przedsiębiorcy karą grzywny w przypadku
niestosowania się do prawa żywnościowego.
Kto nie wdroży zasad systemu HACCP wbrew
obowiązkowi, ten podlega karze grzywny. Kary
mogą być nakładane wielokrotnie. Wdrożenie
zasad systemu HACCP musi być odpowiednio
udokumentowane (m.in. posiadanie zaświadczeń ze szkoleń do wglądu organów kontroli,
np. Sanepidu).

Ochrona i pewność
Prawidłowo wdrożony HACCP zapewnia pozytywne wyniki kontroli sanitarnej, ogranicza
straty wynikające z wprowadzenia na rynek
produktów niebezpiecznych, straty produkcyjne, wycofanie produktów z obrotu. Co więcej,
stosowanie systemu HACCP, a w szczególności
potwierdzony audytami np. zewnętrznych audytorów, podnosi wiarygodność firmy, spełnia
oczekiwania klientów i konsumentów. Prowadzenie dokumentacji GHP/GMP/HACCP umożliwia zarządzanie bezpieczeństwem żywności w
zakładzie i daje możliwość - w sytuacjach gdy
jesteśmy kontrolowani - wykazać, że prowadzimy działalność z „należytą starannością”.

na skróty
HACCP - system wymiernych korzyści
ile kosztuje brak HACCP-u
jak szybko i bezproblemowo wdrożyć system
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Żeby system był skuteczny, ważne
są systematyczne szkolenia personelu. Dzięki temu rośnie świadomość
pracowników i ich zaangażowanie
na rzecz bezpieczeństwa żywności,
zwłaszcza w sytuacji gdy za swoje
przewinienia mogą zapłacić kary osobiście (nie zawsze kary płaci właściciel).

Uproszczone
zasady wdrażania
Stosowanie zasad systemu HACCP w
małych i średnich przedsiębiorstwach
nie musi być kosztowne i czasochłonne. Wystarczy skorzystać z możliwości

pamiętaj
Każdy podmiot gospodarczy
występujący w łańcuchu żywnościowym (w tym branża piekarnicza
i cukiernicza) jest zobowiązany do
wdrożenia zasad systemu HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control
Point – Analiza Zagrożeń i Krytycznych
Punktów Kontroli).

Ile zapłacisz za brak
HACCP-u
W stosunku do osoby fizycznej może
być nałożona jednorazowo kara pieniężna
nawet 10 000 zł, a nakładane wielokrotnie do 50 000 zł.
W stosunku do osób prawnych każdorazowo nałożona kara pieniężna może
wynosić nawet 50 000 zł,
a nakładane wielokrotnie do 200 000 zł.

zastępstwami. Sporządzenie uproszczonej
dokumentacji HACCP/GHP/GMP dla małych
i średnich przedsiębiorstw można wykonać
za pomocą kreatora dokumentacji. Do
głównych zalet takiego rozwiązania można
zaliczyć: niskie koszty, krótki czas wdrożenia i tworzenia dokumentacji, a wszystko
to bez konieczności opuszczania zakładu,
w dowolnym miejscu i czasie.

środków spożywczych wraz z późniejszymi

Jak widać z powyższych rozważań, wdrożenie zasad systemu HACCP nie musi być
kosztowne. Największe wydatki ponosi się
na dostosowaniu zakładów do wymogów
GHP i GMP (zwanymi warunkami wstępnymi) w zależności od stanu technicznego
zakładu, maszyn i urządzeń, a i te wydatki
zwracają się w dłuższej perspektywie

zmianami.

czasu.

Ustawa o bezpieczeństwie żywności
i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. Dz.U.
nr 171 poz. 1225 z 27.09.2006 oraz Rozporządzeniem 852/2004 w sprawie higieny

opracowywania i stosowania uproszczonej metodyki wdrażania zasad
systemu HACCP, tak by był on świadomie stosowany i aby właściciel firmy
nie traktował go jako zło konieczne
wynikające z uregulowań prawnych,
ale jako system, który daje mu
wymierne korzyści. Istnieje również
możliwość skorzystania ze szkoleń
online dostępnych 24/7 jako alternatywy dla kosztownych szkoleń stacjonarnych, redukując koszty związane
z dojazdami, hotelami, wyżywieniem,

Zasiłki, składki i podatki 2012
Z nowym rokiem przywitały nas nowe zmiany w przepisach, podatkach i obowiązkach po stronie
przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy ważne dla firm zmiany wchodzące w życie w 2012 r.

Czy będziesz płatnikiem zasiłku
chorobowego w 2012 r.?
O tym, który podmiot - ZUS czy pracodawca - jest upoważniony do
wypłaty zasiłku chorobowego w 2012 r., decyduje liczba ubezpieczonych zatrudnionych na dzień 30 listopada 2011 r.
W przypadku pracodawcy zatrudniającego do 20 pracowników
prawo do zasiłków ustala i wypłaca ZUS właściwy ze względu na
siedzibę pracodawcy. Natomiast pracodawcy, którzy zgłosili do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników, ustalają prawo i
wypłacają zasiłki chorobowe przysługujące pracownikom w okresie
zatrudnienia. To świadczenie muszą wykazać także w dokumentach
rozliczeniowych składanych do ZUS:
- ZUS RSA (imienny raport o wypłacanych świadczeniach i przerwach
w opłacaniu składek),
- ZUS DRA (deklaracja rozliczeniowa).
Jeżeli w ciągu danego roku kalendarzowego albo w grudniu poprzedniego roku (czyli po 30 listopada roku poprzedniego) zmieni się
liczba ubezpieczonych, to nie wpływa to na uprawnienie do wypłaty
zasiłku. Zmiany te mogą mieć jedynie wpływ na uprawnienia przysługujące w kolejnym roku kalendarzowym.
W sytuacji gdy pracodawca na 30 listopada nie zgłosi nikogo do
ubezpieczenia chorobowego, liczba ta ustalona jest według stanu na
pierwszy miesiąc, w którym zgłoszenie takie zostało dokonane.
Jeżeli pracodawca był uprawniony do wypłaty świadczeń w razie
choroby i macierzyństwa, ale od 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego utracił te uprawnienia, to dokumenty niezbędne do
kontynuowania wypłaty tych świadczeń (zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego), w okresie pobierania których nastąpiła
zmiana uprawnień, powinien przekazać odpowiednie dokumenty do
ZUS-u.

2012 r. bez podwójnych
zaliczek na podatek
Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowane są według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, obowiązani są bez wezwania wpłacać w ciągu roku zaliczki na
podatek dochodowy. Przy czym podatnicy ci w grudniu 2011 mieli
obowiązek wpłacić zaliczkę w podwójnej wysokości, tj. za listopad
(III kwartał) i za grudzień (IV kwartał) w wysokości zaliczki należnej
za listopad.

Szkolenia online i kreator dokumentacji
online dostępne są na platformie internetowej
HACCP-ONLINE.com.pl, stworzonej w ramach
programu Innowacyjna Gospodarka

Jak będzie w 2012 r.?
Począwszy od 2012 r. zlikwidowany został obowiązek zapłaty zaliczki
na podatek w podwójnej wysokości. Zaliczki miesięczne podatnicy
będą wpłacać w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc

poprzedni. Natomiast zaliczki kwartalne będą płatne do 20. dnia
każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest
zaliczka. Dodatkowo w przypadku podatników CIT zaliczki za ostatni
miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego będą opłacane w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.
Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy podatnik przed upływem tego terminu
złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku. Wówczas będzie zwolniony z
zapłaty ostatniej zaliczki za dany rok podatkowy.

wyższa składka rentowa od 1 lutego 2012 r.
Składka rentowa finansowana przez pracodawców wzrasta
do 6,5 proc., czyli o dwa punkty procentowe. Składka rentowa
potrącana z wynagrodzenia pracowników pozostaje bez zmian na
poziomie 1,5 proc. Łączna wysokość składki rentowej wzrasta więc
do 8 proc. Dotyczy to również składek opłacanych przez osoby
prowadzące działalność gospodarczą oraz składek finansowanych
z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

Zalety powłok teflonowych dla piekarnictwa:
zapobieganie przywieraniu wyrobów
do powierzchni form i blach
eliminacja stosowania oleju
proste czyszczenie – oszczędność czasu, energii i wody
duża trwałość – 2500 – 4000 cykli piekarniczych
dopuszczenie do kontaktu z żywnością
Wykonujemy remonty blach i form piekarniczych
(regeneracja powłok)
Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc techniczną
Kontakt:

Technicoat Sp. z o.o.
43-512 Bestwina, ul. Krakowska 125
tel. 32 214 90 15, fax 32 214 90 14
e-mail: biuro@technicoat.pl
www.technicoat.pl

POWLEKANIE
TWORZYWAMI
FLUOROPOLIMEROWYMI
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Efektywne zarządzanie

Efektywne zarządzanie
telefon w firmie

W nowym roku - w ramach
noworocznych postanowień
- wielu ludzi postanowiło rzucić
nałóg, inni już szukają oszczędności w telefonie.

mniej minut lub czy parametry oferty nie opierają
się na wyższej stawce za połączenia - zazwyczaj taki
operator rekompensuje sobie duże rabaty na sprzęt
proponowany w ramach abonamentu.

"Darmowe" czy wliczone
w abonament?

Aneta Belczyk

Oszczędności

w telefonie
Telefonia komórkowa to dziedzina, w której firmy ponoszą
coraz większe koszty. Dlatego przed podpisaniem kolejnego
zobowiązania warto porównać wszystkie parametry oferty.
Może się okazać, że zysk w postaci niższej ceny telefonu u jednego z operatorów jest tylko pozorny, ponieważ w ciągu 24 miesięcy
obowiązującej nas umowy "nadpłacimy" go kilkakrotnie. Jak to jest
możliwe?
Musimy zdać sobie sprawę, że żaden operator nie jest instytucją
charytatywną
i każda obniżka
ceny telefonu jest
gdzie znaleźć oszczędności, czyli 4 punkty krytyczne
wliczona w nasze
w ofercie Twojego operatora telefonii komórkowej
późniejsze opłaco się kryje pod pojęciem „darmowe usługi“?
ty.
Sprawdźmy,
dlaczego warto zgłosić się do doradcy biznesowego?
czy u operatora
X nie otrzymamy

w skrócie
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Kluczowa kwestia to także tzw. darmowe połączenia
z wybranymi numerami. Obecnie tylko o jednym
z krajowych operatorów możemy powiedzieć, że
gwarantuje darmowe połączenia do wszystkich
numerów wewnątrz sieci oraz krajowych operatorów
stacjonarnych w kwocie abonamentu. W Play otrzymamy pakiet 45 000 minut miesięcznie do wykorzystania właśnie na takie połączenia. Wykorzystanie
takiej liczby minut jest praktycznie niemożliwe,
bowiem 30-dniowy miesiąc liczy dokładnie 43 200
minut.
Choć u pozostałych operatorów słyszymy o darmowych połączeniach, są to zazwyczaj rozmowy
z kilkoma numerami wewnątrz sieci, za które i tak
operator pobiera od nas drobną (zazwyczaj kilkuzłotową) opłatę, jednak ostatecznie oznacza to, że te
rozmowy nie są zupełnie darmowe. Firmy z większą
liczbą kart sim mogą liczyć na tzw. darmową sieć
firmową, co jest dużym ułatwieniem, jednak zawsze
należy sprawdzić miesięczny koszt utrzymania takiej
usługi - zazwyczaj opłata za wspomniany pakiet jest
naliczana oddzielnie dla każdego firmowego numeru,
co przy większej liczbie użytkowników może oznaczać sporą sumę.

jeśli wcale z niego nie korzystamy lub też
sporadycznie sprawdzamy pocztę w telefonie
- wówczas lepszym rozwiązaniem może okazać
się zakup dodatkowego, drobnego pakietu.

Prośmy o pomoc
Dobór właściwej oferty w szerokiej gamie
oferowanych promocji jest czasem bardzo
trudny, dlatego nie bójmy się prosić o pomoc
w zestawieniu zaproponowanych warunków.
Zbierzmy oferty od co najmniej 2 konkurencyjnych sieci i poprośmy o ich porównanie doradcę
biznesowego wybranego operatora. Dodatkową
zaletą tego rozwiązania jest możliwość skorzystania z jeszcze korzystniejszej oferty - bowiem
doradcy
biznesowi
zazwyczaj
dysponują
korzystniejszymi promocjami od tych standardowo proponowanych w salonach. Kontakt do
doradcy w najbliższym regionie można znaleźć
w internecie, wpisując np. miasto, w którym
znajduje się nasza firma, oraz nazwę operatora,
którego oferta nas interesuje. Doradcy biznesowi dojeżdżają do klientów, dlatego nie będziemy
musieli nawet wychodzić z biura.

Bez emocji
Ostatecznie przy doborze taryfy kierujmy
się jedną zasadą - starajmy się obiektywnie oceniać ofertę poszczególnych
sieci. Przy wątpliwościach związanych
np. z zasięgiem konkretnego operatora
poprośmy o testową kartę sim do jego
sprawdzenia. I co najważniejsze - nie
wybierajmy operatora wyłącznie przez
wzgląd na dostępność i cenę telefonu,
bowiem aparat na wolnym rynku możemy zmieniać tak często, jak będziemy
chcieli, a warunki zawartej umowy będą
nas obowiązywać przez co najmniej 24
miesiące.

PLAY dla firm w Katowicach
Doradcy naszego Biura Obsługi Biznesowej, ul.
Chorzowska 108, zapraszają od poniedziałku do
piątku w godzinach 9-18 oraz w soboty w godzinach
9-12. Zapraszamy także do kontaktu mailowego
lub telefonicznego - dane kontaktowe naszych
doradców znajdują się na www.playdlafirm.info.pl
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PIECE PIEKARSKIE CERAMICZNO-RUROWE I LINIE DO WYPIEKU
* 3-, 4-, 5-komorowe piece AXA VAPOR o powierzchni wypiekowej 6-27 m2
* 5-, 6-komorowe piece AXA STABIL o pow. wyp. 10-27 m2 sterowane komputerem

INFRARED SELECTIV TRANSFORMED

PIECE AXA VAPOR i innowacyjne piece AXA STABIL:

- pozwalają na tradycyjne wypieki w nowoczesnym piecu
- gwarantują zwiększoną objętość i dłuższą świeżość wypieków
- zapewniają niezawadność, trwałość i łatwą obsługę pieców
- zapewniają niskie zużycie energii i koszty eksploatacji

LINIA DO WYPIEKU WYROBÓW PIEKARSKICH
Z PIECAMI AXA STABIL

IRST

Ciepło konwekcyjne

System IRST używany w piecach AXA,
wytwarza ciepło promieniowane z
dostatecznym udzialem podczerwieni,
które wypieka miękisz pieczywa bez
wysuszania jego powierzchni.

- linia sterowana centralnym komputerem
- wydajność 330 - 990 kg pieczywa/godz.

Usługi dodatkowe
W doborze promocji warto także zwrócić uwagę,
jakie dodatkowe usługi otrzymujemy w kwocie
abonamentu i czy wszystkie przez cały czas trwania
umowy będą w nią wliczone - niektóre promocje
zakładają np. 6-miesięczny rabat na wybraną usługę, po czym naliczane są dodatkowe opłaty.
Zastanówmy się także, czy wszystkie zaproponowane rozwiązania są nam potrzebne. Nie korzystajmy
z promocji na nieograniczony internet w telefonie,

AXA spol. s r. o., Dlha 88, 010 09 Žilina SŁOWACJA - Tel: +421 41 516 67 68; Fax: +421 41 764 67 56
PRODUKCJA - MONTAŹ - SERWIS
e-mail: axa@axa-zilina.sk; www.axa-zilina.sk
- MÓWIMY PO POLSKU -

mistrzbranzy.pl
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Realizacja w piekarni

Kulisy produkcji
automatyzacja

Nowy

Piecowy
opracowano na podstawie materiałów firmy GETH

Piekarze nie mają dziś wątpliwości, że automatyczne linie załadowcze zachowują rzemieślniczą jakość
wypieków. Przekonuje ich również powtarzalna jakość oraz wyraźnie większa wydajność
i oszczędność w produkcji.
Kiedy dwa lata temu w
polskiej prasie branżowej po
po raz pierwszy pojawił się
artykuł o automatycznym załadunku
pieców wsadowych, wszyscy mieli
świadomość, że jest to rozwiązanie
na miarę czasów, choć wymogi
techniczne związane z jego zainstalowaniem mogły wówczas stanowić
barierę. Dzisiaj nie mam wątpliwości
- automatyczne systemy załadowcze
MIWE athlet zadomowiły się w polskich
piekarniach, i to nie tylko w tych
największych. Przypomnijmy zatem, co
kryje się za tymi systemami.

Wszystko zależy od powierzchni w piekarni, wydajności pracy athleta i oczywiście
budżetu.
W jednej z piekarni (w Gorlicach)
zainstalowany został ciekawy system
załadunkowy. Stacja dokująca (rys. 1), do
której zaczepiane są aparaty załadowcze,

zamontowana jest bezpośrednio przy
systemie załadowczym. Kęsy z aparatów poprzecznych pobiera sam system.
Jest to opcja wygodna, nie zabiera
dużej powierzchni pracowni, a ściąganie gotowych do zasadzania kęsów
odbywa się bezpiecznie i sprawnie.

Załadunek produktu
Droga, jaką trafiają produkty na taśmę
athleta, jest bardzo różna. Może to być
ręczne wykładanie ciasta z koszyków
garowniczych bezpośrednio na
taśmę (dzięki regulowanej wysokości
stołu pracownik nie musi się schylać
i nadwyrężać kręgosłupa) lub też
w sposób bardziej zautomatyzowany.
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Kulisy produkcji

w Łochowie.

(rys. 1) Przejmowanie kęsów bezpośrednio z wózków garowniczych bez udziału butlera.

Jakość tkwi
w szczegółach

automatyzacja

(rys. 2) Wykładanie ręczne na taśmę podającą.

Czym różni się mercedes od
taniego samochodu osobowego?
Za wysoką ceną kryją się pietyzm
wykonania i dbałość o szczegóły, które
podnoszą wydajność, zapewniają
bezpieczne użytkowanie i zmniejszają
awaryjność. Nie inaczej jest z automatycznymi systemami załadowczymi.
Niezawodny: silnik automatycznego
systemu MIWE athlet, skonstruowany
we współpracy z producentem
silników samochodowych, ma własną
obudowę, która szczelnie zabezpiecza
go przed przedostawaniem się
zabrudzeń.
Praca bez przestojów: automatyczna konserwacja za pomocą
zamontowanego odkurzacza, który
każdorazowo przy wyładunku zbiera
pył i zabrudzenia.
Bezpieczny: system załadowczy
MIWE athlet jest mocowany u góry,
dzięki czemu dostępność do pieca
nie jest niczym ograniczona. Szyny
systemu są wpuszczone w podłogę,
przesuwanie urządzeń o dużej masie
jest lekkie, dzięki czemu silniki
przesuwu zużywają mniej energii.
Zastosowane prowadnice rolkowe,
zamiast szynowych, są tak skonstruowane, że oczyszczają się same,
wypychając brud na zewnątrz.
Każdy z elementów po rozłożeniu
mieści się w drzwiach o standardowych wymiarach.
Oszczędny: szybkie zasadzanie
pieca wiąże się z obniżeniem kosztów
energii. Również możliwość redukcji
etatów przynosi spore oszczędności.

(rys. 3) Przejmowanie kęsów z wózków garowniczych przez system MIWE butler

Bardzo interesującym rozwiązaniem jest stół załadowczy jezdny
dostosowany do automatycznego
pobierania takich produktów,
jak ciabatta, bułki czy bagietka
bezpośrednio z desek do garowania (rys. 2).
Większym systemem podającym
jest stacja pośrednia MIWE Butler,
do której doczepiany jest wózek
garowniczy z aparatami załadowczymi. Pozostałe czynności
odbywają się za naciśnięciem
guzika. Na ekranie wyszukiwany
jest piec i stosowny program
wypieku. Zdejmowanie garowanych kęsów (często wypiek drobny: bagietki, pieczywo pszenne)
następuje automatycznie, kęsy
trafiają na stację pośrednią, skąd

dalej na stół athlet i dalej do pieca. Również
para zostaje dodana poprzez sterowanie. Tym
samym athlet może pracować bez przestojów, co
za tym idzie - bardziej wydajnie. (rys. 3)

Odbiór ześlizgiem
lub taśmą przenośnikową
Cały wsad upieczonych produktów zostaje
rozładowany jednocześnie przez system MIWE
athlet. Również w przypadku odbioru produktów
istnieje kilka opcji automatyzacji wyładunku.
Najprostszą wersją ze wyglądu na ograniczenia

na skróty
Możliwe rozwiązania załadunku i wyładunku MIWE athlet
opcje załadunku: stacja dokująca, stół załadowczy jezdny
z automatycznym pobieraniem produktu, stacja pośrednia
z doczepianym wózkiem garowniczym
opcje wyładunku: ześlizg, górna taśma przenośnikowa
system sterowania: wizualizacja procesów wypiekowych,
czasów wypieku, programowanie stałej temperatury
mistrzbranzy.pl
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Kulisy produkcji

artykuł promocyjny

automatyzacja

Ryszard Talarczyk, „NEO-TECH”

Nowej generacji ekologiczny

palnik węglowy do RRK
Nowe wyzwania rzucone przez rynek piekarski oraz coraz trudniejszy dostęp do tanich paliw stałych
zmusiły naszą firmę do opracowania palnika nowej generacji, który skutecznie pozwoliłby na spalanie
wielu dostępnych paliw na polskim rynku.

System zdalnego sterowania może mieć
100 programów wypiekowych.

W przypadku zakładów produkcyjnych, w których niezbędna jest duża powierzchnia wypiekowa, a zakład dysponuje małą powierzchnią hali przeznaczoną na nowo montowane piece
firma MIWE proponuje rozwiązanie, które zostało zastosowane u klienta we Wrocławiu.
Zdjęcie pokazuje 4 piece 12 półkowe obsługiwane dwoma podwyższonymi urządzeniami
załadowczymi MIWE athlet.

lokalowe jest ześlizg, po którym
zsuwają się upieczone chleby i dalej
są już przekładane ręcznie do koszy.
Często wybieraną opcją jest górna
taśma przenośnikowa z systemem
zraszania. Produkty są transportowane taśmami aż do magazynu, skąd
wyruszają do sklepów.
Patrząc z góry na tak zautomatyzowany zakład, wszystko działa jak
w szwajcarskim zegarku i trochę
jakby samoistnie.

się, niezbędny jest system sterowania,
który perfekcyjnie ustawia i kontroluje
wszystkie parametry. Panel sterowania
komputerowego do obsługi systemu
MIWE athlet jest prosty i czytelny.
Wizualizacja przebiegu procesów
wypiekowych, czasów wypieku, zaprogramowanych temperatur znacznie ułatwia

Aby automatyzacja załadunku udała

Co przemawia za
automatycznym
załadunkiem
pieca?
Cały proces załadunku i rozładunku jest krótki i realizowany w wyznaczonym czasie z dokładnością co do
sekundy. Dzięki temu nie dochodzi do
niepotrzebnej utraty energii i czasu
przy ponownym rozgrzaniu pieca,
a atmosfera pieczenia jest stała.
Efekt: zdecydowanie wyższa jakość
produktów. Automatyczny system
załadunku eliminuje ludzkie błędy,
narzuca z góry ustalone procedury, nie
ma mowy o dowolności czy przypadkowości. Wysoka jakość wypieczonych
produktów jest powtarzalna.
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obsługę i wpływa na poprawę organizacji
pracy. W przypadku znacznego oddalenia
magazynu wyrobów gotowych istnieje
możliwość wyprowadzenia dodatkowego
monitora do magazynu i umieszczenie
go w pobliżu odbioru pieczywa. Dzięki
dodatkowemu monitorowi pracownicy
magazynu informowani są o dokładnej
godzinie i asortymencie transportu
gorącego pieczywa.
Brak wyspecjalizowanej kadry, niechęć do
podejmowania trudów tego zawodu oraz
konieczność podniesienia standardów
pracy, jak też jakości produktów sprawiły,
że coraz więcej piekarni decyduje się na
automatyzację załadunku. W tej sytuacji
rola prawdziwego piecowego ogranicza
się do nadzoru systemu.

za tym idzie - uzyskuje się pieczywo dobrze wypie-

zaniem doprowadziły do powstania nowe-

czone, bez śladów zakalca czy „gotowania”.

go tworu umożliwiającego spalanie nie

Obsługa samego palnika ogranicza się do uzupeł-

tylko ekogroszku, ale także innych dostępnych paliw

niania paliwa raz na dobę oraz popiołu w razie

stałych.

potrzeby. Moc samego palnika ustawia się w trakcie
procesu technologicznego, w zależności do potrzeb

Szybki montaż i serwis

w danym czasie cyklu wypiekowego. Cały system

Działanie palnika pozostaje, jak dotychczas, na zasa-

jest wyposażony w 4-krotny system elektronicznego

dzie palnika retortowego, a jego dużym ułatwieniem

zabezpieczenia przeciwko przekroczeniu dozwolonej

jest szybki montaż oraz serwis. W przeciwieństwie

temperatury.

do palnika retortowego ten palnik podaje paliwo bez

Top 10 polskich piekarni z MIWE athlet.

przerwy na jego frontową część, gdzie w postaci

Oszczędności w weekend

Automatyczny system załadunku MIWE athlet

żaru ulega dopaleniu. Sam palnik posiada trzy strefy

W trakcie przerwy technologicznej (sobota-niedzie-

zyskał zwolenników w piekarniach w całej

spalania: pierwsza to zgazyfikowanie, druga - spala-

la) ustawiamy niższą temperaturę pieca, a elektro-

Polsce: Gorlice, Kraków, Łódź, Gomunice,

nie i trzecia - żarzenie.

nika i jej ustawienia pozostaną w stanie czuwania i

Łochów, Szczecin, Inowrocław, Mińsk Mazo-

W związku z tym, że paliwo cały czas pchane jest do

nie pozwolą na dalsze obniżenie temperatury pieca

wiecki, Kostrzyń oraz Wrocław.

przodu i tam dopalane, istnieje możliwość automa-

piekarskiego. Pierwszy pracownik z obsługi, który

tycznego usuwania nagromadzonego popiołu. Żar w

przychodzi do pracy, ustawia piec na temperaturę

palniku po jego wyłączeniu jest w stanie utrzymać

wypieku i wraca do swoich zajęć - sterownik zreali-

się przez prawie 10 godzin. Stosowanie sortymentu

zuje zadane polecenie i piec wkrótce osiąga żądaną

paliw o różnej granulacji, począwszy od groszku, a

temperaturę bez konieczności ponownego rozpala-

na miale skończywszy, obniża koszty produkcji, a

nia ognia w palniku. Zarówno podczas spalania, jak

co za tym idzie - zwiększa rentowność produkcji i

i przerwy technologicznej z komina nie wydobywa

niezależność od podaży paliw.

się dym. Spalanie jest w pełni bezdymne i ma ogra-

Oszczędne
pieczenie

Proste sterowanie

Prawie trzy lata pracy nad nowym rozwią-

Widoczne efekty racjonalizatorskie
przynosi instalowanie pieców dwuobiegowych, które bardzo dobrze współpracują
z automatycznym załadunkiem. Piece
dwuobiegowe umożliwiają pieczenie w
jednym piecu na dwóch grupach półek,
które są niezależne pod względem temperatury. W efekcie w tym samym czasie
można piec różne produkty lub wykorzystywać tylko potrzebną powierzchnię
wypiekową, nie tracąc zbędnej energii.

Montaż palnika z boku pieca ceramicznego RRK.

Palnik w komorze spalania pieca
ceramicznego RRK.

niczoną emisję szkodliwych spalin.

Alternatywa dla groszku węglowego
Nowe

rozwiązanie

palnika

umożliwiło

spalanie

Montaż poza czasem produkcji

groszku z węgla brunatnego, który staje się paliwem

Montaż pieca odbywa się od piątku (większość

alternatywnym dla groszku węglowego. Utrzymanie

robót, poza komorą spalania pieca) do niedzieli,

stałej temperatury pieca wydłuża jego żywotność i

kiedy następuje uruchomienie palnika i rozgrzewa-

nie powoduje uszkodzeń rur Perkinsa. Zagrożenie

nie pieca do temperatury wypieku. Roboty wykoń-

upalenia końcówek rur jest zminimalizowane prawie

czeniowe i obróbka wykończeniowa następują po

do zera. System takiego opalania to też równomierny

tzw. rozruchu zerowym palnika i nie jest już to

rozkład temperatur w komorach wypiekowych, a co

uzależnione od czasu produkcyjnego piekarni.

Palnik z boku pieca
ceramicznego RRK.

Modernizacja pieców ceramicznych RRK na terenie całego kraju
EKOLOGICZNIE

OSZCZĘDNIE

Jedyny ekologiczny palnik węglowy do RRK w Polsce,
który posiada certyfikat - świadectwo badania na „znak
bezpieczeństwa ekologicznego” nr 0191: bezdymne
spalanie węgla groszku, stałopalny, prosty w obsłudze,
obniżony koszt opalania pieca o około 60% w stosunku
do gazu i oleju opałowego.
Instalacja w Polsce środkowo-wschodniej.

BEZPIECZNIE
Zakład Doświadczalno-Produkcyjno-Usługowy
„NEO-TECH” Ryszard Talarczyk
ul. Brynicy 22
40-358 Katowice-Szopienice
Tel./fax 32 314 12 22
Tel. kom. + 48 602 643 775
mail: neotech@op.pl

emu.
mistrzbranzy.pl
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Kulisy produkcji

naturalne zakwasy

naturalne zakwasy

Andrzej Kujawiński, Fermis

Nie da się ukryć, że skracanie procesu produkcji i m.in. upraszczanie procesów fermentacji odbija się
niekorzystnie na smaku i zapachu pieczywa. Chcąc się wyróżnić, warto wziąć pod uwagę jakość prowadzonej w piekarni fermentacji lub rozważyć użycie gotowych naturalnych zakwasów.

Wachlarz możliwości kreowania i modelowania
zapachu i smaku pieczywa jest dużo szerszy. Fermentację można prowadzić na wiele sposobów: w różnych

Nazwa półproduktu
fermentowanego

Kwas żytni

Skład

mąka żytnia, woda,
starter żytni (opcja)

Podmłoda
żytnia

kwas żytni, drożdże,

Podmłoda
pszenna

mąka pszenna,

Kwas pszenny

mąka pszenna, woda,

woda

drożdże, woda

starter pszenny

drożdże, woda,

wy, woda, starter pszenny
Kwas orkiszowy

mąka orkiszowa,
woda, starter orkiszowy

34

Mistrz Branży

styczeń-luty 2012

26-27oC

6 godz.

8-10o

Półkwas

150

25-26oC

8 godz.

10-12o

Kwas

165

29-31 C

3-4 godz.

9-11o

o

Kwas

42 kg

Mąka żytnia

75 kg

Woda

48 l

ilość
surowców

temperatura

29-31oC

czas

kwasowość

3-4 godz.

8-12o

Mąka żytnia

10 kg

Kwas żytni

10 kg

Drożdże

2 kg

Woda

40 l

temperatura

30-35 C

czas

kwasowość

1,5-2,5 godz.

o

Sposób na intensywny smak pieczywa
Istnieje duża różnica pomiędzy smakiem chleba
produkowanego ze środkami zakwaszającymi
a wytwarzanego na bazie kwasu wyprowadzanego
wielofazowo:

4-6

o

Kwas 3-fazowy
(przedkwas, półkwas, kwas)
Kwas 1-fazowy
(metoda z kwasu na kwas)
Żurek 1-fazowy
Środek zakwaszający
(np. naturalny kwas + kwas octowy)
Środek zakwaszający
(np. kwas cytrynowy + kwas mlekowy)

fot. A. Kujawiński

temperaturach, wydajnościach, czasach, przy wykorzystaniu różnych
składników. Istnieje również możliwość wyboru między samodzielnym
kontrolowaniem procesów fermentacji we własnej piekarni lub zakupem
już gotowych półproduktów fermentowanych.

Poniższa tabela przedstawia przykładowe opcje fermentacji.
Oczywiście procesy
fermentacji nie mogą być
Czas fermentacji
Rodzaj pieczywa
przypadkowe, ale muszą
być ściśle ukierunkowane
i prowadzone w kontrolo3-4 godz. (Kwas 1-faza)
chleb mieszany i żytni
wanych warunkach. Istotny
18-24 godz. (Kwas 3-fazy)
jest więc rodzaj mikroorganizmów zapoczątkowujących
chleb mieszany
1,5-8 godz.
pszenno-żytni
fermentację, „pożywka”,
czyli rodzaj surowca,
pieczywo
konsystencja konkretnej
2-3 godz.
pszenne i mieszane
fazy fermentacji, temperatura, czas.
pieczywo
18-20 godz.
pszenne i mieszane

4-12 godz.

mąka pszenna, słód
jęczmienny, ekstrakt słodo-

200

Podmłoda żytnia

pieczywo pszenne

kwas pszenny (opcja)
Kwas słodowy

kwasowość

Przedkwas

ilość
surowców

mąka pszenna, sól,

Ciasto
schładzane

czas

18-20 godz.

18-20 godz.

kajzerki, chleb

Podmłoda pszenna – metoda krótka (powoduje głównie
namnażanie drożdży i poprawę delikatności miękiszu)
ilość
surowców

Mąka pszenna

100 kg

Drożdże

1-2 kg

Woda

60-100 l

czas

25-28 C

jest bardziej wyraźny przy zastosowaniu podmłody

kwasowość

2-4 godz.

o

3-4

o

Podmłoda pszenna – metoda długa (poprawia delikatność
miękiszu i nadaje bardziej intensywny smak)
ilość
surowców

Mąka pszenna

100 kg

Drożdże

0,1-0,2 kg

Woda

50-60 l

temperatura

22-25oC

czas

kwasowość

12-20 godz.

8-10o

Kwas pszenny
ilość
surowców

Zaczątek*

10-20 kg

Mąka

100 kg

Woda

100 l

temperatura

29-31oC

czas

16-20 godz.

kwasowość

10-12o

Ciasto schładzane
ilość
drożdży

Drożdże
w recepturze

lub kwasu pszennego:
Ciasto: mąka, sól, drożdże, woda,
kwas pszenny, ekstrakt słodowy
Ciasto: mąka, sól, drożdże, woda,
podmłoda pszenna
Ciasto: mąka, sól, drożdże, woda

Aspekt smaku jest tylko jednym z wielu elementów
jakości pieczywa, ale za to elementem bardzo
ważnym. Procesy fermentacji mają duży wpływ
na kształtowanie smaku i zapachu chleba, ich
upraszczanie lub pomijanie, mimo że wymuszane
przez obecne warunki produkcji, na pewno odbija
się na odbieraniu przez konsumenta dobrej jakości
pieczywa. Dlatego warto wziąć również pod uwagę
jakość prowadzonej w piekarni fermentacji lub
rozważyć użycie gotowych naturalnych zakwasów.

na skróty

* do wyprowadzenia zaczątku dodatek Startera Pszennego wynosi 20% do masy mąki

mieszany gatunkowy

pieczywo orkiszowe

temperatura

Podobnie w przypadku pieczywa pszennego smak

intensywność smaku

Sztuka modelowania smaku i zapachu

temperatura

Kwas żytni 1-fazowy (metoda uproszczona – długie stosowanie
tej metody pogarsza jakość kwasu i pieczywa)

W piekarniach coraz częściej funkcjonuje dosyć proste
ujęcie tematu:
zapach i smak skórki jest w dużym stopniu
uzależniony od procesu wypieku - czasu, temperatury,
rodzaju pieca,
zapach i smak miękiszu zależy od składu receptury
- ilości drożdży, zawartości tłuszczu, cukru i innych
dodatków zależnych od gatunku pieczywa
Tymczasem prawdziwy charakter chleba nadają
również procesy fermentacji. Najczęściej w piekarniach procesy te ograniczają się do fermentacji ciasta
zachodzącej przy udziale drożdży piekarskich oraz do
produkcji naturalnego kwasu żytniego. Produkcja tego
ostatniego sprowadza się bardzo często do stosowania
tylko jednej fazy fermentacji.

wydajność

Charakterystyka związków smakowo-zapachowych
odpowiedzialnych za dobry smak i zapach chleba
nie jest jeszcze dokładnie zbadana i wciąż stanowi
temat wielu prac badawczych. Przez odpowiednie
prowadzenie procesów fermentacji można wpływać
na ich ilość w cieście i w chlebie, a tym samym
zwiększać w nim intensywność smaku i zapachu.

intensywność smaku

Fermentacja w piekarni

Kwas żytni 3-fazowy (intensywny smak i zapach chleba)

metody poprawiania smaku chleba
sposoby prowadzenia kwasów żytnich

temperatura

czas

zastosowanie kwasu pszennego
wpływ rodzaju ukwaszania ciasta na smak

1 kg

20-25oC

4 godz.

i zapach chleba

4-5 kg

4-6oC

8 godz.

podmłoda pszenna i żytnia intensyfikują smak

1-2 kg

4-6oC

15 godz.
mistrzbranzy.pl
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ABC pralin

mgr inż. Piotr Ławrowski

Sztuka temperowania
Temperowanie czekolady jest niezbędne, żeby ograniczyć dojrzewanie tłuszczu, który na powierzchni
czekolady daje charakterystyczny "siwy" nalot. Szkopuł w tym, by ten proces przeprowadzić prawidłowo.
Sprawdźmy, jak to się robi w warunkach przemysłowych.

Temperowanie w warunkach
przemysłowych

W takich warunkach temperowanie
czekolady może przebiegać w obiegu
zamkniętym:

na skróty
„ABC pralin” to cykl artykułów Anny Sacharczuk i Piotra
Ławrowskiego dotyczących przemysłowej produkcji pralin,
nadzień oraz nowych technologii z tym związanych.
właściwości masła kakaowego
proces temperowania w warunkach przemysłowych
indeksy temperowania

Czasami, z przyczyn technicznych, podczas produkcji pożądane jest, aby indeks taki odbiegał od wymienionych wartości.
Dla przykładu można podać długość kanału chłodzącego. Jeśli
jest zbyt krótki, należy użyć czekolady o indeksie temperowania około 7. Użycie takiej czekolady jest konieczne w celu
szybkiego zakrzepnięcia masy w kanale chłodzącym. Innym
przykładem może być użycie czekolady o niskim niedotemperowaniu w celu uzyskania lepszego oblewu na produkcie
(czekolada ma rzadszą konsystencję).
Należy pamiętać o następujących zależnościach: im wyższy
indeks temperowania, tym niższa temperatura i wyższa
lepkość czekolady, i na odwrót.

fot. Archiwum firmy Polmarkus
2. Po właściwym "schłodzeniu” czekolady,
zgodnie z wyżej wymienionymi temperaturami,
czekolada może być kierowana np. do urządzenia powlekającego (oblewającego).
3. Następnie czekolada trafia do dekrystalizatora, gdzie ponownie jest podgrzewana w celu
rozpuszczenia wysokotopliwych trójglicerydów.
4. W ten sposób rozpuszczona czekolada płynie
do zbiornika, gdzie jest mieszana ze świeżą
czekoladą i ponownie trafia do urządzenia
temperującego.

Efekty prze- i niedotemperowania
Do parametrów jakościowych produktów czekoladowych
świadczących o niewłaściwie przeprowadzonym procesie
temperowania należą m.in.:
- brak połysku czekolady - spowodowany m.in. niedotemperowaniem czekolady lub zbyt krótkim czasem chłodzenia,
- siwienie czekolady - może być powodem niedotemperowania lub przetemperowania czekolady, zbyt intensywnym
chłodzeniem w kanale chłodzącym,
- zbyt duża waga produktu - przetemperowanie czekolady na
skutek wysokiego indeksu temperowania i wysokiej lepkości,
brak nadmuchu po oblewie lub nieodpowiednia jego moc.
Stałe kontrolowanie indeksu temperowania umożliwia
stosunkowo szybko zareagować na zmieniające się parametry
czekolady używanej do produkcji wyrobów czekoladowych
i zapobiec niepożądanym efektom końcowym.
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r

e

objawy niedotemperowania lub przetemperowania

1. Czekolada ze zbiornika
za pomocą rur z płaszczem wodnym wędruje do
temperówki. Temperatura
czekolady na wejściu do
temperówki nie może być
niższa od wymaganych 45oC
- niespełnienie tego minimum może niekorzystnie

Indeks temperowania
dla wartości od 1 do 3 oznacza niedotemperowanie czekolady
dla wartości od 4 do 6 - dobrze utemperowana czekolada
dla wartości od 7 do 9 - przetemperowanie czekolady.

a

Proces temperowania, czyli schładzanie czekolady w warunkach kontrolowanych, można podzielić na dwie
fazy. Pierwsza faza polega na ogrzaniu
czekolady do minimum 45oC w celu
całkowitego
rozpuszczenia
masła
kakaowego i zapewnienia stabilnych
form krystalicznych w temperowanej
czekoladzie. W drugiej fazie dochodzi
do stopniowego odbierania ciepła
czekolady poprzez ciągłe mechaniczne
jej mieszanie aż do uzyskania odpowiedniej temperatury. Ta temperatura
jest zależna od rodzaju czekolady (dla
czekolady ciemnej wynosi 31-32oC,
mlecznej 29-30oC i białej 27-28oC).

Taki pomiar polega na napełnieniu małego zbiorniczka
temperowaną czekoladą i umieszczeniu go w temperometrze.
Czekolada jest chłodzona i po chwili otrzymujemy wydruk
wykresu chłodzenia. Jednym z parametrów, jaki uzyskujemy
przy użyciu temperometru, jest tzw. indeks temperowania
podawany jako wartość liczbowa.

m

Nie sposób również wspomnieć, że
masło kakaowe jest monotropem. Ta
właściwość powoduje, że formy kryształków ulegają samoczynnej jednokierunkowej przemianie od małych do

Temperówki tarczowe wyposażone są
w wymienniki ciepła, które składają się ze
zbiorników wody (temperatura wody wchodzącej 12oC i wychodzącej 18oC) i czekolady.
Urządzenie temperujące wyposażone jest
również w mieszalniki, których zadaniem
jest zapewnienie homogennej temperatury
temperowanej (chłodzonej) czekolady.

a

Żeby lepiej zrozumieć proces temperowania czekolady, należy przyjrzeć
się właściwościom fizycznym masła
kakaowego - jednego z głównych
składników czekolady. Masło kakaowe
jest polimorfem, a znaczy to tyle, że
może ono krzepnąć w różnych formach
krystalicznych. Jednak tylko wysokotopliwe formy krystaliczne, jak βV i βVI,
są stabilne, tzn. nie powodują "siwienia"
czekolady. Dzisiejsza wiedza na temat
procesu temperowania dowodzi, że
w warunkach przemysłowych jesteśmy
w stanie uzyskać jedynie formę βV,
która również zapewni odpowiednią
jakość wyrobom czekoladowym.

wpłynąć na proces temperowania.

l

Właściwości masła
kakaowego

dużych form krystalicznych, co w gotowym produkcie przyczynia się do
uwalniania energii. Uwolniona energia
przekłada się na dojrzewanie tłuszczu
na powierzchni produktu, tworząc tzw.
wykwity tłuszczowe (siwienie). Zbyt
wysoka temperatura magazynowania
gotowego wyrobu (powyżej 18oC) czy
niewłaściwie przeprowadzony proces
temperowania (niedotemperowanie lub
przetemperowanie czekolady) mogą
przyspieszyć niekorzystne procesy.

Na stopień temperowania czekolady wpływa wiele czynników,
m.in. receptura czekolady, rodzaj użytego ziarna kakaowego
i jego pochodzenie oraz ilość poddawanej temperowaniu
czekolady. W celu zbadania stopnia temperowania czekolady
używa się temperometru. Temperometr jest urządzeniem,
które w dość łatwy i szybki sposób (około 10 minut) bada
uwalniane ciepło krzepnięcia, będące miarą stopnia temperowania.

k

Proces temperowania czekolady znany jest niemalże od
początków produkcji wyrobów
czekoladowych. Do dziś żaden z zakładów produkujących wyroby czekoladowe nie może obejść tego procesu,
ponieważ prawidłowo temperowana
czekolada nadaje połysk oraz kruchość
uzyskanych produktów po ich schłodzeniu.

Pomiar stopnia temperowania

Kulisy produkcji
receptura

Ta dekoracja złamała wszelkie przyjęte
konwencje tortów weselnych. Zamiast jasnych
kolorów, odcieni bieli
pojawiła się ciemna
czekolada, zamiast
figurek młodej pary weneckie maski.

Maestro
Ponte di Rialto
niekonwencjonalny
tort weselny

Tort Maestro Ponte di Rialto adeptów Małej Akademii Mistrzostwa
Zawodowego był inspirowany nocą wenecką, gdzie głównym
elementem dekoracyjnym były maski słońca i księżyca wykonane z plastycznej czekolady. Zastosowaliśmy kilka technik dekoracji
– połączenie czekolady plastycznej, lukru plastycznego oraz karmelu.
Smak stanowi kompozycję czekolady oraz wiśni z lekką i delikatną nutą
brandy.
Do wykonania tortu potrzebne
są dwa czekoladowe blaty biszkoptowe i jeden jasny. Na spód
kładziemy ciemny biszkopt, który
nasączamy ponczem o smaku brandy. Przesmarowujemy blat kremem
czekoladowym i szprycujemy krążki
nadzieniem wiśniowym w odstępach ok. 2,5 cm. Kładziemy jasny
biszkopt i nasączamy, przesmarowujemy i szprycujemy podobnie jak
w pierwszej warstwie biszkoptowokremowej. Przykrywamy drugim
czekoladowym biszkoptem. Na
całość kładziemy cienką warstwę
kremu. Schładzamy. Po schłodzeniu powierzchnię tortu oblewamy
genachem czekoladowym i dekorujemy według uznania.

Tort jest złożony z trzech blatów
biszkoptowych (fot. 1), przełożonych kremem russel czekoladowym (fot.2) oraz masą wiśniową
w żelu (fot. 3). Kolejne warstwy
blatów biszkoptowych nasączamy syropem z dodatkiem
brandy. Boki i wierzch tortu
trzeba przesmarować warstwą
kremu. Czekoladę przeznaczoną do wykończenia tortu
rozpuszczamy w kąpieli
wodnej i dokładnie powlekamy powierzchnię tortu
(fot.4).
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receptura
Lukier plastyczny, z którego wykonane są róże, wałkujemy na wydłużony
wałek (fot.5) i porcjujemy na równej
wielkości kęsy (fot. 6). Następnie
formujemy roślinne elementy zdobnicze tortu (fot. 7), które kolejno
powlekane są barwnikiem czarnym
i metalicznym za pomocą aerografu
(fot. 8). Gotowe elementy dekoracyjne przenosimy na tort. W ten sposób
wykańczamy również pozostałe piętra
tortu (fot.9).

Fot.5

Fot.7

Fot.8

Fot.6

Fot.9

Głównym elementem dekoracyjnym są maski z czekolady plastycznej. Masę czekoladową rozwałkowujemy,
nadając jej owalny, płaski kształt, wycinamy maski i nadajemy im przestrzenny kształt poprzez odpowiednie
modelowanie (fot.10). Uformowane maski powlekamy czekoladą (fot.11) i barwimy przy pomocy aerografu
(fot.12).

Receptura
Kapsle biszkopta:
1000 g jaj,
500 g cukru,
460 g mąki pszennej,
20 g

mąki skrobiowej,

80 g

mleka w proszku,

90 g

emulgatora do biszkopta

Krem:

Fot.1

100 g żółtek,
Fot.11

Fot.10

Fot.2

Sposób dekorowania
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Krzysztof Wysłucha

Fot.3

Aby nadać dekoracji charakter instalacji przestrzennej, przygotowujemy
konstrukcję, na której umieszczamy
maski. W tym celu zastosowano isomat
- rodzaj masy karmelowej, który po
uprzednim podgrzaniu w mikrofalówce
wylano do specjalnej formy silikonowej
(fot. 13) i uformowano konstrukcję
przestrzenną (fot. 14). Po zestaleniu
konstrukcji przenosimy ją na tort
i mocujemy maski.

Fot.13
Fot.11

Piętra tortu zostają umieszczone na kaskadowo ułożonych
paterach. Maski i inne
elementy składające się
na instalację przestrzenną
wieńczą środkowe piętro
tortu (fot.15).
Aby podkreślić niecodzienny charakter tortu,
jego prezentacji towarzyszyła specjalna choreografia rodem z weneckiego
karnawału (fot. 16).

Fot.14

Fot.15

Forma tortu, jego oprawa oraz smak wzbudziły
zachwyt pary młodej i gości
weselnych. Specjalnie na
Fot.16
tę okazję przygotowaliśmy
choreografię, na którą złożyły się oryginalne stroje i maski weneckie, oraz nastrojową muzykę. Taki zabieg podkreślił artystyczne
walory cukierniczego arcydzieła.

Fot.4

Fot.12

Prezentowany tort Maestro Ponte di Rialto wykonali adepci
Małej Akademii Mistrzostwa Zawodowego pod kierownictwem
mistrza cukierniczego Krzysztofa Wysłuchy. Tort wygrał konkurs
firmy Savpol „Aparat za jedno zdjęcie”.

150 g cukru,
400 g masła,
150 g margaryny cukierniczej
kremowej,
30 g

spirytusu,

30 g

dobrej jakości brandy

Poncz:
150 g wody,
75 g

cukru,

15 g

spirytusu,

30 g

brandy

Ganache:
200 g śmietany,
400 g dobrej jakości czekolady
– w celu zwiększenia połysku
można dodać 40 g
syropu glukozowego

Czekolada plastyczna:
1000 g dobrej jakości czekolady,
300 g śmietany kremówki,
150 g syropu cukrowego 1:1, czyli
75 g wody i 75 cukru, 150 g
syropu glukozowego

Wiśnia w żelu

mistrzbranzy.pl
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receptura

Cukiernicy – technolodzy firmy PROSPONA:
Jerzy Brzozowski i Marek Tomaszek

cukiernik Piotr Burzawa

Receptura na 30 sztuk

Składniki:
1000 g mąki typ 500
460 g mleka
200 g cukru
150 g margaryny nieutwardzonej

Przyjazne pączki

Pana Piotra

Tort
naWalentynki

Składniki:
Biszkopt

10 żółtek jaj

4 jajka

50 g drożdży

220 g cukru

10 g soli

170 g mąki
4 łyżki oleju

SpoSób przyrządzenia:

3 g proszku do pieczenia

Ciasto sporządzamy metodą dwufazową
I etap: Rozczyn

Krem

-

800 ml śmietany 30%

500 g mąki
460 g mleka
50 g cukru
50 g drożdży

40 g żelatyny
80 g WSADU OWOCOWEGO MALINOWEGO PROSPONA

Mleko podgrzewamy do temperatury
28-32°C. Mąkę, cukier, drożdże
odważamy do jednej miski, zalewamy
mlekiem i wyrabiamy rozczyn. Po
dokładnym wymieszaniu wszystkich
składników gotowy rozczyn obsypujemy obficie mąką i odstawiamy do
wyrośnięcia. Gdy rozczyn jest dojrzały,
przystępujemy do II etapu.

I etap

Frużelina® owoce w żelu - wiśnia

I etap

Przygotowanie:
Białka ubić z cukrem, dodać żółtka, mąkę, olej, delikatnie wymieszać, wylać do
tortownicy o średnicy 20 cm. Piec ok. 40 min. Po ostudzeniu przekroić biszkopt
na połowę. Z pierwszej wykroić kształt serca, natomiast z drugiej mniejsze serce.

II etap

25 g żelatyny namoczyć w wodzie, podgrzać, dodać 50 g WSADU OWOCOWEGO
MALINOWEGO. Ubić 500 ml śmietany, połączyć z przygotowanym wsadem
owocowym. Na większy biszkopt nałożyć połowę śmietany, przykryć mniejszym
blatem, nałożyć resztę śmietany, formując serce. Wstawić do lodówki do
schłodzenia.

II etap: Ciasto
Pozostałe składniki: mąka, żółtka,
cukier, sól wsypujemy do miesiarki i
dodajemy gotowy rozczyn. Zaczynamy
wyrabiać ciasto, aż zrobi się jednolite i
aksamitne. W końcowej fazie wyra-

15 g żelatyny namoczyć, podgrzać, dodać 30 g WSADU OWOCOWEGO MALINOWEGO, połączyć z 300 g ubitej śmietany. Schłodzony tort dekorować
(np. jak na zdjęciu), używając także Frużeliny® wiśniowej.

biania ciasta dodajemy tłuszcz o temp. około 28°C. Ciasto obsypujemy mąką i poddajemy
I fazie leżakowania - czas od 30 do 45 minut. Przebijamy ciasto i ponownie poddajemy
leżakowaniu - czas od 30 do 45 minut. Następnie ponownie przebijamy ciasto i odstawiamy. Po 15 minutach spoczynku ciasto dzielimy na kęsy o masie 60 g i formujemy pączki.
Czas fermentacji - około 60 minut. Komora fermentacyjna - 30-35°C, wilgotności 75%.

WSkazówki:
Aby ustabilizować ubitą śmietanę, rozpuszczamy żelatynę w 100 ml
letniej wody i mieszając, dodajemy wsad owocowy. Tak przygotowany
wsad łączymy ze śmietaną. Ułatwi nam to mieszanie i lepsze połączenie składników.

III etap: Smażenie, nadziewanie i dekorowanie pączków
Smażyć pączki 6-8 minut w tłuszczu o temperaturze
170-180°C. Pączki przewracamy jednokrotnie. Po
wysmażeniu pączki nadziewamy różanym nadzieniem i
dekorujemy pomadą cukrową lub posypujemy cukrem
pudrem.

Zapamiętaj:

Przed dekoracją dobrze jest schłodzić tort. Przygotowaną śmietanę
z wsadem szprycujemy przy użyciu worka cukierniczego, pozostawiając
wgłębienie na Frużelinę® wiśniową.

Warto dodawać wSady owocowe

III etap

Używając wsadów owocowych, otrzymamy niepowtarzalne smaki
śmietan oraz kremów - dozowanie maks. 10%.

Rozczyn obficie obsypać mąką.
Tłuszcz dodaj wyłącznie w końcowej fazie wyrabiania ciasta.

Wsady owocowe nadają wyrobom cukierniczym naturalną barwę,
aromat, a kawałki owoców są widoczne.

W zależności od użytego sprzętu dostosuj czas wyrabiania ciasta.
Pączki możesz dwukrotnie przewracać podczas smażenia, wedle uznania.

cukiernik Piotr Burzawa

Jerzy Brzozowski i Marek Tomaszek - Cukiernicy
- technolodzy firmy PROSPONA radzą.

*W próbie użyto nadzienia z płatkami róży firmy Prospona oraz tłuszczów nieutwardzonych firmy Kruszwica.

emu.
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Używając Frużeliny®, każde ciasto oraz deser wzbogacimy o wyjątkowy owocowy akcent w postaci soczystych, kształtnych owoców
mistrzbranzy.pl
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artykuł promocyjny

Witold Tabaka

Pieczywo

Receptura

Mąka pszenna 3 kg
Mąka żytnia 3 kg
Pył księżycowy 1 kg
Drożdże 0,6 kg
Woda 6,5 l
Razem: 17,1 kg

z księżycowego

pyłu...

Parametry
W zasadzie parametry nie mają znaczenia. Takie pieczywo jeszcze nie powstało, ale czy jest to
wykluczone?

Gdyby kilkanaście lat temu ktoś zaproponował polskiemu piekarzowi produkcję pieczywa z pestkami melona, stałby się obiektem totalnej krytyki, a nawet kpin ze strony branży. Każdy piekarz
stwierdziłby, że od lat produkuje tradycyjne pieczywo według przepisu przekazanego przez ojca i
nic zmieniać nie będzie. Obecnie, na progu XXI wieku, zdecydowana większość piekarni i cukierni
korzysta z gotowców lub półwyrobów produkowanych na ich potrzeby.
Od kilku lat za sprawą firmy Baker pojawiły się produkty, o jakich wcześniej nie słyszano. Bo czy
ktoś robił pieczywo z niedźwiedzim czosnkiem, mąką z winogron, kasztanami jadalnymi czy BIO
mąką KAMUT? To właśnie w chlebach Baker zastosowano naturalny kwas, który sprawia, że każdy
produkt zachowuje naturalną świeżość i jest chętnie kupowany przez klienta.
Dlaczego nam się udało?
Bo nie wyważamy otwartych drzwi. Czerpiemy inspirację z całego świata, wykorzystując przy tym
ponad 130-letnią tradycję firmy Berg Back. To właśnie był strzał w „10”. Klient, który potrzebuje
taniego chleba, zawsze pójdzie do marketu lub kupi to, co
najtańsze, ale każdy inny, wstępując do Twojej piekarni, zapyta
„Co macie ciekawego?”.
Warto z nami współpracować, ponieważ ani nas, ani naszych
produktów nie ograniczają ziemskie horyzonty.
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www.bakerpolska.pl
tel. 502 097 243

Kulisy produkcji
tłusty czwartek

plebiscyt
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Michał Kociszewski

Na temat pączków można by napisać książkę. Co kraj, to w zasadzie
inne pączki, co pokolenie, to inne smaki. Producenci wciąż szukają
sposobów, jakim nadzieniem zaskoczyć smakoszy tych brązowych
krągłości...
Dni poprzedzające tłusty czwartek
są okresem wytężonej pracy dla
polskich cukierników. Przygotowania zaczynają się już w środę, praca wre
przez całą noc, aby w czwartkowy poranek
dostarczyć do cukierni górę pączków,
faworków i innych słodkości. Ocenia się,
że w tym dniu Polacy zjadają ponad 100
mln pączków. 37% konsumentów zjada
dwa - trzy pączki, natomiast 16% smakoszy zjada więcej niż trzy, a kolejnych 30%
Polaków uważa, że zjada tyle, na ile ma
ochotę. Tylko 8% Polaków nie jada wcale
pączków, ponieważ dbają o linię. Zostawmy jednak te statystyki obok, sprawdźmy,
jakie trendy „pączkowe” panują nie tylko
w Polsce.

Sekret dobrego pączka
Według jednego z cukierników sekret
idealnego pączka polega na stosowaniu
naturalnych składników takich jak: mleko,
dużo jaj, masło, cukier, mąka pszenna,
marmolada. Cukiernicy twierdzą, że poło-

wa sukcesu smaku pączka tkwi w przygotowaniu ciasta. Druga połowa sukcesu to
stosowane nadzienia.
Obecnie pączki mają różne nadzienia,
aczkolwiek te tradycyjne mają w sobie
marmoladę lub konfiturę z owoców róży.
W polskich cukierniach można spotkać
pączki z nadzieniem adwokata, toffi,
czekoladowym, pomarańczowym, truskawkowym, morelowym, arakowym, serowym,
budyniowym, karmelowym, kremowym,
marcepanowym, kajmakowym, makowym
(jak do strucli) lub można stosować kombinacje nadzienia budyniowego z czekoladą,
owoców wiśni z czekoladą. Jako nadzienie świetnie sprawdza się bita śmietana
z owocami. Do produkcji nadzienia stosuje
się wiele dodatków smakowych podkreślających nutę smakową: aromaty spożywcze
zwane przez cukierników esencjami oraz
laska wanilii, granulaty owocowe, proszki
owocowe, owoce liofilizowane, wiórki kokosowe czy płatki migdałowe i marcepanowe.

na skróty
Ile pączków zje Polak w tłusty czwartek?
Sekret pączków, czyli jakie stosuje się rodzaje nadzień
Pączki świata: doughnuts, oliebol, lokma
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Wytrawny pączek
Na tłusty czwartek 2011 r. znana
cukiernia Blikle z Warszawy
wypuściła po raz pierwszy
sondażowo wytrawne pączki
z nadzieniem boczku wędzonego
podsmażanego z cebulką. Takie

pączki są wykonywane z ciasta mniej słodkiego, bez lukru i skórek pomarańczy. Jest
to receptura tradycyjna, znana w rodzinie
Bliklów od pokoleń. Podobna tradycja jest
obchodzona również w Niemczech.

Co kraj, to inny pączek
Pączki berlińskie mają charakterystyczny biały
pasek pośrodku ciasta. Niemieccy konsumenci lubią pączki z nadzieniem czekoladowym,
toffi, budyniowym, szampana czy adwokata.
W Izraelu pączek jest podobny do pączka
berlińskiego. Jest to przysmak serwowany
z okazji święta Hanukkah. Amerykanie słyną
z doughnuts – okrągłych oponek oblanych
kolorowym lukrem i obsypanych dekoracjami
do ciast. Holendrzy wprowadzili wypiek „oliebol”, przypominający raczej racuchy smażone
w głębokim tłuszczu. Nie ma tam nadzienia,
ale do ciasta dodaje się rodzynki, porzeczki,
kandyzowane owoce lub jabłka pokrojone na
kawałki. W Turcji odpowiednikiem pączka jest
„lokma”. Jest to mała kuleczka nasiąknięta
cukrowym syropem lub miodem, z domieszką
cynamonu i z warstwą sezamu na wierzchu.

Dobre, bo polskie
Każdy zwyczaj, każda tradycja warta jest
kontynuowania. Polskie pączki i faworki
zwane chrustem niosą niezapomniane wrażenia smakowe. Odrobina szaleństwa w tłusty
czwartek jest wskazana. Jest to ostatni
moment przed Wielkanocą, podczas którego
można sobie „popuścić pasa”. A zatem już
dzisiaj wybieram pączki z konfiturą różaną
według tradycyjnych receptur produkcji

Najlepsze Produkty na Tłusty Czwartek
Wyboru najlepszych produktów dokonali internauci głosujący w dniach od 20.01.2012 do 08.02.2012 r.,
głosując za pośrednictwem strony internetowej plebiscytu - www.mistrzbranzy.pl/plebiscyt
Każdy piekarz, cukiernik, lodziarz oddający głos w plebiscycie miał szansę wygrania nagród ufundowanych przez sponsorów plebiscytu. Regulamin plebiscytu i przyznawania nagród dostępny jest w naszym
portalu. W kolejnym numerze ogłosimy wyniki plebiscytu.
Celem plebiscytu było wyłonienie
najlepszych produktów według
głosujących w następujących
kategoriach:
-

x 15

urządzenia
surowce
nadzienia
dekoracje
tłuszcze
x 15

NAGRODY
Przetwórnia Owoców i Warzyw Prospona Sp. z o. o.
ufundowała 15 zestawów:
- Frużelina® - owoce w żelu
- Masa makowa z bakaliami
- Owoce kandyzowane w syropie
- Jabłka prażone „Szarlotka”
- długopis, smycz, koszulka

x200

Magorex R. Górka Spółka jawna ufundowała 15 zestawów:
- blachy piekarskie aluminiowe
- tace wystawowe aluminiowe

Firma Baker ufundowała 200 kuponów z 10% rabatem
na własne produkty (kupon rabatowy)

Sponsorzy nagród

polskich cukierników.
mistrzbranzy.pl
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Nominacje w kategorii

Nominacje w kategorii

Nadzienia

klientów. W zależności od
zawartości owoców rozróżnia
się: marmolady twarde,
dające się łatwo kroić oraz
marmolady miękkie. Ich
odpowiednio przetarta, gładka
struktura pozwala dozować je
ręcznie i automatycznie.

Płatki róży
z cukrem
Prospona
To wyjątkowy produkt, powstały
ze starannie dobranego surowca.
Przygotowany według tradycyjnej
receptury, opartej na ucieraniu
naturalnych płatków róży z
cukrem, zachowuje charakterystyczny różany smak i aromat.
Zawartość płatków róży: 30%.

Sczególnie na tłusty czwartek
polecamy MARMOLADY
PĄCZKOWE, a wśród nich
marmolada pączkowa wieloowocowa o smaku malinowym
oraz o smaku różanym. Ich
odpowiednio przetarta, gładka
struktura pozwala dozować
je ręcznie i automatycznie.
Gotowe do nastrzykiwania,
doskonale nadają się jako
nadzienie do pączków.

Zawartość cukru: 70%.
Zastosowanie:
- nadzienie do pączków;
- aromatyczny i smakowy
dodatek do mas i kremów
cukierniczych;
- komponent smakowy marmolad
i nadzień cukierniczych.

KOMPLET Krem
Ajerconiac
Komplet Polska
Krem na zimno w proszku o
smaku i kolorze ajerkoniaku.
Do nadziewania pączków lub
zapiekania.

Marmolady
Prospona

To produkty otrzymane w
procesie gotowania owoców
oraz przecierów owocowych
poprzez odparowywanie
wody. Ich konsystencja
uzależniona jest od potrzeb i
wymagań
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- Popularne nadzienie do
pączków
- Bardzo proste w przygotowaniu
- Powtarzalny efekt
- Smak doceniany przez
konsumentów

Urządzenia

Wykonanie nadziewarki spełnia
wymagania norm europejskich
CE
Gwarancja producenta:
12 miesięcy.

Nadzienia
owocowe-przecierowe
Zentis Polska

Gładkie, delikatne nadzienia
owocowe Zentis nadają się
znakomicie do mechanicznego
dozowania.
Nadzienia są stabilne w
procesie mrożenia. Szczególnie polecane do takich
produktów cukierniczych, jak:
pączki, muffiny czy oponki.
Wyjątkowy, owocowy smak
zagwarantuje produktom
najwyższą jakość.
Oferujemy szeroką
gamę smaków:
- morelowy
- wieloowocowy
- różany
- malinowy
- śliwkowy
- malinowo-porzeczkowy
Stabilne w procesie mrożenia
Dozowanie ręczne
Dozowanie mechaniczne
Do bezpośredniego użycia
Towar w wiadrach

Multikremy
Grados

Wyjątkowe produkty
cukiernicze o niepowtarzalnych walorach smakowych
i technologicznych. Nadają
się zarówno do zapiekania,
jak i stosowania bezpośrednio po wypieku. Wyróżniają
się gładką smarowną konsystencją, co umożliwia ich
bezproblemowe dozowanie
do pączków - ręczne
jak i mechaniczne. Nie
nasączają i nie wyciekają
z ciasta. Doskonale łączą
się z bitą śmietaną oraz z
innymi kremami tłuszczowymi, stwarzając szerokie
możliwości zastosowań,
komponowania smaków.
Gwarantują wygodę,
oszczędność czasu i
pieniędzy.
Produkowane z wysokiej
jakości surowców w wielu
wariantach smakowych od
owocowych: truskawka,
pomarańcza, malina,
limonka, po smaki bardziej
wyszukane takie jak toffi,
kukułka czy ajerkoniak.

Nadziewarka
automatyczna
Magorex
Nadziewarki doskonale
sprawdzają się w małych
i średnich zakładach
cukierniczych. Ich budowa
zapewnia bezpieczną oraz
bardzo wydajną pracę.
Obsługa urządzenia jest
bardzo prosta i nie wymaga
dużego nakładu siły, przez
co nadziewanie jest łatwe i
niemęczące. Wyposażenie
nadziewarek pozwala na
nadziewanie w pozycji
poziomej.
Nadziewarka uruchamiana
jest za pomocą czujnika
zbliżeniowego.
Sterowanie elektroniczne.
Ustawianie ilości dozowanego nadzienia odbywa się za
pomocą panelu sterowania.
Prosta konstrukcja.
Nadziewarka składa się z
kilku szybko demontowanych
części, które można myć pod
bieżącą wodą.
Dane techniczne:
Zasilanie: 230 V – 50 Hz
Zabezpieczenie: bezpiecznik
0,63 A
Moc: 80 Wat

Smażalnik
UFD Jufeba
Geth
Uniwersalny smażalnik przelotowy do pączków charakteryzuje się zwartą, przemyślaną
konstrukcją, zapewniającą
prostą i komfortową obsługę.
Smażalnik wykonany jest jako
urządzenie wolnostojące,
opcjonalnie wyposażone
w urządzenie do podawania
pączków, automatyczną
nadziewarkę, stację dozującą.
Całość obsługuje jedna osoba,
co oszczędza czas i pieniądze.
Posiada przyjemny i przejrzysty
pulpit sterowniczy z wyświetlaczem cyfrowym.
Ogrzewanie z ochronnym
programem topienia się
tłuszczu
Ogrzewanie wanny olejowej
wyposażone jest w elektryczne,
chroniące jakość tłuszczu grzałki.
Grzałki wykazują słabą moc na
swojej górnej powierzchni i są
rozłożone równomiernie na całej
powierzchni wanny olejowej. Pod
grzałkami znajduje się chłodna,
spokojna strefa, w której zbiera
się wszelki osad. Tym samym nie
dochodzi do szybkiego spalania

zawiesin, które niszczą tłuszcz.
Szczególnie ważnym, zarówno
dla ochrony tłuszczu, wydajności, czy też jakości produktów,
jest mikroprocesorowy czujnik
temperatury, który umożliwia
regulację temp. z dokładnością
do 1°C. Regulator sterownia
temperatury zawiera program
topienia tłuszczu o stałej
konsystencji, zapewniający jego
ochronę przed przegrzaniem.
Smażalnik
Proces obróbki cieplnej odbywa
się w specjalnie wydzielonych
sekcjach. Ułatwia to na późniejszym etapie automatyczne
odwracanie produktu. Smażalnik
przelotowy wyposażony jest
w trzy stacje odwracające.
Podczas odwracania pączki
uniesione są nieznacznie
nad lustro tłuszczu, tak aby
biała obwódka została lekko
pokryta tłuszczem w celu jej
utrwalenia. Stacje odwracające
umieszczone są na ramie
nośnej nad wanną z tłuszczem,
a zanurzone są tylko podczas
obracania pączków na krótką
chwilę. Dzięki temu stacja ta nie
nagrzewa się, co wydłuża jej
żywotność i oszczędza energię.
Stacje odwracające zamontowane są w sposób umożliwiający
przestawienie ich bez użycia
narzędzi, dzięki czemu sam
użytkownik może regulować
międzyczasy smażenia
produktów na danej stronie.
Dodatkowo każda z trzech
stacji może być w każdej chwili
wyłączona. W czasie smażenia
cały czas możemy obserwować
temperaturę smażenia na
wyświetlaczu cyfrowym. Po
usmażeniu produkt trafia na
żaluzjowy ociekacz tłuszczu.

Następnie po odsączeniu pączki
zsuwają się na stół odbiorczy
lub na podajnik siatkowy
wykonany ze stali nierdzewnej, przekazujący pączki do
nadziewania. Odbiorcza taśma
transportowa umożliwia również
lekkie schłodzenie pączków
przed nadziewaniem.

Nadziewarka
ręczna podwójna
Magorex
Nadziewarki do pączków w
całości wykonane są ze stali
kwasoodpornej. Prosta i
trwała konstrukcja nadziewarek
pozwala na łatwy demontaż i
szybkie umycie części. Charakteryzują się również dużą
wytrzymałością przy dłuższym
okresie ich eksploatacji. Nasze
nadziewarki mogą także służyć
do nadziewania rurek i innych
wyrobów cukierniczych.
W przypadku nadziewarek
bocznych z powodzeniem
można je stosować np. do
nakładania marmolady,
galaretek na ciastka.
Opis
Nadziewarka podwójna
Pojemność 7 l
Części eksploatacyjne, tj.
tłoczek, sprężyna i igła, nie
podlegają gwarancji.
mistrzbranzy.pl
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Nominacje w kategorii

Surowce

ści - wystarczy dodać rodzynki,
orzechy, przyprawy
- Doskonałe do obróbki maszynowej oraz zamrażania

Mix drożdżowo-pączkowy 2%
Pfahnl Polska
Polepszacz do wytwarzania
doskonałej jakości drożdżówek i
pączków.
Specjalnie dobrane składniki
nadają wyjątkowy smak i długą
świeżość.
Skład:
mąka pszenna, emulgator
(E 472e, E 322), mąka słodu
pszennego, olej roślinny,
enzymy, mąka kukurydziana
pęczniejąca, gluten pszenny,
cukier, mąka sojowa, zagęszczacz (E 412), regulator
kwasowości (E 540), aromat.

KOMPLET Boleros

Wygląd:
Produkt pod postacią żółtawego
proszku.
Skład:
mąka pszenna, cukier, mąka
pszenna pęczniejąca, proszek
jajeczny, skrobia pszenna,
tłuszcz roślinny (z mlekiem),
proszek do pieczenia (E 450,
E 500), twaróg w proszku (z
mlekiem), emulgator (E 472e),
sól, aromat.
Po usmażeniu można obtoczyć
w mieszance cukru z cynamonem lub kokosu.

100% mieszanka do produkcji
delikatnych kulek serowych,
które są alternatywą dla
tradycyjnych pączków.
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Doskonale sprawdza się przy
produkcji pączków, nadaje
ciastu idealną strukturę.
Stosuje się także do wyrobu
ciast: maślanych, drożdżowych,
półfrancuskich oraz bułeczek.
Wyjątkowo długi okres
zachowania świeżości.

KOMPLET
Świeżynka 20
Komplet Polska
Niezawodny premiks do wypie-
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pszenicy, charakteryzującej się
najlepszymi parametrami.

AKO - Pączek 10%
koncentrat ciasta
drożdżowego
AKO

Pfahnl Polska

Komplet Polska

- Zawiera sproszkowany ser
twarogowy
- Wyjątkowo lekka, puszysta i
równomierna struktura ciasta
- Wiele recepturowych możliwo-

ków drożdżowych, zwłaszcza
pączków i ciast półfrancuskich.

Kule serowe
- koncentrat 100%
Koncentrat do wytwarzania
doskonałej jakości kul lub innych
produktów na bazie sera białego,
odpiekanych w tłuszczu.

c.d.

Koncentrat
Pączka 20%
Credin Polska
Aby ułatwić życie cukiernikom,
stworzyliśmy Koncentrat Pączka
20%, który pozwala w prosty
sposób przygotować doskonałe
pączki.
Pączek wykonany na bazie
Koncentratu Pączka 20% charakteryzuje się gładką powierzchnią
o stabilnej i ładnej, jasnej
obwódce oraz dużą objętością i
równomierną strukturą miękiszu.
Użycie Koncentratu Pączka 20%
niesie ze sobą jeszcze jedną
korzyść, ponieważ zminimalizowaliśmy ilość tłuszczu wchłanianego podczas smażenia.
Firma Credin zapewnia wysoką i
stałą jakość swoich produktów,
czego gwarancją są wdrożone
Systemy Zarządzania Jakością
DEKRA CERTIFICATION: ISO
22000 oraz ISO 9001.

Pączek 10% jest skoncentrowanym dodatkiem przeznaczonym
do produkcji ciasta drożdżowego
metodą jednofazową.
Z koncentratu można otrzymać
szeroki asortymenty ciasta
drożdżowego, jak: pączki,
bułki maślane, rogale, drożdżówki, chałki itp. Uzyskane z
koncentratu wyroby odznaczają
się wyrównaną porowatością
miękiszu, delikatnością i wybornym smakiem, a ich wygląd sam
zachęca do konsumpcji.

Pączek Książęcy
Baker
Pączek Książęcy to doskonała
propozycja na nadchodzący
Tłusty Czwartek.

Surowce

Łącząc tradycje dawnych
mistrzów z najniższą absorbcją
tłuszczu, stał się laureatem wielu
prestiżowych nagród.
Od 10 lat uznawany za najlepszy produkt w swojej dziedzinie.
Zajął znaczącą pozycję na
europejskim rynku o czym
można się przekonać, zaglądając
do największych branżowych
pism takich jak: „Backjournals”
czy „Bäckerzeitung”.
Mieszanka do produkcji doskonałych w smaku i wyglądzie,
lekkostrawnych pączków.

Pączki zachowują świeżość
przez 2-3 dni od momentu
usmażenia.

AKO – Pączek
koncentrat ciasta
drożdżowego
AKO
Jest koncentratem ciasta drożdżowego, z którego w prosty
sposób uzyskuje się pączki o
wysokiej, stałej jakości.

Nominacje w kategorii

Tłuszcze

witamina C) oraz składnikami
ograniczającymi pienienie
tłuszczu. Produkt nie zawiera
tłuszczów utwardzonych
(śladowe ilości izomerów trans
- poniżej 1%).

związane z rozkładem tłuszczów
podczas ogrzewania. Produkt
może być stosowany jako
alternatywa tradycyjnych
tłuszczów zwierzęcych. Produkt
wyprodukowany na bazie
tłuszczów utwardzonych.

Olfryt Plus - frytura
półpłynna
Kruszwica

Mąki piekarnicze
i cukiernicze
Młyny Szczepanki
W swojej różnorodnej ofercie
proponujemy Państwu szeroką
gamę mąk pszennych i żytnich.
Dzięki nowoczesnemu zapleczu
laboratoryjnemu jesteśmy w
stanie opracować najbardziej
wyrafinowaną recepturę mąki.
Oferujemy wysokiej jakości
mąki piekarnicze, wytwarzane
ze specjalnie wyselekcjonowanej

Można również przygotować
z niego ciasta na drożdżówki,
rogale, chałki, bułki maślane
oraz inne rodzaje pieczywa
drożdżowego półcukierniczego.

Produkt do głębokiego i płytkiego
smażenia potraw serwowanych
na gorąco i na zimno, wyprodukowany na bazie oleju uzyskanego z nasion rzepaku i owoców
palmy czerwonej. Frytura o
korzystnym żywieniowo składzie,
bogata w jednonienasycone
kwasy tłuszczowe (ok. 57%).
Produkt wzbogacony substancjami spowalniającymi niekorzystne
przemiany zachodzące w trakcie
obróbki cieplnej (tokoferole i

Tytan - frytura stała
Kruszwica

Frytura palmowa do wielokrotnego, głębokiego smażenia
potraw serwowanych głównie
na gorąco (frytek, mięs i
warzyw).
Charakteryzuje się bardzo
wysoką stabilnością i dobrą
wydajnością. Wzbogacona
substancjami spowalniającymi
niekorzystne przemiany

Fritto – rafinowana
frytura palmowa
Master Martini Polska
Fritto to rafinowana frytura
palmowa, wytwarzana na drodze
rafinacji, polegającej na naturalnej, fizycznej obróbce, mającej
na celu pozyskanie wyjątkowo
czystego oleju palmowego.

Zaawansowana technologia zastosowana przy produkcji gwarantuje fryturze Fritto następujące
właściwości:
- wyjątkowo długa przydatność do
smażenia
- wysoki punkt dymienia
- minimalne wchłanianie w
produkt
- znikome straty podczas smażenia
- naturalny smak i zapach produktu, bez nalotu tłuszczowego
- brak niebezpiecznych dla zdrowia
tłuszczów uwalniających trans
- uniwersalność zastosowania
(idealna do smażenia pączków,
faworków, frytek, dufinek, różnego
rodzaju mięs, warzyw, ryb,
owoców morza itd.)
- przystosowana do filtrowania
- produkt nie posiada smaku czy
zapachu i dlatego nie zmienia
walorów smakowych przyrządzanych potraw
- praktyczne opakowanie.
mistrzbranzy.pl
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Dekoracje

Expo Sweet - najwiĆksze w Polsce targi branĦy cukierniczej i lodziarskiej.
Wysoka zawartości glukozy
nadaje jej doskonały połysk.
Nadaje się do zamrażania oraz
do produkcji słodyczy.

KOMPLET
Neuschnee - puder
dekoracyjny

Duofix - żel
i pomada w
jednym

Sweet Pomada:
Klasyczna oraz
Kolorowa Lśniąca

Komplet Polska

Zentis Polska

Baker

Produkt do posypywania
gotowych wypieków przez sito
lub maszynkę posypującą.
Jest odporny na działanie wilgoci,
dlatego znakomicie nadaje się
do tłustych wypieków, pączków,
strucli, ciast
owocowych i śmietanowych,
wafli itp.

Nadaje połysk i wyjątkowe
walory smakowe i optyczne.

Sweet Pomada Klasyczna

Można nim posypywać jeszcze
ciepłe wypieki. Dzięki swojej
strukturze w formie płatków
produkt utrzymuje się na
powierzchni i nie topi się.
- Idealny do dekoracji pączków
- Odporny na działanie wilgoci
- Sprawdza się przy dekorowaniu
tłustych i ciepłych wypieków
- Długo utrzymuje się na
powierzchni
Specyfikacja techniczna:
ziarnistość: średnica 0,1-0,2 mm
ciężar nasypowy: 570 g/l
temp. topnienia: 10 kg towaru w
temp. do ok.: 38°C
25 kg towaru w temp. do ok.: 40°C
temp. zastosowania: 10 kg
towaru: -25°C do +38°C
25 kg towaru: -25°C do +40°C

Zastępuje żel i pomadę
lukrową, a w dodatku można
go nanieść w wyniku jednorazowej aplikacji zarówno w
produkcji przemysłowej, jak
i w rzemieślniczej produkcji
cukierniczej.
Produkt gotowy do użycia
po podgrzaniu do temp. ok.
70°C.
Dostępny w czterech atrakcyjnych smakach:
- Morelowy
- Malinowy
- Czekoladowy
- Toffi
Dozowanie ręczne
Dozowanie mechaniczne
Nadaje się do zastosowania
(ręcznego) pędzelkiem
Nadaje się do pompowania
Towar w wiadrach
Do bezpośredniego użycia.

Wyśmienita pomada do wyrobów cukierniczych o niepowtarzalnym smaku i aromacie.
Jest bogata w sole mineralne i
witaminy, dzięki czemu posiada
aksamitny, kremowy wygląd.
Wysoka zawartość glukozy
nadaje jej doskonały połysk.
Nadaje się do zamrażania.
Parametry:
Czas miesienia: mikser lub
ubijaczka 3-4 min
Temperatura masy:
24-26°C
Wytwarzanie:
Pomadę klasyczną należy
podgrzać w kąpieli wodnej,
dokładnie mieszając. Można
rozcieńczyć odrobiną wody.

Mistrz Branży
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Warszawa Centrum Targowe MTPolska
ul. Marsa 56

Parametry:
Czas miesienia: mikser lub
ubijaczka: 3-4 min
Temperatura masy:
24-26°C
Wytwarzanie:
Pomadę kolorową lśniącą
należy podgrzać w kąpieli
wodnej, dokładnie mieszając.
Można rozcieńczyć odrobiną
wody.
Dziękujemy
wszystkim za
wspólną zabawę.
Gratulujemy
zwycięzcom!
Sponsorom
dziękujemy za
ufundowanie nagród.

Czwarta edycja targów producentów i importerów,
rzemieĘlniczego sektora cukierniczo - lodziarskiego.

Po raz pierwszy na Expo Sweet

Salon Kawowy

Sweet Pomada
Kolorowa Lśniąca
Wyśmienita pomada do wyrobów cukierniczych i lodziarskich
o niepowtarzalnym smaku i
aromacie.
Jest bogata w sole mineralne i
witaminy, dzięki czemu posiada
aksamitny, kremowy wygląd.
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Godziny otwarcia Targów:
21.02 (wtorek)
godz. 10.00-18.00
22.02 (Ęroda)
godz. 10.00-18.00
23.02 (czwartek) godz. 10.00-18.00

www.exposweet.pl

Sprzedaż i ekspozycja

Sprzedaż i ekspozycja

pomysł na promocję

pomysł na promocję

Marta Hajda

Wyróżnij się
Przyjazną Słodyczą
Ogólnopolski program „Przyjazna Słodycz – słodycz, po którą warto sięgnąć!” trwa już prawie rok i skupia
ponad 180 cukierni z całej Polski. Jak program działa w rzeczywistości, a przede wszystkim jak klienci
reagują na „Przyjazną Słodycz” – sprawdziliśmy w jednej z katowickich cukierni.
Akcja „Przyjazna Słodycz” wpasowała się idealnie w najnowsze
trendy świadomego odżywiania
się. Nie liczy się tylko słodka przyjemność,
ale również moc wartościowych składników
– przyjaznych tłuszczów oraz mąki graham,
miodu, ziaren słonecznika, pestek dyni,
orzechów itp. Ten pomysł, który zrodził się
i jest pilotowany przez ZT Kruszwica SA,
rozszerza krąg zainteresowanych cukierni.
Obecnie w programie uczestniczy ponad
180 zakładów cukierniczych z 760 punktami
sprzedaży na terenie Polski. Jednym z nich
jest Piekarnia-Cukiernia Wocławek, którą
odwiedziliśmy 21 grudnia 2011 r. Wizyta
miała na celu zebranie opinii bezpośrednich
odbiorców, czyli konsumentów, oraz ludzi
zaangażowanych w tę akcję, czyli właścicielki, cukierników oraz ekspedientek.

Dobry sprzedawca,
dobra promocja
Najważniejszy jest sposób dotarcia do
klienta. W tej kwestii dużą pomocą służy
ZT Kruszwica SA. Firma z Kruszwicy wspomaga wszystkie zaangażowane cukiernie,

przygotowując
i
dostarczają
materiały
informacyjno-reklamowe takie jak:
naklejka na drzwi
z logo „Przyjazna
Słodycz”, plakaty
informacyjne, ulotki, cenówki. Grażyna
Wocławek,
współwłaścicielka
Piekarni,
przyznaje, że kluczem
do sukcesu jest
Ekspedientki, (od lewej) Pani Karolina i Pani Judyta
dotarcie do klienta,
Jadwiga (67 l.): – Ciastka „Przyjaznej Słodydlatego tak bardzo ważny jest bezpoczy” są dużo lepsze i zdrowsze. Czytałam
średni kontakt. Pani Grażyna zadbała
ulotki, kosztowałam je również na degustao odpowiednie przeszkolenie ekspediencji i skusiłam się na zakup. Zawsze dużo
tek, co w połączeniu z odpowiednią szatą
piekłam, teraz nie mam na to czasu, więc
graficzną emblematów budzi zainteresowolę sobie kupić jedno ciasteczko. Gdy
wanie tematem.
moje wnuczki proszą mnie o ciastko, przyJudyta Kulik, ekspedientka (24 l.): - Cenówki
chodzę tutaj i kupuję przyjazne babeczki.
z logo „Przyjazna Słodycz” zwracają uwagę
Takie nowinki mogą budzić zainteresowana tę szczególną grupę naszych produktów.
nie, które wymaga rzetelnej informacji.
Klienci widzą, że te wyroby wyróżniają się
Pani Barbara (49 l.): – Ekspedientka
spośród innych i zadają mnóstwo pytań; ci
opowiedziała mi o wypiekach z „Przyjaznej
bardziej dociekliwi biorą ulotki informacyjSłodyczy”. Wcześniej nie uświadamiałam
ne. Najczęściej pytają o to, na czym polega
sobie, jak składniki używane do wypieków
ta akcja i czym różnią się produkty z logo
wpływają na nasze zdrowie, szczerze
„Przyjazna Słodycz” od innych. Ważne jest
mówiąc, nie wyobrażałam sobie, że takie
to, że produkty, które sprzedajemy, zachosmakołyki mogą być dla nas przyjazne.
wują wszystkie walory smakowe i są zdrowsze. Najczęściej „Przyjazną Słodycz” kupują
młodzi ludzie, osoby dbające o zdrowie,
nie tylko kobiety. Natomiast starsze osoby
odnoszą się z dystansem, choć powoli przekonują się do nowych produktów.

Zdaniem klienta
W piekarni przy ul. 1 Maja 104 na wejściu
wita logo "Przyjaznej Słodyczy".
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"Przyjazna Słodycz" dzięki odpowiedniej
oprawie może dotrzeć do każdego, nawet
najbardziej wymagającego smakosza. Pani

Udało nam się usłyszeć wiele pozytywnych
opinii na temat „Przyjaznej Słodyczy”, choć
większość respondentów zwykle zwracała
uwagę na potrzebę przeprowadzania akcji
informacyjnych na szerszą skalę. Jakub (25
l., student): – Zwykle nie kupuję słodyczy
czy ciast, raczej ograniczam się do pieczywa,
jednak akcja „Przyjazna Słodycz” zwróciła
moją uwagę. Sam zacząłem się zastana-

wiać nad tym, co jem. Według mnie brakuje informacji na
temat korzyści płynących ze spożycia różnych produktów,
przykładowo chleba, nie mówiąc już o słodkich wypiekach. Takie akcje powinny być promowane w mediach,
żeby przyciągnąć ludzi do cukierni, choć sama piekarnia
czy cukiernia to też dobre, bo bezpośrednie miejsce informowania klientów.
Nie da się ukryć, że większość klientów kocha słodkości, więc dlaczego słodycz nie może pokochać klientów?
Przyjazne przysmaki zawierają najróżniejsze składniki,
najważniejsze jest jednak to, czego nie zawierają - szkodliwych izomerów trans i sztucznych surowców. Aby te
przyjazne przekąski stały się czymś powszechnym, trzeba
skutecznej kampanii promocyjnej. Żadna, nawet najlepsza idea, nie zagości w zbiorowej świadomości, jeżeli nie
zatroszczymy się o jej odpowiedni przekaz.
Za współpracę dziękujemy Piekarni-Cukierni

Wzorcowa ekspozycja. Ładnie zapakowane ciasteczka fit
z wyeksponowaną cenówką są na wyciągnięcie ręki.

Wocławek z Katowic.

Rozmowa z Piotrem Burzawą,
cukiernikiem PiekarniCukierni "Wocławek"
MB: Skąd Państwo czerpią pomysły na
przyjazne słodycze?
Piotr Burzawa: Mamy w asortymencie
kilka przepisów przygotowanych przez
Kruszwicę, natomiast wiele wymyślamy
sami. Tworzymy kompozycje smakowe
z uwzględnieniem potrzeb klienta.
MB: Jak kształtuje się sprzedaż nowych
produktów?
PB: W akcji uczestniczymy od września 2011
r. i trzeba przyznać, że sprzedaż przyjaznej
słodyczy ciągle rośnie, mamy zamówienia
duże i mniejsze, indywidualne. Cieszymy

Piotr Burzawa przy pracy

się, że możemy trafiać w gusta klientów i zaspokajać ich potrzeby. Czujemy
radość, gdy klient wróci i chwali nasze
produkty, a akcja „Przyjazna Słodycz”
nam w tym pomaga. Czujemy satysfakcję, produkując zdrową żywność, którą
ludzie chcą kupować.

Serce w logo nie pozostawia wątpliwości - te wypieki są przyjazne dla
zdrowia.

MB: Co składa się na sukces tej akcji?
PB: Przede wszystkim większa świadomość klientów. To jest bardzo ważne,
że konsumenci rozumieją, że np. prawdziwego miodu nie możemy zastąpić
sztucznym i wygenerować takiej
samej ceny jak w przypadku produktów tworzonych na bazie zastępczych
składników. Zdrowe składniki są droższe, ale lepszej jakości, klienci kupują
mniej, ale za to coś lepszego, zdrowszego. Tą tendencję może zaobserwować każdy z nas, chociażby w swoim
najbliższym otoczeniu. Uważamy na
to, co podajemy dzieciom, wracamy do

tradycji, tęsknimy za zdrowymi produktami.
MB: Czy poleca Pan uczestnictwo w "Przyjaznej Słodyczy"?
PB: Tak, tego typu akcje są potrzebne. Chociażby sam czynnik, jakim jest sprzedaż, wskazuje
na to, że warto to robić. My cały czas wdrażamy nowe produkty, szukamy nowych receptur,
chcemy robić coś ciekawego, coś innego.
Teraz mamy zimę, a już myślimy o następnym
sezonie, nowych przysmakach, nowych recepturach na sezon owocowy - jeszcze bardziej
przyjazna słodycz.
MB: Pański ulubiony przyjazny przysmak?
PB: Tarta serowa z ganache czekoladowym
i bezą - smakołyk całej ekipy.

warto wiedzieæ
Profil przyjaznej firmy cukierniczej
wysoka świadomość biznesowa właścicieli cukierni/osób
zarządzających (odpowiedzialnych za wizerunek
cukierni, mający wpływ na ofertę), otwartość na
nowe propozycje i wyzwania, zaangażowanie,
stosowanie najwyższej jakości surowców,
dobra lokalizacja punktów sprzedaży (duża
rotacja klientów),
reprezentacyjne punkty sprzedaży (zewnętrzny
i wewnętrzny wystrój) z szeroką ofertą produktową,
wysoki standard obsługi klienta.
Szczegóły pod nr tel. 602 796 692
oraz u przedstawicieli handlowych ZT Kruszwica SA
www.przyjaznaslodycz.pl

mistrzbranzy.pl
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„Po co mi marketing,
skoro klienci ciągle kupują
moje produkty?” No
właśnie po co? Postaramy
się rozwiać błędne przekonanie, że marketing to
jedynie twór generujący
koszty, który nie przynosi
zysków. Zwłaszcza w
piekarni czy cukierni.

6 zasad

marketingu
w sklepie firmowym
Michał Rusek
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Marketing to pojęcie bardzo
szerokie, dla którego wymyślono wiele definicji i wiele
różnych zastosowań. My skupimy się na
konkretnych pomysłach i zaczniemy od
tych, które są najszybsze i najłatwiejsze
we wdrożeniu właśnie w branży piekarsko-cukierniczej.

niczym w lustrzanym odbiciu prowadzi pan
Jan. Co się dzieje, kiedy pan Jan podejmie
odpowiednie kroki i potraktuje marketing
- koszty jako dochodową inwestycję?

Wyobraźmy sobie pana Kowalskiego,
przeciętnego piekarza, który prowadzi
piekarnię przy ulicy Precelkowej. Pan
Kowalski jest specjalistą w swojej dziedzinie, a klienci doceniają pochodzące z jego
pieca produkty wysokiej klasy, więc po co
mu marketing? Zupełnie przypadkiem po
drugiej stronie ulicy, identyczną piekarnię

1. Merchandising, a więc wszelkiego rodzaju elementy, z którymi klient ma kontakt
w sklepie. Zalicza się do nich w szczególności odpowiednie ułożenie przedmiotów na
półkach, tak aby tworzyły ład, wypełniały
całą przestrzeń i robiły wrażenie przepychu.
Istnieje wiele sztuczek, aby małą przestrzeń
zaaranżować właśnie w taki sposób - do
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Załóżmy, że pan Jan rozpoczął inwestycję
marketingową od wymienionych poniżej
elementów.

stworzenia efektu obfitości świetnie
nadają się lustra. W merchandisingu
równie istotne jest ułożenie towaru.
Ten o największej marży powinien
znajdować się na wysokości wzroku
klienta, kiedy ten akurat czeka w kolejce. Przy samej kasie należy umieszczać
drobne przekąski, które są potrzebą
drugiego rzędu i nie stanowią celu
wizyty konsumenta. Idealne rozwiązanie to spakowane w mniejsze porcje
ciasteczka kruche, do przegryzienia
po drodze. Wzorem do naśladowania
jest każdy supermarket, w którym przy
kasie widzimy całą gamę produktów
o każdym możliwym kolorze, ponieważ
dla wprawnego marketingowca nie tylko
mężczyźni to wzrokowcy. O tym, jaki
wpływ mają wszelkie elementy ekspozycji, świadczy fakt, że 70% decyzji
zakupu klienci podejmują w sklepie.
2. Reklama produktu to kolejny ważny
element, który oferuje dużą różnorodność form. Wnętrze sklepu możemy
zaaranżować w taki sposób, by klient
widział materiały reklamowe danego produktu. Każdy element w tym
wypadku działa jak mnożnik. Jeśli
w zasięgu wzroku znajduje się ulotka
informacyjna o produkcie, a dodatkowo
na ścianie wisi plakat, to oba elementy
zadziałają dwukrotnie mocniej, niż
gdyby był tylko jeden bodziec informacyjny. Klient czekający w kolejce ma
czas, żeby przeczytać informacje na
ulotce, a produkt na sklepowej półce
łatwo odnajdzie, jeśli oznaczymy go
odpowiednią etykietą. Coraz więcej

firm oferujących półprodukty opracowuje oprawę graficzno-reklamową,
więc skorzystajmy z niej, szczególnie
podczas wprowadzenia do oferty
nowego produktu.

cy. Gorąco polecam
przeprowadzić
takie
doświadczenie osobiście
oraz
uważnie
obserwować reakcję
sprzedawcy. Obieca3. Degustacja nadal jest niedoceniałem sobie kiedyś, że
nym sposobem prezentacji produktu
będę regularnie robił
w branży piekarsko-cukierniczej, mimo
zakupy
w
sklepie,
że stanowi przysłowiową „kropkę nad
w którym zostanę
i”. Oczywiście celem tego działania
właśnie tak obsłużony.
jest przekonanie klienta do nowego
Takich klientów jak
produktu i zniwelowanie obaw przed
ja, którzy czekają na
zakupem czegoś nowego. Maksymaliwzorową
obsługę,
Więcej uśmiechu na co dzień! Klienci najchętniej kupują od
zację sprzedaży uzyskujemy wówczas,
jest w Polsce blisko 38
sprzedawcy, który swoim zachowaniem budzi sympatię.
gdy degustacja jest prowadzona przez
milionów. Reasumując,
inną osobę niż sprzedawca, a wraz
jedynie 7% informacji
6. Program lojalnościowy to niezawodny
z próbką klient otrzymuje zapakoodbieranej przez klienta to słowa,
system sprzedaży, stosowany w biznesach
wany produkt, tak aby od razu mógł
natomiast pozostałe 93% to mowa
zarówno sieciowych, jak i regionalnych. Jest
poczuć się, że jest w jego posiadaniu.
ciała: uśmiech, kontakt wzrokowy,
niezwykle prosty w zorganizowaniu, a jednoDegustacja najlepiej sprawdza się
miły ton głosu, używanie zwrotów
cześnie stanowi istotny aspekt sprzedaży,
przy wprowadzaniu nowego produktu
grzecznościowych, lekkie pochylenie
gdyż najtrudniejsze nie jest zdobycie kolejnych
do sprzedaży lub przy promowaniu
ku rozmówcy, a dla stałych klientów
jednorazowych klientów, a zbudowanie trwałej
relacji z lojalnymi konsumentami. Firmy sieciowe, jak stacje benzynowe, kuszą wieloma
Wzorowa obsługa klienta to problem, który wraca jak
nagrodami, które można otrzymać za punkty.
bumerang – wciąż za mało szkolimy sprzedawców.
Punkty są otrzymywane za kwotę dokonanych
zakupów. Programy lojalnościowe to również
Wystarczy wejść do najbliższego sklepu, aby zobaczyć
przewaga cenowa nad konkurencją. Weźmy
nierzadko mało przyjazne twarze za ladą.
przykład stacji benzynowej: jeśli firma konkurencyjna oferuje paliwo w cenie niższej o kilka
groszy, dla klienta jest to mniej istotne niż fakt,
produktu, który korzystnie wpływa
„jak miło znów pana widzieć”, to
że zbiera punkty na upatrzoną nagrodę. Organa zdrowie. Wówczas promocja drożwiększy potencjał w naszym biznesie,
nizując własny program lojalnościowy, pamięszego, zdrowego pieczywa to jednoniż sobie to uświadamiamy.
tajmy, aby zasady były proste i zrozumiałe dla
cześnie informowanie o wzorcowych
klienta.
5. Promocje, gratisy i prezenty to coś,
nawykach żywieniowych, a prawidłowo obsłużony klient zapamięta, który
sprzedawca dba o jego zdrowie.
4. Wzorowa obsługa klienta to
problem, który wraca jak bumerang
– wciąż za mało szkolimy sprzedawców. Wystarczy wejść do najbliższego
sklepu, aby zobaczyć nierzadko mało
przyjazne twarze za ladą.
Ponieważ „obraz potrafi zastąpić tysiąc
słów”, polecam zabawę, którą sam
stosuję od bardzo dawna, a mianowicie odwracam rolę. Zamieniam się
wówczas we wzorowego, uśmiechniętego klienta, który zawsze zagai, powie
coś, co rozśmieszy lub przynajmniej
wywoła uśmiech na twarzy sprzedaw-

za co każdy jest w stanie zapłacić
najwyższą cenę. Paradoksem jest
fakt, że hasła te działają podświadomie na ludzki umysł i wywołują efekt
minimalizacji kontroli realnej wartości samego produktu lub jego ceny
przed promocją. Dobrze wyeksponowana promocja o bardzo krótkim
czasie trwania (1-3 dni) jest w stanie
w tych dniach podnieść wyraźnie
sprzedaż danego produktu. Należy
jednak pamiętać o częstej rotacji
asortymentów promocyjnych oraz
realnej zmianie ceny, aby klient nie
poczuł się oszukany, widząc następnego dnia dany produkt w identycznej kwocie.

Na koniec wcielmy się w rolę klienta, którymi
przecież jesteśmy na co dzień, i wyobraźmy
sobie, że stoimy przed trudnym wyborem:
piekarnia pana Kowalskiego czy konkurencyjna
piekarnia pana Jana. W której z nich dokonamy
zakupów?

na skróty
Jak w małym sklepie zrobić wrażenie na kliencie?
Czym zająć klienta czekającego w kolejce?
Jak przekonać go do nowego produktu?
Do czego klient ma słabość, a do czego niechętnie
się przyznaje?
mistrzbranzy.pl
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Malwina Kalkowska, Sound108

Jak im zagrasz...

Z muzyką jest jak z kolorami. Odpowiednio dobrana nie tylko dobrze nastraja, ale też dyskretnie
nakłania do zakupów. Jak zatem dobrać muzykę w cukierni, by klient dobrze się czuł, a interes kręcił
się... w odpowiednim rytmie.
Każdy
właściciel
dobrze
prosperującej cukierni wie,
że ten sam klient inaczej
zachowuje się rano, inaczej w południe, a jeszcze inaczej późnym popołudniem czy wieczorem. Pory dnia silnie
wiążą się z ilością i rodzajem kupowanych produktów. Rano klienci kupują
pieczywo oraz ciastka, popołudniu
natomiast chętniej wybierają ciasta
i inne słodkie wypieki. Aby klienci
chętniej wracali do naszych cukierni,
warto dyskretnie wkomponować się
w ich harmonogram dnia. Doskonałym narzędziem jest audiomarketing,
czyli marketing muzyczny.
Odpowiednio
dobrana
muzyka
może pośrednio wpływać na układ
nerwowy. Może pobudzić klienta,
zrównoważyć jego stan emocjonalny
bądź ukoić nerwy. Taki stan rzeczy
sprawia, że kupuje więcej, a i tempo
jego zakupów nie jest takie samo.
Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Zmienne nastroje klienta
Według naukowców człowiek w godzinach porannych, między 6.00 a 8.00,
często bywa senny ze względu na
niewystarczającą ilość światła dostarczaną organizmowi. Zatem kiedy
przekracza próg naszej cukierni,
powinien go ukoić rytm delikatnych
popowych melodii. Dzięki nim unormuje się jego tętno i oddech, a co za
tym idzie - pobudzimy go do życia,

na skróty
Klient i jego nastroje o różnych porach dnia
Muzyka niezbędna w cukierni,
czyli subtelne sterowanie nastrojami
Muzyczne klimaty w cukiernio-kawiarni i na święta
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prędzej podejmie
decyzje, a i widok
kolejki do kasy nie
będzie dla niego
tak irytujący.
W godzinach 8.0013.00 klient jest już
w pełni pobudzony
i funkcjonuje na
pełnych
obrotach. Do cukierni
wchodzi na ogół
po słodkie pączki,
drożdżówki i inne
ciastka. Dzięki nim oddaje się słodkim
przyjemnościom podczas przerwy na
kawę bez względu na to, czy jest w pracy,
czy w domu. Wówczas muzyka
powinna
nabrać
tempa.
Wprawi
klienta
w
dobry
nastrój
i zmotywuje do dalszych działań.
Między godziną 14.00 a 16.00 klient robi
się głodny i zjawia się po coś, co mógłby przekąsić. Na ogół jest już trochę
zmęczony i podenerwowany. Wówczas
pozytywnie nastrajający lounge czy chill
out na pewno sprawi, że klient zapomni
o stresie i zmęczeniu.
Im późniejsza pora, tym muzyka powinna być bardziej subtelna i dyskretna.
Gdy zapada zmrok, człowiek robi się
senny. Pojawia się w cukierni po kawałek tiramisu, babki cytrynowej, rolady
czekoladowej czy innego wypieku.
Rekompensuje tym sobie ciężki
dzień, a jednocześnie stanowi
to świetny pretekst do tego,
by mile spędzić czas z bliskimi.
Muzyka zatem powinna utwierdzać klienta w tym, że zasłużył
na chwilę przyjemności.

Źródło: http://photorack.net/terms.php

Na święta, nie tylko w kawiarni
Oddzielnym tematem są święta, które
wymagają innej oprawy muzycznej.
W cukierni kolejka, czasu niewiele,
a jeszcze ogrom spraw do załatwienia. Klienta najbardziej zrelaksują,
a jednocześnie wprowadzą ducha świąt
delikatne, znane melodie. Oczekiwanie
w kolejce przestaje dawać się mu we
znaki. Praca personelu jest bardziej
efektywna, a i sam klient prędzej podejmuje decyzje.
Właściciel cukierni będącej również
kawiarnią powinien natomiast zaufać
takim gatunkom muzycznym, jak: lounge, smooth jazz, chill out czy groove.
Muzyka głównie instrumentalna pozwoli
się klientowi zrelaksować, przy czym nie
będzie rozpraszać go podczas rozmów
z przyjaciółmi czy rodziną.
Muzyka, jak mawiają, łagodzi obyczaje.
Odpowiednio wkomponowana w otoczenie odpręża klienta, umila mu czas
zakupów. To wszystko sprawia, że klient
kupuje więcej, częściej do nas wraca,
a personel z nową energią przychodzi
do pracy.
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Aneta Marciniak

Informuj klienta:
Warto jeść pieczywo
W sytuacji kryzysowej, kiedy spożycie chleba drastycznie spada, wraca pytanie: Czy warto jeść pieczywo?
Branża zgadza się, że trzeba prowadzić kampanie promujące pieczywo dobrej jakości. Zanim jednak
dojdzie do tej ogólnopolskiej promocji, warto wyjść z informacją do klienta w sklepie.
Jak
wiadomo,
jedną
z przyczyn spadku spożycia pieczywa jest błędny
pogląd, że pieczywo tuczy, zatem
często jest wykluczane z diet niskoenergetycznych. Wielu klientów świadomie lub nie rezygnuje z bogatego
źródła węglowodanów złożonych,
które zapewniają uczucie sytości
przez długi czas i nie wywołują osłabienia fizycznego i psychicznego.
Czasem może nawet nie wiedzą,
że niektóre gatunki pieczywa wręcz
sprzyjają odchudzaniu.
Poza
cennymi
węglowodanami
pieczywo jest źródłem białka
roślinnego, błonnika pokarmowego, witamin z grupy B i składników
mineralnych, zwłaszcza magnezu,
żelaza, fosforu, potasu, miedzi,
cynku, a także przeciwutleniaczy.
Jednak zawartość tych składników
w pieczywie jest różna i zależy
od rodzaju pieczywa, a przede
wszystkim od typu mąki, sposobu
produkcji, a także od ilości użytych
drożdży i innych dodatków. Skoro
chleb chlebowi nierówny, co zatem
oferować?

Wyższość mąki
z pełnego przemiału
Najbogatsze we wszelkiego rodzaju
substancje odżywcze jest pieczywo
produkowane z mąki z pełnego
przemiału, a także
pieczywo
wzbogacone w takie składniki jak
płatki zbożowe, otręby, nasiona zbóż
i innych roślin. Im wyższy typ mąki,
tym więcej cennych składników ziarna pozostaje po wymiale.
Typ mąki określany jest przez pomiar
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masy składników mineralnych
(tzw. popiół), pozostałych po
spaleniu próbki 100 kg danego typu mąki. Wielkość ta
wyrażana jest w gramach. Im
mniejsza liczba określająca typ
mąki, tym mniejsza zawartość
witamin, składników mineralnych oraz błonnika.
Bielmo ziarna stanowi ok. 80%
ciężaru ziarna i jest ubogie
w białko, sole mineralne i witaminy. Określa to zawartość
popiołu, która wynosi tylko
0,5% (pozostałość po spaleniu
próbki bielma). Z kolei zawartość
popiołu w mące całoziarnowej
(razowej) dochodzi do ok. 2%,
gdyż pochodzi z rozdrobnienia
całego ziarna. Skoro bielmo
zawiera jedynie 0,5% popiołu, a całe ziarno zawiera go
cztery razy więcej, to znaczy,
że najbogatsza w składniki
mineralne jest okrywa owocowo-nasienna wraz z zarodkiem
i częścią aleuronową. W czasie
przemiału ziarna żyta i pszenicy
na mąkę - na skutek odrzucenia do otrąb elementów ziarna
bogatych w składniki odżywcze
- do mąki jasnej przechodzi
znacznie mniej soli mineralnych, białka i witamin.
Wieloletnie badania żywieniowe
przeprowadzane w USA i innych
krajach dowiodły, że jeśli mąki
jasne (typ: 450, 500, 550)
stanowią podstawę codziennej
diety, to społeczeństwo cierpi

na niedobory składników usuniętych
podczas przemiału.

Źródło błonnika
Wymieniając
walory
zdrowotne
pieczywa, trudno nie wspomnieć
o cennym składniku, jakim jest włókno pokarmowe, czyli błonnik. Jest to
substancja balastowa, która reguluje
funkcjonowanie przewodu pokarmowego. To grupa związków, które nie
są rozkładane przez enzymy trawienne. W błonniku wyróżniamy frakcje
rozpuszczalne i nierozpuszczalne.

W ostatnich latach diametralnie zmienił się styl naszego
życia, który najprościej opisać brakiem czasu, życiem
w ciągłym pośpiechu i zapracowaniem. Taka sytuacja z
pewnością nie sprzyja samodzielnemu komponowaniu
posiłków składających się z tradycyjnych kanapek, lecz
skłania klientów do częstszego korzystania z barów szybkiej
obsługi, stołówek i restauracji. Coraz chętniej sięga się po
produkty wysoko przetworzone, co skutkuje zwiększoną
zapadalnością na choroby cywilizacyjne, takie jak choroby
układu krążenia, cukrzyca czy nowotwory.
Początkowo zmniejszające się spożycie pieczywa było
postrzegane pozytywnie jako unowocześnienie stylu
żywienia społeczeństwa, jednak w świetle naszego stanu
zdrowia pogląd ten został zmieniony.

Błonnik pokarmowy, oprócz ważnej
funkcji zdrowotnej, odgrywa istotną
rolę w tworzeniu odpowiedniej wzmocnionej struktury ciasta, a w efekcie
końcowym - odpowiedniej struktury
miękiszu
chlebowego.
Naturalna
zdolność do wiązania wody zwiększa
wydajność ciasta względem ciast

Równia pochyła

Bogate źródło

W latach 2000-2008 roczne
spożycie przetworów zbożowych
spadło z 107,52 kg na osobę do
86,76 kg na osobę, zaś w pierwszym
półroczu 2009 roku obniżyło się do
83,4 kg/osobę. Ten spadek dotyczy
głównie spożycia chleba. Prognozuje
się, że podobna tendencja utrzyma się
przez najbliższe lata.

Produkty zbożowe, w tym głównie
pieczywo, pokrywają aż 29-35%
dobowego zapotrzebowania na
składniki mineralne (na magnez nawet
do 60%), dostarczają kilkanaście
procent witamin (B2, PP, B6) i do 35%
witaminy B1. Ponadto z pieczywa
pochodzi ok. 25-30% energii i 20-25%
białka.

Włókno pokarmowe wpływa na rozwój
flory jelita grubego, a także zmniejsza czas pasażu jelitowego. Ponadto
redukuje we krwi poziom cholesterolu
ogółem i frakcji LDL („złego cholesterolu”). Udowodniono również, że błonnik
obniża poposiłkowe stężenie glukozy
we krwi i/lub poziomu insuliny.
Zalety włókna pokarmowego rozważa się w profilaktyce i leczeniu wielu
chorób
np.:
otyłości,
zaburzeń
lipidowych, cukrzycy, nadciśnienia
tętniczego, kamicy żółciowej i uchyłkowatości jelita grubego. Zawartość
błonnika w pieczywie jest uzależniona od typu i rodzaju mąki i mieści
się w przedziale 1,9-6,5 g na 100 g.
Najbogatszy w błonnik jest chleb żytni
pełnoziarnisty, a także chleb graham.
Niską zawartość błonnika posiada
pieczywo jasne pszenne np.: bułki
kajzerki, pieczywo tostowe i pieczywo
półcukiernicze. Biorąc pod uwagę
najnowsze zalecenia, spożycie włókna

wytworzonych z mąk jasnych nawet
o 20%.

spożycia pieczywa

Chleb w niełasce

pokarmowego powinno wynosić >25 g
na dzień. Produkty zbożowe, a także
warzywa i owoce stanowią najbogatsze i niezastąpione źródło błonnika
w diecie.

składników odżywczych

Niski indeks glikemiczny
Zaletą pieczywa z mąki całoziarnowej
jest niska wartość indeksu glikemicznego (IG). Termin ten określa
procentowo szybkość wzrostu stężenia
glukozy, jaki następuje po spożyciu tej
samej ilości węglowodanów w postaci
czystej glukozy. Wiele badań potwierdziło pozytywne efekty diety o wysokiej zawartości węglowodanów, ale
o niskim IG. Wiedza na temat tempa
wchłaniania węglowodanów z diety
wykorzystywana jest w leczeniu dietetycznym chorób cywilizacyjnych takich
jak otyłość, cukrzyca, choroby układu
sercowo-naczyniowego i niektórych
typów nowotworów. Wartość indeksu
glikemicznego dla chleba żytniego
pełnoziarnistego wynosi tylko 48%, dla
chleb żytniego razowego 60%, zaś dla
pieczywa z mąki wysoko oczyszczonej

wynosi nawet 95% i jest uznawany za wysoki.

Cenna fermentacja
Najlepsze i najzdrowsze jest pieczywo produkowane z zastosowaniem przedłużonej fermentacji, bez dodatku polepszaczy i konserwantów.
Z zastosowaniem zakwasu można produkować
zarówno pieczywo żytnie, jak i mieszane
żytnio-pszenne oraz pszenne.
W czasie fermentacji następuje cenna modyfikacja, w wyniku której środowisko wzbogaca
się w peptydy, aminokwasy oraz kwas mlekowy.
Dzięki temu zwiększają się walory odżywcze
pieczywa, a ponadto proces ten nadaje gotowemu produktowi odpowiednie cechy smakowozapachowe, zapewniając właściwą strukturę
miękiszu oraz wpływając pozytywnie na trwałość.
Niskie pH środowiska fermentacji oraz warunki
beztlenowe przyczyniają się do bardzo dobrego zachowania witamin obecnych w surowcu,
a potem występowaniu ich w pieczywie. Niektóre szczepy bakterii zwiększają nawet zawartość
witamin z grupy B (niacyny i ryboflawiny)
w fermentowanych produktach. Proces fermentacji zwiększa również biodostępność makroi mikroskładników występujących w pieczywie.
Dotyczy to zwłaszcza cynku, wapnia, żelaza,
magnezu i fosforu.
Pieczywo jest produktem odpowiadającym
współczesnym
zaleceniom
żywieniowym,
wskazującym na konieczność obniżenia spożywania tłuszczu i cukrów prostych, a zwiększenia
spożycia węglowodanów złożonych i błonnika
pokarmowego. Wśród wielu graficznych modeli
żywieniowych produkty zbożowe stanowią
podstawowe źródło energii. Należy po nie sięgać
kilka razy dziennie, wybierając te o najwyższej
wartości odżywczej. Warto przypominać klientowi o sprawach, które sami dobrze wiemy, najlepiej w łatwo przyswajalnej informacji.

na skróty
Tendencje w spożyciu pieczywa
Wszystko, co powinien wiedzieć Twój klient o chlebie:
- Walory odżywcze pieczywa
- Pieczywo w diecie
Informacja to najlepsza forma promocji
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mgr inż. Wioletta Bogusz-Kaliś, JARS Sp. z o.o.

Zmiany na etykiecie

Obowiązkowa tabela wartości odżywczej

Producenci żywności muszą na nowo przyjrzeć się swoim etykietom. Zmieniają się bowiem zasady
zamieszczania niektórych informacji o produktach. Najważniejsza z nich to konieczność znakowania środków spożywczych wartością odżywczą.
Serwisy informacyjne podają,
że nowe wymagania dotyczące
znakowania będą obowiązywać za
3 lata. To prawda, ale konieczność znakowania wartością odżywczą ma dłuższy czas
karencji, czyli czas potrzebny do dostosowania etykiety do nowych przepisów.
Wyjaśnijmy: od 12 grudnia 2016 r., czyli
po 5 latach od wejścia w życie nowego
rozporządzenia* (czyli 12 grudnia 2011 r.)
wszystkie środki spożywcze będą musiały być znakowane wartością odżywczą,
zgodnie z tym rozporządzeniem. Przez 3
lata od wejścia w życie rozporządzenia
producenci mogą znakować artykuły
spożywcze wartością odżywczą zgodnie
z aktualnymi wymaganiami, czyli rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
znakowania żywności wartością odżywczą
lub według zasad nowego rozporządzenia. W okresie pomiędzy 3. a 5. rokiem od
wejścia w życie nowego rozporządzenia,
jeśli producent zdecyduje się na podanie
wartości odżywczej na etykiecie, musi to
zrobić zgodnie z nowymi wymaganiami.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1169/2011 podpisano 25
października 2011 r., 22 listopada ukazało
się w Dzienniku Urzędowym. W życie weszło
12 grudnia 2011 r. i od tego dnia obowiązuje
nas 3- lub 5-letnia karencja, czyli czas na
dostosowanie się do nowych przepisów.

Sól zamiast sodu, czyli obowiązkowe informacje na etykiecie
Do elementów, które obowiązkowo będą
musiały się znaleźć na etykiecie, należą:
- wartość energetyczna
- ilość: tłuszczu, kwasów tłuszczowych
nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka oraz soli.
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Najważniejsze zmiany
nazwa środka spożywczego powinna zawierać informacje dotyczące
właściwości fizycznych produktu lub sposobu przetwarzania (np. ponownie zamrożony),
jeżeli brak takich informacji mógłby wprowadzić nabywcę w błąd
nazwie środka spożywczego powinno towarzyszyć określenie „rozmrożony” w
przypadku produktu, który przed sprzedażą został rozmrożony
obowiązek znakowania wartością odżywczą (wartość energetyczna, ilość: tłuszczu,
kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka i soli)
minimalna wielkość czcionki dla informacji na opakowaniu lub etykiecie (1,2 mm)
skład produktu należy poprzedzić wyrazem „składniki” lub wyrażeniem zawierającym
ten wyraz
należy podać składniki alergenne w przypadku żywności nieopakowanej, oferowanej do
sprzedaży konsumentom finalnym lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub
w przypadku pakowania produktów w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta
(źródło: IJHARS)

Należy podkreślić, że wymagana jest
informacja o zawartości soli, a nie sodu.
Wartość dla soli oblicza się, używając
wzoru: sód x 2,5. Jeśli zawartość soli
wynika z naturalnej zawartości sodu
w produkcie np. pochodzącego z substancji dodatkowych, to stosowna informacja
o tym fakcie może się pojawić w pobliżu
tabeli wartości odżywczej. Rozporządzenie podaje współczynniki przeliczeniowe
na energię, które należy uwzględnić przy
wyliczaniu wartości energetycznej.

Informacje dodatkowe
Wartość odżywcza może być uzupełniona informacją o ilości jednego lub kilku
składników, tj.: kwasy tłuszczowe jednonienasycone, kwasy tłuszczowe wielonienasycone, alkohole wielowodorotlenowe,
skrobia i błonnik oraz witaminy i składniki
mineralne, jeżeli są obecne w środku
spożywczym w znacznej ilości. Zawartość witamin i składników mineralnych
podaje się w przeliczeniu na referencyjne

wartości spożycia, które są określone
w rozporządzeniu.

Informacje – co, gdzie i jak
Jeżeli chodzi o wymogi dotyczące
zamieszczania informacji na temat wartości odżywczej, pozostają one bez zmian.
Wartość energetyczna i ilość składników
odżywczych wyraża się w przeliczeniu
na 100 g lub 100 ml, w postaci środka
spożywczego, w jakiej jest sprzedawany. Informacje obowiązkowe na temat
żywności muszą być umieszczone
w widocznym miejscu, wyraźne, czytelne
i nieusuwalne. Muszą być wydrukowane
na opakowaniu lub etykiecie w sposób
zapewniający czytelność. Określono
również wielkość liter jak: z, o, m, n,
a - jest to co najmniej 1,2 mm, z wyjątkiem opakowań lub pojemników, których
najmniejsza powierzchnia ma pole mniejsze niż 80 cm2 - minimalna wysokość x
rozmiaru czcionki wynosi 0,9 mm.

Informacje dotyczące wartości odżywczej powinny być zamieszczone w tym
samym polu widzenia, jeśli opakowanie
na to pozwala, zamieszczone w tabeli
z wyrównanymi liczbami (Przykładową
tabelę wartości odżywczej przedstawiamy na infografice obok).

Wartość odżywcza w 1 kromce
Jeżeli producent chce, może zamieścić informację o wartości odżywczej
w przeliczeniu na porcję, co z pewnością lepiej przemawia do konsumenta
(poza obowiązkową informacją wyrażoną w 100 g). W przypadku chleba
pakowanego krojonego, decydując
się na zamieszczenie takiej informacji,
trzeba podać, co oznacza porcję (np.
jedna kromka) i ile takich porcji znajduje się w opakowaniu.
Wartość energetyczna i ilość składników odżywczych może być również
wyrażana jako wartość procentowa
referencyjnych wartości spożycia, które
są określone w załączniku XIII części
B. W przypadku zamieszczania takich
informacji należy również zamieścić
sformułowanie „Referencyjne wartości

Produkty bez
konieczności
znakowania
wartością odżywczą
Przekazywanie informacji o wartości
odżywczej nie jest obowiązkowe w
przypadku środków spożywczych:
>> bez opakowań, przeznaczonych do
sprzedaży konsumentowi końcowemu
lub do zakładów żywienia zbiorowego,
>> lub w przypadku pakowania
żywności w miejscu sprzedaży na
życzenie konsumenta,
>> żywność wytwarzana ręcznie,
dostarczana bezpośrednio przez
wytwórcę w małych ilościach konsumentowi finalnemu lub miejscowym
placówkom handlu detalicznego,
>> żywność w opakowaniach lub
pojemnikach, których największa
powierzchnia jest mniejsza niż
25 cm2.
Uwaga! Poszczególne kraje członkowskie mogą przyjąć przepisy krajowe,
które będą zawierały taki wymóg,
i wówczas producenci muszą mieć
stosować się do ustaleń krajowych.

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami zastosowano nazwę opisową, charakteryzującą produkt. W przypadku nazwy fantazyjnej, np. Pychotki, produkt wymaga opisu, np. Kruche ciasteczka z czekoladą.

Kruche ciasteczka z kawałkami czekolady i orzechami laskowymi.
Składniki: mąka pszenna, tłuszcz roślinny, cukier, kawałki czekolady 11% (miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, cukier, emulgator:
lecytyna sojowa, dekstroza), orzechy laskowe 3%, masa jajowa pasteryzowana, skrobia ziemniaczana, odtłuszczone mleko w
proszku, syrop glukozowo-fruktozowy, sól, substancje spulchniające: E 500 (ii), E 503 (ii), aromaty, barwnik E 160 a.
Zamieszczając w wykazie substancje dodatkowe, podaje się zawsze
funkcję technologiczną oraz
symbol E lub nazwę tej substancji.

Należy podać procentową
zawartość składnika
przywołanego w nazwie
lub grafice.

Najlepiej spożyć przed: 12.06.2012 r.
Podana data jest równocześnie numerem partii produkcyjnej.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Masa netto: 120 g
Producent
Cukiernia Gwiazdeczka
ul. Słoneczne 14/6
02-785 Warszawa

Sformułowanie
„Masa netto” może
być użyte, ale nie
musi. Błędne są
wyrażenia typu:
„waga” lub „waga
netto”.

Według nowego
rozporządzenia
obowiązkowe
będzie podawanie
w jednym polu
widzenia: nazwy
produktu i masy.

Wartość odżywcza w 100 g produktu
Wartość energetyczna (energia)

2106 kJ / 503 kcal

tłuszcz

23,5 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone

12,3 g

węglowodany
w tym cukry
błonnik

65 g
25,6 g
2,1 g

białko

6,7 g

sól

0,5g

Dotychczas
używaliśmy
słowa „skład” lub „składniki”.
Według nowych wymagań
używamy słowa „składniki”
lub sformułowania zawierającego ten wyraz.
Wszystkie składniki alergenne muszą wskazywać
źródło pochodzenia, np.
„mąka pszenna”, a nie
„mąka”. Muszą one być
wyróżnione za pomocą
rodzaju
lub
wielkości
czcionki lub innego tła.
Należy określić warunki
przechowywania,
gdy
podany jest termin przydatności do spożycia (Należy spożyć do). W naszym
przypadku - gdy jest to
data minimalnej trwałości
- informacja o przechowywaniu nie jest wymagana.
Jeśli są podane warunki
przechowywania, zamieszcza się je w pobliżu daty.
Obowiązkowe jest podawanie wartości odżywczej
na 100 g; dodatkowo
można podać wartość
odżywczą dla 1 porcji.
Informacje, które muszą
się znajdować w tabeli
„Wartość
odżywcza”,
zostały przez nas pogrubione. Nie ma obowiązku
podawania inf. o błonniku.
Ważna
jest
kolejność
informacji w tabeli.

Pole widzenia oznacza wszystkie powierzchnie opakowania, których treść można odczytać z pojedynczego punktu widzenia.
Komentarz: Przyszłe przepisy nie tylko definiują pojęcie „pola widzenia”, ale wyraźnie ograniczają jego zasięg, wskazując na konieczność
zamieszczenia informacji „w jednym polu widzenia”, czyli na jednej powierzchni opakowanego produktu.

spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej
(8400 kJ/2000 kcal)”.
Dodatkowo informacje o wartości
energetycznej lub wartości energetycznej oraz ilości tłuszczu, kwasów
tłuszczowych nasyconych, cukrów oraz
soli można powtórzyć w oznakowaniu.
Wówczas te powtórzone elementy
wartości odżywczej powinny być
zamieszczone w głównym polu widzenia z użyciem czcionki, którą określa
rozporządzenie (dla wielkości x co
najmniej 1,2 mm). Informacje te mogą
być prezentowane w innym formacie
niż tabela lub liniowym (np. tak jak
ikony GDA aktualnie).

Poszczególne kraje członkowskie mogą zalecić
producentom stosowanie jednej lub większej liczby
dodatkowych form wyrażania i prezentacji informacji
o wartości odżywczej, jakie uznają za najlepiej spełniające wymogi.

na skróty
najważniejsza zmiana: konieczność znakowania
wartością odżywczą
informacje obowiązkowe na etykiecie: sól zamiast sodu
czytelność etykiety, czyli jaki jest minimalny
rozmiar czcionki
wartość odżywcza w przeliczeniu na porcję
karencja, czyli ile czasu ma producent na
przystosowanie się do nowych przepisów
mistrzbranzy.pl
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blachy

Niezawodny producent

Daniel Salamon, MAGOREX

Wypieki dobrze

wyeksponowane
Któż nie pamięta smaku i zapachu domowego ciasta prosto z blachy? Tradycyjne, naturalnie wyglądające
ciasto dobrze prezentujące się w blachach, w których są wypiekane, potrafi wywołać u konsumenta miłe
wspomnienia z dzieciństwa.
Jemy oczami, więc dobrze
wyeksponowane wypieki to
połowa sukcesu. Ale nie przesadzajmy z tym wyeksponowaniem. Klient
z roku na rok staje się coraz bardziej
wymagający i bardziej świadomy tego,
co je. Przesadnie ozdobione wystawy
budzą w konsumencie podejrzenie, że
sprzedawca coś ukrywa, natomiast pięknie wyglądające ciasta sprawiają wrażenie
sztucznych i niezdrowych.
Każdy z nas dobrze pamięta smak
i zapach domowego ciasta, które najlepiej
smakowały prosto z blachy. Taki szczegół
trwale zapada nam w świadomości. Cała
sztuka polega na tym, żeby te wspomnienia wywołać u konsumenta. Tradycyjne
ciasto dobrze prezentujące się w blachach,
w których są wypiekane, jak np. serniki, to
właśnie jeden taki mały szczegół nieświadomie działający na reakcje klienta.
Już dawno przekonali się o tym nasi
sąsiedzi. Niemcy z powodzeniem stosują
takie zabiegi marketingowe od wielu
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lat. Praktycznie w każdej cukierni bądź
kawiarni „domowe” ciasta eksponowane
są w blachach, w których są wypiekane.
Mowa jest oczywiście o blachach nazywanych cukierniczymi bądź zamykanymi,
z jednym rantem, który można wyciągać.

I dodaje: - Wypiekając ciasta w blachach
z wyjmowanym jednym rantem (blachach
zamykanych), oszczędzamy na czasie.
Wypieczone ciasta przewozimy w tych
blachach do sklepów i z nich są sprzedawane. Doskonale nadają się na różnego
rodzaju jarmarki.

Mimo że w Polsce blachy zamykane
nie są w tak powszechny użyciu jak
w Niemczech, to marka MAGOREX
cieszy się dużym uznaniem wśród
rodzimych cukierników.
- Współpracujemy z firmą MAGOREX
od dłuższego czasu - mówi technolog
firmy Piekarnie Lubaszka, pani Mariola
Chiczewska. - Zamawiamy dosyć duże
ilości ich blach, gdyż produkty cukiernicze sprzedajemy w naszych sklepach
firmowych „prosto z blachy”. Ponadto
blachy są wykonane solidnie z odpowiednich i trwałych materiałów. Są
bardzo praktyczne. Przede wszystkim
muszę podkreślić, że wiele zamówień
jest przygotowywanych specjalnie dla
nas. Mieliśmy do czynienia z wieloma firmami, ale MAGOREX okazał
się najbardziej elastyczny. Szybka
reakcja na wszelkie zapytania, miła
i kompetentna obsługa, krótkie terminy dostaw oraz korzystne ceny powodują, że nie szukamy nowych blach
u konkurencji.

Niezbędne Schnittenbleche
Postanowiliśmy
zapytać
jednego
z niemieckich piekarzy, który również
używa takich blach, skąd pomysł, żeby
w ten sposób prezentować w ladzie sklepowej swoje wypieki? - Już ponad 16 lat
używamy blach zamykanych, „Schnittenbleche”, w których doskonale wypieka się
ciasta. Kiedyś piekliśmy ciasta w zwykłych
blachach 4-rantowych, które nie miały
wyjmowanego jednego rantu. Po wypieczeniu w takich blachach musieliśmy ciasto
oddzielić nożem od rantów, wywrócić do
góry nogami, żeby ciasto wyszło z blachy.
Dużo było przy tym roboty - mówi Armin
Hübner z miejscowości Horka (niedaleko
Görlitz), który wspólnie z ojcem prowadzi
rodzinną piekarnię działającą od 1928 r.

Jedyną rzecz, jaką robią po wypieczeniu,
to wkładają te blachy z ciastem do automatycznej krajalnicy, która dzieli ciasto na
równe kawałki. Po zdjęciu jednego rantu
ekspedientka w wygodny i szybki sposób
może obsłużyć klienta, wyjmując kawałek
po kawałku. Armin Hübner nie wyobraża
sobie, żeby wrócić do starej metody, czyli
wrócić do blach bez wyjmowanego rantu.
Kiedy powiedzieliśmy Hübnerowi, że
w Polsce te blachy są mało popularne,
bardzo się zdziwił. Według niego używanie blach zamykanych jest bardzo wygodne. Okazało się, że kupuje on te blachy
w Polsce prosto od producenta, czyli firmy
MAGOREX.

MAGOREX to największy producent blach wypiekowych i wózków
piekarskich w Polsce. Działa na rynku
polskim i europejskim od 1992 r. Firma
posiada duże doświadczenie w tej

Oferta firmy
MAGOREX

W standardzie znajdują się blachy
zamykane z aluminium o wymiarach
[w cm]:
58 x 40 x 5, 58 x 20 x 5, 58 x 10 x 5,
60 x 40 x 5, 60 x 20 x 5 i 60 x 10 x 5.
MAGOREX realizuje niestandardowe
zamówienia na blachy zamykane,
zgodne ze specyfikacją klienta.

dziedzinie. Zapytani
o tzw. Schnittenblech,
blachy
zamykane,
odpowiedzieli: - Blach
zamykanych produkujemy
mnóstwo.
Aż 90% produkcji
tej blachy trafia na
rynek niemiecki mówi Robert Górka,
właściciel firmy.
- W Niemczech blachy
te używają zarówno drobni piekarze,
cukiernicy, jak i duże przedsiębiorstwa
piekarnicze. Blachy te używane są
również w liniach produkcyjnych. Nikt
nie bawi się w przekładanie ciasta na
tace czy w kartony. Niemcy większość
ciast wypiekają w blachach zamykanych, które później dostarczane są
właśnie w tych blachach do punktów
sprzedaży i tak sprzedawane. Następnie taka blacha wraca do piekarni i koło
się zamyka. Dzięki temu piekarnia bądź
cukiernia oszczędza na czasie i na
dodatkowym wyposażeniu, jak tace
wystawowe czy kartony dekoracyjne,
które i tak są w końcu wyrzucane
- puentuje Robert Górka.

W ofercie firmy MAGOREX są różne wymiary
blachy zamykanej.

Armin Hubner prowadzi rodzinną piekarnię,
której początek sięga roku 1928.
:

- Kupowane blachy z firmy MAGOREX,
nie tylko zamykane, w ogóle nie odbiegają jakością od tych niemieckich. Cały
drobny sprzęt po wózki wypiekowe
kupuję właściwe w tej firmie i nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony
z jakości i ceny - przekonuje niemiecki
przedsiębiorca.

Wystarczy przekroczyć granicę polsko-niemiecką, gdzie w pasie Nysy
Łużyckiej można zaobserwować, że
największe przedsiębiorstwa piekarnicze w tym regionie, jak np. DREIβIG
czy ERNTEBROT, w swoich punktach
sprzedaży prezentują ciasta właśnie
w ten sposób.
Należy przyznać, że używanie blach
zamykanych z wyjmowanym jednym
rantem może wprowadzić znaczne
oszczędności, zarówno na czasie, jak
i dodatkowym wyposażeniu. Poza
tym wyeksponowany w ten sposób
wypiek doskonale wpisuje się w ideę
naturalnych domowych ciast. Zakup
takich blach z pewnością przyniesie
wymierne korzyści nabywcy.

na skróty
ciasto prosto z blachy, czyli miłe wspomnienia u klienta
blachy zamykane z wyjmowanym 1 rantem
- wygoda w sklepie i piekarni
blacha zamiast tacek wystawowych
mistrzbranzy.pl
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W centrach handlowych coraz częściej powstają tzw. wyspy. Wyspa Redberry szybciej skusi klienta na zdrowy deser.

Doskonały składnik
codziennej diety
Wartość odżywcza jogurtu zależy
od rodzaju stosowanego mleka oraz
od zawartości tłuszczu, którego ilość
można zredukować poprzez częściowe
lub całkowite odtłuszczenie. Średnie
wartości odnoszą się do jogurtu
uzyskanego na bazie pełnego mleka
krowiego.
Wartości w 100 g: białka: 3,7 g,
tłuszcze: 3,2 g, węglowodany: 4,6 g,
minerały (przede wszystkim wapń),
witaminy z grupy B, kwas pantotenowy, witamina PP.

fot. Archiwum Redberry

Metamorfoza polskiego klienta
Jeszcze parę lat temu Polacy woleli „delektować” się zmrożonymi na kość
świderkami, niż wybrać coś naturalnego. Dlatego trudno się dziwić, że
firma Yogen Fruz, sprzedająca jogurty mrożone w systemie franczyzowym,
w 2008 r. zaliczyła falstart. Jej koncepcja upadła, mimo że wydawała się
doskonała.

Zawarte w nim białka, przetrawione
wstępnie przez bakterie mlekowe, są
szczególnie łatwo przyswajalne, dzięki
czemu jogurt jest idealnym dodatkiem
w diecie osób uprawiających sporty
oraz młodzieży w fazie rozwoju i
wzrostu.

Piotr Kaczor, Gel Matic Polska

Zdrowe

Musieliśmy czekać do 2011 r., kiedy to powstał - na wzór kanadyjskich
i amerykańskich lokali - pierwszy w Polsce lokal sieci Fill the Chill, serwujący jogurty mrożone. Znakomity pomysł samoobsługi w końcu jest.
W Polsce teraz każdy może sobie sam zrobić jogurt i dodać do niego to, na
co ma ochotę. Mniej więcej w tym samym czasie jogurt mrożony zaczęli

Od bułgarskiego
bukłaka do przemysłu
Odkrycie jogurtu nastąpiło prawdopodobnie całkiem
przypadkowo: mleko pozostawione w bukłakach, uszytych ze
skór lub żołądków zwierząt, na skutek kontaktu z poszczególnymi typami bakterii i pod wpływem ciepła naturalnie
przekształca się w jogurt. Rosyjski mikrobiolog Ilia Miecznikow, zaciekawiony długowiecznością ludów bułgarskich,
które chętnie sięgają po jogurt, postanowił jako pierwszy
przyjrzeć się mu w laboratorium. Wyodrębnił on Lactobacillus
bulgaricus i Streptococcus thermophilus oraz odkrył, że tego
rodzaju laseczkowate bakterie Gram-dodatnie (Lactobacillus)
są odpowiedzialne za rozpad laktozy na galaktozę i glukozę.
Bakterie te pojawiają się w systemie symbiozy: w pierwszej
fazie udział biorą paciorkowce (Streptococcus), stwarzając
takie warunki środowiskowe, które pozwalają laseczkowatym
bakteriom Gram-dodatnim (Lactobacillus) na oddzielenie
laktozy. Wierząc gorąco, że to za sprawą Lactobacillus
bulgaricus Bułgarzy cieszą się dobrym zdrowiem, przekonał
przedsiębiorcę Isaaca Carasso do rozwinięcia technologii
przemysłowych służących do produkcji jogurtu.
Aktualnie, wbrew popularnym hasłom reklamowym, uważa
się, że te dwie bakterie nie pełnią żadnej czynnej funkcji
w organizmie człowieka. Obumierają w momencie, gdy
wchodzą w kontakt ze zbyt kwaśnymi sokami trawiennymi
układu pokarmowego człowieka.
r

e

k

l

a

m

a

bo jogurtowe
Dlaczego mamy koncentrować się na
lodach, które są nadzwyczaj smaczne
i niejednokrotnie pomagają w stanach
przygnębienia, skoro możemy oferować
klientom coś innego? Alternatywne,
zdrowe podejście do zimnego deseru
- jogurt mrożony.

na skróty
mrożony jogurt zamiast loda, czyli włoska koncepcja
produktu Premium
polski klient, polski producent kontra mrożony jogurt
mity i fakty o jogurtach
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Wartości odżywcze to główny powód, dla którego firmy branży
mleczarsko-lodziarskiej zainteresowały się wprowadzaniem na
rynek nowej koncepcji jogurtu mrożonego. Przywędrowały one do
nas z Zachodu, gdzie koncepcja lokali serwujących naturalny jogurt mrożony
z dodatkiem świeżych owoców funkcjonuje od dziesięcioleci. Wizyta w jogurterii to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich klientów, którzy w trosce
o zdrowie swoje i swoich dzieci wybierają produkty z małą zawartością tłuszczu i cukru.
UWAGA!!! Słowo „jogurteria” zostało zastrzeżone przez polskiego przedsiębiorcę. Otwierając zatem lokal, nie używaj go w nazwie swojej placówki,
inaczej dostaniesz pozew sądowy. Nie wiem, jak można było zastrzec takie
słowo, ale urząd, który to zrobił, musi być nadzorowany przez jakiegoś
ignoranta. A może to ja jestem ignorantem i nie wykorzystałem okazji i nie
zastrzegłem jeszcze słów: cukiernia, pralnia, smażalnia i wielu innych jako
nazwy jednostek specjalizujących się w danej dziedzinie rynku? Nie pisałbym
teraz artykułu, tylko kolejny pozew.
mistrzbranzy.pl
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fot. Archiwum Fill the Chill
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targi Expo Sweet

Redakcja

Expo Sweet

na miarę mistrzów

Dynamiczne, każdego roku urozmaicane pod wieloma względami i rozwojowe - takie są Expo Sweet,
które po raz 4. inicjują sezon targowy. I w tym roku branże lodziarska, cukierniczo-piekarska znajdą u nas
pełny przegląd nowości i zapowiedzi tego, co będzie obowiązywać w 2012 roku.
Na
zwiedzających,
oprócz
doskonale dobranej oferty,
czeka wiele ciekawych imprez
i przedsięwzięć okołotargowych.

Dla klientów, którzy niekoniecznie lubią siedzieć na
środku pasażu, Fill the Chill proponuje minilokal utrzymany w jasnych pastelowych kolorach. A pod ręką
wszystko, co potrzebne, żeby skomponować deser na
bazie jogurtu.

promować kolejni inwestorzy. Powstały
sieci Redberry, White Cherry, MGeat i kilka
innych. Można powiedzieć, że koncepcja
została przeniesiona z powodzeniem na
polski rynek przez ludzi, którzy bywają w świecie i wiedzą, że nie wszyscy
z nas są lodożercami, niekoniecznie każdy
z nas lubi być karmiony zmrożoną, tłustą
bardziej lub mniej przemysłową papką.

Do inwestorów
Wydaje się, że polski konsument dojrzał
do tego produktu. Pytanie tylko, czy
wszyscy gracze rynkowi (producenci
i sprzedawcy) zrozumieli ideę zdrowej
mrożonej słodyczy? Niestety, nie i tu
uwaga dla tej niewyedukowanej części

inwestorów i graczy szeroko rozumianego
rynku lodowego: jogurt mrożony to nie
lody, to też nie lody o smaku jogurtu ani
jakiś tam deser jogurtowy.
Jogurt mrożony to cała koncepcja marketingowa oparta na zdrowym produkcie,
czyli jogurcie ze wszystkimi swoimi zaletami (o marketingu więcej pisze Philip Kotler,
gorąco polecam lekturę jego książek). Nie
można karmić ludzi deserem jogurtowym
i wciskać im kit, że to to samo co jogurt
mrożony. Nie wystarczy zmienić nazwę
półproduktu, żeby nabrać konsumenta.
To już nie te czasy, a Polacy nie są aż tak
naiwni, no może z wyjątkiem tych, co nadal
jadą nad Bałtyk i zajadają się świderkami

i marnej jakości lodami z automatu.
Jeszcze raz do znudzenia powtórzę:
jogurt mrożony to produkt Premium,
to wartości odżywcze świeżego jogurtu połączone ze świeżymi owocami.
Jeżeli chcesz sprzedawać taką koncepcję, pamiętaj, że najlepiej stworzyć
odrębny punkt sprzedaży i oferować
w nim zdrowe artykuły dla świadomych
konsumentów. Oczywistym jest, że za
zdrowe produkty trzeba więcej zapłacić, więc unikaj substytutów, które
zgodnie z prawem nie mogą nazywać
się jogurtem, a noszą zbliżone nazwy,
aby wprowadzić Cię, przedsiębiorco,
w błąd, np. deser jogurtowy czy lody
o smaku jogurtowym.

Jogurt z dodatkiem probiotyków
Jogurt, a raczej jogurt z dodatkiem bakterii probiotycznych,
jest produktem mleczarskim o kremowej konsystencji i kwaskowatym smaku, w którym podczas fermentacji uzyskiwanej poprzez
dodanie bakterii mlekowych laktoza jest przetwarzana w kwas
mlekowy. Do procesu fermentacji dodawane są przede wszystkim
bakterie probiotyczne: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
casei, Lactobacillus lactis, Bifidobacterium bifidum. Uzyskane
w wyniku ich działania sfermentowane mleko różni się nieco
od jogurtu (uzyskiwanego zazwyczaj wskutek działania jedynie
bakterii Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus), a
uzyskany w ten sposób produkt nosi nazwę kefiru.
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Bakterie probiotyczne, w odróżnieniu od Lactobacillus bulgaricus
i Streptococcus thermophilus, są odporne na działanie kwaśnych
soków trawiennych i potrafią zregenerować się w jelitach. Z
uwagi na fakt, że są to bakterie, które normalnie znajdują się w
organizmie człowieka, potrafią przywrócić naturalny poziom flory
bakteryjnej, jeżeli zostanie ona zaburzona w wyniku przebytych
kuracji antybiotykowych, stresu lub nieprawidłowej diety.
Ponadto bakterie te wpływają korzystnie na procesy trawienia,
zapobiegając zatruciu pokarmowemu i negatywnemu wpływowi
grzybów, wzmacniają system odpornościowy i wytwarzają
bakteriocyny, czyli tzw. naturalne antybiotyki.

Liga Mistrzów
Lodziarzy i Cukierników
W dniach 21-22 lutego najlepsi lodziarze
i cukiernicy powalczą o prestiżowy tytuł
Mistrza Polski oraz atrakcyjne nagrody
rzeczowe i pieniężne. Pierwszego dnia
rzemieślnicy lodziarstwa zaserwują lody
waniliowe, lody czekoladowe, sorbety,
lody autorskie. Dodatkowo każda 2-osobowa drużyna będzie musiała przygotować
6 jednakowych deserów lodowych
w pucharach. Drugiego dnia stanowiska
w boksach zajmą najlepsi polscy cukiernicy, którzy zmierzą się z tematem „Futbol
- piłka nożna”, wykonując czekoladowe
eksponaty, torciki deserowe oraz praliny.
Zmagania uczestników będą oceniane
przez profesjonalne jury, w gronie którego nie zabraknie m.in. ubiegłorocznych
zwycięzców. Tym razem w składzie
sędziowskim zobaczymy zwycięzców
2011 roku – lodziarzy: Ryszarda Wawrzyniaka, Macieja Piętę z Cukierni Jan
Kachlicki z Grodziska Wielkopolskiego
oraz cukierników: Łukasza Antkowicza
i Damiana Staronia z cukierni Markiza
z Pasłęka.

Wystawa
cukierniczego kunsztu
Podczas 3 dni targów rzesze odwiedzających z pewnością przyciągnie wystawa
tortów, która co roku zdumiewa wszyst-

kich i zaskakuje
pomysłowością
r ze mi e ś lników.
Jakie
pomysły
w tym roku zaprezentują cukiernicy?
Czym
zaskoczą
publiczność? Biorąc
pod uwagę ubiegłoroczne doświadczenia i rosnące
zainteresowanie
cukierników, możemy być pewni jednego: rywalizacja będzie
zacięta, wszak stawką jest laur konsumenta.

Młode talenty
Podczas Expo Sweet odbędzie się również
finał rozgrywek młodych cukierników. Do
Warszawy przyjedzie 12 drużyn, które
zostały wyłonione w czasie eliminacji
z ponad 50 szkół. Oni także będą musieli
sprostać wysokim oczekiwaniom profesjonalnego jury. Takie rozgrywki to dla
uczniów niesamowite przeżycia i okazja,
by skonfrontować swoje umiejętności
z kolegami z innych szkół i miast. To
też doświadczenie, które zaprocentuje
na przyszłość, kiedy młodzi ludzie będą
przygotowywać się do udziału w innych
konkursach i mistrzostwach. Emocje
młodych, porównywalne jedynie z tymi
piłkarskimi, sięgną zenitu w trzecim dniu
targów.

rozwija się dynamicznie, Expo Sweet
postanowił
zorganizować
kolejne
przedsięwzięcie. Salon Kawowy, bo
o nim mowa, będzie gościł producentów, dystrybutorów oraz palarnie kaw.
Zadbaliśmy również o bogaty program
Salonu, który przewiduje liczne konkursy, pokazy oraz seminaria. Patronat nad
tym nowym wydarzeniem objęły organizacje i stowarzyszenia tego sektora
oraz profesjonaliści zarówno z kraju,
jak i z zagranicy.

znajdź
swoją szkołę
Na kolejnych stronach
prezentujemy szkoły i
uczniów, którzy dostali
się do finału konkursu
organizowanego podczas
Expo Sweet.

Salon miłośników kawy
Ponieważ sektor kawy na naszym rynku
mistrzbranzy.pl
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Młode talenty
Znamy już finałową „dwunastkę”, czyli 12 dwuosobowych zespołów z 12 szkół z całej Polski,
które na Expo Sweet powalczą o najwyższe laury. Poznajmy 24 młodych cukierników:
gdzie się kształcą, kto czuwa nad ich rozwojem i które firmy ich wspierają.

Nazwa szkoły

Zespół Szkół Chemicznych
i Przemysłu Spożywczego
w Lublinie

Zasadnicza Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna im. Jana Pawła
II w Wa-wie - (od lewej) Martyna
Kochanowska i Marta Płatkowska.

Pani Monika Ignaciuk z firmy
Ambasador92 szkoli Martynę
Kochanowską i Martę Płatkowską.

Zespół Szkół im. Wincentego
Witosa w Suchej Beskidzkiej

Zespół Szkół Zawodowych nr 3
w Starachowicach

Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu
ul. Franciszkańska 13

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie, ul. Majdańska 30/36

Zespół Szkół Zawodowych nr 2
im. Powstaców Wielkopolskich
we Wrześni - (od lewej) Krystian
Walkowiak i Mariusz Górecki.

Zasadnicza Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna im. Jana
Pawła II w Warszawie

Uczniowie

Agnieszka Osek,
Anna Stasiak

Mateusz Jurzec,
Katarzyna Pęcek

Iwona Książkiewicz,
Dominika Miernik

Angelika Gamon,
Justyna Indyk

Natalia Ostrowska, Emilia Zgutka

Martyna Kochanowska,
Marta Płatkowska

Krótki
opis osób

Uczennice uczęszczają
do klasy III i szkolą się w
zawodzie cukiernik.

Uczniowie klasy I technikum gastronomicznego. Mimo krótkiego stażu,
dzięki pomocy opiekuna Krzysztofa
Maciejowskiego, uczniowie ci zdobywają doświadczenie i doskonalą
swoje umiejętności cukiernicze
- zwłaszcza poprzez udział w
zajęciach koła gastronomicznego.

Uczennice uczęszczają do kl. II dc,
zawód - cukiernik. Pilne, sumienne,
chętne do udziału w zajęciach
pozalekcyjnych i szkolnych, biorą
aktywny udział w życiu kulturalnym
szkoły, wykazują się także zdolnościami plastycznymi.

Uczennice kl. II Zasadniczej
Szkoły Zawodowej, kształcą
się w zawodzie cukiernik.

Uczennice kształcą się w zawodzie kucharz. Obie
stanowią zgrany zespół, są otwarte na nowości,
nie boją się eksperymentować i motywują się
wzajemnie do działania. Mimo że są dopiero
w II klasie, starają się brać udział w różnych
konkursach i szkoleniach.

Uczennice kl. III są bardzo zainteresowane
zdobywaniem umiejętności w zawodzie
cukiernika, są otwarte na nowości,
kreatywne w działaniach. Marta Płatkowska jest najlepszą uczennicą w szkole
- średnia ocen: 4,44, Martyna Kochanowska ze średnią ocen 4,00 jest w pierwszej
piątce najlepszych uczniów szkoły.

Praktyki w Cukierni
Staropolskiej w Lublinie

-

-

Cukiernia Adama Budnego
Ruda Śląska,
„Społem” Sp. z o.o. Zabrze

Hotel LaRegina

-

Agnieszka Osek zajęła
I miejsce w Turnieju na
Najlepszego Ucznia w Zawodzie
Cukiernik; Ania Stasiak jest
również laureatką wcześniejszej
edycji tego konkursu.

Uczniowie nie mają jeszcze żadnych
wybitnych osiągnięć, ponieważ uczą
się dopiero w klasie I. Udział w
finale tegorocznych MPUSC jest ich
pierwszym sukcesem.

Dominika Miernik zajęła I miejsce w
Turnieju Wojewódzkim na Najlepszego
Ucznia w Zawodzie Cukiernik; Iwona
Książkiewicz zajęła II miejsce w tym
samym Turnieju.

Angelika Gamon brała udział
w Międzyszkolnym Konkursie
Cukierniczym o Puchar
Małej Akademii Mistrzostwa
Zawodowego w grudniu
2011 r. i zajęła I miejsce za
część praktyczną.

Natalia Ostrowska zajęła IV miejsce w szkolnym
konkursie „Kuchnia Polska”, Emilia Zgutka zajęła
II miejsce w szkolnym etapie Olimpiady Wiedzy
o Żywieniu i Żywności oraz będzie reprezentować
szkołę w etapie wojewódzkim tej olimpiady.

„Młodzi Mistrzowie Cukiernictwa” (2010 r.)
- na zakończenie tego projektu odbył się
konkurs, w którym Martyna Kochanowska
zajęła I miejsce. Marta Płatkowska brała
udział w projekcie „Magia pralin”.

Nauczyciel,
opiekun

Tomasz Mahoń

Krzysztof Maciejowski

Andrzej Czubak

Lucyna Kubicka

Jolanta Witak

Alicja Zabadała

Firma

Master Martini Polska
służy pomocą technologiczną.

Prospona służy pomocą i radą w
zakresie doboru surowców oraz
zdeklarowała częściowe pokrycie
kosztów.

Unifine daje możliwość spotkania się
w firmie, dzieli się doświadczeniami i
sprawuje nadzór nad wykonywaniem
ciast i wyrobów ciastkarskich.

Polmarkus dostarcza
surowce, udziela pomoc
technologiczną i techniczną,
udostępnia maszyny i sprzęt.

Prodotti Stella, bezpośredni opiekunowie to Sławomir
Gniadek i Tomasz Wojdyński. Firma wspiera uczniów
od strony surowcowej i technologicznej. Treningi ze
Sławomirem Gniadkiem umożliwiają drużynie doskonalenie umiejętności związanych z przygotowaniem
konkursowego zadania.

Ambasador92, Monika Ignaciuk przygotowuje uczennice do konkursu, zapraszając
je na liczne szkolenia w pracowni cukierniczej firmy. Zapewnia wszystkie niezbędne
surowce do ćwiczeń.

Tort w kształcie kapelusza

„Te amo”, tort na okoliczność
zaręczyn

„Fantazje łowickie”

„Barbórka 2011”, tort z okazji
górniczego święta

„Dla dostojnego jubilata seniora”

„Pożegnanie lata”

startujących

Zakłady
pracy
Osiągnięcia

sponsorska

Temat pracy

c.d.
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Nazwa
szkoły

Uczniowie

Krótki
opis osób
startujących

Zespół Szkół Przemysłu
Spożywczego w Łodzi,
ul. Franciszkańska 137

Zespół Szkół Zawodowych nr 2
im. Powstańców Wielkopolskich
we Wrześni

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego - Zasadnicza Szkoła
Zawodowa nr 8 w Poznaniu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim

Zespół Szkół Gastronomicznych
w Łodzi, ul. Sienkiewicza 88

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 31
w Zespole Szkół Specjalnych nr 14,
Kraków, os. Sportowe 28

Aneta Andelt, Aleksandra Kajdanek

Krystian Walkowiak,
Mariusz Górecki

Dorota Gawrońska,
Paulina Wojtaszak

Adrianna Bączyk, Paulina Szłapka

Michał Cybulski i Michał Karlikowski

Elżbieta Raźna, Balbina Wójcik

Uczennice ukończyły Zasadniczą
Szkołę Zawodową w zawodzie
cukiernik w roku szkolnym
2010-2011, obecnie uczą się w technikum uzupełniającym w zawodzie
technik technologii żywności.

Uczniowie II i III klasy, kształcą się
w zawodzie cukiernik.

Uczennice klasy III - dobrze się uczą,
działają w samorządzie klasowym i
chętnie rozwijają swoje umiejętności,
uczestnicząc w różnych szkolnych
imprezach - pokazach i szkoleniach.

Uczennice kl. II Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w zawodzie cukiernik.

Uczniowie IV klasy Technikum Gastronomicznego, szkolą się w zawodzie
kucharz. Tegoroczni maturzyści,
pasjonaci cukiernictwa, w szczególności
stylu angielskiego. Interesują się również
carvingiem i kuchniami świata. Sympatyczni, pracowici, z otwartą głową.

E. Raźna - laureatka konkursu
„Najsprawniejszy w zawodzie” 2011.
W Małopolskim Konkursie Cukierniczym
o Puchar Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w 2011 r. zajęła II miejsce. B. Wójcik
- jest laureatką konkursu cukierniczego
„Najsprawniejszy w zawodzie” 2012.

Zakład Przemysława Kuczory
- Cukiernia-Kuczora

Paulina Wojtaszak - cukiernia Elite w
Poznaniu, Dorota Gawrońska - Piekarnia-Cukiernia Koperski w Poznaniu

Paulina Szłapka - Piekarnia Piotr Gwóźdź
w Grodzisku Wielkopolskim, Adrianna
Bączyk - Piekarnia-Ciastkarnia Maria i
Paweł Walenciak w Kiełczewie.

praktyki w restauracji „Revelo” w Łodzi

-

Finaliści konkursów, mistrzostw
i turniejów organizowanych w
Polsce, m.in. Mistrzostw Polski
Uczniów Szkół Cukierniczych EXPO
SWEET, Ogólnopolskiego Turnieju
na Najlepszego Ucznia w Zawodzie
Cukiernik, Ogólnopolskiego
Turnieju Cukierniczego im. W.
Kandulskiego.

-

Zarówno Adrianna, jak i Paulina należą
do uczennic ambitnych, sumiennych,
chętnych do pracy, czego wynikiem są
bardzo dobre oceny oraz świadectwa z
wyróżnieniem, które dziewczyny otrzymały na zakończenie klasy I. Dziewczęta
wygrywają konkursy szkolne, biorą udział
również w turniejach międzyszkolnych,
regionalnych, wojewódzkich.

I miejsce w konkursie szkolnym „Potrawa
Jednego” w kategorii – deser, za ciasto
w stylu angielskim „Chocolate Kingdom”. I miejsce w konkursie szkolnym
„Wystawa stołów okolicznościowych” za
stół świąteczny „Modern Christmas”.
I miejsce w konkursie internetowym na
najlepiej udekorowane ciasto za tort
„Almost in heaven”.

Uczennice biorą udział w licznych pokazach sztuki cukierniczej prowadzonych
przez mistrzów cukiernictwa zrzeszonych
w Małopolskim Stowarzyszeniu Kucharzy
i Cukierników. Pokazy dotyczyły produkcji
pralin, ciastek bankietowych, produkcji
tortów okolicznościowych, tortów w stylu
angielskim i dekoracji z karmelu.

Dorota Kaczmarek

Jadwiga Jabłecka

Monika Nowakowska

Wioleta Witkowska

Jadwiga Kozera

Zeelandia - opiekun Michał
Doroszkiewicz - pomoc w opracowaniu receptur i prezentacji prac.

PAN Centrum Słodkiej Dekoracji
- Trenerem uczennic jest Małgorzata
Weber Andrzejak. Praca jest konsultowana pod względem kompozycji
smakowej oraz projektu dekoracji.
Firma zapewnia surowce i półprodukty
oraz niezbędny sprzęt.

Komplet Polska udziela pomocy
w przygotowaniu uczestników do
konkursu. Firma wyposaża uczniów
w potrzebne surowce, sprzęt, służy
fachowym doradztwem.

Bakels Polska organizacja szkoleń,
finansowanie kosztów związanych
z konkursem.

Martin Braun sponsoruje surowce
potrzebne do przygotowania zadań
konkursowych oraz służy pomocą
technologiczną.

„Dla Ciebie”

„Zegar życia”, tort na okoliczność
18. urodzin

„Niezapomniany dzień”, tort na
okoliczność ślubu

Tort weselny

„Stadion narodowy”

Zakłady
pracy

Osiągnięcia

Nauczyciel,
opiekun
Firma
sponsorska

Temat
pracy

udział w Turnieju na Najlepszego
Ucznia w Zawodzie Cukiernik - etap
wojewódzki

Ewa Jatczak

Opiekunem jest Pan Marcin Paździor z
firmy Barry Callebaut. Pomoc polega
na ustaleniu smaków, kształtu tortu
i deserów, umożliwia przećwiczenie
zadań konkursowych w pracowni
- Akademii Czekolady. Firma zapewnienia surowce, receptury.

„Piracki Skarb”

Wybrane
zdjęcia
prac
konkursowych

Tort weselny w
Kwiaty dyskretnie przyozdobiły
kształcie kapelusza to
tort Adrianny Bączyk i Pauliny
dzieło Michała Cybulskiego Szłapki.
i Michała Karlikowskiego.
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Zespół Szkół Chemicznych i
Przemysłu Spożywczego w Lublinie.
Tort Kapelusz

W torcie „Fantazje
łowickie” widać wyraźne
inspiracje artystycznymi
malowidłami na chatach
łowickich.

Zespół Szkół Zawodowych
nr 2 im. Powstańców
Wielkopolskich we Wrześni,
„Dla Ciebie”

Malinowe „Pożegnanie lata” w
wykonaniu Martyny Kochanowskiej i
Marty Płatkowskiej.

„Barbórka 2011” według
zabrzańskich uczennic.
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Dwa dni z Pfahnl
10 stycznia grupa śląskich piekarzy i cukierników, pod wodzą Andrzeja Baziora z firmy Pfahnl oraz Andrzeja Turczyńskiego z Modeny, trafiła do czeskiego Litomyśla. Cel wycieczki: prezentacja produktów oraz
degustacja wypieków w nowo otwartym Centrum Szkoleniowym Pfahnl.
Kto jak kto, ale Pfahnl, który
funkcjonuje na rynku już 500
lat, wie, jak zadbać o najwyższą jakość wypieków i rozszerzyć
ofertę niejednej polskiej piekarni czy
cukierni. W pachnącym nowością
i bogato wyposażonym Centrum
Szkoleniowym w Litomyślu prezentowano szerokie możliwości zastosowania mieszanek oraz dodatków
dla piekarstwa i cukiernictwa. Trzech
technologów z Polski, Czech i Austrii
sprawnie przygotowywało i wypiekało
liczny asortyment na bazie produktów
austriackiego potentata. Trzeba
przyznać, że producent nie tylko
przygotował ofertę uwzględniającą
polskie smaki, ale podsunął nowości,
które budziły zainteresowanie nawet
tradycjonalistów.

pieczywo białe, jak maślane bułeczki.
Doświadczeni piekarze z dużym
uznaniem degustowali również ciabattę
rustikal czy bagietkę ziarnistą Wiking.
Nie mniejsze zainteresowanie budziły
przekąski z dodatkiem aromatycznego sosu cygańskiego z cząstkami
cebuli, ogórków, papryki. Przy użyciu
wspomnianego sosu zaserwowano
zarówno pizzerki, jak i bułki cygańskie.
W produkcji tych ostatnich sos cygański
dodano do ciasta, uzyskując w ten
sposób aromatyczne i długo utrzymujące wilgotność wypieki, dobre na II
śniadanie do pracy.

Nad dobrą i sprawną organizacją spotkania czuwał Andrzej
Bazior, który - jak zwykle uśmiechnięty i pogodny - omawiał
poszczególne receptury z zastosowaniem koncentratów,
mieszanek czy mas do ciast.
Jeszcze tego samego dnia, po zakwaterowaniu w hotelu
Zlata Hvezda w Litomyślu, ok. godz. 18, wszyscy uczestnicy
spotkali się na uroczystej kolacji, po której nie mogło
zabraknąć dobrej zabawy. Muzyka grana na żywo przez
czeskiego akordeonistę porwała panie i panów do niejednego tańca. Jedną z niespodzianek podczas tego wieczoru
było pojawienie się jednego z współwłaścicieli austriackiego
koncernu, Andreasa Pfahnla, który nie opuścił gości aż do
końca spotkania.
Następnego dnia, 11 stycznia, jeszcze przed wyjazdem do
Polski, 20-osobowa grupa miała okazję zwiedzić odrestaurowaną część renesansowego zamku w Litomyślu, a także
przespacerować się po Starym Rynku, zajrzeć do sklepów
w poszukiwaniu słynnej Studenckiej Czekolady lub do
czeskich cukierenek.

Zainteresowanie wzbudziła maszyna do
formowania kajzerek Konig Eco Twin.

Czech, Austriak i Polak, czyli tercet
piekarsko-cukierniczy w akcji.

Więcej zdjęć na www.mistrzbranzy.pl
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Redakcja „Mistrza Branży” pozdrawia wszystkich uczestników
szkolenia oraz organizatorów.

e

Na wejściu do nowego studia wypiekowego czekał stół suto
zastawiony różnymi wypiekami.

r

Andrzej Bazior (w środku)
był niezastąpionym przewodnikiem po takiej ilości asortymentu.

a

m

a

Na pierwszy rzut zaprezentowano ok.
10 różnych rodzajów pieczywa, które mimo że upieczone poprzedniego dnia
- zachowały świeży smak i ponętny
zapach. Dużą część pieczywa stano-

wiły propozycje dla klienta dbającego
o wysoką wartość odżywczą i szukającego nowych produktów, co świadczy
o tym, że Pfahnl dostosowuje się do
obecnych trendów w żywieniu. Na stole
wyróżniał się chleb burcin wypiekany
według oryginalnej mołdawskiej
receptury na pieczywo żytnio-razowe
z domieszką suszonych buraków. Obok
prezentowało się pieczywo Maraton
20 z dodatkiem orzechów laskowych
jako propozycja dla osób aktywnych
fizycznie. Poza tym można było znaleźć
bezglutenowy chleb Cesarski żytni,
pieczywo serwatkowe, chleb oraz
bułeczki jabłkowo-orkiszowe, a także

Dla cukierników również przygotowano szeroki asortyment:
od ciast jogurtowych, poprzez strucle z masą makową lub
orzechową, po kulki serowe. Ponieważ wkrótce zacznie się
szaleństwo tłustego czwartku, polsko-niemiecko-czeski
tercet piekarzy uwijał się z pączkami, donatami, faworkami,
kulkami serowymi, które znikały w mgnieniu oka.

mistrzbranzy.pl
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Szkolenie z cool rising

Redakcja

Od ponad roku firma Winkler Wachtel organizuje cykliczne seminaria dla piekarzy i cukierników z zagadnień technologii chłodniczej. Kolejne seminarium odbyło się na początku grudnia 2011 r.

Zalety cool risingu są zarówno produkcyjne, jak
i produktowe. Jak uzasadniał Ryszard Paczwa,
dzięki tej innowacyjnej technologii można rozdzielić proces przygotowania produktu od ich wypieku
i tym samym podnieść elastyczność pracy w
piekarni. W efekcie też uzyskujemy produkty
stabilne i dojrzałe smakowo. Produkty prowadzone w technologii cool rising mogą być wypiekane
w zakładzie przez 30 godzin, jak również mogą
zostać przetransportowane w postaci surowego
niezamrożonego ciasta do punktów wypiekowych
np.: sklep firmowego lub marketu. Warunkiem
jest utrzymanie temperatury około 3°C.
Praktycznym zastosowaniem technologii cool
rising w produkcji pieczywa zajął się Wolfgang
Nitz. Podczas parogodzinnego pokazu dzielił się
własnym doświadczeniem, zwracając uwagę na
reżim technologiczny: użycie mniejszej o 1/3
ilości drożdży, wyrabianie tzw. zimnych ciast (czyli
temp. 24°C). Jak sam przyznał, „przy systemach
chłodniczych mamy spokój, bo nie musimy nic
robić na chybcika”.
Potrzeby klienta na świeże i ciepłe wypieki na
sklepie, nawet w godzinach popołudniowych czy
wieczornych, skłaniają branżę piekarniczą do szerszego stosowania technik chłodniczych.
Więcej fotorelacji na www.mistrzbranzy.pl
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fot. Anna Kania

Dwudniowe seminarium stanowiło idealne połączenie teorii i praktyki. W szeroki
zakres teorii chłodnictwa stosowanego w
przemyśle piekarniczo-cukierniczym wprowadził
Ryszard Paczwa. Przedstawił różnice pomiędzy
chłodzeniem, mrożeniem szokowym a procesami
kontrolowanego rozrostu ciasta. Główny nacisk
został położony na system kontrolowanego rozrostu ciasta zwany cool rising. Koncentrował się na
zasadach działania systemu, który - najkrócej
mówiąc - steruje prowadzeniem ciasta, zapewniając powolne i zimne garowanie przy jednoczesnym
delikatnym i stabilizującym schładzaniu. Ponadto
przedstawiał uwarunkowania techniczne poszczególnych procesów, ich zalety i wady.

Analizując konsystencję ciasta, Wolfgang Nitz udzielał cennych wskazówek: - W przypadku
systemów chłodniczych temperaturę ciasta należy obniżyć, żeby powstrzymać pracę drożdży w
cieście.

W oczekiwaniu na

Puchar Świata w Piekarstwie 2012!

Trwają ostatnie przygotowania do finału konkursu o Puchar Świata w Piekarstwie. Polscy reprezentanci:
Marcin Surowiecki, Paweł Chojecki i Przemysław Koperski intensywnie trenują.
Co roku, od 7 lat, Puchar Świata
w Piekarstwie stał się ważnym wydarzeniem w kalendarzu branżowym
na całym świecie. Nie inaczej będzie podczas
finału, w czasie paryskiego EUROPAIN 3-7
marca 2012 r. W tym roku ramię w ramię ze
światową czołówką stanie polska drużyna. 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 nieprzerwanie, m.in.
u nas, w piekarni Lesaffre Polska - wyjaśnia
Andrzej Borycki, trener drużyny, kierownik
Baking Center Lesaffre Polska.

Finałowe wypieki

Ciasto dobrze wyrobione, lekko wilgotne
na zewnątrz, nie klei się do palców. Po
narobieniu produkty szybko odstawiamy do
komory chłodniczej z systemem cool rising.

Bąble pod skórką to efekt zbyt dużej
wilgotności w garowni. W technologii cool
rising do takich sytuacji nie dochodzi, ponieważ
wszystkie procesy są sterowane komputerowo,
za pomocą programu Octopus.

Wolfgang Nitz jest głównym technologiem firmy Wachtel GmbH. Od wielu lat jeździ po całym
świecie, prezentując innowacyjne technologie Wachtela. Ma ogromną wiedzę, którą świetnie
„sprzedaje” podczas swoich szkoleń. Następnym razem nie przegapcie takiego szkolenia!

- 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 (startuje w kategorii „Wyroby półcukiernicze”). - Jednak pojawi się też zupełnie
nowa, oryginalna receptura na chleb specjalny
z żurawiną i orzechami - dodaje Marcin Surowiecki, który jest odpowiedzialny za kategorię
„Chleby specjalne i bagietki”.
Co z eksponatem artystycznym? W Lyonie była
to wariacja na temat naszego wielkiego rodaka
Fryderyka Chopina. - Tym razem postawiłem
na akcent branżowy - mówi tajemniczo Paweł
Chojecki, odpowiedzialny za eksponat artystyczny. Możemy jedynie zdradzić, że praca opowiadać
będzie drogę powstawania chleba, czyli przysłowiową ścieżkę „od ziarenka do bochenka”.

warto wiedzieć

Czy tym razem polska drużyna będzie triumfować
jak w Lyonie? (zdj. Archiwum Lesaffre)

Gotowi do startu?
- Myślę, że muszą jeszcze poćwiczyć nad pracą zespołową
oraz nad szybkością, a zarazem precyzją pracy – zdradza
Borycki, który ma świadomość, że zawodnicy będą mieli
tylko 8 godzin.- Tym bardziej, że oprócz tego, co robili
zawsze, doszły nowe cele. Zawodnicy muszą dodatkowo
zrobić 4 rodzaje minikanapek po 40 sztuk w każdym rodzaju.
To bardzo pracochłonne zadanie, ponieważ kanapki trzeba
ładnie udekorować i poukładać wokół wypieku artystycznego - dodaje A. Borycki.
- Na pewno będą ćwiczyć - zapewnia pracodawca dwóch
zawodników Zbigniew Putka, właściciel piekarni Polpain-Putka. - Od teraz do konkursu moi pracownicy są oddelegowani z pracy, mają za zadanie przygotowywać się do
konkursu - zapewnia Putka.
Ostatnio zawodnicy ćwiczyli również pod okiem specjalisty
z Lesaffre International Stéphane’a Sauvetre, utytułowanego uczestnika wielu piekarskich konkursów, obserwatora
i trenera piekarskiego grupy Lesaffre.
- Mocną stroną naszej drużyny są oryginalne i niespotykane
smaki ich wyrobów - zapewnia A. Borycki. - Już w Lyonie
byliśmy za to szczególnie chwaleni i wysoko ocenieni
i wierzę, że doceni to również jury w Paryżu – dodaje trener

Zawodnicy w
ciągu 8 godzin muszą
przygotować produkty
w poszczególnych
kategoriach:
1. Wyroby półcukiernicze
2. Chleby specjalne i
bagietki
3. Eksponat artystyczny.
W Pucharze startuje
12 drużyn: Francja,
Tajwan, Włochy, USA,
Południowa Korea,
Szwecja, Senegal,
Japonia, Belgia, Polska
oraz Kostaryka.

Chleb Hetman – tradycyjna polska
receptura.

Chleb z żurawiną i orzechami
zachwyca smakiem.

Chleb z oliwkami i suszonymi
pomidorami zyskał nowy kształt
– unijny znak BIO.

Borycki.
mistrzbranzy.pl
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Krzysztof Wysłucha

Mały inkubator
ma już rok
Mija rok, od kiedy grupa pasjonatów sztuki cukierniczej i piekarskiej, skupionych wokół Szymona Konkola,
stworzyła Małą Akademię Mistrzostwa Zawodowego. Działają społecznie na rzecz edukacji młodych adeptów rzemiosła. Przypomnijmy, jak powstała Mała Akademia, kto ją tworzy i co realizuje.

Edukacja i współpraca

Sezon 2011
Małej Akademii
Od początku 2011 r., czyli od
początku działalności, Mała Akademia
zorganizowała:
- 2 konkursy zawodowe o charakterze
wojewódzkim,
- 1 wystawę prac uczniów ze śląskich
szkół,
- 4 lekcje z mistrzem, w których
mistrzami prowadzącymi byli laureaci
konkursów o puchar Louisa Lesaffre
i osoby o znaczącym dorobku w
środowisku branżowym,
- 5 edycji kilkudniowych warsztatów
technologicznych,
- 5 seminariów studyjnych,
- wizytacje targów branżowych i
miejsc związanych z tradycją w
rzemiośle.
W każdym miesiącu roku szkolnego
Akademia oferuje swym podopiecznym dwie lub trzy odrębne formy
dokształcania dostosowane do potrzeb
uczniów na różnym etapie edukacji.
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Konkursy i turnieje - sprawdzają skuteczność przeprowadzonych warsztatów technologicznych. Raz w roku organizowany
jest międzyszkolny turniej cukierniczy i piekarski o puchar
MAMZ.
Wystawy i prezentacje - cykliczne prezentacje prac uczniów
pod nazwą „Wystawa na Słodko”. Jest to impreza towarzysząca Konkursowi Cukierniczo-Piekarskiemu Szkół Subregionu
Rybnickiego oraz Konkursowi Cukierniczemu i Piekarskiemu
o Puchar MAMZ.

Gdyby nie pasja do rzemiosła
i wrażliwość na kwestie edukacji
przyszłych piekarzy i cukierników,
Małej Akademii prawdopodobnie by nie
było. Ale jest i działa, a cel ma szlachetny:
poprawić jakość kształcenia zawodowego
poprzez tworzenie swoistego inkubatora
mistrzów zawodu. A przy okazji zintegrować branżę.

Dzięki współpracy z wiodącymi na rynku

handlowe branży cukierniczej, piekarskiej oraz gastronomicznej. Seminaria mają charakter wizyt studyjnych lub
kilkudniowych staży, podczas których uczestnicy zapoznają
się z działalnością firmy i metodami produkcji wybranego
asortymentu.

firmami
produkcyjnymi,
handlowymi
i ośrodkami szkoleniowymi młodzi adepci
sztuki cukierniczo-piekarskiej mają możliwość nieodpłatnego udziału w kursach
doskonalących umiejętności zawodowe
i warsztatach, podczas których prezentowane są nowoczesne techniki i technologie
branży.
Akademia dąży również do integracji środowiska rzemieślniczego i szkół zawodowych.
Ma to swe odzwierciedlenie w organizacji
różnorodnych konkursów zawodowych,
wystaw, paneli i spotkań z mistrzami
zawodu oraz czołowymi przedstawicielami
środowisk branżowych, w których mogą
uczestniczyć zarówno uczniowie, praktycy, jak i nauczyciele. Wspólne działania
urozmaicają i uzupełniają proces edukacji
uczniów oraz wpływają na poprawę jakości
szkolnictwa zawodowego. Poznanie przez
uczniów nowoczesnych form produkcji,
nowych technologii i zdrowa rywalizacja
znacząco wpływają na podnoszenie ich
kompetencji
zawodowych.
Spotkania
z ciekawymi ludźmi kształtują pozytywne
wzorce i inspirują do zwiększonej aktywności zawodowej.

Akademia jest bezpłatna i dostępna dla
wszystkich zainteresowanych rozwojem
zawodowym. Co więcej, działania Akademii mają charakter integracyjny i zakładają
uczestnictwo osób niepełnosprawnych (np.
uczniów szkół zawodowych - specjalnych).

Formy działań MAMZ
Warsztaty doskonalące - to kilkudniowe
zajęcia poświęcone technikom i technologiom wybranego asortymentu produktów
cukierniczych, piekarskich lub gastronomicznych. Składają się z etapu szkoleniowego, zajęć praktycznych na terenie
zakładów oraz etapu egzaminacyjnego
w formie konkursu.
Lekcje z Mistrzem - to jednodniowe zajęcia prowadzone przez mistrzów zawodu.
Celem zajęć jest rozbudzanie aktywności
zawodowej uczniów poprzez osobisty
kontakt z osobami wyróżniającymi się
osobowością, talentem i będącymi autorytetami w branży. Tematyka lekcji obejmuje
jedno z wybranych zadań zawodowych.
Seminaria technologiczne - to cykl szkoleń
technologicznych prowadzonych przez
MAMZ i wybrane firmy produkcyjno-

Życie branży - celem tego projektu jest aktywizacja uczniów
poprzez uczestnictwo w znaczących imprezach i uroczystościach branżowych. Młodzież odwiedza targi cukiernicze, piekarskie, lodziarskie i gastronomiczne, ma również
możliwość zwiedzać pokazy i prezentacje maszyn i nowych
technik produkcji wyrobów. Adepci Akademii uczestniczą też
w uroczystościach organizowanych przez cechy, izby i stowarzyszenia rzemieślnicze.
Okruchy tradycji - cykl zajęć dla młodzieży poświęconych
tradycyjnym technikom i technologiom cukierniczym i piekarskim oraz zabytkom techniki i kulturze zawodu.
Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego jest otwarta na
współpracę ze wszystkimi osobami i środowiskami, którym
bliska jest idea rozwoju młodych kadr. Zapraszamy do współpracy zarówno pragnących włączyć się w tę inicjatywę, jak
i chcących skorzystać z jej oferty.
Redakcja „Mistrza Branży” od tego roku dołączyła do medialnej grupy wsparcia dla MAMZ. Już
Mecenasi i mistrzowie
teraz zapraszamy
W gronie osób współpracujących z
wszystkich zainMAMZ znaleźli się znani w środowisku
teresowanych
branżowym mistrzowie cukiernictwa
działalnością
i piekarstwa: Tomasz Kaszuba,
Małej Akademii
Wiesław Kucia, Daniel Waliszewdo portalu, gdzie
ski, Radosław Malmon, Szymon
będziemy
na
Wolański, Marcin Knap, Zbigniew
bieżąco
publikoDroś, Piotr Burzawa oraz Krzysztof
wać zapowiedzi
Wysłucha. Mecenat nad inicjatywą
pełni szereg firm: Backaldrin, Credin,
spotkań, kursów,
Eco Trade, Böcker, Malmon, Savpol,
seminariów, jak
5M, Tortownia, Szkoła Artystyczna
Wiesław Kucia.

i relacje.

Chleb na
celowniku
16 stycznia br. TVP wyemitowała odcinek programu reportersko-interwencyjnego „Celownik".
Reporterka Małgorzata Szczepkowska sprawdzała, ile jest chleba w chlebie.
Autorka na jednej szali postawiła przemysłową
produkcję dużego zakładu piekarniczego, na
drugiej umieściła piekarnię z wieloletnią tradycją, gdzie etyka i rzemiosło są warte więcej niż pieniądze
- piekarnię Macieja Mielczarskiego. Podparła się również
opiniami dr. inż. Piotra Dziugana z Politechniki Łódzkiej
i Anny Starnawskiej-Oleńko z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Jaki jest komentarz Macieja Mielczarskiego już po wyemitowaniu filmu? Według niego reportaż przedstawia rzeczywistość w biało-czarnych kolorach, bazując na dwóch
obiegowych opiniach, że z dużego zakładu piekarniczego
pieczywo jest gorszej jakości, natomiast małe zakłady
typu rzemieślniczego produkują tylko dobre produkty.
Dodaje też, że w rzeczywistości obiegowa opinia bywa
również inna, czasem wręcz odwrotna.
Ponadto przedsiębiorca podkreślił, że informowanie
o wielu dodatkach do pieczywa w kontekście negatywnym
jest nieuzasadnione. Po pierwsze, posiadają one wszelkie
niezbędne atesty dopuszczające ich użycie w produktach
spożywczych, po drugie, wiele z nich jest pochodzenia
naturalnego, jak słód degustowany w reportażu, który
jest stosowany w produkcji pieczywa i innych wyrobach
spożywczych na całym świecie od ponad 130 lat. Przyznał, że nie można pominąć niskiej jakości pieczywa na
rynku, ale to temat na inny program informacyjny.
W reportażu „Ile chleba w chlebie?” znalazło się wiele
informacji, które pozostawiono bez właściwego komentarza i nie starano się wyjaśnić przyczyn powszechnej opinii
konsumentów o pieczywie. Ale to - zdaje się - nie było
zamierzeniem Pani redaktor.

mistrzbranzy.pl
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fot. Anna Kania

Z tym projektem Marzena
Kajzerek zaryzykowała, ale się
opłaciło: I miejsce.

Justyna Gul

Biblioteka Mistrza Branży

Przewodnik po

Finest Belgian Chocolate

Co mają wspólnego: aztecki bóg Quetzalcoatl, mała wioska w dolinie Ulủa i hiszpańscy konkwistadorzy? Co
łączy włoskiego lekarza Blancardiego, walentynki i hinduskie święto religijne Diwali? Czy tarta lawendowo-imbirowa, wielka gianduja i deser Irlandia mają wspólny mianownik? Nie wiesz? Tym lepiej - z większą
przyjemnością przeczytasz „Przewodnik po Finest Belgian Chocolate” firmy Callebaut®.

Krzysztof Wysłucha i Szymon Konkol otoczeni uczniami ze szkół: ZS nr 1 w Żorach,
ZSZ Izby Rzemieślniczej w Rybniku, ZS nr 5 w Rybniku, ZSZ w Jastrzębiu-Zdroju,
ZS 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Karola Nowickiego i Pawła Nowaka z
firmy Dossche Mills spotkamy ponownie w
Małej Akademii na przełomie maja i czerwca.

Kołoczyki

z ciasta półfrancuskiego

17 stycznia Mała Akademia, po raz pierwszy z belgijską firmą Dossche Mills, zorganizowała warsztaty dla
śląskich uczniów z ciekawej, choć wymagającej sztuki prowadzenia ciasta półfrancuskiego i produkcji m.in.
croissantów. 23 stycznia uczniowie przygotowali wyroby słodkie, słone, pikantne oraz półgastronomiczne.
Pod fachowym okiem Karola
Nowickiego, technologa Dossche
Mills, uczniowie śląskich szkół
zawodowych poznali techniki i technologie
wytwarzania wyrobów na bazie ciasta
półfrancuskiego. Przez parę godzin pracownia żorskiej ZS nr 1 zmieniła się w minifabrykę kołoczyków, czyli drożdżówek. Temat
konkursu - jak przystało na Małą Akademię
Szymona Konkola - to brak tematu. Każdy
z uczestników, a byli to uczniowie zarówno
I, II i III klas, i to niekoniecznie cukiernicy,
mogli pozwolić sobie na improwizację, a
czasem na odrobinę szaleństwa.
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naczyń setki lat starszych niż pozostałe artefakty z tego terenu. Odnalezione przedmioty,
pokryte symboliką zjawisk nadprzyrodzonych,
były używane przez elity ówczesnego społeczeństwa do celów rytualnych. Ekstrakcja
osadu z suchych skorup umożliwiła identyfikację śladów kofeiny i teobrominy, czyli dwóch
składników obecnych w ziarnach kakaowca.
Wszystko zatem wskazuje na to, że w naczyniach przechowywany był napój uzyskiwany
z owoców drzewa kakaowego.

Warto dodać, że uczniowie po I
spotkaniu otrzymali od belgijskiej
firmy próbki surowców, by przez te
parę dni przygotować się do poniedziałkowego konkursu. Niektórzy
podeszli do sprawy bardzo poważnie.
Jury konkursowe miało ciężki orzech
do zgryzienia. Choć prym wiodły
dziewczyny, których prace - jak
zauważył Karol Nowicki - wykazywały się większą różnorodnością
kształtów i smaków, to chłopcom
nie można było odmówić finezji czy
zaangażowania.

W tym starciu zwyciężyła Marzena
Kajzerek z Jastrzębia-Zdroju za
najbardziej oryginalną pracę
zawieszonej barci pszczelej. Drugie
miejsce zajęła Beata Sztwiorok z
Rybnika za Karnawałowy Mix, natomiast trzecie miejsce - Damian Mola
z Żor. Wszyscy uczestnicy szkolenia
certyfikaty poświadczające nabycie
kwalifikacji w ramach zadania
zawodowego: produkcja wyrobów z
ciast półfrancuskich.
Fotorelacja na
www.mistrzbranzy.pl/relacje

Legendy

Bez dwóch zdań, ta książka to
fascynująca podróż po czekoladzie, która przypadnie do
gustu zarówno wielbicielom czekoladowych deserów, jak i osobom zawodowo
zajmującym się czekoladą. Zaczyna
się u źródeł kakaowca, zatrzymuje się
w Wieże, gdzie produkuje się Finest
Belgian Chocolate Callebaut®, a kończy
na deserach, których nazwy wodzą na
pokuszenie. Zanim jednak zasmakujemy
w „Tropikalnym pucharze” czy „Cieście
z musem czekoladowym”, możemy
dowiedzieć się więcej o sekretach ziaren
kakaowca, a także odkryć serce i duszę
Finest Belgian Chocolate.

Ponadczasowa fascynacja
Aż trudno uwierzyć, że czekoladowe
szaleństwo zaczęło się ok. 400 tysięcy lat
temu w sercu dżungli Hondurasu. Tam,
w dolinie Ulủa, naukowcy znaleźli skorupy

Nie wszyscy znają jednak legendy opisujące
pojawienie się ziaren kakaowca w świecie,
w tym tę najbardziej romantyczną i tragiczną zarazem, opowiadającą o bogu Tolteków
i Azteków - Quetzalcoatlu. Ten bóg wiatru,
mądrości, płodności i stworzenia przekazał
ludziom wszechstronną wiedzę, a także ofiarował im cenny dar, skradziony innym bogom
- niebiański owoc kakaowca, który niwelował
zmęczenie i pomagał odzyskiwać siły. Bóstwo
padło jednak ofiarą zdrady i pomówień, których
źródłem byli trzej czarnoksiężnicy. Aztekowie
zawsze wierzyli, że ich dobry bóg powróci
w pełnym zdrowiu, więc kiedy w 1519 r. do
wybrzeży Meksyku przybył Cortes ze swoimi
konkwistadorami, aztecki władca Montezuma
zobaczył w odzianym w złoto i pióra dowódcy
powracającego Quetzalcoatla. Chcąc przebłagać mściwe bóstwo, Montezuma obdarował
Hiszpanów ziarnami kakaowca, rozpoczynając
tym samym nowy rozdział istnienia świata.

Lek na całe zło
Nie trzeba było długo czekać, by hiszpańscy
mnisi przygotowali recepturę pierwszego

słodkiego napoju czekoladowego oraz by sława
kakao rozprzestrzeniła się na cały świat. Równolegle z historią czekolady rozwijała się dyskusja
na temat zastosowania jej do celów medycznych. Wojownicy Majów opatrywali sobie nią
rany, zaś w XIV w. wierzono, że czekolada jest
napojem pomagającym w poczęciu dziecka.
Kilka lat temu twierdzono, że jest to idealny lek
na gruźlicę, a nawet na… złamane serce. Jak
pisał bowiem francuski lekarz: „Osoba, która
zapadła na najpopularniejszą i najokrutniejszą
postać miłości, znajdzie największe ukojenie
w czekoladzie”.

Od produkcji po konsumpcję
Mówiąc o czekoladzie, nie sposób pominąć jej
związków z Belgią, która słynie z zaawansowanej technologii szybkiej produkcji, a Belg Frans
Callebaut, współwłaściciel marki Callebaut®,
obmyślił sposób przechowywania i transportu
kuwertury w płynnym stanie. Dowiemy się,
kiedy czekolada zasługuje na miano „belgijskiej”, dotrzemy do krainy kakaowca Theobroma Cacao, poszukamy najlepszych składników
do produkcji czekolady, a nawet poznany proces
jej produkcji. Swoistą wisienką na torcie jest
zbiór receptur na pyszne desery z czekolady.

Nie wiem, czy moje zmysły bardziej pobudził
przysmak z czarnej porzeczki i ciemnej czekolady, praliny figowo-szafranowe czy galaretka
cytrynowo-bazyliowa z ganaszem z mlecznej
czekolady. Od czytania przepisów i oglądania
sugestywnych zdjęć apetyt sam się zaostrza,
a czytelnik od razu ma ochotę zapisać się na
jedno ze szkoleń Akademii Czekolady, by móc
tworzyć takie cuda ku własnej uciesze oraz
całej rodziny.
mistrzbranzy.pl
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Internoga
już w marcu

Dopinguj naszych na
EUROPAIN
3-7 marca 2012 r. podczas nowej edycji Salonu EUROPAIN w Paryżu odbędzie się finał Pucharu Świata w Piekarstwie z udziałem naszej reprezentacji.
Rywalizować będzie 12 drużyn wyłonionych w międzynarodowych eliminacjach. Polscy finaliści w składzie: Przemysław Koperski, Marcin Surowiecki
oraz Paweł Chojecki wystąpią trzeciego dnia konkursu, tj. 6 marca, w Centrum
Targowym Paris Nord/Villepinte (hala 5, stanowisko 5G142). Tego dnia Polacy
zmierzą się z drużynami z Japonii, Holandii i Kostaryki.
Chcesz dopingować naszą reprezentację w finałowej rozgrywce o Puchar Świata w Piekarstwie? Jest okazja. Stowarzyszenie Piekarzy RP zaprasza do wspólnego wyjazdu. Wszystkich zainteresowanych wyjazdem do Paryża zapraszamy na
podstronę Stowarzyszenia w portalu mistrzbranzy.pl lub bezpośrednio na www.stowarzyszeniepiekarzy.pl.

fot. Wedel

tadionie Narod
S
w
385
ow
ym
kg czekolady

Wedel, który jest narodowym sponsorem UEFA EURO 2012, wykonał czekoladową rzeźbę Stadionu
Narodowego w Warszawie. Ta niesamowita rzeźba powstała w wedlowskiej Pracowni Rarytasów i jej
przygotowanie zajęło 420 godzin. W pracę zaangażował się zespół czterech utalentowanych wedlowskich cukierników pod czujnym okiem Maestro Czekolady Janusza Profusa.
Stadion waży około 385 kilogramów. Jego wymiary to 160 cm na 190 cm, a wysokość w najwyższym
miejscu przy iglicy wynosi 60 cm. Wielkość odpowiada skali około 1:130. Stadion w większości wykonany jest z gorzkiej oraz mlecznej czekolady, biała posłużyła cukiernikom jako dodatek.

Szkolenie

z BHP

5 marca 2012 r.
podczas targów
SweetTARG, odbędzie się szkolenie
zorganizowane przez
OIP Katowice dla
piekarzy pt. „Wymagania minimalne
w zakresie BHP
maszyn i urządzeń
eksploatowanych
w przemyśle
piekarniczym, wyniki
kontroli przeprowadzonych w tej branży
w 2011 r.”.
Warsztaty poprowadzi nadinspektor
Zbigniew Latacz
z Okręgowego
Inspektoratu Pracy
w Katowicach.
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Ruszyła
piekarnia
w Nepalu

W dniach 9-14 marca
2012 r. w Hamburgu
odbędzie
się
86.
edycja Międzynarodowych Targów Hotelarstwa, Gastronomii,
Żywienia Zbiorowego,
Piekarnictwa i Cukiernictwa INTERNORGA.

Po długich miesiącach wytężonej pracy 27 stycznia 2012 r.
ruszyła jedyna taka piekarnia na świecie - Piekarnia w Nepalu!
Piekarnia, która jest inicjatywą Zuzanny Wójcińskiej, Michała
Plichty i Pawła Skawińskiego, powstała w wiosce Syabru Bensi,
położonej w nepalskich Himalajach. Choć wioska znajduje się
przy popularnym szlaku turystycznym, to jej mieszkańcy nie
czerpię z tego żadnych korzyści finansowych. Polacy postanowili to zmienić.

Targi INTERNORGA to najstarsza i największa w Europie oraz jedna
z największych i najbardziej prestiżowych imprez wystawienniczych
branży hotelarskiej i gastronomicznej na świecie. INTERNORGA
jest barometrem branży gastronomicznej w Europie. To w czasie
tej imprezy, dzięki najwyższej fachowości wystawców oraz korzystnemu terminowi, tworzą się trendy na nadchodzący sezon, pokazywane są nowatorskie produkty i techniczne innowacje. Wiele firm
czeka z premierową prezentacją swoich nowości właśnie na targi
INTERNORGA.

Więcej informacji o akcji „Piekarnia w Nepalu” wraz z unikalną
galerią zdjęć z powstawania jedynej takiej piekarni na świecie znajduje się w portalu mistrzbranzy.pl. Już w kolejnym
wydaniu poradnika opublikujemy artykuł Zuzanny Wójcińskiej
m.in. o otwarciu piekarni.

Termin otwarcia targów:
9-14 marca 2012 r. w godz. 10.00-18.00
Bilety wstępu w przedsprzedaży:
Bilety można zamówić i wydrukować bezpośrednio ze strony
www.internorga.com
Więcej informacji na temat targów uzyskają Państwo w biurze
Przedstawicielstwa Targów Hamburskich w Polsce,
tel.: 22 620 71 98, 620 72 98,
e-mail: karas@eurotargi.com, kuzmiska@eurotargi.com.

Konkurs „Bezpieczna Piekarnia”

Edycję 2011 wygrała Piekarnia-Cukiernia
Jarosława Gajdy. Wyróżnienia otrzymały:
Piekarnia „R&P Ciążyńscy” Spółka Jawna
R.P.D.J. Ciążyńscy, Piekarnia Prywatna
„JANA” Andrzej Rusin

Weź udział w konkursie i
zdobądź godło „Bezpiecznej
Piekarni” - odznaczenie, które
jest świadectwem troski pracodawcy o warunki pracy zatrudnionych, w szczególności o ich
przygotowanie do bezpiecznego świadczenia pracy. Godło
potwierdza także spełnienie
europejskich norm w zakresie
ochrony środowiska.

Do konkursu może przystąpić każda piekarnia bez
względu na liczbę zatrudnionych pracowników. Laureaci wezmą udział w gali z udziałem najwyższych władz
państwowych, wyłoniony zwycięzca otrzyma Puchar
Głównego Inspektora Pracy, a nazwiska laureatów
zostaną odnotowane w Honorowej Księdze Międzynarodowych Targów Chleba. Zgłoszenia kandydatów
przyjmowane są przez Stowarzyszenie Międzynarodowych Targów Chleba w Jaworze oraz Okręgowe
Inspektoraty Pracy.
Dodatkowe informacje na www.pip.gov.pl

mistrzbranzy.pl
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Ogromny sukces poznańskiej
cukierniczki w Rimini!

fot. Filip Kwiatkowski, Unifine F&BI

Marlena Szymaś znalazła się
w ścisłej światowej czołówce,
zajmując 5. miejsce w I Cukierniczych Mistrzostwach Świata
Kobiet. W zawodach rozgrywanych w Rimini we Włoszech w
dniach 21-22 stycznia 2012 r.
startowało 10 ekip.
Marlena Szymaś na co dzień
pracuje w Cukierni Kandulskiego. Swoje wyjątkowe umiejętności nieraz potwierdzała,
zdobywając choćby w Lizbonie
w 2000 r. tytuł Mistrzyni
Świata Młodych Cukierników.
Wielokrotna reprezentantka
Polski i zdobywczyni nagród na
międzynarodowych zawodach
przygotowała dla jurorów w
Rimini wspaniałą cukrową
damę w karmelowym kapeluszu. Zawodniczki miały bowiem
za zadanie przygotowanie
tortu, a także dwóch deserów,
które nawiązywałyby do hasła
mistrzostw - „Świat Kobiety”.

Każda z pań musiała przygotować pracę w 70%
wykonaną z cukru, a w 30% z pasty cukrowej, 3
identyczne torty czekoladowe, 16 identycznych,
ale za to innowacyjnych deserów na talerzu i 10
identycznych deserów w pucharkach, w których
trzeba było wykorzystać kandyzowane kasztany.
Naszej mistrzyni we Włoszech towarzyszyli
wybitni specjaliści, a zarazem trenerzy - Bogdan
Tomczak, ekspert na skalę światową w pracy z
karmelem, oraz Fraçois Galtier, laureat Cukierniczego Pucharu Świata w Lizbonie.
Choć w tym roku Marlena Szymaś nie została
Cukierniczą Mistrzynią Świata, dla nas i tak
będzie Najsłodszą Polką!
www.irpoznan.com.pl

Strategia
Ograniczania
Wypadków
przy Pracy
Specjalistyczne szkolenia dla pracowników i kampania społeczna „Mamo,
tato - wróć” to jedno z wielu elementów „Śląskiej Strategii Ograniczania
Wypadków przy Pracy”, realizowanej
przez Okręgowy Inspektorat Pracy
w Katowicach. Jej celem jest ograniczanie liczby wypadków przy pracy
i związanych z tym strat ekonomicznych i społecznych na terenie
województwa śląskiego. Kampania
ma uwrażliwić pracowników na ich
własne bezpieczeństwo w pracy oraz
skutki wypadków przy pracy. Promocja
bezpieczeństwa obejmowała również
cykl szkoleń w ramach Akademii SIP,
organizowanych przez specjalistów
Państwowej Inspekcji Pracy.
Partnerem „Śląskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy” jest
redakcja „Mistrza Branży”.

wprowadza na rynek
innowacyjne rozwiązania
System studzenia próżniowego: pieczywo prosto z pieca wystudzone
w ciągu 2-6 min do temperatury otoczenia
Garownio-chłodnie z natryskowym systemem zaparowania
Roto Sole - piec obrotowy z wózkiem hertowym
Premiera próżniowego systemu studzenia pieczywa miała miejsce
podczas targów IBA w Düsseldorfie w 2010 r.
Komory studzenia próżniowego pracują już w Szwecji, Szwajcarii
i Czechach. Na potrzeby rynku rosyjskiego, dla piekarni przemysłowych,
opracowano tunele studzące.
Artykuł przedstawiający szczegóły rozwiązań znajduje się
w portalu mistrzbranzy.pl. Pojawi się również w kolejnym
wydaniu poradnika „Mistrz Branży”.

82

Mistrz Branży

styczeń-luty 2012

Od lewej: komora studzenia próżniowego Revent, piec
obrotowy Revent 724 oraz Revent Roto Solo z wózkiem
hertowym

