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Maciej Wieczorek i Artur Wieczorek byli
obecni na uruchomieniu linii do chleba w Piekarni Artura Frąszczaka Hert
w Gościmiu.
Firma Wieczorek od wielu lat produkuje
i wdraża na polskim rynku piekarniczym
specjalistyczne maszyny do formowania
tradycyjnego polskiego chleba na zakwasach. Kilkadziesiąt rodzajów maszyn
produkowanych przez Firmę Wieczorek
zostało stworzonych na bazie wiedzy
i doświadczenia własnych konstruktorów
i współpracy podczas setek spotkań
i wdrożeń z polskimi piekarzami w ich
zakładach produkcyjnych.

Celem jakim Firma Wieczorek kierowała
się przy konstruowaniu maszyn jest
zapewnienie polskim piekarzom podczas
użytkowania zakupionych maszyn profesjonalnego
formowania
tradycyjnego
polskiego chleba na zakwasach. Dlatego
też produkowane urządzenia posiadają
wiele specyficznych cech, które w stosun-

można konfigurować na wiele sposobów i ustawień. Każda piekarnia ma określoną ilość miejsca
na procesy produkcyjne np. mechaniczne formowanie chleba. W przypadku mniejszych piekarni
z małą ilością miejsca możliwość dowolnego
ustawiania maszyn w linie do chleba jest bardzo
dużym atutem. Przykładem tego może być
niedawne uruchomienie małego zestawu składającego się z dzielarki i zaokrąglarki oraz podajnika
stołowego w Piekarni Hert Pana Artura Frąszczaka z Gościmia. Podczas prób technologicznych
ustalono z właścicielem piekarni odpowiednią
konfigurację maszyn co do rodzaju i typu.

Do 5 lat gwarancji
ku do innych oferowanych urządzeń tego
typu na rynku wykonują najlepiej swoje
zadania w procesie formowania chleba.
Wiele piekarni użytkujących nasze maszyny zdobywa za swoje chleby formowane na
liniach Firmy Wieczorek wysokie miejsca
w konkursach branżowych na najlepsze
produkty wypiekowe. Wysoka jakość uformowanych chlebów na naszych maszynach
była głównym powodem, dla którego Pan
Artur Frąszczak z Piekarni Hert w Gościmiu
zakupił te urządzenia.

Ponad 100 ustawień
Ze względu na specyficzne warunki,
którymi charakteryzuje się każda piekarnia
oferowane przez Firmę Wieczorek maszyny

Wieloletnie doświadczenie w produkcji maszyn
pozwoliło Firmie Wieczorek na udzielaniu użytkownikom maszyn gwarancji do 5 lat. W produkowanych maszynach stosujemy od wielu lat
odpowiedniej jakości materiały np. stal kwasoodporną i najwyższej jakości tworzywa przeznaczone dla przemysłu spożywczego oraz wysokiej
klasy automatykę produkowaną przez renomowane firmy zachodnie i japońskie.

Siła

różnorodności
Dawno minęły czasy, kiedy z jednej piekarni utrzymały się dwie 4-osobowe rodziny. Piekarnia-cukiernia
ustępuje miejsca swoim nowym wcieleniom: piekarniom, które rozszerzyły asortyment o małą gastronomię. No cóż, jaki konsument, takie piekarnie. Dziś klient lubi zjeść coś poza domem, więc piekarze
z konieczności oferują mu kanapki, słone przekąski lub… pizzę. Do takiego wniosku doszli Adam
i Justyna Janoszowie, którzy na co dzień wspólnie z rodzicami prowadzą małą piekarnię-cukiernię
w Mikołowie. Nasi rozmówcy pokazali prosty pomysł na biznes przynoszący mniej strat w porównaniu
z piekarnią, a będący dodatkowym filarem stabilności w rodzinnej firmie.
Młodzi przedsiębiorcy ze Śląska zainspirowali naszą redakcję do zorganizowania Strefy Pizzy podczas
ostatnich targów Polagra-Tech. To był strzał w dziesiątkę. Wpasowując się w nowe realia, wspólnie
z naszymi partnerami stworzyliśmy show, które przyciągnęło do hali nr 9 wiele osób – zarówno właścicieli piekarni, jak i małej gastronomii. Strefa Pizzy przyciągała, ponieważ proponowała przekrój produktów z różnych firm. Ponadto odwiedzający Strefę przez 5 dni mogli podpatrzeć rozmaite pomysły na
pizze, pizzerki oraz snacki, o czym można przeczytać w naszej specjalnej relacji na s. 16-19.
Wróćmy jeszcze na chwilę do Poznania. Polagra-Tech 2012 niewątpliwie zaskoczyła. Najpierw zdziwiła
nas zmianą terminu z września na październik, ustępując miejsca targom IBA w Monachium. Zaskoczyła formą promocji dla nowości produktowych. Zaskoczyła też co niektórych wystawców – chyba
mało kto jechał do Poznania ze stoiskiem, licząc na zysk. Okazało się, że dla wielu firm Polagra-Tech
była miejscem podpisywania kontraktów – to niemal kuriozalna sytuacja na przestrzeni ostatnich lat.
Którym firmom Poznań przyniósł korzyści, a którym nie, sprawdziliśmy w naszej sondzie: „Co Pan/Pani
sądzi o targach…?” Ale sonda nie ograniczyła się wyłącznie do Polagry. Ledwo skończyła się PolagraTech, a dostawcy dla naszej branży już głowią się nad kolejnym sezonem. Wiadomo, że Bakepol, do
tej pory organizowany przez MTP w Kielcach, odbędzie się jesienią w Lublinie (7-10 września 2013 r.).
Natomiast opuszczone Targi Kielce ogłosiły nową imprezę branżową: BakingPol.
– Jeszcze nie ugruntowała się dostatecznie mocno w świadomości polskich piekarzy i cukierników
impreza targowa Bakepol w Kielcach, a już mamy planowany „nowy” Bakepol w Lublinie. Wszystko
to nie ułatwia uporządkowanego planowania polityki marketingowej firm – napisał Tomasz Guderski
z firmy GETH we wspomnianej sondzie. I dużo w tym racji, ale innym firmom Lublin jako ośrodek
targów bardzo przypadł do gustu. Dlaczego – warto przeczytać opinie na s. 64-70.
Na koniec jedna krótka refleksja, powstała pod wpływem opinii i ostatnich targów. Wydaje się, że
polska gospodarka przyzwyczaiła się do nowej rzeczywistości, w której mamy dużą konkurencję.
Na rynku pojawiają się nowe firmy, co za każdym razem powoduje… kąśliwość konkurencji. Jak to
powiedział pewien dostawca: „W Polsce wciąż nie gra się fair. Pojawisz się z nowym produktem, to
cię zaszczują, powiedzą o tobie nieprawdę, żeby tylko zniechęcić klientów do nowego produktu.
W Niemczech to jest nie do pomyślenia. Tam firmy podnoszą jakość produktu, usług, a nie uciekają się
do takich zagrań”. U nas jest na odwrót. Konkurencja w oczy kole. A szkoda. Według nas różnorodność
jest najlepszym sposobem, żeby się rozwijać, szukać nowych pomysłów. To jedyny sposób, żeby nie
poddać się stagnacji. Dlatego obserwujmy rynek, przyglądajmy się konkurencji, żeby w efekcie tworzyć
nową jakość. Dotyczy to zarówno firm, jak i targów oraz czasopism.
Życzymy Państwu wszystkiego urozmaiconego i miłej lektury!
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wych, sanitarnych, a nawet budowlanych.
Własna mała firma to praca na okrągło, 7
dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Dzisiaj właściciel małej firmy
musi strzelać do różnych
bramek, a przy okazji być
nie tylko dobrym strzelcem,
skutecznym menedżerem
i sprawnym księgowym, ale
też poszukiwaczem nowości
i możliwości rozwoju. Pół
biedy, jeśli gra w zespole,
w którym pozostali członkowie rodziny biorą na siebie
część obowiązków. Tak jak
w Piekarni-Cukierni Janosz
w Mikołowie.

MB: Dlaczego teraz zdecydowałeś
się otworzyć pizzerię? Budynek,
w którym od tego roku działa nowy
lokal, stoi tu od ponad 10 lat.
AJ: Kiedy tata postawił ten budynek, jego
marzeniem było otwarcie w tym miejscu
kawiarni. Z jednej strony budowa i wykończenie zajęły trochę czasu. Z drugiej – 10 lat
temu trudno było myśleć o nowej inwestycji, ponieważ sytuacja zmieniała się
dynamicznie, z różnym szczęściem, więc
nasze działania skupiały się wyłącznie na
piekarni i na rozwijaniu własnych punktów
sprzedaży.

Rozmawiała
Anna Kania

do

Od piekarni

Rodzinna firma w Mikołowie działa blisko 80 lat. Przeszła
przez niejedno zawirowanie i mimo ciężkiej sytuacji na rynku
ciągle próbuje iść z duchem zmieniających się czasów. Kiedy
w latach 90. Krystian Janosz, tata Adama, kupił działkę budowlaną blisko piekarni i postawił tam budynek,
w planach miał nie tylko mieszkanie dla pierworodnego
syna Adama, ale też kawiarnię. Plany się jednak trochę
zmodyfikowały, głównie pod wpływem Adama i Justyny
Janoszów. Otwarto kawiarnię, ale przy okazji pojawiła się
pizzeria Adjano.
Mistrz Branży: Piekarnia-Cukiernia Janosz w Mikołowie Kamionce niedługo będzie obchodzić 80-lecie
istnienia. Zazwyczaj piekarnie z taką długoletnią
tradycją budują kolejny zakład produkcyjny albo
otwierają nowoczesny sklep. W waszym przypadku
zamiast nowej piekarni pojawiła się... pizzeria.

MB: Chodzi o pojawienie się pierwszych supermarketów?
AJ: Też, ale na Śląsku, przynajmniej
w naszym regionie, 10 lat temu bardzo
szybko topniał rynek hurtowników,
ubywało małych sklepów w zastraszającym tempie. Albo się zamykały, albo
zaczęły coraz mniej zamawiać. Mało że
zamówienia malały, to z płatnościami było
coraz gorzej. Problem polegał na tym, że
piekarze sami wykończyli małe sklepy,
otwierając własne punkty. Pojawiły się też
pierwsze supermarkety – kolejny gwóźdź
do trumny sklepikarzy. Trzeba było szybko
rozejrzeć się za odskocznią. Nasze sklepy
niestety nie ratowały sytuacji.

MB: Tą odskocznią była współpraca
z marketem. Większość rzemieślników odrzuciła ofertę pewnej
firmy, a wy? Przemówiła przez was
młodzieńcza charyzma czy nie mieliście dobrego prawnika?
Justyna Janosz: Większość piekarni nie
chciała wchodzić w układ z marketami,
bo to oznaczało kłopoty. 100-stronicowa
umowa, z której wynikało, że karę można
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MB: Co trzymało małą piekarnię przy
dużej sieci?
JJ: Klienci. Ich liczba w supermarketach
jest największa. Niestety, liczba zwrotów
też jest największa. Jeden z warunków
umowy wymagał od nas wypełnionych

Marzeniem Krystiana Janosza było otwarcie w tym miejscu
kawiarni. Ograniczenie się do kawy i ciastka oznaczało jednak
rezygnację z klienta, który coraz częściej lubi zjeść poza
domem.

było dostać za wszystko. Nie było „zmiłuj
się”. Kiedy wyłączono prąd w piekarni, to
trzeba było dzwonić po towar do zaprzyjaźnionej firmy, żeby dostarczyli nam
chleb na czas. Jednak współpraca z siecią
i posiadanie własnego punktu w galerii
miały swoje plusy – stały przepływ klientów. W końcu w tym „związku” przeżyliśmy
7 lat bez większych problemów.
MB: W końcu ten związek też się
skończył. Dlaczego?
AJ: Rynek się zmienił, supermarkety
chciały mieć piekarnię o dużych mocach
przerobowych, a nie małego piekarczyka.
Mój znajomy obsługuje 4 sklepy wielkopo-

Adam Janosz: Z najlepszą pizzą w okolicy! Nikogo już nie
dziwi piekarnia połączona z cukiernią i kawiarnią czy piekarnia-minimarket, w której do chleba kupisz masełko i wędlinę, więc co w tym dziwnego, że piekarnia otworzyła małą
gastronomię. Warto dodać, że to nie tylko pizzeria, ale też
kawiarnia.
MB: Nieoczekiwana zmiana profesji?
AJ: To nie zmiana, to ciągła potrzeba poruszania się w różnych
obszarach zawodowych. Moja edukacja nie skończyła się na
studiach ładnych parę lat temu, jakby się mogło wydawać
– wciąż się uczę, bo tego wymaga ode mnie sytuacja. W moje
CV mogę wpisać zawód wykonywany: menedżer, piekarz,
cukiernik i pizzerman, a na tym pewnie się nie skończy. Co
więcej, wspólnie z Justyną możemy się doktoryzować z praktycznej wiedzy związanej z prowadzeniem biznesu w Polsce,
czyli z prawa pracy, przepisów podatkowych, ubezpieczenioRodzice Adama Janosza, Krystian i Ewelina, to dobre małżeństwo i zgrany biznesowy duet
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wierzchniowe, ja mogę dostarczyć pieczywo jedynie do 1-2 sklepów, bo takie są
moje możliwości produkcyjne.

półek aż do chwili zamknięcia sklepu.
W święta wielkanocne, Boże Narodzenie
czy wigilię wszyscy w handlu kończyli
pracę o 13.00, a nas potrafili skontrolować o 15.00, czy jest całe zatowarowanie
sklepu. Mimo to, jak to się wszystko
dodało, odjęło, to współpraca była dla nas
opłacalna. Na liczbach najlepiej widać, że
w supermarketach jest największy obrót
i to pozwala na obniżenie kosztów stałych.
Proste: im większa produkcja, tym mniejsze koszty. Natomiast wszystkie mniejsze
sklepiki mają straty. Widzę to dokładnie,
bo prowadzę księgowość w naszej firmie
i w zaprzyjaźnionych piekarniach.

W Piekarni-Cukierni Janosz podział
ról jest prosty i przejrzysty. Adam Janosz
prowadzi firmę wspólnie z rodzicami:
Krystianem i Eweliną. Krystian Janosz
to mistrz piekarski i cukierniczy z ponad
45-letnim doświadczeniem w zawodzie.
Do niego należy produkcja w piekarni.
Ewelina Janosz zajmuje się sprawami
zaopatrzenia w 4 sklepach firmowych.
Adam, podobnie jak ojciec, jest mistrzem
w zawodzie piekarz i cukiernik. Jest
również magistrem zarządzania małymi
i średnimi przedsiębiorstwami. Oczkiem
w głowie Adama jest produkcja cukiernicza. Na co dzień podejmuje bieżące
decyzje i nadzoruje długookresowe sprawy
firmy, w czym pomaga mu żona Justyna,
z wykształcenia księgowa, absolwentka
Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
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JJ: Facebook to też taka reklama szeptana. Wiele osób przychodzi do nas, bo
znaleźli nas na portalu poprzez swoich
znajomych. Facebook daje ogromne
możliwości dotarcia do klientów, daje
mi też swobodę działania. Mogę sama
uzupełniać profil, kiedy chcę. To jest też
szybki sposób, żeby komunikować się
z ludźmi. Niestety, nie robię tego regularnie,
najczęściej w domu, w ramach relaksu.

a

MB: Czyli jak?
AJ: Dobry produkt, zarówno ciastko,
jak i pizza, składa się z paru kluczowych
elementów. 30% to jakość towaru
i produkcja, 30% to miejsce i jego klimat,
30% to jest personel. Brakujące 10% to
klient i jego upodobania czy gust.

m

MB: Pizza to nie tylko ciasto, ale cały
rytuał kręcenia plackiem. Zatrudniacie
prawdziwego pizzermana?
JJ: Oczywiście! Ale zamiast zatrudniać
pracownika, który po przeszkoleniu poszedłby dalej w świat, zabierając ze sobą cenną
wiedzę, przekonałam Adama, żeby sam
się przeszkolił i mógł później podpowiedzieć pracownikom. Po zawarciu umowy
z Włochem w naszej nowo otwartej pizzerii
mieliśmy profesjonalne szkolenie. Przyje-

AJ: Według mnie najlepsza reklama
to człowiek: od klienta do klienta. To
jest reklama, która trafia tam, gdzie ma
trafić. Umieszczając billboard w centrum
Katowic, nie wiem, czy mój przekaz
trafi do 5% ludzi, do których celuję.
Tak więc jeżeli klient jest zadowolony
i powie swoim pięciu znajomym, że tutaj
było fajnie i następnym razem przyjdą, to
jest skuteczny przekaz. Robimy tak, żeby
klient wracał, najlepiej w towarzystwie
swoich znajomych.
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MB: Gdzie się nie obejrzę, wszędzie
pizza. Czy jest sens wchodzić z kolejną
pizzą na rynek?
JJ: Oczywiście, że pizzerie znajdziesz wszędzie. Działają sieciówki, które oferują pizzę
odpiekaną z ciasta mrożonego, lub inne,
bardziej „oryginalne” produkty, które nie mają
nic wspólnego z włoskim daniem. Rzadko
kiedy znajdzie się prawdziwą pizzę. Poza
tym kuchnia włoska jest genialnie prosta.
I co najważniejsze, z jej prowadzeniem nie

MB: Jak długo zdobywa się renomę
najlepszej pizzerii w okolicy?
JJ: Zaczęliśmy na początku tego roku,
a wieść o naszej pizzerii już się rozniosła.
Sprzedaż rośnie. Naszymi klientami są
głównie młode, 30-letnie osoby, które
cenią sobie dobre jedzenie i często przychodzą z całymi rodzinami. Do naszych
klientów docieramy poprzez różną formę
reklamy: mamy stronę internetową oraz
profil na Facebook’u. Jednak najczęściej
ludzie przychodzą do nas, zachęceni informacjami na portalu społecznościowym.
W zasadzie pizzeria Adjano stała się
realnym miejscem spotkań znajomych
z wirtualnej rzeczywistości.

l

stów jak w Krakowie, ale w naszej okolicy
jest dużo tras rowerowych, całe rodziny
przychodzą na spacery do pobliskiego lasu
i mijają Pizzerię-Kawiarnię Adjano. To miejsce
w Mikołowie stanowi takie zacisze Katowic.
Dojazd do nas jest dobry, bo obok biegnie
trasa szybkiego ruchu z Katowic w stronę
Cieszyna. Na dodatek na wysokości naszego
lokalu znajduje się skrzyżowanie – nic, tylko
zjechać z drogi i zrobić sobie odpoczynek.
Postanowiliśmy otworzyć kawiarnię i pizzerię.

AJ: Potwierdzam, nauczyłem się kręcić
pizzą. (śmiech)
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MB: Oferta rzeczywiście jest urozmaicona, ale co takiego jest w waszej
pizzy, czego brakuje innym?
AJ: Cały sekret tkwi w recepturze ciasta
na pizzę, która jest pilnie strzeżona przez
Włocha. Nasz nowy partner od kwietnia 2011
r. prowadzi małą pizzerię na Śląsku. Dowiedzieliśmy się o niej przypadkowo, pocztą
pantoflową. Pojechaliśmy tam, poznaliśmy
właściciela pełnego pasji i zamiłowania do
tego, co robi. Smak pizzy przerósł nasze oczekiwania. Podpisaliśmy z nim umowę o współpracę. I teraz w naszym lokalu można dostać
prawdziwą włoską pizzę. Przygotowana jest
na składnikach zalecanych i sprowadzanych
prosto z Włoch.

chali do nas włoscy mistrzowie: pizzaiolo
(przyp. red.: pizzerman) i kucharz. Jeden
pokazał technikę kręcenia ciastem, pokazał, jak się wypieka itp., natomiast drugi
przekazał całą niezbędną wiedzę na temat
przygotowania włoskich przekąsek.
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MB: Otrząsnęliście się po „stracie”
marketu i zaczęliście się zastanawiać, co zrobić z budynkiem?
JJ: Tata zainspirował nas pomysłem
kawiarni, ale wiedzieliśmy, że trudno
prowadzić biznes, który oferuje zawężony asortyment. Trzeba cały czas
przewidywać i być zawsze krok do
przodu. Ograniczenie się do kawiarni
oznaczało rezygnację z klienta, który
coraz częściej lubi zjeść poza domem.
Co prawda, nie ma tu tłumów tury-

wiążą się duże straty. To nie to samo co
w piekarni. Dostarczając chleb tylko do
naszych sklepów, trudno dokładnie oszacować, jakie w tym dniu będzie zapotrzebowanie. Konia z rzędem temu, kto zawsze trafia
w potrzeby własnych klientów! Jak chleba
jest za mało, to człowiek wyrzuca sobie, że
nie zwiększył produkcji, a jak za dużo, to
ubolewa nad stratami. Najwygodniej jest mieć
stałych odbiorców, od których nie odbiera się
zwrotów. Problem w tym, że takich małych,
ale pewnych hurtowników jest coraz mniej.
Co więcej, oni też borykają się z problemami
zwrotów i proszą o ich przyjmowanie.
Prowadząc piekarnię, trzeba się liczyć z dużo
większymi stratami. Mało że tracisz prąd,
wodę, gaz, które przekładają się na konkretne
sumy – w miesiącu całkiem spore – to jeszcze
marnujesz surowce. To naprawdę nas boli.
Na szczęście w pizzerii jest inaczej. Tutaj
w ogóle nie ma mowy o stratach towarowych.
Pizzę robi się pod konkretne zamówienie.
Jej przygotowanie zajmuje średnio 15 min,
dlatego nic nie przygotowujemy na zapas. Do
tego dochodzą równie szybkie przekąski.
W naszej karcie znajdziesz też dobre włoskie
wino, prawdziwą kawę i całe bogactwo ciast
z naszej cukierni.
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MB: Może trzeba było zaryzykować, zainwestować w rozbudowę
piekarni i działać na większą
skalę?
AJ: Ale my cały czas inwestujemy
w piekarnię! W pewnym momencie
współpracy z dużą siecią handlową
musiałem się zdecydować, co jest dla
nas najważniejsze, i wybrać kierunek
rozwoju naszej piekarni. Wychowałem
się w rodzinnej firmie i ten model jest
mi najbliższy. To przeważyło. Poza
tym miałem świadomość istotnych
zagrożeń współpracy z jednym dużym
odbiorcą. Po pierwsze, inwestycja.
Trzeba było się zastanowić, czy przy
produkcji 10-20 tys. bułek lepiej jest
mieć 5 pracowników, czy jedną maszynę. Mając 5 pracowników, z których 1-2
formuje ciasto, zawsze można znaleźć
jakieś zastępstwo. Jeżeli zrezygnowałbym z pracowników, a zdecydował się
na jedną maszynę, to w sytuacji awarii
nie byłbym w stanie nic zrobić. Jest
jeszcze jeden problem. Dopóki będę
miał odbiorców na 14-20 tys. bułek,
wszystko będzie OK, a co się stanie, gdy
sprzedaż nagle spadnie i nie będzie się
opłacało włączyć maszyny nawet na
rozruch? Wielu przedsiębiorców wybudowało wielkie hale, zawarli umowy
z marketami, ale wystarczy, że odbiorca podziękuje za współpracę. Z marszu
nie znajdzie się nowego kontrahenta,
maszyny nieużywane nie zapracują na
kredyt i firma upada. Wszystko zależy
od przyjętej polityki prowadzenia firmy.
Czy lepiej mieć kilka małych sklepów,
czy jednego dużego odbiorcę? Jeden
odbiorca oznacza wygodę, ale też
bardzo niepewny układ. Te zagrożenia
plus przyjęta polityka prowadzenia
firmy zadecydowały, że PiekarniaCukiernia Janosz nie poszła na ilość.

Rozmowa Mistrza Branży

MB: Wróćmy do realiów. W tej chwili
prowadzicie Piekarnię-Cukiernię Janosz, 4 sklepy firmowe oraz PizzerięKawiarnię Adjano. Jak wygląda struktura zatrudnienia i zarządzania?
AJ: Zatrudniamy średnio 20 osób. Firmę
prowadzę wspólnie z rodzicami. Mój tata
Krystian Janosz, mistrz piekarski i cukierniczy,
sprawuje stały nadzór nad załogą produkcji
nocnej. Mama Ewelina dba o zaopatrzenie
w sklepach firmowych. Ja zarządzam produkcją cukierniczą i całą firmą. Dużo pomaga mi
Justyna, która jest z wykształcenia księgową. Sprawdza stan przychodów i rozchodów
firmy. Jest bardzo dobrą, wnikliwą, a jednocześnie wymagającą księgową. Nie daje nam
zapomnieć, że koszty prowadzenia małej
firmy są zbyt duże i że działamy na granicy
opłacalności.
MB: Każesz Adamowi ostro ciąć koszty?
JJ: Też. Niestety, mała firma nie oznacza
małych inwestycji. Jak nie jest konieczna
zmiana parku maszynowego, to potrzebny
jest nowy samochód lub remont sklepów.
Dzisiaj wyposażenie sklepu kosztuje dziesiątki, a nierzadko setki tysięcy złotych. Nikt
nie szacuje czasu pracy samego właściciela,
który poświęca on każdego dnia firmie.
Najgorsze jest to, że statystycznie szybciej
upadają te małe przedsiębiorstwa.
AJ: Ale mała firma nie jest skazana na
niepowodzenie. Dla piekarni, w której pracuje 100 osób, a dzienna produkcja wynosi
10 tys. bochenków chleba, wprowadzenie
nowej receptury i wdrożenie w produkcję
zajmuje trochę czasu. Muszą wprowadzić
recepturę, sprawdzić, czy to działa, zmienić
system dystrybucji, system sprzedaży. To
jest problem. Jeżeli ja chcę wprowadzić
nowy produkt, to robię to dzisiaj. Poza tym
mogę w krótszym czasie sprawdzić, czy nowy
produkt przynosi zyski. W naszej firmie, choć
nie musimy, prowadzimy pełną księgowość,
a dzięki temu z miesiąca na miesiąc widzimy,
że coś się opłaca lub nie, a w dużej firmie
ten czas wydłuża się do roku. Myślę, że
w książce przychodów i rozchodów nie jesteś
w stanie tego zauważyć nawet przez długie
lata. Wśród moich znajomych, którzy prowadzą piekarnie, nie znam nikogo, kto by w ten
sposób kalkulował koszty.
JJ: Nasza firma też rozlicza się z fiskusem
na podstawie książki przychodu i rozchodu
(KPiR), ale od 10 lat uzupełniam ją pełną
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księgowością. Tylko taka forma rozliczania
pokazuje, gdzie są koszty, gdzie możesz ciąć.
W prostej księgowości koszty są widoczne
na fakturach, ale mało mają wspólnego
z rzeczywistym obrazem sytuacji finansowej
firmy. Bazując tylko na KPiR, szybko można
stracić kontrolę przede wszystkim nad stanem
należności i zobowiązań. Ograniczona jest też
kontrola nad przepływami pieniężnymi. Wiem
z doświadczenia, że przedsiębiorcy bronią
się przed pełną księgowością. Owszem, dla
firmy to dodatkowe koszty prowadzenia biura
– usługi pełnej księgowości są dużo droższe
niż KPiR – ale ten koszt szybko się zwraca.
MB: Wspomniałaś, że zajmujesz się
księgowością w ramach usług outsourcingowych. Współpracujesz tylko z małymi piekarniami?
JJ: Nie mam ograniczeń. Prowadzę księgi
innych firm rozliczających się zarówno na
podstawie książki przychodów i rozchodów,
jak i prowadzących pełną księgowość. Są
wśród nich osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, jawne
i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Prowadzę pełną obsługę tych firm, zarówno
księgową, jak i kadrowo-płacową, jeśli jest
taka potrzeba. Pracuję na kilku programach
księgowych, nawet na wewnętrznym systemie w siedzibie danej firmy. Ponieważ te
firmy są w różnych miastach Śląska, jestem
mobilna.
Ta praca wymaga ode mnie ciągłego podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych
uprawnień. To ma swoje plusy, jestem na
bieżąco i nie można mnie niczym zaskoczyć
(śmiech).
MB: Jak oceniasz sytuację finansową
małych lub średnich piekarni?
JJ: Według mnie jest bardzo źle. Firmy
wydają więcej, niż mają. To pewnie wiąże
się z tym, że na rynku są duże możliwości
kredytowe, więc każdy chce je wykorzystać
i liczy na sukces. Jednak dzisiaj trudno się
wstrzelić w niszę, częściej za to zalicza się
„pudło”. Dzisiaj funkcjonuje się na bardzo
złych zasadach: kręci się, bo jest przepływ
gotówki, ale nikt nie liczy kosztów. Prawie
każdy mały przedsiębiorca wie, kiedy powinien z rozsądku zamknąć daną działalność,
a jednak walczy i walczy, choćby do upadłego.
Prawie wszyscy operują dziś na kredytach,
dotyczy to też małych piekarni. Gdyby dzisiaj
banki poprosiły o oddanie swoich pieniędzy,
to założę się, że z rynku zniknęłoby 70% firm.

Kolejne złe zjawisko to wydłużanie się okresu
płatności zobowiązań. Kontrahenci nie płacą,
pogrążając zazwyczaj te małe firmy. Za tymi
zmianami w biznesie nie nadąża system podatkowy. Wystawiliśmy fakturę, ponieśliśmy koszty,
pieniędzy za wykonaną usługę nie dostaliśmy,
a podatek musimy zapłacić! Ten system zniszczył bardzo dużo podmiotów. Na szczęście ta
sytuacja ma się zmienić od nowego roku.
AJ: Dużo się mówi o wspieraniu małych i średnich firm, o konieczności podtrzymania prawdziwego rzemiosła polskiego, a tymczasem
realia działają na korzyść dużych firm. My, mali
przedsiębiorcy, sami zajmujemy się wszystkim
od A do Z, począwszy od pomysłu, przez
planowanie, realizację i później kontroling. To
nie jest proste: znać się na wszystkim, zrobić
to dobrze i zmieścić się w czasie, kiedy doba
ma tylko 24 godziny. Często brakuje nam po
prostu środków, by zatrudnić specjalistów do
wszystkiego.
Rynek faworyzuje dużych graczy: sieci handlowe, dużych producentów żywności. Mali
przedsiębiorcy muszą szukać własnych nisz,
bo tylko to im zostaje. Idealnie by było, gdyby
małe firmy wzajemnie się wspierały, a także
miały realną pomoc organizacji branżowych.
Rzemiosło było i jest synonimem rzetelności,
najwyższej jakości produktów i klienci potrafią to docenić. Nasza firma i podobne nam
powinny stanowić naturalną przeciwwagę dla
dużych, tylko brakuje nam promocji.
Przez blisko 80 lat piekarnia Janosz przeszła
przez niejedno zawirowanie, ale wciąż istniejemy dzięki własnej pracy i determinacji. I to
się nie zmieni.
MB: Trzymamy za słowo.

Pełne sterowanie procesami:
wzrostu, chłodzenia i mrożenia
Indywidualne projekty,
szybki krajowy serwis
Światowe doświadczenie, doradztwo,
projektowanie i własna produkcja
Kompleksowe podejście
(instalacje chłodnicze + tunele)
Profesjonalne rozwiązania
(energooszczędność, niezawodność)

Specjalistyczne tunele spiralne do schładzania i zamrażania pieczywa

Pomysł na pizzerię Justyny i Adama
Janoszów zainspirował naszą redakcję do
zorganizowania Strefy Pizzy podczas targów
Polagra-Tech 2012

GEA Grasso Sp. z o.o.

ul. Hryniewickiego 10 bud. 24
PL 81-340 Gdynia
Telefon: +48 58 627 63 90
E-mail: grasso.pl@gea.com

Zapraszamy!

www.gea.com
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Tomasz Kostka,
Ai Solution

Krzysztof Fot,
Credin

Adam Steć,
CSB- System

Jakub Klewaniec, Voigt Joanna Zagała, Eco Trade

Polagra-Tech 2012, STrefa Pizzy

Pomysł zorganizowania Strefy
Pizzy zrodził się w naszej redakcji, ale to dzięki zaangażowaniu
Partnerów zrealizowaliśmy show, który
na długo zostanie w pamięci. Zadbaliśmy
nie tylko o widowiskowe pokazy technologiczne, niejednokrotnie prowadzone
z dużym poczuciem humoru, ale też
o wiedzę praktyczną.

Merytoryczna wartość dodana
Codziennie można było podpatrzyć technologów przy pracy, każdego dnia odkryć

O dostawę świeżych pieczarek zadbało
Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych,
a o ketchupy – HJH Polska S.A., Pudliszki
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pomysły na przekąski i pizzę. Można też
było zyskać cenne informacje, niezbędne przy prowadzeniu biznesu w branży
spożywczej. Stąd ciekawe wykłady
o dodatkach do pizzy (Michał Kociszewski, Etol), o wdrażaniu HACCP-u
przy rozszerzaniu działalności firmy
(Joanna Terelak-Subramanian, HACCP
online), a także o profesjonalnych
środkach czystości (Jakub Klewaniec,
Voigt). Urszula Jenerał-Feier (szkoleniowiec firmy Credin) poruszyła ważną
kwestię dotyczącą szkoleń ekspedientek, zwracając uwagę na najważniejsze
zagadnienia. Dla osób zainteresowanych
nowinkami technicznymi mieliśmy krótkie i treściwe prezentacje o zintegrowanym procesie produkcji i sprzedaży
pizzy (Adam Steć, Paweł Małecki, CSBSystem). Zwiedzający mogli też przekonać się, jak działa audiomarketing
w lokalu, dzięki firmie Sound 108, która
dobrała specjalną muzykę zachęcającą

do dłuższego pobytu w Strefie Pizzy.
Co ważne, każdego dnia zwiedzający mogli porozmawiać z naszymi
ekspertami i zasięgnąć porady.

Pizza Show
Gdyby nie nasi Partnerzy, którzy
zadbali o pokazy technologiczne,
naszej redakcji nie udałoby się
przygotować
show,
które
codziennie
przyciągało
tłumy ludzi. Wszystkie
firmy, które wzięły
udział w przedsięwzięciu Strefa
Pizzy,
miały
do swojej
dyspozycji jeden
dzień lub
dwa dni.

szkoleniowiec z firmy Credin

Gęsty tłum kłębił się w oczekiwaniu na aromatyczną, lekką pizzę

Andrzej Bazior, firma Pfahnl

7-11 października podczas targów Polagra-Tech w pawilonie 9 działała specjalna Strefa Pizzy. To stąd
codziennie rozchodziły się zapachy świeżo pieczonej pizzy, pasztecików oraz snacków. I każdego dnia
Strefa Pizzy przeżywała oblężenie osób, które szukały pomysłów na biznes czy inspiracji na nowe produkty w ofercie m.in. piekarni.

Urszula Jenerał-Feier,

Krzysztof Fot – jako prowadzący – i technolog
Roman Gużda z firmy Credin gospodarzyli przez
niedzielę i poniedziałek. We wtorek pojawili
się technolodzy z firmy Eco Trade: Sławomir
Bzowski oraz Robert Zych wraz z Joanną Zagałą w roli konferansjera. Środa upłynęła pod
znakiem wyrobów firmy Pfahnl, pod wodzą
Andrzeja Baziora oraz technologów: Ryszarda
Stojanowskiego i Adama Bednarskiego. Wszyscy przygotowywali szeroki asortyment pizz
oraz przekąsek według własnych pomysłów
i na bazie własnych mieszanek oraz dodatków.
Swój własny, unikalny pokaz miał
cukiernik Piotr Burzawa, właściciel
Piekarni-Cukierni Buła z Brzezin
Śląskich,
który
wystąpił
z uczniami z Ochotniczego
Hufca
Pracy
z Rybnika: Łukaszem
Kołodziejcz ykiem,
Sebastianem Biernatem i Krzysztofem
Ulbrychem.

Zdaniem
Mistrza Branży
– Strefa Pizzy to był świetny
pomysł. Dużo się działo, ludzie
przychodzili częstować się ciepłymi
wypiekami, ale też podpatrzyć

Duże zainteresowanie budziły pokazy Sergio Bellido – krojczy szynki Serrano, degustacje wina Ribera
del Duero oraz pizzy z dodatkiem oliwy z oliwek Baena
i szynki Serrano.

technologów przy pracy. Przede
wszystkim w Strefie Pizzy można
było nawiązać bliski kontakt z
właścicielami zarówno piekarni, jak
i lokali gastronomicznych i pokazać
im gotowe produkty, przygotowane
zgodnie z najnowszymi trendami.
Firmy mogły wykazać się inwencją
i zaprezentować przekąski, jak
pizzerki, paszteciki w nowej formie,
podsunąć pomysł na zaskakujące
połączenia smakowe. Spotkanie
stanowiło świetną okazję, by
zaoferować produkty, na bazie

Krzysztof, Łukasz i Sebastian (OHP Rybnik) z
udekorowaną pizzą „na bogato”

których powstały smakołyki. Już po
targach rozmawialiśmy z naszymi
Partnerami. Cieszą opinie, że
Strefa Pizzy dodatkowo rozbudziła
zainteresowanie ofertą firm, które
wzięły udział w akcji „wypieki na
gorąco”. Jeszcze raz dziękujemy
za uczestnictwo. Liczymy, że w
przyszłości zrealizujemy podobne
pomysły, przyciągając jeszcze więcej
firm – podsumowała Anna Kania w
imieniu redakcji „Mistrza Branży”.

Jerzy Brzozowski z firmy Prospona osłodził nam
Strefę, przygotowując zestaw mini deserków

MistrzBranzy.pl
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Strefa Pizzy, Polagra-Tech

Pizza na okrągło

czyli propozycje uczestników Strefy Pizzy
Credin

Piotr Burzawa przygotował pizzę na zakwasie pszennym. Dzięki temu mógł użyć mniej drożdży, a zyskał niepowtarzalny, lekki smak

W przygotowania pizzy włączyli się wychowawcy: Katarzyna Piełka oraz Radosław Bała, który dodatkowo dokumentował wszelkie poczynania podopiecznych. Wyjazd
uczniów wsparli pracodawcy, którzy na co dzień współpracują z rybnickim OHP: piekarnie Wiesława Brody i Jacka
Bobrzyka, restauracja Renatka Ewy Wargackiej, Zakład
Wędliniarski Ernestyna Janety oraz sponsor prywatny
– Katarzyna Byczek.
Zainteresowanie Strefą Pizzy przerosło nasze najśmielsze
oczekiwania. Dziękujemy technologom oraz uczniom, którzy
w pocie czoła przygotowali rewelacyjne pizze
i snacki, naszym prelegentom, którzy zadbali
o merytorykę, a także
wszystkim, którzy przyszli do nas, skuszeni
zapachem świeżych
wypieków.
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Młodsza
odsłona Mistrza
Branży 
Zuza i Magda
skutecznie
zapraszały
zwiedzających
na Strefę Pizzy
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Naszym Partnerom
dziękujemy za wsparcie!
Serdecznie dziękujemy Międzynarodowym Targom
Poznańskim za możliwość zorganizowania Strefy Pizzy
podczas targów Polagra-Tech, jak również za nieocenioną pomoc i zaangażowanie w realizację pomysłu. Szczególne podziękowania kierujemy do firm, które wsparły
nas i udostępniły sprzęt oraz wyposażenie niezbędne
w Strefie Pizzy:
Piec Piccolo 1 – Winkler Wachtel Polska,
Blachy, stół roboczy, wózek szpilkowy – Magorex,
Miesiarka SM25 – GUZ Technika Piekarnicza,
Wytwornica lodu – Scotsman,
Receptor – Ai Solution.
Podziękowania kierujemy także dla Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych (SBGU) za dostarczenie świeżych
pieczarek oraz firmie H.J. Heinz Polska SA za dostawę
pysznych ketchupów i sosów do pizzy Pudliszki.

Strefę Pizzy odwiedzili: prezes Stowarzyszenia Branży
Grzybów Uprawnych dr Krystian Szudyga, Barbara Olczakowska oraz (od prawej) Magdalena Biegańska z firmy Biegpol

Krzysztof Fot jako
prowadzący i technolog
Roman
Gużda
(Credin)
przygotowywali na
żywo pizze, pizzerki i snacki – np.
pikantne
ślimaki
laminowane – na bazie produktów: Pizza Koncentrat
50% oraz aromatycznego Sosu Napoli. Różnorodny
asortyment – bułeczki, przekąski i paszteciki – wypiekano na bazie mieszanek Croissant Maślany 50%
oraz Koncentrat Pikantny 25%. Produkty wzbogacano
pysznymi Farszami z linii Credi Fillings: Pieczarkowym, Szpinakowym i Kapuściano-Pieczarkowym oraz
Sosem Cygańskim. Nadarzyła się również okazja, by
zaprezentować uniwersalne zastosowanie Marynat:
Ziołowo-Warzywnej oraz Pomidorowo-Cebulowej do
recoveringu pieczywa. Wzrok i ciekawość zwiedzających przyciągały przysmaki: chrupiące paski pieczywa
o czerwonej lub zielonej barwie stanowiące wyśmienitą przekąskę do piwa, aromatyczne grzanki do zup lub
chrupki dla najmłodszych.

Eco Trade

Te c h n o l o d z y :
Sławomir Bzowski
i
Robert
Zych
wypiekali pizze na
bazie
gotowych
mieszanek: Super
Pizza 100% oraz
Margarita 25%. Do
tego używano sosów: Tomato (pomidorowy z aromatycznymi przyprawami), Wegetariański (z suszonymi warzywami) oraz Cygański (cebula, papryka,
pieczarki). Pojawiła się też pizza z tuńczykiem. Z kolei
paszteciki o ciekawej formie przygotowano na bazie
mieszanki wypiekowej Ślązak. Ciasto z tej mieszanki
charakteryzuje się cebulowym smakiem i rewelacyjnie
komponuje się z farszami Eco Trade, m.in. pieczarkowym i jarskim. Co ciekawe, farsz jarski składa się
z dobrze przyprawionej pszenicy, a przygotowane z
nim paszteciki są pyszną i sycącą przekąską. Finałowym produktem były pierogi smażone na głębokim

tłuszczu, tzw. calzone. Do ich przygotowania zastosowano mieszankę
Super Pizza, natomiast jako farszu użyto pieczarek, cebulki, salami,
szynki oraz papryki, wymieszanych z sosem Tomato.

Pfahnl

W swoim menu technolodzy: Ryszard
Stojanowski oraz Adam Bednarski
przewidzieli pizzę w wersji wytrawnej
i na słodko. W pierwszym przypadku
bazowali na mieszance Pizza Ziołowa 100% oraz na wielowarzywnym
Sosie Cygańskim. W drugim – zaprezentowali walory smakowe ciasta
maślanego, mieszanki 50-proc.,
z którym komponowały się owoce w żelu, jak brzoskwinie, porzeczki
i jabłka. Jak zdradził Andrzej Bazior, technolodzy zastosowali specjalny
polepszacz Prebak, który poprawia właściwości smakowe i wypiekowe
ciasta na pizzę. Można było również degustować paszteciki z kapustą
i grzybami, a także faszerowane pasztetem z borowikami. W mgnieniu
oka znikały wypieki o ciekawych połączeniach smakowych, jak brzoskwinia z boczkiem!

Mistrz i Uczniowie

Mistrz Piotr Burzawa i uczniowie OHP Rybnik: Sebastian
Biernat, Łukasz Kołodziejczyk i Krzysztof Ulbrych
Piotr Burzawa przygotował pizzę według własnej receptury, w której
jednym z ważnych składników był zakwas pszenny M40 Böcker. Warto
dodać, że we Włoszech młyny wzbogacają mąkę przeznaczoną do pizzerii
w podobny wysuszony zakwas. Dzięki zastosowaniu naturalnego zakwasu pszennego możliwe jest dłuższe prowadzenie ciasta przy znacznym
zredukowaniu ilości użytych drożdży. W warunkach dłuższego prowadzenia ciasta na zakwasie pszennym drożdże nie są konieczne. Dekorowaniem pizzy „na bogato” zajęli się uczniowie.

MistrzBranzy.pl
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w magazynie

w magazynie

Andrzej Bonk, SSI Schaefer Sp. z o.o.

Systemy magazynowe
W branży spożywczej stosuje się szerokie spektrum wyposażenia magazynowo-przyprodukcyjnego, od
prostych regalików półkowych aż po w pełni automatyczne magazyny składowe lub kompletacyjne.
Wybór rozwiązania, jego typ, skala, specyfika zależy od wielkości firmy, jej potrzeb i możliwości, od
specyfiki produkcji, indywidualnych wymogów, możliwości finansowych i czynników zewnętrznych, takich
jak lokalne uwarunkowania budowlane, dostępność i odpowiednie kwalifikacje siły roboczej, pozwolenia
urzędowe itd.
Niezależnie od tego, czy to jest mały
zakład piekarniczy, cukierniczy, większy producent słodyczy czy też wielka
fabryka pieczywa mrożonego lub czekolady,
w prawie każdej firmie niektóre obszary pracy
pokrywają się, występują podobne oczekiwania
oraz potrzeby. Zmienna jest tylko skala potrzeb
oraz możliwości techniczno-finansowych. Bez
względu na to, czy chodzi o strefę przygotowania
produkcji, magazyny surowców czy wyrobów
gotowych, ewentualne magazyny części zamiennych i zaplecza technicznego oraz strefę kompletacji i wysyłek, to wszystkie te obszary muszą
mieć odpowiedni rodzaj wyposażenia, spełniającego określone wymagania. Wszystko zależy
od warunków i wymogów (temperatury pracy
– magazyny ciepłe, chłodnie i mroźnie, zapylenie,
strefy zagrożeń wybuchem, strefy wilgotne, strefy
kontrolowanej atmosfery itd.).
Wymogi te odnoszą się również do wyboru
i możliwości stosowania odpowiednich systemów
transportu wewnętrznego, transporterów drobnicowych, transporterów kontenerów, palet, innych
urządzeń specjalnych, jak windy, etykieciarki,
sortery itp.

wykorzystania wolnej przestrzeni magazynowej. Mają też niestety kilka wad:
spora strata na wysokości ze względu na konieczne spadki bieżni rolkowych oraz
specyfikę działania sił grawitacji,
utrudnione czyszczenie strefy pod regałami,
stosunkowo wysoka cena,
dość wysoka awaryjność (setki lub tysiące obracających się rolek ulega zużyciu i co
jakiś czas wymaga wymiany).
Ze względu na powyższe minusy tego rozwiązania zaprojektowano i zaoferowano
systemy regałów kanałowych, dające taki sam lub wyższy wskaźnik wykorzystania
przestrzeni, bez straty wysokości ze względu na spadki, z większą możliwością sprzątania posadzki.

Szczególny przypadek systemów regałów kanałowych
Składowanie kanałowe jest magazynem typu kompaktowego, w którym wiele palet
jest układanych jedna za drugą w osobnych kanałach, z możliwością rozstawiania ich
w zaprogramowanych odstępach. W tym przypadku magazynowane artykuły obsługiwane są, zależnie od potrzeby, z jednej (system FILO) lub dwu stron (system FIFO)
przez tzw. wózki transferowe. W systemie Schaefer Orbiter System*, w wózkach
transferowych, zastosowano nowatorską technikę kondensatorów zamiast baterii,
które napędzają silniki urządzenia. Uzupełnienie energii następuje każdorazowo po
powrocie urządzenia do tzw. stacji dokującej (pełniącej równocześnie funkcje bezpieczeństwa) i trwa około kilkunastu sekund. Energia zgromadzona w kondensatorach
wystarcza na wykonanie pełnego cyklu w głąb kanału i z powrotem.

Do głównych zalet systemu magazynowania kanałowego należą m.in.:
wysoki stopień wykorzystania przestrzeni,
szybkość transportu palet w kanale ze stałą prędkością,
zasilanie przy użyciu techniki kondensatorów – brak konieczności ładowania
baterii i stała dyspozycyjność urządzenia transportującego palety w regale,
inteligenta i zarazem innowacyjna technologia zapewniająca wysoką wydajność przy ciągłej pracy, podwójne układy elektroniki i sterowania – istotne
elementy standardowo są zdublowane i umożliwiają pracę w przypadku awarii
elementu nadrzędnego,
innowacyjny mechanizm unoszący, który wyeliminował hydraulikę.

minimum kubatury magazynu, szczególnie
chłodzonej czy z kontrolowaną atmosferą,
uzyskiwanie w ten sposób maksymalnego
wskaźnika tonażu towaru na 1 m3 obiektu.
Im mniejsza pusta przestrzeń chłodzona,
tym większe oszczędności dla właściciela.
Dodatkowo eliminuje się w ten sposób
problemy kadrowe związane z pozyskiwaniem pracowników do pracy w trudnych
warunków.

System regałów przejezdnych

Unikamy problemów z zastępstwami
w okresach urlopów, chorób itd. Dodatkowo automatyka pozwala na bezproblemowe
stosowanie śluz zarówno ograniczających
utraty energii, jak i w przypadku komór
szczelnych, straty związane z uciekaniem gazów. W tych magazynach, dzięki
automatyce, pozbywamy się również
problemu pracy ludzi w warunkach
niedostatecznej ilości tlenu. Rozwiązania
automatyki magazynowej stosowane poza
systemami transporterów zapewniającymi
ruch towaru między strefami magazynu,
produkcji, kompletacji, to magazyny typu
SILO czy wewnątrzkomorowe występujące
w różnych systemach, zależnie od koniecznej wydajności i charakterystyki składowania, jako HRL Shuttle (kanałowy), DD
(podwójnej głębokości), SD (pojedynczej
głębokości).

Kolejny system, który eliminuje większość wad systemów grawitacyjnych,
dający dostęp do każdego indywidualnego towaru (kartonu, pojemnika, worka
czy palety), jednocześnie wymuszający zachowanie czystości w magazynie,
to system regałów przejezdnych. Występuje w wersji lekkiej półkowej bądź
ciężkiej paletowej, obecnie najbardziej rozpowszechniony w magazynach
składowych zarówno surowcowych, jak i wyrobów gotowych w firmach branży spożywczej.
System ten posiada wszelkie zalety regałów rzędowych (dostęp do towaru,
możliwość zmiany gabarytów, wag, jednostek składowych, masa akcesoriów
pomocniczych). Jednak dzięki ustawieniu podwójnych rzędów na wózkach
podregałowych, poruszających się po magazynie i zmiennym położeniu jednego korytarza roboczego, daje najwyższy wskaźnik wykorzystania powierzchni
i przestrzeni (ponad 80%).

O pracOwanie: SSi S chaefer S p.

z O.O.

Do towarów składowanych w mniejszych
porcjach, jak np. kartony, pojemniki czy
pojedyncze opakowania, można zastosować
systemy AKL lub SCS (karuzelowe).

Systemy regałów grawitacyjnych
W ostatnich latach dużą popularność zyskały
systemy regałów grawitacyjnych, zarówno
półkowych (na towary drobne w pojemnikach lub
kartonach), jak i paletowych. Systemy zapewniają wymuszone FIFO (zasada: co pierwsze weszło,
to pierwsze wyszło) oraz wysoki współczynnik

Tutaj, dzięki zastosowanym rozwiązaniom oprogramowania WMS, mamy
możliwość programowego zarządzania w systemie FIFO, FILO lub w każdym
innym indywidualnie zdefiniowanym i priorytetowym. Niektóre z obecnie
oferowanych na rynku systemów umożliwiają stosowanie regałów o długości
liczącej ok. 50 m w jednym odcinku (dłuższe, np. 120-150 m, są separowane
odcinkowo i poruszają się równolegle), wysokości przy standardowej europalecie do około 12 m i łącznym obciążeniu pojedynczego wózka podregałowego
do 600 ton.

na skróty
fot.

A rchiwum SSi S chAefer S p.

z o.o.

Dlaczego systemy automatyczne wypierają tradycyjne
formy magazynowania?
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* Schaefer Orbiter System jako jedyny wykorzystuje zaawansowaną technologię napędu kondensatorowego Power-cup, dzięki czemu unika się czaso- i kosztochłonnych wymian baterii.
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Zaawansowane rozwiązania magazynowe
są efektywne tam, gdzie potrzebna jest:
większa wydajność,
większe wykorzystania powierzchni
i przestrzeni,
mniejszy współczynnik pomyłek,
większa kontrola nad towarem,

Nowoczesne rozwiązania magazynowe – zalety i wady
System składowania kanałowego

Gdzie najlepiej sprawdzają
się zautomatyzowane
systemy magazynowania?

Automatyczne systemy magazynowe
Automatyka w magazynie jest stosowana najczęściej tam, gdzie praca
odbywa się w systemie 24/dobę, 7 dni w tygodniu, gdzie można wykorzystać przestrzeń i wybudować magazyn optymalnie już od 20 m do wartości
nawet 40-45 m. Zaletą automatyki w takich magazynach jest zmniejszenie do

brak kadry,
ponadstandardowe warunki pracy
(np. w mroźniach)

MistrzBranzy.pl
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Jacek Leonkiewicz, QUATTRO Biuro Doradcze

Bezpieczeństwo żywności
– jak to się robi w Belgii?

Jedna z najgroźniejszych afer na rynku żywnościowym – afera dioksynowa w Belgii (1999 r.) – wykazała,
że istnieją systemy, które potrafią chronić zarówno producentów, jak i konsumentów. Kryzys wówczas
przeszły bez szwanku jedynie firmy spożywcze, które posiadały stosowne certyfikaty Instytutu Kontroli
Jakości (IQC).
Z pewnością dobrze Państwo
pamiętają, że przyczyną afery
dioksynowej było karmienie zwierząt gospodarskich paszami, które „wzbogacano” o tłuszcz pochodzący ze zużytych
olejów silnikowych i przemysłowych. Karma
rozprowadzana była do setek gospodarstw
rolnych w Belgii, Holandii oraz Francji.
Pomimo otrzymania ekspertyz wskazujących, że dioksyny znajdują się w karmie dla
zwierząt, rząd belgijski zwlekał z publicznym ujawnieniem tych informacji ponad
miesiąc. Skażone produkty żywnościowe
dotarły do sklepów, narażając konsumentów na ryzyko choroby. Media przedstawiły
negatywny wpływ dioksyn na układ
nerwowy i odpornościowy organizmu
ludzkiego oraz na możliwość zachorowania
na raka u osób, które spożyły skażoną
żywność. W efekcie kryzysu dioksynowego
pracę straciło około 6 tys. osób, a straty
finansowe wyniosły 1,54 mld dolarów. Z tej
krytycznej sytuacji obronną ręką wyszli
producenci chronieni znaczkiem IQC.
Warto dodać, że
ten znak, wydawany przez Instytut Kontroli Jakości, nie jest zarezerwowany
wyłącznie
dla
producentów z branży mięsnej. Swoją
działalnością ta pozarządowa jednostka
naukowa obejmuje całą branżę spożywczą, choć jej początki są zgoła inne.

Tekstylne początki
Instytutu Kontroli Jakości
Belgijski Instytut powstał w 1952 r. Jego
celem było wyrobienie wśród belgijskich
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konsumentów przekonania, że dobra,
sprawdzona i gwarantowana jakość
produktu warta jest zapłacenia większej
ceny. Pierwotnie kwestia ta dotyczyła
produktów tekstylnych. Po II wojnie
światowej Belgia otworzyła swoje granice
na odzież pochodzącą z krajów Trzeciego
Świata. Rodzimy przemysł stanął przed
perspektywą
masowego
zamykania
fabryk, które produkowały tekstylia
dobrej jakości, lecz o znacznie wyższych
cenach niż sprowadzane z zagranicy. Stąd
też lobby producentów stało się stymulatorem powstania instytucji, której celem
było przekonanie kupujących, że markowe belgijskie produkty warte są swojej
ceny.
Założyciele Instytutu zdawali sobie
sprawę, że przyszłość i znaczenie wypracowanego przez nich systemu uzależnione są od uczciwości, wiarygodności
i przejrzystości form działania, a także
podejmowanych w Instytucie decyzji.
Ustalono, że Instytut będzie działał na
zasadzie spółdzielni, a jej udziałowcami
będą
przedstawiciele
producentów,
sprzedawców, organizacje konsumenckie
oraz branżowi fachowcy reprezentujący
świat nauki i techniki.

Znak rozpoznawczy – niezależność i wyśrubowane normy
Głównym celem Instytutu jest prowadzenie badań i analiz dotyczących zarówno
prawidłowości procesów produkcyjnych
w zakładach, jak i badań samych produktów, a także jakości usług świadczonych
przez różnego rodzaju biura, instytucje
i organizacje. Instytut na zlecenie zainteresowanej strony, najczęściej produ-

centa, podejmuje różnorodne działania
badawcze, które w przypadku zakończenia ich sukcesem skutkują przyznanym certyfikatem i znakiem najwyższej
jakości. Sześćdziesięcioletnia działalność
instytutu, potwierdzona trafnością dokonywanych ocen, oraz rzeczywisty
udział w jego strukturach organizacji
konsumenckich dają mu pełne zaufanie
społeczeństwa. Stąd też możliwe było
fot.

G rzeGorz Szafraniec

Instytut Kontroli Jakości
– struktura
Belgijski Instytut Kontroli Jakości
w Asse-Zellik tworzy obecnie
32 udziałowców reprezentujących
przedstawicieli producentów, dystrybutorów, organizacji konsumenckich oraz
branżowych fachowców i naukowców.
Walne zgromadzenie udziałowców
zbiera się raz w roku, podsumowuje
działalność roku poprzedniego,
przedstawia prognozy i ustala budżet.
Rada Nadzorcza składa się z 9 osób
i jest wybierana na 3-letnią kadencję.
Do Rady Nadzorczej wchodzą wyłącznie
udziałowcy. Rada Nadzorcza powołuje
Zarząd, czyli tzw. Komitet Dyrektorów, w skład którego nie mogą
wchodzić udziałowcy IQC. Posiedzenia
Komitetu odbywają się 10 razy w roku.
Wszystkie wymienione powyżej funkcje
pełnione są społecznie.
Honorowym organem jest również
Rada Doradców, w skład której
wchodzą naukowcy oraz przedstawiciele sklepów wielkopowierzchniowych,
a także reprezentanci organizacji
małych przedsiębiorstw dystrybucji.
Etatowo zatrudniony personel
ogranicza się zaledwie do 4 osób:
dyrektora operacyjnego, technicznego
(technolog żywności odpowiadający za
przeprowadzane próby laboratoryjne
i analizy) oraz dwóch pracowników
pomocniczych wspierających dyrektora
technicznego.

Instytut Kontroli Jakości
– zasady finansowania
Jacek Leonkiewicz – przewodniczący
Zespołu Rady Gospodarki Żywnościowej
ds. przeciwdziałania szarej strefie
w gospodarce żywnościowej. Z wykształcenia lekarz weterynarii, długoletni
pracownik Inspekcji Weterynaryjnej, od
2002 r. radca Głównego Lekarza Weterynarii w Warszawie, w latach 1999-2003
ekspert w przedakcesyjnych pracach
legislacyjnych w Sejmie i Senacie RP.
Na co dzień wykładowca Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, właściciel firmy konsultingowej QUATTRO Biuro Doradcze.

Działalność IQC nie jest nastawiona na osiąganie zysków. Oczywiście
kosztami za przeprowadzane analizy
i badania laboratoryjne obciążany jest
zleceniodawca. Do kosztów tych dolicza się 33% i uzyskane w ten sposób
środki stanowią podstawę utrzymania
personelu etatowego. Ponadto roczna
możliwość korzystania z przyznanego
logo jakości IQC to wydatek rzędu
2 tys. euro. Wbrew pozorom nie jest
to duża kwota, zważywszy, że wyróżnione tym znakiem przedsiębiorstwa
i produkty cieszą się powszechnym
uznaniem i szacunkiem u belgijskich
konsumentów.

wypromowanie przyznawanego znaku
kontroli jakości, który stał się bardzo
pożądanym symbolem związanym
z najlepszymi producentami i produktami o najwyższej jakości. Ideą, która
przerodziła się w standard przyznawania znaku kontroli jakości, jest
zasada, że tworzone dla produktów
parametry wymagań biologicznych,
chemicznych i fizycznych muszą
być co najmniej równe, a są zwykle
wyższe, niż powszechnie obowiązujące. Podobne odniesienie stosuje się
do certyfikowanych przedsiębiorstw;
akceptowane normy muszą być
ostrzejsze, jak mówią przepisy.

Piekarski case study
Czytelników „Mistrza Branży” powinien zainteresować przykład możliwości, jakie system stwarza dla branży
piekarniczej. Producent pieczywa
otrzymał propozycję współpracy
z siecią hoteli. Sieć stawia warunki
dotyczące
składu
surowcowego,
gramatury produktów, rodzaju opakowania itp. Znając wymagania hoteli,
producent opisuje dokładnie produkt
i przedstawia całą technologię produkcji. IQC (Instytut Kontroli Jakości) na
podstawie zawartej z producentem
umowy zlecenia sprawdza w zakładzie
proces technologiczny i pobiera próbki
do badań laboratoryjnych. Całą dokumentację dotyczącą sprawdzanych
produktów przekazuje swojemu organowi, tzw. Komitetowi Technicznemu,
który składa się z zespołu ekspertów.
Komitet analizuje zgodność produktów z obowiązującymi wymogami,
zasięga opinii organizacji branżowych
i wspólnie z producentem tworzy dla
badanych produktów wyższe normy,
które ostatecznie zadowolą odbiorcę
i pozwolą na przyznanie pieczywu
znaku jakości. Certyfikat wydawany
jest zawsze na rok, a potem wymaga
przedłużenia. Warto podkreślić, że
jeżeli podczas niezapowiedzianych,
kontrolnych
badań
kontrolerzy
stwierdzą odstępstwa od ustalonych
norm i procedur, IQC cofa nadany
certyfikat.

IQC a służby państwowe
Najpoważniejszymi zleceniodawcami, zwłaszcza w ostatnim czasie, są duże firmy
produkujące żywność oraz popularna w Belgii
sieć sklepów COLRUYT. Tutaj certyfikacja
produktów spożywczych odbywa się zgodnie z zasadą pełnej kontroli „od pola aż do
stołu”. W tym miejscu należy podkreślić, że
działalność IQC w żaden sposób nie koliduje
z nadzorem pełnionym przez urzędowe służby, a wręcz przeciwnie, jest wspierana przez
urzędową belgijską Agencję Bezpieczeństwa
Żywności. Agencja, podobnie jak rzecz się
ma w innych krajach, cierpi na chroniczny
brak własnej kadry. Stąd też w przypadku
niektórych zadań kontrolnych państwowy
nadzór przekazuje zlecenie IQC, oczekując
w zamian szczegółowych raportów z wykonanych czynności.
***
Obecne procesy globalizacyjne, a zwłaszcza
rozszerzenie Unii w Europie, niosą za sobą
wiele pozytywów. Jednym z nich jest swobodny przepływ towarów, w tym produktów
żywnościowych. Wszystko ma jednak swoją
cenę, a w odniesieniu do handlu żywnością
jest nią zjawisko coraz większego zagrożenia dla zdrowia lub życia konsumentów. Nie
można się zatem dziwić, że zarówno Komisja Europejska, jak i rządy poszczególnych
państw członkowskich zastanawiają się nad
wprowadzeniem jak najbardziej skutecznych
systemów, które zagwarantowałyby bezpieczeństwo zdrowia konsumentów.
W Polsce od pewnego czasu toczy się dyskusja nt. działalności inspekcji nadzorujących
szeroko pojęte bezpieczeństwo żywności.
Często wyrażane opinie są krytyczne i stanowią przyczynek do rozważań o konieczności
powołania nowych, skuteczniej działających instytucji. Czy zamiast wprowadzania
kolejnych, kosztownych zmian w systemie
urzędowego nadzoru, nie lepiej byłoby nam
skorzystać ze sprawdzonych doświadczeń
belgijskich?

na skróty
Fenomen belgijskiego Instytutu Kontroli Jakości (IQC)
Znak jakości IQC – gwarancja bezpieczeństwa żywności
Proces certyfikacji na przykładzie belgijskiej piekarni
MistrzBranzy.pl
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Efektywne zarządzanie
bezpieczeństwo tłuszczów

Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Nowe regulacje w sprawie

tłuszczów smażalniczych

PRODUCENT MASZYN PIEKARNICZYCH

19 października br. weszło w życie długo oczekiwane rozporządzenie ministra zdrowia, które reguluje
kwestię bezpieczeństwa zdrowotnego tłuszczów stosowanych do smażenia w zakładach produkcji żywności. Teraz najważniejszy jest ogólnopolski program edukacyjny skierowany zarówno do konsumentów, jak
i przedsiębiorców.
Tłuszcz jest niezwykle ważnym
składnikiem prawidłowego żywienia, jednak gdy jest zmieniony
podczas niewłaściwych procesów technologicznych, może wywierać bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie konsumenta.
Potwierdzają to liczne badania naukowe,
które wskazują na związek jakości tłuszczów stosowanych do smażenia z powstawaniem chorób układu krążenia i niektórych
nowotworów. Jednorazowe, kilkuminutowe
smażenie na patelni nie powoduje niebezpiecznych przemian tłuszczów. W przypadku
smażenia zanurzeniowego ten sam tłuszcz
jest często stosowany przez kilka godzin czy
nawet dni. Smażenie to wymaga stosowania
odpowiednio stabilnych tłuszczów, a przede
wszystkim kontroli ich bezpieczeństwa.

nych do smażenia będzie dwuetapowy.
Pierwszy etap to wstępne badanie z zastosowaniem tzw. szybkiego testu, zatwierdzonego w Polsce przez wyspecjalizowane
instytuty naukowe. W przypadku próbek
z negatywnym czy niejednoznacznym
wskazaniem szybkiego testu zastosowany
będzie drugi etap, czyli ocena próbki za
pomocą metody odwoławczej. Dotychczasowe badania wykazały, że szybkie testy
(metody) są skutecznym miernikiem nieko
rzystnych zmian zachodzących w tłuszczach
stosowanych do smażenia, a – co również
ważne – są proste i tanie. Negatywny bądź
niejednoznaczny wynik testu będzie wskazaniem do przeprowadzenia badania właściwego w laboratorium, które rozstrzygnie,
czy jest on bezpieczny dla konsumenta.

W Unii Europejskiej nie ma wspólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa takich
tłuszczów (poza obowiązkiem monitorowania poziomu akryloamidu w żywności),
jednak poszczególne kraje członkowskie
wprowadziły własne przepisy w tym zakresie. Polska była jednym z ostatnich krajów
unijnych, które nie miały krajowych regulacji.
19 października br. w życie weszło Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 25 września
2012 r. w sprawie określenia maksymalnych
poziomów substancji zanieczyszczających,
które mogą znajdować się w tłuszczach
stosowanych do smażenia, oraz kryteriów
dla metod analitycznych stosowanych do ich
oznaczania*, które ostatecznie reguluje te
kwestie.

Badaniem tym będzie oznaczenie liczby
kwasowej (wolnych kwasów tłuszczowych),
a w niedalekiej przyszłości również zawartości związków polarnych, które to badania
odzwierciedlają ogólny poziom zepsucia
tłuszczu stosowanego do smażenia. Ozna
czenie zawartości związków polarnych
to najczęściej stosowana metoda oceny
tłuszczów używanych do smażenia, wyko
rzystywana m.in. w Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Portugalii, we
Włoszech, w Niemczech, Finlandii i na
Węgrzech. Większość państw ustanowiła graniczną wartość na poziomie 25%
związków polarnych. Również taka wartość
została przyjęta w Polsce.

Konieczne badania
bezpieczeństwa tłuszczów
Zgodnie z nowym rozporządzeniem system
badania bezpieczeństwa tłuszczów używa*
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Dziennik Ustaw z dnia 4 października
2012 r., poz. 1096.

Mistrz Branży
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Konieczna edukacja
Fakt wprowadzenia nowych regulacji musi
być poprzedzony ogólnopolskim programem edukacyjnym skierowanym zarówno
do konsumentów, jak i przedsiębiorców.
Najbliższe pół roku – od wejścia w życie
rozporządzenia (19 października 2012 r.)
– powinno być czasem, w którym zarów-

no środowiska branżowe, jak i organy
inspekcji sanitarnej będą podejmowały
działania, by pomóc przedsiębiorcom
we wdrożeniu dobrych praktyk produkcyjnych w obszarze bezpieczeństwa
zdrowotnego tych tłuszczów. Organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej również
będą wspierać wszelkie działania edukacyjne adresowane do operatorów żywności i konsumentów, by świadomość tych
środowisk była wyższa niż dotychczas.

Program
„Odpowiedzialne smażenie”
Uzupełnieniem systemu urzędowej
kontroli zużycia tłuszczów stosowanych
do smażenia jest program „Odpowiedzialne smażenie”, którego organizatorami są: Główny Inspektorat Sanitarny, Polska Federacja Producentów
Żywności – Związek Pracodawców oraz
Wydział Nauk o Żywności SGGW
w Warszawie.
Głównym celem programu jest
zmniejszenie spożycia kwasów
tłuszczowych nasyconych i izomerów
trans oraz cholesterolu, a tym samym
zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób
układu krążenia w Polsce.
Uczestnikiem programu może zostać
każdy, kto produkuje tłuszcze stoso
wane do smażenia lub przygotowuje
produkty z ich udziałem, przy czym stosowane tłuszcze muszą spełniać
następujące wymagania: pochodzenie
tłuszczu – roślinne (bez cholesterolu),
zawartość izomerów trans kwasów
tłuszczowych < 5%, zawartość
kwasów tłuszczowych nasyconych
< 30%, a temp. smażenia < 180°C
(z możliwością odstępstwa w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach).

www.masz.gliwice.pl

www.sklep.masz.gliwice.pl

Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Poznaniu

tel. 32 335 61 27
masz@masz.gliwice.pl

tel./faks 32 234 24 47
sklep@masz.gliwice.pl

Tys i ą ce prod uktów.
S prawd zone rozwi ą za nia.
Za u fa ny dos tawca.

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE
PIEKARNI, CUKIERNI i GASTRONOMII

Specjalnie dla czytelników na pierwsze zakupy rabat 8%

kod rabatowy MASZMB
*szczegóły na stronie sklepuwww.sklep.masz.gliwice.pl

Efektywne zarządzanie

Efektywne zarządzanie

zarządzanie czasem

zarządzanie czasem

Nikomu nie zależy na naszym
biznesie tak bardzo, jak nam
samym. Jeśli jeszcze nie wiesz,
w jakich dziedzinach przynosi to
efekty, podpowiem, że umiejętne
zarządzanie pracą i czasem zwiększa
skuteczność i efektywność
w pozyskiwaniu nowych klientów,
budowaniu trwałych relacji
z obecnymi użytkownikami produktów, a także wpływa na pozyskiwanie nowych, niedostępnych do tej
pory odbiorców.

Mapa myśli
Istnieje bardzo prosta, a jednocześnie
skuteczna technika organizacji pracy, która
ma uniwersalne zastosowanie. Mapa myśli
pomaga usystematyzować pracę, szczególnie
gdy dana dziedzina jest zawiła i zawiera wiele
zagadnień oraz szczegółów. Kolejnym atutem
tej techniki jest łatwe przekazywanie pracy
niższym szczeblom, dzięki przejrzystości nie
stwarza problemów z odczytaniem i wybraniem odpowiedniej kolejności realizacji zadań.
Mapa myśli to nic innego jak notatki zebrane
w uporządkowanej formie graficznej, które
możemy w płynny sposób przemieszczać

Macierz Eisenhowera
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Istnieje wiele darmowych
programów komputerowych, które
ułatwiają pracę z mapą myśli dzięki
wielu praktycznym zastosowaniom. Do
każdego z punktów możemy dodawać
notatki, zdjęcie, bazy danych i pliki
w innych formatach, np. Microsoft Office,
a także przydzielać poszczególne zadania
konkretnym osobom i działom. Jeśli
potraktujemy mapę myśli w bardziej
kreatywny sposób, okaże się, że może
posłużyć jako przejrzysta baza danych,
np. do zebrania w jednym miejscu
wszystkich receptur z podziałem na
rodzaje produktów czy specjalne okazje.
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Kolejną niezwykle ciekawą techniką
kreatywnej analizy pracy jest macierz
Eisenhowera. Metoda pozwala również
na sprawdzenie poziomu własnej
organizacji. Technikę tę możemy
stosować w dowolnym programie
komputerowym lub na zwykłej kartce
papieru.

i dodawać w wybranych kategoriach.
Pierwszy krok zaczynamy od sprecyzowania tematu, który umieszczamy
w centrum mapy. Następnie dopisujemy
kolejne rozgałęzienia jako strategiczne
punkty i dziedziny wokół centrum. Gdy
wypiszemy już duże kategorie, zaczynamy je rozwijać, dopisując kolejne

Macierz podzielona jest
na cztery pola:
Pole nr I – rzeczy pilne i ważne
To oczywiście te czynności, które
musimy wykonać w pierwszej kolejności, ponieważ mają wpływ na realizację
założonego celu. Najlepiej, aby w tym
polu nie było żadnych pozycji, które
awansowały z pola nr II. Wyjątkiem
są nieplanowane zagadnienia, które
pojawiły się nagle i muszą być zrealizowane natychmiast. Jeśli mamy ich
wiele, oznacza to, że byliśmy niekonsekwentni i dopuściliśmy do zaniedbania
ważnych obowiązków.
Pole nr II
– rzeczy ważne, ale niepilne
To wszystkie elementy pracy, również
długoterminowe, np. nowy projekt lub
przygotowanie do ważnego wydarzenia, mającego odbyć się w przyszłości.
Na tych czynnościach warto skupić się
od razu po wykonaniu zadań pilnych.
W tym polu powinniśmy umieścić
najwięcej zaplanowanych zadań do
wykonania, ponieważ wpływa na
realizację wszystkich celów, zarówno
krótko-, jak i długoterminowych.
Pole nr III
– rzeczy pilne, ale nieważne
To takie, które powinny być wykonane natychmiast, ale nie mają dla
nas większego znaczenia. Najczęściej
w tym momencie okazuje się, że czyn-

• niektóre telefony
• naglące błahe sprawy
• niepotrzebne spotkania

• przyjemności
• niektóre e-maile
• „złodziej czasu”

ności te wykonujemy machinalnie i do
tej pory traktowaliśmy je jako istotne,
jednak w rzeczywistości nie przybliżają
nas do celu. Jest to sygnał, że warto
z nich zrezygnować lub oddelegować
niższym szczeblom organizacji.
Pole nr IV
– rzeczy niepilne i nieważne
Powinny być całkowicie wyeliminowane, ponieważ stanowią jedynie tzw.
pożeracze czasu. Najczęściej jest to
bezowocne surfowanie po Internecie,
portalach
społecznościowych
lub
odpowiadanie na nieistotne e-maile.
Do tego pola zaliczamy wszystkie
czynności, które nie mają znaczenia
w realizacji celów.
Dzięki dobrze wykorzystanej macierzy Eisenhowera możemy sprawdzić,
w którą stronę zmierzamy. Przede
wszystkim dowiadujemy się, jak
rozkładamy pracę względem czasu
i zadań, a także ile czasu w ciągu
dnia poświęcamy na rzeczy absorbujące, nieprzynoszące żadnych korzyści
w naszej pracy. Możemy natomiast
wyciągnąć wnioski, czy realizujemy
plany przybliżające nas do sukcesu,
czy raczej nasza praca polega na tzw.
gaszeniu pożarów.

planowanie
zapobieganie
rozwój osobisty
szukanie możliwości
budowanie relacji
rekreacja i zdrowie

Macierz eisenhowera – Michał rusek

rozgałęzienia, aż dojdziemy do szczegółów. Możemy w ten sposób projektować nowe pomysły i rozwiązania,
planować codzienny czas pracy, jak
i układać biznesplany. Wszystko zależy od tego, jaki efekt finalny chcemy
uzyskać. Największym atutem tego
narzędzia pracy jest możliwość płynnego i uporządkowanego przelewania
myśli na papier - w formie notatki.
Jeśli w naszej głowie krąży mnóstwo
pomieszanych wątków, po zapisaniu
ich w formie mapy myślowej staną się
dużo bardziej przejrzyste i prostsze do
zrealizowania.

Dlaczego warto
zarządzać czasem?

• zadania do wykonania
„na wczoraj”
• sytuacje kryzysowe

•
•
•
•
•
•

Po wykonaniu analizy powinniśmy zacząć eliminować zadania z pól nr III i IV oraz zadbać o to, aby
„czyścić” pole nr I. Wówczas zaczniemy spędzać
więcej czasu w polu numer II, które w największym stopniu wpływa na nasze życie. Oczywiście
nie wszystkie elementy możemy wyeliminować

PILNE

NIEPILNE

waŻne

Ograniczona ilość czasu to problem,
który dotyczy każdego pracownika
i przedsiębiorcy w sferze zawodowej,
ale również w prywatnej. Doba ma dokładnie
24 godziny i musi wystarczyć do realizacji
wszystkich planów, bez względu na to, kim
jesteśmy. Dlatego konieczne jest umiejętne
zarządzanie czasem, które wymaga odpowiednich narzędzi. Poniżej polecam kilka technik,
które osobiście stosuję w swojej pracy.

NIEPILNE

niewaŻne

To, ile godzin pracujemy oraz jak efektywnie to robimy, zależy od nas samych. Bez względu na to, jak
wiele czasu poświęcamy na cele zawodowe, możemy usprawnić organizację pracy i czasu. Dzięki temu
będziemy mogli wykonać te same czynności w krótszym czasie, a tym samym zyskać dodatkowe minuty.

PILNE

waŻne

Myśli uporządkowane

W pierwszej kolejności należy wypisać
listę rzeczy, które chcemy osiągnąć,
czyli nasze cele. W osobnej kolumnie
zapisujemy czynności, które wykonujemy każdego dnia. Na liście powinny
znajdować się zarówno ważne działania przybliżające nas do celu, jak i te
mało znaczące, np. podróże służbowe,
telefony, spotkania z klientami i partnerami, czas poświęcony na korzystanie
z komunikatorów społecznościowych,
oglądanie telewizji, uprawianie sportu, opłacenie rachunku za prąd czy
prywatna korespondencja elektoniczna. Po wypisaniu wszystkich czynności
wykonywanych przez nas podczas
dnia należy umieścić je w odpowiedniej kwarcie macierzy, ze względu na
wpływ na realizację naszych celów.

niewaŻne

Michał Rusek, www.MarketingDlaCiebie.pl

lub oddelegować. Rysunek powyżej przedstawia
rozkład najbliższy ideałowi, w jakim powinny
zawierać się nasze codzienne czynności oraz czas.
Warto go sobie zapamiętać.

na skróty
Plusy dobrej organizacji dnia
Narzędzia kontroli i planowania czasu pracy
Notatki, bazy danych i delegacja uprawnień
MistrzBranzy.pl
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porady ZUS

Ponadto w niektórych przypadkach wynagrodzenie to powinno być wypłacone w wysokości
100% podstawy wymiaru. Taka sytuacja ma
miejsce wówczas, gdy niezdolność do pracy:
została spowodowana wypadkiem w drodze
do pracy albo w drodze z pracy,
przypada na okres ciąży,
powstała wskutek poddania się niezbędnym
badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek tkanek i narządów

na skróty
100% czy 80% wynagrodzenia?
Od kiedy zasiłek chorobowy?

Mistrz Branży

Przykład:
Z pracownikiem została zawarta
umowa o pracę od 1 lutego. Pracownik w dniu 31 stycznia znalazł się
w szpitalu, w którym przebywał do
dnia 3 lutego. W związku z tym, że
niezdolność do pracy z powodu choro-

ubezpiec
zenie

zasiłek

0%?
L4, 80% czy 10

Do okresu ww. ubezpieczenia zalicza
się poprzednie okresy podlegania
ubezpieczeniu chorobowemu (zarówno
obowiązkowo, jak i dobrowolnie), pod
warunkiem, że przerwa w ubezpieczeniu nie przekroczyła 30 dni.

Zasiłek chorobowy jest wypłacany w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę jego wymiaru, natomiast
– inaczej, niż to miało miejsce w przypadku wynagrodzenia za
okres niezdolności do pracy – za okres pobytu w szpitalu zasiłek
chorobowy wynosi 70% podstawy wymiaru.
Od 1 stycznia 2011 r. pracownikowi, który ukończył 50 lat, począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym
ukończył 50 lat, miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu
w szpitalu od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.
100% zasiłku przysługuje w przypadku, gdy niezdolność do pracy
z powodu choroby:
przypada na okres ciąży,
powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom
lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców
komórek tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi
pobrania komórek, tkanek i narządów.
Ubezpieczony powinien dostarczyć płatnikowi składek zaświadczenie lekarskie w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Jeżeli
płatnik składek nie jest zobowiązany do wypłaty świadczeń
w razie choroby i macierzyństwa, zaświadczenie to przekazuje
niezwłocznie do ZUS-u, podając datę dostarczenia zaświadczenia
przez ubezpieczonego. W sytuacji gdy zaświadczenie lekarskie
zostało dostarczone po upływie 7 dni od jego otrzymania, zasiłek
chorobowy ulega obniżeniu o 25%, od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia tego zaświadczenia.
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Za okres niezdolności do pracy z tytułu choroby trwającej łącznie dłużej
niż odpowiednio 33 lub 14 dni w roku
kalendarzowym, począwszy od 34. lub
od 15. dnia tej niezdolności, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.
Istotne jest, że gdy niezdolność do pracy
z powodu choroby zaczęła się wcześniej niż data objęcia ubezpieczeniem,
zasiłek chorobowy nie przysługuje za
cały okres nieprzerwanej niezdolności
do pracy ubezpieczonego.

Prawo do zasiłku chorobowego powstaje po upływie okresu ubezpieczenia,
tzw. okresu wyczekiwania. Okres ten
jest inny dla ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu
obowiązkowo i dobrowolnie. Osoby,
dla których ubezpieczenie chorobowe
ma charakter obowiązkowy, mają
prawo do zasiłku chorobowego po
upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie
(np. z tytułu prowadzenia działalności
pozarolniczej), nabywają prawo do
zasiłku chorobowego po upływie 90
dni nieprzerwanego ubezpieczenia
chorobowego.

Kiedy 80%, kiedy 100% wynagrodzenia

e

Kiedy dostarczyć zaświadczenie lekarskie?

Prawo
do zasiłku chorobowego

by zaczęła się jeszcze przed objęciem
ubezpieczeniem chorobowym, pracownikowi nie przysługują świadczenia
z tytułu choroby ani zasiłek chorobowy, ani wynagrodzenie, o którym mówi
art. 92 Kodeksu pracy.

a

Za okres, w którym pracownik jest niezdolny do
pracy wskutek choroby, Kodeks pracy gwarantuje wypłatę co najmniej 80% wynagrodzenia
stanowiącego podstawę wymiaru. Wysokość
ta dotyczy również okresu pobytu pracownika
w szpitalu, z uwagi na fakt, iż Kodeks pracy nie
przewiduje innej wysokości z tego tytułu. Pracodawca ma jednak możliwość ustalenia wyższego
wynagrodzenia za ten okres.

Omawiane
wynagrodzenie powinno być obliczane według
zasad obowiązujących przy ustalaniu
podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Powinno być wypłacane
za okres objęty zaświadczeniem
lekarskim ZUS ZLA (w tym również za
niedziele i święta oraz inne dni wolne
od pracy).

W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą ustaniem tytułu ubezpieczenia chorobowego jest również jej zawieszenie.
Są jednak przypadki, kiedy zasiłek chorobowy za okres po ustaniu
tytułu ubezpieczenia nie przysługuje. Ma to miejsce wówczas, gdy
osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo do emerytury, renty
z tytułu niezdolności do pracy albo nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego. Zasiłek ten nie przysługuje również osobie
uprawnionej do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także osobie, która
po ustaniu tytułu ubezpieczenia kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową.

m

Ile mi się należy?

Istotne jest, że wynagrodzenie przysługujące za
okres choroby nie podlega obniżeniu o 25%
z powodu niedostarczenia
zaświadczenia
lekarskiego w terminie
7 dni od daty jego
otrzymania, odmiennie
jak to ma miejsce w przypadku zasiłku chorobowego.

a

Okres 33 lub 14 dni ustala się przez sumowanie
poszczególnych okresów niezdolności do pracy
pracownika w danym roku kalendarzowym. Do
tego okresu wliczane są zarówno kolejne okresy
nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak i okresy
niezdolności do pracy, między którymi wystąpiły
przerwy. Okresy niezdolności do pracy, za które
pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, zlicza
się również w przypadku zmiany pracy w ciągu
roku kalendarzowego.

lub poddania się zabiegowi pobrania komórek,
tkanek i narządów.

ZUS ZLA

Zgodnie z zapisami art. 92 Kodeksu
pracy pracownik niezdolny do pracy
z powodu choroby zachowuje prawo do
wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy
trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku pracownika, który
ukończył 50. rok życia – za okres niezdolności do
pracy trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku
kalendarzowego.

adek
wyp

Chorujesz cztery dni, a może trzydzieści cztery? Jesteś pracownikiem czy prowadzisz działalność gospodarczą? Sprawdź, na jakie świadczenia możesz liczyć w czasie niezdolności do pracy.

Zasiłek chorobowy przysługuje nie tylko w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, ale również – po spełnieniu pewnych warunków – po jego ustaniu. Ma to miejsce wówczas, gdy niezdolność
do pracy powstała w czasie trwania ubezpieczenia i trwa nieprzerwanie również po ustaniu tytułu ubezpieczenia, jak i wtedy, gdy
niezdolność do pracy powstała już po ustaniu tytułu ubezpieczenia. W drugim z wymienionych przypadków konieczne jest, aby
niezdolność do pracy trwała nieprzerwanie przez okres co najmniej
30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu
ubezpieczenia chorobowego.

l

Niezdolny do pracy

Bez ubezpieczenia

k

Justyna Gul
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szkoła przyszłości

szkoła przyszłości

Szymon Konkol,

nauczyciel zawodu, twórca MAMZ
i platformy e-learningowej Almanach Piekarsko-Cukierniczy

Cyfrowa szkoła zawodowa
Żyjemy w czasach, w których postęp przybiera niespotykane dotąd tempo. Nowe idee zastępują stare,
utarte schematy, a coraz łatwiejszy i szybszy przepływ informacji oraz łatwiejszy dostęp do zasobów
wiedzy zmienia sposoby uczenia się i nauczania. Sprawdzone metody nauczania okazują się coraz częściej
niewydolne. Kolejne próby reformowania obecnego systemu edukacji zamiast go usprawnić i dopasować
do realiów epoki, obnażają jedynie jego słabości.
Człowiek XXI w. staje się w coraz
większym stopniu istotą sieciową,
poszukującą odpowiedzi na nurtujące go pytania nie w księgozbiorach bibliotek,
szkołach czy uniwersytetach, lecz w zasobach
Internetu. W społeczeństwie informacyjnym
pojawił się nowy świat edukacji z bogactwem
interaktywnych i społecznościowych narzędzi
informatycznych, które młodzi ludzie w naturalny
sposób wykorzystują codziennie. Współcześni
uczniowie to zupełnie inne pokolenie, którego
nawyki przyswajania wiedzy uległy zmianie.
Na naszych oczach rozpada się system będący
reliktem „epoki kredy i pergaminu”, ustępując
miejsca nowym formom wolnej edukacji.

Rewolucja intelektualna
i techniczna wyzwaniem
dla nowoczesnej szkoły
Młodzież inaczej niż ich rodzice odbiera otaczający świat. W wyniku globalizacji zacierają się
granice i bariery dzielące dotąd społeczności
różnych narodowości, kultur czy kontynentów.
Jak każda rewolucja intelektualna i techniczna,
również ta niesie za sobą nowe, często kontrowersyjne wartości. Młode pokolenie staje przed
problemem wyboru, które wartości traktować
jako pierwszoplanowe.
Obowiązkiem nowoczesnej szkoły jest dotrzymanie kroku zachodzącym zmianom, by nie
odcinając się od tradycji, wyznaczać nowe
drogowskazy, bez narzucania jednej, „jedynie

na skróty
Społeczeństwo informacyjne, cyfrowa szkoła
i szara rzeczywistość zawodówek
Wolne, darmowe, nieskomercjalizowane zasoby
edukacyjne
Nauka zawodu piekarza i cukiernika przez Internet
– jak działa platforma e-learningowa

30

Mistrz Branży

listopad 2012

słusznej”, drogi. Jednak zwapniały
szkielet obecnej szkoły uniemożliwia
rozwój kreatywności i umiejętności
dokonywania niezależnych wyborów.
Szkoła uzależniająca środowisko
uczniów i nauczycieli od narzuconych
treści i metod pracy skutecznie dławi
naturalny odruch poszukiwania indywidualnych rozwiązań. Nauczyciel,
zaszczuty mechanizmami kontroli
realizacji podstaw programowych,
staje się wyłącznie zleceniobiorcą
wykonującym
określoną
pracę.
W tych realiach dawno już zanikły
relacje: mistrz – uczeń, będące
podwaliną wszystkich systemów
edukacyjnych. Szkoła, w której człowiek staje się numerem statystycznym, a jego wartość określana jest
przez osoby trzecie na podstawie
średniej ważonej lub arytmetycznej,
wyrzuca poza margines jednostki wymykające się schematom
i prawdziwie twórcze. Zjawisko takie
dotyka w równym stopniu uczniów
i nauczycieli.
Być może uwolnienie edukacji od
ograniczeń systemu i budowanie
nowych, wolnych i powszechnie
dostępnych jej zasobów w sieci
zapoczątkuje proces koniecznych
zmian? Środowisko sieci internetowej
daje możliwość przełamania stereotypów edukacyjnych, pokonania
barier komunikacyjnych i możliwość
niezależności w realizacji indywidualnych projektów i eksperymentów
edukacyjnych. Być może właśnie na
tej płaszczyźnie przebiegać będzie
edukacyjna rewolucja.

Uczenie ustawiczne i otwarta
edukacja, czyli cyfrowa szkoła
Można czekać, aż kolejna nowa reforma
uzdrowi system edukacji i szkolnictwo
zawodowe lub szukać nowych rozwiązań dopasowanych do realiów XXI w. By
skutecznie szkolić młode kadry fachowców, nie wystarczy tylko realizowany
pobieżnie szkolny program nauczania
i nie zawsze uczciwa praktyczna nauka
zawodu. Konieczne jest samodzielne
poszukiwanie źródeł wiedzy zawodowej przez uczniów oraz przez samych
nauczycieli i praktykodawców.

zyski, wymuszając (za pośrednictwem
szkoły i nauczyciela) zakup swych
towarów, a często również i usług.
Jak do tego procederu ma się prawo
wolnego rynku, nie wspominając
o przeciwdziałaniu monopolizacji?
Rozwiązaniem
na
udostępnienie
środowisku edukacyjnemu aktualnych
treści technicznych i technologicznych
jest budowa wolnych zasobów edukacyjnych, bieżąco aktualizowanych
o branżowe nowinki. Zasoby takie
publikowane w Internecie mogłyby
stanowić doskonałe narzędzie do
samodzielnego zdobywania wiedzy
i umiejętności przez uczniów i być
pomocne dla nauczycieli i mistrzów
szkolących w aktualizowaniu swej
wiedzy zawodowej.
Niedawno ruszył rządowy projekt
„Cyfrowa szkoła”, który ma na celu

osiągnięcie przez szkoły funkcjonalności
umożliwiającej bieżące aktualizowanie
zasobów edukacyjnych dzięki wykorzystaniu narzędzi cyfrowych i Internetu.
Może doczekamy się dnia, w którym
program ten obejmie również szkolnictwo
zawodowe? Tymczasem należy mieć
nadzieję, że rosnący apetyt edubiznesu
i komercjalizacja nie zdławią procesu
powstawania otwartych, wolnych, regularnie aktualizowanych i powszechnie
dostępnych zasobów edukacyjnych.

(Nie) czekając na kolejną
reformę, czyli wolne
zasoby edukacyjne
Za pośrednictwem portalu www.
MistrzBranzy.pl dostępna jest darmowa
platforma e-learningowa. Platforma jest
narzędziem służącym do prowadzenia
wirtualnych zajęć edukacyjnych z zakresu teoretycznych zagadnień technologii
i techniki piekarskiej i cukierniczej.

Zasoby udostępnione w formie kursów
umożliwiają samodzielne przygotowanie
się do etapu teoretycznego egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe
na poziomie tytułu zawodowego czeladnika i mistrza w zawodach cukiernik
i piekarz.
Główną składową platformy są „Kursy”,
zorganizowane zgodnie z tematyką
kolejnych działów programu nauczania. W skład „Kursów” wchodzą treści
teoretyczne w postaci kolejnych tomów
e-podręcznika „Almanach cukierniczo-piekarski” oraz materiały poglądowe
w formie prezentacji i filmów. Podsumowaniem każdego działu są „Quizy”, czyli
specjalnie skonstruowane, interaktywne
testy, pozwalające na sprawdzenie stopnia
przyswojenia nabytej tą drogą wiedzy.
Być może właśnie taką postać przybiorą
wkrótce podręczniki na miarę XXI w.
r
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Według prognoz postęp w dziedzinie
technik i technologii produkcji będzie
nadal przyspieszał. W takiej sytuacji
szkoła czy zakład doskonalenia zawodowego nie mają szans przekazywania
aktualnej wiedzy i nowinek technologicznych, w którą mogłyby wyposażyć
ucznia na wiele lat. Jaki sens ma więc
nauka w szkole zawodowej, skoro po
ukończeniu edukacji wiedza absolwenta
jest już nieaktualna? Zdobyty dyplom
nie odzwierciedla kwalifikacji zawodowych, które zostaną zweryfikowane
dopiero na stanowisku pracy...
Czemu szkoły tak kurczowo trzymają się
podręczników? Treść większości z nich
jest już dawno przeterminowana, a te
najnowsze staną się przestarzałe, jeszcze zanim uczniowie ukończą szkołę.
Coraz częściej słychać głosy oskarżające o zastój w edukacji środowiska czerpiące zyski z edubiznesu. Do środowisk
takich zalicza się korporacje wydawnicze
lansujące podręczniki, których treści
dezaktualizują się w zastraszającym
tempie. Wydawnictwa czerpią ogromne
MistrzBranzy.pl
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ABC pralin

Szlachetny
nugat

Receptura nugatu stosowanego jako wypełnienie wymaga większego udziału zawartości tłuszczu, co sprzyja lepszym zdolnościom
dozowania masy.
Oprócz opisanej powyżej tradycyjnej metody produkcji nugatu
wyróżnia się również metodę topienia cukru czy grillowania.

Konieczna plastyfikacja nugatu

na skróty
Jak się robi nugat – od doboru orzechów
po proces uszlachetniania i temperowania
Gorzki posmak nugatu, piaskowa konsystencja – błędy
w produkcji nugatu
Plastyfikacja nugatu – na czym polega i w jakim
celu jest stosowana

świeżości i temperatury prażenia orzechów
(najlepiej 150-180°C przez 20 minut),
rodzaju i ilości dodanych składników kakao,
rodzaju i ilości produktów mlecznych,
jak również pozostałych składników.

Na konsystencję nugatu mają wpływ:
stosunek tłuszczu kakaowego do tłuszczów
pochodzących z orzechów,
receptura i jakość surowców,
rodzaje tłuszczu, ich ilość oraz podział,
rodzaj użytego emulgatora,
stopień temperowania.

Temperatura
magazynowania: 12-18°C
Wilgotność powietrza:
75-85%.
Temperatura poniżej 10°C
powoduje siwienie masy,
natomiast temperatura
powyżej 20°C będzie
sprzyjała migracji tłuszczu
na powierzchnię produktu.

dzący pralina jest gotowa.

Błędy i ich przyczyny w produkcji nugatu
Wydzielanie się tłuszczu z nugatu:
niewłaściwe temperowanie,
niewystarczająca homogenizacja,
zbyt silne wahania temperatur,
za mało emulgatora.
Gorzki posmak:
za wysoki udział skorupek, ewentualnie gorzkich migdałów.
Piaskowa konsystencja:
masa za grubo zmielona przez walce,
przegrzany nugat (denaturacja białka przy temperaturze powyżej 65°C).
Krusząca się masa:
złe temperowanie,
za wysoki udział wody,
za wysoka temperatura składowania.

e
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pochodzenia i rodzaju orzechów,

Nugat w kostce
– optymalne warunki
przechowywania

W porównaniu do nadzień fondantowych czy marcepanowych
nugat jest w tej kwestii bardziej wymagający. Urządzenia formujące muszą być zaopatrzone w dopływ wody, która w obudowie
jest podgrzewana, ułatwiając formowanie nugatu. W zależności od
zastosowanej matrycy na urządzeniu praliny nugatowe mogą mieć
różne kształty, a ich długość można określić poprzez odpowiednie
ustawienia noża. Odpowiednio formowane nadzienie nugatowe
trafia do kanału chłodzącego, skąd wpada pod strumień czekolady
w maszynie oblewającej. Po ponownym przejściu przez kanał chło-

listopad 2012

r

32

Kolor i smak nugatu zależą od:

Formowanie pralin nugatowych

a

Masa orzechowa
Do produkcji nugatu używa się obranych,
następnie uprażonych i bardzo rozdrobnionych
w specjalnie do tego celu przeznaczonych
młynkach bądź kutrach orzechów laskowych lub
jedynie słodkich migdałów. Zawartość w nugacie
już około 2% gorzkich migdałów może psuć jego
nutę smakową. Orzechy włoskie nie znalazły
zastosowania w produkcji nugatu ze względu na

Walcowanie i konszowanie
Cała ta mieszanka jest kierowana
na walce, których zadaniem jest
zmniejszenie rozmiarów jej cząsteczek do wielkości poniżej 30 µm. Po
przejściu przez walce masa trafia do
konszowania, gdzie dochodzi do jej
uszlachetnienia i ujednolicenia. Proces
ten przebiega w temperaturze poniżej
65°C w czasie od 4 do 8 godzin. W celu
otrzymania bardziej wyrazistego smaku
można zastosować dodatek przypraw,
np. waniliny.

Temperowanie
W ten sposób przygotowany nugat
nadaje się do dalszej obróbki, a mianowicie do chłodzenia w warunkach
kontrolowanych. Proces ten, nazywany
fachowo temperowaniem, odbywa się
w maszynie temperującej i jest przeprowadzany w temperaturze 16-26°C.
Proces temperowania nugatu ma taki
sam cel jak temperowanie czekolady
– ma zabezpieczyć przed powstawaniem niepożądanych kryształków tłuszczów w masie, a w efekcie ich wykrystalizowaniu na powierzchni produktu
w postaci siwego nalotu. Odbywa się
on jedynie w niższych temperaturach
w porównaniu do temperowania czekolady ze względu na rodzaj tłuszczów
występujących w orzechach. Poddany
temu procesowi nugat może być wykorzystywany jako nadzienie do pralin
czy też stanowić wypełnienie figur
czekoladowych lub tabliczek czekolady.

m

Tradycyjna produkcja nugatu

podwyższoną zawartość kwasu linolowego, który ulega szybkiemu jełczeniu.
Do wymagań stawianych orzechom
należą m.in. odpowiednia zawartość
wody (5-7% przed prażeniem) oraz brak
aflatoksyn. Do przygotowanej w ten
sposób „masy orzechowej” dodaje się
cukier puder, mleko w proszku, masę
kakaową i lecytynę.

a

Rozróżniamy dwa rodzaje nugatu,
a mianowicie nugat z dodatkiem zmielonych orzechów oraz biały nugat.
Biały nugat w zależności od regionu ma też
różną recepturę i nazwę. We Francji określany
jest jako Nougat Montélimar, na Półwyspie
Iberyjskim – Turrón, a we Włoszech – Torrone.
Biały nugat jest jasną, ubitą, piankowatą masą
z cukru, syropu glukozowego, białka i miodu,
który w swoim składzie może zawierać również
kandyzowane owoce, migdały, orzechy czy
pistacje. Jego konsystencja może być miękka lub
półtwarda. Ze względu na możliwość tworzenia
pralin bardziej interesujący jest nugat z dodatkiem zmielonych orzechów. Jeden ze szczególnie
popularnych tego typu nugatów to Nugat Gianduja, który produkowany jest z dodatkiem kakao
i zmielonych orzechów laskowych.

Nugat, który jest używany do produkcji pralin oblewanych czekoladą, wymaga odpowiedniej plastyfikacji. Celem tego procesu
jest uplastycznienie masy nugatowej, z której będzie możliwe
w późniejszym etapie formowanie odpowiednich kształtów. Kostki
nugatowe trafiają do ugniatarek, gdzie za pomocą specjalnych
mieszadeł są mieszane na przemian w prawo i w lewo, zapewniając równomierną konsystencję w całej masie. Plastyfikacja na
ogół nie powinna trwać krócej niż 24 godziny, a sam proces należy
powtarzać w regularnych cyklach co godzinę. Pojedynczy cykl nie
powinien trwać dłużej niż 2-3 minuty, gdyż zbyt długie plastyfikowanie nugatu może wywołać wydzielanie na jego powierzchni
tłuszczu, spowodowane powstawaniem ciepła mieszania, powodując w efekcie błyszczenie się całej masy. Z tego względu również
w tym procesie istotne są kontrola temperatury masy, która nie
powinna przekraczać 27°C. To jest też dobry moment, żeby nieco
„uszlachetnić” masę nugatową różnorodnymi dodatkami, np.
aromatem czy nibsami kakowymi. Po plastyfikacji nugat nadaje
się do formowania.

l

Mówisz nugat, myślisz orzech (z łac. nux). Laskowy lub słodki migdał.
W grę nie wchodzą orzechy włoskie ani gorzkie migdały. Ze względu
na żmudny i wymagający proces produkcji, a także na wysublimowany smak nugat stanowi jeden z najbardziej szlachetnych surowców
w branży cukierniczej. Obok marcepana, oczywiście.

k

Piotr Ławrowski

ABC pralin
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Kulisy produkcji
artykuł promocyjny

System powłok antyadhezyjnych DIBS
DuPont Industrial Bakery System (DIBS) to rozwiązanie przygotowane specjalnie dla piekarni przemysłowych. Istotą systemu DIBS jest nanoszenie na blachy i formy piekarnicze wysokiej jakości powłok,
które zapewniają odporność na wszystkie składniki ciasta chlebowego podczas wielu cykli piekarniczych.
Gwarantują też bezproblemowe wyjmowanie pieczywa z form i zsuwanie z blach.
Systemy powłok antyadhezyjnych
Teflon®, przeznaczonych dla piekarni przemysłowych, zapobiegają
tworzeniu się nagaru, minimalizują użycie
oleju czy tłuszczu, zwiększają wydajność
produkcji i mają większą trwałość (liczba
cykli piekarniczych). Bezpośrednie korzyści
płynące dla piekarni to m.in.: większa trwałość blach i form, wzrost wydajności produkcji oraz wyeliminowanie środków natłuszczających. Niestosowanie olejów i tłuszczów
w procesie wypieku sprzyja poprawie
wyglądu i jakości wyrobów, a jednocześnie
zmniejsza koszty czyszczenia i konserwacji. Wszechstronne badania dostawców
i użytkowników podkreśliły potrzebę posiadania wyposażenia łatwego w czyszczeniu
i konserwacji, a jednocześnie redukującego
ilość koniecznych wymian i minimalizującego kosztowne postoje produkcji.

4 grupy systemu powłok DIBS
Kluczową wartością systemu DIBS dla
piekarni przemysłowych jest dostępność
i wyselekcjonowanie najbardziej właściwego i trwałego w warunkach produkcyjnych
systemu powłok antyadhezyjnych. Przy
doborze powłoki bierze się pod uwagę
składniki ciasta, warunki procesu technologicznego, wielkość oraz kształt końcowego
wyrobu.
Firma DuPont oferuje 8 systemów powłok
DIBS Teflon®, przeznaczonych przede
wszystkim do wypieku chleba (pieczywa),
rogalików (croissantów) i pieczywa cukierniczego. System DIBS wyróżnia 4 grupy:
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Popraw jakość i zwiększ swoje zyski
Tunel spiralny Frigoscandia GYRoCOMPACT® może pracować jako:
komora rozrostu
tunel do chłodzenia
tunel do zamrażania
Główne cechy:
Unikalny pionowy ukierunkowany przepływ powietrza
Samonośna taśma FRIGoBELT® (bez bębna w środku)
Bardzo proste i efektywne mycie tunelu
Gwarancja najwyższej jakości produktów

DIBS F – system z przeznaczeniem
na blachy płaskie i blachy z małymi
zagłębieniami, jak blachy na rogaliki czy
hamburgery;
DIBS D – system z przeznaczeniem na
formy tłoczone, np. do chleba tostowego;
DIBS P – system z przeznaczeniem na
blachy perforowane: płaskie lub tłoczone, np. blachy bagietkowe;
DIBS S – system z przeznaczeniem
na formy specjalne, np. blachy do pizzy,
precli itp.

Licencjonowana
sprzedaż systemu DIBS
Wysokiej jakości system powłok DIBS
wymaga nie tylko profesjonalnej wiedzy,
ale również odpowiedniej jakości usług.
Dlatego stworzono tzw. DIBS International Partner Network, czyli międzynarodową sieć partnerów DIBS. Systemy powłok
DIBS są stosowane wyłącznie na blachach
i formach produkowanych i rozprowadzanych poprzez sieć licencjonowanych
sprzedawców (DIBS Marketers) lub nanoszone przez licencjonowane firmy (DIBS
Applicators) skupione w odrębnej sieci.

System DIBS działa w Europie, Australii
i Chinach, a do 2013 r. zostanie rozszerzony na inne regiony. DIBS Applicators
to licencjonowane firmy zajmujące się
nakładaniem powłok fluoropolimerowych,
które mają kompetencje, by dobierać
i nanosić jeden lub kilka systemów DIBS na
blachach i formach produkowanych przez
licencjonowanych sprzedawców (DIBS
Marketers) oraz by wykonywać usługi
re-coatingu tych wyrobów. Firmy muszą
przejść procedury kwalifikacyjne linii
i procesów produkcyjnych, prowadzone
przez DuPont wraz z corocznymi audytami
gwarantującymi zgodność z rygorystycznymi standardami.
Więcej na temat systemu DIBS na
www.dupont.com lub u przedstawiciela
firmy Technicoat (firma posiada licencję

Komora rozrostowa
Dokładna kontrola temperatury, kierunku przepływu powietrza oraz wilgotności
Wilgotne i hartowane powietrze zanim podane poprzez wentylator do strefy produktu co
zapewnia jednorodne warunki na całej szerokości taśmy i poprzez wszystkie zwoje taśmy
Niezależna kontrola wilgotności oraz temperatury zapewnia stałe warunki podczas fazy
rozrostu
Tunel do chłodzenia AdvAnTeCTM
Możliwość skrócenia wymaganego czasu przebywania (retencji) o 80% w stosunku do
tradycyjnego systemu spiralnego pracującego w temperaturze otoczenia
Kontrolowane chłodzenie niezależne od temperatury i wilgotności w hali produkcyjnej
zapewnia jednorodne warunki transportu produktu oraz dogodne warunki pracy dla obsługi
Tunel do mrożenia
Efektywny czas zamrażania dostosowany do rożnych produktów
Kompaktowy, zajmujący mniej miejsca niż tradycyjne tunele z bębnem
Piece Double D do produktów piekarniczych, cukierniczych, pizzy, gastronomii
Ciągłe - z technologią uderzeniową przepływu powietrza zapewniającą doskonała jakość
różnorodnych produktów. Możliwość wyposażenia w integralny system mycia CIP
Wsadowe - ze stołem obrotowym i generatorem pary

DIBS Qualified Applicator).
Technicoat Sp. z o.o.
ul. Krakowska 125, 43-512 Bestwina
www.technicoat.pl

John Bean Technologies Sp. z o. o.
Frigoscandia/DoubleD/Stein
Al. Komisji Edukacji Narodowej 53 m 4
02-797 Warszawa
Tel. 22 894 90 25, Fax 22 894 90 41
e-mail: Justyna.Zielinska@jbtc.com
www.jbtfoodtech.com
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badania sensoryczne

badania sensoryczne

Elżbieta Waniek

Tworzymy panel sensoryczny
W poprzednim wydaniu odpowiedzieliśmy na pytanie, co to są badania sensoryczne i w jakim celu są one
prowadzone. Żeby jednak efekt tych badań był wiarygodny, potrzebni są ludzie o odpowiedniej wrażliwości sensorycznej, którzy nie tylko potrafią „wyłapać” niuanse smakowe czy zapachowe, ale też umieją je
opisać. Jak zatem dobiera się ludzi do badań sensorycznych i jak zadbać o wysoką efektywność?
Badania sensoryczne to badania,
w których aparatem pomiarowym są
zmysły człowieka. Wydaje się oczywiste, że ich efekty są w dużej mierze zależne od
zespołu oceniającego, tzw. panelu sensorycznego. By badania sensoryczne nie były jedynie
subiektywną degustacją, należy przestrzegać
procedur i kryteriów wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających. Etapy tworzenia panelu
sensorycznego przedstawia schemat poniżej.
Rekrutacja, wstępne szkolenia i selekcja

Szkolenie w zakresie ogólnych zasad i metod

Selekcja kandydatów do poszczególnych celów

Monitoring sprawności sensorycznych

Możliwy dalszy trening na oceniających ekspertów

Nabór kandydatów
Pierwszym krokiem jest rekrutacja kandydatów
na oceniających. Liczba rekrutowanych osób
powinna być 2 lub 3 razy większa niż ostateczny skład panelu sensorycznego. Nabór można
przeprowadzić wśród pracowników zakładu lub
poza miejscem pracy. Rekrutacja kandydatów na
oceniających odbywa się przy pomocy ankiety
i wywiadu.
Do grupy docelowej nie mogą być zakwalifikowane osoby niedyspozycyjne, wykazujące małe

na skróty
Kto nie może należeć do panelu sensorycznego?
Testy na wrażliwość sensoryczną
Co to jest daltonizm smakowy?
Jak kontrolować dokładność
i powtarzalność wyników badań?
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zainteresowanie analizami sensorycznymi, o złym stanie zdrowia, szczególnie z dolegliwościami mogącymi
wpływać na zmysły, ze schorzeniami laryngologicznymi, dolegliwościami
układu pokarmowego, cukrzycą itp.
Osobom z alergią bądź awersją do
pewnych produktów umożliwia się
uczestnictwo w kolejnych etapach
selekcji. Należy jednak pamiętać, że
jako członkowie panelu sensorycznego nie powinni być dopuszczani do
badań produktów, których unikają.
W ankiecie odnotowuje się również
dane osobowe, wiek, płeć, wykształcenie, doświadczenie w analizach sensorycznych, palenie tytoniu.
Kiedy już wyłoniliśmy pierwszych
kandydatów, przechodzimy do etapu
selekcji, czyli oceny wrażliwości sensorycznej oraz zdolności do opisywania
i przekazywania odczuć sensorycznych.
W tej części osoby mające tworzyć
trzon panelu sensorycznego przechodzą przez szereg testów, jak: rozróżnianie barw, badanie wrażliwości na
substancje, które mogą występować
w produktach w małych stężeniach
(ocena wrażliwości na bodźce smakowe
i węchowe), analiza opisowa zapachu
i tekstury, metoda rozróżniania poziomów intensywności bodźca, metoda
wykrywania różnic bodźca, metoda
przyporządkowania. Tak rozbudowany
etap selekcji roboczo podzieliliśmy na
selekcję I oraz II stopnia.

Selekcja I stopnia – rozpoznawanie i opisywanie bodźców
Zdolność właściwego rozpoznawania barw może być sprawdzona
przez wykwalifikowanego optyka bądź
przy pomocy testu Ishihara. Jest to
zbiór tablic, na których widnieją koła

ułożone z różnych wielkości okrągłych
kropek różniących się barwą. Kropki
te tworzą cyfry widoczne dla ludzi
niemających kłopotu z rozróżnianiem
barw oraz niewidzialne dla osób z takim
problemem.
Sprawdzenie wrażliwości sensorycznej w zakresie smaku to podstawowe badanie, nazywane często
testem na daltonizm smakowy. Polega
na określeniu zdolności rozpoznawania
6 podstawowych smaków. W tym celu
kandydatom przygotowuje się serię
roztworów z substancjami wzorcowymi,
reprezentującymi określone rodzaje
smaków (tabela 1). W każdym zestawie
powtarza się niektóre roztwory oraz
wprowadza czystą wodę, tak aby ostatecznie otrzymać 9 do 15 próbek. W ten
sposób eliminujemy udzielanie odpowiedzi z dedukcji. Zaleca się płukanie ust
wodą pomiędzy ocenami, co pozwala na
unikanie przenoszenia wrażeń smakowych z jednej próbki na kolejną. Użyta
w tym celu woda powinna być identyczna z tą, której użyto do przygotowywania
testowanych roztworów. Za pozytywny
wynik testu na daltonizm smakowy
przyjmuje się zidentyfikowanie smaków
wszystkich ocenianych próbek.

kandydujących do zespołów oceniających
ustala się wartości:
progów wyczuwalności (minimalne natężenie bodźca sensorycznego wywołujące
wrażenie, którego jakości nie można jednak
jeszcze określić),
progów rozpoznania (minimalne natężenie bodźca sensorycznego pozwalające na
rozpoznanie odbieranego smaku).
Test, który temu służy, polega na prezentacji
oceniającym od 12 do 15 próbek o wzrastającym stężeniu substancji wzorcowej (D8D1). W trakcie kolejno testowanych próbek
zadaniem oceniających jest odpowiedź na
pytanie, czy bodziec jest wyczuwalny, czy
następuje przyrost stężenia oraz w którym
momencie następuje rozpoznanie smaku. Ze
względu na możliwość występowania zjawiska zmęczenia zmysłów, w trakcie jednej
sesji ocen zaleca się zbadanie wrażliwości na
co najwyżej 3 smaki. W rezultacie przeprowadzonych testów eliminuje się kandydatów
charakteryzujących się wysokimi progami,
a tym samym niską wrażliwością.

Kandydaci powinni również mieć zdolność do opisywania odczuwanych
wrażeń. Dlatego przeprowadza się
testy opisowe zapachu i tekstury.
Są one szczególnie istotne dla paneli
sensorycznych
przeznaczonych
do
wykonywania badań opracowywania
nowych produktów. W przypadku
testów opisowych zapachu najczęściej
stosowane są metody polegające na
wąchaniu substancji zapachowych,
naniesionych na watę lub bibułę filtracyjną i umieszczonych w bezwonnych,
nieprzezroczystych, zamykanych pojemnikach. Substancjami zapachowymi
mogą być czyste materiały olfaktometryczne (np. eugenol – reprezentujący
zapach goździków, octan izoamylu
– zapach bananowy, geosmin – zapach
ziemisty) bądź rozdrobnione naturalne
produkty żywnościowe, przyprawy,
napary itp. Zadaniem kandydatów
jest rozpoznanie i słowne określenie
jakości zapachów. Natomiast w testach
opisowych tekstury przygotowuje się

produkty żywnościowe zróżnicowane pod
względem gęstości, jędrności, soczystości, twardości, kruchości itp., a kandydaci
opisują charakterystyczne cechy tekstury.
Zaleca się, aby prezentowane próbki były
związane z zakresem oferty wytwarzanych
produktów w danej firmie. Odpowiedzi
kandydatów ocenia się według skali od 3
do 0 pkt, gdzie 3 punkty oznaczają prawidłową identyfikację, 2 i 1 punkt odpowiada
bliskiemu lub ogólnemu skojarzeniu, 0
oznacza brak lub błędną odpowiedź.
Kandydaci, którzy osiągną mniej niż 65%
możliwych do zdobycia punktów, nie są
kwalifikowani na oceniających w tego typu
testach.

Selekcja II stopnia
– analiza bodźców
Jeśli w zakładzie planuje się częste wykorzystywanie metody szeregowania, należy
zwrócić szczególną uwagę na testy rozróżniania poziomów intensywności bodźca.
Kandydatom prezentuje się w przypadkowej kolejności 4 próbki o zróżnicowanej
r
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Rodzaj smaku
Stężenie [g/l]
Substancja wzorcowa
Słodki

sacharoza

5,76

Słony

chlorek sodu

1,19

Kwaśny

kwas cytrynowy

0,43

Gorzki

kofeina

0,195

Umami

glutaminian jednosodowy

Metaliczny

siarczan żelaza (II)
siedmiowodny

0,595
0,00475

Tabela 1. Roztwory do oceny rozpoznawania
podstawowych smaków

W celu sprawdzenia indywidualnych
wrażliwości sensorycznych osób
MistrzBranzy.pl
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badania sensoryczne
intensywności określonej cechy (smaku, zapachu, tekstury
ocenianej doustnie lub barwy). Zadaniem oceniającego jest
uszeregowanie próbek według wzrastającej intensywności
danej cechy. Przykłady produktów, które można wykorzystać
w tym teście, podano w tabeli 2. Test zmysłu czucia należy
przeprowadzić w ciemności lub z zastosowaniem światła maskującego, by inne cechy produktów nie przeszkadzały w skupieniu
się na teksturze. Przystąpienie kandydatów do tego typu analiz
następuje po bezbłędnym szeregowaniu bądź przestawieniu
kolejności nie więcej niż jednej pary próbek znajdujących się
obok siebie.
Rodzaj
bodźca

Produkt

Stężenie w wodzie w
temperaturze pokojowej

Smak

kwas cytrynowy

0,1 g/l; 0,15 g/l;
0,22 g/l; 0,34 g/l

Zapach

octan izoamylu

5 ppm; 10 ppm; 2
0 ppm; 40 ppm

Tekstura

ciasto o zróżnicowanych proporcjach wody i mąki,
papier ścierny
o zróżnicowanej
szorstkości

Barwa

wzorcowe skale
barwne bądź
roztwory
o zróżnicowanym
stężeniu siarczanu
miedzi, chromianu
potasu

-

-

Tabela 2. Przykłady produktów stosowane w testach różnicowania poziomów intensywności bodźca

Do określenia zdolności kandydatów do wykrywania różnic
pomiędzy próbkami stosuje się metodę trójkątową. Polega
ona na prezentowaniu oceniającym 3 próbek, z których dwie są
identyczne, a jedna odmienna. Zadaniem jest wskazanie próbki
odmiennej. Przykłady substancji, które można zastosować,
są podane w tabeli 3. Warto również zorganizować badania
z wykorzystaniem produktów naturalnych (np. sok pomidorowy z dodatkiem 0,3 i 0,6% NaCl). Jeśli po kilku powtórzeniach
kandydaci nie wykrywają różnic, to wnioskuje się, że nie są
przydatni do tego typu testu.
Kolejnym testem stosowanym w etapie selekcji kandydatów
jest metoda przyporządkowania (patrz tabela 3). Test
przebiega dwuetapowo. Na wstępie kandydaci smakują lub
wąchają zestaw zakodowanych próbek. Następnie otrzymują
drugi zestaw, o liczebności próbek około dwukrotnie większej,
w którym część próbek jest taka sama jak w zestawie początkowym. Zadaniem kandydatów jest określenie, które próbki
są identyczne i opisanie odczuwanego wrażenia. Akceptacja
wyniku testu następuje przy nie mniej niż 80% prawidłowych
przyporządkowań.
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Stężenie w wodzie w temperaturze pokojowej [g/l]

Substancja

metoda
przyporządkowania

metoda wykrywania
różnic bodźca

Sacharoza

16

12

Kofeina

0,5

0,27

Kwas cytrynowy

1

0,6

Chlorek sodu

5

2

Tabela 3. Stężenia przykładowych substancji wykorzystywanych w metodzie
przyporządkowania i metodzie wykrywania różnic bodźca

Szkolenie
Kiedy już „wyłuskamy” kandydatów do naszego panelu sensorycznego, trzeba przeprowadzić odpowiednie szkolenia. Jest
to niezbędny etap, ponieważ wielu nowo zakwalifikowanym
osobom brak doświadczenia w tej dziedzinie. Ich sprawdzona, wysoka wrażliwość sensoryczna stanowi jedynie pewien
potencjał, któremu powinno towarzyszyć szkolenie, aby móc go
wykorzystać. Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Celem części teoretycznej jest zaznajomienie oceniających
z techniką, procedurami, metodologią, stosowaną terminologią
oraz wpływem czynników decydujących o dokładności wyników.
Zaleca się, aby ćwiczenia praktyczne były dostosowane do profilu produkcji firmy, tj. z użyciem próbek własnych produktów,
produktów reprezentatywnych dla danej branży, a szczególną
uwagę należy zwrócić na produkty głównych konkurentów.
Szkolenia mogą dotyczyć np. zasad posługiwania się
skalami
lub
ustalania
wyróżników
jakości
(profile).
Zwykle do szkolenia wybiera się metody takie same lub
podobne do tych, które mają być stosowane rutynowo.
W wyniku testów oraz etapu szkoleń okazuje się, że jedni
kandydaci są bardzo komunikatywni, z łatwością wyrażają swoje
odczucia sensoryczne, w związku z czym doskonale sprawdzają
się przy metodach opisowych, natomiast trudność sprawia im
np. szeregowanie intensywności bodźców. Dlatego ostateczne
kompletowanie osób do zespołu oceniającego powinno zakończyć się z ich przyporządkowaniem do konkretnej metody lub
metod.

Monitorowanie sprawności sensorycznej
Sprawność sensoryczna nie jest cechą stałą, dlatego należy ją
monitorować, czyli okresowo kontrolować dokładność i powtarzalność ocen każdej osoby panelu sensorycznego. Pozwala to
upewnić się, że nasz zespół jest wciąż tak dobry jak na początku, gdy go tworzyliśmy. Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia
powtarzalności wyników jest wprowadzenie do zestawu ocenianych próbek zakodowanej powtórzonej próbki bądź porównanie
wyników tej samej próbki w ramach dwóch sesji ocen. Prawidłowość wyników również można określić, porównując je z wynikami innych zespołów, uczestnicząc w badaniach biegłości lub
badaniach porównawczych. W sytuacji gdy wyniki sprawności
oceniających są niezadowalające, należy przeprowadzić szkolenie przypominające bądź odnaleźć źródła nieprawidłowości.

VIKAN SYSTEM HIGIENY
Profesjonalne rozwiązania
www.vikan.pl
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pieczywo premium

pieczywo premium

Andrzej Kujawiński, Fermis

Sekrety produkcji
dobrej kajzerki

Proces przygotowania ciasta
W procesie przygotowania ciasta istotne jest dobre jego wyrobienie
podczas miesienia przy zachowaniu stosunkowo niskiej jego temperatury.
Ważny jest również moment odciśnięcia znaku kajzerki – jeśli jest to dzielenie maszynowe, wówczas czas spoczynku ciasta przed znakowaniem jest
już zaprogramowany w maszynie. Natomiast dla uzyskania optymalnego
rysowania kajzerki konieczne jest odwrócenie kęsów znakiem do dołu, na
czas fermentacji końcowej.

Na proces produkcji dobrej kajzerki składa się kilka
szczególnie ważnych elementów:
1) składniki receptury,
2) proces przygotowania ciasta, sposób obróbki ciasta,
3) sposób fermentacji oraz wypiek.

fot.

Oryginalnie kajzerka była przygotowywana
z ciasta z dodatkiem słodu, na podmłodzie
pszennej, z niewielką ilością drożdży. Formowanie ręcznie polegało na pięciokrotnym zwinięciu
kęsa ciasta tak, żeby powstawał charakterystyczny
znak tworzący ładne pęknięcie podczas wypieku. Dziś
produkcja kajzerki odbywa się prawie całkowicie maszynowo, a znak jest nadawany przy pomocy odpowiedniego stempla. Sama bułka różnie bywa interpretowana
w sztuce piekarskiej, ale bez względu na tę różnorodność czy sposoby produkcji dobra kajzerka powinna się
wyróżniać następującymi cechami:
dużą objętością, ale płaskim kształtem,
ładnym znakiem kajzerki, ładnym pęknięciem rysy,
równomierną porowatością i pełnym miękiszem,
dobrym, wyraźnym smakiem i „charakterem” bułki,
delikatną, chrupiącą, ładnie wybarwioną skórką,
świeżością w chwili zakupu.

A ndrzej KujAwińsKi

Kajzerka doczekała się wielu „odmian”, a wygląd i smak są w zasadzie inne w każdej piekarni. Wielu
konsumentom ten rodzaj bułki wciąż kojarzy się z pieczywem luksusowym i świeżym. Charakterystyczny
pięcioramienny znak na skórce pszennej bułeczki to niemal symbol dobrej jakości, z którą wiążą się
odpowiednie procesy produkcji.

Ilość

na skróty
Cechy dobrej kajzerki
Drobne pieczywo typu premium – wybór surowców
Parametry procesu produkcji kajzerki
Intensyfikacja świeżości i smaku przez schładzanie
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Uwagi

100%

opcja: do 8% mąki w postaci
kwasu pszennego

Sól

1,5-1,7%

nadaje smak, stabilizuje ciasto
podczas fermentacji

Drożdże

4,5-5,5%

zalecana raczej większa ilość
drożdży i krótszy czas fermentacji

Woda

48-52%

ciasto raczej sztywniejsze, ilość
wody zależy od jakości mąki

1%

reguluje szybkość fermentacji,
wpływa na kolorowanie skórki

Tłuszcz
(margaryna lub masło)

2%

wpływa na delikatność skórki, poprawia smak, nadaje pełność miękiszowi

Ekstrakt słodowy

1-2%

wpływa na kolorowanie i delikatność skórki, poprawia smak

1%

poprawiają elastyczność ciasta, wiążą
wodę, zwiększają rozciągliwość,
poprawiają obróbkę ciasta, pozwalają
uzyskać ładną rysę kajzerki

1-2%

poprawiają kolorowanie skórki,
wpływają na smak, nadają
równomierny i pełny miękisz

Mąka pszenna typ 550

Składniki receptury
Podstawowa receptura ciasta na bułki kajzerki powinna
być wzbogacona o składniki poprawiające smak oraz
wpływające na dużą elastyczność i jednocześnie dobre
rozluźnienie ciasta. Poza wyborem właściwych surowców
trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę na dobrą jakość
mąki oraz dobór odpowiednich substancji dodatkowych
wpływających na odpowiednie cechy ciasta, dzięki
którym otrzymamy ładnie zarysowany znak na bułce.

Składnik

Cukier

Substancje dodatkowe
(emulgator, mąka guar,
środki spulchniające,
enzymy)
Inne: serwatka w proszku,
mączka słodowa, kwas
pszenny

Proces produkcji

Parametry

Czas mieszania ciasta

4 minuty wolne, 6-7 minut szybkie obroty

Temperatura ciasta

26-28°C

Dzielenie ciasta na kęsy, zaokrąglanie

–

Fermentacja ciasta przed znakowaniem

12 minut

Odciskanie znaku kajzerki

–

Fermentacja końcowa znakiem do dołu

45 minut, temp. 30-35°C, wilg. 75% R.H.

Wypiek

230-240°C, z zaparowaniem pieca

Sposób fermentacji i wypiek
Wymienione powyżej parametry procesu produkcji pozwalają już na
uzyskanie kajzerek o dobrej jakości, atrakcyjnym wyglądzie, pełnym miękiszu i dobrym smaku. Jednakże rozwinięte w ostatnich latach możliwości
techniczne w zakresie odraczania fermentacji i wypieku pozwalają jeszcze
bardziej poprawić świeżość i smak kajzerek.
Dużą popularnością cieszy się proces wstępnego zapiekania, zamrażania,
a następnie wypieku bułek w punktach sprzedaży. To rozwiązanie pozwala
na sprzedaż zupełnie świeżego, jeszcze ciepłego pieczywa przy jednoczesnym zachowaniu dużej elastyczności logistycznej i w piekarni, i w punktach wypieku oraz sprzedaży. Pod względem jakości produkt gotowy krócej
jednak utrzymuje świeżość (powtórny proces obróbki termicznej skrobi
podczas odpieku bułek powoduje jej szybsze starzenie) w porównaniu do
produktu świeżego, z tradycyjnego wypieku.

Trudniejsza organizacyjnie, ale gwarantująca lepszą
świeżość, jest metoda kontrolowanego schładzania
ciast. Niezależnie od sposobu obniżania temperatury
ciast można tą metodą uzyskać większą świeżość oraz
znacząco polepszyć smak, poprawić kolor oraz zwiększyć delikatność skórki.
Podsumowując, proces fermentacji końcowej uformowanych kęsów i ich wypieku można prowadzić na kilka
sposobów, które zostały przedstawione poniżej.
Fermentacja tradycyjna
Fermentacja tradycyjna

wypiek

zapiekanie
wypiek

mrożenie

Fermentacja kontrolowana z powolnym schładzaniem
schładzanie (zahamowanie fermentacji)
wypiek
Szybkie schładzanie (zahamowanie fermentacji)
fermentacja z rosnącą temperaturą
wypiek

Dobrej jakości kajzerki mogą stać się wizytówką
piekarni. W czasie zmieniającej się struktury spożycia
pieczywa sprzedaż bułki kajzerki – smacznego, niskokalorycznego pieczywa o jakości premium – może mieć
nadal tendencję rosnącą. Jednym z warunków sukcesu
jest jakość, uwarunkowana przez dobór odpowiednich
surowców i prawidłowy proces technologiczny, z opcją
wydłużania fermentacji ciasta i wypieku świeżych
bułek w punktach sprzedaży.
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nowość!
Kompaktowa maszyna stołowa
t a b l e d r o p DOMINA iTD
do wyklejania i dozowania ciastek kruchych,
biszkoptowo-tłuszczowych, bezowych i parzonych.

INTERTECH Michał W. Długosz
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 49
tel./fax +48 12 423 30 41
tel. kom. + 48 602 270 739
e-mail: biuro@intertech.net.pl

Idealna dla mniejszych i średnich
cukierni oraz gastronomii

www.cookiemachines.eu
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tutorial
Fot. 3

fot.

A nnA DArAż

tutorial
Na tym etapie również naklejamy pozostałe elementy uzupełniające: paski po
boku oraz duży kawałek rozwałkowanej
masy cukrowej, której miejsce znajduje
się powyżej klawiszy. Robimy również
rulonik z czarnej masy i przyklejamy go
nad klawiszami.

Przesuwaki, przyciski,
wyświetlacz
kowanej białej masy, przy użyciu kółka
do pizzy, wycinamy prostokąt. Następnie
zaznaczamy na nim klawisze i lekko nacinamy powierzchnię masy (fot. 3), pamiętając, żeby jej nie przeciąć.

Tort ponownie wkładamy do chłodni
i przygotowujemy drobne elementy,
które złożą się na wierną kopię syntezatora. Dzięki szablonowi szybciej dopa-

Fot. 9

Pozostałe
elementy
rozmieszczamy
w odpowiedniej odległości (fot. 10).
Fot. 10

Fot. 7

Czarne klawisze powinny mieć 3/5 długości
białych. W tym przypadku klawisze dokładnie wycinamy (fot. 4).

Anna Daraż, Pracownia Ciast i Tortów „Niezłe Ciacho”

Fot. 4

Jadalny Kurzweil

W oryginale syntezator Kurzweil składa się z 61 klawiszy z aftertouch Fatar TP 8 (cokolwiek to znaczy)
i wyświetlacza LED. Tym razem zamiast do gry posłużył nam za wzór tortu przygotowanego specjalnie
na urodziny fana muzyki elektronicznej. Z naszej wiernej, choć nie najwierniejszej, kopii nie wydobyliśmy
żadnego dźwięku, ale sprawiliśmy wiele frajdy solenizantowi. Jeszcze więcej radości dostarczyło przygotowanie tego muzycznego ciacha.
W całej zabawie nie chodzi o odwzorowanie
dokładnej liczby klawiszy czy wszystkich przycisków znajdujących się na panelu syntezatora,
jednak pewna wierność oryginałowi musi być
zachowana. Dlatego oprócz pysznego tortu
w kształcie prostokąta i 3 kolorów masy cukrowej: czarnego, białego i niebieskiego, dobrze jest
się zaopatrzyć w zdjęcie prawdziwego Kurzweila.

Fot. 1

Rozwałkowaną czarną masą cukrową (fot. 1)
oblekamy tort i wstawiamy do chłodni. Nie tracąc
z oczu zdjęcia syntezatora marki Kurzweil, zabieramy się do zrobienia klawiszy, pokręteł, przycisków i przesuwaków, bez których trudno sobie
wyobrazić kultowy instrument.

Fot. 2

Klawisze
Do przygotowania czarno-białej imitacji klawiszy
potrzebujemy masy na figurki, czyli gum paste,
a także metra lub linijki, żeby starannie odmierzyć
poszczególne elementy (fot. 2).
Białe klawisze powinny zajmować powierzchnię
mniej więcej 7/8 długości tortu. Z grubo rozwał-
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sujemy odpowiednie proporcje uformowanych elementów; łatwiej nam będzie
też rozplanować ich umiejscowienie na
wyznaczonej powierzchni (fot. 7).

Tak przygotowane elementy warto odstawić do obeschnięcia i tym samym do
Fot. 5

Sugarcrafting
z Anną Daraż
Sugarcrafting to
moja pasja, która pozwala mi spełniać nie
tylko własne, ale
przede wszystkim
cudze marzenia.
Z cukrowych mas plastycznych
można stworzyć bajkowy świat,
który ogranicza wyłącznie ludzka
wyobraźnia. Co więcej, sugarcrafting pobudza wyobraźnię, inspiruje,
dlatego trudno się znudzić tym
stylem. Od tego wydania serdecznie
zapraszam Czytelników MB do
odkrywania ze mną tajemnic tego
najcudowniejszego stylu dekorowania, którego możliwości są
nieograniczone.
Pozdrawiam,
Ania Daraż,
Pracownia Ciast i Tortów
„Niezłe Ciacho”

Niektóre z nich będą miały pod sobą napisy – warto to wziąć pod uwagę podczas
rozkładania poszczególnych przycisków.
Za pomocą cienkiego pędzelka nanosimy
biały barwnik (fot. 11). Można użyć gotowego barwnika w żelu lub zastosować barwnik

Prostokątne kawałki masy gum paste
mocniej nacinamy w połowie, natomiast
delikatnie zaznaczamy kreski po obu
stronach, by całość przypominała orygiFot. 8

Fot. 11

w proszku. Według mnie barwniki w proszku są lepsze do pisania po torcie; poza tym
w wypadku koloru białego uzyskujemy dużo
lepszy efekt.

usztywnienia – takie klawisze łatwiej się
nakleja (fot. 5).
Wyciągamy nasz tort z chłodni i przyklejamy klawisze na jego powierzchnię (fot. 6).
Fot. 6

nalne przesuwaki (fot. 8). Wzorując się
na rzeczywistości, formujemy kolejne
przyciski czy pokrętło.
Specjalnym dłutkiem robimy nacięcia
na lewej części naszego syntezatora
(fot. 9).

Jeszcze tylko wypisujemy imię naszego
solenizanta na niebieskim „wyświetlaczu”
i nanosimy nabłyszczający płyn spożywczy
na powierzchnię klawiszy.

Więcej inspirujących
pomysłów szukaj na
www.niezleciacho.com
MistrzBranzy.pl
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technolodzy Adam Bednarski i Ryszard Stojanowski, Pfahnl

Kapuśniaczki
CIASTO NA KAPUŚNIAKI

Garowanie: ok. 25 min.

4 kg ciasta maślanego HTK

Czas wypieku: ok. 25 min w temp. 180200°C.

6 kg mąki pszennej typ 500
0,3 kg drożdży
4,8 l zimnej wody

WSKAZÓWKI

FARSZ
Gotowana kapusta kiszona, grzyby,
cebula, pieprz i sól do smaku.

PRZYGOTOWANIE
Składniki połączyć i dokładnie wymieszać. Gotowe ciasto (15 kg) wałkować
3 x 3 z margaryną listkującą (4 kg).
Kęsy ciasta: ok. 5 dag, nadzienie:
ok. 2 dag.
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Ciasto po rozwałkowaniu powinno być
dobrze schłodzone; zawinięte w folię
najlepiej włożyć do chłodziarki
na minimum pół godziny.
Przy formowaniu kapuśniaczków
brzegi posmarować wodą,
żeby lepiej się sklejały.

Wierzch uformowanych
kapuśniaków posmarować
roztrzepanym jajkiem
i posypać kminkiem – uzyskamy bardzo
apetyczny wygląd.
Dobry efekt daje przesmażenie farszu.
Przed nadziewaniem farsz powinien być
wystudzony.

Dawn Foods Poland

Marchewkowe ciasto

Dawn Carrot Cake-Mix to mieszanka przygotowana według oryginalnej amerykańskiej receptury. Ułatwi przyrządzenie pysznego ciasta marchewkowego o bogatym, zrównoważonym smaku.
Dodatek świeżo startej marchewki pozwoli przedłużyć świeżość i wilgotność naszego produktu.

Ciasto marChewkowe

Krem maślany

2000 g Dawn Carrot Cake-Mix

130 g SUCREA® YogurtFill

860 g wody

370 g wody

90 g oleju

35 g cukru pudru

500 g tartej marchewki

350 g masła

180 g orzechów włoskich
250 g okruchów ciasta
Dawn Carrot Cake-Mix wymieszać dokładnie z wodą i olejem.
Przez minutę mieszać na wolnych obrotach, a następnie przez
3 minuty na średnich obrotach, aż ciasto zgęstnieje. Ostrożnie
dodać startą marchew i orzechy. Wyłożyć na blachę, posypać
równomiernie okruchami ciasta. Piec w temperaturze 190°C
przez 30-35 minut. Po schłodzeniu ciasto obrócić.

Ubijać YogurtFill, cukier puder i wodę przez 2 minuty i odstawić
na chwilę. Dodać masło i ponownie ubijać. Rozsmarować krem
na schłodzonym spodzie ciasta i nadać charakter powierzchni
skrobką (grzebieniem). Udekorować pastą z marchwi i migdałów.

MistrzBranzy.pl
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Lekkanapizza
pszennym zakwasie
ReceptuRa na ciasto
(na 4 Pizze o średniCy 40 Cm)
1500 g mąki pszennej typ 500
800-900 g chłodnej wody,
w zależności od wodochłonności mąki
60 g wysuszonego zakwasu pszennego
m40 Böcker
6 dag drożdży
2 dag soli

pRzygotowanie
Mąkę, zakwas pszenny, olej, wodę
i drożdże mieszamy przez 4-6 min na
wolnych obrotach, następnie 6-8 min
na szybszych obrotach, w zależności od
typu miesiarki. Sól dodajemy podczas
drugiego etapu mieszania. Ciasto
odstawiamy w ciepłe miejsce. Po 20
min ponownie przebijamy i dzielimy na
4 części. Owijamy w folię spożywczą

mistrz Branży

typu stretch, w której leżakuje przez
ok. 20 minut.
Kęsy ciasta formujemy na okrągłe
placki. Po 5 min spoczynku wałkujemy
i dekorujemy.

DekoRowanie

3 dag oleju
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Ważna jest kolejność nakładanych
składników. Najpierw rozsmarowujemy
niezbyt grubą warstwę sosu pomidorowego (np. Pudliszki), następnie posypujemy tartym żółtym serem i dopiero
wtedy nakładamy wybrane surowce, jak
szynka, pieczarki, pomidory lub papryka, według upodobania.

Ilość wody potrzebna do ciasta jest uzależniona od wodochłonności mąki. Temperatura
wody to 4-8 oC.
Sól dodajemy do ciasta podczas mieszania
na szybkich obrotach.
Ser mozzarella warto połączyć z innymi
rodzajami serów, np. gouda. Dzięki temu nie
tylko zaoszczędzimy, ale też zyskamy nowy
smak.

Tak
przygotowaną
pizzę
poddajemy fermentacji przez 40 minut.
Odpiekamy w nagrzanym piecu w temp.
220-240°C przez 15-20 minut.
Piotr Burzawa,
Piekarnia-Cukiernia Buła
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cukiernik Krzysztof Wysłucha
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Piotr Burzawa,
Piekarnia-Cukiernia Buła
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Z jarzębiną i kasztanem
Ta propozycja tortu nie jest lekka, łatwa i przyjemna. Z lekkości należy wymienić lekko goryczkowo-kwaśny posmak jarzębiny, zabarwionej delikatnie żubrówką. Do tego doszedł słodki kasztan.
To połączenie kontrastów zadowoli ludzi ceniących sobie wytrawny smak.

Surowe owoce jarzębiny nie są jadalne i to
wcale nie jest zasługa gorzkiego smaku, ale
zawartości trującego składnika (kwas parasorbinowy). Wystarczy jednak przemrożenie owoców lub ich zanurzenie na chwilę
we wrzątku, żeby pozbawić je trujących
właściwości i tego charakterystycznego
smaku. Kiedy niekorzystny składnik zostanie dezaktywowany, jarzębina otwiera przed
nami całe swoje bogactwo witamin: C, E,
P, K, PP, nieco witaminy A oraz dwa razy
więcej karotenu niż marchew. Pozytywnie
działa na serce i naczynia krwionośne.
Zaleca się ją osobom mającym problemy ze
wzrokiem.
Co do drugiego składnika naszego tortu, nie
zamierzamy polemizować ze stwierdzeniem,
że „najlepsze kasztany są na placu Pigalle”. Na szczęście w naszych sklepach też
można kupić kasztany jadalne – w postaci
naturalnej, do bezpośredniego spożycia,
kandyzowane lub w postaci kremu czy
purée. Warto się do nich przekonać, bo są
nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Kasztany
jadalne zawierają dużo skrobi, cukru, białka
i tłuszczu. Znajdziemy w nich kwas jabłkowy i cytrynowy, lecytynę, witaminy B, C
oraz PP i K, potas, siarkę, magnez i żelazo.

ReceptuRa na 2 toRciki

Ganache

Ciasto piernikowe

250 g śmietany

250 g Eco Trade Super Piernik

500 g Provenda Dark

50 g oleju

pRzygotowanie

100 g jaj
70 g mleka
Wszystkie składniki mieszamy na wolnych
obrotach i wypiekamy w rancie o średnicy
20 cm w temperaturze ok. 180°C.

Żelka jarzębinowa
500 g przecieru jarzębinowego – do nabycia w sklepach ze zdrową żywnością
25 g żelatyny

Odpieczone ciasto piernikowe przekroić
na 4 blaty. Ułożyć w rancie o śr. 22 cm.
Przesmarować pierwszy blat kremem
Eco Trade Musso Orzechowe i nałożyć
żelkę. Schłodzić. Następnie nałożyć
mus kasztanowy oraz blat ciasta piernikowego. Powierzchnię tortu wyrównać
musem, a następnie zmrozić. Oblać
tort ganache’em. Udekorować według
własnej inwencji.

30 g wody
90 g żubrówki
Przecier jarzębinowy łączymy z żubrówką,
a następnie z rozpuszczoną żelatyną.

Mus kasztanowy
500 g bitej śmietany
600 g kremu z kasztanów jadalnych
20 g żelatyny
30 g wody
Ubitą śmietanę łączymy delikatnie z kremem
kasztanowym.

cukiernik
Krzysztof Wysłucha

MistrzBranzy.pl
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Torcik

ReceptuRa na 6 sztuk, Rant 16 cm

technolog Sławomir Bzowski, Eco Trade

Paszteciki

Blaciki czekolaDoWe
750 g Makao

z farszem jarskim

1500 g mąki pszennej typ 550
40 g drożdży
1 l wody
500 g margaryny Puff Pastry
(do przewałkowania)
100 g posypki SUPER DEKOR (do dekoracji)

Wszystkie składniki połączyć i miesić:
przez 3 min na wolnych obrotach, 5 min
na szybkich.
Następnie ciasto rozwałkować na
grubość 10 mm. Na 2/3 kładziemy
margarynę Puff Pastry, składamy ciasto
na 3, wałkujemy – proces ten powtarzamy trzykrotnie. Między wałkowaniami ciasto powinno odpocząć w chłodni
przez 10 min.

FaRsz JaRski
luB Pieczarkowy
500 g farszu
300 g margaryny 80%
0,75 l wody

technolog Sławomir Bzowski,
Eco Trade
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Połączyć farsz, roztopione masło oraz
zimną wodę i dokładnie wymieszać.

285 g oleju
225 g jaj
150 g wody

Odstawić w chłodne miejsce na ok.
15 min.

Wszystkie składniki łączymy na wolnych
obrotach ok. 3 min. Następnie wylewamy ciasto do rantów o średnicy 16 cm
i wypiekamy w temperaturze 180°C
przez ok. 20 min.

pRzygotowanie

Żelka z czerwonej porzeczki

Ciasto wałkujemy na grubość ok. 4
mm i wycinamy pasy o szerokości ok.
10 cm. Na środku pasów, przez całą
ich długość, nakładamy farsz za
pomocą rękawa cukierniczego. Brzegi
ciasta smarujemy jajkiem, a następnie całość zwijamy tak, aby ciasto
skleiło się dobrze. Tak utworzony
wałek lekko spłaszczamy i smarujemy jajkiem. Wykrawamy paszteciki
o długości ok. 4 cm, dekorujemy
posypką SUPER DEKOR.
Pozostawiamy do fermentacji końcowej na ok. 30 min. Wypiekamy przez
ok. 15 min w temperaturze 220°C.

480 g Czerwonej porzeczki

ReceptuRa podstawowa
500 g mieszanki wypiekowej Ślązak

araon
F
16 g kakao

pRzygotoWanie

45 g wody

6 blatów czekoladowych wkładamy do rantów
o średnicy 16 cm. Przeciągamy je cienką
warstwą Musso Czoko, układamy żelki owocowe
o średnicy 14 cm i pokrywamy również cienką
warstwą kremu śmietanowo-czekoladowego.
Układamy wałki z rolady. Pozostałą częścią
kremu śmietanowo-czekoladowego dokładnie wypełniamy wolne przestrzenie równo
z rantem i zamrażamy.

Wszystkie składniki wymieszać na wysokich obrotach przez 5 min. Kakao połączyć z wodą i dodać do przygotowanej
masy pod koniec ubijania. Masę wyłożyć
na blachę o wymiarach 60 cm x 40 cm.
Wypiekać w temp. 230°C przez ok. 5-7
min.

naDzienie czekolaDoWe
600 g Musso Czoko
100 g masła

300 g wody
150 g cukru
18 g Super żelu
Zagotować owoce, cukier i wodę. Po
zagotowaniu dodać Super Żel i wymieszać. Żelkę wylać do 6 rantów o średnicy
14 cm i schłodzić.

RolaDa kakaoWa

Musso Czoko i masło napowietrzyć.
Tak przygotowaną masę rozsmarować
na wypieczonej roladzie. Ciasto pociąć
wzdłuż na paski o szerokości 3 cm. Zrolować po 2 paski. Takim sposobem powinno
wyjść 6 wałków. Wszystko schłodzić.

kRem
śmietanowo-czekoladowy
1200 g śmietany 30%
300 g wody

300 g Super Rolady

240 g Stabilizatora czekoladowego żelatynowego

250 g jaj

Do ubitej śmietany dodać stabilizator
uprzednio wymieszany z wodą.

90 g wody

Tak przygotowane torty wykańczamy rozpuszczoną polewą Musso Czoko i dekorujemy
elementami z polewy czekoladowej PROVENDA
EXTRA DARK.

Cukiernik Eco Trade
Daniel Waliszewski

MistrzBranzy.pl
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Krzysztof Fot, Roman Gużda, firma Credin

Credi Pizza
ReceptuRa podstawowa

100 g świeżych drożdży

Wierzch ciasta posmarować Napoli
Sosem. Ułożyć dodatki według uznania, posypać serem i oregano.

100-200 g oleju

Garowanie: ok. 30 minut

1000 g mieszanki Credi Pizza Koncentrat 50%
1000 g mąki pszennej typ 550

1100 g wody

Pieczenie: ok. 12 minut w temperaturze 230-220°C bez pary.

pRzygotowanie
Wymieszać wszystkie składniki razem przez 2 minuty
na wolnych obrotach i 8 minut na szybkich przy użyciu
haka lub spirali.
Temperatura ciasta: ok. 25°C
Rozwałkować około 1100 g ciasta na pizzę do grubości
3 mm i umieścić na blasze (600 x 460 x 20 mm).

Pokroić na kawałki, ok. 15 szt.

ReceptuRa napoli sos
200 g mieszanki „Napoli Sos”
1000 g wody

pRzygotowanie
Wymieszać wszystkie składniki do
uzyskania jednolitej konsystencji.
Pizzę należy
smarować przed
wypieczeniem.

Krzysztof Fot, koordynator ds. sprzedaży,
oraz Roman Gużda, technolog firmy Credin
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Polecane produkty
Credi Pizza Koncentrat 50%
jest przeznaczony do wypieku
tradycyjnego włoskiego pieczywa
pszennego typu pizza. Charakterystyczne pulchne ciasto wzbogacone
o aromatyczne przyprawy, takie jak
oregano, cząber i bazylia, nadają
wypieczonej pizzy oraz pizzerkom
niepowtarzalny smak i aromat,
niczym w prawdziwej włoskiej
pizzerii.
Napoli Sos (koncentrat do produkcji sosu pomidorowo-warzywnoziołowego) jest skomponowany
ze starannie wyselekcjonowanych
suszonych pomidorach oraz
specjalnie opracowanej mieszance
suszonych warzyw i przypraw, tj.
papryka, czosnek, cebula i oregano.
Charakteryzuje się wyważonym
słodko-kwaśnym smakiem o pikantnej nucie.

?
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Michał Rusek, www.MarketingDlaCiebie.pl

Michał Rusek

Patent

na zwiększenie sprzedaży
Dobry klient to lojalny klient, który wraca do nas, bo to mu się opłaca. Przyglądając się działaniom
znanych piekarni, cukierni oraz kawiarni, nietrudno zauważyć, że jednym z narzędzi marketingowych są
dobrze przygotowane programy lojalnościowe.
W ostatnim wydaniu MB opublikowaliśmy artykuł analizujący poziom
marketingu w branży piekarskocukierniczej w Polsce. Aby wesprzeć Państwa
w zakresie marketingu, zaproponowaliśmy,
aby każdy Czytelnik skontaktował się z nami
i byśmy wspólnie przeanalizowali działania
marketingowe oraz ich skuteczność. Nie
spodziewaliśmy się, że odzew będzie aż tak
duży! Dziękujemy za kontakt i zainteresowanie. Wielu z Państwa podpowiedzieliśmy gotowe, korzystne rozwiązania marketingowe.
Jedną z propozycji było opracowanie programu lojalnościowego – karty stałego klienta.
Dziś przeanalizujemy krok po kroku program
lojalnościowy jako przykład jednej z metod
generowania trwałego obrotu. Jakie są
podstawowe korzyści? To przede wszystkim
prosty sposób, by zbudować trwałą i dochodową relację z klientem, zapewniając jednocześnie regularność wykonywanych zakupów. Nie
zapominajmy również o ujęciu ekonomicznym,
gdzie z reguły koszty marketingowe przeznaczone na zdobycie nowego klienta są dużo
wyższe niż sprzedaż jednostkowa. To dlatego
stała sprzedaż jest tak ważna. Wówczas koszty
marketingowe przekładają się na maksymalne
wykorzystanie zasobów klientów, w efekcie
czego stają się korzystną inwestycją, która
zwraca się z nawiązką.

Dlaczego warto?
Przede wszystkim dlatego, by zapewnić sobie
byt na rynku. Pamiętajmy, że konkurencja nie
śpi i jeśli nie zrobimy tego jako pierwsi, to
prędzej czy później ten element marketingowy

na skróty
Dlaczego warto stosować program lojalnościowy?
Krok po kroku: jak przygotować program
Dlaczego wybieram Empik Cafe zamiast Starbucks’a?
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przygotuje konkurencja, a to
wpłynie na utratę naszych
klientów. Po co więc ryzykować i nerwowo czekać, aż
czarny scenariusz się spełni,
skoro przygotowanie programu lojalnościowego jest tak
proste? Tym bardziej, jeśli
weźmiemy pod uwagę, że
budowanie trwałych relacji
z klientem w dzisiejszych
czasach jest bardzo istotnym
elementem handlowym. Prawidłowa relacja zapewnia
nam ciągłość zbytu wśród
grupy klientów, którzy sami
do nas przychodzą, bez
dodatkowych
nakładów
finansowych na reklamę. Jest
to również korzystne z tego
względu, że nakład pracy
oraz inwestycji jest bardzo
niski w stosunku do efektów,
które można uzyskać.

Na kim się wzorować?
Najlepiej
na
markach,
którym
program
lojalnościowy
zapewnia
stały napływ klientów z miesiąca na
miesiąc. To narzędzie marketingowe
jest stosowane zarówno przez małe,
jak i duże firmy, również sieciowe:
stacje benzynowe, hipermarkety itp.
Zakres oferty, która nas interesuje,
to oczywiście wszelkie lokale oferujące produkty piekarsko-cukiernicze,
ale również kawę, napoje, desery,
koktajle, kanapki itp. Jednym słowem
– wszystkie produkty spożywcze
konsumpcji zarówno w lokalu, jak i na
wynos. W naszej branży taki program
stosują np. Empik Cafe czy Grycan,
gdzie przy regularnych zakupach
otrzymujemy coś ekstra.

samych produktów, przykładowo kawy,
jedenastą kawę klient otrzymuje gratis.
Drugą metodą jest przeliczenie na
cenę, które sprawdza się, jeśli oferujesz
szeroki zakres asortymentu. Wówczas
przy zakupie na kwotę np. 3 zł klient
dostaje małą pieczątkę. Przy zakupie
za 5 zł otrzymuje dużą pieczątkę. Dwie
małe pieczątki są równoznaczne jednej
dużej. Po uzbieraniu dziesięciu dużych
pieczątek zakupy na kwotę 5 zł klient
otrzymuje gratis.

Krok nr 2
Dokonaj obliczeń, po ilu zakupach i na
jaką kwotę jesteś w stanie przeznaczyć
następne zamówienie gratis dla klienta.
Czy jest to taka kwota, jak na przykładzie powyżej, czyli 5 zł, a może powinna
wynosić ona 15 zł? Czy kolejne gratisowe zakupy klient otrzymuje po dziesięciu
zamówieniach, czy może po piętnastu?
Określ przejrzyste i klarowne zasady.
Przygotuj krótki i treściwy regulamin
w punktach, tak aby był zrozumiały dla
każdego. Ustal wizję tego, co chcesz
osiągnąć za pomocą programu.

Krok nr 3

Jak zacząć?
Wytłumaczę teraz krok po kroku, co
zrobić, aby przygotować kompletny
program lojalnościowy dla klientów, dzięki któremu obroty wzrosną i ustabilizują
się. Wymienię kilka elementów, których
należy się wystrzegać. Zdradzę też kilka
marketingowych sztuczek, które stosuję
na co dzień, dzięki czemu efekty będą
jeszcze lepsze. A zatem zaczynajmy.

Przygotuj listę wszystkich niezbędnych
elementów. Ustal wytyczne dla grafika,
zleć wykonanie projektu i druku kart
stałego klienta, pieczątek oraz wszystkiego, co jest niezbędne do wdrożenia
programu lojalnościowego. Karta lojalnościowa powinna umożliwiać przybijanie pieczątek w ramach zakupów. Na
odwrocie warto umieścić reklamę firmy
– zdjęcie, adres, mapę i krótkie hasło
reklamowe.

Krok nr 4

Krok nr 8

Przygotuj regulamin i umieść go w widocznym miejscu w sklepie, w menu itp. Regulamin możesz zamieścić również na firmowej stronie internetowej oraz wszystkich
stronach reklamowych, np. typu fanpage.
Przygotuj formularz do gromadzenia
danych osobowych klientów. Każdy klient,
który wypełni formularz, powinien podać
dobrowolnie numer telefonu, adres e-mail,
dane osobowe, datę urodzin. Przekazane
dane możesz wykorzystać do dalszych
działań marketingowych.

Obserwuj efekty. Prowadź analizy obrotu
i sprzedaży. Analizuj regularność pojawiania
się klientów. Obserwuj częstotliwość wydawania gratisów na podstawie kart, które powinna
odbierać ekspedientka wraz z przekazaniem
gratisowego produktu. Oceniaj skuteczność.

Krok nr 5
Przygotuj personel do nowej formy obsługi oraz poinformuj o zasadach. Zaprezentuj krótką procedurę postępowania,
informowania o karcie stałego klienta
z wykorzystaniem „języka korzyści”.
Przedstaw kryteria przekazywania karty
klientowi oraz procedurę wypełnienia
danych osobowych podczas przekazywania karty.

Krok nr 6
Zacznij promować kartę stałego klienta
na wszystkie możliwe sposoby. Informuj o możliwości jej założenia każdego
nowego klienta odwiedzającego lokal.
Obserwuj reakcje i zbieraj informacje
zwrotne. Gromadź formularze z danymi
osobowymi klientów i wprowadzaj je do
systemu komputerowego.

Krok nr 7
Wykorzystaj dane osobowe przekazane
przez klientów do dalszych działań marketingowych i budowania trwałych relacji.

Podam przykład na bazie własnego doświadczenia. W ciągu tygodnia pracy uczestniczę
w licznych spotkaniach z partnerami handlowymi, klientami itp. Zawsze umawiam się
na kawę w tym samym miejscu, ponieważ
– z biegiem czasu – dzięki temu otrzymuję
kolejną kawę gratis. W ten sam sposób działają inni klienci. Mając coś obiecane przy stałych
zakupach, robią je u Ciebie zamiast u konkurencji. Kontynuując wątek kawy, świetnym
przykładem jest wrocławski rynek, gdzie vis
à vis jest położony lokal Starbucks i Empik
Cafe. Jakość produktu oraz ceny są bardzo
podobne. Poziom obsługi, komfort i atmosfera
również są porównywalne. W opinii wielu ludzi
Starbucks jest lokalem bardziej reprezentatywnym i biznesowym, jednak najczęściej gdy
współpracuję z kimś blisko, wybieram Empik
Cafe, ponieważ korzystam z darmowych kaw
dzięki karcie stałego klienta.
Zdaję sobie sprawę, że wdrożenie takiego
programu, mimo że jest proste, może okazać
się niemałym wyzwaniem dla osób bez
doświadczenia w marketingu. Dodatkowo
w artykule nie zawarłem kilku skutecznych
technik, które potęgują budowanie relacji.
Chętnie przekażę je osobiście kolejnym
Czytelnikom, którzy skontaktują się ze mną
w tej sprawie.
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Rewolucyjna technika mRoźnicza dla piekaRnictwa
Mroźnia wózkowa firmy COOLANT Freezing
z innowacyjnym, energetycznie zoptymalizowanym systemem mrożenia produktów
w niskich temperaturach (do -70°C) bez
konieczności stosowania gazów ciekłych.
Zużycie tylko 0,75 kW energii elektrycznej
na 1 kW energii chłodniczej przy temperaturze powietrza w mroźni -32°C

Krok nr 1
Określ segmenty towaru i asortyment,
który będzie zaliczał się do programu
lojalnościowego. Ustal przelicznik towaru. Można opracować to na dwa sposoby: ustalając przelicznik produktowy lub
cenowy. Przy przeliczniku produktowym,
oferując wyrób swoim klientom, ustal,
że przy zakupie np. dziesięciu takich

Dlaczego
karta stałego klienta działa?

Wyłączne Przedstawicielstwo
w Polsce
Konrad Grudziński
Ul. Kapelanka 10/36
30-347 Kraków
Tel./Fax: +48 12 263 00 64
E-Mail: coolant@op.pl
Kom.: +48 502 745 045

Mroźnia wózkowa z podwójnym
systemem parowników

Oferujemy systemy spiralne, liniowe
i wózkowe.
Specjalizujemy się w mrożeniu pączków i Parownik z podwójnymi lamelkami
24/12mm
pieczywa.
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wirtualny sklep

Karolina Bartnik-Kura, DreamCommerce SA
Internet to nieskończone możliwości nie tylko dla graczy i poszukiwaczy wirtualnych przygód, ale także
dostępny dla każdego rynek. Cyberhandel to szybko rozwijająca się przestrzeń, w której mądry przedsiębiorca znajdzie dla siebie miejsce. My podpowiemy, jak to miejsce dobrze zorganizować, w krótkim cyklu o...

…e-commerce

dla początkujących (cz. I)
Niezależnie od tego, w jakiej branży
rozpoczniesz działalność w sieci,
zanim ruszysz, poszukaj sklepów
internetowych z tym samym lub zbliżonym
asortymentem. To świetny sposób na weryfikację własnych oczekiwań, analizę potrzeb
i możliwości – znacznie łatwiej będzie później
zmierzyć się z własną koncepcją. Jest to też
okazja do zastanowienia się nad obszarami,
w których możesz wypracować przewagę nad
konkurencją. Pamiętaj, że nie zawsze jest to
cena. Wartością sklepu internetowego mogą
(powinny) być też inne elementy, jak obsługa
klienta, czas dostawy, sposób pakowania itp.
Analizując rynek, popatrz na niego pod kątem
możliwości rozwoju. Sprawdź, czy jest popyt
na produkty, które chcesz sprzedawać, czy
jest możliwość rozbudowywania asortymentu, poszerzania oferty itd., czy wybrana
przez ciebie działalność ma przyszłość. Jest
to także czas na znalezienie odpowiednich
dostawców, hurtowników i nawiązanie współpracy i wynegocjowanie warunków dostawy.
Następnie zastanów się, jaką domenę wybrać,
jak stworzyć e-sklep i gdzie go ulokować.
Jeżeli nie bardzo wiesz, o czym mowa, albo
chciałbyś zaktualizować swoją wiedzę na temat

na skróty
Podstawy e-sklepu: wszystko, co powinieneś wiedzieć
o domenie, hostingu i skrypcie internetowym
E-sklep – wynająć czy mieć na własność?
Czy można stworzyć e-sklep za darmo?
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e-commerce, koniecznie
poniższy tekst.

przeczytaj

Od domeny do lokalizacji
Domena – to adres twojego e-sklepu,
czyli jeden z najważniejszych elementów e-działalności. Dobrze dobrana
domena powinna być prosta i łatwa
w zapamiętaniu. Dobrze jest również,
by nazwa kojarzyła się z oferowanym asortymentem, choć nie jest to
konieczne – często bowiem popularny
staje się sklep, którego nazwa nie ma
nic wspólnego z ofertą produktową.
Gdy wybierzesz domenę, sprawdź jej
dostępność. Wybierz też odpowiednią
„końcówkę” dla domeny. Najbardziej
popularne to .pl, .com, .eu – jeśli
wszystkie trzy są dostępne, kup je,
dzięki temu ograniczysz ryzyko, że
ktoś uruchomi sklep o zbliżonej nazwie.
Za domenę płaci się zwykle w systemie rocznym. Koszt zakupu nie jest
duży. Często można trafić na oferty
promocyjne, kiedy to cena wynosi
1 zł, zwykle jednak jest to kwota kilkudziesięciu złotych. Pamiętaj o corocznym odnawianiu domeny.

Hosting – oznacza fizyczną lokalizację twojego sklepu, czyli miejsce
na serwerze. Jest to jeden z najważniejszych elementów bezproblemowego prowadzenia e-sklepu. Firma
świadcząca usługę hostingową może
udostępnić miejsce na serwerze

współdzielonym z innymi użytkownikami
Internetu lub udostępnić serwer dedykowany, przeznaczony wyłącznie do twoich
potrzeb (jest to znacznie droższe rozwiązanie i najodpowiedniejsze dla sklepów
z bardzo dużym ruchem i zawartością).
Wybierając hosting, zwróć uwagę na
4 zasadnicze rzeczy:
transfer (powinien być jak najwyższy),
pojemność,
bazy danych
(brak ograniczeń ilościowych),
panel administracyjny.
Koszt hostingu na potrzeby sklepu to
wydatek od około 200 zł wzwyż w skali
roku, w zależności od potrzeb i wybranej
opcji.

Skrypt sklepu – to oprogramowanie internetowe, czyli to, co tworzy
twój e-sklep. Na rynku dostępne są
właściwie dwie opcje takiego oprogramowania:
bezpłatne
i
płatne.
Wśród bezpłatnych skryptów sklepu
internetowego najbardziej popularne to:
ZenCart, Magento (community edition),
PrestaShop, OpenCart, Quick.Cart i inne.
Zaleta takiego rozwiązania jest właściwie
tylko jedna – brak kosztów. Na dłuższą
metę rozwiązania te okazują się niewystarczające do sprawnego prowadzenia
e-biznesu. Często zawierają błędy, nie
są optymalizowane pod kątem wyszukiwarek internetowych. Owszem, można
wprowadzać w nich modyfikacje, np.

w postaci własnej grafiki, jednak oznacza
to już ponoszenie dodatkowych kosztów.
Problematyczne, w przypadku tego typu
oprogramowania, jest również wsparcie
techniczne – płatne lub trudno dostępne.
Jeśli nie jesteś przekonany do e-biznesu, potrzebujesz czasu na weryfikację,
określenie potrzeb, zebrania funduszy,
możesz zacząć od bezpłatnego oprogramowania. Większość płatnych skryptów
oferuje tzw. migrację, czyli przeniesienie zawartości sklepu z jednego na inne
oprogramowanie. Jest to już najczęściej
usługa płatna, dość pracochłonna dla
obydwu stron, ale możliwa.
Rozwiązanie płatne obejmuje dzierżawę,
wersję abonamentową i licencję na takie
oprogramowanie. W ramach abonamentu możemy wynająć wirtualną
przestrzeń sklepową od firmy zewnętrznej. Comiesięczna opłata abonamentowa waha się od kilkudziesięciu to kilkuset złotych w skali roku. Rozbieżność
jest bardzo duża, ponieważ dostawcy
oprogramowania często przygotowują
bardzo atrakcyjne promocje dla nowych
klientów, a także udostępniają różne
pakiety w zależności od potrzeb zakładanego biznesu.

Podst@wy dobrego
e-biznesu
zrób dokładne rozpoznanie rynku,
na którym chcesz działać,
stawiaj na jakość swoich produktów, a nie na niską cenę,
internetowy nie znaczy byle jaki;
porządne zapakowanie produktów
przy dostawie i szybka obsługa
gwarantują zadowolonych klientów,
którzy polecą twoje usługi swoim
znajomym,
znajdź szybkich i sprawnych
dostawców,
poszerzaj swój asortyment,
poszukuj nowości.
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oznacza, że
oprogramowanie kupujemy na własność.
Opłata jest wnoszona jednorazowo. W tym
wariancie usługa opieki technicznej oraz
aktualizacji jest dostępna okresowo (zwykle
przez rok), tak jest np. w oprogramowaniu
Shoper. Po tym czasie można wykupić tzw.
asystę. Zakup oprogramowania w postaci
licencji daje pewne dodatkowe możliwości, niedostępne przy abonamencie,
a mianowicie pozwala na indywidualne
modyfikacje zgodne z potrzebami kupującego (co może wynikać ze specyfiki branży, produktów itp.), dodawanie nowych

wirtualny sklep

@
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Znani dostawcy oprogramowania to
m.in.: Shoper, Home (Click Shop),
RedCart, iStore, IAI Shop, Sote.
Decydując się na rozwiązanie abonamentowe, zwykle wybieramy również
hosting i domenę u tego samego
dostawcy – rozwiązanie wygodne i rekomendowane. Dzięki temu można uniknąć
niepotrzebnych kosztów, co jest ważne
szczególnie na początku działalności
w sieci. Często także dostawcy oprogramowania mają bardzo atrakcyjne oferty
dla rozpoczynających swoją przygodę
z e-sklepem. Pierwszy krok do e-biznesu
nie jest więc obciążeniem finansowym.
Ta opcja ma wymierne korzyści. Po
pierwsze, oferuje dostęp do wsparcia
technicznego, po drugie, oprogramowanie
jest aktualizowane automatycznie, więc
wszystkie poprawki czy udoskonalenia
skryptu same się wgrywają. Istotne jest,
by wybrane oprogramowanie rozwijało się
wraz z naszym biznesem, rosnącymi potrzebami i naszą biegłością w obsłudze sklepu.
Inną zaletą oprogramowania abonamentowego jest jego gotowość do użycia
„od ręki”, co pozwala na rozpoczęcie
działalności bardzo szybko, bez zbędnego
czekania. Poza tym większość istniejących
skryptów na rynku pozwala na 1- lub 3tygodniowy okres testowy, co daje nam
szansę zorientowania się w możliwościach
systemu i naszych potrzebach. Warto
z tego skorzystać.

Licencja

@@@

funkcji czy zmiany w kodzie źródłowym.
Jeśli posiadamy swój serwer i spełnia on
wymagania techniczne oprogramowania,
sklep może być zainstalowany właśnie
tam. Wtedy nie ponowimy dodatkowych
kosztów związanych z hostingiem.

@

Rozwiązanie indywidualne to skrypt
sklepu stworzony od podstaw pod kątem
potrzeb zamawiającego. Rozwiązania tego
typu mogą w jakimś stopniu bazować na
gotowym systemie lub wykorzystywać
jego część. Wybór takiego rozwiązania
wiąże się ze sporymi kosztami, zwykle
od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy
złotych w zależności od funkcjonalności
i wykonawcy. Poza tym czas oczekiwania
na taką realizację jest dość długi – trzeba
się uzbroić w cierpliwość na kilka tygodni
albo nawet na kilka miesięcy.
Sklep w Internecie, wbrew pozorom,
wymaga dużych nakładów czasowych.
Jeżeli taki kanał dystrybucji jest dodatkiem do naszej „stacjonarnej” działalności, to musimy odpowiedzieć sobie na
pytanie, ile czasu możemy poświęcić na
ten sklep, czy w firmie będziemy mieli
osobę oddelegowaną do tej pracy czy też
będziemy prowadzić sklep samodzielnie.
Jeżeli nie mamy znajomego informatyka,
a sami mamy mało czasu oraz ograniczone środki finansowe, dobrym rozwiązaniem jest sklep internetowy w wersji
abonamentowej. Otrzymujemy stałe
wsparcie techniczne, dobieramy narzędzie odpowiednie do naszych możliwości
i potrzeb pod względem technologicznym
i finansowym, które jednocześnie, wraz
z powodzeniem inwestycji, możemy
rozwijać. Jeżeli natomiast mamy już
serwer i wiemy, że będziemy potrzebować niestandardowych rozwiązań dla
naszego e-sklepu, warto zastanowić się
nad zakupem licencji dożywotniej.

Ciąg dalszy nastąpi…
MistrzBranzy.pl
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wyjątkowe miejsca

PRODUCENT PRZYCZEP
I POJAZDOW SPECJALNYCH

do słodyczy – wiemy to my, wiedzą to osoby, które zajrzały do nas
raz i wciąż wracają, przyprowadzając nowe twarze.

Powrót manufaktury
Manufaktury słodyczy otwierają ostatnio osoby zupełnie niezwiązane z zawodem cukiernika. Tworzą niewielkie miejsca, gdzie
powstają artystyczne wprost wyroby. Cukierki, lizaki, muffinki,
ciasteczka dekorowane, ciasta domowe... W Cukierkowni, czyli

Ponad 65 lat doświadczeń w produkcji mobilnych punktów sprzedaży, pozwala nam na dostosowanie Państwa mobilnego punktu
sprzedaży do najwyższych wymagań i nowoczesnych standardów.

Olimpia Jakubczak-Choma, Cukier Lukier

Artystyczna

Dostarczamy wysoką jakość i najnowszą technologię. Aby jeszcze
lepiej spełniać wymagania i potrzeby naszych klientów, proponujemy przede wszystkim modele wykonywane na zamówienie. Wielkość, wyposażenie, kolorystyka i wiele innych rzeczy zależy przecież
od Państwa gustu i potrzeb.

Cukierkownia

Wszystkie nasze pojazdy dostosowane są do norm obowiązujących
w Polsce i w Unii Europejskiej oraz posiadaja atest PZH.

Przepis jest prosty. Najpierw trzeba zagotować masę karmelową do odpowiedniej temperatury. Wylewamy
ją na kamienny blat i chłodzimy. Barwimy naturalnie. Oddzielamy kolory i wyrabiamy na haku do białości.
Mistrz cukiernictwa zna ten stary przepis na słodycze twarde. Czy to jednak wystarczy do stworzenia
życiowego planu i efektu końcowego w postaci cukierka?

listopad 2012

BIURO RACHUNKOWE

USŁUGI FINANSOWO - KSIĘGOWE Justyna Janosz
Cukier Lukier
ul. Ofiar Oświęcimskich 3
Wrocław
www.cukierlukier.pl

kompleksowe usługi w zakresie rachunkowości oraz obsługi
kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu i wielkości.
Naszymi klientami są zarówno małe, jednoosobowe firmy jak
również spółki kapitałowe.
Posiadane przez nas doświadczenie gwarantuje Państwu
rzetelne i fachowe wykonywanie powierzonych nam zadań.

Zapowiedź
nowego cyklu

Dodatkowym zabezpieczeniem dla Państwa jest posiadane
przez nas obowiązkowe ubezpieczenie OC.
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W trosce o Państwa czas, możliwy jest odbiór
dokumentów z siedziby firmy.
Zapraszamy do współpracy. Gwarantujemy solidną
i terminową obsługę oraz miłą współpracę.
KONTAKT :
siedziba: 43-190 Mikołów, ul. Świerkowa 3
telefon: 697-677-117 (właściciel Justyna Janosz)

e

Nasze spotkanie z Olimpią Jakubczak-Chomą, właścicielką
firmy Cukier Lukier, było czysto przypadkowe. Zaczęło się
od artykułu o sklepie internetowym (MB 6-7). W ten sposób
trafiliśmy do Najsłodszego Sklepu w Sieci i na osobę, która
zachwyciła nas osobowością, otwartością, a także pomysłem
na życie i biznes. Po krótkiej rozmowie padła propozycja:
zaczynamy nowy cykl, a w roli przewodniczki zaprosiliśmy Panią
Olimpię. W kolejnym MB zabierzemy Państwa w podróż po
świecie karmelu, ale w zupełnie innym wydaniu. Zapraszamy już
do świątecznego „Mistrza Branży”.

r

Dzieci mogą u nas skręcić swojego lizaka

– Znajdź w życiu coś, co lubisz robić, potem pomyśl, jak mieć
z tego wyniki finansowe i niech to będzie Twoja praca. Oczywiście
zanim się tak stanie, musisz pokonać długą drogę. Tak było w moim
przypadku. Zawsze lubiłam piec, gotować i lepić z plasteliny, ale
w życiu nie pomyślałabym o tym, że po połączeniu tych umiejętności powstanie Cukier Lukier.
Skończyłam dziennikarstwo, pracowałam 10 lat w marketingu
dużych firm. Cukiernictwo znaczyło dla mnie tyle co owocowa tarta
z ulubionej kawiarni. Kilka dziwnych zrządzeń losu i rozpoczęła się
moja przygoda z karmelem „na poważnie”. Założyłam firmę Cukier Lukier, wynajmowałam
zakład produkcyjny, aż wreszcie znalazłam miejsce w samym sercu Wrocławia, aby z sercem
na patyku wyjść do klientów i dzieci.
Olimpia Jakubczak-Choma

Mistrz Branży

cukier L ukier

Warsztaty dla dzieci i dorosłych

Przepis na ¿ycie, przepis na biznes
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Podobno zatrzymuje się u nas czas....

archiwum

Rynek wymaga od cukierników elastyczności
i unikatowego produktu. Nie wystarczy upiec

podczas pokazu tworzenia słodyczy.
Ceny nie różnią się od tych na półce.
Zapraszamy także dorosłych, aby
spróbowali sił w rozciąganiu masy
i ręcznym krojeniu cukierków-poduszeczek. Mamy specyficzne podejście

Z

Pokusa od pierwszego wejrzenia

dobre ciasto, teraz musi ono jeszcze
wyglądać niepowtarzalnie i być pięknie
zapakowane. Cukier Lukier ma swoje
„hity” – smaki: truskawka i marakuja,
kosze lizaków zamiast kwiatów, krasnalowe lizaki i cukierki. Każdy lizak ma swoją
kokardkę, pakujemy prezenty i dbamy
o wygląd produktu na półce. Kiedy wylewamy masę na blat, do sklepu przychodzą
tłumy zwabione „niebiańskim” zapachem
– jak mówią.

sklepie ze słodyczami (nazwę wymyślił mój syn), można mnie
spotkać codziennie. To jest moja praca, ale i punkt, do którego
przychodzą znajomi i wracają klienci. Na ścianach wiszą zdjęcia
moich dzieci jedzących słodycze. Manufaktura nie jest już jedynie
najmniejszą fabryką słodyczy tworzonych ręcznie, to – podobnie
jak w innych krajach – stworzone przez właściciela (pracującego
tam) miejsce, gdzie ludzie czują się wyjątkowo. Cała moja rodzina
tworzyła nasz sklep, najmniejszą fabrykę słodyczy we Wrocławiu.

fot.

Masa karmelowa jest jedna, ma
inny smak poprzez aromaty czy
olejki, inne kolory, ale to, co z niej
powstanie, zależy od naszej inwencji. Lizaki
w różnych barwach i rozmiarach, róże (czerwone, białe, czarne, żółte) oraz nasze cukiereczki.
Najtrudniejsze są napisy i logotypy firm. Turyści
i zakochani we Wrocławiu najczęściej wybierają
cukierki z napisem „Wrocław” oraz z krasnalem,
bo w naszym mieście jest ich pełno.

BCC Polska Sp. z o.o.
ul. Ekonomiczna 8,
67-100 Nowa Sól
tel. 68 478 43 50,
fax 68 478 43 59
e-mail: kp@bccpolska.pl
www.bccpolska.pl
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Jacek Baliński

z innej strony

Jacek Baliński

Pozornie zwyczajna
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Ruch gęstnieje tutaj dopiero pod wieczór. Bezsprzecznie najlepiej do Starej Pragi udać się
po zmroku, ale zimą. Wybrać stolik na piętrze, usiąść, najlepiej z bliską osobą, zamówić
osławioną bułkę z pieczarkami oraz dobrą kawę i podziwiać widoki za oknem – tamtejsze
tereny przyprószone śniegiem przyprawiają o zawrót głowy. Świetna atmosfera, wyjątkowy klimat, miła obsługa – czego chcieć więcej?
* 1. Meduza z lornetą
- 2x40ml wódki + nóżki
w galarecie
2. Praski kawior
- kaszanka
3. Gięta z metra cięta
- kiełbasa

a

Starej Pragi

Stara Praga najlepsza wieczorową porą

m

archiwum

A co z bułką z pieczarkami? Rafał Nowak ręczy, że tak wyśmienitej bułki jak
w Starej Pradze nie ma w całej Warszawie, co wyżej podpisany może tylko
potwierdzić i oblizać się ze smakiem. Prócz tego w ofercie można wypatrzeć takie
dawne lokalne frykasy jak gięta z metra cięta, praski kawior czy meduza i lorneta*;
znajdzie się również śledzik do sety. Z napojów warto zwrócić uwagę na kawy
(wiedeńską, irlandzką, meksykańską, kubańską) oraz starą, dobrą oranżadę.

a

Mnóstwo serca napędzanego przez lokalny
patriotyzm. Dość powiedzieć, że lokal został
otwarty przed trzema laty w 65. rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego... Kawiarnia nawiązuje
do przedwojennej Warszawy pod każdym względem – ściany na piętrze w dużej części przykryte

Z

Kolejną formą działalności kawiarni, mającą wpływ na zacieranie się bariery wiekowej, są różnego rodzaju weekendowe
imprezy – mowa tu zarówno o wspólnym grillowaniu, jak
i o organizowanych wycieczkach po Pradze. Ponadto lokal
współpracuje z wieloma grupami muzycznymi czy nawet teatralnymi.

l

Na styku pokoleń i stylów

fot.

Kawiarnia z rikszą i meduzą

k

Stara Praga zlokalizowana jest, jak nietrudno
się domyślić, na warszawskiej Pradze, piętnaście
minut tramwajem od centrum miasta. Położona,
można by rzec, na tyłach ruchliwej ulicy Targowej,
sprawia wrażenie niepozornej, wręcz odciętej od
miejskiego zgiełku. Bliskie sąsiedztwo torów kolejowych oraz Dworca Wschodniego, jak również
kręcący się tu i ówdzie lokalny margines społeczny
również mogą skutecznie stawić czoła amatorom
Coffeeheaven. – Staram się tu przyciągnąć ludzi
z pasją, nigdy nie chciałem mieć zwykłej pijalni piwa
– kontruje właściciel Rafał Nowak. – Nie jestem
synem milionera, więc kawiarnia znajduje się, gdzie
się znajduje, ale wkładam w nią mnóstwo serca.

są ścinkami dawnych stołecznych dzienników,
a półki pod sufitem niemal uginają się pod ciężarem
archaicznych już urządzeń. Uroku dodają drewniane
schody, stylizowane meble oraz zapewne mocno
niegdyś eksploatowane płyty winylowe, zawieszone
na ścianie na parterze. W tle zawsze zaś przygrywa tradycyjna warszawska nuta – od Stanisława
Grzesiuka po Kapelę Czerniakowską. – Zależy mi na
tym, by łączyć pokolenia i odróżnić się od dziesiątek identycznych kawiarni – dodaje Rafał Nowak.
Może właśnie dlatego na elewacji i kilku pobliskich
budynkach z inicjatywy Starej Pragi pojawiło się
wielobarwne graffiti? – Głównym powodem był
dramatyczny stan tych ścian, dlatego postanowiłem
tchnąć w nie nowe życie, zapraszając do ich zaadaptowania najlepszych warszawskich malarzy – śmieje
się właściciel i zastrzega, że ten rodzaj sztuki bynajmniej nie zniechęca starszych klientów.

e

Pozory mają to do siebie, że zazwyczaj mylą. Weźmy taką
bułkę z pieczarkami – pozornie może się wydawać błahą
przekąską dla osób, które z wybrednością nie mają zbyt
wiele wspólnego. Jak mylne i krzywdzące może okazać się pierwsze wrażenie, przekonacie się, obierając kurs na kawiarnię Stara
Praga. Tylko pozornie zwyczajną kawiarnię...

r

kawiarnia

Sprzedaż i ekspozycja
dobre wnętrze
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promocja!
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PROMAS SP. z O.O.
Od PROjektu dO ReAlizAcji

Beata Parma-Ciejka, architekt wnętrz

Kwestia

Projekt wnętrza
– Agnieszka Soroczyńska

W projektowaniu każdego wnętrza bardzo ważny jest detal. Wszystko to, co znajduje się wokół detalu,
stanowi dla niego tło, które pozwala go uwypuklić. Każde wnętrze, a przede wszystkim komercyjne, które
ma zachęcać klienta do wejścia i powrotów, musi być dopracowane pod względem aranżacyjnym, a to
właśnie wiąże się z umiejętnym użyciem i kształtowaniem detalu.
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Mówiąc o przegrodach poziomych, warto także pamiętać
o posadzce; detal kolorystyczny bądź materiałowy w strefie
wejściowej lub konsumpcyjnej na pewno podniesie walory
estetyczne wnętrza. Bryłowy rysunek sufitu często odwzorowuje się podobnym kształtem albo rysunkiem kolorystycznym na
posadzce. Jeżeli mamy możliwość, możemy zaprojektować kilka
poziomów podłogi – taki detal doskonale podkreśli zróżnicowanie
stref funkcjonalnych.
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9 9 zł
Dla pierwszych 50 firm lub osób, które zamówią prenumeratę roczną i prześlą dane teleadresowe na maila, na adres
redakcji lub zadzwonią do redakcji, wydłużamy
prenumeratę o 3 dodatkowe numery oraz udostępniamy
archiwalne wydania w formacie pdf.

@

prenumerata@MistrzBranzy.pl,
prosimy przesłać maila wraz z danymi teleadresowymi.

*

Adres redakcji "Mistrz Branży",
ul. Wyplera 7,
40-860 Katowice, z dopiskiem „prenumerata”

)

Tel. 32 729 96 80 wew. 1
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Detal z góry i z dołu

Przestrzenna dekoracja ściany z podświetleniem. Projekt wnętrza
– Beata Parma-Ciejka.
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Obok ścian detalem mogą być także
ścianki mobilne lub inne przegrody
między strefami funkcjonalnymi – odpowiednio zaprojektowane, mogą nadać
niepowtarzalny charakter nawet bardzo
prosto urządzonej przestrzeni.

Pod względem aranżacyjnym sufit
jest często pomijany, a szkoda, bo ma
ogromny wpływ na odbiór wnętrza.
Dlatego jeżeli pozwala na to konstrukcja i projekt architektoniczny, warto
zastanowić się, czy nie uczynić z niego
głównego detalu pomieszczenia.
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Gra pozorów, czyli proste triki zmiany stylu wnętrza
Tło – ważny element eksponowania detali

Skoro nasza ściana ma pełnić funkcję
ozdobną wnętrza, musimy ją odpowiednio „ubrać”, stosując dekoracyjne
okładziny ścienne, np. kamień, płyty
meblowe, drewno czy łupek; stiuki dekoracyjne, płaskorzeźby lub tapety. W tym
przypadku kolory i materiały powinny
kontrastować z wyposażeniem. Można
wykorzystać odpowiednie oświetlenie
ściany; sam kolor światła, jego natężenie

może pomóc nam ją udekorować.
Musimy pamiętać o tym, że detal powinien być najważniejszym elementem
we wnętrzu, a reszta stanowi tło. Żeby
tak było, dobrze jest dobrać kolorystykę
i materiały tak, by detal – w tym wypadku ściana – stanowił dominantę w całej
aranżacji.

www.mistrzbranzy.pl

Nowoczesny poradnik dla

k

Duże detale we wnętrzu: ściany, sufit, podłoga

Ściany to element doskonale nadający się
na detal we wnętrzu, dający duże pole do
popisu. Projektując układ funkcjonalny,
czyli rozmieszczając odpowiednie funkcje
na rzucie, ustalamy, która ze ścian może
być tą dekoracyjną. Najlepiej, jeżeli jest
ona dobrze widoczna z każdego miejsca,
niezasłonięta meblami. Jeżeli dysponujemy wydzieloną strefą konsumpcyjną
i mamy taką możliwość, warto tam
wybrać jedną ze ścian i postawić przy
niej stoliki.
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na skróty

Detal ściany

Od 1989 r. profesjonalnie zajmujemy się projektowaniem, aranżacją
i wyposażeniem wnętrz komercyjnych. Każdy projekt tworzymy
starannie i z pasją, kierując się najnowszymi trendami. Nasze rozwiązania podkreślają indywidualny charakter każdego wnętrza, wydobywając
jego piękno i nadając mu niepowtarzalny styl. Realizujemy zadania
o zróżnicowanych skalach, terminach, budżetach zarówno
w Polsce, jak i w całej Europie. Gwarantujemy kompleksową obsługę
i profesjonalizm na każdym etapie współpracy.
Odwiedź nas na www.promas.com.pl

r

Detal we wnętrzu to pojęcie bardzo
ogólne. Wiąże się z nim szereg
zagadnień, pojęć, narzędzi, które
mogą tworzyć detal: od form architektoniczno-budowlanych, przez elementy wyposażenia
wnętrz, po wszelkiego rodzaju gadżety. Dlatego
przyjrzymy się przestrzeni danego wnętrza
z punktu widzenia różnych elementów i ich
aranżacji, w której nic nie jest „wciśnięte” przez
przypadek. Postaramy się odpowiedzieć na
następujące pytania:
jak zastosować detal?
jak się nim bawić, by wzbogacić wnętrze
i nadać mu charakter?
jak wykorzystać przestrzeń, którą mamy,
i użyć detalu tak, aby spełniał oczekiwania
nasze i klienta?

Zamów roczna, prenumerate,
.
poradnika drukowanego Mistrz Branzy
a zyskasz 3 wydania gratis.
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Pieczywo w ramie. Ciemniejszy sufit z ciekawymi, dużymi lampami w połączeniu z dekoracyjnymi etykietami nad ekspozycją kontrastują
z regałami pełnymi pieczywa. Tworzą oprawę dla produktów podświetlonych na półkach. Projekt wnętrza – Jolanta Drążek-Szwedowska

Detal w meblu,
mebel z detalem
Do najczęściej używanych detali jako
elementów wyposażenia wnętrza należą:
meble, np. regał, komoda, lada, witryna,
lampa, stół, krzesło. Tworząc projekt
mebla, warto zastanowić się, czy ma on
być najważniejszy we wnętrzu, czy ma
być tłem dla innego detalu. Tłem jest
mebel o prostej formie, bez wyszukanych
dodatków (okuć, rzeźbień), najlepiej
w stonowanym kolorze. W cukierni,
kawiarni czy piekarni detalem może być
cała zabudowa regałowo-barowa, ale
wtedy warto zadbać o to, by cała aranżacja wnętrza była tłem dla takiego zestawu. Mebel, który ma stanowić dekorację,
ozdobę wnętrza, musi zostać zaprojektowany w najdrobniejszych szczegółach,
z dbałością o formę, z użyciem odpowiednich materiałów, dodatków, oraz ustawiony w specjalnie dla niego przeznaczonym
miejscu.

Forma dla światła
Nowoczesne wnętrza często są bardzo
proste w formie i kolorze, po to właśnie,
by łatwiej było wprowadzić dominujący
detal, który skupi na sobie uwagę. Tak
jak biżuteria. W odniesieniu do wnętrz
taką biżuterię stanowią lampy. Ogromy
wybór opraw ze względu na styl, kolory,
materiały i wielkości daje nam możliwość
narzucania prostemu wnętrzu stylu właś-
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nie przez użycie w nim odpowiednich lamp.
W ascetycznej aranżacji detal w formie
światła zamkniętego w eleganckiej rzeźbie jest bardzo dobrze odbierany i nadaje
projektowanej przestrzeni niepowtarzalny
klimat.

Zestaw stół – krzesło
Projektując strefę konsumpcyjną, warto
pamiętać o zestawie stół – krzesło, który
można wykorzystać jako detal w aranżacji.
Przede wszystkim taki zestaw może nadać
wnętrzu pożądany styl. Projektant może
umiejętnie (w zależności od możliwości,
jakie stwarza nam tło w danej aranżacji)
bawić się stylem, np. jeżeli chcemy, by
nasze wnętrze było bardziej nowoczesne,
wybieramy zestaw, np. szklany stół z nogą
ze stali nierdzewnej i do tego nowoczesne
krzesło z pleksi lub krzesło ze skórzaną
tapicerką na stalowej nodze. Z kolei gdy
to samo wnętrze ma mieć styl bardziej
klasyczny, możemy wybrać drewniany,
zdobiony np. mosiądzem lub rzeźbiony
stół i do tego drewniane, tapicerowane
tkaniną krzesła.
Detal zestawu stół – krzesło to nie tylko
pochodna stylu, ale również zachęta do
eksperymentów z kolorami. Przy skromnej
kolorystyce wnętrza użycie krzeseł z tapicerką w zdecydowanym, kontrastującym
kolorze lub zastosowanie całych krzeseł
i stołu w kolorze daje doskonały rezultat.

Inny element wyposażenia
Można wykorzystać wiele innych elementów
wyposażenia wnętrz jako detal, np. w formie
liter, tekstu, płaskich lub przestrzennych,
podświetlanych w rozmaitych kolorach i materiałach obrazów, dekoracyjnych wnęk, donicy
z zielenią, witryny sklepowej zaprojektowanej
w ciekawej formie. Detal jako gadżet to np.
wieszak na odzież, pojemnik na parasole, stojak
na gazety, ulotki w futurystycznych formach czy
materiałach. Detalem może być też forma logotypu lub reklamy, która pojawi się na specjalnie
zaprojektowanych torbach papierowych lub foliowych do pakowania towaru oraz na fartuchach
i nakryciach głowy personelu, sprzedawców.
Każde wnętrze powinno mieć swój niepowtarzalny detal w odpowiedniej formie, kolorze
i strukturze, ponieważ to on ma największe
znaczenie dla odbioru całości aranżacji i dzięki
umiejętnemu zastosowaniu możemy osiągnąć
żądane efekty i przy tym podwyższyć standard
naszego wnętrza.
Beata Parma-Ciejka – architekt wnętrz w firmie Promas.
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Architektury
i Urbanistyki, a także Politechniki
Śląskiej na Wydziale: Architektury (specjalność: Projektowanie
Wnętrz i Wzornictwo). Od 5 lat
zajmuje się projektowaniem
wnętrz komercyjnych.

Dziękujemy za 5 dni wspólnie spędzonych w Poznaniu. Za uśmiech, miłe słowa, a także ładne pozowanie do zdjęć
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Polagra-Tech 2012

Laureaci Złotych Medali MTP i Acanthus Aureus
Acanthus Aureus 2012 Polagra-Tech
Beata Kołodziej, specjalista ds.
reklamy z katowickiej firmy Cream

Podczas uroczystego otwarcia targów Polagra-Tech,
8 października, miało miejsce rozdanie prestiżowych
nagród. Złoty Medal MTP to wyróżniane dla najlepszych produktów cechujących się nowoczesnymi,
innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz
prezentujące najwyższą jakość. Z kolei Acanthus
Aureus trafia do firm, które podczas targów zaprezentowały stoiska wystawiennicze najbardziej odpowiadające strategii marketingowej firmy, kształtowaniu
pozytywnego wizerunku firmy i tworzeniu atmosfery
właściwej dla bezpośredniej komunikacji z klientem
i rynkiem.

Prezes Wacław Szafran,
firma Eco Trade

W tym roku nagrodzono 7 stoisk, które zwracały uwagę
klientów i mediów w pawilonie 5

Diamant Polska, Liszki k. Krakowa
Promas, Opole
Cream, Katowice
Hert, Warszawa
Eco Trade, Gliwice
Komplet Polska, Tarnowo Podgórne
Master Martini Polska, Kraków
Renata Mączyńska-Czerwiec,
asystent zarządu (marketing,
reklama) z firmy Diamant Polska

Prezes Zdzisław Skotnicki,
firma Promas

Waldemar Zawidzki, dyrektor
działu marketingu i handlu w firmie
Komplet Polska

Ruth Piekarska-Stefanini, Project
Manager z firmy Master Martini
Polska

Wszystkim laureatom Złotych Medali MTP
oraz Acanthus Aureus serdecznie gratulujemy!

Złote Medale 2012 Polagra-Tech
Spośród 12 nadesłanych zgłoszeń w ramach targów PolagraTech kapituła konkursu, składająca się z wybitnych specjalistów
z branży, przyznała nagrody niżej wymienionym produktom:

Dzielarka Parta U Direkt
Hert, Warszawa
Moduł manipulacyjny MULTIVAC H130
Multivac, Natalin
Automat chłodniczo-garowniczy
z systemem cool rising®
Winkler-Wachtel Polska, Wrocław

Prezes Paweł Wroński
z firmy Winkler Wachtel
Polska

Od lewej: Prezes zarządu Jarosław
Marczuk oraz wiceprezes Krzysztof
Skrzeczkowski z firmy Hert

Prezes Ireneusz Lichota oraz Tomasz Miś oraz Bogusław Tatarczyk z firmy Baker
kierownik sprzedaży Paweł
w koszulkach rodem z Hawai w towarzystwie pięknych
Kuzioła, Zentis Polska
hostess

Nagrodę odebrał prezes
zarządu Jan Maciuba z firmy
AKO SA

Dyrektor ds. marketingu
firmy Multivac – Ryszard
Kiernicki

Dyrektor generalna Elisabeth
Scheller (w środku), firma Uldo
Polska.

DUOFIX
Zentis Polska, Żelków Kolonia
Mieszanka UNIFERM DinkelMalz do produkcji chleba
Złoty Orkisz
UNIFERM Polska, Poznań
Mieszanka „Chleb Melonowy”
Baker s.c., Tarnowskie Góry
Mieszanka piekarska Uldo Beta Vera®
Uldo Polska, Wrocław
Koncentrat ciasta smakowo-ziarnowego „ZIÓŁKO”
AKO SA, Bydgoszcz
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Dyrektor naczelny Jorg Heiduk (po prawej)
oraz Łukasz Liszka (po lewej), specjalista
ds. marketingu, UniferM Polska
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Co Pan/Pani sądzi o targach…
Polagra-Tech 2012, BakePol 2013 i BakingPol 2013?
Dla wielu wystawców Polagra-Tech przyniosła pewne ożywienie, dla innych jej formuła „zestarzała się” i wymaga gruntownej
zmiany. Kiedy jedni nie kryli zadowolenia z przypływu nowych klientów, z nawiązania kontaktów i podpisania nowych kontraktów, inni podkreślili znaczący spadek wśród zwiedzających i wyczuwalny marazm. Polagra-Tech ledwo się skończyła, a firmy
już muszą się zastanawiać nad kolejnym sezonem targowym. Klęskę urodzaju odnotowaliśmy wśród czasopism branżowych,
które obrodziły w ostatnim czasie (nie wykluczając „Mistrza Branży”), a jeszcze targi dorzuciły swoje trzy grosze. W przyszłym
sezonie Bakepol przenosi się we wrześniu z Kielc do Lublina. Targi w Kielcach nie chcą być gorsze, więc organizują BakingPol,
tyle że w kwietniu. Słowem, co rok, to prorok.

Tomasz Guderski, współwłaściciel firmy GETH
Targi Polagra-Tech są dla firmy GETH najważniejszą
imprezą wystawienniczą, w której uczestniczymy już od
18 lat. Każda edycja tych targów to dla całego naszego
zespołu dużo pracy, żeby przygotować ciekawy przekrój
oferowanych przez nas urządzeń. Jest jeszcze za wcześnie, aby w jednoznaczny sposób ocenić efekty udziału w poznańskich
targach. Korzystając jednak z okazji, chciałbym podzielić się z Czytelnikami MB swoimi pierwszymi spostrzeżeniami.
Aby móc maksymalnie obiektywnie ocenić targi Polagra-Tech 2012, należy przede wszystkim umieć spojrzeć na nie z dwóch stron, tzn. ze strony
klientów, którzy je odwiedzili, oraz wystawców. Dzisiejsza sytuacja

Naszym rozmówcom – osobom decyzyjnym, specjalistom ds. marketingu, technologom w firmach, które uczestniczyły
w targach w Poznaniu – zadaliśmy parę prostych pytań:
Jak oceniają największe polskie targi dla przemysłu spożywczego w Poznaniu?
Jakie nastroje panują w branży piekarsko-cukierniczej?
Czy przeniesienie Bakepolu z Kielc do Lublina i pojawienie się nowych targów BakingPol w Kielcach mocno
pokrzyżowało ich plany? Gdzie zamierzają się „wystawiać”?

Maciej Dega, dyrektor handlowy i członek zarządu Bakels Polska
Targi Polagra 2012 usatysfakcjonowały nas całkowicie. Zain-

trudnych czasach nie tylko utrzymać, ale i umocnić swoją

teresowanie wśród odwiedzających targi klientów było duże.

pozycję na rynku. Należy dodać, że bardzo wiele zakładów

Nawiązaliśmy wiele ciekawych kontaktów, rozpoczęliśmy sporo

robi to z sukcesem. Większość zadowolonych przedsiębiorców

nowych projektów. Jesteśmy przekonani, że czas spędzony

postawiło na wymagającego konsumenta, który nie poszukuje

na targach wspólnie z naszymi klientami będzie procentował

tego, co najtańsze, tylko oczekuje adekwatnej jakości w wyko-

w przyszłości zwiększoną sprzedażą zarówno w naszej firmie,

naniu, smaku i użytych surowcach.

jak i w firmach naszych kontrahentów.

zakładów produkcyjnych przeżywa trudny okres, znaczna ich część
wstrzymała jakiekolwiek inwestycje, a wiele z nich rozważa zakończenie
działalności. To nie pozostaje bez wpływu na dostawców urządzeń, więc
trudno patrzeć na tegoroczną Polagrę z optymizmem. Wielu dostawców
zadawało sobie pytanie, co te targi przyniosą i czy jest szansa, aby

zarówno wystawców, jak i zwiedzających. Przede wszystkim wyraźnie
zmniejszył się udział znanych firm – dostawców dla branży piekarskiej
i cukierniczej – takiego spadku nie odnotowano jeszcze nigdy w latach
ubiegłych. Fakt, że kilku znanych dostawców sprzętu na polskim rynku
zrezygnowało zupełnie z udziału w targach, było wystarczającym
sygnałem, że sytuacja na rynku zmienia się dynamicznie, ale niestety
w mało optymistycznym kierunku. Zauważyliśmy również, że dużo
mniej właścicieli zakładów piekarskich i cukierniczych odwiedziło targi
i to mimo targowych statystyk. Choć organizatorzy targów podjęli

długa. Ostatni dzień targowy tradycyjnie jest zbyt spokojny,

i okazji do odwiedzenia innych stoisk trudno jest mi ocenić

przychodzi niewielu klientów, a zbyt dużo tzw. „zbieraczy”,

bezcelowy. Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że w porównaniu

ofertę produktową. Wydaje mi się jednak, że rozmaite firmy

niezwiązanych z branżą, którzy zmiatają ze stoisk wszystko, co

z latami poprzednimi pojawiło się wielu właścicieli bardzo dużych zakła-

prezentowały niemal całe spektrum surowców oraz maszyn

tylko się da.

dów produkcyjnych, co jest sygnałem postępujących i nieuchronnych

dzający wychodzili z targów z poczuciem satysfakcji. Jednak
zdarzały się również i takie przypadki, kiedy oferta targowa nie
spełniła oczekiwań danego gościa i wychodził on z poczuciem
niezadowolenia.

najbardziej korzystna, jednak zmiana miejsca już nie. Biorąc
pod uwagę, że Bakels Polska koncentruje się na obsłudze
polskiego rynku, nowa lokalizacja targów Bakepol na mapie jest
trudna do osiągnięcia z większej części kraju, co z pewnością

Nastroje wśród odwiedzających targi piekarzy i cukierników

wpłynie na frekwencję piekarzy i cukierników z innych regionów

określiłbym jako mało optymistyczne. Każdy z nas jest świado-

Polski na tej imprezie. Będziemy obserwować, jak zaistniałe

my kryzysu i to jest główna przyczyna ostrożności w podej-

zmiany wpłyną na frekwencję targową poszczególnych imprez

mowaniu decyzji oraz unikania wszelkich zbędnych kosztów.

targowych.

Jednak coraz większa grupa przedsiębiorców widzi też w tej
sytuacji swego rodzaju światełko w tunelu i stara się w tych
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własnych pracowników.
Ten, kto liczył na to, że spotka na targach wielu nieznanych mu
wcześniej nowych klientów, z pewnością się rozczarował. Liczba
nowych, budowanych od podstaw zakładów produkcji piekarskiej
też jest znikoma, tak więc nie powinno dziwić, że większość
klientów przyjeżdzających na targi to od lat te same osoby.
Nie należy jednak twierdzić, że targi straciły już zupełnie na
znaczeniu. Analizując relację nakładów na organizację udziału
firmy w targach (z roku na rok coraz większe) z korzyściami,
jakie z nich płyną (z roku na rok coraz mniejsze), coraz więcej
przedsiębiorców zastanawia się jednak nad skalą oraz rodzajem

zmieniającej się sytuacji na rynku i rosnącej liczby firm, które

Z uwagi na duże zainteresowanie naszym stoiskiem i brak czasu

w Lublinie czy Kielcach. Zmiana terminu Bakepolu jest jak

na przeprowadzanie dużych i skomplikowanych montaży siłami

O tym, że nastroje w branży nie są dobre, świadczy frekwencja

uznali, że wyjazd na targi w obliczu braku środków inwestycyjnych jest

że w zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań odwie-

pieczyć profesjonalny serwis, a infrastruktura firmy pozwala

przygotowywanej prezentacji. Inna sprawa to odpowiedź na

wiele działań reklamowych i marketingowych, najwyraźniej nasi klienci

W nadchodzącym roku nie zamierzamy wziąć udziału w targach

przede wszystkim tych dostawców, którzy są w stanie zabez-

w trudnej sytuacji przyczyniły się one do ożywienia sprzedaży?

Chciałbym również dodać, że pięciodniowa wystawa jest zbyt

i urządzeń potrzebnych w naszej branży. Pewne jest natomiast,
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gospodarcza oraz nastroje ekonomiczne w Polsce powodują, że wiele

zakładowi dużą linię produkcyjną. Duże firmy wybierają teraz

w Polsce zmian. Jeszcze nigdy tak jak w tym roku nie była widoczna
szybko rosnąca różnica (aby nie powiedzieć przepaść) pomiędzy małymi
zakładami a bardzo dużymi, których potencjał produkcyjny przewyższa
niekiedy kilkadziesiąt tych mniejszych w danym regionie. Zauważalną
tendencją jest to, że bardzo duże piekarnie w Polsce dążą do modelu
produkcji w „przemysłowych ilościach”, ale jak najbardziej w „rzemieślniczej jakości”. To jeszcze bardziej zwiększa zagrożenie dla tych małych
zakładów, które w ostatnich latach nie były w stanie rozwijać się
wystarczająco mocno.

pytanie, w jaki sposób wystawcy powinni się dostosować do
mają ambicję stać się organizatorami imprez wystawienniczych.
Ograniczone i coraz mniejsze budżety na działalność reklamową
powodują, że trudno sprostać kosztom jednej dużej imprezy
targowej, a co dopiero dodatkowo kilku mniejszym imprezom.
Pomału dochodzi do tak absurdalnej sytuacji, jaka ma miejsce
na rynku wydawnictw branżowych. Liczba reklamodawców
maleje, sytuacja na rynku jest coraz trudniejsza, a nowe tytuły
powstają jak grzyby po deszczu w oparciu o zespoły redakcyjne,
które nieustannie się zmieniają. Statystyczny czytelnik często
traci orientację, w którym piśmie czytał konkretny tekst. Moim
zdaniem jest ich stanowczo za dużo! To samo dotyczy imprez
targowych. Jeszcze nie ugruntowała się dostatecznie mocno
w świadomości polskich piekarzy i cukierników impreza targowa
BAKEPOL w Kielcach, a już mamy planowany „nowy” BAKEPOL
w Lublinie. Wszystko to nie ułatwia uporządkowanego planowania polityki marketingowej firm.
Pozostaje mieć jednak wielką nadzieję, że sytuacja gospodarcza
w Polsce, a tym samym kondycja finansowa szeroko rozumianej
branży piekarsko-cukierniczej, będzie na tyle korzystnie się
rozwijała, że udział w targach branżowych będzie już nie tylko
koniecznością, ale naturalnym elementem działalności marketingowej w różnych regionach Polski.

Opisana powyżej sytuacja wpływa również na zmianę charakteru
prowadzonych rozmów handlowych. Inaczej przecież sprzedaje się wielu
mniejszym firmom wiele mniejszych urządzeń niż jednemu wielkiemu
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Tomasz Miś, współwłaściciel firmy Baker
Tegoroczna Polagra z pewnością spełniła

niemożliwy lub zbyt drogi dla pojedynczego zakładu piekarnicze-

pokładane w niej nadzieje. Ponieważ jesteśmy

go. Oferta, jaką zaprezentowaliśmy na targach i jaką prezentu-

stosunkowo młodą firmą, naszym celem było

jemy na co dzień, zdecydowanie spełnia te założenia i została

zaprezentowanie się w taki sposób, aby klienci

bardzo dobrze przyjęta przez piekarzy.

nas zapamiętali. Sądzę, że przygotowane przez

Pięciodniowa formuła targów wydaje się dobra dla imprezy tej

nas stoisko zwróciło uwagę gości i pozwoliło im choć na chwilę

rangi co Polagra. Oczywiście ostatni dzień był dość słaby, ale to

oderwać się od szarości dnia codziennego.

jest domena ostatniego dnia wystawy, bez względu na czas jej

xxxxxxxxxxxx

Joanna Zagała,

kierownik ds. marketingu, Eco Trade
Polagra 2012 przerosła nasze oczekiwania.
Nie spodziewaliśmy się gościć tylu klientów
na naszym stoisku. Nadmienię, że wszyscy
goście byli klientami z branży. Nie byli to zwykli
zwiedzający czy tzw. „zbieracze”. Trudno jednak
na razie mówić o przełożeniu na sprzedaż. Targi to nie tylko

Grażyna Wesołowska,

specjalista ds. powłok teflonowych dla
piekarnictwa i cukiernictwa, Technicoat
Targi Polagra-Tech to dla nas najważniejsze spotkanie
przedstawicieli branży piekarniczej i cukierniczej.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału w tegorocznej
edycji, gdyż zauważyliśmy dużo większe zainteresowanie
powłokami teflonowymi. Piekarze w dobie kryzysu
szukają nowych rozwiązań, nie boją się inwestować, by poprawić jakość

trwania.

handel, ale przede wszystkim kwestie wizerunkowe firmy.

nych efektach sprzedażowych, ponieważ te nadchodzą kilka

Co do Bakepolu to sądzę, że termin jesienny jest dobrym

tygodni po całej imprezie. Jednak patrząc na liczbę odwie-

pomysłem. Ponieważ wiosną są organizowane imprezy lokalne

postrzegani jako firma solidna i wiarygodna. Usłyszeliśmy wiele

To dzięki obecności na targach mogliśmy dotrzeć do klientów z rzetelną

dzających, ich zainteresowanie ofertą oraz pierwsze kontakty,

lub typowo lodziarskie, jesień pozostaje wolna dla targów

słów uznania. Otrzymaliśmy nagrodę ACANTHUS AUREUS

informacją o teflonie, skorygować niektóre błędne o nim opinie, zapre-

możemy uznać poznańską imprezę za udaną.

o charakterze ogólnopolskim. Niestety, mam poważne obawy,

za stoisko najbardziej sprzyjające strategii marketingowej.

zentować nasze produkty oraz przedstawić ich zalety. Była to okazja

Wyjątkowo duże grono naszych stałych jak i nowych klientów

zarówno do przeprowadzenia konkretnych rozmów, jak i nawiązania

skorzystało z promocji targowych, które przygotowaliśmy.

nowych kontaktów. Targi to platforma dla niezobowiązującej wymiany

Oczekiwania klientów to głównie nowości lub takie produkty,

doświadczeń i informacji.

W tej branży trudno już kilka dni po targach mówić o konkret-

Odwiedzający nasze stoisko piekarze często zwracali uwagę
na odmienność naszej oferty w stosunku do konkurencji.
Rozpoczynając działalność, postanowiliśmy wypowiedzieć wojnę
tanim półproduktom piekarniczym. Uznaliśmy, że sprzedawanie mieszanek zawierających mąkę pszenną, żytnią i kilka
ziarenek uwłacza godności polskiego piekarza. Mieszanka ma
sens tylko wtedy, gdy jej skład lub proces produkcyjny jest

jeżeli chodzi o lokalizację. Dla mieszkańców tzw. ściany wschodniej być może jest to szansa na zapoznanie się z szerszą ofertą,
jednak stopień skomunikowania Lublina z południem i zachodem
Polski pozostawia wiele do życzenia. W tej chwili rozważamy
udział w targach zarówno w Kielcach, jak i Lublinie, jednak
ostateczną decyzję podejmiemy, gdy zapoznamy się ze szczegółową ofertą organizatorów.

Myślę, że w tym roku udało nam się to doskonale. Jesteśmy

które mogłyby przyciągnąć uwagę i skusić ostatecznego klienta
do zakupów. Można zauważyć, że nasi klienci ostrożnie a
jednocześnie bardzo mądrze podchodzą do inwestowania, licząc
swoje pieniądze przed każdym wydatkiem, dlatego bardzo
ważna obok wysokiej jakości staje się teraz cena produktu.

wyrobów, a jednocześnie obniżyć koszty produkcji.

Jednocześnie cieszymy się, że Bakepol 2013 odbędzie się w Lublinie,
gdyż dotychczas niektóre firmy nie odwiedzały targów głównie ze
względu na odległość.
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Co do planów targowych na rok 2013 to w Lublinie na targach
BAKEPOL 2013 na pewno się pojawimy. Bardziej nam odpowia-

Filip Kwiatkowski, general manager, Dawn Foods Poland
W tym roku firma Dawn Foods przedstawiła ofertę

widowiskowym i eleganckim stoisku Master Martini, które na pewno

gotowych produktów mrożonych (muffiny, donuty,

przykuwało uwagę zwiedzających.

cookies itp.) w salonie gastronomicznym podczas
targów Polagra. Nasze wspólne stoisko z firmą Best
Coffee Systems prezentowało połączenie oferty
„kawowej” ze słodkimi propozycjami. Myślę, że klientom podobał
się ten pomysł i taki wspólny koncept będziemy realizować również
w przyszłości. Podczas targów udało nam się nawiązać kontakt
z kilkoma bardzo atrakcyjnymi potencjalnymi klientami, tak więc
możemy zaliczyć tę imprezę targową do bardzo udanych.
Po wizycie w pawilonach piekarniczo-cukierniczych można wysnuć
kilka spostrzeżeń na temat oferty targowej. Po pierwsze, bardzo
mocno rozszerza się portfolio produktów u poszczególnych dostawców surowców. Każda firma stara się mieć kompleksową ofertę. Po
drugie, najwięcej innowacji (co widać było również na targach IBA
w Monachium) możemy spodziewać się w rozwiązaniach sprzętowych. Unowocześnianie i mechanizacja produkcji to z pewnością
kolejny krok w rozwoju branży.
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dyrektor ds. produkcji i rozwoju, Uldo Polska

imprezami targowymi. W moim odczuciu spada nie tylko liczba

Jesteśmy zadowoleni z targów zarówno pod względem

zwiedzających, ale również ich „jakość”. Trend ten będzie się

liczby klientów, którzy odwiedzili nasze stoisko, jak i nawią-

pogłębiał, jeśli targi i wystawy nie wypracują nowego konceptu

zanych kontaktów z nowymi kontrahentami. Nasze stoisko,

i nowej oferty dla zwiedzających. Uważam, że w obecnych czasach

a przede wszystkim zaprezentowane produkty, zostały

walki o konsumenta nie wystarczy jedynie pokazać komponent czy

bardzo dobrze przyjęte i ocenione przez odwiedzających

urządzenie. Ważny jest też sposób, w jaki zaproponujemy go final-

nas piekarzy i cukierników.

nemu odbiorcy. Być może klienci szukają teraz pomysłów i inspiracji

Dodatkowo tegoroczna Polagra okazała się być dla nas szczególnie udana

na udany i zyskowny biznes, a nie tylko oferty produktowej.

dzięki zdobyciu przez nasz produkt – Uldo Beta Vera®, Złotego Medalu

Patrząc z perspektywy firmy oferującej komponenty, 5 dni targów
to zdecydowanie za długo i kosztownie. Ale oczywiście należy też
zrozumieć całkowicie odmienne podejście firm oferujących sprzęt,
dla których długie targi są atrakcyjną formułą.
Z uwagi na spadek zainteresowania targami ze strony odwiedzających, nie planujemy uczestnictwa w targach Bakepol ani Baking
Pol. Uważamy, że istnieje zbyt wiele imprez targowych, a ilość
niestety nie idzie w parze z jakością. Najlepszym modelem są

jest to chleb ProBody oferowany przez firmę Komplet. To doskonała

targi w Niemczech – targi IBA organizowane co 3 lata przyciągają

odpowiedź na zapotrzebowanie konsumentów i wzrastającą świado-

zwiedzających z całego świata i są jedną z najważniejszych imprez

mość na temat tego, co jemy. Warto również wspomnieć o bardzo

w kalendarzu.
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Sebastian Sęk,

Moim zdaniem rok po roku obserwujemy spadek zainteresowania

Jeśli chodzi o produkt, który szczególnie zapadł mi w pamięci, to

Mistrz Branży

da i termin i lokalizacja w porównaniu do targów w Kielcach.

MTP. Cieszy nas to szczególnie, ponieważ w tym roku ULDO Polska świętuje swoje 20-lecie. Oferta innych wystawców również była ciekawa, choć
wielkość targów i ilość stoisk pozostawiała trochę do życzenia. Większość
piekarzy i cukierników narzekała na wysokie koszty produkcji, dlatego
tworząc nasze produkty uwzględniamy również ten aspekt. Wracając do
targów jestem przekonany, że 4 dni na wystawę byłoby wystarczające
– ostatni dzień jest mało efektywny. Nowy termin Bakepolu jest zdecydowanie lepszy, jednak czy nowe miejsce (Lublin) będzie strzałem
w dziesiątkę, to się dopiero okaże.
W przyszłym roku będziemy obecni tylko w Lublinie, nie wystawimy się
w Kielcach, ponieważ targi raz w roku wydają się optymalne zarówno dla
wystawców, jak i piekarzy.

MistrzBranzy.pl
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Przemysław Zapotoczny, dyrektor zarządzający, Wiesheu Polska

xxxxxxxxxxxx

Robert Górka, właściciel firmy Magorex

Polagra-Tech w tym roku spełniła nasze oczekiwa-

z monachijskimi targami IBA. W tym kontekście oferta była dużo

Poznańską Polagrę zawsze bardzo pozytywne oceniamy i zawsze tu jesteśmy ze względów prestiżowych. Jako największy w Polsce i

nia. Przede wszystkim dopisali zwiedzający. Wielu

skromniejsza, ale oczywiście mam świadomość, że ranga obu

jeden z większych w Europie producent blach i wózków piekarniczych oraz drobnego sprzętu do piekarni i cukierni musimy dbać

z nich to nasi stali, dobrzy klienci, ale duża grupa

imprez branżowych jest różna. Pięciodniowa formuła targów dla

o wizerunek i dotarcie do szerszego grona klientów. Polagra ma swoją renomę, przyciąga wielu gości, m.in. z Ukrainy, Słowacji,

odwiedzających to nowi, potencjalni nabywcy

naszej firmy jest odpowiednia.

Rumunii, Litwy i Białorusi. W tym roku, ze względu na większą powierzchnię wystawienniczą, zaprezentowaliśmy prawie całą naszą
ofertę. Dla nas targi mogłyby trwać krócej.

pieców niemieckiej marki Wiesheu. Faktem jest, że
podczas rozmów z piekarzami wyczuwało się diametralnie różne

Co do innych imprez, które odbędą się w przyszłym roku, to

nastroje. Piekarze, którzy dysponują środkami finansowymi, czują

wydaje nam się, że z punktu widzenia zarówno dostawców, jak

potrzebę inwestowania i nawet w tych trudnych czasach potrafią

i naszych klientów decyzja o zmianie terminu Bakepolu jest

rozwijać swoją strukturę sprzedaży. Na przeciwnym biegunie

słuszna. Branża potrzebuje targów co 12 miesięcy. Jeżeli chodzi

są przedsiębiorcy, którzy próbują przeczekać trudne chwile,

o miejsce, trudno cokolwiek powiedzieć. Ale jeżeli klienci przy-

Wśród piekarzy i cukierników najwyraźniej przeważają pesymiści, ale to też nasza polska przypadłość, bez względu na branżę. Na

co – moim zdaniem – jest najgorszym rozwiązaniem. Liczymy,

jeżdżali do Kielc, dlaczego by nie mogli przyjechać do Lublina.

szczęście nie brakowało klientów z optymizmem patrzących w przyszłość, rozmawiających konkretnie o planach inwestycyjnych.

że targi przyniosą spodziewany zysk. Za wcześnie jednak, aby

Obecnie jesteśmy w trakcie planowania naszego uczestnictwa

podsumować sprzedaż, ponieważ bardzo dużo projektów jeszcze

w targach w przyszłym roku. Zastanawiamy się jeszcze nad

jest niezakończonych.

Kielcami, natomiast wiele argumentów przemawia za Lublinem.

Przeglądając propozycje innych wystawców, myślę, że można je uznać za ciekawe i wystarczające, choć w porównaniu z poprzednimi
edycjami oferta w tym roku wydawała się uboższa. Być może to tylko wrażenie spowodowane wrześniowymi targami IBA, które
wielkością i rozmachem przyćmiły poznańskie wydarzenie.

Dla mnie Lublin jest miejscem „po drodze donikąd”. Dojazd do Lublina to porażka komunikacyjna. Daleko do lotnisk i aglomeracji
Śląska i Krakowa. W czasie Polagry moi holenderscy partnerzy wylądowali w Berlinie, wypożyczyli auto i po 2 godzinach byli
w Poznaniu... Do Lublina nie przyjadą! Do Lublina nie przyjedzie wielu znaczących klientów z Polski i zagranicy. BakingPol w Kielcach
to nowa impreza, w której nie wezmę udziału. Do Lublina raczej też nie przyjedziemy, chyba że wszyscy z branży tam się wybierają.

Patrząc na tegoroczną ofertę zaprezentowaną w Poznaniu, muszę
przyznać, że nie było szału. Zwłaszcza gdy miało się porównanie

Barbara Borowicz,
Krzysztof Malinowski, właściciel firmy Masz
Mam powody do zadowolenia. Już w poniedziałek po targach

Należy zastanowić się jeszcze nad jedną kwestią, dlaczego

do naszego działu handlowego zaczęły napływać pierwsze

targi Polagra mają formułę pięciodniową? W tej kwestii,

zamówienia. Na targi wysłaliśmy znacznie więcej pracowników

nie wiedzieć czemu, organizatorzy w dalszym ciągu idą

niż dotychczas. Naszym zadaniem było zapewnienie każdej

w zaparte. Przecież nie liczy się czas trwania targów, lecz ich

osobie odwiedzającej nasze stanowisko pełną i profesjonalną

jakość. Tego typu imprezy muszą być organizowane przede

obsługę. Stawiamy przede wszystkim na przyjacielskie relacje

wszystkim podczas weekendu, nie w ciągu tygodnia, kiedy

z naszymi odbiorcami, dostosowując się do ich wymogów oraz

wszyscy są w pracy.

oczekiwań pod względem obsługi i oferowanego asortymentu.
Wystarczy zorganizować porządne targi w ciągu weekendu
Oferta produktowa wystawców tegorocznej Polagry na pewno

(piątek, sobota, niedziela), a jestem przekonany, że liczba

była bardzo urozmaicona. Każdy odwiedzający mógł znaleźć

odwiedzających wzrośnie. Dlaczego nie ma już targów

coś dla siebie, przy okazji testując produkt na miejscu.

piekarniczych w Gdańsku? Ponieważ kierowano się wygodą

W przypadku maszyn klient ma możliwość lepszego zapoznania

organizatora, co spowodowało ich nieopłacalność. Jednak

się z produktem, który zupełnie inaczej prezentuje się na

tego typu targi muszą być dopasowane do potrzeb – osób

zdjęciu niż w rzeczywistości. Dlatego dla wielu firm korzystny

odwiedzających – w drugiej kolejności wystawców. W prze-

jest przyjazd i poświęcenie 1 lub 2 dni w roku w celu zapozna-

ciwnym razie Poznań będzie borykał się z podobną sytuacją,

nia się z nowinkami technologicznymi w branży. Bardzo wielu

jak w Gdańsku. Już w tym roku widoczny był znaczący

gości targów piekarniczych takich jak Polagra udaje się na nie

spadek zainteresowania targami ze strony wizytującej.

w określonym celu, chcąc np. dokonać ostatecznego wyboru
produktu, w który planują zainwestować. Targi piekarnicze są
najlepszym miejscem do pełnego porównania oferowanych
asortymentów przez wystawców.

wiceprezes Zarządu,
dyrektor ds. marketingu, Barbara Luijckx

nas zaskoczyła. Podejrzewam, że mało który wystawca
jechał do Poznania po to, by podpisywać kontrakty. Nastroje

najbardziej boli, to brak odpowiedniej liczby wartościo-

w branży wciąż nie są korzystne. Rosnąca konkurencja

wych klientów. Dodatkowo brak inwestycji w podniesienie
wizerunku terenów wystawienniczych, stara zabudowa,
przygnębiające oświetlenie oraz szarość potęgują wrażenie
marazmu. Niekorzystne jest również zbytnie rozciągnięcie
w czasie – 5 dni to zdecydowanie za długo.
Jeżeli chodzi o branże piekarzy i cukierników, uważam,
że nawet w najtrudniejszych czasach można dobrze
prosperować. Ważna jest umiejętność dostosowania
biznesu do zmieniających się warunków: przede wszystkim
jakość, ekonomiczne myślenie, innowacyjność i kreatywność rozwiązań, znajomość realiów rynku, umiejętność
rozpoznawania potrzeb klientów, podążanie za nimi, wiara
w sukces, systematyczne działanie, pracowitość.
W moim podążaniu za rynkiem i wieloletnim budowaniu
go zawsze przyświecały mi słowa wieloletniego, znanego
redaktora naczelnego „Jedynki”. Wchodząc do studia,
patrzył na swój zespół i mówił: – „Pamiętajcie, ludzie nie
są głupie”.

ich na dwa mniejsze lokalne ośrodki.
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Mimo wcześniejszych obaw tegoroczna Polagra-Tech mile

Wydaje się, że ta formuła targów już się „wytarła”. To, co

nie braliśmy w nich udziału. Mimo to nie rozumiem rozbicia

Mistrz Branży

dyrektor, prokurent, Guz Technika Piekarnicza

Targi w Poznaniu nie spełniły naszych oczekiwań.

Nie mam zdania co do targów Bakepol. Jako firma nigdy

70

Grzegorz Targoński,

wśród piekarzy, tendencje spadkowe w spożyciu pieczywa
nie nastrajają pozytywnie. Okazało się jednak – ku zaskoczeniu wielu – że
kryzys jest dla przedsiębiorców czasem wzmożonych inwestycji i to dało się
odczuć podczas spotkań biznesowych. To dobrze rokuje na przyszłość,
a nasza firma chce mieć w tym swój udział. Nie liczymy, że uczestnictwo
w Polagrze przełoży się na natychmiastowy wzrost sprzedaży. Nastawiliśmy
się na promowanie nowych produktów i kształtowanie pozytywnego
wizerunku firmy. Choć zabrakło paru ważnych, dużych firm, myślę, że
tegoroczni wystawcy przygotowali kompletną ofertę produktów, od
urządzeń rzemieślniczych po urządzenia o bardzo wysokiej wydajności dla
piekarni przemysłowych.
Moim zdaniem czas trwania największej imprezy targowej w Polsce
powinien być skrócony. Biorąc pod uwagę łączną powierzchnię targów
poświęconych naszej branży, 4 dni byłyby wystarczające.
Zmiana terminu targów Bakepol jest bardzo korzystna i na pewno będzie
miała duży wpływ na powodzenie lubelskich targów. Jeśli chodzi o lokalizację, jestem mile zaskoczony podjętą decyzją i z wielkim optymizmem
będę oczekiwał targów w Lublinie. Lublin jest mi szczególnie bliski – tutaj
studiowałem na UMCS, na dodatek pochodzę z Lubartowa, który mieści
się 25 km od Lublina. Na targach Bakepol w Lublinie będziemy na pewno
obecni.

MistrzBranzy.pl
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Adam Marszałek, technolog ds.

cukiernictwa i piekarnictwa, Zentis Polska

Tegoroczna edycja Polagra-Tech okazała się bardzo

Pierwsze wrażenia po targach Polagra

udana. W porównaniu do 2010 r. zauważyliśmy

2012 mamy bardzo dobre. Odwiedziła nas

wyższą frekwencję wśród zwiedzających, dużą

spora grupa kluczowych i nowych klientów,

liczbę klientów, co odzwierciedlają również nawiąza-

poruszaliśmy ważne dla nas tematy mające

ne relacje handlowe. Piekarze i cukiernicy poszukują

Francuzi mistrzami
świata w piekarstwie

na celu rozwój dotychczasowej współpracy.

na targach innowacji, nowości produktowych, technologicznych,

Jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji i zainteresowania

takich, które ułatwią codzienną pracę, poprawią ekonomikę

nowych klientów produktami naszej firmy. Nawiązaliśmy

produkcji, jak również pozwolą przyciągnąć im nowych klientów.

nowe kontakty, co – mamy nadzieję – w niedługim czasie

Miejmy nadzieję, że każda następna edycja będzie przynosić

przełoży się na oczekiwane korzyści. Zauważyliśmy, że klienci

podobny przyrost zainteresowania wśród branży piekarskiej.

poszukują nowych, ciekawych, innowacyjnych produktów, co
mogłoby ich wyróżnić na tle konkurencji, a tego typu targi

W teorii 5-dniowa formuła targów, zwłaszcza dla salonu odbywa-

są doskonałym miejscem na przybliżenie oferty wielu firm

jącego się raz na 2 lata, jest odpowiednia, ale w praktyce ostatni

jednocześnie.

dzień jest „stracony”, ponieważ nie jest optymalnie wykorzystany.

Wszyscy zgodnie w firmie uważamy, że formuła 4-dniowa
byłaby wystarczająca.

Liczymy, że przyszłoroczna edycja Targów Bakepol będzie co
najmniej tak udana jak Polagra-Tech 2012. Zmiana lokalizacji

Zmiana miejsca targów Bakepol być może wpłynie na ich

targów cieszących się dużą renomą może mieć różny wydźwięk.

popularność, my jednak nauczeni ubiegłorocznym doświadcze-

Jednakże wpływ tej istotnej zmiany będzie można ocenić dopiero

niem, nie planujemy uczestnictwa w przyszłorocznej edycji.

po zakończeniu targów Bakepol 2013.

Podczas targów IBA w Monachium, 18 września, poznaliśmy
mistrzów świata duetów piekarzy. Młodzi Francuzi Maximilian
Tétard oraz Dylan Parent jednym punktem wyprzedzili bardziej
doświadczonych zawodników. Wicemistrzami zostali Goncalves
Augusto i Claude Wirtz z Luksemburga. Holendrzy Roel Tegels
i Gerard Vreugdenhil uzupełnili mistrzowskie podium. Polacy
musieli zadowolić się 4. miejscem.

Bakepol w Lublinie czy BakingPol w Kielcach?

Więcej informacji o nowych targach w dziale Flash News na s. 78.
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Wiesław Kucia

fot.

Co do formuły obu imprez targowych, zakres tematyczny jest podobny, dlatego właściciel piekarni czy cukierni ze Śląska raczej nie
pojedzie do Lublina, kiedy to samo może zobaczyć bliżej, w Kielcach. Jedno jest pewne: na tym podziale zyskać mogą piekarze
i cukiernicy, pod warunkiem że wystawcy dopiszą zarówno podczas Targów Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego Bakepol w Lublinie,
jak i na targach BakingPol, które dopiero startują. Pytanie tylko, co wybiorą wystawcy.

– Dopiero przed zawodami dowiedzieliśmy się, z kim
nam przyjedzie walczyć. Wiedzieliśmy, jakie państwa
biorą udział, jednak nigdy nie wiadomo, w jakim
składzie wystąpią. Gdy zobaczyłem ekipę z Luksemburga, nie miałem wątpliwości, że nie pójdzie gładko. Widziałem ich
podczas Mistrzostw Świata Piekarzy Nantes we Francji w 2011 r., na
targach SERBOTEL. Są bardzo pomysłowi i łamią przyjęte kanony.
Teraz w Monachium też pokazali wysoką klasę – ich eksponat artystyczny rzucał się w oczy żywymi kolorami, które nie nawiązywały
do barw chleba. Mimo że nie takie są przyjęte reguły mistrzostw, jak
widać, to podejście opłaciło się – mają tytuł wicemistrza w kieszeni.
Kiedy się bierze udział w mistrzostwach, często spotyka się tych
samych zawodników – jeżeli sami nie startują, to pojawiają się
w roli trenerów. Wyjątkiem zawsze są Francuzi, którzy za każdym
razem wystawiają nowych zawodników. W tym roku przyjechały
szczawiki, młode chłopaki po dwadzieścia parę lat, i zgarnęły
mistrzostwa sprzed nosa bardziej doświadczonym zawodnikom. Na
czym polega ich fenomen? Francuzi mają zupełnie inne podejście
do mistrzostw i przygotowań – tam dba o to Stowarzyszenie Piekarzy i Cukierników Francuskich. Duże pieniądze idą na kształcenie
młodych kadr. My możemy tylko pomarzyć o takim systemie kształcenia i wsparcia. Jeżeli chodzi o eksponat artystyczny Francuzów,
nie można im odmówić finezji, ale bardziej podobała mi się praca
Luksemburczyków.

Umiejscowienie ośrodka targowego w Lublinie, blisko naszej wschodnio-południowej granicy, to strategiczne posunięcie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Strategiczne z punktu widzenia interesów zarówno dostawców dla branży, jak i samych piekarzy i cukierników.
Bliskość zachodniej Ukrainy i Białorusi daje szansę na efektywne dotarcie do naszych sąsiadów i odnalezienie nowych rynków zbytu,
w sytuacji gdy w Polsce branża piekarsko-cukiernicza jest przesycona ofertą i mało stabilna. Dla nich pokusa jest duża. To również
duże ułatwienie dla polskich piekarzy i cukierników działających w tym regionie, którym nie opłacał się wyjazd do Poznania – więc targi
przyjechały do klienta. Co więcej, Bakepol odbędzie się w kompaktowo-weekendowej formule: 7-10 września 2013 r., czyli od soboty do
wtorku.
Czy to jednak oznacza, że Targi w Kielcach nie mają szansy na rozwinięcie własnego pomysłu w ramach projektu BakingPol? Organizator
w Kielcach mocno podkreśla, że „w województwie świętokrzyskim jest 350 piekarni i blisko 90 cukierni. W regionach ościennych w sumie
3500 piekarni i 2500 cukierni”. Jak przekonuje prezes Zarządu Targów Kielce dr Andrzej Mochoń, ta gałąź przemysłu szybko się modernizuje, a co za tym idzie – potrzebuje innowacyjnych wskazówek. Za Kielcami przemawiają również dobra lokalizacja i dogodny dojazd
z każdej strony Polski. To jednak może mieć drugorzędne znaczenie, kiedy potencjalni wystawcy, licząc koszty, staną przed dylematem:
ekspansja na Ukrainę i Białoruś czy walka o miejsce na naszym polskim, za ciasnym podwórku. Niektórzy pewnie nie odpuszczą
i obowiązkowo pojawią się i w Kielcach, i w Lublinie, żeby na wszelki wypadek nie dać konkurencji pola do popisu.

Nadzieje Polaków na złoto były duże. Ambitne prace, precyzyjne
i szybkie wykonanie, a w efekcie jedynie 4. miejsce. Ile zabrakło im
do szczęścia, jak oceniają tegoroczne zawody i na czym polega fenomen młodych Francuzów, którzy wygryźli zawodowców? Wiesław
Kucia i Przemek Koperski podzieli się z nami wrażeniami z Mistrzostw
Świata Duetów Piekarskich i… paroma wątpliwościami.

Przemek Koperski

GhM

specjalista ds. marketingu, UNiFERM Polska

2012

fot.

Łukasz Liszka,

wrzeŚnia

Niedosyt po Monachium

Mistrzostwa Świata Duetów Piekarskich, iBa 16-18

Mimo że eksponat artystyczny Polaków to ambitny projekt i dopracowany w najmniejszych szczegółach, nie wywindował naszych piekarzy na podium… do szczęścia zabrakło naprawdę niewiele

– Z jednej strony jestem zadowolony z naszej pracy
i prezentowanych wyrobów na zawodach. Z drugiej
– wybór jury kompletnie mnie zdziwił. Liczyliśmy na
mistrzostwo, w najgorszym wypadku na wicemistrzostwo. Faktem jest, że o wygranej Francji zadecydował 1 punkt,
ale według mnie w mistrzostwach startowały silniejsze ekipy i tytuł
mistrza należy się komuś innemu. Wśród faworytów można śmiało
wymienić Japonię, Luksemburg i nieskromnie mówiąc – naszą załogę. Praca Francuzów nie była wysokich lotów. Eksponat był „pusty”,
bazował głównie na cieście martwym. My zastosowaliśmy aż 5 rodzajów ciast. Już choćby to wskazuje na poziom zaawansowania. Lekko
kontrowersyjny był dla mnie eksponat Luksemburczyków – gramofon
był rzeczywiście ładny, ale to nie była praca piekarska. Panowie użyli
kolorów cukierników, bazując na sztucznych barwnikach. Zupełnie nie
doceniono Australii, tajemnicą będzie dla mnie podium dla Holandii.
W czasie zawodów było w porządku i raczej bez nerwów,
choć trzeba było się mocno sprężać. Razem z Przemkiem
skończyliśmy pracę pół godziny przed czasem, podczas gdy
Węgrzy mieli 40-minutowe opóźnienie. Byliśmy przekonani,
że podium jest w naszym zasięgu. No cóż, wyszło inaczej.
MistrzBranzy.pl
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Paweł Małecki,

Michał Doroszkiewicz i Paweł Mieszała,

cukiernik, kierownik dekoratorni w Cukierni Sowa

wykładowcy Akademii Zeelandia, trenerzy Mariusza Góreckiego

w Bydgoszczy; trener Aleksandry Sowy

W Sao Paulo Aleksandrę i Mariusza czekają dwa dni intensywnej pracy po 8 godzin. Indywidualnie będą
musieli wykonać: eksponat artystyczny, 2 torty, 2 mrożone desery lodowe dla 8 osób, asortyment 5 różnych
pralinek po 10 sztuk, 7 identycznych deserów na talerzach, a także 2 figurki marcepanowe po 4 sztuki. Będą
mogli liczyć wyłącznie na siebie, swój talent i dobre przygotowanie. Dlatego...

Trzymajmy kciuki

wonej pomarańczy w połączeniu z klasycznym smakiem gorzkiej czekolady
oraz wanilii. Ciekawie skomponowaliśmy smaki pralin, które kojarzą się

że takie zawody dla młodej osoby mogą być wyczerpujące. Wygrana

z danym państwem. Np. pralina „Walc” łączy smak czekolady i moreli,

w mistrzostwach to kwestia przypadku i odrobiny szczęścia. Dla każdego

a więc tak jak w torcie Sacher. Każda pralina ma nazwę innego tańca.

zawodnika, bez względu na wiek i doświadczenie, największy wróg to

Wiemy dokładnie, na co zwrócić uwagę podczas mistrzostw organizowanych

uczeń ZS nr 2 we Wrześni,

czas. Druga niewiadoma to oczywiście sprzęt: czy coś się nie popsuje. Na

przez UIPCG, ponieważ sami w nich startowaliśmy. Przygotowywaliśmy

praktyki Cukiernia Kuczory we Wrześni

szczęście w Brazylii za podstawowy sprzęt odpowiada organizator, więc

Mariusza pod względem dobrej organizacji czasu podczas konkursu. Zawo-

w razie awarii zawodnik ma natychmiastowe wsparcia. Czeka nas też

dy trwają tylko 16 godzin, a do zrobienia jest dużo produktów degustacyj-

przetestowanie surowców, które dostaniemy na miejscu. Co do konku-

nych, eksponat z masy cukrowej oraz figurki marcepanowe. Staraliśmy się

rencji – trudno wyrokować. To są zawody na mistrzowskim poziomie – tu

również nauczyć go technik oraz konkursowego podejścia do kompozycji

jadą sami najlepsi. Wśród konkurentów trzeba liczyć się z Japonią, która

i stylizacji degustowanych produktów. Obserwowaliśmy Mariusza przy

w ostatnich czasach jest potęgą w cukiernictwie. Zostaje też kwestia

pracy podczas Mistrzostw Polski czy w czasie treningów i zauważyliśmy,

trafienia w gust jurorów. Jeżeli te wszystkie czynniki zagrają na naszą

że jest on niesamowicie skupiony na tym, co robi – to jest szalenie istotne

korzyść, czyli sprzęt nie zastrajkuje, śmietana się dobrze ubije, Japończy-

w trakcie zawodów. Jesteśmy zadowoleni z poziomu przygotowania naszego

cy jakimś cudem zaliczą gorszy występ, to Ola i Mariusz będą w czołówce

wychowanka. Całą wiedzę, którą staraliśmy się przekazać, opanował szyb-

:). Mówiąc serio, osobiście będę bardzo zadowolony, jeżeli Ola wykona

ko i sprawnie. Z pewnością poradzi sobie z wykonaniem wszystkich prac

prace według naszych założeń. Trzymajcie kciuki za naszych młodych

w konkursowym czasie.

Mariusz Górecki, 17 lat,

W Sao Paulo – oprócz pralin,

z czekolady prezentuje się rewelacyjnie. Czuję, że
jestem dobrze przygotowana. Bardzo dużo zawdzię-

czasem ze sobą, ale i tak podobnie myślimy i mamy podobne smaki nie tylko
w cukiernictwie, nawet w słonych potrawach. Dobrze mieć takiego trenera.
W przypadku pralin nieoceniona była pomoc Mariusz Buritty. Z karmelu szkoliłam
się u Macieja Pięty, który jest jednym z najlepszych artystów karmelarzy. Serdecznie im dziękuję za ich pomoc i wsparcie.
Podobnie jak Mariusz Górecki, cały październik trenowałam. Ponieważ większość
prac opracowaliśmy wcześniej, więc teraz mogłam ćwiczyć pracę na czas. Mam
na tyle dobrą sytuację, że przygotowując się do mistrzostw, nie muszę pracować
zawodowo. Sam trening to jednak ogromne koszty, związane główne z formami,
sprzętem i surowcami, dlatego dziękuję firmom sponsorującym, które dostarczyły nam potrzebnych surowców, a także Stowarzyszeniu Cukierników, Lodziarzy
i Karmelarzy.
To będą moje pierwsze tak długie zawody. Praca w stresie przez 8 godzin oznacza
podwójne zmęczenie. Wolę nie wiedzieć, z kim przyjdzie mi się zmierzyć w Brazylii. Chcę tam pojechać, skoncentrować się na swojej pracy, nie myśleć, kto jest
w boksie obok. Wiadomo, że każdy liczy na pierwsze miejsce. Mam nadzieję wszystko zrobić na 100% tak, żebym ja była zadowolona i mój trener.
To, jak ocenią jurorzy, to inna sprawa. Chodzi o to, żeby też jak najlepiej pokazać
Polskę.

zeelandia
fot.

o lga k aMińska
Make uP

Jarek Magiera,
fot.

zują do tych kwiatów, ale udało się. Kobieca rzeźba

pralinami, tortem i rzeźbą. Z Pawłem tworzymy taki dream team. Spieramy się

Mistrz Branży

Eksponat zostanie wykonany

się nawiązywać do polskości i korzystać z polskich

czam mojemu trenerowi Pawłowi Małeckiemu, który pracował ze mną nad
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taniec, a dokładnie baletnica.

Tematem moich prac jest kobieta i kwiaty. Starałam

nością było skomponowanie smaków, które nawią-

cukierniczych na świecie. Tworząc receptury, postawiliśmy na świeżość,

Nie obawiam się o jej przygotowanie techniczne i psychikę, choć wiem,

nat, którego tematem jest

Trud-

się aktualnymi trendami prestiżowych konkursów

ale też pracowaliśmy nad deserem. To jedyna praca

degustacji. Wykorzystaliśmy m.in. orzeźwiające smaki passion fruits, czer-

Cukiernia Sowa w Bydgoszczy

mandarynki, bergamotki, jaśminu, kwiatu soli.

cję smakową poszczególnych prac, kierowaliśmy

ćwiczyła. Trenowała przede wszystkim pracę na czas,

w dniu zawodów.

wych – zaprezentuję ekspo-

gólnych produktach używaliśmy też kwiatu imbiru,

organizowane są w Brazylii. Dobierając kompozy-

na i skoncentrowana. Przez ostatni miesiąc intensywnie

wyrazistość i delikatność smaków prac konkursowych przeznaczonych do

Aleksandra Sowa, 24 lata,

dziką różą, chabrem, rumiankiem, fiołkiem. W poszcze-

Ola (śmiech). Moja uczennica jest spokojna, opanowa-

konkursowa, której składniki są wielką niewiadomą

deserów, figurek marcepano-

produktów. Inspirowałam się polnymi kwiatami, jak

tematem prac będzie taniec. W końcu mistrzostwa

– o tym, z czego ma być przygotowany deser, uczestnicy dowiadują się

za Aleksandrę i Mariusza!
Jeszcze przed wyjazdem do Brazylii zapytaliśmy naszych młodych
cukierników o przygotowania, o inspiracje, nastroje i oczekiwania.
Zadzwoniliśmy też do trenerów oraz osób, które mają duży wpływ
na Olę i Mariusza.

Wspólnie z Mariuszem szybko zadecydowaliśmy, że

Jeżeli mam być szczery, chyba mam większy stres niż

z karmelu, ponieważ jest mi
on najbliższy. Nad wyborem
smaków i surowców pracowałem wspólnie z Pawłem

Mieszałą i Michałem Doroszkiewiczem, na co dzień
trenerami Akademii Zeelandia. Mimo że panowie mają
duże doświadczenie, dali mi swobodę wyboru, za co

cukierników.

Na czas przygotowań do mistrzostw Pani Dorota
Kaczmarek, wicedyrektor mojej szkoły, zwolniła mnie
z zajęć szkolnych. Dzięki temu codziennie trenowałem
w siedzibie Akademii Zeelandia, miejscu, które gwarantuje dobrą opiekę i fachową pomoc. Moi trenerzy to
nauczyciele, którzy przekazali mi wiele cennych uwag.
Ustalony plan treningów pozwolił mi skoncentrować
się na dopracowaniu wszystkich elementów wykonywanej pracy.
Ten rok jest dla mnie przełomowy pod względem
udziału w mistrzostwach i zajmowanych miejsc.
To wszystko mobilizuje mnie do dalszej pracy.
W Sao Paulo chciałbym osiągnąć wysokie noty.
Liczę na pierwszą szóstkę lub pierwszą trójkę.
W ten sposób mógłbym podziękować osobom, którym
wiele zawdzięczam. Przede wszystkim Pani Dorocie
Kaczmarek, Panu Przemysławowi Kuczorze, u którego
odbywam praktyki, a także Panom: Pawłowi Mieszale
i Michałowi Doroszkiewiczowi z firmy Zeelandia. Dobry

wicedyrektor ZSZ nr 2 we Wrześni

właściciel Cukierni Kuczora we Wrześni

im dziękuję.

nie tylko mistrzowie w cukiernictwie, ale też świetni

Dorota Kaczmarek,

Przemysław Kuczora,

Co może powiedzieć nauczyciel, któremu w szko-

Udział w konkursie na poziomie mistrzostw świata to

le wyrasta taki uczeń jak Mariusz? Niesamowita

duże osiągnięcie dla Mariusza, który jeszcze nie ukończył

radość! Mariusz znalazł w sobie smykałkę do karmelu

18 lat. Dużo bym dał, żeby ten chłopak wiele w życiu

w drugiej klasie szkoły zawodowej i od tego czasu

osiągnął. I nie tylko dlatego, że jest moim uczniem, ale

poświęca się tej trudnej sztuce bez pamięci. Najpierw

dlatego, że jest w nim talent, pasja, pracowitość, a przede

kupił sobie zestaw do robienia w karmelu, po szkole

wszystkim chęć rozwoju. Czasem młodzi ludzie potrafią

często pracuje nad swoją techniką w cukierni Przemysława Kuczory,

się zachłysnąć sukcesami. Mariusz daleki jest od tego. Oczywiście cieszy

za własne pieniądze opłacił szkolenie w PAN Centrum Słodkiej Deko-

go sukces i zainteresowanie mediów czy firm, ale to działa na niego

racji u Małgorzaty Weber. I dalej się uczy, szuka informacji, rozmawia

motywująco, żeby być jeszcze lepszym. Jaki był przed tegorocznymi

z nauczycielami, mistrzami. W listopadzie będzie ważny dla niego

mistrzostwami na Expo Sweet czy w Poznaniu, taki jest teraz – skromny,

dzień, kiedy m.in. pokaże kunszt młodego karmelarza w mistrzostwach

pracowity i naładowany pozytywną energią. Wszyscy trzymamy za niego

świata. Emocje będą, ale jestem spokojna o jego przygotowanie, bo

kciuki. Nieważny jest wynik zawodów w Brazylii – już jestem bardzo

ma znakomitych trenerów: Michała Doroszkiewicza i Pawła Mieszałę.

dumny z Mariusza, podobnie jak ze wszystkich moich wychowanków.

Oczywiście, gdyby nie EZIG Expo Sweet, które zwróciło uwagę na

Cieszę się, że będę mu towarzyszyć podczas tego wyjazdu, tym razem

naszego ucznia po tegorocznych sukcesach, Mariusza nie byłoby na

jako opiekun prawny ze względu na niepełnoletniość Mariusza. Jedziemy

liście startujących w Brazylii. Ale gdyby nie jego pasja, nie wyróżnił-

wspólnie z panią wicedyrektor ZSZ nr 2 we Wrześni Dorotą Kaczmarek

by się wśród kolegów. Bez względu na wynik mistrzostw już wygrał

i technologami Michałem Doroszkiewiczem i Pawłem Mieszałą. Trzymaj-

szansę i według mnie nie zmarnuje jej. Chciałabym, żeby Brazylia była

cie kciuki za Mariusza i Aleksandrę Sowę razem z nami!

udana zarówno dla Mariusza, jak i Aleksandry!

organizatorzy

cukiernie

zawodników

w

Przygotowania

Mariusza góreckiego

zaangażowały się nastęPuJące firMy i Partnerzy:

wynik w Brazylii byłby najlepszym prezentem na moje
18. urodziny, które obchodzę 1 grudnia!
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Jesienne Dni Otwarte w firmie Polmarkus
23-24 października do siedziby firmy Polmarkus zjechało
blisko 50 wystawców, którzy
przedstawili trendy i nowości rynkowe
dla branży piekarskiej i cukierniczej na
święta Bożego Narodzenia. Co jeszcze
złożyło się na dwudniowe spotkanie,
opowiedziała Alicja Brandys, dyrektor
ds. marketingu i zaopatrzenia w firmie
Polmarkus.
Dni Otwarte firmy Polmarkus mają
swoją renomę. Szeroka oferta, ciekawe promocje dla stałych Klientów.
Co tym razem Państwo przygotowali?
Przede wszystkim przypominamy o świętach. Najwyższa pora, żeby pomyśleć
o czymś wyjątkowym przed świętami
Bożego Narodzenia. Oczywiście, jak przy
każdej edycji, przygotowaliśmy specjalne promocje zachęcające do zakupów.
Naszym stałym Klientom za złożone
zamówienia przyznawaliśmy dodatkowe
punkty w programie „Ustrzel swoją nagrodę”. Dodatkową promocją było przyznanie
nagród za złożone zamówienia w czasie Dni

Hala targowa „kipiała” nowościami

Proszę przypomnieć, co można wygrać
w programie „Ustrzel swoją nagrodę”
i do kiedy trwa promocja na „dodatkowe punkty”?
Nagrody są bardzo atrakcyjne. To przede
wszystkim wartościowe i praktyczne prezenty, które przydadzą się w zakładzie i domu.
Promocja na dodatkowe punkty trwa do
15 grudnia i obowiązuje dla Klientów,
którzy w okresie trwania promocji kupują
odpowiedni wolumen promowanych marek
produktów.
Dni Otwarte to nie tylko nagrody. Głównym celem dwudniowego spotkania
jest prezentacja produktów współpracujących dostawców…
Dzięki temu Dni Otwarte „kipią” nowościami
i mają zapewniony szeroki przegląd oferty.
Dla firm współpracujących to też dobra
okazja – w miłej atmosferze mogą spotkać
bardzo wielu piekarzy i cukierników.

Prof. Jan Klimek oraz Sabina Klimek przedstawili
korzyści z prowadzenia biznesu rodzinnego

Nagrodzeni za złożone zamówienia na Dniach Otwartych
1. Ekspres Musica Simonelli – Piekarnia Cukiernia „Łubowski”, Magdalena i Janusz Chyra, Lubliniec
2. Telewizor LG Plazma – Piekarnia „Brel”, Katarzyna Grzegorz Froś, Myszków
3. Rower – Cukiernia „Jagódka”, Bożena i Zbigniew Wala, Jastrzębie
4. Tablet ACER – Cukiernia „Danuta”, Zbigniewa Górniak, Radzionków
5. Tablet Lark – Cukiernia „Alaska”, Radzionków
6. Nawigacja Tom – Piekarnia Cukiernia Wisła „U Przewoźnika”, Krzysztof Przewoźnik, Tychy
7. Teczka skórzana – Piekarnia „Anetka”, Aneta Dygas, Zawiercie
8. Bon sprzętowy 500 zł – Piekarnia Helios Gerard, Pyskowice
9. Bon sprzętowy 500 zł – Piekarnia „Jedynka” A. Żabski, Jastrzębie
10. Bon sprzętowy 500 zł – Piekarnia Cukiernia Jan Kampa, Lubliniec
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i z guaraną – są to produkty
wysokiej jakości wyróżniające się
na rynku swoją oryginalnością.
Nie ograniczamy się do samej
prezentacji produktu, ale oferujemy pełne wsparcie marketingowe
– przygotowujemy plakaty, ulotki,
kolorowe banderole „potykacze”,
wooblery, pokazujemy, jak wspomóc Klienta końcowego w procesie podejmowania decyzji. Jest to
bardzo ważne, bo dziś Klient ma
do wyboru bardzo wiele propozycji pieczywa, a dzięki wsparciu
marketingowemu będzie mu
łatwiej podjąć decyzję.

Otwartych. Przy zakupie maszyn i urządzeń
obowiązywała akcja promocyjna „Ceny bez
VAT”.

Prezentacja dekoracji pierników

W tym roku odwiedziło nas ponad 300
firm. Najwięcej gościmy przedsiębiorców
ze Śląska, ale przyjeżdżają również Klienci
z województwa dolnośląskiego, małopolskiego, łódzkiego, a nawet z Podkarpacia.
Taki bezpośredni kontakt jest bezcenny
i nic go nie zastąpi. Jak tak dalej będzie,
Polmarkus stanie się konkurencją dla
tradycyjnych targów. Właściciele firm
i technolodzy przyjeżdżają do nas nie
tylko po to, żeby skorzystać z promocji lub
zrobić rozeznanie w ofercie produktowej
przed świętami...
Ale też uczestniczyć w seminariach...
Tak, cieszą się one dużym zainteresowaniem, ponieważ podejmują aktualne
tematy. Tym razem skupiliśmy się na
ekonomicznych aspektach zarządzania
własną piekarnią/cukiernią, na rodzinnym
biznesie i jego przyszłości. Poruszyliśmy
również temat pieczywa w sieci, czyli
dlaczego warto być w Internecie.
Spotkanie było okazją do zaprezentowania produktów z linii Suprima,
która jest Państwa marką.
Suprima to linia specjalnie wyselekcjonowanych produktów o szerokim zastosowaniu. Pokazaliśmy ciekawe propozycje, takie
jak chleb pokrzywowy, pikantny, gryczany

Jakie pomysły na rozszerzenie oferty znajdzie u Państwa
piekarz czy cukiernik?
Przekonujemy naszych klientów,
że warto rozszerzać asortyment.
Konsumenci chętnie sięgają po
pizzerki, kapuśniaki, hot-dogi,
paszteciki czy ciastka francuskie
przygotowane na różne sposoby.
Zmiany dotyczą również sposobu
sprzedaży i podejścia do własnego
produktu. Nie wystarczy zaproponować pierniczki o ciekawych
smakach czy kształtach, warto
też
podsunąć
konsumentom
możliwość zapakowania w ładne
puszki, które zapewnią świeżość, a przy okazji będą dobrym
prezentem pod choinkę. W ten
sposób można zyskać nie tylko
na sprzedaży ciasteczek, ale na
sprzedaży pudełeczka.
Kiedy odbędą się kolejne Dni
Otwarte?
W przyszłym roku wiosenne Dni
Otwarte odbędą się 5-6 marca
2013 r., czyli miesiąc przed Wielkanocą. Już teraz zapraszam.
O szczegółach programu będziemy informować w portalu Mistrz
Branży i na łamach czasopisma.

Rajd rowerowy
z firmą Bartex i Lesaffre

Kaski, ochraniacze, rowery małe i duże
– tak wyposażeni piekarze i cukiernicy
z rodzinami pojawili się pod siedzibą
firmy Bartex w słoneczną niedzielę 9 września.
Powód? Po udanej sierpniowej wyprawie w 2011
r. postanowiono powtórzyć wspólną zabawę na
dwóch kółkach w malowniczych okolicach Jury
Krakowsko-Częstochowskiej.
Na co dzień firma Bartex zaopatruje ciastkarnie, piekarnie, kawiarnie oraz lodziarnie działające w regionie
częstochowskim, ale raz na rok zabiera swoich klientów
na rajd rowerowy połączony z atrakcjami. Rok temu
współorganizatorem niedzielnej wyprawy na dwóch
kółkach była firma Pfahnl, w tym – w organizację wyprawy zaangażował się znany producent drożdży Lesaffre.
Wyszukaniem trasy zajął się, podobnie jak w 2011 r.,
Krzysztof Arabas alias Krzara, pasjonat i organizator
rajdów rowerowych.

Częstochowa – Przybynów
9 września ponad 30-osobowa grupa starszych i młodszych cyklistów ruszyła o godz. 9.00 z ul. Żyznej 58
w Częstochowie, czyli spod siedziby firmy Bartex. Pod
przewodnictwem Krzysztofa Arabasa rowerzyści trafili na
jurajski Szlak Zagród Edukacyjnych w okolicach Zalewu
Porajskiego. Warto dodać, że szlak w 2008 r. otrzymał
certyfikat na najlepszy częstochowski produkt turystyczny. Wycieczka tematycznie nawiązywała do ubiegłorocznego rajdu rowerowego. W tym roku zagoszczono
dodatkowo w agrozagrodach: pierogarni, koziej oraz
strusiej. Docelowo jednak zmierzano do agrogospodarstwa „Pod Skałką” w Przybynowie, gdzie zaplanowano
dłuższy odpoczynek i rozrywkę na łonie natury.

Piknik Pod Skałką
Na terenie agrogospodarstwa „Pod Skałką” można było nie tylko dłużej odpocząć
w bliskim kontakcie z naturą i zwierzętami, ale
też czegoś się dowiedzieć. Powrót do historii
fundował miniskansen, w którym każdy mógł
zajrzeć do chaty jurajskiej z XIX w. czy starej
kuźni. Wśród najmłodszych uczestników
wypadu rowerowego dużym zainteresowaniem cieszył się zwierzyniec, gdzie największą frajdą było karmienie wielbłądów, lam,
kangurów, kucyków, świnek wietnamskich
czy ptactwa domowego. W tym samym
czasie dzieci miały do swojej dyspozycji plac
zabaw z dmuchaną zjeżdżalnią i skocznią.
Jednak niewątpliwym hitem wycieczki był
konkurs dojenia krowy, w której konkurowali
młodzi i starsi! Nagrodą dla wszystkich było
wspólne pieczenie kiełbasek nad ogniskiem.

Finał
Po trzech godzinach wypoczynku i zabawy
przyszedł czas na powrót, czyli ponad 30 km
drogi do Częstochowy na ul. Żyzną. W sumie
w tym dniu na rowerach przejechano ponad
60 km. To – jak podają organizatorzy rajdu –
więcej niż w ubiegłym roku! Mimo że tak duży
dystans dał się wszystkim we znaki, to naszym
piekarzom ani cukiernikom, nie mówiąc
o organizatorach, zakwasy niestraszne. Za rok
znowu zasiądą na rowery i poszukają przygód
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

MistrzBranzy.pl
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Komitet ds. przeciwdziałania szarej strefie działa na stałe

fot.

G rzeGorz Szafraniec

W październiku br. Rada Gospodarki Żywnościowej
(RGŻ) podjęła uchwałę o przekształceniu zespołu ds.
przeciwdziałania szarej strefie w stały komitet. Zadaniem komitetu, powołanego rok temu, jest diagnoza
szarej strefy i skali jej występowania na wszystkich
etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności. Przewodniczącym ponownie został Jacek Leonkiewicz, specjalista ds. bezpieczeństwa żywności, prezes
biura doradczego Quattro, który w RGŻ reprezentuje
Animal by Products – Polski Związek Przetwórców.
Podczas posiedzenia Jacek Leonkiewicz złożył sprawoJacek Leonkiewicz
zdanie z dotychczasowych prac zespołu. Ich efektem
przewodniczący komitetu ds.
jest raport nt. szarej strefy, z którego wynika, że
przeciwdziałania szarej strefie
problem dotyczy głównie branży mięsnej, utylizacyjnej
oraz piekarniczej. W części dotyczącej branży piekarniczej opracowanie przygotował
Maciej Mielczarski, były przewodniczący Krajowej Rady Piekarstwa i Cukiernictwa.

xxxxxxxxxxxx
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Kompetencja
piekarnicza
ma różne oblicza
Podczas targów IBA w Monachium
swoje najnowsze systemy, chłodnie
i piece zaprezentowała firma MIWE.
Na tegorocznych targach firmie
towarzyszyło hasło ,,kompetencja
piekarnicza ma różne oblicza”.
W myśl tego firma MIWE zaprezentowała odpiek sklepowy oddający

Ważna zmiana w kalendarzu imprez targowych na sezon 2013. Targi Przemysłu
Piekarskiego i Cukierniczego BAKEPOL odbędą się w Lublinie 7-10 września 2013 r.
Jak zapewniają Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP), organizator targów BAKEPOL,
atutem Lublina jest nowoczesna infrastruktura targowa, doskonała lokalizacja terenów
targowych z dobrymi połączeniami komunikacyjnymi. Podkreśla się też szeroki zasięg
terytorialny obejmujący województwa: lubelskie, mazowieckie, podlaskie, podkarpackie,
świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, a także Zachodnią
Ukrainę i Zachodnią Białoruś.
MTP od wielu lat są organizatorem spotkań branżowych piekarzy i cukierników. W latach
parzystych, jesienią, odbywa się Salon Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego Międzynarodowych Targów Technologii Spożywczych Polagra-Tech w Poznaniu, a w latach
nieparzystych odbywają się targi BAKEPOL w Lublinie.

specyfikę opartą na „wielotorowości” tej gałęzi piekarstwa,
dopasowując właściwe programy
i produkty. Ponadto na targach
firma przedstawiała innowacyjne
systemy, nowy system czyszczenia
cleaning control, system eco wing
wspierający system prowadzenia
spalin oraz urządzenia o podniesionej wydajności i zwiększonej
energooszczędności: MIWE GVA e+,
MIWE ideal T e+, MIWE aero e+
i MIWE roll in e+.

Kielce zapraszają na targi BakingPol
Po tym, jak Międzynarodowe Targi Poznańskie przeniosły Bakepol z Kielc do Lublina, Targi Kielce dostały wiele pytań i sugestii od wystawców, aby kontynuować
projekt. 20-23 kwietnia 2013 r. rusza pierwsza edycja targów BakingPol.
Targi Kielce nie zamierzają odpuścić. Mają w ręku argumenty, które przemawiają
do wielu firm działających w branży piekarskiej i cukierniczej. – Tylko w województwie świętokrzyskim jest 350 piekarni i blisko 90 cukierni. W regionach ościennych działa w sumie aż 3500 piekarni
i 2500 cukierni – zapewnia prezes Zarządu Targów Kielce dr Andrzej Mochoń. – Ta gałąź przemysłu szybko się
modernizuje, a co za tym idzie, potrzebuje innowacyjnych wskazówek. Kielce to zatem doskonałe miejsce na
targi cukierniczo-piekarnicze, co potwierdzało się przez ostatnie kilka lat – nasz ośrodek jest świetnie położony
i ma dogodny dojazd z każdej strony Polski – dodaje Andrzej Mochoń. Targi Kielce potwierdzają, że nowy projekt
Dr Andrzej Mochoń,
BakingPol już spotkał się z dużym zainteresowaniem wystawców, którzy potwierdzili swój udział. W kwietniu 2013 r. prezes Zarządu Targów
bogata oferta producentów dla piekarzy i cukierników będzie uzupełniona maszynami do produkcji cukierków, Kielce
kakao, wyrobów czekoladowych i lodów oraz wszystkiego, co z tym związane.
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Maszyny i Urządzenia
podsumowanie
Zainteresowanie Czytelników i firm biorących udział w
plebiscytach internetowych MB rośnie. W ostatnim naszym
plebiscycie Maszyny i Urządzenia w poszczególnych 6
kategoriach zwyciężyli:
Przygotowanie ciasta
1. miejsce – MASZ Gliwice za Miesiarkę spiralną z dzieżą
wyjezdną SMR 350
2. miejsce – Hert Akcesoria za Ubijaczki planetarne BEARVARIMIXER
3. miejsce – GETH za Miesiarkę spiralną DIOSNA SPV 240
Formowanie
1. miejsce – HI-TEK za Automatyczną dzielarko-zaokrąglarkę do bułek i pączków DR-ROBOT2
2. miejsce – HI-TEK za Dzielarką ciasta SLIM
2. miejsce – Intertech za Maszynę do produkcji ciastek
DOMINO i60+CD

„Raport o szarej strefie” Macieja Mielczarskiego znajduje się w MB 8-9, s. 26.

2013 w Lublinie

plebiscyt

Rozrost ciasta
1. miejsce – GETH za Komorę mroźniczo-garowniczą
MIWE-GVA
2. miejsce – Winkler Wachtel Polska za Komorę garowniczą
AEROMAT
3. miejsce – Winkler Wachtel Polska za Automat chłodniczogarowniczy COPRO
Wypiek
1. miejsce – GETH za System automatycznego załadunku
pieców wsadowych MIWE athlet
2. miejsce – Winkler Wachtel Polska za PICCOLO – piece
modułowe elektryczne
3. miejsce – HI-TEK za Piec rurowy LEONARDO
Wyposażenie
1. miejsce – LEBO za Blachę piekarską wzmocnioną
1. miejsce – Ultra Power Systemy Półkowe za WB-152
wózek do bułek (8 półek)
2. miejsce – LEBO za Wózek 18-półkowy
Krojenie i pakowanie
1. miejsce – MASZ Gliwice za Krajalnicę taśmową REX KT-W
oraz stacją pakunkową
2. miejsce – HERT Akcesoria za Zestaw krojąco-pakujący
MHS + HARTMANN
3. miejsce – GETH za Krajalnicę JAC FULL
Dla firm, które wygrały w naszym plebiscycie, redakcja
„Mistrza Branży” przygotowała bezpłatną promocję w
portalu i czasopiśmie. Osoby głosujące otrzymały nagrody
zgodnie z zasadami Plebiscytu.
Więcej informacji na www.MistrzBranzy.pl/plebiscyty

Warsztaty dla ekspedientek
Ambasador Przyjaznej Słodyczy
W 6 edycjach i 6 miastach firma Kruszwica zorganizowała warsztaty pod
tytułem „Ambasador Przyjaznej Słodyczy”, w których wzięło udział ponad
100 sprzedawców z cukierni uczestniczących w programie Przyjazna
Słodycz. Po cyklu szkoleń biznesowych dla właścicieli firm oraz szkoleń dla
cukierników przyszła kolej na ekspedientki.
Wychodząc z założenia, że najskuteczniejszym sposobem dotarcia do
klienta finalnego jest marketing bezpośredni, na warsztatach skupiono
się na obsłudze klienta, trendach w żywieniu, roli sprzedawcy oraz jego
efektywności, ponieważ. – Nikt inny nie ma takiego przełożenia na decyzje
zakupowe jak dobrze znana pani ekspedientka, u której robimy zakupy
w cukierni – podkreślił Dariusz Dyoniziak, trener Akademii Mistrza. – Ona
zna doskonale nasze potrzeby, ale i nasze preferencje. Trafia w nasze
gusty i proponuje nam nowości. Ona już dawno temu przestała być tylko
i wyłącznie sprzedawcą. Z nią konsultujemy nasz zakup, jej się doradzamy
i jej zadajemy coraz to trudniejsze pytania w kontekście żywienia, zawartości składników w pieczywie czy ciastkach – dodał ekspert Akademii Mistrza.
Tematyka szkoleń była „żywcem przeniesiona” z cukierni, aby w gronie
ekspertów i praktyków, tak jak na szkoleniach Akademii Mistrza, wypracować gotowe podpowiedzi i praktyczne wskazówki co do nowych wyzwań
stojących przed producentami.
Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. Program
Przyjazna Słodycz, według jednego z uczestników, to „niewątpliwie wsparcie, by w trudnej rzeczywistości rynkowej wyróżniać się jeszcze bardziej,
by świadczyć jeszcze lepszy serwis i proponować produkty odpowiadające
światowym trendom”.

z pakietem
pomysłów na 2013 r.
27-30 stycznia 2013 r. w Kolonii odbędą się największe na świecie targi słodyczy, które już teraz zapowiadają pakiet atrakcyjnych rozwiązań dla wystawców.
Podczas 43. Międzynarodowych Targów Słodyczy będzie funkcjonować specjalna Strefa Debiutantów. Mogą z niej skorzystać wszystkie firmy, które do tej
pory nie były wystawcami ISM. Mieścić się ona będzie w atrakcyjnym miejscu
w hali 11.1. Wysoki standard tej strefy pozwoli na efektywną prezentację
marki i firmy. Nie zabraknie tu miejsc na odpoczynek i rozmowy biznesowe.
Wystawa Nowych Produktów to miejsce prezentacji nowych albo ulepszonych
słodyczy i przekąsek. W tej części wystawcy będą mogli zarezerwować szklane
gabloty dla efektywniejszej ekspozycji wyrobów. Wszystkie produkty tej strefy
otrzymają kod QR i będą prezentowane przez Internet przez wszystkie dni
targów.
Nie słabnie moda na słodycze jako podarunki na święta czy jako dodatek do
imprez i rodzinnych uroczystości. Dlatego tak dużym zainteresowaniem cieszy
się strefa „Słodkości i przekąski jako prezenty”. Jak zapewniają organizatorzy,
ta przestrzeń będzie wyjątkowo kolorowa i czarująca.
Swój przyjazd zapowiedziało ok. 1400 wystawców z ponad 70 krajów świata.
mistrzbranzy.pl
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Tomasz Janicki, mistrz Polski w bowlingu, osobiście wręczał zwycięzcom cenne nagrody

Na tegoroczną edycję Mistrzostw Polski Cukierników i Piekarzy
w Bowlingu, tym razem do Wrocławia (19-21 października), przyjechało
52 piekarzy i cukierników, głównie z Wielkopolski i Dolnego Śląska.
Gościem specjalnym weekendowego spotkania był mistrz Polski
w bowlingu – Tomasz Janicki, który pełnił rolę sędziego.
Zanim zawodnicy stanęli do walki, w piątek wieczorem podczas
treningów Janicki prowadził lekcje instruktażowe, pokazując technikę
nie tyle efektownego, co skutecznego rzucania bilą. Prawdziwe zawody
odbyły się w sobotę w godz. 10-14.00, a ostateczną klasyfikację podano
dopiero wieczorem, podczas bankietu.

Kategoria „mężczyźni”:
1. Andrzej Bącela, Piekarnia SPOŁEM, Wieluń
2. Stanisław Kibało, Piekarnia Leśnicka, Wrocław
3. Maciej Siczyński, przedstawiciel Piekarni-Cukierni
Baranowscy, Lwówek
4. Łukasz Grabarczyk, Cukiernia-Piekarnia, Kąty
Wrocławskie
5. Zbigniew Baranowski, Piekarnia-Cukiernia Baranowscy, Lwówek
6. Przemysław Koperski, Piekarnia-Cukiernia, Suchy
Las

alleRogal w akcji

a rchiwum P iotra KoPerSKieGo

Medal MEN dla Mistrzów Szkolących

fot.

a rchiwum P iotra KoPerSKieGo

Wielkopolska kontra Dolny Śląsk
IX Mistrzostwa Polski Cukierników i Piekarzy w Bowlingu

24 października br. w Pałacu
Chodkiewiczów w Warszawie odbyła
się Akademia Mistrzów Szkolących,
zorganizowana przez Związek
Rzemiosła Polskiego. Podczas
uroczystości uhonorowano m.in.
11 mistrzów z branży piekarskiej
i cukierniczej, którzy otrzymali

Medale Komisji Edukacji Narodowej:
Jan Błaszkiewicz, mistrz w zawodzie piekarz, Tarnów
Adam Cichowski, mistrz w zawodzie cukiernik, Kraków
Halina Ciepiela, mistrz w zawodzie cukierniczo-piekarskim, Wrocław
Anna Dec, nauczyciel przedmiotów zawodowych – cukiernik, piekarz, kucharz, Opole
Czesław Dojutrek, mistrz w zawodzie cukierniczo-piekarskim, Warszawa
Piotr Koperski, mistrz cukierniczo-piekarski, Poznań
Bogusław Pasternak, mistrz w zawodzie cukiernik, Kielce
Grzegorz Pellowski, mistrz piekarstwa, Gdańsk
Feliks Ponitka, mistrz szkolący w zawodzie piekarz, Łódź
Dariusz Szyca, mistrz cukierniczo-piekarski, Słupsk
Adam Wykręt, mistrz w zawodzie piekarz i cukiernik, Bielsko-Biała
Redakcja „Mistrza Branży” serdecznie gratuluje wszystkim Mistrzom oraz życzy
dalszych sukcesów.

1. Marcin Koperski – Piekarnia-Cukiernia Suchy Las k. Poznania
2. Wiktor Kordus – Kostrzyn Wlkp.
3. Maciej Kordus – Kostrzyn Wlkp.

Kategoria „kobiety”:
1. Dorota Buczak, kierownik w firmie Ryszarda Grabarczyka z Wrocławia
2. Justyna Grabarczyk, córka Ryszarda Grabarczyka
3. Kamila Grabarczyk, synowa Ryszarda Grabarczyka.
4. Barańska Bogna, Kostrzyn Wlkp.
5. Monika Koperska, firma Monika i Piotr Koperski, Suchy Las, Elżbieta
Zodro, Zeelandia, Renata Baranowska, Piekarnia-Cukiernia Baranowski,
Lwówek. Wszystkie Panie uzyskały równą liczbę punktów.

Podczas wieczornego bankietu nastąpiło uroczyste
wręczenie cennych nagród ufundowanych przez firmę
Zeelandia.
– Za rok odbędą się X Mistrzostwa Polski. Mam
nadzieję, że uda się przyciągnąć jeszcze większą
liczbę przedstawicieli naszej branży z innych regionów
Polski, nie tylko Wielkopolski i Dolnego Śląska. Współzawodnictwo w formie sportu oczywiście to główny
cel naszych corocznych spotkań, jednak bardzo
istotna jest integracja branży piekarsko-cukierniczej
– powiedział Piotr Koperski, pomysłodawca i główny
organizator Mistrzostw z ramienia Cechu Cukierników
i Piekarzy z Poznania.

Organizatorem Mistrzostw jest Cech Cukierników i Piekarzy w Poznaniu. Sponsorzy: Zeelandia, Młyny Szczepanki.
fot. www.sxc.hu
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RecePtuRy śWiąteczne
Zapraszamy do zabawy od 15 listopada do 15 grudnia
www.MistrzBranzy.pl/plebiscyty
Do wygrania cenne nagrody!

dostarczają: Cukiernia Piekarnia Piotra Koperskiego,
Cukiernia Kandulski oraz firma Fawor. Internetową
sprzedaż połączono z szeroko zakrojoną promocją
poznańskiego przysmaku, która objęła poniższe
akcje.
Warsztaty z zawijania rogali świętomarcińskich Gospodarzem spotkania, podobnie jak w 2011
r., był Piotr Koperski, który 25 października ugościł 10
autorów najlepszych (najbardziej poczytnych) blogów
kulinarnych w swojej Cukierni Piekarni w Poznaniu.
Pachnąca reklama Od 1 do 15 listopada w strategicznych miejscach Warszawy i Krakowa pojawiło się
po 15 reklam typu Citylight, które pachniały autentycznym rogalem świętomarcińskim.

Poniżej podajemy pierwsze miejsca w 3 różnych kategoriach.

Kategoria „młodzież do lat 16”:

Od 16 października do 29 listopada działa strona
www.rogale.allegro.pl, gdzie można zamówić
rogale świętomarcińskie z certyfikatem Produktu
Regionalnego Unii Europejskiej. W tym roku rogale

Otwarcie nowej siedziby firmy MERKUR
w Goleniowskim Parku Przemysłowym
26 września br. firma Merkur uroczyście otworzyła nową siedzibę szczecińskiego
oddziału przy ul. Prostej 24 w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Na spotkanie
przyjechało ponad 150 klientów z północno-zachodniej Polski oraz grono
partnerów handlowych.
W tym dniu w nowo otwartym oddziale pojawiły się stoiska firm współpracujących z Merkurem: Credin, Martin Braun, Uniferm, Vortumnus, Grados, Belusa
Foods, Eco Trade, Kruszwica, Jagr, OSM Kalisz, Masmal, Ejpro, VOG, Figant,
Semix.
Zaproszenie przyjął Leszek Truskolawski,
prezes Stowarzyszenia Cukierników,
Karmelarzy i Lodziarzy RP, który w swoim
wystąpieniu podzielił się spostrzeżeniami
na temat sytuacji na rynku. W siedzibie
firmy Merkur pojawiła się również córka
Marta Truskolawska, która wspólnie z Rafałem Nyckiem, technologiem firmy Credin, na specjalnym stoisku prezentowała
sztukę lepienia figurek z marcepanu firmy Odense z Danii.
Podczas spotkania zorganizowano też loterię z nagrodami ufundowanymi przez
partnerów handlowych. Główna nagroda – weekend w SPA MERKUR – trafiła do
firmy Kiełbasa ze Złocieńca. W części artystycznej na scenie pojawił się kabaret
„Koń Polski”, który rozbawił publiczność do łez.

Akcja częstowania Rogaliki dotarły nie tylko do
pasażerów LOT-u, ale też do Eurolotu, Intercity oraz
Deutsche Bahn w pociągach relacji: Berlin – Poznań
– Warszawa. Zaplanowano ok. 14 tys. minirogalików,
które dostarczy Cukiernia Piekarnia Piotra Koperskiego.
Potwierdzenia
jakości
uzyskania
praw
do produkcji rogala świętomarcińskiego
5 listopada w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej
w Poznaniu cukiernicy i piekarze odebrali potwierdzenia jakości uzyskania praw do wytwarzania Produktu
Chronionego Oznaczeniem Geograficznym Prawem
Unii Europejskiej – ROGALA ŚWIĘTOMARCIŃSKIEGO. Po uroczystości cukiernicy i piekarze tradycyjnie
częstowali poznaniaków przy ul. Niezłomnych 2.

Organizatorzy uroczystości: Cech Cukierników
i Piekarzy w Poznaniu, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, Urząd Miasta Poznania.

e

Więcej informacji i zdjęć na
www.MistrzBranzy.pl
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Zgłoś się do Twojej hurtowni
lub zapytaj przedstawiciela o bezpłatne wydanie MB

prosto z rynku

Zwijarka próżniowa FriTSCH CSV
Wykorzystując technikę próżniową, nowoczesna
zwijarka układa kęsy ciasta i dzięki temu,
niezależnie od struktury ciasta i rodzaju nadzienia,
umożliwia precyzyjne zwijanie croissantów, sztangli
i innych produktów. System z powodzeniem stosowany
jest w wielu dużych zakładach, które zwracają uwagę
na smaczne i ładnie wyglądające wypieki. Innowacyjna
zwijarka próżniowa FRITSCH CSV znalazła się w gronie
5 wyróżnionych produktów, które otrzymały nagrodę iba Award 2012.
Więcej informacji:
FRITSCH Polska
Damian Rochowiak, tel. 501 192 290
Eugeniusz Bujlis, tel. 513 120 625

FRITSCH Polska Sp. z o.o.
ul. kościerzyńska 12, 51-416 Wrocław
tel. 71 326 16 52
fax 71 326 16 51
sales@fritsch-poland.pl
www.fritsch-poland.pl

mieSiarka Spiralna BiZon r

z rozłączną dzieżą na 80, 100, 120, 150 kg ciasta
mechaniczne podnoszenie głowicy i ręczne dociąganie wózka
napęd wielopaskowy zapewnia cichą pracę
spirala i tłoczona (niespawana) dzieża ze stali nierdzewnej
specjalna wkładka nożowa do miesienia małych porcji ciasta
czujnik temperatury ciasta
dwie prędkości obrotowe i 2 silniki: miesienia i obrotu dzieży

JEREMY Sp. z o.o.
ul. Odlewnicza 5
03-231 Warszawa

tel. 22 614 53 75
fax 22 811 06 03

jeremy@jeremy.pl
www.jeremy.pl

STóŁ, kTóry aTwo Się DopaSowuje
płynna i precyzyjna regulacja blatu w zakresie 200 mm
liczba siłowników uzależniona od wielkości blatu roboczego
przy stole mogą pracować osoby o różnym wzroście
trwała nierdzewna konstrukcja
cichy mechanizm podnoszenia
dolna półka (ażurowa lub pełna)
opcjonalnie blat drewniany lub granitowy
stół jest wykonywany pod konkretne zamówienie
MAGOREX
ul. Pienińska 11
68-200 Żary
tel. 68 456 68 50
fax 68 470 18 81
www.magorex.pl
info@magorex.pl
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DiamanTowe
kompoZyCje
Kompozycje pieczywa
„Smaki Kresowe”
BORODINO, BRANDBROT, CHlEB
LITEWSkI – stanowią gamę smaków pieczywa
kresowego,
bogatego
w prozdrowotny
błonnik.
Wyróżnia je
słodowa nutka
smaku, chrupiąca
rustykalna skórka i wilgotny miękisz.
Doskonale komponują się z dodatkiem ziaren,
kaszy gryczanej oraz żurawiny. kompozycje
charakteryzują łatwe i szybkie procesy
produkcji bez wstępnego zaparzania oraz
niezawodność w technologii mrożenia.
Opakowania: 25 kg

Original Baker Skarb Inków
– produkt „clean label”
koncentrat do
produkcji
pieczywa
mieszanego
z dużą
zawartością
zbóż: komosy
ryżowej, pszenicy
kamut, żyta
świętojańskiego, orkiszu oraz amarantusa.
Skład wzbogacono mieszanką 10 zdrowych
kiełków zbożowych oraz maślanką. kreacje
smakowe pieczywa Skarb Inków są
nieograniczone dzięki możliwości
najróżniejszych form chleba oraz bułek.
Opakowanie: 20 kg

Diamant Polska Sp. z o.o.
Piekary 371
32-060 liszki k. krakowa
tel. 12 262 41 09
fax 12 262 41 07
diamant@diamant.net.pl
www.diamant.net.pl

5M HURTOWNIA
Rybnik, ul.Golejowska 29
tel. 32 43 96 221

droSol
będzin, ul. piastowska 29,
tel. 32 761 93 25

AGRA
opole, ul. budowlanych 4a,
tel. 77 442 82 82

ekoM
szczecin, ul. kniewska 2h,
tel. 91 46 26 128

oddział y:
częstochowa,
ul. taRtakowa 32/40,
tel. 34 361 42 92
wRocł aw,
ul. GRabiszyńska 231 eF,
tel. 692 15 39 46
BARTEX
częstochowa, ul. Żyzna 58,
tel. 34 362 07 95
Bayard
choRzów, ul. józeFa lompy 13,
tel. 32 241 65 13
BMS-G
wieliczka, pawlikowice 78
tel. 12 288 16 60
oddział :
taRnów, ul. skRzyszowska 7
tel. 14 620 16 50
CentruM PolSka
tuliszków, oGoRzelczyn 1a,
tel. 63 280 39 00

GHM
choRzów, ul. k atowicka 115,
tel. 32 241 08 12
Hurtownia Port
Rabka-zdRój, ul.kilińskieGo 46b,
tel. 18 267 74 46
Jan Piwowar
lubawa, ul.towaRowa 5,
tel. 89 645 48 19
KUMA
bydGoszcz,
ul. stanisł awa jana RolbieskieGo 11
tel. 52 345 11 05
Modena
bielsko-biał a, ul. k atowicka 80,
tel. 33 812 60 26
oddział :
czechowice - dziedzice,
ul. junacka 12b,
tel. 32 215 16 16

Merkur 09
waRszawa, ul. annopol 4a bud. F,
tel. 22 675 26 30
oddział y
kielce, ul. domaszowska 85,
tel. 41 368 54 29
lublin, ul. steFczyka 30,
tel. 81 740 81 23
sieRadz, al. pokoju 10,
tel./Fax 43 822 30 94
Motyl
piaski,
bystRzejowice pieRwsze 47 a
tel. 81 582 17 77 w.12

PZ euGeniuSZ SMoliŃSki
Gł oGów, ul. sikoRskieGo 48c,
tel. 76 726 58 96

tel./Fax 13 464 84 60
taRnobRzeG, ul. jachowicza 12
tel./Fax 15 822 19 46

SeMPre
pRuszków, ul.wiejska 13a,
tel. 519 02 00 42

TECH MAT
bydGoszcz, ul. szajnochy 3/5,
tel. 52 342 60 50

SeZaMex
toRuń, ul. towaRowa 11,
tel. 56 655 78 77
Siek
Radom, ul. kielecka 116e,
tel. 48 369 95 55

PiekarZ
poznań, ul. czoRsztyńska 1,
tel. 61 842 21 51

oddział :
busko zdRój,
ul. bohateRów w-awy 126,
tel./Fax 41 370 81 29

PluS
Łódź, ul. Tuwima 98,
tel. 42 674 52 24

SMakoSZ
ŚwięTochł owice, ul. Krauzego 8,
tel./Fax: 32 245 12 72

PolMarkuS
pyskowice, ul. wyszyńskieGo 62,
tel. 32 301 91 00

taJfun
Rzeszów,
ul. monte cassino 14/61a
tel. 17 857 74 00

oddział y:
wRocł aw, ul. Gieł dowa 12,
tel. 71 363 55 66
kRaków, ul. saska 27,
tel. 12 442 00 00

oddział y:
FRysztak, ul. FRysztackieGo 56
tel./Fax 17 277 70 27
sanok, ul. naFtowa 2

oddział y:
chojnice, ul. skł adowa 8,
tel. 52 397 65 34
wł ocł awek, ul. okRzei 59,
tel. 54 232 54 12
pRuszcz Gdański,
ul. pRzemysł owa 3,
tel. 58 773 02 15
olsztynek, ul. pionieRów 9,
tel. 89 523 58 63
ZIARNEX '93
waRszawa, ul. cyklamenów 10,
tel. 22 872 44 44
oddział y:
waRszawa, ul. saska 64,
tel./Fax 22 617 35 95
Biał ysToK, ul. leŚna 1D,
kom. 604 50 29 33
pł ock, ul. taRGowa 1,
tel./Fax 24 366 85 85
siedlce, ul. budowlana 3a,
tel./Fax 25 633 45 23
suwał ki, ul. pRzytoRowa 19,
tel./Fax. 87 565 37 34

