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Bogatych Świąt Wielkiej Nocy! 

Pewnie wiele osób trzyma nasz drugi egzemplarz, słuchając wykładów prowadzonych przez naszych 
autorów w czasie Dni Otwartych w firmie Polmarkus. Albo kartkuje to wydanie w czasie Targów 
Nowości P.Z. Piekarz w Poznaniu. Wielu innych właśnie odebrało obiecaną przesyłkę z darmową 
prenumeratą „Mistrza Branży” i już wie, że na www.MistrzBranzy.pl pojawiły się produkty zgłoszone 
do nowych plebiscytów, a także nagrody. 

A to nie wszystko! W portalu ruszyła nasza wspólna akcja z Piekarnią w Nepalu. Informacje o nowych 
szkoleniach spływają na bieżąco i szybko pojawiają się w portalu. Nie trzeba nas długo namawiać, 
gdy trzeba komuś pomóc, poinformować, że coś się gdzieś dzieje, tak jak w kwietniu we Wrocławiu. 
Tam zresztą pojawimy się jako patron medialny Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia 
w Zawodzie Cukiernik i Piekarz. 

I co? I ciągle nam mało. Chcemy być wszędzie, tylko czasem doba jest za krótka, a tydzień trwa tylko 
7 dni. Ale nie jesteśmy sami. Poprzez nasze pomysły przyciągamy ludzi albo ludzie przyciągają nas 
do siebie. Przybyło nam autorów, czasopismo zyskało na nowej optyce i różnorodności tematycznej. 
Wiele pomysłów zrodziło się zresztą spontanicznie podczas targów Expo Sweet, które były naszym 
pierwszym zetknięciem z branżą twarzą w twarz. Wrażenia? Rewelacyjne, dające nam motywację 
do działania. A to, jak zapamiętaliśmy Expo Sweet, można zobaczyć na s. 70-77

Wróćmy jednak do wydania, które aż kipi od rozmów z ludźmi branży. Pierwsze spotkanie to konfron-
tacja w rodzinie Stanisława Butki. Przy wspólnym stole w pokoju nad piekarnią usłyszeliśmy, jak to 
jest prowadzić firmę w tak licznym gronie. Dlaczego senior rodu czuje się, jakby uprawiał zanikający 
zawód i jakie zjawiska w branży są dla niego niepokojące.  Z drugiej strony córka Katarzyna Mojzy-
kiewicz opowiada o zaangażowaniu w projekt „Branże w dialogu” i o jego konkretnych korzyściach 
wynikających dla naszej branży. Porozmawialiśmy też z naszą „Słodką Królową”, która przypomniała 
o trudach Cukierniczych Mistrzostw Świata Kobiet w Rimini 2012, natomiast z jej szefem Robertem 
Einbacherem wdaliśmy się w dłuższe rozważania, czy udział w takich zawodach, tak absorbujących 
czas i pieniądze, ma sens.

Trudno w paru słowach streścić całą merytorykę przygotowaną przez naszych szanownych i nieza-
stąpionych autorów. Oni są naszym najlepszym źródłem informacji, dlatego zapraszamy do lektury 
niezbyt przytłaczającej, konkretnej i na pewno różnorodnej. A że święta za pasem, to zgodnie 
z tradycją wszystkich czasopism i u nas pojawiły się mazurki, serniki i babki w różnych odsłonach. 



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

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

Michał Kociszewski 
od 17 lat związany z branżą dodatków do 
żywności, propagator wszystkiego, co naturalne. 
Zaczynał od aromatów spożywczych w firmie 
Pollena-Aroma, obecnie pod szyldem firmy Etol 
doradza producentom przetwórstwa spożywczego i 
przekonuje do naturalnych dodatków smakowych. 
Absolwent Wydziału Chemicznego PW, Wydziału 
Zarządzania i Marketingu WSZiP, a przede wszyst-
kim doktor nauk ekonomicznych na Wydziale 
Ekonomii SGGW. W wolnym czasie instruktor w 
stopniu harcmistrza, pasjonat fotografii.

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

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

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

Agata Kondrat
czekolada zdominowała jej pracę zawodową. 
W międzynarodowej firmie produkującej różne 
wyroby czekoladowe opracowuje receptury 
i wprowadza nowe produkty do produkcji. 
Nadzoruje również procesy konszowania 
i przygotowywania mas czekoladowych i 
czekoladopodobnych. Niemało czasu spędza 
także przy procesach formowania tabliczek 
czekolady z różnymi dodatkami oraz różnego 
formatu. Nietrudno się domyślić, czym zajmie 
się w naszym poradniku.

Szymon Konkol
ma wszelkie kwalifikacje, żeby być cukiernikiem, 
na dobrą sprawę mógłby przejąć schedę po 
dziadku i mamie oraz poprowadzić własną 
cukiernię, ale wolał zostać nauczycielem. Można 
go spotkać w szkole w Żorach, Jastrzębiu Zdroju 
i Rybniku. Autor wielu publikacji z zakresu tech-
nologii, ciętych felietonów, ale przede wszystkich 
pomysłodawca wirtualnego tworu, czyli MAMZ. 
Człowiek, który ma 100 pomysłów na minutę, 
pojawił się również na naszych łamach.
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Anna Sacharczuk 
to nasza specjalistka od czekolady, a dokładnie 
od pralin. Na co dzień komponuje nowe 
czekoladowe smaki, nadzienia oraz praliny w 
Dziale Rozwoju Nowego Produktu w między-
narodowej firmie z ponad 150-letnią tradycją. 
Pracę z czekoladą, pralinami i cukierkami do 
żucia rozpoczęła w 2006 r. Podczas wakacyjnych 
wojaży zagląda do lokalnych sklepów, oczywi-
ście na półki z wyrobami cukierniczymi, gdzie 
szuka ciekawych smaków, wzorów i pomysłów 
do własnej pracy, a raczej pasji. Ukończyła 
technologię żywności i żywienia człowieka na 
Akademii Rolniczej w Szczecinie.

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

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

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

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

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

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

Joanna Terelak-Subramanian 
HACCP, GHP i GMP zna od podszewki. Opracowuje i 
wdraża systemy bezpieczeństwa żywności,  
prowadzi audyty, szkoli. Doświadczenie pozwoliło 
jej stworzyć innowacyjną platformę  
www.haccponline.pl, żeby pokazać, że wdrażanie 
tych systemów w MŚP branży spożywczej nie musi 
być ani uciążliwe, ani kosztowne. Jest współwłaści-
cielką firmy Now-Act Consulting. Od blisko 10 lat 
działa w Komitecie Technicznym ds. Mikrobiologii 
Żywności przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, 
jest członkiem Rady Nadzorczej Krajowej Izby 
Gospodarczej „Przemysł Spożywczy”.
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Mistrz Branży: Rośnie czwarte pokolenie, wnuczka Magda ma już za 
sobą pierwsze zawodowe doświadczenia. Chyba łatwiej przekazać 
fach, pasję i firmę, kiedy ma się własną piekarnię?
Stanisław Butka: Wiadomo, że jeśli dzieci przebywają przy zakładzie, to 
zupełnie inaczej funkcjonują. Widać to zresztą na przykładzie naszej córki 
Kasi. Z zawodem obcowała od dzieciństwa. Co więcej, jej praktyka w czasie 
studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu bardzo często odbiegała od 
naukowych teorii. Jej doświadczenia zawodowe były zupełnie inne niż kolegów 
albo wykładowców. Jestem w tym dobrym położeniu, że nie muszę się martwić 
o następców. To niestety rzadki przypadek w naszym środowisku i to nie tylko 
w Polsce. Z przykrością stwierdzam, że uprawiam zanikający zawód.

Katarzyna Mojzykiewicz: Tata ma rację. Dla wielu piekarzy z zagranicy konty-
nuacja tradycji rodzinnych w tym zawodzie jest czymś niezwykłym. Nie dowie-
rzają, że w naszym zakładzie pracował dziadek, ojciec z mamą, teraz także ja 
z mężem, a do tego dwójkę naszych maluchów ciągnie do mąki… i pieczenia. 

MB: Zawód piekarza przechodzi do lamusa?
St.B.: To ciężki fach i młodzież nie jest nim zainteresowana. Widać to za naszą 
zachodnią granicą – gros zakładów można tam kupić dosłownie za bezcen, bo nie 
ma kto ich przejmować i prowadzić. Ogłoszeń jest pełno – cukiernia, piekarnia 
z rozpoznanym, dobrym rynkiem zbytu. Takie oferty przechodzą bez echa!

Centrum dowodzenia wielopokole-
niowego przedsiębiorstwa znajdu-

je się … przy rodzinnym stole, w 
pokoju nad piekarnią. To tutaj przy 
obowiązkowym wspólnym posiłku 

zapadają najważniejsze decyzje i 
toczą się dyskusje na temat firmy, 
branży. Tutaj niepodzielnie rządzi 

Pani Eugenia, tutaj ścierają się 
pomysły Katarzyny i Arkadego 

Mojzykiewiczów z opinią seniora 
rodu Stanisława Butki. A pod 

bokiem rośnie już kolejne  
pokolenie.

rozmawiała: Marzena Rutkowska-Kalisz

Z pokolenia
  na pokolenie
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To już do nas dociera! W Niemczech nie ma 
uczniów, w Polsce chętnych do nauki zawo-
du jest coraz mniej. A młodzież, która trafia 
– delikatnie mówiąc – daleko odbiega od 
naszych wymagań. Szkolnictwo zawodowe 
poszło w złym kierunku, to jednak temat na 
osobną rozmowę.

MB: Zawód zanika, ale jedzenie chleba 
niekoniecznie – co zatem zrobimy? 
Zostanie konsumpcja supermarketo-
wych wyrobów chlebopodobnych?
St.B.: Wypiek dobrego, zdrowego chleba 
zaniknie. Już teraz wokół piekarstwa funk-
cjonuje bardzo dużo firm spoza branży, które 
bez fachowców upieką chleb. Nie ma to nic 
wspólnego ani z kodeksem etyki zawodo-
wej, ani ze zdrowym żywieniem. Nieważne, 
z czego jest zrobiony taki chleb – najważniej-
sze jest, by go sprzedać, w dodatku bardzo 
tanio. Dobry chleb kosztuje, nie można więc 
go sprzedać za 1,50 zł, skoro włożyło się 
w niego 2 zł. Na to mogą sobie pozwolić tylko 

supermarkety. Piekarz musi kierować 
się normami etycznymi, bo ponosi 
ogromną odpowiedzialność za ludzi 
i ich bezpieczeństwo zdrowotne. I tak 
jak leczyć powinien lekarz, tak chleb 
powinien piec piekarz, a nie ktoś, kto 
tylko chce na tym zarobić. Zawsze będę 
powtarzał, że powinniśmy konkurować 
jakością, a nie cenami! 

MB: Niezdrowa konkurencja wiel-
kich sieci handlowych to jedno, 
a co jeszcze martwi piekarzy?
St. B.: Wielu starszych kolegów po 
fachu nie może się pogodzić ze zmianą 
stylu życia. Kiedyś sklepy otwierało się 
na parę godzin i gdy towar się kończył, 
to się zamykało – tak było u rzeźnika, 
cukiernika. Dziś klient jest wymagający 
i oczekuje różnorodnego asortymentu 
o różnych porach dnia. Zaczynamy funk-
cjonować tak jak na Zachodzie, chodzi-
my na lunch, a świeży chleb potrzebny 
jest na kolację. Rozkład dnia jest inny. 

Boli też fakt, że nasi rodacy nie są przy-
zwyczajeni do kupowania wyłącznie 

Zdjęcia: Marzena Rutkowska-Kalisz 

polskich produktów. W Niemczech kupowa-
nie produktów codziennego użytku właśnie 
od rodzimych producentów jest stawiane za 
punkt honoru. Nikt nie kupi chleba od Polaka, 
mimo że obiektywnie jest to lepszy produkt, 
tylko  da zarobić lokalnym przedsiębiorcom. 
No i ostatni, ale najważniejszy problem. 
Ludzie biednieją, liczą każdą złotówkę i dlate-
go taki tani, gorszy chleb znajduje nabywców. 
Cena chleba od zawsze była w Polsce sprawą 
polityczną – mogły drożeć papierosy, alkohol 
czy prasa codzienna i to drożeć znacznie, 
ale każde kilkadziesiąt groszy podwyżki ceny 
chleba wywołuje prawdziwą burzę! Policz-
my: skoro zjadamy pół chleba dziennie, czyli 
15 bochenków miesięcznie, a chleb podrożał 
o 20 gr, to miesięcznie płacimy 3 zł więcej 
– to jest ¼ paczki markowych papierosów. 

MB: Tyle tylko, że chleb musimy 
kupować!
St.B.: Nie muszą go kupować biedni ludzie! 
Jest to tylko kwesta odpowiedniej dystrybu-
cji. Dlaczego organizacje pracujące na rzecz 
biednych nie chcą np. chleba z poprzed-
niego dnia? Dla nas piekarzy to po prostu 
niepojęte.

Stanisław i Eugenia 
poznali się w tej samej 
szkole średniej, gdzie 
uczyli się zawodu. Po 
8 latach „chodzenia” 
pobrali się i rozpoczęli 
pracę w piekarni teścia. 
Dziś historia rodzinna 
zatoczyła koło – w tej samej piekarni 
pracuje kolejne pokolenie, które dokładnie 
powieliło historię rodziców. Kasia z Arkadym 
też wpadli sobie w oko w szkole średniej, 
bo uczyli się zawodu. Potem swoje uczucie 
pielęgnowali na studiach, by po 8 latach, już 
jako małżeństwo, stanąć przy tym samym 
piecu chlebowym. 

Rodzinna historia 
lubi się powtarzać

Stanisław Butka

Rozmowa Mistrza Branży
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MB: Jak to się ma do naszego polskiego szacunku 
dla chleba?
Katarzyna Mojzykiewicz: Problem w tym, że szacunku do chle-
ba jest coraz mniej. Mnie rodzice nauczyli, że przed rozkrojeniem 
bochenka trzeba zrobić znak krzyża, że całuje się kromkę, która 
spadła na ziemię. Najchętniej kupowany chleb jest już pokrojony 
– nie trzeba wtedy pamiętać ani o znaku krzyża, ani o tym, by 
nie kłaść bochenka spodem ku górze. Nowi uczniowie w piekarni 
dziwią się, że znak krzyża nie służy tylko sprawdzeniu, czy jest 
dobry rozrost. My ich tego uczymy, że jest to dar boży i trzeba 
go uszanować, i starać się, by nikomu go nie zabrakło. Te piękne 

polskie tradycje obowiązywały w każdym domu, nie tylko w rodzi-
nie piekarzy… Brak szacunku dla chleba pociąga za sobą brak 
szacunku dla pracy piekarza. 

MB: Ale o interesy piekarzy trzeba walczyć. Zaangażowała 
się Pani w projekt „Branże w dialogu”. Co daje taki projekt 
i czy polscy eksperci będą mieli znaczący głos na forum?
KM: Jest to forum, dzięki któremu głos tysięcy małych i średnich 
firm europejskich zaczyna być słyszany w Unii. Dzięki temu mamy 
też możliwość zaprezentowania polskiego rzemiosła i włączenia 
się w dialog społeczny. Jest to też niesamowita okazja, by poznać 
nowych ludzi, nawiązać kontakty, wymienić doświadczenia. Gdyby 
nie ten projekt, nie spotkalibyśmy ważnych dla nas polityków i nie 
opowiedzielibyśmy o nurtujących nas problemach. 

MB: Pierwsze batalie na forum, pierwsze sukcesy?
KM: Pierwsza batalia (a zarazem sukces) dotyczyła projektu, 
który godził bezpośrednio w branżę. Chodzi o pomysł ogranicze-
nia spożycia soli poprzez zmniejszenie jej zawartości w pieczywie. 
Co ciekawe, projekt nie dotyczył chipsów i wyrobów typu fast 
food, tylko pieczywa. W Polsce te normy i tak są bardzo niskie, 
bo chodzi o 2-proc. zawartość soli w chlebie. Dużo większy kłopot 
mieliby Niemcy, którzy zdecydowanie bardziej solą pieczywo. 
Konsument przyzwyczajony do smaku pieczywa nie przestawi się 
pod wpływem dyrektywy unijnej na nowy smak. To tylko zniechę-
ciłoby klientów do chleba. Jak więc można próbować wprowadzać 
takie zmiany? Mocny polski głos i nasze argumenty przeważyły 
szalę w dyskusji. Również Ludger Fischer, przewodniczący Forum 
Żywnościowego, przedstawił wyniki najnowszych badań, z których 
wynika, że sól wcale nie jest tak niezdrowa, jak do tej pory sądzi-
liśmy. 

MB: Nad czym teraz pracują polscy eksperci?
KM: Przygotowujemy stanowisko w sprawie projektu przepisów 
kontrolnych w MŚP. Jeden z projektów zakłada, że koszty wszelkich 

Wypiek dobrego, zdrowego chleba zaniknie. Już 
teraz wokół piekarstwa funkcjonuje bardzo dużo 
firm spoza branży, które bez fachowców upieką 
chleb. Nie ma to nic wspólnego ani z kodeksem etyki 
zawodowej, ani ze zdrowym żywieniem.

kontroli miałyby ponosić firmy. W marcu w Warszawie 
spotykają się polscy eksperci wraz z przedstawicielami 
różnych stowarzyszeń branżowych, aby wypracować 
wspólną ocenę i wybrać jedno z czterech propono-
wanych rozwiązań. Unia stoi na stanowisku, że sami 
zainteresowani powinni dojść do porozumienia i wybrać 
najkorzystniejsze rozwiązanie. Ze strony Unii są 4 
propozycje obostrzeń w zakresie kontroli i to my musimy 
wybrać najlepsze dla branży. Trzeba je przedstawić do 
analizy w Brukseli. Wtedy utworzone zostanie prawo czy 
przepis, do którego kraje będą się stosować. Inaczej 
to rząd danego kraju może narzucić nam rozwiązanie. 
Dialog pozwala na wypracowanie najkorzystniejszego 
stanowiska. 

MB: Praca w tego typu gremiach ma jeszcze jedną 
ważną cechę – najwięcej ciekawych informacji 
uzyskuje się w czasie kuluarowych spotkań. Czy 
jest już jakiś temat, który szczególnie Panią zafa-
scynował?
KM: Bardzo spodobał mi się niemiecki pomysł zróżni-
cowania płacy minimalnej. Rozmawiałam na ten temat 
m.in. w czasie wizyty w Niemczech. Okazuje się, że 
wysokość płacy minimalnej jest różna w różnych landach. 
U nas jedna stawka narzucona przez rząd obowiązuje 
wszystkich. Tam wysokość stawki ustalają pracodawcy, 
a także specjaliści od lokalnego rynku pracy. Mają realny 
wpływ na ten mechanizm. U nas długo to jeszcze będzie 
nierealne. 
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MB: Zakładem zaczynają władać młodzi, jak Pan patrzy 
na ich nowy typ myślenia, ich pomysły na firmę?
St.B.: Jeszcze zakładu nie oddałem we władanie młodych 
(uśmiech), ale staram się im nie przeszkadzać. Jeśli córka chce 
wraz z zięciem Arkadym wprowadzać jakieś zmiany, zawsze 
dyskutujemy o ich pomysłach. Wspólnie staramy się wypraco-
wać najlepsze rozwiązanie i nie zdarzyło się tak, że zabloko-
wałem korzystny pomysł tylko dlatego, że jestem tu seniorem. 
Młodzi mają zupełnie inne spojrzenie na życie i zawód. Do 
tego technologia tak bardzo poszła do przodu. 46 lat temu 
kwas robiłem ręcznie, potem mieliśmy maszynę, która skróciła 
proces do pół godziny, a teraz jest nowe urządzenie, które po 
3 minutach ma gotowy kwas! Postęp zmniejsza zużycie energii 
i nie wymaga już tyle wysiłku fizycznego od piekarza. 
Nieraz mówię, że gdyby mój ojciec dziś się obudził, to z wraże-
nia natychmiast powtórnie zszedłby z tego świata. Takie są 
niewyobrażalne ułatwienia i różnice w pracy. 

MB: Surowce też tak bardzo się zmieniły?
St. B.: Surowce są dziś doskonałej jakości. Nie zapomnę nasze-
go pierwszego wyjazdu na zagraniczny konkurs. Zapytano nas, 
jaką chcemy marmoladę do drożdżówek. U nas kręciło się coś 
z buraków, a oni zaproponowali kilkanaście smaków wyrobu 
w najlepszym gatunku. Nasi zawodnicy nawet nie wiedzieli, jak 
niektórych z nich użyć. Dzisiaj już tych różnic nie ma. Mamy 
dostęp do wszystkich nowinek z Zachodu. To bardzo dobrze. 
Ale niestety drożeje nam paliwo, energia elektryczna, gaz… 
Ma to realny wpływ na kondycję branży. A co dobrego w tym 
naszym polskim piekarstwie – zawód jest szczególny, bo piekarz 
w dzień nie musi pracować, a w nocy spać! A tak na poważnie 
– tu też zaszły zmiany. Gdy ja się uczyłem, a nawet gdy jeszcze 
Katarzyna zaczynała pracować, to cała sprzedaż szła rano. 

MB: Jak się pracuje z własną żoną i teściami? 
Arkady Mojzykiewicz: Mnie się bardzo dobrze pracuje.

MB: Bo wszyscy siedzą obok…
AM: Mówię poważnie. Dla mnie najważniejsze jest, że dużo 
czasu mogę spędzać z rodziną. U nas nie tak jak w większo-
ści polskich rodzin, że wszyscy się mijają, a domowników 
ogląda się już śpiących. Najwięcej satysfakcji mam, gdy 
z synem czy córką mogę stanąć w piekarni i patrzeć, jak 
zaczynają poznawać ten fach. Trafiłem zresztą do piekar-
stwa dzięki żonie. W szkole średniej, w której się poznali-
śmy, miałem inną specjalizację, miałem być cukiernikiem. 
Później, już na studiach, zajmowałem się fermentacją, 
a teraz łączę cukiernictwo i piekarstwo z handlem. Tak jak 
to powinno być w rodzinnej firmie…

MB: Jak Pani to wszystko ogarnia?
Eugenia Butka: Najważniejsze są nasze spotkania przy 
stole. Wspólne śniadanie i obiad pozwalają nie tylko na 
rozmowę o problemach zawodowych, ale utrzymują tę 
najcenniejszą więź rodzinną. Serce firmy bije po prostu przy 
tym rodzinnym stole. W tym codziennym natłoku różnych 
spraw, gdy każdy rozbiega się do swoich obowiązków, takie 
chwile są bezcenne i myślę, że cementują firmę! Wtedy 
nawet łatwiej rozmawiać.

MB: Chleb i ciasto przynosi się z piekarni. A co jest 
Pani specjalnością przy tym stole?
EB: Cała reszta, bo bardzo lubię gotować. Nie jest to dla 
mnie żadną trudnością ani tajemnicą. Zawsze powtarzam, 
że gdyby starczyło sił, to moglibyśmy otworzyć jeszcze 
restaurację, tym bardziej że jest gdzie! Może zegary, które 
kolekcjonuję – mam wśród nich naprawdę cenne – wybiją 
taką restauracyjną godzinę.

Oby na razie liczyły pomyślne godziny dla całej 
Waszej firmy. Bardzo dziękuję za rozmowę.  
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Mistrz Branży: Nasze gratu-
lacje! To ogromny sukces 
osobisty i firmowy, ale 

także zwieńczenie wielomiesięcznej, 
bardzo ciężkiej pracy.
Marlena Szymaś: Cała trudność polegała 
na tym, że o tym wyjeździe dowiedzieliśmy 
się zdecydowanie później niż inne ekipy 
i mieliśmy mniej czasu na przygotowania. 
Zważywszy na to, że mieliśmy jeszcze dni 
świąteczne, koniec roku, to tempo było 
ekspresowe –dlatego wymagało to bardzo 
intensywnych treningów. 

MB: Trening równie morderczy jak 
ten Justyny Kowalczyk?
MSz: Można tak powiedzieć, ale my tu 
mamy zdecydowanie cieplej (śmiech). 
Wszystko zaczyna się od wymyślenia tego, 
co będziemy robić, tym razem nasze dzia-
łania były podyktowane motywem prze-
wodnim – „Świat Kobiety”. Próbowaliśmy 
współpracy z plastykami. Niestety, nie 

wszystko, co ładnie wygląda na papierze, 
da się zrobić z cukru. W tym miejscu muszę 
podziękować panu Bogdanowi Tomczyko-
wi, bo wykonywałam pracę według jego 
projektu. Najważniejsze jest dopracowanie 
smaku, który jest najbardziej punktowany. 
Liczy się też wygląd ciast i deserów, a do 
tego dochodzi praca z karmelu, która musi 
współgrać i tworzyć z pozostałymi wyro-
bami harmonijną całość. Na wykonanie 
tego wszystkiego zawodnik ma 8 godzin. 
Podczas zawodów wszystko musi być 
dopracowane, na eksperymenty nie ma 
po prostu czasu.

MB: Dlatego przygotowania trwają 
tak długo?
MSz: Tak. Trzeba dokładnie wiedzieć, jak to 
ma być zrobione, i przygotować się odpo-
wiednio. Najpierw powstaje smak tortów 
i deserów, a potem jest dopracowywanie 
szczegółów. No i walka z czasem, żeby 
opanować do perfekcji przygotowanie 

poszczególnych elementów. Ten początek 
trochę przypomina pracę osoby tworzącej 
perfumy – jest jeden dominujący smak 
– czasem zapamiętany z dzieciństwa, 
czasem poznany gdzieś przypadkiem, 
ale na tyle inspirujący, by wokół niego 
tworzyć. Tu się zaczęło od czarnego bzu 
i malin, potem zaczęły się poszukiwania, 
czym by to doprawić.

MB: Krótko mówiąc, tak budowano 
Rimini!
MSz: Konkursowy tort rzeczywiście 
nazywa się Rimini. Ale ważne jest też 
to, żeby bardzo precyzyjnie obliczyć 
ilość niezbędnych produktów. Nie może 
niczego zabraknąć, bo na dorobienie 
w trakcie zawodów nie ma czasu. Jednak 
dużo gorsze jest pozostawienie nadmiaru 
musu, kremu czy ciasta. Jury bardzo źle 
ocenia takie marnotrawstwo. 

MB: Czy liczy się także kondycja 
fizyczna?
MSz: Jesteśmy przyzwyczajeni do wysiłku. 
Nasza praca polega na tym, że stoi się po 
kilka godzin dziennie, ale tu dochodzi jesz-
cze stres i zmęczenie przygotowaniami. 
Kryzys psychiczny też jest nieunikniony 
i dopada każdego. Tym bardziej, że przed 
samym wyjazdem trenuje się nawet po 
16-18 godzin na dobę!

MB: To nie jest Pani pierwszy tytuł. 
Jest Pani Mistrzynią Świata Młodych 
Cukierników z 2000 r., a także 
Mistrzynią Polski. Jakie były wraże-
nia w Rimini?

Na co dzień pracuje  
w Cukierni Kandulskiego, ale 
od czasu do czasu bierze udział 
w różnych międzynarodowych 
zawodach dla cukierników.  
Tak jak ostatnio podczas  
I Cukierniczych Mistrzostw 
Świata Kobiet w Rimini  
(21-22 stycznia 2012 r.). 
Spośród 10 ekip znalazła się 
w ścisłej światowej czołówce, 
zajmując 5. miejsce. Mowa 
oczywiście o Marlenie Szymaś.

Mam 
szczęście! 

Płacimy jak za  

zboże
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MSz: Ogromna satysfakcja. W pierwszej chwili jest ulga, udało się, 
zmieściliśmy się w czasie, nasza ekipa jest w gronie najlepszych, 
a potem gdy odbiera się nagrodę, nie sposób ukryć emocji!

MB: Cały czas mówi Pani „my”, podkreślając, że jest Pani 
częścią ekipy… 
MSz: Bez tej ekipy nie byłoby mnie. Faktem jest, że startuje 
jeden zawodnik, ale zawsze z boku są osoby, które poma-
gają przy tworzeniu, tak jak choćby wspomniany Bogdan 
Tomczyk – ekspert na skalę światową w pracy z karme-
lem, a także nasz belgijski kolega Fraçois Galtier, który jest 
laureatem Cukierniczego Pucharu Świata w Lizbonie.  
Ostatecznie to jednak na mnie spada odpowiedzialność, bo to ja 
wykonuję zadanie konkursowe. 

MB: Czy na takich zawodach zdarza się Pani podpatrywać, 
co robi konkurencja? Czy jest czas na to, aby przejść się 
między stołami i co nieco popróbować?
MSz: Niestety, nie ma takiej możliwości. Jedynie Pan Bogdan 
mógł zaspokoić zawodową ciekawość. Jako menadżer polskiej 
ekipy i jednocześnie członek jury nie mógł mnie oceniać. Oceniał 
i degustował za to prace innych ekip. A ja nawet nie miałam się 
kiedy napatrzeć, o próbowaniu nawet nie wspomnę. Mieliśmy tam 
na miejscu bardzo mało czasu. 

MB: Ciężka praca przed, ciężka praca w trakcie i cięż-
ka praca po... czy chce się jeszcze pani upiec w domu 
ciasto?
MSz: Oj, nie za bardzo, najczęściej przynoszę ciasto z pracy i mam 
spokój.

MB: Na koniec proszę powiedzieć, skąd się wzięło cukier-
nictwo w Pani życiu?
MSz: W mojej rodzinie wszyscy mają konkretny fach w ręku 
– ojciec jest stolarzem, mama ogrodnikiem, siostra fryzjerką, 
a ja zamiłowanie do wypieków odziedziczyłam pewnie po babci. 
Bardzo lubię słodycze, więc jak coś piekła, to zawsze starałam się 
jej pomóc – i tak to się potoczyło. Mam szczęście, że los mnie tak 
pokierował!

MB: Bardzo dziękuję za rozmowę.   



Mistrz Branży: Co jest naj- 
ważniejsze dla dyrektora 
ds. produkcji i sprzedaży 

w znanej Cukierni Kandulskiego?
Robert Einbacher: Liczy się przede 
wszystkim firma, bo dzięki niej 
zarówno właściciele, jak i pracow-
nicy mogą liczyć na godziwy byt, 
godziwą płacę. Do tego potrzebne 
jest zadowolenie klientów. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że ciężko jest 
to uzyskać, bo za każdym razem jest 
to praca ludzkich rąk i każdy może 
mieć swój słabszy dzień… Mamy 
jednak swoje credo, które mówi, 
że jak największy procent naszych 
wyrobów musi być na jak najwyż-
szym poziomie. Ważne jest też, żeby 
iść z duchem czasu i z rozwojem 
cukiernictwa na świecie, a można to 
osiągnąć tylko dzięki stałemu uczest-
nictwu i monitorowaniu światowych 
imprez czy targów. Nasze społe-
czeństwo po przemianie politycznej 
przechodzi też przemianę kulturową. 

Granice są otwarte, Polacy zaczęli 
podróżować i odkrywają nowe 
smaki, niekiedy bardzo daleko od 
kraju. Cukiernia, która nie poszuku-
je takich smaków i nie stara się ich 
przetworzyć dla polskiego klienta, 
zostaje w tyle. 

MB: Czy takie „egzotyczności” 
łatwo się przyjmują na polskim 
rynku?
ER: Problem w tym, żeby umiejętnie 
wypromować taki produkt, bo Pola-
kom nie wszystko smakuje. Nie ma 
na to reguł. Rodakom zaczyna nagle 
smakować coś, co na Zachodzie 
ludzie jedzą już bardzo długo. My 
taki produkt próbowaliśmy wprowa-
dzać równie szybko – jak się okazało 
– bez efektów, a potem niespodzie-
wanie okazuje się, że Polacy też 
chętnie mieliby go u siebie. 

MB: W pracowni, tam gdzie 
wszystkie te wspaniałe słod-

kości są przygotowywane, wiszą 
ogromne zdjęcia całej załogi. 
Czy to, że staracie się tworzyć 
zgrany zespół, sprawia, że marka 
Kandulski jest rozpoznawalna 
nie tylko w Poznaniu? 
ER: Te zdjęcia pochodzą z naszych 
jubileuszowych imprez. Pierwsze 
upamiętnia jeszcze 20-lecie i imprezę 
organizowaną za życia mojego teścia 
i szefa zarazem, czyli Wojciecha 
Kandulskiego. Drugie zdjęcie pocho-
dzi z 25-lecia. Wkrótce czeka nas 
kolejny jubileusz… Na tych zdjęciach 
jest rzeczywiście ten trzon załogi, 
który utożsamia się bardzo mocno 
z firmą. Co ważne, mamy bardzo małą 
rotację ludzi. Zatrudniamy ponad 
160 osób, z czego ponad połowa 
pracuje bezpośrednio przy produkcji. 
I faktycznie tworzymy zgrany team! 
Nie wyobrażam sobie życia bez firmy! 
Jestem tu 7 dni w tygodniu.

rozmawiała Marzena Rutkowska-Kalisz

Najlepsza inwestycja w 
rozwój

Najlepsza inwestycja  

w rozwój

Najlepsza inwestycja w rozwój
Kiedy zabrakło Wojciecha Kandulskiego, zastanawiał się, czy nie zawiesić udziału cukierników 
w zagranicznych zawodach. Teraz z perspektywy lat widzi, że to była i jest najlepsza inwe-
stycja w rozwój firmy. Jakie jeszcze korzyści płyną z otwarcia się na świat, opowiada  Robert 
Einbacher, dyrektor ds. produkcji i sprzedaży w Cukierni Kandulski.

fot. Marzena rutkowska-kalisz
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MB: Każdy team ma swoich liderów 
– czy są nimi laureaci międzynaro-
dowych konkursów?
ER: Firma jest niewątpliwie inaczej 
postrzegana, oczywiście jeśli te między-
narodowe laury (a trochę ich mamy na 
naszym koncie) umiejętnie się wyko-
rzysta. Myślę, że załodze też się lepiej 
pracuje w stabilnej firmie odnoszącej 
sukcesy nie tylko rynkowe. A dla mnie 
jako szefa jest to osobista satysfakcja. 
Prowadzę tę firmę od 17 lat i muszę się 
pochwalić, że co roku moi uczniowie 
wygrywają ogólnopolskie konkursy III 
klas organizowane w Zespole Szkół 
Przemysłu Spożywczego w Poznaniu. 
Co zdolniejsi kontynuują naukę w Euro-
pejskiej Szkole Mistrzów Professional, 
działającej przy naszej cukierni. W tej 
chwili takim nowym nabytkiem jest 
Tomek Ludwiczak, który wygrał konkurs 
i świetnie się dopasował do załogi. 

W szkole są też tacy mistrzowie, jak pan 
Bogdan Tomczyk, legenda karmelar-
stwa w Polsce, ale i Sebastian Winkiel, 
i Marcin Srożak, jest też mój zastępca 
– główny technolog Grzegorz Srożak. 
Mógłbym jeszcze trochę wymieniać… 
To znakomici fachowcy, którzy są odda-
ni cukierni i z pewnością decydują o jej 
sukcesie. Zdaję sobie sprawę z tego, że 
jeśli otrzymujemy tytuł czy wygrywamy 
zawody, to jest to zasługa całego zespo-
łu – po prostu sukces w takiej firmie nie 
jest możliwy bez zgranej załogi i odda-
nych pracowników. 

MB: Jednak przygotowania 
do takich międzynarodowych 
zawodów są bardzo kosztowne 
i absorbujące czas pracownika czy 
pracowników. Czy tylko dla presti-
żu jest sens w nich uczestniczyć? 
Oczywiście, wielkie imprezy między-
narodowe wymagają długich przygo-
towań. Nie bez powodu odbywają się 
co dwa, trzy lata. Zawodnik przygoto-
wuje się do nich przez cały rok! Jest to 
olbrzymie wyzwanie i ogromny nakład 
pracy, wymaga to nie tylko szkoleń, ale 
także znacznej ilości surowców. Nikt 
tego oczywiście nie liczy w firmie, bo 
umiejętności takiego pracownika po 
prostu zostają. 

Przyznam, że po śmierci Wojciecha 
Kandulskiego zastanawiałem się nad 
zawieszeniem udziału naszych ekip 
w takich imprezach. Był nawet rok, 
w którym tak się stało, bo koncentrowa-
łem się na utrzymaniu status quo firmy. 
Wtedy najważniejsze było utrzymanie 
spokoju załogi, zapewnienie, że nic 
złego się z firmą nie stanie po odejściu 
wielkiego szefa i nauczyciela. 

Wróciliśmy jednak do idei Wojciecha 
Kandulskiego i do kreowania firmy 
poprzez udział w najważniejszych 
światowych imprezach. Udało nam się 
z powodzeniem odzyskać naszą pozycję 
konkursową, co mnie bardzo cieszy. To, 
co jest dla mnie istotne i co dostrzegam 
dopiero z perspektywy lat, to fakt, że 
takie działania – oprócz budowania 
prestiżu – gwarantują po prostu rozwój, 
zapewniają kontakt z tym, co w świecie 
najnowocześniejsze i najważniejsze. 

MB: A propos konkursów, towa-
rzyszył Pan w styczniu swojej 
zawodniczce podczas I Cukierni-
czych Mistrzostw Świata Kobiet we 
włoskim Rimini. Marlena Szymaś 
zajęła tam wysokie 5. miejsce. Jak 
ocenia Pan sam konkurs? 
ER: No cóż, to dobrze zorganizowany 
turniej dla światowej czołówki. Starto-
wało 10 ekip, w tym Włosi, Francuzi, 
Amerykanie, ale też Japończycy i Kore-
ańczycy. Jest to faktycznie przegląd 
najnowszych światowych trendów 
w cukiernictwie. No i w tym wszystkim 
jesteśmy 5. drużyną w świecie, a trzecią 
w Europie! Wygrali gospodarze – Włosi, 
choć ja jako fachowiec w branży, 

z punktu widzenia mojego zawodowego 
doświadczenia i wiedzy, zdecydowanie 
przyznałbym palmę pierwszeństwa Fran-
cuzom.

MB: Ma Pan bezpośredni kontakt 
z trendami światowego cukiernic-
twa, więc łatwiej Panu stwierdzić, 
czy coś nas jeszcze zaskoczy.
ER: Cały czas obserwujemy ogromny 
postęp technologiczny. To, co jeszcze 
parę lat temu wydawało się nie do zrobie-
nia w karmelu, dziś jest już standardem. 
Oczywiście nadal trzeba być megazdol-
nym i trzeba mieć to coś, tę wyobraźnię 
plastyczną, aby wykonywać takie prace. 
Mówię tu o bardzo skomplikowanych 
figurach wykonywanych tylko przy użyciu 
rąk i technik karmelarstwa, bez zastoso-
wania form – to są już prawdziwe rzeźby, 
a jak wiadomo, jest to najefektowniejsza 
dziedzina cukiernictwa. A jeśli chodzi 
o smaki, jest to nieustanna kombinacja, 
wariacja. W tej chwili dodaje się wyciągi, 
np. z kwiatu maku. Sam z kolei użyłem 
pierwszy raz w historii puree z kwiatu 
czarnego bzu. Tak naprawdę ogranicza 
nas tylko wyobraźnia. 

MB: W takim razie czy Cukiernia 
Kandulski zaskoczy nas jakimiś 
nowościami?
ER: W zasadzie przez cały czas szukamy 
nowości i wymyślamy np. czekoladowe 
lizaki z okolicznościowymi nadrukami. 
Wróciliśmy do lizaków z cukru, z karme-
lu – które pewnie wielu ludzi pamięta 
z dzieciństwa, jest też tort Rimini na 
chrupiącym ziarnie kakaowca i czarnym 
bzie, i malinach. To wspaniały, głęboko 
czekoladowy tort z posmakami owoców 
– bardzo nowoczesny, ale już sprawdzo-
ny, także przez klientów. Takie rzeczy 
zawsze najpierw zanoszę do przyjaciół 
czy do rodziny i jeśli oni wydają pozytyw-
ną opinię, to mam pewność, że i klientom 
będą one smakowały!

MB: A jakie jest Pana ulubione 
ciasto?
ER: Na co dzień staram się tylko próbo-
wać, żeby wychwycić ewentualny błąd 
w sztuce i dlatego w zasadzie nie jem 
słodyczy. Jeśli „zgrzeszę”, to jedynie 
przez czekoladę i lody waniliowe, które 
prywatnie po prostu uwielbiam!  

Najlepsza inwestycja  

w rozwój

Najlepsza inwestycja w rozwój
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Kontrola pracownika 
na chorobowym

Oczywiście nie wszyscy praco-
dawcy mają takie umocowa-
nia. Ten obowiązek dotyczy 

przedsiębiorców, którzy zgłaszają do 
ubezpieczenia chorobowego powyżej 
20 ubezpieczonych. Natomiast w przy-
padku pracodawców zgłaszających do 
ubezpieczenia chorobowego nie więcej 
niż 20 ubezpieczonych kontrolą pracow-
ników będących na zwolnieniu lekarskim 
zajmują się pracownicy ZUS-u, ponieważ 
to ZUS jest ich płatnikiem zasiłków. 

Opłakane skutki lewego L4
Kontrola prawidłowości wykorzystywania 
zwolnień lekarskich od pracy z powodu 
choroby służy ustaleniu, czy pracownik 
w okresie orzeczonej niezdolności do 
pracy nie wykonuje pracy zarobkowej 
bądź też czy nie wykorzystuje zwolnienia 
od pracy w sposób niezgodny z jego 
celem. Jeśli taka sytuacja miałaby miej-
sce, wówczas pracownik traci prawo do 
zasiłku chorobowego. Należy pamiętać, 
że zasiłek ten nie przysługuje wówczas za 
cały okres objęty zaświadczeniem lekar-
skim, w czasie którego została stwierdzo-
na którakolwiek z tych okoliczności. 

Istotne jest, że mimo pozbawienia prawa 
do zasiłku okres niezdolności do pracy 
wlicza się do okresu zasiłkowego, tj. do 
okresu, przez który pracownikowi przy-
sługują świadczenia z tytułu niezdolności 
do pracy (wynagrodzenia wypłacanego 
na podstawie art. 92 k.p. i zasiłku), 

Kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich kojarzy się zazwyczaj z ZUS-em. Tymczasem pracodawca, 
który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, również może, a nawet ma 
obowiązek, przeprowadzić taką inspekcję. 

czyli tym samym okres wypłaty świadczeń 
z tytułu niezdolności do pracy jest krótszy 
o okres, za który pracownik został pozba-
wiony prawa do świadczeń. 

Powyższe zasady dotyczą także wyna-
grodzenia z tytułu niezdolności do pracy 
z powodu choroby, wypłacanego na 
podstawie art. 92 k.p. przez pracodawcę 
z jego środków za okres 33 dni, natomiast 
w przypadku pracowników, którzy ukończyli 
50. rok życia - za okres 14 dni niezdolności 
do pracy w roku. Pracodawca tym samym 
może przeprowadzić kontrolę prawidłowości 
wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od 
pracy również za okres, za który pracow-
nikowi przysługuje wynagrodzenie za czas 
choroby. 

Analogicznie do zasiłku chorobowego, jeżeli 
zostanie ustalone, że pracownik w czasie 
niezdolności do pracy wykonuje pracę 
zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie 
lekarskie od pracy niezgodnie z jego celem, 
traci prawo do wynagrodzenia za czas 
choroby za cały okres niezdolności do pracy 
objęty zaświadczeniem lekarskim ZUS ZLA. 
Okres, za który w wyniku kontroli pozba-
wiono prawa do wynagrodzenia, wlicza się 
do okresu 33 lub 14 dni, za który praco-
dawca w danym roku kalendarzowym jest 
obowiązany wypłacić to wynagrodzenie. 

Należy podkreślić, że każde zwolnienie – 
zarówno druk ZUS ZLA, na którym wskaza-
nie lekarskie brzmi „chory powinien leżeć”, 

jak i takie ze wskazaniem „chory 
może chodzić” – podlega kontroli.

Protokół pokontrolny
Kontrolę przeprowadza się na 
podstawie imiennego upoważnie-

nia, wystawionego przez zlecającego 
kontrolę. Kiedy kontrolujący stwierdzą, 
że zaświadczenie lekarskie od pracy 
jest wykorzystywane niezgodnie z jego 
celem bądź pracownik wykonuje w jego 
trakcie pracę zarobkową, zostaje sporzą-
dzony protokół kontroli prawidłowości 
wykorzystywania zwolnień lekarskich. 
Protokół ten zawiera opis nieprawi-
dłowego wykorzystywania zwolnienia 
lekarskiego od pracy lub okoliczności 
wykonywania pracy zarobkowej, podpisy 
osoby  przeprowadzającej kontrolę i jest 
przedkładany kontrolowanemu pracow-
nikowi w celu wniesienia przez niego 
ewentualnych zastrzeżeń co do ustaleń 
zawartych w protokole. Wpis w protokole 
jest potwierdzony podpisem pracownika.  

Tak sporządzony protokół jest podstawą 
do pozbawienia prawa do zasiłku choro-
bowego za cały okres objęty kontro-
lowanym zaświadczeniem lekarskim 
o niezdolności do pracy wystawionym na 
druku ZUS ZLA.   

Justyna Gul

Typowany do kontroli
Do kontroli najczęściej typuje się 
osoby, które:

  często korzystają z krótkotrwałych 
zwolnień lekarskich od pracy, 

  uzyskują kolejne zaświadczenia 
lekarskie od różnych lekarzy, 

  korzystają z kolejnych okresów 
zasiłkowych, 

  były już pozbawione prawa do 
wynagrodzenia w związku z niewła-
ściwym wykorzystywaniem zwolnień 
lekarskich od pracy, 

  wcześniej składały zaświadczenia 
lekarskie po terminie.

Aktualna wersja programu 
PŁATNIK

  kto może kontrolować pracownika na chorobowym

  kto najczęściej korzysta z lewych zwolnień lekarskich

  skutki nadużywania zwolnień 

na skróty

porady ZUS
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r e k l a m a

Aktualna wersja programu 
PŁATNIK

Program został zmodyfikowany w zakresie:
1.    Zmiany algorytmów wyliczania i weryfikacji 
dokumentów rozliczeniowych, tj. uwzględniono nowe 

kody tytułu ubezpieczenia 0430 i 0431 oraz zmiany stopy 
procentowej składki na ubezpieczenia rentowe z jednoczesną 
zmianą proporcji finansowania składek dla kodów tytułu, dla 
których występuje wspólne finansowanie składki przez płatnika 
i ubezpieczonego.

2.     Zmodyfikowania słowników i reguł weryfikacji w zakresie: 
dodania nowych kodów (oraz ich opisów), reguł pozwalają-
cych na sprawdzenie poprawności danych identyfikacyjnych 

ubezpieczonego na dokumentach oraz reguły sprawdzającej 
poprawność danych identyfikacyjnych członka rodziny.

3.     Aktualizacji słowników: podlegania ubezpieczeniom, listy 
dopuszczalnych kodów tytułu ubezpieczenia obowiązujących 
w danym okresie, a także występowania kodów tytułu na 
formularzach, przy czym reguła weryfikująca podawanie kodu 
tytułu na formularzu otrzymała status krytyczny. Ponadto 
zablokowano możliwość wysłania do ZUS zgłoszenia oraz 
rozliczenia z niewłaściwym kodem tytułu.

4.     Zmiany algorytmów wyliczania i weryfikacji kwot 
świadczeń na dokumentach, tj.: uwzględniono świadczenia dla 
nowego kodu tytułu 0430 (przy wykazywaniu świadczeń nie 
należy używać kodu 0431, który służy jedynie do rozliczenia 
składek od nadwyżki ponad kwotę minimalnego wynagrodze-
nia), usunięto możliwości wykazywania świadczeń z kodem 

22 lutego 2012 r. na stronach inter-
netowych ZUS-u pojawił się pakiet 
aktualizacyjny do programu PŁATNIK 
– 8.01.001A. Sprawdź, co zostało 
zmodyfikowana.

Justyna Gul

Teraz to takie proste!
TWÓJ NOWY PIECOWY!

SYSTEM 
AUTOMATYCZNEJ OBSŁUGI 

PIECÓW WSADOWYCH

 Kompleksowa automatyza-
cja za- i wyładunku pieczywa

 Automatyczny system 
pobierania produktów 
z aparatów wrzutowych

 Łatwa kontrola kilku 
równoległych procesów 
wypiekowych

 Automatyczny system 
transportu upieczonych 
produktów do magazynu 
wyrobów gotowych

 Zintegrowany system 
automatycznego zraszania 
produktów

MONTAż    SErWIS    GWArANCJA

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

geth@geth.pl    www.geth.pl 

 

Od 5 marca 2012 r. nie będą przyjmowane żadne 
dokumenty ubezpieczeniowe przygotowane 
w poprzednich wersjach programu Płatnik. 
Jedyną obowiązującą wersją będzie 8.01.001A.

1012 (świadczenia te należy wykazywać z kodem podstawowym 
1010 i 1020).

Pakiet aktualizacyjny może być instalowany wyłącznie na wersję 
8.01.001 programu PŁATNIK. Począwszy od dokumentów rozli-
czeniowych za miesiąc luty 2012 r., mają być one przygotowane 
wyłącznie w wersji 8.01.001A programu PŁATNIK.   

Efektywne zarządzanie
Porady ZUS
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Pomoc de minimis jest 
oferowana przez państwo 
w różnych formach. Może to 

być dotacja, dopłata do oprocentowa-
nia kredytów bankowych, umorzenie 
zaległości podatkowych czy odsetek 
od zaległości podatkowych, umorzenie 
kosztów egzekucyjnych, jednorazowa 
amortyzacja czy rozłożenie na raty 
płatności podatku lub odsetek.
  
Pomoc publiczna jest regulowana 
przez przepisy prawa wspólnotowego, 
a te ustanawiają zakaz udzielania jej 
przedsiębiorcom bez zatwierdzenia 
przez Komisję Europejską. Jednym 
z wyjątków jest właśnie pomoc de 
minimis, która nazwę zawdzięcza zasa-
dzie prawa rzymskiego, zgodnie z którą 
prawo nie troszczy się o drobiazgi (łac. 
de minimis non curat lex). Pomoc de 
minimis jest więc udzielanym przez 
państwo wsparciem, które – ze wzglę-
du na małą wartość – nie zakłóca 
konkurencji i nie wpływa na handel 
między państwami członkowskimi. 

100 albo 200 tys. euro 
na trzy lata
Wysokość maksymalnego wsparcia 
udzielanego przedsiębiorcy w ramach 
pomocy de minimis jest określona 
w rozporządzeniu Komisji Europejskiej 
(rozporządzenie w sprawie stosowania 
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de 
minimis), zatem limit jest taki sam we 
wszystkich państwach członkowskich 
Wspólnoty Europejskiej: wsparcie de 
minimis nie może przekroczyć 200 tys. 

euro w ciągu trzech 
lat. Co ważne, 
do ustalonej puli 
wlicza się wszelkie 
wsparcie uzyskane 
przez przedsiębior-
cę, bez względu 
na jego formę czy 
cel. Niższy limit 
przewidziany został 
dla przedsiębior-
ców działających 
w sektorze trans-
portu drogowego. 
Muszą oni pilno-
wać, aby łączna 
uzyskana przez 
nich pomoc nie przekroczyła 100 tys. euro. 
Są to kwoty brutto, czyli zawierają w sobie 
ewentualne podatki. Wartości te ustala się, 
biorąc pod uwagę pomoc udzieloną w danym 
roku oraz w dwóch latach poprzedzających. 
Obliczając wysokość pomocy de minimis, 
dokonuje się przeliczenia na euro według 
kursu średniego ogłoszonego przez Naro-
dowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 
udzielenia pomocy. 

Państwo musi 
pilnować limitu…
Niejednokrotnie w ustawie znajduje się zapis: 
„Pomoc, o której mowa (…), stanowi pomoc de 
minimis, udzielaną w zakresie i na zasadach 
określonych w bezpośrednio obowiązujących 
aktach prawa wspólnotowego dotyczących 
pomocy w ramach zasady de minimis.” Tak 
jest na przykład w przypadku korzystnej dla 
przedsiębiorców jednorazowej amortyzacji, 
przewidzianej w ustawie o podatku docho-

dowym od osób fizycznych. 
Komisja Europejska wymaga, 
aby państwo poinformowało 
zainteresowaną wsparciem firmę 
zarówno o tym, że jest to właśnie 
pomoc de minimis, jak również 
o kwocie tej pomocy. Podmiot 

udzielający wsparcia musi również przed 
przyznaniem pomocy uzyskać od przed-
siębiorcy oświadczenie o wszelkiej innej 
pomocy de minimis otrzymanej w danym 
roku i w dwóch poprzednich latach. To 
również na organach państwa ciąży 
obowiązek, by starannie sprawdzić, czy 
przyznanie kolejnego wsparcia nie spowo-
duje przekroczenia pułapu de minimis. 

Zaświadczenie o 
udzieleniu pomo-
cy de minimis

Podmiot udzielający pomocy de 
minimis wydaje zaświadczenie o jego 
wysokości, podając wartość pomocy 
zarówno w złotówkach, jak i w euro. 
Zaświadczenie takie powinno być 
wydane w dniu udzielenia pomocy (np. 
w dniu podpisania umowy, na podsta-
wie której przedsiębiorca nabył prawo 
do pomocy lub wraz z decyzją organu 
udzielającego pomocy). Jeżeli decyzja 
organu udzielającego pomocy zawiera 
wszystkie dane, które musi zawierać 

zaświadczenie o pomocy de minimis, 
wydawanie zaświadczenia nie jest już 
potrzebne. 

Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care 

Atrakcyjna jednorazowa amortyzacja, preferencyjny kredyt czy rozłożenie podatku na raty to różne formy 
pomocy de minimis dla firm. Przedsiębiorcy nie mogą jednak korzystać z niej bez ograniczeń – obowiązuje 
ich łączny limit, którego przekroczenie grozi utratą pomocy i zapłatą odsetek. 

Dla kogo wsparcie państwa?

  Pomoc de minimis – specyficzny rodzaj dotacji

  Formy pomocy de minimis

  Zakres i zasady pomocy państwa
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Stąd też tak sformalizowana procedu-
ra, wydawanie zaświadczeń i przyjmo-
wanie zaświadczeń o już przyznanych 
środkach na etapie wnioskowania lub 
wymaganie oświadczeń, że wcześniej 
przedsiębiorca z pomocy nie korzystał.

…ale przedsiębiorca poniesie 
konsekwencje
Procedura udzielania pomocy de mini-
mis jest na tyle mocno monitorowana 
przez organy państwa,  aby w maksy-
malnym stopniu zapobiec sytuacji, 
w której limit zostanie przekroczony. 
Jeśli jednak pomimo wszystkich zabez-
pieczeń tak się stanie, konsekwencje 
poniesie przedsiębiorca. W takiej sytu-
acji musiałby zwrócić udzieloną pomoc, 
i to z odsetkami. Dotyczy to jednak tej 
pomocy, z którą wiąże się przekrocze-
nie pułapu de minimis. Państwo musi 
przechowywać wszelkie informacje 
dotyczące udzielonej pomocy de 
minimis, bowiem  Komisja Europejska 
może zażądać przedstawienia danych, 

które pozwolą jej sprawdzić, czy nie 
zostały przekroczone łączne kwoty 
pomocy de minimis, otrzymanej 
przez każde z przedsiębiorstw. 

Nie dla firm 
w trudnej sytuacji 
Pomoc de minimis nie może być 
jednak przyznana przedsiębiorcy, 
który znalazł się w trudnej sytuacji. 
Mówi o tym wprost rozporządzenie 
Komisji Europejskiej, odsyłając 
jednocześnie do wytycznych wspól-
notowych dotyczących pomocy 
państwa w celu ratowania i restruk-
turyzacji przedsię-
biorstw znajdujących 
się w trudnej sytu-
acji. 
Z takim stanowi-
skiem zgodne są 
też rozstrzygnięcia 
polskich organów 
i sądów, np. wyrok 
WSA w Warszawie 

z dnia 27 kwietnia 2010 r., sygn. akt III SA/
Wa 2067/09. W sprawie tej fiskus odmówił 
firmie przyznania ulgi podatkowej w postaci 
rozłożenia na raty spłaty zaległości podatko-
wych. Przedsiębiorca złożył skargę do sądu, 
ten jednak poparł stanowisko fiskusa, argu-
mentując, że pomoc de minimis nie może być 
przyznana „takim przedsiębiorstwom, które 
z różnych powodów znalazły się w kłopotach 
finansowych (nie mających charakteru przej-
ściowego), których nie są w stanie przezwy-
ciężyć samodzielnie, bez pomocy z zewnątrz, 
i w związku z tym w perspektywie krótko- 
lub średnioterminowej grozi im zniknięcie 
z rynku.”   

Kiedy firma może być 
uznana  za zagrożoną? 

Kiedy rosną straty, a obroty maleją, zwiększają się 
zapasy, mamy nadwyżki produkcji, zmniejsza się przepływ 
środków finansowych, rośnie zadłużenie, rosną kwoty 
odsetek i zmniejsza się wartość aktywów netto lub ich 
wartość jest zerowa.

“BioStar” P.P.H.U. Witold Krusz 
90-261 Łódź, ul. Jaracza 19
tel. 42 631 16 25, 639 96 17 
tel./fax 42 630 37 71
biostar@biostarplus.pl

Zaopiekujemy się technologią
przygotowywania ciast
w Twojej piekarni

Żurowniki
Drożdżowniki
Żurownie
Pszenniki
Kultury starterowe
Doradztwo technologiczne
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Z danymi osobowymi nieodłącznie 
wiąże się pojęcie przetwarzania. 
W tej kwestii nie ma żadnych możliwo-
ści interpretacyjnych. Każda czynność 
dotycząca danych osobowych, w tym 
ich zbieranie, kopiowanie, usuwanie, 
udostępnianie jest ich przetwarzaniem. 
Wyjątku nie stanowi przechowywanie 
danych. Nie możemy więc powiedzieć 
„my tych danych nie przetwarzamy, 
a jedynie je przechowujemy w szafie 
(dysku, telefonie, laptopie)” – to 
zawsze będzie podlegało ustawie jako 
przetwarzanie danych. 

Kto odpowiada 
za dane osobowe? 
Dla naszych dalszych rozważań ważne 
będzie jeszcze pojęcie administrato-
ra danych osobowych (ADO). Zgod-
nie z ustawą administratorem danych 
jest ten, kto decyduje o celach i środ-
kach ich przetwarzania. W praktyce 
gospodarczej administratorem danych 
będzie najczęściej przedsiębiorstwo 
lub spółka, bo to one decydują o tym, 
w jakim celu i z wykorzystaniem jakich 
środków dane będą przetwarzane. 
Od razu zwróćmy uwagę na częste 
nieporozumienie – administrator 
danych osobowych to ktoś inny niż 
informatyk, nazywany często admini-
stratorem systemu informatycznego. 
Wprowadźmy od razu jeszcze jedno 
pojęcie – administrator bezpie-
czeństwa informacji (ABI). Zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych 
ADO powołuje administratora bezpie-
czeństwa informacji, chyba że sam 

wykonuje jego czynności. Zadaniem 
ABI jest nadzór nad przestrzeganiem 
technicznych i organizacyjnych zasad 
ochrony danych osobowych. W prak-
tyce ABI wykonuje zwykle znacznie 
więcej zadań, stanowiąc prawą rękę 
kierownictwa w dbaniu o zgodne 
z prawem przetwarzanie danych 
osobowych i prowadzenie wymaganej 
dokumentacji. Warto zauważyć, że ABI 
nie musi być naszym pracownikiem. 
Istnieje coraz więcej specjalistycznych 
firm wyręczających przedsiębiorców 
z obowiązku zgłębiania zagadnień 
ochrony danych osobowych i pełnią-
cych rolę ABI w ramach outsourcingu.  
Należy jednak podkreślić, że wyzna-
czenie ABI nie zwalnia ADO z odpowie-
dzialności za zabezpieczenie danych. 

Od 1997 r. organem do spraw ochrony danych osobo-
wych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych (GIODO). Do jego zadań należy m.in.  

  kontrola  zgodności  przetwarzania  danych  
z  przepisami  o  ochronie  danych osobowych,  

  wydawanie  decyzji  administracyjnych  i  
rozpatrywanie  skarg  w  sprawach  wykona-
nia przepisów o ochronie danych osobowych,  

  prowadzenie  rejestru  zbiorów  danych  oraz  
udzielanie  informacji  o  zarejestrowanych zbio-
rach.

GIODO nie wydaje jednak żadnych certyfi-
katów ani nie określa wymagań. Jeżeli więc 
kontrahent powie wam: „mamy certyfikat 
GIODO”, „spełniamy wymagania GIODO”, 
„jesteśmy zgodni z GIODO”, to już wiecie, że 
ten kontrahent nie wie, o czym mówi, i na temat 
ochrony danych lepiej z nim nie rozmawiać. 

W kolejnych artykułach przyjrzymy się obowiąz-
kom spoczywającym na administratorach danych 
oraz podamy praktyczne rozwiązania codziennych 
problemów przetwarzania danych.   

 Nie ma wyjątków w kwestii przetwarzania danych osobowych. Nawet tak bierna czynność 
jak przechowywanie danych jest ich przetwarzaniem. 

Jak widać, zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie zawsze jest potrzebna. 
Wystarczy, że przedsiębiorca spełnia jedną z ww. przesłanek, by przetwarzanie danych 
osobowych było legalne. 

Odpowiedzialność przedsiębiorcy. Za bezpieczeństwo przetwarzanych danych 
odpowiada przede wszystkim przedsiębiorca. W razie ich niewłaściwego zabezpieczenia 
może spodziewać się kontroli pracowników biura GIODO.

To wcale nie musi być kosztowne! Ochrona danych może nawet przynieść 
oszczędności związane z uporządkowaniem procedur i podniesieniem bezpieczeństwa 
informacji. Zabezpieczenie naszych danych przypomina często stawianie drzwi do lasu 
– wydajemy duże pieniądze na zabezpieczenia systemów informatycznych, podczas gdy 
przechodzący ulicą człowiek może po prostu sięgnąć po nasze dokumenty przez otwarte 
okno. Prawidłowo przygotowana polityka bezpieczeństwa pozwala na zidentyfikowanie 
tych miejsc, które należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności i, wskaże te informacje, 
na ochronę których możemy wydać mniejsze pieniądze.

  Kiedy informacja jest daną osobową?

 Czy przechowywanie informacji osobowych 

    jest ich przetwarzaniem?

  Jaki zakres kompetencji i obowiązków ma

     administrator danych osobowych 

    i administrator bezpieczeństwa informacji? 

  Czym zajmuje się Generalnym Inspektor Ochrony 

     Danych Osobowych?

na skróty
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Zanim przejdziemy do podstawo-
wych pojęć, warto odpowiedzieć 
sobie na 4 podstawowe pytania:

1. Czy zatrudniasz chociaż jednego pracow-
nika (w oparciu o umowę o pracę lub umowę 
cywilno-prawną)? 
2. Czy posiadasz dane chociaż jednego 
klienta (np. na fakturze)? 
3. Czy posiadasz dane chociaż jednego kontra-
henta będącego osobą fizyczną (np. osoby 
prowadzącej działalność gospodarczą)? 
4. Czy w związku z prowadzoną działalnością 
marketingową przechowujesz dane osób?

Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco chociaż na 
jedno z tych pytań, zainteresuj się obowiąz-
kami wynikającymi z ustawy o ochronie 
danych osobowych.

Dane osobowe
i ich przetwarzanie
Ustawa o ochronie danych osobowych 
realizuje konstytucyjne prawo do prywat-
ności: "Każdy ma prawo do ochrony życia 
prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego 
imienia oraz do decydowania o swoim 

życiu osobistym" (Konstytucja RP, art. 
47). Przede wszystkim jednak określa 
zasady przetwarzania danych osobowych 
przy poszanowaniu prywatności przez 
podmioty gospodarcze, tak by mogły one 
swobodnie funkcjonować. Zanim określi-
my te zasady, warto uświadomić sobie 
podstawowe pojęcia z tym związane: 
dane osobowe i przetwarzanie.

Dane osobowe to każda informacja, 
która pozwoli nam bez nadmiernego 
nakładu czasu i środków zidentyfikować 
konkretną osobę fizyczną. Przy czym 
dane te mogą pozwolić na zidentyfi-
kowanie osoby w sposób pośredni lub 
bezpośredni. Zauważmy, że ustawa nie 
określa, że np. imię i nazwisko nie jest 
daną osobową, a imię, nazwisko i adres 
już taką daną jest. I bardzo dobrze. 
Trudno sobie wyobrazić, żeby ustawo-
dawca był w stanie przewidzieć wszystkie 
możliwe informacje, które mogą podle-
gać ochronie. W zamian każe nam się 
zawsze zastanowić, czy te informacje, 
z którymi mamy do czynienia, pozwa-
lają na ustalenie, jakiej osoby dotyczą. 

Zastanówmy się, czy adres email: kasia16@
buziaczek.pl jest daną osobową? Większość 
osób zapewne odpowie, że nie – przecież 
nie mają pojęcia, do kogo należy ten adres. 
I bardzo słusznie, dla nich nie będzie to dana 
osobowa. W innej sytuacji będą jednak 
znajomi Kasi. Oni wiedzą, czyj jest ten 
adres i dla nich będzie on daną osobową. 
Rozważmy jeszcze sytuację, w której Kasia 
podała swój adres email wraz z nazwiskiem 
i adresem zamieszkania w dowolnym 
internetowym serwisie ogłoszeniowym. 
Wówczas każdy, korzystając z wyszuki-
warki, może ustalić, do kogo należy ten 
adres email i dla każdego będzie on daną 
osobową.

Widzimy, że te same dane dla jednych osób 
będą danymi osobowymi, a dla innych nie. 
Ten sam rodzaj danych będzie czasem 
stanowił dane osobowe, a czasami nie. 
Jak sobie z tym radzić? To proste – zawsze 
zastanów się, czy dane, które posiadasz, 
pozwalają ustalić, do jakiej osoby one 
należą – będą to wówczas dane osobowe. 
W przeciwnym wypadku nie będziesz ich 
traktować jako danych osobowych.

Warto wiedzieć
Ochrona a system informatyczny. Choć dane osobowe 

często są przetwarzane w systemie informatycznym, który musi 
spełniać pewne wymagania, to obowiązki związane z ochroną 
danych nie ograniczają się do posiadania dobrze zabezpieczonego 
systemu. Najważniejsze są obowiązki przedsiębiorcy względem 
osób, których dane przetwarzamy oraz zasady ich przetwarzania.

Powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom 
nie zdejmuje z nas wszystkich obowiązków. Co więcej, takie 
powierzenie musi mieć formę umowy zawartej na piśmie, w której 
określimy co najmniej cel i zakres powierzanych danych. 

Odpowiedzialny biznes. Coraz więcej podmiotów spełnia 
obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych nie 
z obawy przed konsekwencjami karnymi, ale przede wszystkim 
w trosce o wizerunek, który bardzo łatwo popsuć w społeczeń-

Jarosław Żabówka

Jeżeli jako przedsiębiorca przechowujesz lub wykonujesz jakiekolwiek czynności z danymi osobowymi 
innych osób (również Twoich pracowników), ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na Ciebie 
konkretne obowiązki. Ich niedopełnienie grozi karami finansowymi, odpowiedzialnością karną, może 
również narazić na szwank reputację firmy.

Dane osobowe 
-  ochrona i przetwarzanie cz. I

stwie świadomym swojego prawa do prywatności.

Przetwarzanie danych z naruszeniem prawa skutkuje karą 
pozbawienia wolności nawet na kilka lat. Bardziej bolesne mogą 
być jednak procesy cywilne – zasądzane były już bardzo wysokie 
odszkodowania dla osób, których dane były nieodpowiednio przetwa-
rzane.

Legalne przetwarzanie danych osobowych. Ustawa prze-
widuje kilka przesłanek, które uchylają zakaz przetwarzania danych. 
W praktyce gospodarczej najistotniejsze przesłanki (warunki) to:  
- zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych,  
- realizacja umowy, w której osoba jest stroną,  
- realizacja obowiązku ustawowego, np. przesyłanie danych 
  pracowników do urzędów,  
- dla marketingu własnych produktów itd.  

bezpieczeństwo informacji
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Obowiązek dotyczący szkolenia 
w zakresie GHP/GMP/HACCP 
pracowników wykonujących 

pracę w produkcji i w obrocie żywnością 
wynika z aktualnego prawa żywnościo-
wego. Dlatego też każda osoba, która 
ma kontakt z żywnością w produkcji lub 
na etapie obrotu żywnością, musi mieć 
wiedzę w zakresie wymagań higieniczno-
sanitarnych. Każdy pracownik powinien 
postępować w taki sposób, aby nie 
stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa 
żywności.

Z tym postępowaniem bywa jednak różnie. 
Główne zaniedbania po stronie personelu 
to brak higieny osobistej, nieprzestrze-
ganie podstawowych procedur dotyczą-
cych higieny produkcji, rotacji towarów, 
przetrzymywania surowców i produktów 
w odpowiednich warunkach, niewłaściwej 
obróbki termicznej itp. W związku z tym 
podnoszenie świadomości pracowników 
poprzez systematyczne szkolenia wydaje 
się kluczowym zagadnieniem w popra-
wie bezpieczeństwa żywności. Wpływa 
również na zmniejszanie nieprzewidzia-
nych kosztów związanych z zatruciami 
pokarmowymi, wycofaniem produktów 
z obrotu, sankcjami karnymi.

Obowiązki pracodawcy
Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za 
przestrzeganie wymagań higieniczno-sani-

tarnych przez osoby wykonujące prace 
przy produkcji lub zatrudnione w obrocie 
żywnością. Z tego obowiązku wynika 
z kolei konieczność zapewnienia nadzoru 
i szkolenia personelu, odpowiednio do 
wykonywanej pracy w zakresie higieny, 
w tym stosowania zasad HACCP1). 

Na tym jednak sprawa się nie kończy. 
Ustawodawca nie pozostawia firmom 
z branży spożywczej wyboru, ustanawia-
jąc, że: „szkolenia powinny być potwier-
dzone stosowną dokumentacją o przepro-
wadzonych szkoleniach lub udzielonym 
instruktażu osobom wykonującym prace 
przy produkcji lub w obrocie żywnością 
oraz osobom odpowiedzialnym za wdro-
żenie i stosowanie zasad systemu HACCP 
w zakładzie. Podmiot działający na rynku 
spożywczym jest obowiązany przecho-
wywać w aktach osobowych dokumen-

tację o przeprowadzonych szkoleniach 
oraz udostępniać je na żądanie organów 
urzędowej kontroli żywności”2).

Wymagania dotyczące  szkoleń w tym 
zakresie wynikają również z dobrej 
praktyki higienicznej (GHP), dobrej 
praktyki produkcyjnej (GMP), a także 
z zasad systemu HACCP, które mają być 
wdrożone i stosowane w zakładzie. 

Należy pamiętać, że każdorazowo 
w przypadku zmian prawa żywno-
ściowego, zmian dotyczących profilu 
produkcji, np. jej rozszerzenia, metod 
technologicznych, np. zakup nowej linii 
technologicznej lub innych okoliczności, 
które mogą wpływać na bezpieczeń-
stwo żywności (np. zmiana krytycznych 
punktów kontroli), przedsiębiorca powi-
nien przeprowadzić szkolenia uzupełnia-
jące z zakresu przestrzegania wymagań 
higieniczno-sanitarnych. Co więcej, 
pracodawca biorący bezpośredni udział 
w pracach w produkcji i w obrocie 
żywnością również jest objęty obowiąz-
kiem posiadania wiedzy z zakresu 
przestrzegania zasad GHP/GMP/HACCP 
stosownie do zakresu wykonywanych 
prac.

Szkolenia powinny być przeprowadzone 
przez kompetentne osoby o odpowied-
nim wykształceniu kierunkowym (np. 
technolodzy żywności, mikrobiolodzy) 
i odpowiednim doświadczeniu (zalecane 
co najmniej kilkuletnie doświadczenie 
we wdrażaniu GHP/GMP/HACCP). Nie ma 
już obowiązku uczestniczenia w szkole-
niach organizowanych przez pracowni-
ków Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Mistrz Branży pole-
ca HACCP online

Platforma www.haccp-online.com.pl  
posiada rekomendację Krajowej Izby 
Gospodarczej – Przemysł Spożywczy. 
Szkolenia na platformie zostały 
opracowane  przez specjalistów  
z różnych dziedzin i są dostosowane  
w szczególności do specyfiki  mikro-  
i małych przedsiębiorstw. Szkolenia 
online obejmują taki sam zakres 
materiału jak szkolenia stacjonarne,  
a certyfikat nie różni się od tego trady-
cyjnego i jest tak samo honorowany. 
Należy również zaznaczyć, że szkolenia 
wewnętrzne prowadzone przez własną 
kadrę na ogół nie są uznawane przez 
Sanepid z powodu niewystarczających 
kompetencji osób szkolących.

Joanna Terelak-Subramanian

Zmiany dotyczące profilu produkcji, metod technologicznych lub innych okoliczności wpływających na 
bezpieczeństwo żywności obligują przedsiębiorcę do przeprowadzenia szkolenia uzupełniającego z zakre-
su wymagań higieniczno-sanitarnych. Obowiązek ten jednak nie musi być ani przykry, ani kosztowny.

Trzeba i warto się szkolić

 Dlaczego warto szkolić personel w zakresie 

    HACCP/GHP/GMP?

 Kiedy przedsiębiorca jest zobowiązany 

    do przeprowadzenia szkoleń?

 Stacjonarne szkolenia kontra szkolenia online

na skróty

HACCP/GHP/GMP
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Kiedy szkolenie zniechęca
Szkolenia pracowników nie powinny być trakto-
wane jako przykry obowiązek, ale jako możli-
wość podnoszenia świadomości i kompetencji 
pracowników. W dalszej perspektywie  powinny 
one przynieść wymierne korzyści zarówno 
konsumentom, jak i producentom w postaci 
wyższej jakości i bezpieczeństwa produktów 
żywnościowych. Problem w tym, że udział 
w szkoleniach w zakresie GHP/GMP/HACCP to 
nie tylko wysokie koszty samego szkolenia, 
dojazdu oraz koszty związane ze zorganizowa-
niem zastępstwa dla delegowanych pracowni-
ków poza obszar zakładu. Do tego dochodzą 
jeszcze opłaty za wyżywienie i nocleg. Z drugiej 
strony największą bolączką jest brak czasu lub 
sztywny harmonogram szkoleń.

Rozwiązaniem mogą być szkolenia prowadzone 
u klienta w zakładzie, jednak wiążą się one 
z wyłączeniem pracowników z produkcji. Jest 
to rozwiązanie dość kosztowne wynikające 
z potrzeby zaproszenia na szkolenie konsultan-
ta z zewnątrz. Trudno też zebrać pracowników 
jednego dnia na szkoleniu często z przyczyn od 
nich niezależnych, np. choroba, sprawy osobi-
ste. Duża rotacja personelu zwiększa również 
koszty szkoleń.

Prostszym rozwiązaniem może być profesjo-
nalna platforma internetowa oferująca usługi 
szkoleniowe online. Takie narzędzie jest dostęp-
ne w każdej chwili (24h/7dni), w dowolnym 
miejscu (pod warunkiem, że mamy dostęp do 
Internetu) i, co najważniejsze, oferuje znacznie 
tańsze w porównaniu z tradycyjnymi formami 

szkolenia. Umożliwia niemal natych-
miastowe przeprowadzenie szko-
lenia i uzupełnienie wymaganych 
przez prawo zaświadczeń, nie powo-
dując przy tym kolizji z bieżącymi 
obowiązkami w pracy (brak zastęp-
stwa, konieczność zgromadzenia 
pracowników w tym samym miejscu 
i czasie).  

1) Rozporządzenie Parlamentu Europej-

skiego i Rady WE nr 852/2004/WE z dnia 

29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 

środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 

z 30.04.2004, str.1), rozdziałem XII załącz-

nika II.

2) Art. 59 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywie-

nia (Dz. U. nr 136, poz. 914, z późn. zm.) 

Pamiętaj!
Przeszkolenie z zakresu BHP nie 

jest równoznaczne i nie może być 
traktowane zamiennie ze szkoleniem 
z zagadnień higieniczno-sanitarnych 
dotyczących produkcji i obrotu 
żywnością.
Zagadnienia te dotyczą zupełnie 
innych zakresów odpowiedzialności i 
obowiązków.

Szkolenia z zagadnień higieniczno-
sanitarnych dotyczących produkcji 
lub obrotu żywnością odnoszą się 
do wszystkich pracowników, w tym 
osób wykonujących prace wymaga-
jące styczności z żywnością na innej 
podstawie niż stosunek pracy (w 
tym praktykantów, osób na umowę 
zlecenie itp.). 

r e k l a m a
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Platforma ePUAP, czyli Elektro-
niczna Platforma Usług Admini-
stracji Publicznej (www.epuap.

gov.pl), to system informatyczny, przy 
pomocy którego obywatele mogą zała-
twiać sprawy urzędowe za pośrednictwem 
Internetu, zaś przedstawiciele podmiotów 
publicznych – bezpłatnie świadczyć swoje 
usługi. Podmioty te nie muszą budować 
własnych systemów umożliwiających 
obywatelowi kontakt z daną instytucją 
i przyspieszą załatwienie spraw urzędo-
wych. 

Udostępniona funkcjonalność Elektro-
nicznej Skrzynki Podawczej (ESP) 
pozwala instytucjom publicznym na 
wywiązanie się z obowiązku wynikającego 
z ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publicz-
ne, przyjmowania dokumentów w postaci 
elektronicznej (m.in. wnoszenia podań 
i wniosków w postaci elektronicznej). 
W celu uporządkowania obowiązujących 
wzorów oraz formularzy dokumentów 
elektronicznych stworzono specjalną bazę 
Centralne Repozytorium Wzorów 
Dokumentów (CRD).

Prawie bez 
wychodzenia z domu
Aby załatwić sprawę przez Internet, nale-
ży założyć konto w ePUAP oraz uaktyw-
nić profil zaufany. Profil ten to element 

bezpłatnej metody potwierdzenia tożsa-
mości obywatela w systemach elektro-
nicznej administracji (jest alternatywą dla 
bezpiecznego podpisu elektronicznego 
weryfikowanego przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu). Stanowi 
go zestaw informacji identyfikujących 
i opisujących osobę będącą użytkowni-
kiem konta na ePUAP, autoryzowanych 
przez punkt potwierdzający, prowadzony 
np. przez konsulaty, urzędy skarbowe, 
urzędy wojewódzkie, odziały ZUS. 

Rejestracja konta w portalu wymaga poda-
nia podstawowych informacji o sobie oraz 

wybrania loginu i hasła. Z konta 
użytkownika należy wysłać 
wniosek o potwierdzenie profilu 
zaufanego, następnie w ciągu 
14 dni zgłosić się do wybranego 
punktu potwierdzającego profile 
zaufane z dowodem osobistym 
bądź paszportem.

Każdy obywatel ma prawo tylko do 
jednego profilu zaufanego – jest to 
weryfikowane z rejestrem PESEL podczas 
potwierdzania profilu. Wykorzystując 
profil zaufany, obywatel może załatwić 
sprawy administracyjne (np. wnoszenie 
podań czy skarg) drogą elektroniczną bez 
wychodzenia z domu. 

ePUAP - co i w jakimi urzędzie 
Obecnie za pomocą profilu zaufanego 
można zwrócić się do ZUS-u np. z wnio-
skiem o wydanie zaświadczenia o niezale-
ganiu w opłacaniu składek czy o zgłosze-
niu do ubezpieczenia zdrowotnego. Pełna 
lista spraw, które można załatwić w ZUS-
ie, dostępna jest na stronie internetowej 
Elektronicznego Urzędu Podawczego ZUS 
(www.eup.zus.com.pl). Ale wirtualna 
administracja ułatwia kontakty nie tylko 
z ZUS-em. Za pomocą platformy ePUAP 
załatwimy m.in.: nadanie/zmianę nume-
ru PESEL, wpis do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Justyna Gul

Możliwość załatwienia spraw urzędowych drogą elektroniczną jest niewątpliwie najwygodniejszą formą 
kontaktu zarówno dla obywatela, jak i dla urzędu. O każdej porze dnia i nocy taką wymianę informacji 
umożliwia platforma ePUAP.

Urzędowa e-platforma 

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji 

    Publicznej (ePUAP)

 co i jak załatwić przez ePUAP?

 profil zaufany: co to jest i do czego służy?

 bezpłatny e-podpis 

na skróty

e-administracja
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Aby sprawdzić, czy dana sprawa 
może być zrealizowana online, 
należy skorzystać z funkcjonalności 
dostępnej na platformie zakładki 
„Lista spraw”, która otwiera sekcję 
dostępnych usług, posegregowanych 
według zdarzeń życiowych lub alfa-
betycznie. Możemy też posegregować 
sprawy według „Innych klasyfikacji”, 
a zaznaczając powiat, województwo 
czy konkretny urząd, zorientujemy się, 
które sprawy obsługuje dana instytu-
cja za pośrednictwem platformy.

Po wysłaniu wniosku należy pocze-
kać na reakcję urzędu. Użytkownik 
ePUAP ma dostęp do zakładki „Moje 
konto”, gdzie umieszczone są foldery, 
do których trafiają zarówno wysłane 
do urzędów pisma, jak i odpowiedzi 
na nie. Pisma łączą się w folderze 
„Sprawy”, w którym mamy podgląd, 
na jakim etapie realizacji jest nasze 
pismo.

Prosty sposób na e-podpis
Złożenie podpisu potwierdzonego 
profilem zaufanym jest usługą świad-
czoną przez elektroniczną platformę 
Usług Administracji Publicznej. Żeby 
z niej skorzystać, należy zalogować 
się na stronie internetowej ePUAP, 
wybrać i wypełnić właściwy wniosek, 

podpisać go przy użyciu profilu zaufa-
nego, a następnie przekazać z ePUAP 
adresatowi. Można również wysłać 
dokument, który po podpisaniu 
zostanie zwrócony i dopiero później 
będzie przekazywany np.  przy użyciu 
programu interfejsowego. 

W trakcie składania podpisu system 
ePUAP przesyła pocztą elektro-
niczną (na adres podpisującego) 
specjalny kod potwierdzający, 
który należy skopiować w polu 
dialogowym usługi podpisywania 
e-dokumentu. 

Warto nadmienić, że podpis elek-
troniczny potwierdzony profilem 
zaufanym odpowiada podpisowi 
własnoręcznemu.    

Aby załatwić sprawę przez Internet, należy założyć 
konto w ePUAP oraz uaktywnić profil zaufany. Profil ten 
to element bezpłatnej metody potwierdzenia tożsamości 
obywatela w systemach elektronicznej administracji (...)

Efektywne zarządzanie
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Wielkanocne inspiracje

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

Do świątecznych wypieków szczególnie polecamy NADZIENIE MAKOWE PROSPONA, które jest gotowe do 

użycia - nie wymaga parzenia ani mielenia. Bogata gama WSADÓW OWOCOWYCH PROSPONA dopełni 

smaku, a wraz z OWOCAMI KANDYZOWANYMI i POSYPKAMI OWOCOWYMI PROSPONA zainspiruje 

do wykonania niepowtarzalnych dekoracji babek wielkanocnych, mazurków, paschy i serników.

Na Wielkanoc polecamy:

• MASĘ MAKOWĄ Z BAKALIAMI PROSPONA - puszka 3,2 kg

• MASĘ MAKOWĄ BEZ BAKALII PROSPONA - wiadro 13 kg

• MASĘ MAKOWĄ Z BIAŁEGO MAKU PROSPONA  
   - wiadro 13 kg - NOWOść
• WSADY OWOCOWE PROSPONA - 14 smaków   

   - wiadro 1 kg, 4 kg

• OWOCE KANDYZOWANE PROSPONA
• POSYPKI OWOCOWE DO DEKORACJI   
   PROSPONA

Jeśli chcesz efektownie i oryginalnie 
udekorować wielkanocne wypieki,  
polecamy ZESTAW DO DEKORACJI 
PROSPONA

Babka ucierana  
z Wsadem owocowym – wiśnia.



Dolina Langtang to jeden z popu-
larniejszych szlaków turystycznych 
w Nepalu. Trafiłam tam wraz 

z dwoma kolegami w styczniu 2009 r. na 
niezapomniany trekking, po którym musieli-
śmy zejść do wioski Syabru Bensi. Zatrzyma-
liśmy się w niej na kilka dni ze względu na 
naszego kolegę, który zachorował. Zaprosiła 
nas wtedy do siebie miejscowa rodzina, która 
dzieliła się z nami wszystkim, co miała, choć 
ich sytuacja finansowa nie jest różowa. Całą 
wioskę Syabru Bensi dotyka ogromna bieda. 
Chcieliśmy się jakoś odwdzięczyć, ale oprócz 
uśmiechów i słów, nie bardzo wiedzieliśmy 
jak. Uważamy, że dawanie pieniędzy nic nie 
zmienia, a tylko utrzymuje ludzi w przeko-
naniu, że nic nie muszą i nic nie zrobią, aby 
poprawić swój los. 

Rok później, przy okazji kolejnego 
trekkingu, odwiedziłam naszą zaprzy-
jaźnioną rodzinę i poznałam starszego 
syna, Nyimę Tamanga. Nyima, wówczas 
29-letni społecznik, zwrócił moją uwagę 
pasją i chęcią zrobienia czegoś poży-
tecznego dla wioski. To on podzielił się 
ze mną pomysłem zbudowania piekarni, 
która miałaby produkować zachodnie 

wypieki (pieczywo, ciastka) dla zagranicz-
nych turystów na jednym z popularniejszych 
szlaków turystycznych w Nepalu (Dolina 
Langtang). Cały dochód ze sprzedaży miałby 
być przeznaczony na potrzeby ubogiej wioski. 
Pomyślałam, że to może jest metoda, aby 
miejscową ludność wyciągnąć z zawodowego 
marazmu, dać im „wędkę”, za pomocą której 
będą mogli sobie sami „złowić rybę”.
Dużo czasu upłynęło, zanim podzieliłam się 
pomysłem Nyimy z Michałem Plichtą, kolegą, 
który był ze mną na trekkingu za pierwszym 
razem. Nie trzeba było go długo namawiać. 
Powiedział tylko: „Możemy spróbować” 
i tak się zaczęło. Pierwsze zbiórki pieniędzy, 
nieudane próby pozyskania sponsorów, 
początki nawiązywania kontaktów z mediami 
w celu wypromowania całej akcji. W paździer-
niku 2010 r. dołączył do nas Paweł Skawiński, 
dziennikarz – wolny strzelec, dobrze znający 
realia Nepalu. 

„Nasza Piekarnia musi powstać 
do końca tego roku!”
Momentem przełomowym okazał się luty 
2011 r., kiedy to dostaliśmy informację 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że nasz 
projekt otrzymał Mały Grant ze środków 
Polskiej Pomocy Zagranicznej. Stanęliśmy 
przed faktem: nasza Piekarnia musi powstać 
do końca tego roku! Od tego momentu zaczę-
liśmy szczegółowo planować kolejne etapy 
projektu, pozyskiwać środki na przeloty.

Zuzanna Wójcińska

Jedyna taka 
piekarnia
na świecie
Zaczęło się od pomocy w sfinansowaniu pomysłu Nyimy Tamanga na piekarnię, 
która pozwoliłaby wyrwać mieszkańców nepalskiej wioski z marazmu i ubóstwa. 
Po dwóch latach starań piekarnia ruszyła, a my już myślimy, jak zrobić z niej 
centrum edukacyjno-kulturowe, które w przyszłości będzie prowadzić szeroką 
działalność skupiającą i integrującą miejscową społeczność.

Nyima Tamang - szef szefów 

Taniec młodych przedstawicielek Tamangów 
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Piekarnia w Nepalu
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W Nepalu w kwietniu 2011 r. spotkałam się 
z przedstawicielami lokalnych organizacji 
pozarządowych, aby zebrać jak najwięcej 
informacji od osób, które znają środowi-
sko. Jak się później okazało, taki „wywiad 
środowiskowy” jest podstawą przy tego 
typu projektach. My, Europejczycy, nie 
orientujemy się w realiach Nepalu ani 
nie rozumiemy zasad, które rządzą małą 
społecznością na wsi. W sierpniu do 
Nepalu poleciał Michał, aby kontynuować 
prace nad projektem, zorientować się 
w cenach materiałów budowlanych oraz 
wyposażenia.

Remont, piec i pieczywo „chapati”
W październiku 2011 r. wraz z Pawłem 
Skawińskim po raz kolejny polecieliśmy 
do Nepalu. Udało się wówczas wynająć 
budynek od miejscowej szkoły, zamiast 
budować nowy. Po trzech tygodniach 
intensywnych przygotowań wraz z Nyimą 
udaliśmy się na wielkie zakupy: cement 
potrzebny do wyremontowania wynaję-
tego budynku oraz część wyposażenia 
piekarni. Pozostałe materiały budowlane 
– kamienie, drewno oraz piasek miały być 
zebrane na miejscu w wiosce. Ciężarów-
ką zapakowaną po brzegi wyruszyliśmy 
w długą i podnoszącą adrenalinę we krwi 
podróż, wąskimi, krętymi himalajskimi 
drogami. Zwykle przejazd autobusem 
z Kathmandu do Syabru zajmuje ok. 10 
godzin, nam zajął 16 godzin ze względu 
na gabaryty i obciążenie ciężarówki.

Kilka dni później rozpoczął się 
remont budynku przeznaczonego 
na Piekarnię. Musieliśmy odnowić 
budynek zarówno od zewnątrz, jak 
i od środka, co zajęło nam około 2 
tygodni. Dodatkowo mieszkańcy 
wioski zrobili drewniane wyposaże-
nie (stoły, szafki). Piekarnia zyskała 
piec, w którym jednorazowo można 
piec 10 „europejskich” chlebów, duży 
mikser, lodówkę oraz naczynia, garn-
ki itp., czyli wszystko, co niezbędne 
do uruchomienia piekarni. W przy-
szłości chcielibyśmy, aby w budynku 
znalazł się gliniany piec „tandoori”, 
w którym byłyby wypiekane „chapa-
ti” – tradycyjne nepalskie pieczywo 
(płaskie okrągłe pszenne placki, 
które po uformowaniu przyklejane 
są do ścianek pieca i w ten sposób 
wypiekane). 

Zakupiliśmy również surowce do 
wypieku pieczywa na najbliższych 
kilka miesięcy. Część niezbędnych 
składników można dostać w wiosce, 
pozostałe w najbliższym większym 
mieście Dhunche, jedynie nieliczne 
należy transportować z Kathmandu. 
Wpisuje się to w naszą koncepcję 
wspierania miejscowej ekonomii 
– wszystkie produkty, zarówno teraz, 
jak i w przyszłości, będą kupowane 
w Nepalu.

Istotnym wydarzeniem podczas naszego pobytu 
w Nepalu było powołanie do życia organizacji zrze-
szającej mieszkańców wioski, która będzie spra-
wować pieczę nad Piekarnią oraz zarządzać nią. 
Patronat nad Piekarnią objął honorowy konsulat 
Polski w Kathmandu. 

W październiku wioskę odwiedził również przedsta-
wiciel polskiej Ambasady w Indiach, która koordy-
nuje nasz projekt ze strony MSZ. Przyleciał on do 
Nepalu specjalnie, aby zobaczyć, jak przebiegają 
przygotowania do budowy oraz kolejne etapy reali-
zacji projektu.

Casting 
na piekarza
Kiedy budynek 
piekarni został już 
wyremontowany 
i wyposażony 
w meble oraz 
surowce, należało znaleźć piekarza z doświad-
czeniem w pieczeniu europejskiego pieczywa. 
W Nepalu, szczególnie w Kathmandu, funkcjonują 
zakładane stopniowo od lat 70. piekarnie, zwane 
zwykle „German Bakery”, które zajmują się wypie-

Uroczyste przecięcie czerwonej wstęgi 

Przemawia Janusz Impert z polskiej ambasady w Delhi, dalej 
Lokmanya Golchha - polski konsul honorowy w Katmandu 
oraz szef dystryktu Rasuwa - Kamlalkanta Regmi

Nepalski talent 
- Piekarz Kriszna 

  Wspomnienia Zuzanny Wójcińskiej o akcji 

      „Piekarnia dla Nepalu”

  poznanie Nyima Tamanga, pomysłodawcy piekarni 

     w wiosce Syabru Bensi

  poszukiwanie źródeł finansowania, medialna promocja akcji 

  remont oraz oficjalne otwarcie piekarni 4 lutego 2012 r.

na skróty
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kaniem produktów dla turystów. Należało 
więc znaleźć osobę, która pracowała 
w jednym z takich miejsc i która chciałaby 
zamieszkać na stałe w wiosce. W Syabru 
Bensi i okolicach niestety nie udało się 
znaleźć kogoś znającego się na zachod-
nich wypiekach, dlatego Paweł zajął się 
poszukiwaniami w Kathmandu. Po wielu 
rozmowach kwalifikacyjnych, połączonych 
z degustacją produktów przygotowanych 
przez danego kandydata, udało się znaleźć 
trzydziestokilkuletniego piekarza z kilku-
letnim doświadczeniem, pochodzącego 
z górskich rejonów. 

Powoli, krok po kroku, udało się zrealizować 
kolejne etapy projektu. Kiedy wszystko już 
było gotowe, ogłoszono datę uroczystego 
otwarcia Piekarni - 4 lutego 2012 r.

Przecięta wstęga 
i plany na przyszłość
Na otwarciu piekarni zebrali się wszyscy 
mieszkańcy wioski, przyjechało również 
wielu ważnych gości: przedstawiciel Amba-

sady RP w Indiach, honorowy konsul Polski 
w Kathmandu, Lokmanya Golcha, wojewo-
da oraz kilku dziennikarzy. Po uroczystym 
przecięciu wstęgi, po przemowach i podzię-
kowaniach zaczęło się świętowanie, które 
trwało aż do wieczora. 

Następnego dnia po otwarciu piekarni 
sprzedano 120 chlebów i 180 muffinów. 
Pierwszy sukces mamy już za sobą. 
Mamy świadomość, że mieszkańcy wioski 
sami nie zdołają zarządzać piekarnią bez 
fachowej pomocy, bo jest to dla niech coś 
nowego. Dlatego w tym roku chcielibyśmy 
przeprowadzić serię szkoleń przygotowują-
cych ich do prowadzenia małego biznesu. 
Chcemy również prowadzić inne szkolenia 
oraz kursy zawodowe. Chcielibyśmy, aby 
Piekarnia stała się miejscem skupiającym 
miejscową społeczność, do którego każdy 
będzie mógł przyjść, porozmawiać, nauczyć 
się czegoś. Mamy również w planie wysła-
nie do wioski lekarzy różnych specjalności, 
aby mieszkańcy mogli przebadać się oraz 
leczyć (służba medyczna w Nepalu jest 

płatna). Część szkoleń będzie prowadzona 
przez miejscowe organizacje pozarządowe, 
jednak chcielibyśmy również nawiązać kontakty 
z osobami w Polsce, które byłyby chętne do 
przeprowadzenia różnego rodzaju szkoleń 
i kursów zawodowych w Syabru Bensi.

Od momentu, kiedy Nyima Tamang podzielił się 
ze mną swoją inicjatywą, minęły dokładnie dwa 
lata. Były one pełne koncepcyjnego myślenia 
i ciężkiej pracy wielu osób. Przez cały ten czas 
bardzo wielu ludzi zaangażowało się bezintere-
sownie w powstanie Piekarni, wspierając nas 
na różne sposoby. Zgłaszali się do nas również 
wolontariusze, chętni do pomocy w rozma-
itych obszarach. Mamy nadzieję, że Piekarnia 
w Syabru Bensi przyniesie mieszkańcom realne 
korzyści i pomoże im wyjść z zawodowego 
marazmu. A nam uda się zrealizować kolejne 
pomysły.  

Już niedługo Konkurs! 
Pierwszy Polski Chleb w Nepalu - w portalu 
www.MistrzBranzy.pl  będziemy publikować 
Państwa najciekawsze receptury na pieczywo. 
Szczegóły już wkrótce w portalu, zapraszamy!

Jesteś zainteresowany losem Piekarni 
w Nepalu? Wspomóż akcję – daj szansę na 
rozwój.

Konto Fundacji Mandragon: 
25 1140 2017 0000 4102 1227 8703

Twoja firma chce objąć patronat nad akcją? 
„Piekarnia w Nepalu” jest otwarta na wszelkie 
formy współpracy.

Kontakt: 
Zuzanna Wójcińska, Piekarnia w Nepalu 
Mobile: 694 586 460
Mail: zuza.wojcinska@gmail.com

Czy Piekarnia w Nepalu odmieni ich życie ? Z wielkiego otwarcia prosto do 
pracy (w tle Syabru Bensi) 

Już pierwszego dnia po otwarciu Piekarnia 
sprzedała 120 chlebów tostowych i 180 muffinów!  

Piekarnia w Nepalu
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Pracowniczy leasing

– Jeśli jest coś, czego nie 
potrafimy zrobić wydajniej, 
taniej i lepiej niż nasi konku-

renci, to nie ma sensu, żebyśmy to 
robili. Powinniśmy zatrudnić do wyko-
nania tej pracy kogoś, kto zrobi to 
lepiej niż my – stwierdził Henry Ford 
w 1923 r. I miał rację, ale w Polsce 
– patrząc na statystyki – leasing 
pracowniczy czy outsourcing ma 
słabe przebicie. Na przestrzeni ostat-
nich kilku lat udział pracowników 
tymczasowo zatrudnionych (w oparciu 
o leasing pracowniczy) wynosił zale-
dwie około 0,5% ogółu, czyli pięcio-
krotnie mniej niż w skali europejskiej. 
Strukturę rynku w Polsce cały czas 
tworzą przede wszystkim pracownicy 
produkcyjni, odwrotnie niż w Europie, 
gdzie dominuje leasing pracowników 
sektora usługowego.

Leasing pracowniczy 
– co to jest?
Leasing pracowniczy jest formą 
wynajmu personelu firmy przez 
leasingodawcę – czyli firmę posia-
dającą odpowiednie zasoby ludzkie 
– innej firmie, która posiada określo-
ne zapotrzebowanie kadrowe (leasin-
gobiorca). Tym samym pracownicy, 
których obejmuje leasing, są de 
facto zatrudnieni przez leasingodaw-
cę przejmującego na siebie całość 
obowiązków związanych z obsługą 
zatrudnienia. Firma wypożyczająca 
pracowników od leasingodawcy 

Wysokie koszty pracy czy nieefektywne zarządzanie personelem skłania firmy do szukania elastycz-
nych formy zatrudnienia pracowników. Elastyczne, czyli niekrępujące pracodawcę, jak leasing czy 
outsourcing. 

(tzw. pracodawca-użytkownik) zdej-
muje więc ze swoich barków takie 
obowiązki, jak: płacenie składek czy 
obsługę kadrowo-płacową (m.in. 
ewidencja czasu pracy, wypłaty 
wynagrodzeń). Sprawdza się to szcze-
gólnie w przypadkach tymczasowego 
wzrostu zapotrzebowania na pracę, 
np. sezonowego wzrostu zamówień. 
Pracownicy leasingowani mogą być 
też zatrudniani w formie zastępstwa, 
w sytuacji gdy dany pracownik jest 
na przedłużonym zwolnieniu bądź 
urlopie macierzyńskim.

Leasingowanie pracowników może 
być określeniem nieco mylącym, 
przedmiotem leasingu jest bowiem 
nie sam pracownik, a praca, którą 
wykonuje. Leasingobiorca podpisuje 
w tym celu umowę z leasingodawcą, 
czyli agencją pośrednictwa pracy, 
bądź agencją pracy tymczasowej. 

Umowa ta zwykle okre-
śla narzut, jaki pobiera 
agencja-leasingodawca 
za swoje usługi. Przed 
wprowadzeniem pracow-
ników do miejsca pracy 

agencja musi mieć także podpisaną umowę 
z samymi pracownikami.

Plusy i minusy leasingu pracownika
Pomimo efektywności omawianego rozwiązania 
nie każda firma musi zdecydować się na leasing 
pracowniczy. Jest to uzależnione od wielu czynni-
ków, takich jak: wielkość firmy i poziom zatrudnie-
nia, branża, w której działa, płynność finansowa 
czy relacje z zatrudnionym personelem. 

Zbigniew Wafflard, EWL (East West Link)

Plusy i minusy leasingu
Wysoka elastyczność zatrudnienia
Niższe koszty
Możliwość koncentracji na kluczowej 

      działalności firmy
Dostęp do wykwalifikowanych pracowników 

      bez ponoszenia kosztów szkoleń
Niskie ryzyko, łatwa wymiana 

      nieefektywnych pracowników
Liczne korzyści finansowe

Brak bezpośredniej kontroli nad 
     pracownikiem

Ograniczone możliwości budowania 
     więzi z zespołem

Ograniczony dostęp do pracowników  
      wyższego szczebla

  elastyczna forma zatrudnienia – leasing pracowniczy 

  zasady wynajmu personelu

  w jakiej firmie sprawdza się pracownik zewnętrzny? 

na skróty
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Dużym plusem leasingu pracownicze-
go jest wysoka elastyczność i kontrola 
poziomu zatrudnienia. Zwłaszcza 
w okresach niższego zapotrzebo-
wania na pracę pracodawca nie jest 
zmuszony do nierzadko bolesnej 
likwidacji stanowisk pracy, z kolei 
w „gorących” okresach jest w stanie 
łatwo uzupełnić skład zespołu 
o dodatkowe osoby. Pracodawca nie 
ponosi również dużego ryzyka, jakie 
zawsze wiąże się z zatrudnieniem 
nowego personelu – agencje leasin-
gujące oferują zwykle okres próbny 
dla każdego nowo zatrudnionego 
pracownika, w trakcie którego praco-
dawca-użytkownik może zrezygno-
wać z pracy danej osoby i zwrócić się 
z prośbą o zmianę pracownika.

Dzięki zlecaniu zatrudnienia pracow-
ników zewnętrznej firmie pracodawca 
może skoncentrować się na innych 
sprawach operacyjnych związanych 
z prowadzoną działalnością. Nie 

można również zapominać o kosztach 
zatrudnienia, ponoszonych w przypad-
ku wewnętrznych rekrutacji. Zlecenie 
leasingodawcy zatrudnienia nowego 
personelu pozwala uniknąć znaczą-
cych kosztów prowadzenia procesu 

rekrutacji, od publikacji ogłoszeń 
rekrutacyjnych, przez organizację 
spotkań z kandydatami, po szkolenia 
i wdrożenia. 

Również w przypadku rezygnacji 
z danego leasingowanego pracownika 
leasingobiorca nie musi się martwić 
o kwestię wypowiedzenia umowy 

i dodatkowych kosztów związanych 
z odprawami. Takimi sprawami zajmuje 
się zwykle leasingodawca. 

Pracodawca, który stawia na długo-
trwałe relacje ze swoimi pracownika-

mi, będzie raczej 
koncentrował się 
na wewnętrznej 
rekrutacji niż lea-
singu pracowni-
czym, który daje 
mniejsze pole ma-
newru w kwestii 
budowania więzi 
z podopiecznymi. 

Leasing sprawdza się również mniej 
w przypadku firm budujących swoje 
know-how, inwestujących w personel 
i jego rozwój zawodowy. Z tego wzglę-
du leasing bardzo rzadko obejmuje 
pracowników wyższego szczebla.  

W okresach niższego zapotrzebowania na 
pracę pracodawca nie jest zmuszony do 
bolesnej likwidacji stanowisk pracy,  z kolei 
w „gorących” okresach jest w stanie łatwo 
uzupełnić skład zespołu o dodatkowe osoby.

Efektywne zarządzanie
elastyczne zatrudnienie



3. Określ Twoje najlepsze produkty
Podobnie przeanalizujmy sytuację, gdy 20% produktów firmy 
przynosi 80% zysków. Pomocne będą następujące pytania:

  jakie są to produkty i czym wyróżniają się wśród innych? 
Ceną, jakością, terminem ważności, opakowaniem, a może 
serwisem?

  gdzie sprzedajemy te produkty i czy na sprzedaż ma wpływ 
regionalizacja?

  jak możemy rozszerzy ich sprzedaż?
  czy nie należy skupić się na produkcji i sprzedaży właśnie 

tych produktów?

4. Określ słabe punkty firmy
Jeżeli 20% zadań pracownika zajmuje 80% czasu, przez co 
nie może się skupić na innych, równie ważnych zagadnieniach, 
warto przemyśleć: 

  w jaki sposób te podstawowe zadania usprawnić, uprościć 
lub przyspieszyć?

  czy zmiana wyposażenia zwiększy elastyczność pracy 
i zaoszczędzi czas?

  czy część pracy warto outsourcować?
  czy wszystkie zadania są istotne w danym procesie?

5. Określ efektywność reklamy
Często 20% inwestycji w reklamę generuje 80% rezultatów. 
W takim wypadku warto przeanalizować, które zainwestowane 
zasoby faktycznie przekładają się na osiągnięcie zamierzonego 
celu. Jeśli 80% nie przekłada się na finalny efekt, to czy nie 
warto ich lepiej wykorzystać? Zastanów się:

  czy nie warto skupić się tylko na reklamowaniu produktów, 
które przekładają się na efekt?

  które produkty reklamujemy?
  w jaki sposób przeprowadzamy kampanię oraz w jakich 

mediach?
  kto jest odbiorcą naszej reklamy i do kogo dociera przekaz 

reklamowy?

Zasada 80/20 rekomendowana jest przez wielu znanych przed-
siębiorców świadomych, że mała część wszystkich przyczyn 
przekłada się na większą część rezultatu. W obecnych czasach 
największymi problemami ludzkości są: brak czasu, natłok 
zdarzeń oraz telefony, które nigdy nie przestają dzwonić. 
W dodatku prowadząc własny biznes, często zamiast realizacji 
celów, musimy skupiać się na tzw. gaszeniu pożarów, np. tracić 
czas na biurokrację. Zasada Pareto jest jedną ze skuteczniej-
szych metod, która odpowiada na wiele pytań. Najważniejsza 
jest rzetelna analiza, gdyż stanowi ona podstawę do wycią-
gnięcia wniosków i wprowadzenia właściwych korekt w zarzą-
dzaniu.   

r
e

k
l

a
m

a

Profesjonalizm  
budowany z pasją

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

tel./faks 32 234 24 47

PRODUCENT MASZYN 
PIEKARNICZYCH

Zasada 80/20 to znana reguła, która 
w prosty i klarowny sposób może służyć 
do opisu lub analizy rzeczywistości 

społeczno-ekonomicznej. Sformułował ją profesor 
Vilfredo Pareto z Uniwersytetu w Lozannie, który 
zaobserwował, że 80% nieruchomości na terenie 
Włoch jest w rękach 20% jej mieszkańców. Zasada 
jest genialnie prosta, uniwersalna i wyjątkowo traf-
na. Przykłady? Proszę bardzo, oto parę najbardziej 
spektakularnych, najczęściej wymienianych faktów 
opisujących niejedną firmę:
20% pracy daje 80% efektów
20% klientów generuje 80% przychodów
20% produktów firmy przynosi 80% zysków
20% zadań zabiera pracownikom 80% czasu
20% inwestycji w reklamę generuje 80% rezultatu
20% materiału zajmuje 80% powierzchni magazynu
20% życia daje 80% szczęścia.

Korzyści zasady 80/20
Oczywiście zasada Pareto nie obowiązuje ściśle 
w stosunku 80:20, pozwala ona jednak dokonać 
ciekawych obserwacji w naszym biznesie i stwier-
dzić rozkład pracy oraz jej znaczenia dla działalności 

firmy. Warto odnaleźć we własnym przedsiębiorstwie tendencje i według zasady 
Pareto ustalić, co jest istotne i przynosi wymierne korzyści, a które elementy 
należy pominąć lub oddelegować. 
Najważniejsze korzyści stosowania tej zasady to skrócenie czasu pracy i zwięk-
szenie efektywności, koncentracja na działaniach istotnych oraz na kluczowych 
klientach. Kierując się nią, należy wyszukiwać te czynności, które przynoszą 
największe efekty, pomijając te mniej wartościowe. Jeśli 20% klientów generuje 
80% dochodu, to należy się zastanowić, co zrobić, aby wypełnić swoje portfolio 
właśnie takimi klientami.

Jak wykorzystać zasadę Pareto i od czego zacząć?

1. Określ najważniejsze działania 
Jeśli 20% działań generuje 80% rezultatu, to wybór podejmowanych działań dla 
realizacji celów firmy jest istotnym elementem organizacyjnym. Cechą dobrego 
zarządzania jest segmentacja pracy na elementy kluczowe, przynoszące zamie-
rzone efekty pracy oraz na te o mniejszym znaczeniu. Na elementach ważnych 
powinna skupiać się uwaga kierownictwa, a także wokół niej należy budować 
strategię zarządzania. Wszystkie pozostałe aspekty, mimo iż są niezbędne dla 
firmy, należy oddelegować  lub organizować w taki sposób, aby w jak najmniej-
szym stopniu angażowały zasoby firmy.

2. Określ grupę klientów kluczowych
Zakładając, że 20% klientów generuje 80% dochodów, warto zastanowić się, co 
zrobić, aby zwiększyć liczbę klientów kluczowych. Należy wówczas odpowiedzieć 
sobie na pytania, które pozwolą scharakteryzować:

  czym omawiani klienci różnią się od pozostałych?
  które produkty znajdują się w polu ich zainteresowań?
  które kanały dystrybucji docierają do tych klientów?
  co zrobić, aby zdobyć więcej takich klientów?
  co zrobić, aby pozostali klienci dorównali im zamówieniami? 
  czy warto poświęcać tak dużo uwagi pozostałym 80% klientom, czy lepiej 

przeorganizować strukturę firmy?

Masz wrażenie, że Twoja firma nie osiąga maksimum 
swoich możliwości, że pracownicy nie są efektywni lub że 
sam zajmujesz się mniej ważnymi sprawami zamiast skupić 
się na priorytetach? To znak, że musisz chłodno przeanali-
zować  kondycję firmy i określić jej…

  zasada 80/20 (zasada Pareto), czyli więcej za mniej

  korzyści stosowania zasady 80/20

  analiza firmy krok po kroku: najważniejsze cele 

     i potrzebne środki do ich realizacji 

na skróty
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Z okazji Świąt 
Zmartwychwstania 

Pańskiego

‒ w imieniu Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Rzemieślników 

Piekarstwa RP ‒
składam całej Braci Piekarskiej

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
radości i rodzinnego ciepła.

Niech świąteczny czas, wśród 
spotkań z najbliższymi, 

przyniesie spokój i wytchnienie 
od trosk codziennego dnia.  

Stanisław Butka
Prezes Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Rzemieślników
Piekarstwa RP

Czekając na Godota
 –  czyli co przyniesie reforma edukacji zawodowej

Zmianie ulegną podstawy 
programowe i zmodyfikowane 
zostaną obowiązujące stan-

dardy, lecz żaden przepis nie zmieni 
mentalności uczniów, nauczycieli 
i instruktorów. Szkoła zawodowa nadal 
będzie szkołą drugiego gatunku, a jej 
uczniowie raczej nie będą mieli powo-
dów do dumy z faktu uczęszczania do 
zawodówek. 

Jednym ze zwiastunów nadchodzących 
zmian jest usilne staranie władz oświa-
towych o poprawienie zniszczonego 
przez poprzednie reformy wizerunku 
systemu szkolnictwa zawodowego. 
Działania te, rzec by można, nader 
chwalebne i uzasadnione, lecz z bliższej 
perspektywy pozbawione są jednak 
treści i czynów wykraczających poza 
„papierowe projekty” typu... - zresztą 
darujmy sobie przykłady. 

Sprzeczne interesy
Zarówno obecny, jak i przyszły obraz 
szkolnictwa zawodowego w zawodach 
rzemieślniczych oparty jest na dwóch 
płaszczyznach edukacji – praktyce 
i teorii zawodu. Ścierają się tutaj 
dwa środowiska i odrębne, często 
sprzeczne swoiste „dogmaty” – szkoła 
i zakład produkcyjny. Z jednej strony 
mamy działania praktyczne podyk-
towane ekonomią i możliwościami 
produkcyjnymi zakładów, z drugiej 

Obecny system szkolnictwa zawodowego ma coraz większe grono krytyków. Mało kto już kwestionuje 
pogłębiający się kryzys w edukacji. Przed nami kolejna reforma. Czy stanie się ona receptą na uzdrowie-
nie systemu edukacji zawodowej? Raczej mało kto w to wierzy...

natomiast działania edukacyjne, których 
wyznacznikiem jest realizacja odgórnie 
narzuconego minimum programowego. 
Chociaż w teorii i w zgodzie z prawem 
oba te mechanizmy powinny być ze sobą 
ściśle skorelowane – w praktyce jest to 
niemożliwe do realizacji. 
Uczeń szkoły zawodowej pozostaje wciąż 
w polu oddziaływania sprzecznych inte-
resów szkoły i zakładu praktyk. Z jednej 
strony pod wpływem pragmatyzmu 
nauczycieli szkolnych, z drugiej praktycy-
zmu środowiska biznesowego praktycznej 
nauki zawodu. Ta swoista sprzeczność 
obu środowisk edukacyjnych powoduje 
zagubienie i pogłębiający się konflikt 
wewnętrzny w odbiorze zarówno treści 
teoretycznych, jak i umiejętności praktycz-
nych u ucznia. 

Z jednej strony mamy nauczycieli „zaszczu-
tych” mechanizmami kontroli realizacji 
podstaw programowych i wyników naucza-
nia, z drugiej strony zaś praktykodawców, 
którzy podejmują się nauczania młodo-
cianych często wyłącznie ze względu na 
refundacje i możliwość obniżenia kosztów 
produkcji. W takiej sytuacji trudno mówić 
o kształtowaniu kreatywności  i doskonale-
niu talentów zawodowych uczniów. A prze-
cież system ten został stworzony nie dla 
realizacji narzuconych podstaw nauczania 
ani dla subwencji, lecz z myślą o przygo-
towaniu możliwie najlepiej wykwalifiko-
wanej kadry pracowników, czyli o uczniu 

zawodu.

Qvo vadis, edukacjo?
Nie nadążamy za pojawiającymi się 
nowymi ideami, receptami i reformami. 
Stare systemy poddawane są krytyce 
i zastępowane nowymi. 

Maria Grzegorzewska (pedagog, teore-
tyk pedagogiki) wyróżniła dwa typy 
osobowości nauczyciela: typ nauczy-
ciela wyzwalającego i typ nauczyciela 
hamującego. Oddziaływanie na ucznia 
przez przyjaźń, sympatię, chęć pomocy 
i stwarzanie klimatu pogody, ładu, życz-
liwości to cechy charakteryzujące typ 
nauczyciela wyzwalającego, podczas 
gdy nauczyciel hamujący oddziałuje za 
pomocą rozkazu, sankcji, przymusu, 
co wytwarza klimat obcości pomiędzy 
nauczycielem a uczniem. Autorka tej 
tezy jest uznawana za jednego z twór-
ców obecnego systemu edukacji. Nasu-
wa się pytanie, jak bardzo dzisiejsza 
edukacja odeszła od wzorca nauczania 
i nauczyciela wyzwalającego (kreujące-
go i oddziałującego na uczniów poprzez 
przyjaźń i życzliwość) na rzecz naucza-
nia i nauczyciela hamującego (przy-
muszającego, działającego poprzez 
rozkaz i sankcje). Dotyczy to nauczania 
w systemie szkolnym oraz nauczania 
w systemie praktyk rzemieślniczych. 

Dokąd zmierza nasz system edukacji? 
Czy kolejna reforma szkolnictwa zawo-
dowego przyniesie zmianę na lepsze 
i pozwoli wyzwolić potencjał młodych 
adeptów rzemiosła, czy też będzie to 
kolejny system przymusu w wyborze 
„jedynej słusznej” drogi edukacji 
uwikłanej pomiędzy dylematy „muszę, 
a chcę”, dotyczące zarówno mistrza-
nauczyciela, jak i mistrza-przedsię-
biorcy? 

Może właśnie nadszedł czas, aby 
zacząć wszystko od nowa i wrócić do 
zapomnianych już modeli edukacji?  

Szymon Konkol

  Edukacja zawodowa – w matni szkolnej biurokracji 

     i wyrachowania praktykodawców  

  Nowa reforma szkolnictwa – papierowa mrzonka?

  Między młotem a kowadłem – sytuacja ucznia

na skróty

kształcenie młodej kadry
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Mimo że zawartość soli w pieczy-
wie nie jest wysoka, to pieczywo 
– ze względu na powszechność 

spożywania – zalicza się do produktów 
wnoszących istotną zawartość sodu 
w diecie, czasem nawet ponad 25% sodu 
spożywanego w ciągu doby. W sytuacji 
gdy istnieje ścisły i potwierdzony naukowo 
związek między nadmiernym spożyciem 
soli a występowaniem takich chorób, jak: 
nadciśnienie tętnicze, udar mózgu, zawał 
serca, osteoporoza, a także rak żołądka, 
sól zaczyna być ograniczana w diecie.

Konieczność ograniczania spożycia soli, a co 
za tym idzie – jej stosowania w produkcji 
artykułów spożywczych, stawia przed 
producentami nowe wyzwania: jak ogra-
niczyć składnik, który jest koniecznym 
dodatkiem w przemyśle spożywczym i pełni 
wiele funkcji? Czym zastąpić czynnik, który 
nadaje potrawom smak, naturalnie konser-
wuje żywność i wpływa na jej strukturę?

Konieczny dodatek
Obok mąki, wody i drożdży sól stanowi 
jeden z podstawowych składników ciasta 
chlebowego. Dodaje się ją w ilości od 1% 
do 3%. Pełni rolę naturalnego polepsza-
cza jakości pieczywa, poprawia wygląd 
bochenków, zwiększa ich objętość, sprzyja 
brązowieniu skórki i nadaje jej chrupkość. 
Sprawia, że miękisz staje się bardziej 
delikatny, wpływa też na tworzenie się 
i wzmocnienie się glutenu. 

Sól wpływa na tzw. cechy reologiczne. 
Powoduje, że ciasto staje się mocniejsze, 
bardziej sprężyste, a przez to bardziej 
rozciągliwe. Ciasta z dodatkiem soli 
zatrzymują więcej gazów wytwarzanych 
w procesie fermentacji, a pieczywo 
uzyskuje większą objętość. Dodatek soli 
w końcowym etapie mieszenia stabilizuje 
powstałą strukturę ciasta. Dodawanie soli 
na początku mieszenia sprzyja powstawa-
niu drobnych porów w miękiszu, natomiast 

pod koniec mieszenia wpływa na tworze-
nie nierównomiernej porowatości, co 
wykorzystuje się np. przy produkcji ciasta 
francuskiego. 

Ciasta solone rosną wolniej niż ciasta bez 
soli, co związane jest z odwadniającym 
działaniem soli na drożdże. Jony sodowe 
i chlorkowe wpływają na działalność droż-
dży, a także bakterii kwasu mlekowego 
obecnych nie tylko w ciastach ukwaszo-
nych, ale także tych prowadzonych na 
drożdżach. Obecność soli ogranicza rozwój 
drobnoustrojów, wymuszając wypływanie 
wody z komórek drożdżowych i bakteryj-
nych. 

Większych ilości soli wymaga piecze-
nie chleba z mąki z porośniętego 
ziarna (o podwyższonej aktywności 
enzymatycznej). Sól działa na enzy-
my jak inhibitor, osłabia ich działanie 
i przyspiesza denaturację enzymów. Zatem 
wypiekanie chleba z mąki o niskiej wartości 
wypiekowej wymaga większego dodatku 
soli. 

Brak soli lub jej ograniczenie powoduje, że 
ciasto szybciej osiąga optimum struktury, 
ale uzyskuje niską sprężystość i wysoką 
lepkość, a w konsekwencji zmniejsza się 
jego podatność na obróbkę mechaniczną 
i obniża jakość pieczywa. Tak zmienione 
właściwości ciasta chlebowego wstrzy-
mują piekarzy przed modyfikowaniem 
receptur. Obawiają się bowiem trudności 
przy formowaniu ciasta i dzieleniu na kęsy, 
przyklejania się ciasta do maszyn i rąk, 
a przez to strat ekonomicznych.

Aneta Marciniak

Sól to winowajca wielu chorób cywilizacyjnych. To również konieczny dodatek technologiczny w 
procesie tworzenia ciasta chlebowego. Czy możliwe jest ograniczenie dodatku soli w przemyśle 
piekarskim? Jeśli tak, to w jakim stopniu?

Mniej soli          

  Jednym z działań na rzecz ograniczenia spożycia soli w UE będzie obowiązek 
zamieszczania informacji o wartości odżywczej, w której ma być podana m.in. zawartość 
soli. Deklarowana sól ma być przeliczana z całkowitej zawartości sodu w produkcie. 
Nie będzie więc odzwierciedleniem zawartości w produkcie wyłącznie chlorku sodu, 
lecz przeliczeniem na sól zawartości sodu pochodzącego zarówno z chlorku sodu, jak 
też z surowców oraz dodatków do żywności zawierających sód (np. glutaminianu sodu, 
benzoesanu sodu itp.). 
 

  Według nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 
producenci mogą dobrowolnie wyrazić zawartość soli w 100 g/100 ml produktu jako 
% referencyjnej wartości spożycia soli, ustalonej do celów znakowania żywności na 
poziomie 6 g.

dla zdrowia

dylematy technologiczne

Kulisy produkcji
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Ile soli w chlebie?
Klasyczne receptury przewidują użycie 
1,6-1,8 kg soli białej/100 kg mąki, co 
przy wydajności 145 pozwala na uzyska-
nie chleba o zawartości soli na poziomie 
1,1-1,2%. Receptury na pieczywo 
produkowane w Polsce obejmują sól na 
poziomie do 1,8%, przy czym większe 
ilości soli dotyczą receptur na pieczywo 
żytnie i ciemne, co ma związek z wpły-
wem soli na ukierunkowanie fermentacji 
i wyeliminowanie rozwoju bakterii gnil-
nych, których koncentracja w mąkach 
o wyższym wyciągu może być większa. 

Jeszcze większego udziału soli w ilości 
2,8-3% wymaga pieczywo z ciasta 
mrożonego. Podobnie jest w przypadku 
stosowania krótkich, bezpośrednich 
metod wypieku. Sól jest dodawana 
w większej ilości, zazwyczaj od 2 do 
nawet 2,8%, głównie w celu zamasko-
wania nieprzyjemnego zapachu niektó-
rych substancji powstających w nadmia-
rze w tych warunkach, jak np. kwasów 
izomasłowego i izowalerianowego.

Zastąpić 
sól kuchenną….
Sól kuchenna, czyli chlorek sodu, może 
być zastępowana zamiennikami w posta-

ci chlorku potasu, chlorku wapnia lub 
chlorku magnezu. Zamienniki te mają 
jednak wadę: powodują gorzki posmak 
pieczywa przy dodatku 0,5%, 1% i 2%. 
Bardziej gorzki posmak odczuwa się 
w przypadku soli wapnia. Dobre rezulta-
ty smakowe daje zastosowanie w chle-
bie mieszanki chlorków sodu i potasu 
w proporcji 40% NaCl i 60% KCl.
Innym sposobem zastąpienia chlor-
ku sodu są zioła. Dodatek lubczyku 
i kminku w ilości nawet 1% w stosunku 
do mąki, a także majeranku i  papryki 
w ilościach 0,5% mogą być stosowane 
jako dodatki do chleba pszennego, 
wpływając korzystnie na jego cechy 
organoleptyczne.

Dość popularne staje się używanie 
soli dietetycznych (najczęściej jest 
to mieszanina chlorku sodu i chlorku 
potasu), co ma istotne znaczenie dla 
osób, które muszą rygorystycznie 
kontrolować spożycie sodu. 

… lub stopniowo 
ograniczać sól w chlebie 
Ta alternatywa wydaje się ryzykow-
na z paru względów. Z jednej strony 
mamy upodobania konsumentów do 
pewnych smaków, z drugiej – piętrzące 
się problemy produkcyjne dla pieka-
rza związane ze zmniejszaniem soli 
kuchennej i jednoczesnym utrzyma-
niem dobrego smaku pieczywa. Jednak 
stopniowe i powolne ograniczanie tego 
dodatku może gwarantować łagodne 
przejście między skrajnymi nawykami 

smakowymi konsumentów. Badania wykazały, 
że organizm człowieka może stopniowo przyzwy-
czaić się do potraw o mniejszym nasileniu smaku 
słonego i w pełni je zaakceptować. Czemu więc 
tego nie wykorzystać? 

Od strony technologicznej zmniejszanie ilości 
soli w przemyśle piekarskim wymaga rozważe-
nia wielu aspektów. Warto zwrócić uwagę na 
metody niewymagające dużego dodatku soli 
oraz uwzględnić dodatek zamienników soli i ziół. 
Trzeba również podjąć działania w kierunku 
zmniejszenia zawartości soli w pieczywie produ-
kowanym szybkimi metodami i w pieczywie 
z ciast mrożonych. 

Jest jeszcze jeden aspekt, któremu warto się 
przyjrzeć. Chodzi mianowicie o konsumentów, 
którzy chcą zdrowo się odżywiać i dobrowolnie 
ograniczają spożycie soli w codziennej diecie. 
Czy oferując pieczywo o mniejszym udziale soli 
nie trafimy do tej szczególnej grupy klientów? 
Czy zmieniając podejście w kwestii soli nie 
przyczynimy się do promowania pieczywa? Czy 
uciekniemy przed dyktatem zmniejszenia zawar-
tości soli i czy opór piekarzy przed tą zmianą jest 
w pełni uzasadniony?   

Międzynarodowa 
walka z solą

  Ograniczanie dodatku soli również 
w piekarstwie jest konieczne w obliczu 
działań podjętych przez Światową 
Organizację Zdrowia. Kraje, w których 
spożycie soli przekracza 5 g na dobę, 
zostały zobowiązane do wdrożenia 
programów narodowych na rzecz 
redukcji soli w diecie. W Polsce taki 
program też jest realizowany i jego 
celem jest sukcesywne obniżanie 
zawartości soli w produktach i posiłkach 
produkowanych przemysłowo oraz 
zwiększanie świadomości społeczeń-
stwa o roli nadmiaru soli w rozwoju 
niektórych chorób przewlekłych.  
Zmniejszenie spożycia soli o 3 g może 
się przyczynić w regionie europejskim 
do zmniejszenia liczby zgonów z 
powodu udaru mózgu o 40 tys. rocznie 
oraz o 45 tys. z powodu choroby 
niedokrwiennej serca. 

dla zdrowia

  dyktat ograniczania soli w diecie i w branży spożywczej

  sposoby zastępowania soli w pieczywie: od technologii 

    po stopniowe zmienianie przyzwyczajeń konsumentów

  zmniejszanie dodatku soli w pieczywie 

     jako wsparcie promowania spożywania pieczywa

na skróty
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Pierwsza selekcja chleba na 
półce polega na ocenie jego 
wyglądu i sprawdzeniu świeżo-

ści poprzez dotyk. Chleb musi być miękki 
w dotyku i jednocześnie wilgotny w środ-
ku w momencie zakupu. Potem notowa-
nia pieczywa idą w górę albo drastycznie 
spadają w teście utrzymania świeżości. 

Parametr świeżości obejmuje dwa 
elementy:
- miękkość chleba (softness) – to delikat-
ność miękiszu i skórki – podlega ocenie 
już podczas zakupu,
- świeżość chleba (freshness) – to 
wilgotność (ale nie kleistość) miękiszu 
– podlega ocenie podczas dłuższego 
przechowywania chleba.

Na świeżość chleba mają wpływ mąki, 
pozostałe surowce, w tym substancje 
dodatkowe, oraz proces produkcji. Od 
strony surowcowej należy zwrócić uwagę 
na kilka aspektów:
- udział mąki żytniej,
- wybór między kwasem a żurkiem,
- odpowiednią jakość kwasu,
- typy mąki używane do produkcji,
- zaparzanie mąki.

Udział mąki żytniej
Surowcem mającym duże znaczenie w utrzy-
maniu świeżości chleba jest mąka żytnia. 
Wiąże ona większą ilość wody i dłużej utrzy-
muje wilgotność, a poddana naturalnym 
zmianom podczas ukwaszania kwasu wnosi 
dodatkową świeżość i wilgotność.  

W ostatnich latach obserwuje się zmniej-
szanie ilości mąki żytniej w chlebie, po 
to by poprawić jego objętość, puszy-
stość oraz zmniejszyć jego kwasowość, 
a to odbija się na mniejszej wilgotności 
chleba.

Mąka żytnia podczas ukwaszania w natu-
ralnym procesie fermentacji podlega zmia-
nom podobnym do tych, jakie zachodzą 
podczas jej gotowania czy wypieku, tzn. 
skrobia i inne węglowodany podlegają 
naturalnym modyfikacjom nadającym 
ciastu odpowiednią wilgotność i lepkość, 
a pieczywu krótkość (krótki zgryz mięki-
szu) i delikatność. Zmniejszając ilość mąki 
poddanej „obróbce” w kwasie, redukuje-
my tym samym naturalne utrzymywanie 
świeżości.

Znaczenie kwasu lub żurku 
Zwiększanie wydajności produkcji, proble-
my z utrzymaniem jakości, automatyzacja 
produkcji powodują opieranie produkcji 
chleba na żurkach. Spełniają one swoją 
funkcję ukwaszającą ciasto, ale wnoszą 

Bardziej pszenne, lżejsze oraz 
„mniej kaloryczne” chleby to 
asortyment, który obecnie 
rozwija się bodaj najdynamicz-
niej. W produkcji wiąże się to 
ze zwiększeniem udziału mąki 
pszennej kosztem żytniej, która 
najlepiej utrzymuje świeżość. 
Jak zatem zmienić recepturę, 
żeby chleb długo trzymał 
świeżość.
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 40%/60% 40 kg 24 kg
 30%/70% 30 kg 21 kg
 20%/80% 20 kg 16 kg
 10%/90% 10 kg 10 kgi utrzymać jak najdłużej?

œwie¿oœæ 
chleba

Jak uzyskać
Andrzej Kujawiński, Fermis

jakość chleba
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Wolne

Szybkie

Bardzo szybkie

Wolne

Bardzo wolne

Zahamowane

Inne surowce
W celu przedłużenia świeżości stosuje się też inne surowce, najczęściej 
w postaci gotowych kompozycji polepszaczy, opartych na kilku systemach 
składników połączonych ze sobą w jednym produkcie:
 - składniki wiążące wodę (guma guar, gluten, mąki preżelowane, grys lub 
płatki ziemniaczane),
- nadające większą delikatność miękiszu, przy zachowaniu jednocześnie 
pełności miękiszu (enzymy, emulgatory),
- opóźniające procesy czerstwienia (enzymy, emulgatory: mono-, diglicerydy 
kwasów tłuszczowych, lecytyna).

 Proces produkcji a świeżość chleba
Poza doborem surowców i odpowiednim ułożeniem receptury znacze-
nie w utrzymaniu świeżości ma również proces produkcji. Największy 
wpływ na dużą miękkość i świeżość chleba ma konsystencja ciasta. 
Innymi słowy najlepszym polepszaczem chleba może być woda.  
 Wydajności ciast zależą przede wszystkim od jakości, w tym wodochłon-
ności mąki, ale również od sposobu obróbki ciasta. Zastosowanie  niektó-
rych maszyn do dzielenia i formowania ciasta może wymuszać mniejsze 
wydajności ciast i odbić się negatywnie na świeżości chleba. Dlatego jeszcze 
przed wyborem dzielarki i zaokrąglarki warto również ten czynnik wziąć pod 
uwagę.

Przechowywanie chleba
Podczas przechowywania chleba istotne jest zachowanie prawidłowych 
warunków, czyli temperatury i wilgotności. Proces żelowania skrobi, który 
zachodzi podczas wypieku, jest niestety procesem odwracalnym i podczas 
przechowywania pieczywa zżelowana skrobia zmienia się znów w postać 
krystaliczną. Szybkość tych zmian w dużym stopniu zależy od temperatury 
przechowywania, co przedstawia tabela poniżej.

       Zakres temperatur                    Szybkość czerstwienia
        przechowywania                               pieczywa

 +50˚C  +20˚C

 +20˚C  +5˚C

 +5˚C 0˚C

 0˚C   -7˚C

 -7˚C -20˚C

               poniżej -20˚C

Konsumenci, kupując pieczywo, kierują się w dużym stopniu jego świeżością. 
Wybór rodzajów pieczywa jest obecnie bardzo duży – pieczywo odpiekane 
ze wstępnego zapieku albo z zamrożonego ciasta, chleb pakowany o długim 
terminie trwałości lub pieczywo świeże. To ostatnie z kolei już na półce może 
zwracać uwagę swoją 
miękkością i wrażeniem 
świeżości. Jeśli miękisz 
chleba jest w środku 
pełny, a chleb jest 
smaczny, to gwarantuje 
jego kolejne zakupy 
przez zadowolonych 
klientów.  

do receptur znacznie mniej mąki żytniej wstępnie ukwa-
szonej, a tym samym ograniczają funkcje pęcznienia 
i modyfikacji węglowodanów.

Odpowiednia kwasowość 
i odpowiednia jakość kwasu
Problemy z utrzymaniem dobrej jakości kwasu są 
również przyczyną wycofywania się przez piekarzy 
z receptur z większą ilością mąki żytniej. Upraszczanie 
procesu fermentacji oraz nieprzestrzeganie wszystkich 
parametrów prowadzenia kwasów prowadzi do:
- wahań kwasowości kwasu – zbyt mała kwasowość 
powoduje m.in. kruszenie chleba, zbyt wysoka kwaso-
wość wpływa na objętość i na smak chleba,
- zaburzenia równowagi pomiędzy zawartością droż-
dży i bakterii – zbyt duża ilość bakterii kwaszących źle 
wpływa na smak i zapach chleba.
Tymczasem regularne odświeżanie kwasu oraz 
kontrolowanie prawidłowych parametrów tempera-
tury, czasu, konsystencji w najtańszy i najłatwiejszy 
sposób może wpłynąć na dobrą jakość kwasu. Pozwoli 
też utrzymać wyższą ilość mąki żytniej w chlebie, nie 
powodując jednocześnie kwaśności chleba.

Typ mąki
Na wodochłonność mąki ma również wpływ jej typ, 
czyli zawartość związków mineralnych pochodzących 
z zewnętrznych części ziarna. W celu rozjaśnienia 
miękiszu chleba, zrobienia go „lżejszym” czy uzyskania 
większej objętości używa się jasnych mąk pszennych 
i żytnich:
mąki żytnie: 500 – 580 – 720 ,
mąki pszenne: 550 – 650 – 750 – 850 .
Niegdyś podstawowe mąki 720 i 850, rekomendowa-
ne przez Polskie Normy, spotyka się coraz rzadziej. 
Tymczasem użycie mąk o wyższych typach poprawia 
pełność i elastyczność miękiszu, a chleb po kilku 
dniach jest bardziej świeży. Czy mąkę o wyższym 
typie w dobrej jakości trudniej uzyskać, to już inny 
temat.

Zaparzanie mąki
Proces zaparzania przypomina nieco zmiany skrobi 
zachodzące w czasie ukwaszania mąki, wpływa na 
puszystość chleba i odbiór jego świeżości i mięk-
kości.
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Kwas 12o 30 kg 165 18 kg
Żurek 28o 13 kg 300 4 kg

  sposoby utrzymania świeżości w chlebie 

     o mniejszej ilości mąki żytniej

  co wybrać: kwas czy żurek?

  wpływ odpowiedniej obróbki ciasta na jakość pieczywa

  prawidłowe warunki przechowywania pieczywa 

     hamują proces czerstwienia

na skróty
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Dzięki rozwojowi przemysłu 
ziarno kakaowe jest poddawane 
długiemu procesowi obróbki, 

który ma zagwarantować najwyższą jakość 
i najlepszy smak. Po procesach suszenia 
fermentacji oraz oczyszczania ziarna są 
mielone, w wyniku czego powstaje gęsta, 
półpłynna, ciemna masa, tzw. miazga 
kakaowa. Jednak w zależności od proce-
su przygotowania oraz rodzaju użytych 
ziaren kakaowca miazga kakaowa dzieli 
się na różne klasy jakości. Niestety, w tym 
przypadku różnica pomiędzy najwyższą 
a średnią klasą jakości jest ogromna, ale 
i cena dużo niższa. Ten spadek na jakości 
przejawia się m.in. obecnością obcych 
posmaków lub wahaniami zawartości 
tłuszczu, ale przetwórcy czekolady poradzi-
li sobie z tym problemem. Poradzili sobie 
nawet z kłopotliwym transportem miazgi 
w płynnym stanie, który stwarza ryzyko 
dodatkowych strat. Przejdźmy jednak do 
wybranych problemów i wskazówek, jak 
sobie z nimi radzić.

Kłopotliwy posmak
Mimo że posmak jest dosyć nieprzyjemny, 
z całą pewnością nie jest spowodowany 
obecnością szkodliwych czy niepożąda-
nych substancji w miazdze, a wynika ze 
zbyt szybkiej wstępnej obróbki ziarna 
kakaowego. Powodem występowania tego 
posmaku może być zbyt krótkie lub za 
mało intensywne suszenie ziarna, podczas 
którego taki posmak powinien się ulotnić.  
Poza tym miazga spełnia wszystkie wyma-
gania jakościowe. 

Ważne jest, aby ocenić smak każdej partii 
dostarczonej miazgi. Najlepiej jeśli ocenę 
przeprowadzi kilka osób, które ukończyły 

szkolenie z oceny organoleptycznej. Nie jest 
to proste zadanie, ponieważ czysta miazga 
ma bardzo gorzki, cierpki oraz intensywny 
smak. Wyczucie obcego posmaku może 
być na początku problematyczne. Jednak 
stała kontrola nawet przez osoby, które 
nie ukończyły szkolenia, może dać dobre 
rezultaty. 

Co zrobić, gdy wyczujemy taki posmak 
w miazdze? Dostawcy bronią się przed 
tego typu reklamacjami, sugerując zakup 
towaru lepszej jakości. Z pewnością w ten 

sposób zapewnimy sobie bezpieczne dosta-
wy i unikniemy problemu. Możemy też taką 
miazgę wykorzystać i nie przepłacać. Jak 
najbardziej można ją użyć do standardowej 
produkcji, jednak należy wybrać recepturę 
na czekoladę mleczną, gdzie udział procen-
towy cukru i mleka znacznie przewyższa 
miazgę. Obcy posmak nie będzie wyczu-
walny, ponieważ smak mleka oraz cukru 
zdominuje go. Gotowy produkt całkowicie 
odpowiada wymaganiom jakościowym. 

Z takimi zaleceniami spotkamy się nawet 
podczas dyskusji z producentami miazgi. 

Kontrola tłuszczu
Kolejna bardzo istotna kwestia to kontrola 
zawartości masła kakaowego. Deklarowa-
na przez dostawcę zawartość procentowa 
danej miazgi nie powinna wahać się 
znacznie przy regularnych dostawach. Jest 
to bardzo istotna kwestia w przypadku 
produkcji mas z ogólną niską zawartością 
tłuszczu. Receptura czekolady jest policzo-
na, uwzględniając deklarowane wartości 

surowców. W przypadku miazgi kakaowej 
jest to o tyle specyficzne, że w jej skład 
zasadniczo zaliczają się jedynie masło 
i proszek kakaowy. Różnica stosunku tych 
składników nawet rzędu 2% może mieć 
wpływ na dalsze procesy, począwszy od 
mieszania wszystkich surowców, poprzez 
walcowanie, skończywszy na dozowaniu 
gotowej masy do form odlewniczych. 
Dzięki wcześniejszej analizie miazgi 
i znajomości zawartości masła jeszcze 

Agata Kondrat

Ten najważniejszy i najbardziej newralgiczny z surowców czekolady 
może powodować nie mało problemów mniej doświadczonym techno-
logom. Jednak problemy z miazgą kakaową, niekoniecznie związane z 
jej niższą jakością, mają swoje sprawdzone rozwiązania. 

Punkty krytyczne
 miazgi kakaowej

Miazga 
pod kontrolą 

Przy transporcie miazgi kakaowej 
ważne jest rozliczenie dostarczonej 
ilości. Najbezpieczniej byłoby 
zaopatrzyć się w wagę samochodową, 
dzięki której wiedzielibyśmy dokładnie, 
jaka ilość została pobrana z cysterny. 
Dobrym rozwiązaniem jest też kontro-
la wagi w zbiorniku przeznaczonym na 
miazgę. 

Czynnik smaku
W gorzkich czekoladach udział 

miazgi czekoladowej sięga nawet 
90%, w deserowych ok. 40-50%. 
W masach mlecznych nie przekracza 
40%, choć najczęściej jej zawartość 
mieści się w ok. 20-25%. Białe masy 
wcale jej nie zawierają, czekola-
dowy smak zawdzięczając masłu 
kakaowemu. Stąd też tak ważne 
jest, aby miazga spełniała wysokie 
wymagania jakościowe, ponieważ to 
ona w głównej mierze odpowiada za 
smak czekolady.

sekrety mas czekoladowych
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przed jej użyciem do produkcji będzie-
my w stanie skorygować recepturę. 
Gdyby zawartość masła w miazdze była 
niższa, możemy dodać wolnego masła 
w takiej ilości, aby osiągnąć pożądaną 
ogólną zawartość tłuszczu, która ma 
ogromne znaczenie na każdym etapie 
produkcji czekolady. 

Transport i magazynowanie
Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia 
transportu oraz magazynowania miazgi. 
W zależności od możliwości zakładu 
miazgę można zamawiać w formie 
stałej lub płynnej. Transport formy 
stałej, przy zachowaniu wszelkich stan-
dardów higieny, nie wydaje się bardzo 
krytyczny. Jedynie podczas dłuższego 
magazynowania można zauważyć 
migrację tłuszczu w obrębie jednego 
bloku. Nie powinno to jednak powodo-
wać większych problemów, ponieważ 
w zbiornikach przeznaczonych do 
topienia bloków równomierne miesza-
nie zapewni odpowiednią konsystencję. 
Analiza laboratoryjna powinna być 
wykonana z miazgi już przetopionej. 

Dużo wygodniejsze, lecz jednak 
wymagające większej kontroli, jest 
transportowanie miazgi w formie płyn-
nej. Wydaje się bardziej ekonomiczne, 
ponieważ nie musimy topić bloków 
miazgi, co wymaga nakładu pracy oraz 
czasu. Jednak należy zwrócić dużą 
uwagę na warunki, w jakich trans-

portowana była miazga. Transport odbywa się 
w specjalnie przeznaczonych do tego cysternach. 
Bardzo ważne jest, aby temperatura ogrzewania 
cysterny była utrzymywana na stałym poziomie 
ok. 50˚C. W niższej temperaturze (poniżej 40˚C) 
miazga gęstnieje i osiada na ściankach cysterny. 
Nie będziemy w stanie przepompować całej ilości 
miazgi, ponieważ bardzo trudno jest zgarnąć ze 
ścianek gęstą miazgę. Trudności przysporzy także 
samo przepompowywanie do zbiornika, ponieważ 
gęsta miazga znacznie dłużej się przelewa oraz 
znacznie bardziej obciąża pompy. To wszystko 
powoduje znacznie wyższe koszty zużycia energii 
i czasu oraz przyjęcia mniejszej ilości surowca. 

Konieczne jest także ciągłe ogrzewanie oraz 
mieszanie miazgi. W przypadku zatrzymania 
jednego z tych procesów na dłuższy czas 
możemy spodziewać się jej rozwarstwienia lub 
zastygnięcia. Doprowadzenie jej do odpowiedniej 
konsystencji zajmie sporo czasu, co oczywiście 
generuje koszty. 

To jedynie wybrane problemy związane z miazgą 
kakaową. Problematyka ta w dużej mierze różni-
cuje się w zależności od producenta. Jednak 
dobra znajomość specyfiki surowca pozwoli wyjść 
technologom z każdej kłopotliwej sytuacji.   

Trochę historii
Majowie i Aztekowie pijali 

czekoladę w postaci płynnej, na 
ciepło bądź na zimno. Dodatkowym 
składnikiem, oprócz roztartych 
ziaren kakaowca, była wanilia, 
która również miała bardzo wysoką 
wartość. Majowie dla poprawy smaku 
spożywali ją z dodatkiem chilli, 
kukurydzy lub miodu. Aztekowie 
zaczęli zabawy z kolorami, dodając 
suszone płatki kwiatów, które 
nadawały czekoladzie pożądaną 
barwę, np. czerwoną. W XVII wieku 
Krzysztof Kolumb sprowadził ziarno 
kakaowe do Europy. Jednak taki 
zwyczaj podawania czekoladowego 
napoju nie przypadł do gustu 
europejczykom. 

Hiszpanie dodali do napoju wodę 
oraz przede wszystkim cukier, co 
okazało się przełomowym momen-
tem w historii czekolady. Słodki smak 
cukru i aromat ziaren kakaowca 
idealnie do siebie pasowały. Drugie 
ważne wydarzenie, datowane na 
XIX w., zawdzięczamy Holendrom. 
Opracowali oni metodę tłoczenia 
ziaren, dzięki której oddzielili dwa 
składniki: tłuszcz oraz proszek 
kakaowy. Do dzisiaj te dwie 
frakcje ziarna kakaowego stanowią 
podstawowe surowce do produkcji 
mas czekoladowych. Anglicy po raz 
pierwszy wymieszali w odpowiednich 
proporcjach cukier, proszek kakaowy 
oraz roztopione masło kakaowe. 
Uzyskali w ten sposób konsystencję, 
którą można było wylać do formy 
i ukształtować pierwszą tabliczkę 
czekolady. Czekoladę z dodatkiem 
mleka opracowali Szwajcarzy i tak 
rozpoczęła się prawdziwa rewolucja 
czekolady, która trwa do dziś. 

Od 200 lat podstawowe surowce mas 
czekoladowych nie uległy zmianie: 
masło kakaowe, proszek kakaowy, 
cukier, mleko i wanilia. Reszta 
składników, jak np. lecytyna, mają za 
zadanie poprawić konsystencję lub 
wzbogacić smak, jak np. karmel. 

  Co zrobić, gdy wyczujemy dziwny posmak w miazdze?   

  Znaczenie zawartości masła w miazdze.

  Jak przetransportować miazgę w płynnej formie 

     bez dodatkowych kosztów?

na skróty
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Nie da się ukryć, że w ostatnich latach jakość 
pieczywa systematycznie spada. Przyczyniły 
się do tego zarówno piekarnie w hipermarke-

tach, w których nie przewiduje się stosowania kwasów 
(pszennych i żytnich), jak i piekarnie, w których ze 
względu na ostrą konkurencję cenową zrezygnowano 
z długich i kosztownych procesów fermentacyjnych. 
Naturalne kwasy zostały zastąpione w tych zakładach 
przez inne dodatki fermentacyjne. Każdy się jednak 
zgodzi, że prawdziwe pieczywo powinno być robione 
na zakwasie, powstałym wskutek fermentacji mąki bez 
grama chemii. 

Naturalny zakwas pszenny 
a rynek piekarski
Po okresie stosowania suchych drożdży i starterów 
fermentacji, jak również polepszaczy i dodatków wspo-
magających fermentację powracają naturalne metody 
tworzenia zakwasu. Rosnąca świadomość piekarzy 
i konsumentów sprawiła, że rynek piekarniczy otworzył 

Levain, white 
Leuven lub paste 
madre

  W krajach Europy Zachodniej 
najpopularniejszą formą zakwasu był 
i nadal jest zakwas pszenny, zarówno 
z mąk drobno, jak i grubo mielonych 
(lub nawet mieszanych). We Francji 
znany jako Levain, w Anglii jako white 
leaven, w Italii – pasta madre. Zakwas 
pszenny „dokarmiany” jest w głównej 
mierze mąką pszenną, choć nierzadko 
zdarza się, że zaczątek kultur tworzy 
się na bazie maki żytniej razowej.

opracowano na podstawie materiałów firmy GETH

Levain 

się na nowe technologie. Wprowadzony 
niedawno do polskich piekarni naturalny 
zakwas pszenny wytwarzany innowacyj-
ną metodą podbija dziś serca piekarzy 
i podniebienia konsumentów. 

Jednym z wielu twórców tego typu zakwa-
su jest francuski piekarz Christophe Zunic, 
który w  trosce o poprawę jakości swoich 
produktów, eliminując dodatki i konser-
wanty, opatentował proces pozwalający 
uzyskać w krótkim czasie naturalny, płynny 
zakwas. Powstały zakwas zawiera pożądaną 
mikroflorę składającą się głównie z kwasów 
mlekowego i octowego oraz z naturalnych 
drożdży. Pieczywo na naturalnym zakwasie 
pszennym nie wymaga stosowania drożdży 
piekarskich lub potrzebuje ich minimalną 
ilość (maks. do 1% w stosunku do mąki) 
ani polepszaczy. 

Urządzenie do kwasu 
pszennego TRADILEVAIN
Aby ułatwić prowadzenie i namnażanie 
opatentowanego zakwasu, skonstruowa-
no urządzenie o nazwie TRADILEVAIN 
TL, dostępne w trzech wielkościach  
40/90/220, tak aby dopasować je do 
potrzeb produkcyjnych. 

TRADILEVAIN zajmuje zaledwie 1m2 
powierzchni. Wraz z zakupionym urządze-
niem dostarczany jest też zaczątek kwasu, 
który jest w 100% odnawialny poprzez 
dodanie mąki i wody. Przestrzegając 
zaleceń prowadzenia zakwasu, można go 
ciągle namnażać i wykorzystywać nawet 
przez dziesiątki lat. Jest to stały proces. 
Temperatura, pH i środowisko mikrobiolo-
giczne pozostają takie same.  

Płacimy jak za  

zboże

bioaktywny 
zakwas 
pszenny

Pieczywo na natu-
ralnym zakwasie 
ma niesamowity 

smak i zapach. Dłużej 
utrzymuje świeżość, 

nie pleśnieje i jest po 
prostu zdrowsze.  
Trudno się więc 

dziwić, że Polacy 
coraz częściej szukają 
prawdziwego chleba, 

a piekarze wracają 
do własnych tradycji, 

z pewnymi jednak 
udoskonaleniami...

Artykuł promocyjny
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Urządzenie  TRADILEVAIN miesza 
wszystkie składniki (zaczątek, mąka 
i woda) z dużą prędkością, aż powsta-
nie jednolita masa, i zaczyna się proces 
dojrzewania kwasu w stałej tempera-
turze 30˚C przez 2,5 h. Po tym czasie 
następuje proces konserwacji po- 
przez powolne schładzanie kwasu do 
temp. 14˚C lub 12˚C (w zależności od 
założonego czasu odświeżenia – maks.  
48 h od poprzedniego nastawienia 
urządzenia). Proces dojrzewania i kon-
serwacji trwa 12 h. 

Ten zakwas można użyć do produkcji 
prawie wszystkich produktów. Dzięki 
metodzie opracowanej przez Zunica 
w tym zaczynie bakterie osiągają 
indeksy jakościowe i ilościowe pozwa-

lające na tworzenie różnorodnego 
asortymentu i na zachowanie jego 
wysokiej jakości. TRADILEVAIN jest 
urządzeniem idealnie nadającym się 
dla piekarni oferujących różnorod-
ny asortyment. Zaczyn stosuje się 
w proporcji od 10% do 30% w stosun-
ku do użytej ilości mąki, w zależności 
od technologii danego produktu.

Zakwas pszenny 
– zastosowanie
Zakres wykorzystania zakwasu pszen-
nego u każdego z klientów jest inny. 
Niewątpliwie znaczenie mają tutaj 
indywidualne receptury, a głównym 
wyznacznikiem zastosowania jest 
poszukiwanie lepszego smaku i aroma-
tu. W dalszej perspektywie są walory 
oszczędnościowe i elastyczność produk-
cji. Wykorzystywanie kwasu pszennego 
w dowolnie dobranym udziale procento-
wym pozwala na różnicowanie i perso-
nalizowanie produktów, zwiększając 
ich paletę. Zakwas pszenny ma barwę 
jasnobeżową, dużo jaśniejszą aniżeli 
kwas żytni. Dlatego też piekarze chęt-
niej stosują tego rodzaju zakwas m.in. 
do pieczywa jasnego. Bogaty smak 
z udziałem zakwasu zyskują bagietki, 
paluchy, bułki różnego rodzaju, ale 
i tradycyjny chleb pszenno-żytni. Coraz 
odważniej zakwas pszenny stosowany 
jest do produktów cukierniczych, jak 
np. drożdżówki czy pączki.

Co wnosi do wypieku 
naturalny zakwas pszenny?
Zakwas pszenny, w porównaniu do 
żytniego, ma nieco łagodniejszy zapach 

i delikatniejszy, bardziej słodki smak.  Upieczony 
produkt na zakwasie pszennym cechuje wyraź-
nie słabszy odczyn kwaśny, dlatego może być 
zaadresowany do konsumenta z problemami 
gastrycznymi. Wykorzystując naturalny zakwas 
pszenny, można wyeliminować lub zredukować 
ilość drożdży piekarskich w produkcji. Praktyka 
pokazała, że stosując naturalny kwas pszenny, 
zwiększyła się trwałość pieczywa, więc nie ma 
potrzeby stosowania konserwantów. Związane 
jest to z lepszym nawodnieniem produktów 
opóźniającym wysychanie. 

Produkcja ciast z udziałem kwasu pszen-
nego TRADILEVAIN jest nowatorskim 
rozwiązaniem, umożliwiającym jednofazowe 
prowadzenie ciast z zachowaniem walorów 
ciast prowadzonych metodą wielofazową. 
W piekarni prowadzącej szeroki asortyment 
nic tak bardzo nie ułatwia pracy, jak jednofa-
zowa metoda prowadzenia ciast.  

Zakwas pszenny wzbogaca smak pieczywa 
białego, jak bagietki, paluchy, bułki, oraz 
mieszanego, jak tradycyjny chleb pszenno-
żytni. 

Poczuj różnicę
  Fermentacja zakwasów sprzyja 

zachowaniu w procesie wypieku 
pieczywa wielu cennych składników 
wrażliwych na działania wysokich 
temperatur. Należy tutaj wymienić 
wnoszony z mąką kwas foliowy, 
naturalny czynnik przeciwdziałający 
procesom miażdżycowym i w efekcie 
chorobom układu krwionośnego, 
a deficytowy w codziennej diecie. 
Chleb na zakwasie jest równomiernie 
wyrośnięty i wypieczony aniżeli na 
drożdżach.

Kwintesencja 
naturalnego zakwasu

  W zakwasie występuje kilka-
dziesiąt różnych bakterii i drożdży, a 
najważniejsze to dzikie drożdże oraz 
bakterie odpowiedzialne za produkcję 
kwasu mlekowego i bakterie produku-
jące kwas octowy. 
Bakterie kwasu mlekowego poprzez 
syntezę witamin oraz wytwarzanie 
enzymów pomagają lepiej zagospoda-
rować składniki odżywcze żywności. 
Proces fermentacji zakwasów sprzyja 
zachowaniu w wypieku wielu cennych 
składników wrażliwych na działanie 
wysokich temperatur, takich jak kwas 
foliowy, biosterole (aktywne biolo-
gicznie składniki odżywcze), β-glutan 
(rozpuszczalna frakcja błonnika 
pokarmowego).

W urządzeniu TRADILEVAIN TL zakwas 
pszenny jest gotowy do użycia po 12 
godzinach dojrzewania i konserwacji. 

Firma GETH oferuje i wdraża urządzenia 
TRADILEVAIN. Więcej informacji:  
506 104 542 lub 12 262 04 58.

  naturalne metody prowadzenia zakwasu

  zakwas pszenny i jego zastosowanie

  TRADILEVAIN TL – urządzenie do prowadzenia zakwasu

na skróty

Kulisy produkcji
naturalne zakwasy
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Tajniki słodkiej stewii

To, dzięki czemu stewia 
zawdzięcza takie zain-
teresowanie i w czym 

tkwi  jej największa siła, to tzw. 
glikozydy diterpenowe (m.in. 
stewiozydy, rebaudiozydy A) 
– związki, które są odpowie-
dzialne za ten naturalny, słodki 
smak. Związki te są 250-300 razy 
słodsze od sacharozy! Wykazują 
stabilność termiczną, są trwałe 
w szerokim zakresie pH i nie 
podlegają fermentacji jak  sacha-
roza. Ponadto najbardziej słodki i 
najmniej gorzki w posmaku jest 
rebaudiozyd A. 

Słodzi i leczy
Oszacowano, że liście stewii, 
ekstrakty z nich oraz wyizolowane 
glikozydy konsumuje na świecie 
aż 93 mln osób dziennie. Wodny 
ekstrakt z liści stewii jest wyko-
rzystywany do słodzenia herbaty 
i innych napojów w Ameryce 
Południowej i Środkowej, w 
Japonii, na Tajwanie, w Tajlandii, 
Chinach, Izraelu, Korei Południo-
wej, a także w niektórych krajach 
europejskich. W Unii Europejskiej 

W związku z coraz większym zainteresowaniem stewią jako alternatywą dla cukru postanowiliśmy spraw-
dzić, co jest takiego w tej niepozornej roślinie. Jakie są jej właściwości i gdzie do tej pory znalazła zasto-
sowanie? Sprawdziliśmy też, jakie dokładnie związki chemiczne pozyskane ze stewii mogą być przydatne 
w produkcji żywności i od kiedy. 

liście stewii można stosować tylko 
we własnym zakresie.

Roślina ta ma jednak właściwości, 
które są cenione w medycynie. 
Liście stewii i ich ekstrakty są w 
wielu krajach wykorzystywane 
w leczeniu nadciśnienia, cukrzy-
cy typu 2, otyłości i infekcji. W 
Brazylii stewia stosowana jest 
również jako środek moczopędny, 
przy niewydolności nerek, przy 
próchnicy, depresji i przemęcze-
niu.  Obecnie jest wiele badań 
potwierdzających pozytywny 
wpływ stewii m.in. na poziom 
glukozy we krwi czy redukcję 
nadciśnienia.

Glikozydy stewiolowe
dozwolone w UE
W kwietniu ub.r. Europejska Agen-
cja Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) wydała pozytywną opinię 
o stewii i opublikowała zalecenia 
dotyczące dopuszczalnych dawek 
jej glikozydów w produktach 
spożywczych, przeznaczonych dla 
różnych grup wiekowych. Swoją 
aprobatę dała również Komisja 

Europejska, stąd od niedawna w 
krajach należących do UE można 
stosować glikozydy stewiolowe jako 
substancję słodzącą w żywności 
i napojach. Glikozydy stewiolowe 
zostały włączone na listę substancji 
dodatkowych. Ich użycie i zastoso-
wanie określa szczegółowo Rozpo-
rządzenie Komisji UE nr 1131/2011 z 
dnia 11 listopada 2011 r.

Według rozporządzenia glikozydy 
stewiolowe (symbol E-960) można 
dodawać m. in. do lodów, kakao, 
czekolad, dżemów, galaretek, 
marmolad, napojów aromatyzowa-
nych, ale tylko  o obniżonej wartości 
energetycznej lub bez dodatku 
cukru. Ponadto mogą być wyko-
rzystane do produkcji niektórych 
zbożowych przetworów śniadanio-
wych, a także gum do żucia bez 
cukru i słodzików.  

Aneta Marciniak

emu.  

  stewia jako naturalny słodzik i roślina lecznicza

  glikozydy stewiolowe – na liście 

     dopuszczonych substancji dodatkowych 

na skróty

r e k l a m a

Kulisy produkcji
nowa żywność

Niezawodne powłoki teflonowe 

Coraz częstsze zastosowanie powłok 
fluoropolimerowych, a zwłaszcza teflo-
nowych w piekarni i cukierni niewątpliwie 

podnosi standardy higieniczne. Przy okazji jednak 
daje szansę zredukować stałe koszty produkcji 
i poprawić jakość wyrobu końcowego. Jaki zatem 
sprzęt w piekarni czy cukierni można w ten sposób 
zabezpieczyć i przedłużyć jego żywotność? 

Powłoki teflonowe są wykorzystywane głów-
nie przy obróbce powierzchniowej form oraz 
blach do pieczenia. Szybko znalazły uznanie, 
ponieważ pozwalają wyeliminować proble-
my techniczne związane z przypiekaniem 
się wyrobu do powierzchni blach i form. 
Ostatecznym efektem jest łatwe czyszcze-
nie oraz obniżenie zapotrzebowania bądź 
całkowita eliminacja stosowania olejów. 
Poza formami i blachami piekarskimi powłoki 
teflonowe nakładane są także na powierzchnie 
zakładanych żaluzji, lejów zasypowych, przeno-
śników ślimakowych, matryc, wałków, segmen-
tów prowadzących, noży do porcjowania chleba, 
patelni i płyt do pieczenia.

Porównując teflonowe i silikonowe powłoki, 
można stwierdzić, że te pierwsze wykazują wyraź-
nie dłuższą żywotność. Według firmy DuPont, 
będącej właścicielem znaku towarowego Teflon® 
i producentem tego materiału, powłoki z Teflon® 

Fachowo nazywa się to obróbką powierzchniową za pomocą powłok teflonowych i zazwyczaj kojarzy się 
z powlekaniem form czy blach do pieczenia. Ale to nie jedyne zastosowanie. 

w pełni zachowują funkcjonalne 
właściwości jeszcze po 2500-4000 
cykli pieczenia. W przypadku powłok 
silikonowych dochodzi do obniżenia 
właściwości funkcjonalnych już po 
350-400 cyklach pieczenia.

Ekspert od powłok 
teflonowych
Firma Technocoat od 25 lat zajmuje 
się nakładaniem wysokiej jakości 
powłok teflonowych na nowe i rege-

nerowane elementy dla przemysłu 
piekarniczego i cukierniczego. Aplikuje 
również powłoki fluoropolimerowe na 
bazie PTFE, FEP, ETFE, PFA, znane 
pod markami handlowymi: Teflon®, 
Rilsan®, Xylan®, Dykor®, Halar®. 
Współpracuje z krajowymi i zagra-
nicznymi dostawcami wyposażenia dla 
branży piekarniczej i cukierniczej.

Technicoat świadczy indywidualne 
usługi doradcze w zakresie proble-
mów technologicznych, jak eliminacja 
przypiekania wyrobów do blach i form. 
Zastosowane rozwiązania pozwoliły 
wielu polskim przedsiębiorcom w tej 
branży na obniżenie kosztów zwią-
zanych z czyszczeniem i używaniem 
olejów, a tym samym poprawę jakości 
wyrobu końcowego.   

Jak użytkować blachy z powłoką TEFLON® ?
Jakich praktycznych rad udzieliłaby Pani piekar-
niom, które po raz pierwszy stosują blachy 
i formy z powłoką TEFLON®?
Blachy i formy wypiekowe z powłoką TEFLON® umożliwiają 
wypiek pieczywa bez uprzedniego smarowania. Po upieczeniu 
wyroby bez problemu można zdjąć z blachy lub wyjąć z formy 
i od razu można umieścić kolejną partię ciasta. Nie ma koniecz-
ności mycia czy czyszczenia blach po każdym wypieku. Resztki 
mąki czy ziaren można usunąć szmatką lub miękką szczotką. 
Mycie można przeprowadzać okresowo ciepłą wodą z detergen-
tem przy użyciu myjki ciśnieniowej (przy dużym ciśnieniu należy 
zachować odległość min. 0,5 m), w zmywarce (bez szczotek) lub 
używając miękkiej szmatki. 
Powłoka jest wrażliwa na zadrapania metalowymi elementami, 
dlatego zalecałabym usunięcie z piekarni zdrapek metalowych, 
które mogłyby być przez nieuwagę użyte do czyszczenia. Można 
za to stosować bez obaw szpatułki drewniane lub teflonowe. 
Warto wiedzieć, że w przeciwieństwie do powłok silikonowych 
Teflon® po zadrapaniu nie łuszczy się i nie ma niebezpieczeństwa 
dostania się drobin do pieczywa. 
By przedłużyć maksymalnie trwałość powłoki, zalecałabym odkła-
danie blach na wózki po usunięciu pieczywa, gdyż piętrowanie 
blach może spowodować zarysowania powłoki.

Grażyna Wesołow-
ska, specjalista ds. 
powłok teflonowych 
dla piekarnictwa i 
cukiernictwa, 
Technicoat Sp. 
z o.o.

fot. Archiwum firmy technicoAt

Więcej informacji na www.technicoat.pl

  zastosowanie powłok teflonowych: od blach, form 

     po noże do krojenia chleba

  oszczędności wynikające z używania powłok  

     teflonowych w piekarni i cukierni

  praktyczne porady, jak dbać o sprzęt z powłoką TEFLON®

na skróty

Artykuł promocyjny

Kulisy produkcji
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Wspomniane możliwości to oczy-
wiście zakres rozwiązań technicz-
nych urządzeń dostosowanych 

do potrzeb producenta pralin. Z wielu 
sposobów przemysłowego formowania 
pralin warto zwrócić uwagę na poniższe 
warianty.

Pierwszym z nich są urządzenia formierskie, 
w których nadzienie wytłaczane jest przez 
różnej wielkości lub o różnych kształtach 
otwory w postaci długich pasków. Paski 
te mogą być cięte na dowolną długość, 
dzięki czemu uzyskuje się praliny o zróż-
nicowanych wymiarach, zarówno krótkie, 
jak i w postaci minipaluszków. W takiej 
technologii powstają również batoniki 
o kremowych nadzieniach. Sposób ten 
przypomina domową produkcję ciasteczek 
za pomocą maszynki do mielenia mięsa. 
Tutaj również nadzienie wkładane jest do 
otworu – dozownika, z którego za pomocą 
obracających się wałków podawane jest 
w kierunku otworu formującego.

Drugą popularną opcją są 
urządzenia formierskie, 
które jednocześnie porcju-
ją i nadają odpowiedni 
kształt pojedynczym 
kęsom masy nadzienio-
wej. Za pomocą tego typu 
urządzeń otrzymujemy 
praliny w kształcie trójką-
ta, kwadratu, talarka oraz 
wielu innych, dowolnych 
form. Maszyny te przy 
zastosowaniu dodatko-
wych osprzętów mogą 
wyciskać nadzienie także 
w postaci minikleksów, 
tzw. bezów.

Do innych  metod formo-
wania pralin należy 
kształtowanie nadzienia za 
pomocą specjalnych form 
w postaci walca z otwora-
mi. Nadzienie pobierane 
jest z zasobnika podczas 
obrotu walca i wtłaczane 
w znajdujące się w nim 
zagłębienia odpowiadające 
pożądanemu kształtowi. 
Nadmiar nadzienia odcina-
ny jest za pomocą ściśle 
przylegającego zbieracza. 

   Od formowania  
do dekorowania

mgr inż. Anna Sacharczuk

Pralinki w kształcie minipaluszków czy w bardziej finezyjnej formie? Oblane czekoladą w całości czy 
tylko lekko nią muśnięte? Wszystko zależy od pomysłowości technologów i od sprzętu, który obecnie ma 
ogromne możliwości. 

Dozowanie kleksów nadzienia

Formowanie 
i cięcie

Maszyna formująca tłokowa

fot. OKA Spezialmaschinenfabrik

fot. oKA SpeziAlmASchinenfAbriK

Kulisy produkcji
ABC pralin
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Nowości firmy Revent wnoszą 
nową jakość do polskich 
piekarń. Zwłaszcza w sferze 

oszczędności i podniesienia efektyw-
ności produkcji.

Rozwiązanie nr 1
studzenie próżniowe
Minimalnie 2 minuty, maksymalnie 6 
minut. Tak krótko trwa wystudzenie 
pieczywa po wyjęciu z pieca do tempe-
ratury otoczenia. Sam proces odbywa 
się w komorze próżniowej, w której  
następuje ciągłe obniżanie ciśnienia, 
a wraz z nim progu temperatury wrze-
nia wody zawartej w kęsie. Woda jest 
odparowywana, a ciepło w postaci 

pary wyprowadzane z komory. Znaczna część 
ciepła przetwarzana jest w energię elektrycz-
ną służącą do zasilania komory wraz z pompą 
próżniową, co przy tak szybkim procesie 
chłodzenia czyni to rozwiązanie niezwykle 
ekonomicznym. Studzenie próżniowe może 
skrócić czas wypieku o ok. 20-30%, co wynika 
z faktu, że podczas studzenia pieczywa utrzy-
mujemy wodę w nim zawartą w stanie bliskim 
wrzenia jak podczas wypieku. Podczas tego 
procesu produkt nie traci na jakości.
 
Rozwiązanie nr 2
garownio-chłodnie
Oferowane przez Reventa garownio-chłodnie 
bazują na natryskowym systemie wytwa-
rzania pary. Stosowane dla kontrolowanego 
rozrostu ciasta mogą być wykorzystywane 
do opóźnionego rozrostu lub też do wzno-
wienia rozrostu. Systemy te mogą być 
uzupełniane zarówno o komory szokowego 
chłodzenia ciasta, jak i o mroźnie-maga-
zyny długotrwałego przechowywania.  
 
Rozwiązanie nr 3
RotoSole z wózkami hertowymi
Obok klasycznego pieca obrotowego Revent 
z serii 700 pojawił się Revent RotoSole, 
stanowiący połączenie pieca wsadowego 
z obrotowym. Piec ten ma zamontowany na 
stałe wózek hertowy, a pieczywo uzyskuje 
efekt wypieku spodu jak z pieca wsadowego. 
Obsługa odbywa się tak samo jak w przypad-
ku standardowego pieca obrotowego 
Revent: wózek z ciastem wprowadza
się do komory wypiekowej, 
a po zamknięciu drzwi 
wózek hertowy 
jest podnoszony 

do poziomu wózka z ciastem, wskutek cze- 
go spoczywa ono na półkach. Równie 
prosty jest rozładunek po zakończeniu 
wypieku. Dla dotychczasowych użyt-
kowników Reventa w samej obsłudze 
pieca nic się zatem nie zmieni.   

Wartość dodana 
studzenia próżniowego

  Początkowa faza studzenia próż-
niowego przedłuża proces wypiekowy.  

  Studzenie próżniowe pozwala 
zachować większą objętość pieczywa 
niż w przypadku tradycyjnego 
studzenia, nadmiernie go przy tym nie 
wysuszając.  

  Znacznie skrócony czas studzenia 
pozwala na: szybką ekspedycję 
pieczywa, ograniczenie powierzchni 
magazynowej potrzebnej przy 
studzeniu tradycyjnym czy też przy 
studzeniu na spiralach studzących.  

  Pieczywo studzone próżniowo 
można szybko poddać krojeniu i 
pakowaniu.  

  Szeroki zakres zastosowania: przy 
produkcji zapieczonego pieczywa, jak 
i świeżego.

System próżniowego, szybkiego studzenia pieczywa,  garownio-chłodnie z natryskowym systemem zapa-
rowania oraz piec obrotowy z wózkiem hertowym RotoSole. Te 3 rozwiązania zmieniły oblicze piekarni w 
Europie. 

Nowości Reventa

Oszczędna klasyka 
wciąż na topie

  Klasyczny piec obrotowy Revent z 
serii 700 w testach amerykańskiego 
instytutu Fisher-Nickel triumfuje. 
Sprzęt zarówno pod kątem jakości 
wypieków, wydajności, jak i niskim 
- w porównaniu z konkurentami 
- zużyciem paliwa nie odstaje od 
najnowszych propozycji konkurencji, 
a nawet ją przegania.  Podobne testy 
porównawcze przeprowadzono w 
Polsce. 
Revent z serii 700 spala mniej gazu niż 
piece niemieckiej konkurencji (definio-
wane przez nią jako najoszczędniejsze 
na rynku), a przy tym pozwala skrócić 
czas wypieku (w przypadku kajzerki 
nawet do ok. 9 minut, utrzymując 
dobrą jakość bułek) i kontynuować 
pracę wózek za wózkiem. 

Więcej informacji na www.revent.pl

  komora studzenia próżniowego skraca 

     czas pieczenia o 20-30% 

  kontrolowany rozrost ciasta w garownio-chłodni

  w Roto Solo wypiek chleba jak z pieca wsadowego

na skróty

Artykuł promocyjny

Kulisy produkcji
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jącego się w kierunku przeciwnym do kierunku przesuwania 
się pralin (F). Ma to na celu wyeliminowanie niepożądanego 
zaciągania się czekolady za praliną, co ją znacznie defor-
muje. 

Dekorowanie pralin
Praliny można dekorować (G) przed schłodzeniem (H) 
(dekoracja lekko wtopiona w warstwę wierzchnią czekolady) 
lub po ich schłodzeniu (dekoracja wypukła inaczej zwana 
zimnym dekorem). Efekt końcowy zależy tylko i wyłącznie 
od naszej wyobraźni. 

Najpopularniejszymi sposobami dekorowania pralin jest 
polewanie ich czekoladą w innym kolorze. Za pomocą 
modułu dekorującego oraz jego odpowiednich ustawień 
czekolada kierowana jest na praliny cienkimi strumieniami 
i układając się na powierzchni, pozostawia na niej dekora-
cję. Dzięki takim stacjom dekorowania na pralinach można 
utworzyć różne wzory: paski, fale, zygzaki i inne. 

Innym sposobem dekorowania pralin jest ich posypywanie. 
Do tego celu można zastosować drobno posiekane orzechy, 
wiórki kokosowe, kandyzowane skórki owoców itp. Posypki 
te należy dozować na pralinę zaraz po jej oblaniu, żeby 
uzyskać jak najlepszy efekt przyklejenia. 

Jednym z nowocześniejszych sposobów dekorowania pralin 
jest przyklejanie na ich powierzchni fantazyjnych różnoko-
lorowych wzorów znajdujących się na specjalnych foliach. 
Niektóre firmy decydują się również na dekorowanie spodów 
swoich wyrobów. Najczęściej stosowane jest logo firmy 
lub okazjonalne wzory i symbole. W celu uzyskania takich 
oryginalnych spodów praliny świeżo oblane przechodzą 
z przenośnika siatkowego, ze stacji oblewania, na taśmę 
transportującą, na której wyciśnięty jest negatyw zaplano-
wanego na spód znaku. Podczas chłodzenia się czekolady 
w kanałach chłodzących odciśnięte symbole utrwalają się 
i w efekcie uzyskujemy produkty z np. logo naszej firmy.

Oblane i udekorowane praliny zostają przetransportowane 
przez kanały chłodzące. Jest to etap konieczny dla prawi-
dłowego zastygnięcia czekolady, a tym samym – otrzymania 

pełnowartościo-
wego produktu 
nadającego się do 
bezpośredniego 
zapakowania lub 
m i ę d z y s k ł a d o -
wania przed np. 
kolejnym etapem 
produkcyjnym.  
 

Nadzienie pralin 
  Większość produktów, których 

konsystencja jest stabilna podczas 
obróbki, może stanowić nadzienie 
dla pralin oblewanych czekoladą. Do 
produkcji tego typu pralin z powodze-
niem stosuje się marcepan, nugat czy 
też nadzienia na bazie mas cukrowych 
i tłuszczu, a także różnego rodzaju 
ziarna i chrupki (praliny – batoniki 
typu müsli).
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Nadzienie wypychane jest z walca za 
pomocą znajdującego się w jego środ-
ku specjalnego tłoka, który w odpo-
wiednim momencie wypycha nadzienie 
na taśmę transportującą. Rozwiązanie 
to jest odpowiednie dla dużych serii 
produkcyjnych, gdyż zmiana kształ-
tu wymaga zmiany całego walca 
formującego. Technologia ta ideal-
nie sprawdza się przy produkcji 
pralin i batonów z dużym udziałem 
dodatków typu: wiórki kokosowe, 
orzeszki, müsli.

Innym, podobnym do wyżej omówio-
nego, sposobem formowania pralin 
jest zastosowanie walca z wklejo-
nymi w niego foremkami. Są one 
pokryte specjalną powłoką, która 
dzięki swoim nieprzywieralnym 
właściwościom pozwala na swobod-
ne wypadanie uformowanego 
nadzienia na taśmę transportującą. 
Nie wymaga to stosowania tłoków. 
Dzięki temu rozwiązaniu uzyskuje 
się wyroby o bardziej skomplikowa-
nych kształtach, z dużą liczbą detali. 
Na przykład w produkcji marcepa-
nowych zwierzątek czy też innych 
okolicznościowych symboli.

Oblewanie nadzienia
Najlepiej do oblewania nadzień 
nadaje się czekolada stempero-
wana (czyli czekolada schłodzona 
w kontrolowanych warunkach, 

mająca odpowiednie parametry), ponieważ 
zapewnia ona odpowiedni połysk i trwałość 
oblanemu nadzieniu. 

Wstępnie uformowane nadzienie (A) trans-
portowane jest przez stację oblewania na 
przenośniku siatkowym. W pierwszym etapie 
nadzienie polewane jest czekoladą z góry 
(B), następnie przechodzi przez powstały 
z pompowanej czekolady wypiętrzony wał (C). 
W ten sposób nadzienie jest oblane również 
od spodu. Nadmiar czekolady z powierzchni 
usuwany jest silnym nadmuchem powietrza 
(D) oraz za pomocą wytrząsania przenośnika 
siatkowego (E), dzięki wstrząsom z powierzchni 
produktu usuwane są niepożądane pęcherzyki 
powietrza, których pęknięcia powodują ubytki 
w oblewie. Grubość czekolady na nadzieniu 
reguluje się siłą nadmuchu powietrza. Ocieka-
jąca czekolada ze spodów zgarniana jest przez 
specjalne listwy znajdujące się tuż pod siatką 
transportującą oraz za pomocą wałka obraca-

Formowanie w 
warunkach małej 
pracowni 

  Nadzienia 
można formować 
na wiele prostych 
sposobów, z po-
mocą popular-
nych akcesoriów 
kuchennych. 
Najprościej jest 
rozwałkować 

nadzienie na dowolną grubość i przy 
pomocy foremek, np. do ciasteczek, 
powycinać ulubione kształty – imitując 
tym samym działanie przemysłowych 
urządzeń formierskich. Równie 
prostym sposobem jest uformowanie z 
nadzienia długiego rulonu, a następnie 
pocięcie go przy pomocy noża na 
odpowiedniej długości kawałeczki 
– tak jak odbywa się to w warunkach 
przemysłowych.
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Kulisy produkcji

Maszyna formująca 
OKA FEC z tłokami 
wypychającymi

Schemat oblewania pralin

Przykład walca 
formierskiego 
– forma zwierzątka

B

A

C D
E

G H

F
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  formowanie pralin w warunkach przemysłowych 

  etapy oblewania nadzień

  nowoczesne sposoby dekorowania pralin

na skróty



Niewątpliwie najbardziej 
znamienne dla Wielkiej Nocy 
są mazurki, które wypieka 

się raz do roku. Być może to właśnie 
z tego względu są one tak nieprzy-
zwoicie słodkie i stanowią upust 
naszej wyobraźni, jeżeli chodzi o przy-
ozdabianie. Mazurki wciąż fascynują, 
zwłaszcza prostotą formy, która daje 
szerokie pole do popisu…

Wielkanoc bez tradycyjnie przygotowanych mazurków, serników 
czy bab drożdżowych to nie Wielkanoc. Z drugiej strony trady-
cja to nie dogmat, który nie podlega zmianom, więc czasem 

warto ją udoskonalić, dorzucając coś ze współczesności. Przyj-
rzyjmy się zatem tradycyjnej produkcji wielkanocnych wypieków 

z uwzględnieniem technologicznych nowinek.

  radycja
nowoczesności

z dodatkiem  T Technolog radzi

 Mazurek o niejednym obliczu

Siła mazurków nie tkwi w ilości warstw, 
tylko w bogactwie składników i zdobie-
nia. Niewysokie, raczej płaskie wypieki 
są wdzięcznym materiałem do obrób-
ki. Przybierają  rozmaite kształty: od 
prostokątnych, kwadratowych, poprzez 
owalne, po koliste. Składa się je z blatów 
kruchych, biszkoptowo-tłuszczowych 
bądź orzechowych oraz mas migdałowych 

i orzechowych. Najczęściej przekładane 
są kremem typu russel i marmoladą. 
Oddzielną historią jest zdobienie, gdzie 
do dyspozycji mamy pomady, polewy, 
owoce kandyzowane lub owoce z syro-
pu, migdały, orzechy, a także galaretki. 
Przejdźmy jednak do konkretów.

Mazurki polskie
Ich produkcję zaczyna się od równo-
miernego przesmarowania marmoladą 
wieloowocową (grubość do 2 mm) blatu 
ciasta kruchego. Następnie nakłada się 
blat ciasta biszkoptowo-tłuszczowego 
i znów przesmarowuje równomiernie 
cienką warstwą marmolady. Za pomocą 
znaczników odciska się zarys konturów 
poszczególnych mazurków. Przy zasto-
sowaniu worka cukierniczego zakoń-
czonego okrągłym zdobnikiem (gładkim 

fot. ProsPona

wielkanocne wypieki
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lub karbowanym) wyszprycowuje się 
masę ciasta biszkoptowo-tłuszczowego 
wzdłuż odciśniętych krawędzi.

Wypiek odbywa się w temperaturze 
około 200ºC. 

Inną, znacznie prostszą i szybszą meto-
dą produkcji mazurków jest wykorzysta-
nie jedynie blatu ciasta kruchego, który 
powinien być przesmarowany cienką 
warstwą marmolady. Boczne krawędzie 
każdego z nich obrysowuje się wyszpry-
cowanym (przy użyciu karbowanego 
zdobnika) ciastem kruchym.

Dekorowanie. Wypieczone blaty 
można pokroić na poszczególne 
jednostki lub uczynić to po udekoro-
waniu. Do dekoracji świetnie sprawdza 
się pomada, którą przed użyciem należy 
podgrzać (maksymalnie do temperatury 
ok. 60ºC, tak aby nie straciła swego 
połysku). Dla uzyskania lepszego efektu 
smakowego i wizualnego do pomady 
można dodać substancje aromatyczno-
smakowe oraz barwniki (sugerowane 
są rozpuszczalne w wodzie, w formie 
gotowych roztworów).

Wskazówka: Biorąc pod uwagę osta-
nie trendy, warto stosować barwniki 
pochodzenia naturalnego (tak aby przy 
zastosowaniu tzw. barwników AZO unik-
nąć konieczności umieszczania  wyma-
ganej prawem deklaracji). Należy przy 
tym pamiętać, że mają one mniejszą 
siłę barwienia i dają mniej intensywne 
zabarwienie wyrobu finalnego. 

Przygotowaną pomadę wylewa się na 
powierzchnię wystudzonych mazurków, 
pozostawia do całkowitego zastygnięcia, 
po czym dekoruje owocami z syropu.

Mazurki paryskie
Przygotowanie mazurków paryskich jest 
analogiczne jak w przypadku polskich. 
Zaczynamy od przełożenia blatu ciasta 
kruchego cienką warstwa marmolady 
oraz ciasta biszkoptowo-tłuszczowego. 
Do ozdabiania wykorzystuje się masy: 
migdałową lub orzechową, zaś do wykoń-
czenia pomadę oraz owoce.

Mazurki orzechowe i migdałowe 
Do ich przygotowania stosuje się blaty 
ciasta kruchego oraz blaty orzechowe lub 
migdałowe. 

Uprzednio przygotowane masy migdałowe 
i orzechowe należy równomiernie rozsma-
rować na blachach wyłożonych papierem 
do wypieku (grubość masy nie powinna 
przekraczać 4 mm), po czym wypiekać 
w temperaturze 170-190˚C przez około 
25 minut.

Ochłodzone po wypieku blaty nakłada 
się przesmarowane marmoladą blaty 
ciasta kruchego, po czym ich powierzch-
nię również przeciąga cienką warstwą 
marmolady. 

Przy pomocy znacznika zaznacza się 
kontury poszczególnych mazurków, 
wzdłuż których nanosi się odpowiednio 
dla smaku – masę migdałową lub orze-
chową, a następnie całość wypieka się 

w temperaturze 170-190˚C.
Wypieczone i wystudzone ciasta wykańcza 
się pomadą oraz owocami z syropu.

Mazurki typu stefanka
(należą do najwyższych mazurków) 
Otrzymujemy je dzięki wielokrotnemu 
przekładaniu blatów wypieczonego ciasta 
biszkoptowo-tłuszczowego około 2-mili-
metrowej grubości warstwą kremu typu 
russel. Z reguły mazurki składa się z 4 lub 
5 blatów ciasta (a co za tym idzie, 3 lub 4 
warstw kremu).
Taki „piętrowiec” kroi się na mniejsze 
formy, a następnie chłodzi.

Wychłodzone mazurki dokładnie oblewa 
się polewą czekoladową i pozostawia do 
całkowitego zastygnięcia, po czym fanta-
zyjnie dekoruje.

Mazurki owocowe 
(należą do najmniej trwałych wyrobów 
spośród wymienionych mazurków)
Otrzymuje się je przez przełożenie marmo-
ladą blatu ciasta kruchego i blatu ciasta 
biszkoptowo-tłuszczowego oraz wykańcza 
masą migdałową lub orzechową.
Po wypieczeniu i przestudzeniu kroi się je 
na pojedyncze elementy, dekoruje świe-
żymi owocami lub z syropu oraz zalewa 
galaretką przyrządzoną na bazie agaru.

Wskazówka: Temperatura galaretki 
podczas zalewania powinna być bliska 
temperaturze żelowania.

 

r e k l a m a

Partner wybrany ze smakiem

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

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

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

Technologie, surowce, dodatki

fot. ProsPona
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Do dekoracji mazurków można stosować 
motywy kojarzące się z Wielkanocą – zającz-
ki, bazie, czekoladowe gniazdka z niewielkimi 
jajeczkami przygotowanymi z zabarwionego 
marcepana lub niewielkie wcześniej umode-
lowane i podsuszone figurki z marcepana lub 
dekoracyjnej masy cukrowej.

Tradycyjne oblicza sernika

Bez względu na to, czy na Wielkanoc przy-
gotowujemy sernik krakowski czy wiedeński, 
warto zadbać o podstawowy składnik masy 
twarogowej – twaróg. 
Do przygotowania masy twarogowej używa-
my: jaj, cukru, substancji aromatyczno-
smakowych, mąki, masła lub margaryny, 
a także bakalii. Mąka ma za zadanie związać 
masę i ją ustabilizować. Zamiast mąki pszen-
nej często używa się tradycyjnych mieszanek 
do przyrządzania budyniu (o smaku wani-
liowym lub śmietankowym, które stanowią 
najczęściej mieszaninę 2 lub 3 rodzajów 
skrobi, zapewniających stabilność masy), 
a coraz częściej mieszanek kremów budy-

niowych żelujących na zimno, w postaci 
sypkiej. 

Wysokiej jakości produkty z tej grupy 
potrafią odpowiednio związać pewien 
nadmiar wody obecny w masie (co zapewni 
odpowiednią wilgotność i strukturę wyrobu 
finalnego). Jednocześnie nadają masie 
twarogowej delikatny smak i aromat, 
apetyczne zabarwienie i, co ważne, potra-
fią utrzymać masę przed nadmiernym 
opadaniem po wypieku. 

Wskazówka: 
 Po dodaniu mąki pszennej do masy 

serowej proces mieszania nie może 
być zbyt długi (mieszamy do uzyskania 
jednorodnej, mazistej masy). Zbyt długie 
mieszanie spowoduje, że wyrób finalny 
będzie twardy i zakalcowaty. 

 Dodatek masła (ewentualnie marga-
ryny) w ilości 5-15% jest wskazany przy 
produkcji serników z twarogu chudego. 

 Brak jajek lub niewielki ich udział 
w recepturze może być kompensowany 
przez dodatek skrobi ziemniaczanej. 

 Bardzo ważne jest, aby otrzymać masę 
twarogową o odpowiednio zagęszczonej 
konsystencji, aby masa podczas wypieku 
nie wyciekała z blach.

 Na rynku dostępne są też gotowe masy 
twarogowe – będące mieszaniną skład-
ników pochodzenia mlecznego, cukru, 
substancji zapachowych, zagęszczających 
i stabilizujących oraz konserwujących.
Decyzja, którą masę wybrać, należy do 
producenta.

Pamiętaj: Trzeba szybko zużyć przygotowa-
ną masę twarogową. W razie konieczności    
przechowania jej – należy bezwzględnie 
zapewnić jej warunki chłodnicze (przecho-
wywanie nie powinno trwać  dłużej niż 24 h  

w temperaturze 6˚C). Ze względu na 
bogatą recepturę, stanowi  idealną 
pożywkę dla rozwoju niepożądanej 
mikroflory. 

Serniki krakowskie
Ciasto kruche rozwałkowujemy na 
blaty o grubości 2-3 mm. Wykładamy 
je na blachy i podpiekamy w tempe-
raturze ok. 200-220˚C do czasu 
uzyskania jasnozłocistej barwy (ok. 
5-10 minut).

Na wystudzonych blatach równomier-
nie rozprowadzamy masę twarogową 
(grubość 20-25 mm),  a na niej 
układamy paski z ciasta kruchego 
(o szerokości do 10 mm) w równych 
odstępach, zbliżonych do szerokości 
pasków. Najlepszy wizualny efekt 
osiągniemy, układając je po przekąt-
nej blachy. Drugą warstwę pasków 
układamy prostopadle do pierwszej, 
otrzymując dzięki temu efekt „kratki”. 
Przed wypiekiem warto przesmarować 
ich powierzchnię cienką warstwą masy 
jajowej.

Serniki wiedeńskie
to serniki o recepturach bogatych 
w jaja i napowietrzone białka.
Proces produkcji rozpoczynamy od 
ucierania twarogu z masłem, podczas 
którego dodajemy żółtka jaj i ¾ prze-
widzianej w recepturze porcji cukru. 
Resztę cukru przeznaczamy do ubija-
nia białek. 
Następnie łączymy masę twarogową 
z ubitą pianą i substancjami aroma-
tyczno-smakowymi oraz mąką (proces 
ten nie powinien być zbyt długi- grozi 
to powstaniem zakalca lub zbitego 
miękiszu o niedostatecznej porowa-
tości).
Masę serową (o grubości ok. 50 mm) 
wykładamy na blaty ciasta kruchego, 
uprzednio przesmarowane  cienką 
warstwą marmolady.  
Wypiek odbywa się w temperaturze 
ok. 160˚C przez ok. 90 minut. 
Po wypieku pozostawiamy sernik do 
całkowitego wystygnięcia (w tym 
czasie sernik będzie  równomiernie 
osiadał), a następnie odkrawamy skór-
kę i wyrównujemy górną powierzch-
nię, po czym wykańczamy upłynnioną 
pomadą lub polewą.
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  sztuka tradycyjnej produkcji mazurków, serników  

     oraz bab drożdżowych

  porady technologa, m.in.: jak ustrzec się błędów,  

     czym zastąpić niektóre składniki, jak przedłużyć  

     termin przy datności do spożycia  

na skróty

wielkanocne wypieki
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Serniki żelatynowe
do ich produkcji wykorzystujemy serki homogenizowane (neutralne 
lub o smaku waniliowym).
Rozpoczynamy od  ubijania serków z dodatkiem masła oraz żółtek 
jaj. Jeżeli używamy naturalnego serka homogenizowanego warto 
dodać aromat, np. waniliowy.

Cukier zalewamy niewielką ilością wody, gotujemy go do tempera-
tury ok. 120ºC – do tzw. próby gałki, a w tym czasie ubijamy pianę 
z białek. Napowietrzone białka zaparzamy syropem, po czym dodaje-
my kwasek cytrynowy. Jeżeli stosujemy kwasek w postaci grubokry-
stalicznej, najlepiej  rozpuścić go w niewielkiej ilości ciepłej wody.
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Baby drożdżowe można wypiec na kilka dni przed planowaną 
zwiększoną sprzedażą przedświąteczną i poddać procesowi 
pasteryzacji po wcześniejszym zapakowaniu w opakowania 
jednostkowe (folia odporna na wysokie temperatury).

Proces ten daje możliwość wydłużenia terminu przydatności 
do spożycia – zarówno pod względem mikrobiologicznym, jak 
i organoleptycznym – produkt pozostaje miękki i świeży przez 
dłuższy czas przechowywania.

W tym celu należy zapakować wypieczone i wystudzone produkty 
w jednostkowe opakowania (woreczki, folia „z rękawa”) i umie-
ścić je w specjalnych koszach w piecu nagrzanym do tempera-
tury 100˚C. Produkty pozostawić w piecu do czasu, aż miękisz 
osiągnie temperaturę 60˚C (czas uzależniony jest od wielkości 
naważki i składników ciasta). Po tym czasie obniżyć temperaturę 
pieca do 90˚C i utrzymywać takie warunki procesu przez 40-45 
minut.

Produkty po wyjęciu z pieca pozostawić do całkowitego wysty-
gnięcia w opakowaniach, w których odbywała się pasteryzacja 
(opakowania te będą stanowić integralną część produktu).

Wskazówka: Należy pamiętać o przeprowadzeniu indywidualnych 
badań przechowalniczych dla każdego wariantu receptury. 
Procesowi pasteryzacji nie mogą być poddane baby wykończone 
np.pomadą czy polewą. 

Gęsty krem dodajemy do masy serowej, delikatnie mieszamy, a na 
końcu dodajemy rozpuszczoną galaretkę przyrządzoną na bazie żela-
tyny. 
Delikatną masę serową wykłada się na wypieczone i wystudzone 
blaty ciasta biszkoptowo-tłuszczowego (nie zapominamy o wyłoże-
niu wysokich rantów ciasta po obwodzie blachy – co ma zapobiec 
ewentualnemu wyciekowi masy). Pozostawiamy w warunkach 
chłodniczych do całkowitego stężenia. Po czym dekorujemy świeży-
mi owocami i zalewamy żelatynową galaretką owocową, o barwie 
i smaku zbliżonym do zastosowanych owoców. 

Pamiętaj: Do dekoracji serników nie używać świeżych owoców anana-
sa, kiwi czy papai lub mango (posiadają one enzymy proteolityczne, 
zdolne do rozpuszczenia i upłynnienia żelatyny). 

Baby drożdżowe

Baby drożdżowe wypiekane są najczęściej w foremkach z kominkiem, 
ale ostatnio coraz modniejsze stają się baby wypiekane w foremkach 
typu panettone. 

Każda pracownia może się poszczycić własną sprawdzoną recepturą. 
Przy okazji świąt możemy sobie pozwolić jednak na bogatszą recep-
turę samego ciasta – z wyższym udziałem tłuszczu, cukru oraz żółtek 
jaj. Znakomitymi dodatkami mogą być: rodzynki, orzechy, migdały 
oraz kandyzowana skórka pomarańczowa, a dekoracje stanowić 
może wysokiej jakości pomada lub nietopliwy – cukier gronowy.

r e k l a m a

Kulisy produkcji
wielkanocne wypieki

PoWLEKanIE 
tWorZYWaMI 

fLUoroPoLIMEroWYMI

Zalety powłok teflonowych dla piekarnictwa:
 zapobieganie przywieraniu wyrobów 

   do powierzchni form i blach
 eliminacja stosowania oleju
 proste czyszczenie – oszczędność czasu, energii i wody
 duża trwałość – 2500 – 4000 cykli piekarniczych
 dopuszczenie do kontaktu z żywnością

Wykonujemy remonty blach i form piekarniczych 
(regeneracja powłok)

Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc techniczną

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

 

Radosnych Świąt  
Wielkanocnych  

życzą Pracownicy  
i Zarząd Technicoat. 



Święta obfitości 
i różnorodności

Nie skupimy się ani na babach wielkanoc-
nych, ani na mazurkach czy sernikach, tym 
bardziej że tematem zajął się doświadczony 

technolog na s. 52 bieżącego wydania. Specjalnie dla 
naszych Czytelników wyszukaliśmy parę ciekawych 
faktów o sękaczach, słodkim chlebku i paru innych 
tradycyjnych wypiekach podpatrzonych u sąsiadów 
bliższych i dalszych. Zwrócimy oczywiście uwagę na 
szerokie spektrum dodatków oraz aromatów. 

Im starszy, tym lepszy
Tradycyjne wielkanocne sękacze, czyli baby z rożna, 
pochodzą z Suwalszczyzny, z okolic Sejn i Puńska. 
Tam przeciętny sękacz mierzy 50-60 cm. Do jego 
produkcji trzeba zużyć 50 szt. jaj, 1 kg cukru, 1 kg 
mąki oraz 1 kg tłuszczu i 1 l śmietany. Piecze się go na 
specjalnym walcu nad paleniskiem. Podczas pieczenia 
walec z ciastem obraca się i w ten sposób pojawiają 
się na nim charakterystyczne sęki – sople. Znawcy 
twierdzą, że w odróżnieniu od sękaczy litewskich 
sople polskich wypieków są grubsze, krótsze i jest 
ich mniej. To, co jest najważniejsze w sękaczu, to 
warstwy w przekroju ciasta. Jasne przeplatają się z 
ciemnym, bardziej spieczonym ciastem, co przypomi-
na słoje drzewa. Gospodynie z Suwalszczyzny czy z 
okolic Puńska twierdzą, że sękacz to ciasto dojrze-
wające i bardzo długo utrzymujące świeżość. Innymi 
słowy, im jest starszy, tym lepszy.

Pascha, czyli słodki chlebek
We wschodnich regionach Polski pod nazwą „pascha” 
lub „kulitch” spotyka się ludowe wielkanocne potra-
wy – rodzaj przyrządzanego w Wielkim Tygodniu 
wypieku, słodkiego aromatycznego chleba lub też 

Jak głosi mądrość ludowa, im więcej jaj dodamy do przy-
gotowania wypieków, tym większa czeka nas pomyślność. 
Nie strońmy zatem od przepychu i bogactwa. Przygotujmy 
niezapomniane święta Wielkiej Nocy, niekoniecznie z 
mazurkiem czy sernikiem.

zbożowej polewki. Słodki chlebek 
ma swoją wielkanocną tradycję 
(pod różnymi nazwami) na Biało-
rusi, Węgrzech, Czechach, Grecji 
czy Armenii. Zgodnie z tradycją 
rosyjską lub ukraińską pascha jest 
przygotowywana z twarogu lub 
mleka, śmietany, masła, zwykle z 
dodatkiem żółtek, cukru, wanilii, 
a także bakalii. Jest to zwykle 
bardzo słodka potrawa, poda-
wana w postaci ściętej piramidki 
ozdobionej rodzynkami i skórką 
pomarańczy. 

Są dwa sposoby przyrządzania 
paschy: na zimno i na gorąco. 
Warunkiem zrobienia dobrej 
paschy z twarogu jest użycie 
twarogu absolutnie świeżego, 
nieprzegrzanego podczas przyrzą-
dzania i suchego – bez serwatki.  
Kuchnia rosyjska zna wiele 
odmian paschy. Paschy „bogate” 
tłuste, przyrządzane z dużą ilością 
jaj, masła i śmietany, nazywane 
są „bojarskimi” lub „carskimi”. 
Dodaje się do nich czekoladę, 
marmoladę, owoce kandyzowa-
ne, cykatę z dyni. Zwykle paschę 
aromatyzuje się wanilią, karda-
monem lub badianem.

Włoskie niespodzianki
W Polsce coraz częściej wprowadzamy na 
stoły wypieki z innych krajów. Jednym z 
nich jest włoska Colomba, czyli gołębica. 
Jest to puszyste ciasto, takie jak wigilijne 
panettone – lekka jak puch babka droż-
dżowa przygotowana z dużej ilości jajek, 
bakalii, posypana cukrem pudrem i z dodat-
kiem likieru migdałowego. Mogą być różne 
rodzaje gołębicy wzbogacone w krem, 
posypane migdałami czy innymi bakaliami.  

Na uwagę zasługują oryginalne torty 
wielkanocne z Ligurii czy z Lombardii. Co 
prawda, nie mają one nic wspólnego z 
typowym słodkim tortem, gdyż są to dania 
z kurczaka, szynki i kilku typów sera, a 
nazwę zawdzięczają tylko formie.   

Michał Kociszewski

Wielkanocna 
sprzedaż sękaczy

  Sprzedaż sękaczy w okresie 
wielkanocnym wzrasta dziesięciokrot-
nie. Firma Janza, suwalski producent 
sękaczy, produkuje 80 ton rocznie, z 
czego na eksport trafia 30% produkcji 
do USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, 
Słowacji, Węgrzech i ostatnio do 
Francji. 

Rynek sękaczy jest wart w Polsce 
około 40 mln złotych.

  sękacz, pascha, gołębica wielkanocna – najciekawsze fakty

  krótki przegląd dodatków i aromatów 

  co to są torty wielkanocne z Lombardii?

na skróty

inspiracje na Wielkanoc

Kulisy produkcji
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plebiscyty

NAGRODY 
Grados Sp. z o.o. ufundowała 5 zestawów produktów:
- Jabłko Prażone Premium 11 kg
- Nadzienia Likierowe w czterech smakach 6 kg
 
Polmarkus Sp. z o.o. ufundowała
- 5 zestawów po 10 kuwet nierdzewnych
- pojemnik do transportu lodów
- 10 zestawów po 5 szt. środka antyadhezyjnego do pokrywania 
foremek marki SUPRIMA

Firma Baker ufundowała 100 kuponów z 10% rabatem                                                                 
na własne produkty (kupon rabatowy)

SPONSORzY NAGRóD

Plebiscyt Tłusty Czwartek z „Mistrzem Branży” już za nami. 
Dziękujemy za udział w głosowaniu. Nagrody zostały rozesłane 
przez Partnerów do uczestników naszej zabawy.

Trwają kolejne dwa plebiscyty tematyczne: PRODUKTY I RECEPTURY WIELKANOCNE oraz SEZON NA 
LODY. Zapraszamy na www.MistrzBranzy.pl/plebiscyty. 

Informujemy, że system oddawania głosów został uproszczony i obecnie nie jest wymagane logowanie do 
systemu (wystarczy podać swój adres mailowy, na który prześlemy potwierdzenie oddania głosów).

Zagłosuj na www.MistrzBranzy.pl/plebiscyty 
a możesz otrzymać 1 z 121 nagród

Produkty i Receptury Wielkanocne

Sezon na lody
oraz

x 5

x 5

x 100

x 1

GŁOSUJ! PLEBISCYTY TRWAJĄ

x 10
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emu.  

Przygotowanie:
Masę makową lub orzechową wymieszać z bułką tartą, zalać gorącą wodą, ponownie wymieszać i pozostawić na chwilę. 
Tak przygotowaną masę można doprawić rumem dla zaostrzenia smaku. 

oPcja ii: Masa orzechowa B1
Masa orzechowa B1 zawiera 10% orzechów laskowych. 
Dzięki specjalnie dobranym składnikom umożliwia łatwą 
i pewną produkcję doskonałej masy orzechowej. 

Skład: 
orzechy laskowe prażone (10%), cukier, mąka pszenna pęcz-

niejąca, maltodekstroza, serwatka w proszku, mąka sojowa, 

olej roślinny, suszone białko jaj kurzych, aromat, sól.

recePtura:
1 kg         Masy orzechowej B1

10 dag    bułki tartej

0,37 l       wody 

1,45 kg   masy orzechowej

oPcja i: Masa Makowa B4
Masa makowa B4 zawiera 40% maku. Dzięki specjal-
nie dobranym składnikom umożliwia łatwą i pewną 
produkcję doskonałej masy makowej.

Skład:
mak stabilizowany (40%), cukier, dekstroza, serwatka w prosz-

ku, skrobia pszenna pęczniejąca, mąka sojowa, suszone białko 

jaj kurzych, kakao, cynamon, aromat wanilinowy.

recePtura:
1 kg         Masy makowej B4

10 dag    bułki tartej

0,5 l          wody

1,6 kg      masy makowej

technolog firmy Pfahnl adam Bednarski radzi:

kIEdY UŻYWaSZ GOTOWYCH MaS
  Przygotowując nadzienie makowe i orzechowe, dodaj gorącą wodę o temperaturze ok. 60°C
  Po zaparzeniu pozostaw masę na 15 min, aby dobrze stężała.
  Gotowe nadzienie można przechowywać w lodówce nawet do 48 godzin.
  Do przygotowywanej masy można dodać okruchy cukiernicze w ilości do 10%. Ten zabieg 

z pewnością nie obniży walorów smakowych, a pozwoli obniżyć koszty produkcji.

wskazówki:
  Aby gotowa strucla dłużej zachowywała świeżość, przygotowywane ciasto nie może być 

zbyt sztywne. 
  Przy produkcji strucli w kształcie warkocza wywiń masę makową do góry. W ten sposób 

uzyskasz bardzo efektowny wygląd.
  Dla smakowitego połysku posmaruj wierzch ciasta roztrzepanym jajkiem.
  Przy produkcji nadzienia na wykwintne makowce dodaj rodzynki i skórkę pomarańczową. 

Dodatek marmolady wieloowocowej do nadzienia makowego przedłuży jego świeżość, 
poprawi smak i dodatkowo obniży koszty produkcji.

  Optymalny udział nadzienia makowego lub orzechowego to 75% w stosunku do ciasta.

Gotowe masy  makowe i orzechowe
Technolog firmy Pfahnl 
Adam Bednarski

Technolog firmy Pfahnl Adam Bednarski

Kulisy produkcji
receptura
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Święta wielkanocne zawsze kojarzyły mi 
z czymś świeżym, orzeźwiającym i nowym. 
Stąd pomysł na nową recepturę mazurka, 
który odbiega od tradycyjnych propozycji, 
a słodko-kwaśnym smakiem przywołuje długo 
wyczekiwaną wiosnę. 

2. Mus czekoladowo- 
-porzeczkowy
30 dag roztopionej białej czekolady

15 dag puree owocowe - porzeczkowe  

               Pastry Creation

90 g żółtek (5 szt.)

45 dag bitej śmietany

przygotowanie:
Żółtka z puree łączymy i podgrze-
wamy w kąpieli wodnej. Następnie 
dodajemy rozpuszczoną czekoladę. 
Na koniec bardzo ostrożnie łączymy z 
wcześniej ubitą śmietaną.

Składanie mazurka
Odpieczony blat przecinamy  
w poprzek. Jeden z blatów kładzie-
my do rantu na spód, nakładamy 
mus czekoladowo-porzeczkowy. 
Dla uwydatnienia smaku możemy 
dodać mrożone owoce porzeczki. 
Dla bardziej oryginalnego posmaku, 
zamiast porzeczki, można zastoso- 
wać pestki granatu. Kładziemy 
kolejny blat i odstawiamy na 
2 godziny do schłodzenia. Po 
schodzeniu wyrównujemy boki 
i wierzch. Dekorujemy według 
własnych upodobań, np. stosując 
natrysk czekoladą, który daje 
ciekawy efekt zamszu. Nowocze-
sne czekoladowe elementy deko-
racyjne (np. firmy Pastry Creation) 
pokreśliły nietradycyjny charakter 
mazurka.

Mazurekna nową nutę
Krzysztof Wysłucha

1. surowce na biszkopt
25 dag roztopionej  gorzkiej czekolady (70-proc.)

25 dag masła o temperaturze pokojowej

15 dag cukru

odrobina cukru waniliowego

30 dag jajek

25 dag mąki

przygotowanie:
Ubijamy cukier z jajami. W kąpieli wodnej upłynnia-
my czekoladę i dodajemy masło. Następnie łączymy 
napowietrzone jaja z czekoladą i masłem. Całość 
mieszamy bardzo delikatnie z mąką. Masę wlewamy 
do prostokątnego rantu i odpiekamy.

Kompozycja smakowa mazurka jest połączeniem 
gorzkiej czekolady skontrastowanej ze świeżą, 
bardzo aromatyczną i orzeźwiającą porzeczką, 
połączoną z delikatną słodyczą białej czekolady. 

Cukiernik Krzysztof Wysłucha

3. czekolada  
do zaMszowania
10 dag czekolady deserowej

30 dag masła kakaowego

przygotowanie:
W kąpieli wodnej rozpuszczamy 
czekoladę i masło kakaowe.

fot. Archiwum PAstry creAtion

Kulisy produkcji
receptura
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cukiernik Piotr Burzawa

Składniki:
500 g jaj 

600 g cukru 

850 g mąki typu 500

50 g proszku do pieczenia

500 g wody 

400 g marcepanu Perla Zeelandia 

450 g tłuszczu płynnego Maestro Kruszwica 

350 g maku zmielonego

SpoSób przyrządzenia:
Jajka i cukier ubijamy, dodajemy mąkę 
z proszkiem do pieczenia, ręcznie miesza-
jąc. Marcepan miksujemy rozrabiając 
z wodą i dodajemy do masy biszkopto-
wej. Następnie wlewamy tłuszcz płynny 
Maestro i na koniec dodajemy mak. 
Rozdzielamy masę biszkoptowo-tłuszczo-
wą na części o gramaturze 500 g i umiesz-
czamy w foremkach wysmarowanych 
tłuszczem. Pieczemy babkę w tempe-
raturze 170°C, w zależności od rodzaju 
pieca, przez około 40 minut. Obciągamy 
babkę białą czekoladą (Polewa Satina), 
ozdabiamy ciemną polewą i dekorujemy 
kwiatuszkami z masy marcepanowej 
Perla. Do dekoracji użyto dodatkowo 
prażonych płatków migdałów i perełek 
czekoladowych Zeelandia. 

cukiernik Piotr Burzawa

Receptura na 7 sztuk

zapamiętaj:
  Możesz użyć niezmielonego maku.
  W miarę możliwości używaj jajek o temperaturze pokojowej lub podgrzej masę 

jajowo-cukrową (zmniejszy to czas napowietrzania masy i pozwoli zwiększyć jej obję-
tość).

  Przesiej mąkę, łącząc ją z proszkiem do pieczenia. 
  Rozrabiając masę migdałową, wodę dolewaj częściami - w ten sposób unikniesz 

dużej granulacji marcepanu. 

Wielkanocna babka

receptura

Kulisy produkcji
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   Mazurek
Cukiernicy – technolodzy firmy PROSPONA: 
Jerzy Brzozowski i Marek Tomaszek

Składniki:
Ciasto
300 g mąki

2  żółtka

1  jajko

100 g cukru pudru

150 g margaryny

3 g proszku do pieczenia

Masa makowa
400 g Masy makowej z bakaliami PROSPONA

2  białka

Masa serowa
500 g sera białego

4  jaja

120 g cukru

125 g  margaryny

1 op. cukru waniliowego

12 g mąki ziemniaczanej

100 g Skórki pomarańczowej PROSPONA

Dekoracja
Owoce kandyzowane PROSPONA

Posypki owocowe PROSPONA

Czekolada

Bita śmietana
Przygotowanie:
Margarynę utrzeć z cukrem pudrem, następnie dodać jajko z żółtkami, 
wymieszać. Dodać mąkę z proszkiem do pieczenia. Gotowe ciasto schło-
dzić. Rozwałkować, następnie wyłożyć na blaszkę. Białka ubić na sztywną 
pianę, delikatnie wymieszać z Masą makową z bakaliami PROSPONA. 
Wyłożyć na kruche ciasto. Ser utrzeć z cukrem i żółtkami, dodać skórkę 
pomarańczową, mąkę ziemniaczaną, cukier wanilinowy, rozpuszczoną 
margarynę i delikatnie wymieszać z ubitą pianą z białek. Wylać na blat 
z makiem. Piec w temperaturze ok. 160˚C przez ok. 90 min. 
Dekorować Owocami kandyzowanymi oraz Posypkami owocowymi 
PROSPONA, bitą śmietaną oraz czekoladą.

wSkazówki
  Zarobione ciasto kruche schłodzić, aby lepiej formowało się podczas 

wykładania do blaszki.
  Używając do dekoracji Owoców kandyzowanych oraz Posypek owoco-

wych PROSPONA, uzyskamy niepowtarzalne i efektowne wyroby.
  Można wykorzystać do masy serowej również Skórkę pomarańczową 

w syropie PROSPONA. Syrop wykorzystać jako nośnik smaku i aromatu.
Jerzy Brzozowski i Marek Tomaszek 
– Cukiernicy-technolodzy firmy PROSPONA radzą

Kulisy produkcji
receptura
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 2000 kcal 	 Wartość energetyczna 2500 kcal

 50 g Białko	 60 g

 270 g Węglowodany	 340 g

 nie więcej niż 70 g 	 Tłuszcz	 nie więcej niż 80 g

  Kwasy 

  Wskazane Dzienne Spożycie (GDA) wartości proponowane 

       dla kobiet        dla mężczyznSkładnik odżywczy

 nie więcej niż 20 g 	 tłuszczowe nasycone	 nie więcej niż 30 g

 25 g  Błonnik	 25 g

 nie więcej niż 2,4 g (6 g) 	 Sód (sól)	 nie więcej niż 2,4 g (6 g)

 nie więcej niż 90 g  Cukry	 nie więcej niż 110 g

 nie więcej niż 50 g - w tym cukry dodane	 nie więcej niż 62,5 g

Ze względu na dużą zawartość 
skrobi i innych cukrów pieczywo 
zaliczymy do węglowodanowych 

środków spożywczych. W zależności od 
rodzaju chleba wartość ta waha się od 
45% do 60%. Z tego względu, mimo że 
w pieczywie występują inne składniki, 
głównym parametrem decydującym o tym, 
ile pieczywa można zaplanować w jadłospi-
sie, jest właśnie zawartość węglowodanów. 
Dlatego dla piekarzy (i klientów) najważ-
niejszą informacją wynikającą z zaleceń 
żywieniowych jest dopuszczalny poziom 
spożycia węglowodanów. 

Dopuszczalny poziom 
węglowodanów 
Przyjmując, że pieczywo byłoby jedynym 
źródłem węglowodanów, można by łatwo 

wyliczyć, ile pieczywa powinny codziennie 
spożywać przeciętne kobiety i przeciętni 
mężczyźni. Norma węglowodanowa dla 
kobiet wynosi 270 g, a pieczywo zawiera 
średnio 36,5% węglowodanów. Zatem 
dzienna ilość pieczywa do spożycia wyno-
siłaby maksymalnie około 740 g. Podob-
nie dla mężczyzn – przy normie 340 g 
mogliby oni spożywać maksymalnie około 
930 g. Tak jednak nie jest. 

Aby rozsądnie określić realną ilość węglo-
wodanów, jaką może spożyć przeciętna 
osoba w ciągu dnia, musimy również 
założyć, że część normy pochłoną węglo-
wodanowe składniki posiłków, w których 
tradycyjnie nie spożywa się pieczywa. 
Ziemniaki, ryż, makaron, warzywa, owoce 
– to ich główne źródła. Przykładowo dla 

przedstawionego obok jadłospisu ilość 
węglowodanów, pochodzących od innych 
niż pieczywo produktów spożywczych, 
wyniesie odpowiednio dla kobiet 124 g 
i dla mężczyzn 133 g. Odejmując wartości 
te od proponowanych przez system GDA 
norm i ponownie przeliczając na ilość 
pieczywa, otrzymujemy wynik obrazujący 
realną ilość pieczywa, jaką mogłaby zjadać 
przeciętna kobieta w ciągu dnia, czyli 400 g 
i analogicznie dla przeciętnego mężczyzny 
– 570 g. W przypadku chleba żytniego, 
razowego o zawartości węglowodanów na 
poziomie 45,6%, który został umieszczo-
ny w naszym przykładowym jadłospisie, 
ilości te wynoszą dokładnie 320 g dla 
kobiet i 440 g dla mężczyzn.

Marcin Szczepaniak

Dla konsumentów, którzy stosują lub będą chcieli zastosować wytyczne żywieniowe GDA, bardzo ważną 
sprawą jest rzetelna informacja o składnikach odżywczych pieczywa. W tym przypadku chodzi głównie o 
zawartość węglowodanów.

Informuj klienta:
 Ile kromek chleba dziennie? 

Sprzedaż i ekspozycja
węglowodany na kontrolowanym
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  dla kobiet              dla mężczyzn

Składniki odżywcze ujęte w 
wytycznych GDA wytyczne GDA

wynik 
dla jadłospisu wytyczne GDA

wynik 
dla jadłospisu

Użyteczne GDA 
  GDA (Wskazane Dzienne Spożycie) 

to cenna informacja o ilości poszczegól-
nych składników odżywczych w danym 
produkcie. Ilości te są również podane w 
procentach, które odnoszą się do wartości 
referencyjnych Wskazanego Dziennego 
Spożycia (GDA) poszczególnych składników. 
Referencyjne wartości GDA są ustalone w 
oparciu o zalecenia żywieniowe dla wartości 
energetycznej (kcal) i podstawowych skład-
ników odżywczych: białka, węglowodanów 
ogółem, cukrów, tłuszczu ogółem, nasyconych 
kwasów tłuszczowych, błonnika oraz sodu 
(równoważnika soli).  
Dzięki oznaczeniom GDA klient w szybki i 
łatwy sposób może sprawdzić zawartość 
składników, a także kontrolować spożywaną 
ich ilość. Jest to tym łatwiejsze, że wartości 
GDA na opakowaniach podawane są w 
przeliczeniu na porcję produktu.

Opracowano na podstawie informacji 
Polskiej Federacji Producentów Żywności

30 g (2 łyżki)
150 g (1 opakowanie)

160 g (4 kromki)
15 g

80 g (4 plastry)

100 g (1 szt. średni)
50 g (1/2 szt.)
30 g (1/2 szt.)

240 ml (1 szklanka)

160 g (4 kromki)
15 g
80 g
5 g

20 g
60 g

4 g (1 łyżka)
50 g (1 szt. mały)

120 g
400 g (4 szt. małe)

8 g (2 łyżki)

100 g
100 g (1 szt. małe)

240 ml (1 szklanka)

250 g
150 g (1 szt. duża)

120 g (3 kromki)
15 g

60 g (2 plastry)
100 g
20 g

240 ml (1 szklanka)

30 g (2 łyżki)
150 g (1 opakowanie)

120 g (3 kromki)
10 g

60 g (3 plastry)

100 g (1 szt. średni)
50 g (1/2 szt.)
30 g (1/2 szt.)

240 ml (1 szklanka)

120 g (3 kromki)
10 g
60 g
5 g

20 g
60 g

4 g (1 łyżka)
50 g (1 szt. mały)

90 g
150 g (3 szt. małe)

8 g (2 łyżki)

100 g
100 g (1 szt. małe)

240 ml (1 szklanka)

250 g
150 g (1 szt. duża)

80 g (2 kromki)
10 g

40 g (2 plastry)
100 g
20 g

240 ml (1 szklanka)

Przykładowy jadłospis dla kobiety i mężczyzny 
wraz z podsumowaniem wyników

PIERWSZE ŚNIADANIE
MÜSLI

Müsli z rodzynkami i orzechami 
Jogurt naturalny 2%

KANAPKI
Chleb żytni razowy
Masło roślinne
Szynka z indyka

SAŁATKA
Pomidor

Papryka czerwona
Ogórek kwaszony

Herbata bez cukru

DRUGIE ŚNIADANIE
KANAPKI

Chleb żytni razowy
Masło roślinne

Ser twarogowy tłusty
Natka pietruszki

OBIAD
ZUPA

Fasola biała
Włoszczyzna

Olej rzepakowy
Ziemniaki

DRUGIE DANIE
Mięso z piersi kurczaka bez skóry

Ziemniaki
Olej rzepakowy

SURÓWKA
Marchew
Jabłko

Woda mineralna

PODWIECZOREK
Kefir 2%
Brzoskwinia

KOlAcjA
KANAPKI

Chleb żytni razowy
Masło roślinne

Polędwica sopocka
Rzodkiewka z cykorią
Jogurt naturalny 2%
Herbata bez cukru

2023 kcal
55 g
270 g
59 g
16 g
43 g

2,9 g (7 g)
24 g
0 g

Wartość energetyczna
Białko

Węglowodany
Tłuszcz

Kwasy tłuszczowe nasycone
Błonnik
Sód (sól)
Cukry

 - w tym cukry dodane

2000 kcal
50 g
270 g

nie więcej niż 70 g
nie więcej niż 20 g

25 g
nie więcej niż 2,4 g (6g)
nie więcej niż 90 g
nie więcej niż 50 g

2500 kcal
60 g
340 g

nie więcej niż 80 g
nie więcej niż 30 g

25 g
nie więcej niż 2,4 g (6g)
nie więcej niż 110 g
nie więcej niż 62,5 g

2510 kcal
69 g
334 g
73 g
20 g
51 g

3,7 g (9 g)
26 g
0 g

Przykładowy jadłospis

Podsumowanie jadłospisu

węglowodany na kontrolowanym
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  dla kobiet              dla mężczyzn

Węglowodany w przeliczeniu na kromki
Jak wynika z powyższego, dla osób o średnim zapotrzebowaniu na 
wartość odżywczą realnego miejsca na pieczywo w codziennym 
jadłospisie jest stosunkowo niewiele. Przeliczając to na średnie 
kromki, byłoby to 8-11 sztuk, ok. 12-15% masy wszystkich produk-
tów spożywczych, licząc z napojami. Trzeba jednak o to miejsce 
walczyć z innymi węglowodanowymi produktami spożywczymi, tym 
bardziej że chodzi tu o regularne nawyki żywieniowe. 

Zgodnie z powszechną opinią, że pieczywo tuczy i jest niezdrowe, 
wielu konsumentów znacząco ograniczyło jego spożycie lub wręcz 
wyeliminowało ten produkt z jadłospisu. Tymczasem, jak wynika 
z obliczeń, nie ma się czego obawiać i należałoby wręcz uwzględnić 
pieczywo w bilansie dietetycznym. Informacja taka powinna być 
przedstawiona każdemu konsumentowi w sposób jasny i przystępny. 
Najlepiej skorzystać z przekazu słowno-graficznego wyeksponowa-
nego w punktach sprzedaży. Informacja taka musi być zauważalna, 
prosta i łatwa w odczytaniu dla każdego.  

Obliczenia własne na podstawie monografii: „Tabele składu i wartości 
odżywczej żywności”, Kunachowicz Hanna, Nadolna Irena, Przygoda Beata, 
Iwanow Krystyna, wyd. PZWL, Warszawa 2005
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 GDA chleba – warto przeliczać wartość składników odżywczych.

 ile kromek może spożywać przeciętna kobieta, 

    przeciętny mężczyzna?

 promocja przez informację, czyli stwórz ulotkę dla konsumenta.

na skróty

Dlaczego?

Około 45-60% masy pieczywa stanowią węglowodany, 30-43% 

to woda, a wszystkie pozostałe składniki to około 10%.

Węglowodany są składnikiem determinującym dopuszczalną 

ilość spozycia pieczywa.

Zgodnie z zaleceniami zywieniowymi 

rekomenduje się spozycie węglowodanów na 

poziomie 270-340 g dziennie.

8 – 10 kromek to realna ilość pieczywa, jaka 

nam zostaje po odliczeniu węglowodanów 

pochodzących równiez z innych produktów 

spozywczych.

węglowodany
45 – 60%woda

30 – 43%
pozostałe

ok. 10%

Czy wiesz, że...

Zupełnie bezpiecznie mozesz spozywać

8-11 kromek dziennie

.
.

.

.

.

.

.
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W porównaniu z przyszłymi unijnymi wymaga-
niami dotyczącymi znakowania żywności obecne 
przepisy to bułka z masłem, a jednak wielu 

piekarzom niejednokrotnie powinęła się noga na etykie-
cie. W zasadzie kontrole produktów bez opakowań, czy 
to chleba, czy też pieczywa półcukierniczego, ograniczają 
się do sprawdzenia poprawności nazwy w odniesieniu do 
zastosowanych składników, a mimo to inspektorzy wciąż 
znajdują błędy, czyli podstawy do nałożenia kary. 

Postanowiliśmy sprawdzić błędy, które nie uchodzą uwadze 
kontrolerów, i przy okazji je wyjaśnić. Żeby nie być goło-
słownym, przytoczyliśmy wyniki kontroli Inspekcji Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, dostępne na 
stronie www.ijhar-s.gov.pl.

 Etykieta wprowadzająca w błąd 
(pieczywo nieopakowane)

1. Nazwa „rogal maślany” sugeruje, że w skład 
produktu wchodzi masło. Masło ma swoją definicję (patrz: 
załącznik XV Rozporządzenia Komisji 1234/2007) i tylko 
surowiec zgodny z tą definicją może być podkreślany 
w nazwie danego produktu oraz podany w składzie jako 
masło. Jeżeli w rzeczywistości do produkcji rogala użyto 
oleju i innego tłuszczu, ale zastosowano nazwę „rogal 
maślany”, to takie działania uznane są za wprowadzanie 
konsumenta w błąd (art. 46 ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia). 

2. Nazwa „jagodzianka” sugeruje, że w skład tego 
wyrobu wchodzą jagody. Jeżeli faktycznie do produkcji 
dodano nadzienie o smaku jagodowym, w skład które-
go nie wchodziły jagody, a smak jagodowy zawdzięcza 
użyciu właściwego aromatu, to takie działanie jest 
również wprowadzaniem konsumenta w błąd. 

3. Nazwa „strucla makowa” zobowiązuje do poda-
nia procentowej zawartości składnika przywołanego 
w nazwie, czyli maku. Nieprawidłowa jest zatem infor-
macja o procentowej zawartości nadzienia makowego 
(masy makowej).

Błędy w znakowaniu pieczywa opakowanego

1. Brak jakiegokolwiek oznakowania – wszystkie środki spożyw-
cze wprowadzane do obrotu muszą być oznakowane (zgodnie z ustawą 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia art. 45.1). 

2. Podanie nazwy i rodzaju pieczywa w sposób, który nie 
informuje precyzyjnie konsumenta o rodzaju środka spożyw-
czego i nie umożliwia odróżnienie go od podobnych środków 
spożywczych. 
Podawanie samej nazwy fantazyjnej dla pieczywa nie jest dozwolone. 
Nazwa fantazyjna/handlowa może być użyta pod warunkiem, że zosta-
nie dodatkowo podana informacja o rodzaju pieczywa. Dla pieczywa, 
które jest produkowane zgodnie z Polską Normą, należy zastosować 
odpowiednie nazewnictwo w zależności od składu surowcowego, np. 
chleb mieszany jasny, chleb żytni pytlowy. Dla pieczywa produkowane-
go zgodnie ze specyfikacją należy wskazać, jaki jest to rodzaj pieczywa, 
np. pieczywo żytnie, żytnio-pszenne, pszenno-żytnie, w zależności od 
rodzaju użytych surowców. 

Ważne! 
Nazwa środka spożywczego powinna odpowiadać nazwie ustalonej dla 
danego rodzaju środków spożywczych, a w przypadku braku takich 
przepisów powinna być nazwą zwyczajową lub składać się z opisu tego 
środka pożywczego, tak aby umożliwić konsumentowi rozpoznanie 
rodzaju i właściwości środka spożywczego i odróżnienie go od innych 
produktów. 

3. Brak składu – informacje dotyczące składników wchodzących 
w skład środka spożywczego to jedna z obowiązkowych informacji, 
zgodnie z § 2.1 rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożyw-
czych oraz art. 9 rozporządzenia PEiR nr 1169/2011.

4. Niewłaściwe sformułowanie poprzedzające wykaz składni-
ków – nie  powinno używać się takich sformułowań, jak: „surowce” czy 
„skład surowcowy”. Wykaz składników należy poprzedzać nagłówkiem 
zawierającym wraz „składniki” albo „skład”. 

Ważne! 
 W wykazie powinny być wymienione wszystkie składniki pieczywa, 

zgodnie z malejącą kolejnością ich udziału. 
 Składniki złożone powinny być rozpisane. 
 Jeśli składniki są przywołane w nazwie lub grafice, trzeba podać ich 

procentową zawartość. Niepodanie wszystkich składników może być 
uznane za zafałszowanie produktu. 

mgr inż. Wioletta Bogusz-Kaliś, JARS Sp. z o.o.

Dane IJHARS nie podlegają kwestii: piekarze wciąż są na bakier ze znakowaniem pieczywa. Nie dziwi więc 
zapowiedź, że w tym roku kontrole będą skupiać się właśnie na etykietach. Które punkty etykiety są piętą 
achillesową polskich piekarzy? 

Znakowanie pieczywa
 – co i dlaczego kwestionują inspekcje kontrolujące

znakowanie pieczywa
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5. Niewłaściwe podanie daty minimalnej trwałości lub 
terminu przydatności do spożycia. W przypadku środków 
spożywczych, które z mikrobiologicznego punktu widzenia szybko 
się psują i z tego względu już po krótkim czasie mogą stanowić 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, podaje się termin 
przydatności do spożycia (dd.mm. oraz rr) i poprzedza się sfor-
mułowaniem „Należy spożyć do...”. W pozostałych przypadkach 
podaje się datę minimalnej trwałości i poprzedza ją sformułowa-
niem „Najlepiej spożyć przed …” – gdy data zawiera oznaczenie 
dnia dd.mm.rr lub dd.mm lub „Najlepiej spożyć przed końcem …” 
w innych przypadkach, tj. mm.rr lub rr. W przypadkach gdy 
jest podany termin przydatności do spożycia – niezbędne 
jest określenie warunków przechowywania. 

6. Niewłaściwe podanie danych identyfikujących produ-
centa. Należy podawać dane identyfikujące: osobę fizyczną, 
osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobo-
wości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze 
lub wprowadza środki spożywcze do obrotu. 

Ważne!
Firma podaje nazwę oraz formę prawną i adres. Osoba fizyczna 
podaje imię i nazwisko, nazwę firmy, pod którą wykonywana jest 
działalność, oraz adres. Dane te powinny pokrywać się z wpisem 
do ewidencji działalności gospodarczej. 

7. Zawartość netto poprzedzona wyrażeniem „masa” 
– zawartość netto podaje się w  jednostkach masy lub objętości 
w zależności od konsystencji, w jakiej występuje produkt.

 Ważne!
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie oznakowań towarów pacz-
kowanych znakowanie ilości nominalnej towaru paczkowanego 
może być poprzedzone (ale nie musi) dodatkowym napisem, tj.: 
„objętość netto”, „masa netto” lub „zawartość netto”. Określenia: 
masa, waga, gwarantowana waga są błędne. 

8. Niepodanie numeru partii – nie wszystkie produkty należy 
znakować numerem partii produkcyjnej, np. gdy podana jest data 
minimalnej trwałości, która zawiera datę dzienną i jest to wystar-
czające do identyfikacji patii produkcyjnej. 

Kierunki zmian w znakowaniu za 3 lata

Przypadek I: pieczywo bez opakowania
Kwestia oznakowania pieczywa nieopakowanego nie jest sprawą 
skomplikowaną; w miejscu jego sprzedaży należy podać – poza 
nazwą pieczywa – dane producenta oraz masę jednostkową (np. 
w formie wywieszki zamieszczonej przy asortymencie). Jeżeli 
pieczywo zostało wyprodukowane z ciasta głęboko mrożonego, 
taka informacja musi się pojawić na etykiecie. Jeżeli w produkcji 
pieczywa użyto substancji dodatkowych przedłużających świe-
żość, należy zamieścić wykaz składników oraz datę minimalnej 
trwałości. Warto dodać, że znakowanie datą minimalnej trwałości 

(Należy spożyć przed…) lub terminem przydatności do spożycia 
(Należy spożyć do…) nie dotyczy produktów piekarskich i ciast-
karskich, które przeznaczone są do spożycia w ciągu 24 godzin od 
wytworzenia, czyli te sprzedawane bez opakowania.
Warto zapamiętać, że w przypadku żywności, w tym również 
nieopakowanej, obowiązkowe będzie przekazywanie informacji 
na temat zawartych składników alergennych lub substancji 
pochodzących ze składników alergennych*.

*Zgodnie z nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…)

Przypadek II: pieczywo opakowane
Sprawa komplikuje się w przypadku pieczywa opakowanego, 
w oznakowaniu którego należy uwzględnić wymagania wielu 
aktów prawnych, m.in.: 
- ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia, 
- rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
znakowania środków spożywczych 
- nowymi przepisami rozporządzenia PEiR nr 1169/2011 w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…). 

Przepisy te weszły w życie 13 grudnia 2011 r., jednak na dosto-
sowanie etykiet do nowych wymagań (wyłączając kwestię 
znakowania wartością odżywczą) zostało jeszcze 3 lata, dlate-
go też zastrzeżenia do znakowania podczas kontroli dotyczą 
aktualnie obowiązujących przepisów. Natomiast za niecałe 5 lat 
etykiety będą musiały zawiera również informację o wartości 
odżywczej.   

 pieczywo opakowane i nieopakowane 

    – najczęściej popełniane błędy według IJHARS

  fachowe wyjaśnienia, cenne wskazówki

  przypominamy: zmiany na etykiecie za 3 lata 

na skróty
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Płacimy jak za  

zboże

czyli podstawy dobrej sprzedaży
Marketing kryje się za każdym 
zaplanowanym działaniem, które 
ma nakręcić popyt na konkretny 

produkt lub usługę. Elementy marketin-
gowe mają za zadanie działać jak bodźce 
od pierwszego kontaktu z klientem aż do 
zakończenia procesu sprzedaży, a czasa-
mi nawet po nim. Co ciekawe, zwykle 
największe efekty przynosi zastosowa-
nie najprostszych i klarownych zasad. 
Podstawową zasadą marketingową jest 
4xP (z ang. product, price, promotion, 
place), a więc: produkt, cena, promocja 
i dystrybucja.

Produkt 
Produkt to podstawowy element, który 
sprzedajemy z zyskiem. Przy okazji 
warto zacząć budować markę firmy. Aby 
klienci wracali właśnie po nasz produkt, 
musimy jasno sprecyzować, czym różni 
się od produktów firm konkurencyjnych 
oraz dlaczego jest wyjątkowy. Może 
o jego wyjątkowych składnikach należy 
poinformować konsumenta np. w formie 
ulotki bądź szerszego opisu w menu, 
jeśli konsumpcja odbywa się na miejscu. 
Aby wyróżnić produkt, należy świadomie 

odróżnić go od bezpośrednio zagraża-
jących mu produktów konkurencyjnych, 
a także produktów innych, które stanowią 
dobra substytucyjne (czyli mogą wzajem-
nie się zastępować). 

Produkt jest bardziej złożonym elemen-
tem, niż nam się wydaje. Składa się na 
niego m.in.: 
 jakość i świeżość (co w branży spożyw-

czej jest najistotniejszym elementem), 
 cechy (np. chrupkość, smak, zapach, 

nadzienie, dekoracja), 
 marka (jeśli marka nie jest jeszcze 

znana, warto do wyrobu cukierniczego 
dołożyć czekoladowe logo, a do piekar-
skiego – etykietę), 
 opakowanie (np. specjalne dedykowa-

ne kartoniki z logo przy zamówieniu na 
wynos), 
 rozmiar i kształt (oryginalny rozmiar 

i kształt z pewnością zapadnie klientowi 
w pamięć), 

 wygląd i sposób podania (jeśli konsump-
cja odbywa się na terenie sklepu, warto 
zadbać o wysoką wartość dodaną, jaką 
jest sama ceremonia podania, i wyko-
rzystać ją do budowy marki, np. podając 
produkt na talerzu z nadrukowanym logo 
firmy). 

Wartość dodana podczas sprzedaży 
produktu gwarantuje oryginalność i dobre 
samopoczucie klienta. Kiedy ostatnio 
w jednym z wypoczynkowych kurortów 
zamówiłem kawę o nazwie „Wenus”, 
kelnerka podając ją, powiedziała „proszę, 
oto Wenus dla Marsa”. To sprawiło, że 
restauracja ta wpisała się na stałe w mój 
grafik, gdy odwiedzam tę miejscowość. 

Promocja 
Promocja stanowi podstawowy kanał 
informacji, która powinna dotrzeć do 
interesującej nas grupy docelowej. To 
ona decyduje o powodzeniu w sprzedaży. 

Michał Rusek

Czym kupić klienta? Umiejętnie wywołać i podtrzymać popyt na nasz 
produkt? Wszystko zależy od doboru środków, które skupiają się 
wokół produktu, ceny, promocji i dystrybucji.

4xP

podstawy marketingu
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Płacimy jak za  

zboże

czyli podstawy dobrej sprzedaży

Jeśli klienci nie dowiedzą się o naszym 
produkcie lub promocji, nie pojawią 
się w sklepie i nie wygenerują obro-
tu, którego sobie życzymy. Podstawą 
każdej promocji jest spójność oraz 
dążenie do maksymalnego wypro-
mowania konkretnej oferty, produktu 
lub całej marki. Należy pamiętać, aby 
spójność stanowił również reklamo-
wany produkt wraz z jego wszystkimi 
charakterystycznymi cechami, z tym, 
co klient otrzyma w sklepie. 

Promocja powinna wyróżniać się 
w natłoku wszelakich reklam, a więc 
mimo informacji na temat produktu 
dobrze jest podkreślić jej unikato-
wość, charakter, formę oraz treść. 
Wówczas z pewnością łatwiej zapadnie 
w pamięć klienta, a nawet rozpocznie 
proces kreowania marki. Dla zwięk-
szenia świadomości tego, jak działa 
reklama, serdecznie polecam obej-
rzenie dostępnego w Internecie filmu 
dokumentalnego nakręconego przez 
studentów pt. „Czeski sen”, który 
pokazuje potęgę reklamy, a przede 
wszystkim bezbronność klientów 
wobec jej wpływu.

Cena
Cena stanowi bardzo ciekawy bodziec 
zakupowy. Z reguły klientom zależy, 
aby kupić dany produkt w przystęp-
nej cenie. Niekiedy jednak działa to 
w zupełnie drugą stronę, ponieważ 
gdy klient płaci więcej za wyrób taki 
sam lub podobny, wówczas ma wraże-
nie, że nabywa produkt najwyższej 
klasy, dzięki czemu polepsza własne 
samopoczucie, a czasami nawet jest to 
szansa dla zaspokojenia ego i publicz-
nego pokazania pozycji społecznej. 
Przykład stanowią wpływowi biznes-
meni, traktujący swoje narzędzia 
pracy jako elementy psychologiczne, 
nie mogąc sobie pozwolić, aby na 
ważne spotkanie przyjechać samo-
chodem tańszym niż kilkaset tysięcy 
złotych, a na ręce nie mieć zegarka 
o podobnej wartości przyozdobionego 
diamentami. Zrozumie to każdy, kto 
na takim spotkaniu był, bez względu 
po której stronie siedzi. 

Przekładając tę zasadę na bran-
żę ciastkarsko-piekarską, należy 
pamiętać, aby cenę dopasować do 
segmentu rynkowego, który objęty 
jest promocją. Jeśli nasz produkt jest 
ekskluzywny, na znaczeniu traci fakt, 
w jakiej cenie konkurencja oferuje 
produkty. Jeśli jednak promocja 
obejmuje tańsze produkty, warto 
przeanalizować nie tylko konku-
rencję, ale i dobra substytucyjne. 

Kształtowanie ceny należy oszacować 
na podstawie zakładanego popytu 
i postrzeganej wartości produktu 
przez klientów. Należy odpowiedzieć 
sobie na pytanie: jaką sumę pienię-
dzy będą skłonni zapłacić za produkt 
klienci i ile jest on dla nich wart?  
 
Dystrybucja 
Dystrybucja stanowi sposób dostar-
czenia produktu do klienta. Rozpoczy-
nając kampanię reklamową, należy 
zadbać o maksymalizację jej wyko-
rzystania oraz aby w istotny sposób 
przełożyła się na sprzedaż tam, gdzie 
skierowane są działania promocyj-
ne. Warto przeanalizować obecne 
kanały dystrybucji oraz rozważyć ich 
rentownoś i skuteczność względem 
potencjału rynku. Nieodpowiednia 
dystrybucja pociąga za sobą okre-
ślone konsekwencje organizacyjne 
i finansowe. 
Przy reorganizacji dystrybucji należy 
kierować się:
 zwiększeniem skuteczności dotar-

cia do klienta przy minimalizacji 
kosztów, 
 odpowiednim dopasowaniem zaso-

bów względem potencjału,
 redukcją liczby transakcji 
 wykorzystaniem specjalizacji pośre-

dników. 
Odpowiednia dystrybucja uwalnia 

producenta od kosztów związanych z poszuki-
waniem nabywcy.

Jeśli dystrybucja produktu odbywa się podczas 
sprzedaży bezpośredniej za ladą lub polega 
na odpowiednim serwowaniu produktu przy 
stoliku, zagadnienie ogranicza się jedynie do 
wzorowej obsługi klienta oraz do zaspokojenia 
jego potrzeb. W ten sposób zachowamy wszelkie 
elementy marketingowe, które spowodują, że 
klient znów nas odwiedzi, a nawet zarekomen-

duje nasz punkt swoim znajomym. Pamiętajmy, 
że nadal najsilniejszą formą reklamy jest ustna 
rekomendacja, co oznacza, że zadowolony klient 
opowie o wzorowej obsłudze swoim dwóm 
znajomym, a niezadowolony wyrazi negatywną 
opinię wśród dziesięciu znajomych. 

Słowo na koniec
Marketing nie jest niczym innym jak poinfor-
mowaniem potencjalnych klientów o naszym 
produkcie lub usłudze i wywołaniu popytu, aby 
wiedzieli, że jest on właśnie tym, czego potrze-
bują. Odbiorcy powinni uwierzyć, że oferowany 
produkt stanowi najlepsze rozwiązanie dla zaspo-
kojenia ich potrzeb. Wszyscy pragną kupować 
produkty najlepszej klasy w atrakcyjnej cenie. 
Ponieważ dotyczy to również marketingu, można 
porównać ten proces do „kupowania klientów” 
za cenę niższą niż dochody ze sprzedaży produk-
tu, dlatego zależy nam na zdobyciu klientów jak 
najlepszych przy niskim koszcie inwestycji.  

Należy pamiętać, aby cenę dopasować do segmentu 
rynkowego, który objęty jest promocją. Jeśli nasz produkt 
jest ekskluzywny, na znaczeniu traci fakt, w jakiej cenie 
konkurencja oferuje produkty.

  najlepszy sposób na wyróżnienie produktu 

    i marki – odróżnienie od konkurencji

  siła rzetelnej informacji – klient lubi wiedzieć, 

    dlaczego wybrał Twój produkt 

  wartość dodana – sposób na poprawę 

     samopoczucia klienta 

  ile wart jest Twój produkt, czyli odpowiednia 

     polityka cenowa 

  maksymalne dotarcie do klienta przy 

     minimalnych kosztach 

na skróty
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Po pierwsze, targi nie należą do najwięk-
szych, ale wystawców było aż nadto, żeby 
pogubić się w hali bez nawigacji w postaci 

planu rozmieszczenia poszczególnych stoisk. Po 
drugie, niezaktualizowany program imprez towarzy-
szących targom też powodował małe zamieszanie, 
zwłaszcza wśród dziennikarzy. Ale te niedociągnię-
cia nie zatarły pozytywnego wrażenia. 
Opinie wśród zwiedzających? Szybko się okazało, 
że targi mają swoich zagorzałych zwolenników, 
którym formuła targów przypadła do gustu, jak  
i umiarkowanych malkontentów, których nie 
powaliły na kolana ani same targi, ani oferta 
wystawców. Targi jednak mają swój żywioł,  
a przede wszystkim ludzi z pomysłem, jak tę 
imprezę z roku na rok rozkręcać i robić show.

Expo Sweet

W głosowaniu „Cukiernicza Osobowość Roku 2011”, zorganizowanym przez 
redakcję „Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego”, zwyciężył Bogdan 
Tomczyk, mistrz karmelu. Redakcja przyznała również tytuł „Polska Osobo-
wość Cukiernicza” Januszowi Profusowi.  

Expo SwEEt

Jakie były targi Expo Sweet 2012? A może należałoby zapytać: jakie nie były? Nie były nudne ani 
sztampowe, organizatorzy wysoko zawiesili poprzeczkę, dbając o imprezy towarzyszące. Nie zabra-
kło też paru organizacyjnych wpadek. 

 podnosi poprzeczkę

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Expo Sweet

– Oby wszystkie imprezy targo-
we w Polsce miały taką oprawę 
jak ta. Życzyłbym sobie nie scho-
dzić  poniżej tego poziomu, jaki 
teraz prezentujemy, tylko idźmy 
wyżej. Ja zawsze podnoszę sobie 
poprzeczkę i zawsze dążę do 
celu. Kiedyś sobie powiedziałem, 
że chciałbym zrobić w Polsce 
takie targi z takimi mistrzostwa-
mi cukierniczymi jak w Lyonie. 
Wiem, że oni mają 3 mln euro 
budżetu, my nie będziemy mieli 
nawet 3 mln złotych, ale może 
kiedyś… – komentował Janusz 
Profus tuż po zakończeniu ostat-
nich mistrzostw. Panie Januszu, 
trzymamy za słowo! 

Trzeba przyznać, że konkursy 
zdominowały 3 dni targowe i dla 
wielu ludzi były głównym powo-
dem wizyty. Niemniej jednak 
wystawcy nie narzekali na brak 
zainteresowania. Jak wspomnie-
liśmy, na stosunkowo małej 
powierzchni znalazło się ich aż 
nadto. Prześcigali się w ciekawej 

aranżacji stoisk – zarówno 
maszyn i urządzeń, dekora-
cji, lodowych propozycji na 
czele z mrożonym jogurtem 
– przyciągając wzrok gości 
na różne sposoby. Pod 
kątem nowości nie było 
jednak szaleństwa – tak 
przynajmniej fachowym 
okiem oceniali niektórzy 
technolodzy odwiedzają-
cy targi. O nowościach 
mogli co najwyżej 
mówić dostawcy 
branży piekarskiej, 
oferujący nowe 
mieszanki.

Nasza redakcja 
zapamięta  
4. edycję Expo 
Sweet z innego 
ważnego powodu. 
To były nasze pierwsze, 
a zarazem udane targi. 
Dziękujemy!   
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Za nami IV Lodziarskie Mistrzostwa 
Polski 2012 organizowane przez targi 
Expo Sweet przy wsparciu Maestro 

Czekolady Janusza Profusa z firmy Wedel. 
Motywem przewodnim edycji 2012 była piłka 
nożna. Sześć zespołów przygotowywało lody 
w 4 kategoriach: waniliowe, czekoladowe, 
sorbety oraz autorskie. Trzeba przyznać, że 
zawodnikom nie brakowało ani wyobraźni w 
przygotowaniu ciekawych i zaskakujących 
smaków, ani pomysłów na dekoracje skoja-
rzone z piłką nożną.

Po ciężkich wyborach jury w składzie: Paweł Małecki, Maciej Pięta, Zygmunt Wypych, 
Jacek Sikora, Czesław Dojutrek wyłoniło finałową trójkę.

1. miejsce – Daniel Staroń z Piekarni-Cukierni Raszczyk i Tomasz Podkul  
2. miejsce – Paweł Petrykowski i Łukasz Szumiłowski, Świat Lodów 
3. miejsce – Sylwia Klapec i Krzysztof Klapec z Lodziarni Glorioza.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Mamy nowych mistrzów Polski w lodziarstwie! Daniel Staroń z Piekarni-Cukierni Raszczyk i Tomasz Podkul 
byli bezkonkurencyjni w 3 kategoriach. Wybili się mocno dzięki lodom autorskim o smaku popcornu, które 
jury oceniło najwyżej.

Daniel Staroń i Tomasz Podkul 
mistrzami Polski w lodziarstwie

Radość zwycięzców i ich ekip nie miała 
końca.

„Lody kibica”, „Witaminowy gol”, buty 
piłkarskie – nikt nie miał wątpliwości, 
jaki był temat przewodni konkursu.

Podium IV Mistrzostw Lodziarskich zdominowali panowie. Lody o smaku popcornu Daniela Staronia to najwyżej notowana propozycja 
smakowa. Prawdziwy popcorn posłużył tylko jako dekoracja. 

mistrzostwa Expo swEEt

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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   Karolina Ciesielska nie kryła łez radości. Po raz 
pierwszy wystartowała w „Wystawie tortów okolicz-
nościowych” i od razu zdobyła 1. miejsce. 

Zwyciężyła 
pasjonatka

Karolina Ciesielska nie mogła powstrzymać łez, kiedy 
odbierała puchar, złoty medal i czek w wysokości 3300 zł 
za zwycięstwo w konkursie „Wystawa tortów okolicznościo-
wych”.

Przez trzy dni Expo Sweet można było oglądać wystawę tortów 
okolicznościowych, których w tym roku było zaledwie 7. Tyle 
bowiem dojechało do Warszawy ze zgłoszonych 14 prac. Temat 

tortów był w tym roku podyktowany szaleństwom Euro 2012.  
Zawodowi cukiernicy, a także pasjonaci przygotowali dekoracje zgodnie 
z przewidywaniami: symbole Slavko i Slawek, boisko, charakterystyczny 
kwiat Euro 2012, Stadion Narodowy, piłka nożna, biało-czerwona czapka 
kibica itp. Wśród propozycji jedna praca wyróżniała się bardzo mocno. Tort 
„Leśny mecz” Barbary Ziemby był ironią na kondycję polskiej piłki nożnej.
Jury w składzie: Małgorzata Weber, Ryszard Wawrzyniak, Anna Elsner, 
Agnieszka Gajdanowicz (ubiegłoroczna zwyciężczyni konkursu) oraz Seba-
stian Smydt wystawiło następujące noty:
Karolina Ciesielska, pasjonatka cukiernictwa – 448 pkt 
Jacek Kryszeń, Cukiernia Kryszeń – 439 pkt 
Katarzyna Lubczyńska, pasjonatka cukiernictwa – 336 pkt 
Barbara Ziemba, pasjonatka cukiernictwa – 330 pkt 
Sylwia Niezgoda, Jacek Wojtczak, Cukiernia Gromulski – 293 pkt 
Magdalena Komorowska – 288 pkt 
Michał Rutkowski, pasjonat cukiernictwa – 263 pkt
Publiczność miała odmienne zdanie i wybrała pracę Jacka Kryszenia, 
czyli słodką „Dumę Kibica”.    

Więcej zdjęć z rozdania nagród i prac konkursowych znajduje się 
na www.MistrzBranzy.pl

    Dwa do jednego, czyli dwie pasjonatki 
kontra zawodowiec. 

III miejsce – tort „Fair Play” Katarzyny Lubczyńskiej.

„Duma Kibica” Jacka 
Kryszenia zajęła 2. 
miejsce. Zdecydowany 
faworyt publiczności.  

„Fantazja” Karoliny Ciesielskiej w całej swej 
okazałości.
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Tylko 3 godziny mieli zawodnicy, 
żeby przygotować tort (podpo-
rządkowany oczywiście  tema-

tyce Euro 2012) i deser serwowany na 
talerzu w mało komfortowych warunkach. 
W boksach pod wpływem oświetlenia 
robiło się cieplej i cieplej, wpływając nie 
tylko na zawodników, co na ich prace. W 
tych okolicznościach każdy zespół musiał 
wykazać się dobrym warsztatem, dobrą 
organizacją pracy i zaskoczyć szanowne 
jury smakiem swoich wyrobów. 

Niemały problem mieli też sędziowie, 
którym przyszło oceniać tyle prac (prac, 

które powstawały pod czujnym okiem 
wielu świetnych technologów!). Osta-
tecznie jednak Bogdan Tomczyk, 
Bożena Sikoń, Mieczysław Chojnow-
ski, Leszek Truskolawski oraz Michał 
Kumur wybrali trzy zespoły – najlepsze 
z najlepszych. Cukierniczymi Mistrza-
mi Polski w kategorii Uczeń zostali 
Krystian Walkowiak i Mariusz Górecki 
z Wrześni. Drugie miejsce przypadło 
Iwonie Książkiewicz i Dominice Miernik 
ze Starachowic, a trzecie miejsce zaję-
ły Emilia Zgutka i Natalia Ostrowska z 
Warszawy.   

Pełna relacja na MistrzBranzy.pl

12 zespołów, 24 młodych, ambitnych uczniów i tylko 3 miejsca na podium. To wszystko razem spowo-
dowało, że II Mistrzostwa Uczniów Szkół Cukierniczych przeżyły falę dużych emocji, zaciętej rywalizacji i 
wspaniałego dopingu młodej widowni! 

Września górą!
 II Mistrzostwa Uczniów Szkół Cukierniczych 

Sukces ma wielu ojców – Krystian i Mariusz w 
otoczeniu swoich mentorów i opiekunów.

Zwycięski tort „GOOOLLLLLLL” 
chłopaków z Wrześni

Emocje rosły z każdą godziną, finaliści praco-
wali w pocie czoła, pilnując każdego szczegółu 
swojej pracy, aby zachwycić profesjonalne jury.

Podziękowania dla opiekunów i nauczycieli 
wszystkich uczniów startujących w Mistrzo-
stwach.

Expo SwEEt

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kulisy produkcji

Flash News

Mistrz Branży marzec 201274

Przemysław Kuczora, 
właściciel Cukierni Kuczora z Wrześni

– Bardzo się cieszymy z 
sukcesu naszych uczniów.
Dla Krystiana to nie jest 
pierwszy udział w konkursie 
organizowanym na Expo 
Sweet. W zeszłym roku 
z Patrykiem Ziętkiem był 

bardzo bliski zwycięstwa – 5. miejsce. Tym 
razem wystartował z Mariuszem. Chłopcy 
są uzdolnieni, ale też – co ma niebagatelne 
znaczenie – są odporni psychicznie, zwłaszcza 
Krystian. Ten zawsze jest opanowany do 
samego końca. Mam wrażenie, że obaj 
uczniowie świetnie się uzupełniają: Krystian 
doświadczony i opanowany, Mariusz – pełen 
entuzjazmu i chętny do pracy. Oczywiście za 
ich sukcesem stoją konkretne osoby. Chłopcy 
dużo trenowali w pracowni Zeelandii pod 
okiem świetnego technologa Michała Dorosz-
kiewicza, który pomagał na każdym etapie: 
czyli od opracowania receptur po realizację 
prac. Ćwiczyli również w naszej cukierni, 
korzystając z fachowej pomocy technologa i 
mistrza Marcina Paryska. I co najważniejsze, 
duże wsparcie dała im pani Dorota Kaczma-
rek, dyrektor ZSZ nr 2 we Wrześni, z którą 
osobiście współpracuję od 10 lat. 

Michał Doroszkiewicz, 
wykładowca w Akademii Zeelandia

– Mimo młodego 
wieku wyćwiczyłem 
mistrzów Polski! 
Myślę, że teraz 
przyszedł czas 
na mistrza świata 
– komentował tuż 
po rozdaniu nagród 

uśmiechnięty Michał Doroszkiewicz. 
– Naprawdę warto się dzielić wiedzą 
i doświadczeniem, zwłaszcza z tak 
młodymi ludźmi. Tak jak moi mistrzo-
wie: Bogdan Tomczyk, Paweł Miesza-
ła, Marek Sobkowiak oraz cukiernicy, 
u których odbywałem zagraniczne 
staże, przekazywali mi wiedzę, tak 
ja mogłem przekazać ją Krystianowi 
i Mariuszowi. Bardzo doceniam tych 
chłopaków. Widać, że chcą coś robić, 
potrafią słuchać i rzeczywiście czuło 
się z ich strony pełny szacunek dla 
mnie i mojej wiedzy. Nie chcę przez to 
powiedzieć, że chłopcy bezkrytycznie 
przyjmowali to, co mówiłem – co to, 
to nie. Potrafili zasygnalizować, że 
pewne rzeczy inaczej postrzegają.  
Cieszę się, że wygrali te mistrzostwa, 
bo to dopinguje nie tylko ich do 
własnego rozwoju. Mnie również.

Nagrodę za najlepszy doping drużyny odebrała ekipa 
z Lublina. 80 kg czekolady z firmy Callebaut. Takiego 
dopingu nie powstydziłyby się żadne mistrzostwa 
świata w piłce nożnej!

Wedlowska „fala przyjemności”, muzyka, taniec i tłum rozentuzjazmowanej młodzieży zagrzewającej do walki.

Pierwsze medale rozdane.

Krystian opanowany do samego końca. 
Mariusz – wulkan pozytywnej energii. 
Stworzyli tandem, który świetnie się 
uzupełniał i zwyciężył. Jak sami 
powiedzieli, Michał Doroszkiewicz bardzo 
dobrze ich pokierował.

Sponsorzy ufundowali nagrody w postaci dyplomów, medali oraz blenderów 
KitchenAid. Zwycięzcy zgarnęli nagrodę pieniężna na wyposażenie szkolnej pracowni 
technologicznej. Pozostali uczestnicy zostali obdarowani słodkościami firmy Wedel.  

Fot. Marta Hajda

Kulisy produkcji
xxxxxxxxxxxx

marzec 2012

MistrzBranzy.pl 75



Nowe żelowe nadzienie do 
pączków oraz innych produktów 

nastrzykiwanych po wypieku, dostępne 
w dwóch wersjach: wiśniowe i morelo-
we. Wygodne i proste w zastosowaniu 
o mocno owocowym smaku, klarownym 
wyglądzie i delikatnej konsystencji.

Nowa frużelina powstała ze 
starannie wyselekcjonowa-

nych owoców rabarbaru. Prospona 
zadbała o to, byśmy mogli cieszyć 
się wyjątkowym smakiem letniego 
sezonu przez cały rok. Frużelina® 
rabarbarowa o wysokiej zawartości 
owoców i naturalnym smaku nadaje 
się do deserów, lodów, gofrów, bitej 
śmietany, ciast wypiekanych bezpo-
średnio lub po zamrożeniu oraz dań 
gastronomicznych. 

Gama smaków Frużelina®: malina, 
wiśnia, ananas, borówka amerykań-
ska, brzoskwinia, czarna jagoda, 
zielone jabłko, owoce leśne, truskaw-
ka, żurawina.

Wsady owocowe to produkt 
powstały z odpowiednio przygo-

towanych i rozdrobnionych owoców, 
tworzących gęstą, mocno skoncentro-
waną masę. Widoczne i wyczu- 
walne w smaku kawałki owoców 
nadają naturalną barwę i aromat 
wyrobom lodziarskim i cukierniczym. 
Produkt jest termostabilny. Idealny 
jako składnik mas lodowych, dodatek 
do śmietan oraz kremów budyniowych 
i tłuszczowych oraz jako składnik ciast 
biszkoptowo-tłuszczowych. Dostępne 
smaki: ananas, brzoskwinia, czarna 
porzeczka, cytryna, grejpfrut, gruszka, 
jagoda, jabłkowy, malina, pomarańcza, 
truskawka, wiśnia, zielone jabłko, 
żurawina.

Nowa hala produkcyjNa firmy maSZ Z Gliwic

NowoŚci produktowe Z proSpoNy

W tym roku firma MASZ Gliwice otworzyła swoją 
drugą halę montażową i magazynową. Nowoczesna 

hala funkcjonuje w Gliwicach przy ul. Portowej 4.
Nowy obiekt, oprócz działu montażu i magazynu, ma 
również dział projektów odpowiedzialny za wdrożenie 
wszelkich modyfikacji w produkcji. W wydzielonej części 
hali montażowej prowadzone są profesjonalne remonty  
i serwisy małe, średnie oraz kapitalne dla 
szerokiej gamy maszyn oraz urządzeń 
piekarniczo-cukierniczych. Dodatkowa 
powierzchnia magazynowa zapewnia klien-
tom gliwickiej firmy dostęp do urządzeń  
i części zamiennych od ręki.
W następnym numerze „Mistrza Branży” 
przyjrzymy się nowej hali z bliska.

Więcej informacji 
Przetwórnia Owoców 
i Warzyw PROSPONA Sp. z o.o.

ul. Węgierska 11
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 69 05
fax. 18 444 28 02

e mail: marketing@prospona.com.pl

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kulisy produkcji

Flash News
prosto z rynku

mistrz Branży marzec 201276

W ofercie firmy 
Polmarkus znalazła 

się nowa 40-50% baza do 
produkcji chleba i innych 
wypieków o charaktery-
stycznym smaku i zapachu 
prażonej gryki. Gryka,  
z której produkuje się 
kaszę gryczaną, jest 
bogatym źródłem błonnika, 
białka, węglowodanów  
i składników mineralnych. 
Kasza gryczana jest zdro-
wa i sycąca. Specyficzny 
zapach i smak zawdzięcza 
mące gryczanej i prażonej 
gryce. Jak zapewniają 
technologowie, ta mieszan-
ka zadowoli niejednego 
smakosza. 

Pfahnl specjalnie na 
Wielkanoc wypuścił 

nowy produkt Biszkopt/babka 
piaskowa koncentrat 40% 
do produkcji biszkoptowych 
spodów do tortów, rolad i babek 
piaskowych. Specjalnie dobrane 
składniki zapewniają uzyskanie 
produktu o długiej świeżości.  
W skład mieszanki wchodzą: 
skrobia pszenna, cukier, emu-
lgator (E 472b/E 477/E 471), ser- 
watka w proszku, proszek do pie- 
czenia E450/E 500, olej roślinny.

Więcej informacji 
Pfahnl Polska 
ul Kordiana 60/58a
30-653 Kraków 
tel./fax 12 654 82 30
mail: biuro@pfahnl.pl

W portalu www.MistrzBranzy.pl/plebiscyt 
można znaleźć receptury na babeczki 
biszkoptowe oraz wielkanocną babkę 
piaskową z wykorzystaniem prezentowa-
nego koncentratu. 

Więcej informacji 
Polmarkus Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 62  
44-120 Pyskowice
tel. 32 30 19 100  
fax 32 30 19 169  
email: biuro@polmarkus.com.pl 

Polski producent blach, oraz wyposażenia 
dla przemysłu piekarniczego i cukiernicze-

go, wprowadził do oferty formy i akcesoria do 
wyrobu pralin. Materiał użyty do produkcji form 
to poliwęglan (plastik), który jest bardzo  
wytrzymały i odporny na uderzenia.
Praliny ręcznie robione to sekret niesamowitego 
smaku!

cZekoladowe 
SZaleńStwo 

NowoŚć firmy pfahNl 

paNefit GrycZaNy 
              polmarkuSa  

formy i akceSoria 
do wyroBu 
praliN

MAGOREX
ul. Pienińska 11
68-200 Żary
+48 691 671 872
sklep@magorex.pl

N O W E  P E R S P E K T Y W Y
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13. edycja Konkursu 
o Śląski Znak Jakości
W 13. edycji Konkursu o Śląski Znak Jakości w Bran-
ży Spożywczej udział wzięło 8 producentów z woj. 
śląskiego, z czego branżę piekarsko-cukierniczą 
prezentowały następujące firmy (i produkty): 

Spółdzielnia Usługowo-Handlowa „Jedność” w Bieru-
niu – Ciasto drożdżowe z budyniem i posypką  
Consonni Bartelek SC w Kamyku – Ciasto drożdżo-
we maślane  
„Społem” PSS w Gliwicach – Sernik z brzoskwinią, 
Kokosanki na waflu  
Zakład Piekarniczy „Kłos” Marian Kurzyca w Katowicach – Chleb razowy z kłosa, Ciasto 
drożdżowe z makiem, Chleb wiejski  
„Społem” Siemianowicka Spółdzielnia Spożywców w Siemianowicach Śląskich – Bułka 
poznańska, Chleb zwykły, Chleb zakopiański. 

W naszej branży Kapituła przyznała jedynie wyróżnienia – medal Śląskiego Znaku Jakości 
trafił do „Społem” SSP w Siemianowicach Śląskich za Chleb zakopiański oraz do Zakładu 
Piekarniczego „Kłos” Marian Kurzyca w Katowicach za Chleb razowy z kłosa.
Konkurs ma na celu wyłonić wyroby spożywcze o szczególnie wysokiej jakości oraz regional-
ne wyroby kulinarne i ich producentów. 

Uroczysty finał 13. edycji konkursu odbył się 14 grudnia 2011 r. 

Witold Tabaka

Sól wypadowa 
na talerzu 
Pięciu osobom postawiono 
zarzuty w sprawie sprzedaży 
soli wypadowej. Według 
najnowszych informacji  sól 
była sprzedawana dla branży 
spożywczej aż od 1999 r. 

Środek używany w przemyśle 
chemicznym i energetycznym 
oraz do zasalania dróg trafił 
na nasze stoły. Z informacji 
podanych przez PAP wyni-
ka, że sól wykorzystano 
w branży mięsnej, ale również 
w piekarniczej. Sprawą zajęli 
się dziennikarze TVN24, którzy 
poinformowali, że w tej soli 

mogły znajdować się substan-
cje rakotwórcze. 
Nie ujawniono, które firmy 
skupowały niejadalną sól.  
– To była sól, która nie była 
przeznaczona do spożycia. 
Była kupowana jako odpad, 
a po przepakowaniu była dalej 
sprzedawana jako produkt 
spożywczy – wyjaśniała na 
antenie TVN24 rzeczniczka 
Prokuratury Okręgowej 
w Poznaniu Magdalena Mazur-
Prus. 
Sprawą zajmuje się Prokura-
tura Okręgowa w Poznaniu 
i Centralne Biuro Śledcze.

Źródło: PAP/tvn24.pl

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza nauczycieli 
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu branży piekarniczej, 
cukierniczej i gastronomicznej do udziału w projekcie współfinanso-
wanym ze środków EFS pt.: „Czas na nas – praktyki dla nauczycieli  
i instruktorów praktycznej nauki zawodu”.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji poprzez realizację 
programu doskonalenia zawodowego w wiodących i innowacyjnych 
przedsiębiorstwach w formie praktyk. Dzięki nim wymienisz 

doświadczenia z najlepszymi, poznasz innowacyjne rozwiązania w swojej branży. Prowadzone 
przez Ciebie zajęcia staną się bardziej atrakcyjne dla uczniów.
Przewidywany czas trwania praktyk to 10 dni roboczych w wymiarze 8 godz. dziennie. 
Liczba uczestników w projekcie to 210 kobiet oraz 70 mężczyzn (mile widziani nauczyciele 
powyżej 45. roku życia). 
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. W ramach praktyk zapewniamy: badania zdrowotne  
i ubezpieczenie NNW, wyżywienie, odzież, zwrot kosztów dojazdu, noclegi.
Zainwestuj w siebie i dowiedz się więcej na: www.mirip.org.pl 
email: katarzyna.sokolnicka@mirip.org.pl lub szkolenia@mirip.org.pl
 
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
ul. Smocza 27 w Warszawie 
tel. 22 838 32 11 (wew. 115, 154) 
fax 22 838 35 53

Praktyki dla nauczycieli i instruktorów 
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29 lutego w MAMZ 
odbyło się szkolenie 
z cyklu „Lekcja 
z Mistrzem”. Tym 
razem mistrzem był 
Tomasz Witoszka, 
który poprowadził 
szkolenie poświęcone 
sztuce dekoracji 
tortów, pieczywa 
i deserów. 

Podczas 6 godzin 
„lekcji” prezentował techniki dekoracji przestrzen-
nych wyrobów dostosowany do specyfiki kształ-
cenia zawodowego. Tomasz Witoszek pokazał, jak 
wiele jest płaszczyzn łączących cukiernika, piekarza 
oraz kucharza. Zaproszony mistrz zdradził metody 
produkcji i zaprezentował przykłady dekorowania 
przestrzennego tortów dziecięcych, pieczywa 
zdobionego ciastem martwym oraz bardzo popular-
nych i modnych deserów bankietowych typu shot. 

Dla Tomasz Witoszka, na co dzień zarządzającego 
produkcją jednej z renomowanych, wielopokole-
niowych firm cukierniczo-piekarskich, wcielenie się 
w rolę nauczyciela było zupełnie nowym wyzwa-
niem. Choć osobiście poczuł temperament młodzie-
ży oraz różnorodność i liczebność grupy kursantów, 
ze swego zadania wywiązał się idealnie.

Z innowacyjną koncepcją podejścia do klientów wyszła 
działająca od 20 lat na polskim rynku lodowym firma Soforek. 
W Szamocinie uruchomiła SHOW ROOM – miejsce swobodne-
go wyboru dla klienta.

SHOW ROOM 
został stworzony 
z myślą o kliencie, 
który będzie mógł 
podjąć decyzję 
odnośnie producenta 
lodów, smaków czy 
też maszyny do 

ROOM, 
który robi SHOW

10-14 lutego br. w Zagrzebiu 
trwało prawdziwe święto 
czekolady. Prezentowano 
najlepsze lokalne i między-
narodowe marki, czekolady, 
najnowsze trendy w produkcji 
czekolady oraz wyroby 
tradycyjne z czekolady.

Ludzie jedli, pili, co niektórzy 
rzeźbili... Podczas Festiwalu 
chorwaccy studenci z Uniwer-
sytetu Sztuki przygotowywali 
rzeźby z 250-kilogramowych 
bloków czekolady, które 
dostarczyły miejscowe zakłady 
cukiernicze. Tematem prze-
wodnim rzeźb była opowieść 
o „Alicji w Krainie Czarów”. 
Prace artystów powstawały 
w temperaturze -12°C. Festi-
wal zakończył się wielkim 
miażdżeniem dzieł i rozdaniem 
kawałków czekolady widzom.

Więcej zdjęć, które nade-
słała Zorica Živković 
Farina, publikujemy na  
www.MistrzBranzy.pl. 

Czekoladowy zawrót głowy3 wymiary dekoracji

produkcji lodów. Dzięki temu klient szybko zweryfikuje dostępne 
na rynku produkty oraz poradzi się w kwestii wyboru najlepszych 
na rynku rozwiązań. Tylko tutaj można testować najnowsze 
urządzenia dostępne na rynku firm: Gel-Matic, Electro Freeze, 
Sachart, Silex, Juka, Hendi, Herb-Ice. A także sprawdzić proszki 
lodowe takich firm, jak: AKO, Comprital, Dylex, Emix, Komages, 
marka własna Soforek, Maspex.

SHOW ROOM w Szamocinie to jedyne miejsce w Polsce, gdzie 
klienci rozpoczynający działalność w branży lodowej uzyskają 
pomoc oraz doradztwo techniczne w zakresie zaprojektowania 
lokalu, wsparcia marketingowego związanego z otwarciem punktu 
oraz pełną fachową obsługą. Jak zapewnia firma Soforek, wizyta 
w SHOW ROOM umożliwi klientom spojrzenie na biznes lodowy 
z szerszej perspektywy.

Koncept powstał we współpracy z ww. firmami, które udostępniły 
maszyny oraz komponenty po to, żeby klient sam zadecydował, 
jaki produkt najbardziej mu odpowiada. 
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Awantura o kołocz śląski trwa już od końca zeszłego roku. Nic nie dało 
rybnickie spotkanie 13 lutego br., w którym uczestniczyli śląscy piekarze, 
cukiernicy i Beniamin Godyla z Konsorcjum Producentów Kołocza Śląskiego 
na Opolszczyźnie.

Nie wzruszyły śląskich 
piekarzy i cukierników 
słowa Beniamina Godyli 
z Konsorcjum Producentów 
Kołocza Śląskiego na 
Opolszczyźnie o trudach 
uzyskania unijnego 
certyfikatu na kołocz śląski 
(Chronione Oznaczenie 
Geograficzne), które zajęły 
prawie 4 lata. Natomiast 

mocno zdenerwowały ich przedstawione warunki wstąpienia do Konsorcjum 
i uzyskania certyfikatu, który uprawnia do produkcji kołocza. Śląscy rzemieśl-
nicy nie ukrywali niezadowolenia i wszyscy jednoznacznie orzekli, że jest to 
kolejne niepotrzebne wyciąganie pieniędzy od producentów, zwłaszcza że ich 
koszty pośrednie są coraz większe. W zdenerwowaniu pytano zaczepnie, czy 
na śląską roladę, modro kapusta i czorne śląskie kluski też będą potrzebne 
certyfikaty.
Rzemieślnicy bezpardonowo orzekli, że nadal będą piekli kołocz po swojemu, 
według własnych wypróbowanych receptur, bo najważniejsze jest zadowole-
nie klienta. Beniamin Godyla całą dyskusję, której towarzyszyły duże emocje, 
skwitował jednym zdaniem: – Niech piekarze, cukiernicy w Rybniku pieką 
sobie kołacz weselny, rybnicki czy inny, ale muszą pamiętać, że produkcja 
kołocza śląskiego bez certyfikatu pociągnie konsekwencje finansowe.

SweetTarg 
2012 – trzecia 
odsłona w  
historii targów

III Śląskie Targi Cukiernictwa, Piekarnictwa 
i Lodziarstwa SweetTARG 2012 odbyły się 
w dniach 4-6 marca w Katowicach.

Trzy dni targów były świetną okazją do rozmów 
z ludźmi z branży – rzemieślnikami, specjalistami, 
producentami oraz dostawcami. Największa na 
południu impreza o tej tematyce przyciąga, jak 
co roku, nowościami rynkowymi i premierami 
na kolejne sezony. Wielu wystawców, interesu-
jący program konferencji, pokazów technologii 
i konkursów, przyczynia się bez wątpienia do 
rosnącego z roku na roku zainteresowania 
zwiedzających.

Organizator
Centrum Targowe FairExpo Sp. z o.o. 
www.sweettarg.fairexpo.pl

Więcej o targach SweetTARG 2012 przeczytasz  
w portalu www.MistrzBranzy.pl
oraz w kolejnym numerze Mistrza Branży.

Awantura o 
kołocz śląski

Nasza redakcja poprosiła Edwarda Szwedę, dyrektora Izby Rzemieślni-
czej w Rybniku, o opinię i własne spostrzeżenia po spotkaniu. Dyrektor 
w liście do naszej redakcji zwrócił uwagę na parę punktów, które 
najbardziej budzą jego wątpliwości:
– bycie członkiem Konsorcjum nie jest równoznaczne z uzyskaniem 
certyfikatu,
– o certyfikat przedsiębiorca musi się starać w Wojewódzkim Inspekto-
racie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu,
– wdrożenie chronionego oznaczenia geograficznego na kołocz było 
finansowane ze środków unijnych z pełnym zaangażowaniem Marszałka 
Opolskiego, jednym słowem finanse powoli wracają poprzez Woje-
wódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
w Opolu.
A więc kto zarabia? – pyta retorycznie Edward Szweda. – Co ma z tego 
rzemieślnik, który przez pokolenia piekł śląski kołocz? Czy to kolejny 
sposób, aby wyciągnąć jeszcze coś z naderwanej kasy rzemieślnika 
– dodał na koniec Edward Szweda.

Piotr Burzawa i Krzysztof Wysłucha, czyli 
starcie Mistrzów pierwszego dnia targów.
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11 stycznia br. w „Kawiarni-
Cukierni” Wincentego Wolaka 
we Wrocławiu odbył się etap 
wojewódzki XVII Ogólnopol-
skiego Turnieju na Najlepszego 
Ucznia w Zawodzie Cukiernik 
i Piekarz dla województwa 
dolnośląskiego. Organizatorem 
był Dolnośląski Cech Piekarzy 
i Cukierników we Wrocławiu. 
Jury wyłoniło zwycięzcę, 
został nim Bartosz Cuper 
– ZSZ nr 5 we Wrocławiu. 

Trwa rekrutacja na bezpłatne i profesjonalne praktyki dla 
kadry dydaktycznej, czyli nauczycieli zawodu, instruktorów 
praktycznej nauki zawodu kucharz i pokrewnych oraz 
techników technologii żywności i pokrewnych. Projekt 
Doskonalenie „Chlebem Powszednim” Nauczyciela Zawodu 
zapewnia teorię na wysokim poziomie oraz praktykę w 
przedsiębiorstwie piekarsko-cukierniczym. 

 

Projekt obejmuje spotkania diagnozujące organizowane 
w Pomorskiej Akademii Kulinarnej i 10-dniowe praktyki 
w przedsiębiorstwie piekarsko-cukierniczym, należącym 
do znanego mistrza piekarza i cukiernika Mirosława 
Łęczyckiego. Priorytetem Projektu jest wypracowanie 
wspólnie z przedsiębiorcami i szkołami nowego podej-
ścia do nauczania praktycznego. Podczas Projektu 
uczestniczki i uczestnicy, pod czujnym okiem ekspertów, 
wzbogacą swój warsztat pracy, aby ich uczniowie zdobyli 
odpowiednie przygotowanie do podjęcia pierwszej pracy 
i osiągania tytułów mistrza sztuki kulinarnej i piekarsko-
cukierniczej. 

Organizatorzy zapewniają: 
– bezpłatne praktyki, 
– bezpłatny nocleg i wyżywienie, 
– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypad-
ków, 
– profesjonalny strój z logotypami projektu, 
– atrakcyjny czas wolny spędzony na zwiedzaniu uroków 
serca Warmii i Mazur. 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji 
na stronie Projektu www.doskonaleniechlebem.pl

Już w kolejnym wydaniu, a także w portalu www.
MistrzBranzy.pl opublikujemy rozmowę z pomysłodaw-
cami projektu: Mirosławem Łęczyckim i Krzysztofem 
Szulborskim.

Akademia PFPŻ ZP – jakość 
i bezpieczeństwo żywności

Tematyka obejmuje m.in. zagadnienia: 
– Bezpieczeństwo żywności
– Zmiany prawne dot. dodatków do żywności
– Aromaty, dodatek witamin i składników mineralnych
– Nanotechnologia w przemyśle spożywczym
– Zarządzanie ryzykiem

Termin i miejsce: 
18-20 kwietnia 2012 r., Hotel LAMBERTON,  
ul. Poznańska 492, 05-850 Ołtarzew 
20% rabatu przy rejestracji do 30 marca 2012 r.
Więcej informacji: www.pfpz.pl 
Monika Jonczak, Dyrektor ds. Marketingu, 22 830 70 55, 
e-mail: m.jonczak@pfpz.pl
Harmonogram konferencji dostępny również 
na www.MistrzBranzy.pl

Twój chleb powszedni, 
nauczycielu

W oczekiwaniu na 
XVII Ogólnopolski Turniej na Najlepszego 
Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

Mistrz Branży poleca

Bartosz Cuper ZSZ nr 5 we Wrocławiu 
demonstruje swoją zwycięską pracę

Imprezą towarzyszącą była pierwsza transgraniczna rywalizacja uczniów 
w zawodzie piekarz. Do boju stanęli uczniowie z Drezna oraz uczniowie 
z województwa dolnośląskiego. Prace oceniała międzynarodowa komisja.
Więcej informacji na www.MistrzBranzy.pl oraz w następnym numerze 
poradnika „Mistrz Branży”.

Nasza redakcja objęła patronat medialny nad 
finałem XVII Ogólnopolskiego Turnieju na  
Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik  
(16-18 kwiecień 2012 r.)
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Czyżby Joanna Klimas-Profus minęła 
się z powołaniem? Czekoladowa 
kreacja wzbudziła podziw niejednej 
projektantki mody. 

fot. AnnA KAniA

Rzeźba w czekoladzie
Drugiego dnia targów Expo Sweet w boksach konkursowych pojawili się najlepsi cukiernicy z całego 
kraju. Miał być konkurs, ale zrobił się pokaz ze względu na nieoczekiwany finał…

Mimo że temat Euro 2012 nadal 
obowiązywał, nie wszyscy uczest-
nicy potraktowali go dosłownie, 

a w każdym razie bardzo dowolnie. I ta 
mała uwaga dotyczy pań działających w 
pojedynkę, czyli Bożeny Sikoń i Joanny 
Klimas-Profus. Pani Bożena namalowała 
bowiem portret dziewczyny stojącej 
za bramką (!), a cały obraz oprawiła w 
ramę z białej i ciemnej czekolady. Nato-
miast Joanna Klimas-Profus przedstawiła 
czekoladową suknię, złożoną z gorsetu i 
1000 piór ręcznie zrobionych. Jak przy-

stało na kompletny ubiór projektantka 
dobrała gustowny czekoladowy dodatek 
– własnoręcznie zrobioną torebkę. 

Pozostali uczestnicy pokazu, w więk-
szości panowie, wykazali się prawdziwą 
duszą kibica. Maciej Pięta i Ryszard 
Wawrzyniak z Cukierni Kachlicki w 
Grodzisku Wielkopolskim wymuskali 
obelisk ozdobiony w twarze krzyczące 
kibiców, maskotki Euro 2012 Sławka 
i Slavko i majstersztyk, czyli piłka i 
buty piłkarskie. Spod wprawnych rąk 
Aleksandry Sowy, Pawła Małeckiego i 
Mariusza Buritty wyszedł 3-piętrowy 
tort na stelażu z czekolady. Niewątpliwą 
jego ozdobą były wierne kopie kwiatów 
z logo Euro 2012. Zamiast Slavko i Sław-
ka pojawiły się Ola i Olga. 

Daniel Staroń, aktualny mistrz Polski 
lodziarstwa, z czekoladą radzi sobie 
równie świetnie, jak z lodami. Jednak 
tym razem miał utrudnione zadanie 

– działa sam, a na domiar złego pomylił 
pojemniki z przygotowaną rzeźbą i na 
miejscu okazało się, że wszystko musi robić 
od początku. W boksie uwijał się jak mało 
kto, naprędce przygotowując czekoladową 
rzeźbę przedstawiającą fanfary i piłki. 

Dużo mniej szczęścia miała ostatnia załoga 
Sylwii Niezgody i Jacka Wojtczaka, która 
dużo pracy włożyła w przygotowanie rzeźby 
z orłem i skrzydłem husarskim. Pod wpły-
wem ciepła praca rozpadła się na kawałki. 
 W tej sytuacji organizatorzy podjęli decy-
zję o zmianie zasad konkursu, który tym 
samym stał się pokazem.    

Expo SwEEt

fot. MArlEnA tKAczyK

Zanim czekolada nie wytrzy-
mała wysokiej temperatury, 
orzeł dumnie patrzył.

Obelisk kibica pochłonął 35 kg. Ta praca powstała przez przypa-
dek, bo przez przypadek Daniel 
Staroń pomylił pudła w pracowni.

74 cm x 55 cm – taki rozmiar miał obraz 
wykonany przez Bożenę Sikoń. Sama 
oprawa pochłonęła prawie 8 kg czekolady.
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Wystarczy założyć konto w portalu 
www.MistrzBranzy.pl

dla piekarni 
dla cukierni 
dla lodziarni

Darmowa 
3-miesięczna 
prenumerata

  Szybka i prosta rejestracja w portalu MB zapewnia:

  bezpłatny wpis do Katalogu firm 

  bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń drobnych

  udział w konkursach i plebiscytach z nagrodami

  bezpłatne otrzymywanie newslettera z najnowszymi informacjami

  bezpłatny dostęp do forum

  bezpłatny dostęp do wiedzy i receptur

  możliwość otrzymania bezpłatnej trzymiesięcznej 
     prenumeraty poradnika drukowanego "Mistrz Branży"

Portal oraz poradnik drukowany 
dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

w przypadku pytań służymy pomocą
kontakt do redakcji MB

asystent projektu
Barbara Wichary

tel. 32 729 96 80
fax 32 729 96 70

mail: prenumeratamb@MistrzBranzy.pl

w w w. M i s t r z B r a n z y . p l

Mistrzbranży

konkretny fach

Wywiad z Jerzym Bartnikiem

Profesjonalny portal
www.MistrzBranzy.pl

Zapraszamy na nasze 
 stoiska na targach

Expo Sweet - Warszawa stoisko 7
SweetTarg - Katowice stoisko 49

Nowoczesny poradnik dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Młode 
talenty na

Expo Sweet 
2012 

Informuj klienta:
Warto jeść 
pieczywo 

Liczy się

s.68

www.mistrzbranzy.pl

styczeń-luty 2012

s.58

Receptury
wielkanocne

s.58-62

Jak uzyskać
świeżość 

chleba 
s.40

Z pokolenia
na pokolenie

Łagodna konfrontacja

Mistrzbranży

Interaktywny portal
www.MistrzBranzy.pl

Mniej soli dla 
zdrowia s.38

Tajniki słodkiej 
stewii s. 47

Nowoczesny poradnik dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

www.mistrzbranzy.pl

marzec 2012

Prosto z Expo Sweet
s. 70






