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Szukając

najlepszych rozwiązań
Jakie są trzy podstawowe problemy naszej branży? Według Jarosława Gajdy
to: rozrastające się dyskonty, szara strefa oraz brak promocji pieczywa. Ten
ostatni wątek stał się oczkiem w głowie nowego przewodniczącego Krajowej
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Rady Piekarstwa i Cukiernictwa. Dyskusje w branży i lobbing w pojedynkę

SALON PRZEMYSŁU
PIEKARSKIEGO I CUKIERNICZEGO

połączenia interesów z rolnikami oraz młynarzami. Jak zorganizować tak duże

na rzecz promocji pieczywa trwają nie od wczoraj. Teraz przyszedł czas na
konkrety, a przede wszystkim na współdziałanie piekarzy w Polsce, a nawet
w całej UE. Zjednoczyć siły w dążeniu do jednego celu odnosi się również do
przedsięwzięcie? Kogo zaangażować w plan przywrócenia pieczywa do roli
pierwszoplanowej w diecie? Czy warto otworzyć branżę na zewnątrz? O tym

O G E Z C I N R E I K U C I O G E I K S R A K E IP
więcej w Rozmowie Mistrza Branży.

Czy taka kampania informacyjno-promocyjna w ogóle przynosi spodziewane
skutki społeczne? Krystyna Chojnowska z Krajowego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” może mieć wątpliwości, o czym pisze

Dołącz do grona wystawców:

w felietonie „Sprzedawca, klient i promocja”. Według autorki, konieczne są
nowe metody docierania do klienta z wiedzą o tym, co zdrowe i dobre dla jego
organizmu. Stąd pomysł na promocję w miejscu sprzedaży, gdzie kluczowym
elementem jest sprzedawca. To sprzedawca powinien przekazywać klientom
argumenty o prozdrowotnych zaletach pieczywa, potwierdzonych zarówno

AMPERO

w publikacjach naukowych, jak i pozyskanych od doświadczonego piekarza

A.N.T

czy technologa.
BYSTRY

Przy okazji warto też rzetelnie informować konsumentów o stosowanych
dodatkach do żywności, jak wynika z naszej dyskusji na temat czystej

ERREMME

etykiety. Trzeba przyznać, że pierwsze nieocenzurowane forum na ten temat
przyniosło ciekawe spostrzeżenia. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi od wszystkich grup docelowych. Głównie dotyczy to rzemieślników, którzy do nowinek
oferowanych przez producentów mieszanek zawsze podchodzą z dystansem.
W nieformalnych rozmowach mieli oni jednoznaczną i w zdecydowanej więk-
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szości negatywną odpowiedź w sprawie. Bez prawa do publikacji. Organizacje

MULTIV
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chroniące konsumentów trzymały się kurczowo zasad etykietowania. Nie da
Q4YOU
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TEPRO

się ukryć, że forum zdominowali dostawcy dla naszej branży, ale to wcale nie
umniejsza wagi dyskusji.
Zarówno duża aktywność producentów mieszanek, jak i zdystansowanie
rzemieślników już daje pewien obraz. To pokazuje, w czyim interesie leży
propagowanie produktów z „czystą etykietą”, kto zrobił z tego chwyt marketingowy. Ale czy to dyskredytuje czystą etykietę jako taką? Zanim odpowiemy

 

  

  



  

na to pytanie, warto przeczytać forum czystej etykiety i pamiętać, że – czy
tego chcemy, czy nie – wybory konsumentów mogą mieć decydujący wpływ
na wybory producentów. Wpływ, który może się rozłożyć w czasie.

www.polagra-tech.pl
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, tel. +48 61 869 20 00

Życzymy pożytecznej lektury i zapraszamy do kolejnego plebiscytu. Tym razem
ruszamy z Sezonem na Lody!

Autorzy

„Mistrza Branży”
czyli kto m.in. dla nas pisze

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.

Mariusz Dyka

Joanna Terelak-Subramanian

doświadczony specjalista oraz szkoleniowiec z

HACCP, GHP i GMP zna od podszewki. Opracowuje i

zakresu ochrony środowiska, geolog. Na co dzień

wdraża systemy bezpieczeństwa żywności,

urzęduje w Starostwie Powiatowym w Gliwicach,

prowadzi audyty, szkoli. Doświadczenie pozwoliło jej

gdzie pełni funkcję naczelnika Wydziału Ochrony

stworzyć innowacyjną platformę

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz geologa

www.haccponline.pl, żeby pokazać, że wdrażanie tych

Krzysztof Wysłucha
oraz Piotr Burzawa

Andrzej Kujawiński
w branży działa od 15 lat. Zaczynał jako specja-

powiatowego. Jest też przewodniczącym Komisji

systemów w MŚP branży spożywczej nie musi być

tandem, który tworzy silne wsparcie „Małej Akademii

lista ds. technologii w dużej piekarni, następnie

Ekologii, działa w: Komisji Geologii i Górnictwa przy

ani uciążliwe, ani kosztowne. Jest współwłaścicielką

Mistrzostwa Zawodowego”, teraz wesprze „Mistrza

przez 13 lat czuwał nad rozwojem nowych

Śląskim Związku Gmin i Powiatów, w Prezydium

firmy Now-Act Consulting. Od blisko 10 lat działa w

Branży”. Krzysztof Wysłucha jest mistrzem cukierni-

produktów w Zeelandii, gdzie specjalizował się

Rady Regionu Wodnego Górnej Odry w Gliwicach

Komitecie Technicznym ds. Mikrobiologii Żywności przy

czym i piekarniczym z wieloletnim doświadczeniem,

w substancjach dodatkowych dla przemysłu

oraz w Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania

Polskim Komitecie Normalizacyjnym, jest członkiem

który ukończył Politechnikę Śląską na Wydziale

piekarskiego, głównie w zakresie enzymów. Teraz

na Środowisko w Katowicach. Wolny czas dzieli

Rady Nadzorczej Krajowej Izby Gospodarczej

Organizacji i Zarządzania. Razem z ojcem prowadzi

na własny rachunek eksperymentuje z różnego

między rodzinę, ogrodnictwo i pasję gotowania.

„Przemysł Spożywczy”.

piekarnię w Rybniku. Piotr Burzawa to doświad-

rodzaju zakwasami piekarskimi, dlatego naszych

czony cukiernik, laureat Pucharu Lesaffre, który

czytelników wprowadzi w tajniki smaku, zapachu,

na co dzień kieruje produkcją w Piekarni-Cukierni

świeżości pieczywa w oparciu o procesy fermen-

Michał Rusek

Anna Sacharczuk

Wocławek w Katowicach. W „Mistrzu Branży” będą

tacji i naturalne składniki żywności. Nacisk kładzie

kiedy nie zajmuje się marketingiem czy zarządza-

to nasza specjalistka od czekolady, a dokładnie od

nie tylko propagować ideę MAMZ, ale też zajmą się

na czystą etykietę, naturalny charakter chleba,

niem, to bawi się fotografią… reklamową. Naszym

pralin. Na co dzień komponuje nowe czekoladowe

recepturami, nie zawsze tradycyjnymi.

pełnego smaku i długiej świeżości.

czytelnikom da się poznać jako rzutki spec, który

smaki, nadzienia oraz praliny w Dziale Rozwoju

bezkrwawo rozprawia się z demonami marketin-

Nowego Produktu w międzynarodowej firmie z

gu, pokaże, jak można korzystnie (marketingowo)

ponad 150-letnią tradycją. Pracę z czekoladą,

zmieniać mniejsze czy większe piekarnie i

pralinami i cukierkami do żucia rozpoczęła w

Piotr Ławrowski

Michał Kociszewski

jego przygoda z czekoladą zaczęła się jeszcze

od 17 lat związany z branżą dodatków do żywności,

cukiernie, a nawet poda przepis na idealną firmę.

2006 r. Podczas wakacyjnych wojaży zagląda do

na studiach, kiedy w czasie wakacji w jednej z

propagator wszystkiego, co naturalne. Zaczynał od

Branżę piekarsko-cukierniczą zna jak mało kto

lokalnych sklepów, oczywiście na półki z wyrobami

kolońskich cukierni ręcznie dekorował czekoladki.

aromatów spożywczych w firmie Pollena-Aroma,

- doświadczenie zyskał w Dziale Marketingu

cukierniczymi, gdzie szuka ciekawych smaków,

Dziś, podobnie jak Anna Sacharczuk, kreatywnie

obecnie pod szyldem firmy Etol doradza producentom

firmy Credin Polska Sp. z o.o. Obecnie działa na

wzorów i pomysłów do własnej pracy, a raczej

pracuje nad nowymi wyrobami czekoladowymi w

przetwórstwa spożywczego i przekonuje do natu-

własną rękę, zaczął też pisać do „Mistrza Branży”.

pasji. Ukończyła technologię żywności i żywienia

międzynarodowej firmie. Produkcja pralin w warun-

ralnych dodatków smakowych. Absolwent Wydziału

kach przemysłowych nie ma przed nim tajemnic i

Chemicznego PW, Wydziału Zarządzania i Marketingu

tym właśnie będzie się zajmował na łamach „Mistrza

WSZiP, a przede wszystkim doktor nauk ekonomicz-

Wioletta Bogusz-Kaliś

Justyna Gul

Branży”. Absolwent Wydziału Nauk o Żywności i

nych na Wydziale Ekonomii SGGW. W wolnym czasie

z wykształcenia dietetyczka, z wyboru specjalistka

dziennikarka, która specjalizuje się w tematach zwią-

Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

instruktor w stopniu harcmistrza, pasjonat fotografii.

ds. bezpieczeństwa żywności. W Instytucie

zanych z biznesem, marketingiem i zarządzaniem;

Żywności i Żywienia opiniowała suplementy diety,

prywatnie miłośniczka dobrej literatury i nowych

później opiniowała akty prawne polskie i UE

smaków. Justyna na bieżąco będzie informować
i doradzać w kwestiach ZUS-u i efektywnego

Agata Kondrat

Szymon Konkol

człowieka na Akademii Rolniczej w Szczecinie.

czekolada zdominowała jej pracę zawodową.

ma wszelkie kwalifikacje, żeby być cukiernikiem, na

dotyczące żywności. Brała też udział w pracach

W międzynarodowej firmie produkującej różne

dobrą sprawę mógłby przejąć schedę po dziadku

Komisji Europejskiej w zakresie nowej żywności.

zarządzania firmą na łamach naszego poradnika, a

wyroby czekoladowe opracowuje receptury i wpro-

i mamie oraz poprowadzić własną cukiernię, ale

Od dwóch lat pracuje w firmie Jars Sp. z o.o.,

także w portalu „Mistrz Branży”. Ponieważ hoduje w

wadza nowe produkty do produkcji. Nadzoruje

wolał zostać nauczycielem. Można go spotkać

gdzie dała się poznać jako dobry szkoleniowiec.

sobie mola książkowego, w ramach „Biblioteki MB”

również procesy konszowania i przygotowywania

w szkole w Żorach, Jastrzębiu Zdroju i Rybniku.

Zmiany na etykiecie, zagadnienia nowej żywności

zajmie się wyszukiwaniem i podsuwaniem naszym

mas czekoladowych i czekoladopodobnych. Niema-

Autor wielu publikacji z zakresu technologii, ciętych

to jej chleb powszedni. Autorka licznych publikacji

czytelnikom ciekawych tytułów, nie tylko z zakresu

ło czasu spędza także przy procesach formowania

felietonów, ale przede wszystkich pomysłodawca

w czasopismach branżowych.

technologii.

tabliczek czekolady z różnymi dodatkami oraz

wirtualnego tworu, czyli MAMZ. Człowiek, który ma

różnego formatu. Nietrudno się domyślić, czym

100 pomysłów na minutę, pojawił się również na

zajmie się w naszym poradniku.

naszych łamach.

Jarosław Żabówka

Jakub Klewaniec

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w

od 5 lat działa w branży profesjonalnego utrzymania

tworzeniu i wdrażaniu polityki bezpieczeństwa

czystości, pierwsze poważne doświadczenie zdobył na

danych osobowych w administracji publicznej

praktykach dla studentów w ramach programu CIEE

i przedsiębiorstwach prywatnych. Na co dzień

Internship, odpowiadając za utrzymanie czystości i

administrator bezpieczeństwa informacji, audytor

służbę pięter w The Pines Resort w Bass Lake w Kali-

normy ISO 27001 i menadżer systemów infor-

fornii. Obecnie jest menadżerem sprzedaży Horeca w

matycznych. Popularyzuje zagadnienia ochrony

firmie Voigt. Autor licznych artykułów i felietonów na

danych osobowych, aktywnie uczestnicząc w

temat czystości dla czasopism branżowych. Absolwent

budowaniu polskiej społeczności administratorów

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Wyższej Szkoły

bezpieczeństwa informacji. Współorganizator

Ekonomii i Administracji w Bytomiu na Wydziale Nauk

„Internetowych Spotkań ABI”.

Społecznych.

Aneta Marciniak

Marzena Miodońska-Winkler

jako doświadczony dietetyk i żywieniowiec wie

nasz dyżurny psycholog, psychoterapeuta,

wszystko o roli żywności i jej wpływie na zdrowie

doradca zawodowy i trener w jednej osobie.

człowieka. Dla nas będzie się zajmować zagadnie-

Zadba nie tylko o psyche, ale też o somę naszych

niami związanymi oczywiście ze spożyciem pieczywa,

czytelników, podpowiadając, np. jak rozładować

jego wartościami zdrowotnymi oraz surowcami, z

stres. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, biegły

jakich powstaje. Na bieżąco śledzi trendy w spoży-

sądowy. Zainteresowania zawodowe to: terapia

waniu pieczywa w odniesieniu do współczesnych

rodzin, psychologia sądowa, prowadzenie szkoleń,

zaleceń żywieniowych. Ukończyła SGGW na kierunku:

rzeźba.

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.



Marzena Rutkowska-Kalisz
poznanianka, dziennikarka z 30-letnim doświad-
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część naszych obrotów. Ale to jeszcze nie
było złe, bo konkurencja stymuluje człowieka do pracy.

3
fot.

MB: W takim razie co teraz dzieje się
groźnego?
JG: Supermarkety czy dyskonty mają tak
dużą siłę, że od kilku lat „z marszu” przejmują rynek i nie dają szans mniejszym
podmiotom. Dzieje się tak, ponieważ mali
przedsiębiorcy, w tym rzemieślnicy, są w
tym starciu słabszym podmiotem, postawionym z góry na gorszej pozycji. Wynika
to z dysproporcji sił (ekonomicznych) każdej
ze stron. Co gorsza, informacje o kolejnych
otwarciach supermarketów w Polsce są
podawane w mediach jak objawienie. Ten
brak świadomości społecznej co do dalszych
konsekwencji takiego stanu rzeczy bardzo
mnie smuci.
Gdy markety wchodziły do Polski, nie
obowiązywało żadne prawo, które by tę
kwestię regulowało, i gdyby wszystko było w
porządku, to do dzisiaj zapewne nie byłoby
ustawy ograniczającej powierzchnię supermarketów do 2000 mkw. Może nadszedł już
czas, by wzorem innych państw pójść trochę
dalej. Wtedy lokalne firmy rodzinne miałyby
szansę przetrwać.

priorytety

Jarosława Gajdy

R afał HeRman

O rodzinnym Radomiu mówi, że jest
zamarkecony. Boli go, że w naszym
społeczeństwie jest przyzwolenie na
szarą strefę. Ale najważniejszą sprawą dla
Jarosława Gajdy jest promocja pieczywa.
Ma na to zaledwie dwa lata jako przewodniczący Krajowej Rady Piekarstwa
i Cukiernictwa.
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Mistrz Branży: Już w marcu, po przyjęciu funkcji przewodniczącego w KRPiC, wymieniał Pan 3 główne problemy branży.
Rozrost dyskontów, szara strefa oraz brak promocji pieczywa. Jak chce Pan walczyć z pierwszą plagą: dyskontową
konkurencją?
Jarosław Gajda: Działamy zgodnie z celami Rady, dla realizacji
których została ona powołana, a są nimi: reprezentowanie interesów
branży poprzez udział w pracach krajowych, jak i unijnych instytucji,
w których ustalane są prawa i przepisy dotyczące bezpieczeństwa
żywności, form wspierania przedsiębiorstw, polityki podatkowej, etc.
Tu nie chodzi o walkę, ja tylko zwracam uwagę na problem. Kiedy w
latach 90. zaczęły wchodzić markety, zabrały część naszych klientów,

MB: Ale supermarkety czy dyskonty to
też dobrzy odbiorcy dla wielu piekarń.
JG: Dodajmy: większych piekarń. Oczywiście są i tacy przedsiębiorcy, którzy rozwijają
się wraz z powstawaniem kolejnych dyskontów, ale kosztem tych, którzy tracą pracę.
Możemy się przerzucać argumentami, kto
na tym traci, kto zyskuje, co jest lepsze, co
gorsze, możemy tak robić w nieskończoność,
bo brakuje nam najważniejszej podstawy:
określonego modelu handlu w Polsce. Dopóki tego nie określimy, dopóty będziemy mieli
wolną amerykankę.
Boli mnie też to, że jako społeczeństwo, jako
państwo nie potrafimy walczyć o swoje miejsca pracy i o swoją klasę średnią, czyli m.in.
rzemieślników. Co innego, jeżeli piekarz traci
rynek zbytu z własnej winy, a co innego, gdy
mamy sytuację niekontrolowanego rozrostu
sieci dyskontów. Nie chcę być złym prorokiem, ale według mnie, pozwalając na to,
by markety coraz bardziej nas okupowały,
wchodziły do każdego zakątka miasta, na
własne życzenie zrujnujemy gospodarkę,
która opiera się na małych i średnich przedsiębiorstwach.

MB: Do tego dochodzi jeszcze
nieuczciwa konkurencja szarej
strefy. Jerzy Bartnik powiedział
Panu, że nie rozwiąże za Was
waszych spraw. Jak zatem poradzić sobie z tym problemem?
JG: Jerzy Bartnik dodał też, że będzie
nam pomagał, jeżeli my sami będziemy
chcieli sobie pomóc. Piekarze rzemieślnicy muszą ten problem rozwiązać

jeżeli zsumować ją w skali kraju… Piekarze i cukiernicy mogą się pocieszyć tylko
tym, że w większości branż jest podobna
sytuacja. Ta walka leży w gestii instytucji państwowych, które nie otrzymują
należnych podatków. I znów wracamy do
świadomości obywateli – co zrobić, żeby
oni nie chcieli kupować od takiego handlarza. Kupują, bo on ma dużo taniej, a ma
taniej, bo nie płaci podatków. Błędne koło.

– Supermarkety czy dyskonty mają tak dużą siłę, że od
kilku lat „z marszu” przejmują rynek i nie dają szans
mniejszym podmiotom.

przez swoje stowarzyszenia, poprzez
Związek Rzemiosła Polskiego, poprzez
Krajową Radę. Nie możemy siedzieć i
czekać, aż ktoś nam pomoże. Podczas
ostatniego spotkania w Radzie (przyp.
red. 17 marca br.) powstały dwa
zespoły, z których jeden ds. szarej
strefy. Zależy nam na tym, by pokazać, że de facto jako społeczeństwo
wszyscy na tym zjawisku tracimy:
pracownik – ponieważ nie jest ubezpieczony, producent – bo nie może się
rozwijać oraz państwo – ponieważ nie
otrzymuje należnych podatków. Tak
jest, tracimy wszyscy.
MB: Ale żeby doszło do istotnych
zmian, potrzebna jest zmiana
świadomości społecznej.
JG: Myślę, że z tą zmianą świadomości
w Polsce to będzie droga przez mękę.
Podam taki przykład: straż miejska
kontroluje sprzedawcę, który na
ulicy sprzedaje pączki – przypadkowi
przechodnie reagują negatywnie, że
strażnicy czepiają się ludzi, którzy w
ten sposób zarabiają na życie, zamiast
ścigać bandytów. Jako przedsiębiorca,
który płaci podatki, uważam, że postawa straży miejskiej jest jak najbardziej
uzasadniona, bo walczy z nieuczciwą
konkurencją. Inny przykład: pracownik na etacie w cukierni szybciutko
opuszcza swoją pracownię, biegnie do
domu, by przygotować ciasta i torty na
wesele. Niby niewielka produkcja, ale

Przestrzeganie prawa i porządek powinny
być na pierwszym miejscu, dobrym przykładem mogą być Niemcy.
MB: Co Pana fascynuje u zachodnich
sąsiadów?
JG: A kto nie chciałby jeździć mercedesem? Wydaje mi się, że powinniśmy
wzorować się na dobrych przykładach, a
w Niemczech panują porządek i sensowne rozwiązania, które pozwalają działać i
rozwijać się rzemieślnikom. Zdrowe regulacje i zasady gospodarki, podejście do pracy
i do państwa jako takiego. Ale nie jest to
tylko moje odczucie, rozmawiam z wieloma
kolegami i wielu właśnie podaje Niemcy za
przykład dobrej gospodarki. Nie ukrywam,
że jestem za rozwiązaniem, w którym jest
obowiązkowa przynależność rzemieślników
do cechów, tak jak w Niemczech. Tam
cechy decydują, czy powstanie piekarnia;
oceniają też, czy jest miejsce na kolejny
zakład. I to jest ten pragmatyzm myślenia. Pomimo takiego modelu pieczywa nie
brakuje, a wręcz przeciwnie, spożycie na
mieszkańca jest prawie dwukrotnie większe niż w Polsce. Nie marnują grosza.
I jeszcze jedna rzecz: tak jak w Niemczech
jest wyeksponowane pieczywo i tyle się go
sprzedaje, to w głowie się nie mieści. Na
stacjach benzynowych, dworcach kolejowych jest mnóstwo stoisk z pieczywem z
niezliczoną ilością kanapeczek. A w Polsce?
Batony i chipsy. Oczywiście, znajdzie się
parę kanapek, ale te proporcje są nieporównywalne!
MistrzBranzy.pl
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Pismo prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej
w sprawie podziału funduszy promocyjnych na pieczywo
Problem dotyczący nierównomiernego traktowania przez UE
podziału funduszy promocyjnych na pieczywo. Rozporządzenie
Rady WE nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań
informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych
na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich nie reguluje kwestii
związanej z produkcją pieczywa. Regulacji tej doczekały się
inne sektory takie jak np. sektor mleczarski, warzywno-owocowy, tłuszczowy, które pojawiają się w reklamach telewizyjnych. By kwestia pieczywa była objęta regulacją, organizacje
branżowe z Polski chciałyby wnioskować o likwidację podziału
produktów rolnych na dwa etapy tworzenia pieczywa – pierwszy
etap: przetworzenia mąki; drugi etap – produkcja pieczywa.
Dotychczasowy podział na dwa etapy przetworzenia jest podstawą do wykluczenia pieczywa z możliwości wsparcia promocji
z funduszy unijnych oraz krajowych. Na początku akcesji Polski
do UE w 2004 r. produkcja pieczywa była pominięta z możliwości
korzystania z funduszy unijnych w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego. Inne państwa uregulowały tą kwestię przed wstąpieniem Polski do UE.
Art. 2 pkt 3. Rozporządzenia Komisji WE nr 1/2004 z dn.
13.12.2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w brzmieniu: „przetwórstwo rolnego produktu oznacza operacje
na produkcie rolnym, gdzie produkt będący wynikiem tej operacji jest również produktem rolnym”. Przyjmując tę interpretację, produktem rolnym jest również pieczywo, niezależnie od
tego, czy jest przetworzone jedno- czy dwukrotnie, dalej jest
produktem rolnym.
1. Czy jest możliwość zniesienia podziału produktów na dwa
etapy przetworzenia?
2. Czy pieczywo może liczyć na korzystanie z dotacji funduszu
promocji artykułów żywnościowych?

– Unia Europejska przeprowadza promocję pewnych
produktów spożywczych, wśród których niestety nie
ma pieczywa. Ale to nic straconego, (...) jest szansa,
żeby wpisać pieczywo na tę listę.
Odpowiedź udzielona przez komisarza
Daciana Ciolo’a w imieniu Komisji (16.03.2012 r.)
Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 3/20081 w sprawie
działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów
rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich stanowi,
co następuje: „działania informacyjne i promocyjne dotyczące
produktów rolnych i metod ich produkcji oraz artykułów spożywczych wytworzonych w oparciu o produkty rolne, prowadzone na
rynku wewnętrznym lub w krajach trzecich (…) mogą być finansowane w całości lub częściowo z budżetu Wspólnoty na warunkach
przewidzianych niniejszym rozporządzeniem.”
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 501/20082 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008
zawiera w art. 6
ust. 2 i w załącznikach wykaz produktów,
które mogą być przedmiotem działań promocyjnych „przetwory ze zbóż i ryżu” kwalifikują się do działań promocyjnych
w krajach trzecich, o których mowa w załączniku II rozporządzenia (WE) nr 501/2008. Produkty te nie kwalifikują się jednakże
do działań promocyjnych na rynku wewnętrznym. Ponadto w obecnych ramach prawnych w odniesieniu do działań promocyjnych
w krajach trzecich nie dokonuje się rozróżnienia dwóch etapów
przetwarzania wspomnianych przez Szanowną Panią Poseł.
Reforma programu działań promocyjnych jest obecnie w toku.
W ramach tego procesu ponownie zostanie rozważony wykaz produktów mogących być przedmiotem działań promocyjnych, zarówno
w odniesieniu do rynku wewnętrznego, jak i krajów trzecich.
1
2

10

Dz.U. L 3 z 5.1.2008, s. 1
Dz.U. L 147 z 6.6.2008, s. 3

Mistrz Branży

maj 2012

MB: Wróćmy jednak do naszej rzeczywistości,
w której mamy jeszcze jedną palącą sprawę, tj.
ogólnopolską promocję pieczywa.
JG: Niestety, nie mamy promocji pieczywa z prawdziwego zdarzenia, nie mówimy o tym pieczywie, a jak już
się coś w mediach pojawi, to zazwyczaj w negatywnym
świetle. Sprzedaż pieczywa spada. Dochodzimy do
takiej normy, która jest zagrożeniem dla zdrowia, ale na
ten temat muszą się wypowiedzieć fachowcy.
Na ostatnim spotkaniu Krajowej Rady postanowiliśmy,
że promocja pieczywa będzie głównym zadaniem na
najbliższe dwa lata i dlatego powstał drugi zespół – ds.
promocji pieczywa. Musimy się zastanowić, co chcemy
promować w kampanii ogólnopolskiej, z jakim przekazem chcemy dotrzeć do konsumenta, zastanowić się,
skąd wziąć na to pieniądze. Pracując nad stroną techniczną przedsięwzięcia, musimy już zbierać fundusze.
MB: Jakie są wstępne założenia tej kampanii?
JG: Chcemy przede wszystkim zmienić wizerunek
chleba, przekonać Polaków do większego spożywania
dobrego polskiego chleba. Żeby konsument był świadomy, że kupując polski chleb, dobrze robi. Żeby też
przy okazji zwrócił uwagę na to, co je on i jego rodzina.
Zwrócimy się do naukowców z prośbą o opracowania,
które uzasadnią konieczność spożywania pieczywa
jako podstawowego pokarmu człowieka, o czym jako
piekarze sami często zapominamy. Pokażemy proces
produkcyjny chleba z prawdziwego zdarzenia, tak by
uniósł się nad Polską zapach pieczonego chleba, który
przypomni radosne chwile beztroskiego dzieciństwa
i pozwoli delektować się bogactwem wyśmienitych
wypieków. Taką widzimy jego promocję.
Oprócz kampanii w mediach tradycyjnych musimy założyć profesjonalną stronę internetową z konkretnymi
informacjami nie tylko o pieczywie, ale generalnie o
zdrowym odżywianiu, w którym przekaz byłby dostosowany zarówno dla dziecka, nastolatka oraz osób
dorosłych. Do tego powinniśmy przeprowadzić badania
rynku, więc kiedy się na to spojrzy, przygotowania są
ogromne. Obejmują także działania na forum Unii Europejskiej, to, czym zajął się Maciej Mielczarski.
MB: Maciej Mielczarski niejednokrotnie mówił
o swoich działaniach lobbysty, podkreślając, że
trzeba wszędzie uczulać na problem promocji
pieczywa. Jak Pan ocenia jego wysiłki?
JG: Maciej Mielczarski wykonał ogromną pracę. Jest to
człowiek, który naprawdę zasłużył na uznanie branży
piekarskiej za wysiłek i poświęcenie własnego czasu i
środków na docieranie do odpowiednich ludzi, za uświadamianie problemu braku promocji pieczywa w Unii.
Jak wiadomo, Unia Europejska przeprowadza
promocję pewnych produktów spożywczych, wśród
których niestety nie ma pieczywa. Ale to nic straconego, ponieważ te priorytety są zmieniane co

– Chcemy przede wszystkim zmienić wizerunek chleba,
przekonać Polaków do większego spożywania dobrego
polskiego chleba. Żeby konsument był świadomy, że
kupując polski chleb, dobrze robi.

jakiś czas, więc jest szansa, żeby wpisać pieczywo na tę
listę. Maciej Mielczarski docierał do naszych europosłów,
dzięki niemu znają problem od środka, wiedzą w czym rzecz.
Tym samym problemem zajęła się pani Jadwiga Piotrowicz z
Forum dla Piekarzy i Cukierników (członek KRPiC), prosząc o
pomoc w tej sprawie europoseł z Lublina, panią profesor Lenę
Kolarską-Bobińską. Na zapytanie poselskie w imieniu Komisji
odpowiedział komisarz Dacian Ciolo (przyp. red. patrz strona
obok). Są szanse na zmianę przepisów, to już bardzo dużo. Teraz
nasza rola, jako środowiska, jest taka, żeby dotrzeć do piekarzy
w innych krajach. Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa
RP należy do ogólnoświatowej organizacji piekarzy UiB, a teraz
chce wstąpić do Europejskiej Konfederacji CEBP. Chodzi o to,
żeby piekarze z Unii mówili jednym głosem, żeby naciskali na
swoich europosłów, bo wtedy są większe szanse przeforsowania
koniecznych zmian w prawie unijnym.
MB: Unijne środki na promocję to wielka niewiadoma.
Komu chce Pan zaproponować udział w kampanii i zarazem w kosztach?
JG: Sam tu nic nie poradzę, do tego potrzebny jest wysiłek
wszystkich członków Rady. Ich pomysły i praca będą stanowiły o efektach programu promocji. Dlatego myślę, że wspólnie,
włączając w to nasze organizacje macierzyste, postaramy się
pozyskać część środków z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, część chcielibyśmy pozyskać od producentów maszyn i dodatków piekarskich. W Funduszu, jak wiadomo,
jest 4 rolników, 4 młynarzy i 1 producent makaronu, nie ma ani
jednego piekarza. Będzie trzeba przekonać te 9 osób, żeby przeznaczyły pieniądze na promocję chleba. Taka kampania leży we
wspólnym interesie wszystkich grup producentów, od rolników,
przez młynarzy, po piekarzy. Zdaję sobie sprawę, że kampania
będzie też promować piekarzy, którzy działają w szarej strefie,

ale promocja pieczywa jest nadrzędna. Korzystając z okazji,
chciałbym namówić koleżanki i kolegów, piekarzy i cukierników,
do wstępowania do branżowych organizacji, tak byśmy mogli
pomóc sobie sami.
MB: Liczy Pan, że się Panu uda?
JG: Przekonać ludzi czy przygotować program kampanii i ruszyć
z kampanią?
MB: Wszystko.
JG: Przede wszystkim podczas mojej kadencji chciałbym doprowadzić program promocji do momentu startu, czyli zapiąć go na
ostatni guzik. Nie sądzę jednak, żebyśmy w ciągu 24 miesięcy
zdołali ruszyć z kampanią. Czas ucieka. Najpierw trzeba złożyć
wniosek do Funduszu Promocji Ziarna i Zbóż do 31 sierpnia tego
roku. Ktoś się tym musi zająć, napisać, zweryfikować itd. Liczę
na to, że uda nam się przekonać jak najwięcej ludzi do pomysłu,
że przekonamy rolników, że są dla nas bardzo ważni, a my dla
nich, bo przecież funkcjonujemy w symbiozie. Rolnicy sprzedają
24 mln ton ziarna na potrzeby polskiego piekarza. Dlaczego nie
mielibyśmy się dogadać?
Od czternastu lat organizujemy radomskie Święto Chleba i
zawsze zapraszamy do udziału rolników. Co roku organizowany jest konkurs na wieniec dożynkowy, w tym roku planujemy
zorganizować wystawę sprzętu rolniczego. W zeszłym roku był
u nas prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
Stanisław Kacperczyk. Był pierwszy raz i tak mu się spodobało,
że obiecał, że przyjedzie też i w tym roku. Myślę, że to dobrze
wróży naszej wspólnej sprawie.
Koncepcja kampanii ogólnopolskiej już się rodzi. Wydaje mi się,
że jest to słuszna droga.
MB: W takim razie życzymy determinacji i sukcesu.

MistrzBranzy.pl
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Michał Rusek

Znajdź w sobie lidera
Przywódcą wcale nie trzeba się urodzić. Przywódcę można w sobie wypracować.
Każdego dnia, konsekwentnie i indywidualnie.
Wraz z rozwojem zarządzania pojawiło się wiele pokrewnych dziedzin oraz
stanowisk menadżerskich, również
nieformalnych. Najpopularniejszym z nich jest
„być liderem”. Bardzo często kierownicze stanowiska pracy wręcz „wymagają od nas” takiej
postawy. Medialnie nagłośnionym przykładem
błędu lidera jest przewrócenie się w styczniu
wycieczkowca Costa Concordia u wybrzeży
Toscanii. W tym wypadku kapitan przechylającej się i tonącej jednostki opuścił statek jako
jeden z pierwszych, pozostawiając na pokładzie
chaos i dezorganizację. To wydarzenie otwiera
nam oczy na istotność cech lidera, których w
tym wypadku zabrakło.

Istnieje jednak pogląd, że w przywództwie
nie chodzi o sukces osobisty, ale o sukces
ludzi, na których się oddziałuje. W większości
nowoczesnych systemów zarządzania prawdziwy lider skupia się na osiąganiu celów
całej grupy oraz przekazywaniu władzy na
niższe szczeble. Jego wizytówką powinien być
obraz organizacji, a więc grupa najbliższych
współpracowników, ich kompetencje i osiągane wyniki, dlatego o dobrym przywódcy
powiedzą: „sami to zrobiliśmy” (Lao Tse).
Większość liderów podkreśla fakt, że bez
pracy nad samym sobą nie ma możliwości
wpływu na rozwój swoich podwładnych.

na skróty
Indywidualna kwestia przywództwa
Kompetencje związane z przewodzeniem grupie
Jak wyćwiczyć w sobie lidera, czyli praca u podstaw
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Otwartość na informację zwrotną – prawdziwy
lider nie może sobie pozwolić na ignorowanie informacji zwrotnej, szczególnie gdy przybiera ona formę
krytyki. To właśnie konstruktywna krytyka pozwala
najszybciej scharakteryzować nasze słabe strony,
których sami nie jesteśmy w stanie dostrzec. Umiejętność ta dotyczy nie tylko słuchania, ale również
komunikowania. Jeśli to my przekazujemy informację
zwrotną, równie ważna jest zarówno treść, jak i sama
forma komunikatu.
Umiejętność motywacji samego siebie – motywacja wewnętrzna stanowi klucz do osiągnięcia sukcesu. Do utrzymywania jej na wysokim poziomie istotne
są przede wszystkim czynniki wewnętrzne, takie jak
satysfakcja z efektu pracy, zauważalny rozwój osobisty, świadomość pomagania innym oraz postępowania
zgodnie z obranymi wartościami.

Zintegrowanie wszystkich obszarów życia – to element,
który pokazuje spójność lidera oraz charakteryzuje jego stabilność.
Bardzo istotne jest, aby zachować równowagę we wszystkich obszarach życia, a więc nie tylko w obowiązkach zawodowych, ale również
w życiu rodzinnym, zdrowiu, duchowości oraz w społeczeństwie.
Zbudowanie przyjaznego otoczenia i grupy wsparcia – to
element, który najczęściej popycha nas do działania, ale również
nakierowuje na właściwą drogę. Bardzo ważne jest to, jakimi ludźmi
się otaczamy oraz jaki mają na nas wpływ. Wśród tych osób powinniśmy czuć się zupełnie swobodnie. To otoczenie tworzy tzw. grupę
wsparcia o podobnych wartościach, motywacjach i celach, a jej
członkowie służą radą i własnym doświadczeniem. Często osoby te
w poszczególnych dziedzinach życia odgrywają rolę mentora, mając
silny wpływ na nasze zachowanie.
Pamiętajmy jednocześnie, że pozycja lidera to przede wszystkim
współpraca z ludźmi, posiadanie wizji i organizacja grupy. Budując swój wizerunek jako wzór dla podwładnych, nie zapominajmy
o budowaniu trwałych relacji z pracownikami, co podkreślił Zig Ziglar
w stwierdzeniu: „ludzi nie obchodzi, ile wiesz, dopóki nie wiedzą, jak
bardzo ci na nich zależy.”
r

Lider dobrej organizacji
Gdybyśmy menadżerom zadali pytanie, jakie
cechy powinien posiadać wzorowy lider,
odpowiedzi znacznie by się różniły. Dzieje się
tak, ponieważ każdy ma swoje indywidualne
podejście do tego zagadnienia.

krokiem jest analiza samego siebie, mocnych stron
oraz wad i określenie cech, nad którymi musimy
pracować, aby się rozwijać.

ABC przywódcy
Wiemy już, że lider świadomy swojej
pozycji musi rozwijać swoje kompetencje związane z przewodzeniem
grupie. Jeśli nie urodziliśmy się ze
zdolnościami
przywódczymi,
to
możemy je nabyć w procesie nauki
i zbierania doświadczenia. Wśród
wszystkich cech, którymi powinien
wykazywać się lider, jest kilka, które
uważam za kluczowe i należałoby je
nabyć w pierwszej kolejności. Oto
one:
Autentyczność – stanowi podstawę tworzenia zaufania, bez którego
współpraca często nie jest możliwa.
Istotne jest wyznaczenie jasno
określonego
systemu
wartości
i postępowania. W tym wypadku
autentyczność i szczerość wyklucza
naśladowanie kogoś lub udawanie
bycia innym człowiekiem, niż jest się
w rzeczywistości. Najbardziej ceni
się przywódców, którzy są naturalni
i pokazują to swoim zachowaniem.

Indywidualność – odróżnia nas
od setek innych osób w społeczeństwie i oznacza wyrażenie siebie
na własny sposób. Jest to również
podjęcie
decyzji
o
realizacji
własnych zaplanowanych celów wraz
z kluczowymi założeniami. Istotna
jest odporność naszych decyzji na
niewłaściwe bodźce zewnętrzne,
takie jak trendy czy stereotypy.
Pomocna jest jasno sprecyzowana
wizja samego siebie, tego kim chce
się być oraz dokąd się zmierza.
Zdolność nauki i rozwoju – to
podstawa, bez której nie jesteśmy
w stanie ruszyć z miejsca w drodze
do celu. Najlepszą szkołą są sytuacje kryzysowe, ponieważ tylko
wtedy możemy dowiedzieć się, ile
tak naprawdę jesteśmy warci i jak
bardzo jesteśmy przydatni. Jest to
okazja do przetestowania własnego
systemu wartości i charakteru oraz
naszych ograniczeń. Następnym
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SPRÓBUJ, BO WARTO!
TWOJE PIECZYWO ODPARUJE RÓWNOMIERNIE
Skorzystaj z naszej oferty:
● wózki piekarnicze
● wózki do składowania chleba i bułek
● regały do gastronomii
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ul. Żytnia 3, 65-368 Zielona Góra
Tel. +48 95 720 48 62, fax. +48 95 720 48 63
biuro@ultrapower.pl, www.ultrapower.pl

DO KAŻDEGO WÓZKA
KOMPLET ODBOI GRATIS!
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Joanna Terelak-Subramanian

Nie marnuj jedzenia

Z blisko 9 mln ton żywności, które rocznie wyrzuca się w Polsce na śmietnik, aż 73,3% marnuje branża
spożywcza. Jednym z czynników marnotrawstwa są nieodpowiednie warunki przechowywania i transportu, czyli nieprzestrzeganie podstawowych zasad HACCP.
Z raportu na temat skali
marnowania
jedzenia
[opublikowanego
przez
Organizację Narodów Zjednoczonych
ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
w 2011 r.], wynika, że co roku na
świecie wyrzuca się aż 1,3 mld ton
jedzenia. To jest dokładnie 1/3 ilości
produkowanej żywności. W Europie
gospodarstwa domowe odpowiadają za 42% marnowanej żywności,
producenci żywności generują 39%
strat, obrót żywnością (sklepy,
hurtownie spożywcze) przyczyniają
się do 5-procentowego marnotrawstwa, zaś żywienie zbiorowe,
takie jak np. gastronomia, stołówki,
marnują 14% żywności.

jej wytworzenie, czyli energię,
wodę, surowce oraz ludzką
pracę. Wytwarzamy też więcej
odpadów i zwiększamy emisję
gazów cieplarnianych.

Polska pod względem marnowania
żywności plasuje się na 5. miejscu
w Unii Europejskiej, tuż za Wielką
Brytanią, Niemcami, Francją oraz
Holandią. Według danych Eurostatu
z 2006 r., opublikowanych w raporcie
Komisji Europejskiej w październiku
2010 r., Polska marnuje blisko 9 mln
ton żywności rocznie. Warto podkreślić, że branża spożywcza jest odpowiedzialna za starty aż w 73,3%, zaś
konsumenci w 22,22%*.
Marnowanie żywności to problem
złożony, który ma negatywne
skutki finansowe, ekologiczne oraz
społeczne.
Marnując
żywność,
marnujemy nakłady poniesione na

Do strat żywności może dochodzić na każdym etapie „od pola
do stołu”, czyli począwszy od
produkcji surowców, przyjęcia
surowców, produkcji żywności,
magazynowania, transportu, po
sprzedaż i u konsumenta finalnego. Najczęściej do tych strat
dochodzi z 5 powodów:

błędnego zarządzania zapasami (zła rotacja
towarów, zbyt duże zapasy surowców i produktów,
niestosowanie się do zasady FIFO),
błędnych strategii marketingowych, np. złe oszacowanie zapotrzebowania rynku, wielkości opakowań,
niekorzystnych umów dla producentów żywności,
które umożliwiają zwrot towaru z sieci do producenta po upływie terminu przydatności do spożycia, co
oznacza konieczność utylizacji zwróconej żywności,
nieodpowiednich warunków przechowywania
i transportu, np. brak ciągłości łańcucha chłodniczego,
odpowiedniej wilgotności, niezastosowanie rozdzielności asortymentowej, uszkodzenia i zanieczyszczenia
żywności na skutek działalności szkodników, uszkodzenia opakowań oraz produktów.
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Pamiętamy o właściwej higienie środków transportu, magazynów czy komór chłodniczych oraz o segregacji surowców
i produktów, żeby nie dopuszczać do zanieczyszczeń krzyżowych. Kontrolę szkodników należy powierzyć wyspecjalizowanym firmom DDD i prowadzić monitoring w tym zakresie.

Zasada FIFO (z ang. First-In-First-Out; pierwsze weszło, pierwsze
wyszło) umożliwia kontrolowanie rotacji żywności tak, by surowce
czy produkty o krótszym terminie przydatności do spożycia zostały
użyte czy sprzedane w pierwszej kolejności.
Należy kupować tylko od sprawdzonych dostawców, legitymujących się odpowiednimi certyfikatami jakościowymi dla surowców,
produktów. Tylko z dobrych jakościowo surowców można wyprodukować dobry jakościowo produkt.
Stosując właściwie zasady systemu HACCP/GHP/GMP, możemy
znacząco zmniejszyć straty żywności, a tym samym straty finansowe firm. Ograniczając ilość wyrzucanej żywności, nie zanieczyszczamy środowiska naturalnego. Należy również pamiętać o konsekwencjach prawnych w przypadku nieprzestrzegania systemu
bezpieczeństwa żywności HACCP/GHP/GMP.

Więcej informacji o zasadach systemu HACCP/GHP/
GMP znajduje się
w szkoleniach online
dostępnych na platformie
www.haccponline.pl
*odnośnik: Źródło informacji www.niemarnuje.pl
r

używania do produkcji

Nie da się ukryć, że dane dotyczące marnowania żywności są zatrważające. Jednak jeszcze
bardziej zatrważający jest fakt, że
znając główne przyczyny marnotrawstwa, a przede wszystkim wiedząc,
Raport: Kto i ile marnuje żywności?
jakie jest antidotum, ten problem
Najczęstsze przyczyny marnotrawstwa
w przemyśle spożywczym nie maleje,
HACCP – proste zasady niemarnowania żywności
tylko narasta.
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Ciągłość łańcucha chłodniczego pozwoli zachować walory smakowo-zapachowe oraz konsystencję produktów
żywnościowych, ale co najważniejsze zmniejszy ryzyko
namnażania drobnoustrojów lub zepsucia się produktu.
Właściwe przechowywanie to nie tylko właściwa temperatura, ale również wilgotność i dbałość o to, by nasze
produkty, surowce nie uległy zanieczyszczeniu, a opakowania nie uległy uszkodzeniu.

Jak się
marnuje żywność?

surowców niewłaściwej jakości,

Szacuje się, że aż 93% zatruć pokarmowych jest związane
ze złym przechowywaniem produktów i surowców. Warunki
przechowywania na każdym etapie (od producenta do konsumenta) muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce i krajach
UE przepisami prawa żywnościowego. Każdy z podmiotów
gospodarczych zajmujący się produkcją lub obrotem produktami spożywczymi jest zobowiązany do zachowania warunków
przechowywania oraz transportu określonych przez producentów na podstawie prawa żywnościowego i badań przechowalniczych. Dotyczy to zwłaszcza produktów wymagających
warunków chłodniczych i głęboko mrożonych.

Jak nie marnować
żywności?
Oto kilka prostych zasad, które
pomogą wyeliminować lub zredukować straty żywności, a jednocześnie
zmniejszyć straty finansowe. Są one
zaczerpnięte z systemu bezpieczeństwa żywności HACCP/GHP/GMP,
a dotyczą odpowiedniego przechowywania surowców i produktów,
w szczególności o stosowaniu
zasady nieprzerywania łańcucha
chłodniczego.

Przeczytaj
Więcej o akcji „Jak nie
marnować żywności i dbać o
środowisko naturalne” przeczytasz
na www.niemarnuje.pl. Firma Now
Act Consulting, która realizuje
projekt HACCP online, wspiera
kampanię informacyjną w tym
zakresie z ramienia KIG „Przemysł
Spożywczy”.
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Obecność pracownika na stanowisku pracy, jego wydajność oraz jakość pracy to poważne argumenty,
o które należy zadbać w pierwszej kolejności. My podpowiemy, jak to zrobić szybko i jeszcze na tym
zyskać.
W kwietniowym wydaniu „Mistrza
Branży” przedstawiliśmy ważną,
nieporuszaną do tej pory zależność
między zdrowiem pracownika a wynikami
naszej firmy. Artykuł miał uświadomić, że
kluczowa jest obecność zdrowego, a przez
to również efektywnego pracownika na
stanowisku pracy.
Możemy tę zależność porównać do bólu
głowy lub drobnego przeziębienia. Jednak
jego ból wystarczy, aby odcisnąć piętno na
całym organizmie. Ból głowy uniemożliwia
nam koncentrację, jasne myślenie, a przede wszystkim normalne funkcjonowanie
i wykonywanie swoich obowiązków. Identyczny problem pojawia się w firmie, która
jest zorganizowana podobnie jak ludzki
organizm. Jeśli jeden z pracowników nie
jest w najlepszej formie lub po prostu go nie
ma, wówczas cała firma stoi przed dużym
problemem.

Skazać na państwową
służbę zdrowia?
Problem polega na tym, że większość
pracowników nie ma dostępu do odpowiedniej opieki medycznej na wysokim poziomie,
a każdy dzień nieobecności w pracy to straty
dla firmy. Można oczywiście pozostawić
pracownika samemu sobie, a więc skazać go
na państwową służbą zdrowia, o której 80%
Polaków wyraża się negatywnie. Praktycznie
każdy z niej korzysta, więc jesteśmy świadomi, że mamy konkretne podstawy, aby mieć
tak negatywną opinię.
Być może również dlatego, że najczęstszymi

powodami długotrwałej nieobecności jest
źle postawiona diagnoza, a także niedoleczenie i brak kontroli lekarskiej podczas
choroby. Te elementy można zminimalizować, korzystając z usług specjalistów
przyjmujących prywatnie, jednak ta opcja
okazuje się bardzo kosztowna, ponieważ
jednorazowa wizyta u specjalisty waha się
w cenie od 80 zł do 200 zł.

Zapewnić zdrowie i komfort
To oczywiste, że chcielibyśmy, aby pracownik nigdy nie chorował i pracował wydajnie.
Niestety z doświadczenia wynika, że nie
warto wierzyć w cuda. W rzeczywistości
pod koniec roku uzbieramy wysoką stertę
zwolnień lekarskich i zobaczymy straty,
których można było uniknąć. Najlepszą
metodą na zmianę jest zadbanie o zdrowie
pracownika zawczasu i niedopuszczenie do
takiego przebiegu wydarzeń. Najlepszym
sposobem jest zapewnienie prywatnej
opieki abonamentowej. Mimo że dla wielu
przedsiębiorców jest to nowość, to dla
dużych firm od wielu lat prywatna opieka
medyczna stała się standardem.
Oczywistym jest jej wpływ na frekwencję
oraz zwiększenie zadowolenia z pracy. Jest
to także istotne dla pracowników, gdyż
mogą za niewielką opłatą zapewnić opiekę
dla swojej rodziny. Dodatkowo pracownicy
znacznie podnoszą swoją wydajność.

Czas na zmiany,
czas na abonament
Jeszcze parę lat temu oferta abonamentowej opieki medycznej była bardzo skrom-

Specjalnie dla Czytelników „Mistrza Branży”
Opieka medyczna SIGNUM w korzystnej cenie + 3-miesięczna prenumerata
„Mistrza Branży”!
Każdy, kto zdecyduje się na zakup pakietu „Opieki medycznej w korzystnej cenie”
do 18 czerwca br., otrzyma darmową 3-miesięczną prenumeratę czasopisma „Mistrza
Branży” oraz dodatkowe nagrody niespodzianki. Zamówienia na „Opiekę medyczną
SIGNUM” można składać poprzez
www.ommistrzbranzy.pl
Pełna oferta znajduje się na www.ommistrzbranzy.pl. Dodatkowe informacje można
uzyskać również pod numerem tel. 504 905 968 .
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Co gwarantuje
abonamentowa
opieka medyczna?
zmniejszenie nieobecności
pracowników
szybki dostęp do specjalistów
w całej Polsce
dostęp do ponad 1000 placówek
medycznych w całej Polsce
zwiększenie komfortu pracy
dodatkowa motywacja do pracy
budowanie dobrych relacji na linii:
pracownik – pracodawca

na, ponieważ obejmowała zaledwie kilka
podstawowych badań, a jednocześnie
była kosztowna. Obecnie jest to bardzo
powszechna usługa, z której korzysta
wiele firm, dlatego jej cena jest bardzo
niska w stosunku do ilości przysługujących
świadczeń. Oferta cieszy się największą
popularnością wśród firm, ponieważ
mądry przedsiębiorca wie, że przekłada
się na efektywność pracowników, wyniki
firmy, a zatem zwraca się z nawiązką.
Obecnie jest najkorzystniejszy moment na
podjęcie decyzji o wprowadzeniu opieki do
własnej firmy, ponieważ już wiadomo, że
jej ceny będą rosnąć wraz z innymi usługami medycznymi. Warto zawrzeć umowę
już teraz, tym bardziej że specjalnie dla
czytelników „Mistrza Branży” została
wynegocjowana i przedłużona w czasie
specjalna oferta.
Każdy klient, który zdecyduje się na jej
zakup do 18 czerwca br., otrzyma darmową prenumeratę 3-miesięczną naszego
poradnika drukowanego „Mistrz Branży”
oraz prezent niespodziankę. Dokonać
tego należy poprzez stronę: www.
ommistrzbranzy.pl, gdzie znajduje się
pełna oferta. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem
tel. 504 905 968.

To się opłaca!
Wywiad z Iwoną Jana, właścicielką
firmy INDECO SYSTEM WROCŁAW
(www.indecosystem.pl), w której
wprowadzono Opiekę Medyczną
Signum.
Mistrz Branży: Co się zmieniło dzięki wprowadzeniu prywatnej opieki
medycznej?
Iwona Jana: Przede wszystkim mamy
duży dostęp do lekarzy, szczególnie
lekarzy specjalistów. Teraz nie muszę
już się umawiać na wizytę do lekarza
pierwszego kontaktu, jeśli wiem, że
potrzebny mi jest np. chirurg. Umawiam
się bezpośrednio u chirurga. Od razu
dostaję skierowanie na rehabilitację. Jest
to duża oszczędność czasu.
MB: Jak pracownicy przyjmują takie
pozapłacowe świadczenia?
Iwona Jana: W naszej firmie wybraliśmy
opcję podziału kosztów opieki medycznej
po połowie między pracownika a pracodawcę. Przystąpienie do Opieki Medycznej Signum w ramach naszej firmy jest
dobrowolne. Wiele osób zdecydowało
się na takie rozwiązanie, ponieważ
ocenili ofertę jako naprawdę opłacalną.
Dla wielu z nas dostęp do takiej liczby
dodatkowych świadczeń daje komfort
i w efekcie zadowolenie.
MB: Jak wygląda proces rejestracji?
Czy jest on sprawny?
Iwona Jana: Działa bardzo dobrze. Na
wizytę u specjalisty nie czekałam dłużej
niż 3 dni, chyba że zażyczyłam sobie
leczenia u konkretnego lekarza.
MB: Czy zauważyła Pani oszczędności we własnych kosztach leczenia?

Iwona Jana: Zdecydowanie! Wydaję dużo
mniej na pakiet rodzinny, niż wydawałabym
na wizyty u specjalistów. Poza tym na takie
wizyty czeka sie całymi miesiącami, więc
najczęściej i tak trzeba zgłosić się do gabinetu prywatnego. A wiadomo, że jeśli coś
złego się dzieje, to człowiek od razu chce się
leczyć. Dopóki nie zacznie chorować, to nie
doceni tego, że ma taki pakiet, ale kiedy już
zacznie, będzie bardzo zadowolony.
MB: Jakie są inne plusy Opieki Medycznej Signum? I dlaczego wybrała Pani
właśnie Signum?
Iwona Jana: To najlepsza oferta w tej
cenie. Za dobrą cenę mamy szeroki zakres
usług. Pakiety rodzinne oceniam bardzo
dobrze, bo obejmują nawet dorosłe dzieci.
Wystarczy mieć kilka osób, aby się zarejestrować, a u konkurencji wymogiem było
60% pracowników.
MB: Jak się Pani podoba standard
placówek?
Iwona Jana: Są bardzo ładne i zadbane!
Zupełnie inaczej niż w zwykłych przychodniach. Jest bardzo elegancko, a obsługa
klienta jest na wysokim poziomie. W placówkach Signum przede wszystkim szanują czas
klientów. Prowadzę firmę, mój codzienny

grafik jest napięty, więc zwracam uwagę
na punktualność. W Signum przychodzę
na umówioną godzinę i od razu wchodzę
do gabinetu. Szybko i sprawnie.
MB: Czy opieka medyczna jako
dodatkowe świadczenie pozapłacowe wpływa motywująco na pracowników?
Iwona Jana: Sądzę, że tak. Zyskuje nie
tylko pracownik, który ma zapewnioną
dobrą opiekę medyczną obejmującą
również jego rodzinę. Zyskuje też firma
– zadowolonego i dyspozycyjnego
pracownika. Jak wspomniałam wcześniej, wybraliśmy opcję opłata 50/50. To
jest uczciwy układ, który angażuje obie
strony: pracodawcę i pracownika.

Optymalny,
srebrny pakiet
SIGNUM obejmuje:
dostęp do 24 specjalistów
22 rodzajów badań
61 zabiegów chirurgicznych

Wariant Srebrny
24 h Infolinia Medyczna – 7 dni w tygodniu – 365 dni w roku
3 lekarzy pierwszego kontaktu – do 24 h –bez limitu
24 lekarzy specjalistów – do 5 dni – bez limitu – bez skierowań
25 % zniżki w placówkach POLMED, 15 % zniżki w placówkach partnerskich – na usługi poza wariantem
prowadzenie ciąży
testy alergiczne i odczulanie z lekiem pacjenta
24 h pomoc ambulatoryjna
profilaktyczny przegląd stanu zdrowia
usługi pielęgniarskie
22 rodzaje badań laboratoryjnych
6 zakresów badań diagnostycznych
bezpłatne szczepienia p/grypie: konsultacja, iniekcja, szczepionka
zobacz
20 % zniżki na leczenie stomatologiczne w placówkach POLMED
61 zakresów zabiegów chirurgii 1 dnia – do kwoty 550 zł bezpłatnie
24 h transport medyczny na terenie kraju: 10 % zniżki

www.ommistrzbranzy.pl
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Efektywne zarządzanie
polisa ubezpieczeniowa

Jarosław Milewski, Mateusz Holly,
Krajowe Biuro Brokerskie
Prowadząc firmę, unikasz nieplanowanych kosztów związanych (odpukać)
z nieszczęśliwymi zdarzeniami, więc płacisz regularnie składki na ubezpieczenie.
Pytanie, czy te składki wciąż są tak samo wysokie?

Sprawdzić polisę
Dla
piekarń
czy
cukierni,
zazwyczaj małych i średnich
przedsiębiorstw, ubezpieczenie
jest najbardziej ekonomiczną i korzystną
metodą zabezpieczenia się przed stratami.
Za określoną składkę ubezpieczeniową
zakład ubezpieczeń bierze na siebie ryzyko, które zagraża naszej działalności. No
właśnie, tylko czy wysokość składki jest
adekwatna do warunków ubezpieczenia?
Czy na pewno sprawdziliśmy wszystkie
warunki umowy? Warto też zadać sobie
samemu pytanie, czy chcąc zaoszczędzić
na składce, nie zaniżyliśmy niektórych
wartości?
Pojawiły się znaki zapytania, więc najwyższa pora przyjrzeć się własnej polisie, a my
podpowiadamy, na co zwrócić szczególną
uwagę. Warto wykorzystać fakt, że ostra

walka o klienta nie ominęła rynku ubezpieczeń, więc klient może wynegocjować
lepsze warunki ubezpieczenia albo
poszukać innego oferenta.

określeniu przedmiotu ubezpieczenia (co
jest ubezpieczone),

Sprawdź ogólne warunki polisy

oraz wyłączeniom odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń (jakie zdarzenia nie
są objęte ochroną ubezpieczeniową).
W przypadkach gdy któreś z wyłączeń
nie jest przez nas akceptowane, można
podjąć próbę negocjacji z zakładem
ubezpieczeń celem włączenia interesującego nas przypadku do ochrony ubezpieczeniowej.

Zawierając umowę ubezpieczenia, należy zwrócić szczególną uwagę na kilka
bardzo istotnych kwestii, głównie na
zakres ochrony ubezpieczeniowej. Jest
on określony w ogólnych warunkach
ubezpieczenia (OWU) oraz w przypadku
wprowadzenia do umowy warunków
szczególnych – w treści klauzul. Dokładne zapoznanie się z OWU przed zawarciem umowy pozwoli na uzyskanie polisy
z zakresem ochrony dostosowanym do
potrzeb każdej piekarni.
Czytając OWU, należy również przyjrzeć
się dokładnie:

Typowe szkody, które podlegają ubezpieczeniu:
Szkody w mieniu piekarni – uszkodzeniu lub zniszczeniu ulegają środki trwałe
przedsiębiorstwa. Są to szkody z reguły wywołane zdarzeniami losowymi (uderzenie
pioruna, huragan, powódź itp.) lub celowym działaniem człowieka (podpalenie, kradzież,
wandalizm).
Straty pośrednie spowodowane szkodą w majątku – są to koszty dodatkowe,
jakie należy ponieść, aby zapewnić ciągłość działania przedsiębiorstwa w przypadku zniszczenia lub utraty mienia, np. maszyn, urządzeń, budynków. Do kosztów takich zalicza się
m.in. wydatki poniesione na pracę w godzinach nadliczbowych, koszty wynajęcia lokalu
lub maszyn zastępczych, koszty poinformowania klientów o zmianach w prowadzonej
działalności. Szkodę pośrednią stanowią również koszty stałe, jakie ponosi przedsiębiorstwo w sytuacji przerwy w prowadzeniu działalności spowodowanej szkodą w mieniu.
Inne straty wywołane np. zepsuciem towarów wskutek rozmrożenia lub awarią
maszyn.
Roszczenia cywilne o odszkodowanie kierowane przez osoby trzecie, poszkodowane przez piekarnię w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym
wprowadzaniem produktu do obrotu) oraz posiadanym i/lub użytkowanym mieniem.
Straty spowodowane celowym działaniem pracowników piekarni (sprzeniewierzenie) – kradzież wyrobów gotowych, defraudacje.

18

Mistrz Branży

maj 2012

definicji (np. co rozumiane jest przez
pożar, huragan, powódź, zalanie, szkodę
itp.),

Uzgodnij
warunki szczegółowe
Poza wyżej wskazanymi elementami polisy trzeba zwrócić uwagę na:
1. Sposób określenia sum ubezpieczenia
poszczególnych składników majątku
piekarni.
Dla składników majątku trwałego (budynków, budowli, maszyn i urządzeń) sumę
ubezpieczenia określa się jako wartość
odtworzeniową lub rzeczywistą. Wartość
odtworzeniowa jest to wartość nowego
składnika majątku, zaś wartość rzeczywista uwzględnia faktyczne zużycie.
Zawierając umowę ubezpieczenia, należy
określić rodzaj wartości i podać faktyczną wartość składników majątku piekarni.
Zaniżanie wartości majątku oznacza
niedoubezpieczenie, które w przypadku
szkody skutkuje zmniejszeniem odszkodowania proporcjonalnie do zaniżenia
sumy ubezpieczenia w stosunku do
faktycznej wartości ubezpieczonego
mienia.
Dla nakładów inwestycyjnych suma
ubezpieczenia winna odpowiadać wartości kosztów odbudowy lub remontu.

Efektywne zarządzanie
polisa ubezpieczeniowa

Dla sprzętu elektronicznego – wartości nowego urządzenia.
Dla środków obrotowych – cenie
zakupu lub kosztowi wytworzenia.
2. Sposób określenia przedmiotów
ubezpieczenia – ochroną ubezpieczeniową winno być objęte mienie
aktualnie znajdujące się w posiadaniu lub użytkowaniu piekarni
oraz mienie, które będzie nabyte
w okresie ubezpieczenia (klauzula
automatycznego pokrycia).
3. Sposób określenia miejsca ubezpieczenia – ochrona obejmuje aktualne i przyszłe lokalizacje.
4. Wysokość udziału własnego
w szkodzie.
Celem
uniknięcia
jakichkolwiek
nieporozumień podczas likwidacji
szkody zasadnym jest dołączenie
do polisy wykazu ubezpieczonego
mienia, szczególnie sprzętu elektronicznego.

Pamiętaj o odpowiedzialności cywilne j
W przypadku piekarni uwagę należy
zwrócić na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
i posiadania mienia. Ubezpieczenie
to zabezpiecza przed roszczeniami
osób trzecich za szkody poniesione
przez te osoby w wyniku działalności
piekarni, np. w wyniku zatruć pokarmowych.
Roszczenia takie w niektórych
przypadkach mogą być wyższe niż
wartość majątku piekarni – należy bowiem pamiętać, że zgodnie
z aktualnym stanem prawnym osoba
poszkodowana może wystąpić nie
tylko o odszkodowanie za uszczerbek
na zdrowiu, ale także o zadośćuczynienie. Tym samym w przypadku
piekarni istotne jest:
właściwe określenie sumy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
(nie może być zbyt niska),

odpowiedni dobór zakresu (wprowadzenie do zakresu ochrony ubezpieczeniowej klauzul szczególnych, np. odpowiedzialność za szkody wynikające
z zatruć pokarmowych,
odpowiedzialność cywilna
pracodawcy za wypadki
przy pracy, odpowiedzialność cywilna najemcy itp.)
oraz zwrócenie uwagi na
definicje (np. szkoda na
osobie) zawarte w OWU.

Poszukaj
lepszych rozwiązań
Oddzielnym problemem,
zauważalnym na polskim
rynku ubezpieczeniowym
już od ubiegłego roku, jest
wzrost stawek ubezpieczeniowych, co przekłada się
wprost na wzrost kosztów
ubezpieczenia także dla
piekarni. W obecnej sytuacji trudne jest również negocjowanie
stawek ubezpieczeniowych, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw,
w których w ostatnim okresie
wystąpiły szkody skutkujące wypłatą odszkodowania z polisy. Przedsiębiorcy są nieraz wręcz zmuszeni do
przyjmowania droższych ofert ubezpieczenia dyktowanych przez zakłady ubezpieczeń pod groźbą odmowy
zawarcia umowy ubezpieczenia.
Jedną z metod uzyskania możliwie
najlepszych warunków ubezpieczenia, zarówno co do zakresu, jak
i wysokości składki, jest tworzenie
grup zakupowych w celu podjęcia
negocjacji
z
ubezpieczycielami
w sprawie oferty ubezpieczenia
(utworzenie grupy podmiotów, która
występuje o jednolitą ofertę dla
wszystkich członków grupy). Taką
inicjatywę dla środowiska piekarzy
podjęło Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP i wspólnie
z Krajowym Biurem Brokerskim SA

przygotowało program ubezpieczenia piekarni
dostosowany do specyfiki działalności piekarniczej. Dzięki wykorzystaniu efektu skali
w negocjacjach z ubezpieczycielami pojedyncza piekarnia korzystająca z wynegocjowanej oferty uzyskuje znacznie niższą składkę
ubezpieczeniową w stosunku do ceny ubezpieczenia indywidualnego przy zachowaniu
bardzo szerokiego i zweryfikowanego w czasie
negocjacji z ubezpieczycielem zakresu ochrony
ubezpieczeniowej.
Wszystkie informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej
Krajowego Biura Brokerskiego SA:
www.kbbsa.pl/piekarze

na skróty
Punkty krytyczne polis ubezpieczeniowych i OC
– na co zwracać uwagę?
Czy istnieje program ubezpieczenia piekarni
dostosowany do specyfiki działalności piekarniczej?
MistrzBranzy.pl
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Efektywne zarządzanie
opłata produktowa

Ważne wzory
mgr Mariusz Dyka

Twoje opakowanie,
twój problem
Problem rosnących odpadów w Unii Europejskiej został zauważony stosunkowo
wcześniej i w tym względzie wprowadzono
regulacje prawne, które mają też odzwierciedlenie
w polskim prawie1. Służą one oczywiście ograniczaniu nadmiaru odpadów opakowaniowych, ale przy
okazji wprowadzają pewne zawiłości, które postaramy się wyjaśnić poniżej.

Trzeba i warto ograniczać nadmiar odpadów opakowaniowych.
Po pierwsze, produkując dużą ilość opakowań zanieczyszczamy
środowisko, po drugie, podnosimy koszty jego oczyszczania…
Koszty, które ktoś musi ponieść zgodnie z prawem.

Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007
r. nr 90, poz. 607 z późn. zm).

Kiedy opakowanie
staje się odpadem
Trzeba mieć świadomość, że stosowane przez nas
opakowania nie stają się automatycznie odpadami.
Są nimi dopiero, gdy produkty w nich zawarte zostaną wykorzystane. O ile za stosowanie opakowań
odpowiadają wytwórcy produktu (albo wprowadzający ten produkt do obrotu), to za odpad powstały
z tego opakowania będzie odpowiadał ten, kto zużył
lub stosuje zawarty w nim produkt.

Wprowadzający produkty
w opakowaniach
Aby zrozumieć, które przepisy dotyczą podmiotów
z branży piekarsko-cukierniczej, trzeba sprecyzować
pojęcie „wprowadzających produkty w opakowa-

na skróty
Kiedy opakowanie staje się odpadem?
Kto odpowiada za odpady opakowaniowe?
Jak obliczyć opłatę produktową?
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Kluczowym obowiązkiem wprowadzających produkty w opakowaniach jest odzysk i recykling odpadów opakowaniowych. Ilość
odpadów poddanych tym procesom ma odpowiadać odpowiednim
poziomom procentowym2. Poziomy te są obliczane jako stosunek
masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi
lub recyklingowi a masy opakowań wprowadzonych przez nas do
obrotu razem z produktami.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie
rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
i poużytkowych (Dz. U. nr 109, poz. 752 z 2007 r.).

2

Na szczęście nie musimy sami prowadzić odzysku lub recyklingu
odpadów opakowaniowych. Obowiązek ten mogą przejąć przedsiębiorcy posiadający odpowiednie zezwolenia. Co więcej, nie jest
konieczne prowadzenie odzysku lub recyklingu wytworzonych przez
siebie odpadów opakowaniowych. Ważne jest, abyśmy zebrali
odpowiednią ilość odpadów opakowaniowych, a następnie poddali
je odzyskowi lub recyklingowi. W sytuacji gdy sami nie wytwarzamy
odpadów opakowaniowych lub wytwarzamy ich mniej, niż wprowadziliśmy do obrotu opakowań (sprzedając produkty) musimy zebrać
odpady opakowaniowe od innych, a następnie poddać je odzyskowi
lub recyklingowi (osobiście lub przez innych przedsiębiorców).

1

Ustawodawca określił ponadto przepisy dotyczące
odpadów opakowaniowych, które są skierowane
bezpośrednio do wprowadzających do obrotu
w Polsce produkty w opakowaniach. Obowiązki
te mają jednak charakter pośredni i są związane
z działaniami zmierzającymi do usunięcia z terenu
kraju odpowiedniej ilości odpadów opakowaniowych
(niekoniecznie ich własnych), czyli poprzez ich
odzysk lub recykling.

Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych

Kolejny krok to przekazanie odpadów opakowaniowych do odzysku
i recyklingu oraz uzyskanie stosownych zaświadczeń. Jeżeli w tym
celu odpady przekażemy za granicę kraju, koniecznie jest uzyskanie
innych dokumentów. Dla eksportu odpadów (do państwa spoza
Wspólnoty Europejskiej) lub wewnątrzwspólnotowej dostawy (do
państwa Wspólnoty) masę odpadów ustala się na podstawie dokumentu potwierdzającego ten eksport lub faktury potwierdzającej
wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów.

niach”. Chodzi tutaj o:
wytwórców produktów pakujących je
(przepakowujących) i sprzedających na
terenie naszego kraju,
przedsiębiorców sprowadzających
produkty w opakowaniach spoza
granic Polski (np. surowce do
produkcji),
przedsiębiorców prowadzących
jednostkę lub jednostki handlu
detalicznego o powierzchni handlowej
powyżej 500 m2, sprzedających
produkty tam pakowane,
przedsiębiorców prowadzących
więcej niż jedną jednostkę handlu
detalicznego o łącznej powierzchni
handlowej powyżej 5000 m2, bez
względu na powierzchnię pojedynczej

jednostki, sprzedających produkty
w tych jednostkach pakowane.
Warto wiedzieć, że opakowania
uważa się za wprowadzone do
obrotu tylko raz. Jeżeli stosujemy
opakowania wielokrotnego użytku,
które wcześniej ktoś już wykorzystywał (np. butelki szklane), nie
podlegamy omawianym obowiązkom.
Dodajmy, że wprowadzenie na rynek
produktu w opakowaniu następuje
w dniu jego wydania z magazynu w celu
ostatecznego wprowadzenia do obrotu.
W przypadku importu jest to data dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju.

Kiedy samodzielnie dokonujemy odzysku lub recyklingu odpadów,
masę odpadów poddanych tym procesom ustalamy na podstawie
prowadzonej przez nas ewidencji odpadów.
Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling przechowujemy przez
5 lat.

Obowiązkowe zgłoszenia i ewidencje
Jeżeli rozpoczynamy działalność, która jest związana z wytwarzaniem,
importem (spoza Wspólnoty Europejskiej) lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem produktów w opakowaniach, zobowiązani jesteśmy
zgłosić ten fakt marszałkowi województwa w ciągu 30 dni od dnia
rozpoczęcia działalności. Zgłoszenia wymaga także likwidacja tej
działalności lub zmiana danych.
Kolejny ważny obowiązek to prowadzenie tzw. dodatkowej ewidencji obejmującej m.in. informacje o masie opakowań, w których
wprowadziliśmy na rynek krajowy produkty. Ewidencja ta musi być
przechowywana przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
którego dotyczy.

Wzór na obliczenie opłaty produktowej dla recyklingu odpadów
opakowaniowych oraz odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych

N=W x

(p-o)
100%

x

s

gdzie:
N – wysokość należnej opłaty produktowej [w zł]
W – masa [w kg] opakowań z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym roku sprawozdawczym, wprowadzonych na rynek
p – wymagany poziom recyklingu [w %]
o – osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych obliczony
jako iloraz masy faktycznie poddanych recyklingowi i masy wprowadzonych na rynek opakowań, z uwzględnieniem opakowań
wielomateriałowych w danym roku sprawozdawczym, wyrażony [w %]
s – stawka jednostkowa opłaty produktowej [w zł za kg], określoną
w przepisach w sprawie stawek opłat produktowych
Jeżeli (p – o) ma wartość ujemną, jako należną opłatę produktową
wpisuje się wartość „0”.

Wzór na obliczania opłaty produktowej z tytułu niewykonania
obowiązku odzysku

OP =

(M1x OP1 + M2x OP2+ ....+ M6x OP6 )

(P M
x

-M

)

x

M całkowita
gdzie:
OPodzysk – wysokość należnej opłaty produktowej [w zł]
M z indeksem liczbowym – odpowiednio masa [w kg] danego rodzaju
opakowania wprowadzona w roku sprawozdawczym na terytorium kraju
OP z indeksem liczbowym – odpowiednio stawka jednostkowa opłaty
produktowej [w zł za kg] dla danego rodzaju opakowania, określona w
obowiązującym w danym roku rozliczeniowym rozporządzeniu w sprawie
stawek opłat produktowych
Podzysku – wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany w danym roku
poziom odzysku
Mcałkowita – suma mas [w kg] wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych w roku sprawozdawczym na terytorium kraju
Modzyskana – suma mas [w kg] wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi w roku sprawozdawczym
odzysk

odzysk

całkowite

odzyskana

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru
rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej
(Dz.U. z 2010 r., nr 259, poz. 1775).

Stawki dla 1 kg wybranych opakowań
z tworzyw sztucznych 2,73 zł
ze stali, w tym z blachy stalowej 0,82 zł
z papieru i tektury 0,65 zł
z drewna 0,33 zł

Rodzaje opakowań
Opakowania dzielimy na jednomateriałowe i wielomateriałowe. Jednomateriałowe to: opakowania z tworzyw sztucznych,
opakowania z aluminium, opakowania ze stali (w tym z blachy
stalowej), opakowania z papieru i tektury, opakowania ze szkła
gospodarskiego, poza ampułkami, opakowania z drewna.
W przypadku opakowań wielomateriałowych, czyli złożonych
z kilku rodzajów opakowań, podajemy substancję, którą dane
opakowanie zawiera najwięcej.

MistrzBranzy.pl
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ICEBERG - Komponenty do lodów

Efektywne zarządzanie
opłata produktowa

i produktów cukierniczych

Od lat jesteśmy dumni z najwyższej jakości naszych produktów. W tym roku pierwszy raz prezentujemy je w Polsce.

Masa odpadów opakowaniowych
odzyskana i przetworzona
Informacje o masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych
są ustalane na podstawie tzw. dokumentów potwierdzających oddzielnie odzysk i
recykling. Wzory dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów opakowaniowych znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w
sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i recykling (Dz. U. z 2006 r., nr
247, poz. 1816).

Jeżeli udało się nam osiągnąć wymagane przepisami poziomy odzysku i recyklingu (w ciągu roku), musimy złożyć
roczne sprawozdanie o efektach działań
w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych3. Sprawozdanie
to należy przedłożyć marszałkowi województwa w terminie do 31 marca roku
następnego po roku, którego dotyczy.
Co powinno zawierać sprawozdanie,
określają przepisy ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o opłacie produktowej.
3

Jak obliczyć opłatę
produktową?
Jeżeli nie udało się nam odzyskać
i oddać do recyklingu odpowiedniej
ilości odpadów opakowaniowych, wtedy
ponosimy tzw. opłaty produktowe:
z tytułu recyklingu odpadów opakowaniowych lub niewykonania obowiązku
odzysku (nieosiągnięcia poziomu odzysku odpadów opakowaniowych łącznie
dla wszystkich rodzajów opakowań,
w których przedsiębiorca wprowadził
produkty). Trzeba pamiętać, że opłatę
produktową oblicza się oddzielnie dla
każdego rodzaju opakowań (patrz:
Rodzaje opakowań). Pamiętać też należy, że nie wnosi się opłaty produktowej,
której łączna roczna wysokość dla
opakowań nie przekracza 50 zł.
W sytuacji nieosiągnięcia wymaganych
poziomów odzysku i recyklingu nie tylko
musimy obliczyć i uiścić opłatę produktową. Konieczne jest także złożenie
odpowiedniego sprawozdania4 w terminie do 31 marca roku kalendarzowego
następującego po roku, którego opłata
dotyczy.
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4
Wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia
2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty
produktowej.

Organizacje odzysku
Jak widać, zakres obowiązków wynikających z ustawy jest dość duży. Na szczęście wprowadzający na rynek produkty
w opakowaniach mogą scedować swoje
obowiązki na tzw. organizacje odzysku.
Wykaz takich organizacji działających
na danym terenie można znaleźć np.
w urzędach marszałkowskich.
Przekazanie obowiązków (za opłatą)
odpowiedniej, najlepiej certyfikowanej,
organizacji nie zwalnia nas z przekazywania jej informacji na temat rodzajów
i ilości opakowań wprowadzanych
z produktami na rynek krajowy. Organizacja ta po zawarciu z nami umowy
zobowiązana jest za nas osiągnąć
odpowiedni dla nas poziom odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych
(w odniesieniu do ilości wprowadzanych przez nas do obrotu z produktami
opakowań), a także składać stosowne
sprawozdania. Jeżeli nie osiągnęła
poziomów odzysku i recyklingu, ponosi
za nas opłatę produktową.
Zawarcie umowy z organizacją odzysku wydaje się dobrym rozwiązaniem
zwłaszcza w przypadkach niewielkich
podmiotów, nieposiadających odpowiedniej obsługi biurowej i środków
technicznych umożliwiających sprostanie
obowiązkom.

Sankcje
Jeżeli nie zawiadomimy marszałka województwa o rozpoczęciu (zakończeniu

Odnieśliśmy sukces na targach Sweet Expo 2012 w Warszawie - teraz wraz z naszym dystrybutorem - hurtownią Smakosz
- wprowadzamy nasze produkty na rynek śląski.

i zmianie danych) naszej działalności
związanej z wytwarzaniem importem
lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu
produktów w opakowaniach (lub robimy to nierzetelnie). Kiedy nie składamy
sprawozdań o opakowaniach, poziomach
odzysku lub robimy to nierzetelnie, grozi
nam kara grzywny.

Już 13 czerwca w godzinach 11-17 w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, ul. Krauzego 1, odbędzie się
premierowa prezentacja naszych wyrobów - semifreddo - doskonałe ,,ciepłe lody” idealne do produkcji tortów
i bankietówek (przebój warszawskich targów!), lody włoskie, soft ice, granity...
Wszystkich zainteresowanych - branżę cukierniczą, lodziarską oraz cateringową, restauracje, domy
weselne - prosimy o kontakt z p. Andrzejem Mieszkowskim z hurtowni Smakosz:
tel. (032) 245 12 72, biuro@hurtownia-smakosz.pl

Wykrycie przez marszałka województwa
faktu niedokonania stosownej wpłaty,
pomimo że powstał taki obowiązek,
wiąże się z naliczeniem karnych odsetek.
Brak reakcji na decyzję marszałka skutkuje nałożeniem przez niego dodatkowej
opłaty produktowej w wysokości 50%
kwoty niewpłaconej opłaty. Ważne, by
wiedzieć, że obowiązki w tym zakresie
przedawniają się dopiero po 5 latach od
końca roku kalendarzowego, w którym
wpłata miała nastąpić.

Lody Iceb
erg

mieszanka
włoskiej
tradycji i n
iemieckie
j
jakości.Se
rdecznie
zapraszam
y!

Zapraszają:

Pozornie błahe zagadnienie stosowania
opakowań rodzi wiele obowiązków. Przyznać też trzeba, że omawiana ustawa
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami (…) została napisana w sposób dość
zagmatwany. Niestety, obowiązuje nas

Prezentacja Produktów: 13

czerwca

godziny

11-17

Centrum Kultury ŚląsKiej
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wszystkich i trzeba ją stosować.

Masz pytanie w sprawie gospodarowania odpadami, napisz na
adres: redakcja@mistrzbranzy.pl

Szukasz profesjonalnych szkoleń,
chcesz szybko znaleźć informacje w jednym miejscu,
wejdź na

Odzysk a recykling
Odzysk to bezpieczne dla środowiska i ludzi działania polegające na
wykorzystaniu odpadów w całości lub
w części lub prowadzące do odzyskania
z odpadów substancji, materiałów lub
energii i ich wykorzystania. Przykładem
odzysku odpadów opakowaniowych
palnych (papier, drewno) jest ich
spalanie w celu energetycznym.
Recykling to odzysk, który polega na
powtórnym przetworzeniu substancji
lub materiałów zawartych w odpadach
w procesie produkcyjnym i uzyskaniu
substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Recyklingiem odpadów opakowaniowych jest
np. przerób opakowań z tworzyw
sztucznych w wyniku, którego powstają
inne produkty z tworzyw sztucznych.

www.MistrzBranzy.pl
emu.

portal niespotykanych możliwości
konferencje
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Andrzej Kujawiński, Fermis

Kwas piekarski

– delikatna równowaga różnorodności
Właściwa jakość kwasu zapewnia nam bardziej stabilną i bezpieczną produkcję. To dzięki niemu eliminujemy przynajmniej część problemów związanych z jakością pieczywa. Obniżamy również koszty produkcji,
ponieważ dobry kwas to mniejsze wydatki na drożdże i polepszacze. Dobry kwas to jednak dość chimeryczny układ, wymagający od nas szczególnej uwagi.
Dobry kwas piekarski to zróżnicowany układ mikroorganizmów powodujących ukwaszenie mąki, zmieniających
właściwości skrobi, modyfikujących układ enzymów
w cieście i wreszcie nadających charakterystyczny dla każdej
piekarni smak i zapach chleba. Ta różnorodność bakterii i drożdży, wzajemnie się uzupełniających i wspomagających, to jednak
układ dość niestabilny ze względu na zmienne warunki życiowe i
konkurencyjne bakterie gotowe zająć ich miejsce.
Doskonale wiadomo, że w przypadku kwasu należy zachować:

Wahania kwasowości są chyba znane wszystkim piekarzom.
Zarówno niedokwaszony, jak i zbyt kwaśny kwas piekarski powoduje problemy w produkcji:
Zbyt niska kwasowość

Zbyt wysoka kwasowość
mała objętość chleba

kruszenie chleba
mdły smak i zapach
szybsza fermentacja, a w
połączeniu z silniejszym polepszaczem chleb o „nadmuchanym”
miękiszu
klejący miękisz w połączeniu z
mąką żytnią o wysokiej aktywności enzymatycznej

spowolniona
fermentacja
kwaśny smak chleba
(często prowadzi do
fałszywego wniosku:
„obniżyć ilość kwasu i
mąki żytniej w chlebie”)

Aby utrzymać prawidłowe parametry kwasu, trzeba zwrócić
uwagę na kilka punktów krytycznych podczas jego produkcji.
Typ mąki żytniej – obowiązuje tutaj zasada: im wyższy
typ mąki, tym szybsze i bardziej stabilne ukwaszanie mąki (mąki
o niskiej popiołowości, np. niektóre mąki żytnie typ 500 mogą
sprawiać problemy z właściwym ukwaszeniem).

Czas
fermentacji

Ilość mąki

Zaczątek
(kwas dojrzały)

–

–

Przedkwas

6 godz.

1,6 kg : 6 = 0,3 kg mąki w zaczątku

Półkwas

8 godz.

12,5 kg : 8 = 1,6 kg mąki w przedkwasie

Kwas
(np. z 50 kg mąki)

4 godz.

50 kg : 4 = 12,5 kg mąki w półkwasie

Kwasy piekarskie są produkowane albo metodą spontaniczną, przy wykorzystaniu gotowego, używanego w piekarni kwasu, albo metodą wielo- lub jednofazową przy użyciu startera. Jedna i druga metoda ma swoje zalety i wady:

stałą wartość kwasowości po określonym czasie fermentacji,

Prawidłowe parametry kwasu w praktyce

Faza
fermentacji

Fermentacja spontaniczna lub ze startera

równowagę bakterii kwaszących i drożdży,
różnorodność szczepów bakterii.
Pytanie jednak, jak tę równowagę utrzymać w praktyce?

Relacja czas – ilość zaczątku (fazy poprzedniej)
Aby obliczyć ilość mąki w poprzedzającej fazie fermentacji, dzieli się ilość mąki
przez liczbę godzin fermentacji (z wyjątkiem czasów dłuższych niż 6 godzin,
wówczas ilość zmniejsza się dodatkowo o współczynnik 1,5):

fot.

A ndrzej KujAwińsKi

Konsystencja kwasu i faz fermentacji poprzedzających
kwas właściwy
Ten parametr określa optymalne warunki do rozwoju bakterii lub
drożdży:
Konsystencja

190-210

165-180

140-160

Mikroorganizmy
dominujące

drożdże
> bakterie

bakterie
> drożdże

bakterie
kwaszące

Relacja temperatura – czas
Przykładowe czasy fermentacji przy różnych temperaturach kwasu
pozwalające uzyskać taką samą kwasowość:
Temperatura
Czas

28˚C
4 godz.

30˚C
3,5 godz.

32˚C
3 godz.

Fermentacja spontaniczna
+ z dobrze (prawidłowo) prowadzonego kwasu startujemy z całą mnogością
mikroorganizmów (do kilkunastu różnych szczepów) i uzyskujemy kwas o
optymalnej i stabilnej kwasowości dający zrównoważony smak chleba
– zaczątkiem jest dojrzały kwas używany w piekarni, a jego kondycja nie
zawsze jest właściwa
– dosyć duża przypadkowość, brak kontroli nad bakteriami kwaszącymi i drożdżami, zwłaszcza gdy nie ma kontroli nad parametrami produkcji

Fermentacja ze startera
+ ponieważ fermentacja rozpoczyna się zawsze od tych
samych czystych kultur bakterii, mamy większą kontrolę
nad procesem fermentacji
+ możliwość łatwego powrotu do właściwej jakości przy
ewentualnym zepsuciu kwasu na skutek złych parametrów prowadzenia
+ możliwość startu fermentacji natychmiast, inaczej niż
w przypadku kilkudniowego wyprowadzania naturalnego zaczątku „od zera”
– kultury starterowe zawierające pojedyncze szczepy lub
mieszankę zaledwie kilku z nich zubażają smak chleba
Tak więc dobrą jakość zakwasu żytniego można utrzymać poprzez kontrolę właściwych parametrów fermentacji: temperatury, czasu, konsystencji oraz połączonej
z nimi proporcji faz poprzedzających kwas właściwy.
Wybór metody spontanicznej lub przy użyciu startera
należy do każdego właściciela piekarni. Niemniej jednak
jeśli w piekarni często występują problemy ze spontaniczną fermentacją kwasów, bardziej rozsądny wydaje
się wybór metody produkcji ze startera. Jednocześnie
chcąc zachować indywidualny dla każdej piekarni smak
chleba, można połączyć dwa lub więcej rodzajów starterów i stworzyć swój indywidualny profil smakowy.
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Utrzymać równowagę kwasu

na skróty
Punkty krytyczne w produkcji zakwasu piekarskiego
Jak utrzymać prawidłowe parametry fermentacji?
Co wybrać: fermentację spontaniczną czy ze startera?
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Dla dobrej kondycji kwasu bardzo ważne jest urozmaicanie mikroflory przez
(przynajmniej okresowe) wielofazowe prowadzenie kwasu. Ciągła produkcja metodą
„z kwasu na kwas” może prowadzić do zachwiania równowagi i zdominowania
środowiska przez określoną monokulturę. Jeśli nie codziennie, to przynajmniej raz w
tygodniu powinno się wyprowadzić kwas z półkwasu albo jeszcze lepiej z przedkwasu i półkwasu, pilnując przy tym właściwych parametrów każdej fazy fermentacji.

³%LR6WDU´33+8:LWROG.UXV]àyGĨXO-DUDF]D
tel. 42 631 16 25, 42 639 96 17, tel./fax 42 630 37 71
biostar@biostarplus.pl, www.biostarplus.pl

MistrzBranzy.pl
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żywność funkcjonalna

Dominika Borzych-Mańczak

Jedzenie jako antidotum
W czasach kiedy choroby cywilizacyjne stają się plagą, a społeczeństwa Europy starzeją się coraz szybciej,
diametralnie zmienia się podejście do żywności. Nie chodzi już o dostarczenie składników potrzebnych do
funkcjonowania organizmu, ale przede wszystkim o zapewnienie żywności funkcjonalnej.
Według definicji, stworzonej przez
Functional Food Science in Europe (FUFOSE), „żywność może być
uznana za funkcjonalną, jeśli udowodniono
jej korzystny wpływ na jedną lub więcej
funkcji organizmu ponad efekt odżywczy,
wpływ ten polega na poprawie stanu zdrowia oraz samopoczucia i/lub zmniejszania
ryzyka chorób. Żywność funkcjonalna musi
przypominać postacią żywność konwencjonalną i wykazywać korzystne działanie na
organizm w ilościach, które oczekuje się,
że będą normalnie spożywane z dietą, przy
czym nie są to tabletki, kapsułki ani krople,
ale część składowa prawidłowej diety”.
Pod hasłem żywności funkcjonalnej może
kryć się produkt o nieco zmodyfikowanym
składzie, np. tradycyjny wyrób wzbogacony
w specyficzny składnik prozdrowotny (np.
jogurt wzbogacony o dobroczynne bakterie), jak również produkt, w którym dany
składnik został usunięty lub zastąpiony
innym (np. cukier – słodzikiem).
W produkcji żywności funkcjonalnej stosuje
się substancje bioaktywne takie jak: frakcje
błonnika, probiotyki, prebiotyki, witaminy,
minerały oraz nienasycone kwasy tłuszczowe. To dzięki nim żywność nowego typu
ma korzystny, udokumentowany wpływ na
zdrowie. W zależności od rodzaju składników, wzbogacających produkt spożywczy,
uzyskuje się różne efekty prozdrowotne.

Probiotyki
Na rynku istnieje duża gama produktów
z probiotykami, zwłaszcza w przemyśle
mleczarskim. Ich obecność w jogurtach
naturalnych, owocowych, maślankach, kefirach czy ostatnio w serach nikogo nie dziwi.
Tym chętniej inne branże sięgają po probiotyki, dlatego konsumenci mogą je znaleźć
w lodach, czekoladzie, sokach czy kiełbasie. Wyjaśnijmy więc, czym jest probiotyk.
Fuller zdefiniował to pojęcie, określając
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probiotyk jako mikrobiologiczne uzupełnienie żywności o pozytywnym wpływie na
stan zdrowia organizmu poprzez poprawę
proporcji mikroflory bakteryjnej przewodu
pokarmowego. Takie właściwości posiadają bakterie: Lactobacillus acidophilus
i Bifidobacterium bifidum. To właśnie te
bakterie mają największe zastosowanie
w przemyśle spożywczym.
Niestety, z racji długich badań i dogłębnej
dokumentacji są drogie, a co za tym idzie
– cena produktu zawierającego probiotyk
jest wyższa. Należy jednak pamiętać, że
w środowisku człowieka jest wiele czynników zakłócających równowagę mikroflory
jelitowej (zanieczyszczenie wody, żywności, leczenie chemioterapeutyczne, infekcje wirusowe, stres, zła dieta) i nie jest

Szczepy probiotyczne w produkcji
żywności muszą być:
zdolne do przyklejania się do błony
jelitowej
odporne na kwasy żołądkowe i żółć
stabilne w produkcie żywnościowym
bezpieczne
bez cech patogennych.
Ich właściwości zdrowotne muszą
być udokumentowane w badaniach
klinicznych.
Probiotyki w organizmie człowieka:
łagodzą działania uboczne antybiotyków poprzez zmniejszenie nasilenia
biegunki polekowej
poprawiają perystaltykę jelit
stymulują system odpornościowy
zapobiegają biegunkom i/lub łagodzą
ich objawy
zmniejszają poziom cholesterolu w
surowicy krwi
łagodzą objawy nietolerancji laktozy
(objawem nietolerancji są biegunki i
wzdęcia po spożyciu laktozy).

możliwe utrzymanie kultur probiotycznych
przez dowolnie długi czas. Konieczne jest
zatem systematyczne spożywanie produktów zawierających probiotyki, gdyż wtedy
odczuwalne jest ich dobroczynne działanie
w ludzkim organizmie.

Prebiotyki
Kolejnym ważnym elementem żywności
funkcjonalnej są prebiotyki. To substancje
obecne lub wprowadzone do pożywienia
w celu stymulacji rozwoju prawidłowej flory
jelit. Prebiotyki to produkty nieulegające
trawieniu, a pobudzające aktywność szczepów bakteryjnych przewodu pokarmowego,
np. oligosacharydy, inulina, błonnik.
To głównie błonnik pomaga w utrzymaniu
naszego układu pokarmowego w dobrym
stanie. Dzięki niemu w przewodzie pokarmowym trudno osadzają się resztki jedzenia
i bakterie. Jedząc produkty zawierające
wysoką zawartość błonnika, obniżamy ryzyko
chorób krążenia, wspomagamy odchudzanie oraz usuwamy z organizmu substancje
toksyczne, takie jak metale ciężkie czy toksyny. Błonnik zmniejsza ryzyko występowania
nowotworów jelita grubego, zapobiega przewlekłym zaparciom oraz nadkwasocie, wiążąc
nadmiar kwasów produkowanych przez
żołądek. Codzienną dawkę błonnika można
dostarczyć wraz z owocami, otrębami, pieczywem i ciastkami z dodatkiem otrąb, a także
odpowiednio wzbogaconymi jogurtami.
Inulina to prebiotyk, który naturalnie występuje w korzeniach cykorii. Ma on właściwości,
które mogą być istotne dla producentów
żywności, np.: polepsza jakość produktów,
jest substytutem tłuszczu i cukru, obniża
wartość energetyczną produktów, jest
rozpuszczalnym włóknem żywieniowym, jest
wolna od obcych zapachów i posmaków. Dla
konsumenta ważne są cechy prozdrowotne
inuliny oraz właściwości wykorzystywane

do produkcji żywności dietetycznej,
czyli jej wpływ na obniżenie poziomu
cholesterolu, wspomaganie układu
odpornościowego, zmniejszenie ryzyka
nowotworów jelita grubego, poprawa
przyswajalności wapnia. Inulina jest
stosowana jako włókno w produktach
mlecznych (np. jogurty), napojach,
sokach, lodach, deserach, serach
kremowych, słodyczach dla diabetyków,
pieczywie, kiełbasach, majonezach.
Inulina poprawia kruchość produktów
piekarniczych i zbożowych.

Kwasy Omega 3
Kolejnym istotnym dla naszego zdrowia
elementem żywności funkcjonalnej są
kwasy Omega 3. Wielonienasycone
kwasy tłuszczowe poprawiają pracę
mózgu, chronią przed chorobami serca
i układu krążenia. Zapobiegają powstawaniu zakrzepów i zatorów, obniżają
poziom złego cholesterolu, umożliwiają
prawidłowy rozwój układu nerwowego.
Naturalnie wielonienasycone kwasy
tłuszczowe występują w tłustych
rybach, orzechach włoskich, nasionach
lnu i rzepaku. W procesie produkcji,
wzbogaca się tymi kwasami niektóre
margaryny, oleje i jogurty.

Koenzym Q10
Koenzym Q10 znany także, jako ubichinon, jest substancją niezbędną do
prawidłowego funkcjonowania żywych
organizmów. Wraz z upływem lat nasze
komórki zawierają coraz mniejszą ilość
koenzymu Q10, którą należy uzupełnić.
Produkty zawierające koenzym Q10
dedykowane są przede wszystkim

dla osób powyżej
20. roku życia, osób
aktywnych zawodowo
i żyjących w stresie,
a także dbających
o wygląd i mających
świadomość procesów
starzenia. Te produkty
są szczególnie zalecane dla osób z obniżoną
odpornością, walczących z otyłością, narażonych na choroby
serca i nadciśnienie
tętnicze. Ten składnik
dodaje się do jogurtów, mleka, kefirów,
deserów mlecznych,
soków, a także wód
mineralnych.

Wapń i witamina D
Wapń pełni ważną rolę w procesie osiągania szczytowej masy w czasie wzrostu organizmu i jest niezbędny w wielu
procesach metabolicznych wszystkich
komórek. Istotny jest w procesach
krzepnięcia krwi, funkcjonowaniu obwodowego układu nerwowego i reakcjach
odpornościowych. Przy długotrwałych
niedoborach w diecie pobierany jest
z kości, co prowadzi do paradontozy
i osteoporozy. Przetwory mleczne
wzbogacone w wapń i witaminę D, ze
względu na atrakcyjny pod względem
organoleptycznym asortyment, mogą
być jednym ze skutecznych sposobów
zapobiegania niedoborom tych składników w diecie. Odpowiednia podaż
wapnia, a także witaminy D, która

Czy wiesz, że
W 2006 r. wartość europejskiego rynku żywności probiotycznej wynosił 45,4
miliona euro. Według prognoz w 2013 r. wzrośnie do 120,3 milionów euro.
Rynek Europy Wschodniej zaczyna dopiero się rozwijać. Produkty probiotyczne
(głównie o działaniu profilaktycznym) dla małych dzieci są na pierwszym miejscu,
zarówno pod względem ilości, jak i różnorodności.

reguluje jego przemiany w organizmie, jest
najskuteczniejszym sposobem w profilaktyce
otyłości, cukrzycy, nadciśnienia. Na rynku dostępne są soki, napoje, jogurty, wyroby cukiernicze,
płatki śniadaniowe wzbogacone w witaminy
i wapń.
Żywność funkcjonalna to dość prężnie rozwijający się segment rynku na świecie, który zdobywa
rzesze
nowych
zwolenników-konsumentów
również w Polsce. Jak pokazuje raport „Żywność
Funkcjonalna 2012 – czyli co ma Polak na talerzu”, polscy konsumenci intuicyjnie dobrze rozpoznają znaczenie żywności funkcjonalnej, mimo
że ich wiedza nie zawsze jest pełna. Ta tematyka
jest znana osobom z wyższym wykształceniem
i dobrze zarabiającym, ponieważ to oni zazwyczaj
interesują się zdrowotnymi aspektami żywienia
i bacznie przyglądają się produktom, które wkładają do sklepowego koszyka.
Co nowy typ żywności oznacza dla producentów? Kolejne wyzwanie lub ciekawy pomysł na
urozmaicenie asortymentu. Z drugiej strony dla
wielu z nich żywność funkcjonalna może otworzyć furtkę prowadzącą prosto do wymagających
konsumentów.

na skróty
Specyfikacja żywności funkcjonalnej

Do 2020 r. choroby cywilizacyjne w krajach rozwiniętych będą stanowiły przyczynę 2/3 wszystkich zgonów w populacji, z czego 71% to choroby sercowo-naczyniowe, 75% udar, a 70% cukrzyca. Liczba osób z cukrzycą wzrośnie 2,5 raza, tj. do 228
mln w 2025 r. 60% wszystkich chorób pojawi się w krajach wysoko rozwiniętych.

Substancje bioaktywne stosowane
w żywności nowego typu
Czym różni się probiotyk od prebiotyku?
MistrzBranzy.pl
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Hala większych możliwości
Pod koniec 2011 r. ruszyła nowa hala montażowo-magazynowa gliwickiego producenta urządzeń dla
branży piekarsko-cukierniczej MASZ. Przy ulicy Portowej 4 pozwoli na jeszcze efektywniejszą produkcję,
przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii. To właśnie w tym miejscu prężnie działa zespół inżynierów, który dba o dostosowanie produktów do wymogów rynku.

Od pomysłu… Dział konstrukcyjny firmy to najważniejszy
człon produkcyjny firmy. Inżynierowie codziennie pracują nad
modyfikacjami, żeby udoskonalić znane urządzenia firmy MASZ,
lub pracują nad nowościami, które dopiero podbiją branżę
piekarsko-cukierniczą.

...do fachowej realizacji. Montaż maszyn to proces, który wymaga zaplecza technicznego, wiedzy technicznej oraz zaangażowania
w każdy najmniejszy detal.

Zmieniamy się dla klienta
Rozmowa z Łukaszem Malinowskim,
menadżerem ds. sprzedaży i marketingu
– Mistrz Branży: Czy powstanie nowej hali montażowo-magazynowej oznacza przygotowania do kolejnych nowości firmy MASZ?
– Trudno co roku zaskakiwać nowościami i przekonywać do nich
klientów, którzy bazują na sprawdzonych maszynach. Faktem
jest, że w naszej firmie dużą wagę przykładamy do modyfikowania oferowanych przez nas produktów. Takie udoskonalenia
przyczyniają się do zwiększenia efektywności pracy maszyn.
Podczas targów SweetTArg 2012 w Katowicach odbyła się
premiera kolejnej wersji krajalnicy taśmowej rEX, która w
odróżnieniu od starszego brata została pozbawiona m.in. panelu
dotykowego, co przełożyło się na znacznie niższą cenę. Obecnie
nasz dział konstrukcyjny pracuje nad wprowadzeniem modyfikacji
do specjalnego zamówienia jednej z sieci handlowych. Jesteśmy
otwarci na pomysły i życzenia naszych klientów, dzięki czemu
wyznaczamy nowy trend na polskim rynku.

Profesjonalizm
budowany z pasją

– MB: Magazyn zawsze oznacza wysokie koszty utrzymania.
Czym była podyktowana inwestycja w tak dużą powierzchnię
magazynu?
– Chodziło przede wszystkim o usprawnienie prac serwisowych.
Magazyn na bieżąco uzupełniany daje nam dostęp do części
zamiennych od ręki. Zyskuje na tym nasz klient, ponieważ serwis
odbywa się sprawnie. Nasza firma w kryzysowych sytuacjach
stara się zaradzić w możliwie najkrótszym czasie, dlatego też
gwarantujemy dojazd do klienta, co zdecydowanie przyspiesza
prace serwisu, który wszystko ma pod ręką. Nasze miesiarki
pracują w najdalszych zakątkach kraju i tylko odpowiednio
szybko reagujący serwis może zapewnić klientom poczucie
bezpieczeństwa. Wyjątkiem nie są kraje europejskie, tam też
pracują nasze urządzenia.

Maszyny piekarnicze MASZ pomogą
rozwinąć biznes niejednej piekarni czy
cukierni. Na każdą maszynę producent
daje dwuletnią gwarancję.
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Jeden z największych magazynów piekarniczo-cukierniczych w Polsce stał się jednym z najważniejszych działów
przedsiębiorstwa. Zaplecze logistyczne nieustannie
kontroluje czas realizacji zamówienia na konkretne
urządzenia lub części zamienne.

a

PRODUCENT MASZYN
PIEKARNICZYCH

r

W hali montażowej zostały wydzielone
odrębne pomieszczenia przeznaczone
do określonych prac, m.in. montażownia
krajalnic wraz z krajalnicą.

To tutaj odbywają się
profesjonalne remonty
i serwisy małe, średnie
oraz kapitalne dla
szerokiej gamy maszyn
oraz urządzeń piekarniczo-cukierniczych.

www.masz.gliwice.pl
tel. 32 335 61 27
tel./faks 32 234 24 47
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w świecie czekolady

Piotr Ławrowski

Figury
czekoladowe
Im bardziej poznaje się naturę i możliwości
czekolady, tym większą budzi ona fascynację. Z natury bywa kapryśna, ale w rękach
doświadczonego technologa może przybierać niespotykane formy, nie wspominając
oczywiście o smaku. Tym razem odkrywamy
naturę czekolady pozwalającej nam tworzyć
różnorodny świat figurek.
Droga do produkcji wszelkiego rodzaju
figur czekoladowych (korpusów czekoladowych) o takich kształtach i formach,
o jakich sobie tylko każdy z nas może zamarzyć,
rozpoczyna się zawsze od ziarna kakaowego.
Ziarna oczywiście uprażonego, wyłamanego,
pozbawionego skorupek oraz zmielonego.
Uwolnione w wyniku procesu alkalizacji masło
kakaowe topi się i łączy składniki, tworząc płynną masę kakaową, która zostaje wymieszana
z mlekiem w proszku, cukrem oraz pozostałymi
składnikami, np. waniliną. W ten sposób powstała masa poddawana jest rafinacji na walcach,
czyli procesowi, którego zadaniem jest uzyskanie możliwie drobnej konsystencji czekolady.
Rafinację najlepiej oceni ludzki język, który
naturalnie u każdego człowieka ma inny „stopień
czułości” i potrafi wyczuć pojedyncze ziarenka
nawet o wielkości 0,03 mm. Tak „zmielona” masa
poddawana jest podgrzewaniu do temperatury
około 90˚C i mieszaniu.
Czynności te określane są w produkcji czekolady
mianem konszowania. Podczas tego procesu
dochodzi do uwolnienia związków aromatycznych
z tłuszczu, co wpływa na uzyskanie harmonicznego smaku czekolady. Czekolada po procesie
konszowania ma około 50˚C i jest poddawana

na skróty
Właściwości reologiczne czekolady
w produkcji figur czekoladowych
Produkcja figur: metoda wiórkowa krok po kroku
Przyczyny powstawania wad figurek czekoladowych
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procesowi temperowania, który polega na jej schładzaniu do temperatury poniżej 30˚C w warunkach kontrolowanych (dokładniej problem ten został poruszony
w numerze „Mistrza Branży”, styczeń-luty 2012). Odpowiednio utemperowana czekolada nadaje się już do dozowania w formy.

Reologia czekolady
Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na uzyskany efekt końcowy figur
czekoladowych mają właściwości reologiczne czekolady. Reologię czekolady opisują
dwie właściwości: tzn. lepkość (mierzona w paskalosekundach [Pas]) oraz granica
płynięcia płynnej czekolady (mierzona w paskalach [Pa]). Pod pojęciem lepkości
można sobie wyobrazić opór płynnej czekolady, jaki wykazuje podczas jej mieszania. Natomiast granica płynięcia czekolady opisywana jest jako samoistne płynięcie
kropel przez stół. Czekolada, która posiada stosunkowo niską lepkość, bez trudu może
przemieszczać się w rurociągach. Niska wartość granicy płynięcia sprzyja szybszemu
i lepszemu jej rozprowadzaniu (rozlaniu) w formie. Dlatego też te parametry są tak
istotne przy produkcji figur czekoladowych.
Aby lepiej zobrazować sobie różnicę pomiędzy wartościami reologicznymi w zależności od zastosowania czekolad, zestawiono je w tabeli poniżej. Dla produktów masywnych, jak np. tabliczki czekolady w porównaniu z produktami, w których czekolada
jest rozlewana we wnętrzu formy, tworząc tzw. czekoladowy korpus, wartości reologiczne dla czekolady są znacznie wyższe.
Przeznaczenie czekolady
produkcja tabliczek czekolady
produkcja figur czekoladowych

Lepkość [Pas]
1-20
0,5-2,5

Granica płynięcia [Pa]
10-40
0-20

Parametry lepkości i granicy płynięcia są ściśle uzależnione od innych parametrów fizykochemicznych tzn.:
temperatury, której wzrost obniża lepkość,
zawartości tłuszczu, który im wyższy tym lepkość i granica płynięcia niższa,
ilości lecytyny, której dodatek już w ilości 0,1-0,3% i ewentualnie PGPR
(Polirycynoleinian poliglicerolu E476) daje taki sam efekt niskiego poziomu
wartości lepkości jak dodatek 1-3% masła kakaowego. Należy również przy tym
pamiętać, iż wyższy dodatek tego emulgatora może wpłynąć niekorzystnie na

wartość granicy płynięcia poprzez
jej podwyższenie, co jest niepożądane przy produkcji korpusów
czekoladowych,

fot.

P iotr Ł awrowski

Czekolada do
produkcji figur

gotowego wyrobu.
4. Po zadozowaniu utemperowanej czekolady
dochodzi
do
zamknięcia
formy
poprzez nałożenie się
na siebie sztanc.
5. Następnie formy wjeżdżają do komory o temperaturze około 11˚C.
Im
większą
figurę
będziemy
produkować, tym temperatura
w komorze powinna
być niższa ze względu
na ilość zadozowanej
czekolady do formy,
która przy większej
ilości będzie wolniej
zastygać. W komorze
znajduje się poprzecznie umieszczony walec,
po którym w kierunku
wyjścia
z
komory
krążą sztance z formami. Krążące wokół
walca formy obracają Matowe figurki czekoladowych zajączków z licznymi śladami dziurek świadczą nie tylko o błędach w przygotowaniu czekolady, ale
się również wokół też o nieodpowiednim ustawieniu maszyny.
własnej osi, co daje
większe szanse na
korpusy są przekuwane, nadziewane i zatybardziej efektywne i równomierne
kane
oraz oblewane i dekorowane.
rozprowadzenie czekolady po formie
w zależności od ustawionej prędWady figur czekoladowych
kości obrotów. Podczas obrotów
Podobnie jak w przypadku pralin, figury
dochodzi także do ich potrząsania,
czekoladowe w czasie produkcji mogą mieć
co eliminuje późniejsze powstawanie
pewne niedociągnięcia. Uchybieniem jest
dziur oraz bąbelków na zewnętrznych
nierównomierny rozlew czekolady w formie.
częściach wyprodukowanej figury.
To powoduje, że ścianki figury mają różną
6. Forma wypada ze sztancy i za
grubość i są bardziej podatne na uszkodzepomocą taśmy jest transportowana
nia mechaniczne. Na skutek zbyt wolnedo kanału chłodzącego. Nawiew
go obracania i wytrząsania form mogą
zimnym powietrzem o temperatupowstawać dziury i pęcherzyki. Natomiast
rze około 8˚C i czasie chłodzenia
przyczyn matowej powierzchni czekolady
uzależnionym od wielkości figur
można szukać m.in. w przetemperowaniu
kończy etapy produkcji figur czekoczekolady czy w użyciu brudnych szabloladowych.
nów.
7. Wyciąganie z form musi odbywać

Odpowiednie parametry
reologiczne
– lepkość 0,5-2,5 Pas
– granica płynięcia 0-20

się w bardzo delikatny sposób, aby
nie uszkodzić figury. Wygina się
najpierw rogi szablonu, co powoduje
lepsze oddzielenie figury od formy.

Odpowiedni indeks
temperowania
– czekolada biała i mleczna: 4-5
– czekolada ciemna: ok. 3,5

Technika ta służy również do produkcji m.in. korpusów trufli do nadziewania. Przygotowane w ten sposób

zawartość wilgoci, dodatek wody
spowoduje ogromne podwyższenie
lepkości i granicy płynięcia,
podział wielkości cząsteczek
w czekoladzie, im są one większe
tym bardziej spada wartość granicy
płynięcia.

Produkcja figur czekoladowych metodą wiórkową
Kiedy uzyskaliśmy czekoladę o odpowiednich parametrach reologicznych
oraz o odpowiednim indeksie temperowania, możemy przystąpić do
produkcji korpusów czekoladowych.
Jedną z metod jest metoda wirówkowa, którą opisujemy poniżej.
1. Szablony do czekoladowych figur
powinny być czyste, bez resztek
zaschniętej czekolady i suchy. Warto
je umyć w wodzie z dodatkiem chloru, który zabezpiecza przed powstawaniem kamienia.
2. Szablon umieszcza się w metalowych bądź teflonowych sztancach,
które przesuwają się w kierunku stacji
dozowania. Przed stacją dozowania
umieszcza się również nagrzewnicę, która podgrzewa szablon. Zbyt
mocne podgrzanie prowadzi do
podwyższenia temperatury dozowanej czekolady, a w efekcie do jej
przetemperowania. Natomiast zbyt
słabe podgrzanie szablonu utrudnia
późniejsze jego opróżnianie z figury.
3. Na stacji dozowania ustawiamy
pożądaną ilość dozowanej czekolady, która później określi nam wagę

Odpowiedź, jak temu przeciwdziałać, jest
prosta: zadbać o odpowiednie przygotowanie surowca, o czystość elementów, które
stykają się z czekoladą. Nie bez znaczenia
jest częsta kontrola ustawień maszyn
odpowiadających za równomierne rozprowadzanie czekolady w formie.
MistrzBranzy.pl
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prosto z natury

dr Bolesław Hoffmann, Wytwórnia Aromatów Spożywczych "Hoffmann"

Unikalny smak i zapach

wyrobów cukierni

Dla niektórych kryzys ekonomiczny to mrzonki, dla wielu firm, zwłaszcza mniejszych zakładów cukierniczych to realny problem. Koszty surowców rosną, popyt maleje, a walka o konsumenta zaostrza się.
Na czym więc powinny koncentrować się małe zakłady, szczególnie cukiernicze, aby przetrwać kryzys?
Jednym ze sposobów jest korzystanie
z gotowych mieszanek surowcowych
lub półfabrykatów oferowanych w
systemie „Convenience” (convenience oznacza
„wygodę”). Gotową mieszankę surowcową
uzupełnia się jedynie dodatkiem oleju, mleka
lub wody według wskazań producenta. Stwarza
to możliwość szybkiego uzyskania produktu o
sprawdzonej na rynku jakości. Ponadto umożliwia zmniejszenie nakładów na robociznę,
sprowadzającej się do wykonywania prostych
czynności, niewymagających wysokich kwalifikacji pracowników. Niestety, nasi konkurenci,
korzystając również z tego systemu, wprowadzają do obrotu identyczny produkt. Produkty
te są także obecne w sieciach handlowych, z
którymi nie jesteśmy w stanie konkurować pod
względem cenowym.

Oryginalny smak i aromat
Pozostaje więc druga, trudniejsza droga, która
polega na utrzymaniu dotychczasowej wysokiej
jakości własnych produktów, charakteryzujących
się unikalnym smakiem i aromatem. Osiągnąć
to można dzięki zastosowaniu oryginalnych
aromatów bądź ich kompozycji. Możliwość zakupu w określonej cukierni smacznych i wysokiej
jakości wyrobów odróżniających się od masowej
produkcji, dostępnej w sieciach handlowych,
pozwala na pozyskanie grupy stałych klientów,
nawet w przypadku nieco wyższych cen. Jeżeli
zakład podejmuje zdecydowane i konsekwentne
działania w tym kierunku, nie tylko pozyskuje
stałych klientów, ale buduje tak ważną w walce
o klienta rozpoznawalną markę firmy. Zdaję
sobie sprawę, że droga ta nie jest łatwa, ale
konieczna dla uzyskania wyrobów atrakcyjnych,
bo niepowtarzalnych.

na skróty
Dobór właściwego aromatu a atrakcyjność
wyrobu cukierniczego
Czynniki wpływające na wyczuwalność
i trwałość aromatu w wyrobie
Optymalna ilość dodawanego aromatu
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Właściwości
dobrego aromatu
Aromat w wyrobie musi
być wyraźnie wyczuwalny i trwały. Jak więc
zabezpieczyć te cechy w
deklarowanym
okresie
przydatności do spożycia
wyrobu? Są trzy najważniejsze czynniki mające
wpływ na wyczuwalność
i trwałość aromatu w
wyrobie. W przypadku
aromatów
płynnych
jednym z najważniejszych
jest dobór właściwego
nośnika substancji aromatycznych.
Znaczenie doboru aromatu na określonym nośniku bardzo trafnie opisał
dr Michał Kociszewski w artykule „Ze
smakiem i aromatem”, który ukazał
się w kwietniowym wydaniu „Mistrza
Branży”. Podstawowym kryterium
wyboru jest temperatura wrzenia
nośnika, która nie może być wyższa
od temperatury obróbki termicznej
wyrobu, do którego aromat został
dodany. Istotna jest również łatwość
łączenia się składników aromatu z
pozostałymi składnikami wyrobu oraz
jego trwałość w czasie przechowywania.
Równie ważna jest zasada stopniowego łączenia małymi porcjami aromatu
z pozostałymi składnikami i bardzo
dokładnego jego rozprowadzenia,
najlepiej w ostatniej fazie np. przed
obróbką termiczną.

Ustalanie optymalnej
ilości dodanego aromatu
Nie można zapominać o ustaleniu
optymalnej ilości dodawanego aromatu. Jest to zagadnienie ogromnie
ważne, gdyż ma decydujący wpływ

Aneta Marciniak

Wartość dodana
ciast i ciasteczek

Chcemy, aby nasze ciasta i ciasteczka cieszyły podniebienia klientów i były przyjazne dla
ich zdrowia, dlatego wracamy do tego, co stworzyła natura i co już dobrze znamy, albo
odkrywamy w niej nowe inspiracje. Przypomnijmy, jakie bogactwo kryje się w naturze
i po co warto sięgnąć.

na ostateczny smak wyrobu. Ilość ta zależy od rodzaju nośnika oraz ilości i cech
charakterystycznych użytych substancji
aromatycznych. Stąd też konieczność
przeprowadzenia szeregu prób w skali
półtechnicznej, łącznie z obróbką termiczną. Dopiero przeprowadzenie wszystkich
czynności technologicznych umożliwia
właściwą i pełną ocenę wyrazistości
aromatu w wyrobie gotowym.

Wyroby cukiernicze należą do produktów wysoko przetworzonych, dostarczających dużo energii pochodzącej głównie
z tłuszczów i węglowodanów łatwo przyswajalnych. Wiele
z nich jest pozbawionych cennego dla zdrowia błonnika oraz potrzebnych składników odżywczych. Zgodnie z wytycznymi żywieniowców
codzienna racja pokarmowa powinna dostarczać 55-75% węglowodanów ogółem, z czego mniej niż 10% energii może pochodzić z cukru
rafinowanego. Pozostałą ilość potrzebnej człowiekowi energii mają
dostarczyć tłuszcze (15-30%) i białka (10-15%).

Współczesny konsument, coraz bardziej świadomy wpływu żywienia na zdrowie, szuka wyrobów cukierniczych
wysokiej jakości. Przykładem odpowiedzi na takie zapotrzebowanie jest naturalne wzbogacanie wyrobów cukierniczych w surowce obfitujące w cenne składniki odżywcze,
często deficytowe w naszej diecie. Oto charakterystyka
kilku z nich zasługujących na szczególne uznanie.

Wybór dobrej jakości aromatu ma
ogromny wpływ na atrakcyjność wyrobu,
a jego udział w kosztach wytworzenia
produktu jest niewielki. Przykładowo przy
dawkowaniu około 5 g/kg wyrobu, przy
średniej cenie ok. 25 zł za 1 kg aromatu,
wynosi ok. 12 gr/kg wyrobu. Zatem cena
aromatu nie ma istotnego wpływu na
cenę wyrobu gotowego. Niewielki koszt,
a wyróżnimy się od konkurencji w wyczuwalny sposób.
Wytwórnia Aromatów Spożywczych „Hoffmann” w
Stęszewie, którą reprezentuję, od 17 lat zajmuję
się tworzeniem i doskonaleniem aromatów do
wyrobów cukierniczych. Dlatego bardzo chętnie
pomożemy Państwu w doborze aromatów spełniających opisane w artykule wymogi. Prosimy o
ewentualny kontakt:
tel.: 61/813-43-81, 819-70-65, 819-70-60
email: biuro@hoffarom.com, www.hoffarom.com

na skróty
Jak wzbogacić wyroby cukiernicze w błonnik
i składniki odżywcze?
Przegląd mniej lub bardziej popularnych
dodatków naturalnych
Dlaczego warto używać nieutwardzony
tłuszcz roślinny?
MistrzBranzy.pl
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Migdały kalifornijskie

Żurawina

Mają wyśmienity smak i są bogatym
źródłem składników odżywczych. Migdały
zawierają znaczącą ilość błonnika pokarmowego – 12 g/100 g. Bogate są w niezbędne
nienasycone kwasy tłuszczowe, białko,
naturalne przeciwutleniacze, magnez, cynk,
potas i żelazo. Migdały spożywane razem
z pokarmami zawierającymi węglowodany
o wysokim indeksie glikemicznym mogą
złagodzić wzrost poziomu glukozy we krwi
oraz wzmagają uczucie sytości. Zatem
doskonale pasują jako dodatek do słodkich
wyrobów cukierniczych. Nadają im subtelny, maślany, orzechowy posmak. Użyte
do dekoracji wzbogacają kontrast kolorystyczny. Dostępne są w kilku postaciach:
całe naturalne lub blanszowane, płatki
migdałowe, słupki, kostka, mąka i pasta
migdałowa. Najłagodniejsze w smaku są
migdały blanszowane, natomiast najbardziej wyraziste – prażone.
Stanowią dodatek m.in. do ciast, słodkich
przekąsek, deserów i czekolady.

Suszone żurawiny należą do wysokowartościowych owoców, bogatych w błonnik
pokarmowy (głównie pektyny) oraz witaminę C. Zawierają też witaminy z grupy
B, prowitaminę A oraz składniki mineralne (głównie potas i żelazo). Żurawina
posiada wiele związków o właściwościach
leczniczych (flawonoidy, polifenole, kwasy
organiczne). Działają przeciwbakteryjnie
i przeciwnowotworowo. Żurawiny hamują kolonizację bakterii w jamie ustnej
i spowalniają rozwój płytki nazębnej, przez
co zmniejsza się ryzyko rozwoju próchnicy.

Orzechy włoskie

Suszone morele

Są szczególnie bogate w cenne białko, witaminę E i D, witaminy z grupy B oraz fosfor.
Pozytywnie wpływają na wygląd skóry,
włosów i paznokci. Spośród orzechów przodują w ilości przeciwutleniaczy. Zawierają
dużo wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które rozszerzają naczynia krwionośne, stymulują i wzmacniają pracę mózgu, co
poprawia zdolność koncentracji. Obniżają
poziom „złego” cholesterolu i wspomagają
leczenie miażdżycy. Polecane w profilaktyce
chorób nowotworowych i układu krążenia.
Niezastąpione do dekorowania tortów,
babeczek, ciastek i lodów. Tarte orzechy
włoskie można dodawać zamiast części
mąki do słodkich wypieków. Dostępne
w sprzedaży całe, siekane i tarte.

Suszone morele, choć bardziej kalorycz-

Orzechy laskowe
Ze wszystkich orzechów zawierają najwięcej witaminy E, zwanej witaminą młodości.
Ponadto bogate są również w witaminy
z grupy B, witaminę C, żelazo, magnez,
cynk, potas i miedź. Posiadają wysoką
zawartość tłuszczu, ale o cennym składzie
kwasów tłuszczowych. Stanowią dobre
źródło błonnika. Są polecane osobom
pracującym umysłowo, przemęczonym
i osłabionym. Stanowią doskonały dodatek
do ciast i deserów. Najlepiej smakują prażone i obrane ze skórki.
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Suszone owoce żurawiny charakteryzują się
przyjemnym, ciemnoczerwonym kolorem
i niepowtarzalnym słodko-kwaskowatym
smakiem z delikatną nutą goryczki. Sprawdzają się wyśmienicie w wypiekach typu:
krajanki, muffinki i keksy. Można je dodawać do deserów, galaretek, musów oraz
lodów. Doskonale nadają się do zdobienia
wyrobów cukierniczych.

ne niż świeże, mają o wiele więcej zalet.
Zawierają znaczne ilości beta-karotenu i błonnika pokarmowego. Wysoka
zawartość potasu reguluje ciśnienie krwi
i pracę nerek. Są dobrym źródłem żelaza
pochodzenia roślinnego. Polecane zwłaszcza chorym na anemię. Są powszechnie
stosowane w cukiernictwie. Ze względu
na żywą barwę często wykorzystywane do
zdobienia powierzchni ciast.

Amarantus
W wyrobach ciastkarskich jako dodatek
można zastosować półprodukty z amarantusa: mąka, płatki czy ekspandowane
ziarno zwane poppingiem. Nasiona i liście
mogą być również składnikiem kremów
wykorzystywanych w branży cukierniczej.
Z żywieniowego punktu widzenia amarantus wyróżnia się wysoką zawartością białka – 15 g/100 g oraz wysoką jego jakością.
Dodatek poppingu z amarantusa zwiększa
znacząco ilość błonnika pokarmowego
w gotowym produkcie. Cennym walorem
amarantusa jest jego profil lipidowy. Obecność kwasów tłuszczowych nienasyconych
zmniejsza u spożywających ryzyko miaż-

dżycy i chorób serca. Amarantus zawiera
skwalen – substancję wspomagającą
układ odpornościowy oraz antyoksydanty
przeciwdziałające wielu chorobom, m.in.
nowotworom. Nie zawiera glutenu, dlatego można polecać go chorym na celiakię.
Ciastka z kilkuprocentowym dodatkiem
amarantusa charakteryzuje dobra jakość
sensoryczna. Z badań nad wykorzystaniem szarłatu w przemyśle cukierniczym
wynika, że poddanie nasion procesowi
prażenia zwiększa możliwość jego użytkowania i korzystnie wpływa na efekt
końcowy produktu.

Pestki dyni
Wykorzystywane są w cukiernictwie od
lat, głównie do dekorowania powierzchni
kruchych ciastek. Ale każdy fachowiec
wie, że to nie tylko ozdoba, ale przede
wszystkim dobre źródło fitosteroli, które
zapobiegają chorobom serca i naczyń
krwionośnych. Zawierają witaminy z grupy
B, beta-karoten, cynk i lecytynę. Mają
działanie przeciwpasożytnicze.

Nasiona słonecznika
Charakteryzuje je wysoka zawartość białka o cennym składzie aminokwasowym.
Są bogatym źródłem witaminy E, D, betakarotenu i kwasu foliowego. Są jednym
z najbogatszych źródeł witaminy B6.
Zawierają żelazo, wapń i potas. Podobnie
jak pestki dyni wzbogacają smakowo
i odżywczo głównie ciastka kruche.

Nasiona sezamu
Używane dość powszechnie w cukiernictwie. Stanowią główny składnik chałwy.
Sezam wykorzystywany jest do posypywania wypieków, którym nadaje piękny
aromat i dobry smak. Ma wysoką wartość
odżywczą. Zawiera lecytynę, magnez,
wapń, żelazo, cynk i witaminę E oraz witaminy z grupy B. Wspiera funkcjonowanie
układu nerwowego.

Świeże owoce i warzywa
Oprócz wymienionych przykładów na
uwagę zasługują świeże owoce dodawane
do ciast, ciastek i deserów. Tradycyjnie
stosuje się: jabłka, śliwki, truskawki, jagody oraz maliny. Nadają się również świeże

brzoskwinie, gruszki i wiśnie. Są naturalnym źródłem fruktozy, wielu witamin
i innych cennych składników odżywczych.
Za odważny krok w branży cukierniczej
można uznać wykorzystywanie warzyw
jako składników ciast. Dużą popularność
zyskało ciasto marchwiowe sprzedawane
w cukierniach i serwowane w kawiarniach.
Oprócz marchwi do wypieków można
dodawać cukinię, ziemniaki, a nawet buraki. Dodatek warzyw sprawia, że ciasta
stają się wilgotne i dłużej zachowują
świeżość. Ponadto ciasto zyskuje błonnik
i niezbędne witaminy.
Naturalne surowce stanowią cenne dodatki do wyrobów cukierniczych. Nadają
produktom wysokich walorów smakowych,
a jednocześnie wzbogacają je w wartościowe dla zdrowia składniki odżywcze.
Ich dodatek sprawia, że zyskują cechy
żywności funkcjonalnej. Są też dobrą
alternatywą dla cukierniczych dodatków
zawierających duże ilości sacharozy,
syntetycznych barwników i aromatów.
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Mistrz Branży poleca Przyjazną Słodycz
Ogólnopolski program Przyjazna Słodycz promuje wyroby cukiernicze odpowiadające
najnowszym trendom świadomego odżywiania. Zrzesza cukiernie, które do swoich wyrobów
używają surowców najwyższej jakości. Do produkcji wypieków używane są m.in.: mąka
razowa, orzechy, pestki i nasiona, ziarna zbóż, otręby, owoce świeże i suszone, miód i
nieutwardzone margaryny. Udział takich surowców wzbogaca wyroby cukiernicze w cenne
składniki odżywcze i biologicznie czynne substancje.
Program Przyjazna Słodycz promuje stosowanie nieutwardzonych tłuszczów, wolnych od
obecności szkodliwych dla zdrowia izomerów trans kwasów tłuszczowych. Izomery trans
powstają głównie podczas utwardzania tłuszczów roślinnych. Głównym źródłem izomerów
trans w diecie człowieka są tradycyjne produkty cukiernicze (pieczywo cukiernicze, wyroby
ciastkarskie i czekoladowe), tłuszcze utwardzone, niektóre tłuszcze smażalnicze, a także
żywność typu fast-foods.
Badania naukowe wykazały, że spożywanie znacznych ilości izomerów trans podwyższa
poziom „złego” cholesterolu (LDL), a obniża poziom dobrego (HDL), co prowadzi do rozwoju
miażdżycy oraz niedokrwiennej choroby serca. Spożywanie znacznych ilości tłuszczów
utwardzonych jest również związane ze wzrostem ryzyka cukrzycy typu 2, występowania
choroby atopowej, astmy, a także negatywnego wpływu na rozwój w życiu płodowym i
niemowlęcym.
Zgodnie z zaleceniami większości towarzystw naukowych na całym świecie izomery trans
nienasyconych kwasów tłuszczowych nie powinny dostarczać więcej niż 1% energii z diety.
Program Przyjazna Słodycz został zainicjowany przez ZT Kruszwica, które wyprodukowały linię
tłuszczów nieutwardzonych (Prima i Maestro) i zaprosiła do programu wiodące zakłady cukiernicze z całej Polski. Do programu przystąpiło ponad 180 zakładów z 600 punktami sprzedaży.
Program ten to również szansa na wypromowanie i wyróżnienie cukierni spośród konkurencji.
Partnerem programu Przyjazna Słodycz jest również portal i poradnik drukowany „Mistrza
Branży”.
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Makaroniki

receptura

Un petit plaisir,
czyli mała przyjemność

Są nieduże, okrągłe i lekkie jak chmurka. Urzekają bajkowymi kolorami, elegancką prostotą i wyrafinowanym smakiem. Makaroniki.

Francuskie czy włoskie?
Początki historii tego niezwykłego ciasteczka sięgają czasów średniowiecza. Już
wtedy Francuzi i Włosi zamieszkujący tereny, na których uprawiane były migdałowce
(Lombardia, Lotaryngia oraz Kraj Basków),
wypiekali ciastka z kruszonych migdałów,
do których dodawali białka jajek oraz miód.
Według niektórych historyków recepturę na
delikatne migdałowe ciasteczka przywiózł
włoski kucharz, który przybył do Francji
wraz z Katarzyną Medycejską w 1533 r.,
kiedy ta wychodziła za mąż za Henryka II.
Wciąż nie wiadomo, który kraj jest ojczyzną makaroników, a między Francuzami
i Włochami toczy się o to spór. Rozwiązania
tej zagadki nie ułatwia również etymologia
małego, kruchego ciasteczka.
Określenie „macaron” pochodzi bowiem od
włoskiego „ammaccare” (tłum. zgnieciony) i nawiązuje do mielonych migdałów,
będących podstawowym składnikiem tych
popularnych ciasteczek. Bez względu na ich
pochodzenie trzeba przyznać, że największą popularnością makaroniki cieszą się we
Francji.
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Współczesny
wygląd
makaroników
zawdzięczamy Pierre’owi Desfontaines. Był
on wnukiem Luisa Ernesta Ladurée, który
w 1862 r. założył w Paryżu małą cukiernię. W 1930 r. Pierre Desfontaines wpadł
na pomysł, żeby złożyć dwa ciasteczka
i połączyć je za pomocą ganaszu. Od tego
momentu kariera makaroników nabrała
rozpędu. Dzisiaj są znane nie tylko we
Francji (trudno znaleźć Pattisserie
w Paryżu, która by nie oferowała
choć kilku smaków makaroników). Moda na nie opanowała
cały świat i dotarła też do Polski.
A mała, paryska cukierenka
Luisa Ernesta Ladurée zmieniła się
w jedną z najlepszych francuskich
cukierni specjalizujących się w makaronikach. Jej właścicielem (oraz sześciu
innych paryskich sklepów z makaronikami)
jest Pierre Hermé, uznawany za makaronikowego mistrza. W 2005 r. wpadł on na
pomysł zorganizowania Dnia Makaronika.
Od tego czasu co roku 20 marca we Francji
jest obchodzony Jour du Macaron.
To wyjątkowy dzień. Organizowana jest
akcja charytatywna, z której cały dochód
jest przeznaczany na pomoc chorym dzieciom, a we wszystkich cukierniach Pierre’a
Hermé, a także innych sprzedających
makaroniki, można dostać w prezencie trzy
ciasteczka o dowolnym smaku.

Odrobina przyjemności
Żeby poznać ich niebiański smak, można
pojechać do Paryża po kilka małych, kolorowych ciasteczek. A przy okazji pojechać do
Montmorillon, gdzie znajduje się muzeum
poświęcone historii makaroników. Jeżeli
opcja wyjazdu nie wchodzi w grę, można
spróbować zrobić je we własnej pracowni.

Makaroniki
przepis podstawowy według Marka Tilling’a
PrzePis na 15 ciasteczek (30 Połówek)

SKładniKi

Idealna para

© tortownia.pl

Nie da się ukryć, że są wyjątkowe. Z zewnątrz kruche, a w środku kryjące chłodną, mięciutką,
wilgotną masę o migdałowym aromacie.
W idealnie dopasowane pary łączy je gęsty,
aksamitny krem, mus lub dżem. Nie sposób
pozostać obojętnym na ich wdzięk i urzekający smak. Są tak delikatne, że dosłownie
rozpływają się w ustach. Ich tajemnica tkwi
m.in. w odpowiednio dobranych składnikach. Trzy najważniejsze: białko, cukier
puder oraz mielone migdały to podstawa
przepisu, który można modyfikować, stosując różne dodatki, i dzięki temu tworzyć
nowe smaki oraz kolory.

Joanna Majewska

© tortownia.pl

Joanna Majewska

115 g cukru pudru
60 g mielonych lub tartych migdałów
50 g białka kurzego
12 g drobnego cukru
barwnik spożywczy w proszku lub płynie (więcej na temat barwienia
ciasta na makaroniki oraz przygotowywania ciasteczek o różnych
kolorach i smakach znajdziesz w książce „Squires Kitchen’s guide to
making macaroons”)

POtrzebne PrzybOry
sitko lub przesiewacz do mąki
miska
mikser lub robot kuchenny
szpatułka do ciasta
papier
ołówek
wykrawaczka kółko
Oprócz białka, cukru pudru i mielonych
migdałów potrzebne będą barwniki spożywcze w proszku lub w płynie. Niezbędne
nam będą również spokój, opanowanie
i cierpliwość, bo jak radzą doświadczeni cukiernicy, nie wolno się spieszyć.
Gotowe makaroniki łączy się w pary za
pomocą odrobiny dżemu lub pysznego kremu
waniliowego, owocowego, czekoladowego,
mlecznego, maślanego, bananowego...
Wszelkie wariacje i pomysły są dozwolone. Warto zatem przygotować makaroniki
w wersji wytrawnej, np.: z kozim serem
i marmoladą z czerwonej cebuli albo z łososiem i kremowym twarożkiem... i zaserwować je klientom jako popularne snacki.
Warto też zajrzeć do książki „Squires Kitchen’s
guide to making macaroons” (2001 r.), którą
napisał Mark Tilling, miłośnik tych ciasteczek i mistrz czekoladowych dekoracji.

styl.

2 płaskie blachy do pieczenia

Joanna MaJewska,

fot.

tadeusz B ranecki

worek dekoratorski
tylka metalowa kółko (o średnicy 10-13 mm)
papier do pieczenia

Więcej o
makaronikach
Więcej przepisów na kolorowe
makaroniki znajduje się w książce
„Dekorowanie ciast, ciasteczek
i tortów”. Z książki „Gotowanie krok
po kroku, ciasta i desery” dowiesz się,
jak zrobić makaroniki czekoladowe,
z dżemem malinowym oraz sosem
karmelowym.
Książki dostępne na
www.tortownia.pl

SPOSób Przyrządzenia
Do niedużej miski przesiej cukier puder oraz mielone migdały i odstaw na
bok. Do drugiej miski wlej białka i ubijaj, aż powstaną fale. Dodawaj porcjami
drobny cukier i ubijaj za każdym razem, aż piana będzie gładka i błyszcząca.
Za pomocą szpatułki dokładnie i delikatnie wymieszaj ją z cukrem pudrem
połączonym z migdałami. Można dodać barwnik spożywczy.
Papier oraz papier do pieczenia przytnij do rozmiaru blach. Na papierze,
używając wykrawaczki i ołówka, narysuj kółka, zachowując pomiędzy nimi
odstęp 1 cm. Połóż papier do pieczenia na blasze rysunkiem do dołu (powinien
prześwitywać przez papier). Ciasto na makaroniki przełóż do worka dekoratorskiego z założoną końcówką i wyciskaj krążki o średnicy kółek narysowanych
ołówkiem. Kiedy skończysz, postukaj blachą o stół i odstaw ją na 10 minut.
Piecz przez 15-20 minut w temp. 150˚C. Ostudź, a następnie połącz ciasteczka
w pary za pomocą wybranego kremu, masy lub dżemu.

Bon appetit!
MistrzBranzy.pl
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receptura

Deser z crème brûlée
Cukiernik Krzysztof Wysłucha

Crème brûlée to „klasyka klasyki francuskich
deserów” i wdzięczny temat niejednego
deseru. Ponieważ lubi się czasem nie udać,
mamy dwie możliwości: albo uzbroić się w
cierpliwość i ćwiczyć metodę tradycyjną, albo
użyć gotowej mieszanki. Zatem do dzieła.

receptura

Cukiernik Eco Trade Daniel Waliszewski
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Składniki na 7 SZTUK (TarTa o średnicy 20 cm)
BLAT Z KRUCHEGO CIASTA
1000 g Super-Kruche
450 g margaryny
50 g jaj
40 g kakao
CZARNA PORZECZKA
500 g czarnej porzeczki

Do wykonania deseru należy przygotować:
formę flexipan do tart Demarle o średnicy 16 cm
półkulę do wykonywania deserów
o średnicy 24 cm i wysokości ok. 12 cm
kapsel crème brûlée
kapsel ciasta ECO TRADE Alabama
krem espresso na bazie stabilizatora
do śmietany ECO TRADE cappucino
Provenda Dark Extra
Kapsel ciasta Alabama
250 g ECO TRADE Alabama
110 g olej
50 g woda
50 g jaja
Wszystkie składniki połączyć i mieszać na
wolnych obrotach 3 minuty. Wypiekać w temp.
180°C.
Krem espresso
600 g śmietany
120 g stabilizatora ECO TRADE cappucino
1 mała filiżanka świeżo
przygotowanego espresso
90 g wody
Połączyć wodę, espresso i stabilizator, a w ostatniej kolejności dodać ubitą śmietanę.

Crème brulée (metoda tradycyjna)
Składniki
180 g śmietany kremówki 36%
2 żółtka jaj
35 g białego cukru
15 g brązowego cukru
0,5 laski wanilii
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200 g cukru
500 g wody
110 g Super-Klar
200 g cukru
MASA WANILIOWO-CZEKOLADOWA
500 g mleka
fot.

Wykonanie
Zagotuj śmietanę z białym cukrem
i wyłuskanymi ziarenkami z przeciętej
wzdłuż laski wanilii. Gdy zacznie się
gotować na brzegach, zdejmij z ognia
i lekko ostudź. Ubij żółtka i połącz
je z wcześniej zagotowaną śmietaną. Mieszaj do uzyskania gładkiej,
sztywnej i błyszczącej konsystencji.
Napełnij formę flexipan, wlewając
krem przez sitko. Wstaw na 50 minut
do pieca nagrzanego do 100°C. Ostudzony krem chłodzić przez minimum
5 godzin, a najlepiej przez całą noc.

Crème brûlée
(metoda szybka)

K rzysztof W ysłucha

200 g Super-Vanilla

Ganache

100 g śmietany

300 g Provenda Dark

200 g ciemnej czekolady

150 g śmietany
Wykonanie deseru
Kapsel ciasta Alabama przekrawamy na
trzy części. Półkulę wypełniamy cienką
warstwą kremu espresso i nakładamy
pierwszą część ciasta Alabama przyciętą do
odpowiedniej średnicy. W ten sam sposób
przygotowujemy kolejną warstwę kremu
espresso oraz ciasta. Na koniec nakładamy jeszcze raz krem espresso i zastygnięty
kapsel crème brûlée. Zamykamy półkulę
ostatnim blatem ciasta. Zmrażamy. Zmrożoną półkulę wyjmujemy z formy i dekorujemy przygotowanym ganachem.

PrZygoTowanie
Czarną porzeczkę gotujemy z cukrem,
odsączamy i schładzamy. Do uzyskanego
soku dodajemy wodę, aby uzyskać 1 l
płynu. Następnie należy zżelować sok,
dodając Super-Klar wymieszany z cukrem,
a na końcu dodajemy do żelu owoce.

Łączymy wszystkie składniki na ciasto
kruche, 1/6 część ciasta mrozimy.
Ciasto kruche wykładamy do 7 foremek.
Mleko i mieszankę Super-Vanilla
mieszamy na wysokich obrotach do
uzyskania jednolitej konsystencji.
Śmietanę gotujemy, dodajemy czekoladę, mieszamy do uzyskania jednolitej
masy i łączymy z masą budyniową. Tak

przygotowany krem waniliowo-czekoladowy szprycujemy na ciasto kruche.
Następnie wykładamy żel z czarnej
porzeczki i na górę ścieramy wcześniej
zamrożone ciasto kruche.
Pieczemy ok. 30 minut w temp. 180˚C.
Wykańczamy według uznania cukrem
nietopliwym, np. Biała słodycz lub
Super-Żel.

Składniki
100 g śmietany
100 g mleka
45-50 g crème brûlée ECO TRADE
Wykonanie
Zagotuj mleko ze śmietaną, dodaj
crème brûlée EKO TRADE. Mieszaj do
uzyskania gładkiej, sztywnej i błyszczącej konsystencji. Napełnij formę
flexipan i ostudź krem.

Cukiernik Krzysztof Wysłucha

Cukiernik Eco Trade
Daniel Waliszewski

fot.

A rchiwum Eco trAdE

MistrzBranzy.pl
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Tarta
serowa
i pawie oczka
receptura

Cukiernik Piotr Burzawa

plebiscyt

Sezon na Lody

Receptura na 8 sztuk tarty serowej i 8 sztuk pawich oczek

CIASTO KRUCHE
Składniki
250 g margaryny

Trwa kolejny plebiscyt tematyczny. Zabawę kończymy 31 maja.

250 g cukru
2 jaja

Zagłosuj na www.MistrzBranzy.pl/plebiscyty/
a możesz otrzymać 1 z 43 zestawów

550 g mąki
20 g proszku do pieczenia
Margarynę z cukrem mieszamy płaskim mieszadłem do
uzyskania jednolitej konsystencji. Dodajemy jaja i ponownie
mieszamy.

fot.

Marta Hajda

x2

NAGRODY
Firma Grados ufundowała 2 zestawy produktów:
- Jabłko Prażone Premium 11 kg

x1

x5

- Nadzienia Likierowe w czterech smakach 6 kg
Firma Polmarkus ufundowała:
- 5 zestawów po 10 kuwet nierdzewnych
- pojemnik do transportu lodów
Firma Mini Melts ufudowała 5 zestawów:

Mąkę przesiewamy z proszkiem do pieczenia,
łączymy z masą i mieszamy na wolnych obrotach
do uzyskania gładkiej konsystencji (uważajmy,
aby nie zaciągnąć ciasta). Ciasto wkładamy do
chłodni na godzinę.
Ciasto dzielimy na dwie części – 720 g i 450 g

PAWIE OCZKA
Większą część ciasta wałkujemy i wykrawamy z
niej 8 sztuk kółek o średnicy 10 cm, które wykładamy na blachę wyłożoną pergaminem.
Nadzienie kokosowe
250 g wiórek kokosowych
100 g Vankrem Zeelandia
175 g cukru
500 g mleka
2 jaja
Kokos, cukier i Vankrem mieszamy aż składniki się
połączą. Dodajemy 2 jaja oraz mleko i mieszamy
do uzyskania jednolitej masy. Masę nakładamy
na wykrojone wcześniej koła i uzupełniamy
nadzieniem owocowym. W tej recepturze użyto
nadzienia truskawkowego i morelowego firmy
Semix. Gotowe ciastka odpiekamy w temperaturze 180˚C przez 25 minut.
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- paczka z lodami Mini Melts (20 porcji) różnych smaków

TARTA SEROWA

Beza

Pozostałą część ciasta kruchego rozwałkowujemy na grubość 4 mm, rozkładamy
na specjalnych foremkach i wylepiamy. Do
wypieku użyto foremek firmy PapilArt.

70 g Bianca Meringue Zeelandia

Masa serowa

Składniki ubijamy przez 3 minuty.
Dodajemy kwas cytrynowy (łyżeczka
wody przegotowanej i szczypta kwasu
cytrynowego) i ubijamy przez kolejną
minutę. Gotową bezę wyciskamy na
babeczki w kształt rozetek i przypalamy palnikiem do crème brûlée.

1000 g sera OSM Pszczyna
110 g cukru
3 jaja
150 g Vankrem Zeelandia
Ser mieszamy na średnich obrotach płaskim
mieszadłem i dodajemy jaja. Gdy składniki
się połączą dodajemy Vankrem i mieszamy
kolejne 3 minuty na średnich obrotach.
Nakładamy masę serową do foremek i
odpiekamy w temperaturze 170˚C przez 30
minut.

x5

x5

x5
po 10

70 g cukru

Firma Prospona ufundowała 5 zestawów:
- Zestaw do dekoracji PROSPONA
- Wsad owocowy malina PROSPONA

70 g wrzącej wody

- Frużelina® owoce w żelu PROSPONA , zestaw trzech smaków.

x5

x5

- Koszulka firmowa, Smycz, Długopis, Materiały informacyjno
– reklamowe.
Firma Zentis ufundowała 5 opakowań:
- posypek dekoracyjnych 2,5 kg

x5
x5

Firma WAFLEX ufundowała 5 opakowań:
- Wafli "Europejski Mały" 480 szt.
Firma Kames ufundowała:
- 5 kompletów grzebieni do układania lodów w kuwecie wraz

SPONSORZY NAGRóD

z filmem szkoleniowym
- 5 kompletów nożyków do owoców wraz filmem szkoleniowym.
- 5 gałkownic do lodów renomowanej firmy BRUNNER

Ganache czekoladowe
100 g śmietany 30% zagotować i połączyć
z 100 g czekolady deserowej 50% Barima.
Gotowe ganache wylewamy na masę serową.

Cukiernik Piotr Burzawa
MistrzBranzy.pl
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Nominacje w kategoriach

Nominacje w kategoriach

Surowce i półprodukty

Comprital
- mieszanka do
produkcji mrożonego jogurtu

Lody/WAFLe

Koncentraty
lodów w proszku
Soft i Świderek

Pasta-krem czeko- Oryginalne
ladowo-orzechowy produkty
QUELLA MEC3
COOKIES MEC3

Filigo

kames

kames

Variegatura
scrocollo

Frużelina®
owoce w żelu

Jogurt Mrożony
w Proszku

Arlekino

prospona

emix

Pasta
Orzech Laskowy

Variegato
Croccolata

Zestaw
fistaszkowy

Wafel
Europejski Mały

polmarkus

unifine

unifine

Waflex

Lody Mini Melts
Mini Melts

UrządzeNiA i AkceSoriA

kames

Automaty do bitej
śmietany Mussana
Microtronic

Maszyna do lodów
typu Świderek
- Taylor 8756

Mussana Polska

Lodmar

Prasowany
wafel La Ola

Maszyny wendingowe Mini Melts

Witryna na
lody Limosa

Miran Wafel

Mini Melts Polska

eS System k

Maszyna
do lodów włoskich
AP ice-cream 3218

Witryna na
lody LMS Sagitta

Lody bez cukru z
bazami "G" MEC3

Lodmar

Pasta Pistacja
polmarkus

Wsady Owocowe
prospona

Lody pistacjowe
Arlekino

Zapraszamy do głosowania!
Ostatnia szansa na oddanie
swojego głosu. Zabawę
kończymy 31 maja.

dekorAcje

Polewa Polar-Toffi
terravita

Kuwertury
typ "M" MEC3
kames

Zestaw do
dekoracji - owoce
kandyzowane
prospona
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eS System k

AP Polska

Topping Mango

Variegato

Unifine

Prospona

Maszyny do lodów
Taylor C712/C723

Szczegółowe opisy
produktów dostępne na:
www.MistrzBranzy.pl/
/plebiscyty/pokaz/id/5

Lodmar
MistrzBranzy.pl
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Sprzedaż i ekspozycja

ewidencja sprzedaży

e-biznes

Karolina Bartnik-Kura, DreamCommerce SA

Delikatesy w sieci

Elżbieta Węcławik, Małgorzata Jawińska, Tax Care

Wydaj paragon
Jeśli nie ominął Cię obowiązek stosowania kasy fiskalnej, pamiętaj o każdorazowej dokumentacji sprzedaży i wydaniu paragonu. Sprzedaż na tzw. zeszyt może być kosztowna.
Brak prądu czy awaria kasy nie zwalnia
z obowiązku sprzedaży przy jej użyciu.
W takiej sytuacji należy albo skorzystać
z rezerwowej kasy fiskalnej, albo… powstrzymać
się od sprzedaży. W praktyce często jednak
firma sprzedaje dalej, zapisując dane do zeszytu.
Jest to niestety ryzykowne działanie, zagrożone
dotkliwymi sankcjami.

Wykroczenie
czy przestępstwo?
Sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej dokonana
przez podatnika, który jest zobowiązany do jej
stosowania, stanowi przestępstwo skarbowe
zagrożone karą grzywny do 180 stawek. Taka
sama odpowiedzialność ciąży na osobie, która
nie wyda paragonu.
Wysokość stawki jest ustalana przez
sąd – najniższa to 50 zł, najwyższa to
20 000 zł, minimalna kara grzywny za
przestępstwo to 500 zł. Warto przy tym
pamiętać, że ustalając stawkę dzienną, sąd
bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego
warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe
i możliwości zarobkowe.
Surowej
odpowiedzialności
można
się
spodziewać tylko w wyjątkowych sytuacjach,
np. gdy przedsiębiorca w ogóle nie posiada kasy
fiskalnej, choć jest do tego zobowiązany, albo
jej nie używa lub robi to rzadko. Pojedyncza
sprzedaż z pominięciem kasy może być uznana
za czyn kwalifikowany jako wypadek mniejszej
wagi, który stanowi wykroczenie skarbowe.
Kara grzywny za wykroczenie skarbowe wyno-

na skróty
Kary za pominięcie kasy fiskalnej
i niewydanie paragonu
Konsekwencje kontroli sprzedawców w sklepach
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Wypadek
mniejszej wagi
Jest to czyn zabroniony jako
wykroczenie skarbowe, które w
konkretnej sprawie – ze względu na
jej szczególne okoliczności przedmiotowe (czyli dotyczące czynu), jak i
podmiotowe (czyli dotyczące osoby,
która go popełnia) – zawiera niski
stopień społecznej szkodliwości czynu.
W szczególności gdy uszczuplony lub
narażony na uszczuplenie podatek
nie przekracza kwoty 7500 zł. Ważne
są zarówno okoliczności, jak i sposób
popełnienia czynu zabronionego.
Nie mogą one jednak wskazywać na
rażące lekceważenie przez sprawcę
porządku finansowo-prawnego lub
reguł ostrożności wymaganych w
danych okolicznościach.

si od 150 zł do 30 000 zł. Często takie
sprawy kończą się wystawieniem
mandatu.

Podstawa opodatkowania
– wydanie towaru lub
wyświadczenie usługi
Warto w tym miejscu podkreślić, że
bez znaczenia pozostaje to, czy sprzedawca otrzymał należną mu zapłatę
od razu, czy też obowiązek jej uiszczenia przez nabywcę został odłożony
w czasie, np. w przypadku zastosowania kasowej metody rozliczeń.
Transakcją podlegającą opodatkowaniu jest bowiem dostawa towaru
bądź też wyświadczenie usługi, które
powinny zostać zaewidencjonowane przy pomocy kasy rejestrującej,
a nie sam fakt otrzymania zapłaty.
Co więcej, zgodnie z regulacjami

zawartymi w kodeksie karnym skarbowym, nieotrzymanie zapłaty nie stanowi
podstawy do nierejestrowania sprzedaży
na kasie fiskalnej lub niepłacenia VAT.
Oznacza to, że każda dokonana sprzedaż
musi zostać udokumentowana.

Wydawaj paragon
Problem nieewidencjonowania sprzedaży
to obecnie temat na czasie. Na początku
roku, wzorem lat ubiegłych, odbyła się
kampania społeczno-informacyjna pod
hasłem „Nie bądź jeleń, weź paragon”,
mająca na celu uświadomienie roli, jaką
społeczeństwo może spełniać, egzekwując swoje podstawowe prawa. Od 16
stycznia do 26 lutego br. urzędnicy urzędów kontroli skarbowej przeprowadzili
ponad 55 tys. kontroli po to, by zmobilizować sprzedawców do wydawania
paragonów, a klientów do upominania
się o nie.
Kontrola odbywa się poprzez dyskretną obserwację przebiegu transakcji.
Dopiero w razie wątpliwości podejmowane są kroki sprawdzające jej
prawidłowy przebieg. Jeśli stwierdzone
zostaną nieprawidłowości, niewydanie
paragonu czy też niezarejestrowanie
sprzedaży na kasie – wszczyna się
postępowanie mandatowe. Może ono
być zakończone na miejscu, gdy inspektor wypisze mandat od razu. Jednakże jest to dopuszczalne tylko wtedy,
gdy okoliczności popełnienia wykroczenia nie budzą wątpliwości. Jeżeli
natomiast sprzedawca nie przyjmie
mandatu, wszczynane jest postępowanie
przygotowawcze, które może zakończyć się skierowaniem aktu oskarżenia
do sądu.

Obecnie udział e-sklepów spożywczych w całości handlu spożywczego wynosi 0,1-0,2%. Jak będzie się
rozwijał ten rynek za 5-6 lat? Według niektórych analityków ten udział wzrośnie do 1,5%, a jego wartość
przekroczy 1,5 mld rocznie. Mniej optymistyczni znawcy tematu twierdzą, że to nadal będzie sprzedaż
marginalna, do 0,5% w perspektywie 5 lat. Czy mają rację?
Sprzedaż produktów spożywczych przez Internet narzuca pewne
ograniczenia, stawia wymagania zarówno logistyczne, jak i magazynowe, które nie wszyscy gracze rynkowi są w stanie spełnić.
Czy to jednak może stanowić hamulec dla rozwoju branży spożywczej
w sieci internetowej?
Zmieniająca się mentalność konsumentów, rozwój nowych technologii
oraz rozwiązań ułatwiających zakupy w Internecie powodują wzrost liczby
osób zaopatrujacych się w ten sposób w artykuły spożywcze. Gra o klienta
w Internecie wydaje się warta świeczki, ponieważ internetowe kupowanie
daje zarówno komfort czy oszczędność czasu, a nawet pieniędzy.

Kup
Teraz!

Poniższa analiza pokazuje nie tylko rozwój e-sklepów spożywczych,
ale również marketingowe narzędzia, które zmieniają się i udoskonalają
w szybkim tempie, a po które chętnie sięgają klienci.

Marketing online
Z monitoringu gazetek reklamowych, wykonywanego przez ABR Sesta
(ponad 160 sieci w codziennym monitoringu w kanałach hiper- i supermarketów, dyskontów, małych sklepów spożywczy oraz Cash&Carry), wynika,
że 62% oferty „gazetkowej” stanowią produkty FMCG, kolejne 11% to produkty Świeże Obsługa. Sieci wspierają sprzedaż wyżej wspomnianych kategorii
produktowych także poprzez częste umieszczanie ich na pierwszej stronie.
Znaczenie kategorii FMCG i Świeże rośnie dla rynków hipermarketów
i Cash&Carry, natomiast w przypadku dyskontów można zaobserwować odmienny trend, czyli wzrost znaczenia produktów Non-Food. Klienci często korzystają
z gazetek, podejmując decyzje zakupowe, gazetki te są również dostępne
Wykres 1
Udział poszczególnych rynków w powierzchni gazetki w 2011 r.

Żródło ABR SESTA, dane za okres styczeń-grudzień 2011, gazetki do benchmerku.

online na wielu portalach internetowych. Dane za
2011 r. w grupie produktów kupowanych drogą tradycyjną przedstawia wykres 1.
Przedstawiciele serwisów internetowych, których działalność oparta jest na udostępnianiu online gazetek
marketowych, podkreślają intensywny ruch na stronach
i mocne zainteresowanie gazetkami największych sieci
handlowych. – Serwis Okazje.info w ciągu ostatniego
pół roku odwiedziło 12,8 mln unikalnych użytkowników,
z czego blisko 10% stanowią osoby zainteresowane
gazetkami marketów, także z branży spożywczej. Najpopularniejsze są wśród nich gazetki sieci POLOmarket,
Lidl oraz Biedronka – podaje Milena Bakalarz z Okazje.
info. – Z naszej usługi „Gazetki na maila”, w ramach
której wysyłamy użytkownikom powiadomienia o pojawieniu się nowej gazetki wybranego sklepu, korzysta
już ponad 60 000 osób – dodaje. Przekartkowanie,
nawet wirtualne, gazetki jest niejednokrotnie elementem decydującym o wybraniu się w ogóle do danego
sklepu.
Ekspansja branży spożywczej przy wykorzystaniu narzędzi online jest też zauważalna. – Ze względu na rosnące
zainteresowanie internautów zakupami spożywczymi
MistrzBranzy.pl
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Żródło: Wykres przygotowany na potrzeby niniejszego artykułu na podstawie danych nadesłanych przez firmę Listonic Sp. z o.o.
Dane obejmują kategorie produktów, które użytkownicy Listyonic dodali do swoich list zakupów w okresie 10.2011-02.2012.

Listonica wzrasta z miesiąca na miesiąc,
co obrazuje wykres 3.

Inwestycje w kanały
sprzedaży online
Zmieniający się tryb życia, coraz łatwiejszy
dostęp do nowych technologii i rozwiązań
ułatwiających zakupy w Internecie sprawiają, że wzrasta liczba osób zaopatrujacych się w ten sposób w artykuły spożywcze. Według prognoz rynkowych możemy
spodziewać się zmian w tym segmencie:
pojawienia się nowych sklepów internetowych, rozwoju sieci sprzedaży online już
aktualnie działających, a także konsolidacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku, co jest typowe dla młodych
rynków, a takim na pewno jest sprzedaż
produktów spożywczych w sieci.
Aktualnie wśród sklepów z branży spożywczej działających online mamy ponad
300 podmiotów. Liderami są: alma24.pl,
e-piotripawel.pl, www.a.pl (w połączeniu
z www.fresh24.pl, który miał 10-proc.
udziału w rynku). Część znanych marek,
np. Auchan czy E.Leclerc, działa aktywnie

Wykres 3
Liczba użytkowników Listonic

jedynie w kilku miastach w Polsce, podobnie jak sieć
frisco.pl. W przypadku wspomnianych firm rozwój
kanałów sprzedaży o sprzedaż online będzie dominował
w najbliższym czasie. E.Leclerc aktualnie ma sklepy
internetowe w 5 miastach – w ciągu najbliższych 12
miesięcy planuje uruchomić platformę sprzedaży online,
która zintegruje działania dotychczasowych e-sklepów
oraz poszerzy się o nowe. Według najnowszych deklaracji prezesa grupy E.Leclerc do 2015 r. każdy sklep
stacjonarny będzie również oferował sprzedaż internetową.
Sieć frisco.pl, która aktualnie działa intensywnie na
terenie Warszawy, planuje w perspektywie 2-3-letniej
rozwój o kolejne miasta. Jak na razie dzięki inwestorowi Helix Ventures Partners umacnia swoją pozycję
w stolicy.
Silnym graczem bieżącego roku będzie na pewno
Tesco.com, które planuje uruchomienie platformy
sprzedaży online w pierwszej połowie 2012 r. Początkowo opcja będzie dostępna dla klientów Warszawy,
a w perspektywie kilku lat ma objąć 60% obszaru Polski.
Przedsięwzięcie wymaga sporych nakładów finansowych, głównie w zaplecze (typu chłodnie, magazyny),
stąd też rozłożenie inwestycji na lata. Oferta sklepu
w sieci ma kłaść nacisk na dwa główne elementy:
rozbudowany asortyment oraz atrakcyjną cenę.

Kto kupuje żywność online
Według badań PMR żywność w sklepach internetowych częściej kupują mieszkańcy większych
miast (co dziesiąty w miastach pow. 200 tys. wobec
5% ogółem) oraz osoby z wyższym wykształceniem
– 10% kupujących online w stosunku do 3% w
grupie osób z niższym wykształceniem. W badaniach nie odnotowano istotnych różnic ze względu
na płeć badanych. Próba badawcza była jednak
na tyle mała, że pozwala jedynie na orientacyjną
analizę zagadnienia, bez wyciągania daleko idących
wniosków.

Żródło: Wykres przygotowany na potrzeby niniejszego artykułu na podstawie danych nadesłanych przez firmę Listonic Sp. z o.o.
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Plany rozwojowe sieci handlowych w dużych miastach zakładają
poszerzenie kanałów sprzedaży o sklep internetowy, a w mniejszych
miejscowościach coraz liczniej pojawiają się kolejne obiekty należące
do dużych sieci handlowych (co zdecydowanie wzmacnia ich wizerunek), czy i tu z czasem pojawi się opcja zakupów online? Bardzo
możliwe, że i w przypadku branży spożywczej okaże się, że bez Internetu ani rusz.
DreamCommerce SA – twórca oprogramowania do prowadzenia
sklepu internetowego Shoper

Źródła:

1. Raport PMR Ltd. „Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2011. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2014”
2. portalspozywczy.pl
3. CBRE: European Online Shopping On the Rise Over Christmas While Overall Retail
Sales Remained Flat
4. Dane firmy ABR Sesta Sp. z o.o.
5. Dane firmy Manubia.pl
6. Dane firmy Listonic Sp. z o.o.

Delikatesy Allegro
Żródło: Wykres przygotowany na potrzeby niniejszego artykułu na podstawie danych nadesłanych przez firmę
Manubia.pl. Dane obejmują okres 11.2011-02.2012.

Delikatesy
Dania gotowe
Grzyby
Herbaty
Kasze i ryż
Kawy i kakao
Makarony
Miód
Napoje
Oliwy i oleje
Owoce i warzywa
Pozostałe
Prod. wegetariańskie
Produkty zbożowe
Przetwory mięsne
Przetwory mleczne
Przyprawy i zioła
Ryby i owoce morza
Sery
Słodycze i przekąski
Sosy i dressingi
Sushi
Wina
Zdrowa żywność
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Najczęściej kupowane artykuły spożywcze online
Allegro, znany serwis aukcyjny, w którym można kupić praktycznie wszystko w atrakcyjnych cenach, również dostrzegł możliwość
rozwoju sprzedaży artykułów spożywczych. Obrót w „Delikatesach
Allegro” w okresie 11.2011-02.2012 wyniósł 15 948 980,30 zł.
W tym przypadku nawet nie konkretne produkty z kategorii:
Delikatesy Allegro mają znaczenie, tylko poziom obrotu obrazujący
skalę zakupów artykułów spożywczych w systemie aukcyjnym.
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System Listonic wydaje się
odpowiedzią na potrzeby rynku
i zmiany w zachowaniach konsumenckich. Wpisuje się w widoczną tendencję wzrostu zaufania
do transakcji online. Mobilna lista
zakupów pozwala w ekonomiczny sposób (tak w odniesieniu
do czasu, jak i finansów) zrobić
zakupy. Liczba użytkowników

ilość szt. 0

k

Jednym z narzędzi, które cieszy
się coraz większym zainteresowaniem konsumentów, jest
Listonic – system mobilnej listy
zakupów. System podpowiada
najkorzystniejsze oferty pod
kątem ceny, informuje o aktualnych promocjach obejmujących
produkty wpisane na listę.
System Listonic pozwala również
na analizę list zakupowych, a tym
samym preferencji konsumentów
korzystających z niego. Informacje zebrane przez Listonic za
okres październik 2011 – luty
2012, uwzględniające rodzaj oraz
ilość produktów kupowanych
w marketach przy wykorzystaniu
elektronicznej listy zakupów,
przedstawia wykres 2.

e

Nowe mobilne narzędzie

Analizując obecność branży spożywczej w Internecie, trzeba przyznać,
że jeszcze kilka lat temu nikt nie wróżył jej tak intensywnego rozwoju
z wykorzystaniem kanału sprzedaży online. Internet staje się pożądanym kierunkiem ekspansji dużych sieci handlowych – wpisuje się to
w ogólną tendencję wzrostu branży e-commerce w Polsce, poza tym
jest to również naturalna wypadkowa zmieniających się zakupowych
preferencji konsumentów. Uczestnicy rynku będą konkurować pomiędzy sobą nie tylko ceną i asortymentem, ale także zasięgiem. Coraz
częściej tradycyjny handel detaliczny jest wzbogacany o dodatkowy
kanał sprzedaży w postaci wersji sklepu online, w ten sposób też sieci
zwiększają grono swoich klientów lub podtrzymają relacje, wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom konsumentów.

Wykres 2. Mobilna lista zakupów – artykuły spożywcze
Art. spożywcze
Nabiał
Warzywa i owoce
Art. sypkie
Przyprawy, sosy i dodatki
Mięso i wędliny
Woda i napoje
Słodycze i przekąski
Pieczywo
Przetwory
Kawa, herbata, kakao
Tłuszcze
Alkohole i tytoń
Ciasta, desery, dodatki
Mrożonki i lody
Dania gotowe
Ryby
Konserwy
Żywność dietetyczna

r

planujemy
rozwój
kategorii
Żywność – zarówno jeśli chodzi
o pozyskiwanie nowych sklepów
i ulepszenie kategoryzacji produktów, jak i zwiększenie jej widoczności na serwisie – podkreśla
Bakalarz. Zauważalne są także
intensywne działania promocyjne
sieci handlowych prowadzone
w sieci, skupione właśnie na
produktach spożywczych.
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degustacja

degustacja

Sztuka częstowania

Michał Rusek

Apetyt rośnie w miarę jedzenia – tę genialną prawdę zna każdy, kto lubi dobre jedzenie, kto zasmakował
w bogactwie lub choć raz zorganizował degustację swoich produktów. Degustację, która pozwala przekonać konsumentów do nowego produktu, zaostrzyć apetyty i… poprawić wyniki sprzedaży.
Jeśli sprzedajemy duże ilości
produktu, najczęściej zastanawiamy się, co zrobić, aby sprzedać jeszcze więcej. W gorszej sytuacji
są punkty sprzedaży, w których obroty
spadają. Bez względu na to, czy powodem takiego stanu jest promowany przez
media trend związany z konsumpcją, który
nie idzie w zgodzie z proponowanym przez
nas asortymentem, czy aspekty ekonomiczne – pomoże nam degustacja.

Niedoceniona forma sprzedaży
Degustacja stanowi pomocne rozwiązanie
w obu przypadkach, zarówno gdy sprzedaż rośnie, jak i spada, ponieważ pozwala
klientom na bezpośrednie zapoznanie się
z oferowanymi przez nas produktami. To,
co wyróżnia degustację od innych działań
marketingowych, to fakt, że przeprowadzana jest ona bezpośrednio w miejscu
sprzedaży i natychmiast daje nam informację o swej skuteczności.
Podczas zakupów konsumenci najczęściej
wybierają sprawdzone pieczywo, do którego są przyzwyczajeni. Trudno jest wyzbyć
się pewnych nawyków, nawet gdy bierze
się pod uwagę wybór chleba. Dodatkowo
sprawę utrudnia fakt, że ludzie nie są
otwarci na zmiany i boją się podejmować
ryzyko. Na szczęście degustacja to jedna
z najlepszych form na ominięcie powyższych zachowań konsumentów i zachęcenie do wyjścia z tzw. strefy komfortu. Gdy
konsument spróbuje, jak smakuje dany

na skróty
Degustacja – prosty marketing
i szybka informacja zwrotna o sprzedaży
Zasady efektywnej degustacji
Najlepsze miejsca na degustację
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produkt, będzie mieć
podstawy do wydania
opinii na jego temat
oraz podjęcia decyzji
o jego zakupie.

Degustacja
krok po kroku
Kiedy
podejmiemy
decyzję o jej organizacji, warto zadbać
o istotne szczegóły
i dopracować ten
proces do perfekcji.
Dzięki
zachowaniu
zasad obsługi klienta
i przebiegu degustacji nasze działania
przyniosą
większą
skuteczność.
1. Dogodna
lokalizacja
W pierwszej kolejności
wybierzmy
dogodne
miejsce
do przeprowadzenia
degustacji.
Należy
zadbać o to, aby
było ono położone na
drodze naturalnego kierunku poruszania
się klientów, tak by znalazł się przy niej
każdy obecny w sklepie. Jednocześnie nie
możemy dopuścić do utrudnienia dojścia
do kasy. Niezbędne jest przygotowanie
niezależnego punktu, stolika o wystarczającej powierzchni, który będzie służył
zarówno jako przykuwająca uwagę
wystawa, jak i miejsce robocze. Najkorzystniej jest, gdy wystawka widoczna
jest z każdego miejsca w sklepie.
Zadbajmy również o przestrzeń przed
stolikiem, aby zmieściło się tam jednocześnie kilka osób, a nawet cała rodzina, która wspólnie robi zakupy.

chleba na węch. Atrakcyjna kompozycja
stolika z dużą zawartością promowanego
produktu zadziała na naszą korzyść, sprawiając wrażenie przepychu i dostatku.
3. Obsługa miła i dobrze
poinformowana
Istotną rolę odgrywa osoba prowadząca
degustację. Ponieważ sprzedawca za
ladą nie jest w stanie jednocześnie pełnić
obu funkcji, do prowadzenia degustacji
powinien być wyznaczony inny pracownik.
Osoba taka musi być ubrana w schludny,
elegancki ubiór, a jej higiena osobista nie
może podlegać kwestii. Pamiętajmy, że
mamy tylko jedną szansę na zrobienie
dobrego pierwszego wrażenia. Osoba przy
stoisku degustacyjnym powinna stać blisko
klienta, aby nie tworzyć sztucznej bariery,
ale też nie za blisko, żeby nie zrazić go do
siebie.
Dużym atutem takiej osoby jest oczywiście uśmiech, który wzbudza zaufanie,
zmniejsza dystans i wielu klientów może
zachęcić do rozmowy. Nawet najbardziej
wykwalifikowany sprzedawca nie zdziała
za wiele, jeżeli nie będzie mieć informacji
o produkcie, który chce sprzedać. Dotyczy
to zarówno unikatowych cech pieczywa,
jego wpływu na organizm, jak i dodatków.

2. Atrakcyjny dodatek do produktu
Warto zastosować skuteczną sztuczkę,
która w oczach potencjalnego nabywcy
podnosi wartość promowanego produktu. Jeśli zaprezentujemy nasz chleb
z dobrymi dodatkami np. ze smalcem
i ogórkami, wówczas klient zapamięta
je jako produkt wysokiej jakości, który
znakomicie komponuje się z przeróżnymi
dodatkami. Spróbujmy jeszcze mocniej
wpłynąć na zmysły odbiorcy… Ładne
stoisko i hostessa zadziałają na wzrok,
ustne zaproszenie do degustacji na
słuch, kosztowanie produktu na smak
i dotyk, a zapach świeżo pieczonego

4. „Podaruj” chleb i ulotkę
Podczas degustacji należy mieć przygotowane zapakowane pieczywo, które sprzedawca może wręczyć klientowi. Osoba,
której „podarujemy” produkt, zacznie
się czuć w jego posiadaniu, co zwiększy
prawdopodobieństwo, że wybierze się
z nim do kasy. Chęć posiadania to bardzo
silny bodziec, którym jesteśmy w stanie
przeważyć szalę, gdy klient nie będzie
zdecydowany na zakup. Zawsze budujmy
atrakcyjną wizję tego, co może się zdarzyć
po zakupie właśnie tego pieczywa, aby
przysłowiowo „popchnąć” klienta do działania i zamknąć sprzedaż.
Ile razy zdarzyło się, że kupiłeś coś,
co zostało skrytykowane lub po prostu
niezrozumiane przez resztę domowni-

ków? Jak się wtedy
czułeś? Dopilnujmy,
aby klient, który wychodzi ze sklepu z promowanym
produktem, zabrał ze sobą ulotkę informacyjną. Dzięki temu nie
wymagamy od niego wyjaśnienia
pozostałym konsumentom w domu wyboru pieczywa. Ulotka to również fizyczne
uzasadnienie właściwej decyzji o zakupie
danego produktu. Jej treść reklamowoinformacyjna powinna zawierać detale,
takie jak skład i właściwości zdrowotne
wpływające na organizm. Ulotka stanowi
doskonały „serwis posprzedażowy”, który
może zadecydować, czy klient ponownie
wróci do naszego sklepu po ten produkt.
5. Zadbaj o opakowanie
W dzisiejszych czasach musimy wykorzystać każdy element, który działa korzystnie na wizerunek sklepu firmowego,
zapracował na budowanie jego marki.
Właśnie w taki sposób możemy posłużyć
się opakowaniem, w którym sprzedaliśmy
produkt. Pamiętajmy, że dopracowane
marketingowo opakowanie to również
element reklamowy, który pracuje dla nas
jeszcze długo po sprzedaży. Dzięki nadrukowanemu logo i adresie sklepu firmowego każdy z domowników sięgający po
produkt natychmiast zobaczy, w którym
sklepie został kupiony, co w szczególny
sposób umocni naszą markę.

Miejsce degustacji
Degustacja wcale nie musi być organizowana we własnych punktach sprzedaży.
Taki poczęstunek można przygotować
przy okazji regionalnych targów lub
imprez odbywających się w danym
mieście. Targi to doskonała okazja do
zdobycia nowych klientów. Wówczas na
naszym stoisku konsumenci mają okazję
skosztować specjałów, otrzymać potrzebne informacje oraz dokonać zakupu.
Warto zastosować podobne działania, gdy
nasz sklep mieści się w hali lub niewielkim
centrum handlowym. Raz na jakiś czas
dobrze jest przeprowadzić taką degustację przy wejściu i kierować ludzi do alejki,
do której nie zawsze wchodzą.

wypieki
dobrze
wyeksponowane
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promocja od podstaw

Krystyna Chojnowska, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „SCh”

Sprzedawca, klient i promocja
Piekarze czekają na ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjną na temat pieczywa dobrej jakości.
Zanim do niej dojdzie, warto zająć się odpowiednią promocją pieczywa we własnych punktach sprzedaży,
o czym pisze Krystyna Chojnowska po seminarium „Uczymy się promocji pieczywa…”.
Promocja żywności to trudna
sprawa, zwłaszcza jeśli chodzi
o jej skuteczność. Nie mam tu
na myśli akcji reklamowych firm promujących własne wyroby, ale kampanie
o charakterze społecznym, prowadzone z udziałem środków publicznych.
Pamiętamy w Polsce z ostatnich lat
kilka wielkich kampanii promocyjnych
(np. Pij mleko – będziesz wielki), jak
i pomniejszych, prowadzonych z rozmachem, z użyciem najlepszego (podobno)
nośnika, tj. telewizji. Ale potem, kiedy
badano ich skuteczność, wyniki były
mizerne. Z pewnością nie zawiodły tu
techniki promocji ani brak profesjonalizmu, bo te kampanie były przygotowywane bardzo starannie i profesjonalnie.

O skuteczności
kampanii promujących
Podobna konstatacja o braku spodziewanych efektów społecznych kampanii
promujących dobre nawyki żywieniowe lub produkty padła także podczas
konferencji zorganizowanej 30 listopada
2011 r. przez Agencję Rynku Rolnego,
która zarządza sporą częścią środków
finansowych – pochodzących z Funduszy Europejskich bądź „składkowych”
– od polskich rolników i przetwórców
żywności. Notabene dyskutowano także

na skróty
Przyczyny niskiej efektywności społecznych
kampanii promocyjnych żywności
Targi jako promocja nowinek, a nie sposób na
kształtowanie gustów
Promocja w miejscu sprzedaży - nowe podejście do
promocji pieczywa
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promocji: pieczywo (a może i pozostała żywność)
powinny być promowane przede wszystkim
w miejscu sprzedaży, na styku sprzedawca
– konsument. To sprzedawca, w naszym założeniu,
zwłaszcza nasz sprzedawca ze sklepu spółdzielczego,
którego zna i do którego przychodzi niemal codziennie
lokalna społeczność, powinien umieć przekazać klientowi informacje i wiedzę o walorach pieczywa, o jego
znaczeniu dla zdrowia i prawidłowego odżywiania.

Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Jego
trafność potwierdziły zrzeszone w KZRS „SCh” spółdzielnie,
wysyłając na seminarium kadrę zarządzającą produkcją i sprzedażą pieczywa oraz sprzedawców – prawie trzykrotnie więcej
niż miejsc. Opinie o tym, że imprezy targowo-wystawiennicze
to głównie promocja innowacyjności, nowinek czy przegląd
najważniejszych wydarzeń w branży i to nie na nich odbywa się
kształtowanie naszych gustów i upodobań, przewijały się także
w opiniach wykładowców, a byli nimi często znane autorytety.

To sprzedawca, jako osoba pierwszego kontaktu, powinien znać i przekazywać klientom argumenty o zdrowotnych zaletach spożywania pieczywa, pochodzące zarówno z publikacji naukowców, jak i od doświadczonego
piekarza czy technologa. A zadaniem takich organizacji
jak nasza jest tę wiedzę, umiejętności i argumenty tej
grupie zawodowej dostarczyć.

To utwierdziło nas, organizatorów, w przekonaniu,
że założenie było słuszne. Wiedza o pieczywie, umiejętności
jego promowania na szczeblu kontaktu z codziennym klientem oraz nobilitacja pieczywa jako najstarszego naturalnego
pokarmu człowieka będą wyznaczały kierunek naszych przyszłych działań w zakresie promocji pieczywa. Miejmy nadzieję,
że z pożytkiem dla obu stron, tj. zarówno spółdzielni – producentów i sprzedawców pieczywa, jak i klientów.

Promocja w spółdzielniach
Takie podejście znalazło się w założeniach seminarium
„Uczymy się promocji pieczywa w teorii i w praktyce”. Projekt zdobył zainteresowanie i dofinansowanie

Więcej informacji na temat programu seminarium,
jego przebiegu i dalszych planów w tym zakresie
znajduje się na www.kzrs.pl oraz www.csk.oit.pl
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Liczba uczestników przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów, co tylko świadczy
o ogromnej potrzebie odpowiedniej promocji pieczywa.

o zmianie zasad wydawania pieniędzy,
aby zwiększyć skuteczność ich oddziaływania. Miejmy nadzieję, że tak się
stanie i że zmiany będą.
Co jest powodem takich niewielkich
efektów społecznych kampanii promocyjnych? Prawdopodobnie przyczyn
jest wiele, w tym nasze konsumenckie
upodobania i smaki, głęboko zakorzenione, często sięgające dzieciństwa,
nawyki – niekoniecznie najlepsze, czy
nieodporność na mody lub nowinki
dotyczące odżywiania. Pewien udział
ma w tym – moim zdaniem – także
słabo słyszalny głos świata nauki na
temat zasad zdrowego odżywiania.
Jest więc faktem, że trzeba szukać
nowych, innych metod docierania do
klienta z wiedzą o tym, co zdrowe
i dobre dla naszego organizmu (choć
czasami niekoniecznie dla podniebienia).

Promocja od podstaw
W Krajowym Związku Rewizyjnym
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w ostatnim czasie prowadzimy dwie linie
promocyjne. Pierwsza dotyczy promocji
spożycia mięsa wieprzowego, najlepiej
z rodzimych hodowli, druga pod hasłem
„Chleb – powrót do dobrej tradycji” promuje pieczywo, szczególnie
pieczywo żytnie, z pełnego przemiału,
na zakwasie. Jedną z form tej promocji jest uczestnictwo spółdzielni „SCh”
– małych i średnich, rozproszonych
producentów
tradycyjnego,
często
bardzo dobrego pieczywa – w wystawach i targach. Obok promocji pieczywa, uczestnictwo w tych imprezach to
promocja różnorodności i tradycyjnych
metod produkcji pieczywa.
Niemniej w ostatnim okresie, mając
na uwadze wyżej opisane doniesienia
o skuteczności działań promocyjnych,
zaproponowaliśmy nowe podejście do
MistrzBranzy.pl
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muzyka po najmniejszych kosztach
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e Słodycz wolnej muzyki
Jarosław Drążek, Sound108

Muzyka to sprawa wielce osobista, skazana na gusta i guściki. Trzeba się z tym liczyć, zwłaszcza prowadząc
lokal usługowy, handlowy czy gastronomiczny. Dlatego najlepiej zdać się na doświadczenie specjalistów
od audiomarketingu.

No
właśnie,
wspomniani
specjaliści mogą mieć odmienne zdanie, dobierając stylistykę dla danego miejsca. Jedni muzyczni
fachowcy będą uważali, że w kawiarni
bądź cukierni dobrze zabrzmi wokalny
smooth jazz, inni postawią na instrumentalny chill out i lounge, zaś jeszcze
inni spece zaserwują New Age i relaksacyjny, ambientowy jazz. I każdy
z nich ma rację, bo taki lokal poza
słodkościami powinien serwować miłą,
kojącą, acz nie nazbyt silnie zrytmizowaną muzykę, która nie uśpi przebywających w pomieszczeniu ludzi, ale nie
będzie też działała energetyzująco jak
w centrach handlowych czy przybytkach
sportowych. Oczywiście trzeba wziąć
pod uwagę główny przedział wiekowy
klienta oraz preferencje obsługi, choć
te nie powinny przesądzać o doborze
stylistyki utworów, bo możemy trafić na
mur z „guścików”.

uiścić opłatę. Prowadzący lokale, do
którego przychodzą zakupowi klienci, doskonale znają ten „przywilej”
ponoszenia opłat na rzecz wspomnianych OZZ-ów (ZAiKS, SPAV, StoArt),
a emitując muzykę chronioną prawami
do publicznych odtworzeń, są zobowiązani prawnie do podnoszenia kosztów
utrzymania lokalu.

rocznie z nazwą „lounge” w tytule.
Jednakże jak każdy produkt wytwórni
płytowej jest chroniony przed nieautoryzowanym powielaniem, nadawaniem
i rozpowszechnianiem. Skąd więc
zdobyć muzykę zwolnioną z dręczących opłat.

Jak pozbyć się opłat na OZZ-y? Jest
tylko jedna odpowiedź – zdecydować
się na muzykę zwolnioną z opłat autorskich. A co to jest ta „wolna muzyka”
i jak to jest możliwe, że panowie

Zgodnie ze śródtytułem muzyka
w naszym lokalu może zabrzmieć
dzięki 3 różnym sposobom. Pierwszym
sposobem jest nabycie stosownych
płyt. Druga możliwość to zwrócenie

Niezależnie od wybranego rodzaju muzyki, chcemy, by przestrzeń lokalu została
udźwiękowiona utworami wpadającymi
w ucho, ale także w miarę możliwości
powszechnie znanymi. Jednak jeśli
klienci i personel nie są oswojeni ze
wspomnianymi gatunkami muzycznymi,
utwory zabrzmią dla nich obco.

kontrolerzy, co jakiś czas odwiedzający nasz przybytek, nie będą w stanie
nic od nas wyciągnąć?

Płacić czy nie płacić?
Bez względu, czy utwór jest znany, czy
nieznany, dla Organizacji Zbiorowego
Zarządzania prawami autorskimi każda
kompozycja to czyjaś własność, za
której emisję właściciel lokalu winien
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3 sposoby, żeby
muzyka grała

Bez względu, czy utwór jest znany, czy nieznany, dla Organizacji Zbiorowego Zarządzania prawami autorskimi każda
kompozycja to czyjaś własność, za której emisję właściciel
lokalu winien uiścić opłatę.

Muzyka wolna od opłat funkcjonuje
w światowym handlu i usługach od
wielu, wielu lat, a sama koncepcja
muzycznego tła sięga nawet 1917 r.,
biorąc początek od „muzycznej tapety” Erica Satie. W tym miejscu należy
zaznaczyć, że tzw. muzyczna tapeta
wcale nie musi być zwolniona z opłat.
Wiele firm fonograficznych, tych
niezależnych, jak i gigantów zwanych
majors, wydaje tuziny kompilacji

się do firmy zajmującej się audiomarketingiem, a trzecia, najbardziej
problematyczna dla właścicieli, którzy
nie są muzykami – skomponowanie
i nagranie własnej muzyki.
W tym zestawieniu wszystkich możliwości zdobycia muzyki atrakcyjna
wydaje się pierwsza propozycja – własny zakup materiałów. Jednak to trochę
jak z budową domu – nie wszystko
jesteśmy w stanie sami dobrać (w tym
wypadku odsłuchać), a nasz gust
może być w tym przeszkodą. Do tego
dochodzą koszty płyt, które zazwy-

Sprzedaż i ekspozycja
muzyka po najmniejszych kosztach

czaj detalicznie kosztują więcej
niż standardowy CD ze sklepu
płytowego. Co więcej, taki nośnik
mamy prawo zakupić tylko do
jednego lokalu. Oznacza to, że
właściciele sieci cukierni musieliby kupić po jednym egzemplarzu
takiej płyty do każdego ze swoich
punktów!
Tę kwestię łatwo zobrazować na
liczbach. Przyjmijmy, że jedna
płyta to godzina muzyki, która
może kosztować ok. 100 zł. Na
10 godzin pracy jednego lokalu
potrzeba 10 płyt, a to dopiero
jeden dzień! Dobrze by było
dysponować minimum 30 godzinami muzyki. Do tego dochodzi
problem ustalonej kolejności
utworów na płycie. Po jakimś
czasie stały klient, nie mówiąc
o pracownikach, będzie nie tylko
rozpoznawał utwory na tej liście,
ale zacznie też przewidywać
następne ścieżki muzyczne.

Podkręcamy tempo
Jak widać, zadbanie o muzykę
we własnym lokalu nie jest wcale
takie proste, dlatego wracamy
do audiomarketingowych specjalistów. Obeznani z tematem
„repetytywności” utworów, jak
i z doborem stylistyki, potrafią
zaproponować taką selekcję,
która jednocześnie będzie mieściła się w koncepcji „muzycznej
tapety”, pełniła funkcje audiomarketingowe (czyli korzystnie
wpływała na sprzedaż), jak i umili
czas pracowników obsługujących
klientów.
Obsługująca lokal firma zabezpieczy przed zbytnią powtarzalnością utworów, brakiem „sekwencji
muzycznych”, jak w przypadku
odtwarzania płyty audio i, co
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ważniejsze, zapewni regularną aktualizację bazy utworów, dostosowując
je zarówno pod gusta klientów, jak
i obsługi. Ponadto przejmie na siebie
odpowiedzialność za kontakty z ZAiKSem i resztą OZZ-ów, pozostawiając
w obsługiwanym przez siebie punkcie
stosowny certyfikat autentyczności
i legalności muzyki zwolnionej z opłat.
Zapewni też zaplecze techniczne związane z opieką nad urządzeniem grającym
oraz merytoryczne. Jeżeli muzyka okaże
się zbyt senna, specjaliści podkręcą
tempo. Jeżeli pojawiają się utwory „za
ostre”, wyłapią je i zmniejszą częstotliwość ich występowania lub nawet je
usuną.

Muzyczny klucz
do sukcesu
Kontakt – akcja – reakcja to bardzo
ważny aspekt współpracy z firmą audiomarketingową. Właściciele z własnej
obserwacji lub po sugestiach personelu mogą zgłosić chęć zmiany klimatu
wybranych utworów. Dzienny blok
muzyczny może być podany w postaci
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jednostajnego strumienia muzycznego bądź
w formie amplitudy rozpoczynającej dzień od
utworów łagodnych, choć wyraźnie pogodnych, wznosząc się ku kompozycjom bardziej
ekspresyjnym, żywiołowym w ramach danej
stylistyki, by dojrzeć do wieczornego wyciszenia i chwil wręcz melancholijnych.
Układ ten zależy od charakteru lokalu
i specyfiki klientów – wszystko jest do
ustalenia, jest czas na próby i zmiany. I tu
leży klucz do sukcesu. O ile to kawiarnie
i cukiernie wychodzą naprzeciw klientom,
o tyle audiomarketing pracuje na dobre
samopoczucie w lokalu zarówno szefostwa,
pracowników i w efekcie finalnym klientów,
bez których interes nie przetrwa.

www.sound108.com

na skróty
Czy trzeba płacić za odtwarzaną muzykę
we własnym sklepie?
Jak zdobyć muzykę wolną od opłat?
Po co nam muzyka w punkcie sprzedaży?
MistrzBranzy.pl
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parametrów, dopasowania wyglądu
pieca do najbardziej wymagającego
projektu.

Zadbać o ekonomię
i estetykę wypieku

Katarzyna Symber

Wypiek

z widokiem
– Nie idź zawsze
wyznaczoną drogą,
która prowadzi tylko
tam, dokąd inni właśnie
już poszli – powiedział
wynalazca telefonu
Aleksander Bell. W
czasach, kiedy trzeba
szukać sposobów na
wyróżnienie i podkreślenie indywidualnego
charakteru własnych
punktów firmowych
czy sklepów, te słowa
są wyjątkowo trafne.
Może szukając własnej
drogi, warto pomyśleć o
wypieku na sklepie?

na skróty
Wypiek pieczywa na sklepie – sposób na
uatrakcyjnienie punktu sprzedaży
Wybór idealnego pieca, uniwersalnego
pod kątem wypiekanego asortymentu
Jak uzyskać powtarzalność wyrobu?
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na klienta
Nikogo już szczególnie nie dziwi
chleb kupowany na stacji benzynowej. Liczy się fakt, że o każdej
porze dnia (lub nocy) klient może kupić
pieczywo. Dla większości klientów takie
zmiany w sprzedaży detalicznej są oczywiste i często już nie zwracają oni uwagi
na to, że oferowane pieczywo nie jest
najwyższej próby. Dla piekarza oznacza
to nowe wyzwania i zmiany, do których
im szybciej się przystosuje, tym lepiej.
Dlatego też jeszcze nigdy nie skupiano
tak wiele uwagi na wypieku w punkcie
sprzedaży, jak ma to miejsce obecnie.
My postaramy się podać parę cennych
wskazówek, jak zorganizować wypiek na
sklepie, by przyniósł spodziewany zysk.

Dobrać piec,
zaplanować asortyment
W pierwszej kolejności należy dobrze
zaplanować miejsce, gdzie ma stać piec
i ustalić asortyment, jaki zaoferujemy
odbiorcy w punkcie sprzedaży. Warto
wziąć pod uwagę fakt, że obok bułek,
które stanowią dzisiaj główny produkt
wypiekany na oczach kupujących, coraz
częściej pojawiają się croissanty, ciasta
z blachy czy nawet chleby. Nie należy
również zapominać, aby zaproponować

klientowi małe przekąski czy to wypiekane na świeżo, dopiekane czy też tylko
podgrzewane.
Wymagania klienta są wielokierunkowe,
więc naturalną konsekwencją jest trend
zmierzający do realizacji koncepcji
rzemieślniczego wypieku w jednym
uniwersalnym urządzeniu. Poprzez
wybór odpowiedniej wielkości pieca
półkowego i jego instalację w punkcie
sprzedaży możemy zaoferować konsumentom ciepły i różnorodny wypiek,
a tym samym zapewnić sobie wzrost
obrotów. Jeżeli ktoś ma wątpliwości,
proszę sobie przypomnieć, jak reagują
ludzie na zapach świeżo upieczonego
chleba.
Dobór urządzenia wiąże się również
z jego wyglądem. Jeżeli miejsce wypieku zostanie odpowiednio wcześniej
zaplanowane, to piec może stanowić
harmonijne dopełnienie wnętrza sklepu. Warto w tym przypadku skorzystać
z pomocy kreatywnego projektanta.
Markowe urządzenia produkowane są
na życzenie i zgodnie z zamówieniem
klienta, a to daje możliwość, przy
jednoczesnym doborze właściwych

Dla jakości wyrobu końcowego ważne
jest również to, w jaki sposób odbywa się wypiek w punkcie sprzedaży.
Tendencja wyraźnie idzie w kierunku
wypieku bezpośrednio na płytach
hertowych, ale obecnie jeszcze przeważa klasyczny wypiek na blachach
perforowanych 600 x 400 mm, głównie
ze względu na mniejsze zapotrzebowanie powierzchni.
Bez względu jednak na formę wypieku
ważne jest, aby piec został optymalnie wykorzystany i pozwalał, poprzez
swoją ciągłą pracę, oferować klientom
świeże pieczywo przez cały dzień.
Gospodarujemy w ten sposób racjonalnie energią elektryczną, która jest

fot.

A rchiwum winkler wAchtel PolskA

najdroższa wówczas, jeżeli piec nie jest
kompletnie obłożony. Jednak nie bez
znaczenia pozostaje przy tym nęcący
aromat zachęcający do zakupu.
Poza
ekonomicznym
podejściem
konieczne jest systematyczne dbanie
o sprzęt. Do pielęgnacji pieca konieczne jest regularne odkurzanie, szczególnie z pozostałości w postaci ziaren
dekorujących bułki, oraz usuwanie
nadmiaru wilgoci po zaparowaniu.
Jednak dla klienta, którego mamy
zachęcić widokiem wypieku, istotna
wydaje się czysta szyba komory
wypiekowej.

Zagwarantować
niezmienną jakość pieczywa
Wymagania
kupujących
rosną
coraz bardziej, dlatego priorytetem
jest dzisiaj możliwość zapewnienia
elastyczności zarówno w wypiekaniu
różnych gatunków pieczywa, jak

i odpowiednim zaopatrzeniu poszczególnych
punktów sprzedaży w kęsy ciasta. I nie chodzi
tu już tylko o dostarczenie odpowiednich urządzeń. Najważniejsza dla klienta stała się możliwość skorzystania z kompleksowych rozwiązań
w postaci właściwej technologii, która pozwoli
personelowi w punkcie sprzedaży na bezproblemowe uzyskanie codziennie tej samej jakości
wyrobu końcowego. Siedem dni w tygodniu
taka sama bułka, niezależnie od zmieniającej
się obsługi w sklepie, ale to już temat na kolejny artykuł.
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Michał Kociszewski

Dobra passa
dla słodyczy i ciastek

2012 r. zapowiada się równie łaskawy dla producentów słodyczy jak 2011 r. W ubiegłym sezonie Polacy
wydali na łakocie około 3% więcej niż rok wcześniej. Teraz może być jeszcze więcej. Popyt jednak
wymaga zastrzyku nowości.
Słodycze zajmują trzecie miejsce
w obrotach placówek handlowych
wśród najważniejszych grup asortymentowych produktów żywnościowych,
po alkoholach i napojach bezalkoholowych,
ex aequo z produktami mleczarskimi. Niewątpliwie wśród słodyczy dużą popularnością
cieszą się batony i wafle. Konsumenci, wybierając te produkty, kierują się marką, smakiem,
a w trzeciej kolejności wielkością opakowania.
Według danych z Nielsena, od sierpnia 2010
r. do lipca 2011 r. na tę grupę słodyczy przypadło 34,7% rynku cukierniczego ilościowo
oraz 34,1% wartościowo. Bardziej obrazowo
pokazują to ilości zjedzonych kilogramów
tych słodyczy – 54,4 mln kg (około 1,5 kg
rocznie na statystycznego Polaka) o wartości
1,3 mld zł.

Batony
Batony czekoladowe wiodą prym, o czym
świadczy fakt, że są kupowane przez 80%
gospodarstw domowych. Od dawna dużym
powodzeniem cieszą się batony zawierające
orzeszki ziemne, karmel i nugat, polane mleczną czekoladą, z nadzieniem kokosowym oraz
z dodatkiem orzechów laskowych i chrupek
ryżowych. Są one bogate w magnez, witaminę
E oraz witaminy z grupy B. Do wyboru konsumenci mają batony oblewane deserową czekoladą o smaku amaretto i adwokat, orzechowe,
śmietankowe i toffi oraz batony z dodatkiem

na skróty
Jaki będzie wzrost sprzedaży słodyczy
w sezonie 2012?
Sprawdzone produkty i nowe oczekiwania
konsumentów
Cena i innowacja – dwa kierunki rozwoju
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Czekolady
W segmencie czekolady Polacy mają
ugruntowane przyzwyczajenia smakowe. Liderem jest czekolada truskawkowa, mleczna z orzechami, mleczna
z bakaliami oraz nadziewana truskawkowa. Najnowsze trendy smakowe
łączą słodkie nuty z pikantnymi dodatkami typu chilli.
Rodzimy rynek czekoladowy nie może
się równać pod żadnym względem
z największymi smakoszami w Europie
– Szwajcarami, Belgami, Austriakami
czy Niemcami. Wielkość rynku czekolady w Polsce rośnie co roku średnio
3-5%, a w niektórych segmentach,
np. pralin, nawet o kilkanaście procent,
co wiąże się z konsumowaniem luksusowych produktów.

Ciastka

puszystego
biszkoptu
uzupełnione
kremowym, kakaowym nadzieniem.
W tej kategorii produktów są liczne
nowości smakowe. Do nich zaliczamy
batony w białej czekoladzie z karmelem i chrupiącymi płatkami ryżowymi
czy batony z powietrznymi bąbelkami
o smaku czekoladowo-miętowym i czekoladowo-truskawkowym. Z kolei batony
müsli są źródłem węglowodanów, białka
roślinnego, błonnika i składników mineralnych. Mogą też być batony z rodzynkami i kawałkami czekolady, kokosowe,
z orzechami arachidowymi, pomarańczowe w gorzkiej czekoladzie, żurawinowe,
wiśniowe i bananowe.

Wafle
W rankingu popularności równie wysokie
miejsce zajmują wafle. W ciągu roku
sięga po nie 80% gospodarstw domowych. Polacy najchętniej sięgają po
wafle śmietankowe, kakaowe, waniliowe
i czekoladowe, a także wersje kokoso-

we w białej czekoladzie, przekładane
kremem z orzechów arachidowych czy
masą o smaku toffi. Wafle mogą być
w całości oblane czekoladą lub czekoladową polewą. Występują w rozmiarze
standardowym, jak i powiększonym (XL,
XXL).
Najbardziej znanymi markami w batonach są Mars (27,8%) i Nestle (27,5%).
Natomiast w przypadku wafli oblewanych
najbardziej znane są produkty Krafta
(34%) z marką Prince Polo i Nestle (31%)
z marką Princessa.

W porównaniu z Europejczykami Polacy nie są wielkimi amatorami ciastek.
To jednak nie przeszkadza, żeby ten
asortyment się rozwijał, dzięki m.in.
stymulującej roli konsumentów szukających innowacyjnych i oryginalnych
produktów.
Popularnością wciąż cieszą się herbatniki maślane, wypiekane z najlepszych
surowców, oczywiście z dodatkiem
masła. Inne ciekawe produkty to
biszkopty z galaretką, oblane mleczną czekoladą (typ delicja). Dostępne
są smaki: pomarańczowe, wiśniowe,

Polski rynek ciastek co roku notuje 4proc. wzrost, osiągając wartość 1,5 mld
zł. Wśród 130 producentów największy
wpływ mają markowi producenci, jak
Kraft Foods, Bahlsen, Lajkonik, Grupa
Poult z marką Dr. Gerard, Cukiernia
Mistrza Jana, Mieszko z marką Artur,
Delicpol itp., oraz marki własne rozwijających się sieci handlowych.

Słodycz nowych wrażeń
Segment słodyczy nie może narzekać
na brak nowinek. Według ekspertów to
może być dobry czas na wprowadzanie

takich produktów jak czekolada energetyczna „dla prawdziwych mężczyzn”
czy czekoladki podawane w opakowaniach zaprojektowanych przez największych światowych designerów. Poszukiwane są cukierki, które jednocześnie
odpowiadałyby na trend sezonowości
i wspierały zdrowy styl życia (np. niskokalorycznych słodyczy uzupełniających
wiosenną dietę, służących wzmocnieniu organizmu po zimie).
Nowości i innowacje napędzają kategorię pralin i bombonier sezonowych
i okazjonalnych. Konsumenci cenią
pomysłowe i nietypowe kompozycje
smakowe z niespotykanymi dodatkami i nadzieniami. Oczekują również
wyszukanych
kształtów
wyrobów
czekoladowych podanych w efektownym opakowaniu.
Dla producentów słodyczy przy opracowaniu nowych produktów ważne
będą dwa kierunki działania: cena
i innowacje. Nie bez znaczenia dla
producentów przemysłu cukierniczego
jest ciągła analiza cen podstawowych
produktów cukierniczych, takich jak:
kakao, cukier, mąka, zboża, tłuszcze,
a także kurs złotego w stosunku do
euro. Wśród konsumentów będzie
rosło zapotrzebowanie na tańszą ofertę wyrobów cukierniczych, a z drugiej
poszukiwane będą produkty niosące
jakość lub dodatkową wartość.
r

nowość!
Kompaktowa maszyna stołowa
t a b l e d r o p DOMINA iTD

Rynek
słodyczy w liczbach
4,82 mld zł – wartość rynku
słodyczy w 2011 r.
1,5 mld zł – wartość rynku ciastek
w 2011 r.
103,3 mln zł – spodziewana
wielkość sprzedaży batonów czekoladowych i energetycznych typu crunchy
w 2012 r.

malinowe,
morelowe,
jagodowe,
truskawkowe, a także z nutą toffi lub
adwokata. Z kolei markizy najlepiej
smakują z pysznym kremem czekoladowym, waniliowym, orzechowym,
cappuccino, kokosowym, a nawet
tiramisu. Niezmienną popularnością
cieszą się pierniki z nadzieniem owocowym – prym wiodą smaki śliwkowe,
truskawkowe, jabłkowe, lub z nadzieniem o smaku adwokata. W przypadku
kruchych ciasteczek wzięciem cieszą
się te oferowane z różnymi dodatkami,
jak: czekolada, orzechy laskowe, słodkie rodzynki, delikatny kokos czy słodkie migdały. Innowacją są ciasteczka
o słono-słodkim smaku, w oblewie lub
bez niej. Natomiast konsumenci preferujący zdrowy tryb życia w pierwszej
kolejności wybiorą ciastka korzenne
i zbożowe z dodatkiem kakao, suszonych owoców i mleka.

do wyklejania i dozowania ciastek kruchych,
biszkoptowo-tłuszczowych, bezowych i parzonych.

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

Idealna dla mniejszych i średnich
cukierni oraz gastronomii

www.cookiemachines.eu
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Etapy powstawania wnętrza
1. Inwentaryzacja
To etap wstępny, bardzo ważny w planowaniu modernizacji lokalu lub instytucji
w zakresie architektury wnętrza. Polega na
dokładnych pomiarach oraz ocenie stanu
technicznego ścian, sufitu, posadzki oraz
wszelkiego rodzaju instalacji. Dokładność
i rzetelność inwentaryzacji ma wpływ na
zakres prac budowlano-wykończeniowych,
a tym samym koszt przedsięwzięcia.

dobre

wnętrz e
Beata Parna, architekt wnętrz

Jak powstaje

Dobre wnętrze w kawiarni,
piekarni czy cukierni zmienia się z duchem czasów,
dopasowuje się do klientów
i sprawia, że czują się w nim
dobrze. Dobrze zaaranżowane
wnętrze jest dla naszego lokalu
jak muzyka dla obrazu. Nie
przytłacza go, ale świetnie się
komponuje.

Wiadomo, że pyszne ciastko
i aromatyczna kawa najlepiej
smakują we wnętrzu, w którym
panuje harmonia, bez względu na styl,
kolorystykę, dekoracje. Gdzie profesjonalna obsługa jest miła i nie narzucająca
się. Gdzie gra świateł i odpowiednia
muzyka stawiają kropkę nad i.
Ale przejdźmy do sedna, czyli do pytania:
jak urządzić cukiernię czy kawiarnię?

Beata Parna – architekt
wnętrz w firmie Promas.
Absolwentka Politechniki
Wrocławskiej na wydziale
architektura i urbanistyka,
a także Politechniki Śląskiej
na wydziale architektura,
specjalność projektowanie
wnętrz i wzornictwo. Od 5
lat zajmuje się projektowaniem wnętrz komercyjnych.

2. Projektowanie
Projektowanie wnętrza to sztuka zagospodarowania przestrzeni przede wszystkim od
strony funkcjonalnej, a następnie designu,
w zgodzie z przepisami prawa i oczekiwaniami inwestora. Projektowanie to także
uchwycenie harmonii światła, kolorów,
architektury mebli według najnowszych
trendów designerskich.

Jaki wybrać styl, która estetyka będzie
najlepsza, jakie dopasować dodatki, aby
stworzyć niepowtarzalny klimat lokalu?
Lokalu, który będzie przyciągał nie tylko
stałych klientów?

Projekt

wnętrza

– tomasz jasina-Florek

3. Wizualizacja
Wizualizacja jest ukoronowaniem pracy nad
dokumentacją projektową danego obiektu.

Projekt

wnętrza

– jolanta D rążek-szweDowska

Dokładność w przewidzeniu najdrobniejszych szczegółów aranżacyjnych w projekcie pozwala na opracowanie wizualizacji
maksymalnie przybliżającej wygląd lokalu
po realizacji.
W związku z tym wizualizacja jest najwygodniejszym narzędziem porównawczym dla
inwestora. Umożliwia bowiem zestawienie
stanu wyjściowego lokalu z oczekiwanym
stanem końcowym.
4. Realizacja
Aby osiągnąć końcowy, oczekiwany efekt
m.in. funkcjonalnego, trwałego w eksploatacji, pięknego wnętrza, należy powierzyć
realizację firmie wyspecjalizowanej w tym
zakresie, która kompleksowo wykona to
zadanie, wyręczając inwestora pod każdym
względem.
r

Profesjonalne wnêtrza
cukierni, piekarni, lodziarni, kawiarni
Od projektu do realizacji

Aby dobrze przygotować się do nowej
inwestycji warto wiedzieć, jak powstaje
wnętrze, a także jakimi zasadami kierować
się przy jego projektowaniu.

Zainspiruj siê!
Jak urządzić swój własny lokal? Jak zmienić jego oblicze? Takie pytania zadaje sobie
każdy inwestor przed planowaną modernizacją istniejącego lokalu lub inwestycji od
podstaw. Takie zmiany wiążą się z wyborem modelu organizacji pracy, stylu architektury
wnętrza, kolorystyki, dobraniem materiałów. I co najważniejsze: finanse – na ile można
sobie pozwolić?
Czy tak rozbudowany temat można ująć w jednym artykule? Wątpliwe. Dlatego wspólnie
z firmą Promas ruszamy z nowym cyklem artykułów. Cyklem, który podchodzi do tematu
kompleksowo i pokazuje możliwości wykreowania małych, średnich i większych lokali w
różnych stylach.
Zainspiruj się naszymi projektami i zostań bohaterem we własnym lokalu.
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Od 1989 r. profesjonalnie zajmujemy się
projektowaniem, aranżacją i wyposażeniem
wnętrz komercyjnych: hoteli, kawiarni, restauracji, sklepów cukierniczo-piekarskich, biur, banków,
sklepów ogólnospożywczych i wszelkich obiektów
handlowych.
Każdy projekt tworzymy starannie i z pasją,
bierzemy pod uwagę najnowsze trendy. Bogactwo
wzorów i kolorów wyposażenia, które oferujemy,
dają niemal nieograniczone możliwości aranżacyjne. Dlatego nasze rozwiązania cechuje piękno
i niepowtarzalny styl. Podkreślamy indywidualny
charakter każdego wnętrza.
Jesteśmy w stanie zrealizować zadania o
zróżnicowanych skalach, terminach, budżetach
i lokalizacjach - zarówno w Polsce, jak i w całej
Europie. Gwarantujemy kompleksową obsługę i
profesjonalizm na każdym etapie współpracy.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszymi przykładowymi realizacjami i wizualizacjami
dostępnymi na stronie www.promas.com.pl

Projekt wnętrza – tomasz jasina-Florek

6 zasad dobrej aranżacji
Układ funkcjonalny
Zaczynamy od układu funkcjonalnego,
który określa lokalizację, proporcje i kształt
poszczególnych stref na przestrzeni
cukierni, kawiarni czy też każdego innego
wnętrza. Powinny być w nim wyraźnie
wydzielone pomieszczenia lub zespoły
pomieszczeń powiązane ze sobą funkcjonalnie i spełniające określone wymagania,
np. zaplecze-magazyn, część socjalna,
biurowa, sanitarna, sprzedaży, wystawiennicza, odpoczynku lub konsumpcyjna.
Dobór kolorystyki wnętrza
Najlepiej jest, jeśli dominują dwa przewodnie kolory i trzeci jako dodatek. Dla przykładu: wnętrze może być w kolorystyce ciemnej z dodatkiem kontrastującym, w kolorze
jasnym, bądź na odwrót. Dobrze wyglądają
też kolory monochromatyczne w jednym
odcieniu z dodatkiem koloru kontrastowego
pojawiającego się tylko w detalach.

Na kolorystykę wnętrza składa się
wiele elementów: ściany, meble,
oświetlenie, detale architektoniczne,
które wszystkie razem muszą tworzyć
odpowiednio dobraną, spójną kolorystykę. Nie powinno się wprowadzać
zbyt dużo kolorów i struktur do aranżacji, żeby nie doprowadzić do chaosu
i spowodować zły odbiór całości.
Materiały
Na pewno warto zainwestować w materiały dobrej jakości i trwałe. Po pierwsze, nawet bardzo prosto urządzone
wnętrze wygląda wtedy elegancko,
a po drugie, w dłuższej perspektywie
daje to spore oszczędności finansowe.
Meble
Ciekawe i użyteczne meble powinny
być przede wszystkim dobrze zaprojektowane. Należy przy tym pamiętać,
że projekt mebla to nie tylko jego
wygląd, ale również dobór takich
materiałów, aby produkt zachował
przez wiele lat użytkowania atrakcyjny

wygląd oraz był zgodny z przepisami sanitarnymi. Szczególnie dotyczy to regałów
do sprzedaży pieczywa i innego asortymentu spożywczego w sklepach, piekarni
czy cukierni. Ten często pomijany pod
względem projektowym, ważny element
wyposażenia sklepu wart jest szczegółowego zaplanowania, aby mógł stanowić
doskonałe dopełnienie aranżacji całego
wnętrza.
Dekoracje ścian
Mają bardzo duży wpływ na odbiór całego
wnętrza, dlatego warto poświęcić im dużo
uwagi. Szeroki wybór tapet dobrej jakości,
fototapet, tynków strukturalnych, dobrych
farb, pozwala nam, aby ściany, które są
„opakowaniem” całej projektowanej przestrzeni, dobrze ją prezentowały.
Oświetlenie
Światło jest jednym z głównych elementów wyposażenia wnętrza, od tego, jaką
barwę i nasilenie zastosujemy zależy, jak
będzie odbierana cała aranżacja. Służy
nie tylko do wyraźnej ekspozycji towarów,
ale przede wszystkim tworzy specyficzną
atmosferę wnętrza i budząc dobre emocje
wpływa na podejmowanie decyzji o zakupie. Dobierając oprawy warto zasięgnąć
porady eksperta w kwestii doboru odpowiedniej mocy i barwy. W zależności od
funkcji i wielkości wnętrza warto zastosować różne rodzaje oświetlenia np. sufitowe, pośrednie i wiszące, dzięki czemu
można odpowiednio oświetlić różne strefy
i funkcje aranżowanej przestrzeni.

62

Mistrz Branży

maj 2012

Sprzeda i ekspozycja
miniporadnik kupującego

Piotr Kaczor, Gel Matic

Urządzenia do jogurtu mrożonego

3 zasady właściwego wyboru

Wielu klientów zadaje mi pytanie, które urządzenie do jogurtu mrożonego jest lepsze. Odpowiadam, że
wszystkie są dobre, nie licząc chińskich i tych „polskich” z Chin. Poza tym o wyborze powinny decydować:
wydajność, realna sprzedaż oraz zdrowy rozsądek.
fot.

Przyzwyczailiśmy się, że konkurencja w Polsce jest dzika. Liczy
się wynik sprzedaży, a nie dba
się o klienta. Standardem jest zachwalanie własnych produktów, bezpardonowo
obchodząc się z konkurencją. Czytam
w pismach branżowych sponsorowane
artykuły na temat maszyn firmy Taylor,
że są jedyne, najlepsze, słyszę od klientów,
że Electro Freeze jest najlepszy, a ja powtarzam: wszystkie maszyny mają tę samą
funkcjonalność i wszystkie są dobre. Czy to
Gel Matic, Taylor, Electro Freeze, czy inne.
Tak naprawdę kupujący musi się skupić
się na paru ważnych dla niego kwestiach
i w zalewie informacji wyłuskać te najistotniejsze.

G el-Matic

Wydajność
Łatwo jest klientowi sprzedać duże urządzenie, roztaczając wizję supersprzedaży,
ale nie okłamujmy się: 1000 paragonów
w sklepie to naprawdę rzadkość. W największych galeriach handlowych kraju sklep,
który wydaje 600 paragonów, to bardzo
dobry lokal. Więc pytam się, po co klientowi
urządzenie, które robi 1000 porcji na godzinę? Jak ktoś dobrze liczy, to szybko dojdzie
do wniosku, że urządzenie, które zrobi 200
porcji 100-gramowych, jest wystarczające.
Dlaczego?
Po pierwsze, 200 klientów na godzinę to
w trakcie pracy galerii (zakładam, że pracują od 10.00-22.00) 2400 paragonów na
dzień (wszystkim życzę takich wyników).
Po drugie, 200 klientów na godzinę to
niecałe 30 sekund na obsługę klienta. Czy to
możliwe? Każdy może zrobić test w swoim
lokalu i zmierzyć czas obsługi klienta.
Złożenie zamówienia: „poproszę jogurt
z .......” to już 15 sekund, a gdzie reszta?
Zatem można powiedzieć, że maszynę
trzeba dobrać pod względem wydajności.
Ale to nie wszystko.

Grawitacyjny
czy wtłaczany pod ciśnieniem
Równie ważny jest sposób, w jaki mieszanka podawana jest do cylindra mroźniczego.
W jednych urządzeniach działa grawitacja,
czyli jogurt mrożony po prostu wypływa
przez system otworów. W innych mamy
system pomp napowietrzających, w których
mieszanka jest wtłaczana pod ciśnieniem
i dodatkowo napowietrzana.
Jeżeli chodzi o pierwszy sposób, to – moim
zdaniem – nie można sprzedawać jogurtu
mrożonego z maszyny z opadem grawitacyjnym, ponieważ produkt finalny jest ciężki, co ma się nijak do deseru, który promuje
się jako lekki i zdrowy. To tak jakby w sklepie ze zdrową żywnością sprzedawać chipsy bekonowe i słodkie napoje gazowane.
Są kraje, w których się praktykuje taki sposób
sprzedaży, ale – umówmy się – korzyści są
tylko dla sprzedawców komponentów, bo
oni więcej ich sprzedają, natomiast o walorach smakowych raczej nie można mówić.

(Patrząc na to, co kupujemy w sklepach,
mam wrażenie, że Polacy lubią kupować
produkty słabe jakościowo). Reasumując,
maszyny z napowietrzaniem są OK.

Zdrowy rozsądek
Ostatnie przykazanie: Nie ulegaj porównaniom „samochodowym”, stosowanym
przez sprzedawców maszyn. Tak, to fajne
porównanie, że jedne maszyny to mercedesy, a dookoła same fiaty lub inne marki
niższego segmentu. Pytanie, czy inne
auta inaczej docierają do celu, czy chodzi
o pychę, prestiż i pokazanie się? Może
warto się zastanowić, ile będzie kosztować
serwis „mercedesa” w Twojej jogurterii.
Jeżeli sprzedawca przekonuje, że ma
superserwis, to zastanów się, na czym go
zbudował (podpowiedź: na klientach tegoż
serwisu).
Drogi kliencie, przede wszystkim zawsze
kieruj się zdrowym rozsądkiem, on jest
najlepszym doradcą.
MistrzBranzy.pl
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Wioletta Bogusz-Kaliś, JARS Sp. z o.o.

Jaka ma być nasza etykieta?
Oczywiście, że zrozumiała, czytelna i przejrzysta. Konsument ma
rozumieć, co czyta, a informacje na niej
zamieszczone muszą być wyraźne, czytelne,
nieusuwalne. Pod żadnym pozorem napisy
nie mogą być ukryte, zasłonięte czy przysłonięte innymi nadrukami lub obrazkami
(w tym względzie warto uczulić grafika
i samemu też mieć na to oko). Żeby jednak
tę zrozumiałość i przejrzystość zapewnić,
musimy zlustrować całą etykietę pod kątem
zawartych treści oraz formalnych wymogów
ustanowionych przez prawo. Niech klient
otrzyma ujednolicone i rzetelnie opracowane
etykiety, by informacje zawsze były oczywiste, a nie budziły pytania, co producent miał
na myśli.
Pod lupę bierzemy poszczególne elementy
składowe, używane sformułowania, a nawet
skład produktu i jego nazwę. A zatem do
dzieła.

Sformułowania w przypadku
wyrobów kakaowych
i czekoladowych

Fantazyjna nazwa
bez doprecyzowania

Oznakowanie czekolad (poza białą) uzupełnia się określeniem „masa kakaowa min.
…%”, podając zawartość całkowitej suchej

Nazwa produktu powinna odpowiadać
nazwie ustalonej dla danego rodzaju środków spożywczych w przepisach prawa
żywnościowego, a w przypadku braku takich
przepisów – powinna być nazwą zwyczajową
lub składać się z opisu tego produktu, tak
aby umożliwić konsumentowi rozpoznanie
rodzaju i właściwości tego produktu i odróżnienie go od innych podobnych.
Zatem zamieszczenie wyłącznie nazwy handlowej (wymyślonej), typu „Agatka w polewie
czekoladowej”, „Duelki w czekoladzie mlecznej
z posypką cukrową”, „Anusie tofii”, jest błędnym oznakowaniem. Brakuje dodatkowego
opisu, np. wafel przekładany kremem o smaku
toffi w czekoladzie mlecznej.
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W przypadku czekolad, wyrobów kakaowych i czekoladowych mamy ustalone
wymagania dotyczące jakości handlowej,
a tym samym właściwego nazewnictwa.
Nazwy „czekolada”, „czekolada mleczna”,
„czekolada biała” czy „czekolada orzechowa” mogą być użyte tylko w odniesieniu
do produktów, które spełniają wymagania
ustalone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych.
Jeżeli chodzi o nazwy zwyczajowe, to
możemy za takie uznać nazwy: „biszkopty”, „herbatniki”, „chałwa” – bo one będą
zrozumiałe dla wszystkich konsumentów.
Wszystkie nazwy fantazyjne powinny być
uzupełnione dodatkowym opisem dookreślającym rodzaj środka spożywczego.
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masy kakaowej. Przykłady błędnego oznakowania to:
– określenia: „kakao minimum …%” oraz
„zawartość kakao w czekoladzie min. 50%”,
– podawanie w oznakowaniu czekolady
białej sformułowania np. „czekolada biała:
kakao min. 24%”. Do czekolady białej nie
stosuje się jako składnika masy kakaowej.
Ponadto sformułowanie na czekoladzie
mlecznej np. „masa mleczna min. 18%”
jest błędnym, ponieważ zgodnie z przepisami należy podawać zawartość suchej
masy kakaowej, a nie mlecznej.
Jeżeli przy produkcji wyrobów czekoladowych użyto tłuszczu roślinnego innego niż
tłuszcz kakaowy, w oznakowaniu powinno
być zamieszczone sformułowanie „oprócz
tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze
roślinne”. Sformułowanie to powinno być
zamieszczone w pobliżu nazwy wyrobu,
w tym samym polu widzenia co wykaz
składników, zapisane pogrubioną czcionką
o przynajmniej takiej samej wielkości jak
wykaz składników.

Znakowanie w przepisach
Opracowując etykietę każdego z produktów, należy uwzględnić wiele wymagań
dotyczących znakowania zawartych w wielu przepisach prawnych. Warto przejrzeć:
wymagania ogólne zawarte np. w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia czy w
ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
wymagania szczegółowe, jak:
– rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych,
– przepisy w sprawie substancji dodatkowych,
– w sprawie towarów paczkowanych oraz inne powiązane.
W przypadku wyrobów kakaowych i czekoladowych należy brać pod uwagę wymagania
rozporządzenia w sprawie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych.
***
W ostatnim czasie weszły w życie nowe wymagania w sprawie znakowania żywności,
które wnosi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 października 2011 r.
w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…).
Więcej o planowanych zmianach można przeczytać w 1. wydaniu „Mistrza Branży”.

Jeżeli w nazwie lub w grafice zaznacza
się obecność danego składnika, należy podać jego procentową zawartość.
Nazwa „kruche ciasteczka z kawałkami czekolady i orzechów laskowych”
wymusza podanie procentowej zawartości kawałków czekolady oraz orzechów. Zawartości te mogą być podane
w nazwie lub w wykazie składników.

Grafika
wprowadzająca w błąd
Typowym błędem jest zamieszczanie
grafiki masła na opakowaniu herbatników, w skład których zamiast masła
wykorzystano oleje roślinne. Można
podkreślać w nazwie lub grafice
obecność masła tylko wtedy, gdy jako
surowca użyto składnika spełniającego definicję zawartą w Rozporządzeniu 1234/2007. Innym przykładem
wprowadzania w błąd jest nazwa
„banany w czekoladzie” i zamieszczenie w oznakowaniu grafiki bananów,
w sytuacji gdy banany nie wchodzą
w skład produktu.

Niewłaściwe znakowanie
wartością odżywczą
Obecnie znakowanie wartością odżywczą jest dobrowolne, pod warunkiem
że nie mamy do czynienia ze środkiem
spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub jest zamieszczone oświadczenie żywieniowe. Wymagania zmienią się za niecałe 5 lat, gdy
wszystkie produkty będą musiały być
znakowane wartością odżywczą.
Wróćmy jednak do aktualnych przepisów. Jeżeli producent decyduje się
na znakowanie swoich produktów
wartością odżywczą, musi trzymać
się wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie
znakowania
żywności
wartością
odżywczą. Niewłaściwa kolejność
składników w tabeli wartości odżywczej, np. tłuszcz, węglowodany, białko
i wartość energetyczna oraz podawanie wartości energetycznej najpierw
w kcal, a potem w kJ, jest błędnym
znakowaniem.

r adosław K ąKol, Karo InteractIve

Nie jesteś pewien, czy etykieta na Twoich wyrobach cukierniczych jest dobrze opracowana? W tym artykule znajdziesz odpowiedź na Twoje wątpliwości: krótką, ale treściwą analizę typowych błędów, które
przewijały się w raportach pokontrolnych IJHARS.

Umieszczona grafika ciasteczka z
widocznymi bakaliami oraz nazwa
„Ciasteczka orkiszowe” obligują producenta
do podania procentowej zawartości bakalii oraz mąki orkiszowej w składzie produktu

Brak procentowej
zawartości składnika

Informacja
nieobowiązkowa: wartość
odżywcza w
100 g produktu.
W przypadku
środka spożywczy specjalnego
przeznaczenia
wartość
odżywcza jest
wymagana.

oprac .

Błędy w znakowaniu
wyrobów cukierniczych

Poprawnie oznakowana etykieta według aktualnych zasad

W składzie produktu
należy dookreślić użyte
składniki, np. olej palmowy
utwardzony, mąka
orkiszowa razowa,
cukier trzcinowy. Składnik
naturalny aromat waniliowy
stosujemy, jeżeli jest
to aromat uzyskany z
przynajmniej 95% z wanilii
Formuła Najlepiej
spożyć przed poprzedza datę
minimalnej trwałości dd.mm.rr
(Najlepiej spożyć przed
końcem… stosujemy w
odniesieniu do mm.rr lub rr.)

Warunki
przechowywania
umieszcza się
obok daty.

Niewłaściwe sformułowania
poprzedzające datę przydatności
do spożycia
Przy stosowaniu daty minimalnej trwałości
należy używać sformułowań:
„Najlepiej spożyć przed…” – gdy data zawiera
oznaczenie dd.mm.rr lub dd.mm
oraz „Najlepiej spożyć przed końcem…”
w innych przypadkach, tj. mm.rr lub rr.
Błędne jest używanie określeń „Najlepiej
spożywać przed…” lub „Termin spożycia”.
Niewłaściwym jest także sformułowanie
„Najlepiej spożyć przed…” i podanie tylko
miesiąca i roku.

Niewłaściwe sformułowania
poprzedzające zawartość netto
Opracowując etykietę w punkcie zawartość
netto, musimy zapomnieć o takich sformułowaniach jak: „masa”, „waga netto”, „waga
gwarantowana”. Są one błędne w świetle
aktualnych przepisów. Uczulamy, że błędne
jest również podawanie tolerancji, np. „+/-

Nazwa producenta, masa i
data muszą się
znajdować w 1.
polu widzenia

Uwaga
na poprawne
sformułowanie:
Masa netto
lub Zawartość
netto

3%” czy też podawanie wartości liczbowej
z dokładnością więcej niż 3 miejsca po
przecinku.
Poza wymienionymi powyżej przykładami
błędnego oznakowania należy pamiętać, że
wykaz składników powinien być poprzedzony sformułowaniem „Skład” lub „Składniki”.
W wykazie powinny być:
- wymienione wszystkie składniki wchodzące
w skład danego produktu,
- składniki złożone powinny być rozpisane,
- wymieniając substancje dodatkowe należy
podać zawsze ich główną funkcję technologiczną oraz nazwę lub symbol E.
Należy też pamiętać o poprawnym zapisywaniu składników alergennych, które też
powinny być wymienione w wykazie składników, z wyraźnym odniesieniem do nazwy
składnika alergennego, np. zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto itp., mleko, jaja,
orzechy.
MistrzBranzy.pl
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Forum czystej etykiety
Miesiąc temu opublikowaliśmy artykuł „Idea(ł) czystej etykiety” i zaprosiliśmy Państwa do dyskusji, która
miała uchwycić sedno czystej etykiety, a poruszyła problematykę o wiele szerszą. Efekt: parę stron zapisanych
drobnym maczkiem. Temat podchwycili dostawcy dla branży (producenci dodatków do żywności, mieszanek
piekarsko-cukierniczych). Przedstawiciele instytucji państwowych odpowiadali zgodnie z prawem – nie ma
czegoś takiego jak czysta etykieta. Rzemieślnicy w dużej mierze uważają czystą etykietę za chwyt marketingowy i nie chcieli się wypowiadać.
Bez zbędnych komentarzy oddajemy głos uczestnikom nieformalnego forum czystej etykiety.

Andrzej Kujawiński, Fermis
„Czysta etykieta” to pojęcie, którym częściej chyba operują
producenci żywności niż konsumenci. Jest to pewnego rodzaju
skrót określający skład bez symboli E, odbieranych negatywnie
przez przeciętnego konsumenta. Nie chodzi przy tym o to, by
zastępować symbole substancji dodatkowych ich nazwami
własnymi (chemicznymi), ale by w ogóle usunąć te substancje
ze składu produktu i automatycznie z etykiety. Jednak samo
usunięcie określonej substancji dodatkowej prawie zawsze
zmienia właściwości samego produktu lub powoduje problemy
produkcyjne. Dlatego też przy każdej zmianie składu trzeba
znaleźć inne składniki żywności, które przejmą funkcje
substancji dodatkowych. W pewnych zastosowaniach, np.
w piekarstwie, można wykorzystać alternatywnie niektóre
enzymy, które są traktowane jako substancje pomagające
w przetwarzaniu, czyli pełnią swoją funkcję podczas produkcji,
a w wyrobie gotowym już ich nie ma (ulegają denaturacji), czyli
tym samym nie wymagają deklaracji (chyba że zawierają alergeny, wówczas powinniśmy je umieścić w składzie produktu).
W interesie producentów jest otrzymanie atrakcyjnego
towaru o dobrej jakości i w atrakcyjnej cenie, przy tym bez
obecności substancji dodatkowych na etykiecie. Natomiast
jaki jest interes konsumentów? Dokładnie taki sam. Pytanie,
jak pogodzić dwa aspekty – wymagań co do towaru i lubianej przez wszystkich deklaracji surowcowej. Rozwiązanie,
z jakim mamy czasami do czynienia na rynku pieczywa, czyli
udawanie, że chleb jest produkowany bez dodatków (wiedzą
o tym i producenci, i konsumenci), nie jest dobrym wyjściem
z sytuacji. Konieczny jest chyba kompromis, czyli w sytuacjach
gdy jest to możliwe, rzeczywista wymiana substancji dodatkowych na składniki, które nimi nie są, a w innych przypadkach
po prostu akceptacja dodatków na etykiecie. Osobiście czuję
się bezpieczniej, jedząc żywność z wykazanymi wszystkimi
składnikami (i mając tym samym wybór), niż widząc „pustą”
etykietę, która nijak nie pasuje do wyglądu i właściwości
produktu. Pozostaje poszukiwanie i sprawdzanie technologii
alternatywnych, takich które pozwolą połączyć obecną wydajność produkcji, łańcuch dystrybucji, jakość produktów i aspekty
ekonomiczne bez użycia nielubianych substancji dodatkowych.
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Ernest Makowski, biuro prasowe,
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
W prawie nie ma czegoś takiego jak czysta etykieta, są
za to zasady znakowania, które producenci nie zawsze
przestrzegają. Wszystkie środki spożywcze wprowadzane
do obrotu powinny być oznakowane w sposób, który nie
wprowadza konsumenta w błąd. Zakazane jest w szczególności wprowadzanie w błąd co do nazwy, rodzaju,
właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca
pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji sprzedawanej żywności. Zabronione jest także przypisywanie
artykułom spożywczym działania lub właściwości, których
nie posiadają, oraz sugerowanie, że posiadają szczególne
właściwości, mimo że wszystkie podobne środki spożywcze także je posiadają.
Nazwa danego produktu żywnościowego powinna umożliwić konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwości oraz
odróżnienie go od innych produktów. Ponadto oznakowanie
środków spożywczych sprzedawanych w Polsce musi
być zrozumiałe dla konsumenta. Napisy umieszczone na
opakowaniu lub etykiecie muszą być wyraźne, czytelne,
nieusuwalne i umieszczone w widocznym miejscu. Poza
tym niedozwolone jest np. przesłanianie napisów nadrukami lub obrazkami.

Adam Kondracki,
kierownik marketingu, ULDO Polska
Podejmując rzetelną debatę na temat tzw. czystej etykiety
(clean lebel), należy przede wszystkim rozprawić się z coraz
częściej spotykanym i nieprawdziwym przekonaniem o szkodliwości dodatków do żywności. Należy przekonać konsumentów, że
dodatki do żywności oznaczone jako E, dopuszczone do stosowania na terenie UE i znajdujące się na liście dodatków dozwolonych, wymienionych w Rozporządzeniu Komisji UE 1129/2011
z 11 listopada 2011 r., są bezpieczne dla konsumentów, a ich
spożywanie nie niesie za sobą zagrożenia dla naszego zdrowia.
Unijny rynek żywności jest jednym z najlepiej kontrolowanych
i przyjaznych konsumentowi rynków na świecie i trudno sobie
wyobrazić, aby w powszechnym użyciu znajdowały się środki
niebezpieczne.
Obowiązującym regulacjom prawnym, opartym na aktualnej
wiedzy w zakresie żywienia człowieka i żywności, przeciwstawiane są opinie o szkodliwości dodatków mające głównie charakter
subiektywnego osądu, nie znajdującego poparcia w analizach
naukowych. Doskonałym tego przykładem był program „Celownik” wyemitowany w TVP 16 stycznia 2012 r., gdzie dowodem
na szkodliwość dodatków do pieczywa były m.in. nieprzyjemne
doznania smakowe po bezpośrednim spożyciu poszczególnych
dodatków w postaci „surowej”. Wydaje się, że podobne nieprzyjemne doznania smakowe będziemy mieli po bezpośrednim
spożyciu np. drożdży, soli czy octu, które powszechnie stosujemy
w naszej kuchni, a ich stosowanie nie zagraża naszemu zdrowiu.
Oczywiście jako producent mieszanek i polepszaczy dla branży
piekarskiej i cukierniczej jesteśmy świadomi, że dodatki do
żywności muszą być stale monitorowane i weryfikowane.
Wiemy, że aktualnie obowiązująca lista dodatków dozwolonych
(w listopadzie 2011 r. ukazała się nowa lista – tzw. Wspólnotowy
wykaz dodatków) została stworzona w oparciu o aktualną
i najlepszą wiedzę naukową, która jednak stale ulega pogłębianiu. Dlatego też nie jest wykluczone, że dany środek, który
jest obecnie powszechnie stosowany, na skutek pogłębionych
badań naukowych zostanie wycofywany z obrotu. Obecnie EFSA
prowadzi przegląd dozwolonych substancji dodatkowych pod

kątem bezpieczeństwa ich stosowania, co po raz kolejny świadczy
o wadze, jaką UE przywiązuje do bezpieczeństwa żywności. Takie
ryzyko dotyczy każdej branży i różnego typu rozwiązań stosowanych
obecnie na świecie, nie oznacza to jednak, że należy niejako
„zapobiegawczo” mówić, że coś jest szkodliwe, bo hipotetycznie
może takim się okazać w przyszłości.
Samo pojęcie czystej etykiety rzeczywiście jest zagadnieniem
niejednoznacznym, nawet dla konsumentów „wymuszających” na
producentach żywności zmiany w zakresie stosowanych dodatków.
Dla niektórych konsumentów czysta etykieta oznacza produkt bez
jakichkolwiek dodatków do żywności mających oznaczenie „E”,
wymienionych w Rozporządzeniu Komisji UE 1129/2011
z 11 listopada 2011 r. Dla innych konsumentów czysta etykieta
oznacza produkt bez dodatków do żywności mających nazwy
niezrozumiałe lub źle kojarzące się, m.in. konserwanty lub emulgatory - w tym przypadku produkt oznaczony jako „bez konserwantów”
już będzie stanowić czystą etykietę.
Nasza firma stoi na stanowisku, że miano produktów clean label
powinny posiadać tylko te wyroby, w skład których nie wchodzą
dozwolone substancje dodatkowe posiadające oznaczenia E. Dopuszczamy natomiast przy czystej etykiecie dodatek kwasu askorbinowego
w mieszance lub polepszaczu, ponieważ w wyniku obróbki termicznej w czasie wypieku ulega on rozpadowi i w końcowym wyrobie
nie pełni już funkcji technologicznej, w związku z czym nie musi się
znajdować w wykazie składników zgodnie z §5 punktem 8 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 lipca 2007 r.
W 2012 r. firma ULDO wprowadziła na rynek dwa polepszacze
nowej generacji „wolne od E” – Achilles i Zeus. Ponadto poprzez
odpowiednią modyfikację naszych dobrze już znanych produktów,
„wolnymi od E” uczyniliśmy takie produkty jak m.in. bułka i rogal
mleczny, bułka z dynią, kajzerka, paluch i bułka wieloziarnista,
chleb razowy i mieszany.
Warto przypomnieć, że obecnie w produkcji żywności trudno sobie
wyobrazić całkowite odejście od stosowania dodatków, ponieważ
oczekiwania wobec produktów stale rosną. Ważne jest też to,
aby pamiętać, że clean label nie oznacza, że mamy do czynienia
z produktem naturalnym, na co słusznie zwraca uwagę autorka
tekstu „Idea(ł) czystej etykiety”.
r

e

k

l

a

m

a

Należy też pamiętać, że poszczególne rodzaje żywności
podlegają odpowiednim regulacjom. Zgodnie z nimi pieczywo sprzedawane luzem powinno być oznaczone m.in.
nazwą producenta. Etykieta powinna zawierać także masę
jednostkową sztuki pieczywa oraz informację Pieczywo
produkowane z ciasta głęboko mrożonego - w przypadku
użycia takiego ciasta do produkcji pieczywa.
Za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania
środków spożywczych przedsiębiorcy wprowadzającemu je
do obrotu grozi kara pieniężna w wysokości do pięciokrotności wartości wyrobu, który był niewłaściwie oznakowany.
Karę wymierza właściwy wojewódzki inspektor Inspekcji
Handlowej.
MistrzBranzy.pl
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Substancje dodatkowe poprawiają atrakcyjność produktów i mają swój udział
w zwiększeniu bezpieczeństwa żywności.
Bardzo ciekawe są wyniki badań prowadzonych w latach 2009-2010 przez IERiGŻ,
a dotyczących analizy stosowania substancji
dodatkowych w rynkowych produktach
spożywczych dostępnych w obrocie
handlowym. Badania objęły łącznie 500
produktów należących do 9 grup: przetwory
mleczne, pieczywo i przetwory zbożowe,
wyroby ciastkarskie i cukiernicze, przekąski,
przyprawy, koncentraty spożywcze, mięso
mielone i wędliny, napoje bezalkoholowe
oraz dania gotowe.
Średnia liczba deklarowanych dodatków
do żywności była bardzo zróżnicowana
w poszczególnych produktach rynkowych
i wahała się od 0,4 (w waflach i pieczywie
chrupkim) do 6,7 szt. w napojach gazowanych i 7,4 szt. w żelkach. Przetwory
mleczne, przekąski, mięso mielone kulinarne, koncentraty spożywcze i przyprawy
zawierały od 2 do 4 substancji dodatkowych,
natomiast napoje bezalkoholowe, wyroby
ciastkarskie i cukiernicze, dania gotowe
i wędliny – więcej niż 4.1 Spośród wszystkich
analizowanych produktów zaliczonych do
różnych grup asortymentowych tylko 13,9%
produktów nie zawierało dodatków do
żywności.

Stosowanie dodatków do żywności
jest obwarowane licznymi dyrektywami unijnymi określającymi normy
dozowania w produkcie spożywczym.
Każda przetworzona żywność może być
wprowadzona do obrotu we Wspólnocie
Europejskiej tylko wtedy, gdy jest
bezpieczna.
Zgodnie z prawem europejskim żadna
żywność nie może stanowić zagrożenia
dla konsumenta, nie może wprowadzać
konsumenta w błąd, a także różnić się
w takim stopniu od żywności i składników żywności, które ma zastępować, że
jej zwykłe spożycie może być żywieniowo niekorzystne dla konsumenta.2
Jednak w Polsce dużym problemem jest
fakt, czy każdy producent żywności na
każdym etapie procesu produkcyjnego
jest uczciwy. Mieliśmy ostatnio kilka
przykładów nieuczciwych producentów
i dostawców, np. soli technicznej
(z atestami soli spożywczej) w produktach spożywczych, a także stosowanie
podrabianego suszu jajecznego przy
produkcji żywności. Brakuje nam jednej
rzetelnej organizacji jak amerykańska
Agencja ds. Żywności i Leków, która cały
czas kontroluje wszystko, co zjadamy.
Ostatnio przeprowadzono badania
postaw konsumenckich wobec sztucznych dodatków do żywności. U 61%
Polaków pozytywne deklaracje prozdrowotne przekładają się na świadome
kupowanie produktów. Chcą wiedzieć,
co spożywają, dlatego czytają etykiety.
Są gotowi kupować produkty droższe
z przeświadczeniem, że odżywiają się
zdrowo i spożywane produkty są najwyższej jakości. Są zwolennikami produktów
„z czystą etykietą”. Osobiście nie jestem
zwolennikiem nowego trendu.

Posiadam wiedzę merytoryczną, że
wszystkie dodatki do żywności stosowane
w określonych dozach są bezpieczne
dla zdrowia konsumenta. Jeżeli można
zastąpić glutaminian sodu ekstraktami
drożdżowymi, chlorek sodu – chlorkiem
potasu, a przeciwutleniacze syntetyczne
naturalnymi ekstraktami rozmarynu,
zamienić emulgatory na enzymy przyjazne
środowisku, bezpieczne i dezaktywujące
się w naturalny sposób podczas wypieku
– to taka jest moja rola jako doradcy
technologicznego, aby podpowiedzieć te
możliwości i zmiany wszystkim producentom spożywczym. Do tego zobowiązuje
mnie etyka zawodowa, wiedza merytoryczna i rzetelność handlowa wobec
moich klientów – producentów żywności.
I najważniejsze: musimy sobie zdawać
sprawę, że żywność jest jednym z głównych czynników, od których zależy, czy
jesteśmy zdrowi, czy chorzy. Nie dodatki
do żywności, ale źle skomponowana
dieta jest dla konsumentów głównym
zagrożeniem. Dlatego też nie bójmy się
spożywać żywności wysoce przetworzonej
z dodatkami do żywności oznaczonych
literą „E”. Obserwujmy, analizujmy
rozwój rynku produktów ekologicznych i
naturalnych. Pamiętajmy, że nasi konsumenci są coraz bardziej świadomi wiedzy
o żywieniu i potrafią wypracować w sobie
nawyki prozdrowotne, a wybór i zakup
produktów żywnościowych poparty jest
wiedzą o cenie i jakości kupowanych
wyrobów rynkowych.
1
Waszkiewicz-Robak B. Substancje dodatkowe
w produktach spożywczych. Cz.I. Przemysł
Spożywczy. 7-8/2011,str.48-52.

Bogusz-Kaliś W. Nowe składniki żywności przegląd decyzji Komisji Europejskiej. Cz.II. Przemysł
Spożywczy 6/2011, str.16-20.

2

Łukasz Liszka, specjalista ds. marketingu, UNIFERM Polska
że znaczna część „substratów E” otrzymywana jest z surowców
naturalnych. Niemniej jednak producenci starają się unikać
w produktach tego typu środków.

Substancje dodatkowe używane w dopuszczalnych ilościach
uznawane są za bezpieczne, jednak w indywidualnych przypadkach przy częstym ich spożywaniu mogą mieć właściwości
alergizujące. Z tego powodu konsumenci na całym świecie
zaczynają się domagać produktów z tzw. czystą etykietą, bez
emulgatorów i substancji dodatkowych „E”. Czysta etykieta
staje się więc dodatkowym bodźcem zakupu dla klienta.
Produktami jak najbardziej wpisującymi się w „trend czystej
etykiety” są „T-Rex” i „Mega-Fresh”, a więc produkty oparte
na enzymach, a nie emulgatorach. Enzymy nie są oznaczone
symbolem „E” i są naturalnymi katalizatorami w biochemicznych reakcjach potrzebnych do życia żywym organizmom.
Enzymy są przyjazne środowisku i w naturalny sposób ulegają
dezaktywacji podczas pieczenia, nie pozostawiając żadnych
śladów w gotowym pieczywie. W związku z tym nie potrzeba
ich wymieniać w składzie chleba czy bułek. Wykorzystanie
nowoczesnych enzymów w produktach do pieczywa gwarantuje uzyskanie takich samych lub lepszych efektów jak przy
użyciu emulgatorów.

Andrzej Gantner, dyrektor generalny
Polskiej Federacji Producentów
Żywności
Prawnie nie ma pojęcia czystej etykiety, więc określenie
to mieści się w kategorii dobrowolnych działań przemysłu
żywnościowego. Dla PFPŻ sprawa jest oczywista: etykieta
musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, czyli czytelna,
rzetelna i spełniająca wymogi prawne. Inną kwestią jest
strategia danego producenta, czy zdecyduje się zastąpić
dozwolone dodatki do żywności naturalnymi zamiennikami.
Producenci chcą w ten sposób sprostać oczekiwaniom
konsumentów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na skład
produktów żywnościowych, w tym na dodatki oznaczone
symbolem E. Jednak bez względu na to, jakich używamy
składników w produkcji, musimy dostarczyć konsumentom
wymaganych prawem podstawowych informacji na temat
żywności. To na tej podstawie mogą oni podejmować
świadome decyzje zakupowe.
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Czysta etykieta, jak powszechnie wiadomo, to deklaracja składu
w produktach (na etykietach) bez tzw. E, np. emulgatorów i innych
dodatków z tą sygnaturą. Z uwagi na wzrost świadomości konsumenckiej produkty z zawartością „E” są rzadziej wybierane przez
konsumentów. Przy tym trendzie zarazem znikoma jest świadomość,

Termin „czysta etykieta” nie jest zdefiniowany w prawodawstwie dotyczącym żywności, dlatego bardzo trudno jest
znaleźć uniwersalną definicję. Jednak jest on ściśle związany
z trendem tworzenia produktów z jak najmniejszym udziałem
dodatków do żywności potocznie zwanych „dodatkami E”.
Zgodnie z prawem wszystkie użyte do produkcji surowce,
w tym substancje dodatkowe „E”, muszą być umieszczone na
etykiecie wyrobu gotowego.

a

Dzisiaj nie mamy szans na to, aby
kupować w sklepie żywność, w której nie
ma dodatków. W procesie przetwórstwa
spożywczego dodatki do żywności pełnią
różne funkcje technologiczne. Wpływają na
kształtowanie cech sensorycznych żywności
(barwa, smak, zapach), na właściwości
fizyczne (konsystencja), na parametry
chemiczne (kwasowość) czy jakość mikrobiologiczną. Zastosowanie dodatków do
żywności ma również aspekt ekonomiczny.
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Sprzedaż i ekspozycja
kampania społeczna
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Zygmunt Cichoń, naczelnik Wydziału Kontroli
Handlu i Usług, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Handlowej w Katowicach
Przyznam, że wcześniej nie spotkałem się z pojęciem czystej etykiety.
Nasunęło mi ono skojarzenie etykiety zawierającej wszystkie wymagane w
prawie żywnościowym informacje o produkcie, nadrukowane czarnymi literami
na białym tle, czcionką łatwo czytelną, bez informacji marketingowych, które
zamieszczone są ewentualnie na opakowaniu produktu, poza etykietą.
Jeśli chodzi o próby unikania umieszczania na opakowaniu informacji o zawartości dozwolonych substancji dodatkowych, należy zauważyć, że jest to sprzeczne
zarówno z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca
2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych, jak i rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października
2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
Niewykazanie w oznakowaniu środka spożywczego dozwolonej substancji
dodatkowej oznacza zafałszowanie tego środka, co stwarza podstawę do
ukarania przedsiębiorcy karą pieniężną. Należy wyjaśnić, że obowiązkowe jest
podawanie funkcji technologicznej dozwolonej substancji dodatkowej oraz nazwy
tej substancji, lub zamiast nazwy odpowiedniego symbolu „E (nr)”.
Odnosząc się do stwierdzenia, że konsumenci oczekują od producentów
„czystych etykiet”, zasadne wydaje się sprostowanie. Konsumenci oczekują
raczej „czystego środka spożywczego” oraz pełnej i rzetelnej informacji o
produkcie, podanej w sposób przejrzysty, rzetelny i łatwo czytelny.

Katarzyna Laure-Lewandowska,
główny technolog AKO SA
Uważam, że definicja „czystej etykiety” podana w artykule jest jak najbardziej trafna, czyli że są to produkty niezawierające w swoim składzie żadnych
substancji dodatkowych, czyli potocznie zwanych „E”. Problemem jest to, że
na rynku można spotkać wiele produktów „podszywających się” pod „czystą
etykietę”, czyli takich, w których symbol E został zastąpiony nazwą substancji
dodatkowej. Takie postępowanie jest jednak zgodne z literą prawa, ponieważ
w wykazie składników należy podać funkcję technologiczną danej substancji
dodatkowej oraz jej nazwę lub numer E. Można więc na etykiecie napisać np.:
emulgator lecytyna lub emulgator E 322. Obie formy są dozwolone. Moim
zdaniem problem tkwi w tym, że przeciętny konsument nie jest tego wszystkiego świadomy i uważa, że produkty, które na etykiecie nie mają symbolów E,
tylko nazwy substancji dodatkowych są lepsze, bo przecież są bez E. Zgadzam
się z autorem artykułu, że edukacja konsumentów jest na bardzo niskim
poziomie i stąd łatwo nimi manipulować.
Myślę, ze w pierwszej kolejności trzeba uświadomić konsumentom (tylko jak to
zrobić?!), że substancje dodatkowe to nie „sama chemia”, ale rzetelnie przebadane surowce, które zostały sklasyfikowane i nazwane symbolami E.
Wracając do tematu „czystej etykiety”, to być może rozwiązaniem wyróżniającym na półce produkty z naprawdę „czystą etykietą” byłoby wprowadzenie dla
nich dodatkowego oznaczenia, aby klient nie mylił ich z produktami „podszywającymi się” pod tę nazwę. W tym celu trzeba by wprowadzić konkretną
definicję „czystej etykiety”, która uregulowałaby wszystkie kwestie sporne
i wątpliwe, co ograniczyłoby nadużywanie tego pojęcia.
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Agnieszka Szulc,
product manager, Zeelandia
Pojęcie „czysta etykieta” ma wiele wymiarów.
Przede wszystkim to jasne i rzetelne informowanie
odbiorców o składzie i wartościach produktów.
Ważne, by nie nadawać im cech, których nie
posiadają, co niestety często ma miejsce. Przykładem z rynku spożywczego może być używanie
deklaracji typu „bez konserwantów”, jeżeli
wiadomo, że dany produkt ich nie może zawierać
ze względu na przepisy prawa. Po drugie, to
produkty, w których składzie wyeliminowano lub
ograniczono do niezbędnego minimum składniki
oznaczone symbolem E, czyli są one bez emulgatorów czy środków spulchniających.
Na końcu są to produkty, przy których tworzeniu
producent zadbał o to, by zawierały jak najwięcej
surowców ze sprawdzonych źródeł, które są
bardziej wartościowe niż tańsze zamienniki.
Dobrze, że taki trend pojawił się w przemyśle
spożywczym. Cieszy coraz większa świadomość
konsumentów przy jednoczesnej, szczególnej
dbałości producentów o dokładną, przejrzystą
informację o produkcie. Za tymi tendencjami
podąża także ustawodawstwo oraz badania nad
surowcami. Zaostrzają się wymagania dotyczące
podawania informacji o wartościach odżywczych,
alergenach, deklaracjach żywieniowych. To bardzo
pozytywna tendencja – pozwoli nam wszystkim
podejmować świadome, korzystne wybory.
W Zeelandii nieustannie prowadzimy prace nad
badaniem surowców i poszukiwaniem korzystniejszych, „czystych” rozwiązań. Efektem tych
prac jest opracowanie składu wielu z istniejących
produktów jako wersji z czystą etykietą. W tej
chwili mamy ich już kilkanaście w ofercie, nie
zawierają one emulgatorów i spulchniaczy.
Dodatkowo całkowicie wyeliminowaliśmy barwniki
AZO, nie używamy także syntetycznych aromatów
i barwników.

Pomyśl,
zanim wyrzucisz
Federacja Polskich Banków
Żywności od 4 lat prowadzi kampanię społeczną
„Nie marnuj jedzenia”, której celem
jest uświadamianie negatywnych
skutków marnowania żywności.

Myśl ekologicznie
Tegoroczna edycja kampanii Federacji Polskich Banków Żywności
przebiega pod hasłem „Nie marnuj
jedzenia. Myśl ekologicznie”. Celem
kampanii jest zwrócenie uwagi
na to, że marnowanie żywności
jest poważnym problemem ekologicznym. Wyrzucając żywność,
przyczyniamy się do degradacji
środowiska. Produkcja żywności
bardzo ingeruje w otoczenie. Aby
uzyskać 1 tonę pszenicy, potrzeba
500 ton wody.
Jedynie z powodu zmarnowanej
żywności Europejczycy doprowadzili w ubiegłym roku do niepotrzebnej

emisji 170 milionów ton dwutlenku
węgla. Federacja Polskich Banków
Żywności wskazuje też na codzienne sposoby, jak można ograniczyć
marnowanie.

Podziel się chlebem
Przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz zmniejszanie niedożywienia w Polsce to główne cele
działalności Banków Żywności.
Banki Żywnosci są organizacjami
pożytku publicznego codziennie
pozyskującymi od producentów
i dystrybutorów żywność, która w
przeciwnym razie zostałaby zmarnowana. Następnie za pośrednictwem ponad 3500 lokalnych organizacji charytatywnych żywność
trafia do blisko miliona najbardziej
potrzebujących – matek samotnie
wychowujących dzieci, wielodzietnych rodzin, osób bezdomnych,
bezrobotnych,
starszych
oraz
niepełnosprawnych.

Banki Żywności przyjmują nieodpłatnie
darowizny pełnowartościowej żywności
z przeznaczeniem na cele charytatywne.
Wśród przekazywanych artykułów spożywczych, spełniających te kryteria, mogą się
również znaleźć nadwyżki produkcyjne,
żywność o krótkim terminie przydatności do spożycia oraz żywność wycofana z
obrotu handlowego ze względu na błędne
lub niekompletne oznakowanie.

Mistrz Branży wspiera kampanię
„Nie marnuj jedzenia”
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Jeżeli chodzi o nowości w naszej ofercie, to warto
zwrócić uwagę na nowy polepszacz do produkcji
pieczywa pszennego i mieszanego – Active Free.
Jego skład oparty jest na bazie enzymatycznej,
która stanowi naturalny katalizator reakcji
biochemicznych. Jako kolejny, warty wspomnienia
produkt to chleb „Pełny Kłos”. Jest to pieczywo
o bogatym składzie i głębokim smaku, z jednoczesnym zachowaniem „czystej etykiety”.

MistrzBranzy.pl
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Ciasteczkowe rewelacje 2012
według firmy Credin
Krótko po świętach wielkanocnych rzemieślnicy z całej Polski, ba! nawet z zagranicy, zjechali do Sobótki
(woj. dolnośląskie) na II edycję Credi Cookies Sensation (11-12 kwietnia). Jakie propozycje dla półprzemysłowej produkcji cukierniczej tym razem zafundowała firma Credin wspólnie z partnerami biznesowymi?
Wśród wspomnianych partnerów znalazły się takie firmy, jak
Intertech Michał W. Długosz,
Hert, Ilapak, Promark, Wiesheu, Młyny
Szczepanki oraz BZ WBK Leasing. Ten
układ gwarantował jedno: kompleksową
ofertę, dzięki której każdy z gości mógł
wybrać lub podpatrzeć co ciekawsze
rozwiązania. Wybierać można było
zarówno w gotowych mieszankach
do produkcji ciastek i ciasteczek, jak
i koncentratach. Przy okazji sprawdzić,
jak działają maszyny dozujące i formujące, a także podpatrzeć różne techniki
dekorowania.

Zwieńczeniem oferty półprzemysłowej
produkcji było oczywiście pakowanie oraz
etykietowanie. Pokazy przygotowania,
dekorowania i wypiekania ciasteczek
prowadził zgrany zespół technologów
firmy Credin na czele z Krzysztofem
Kaszakiem. Wszystkie prezentowane
produkty przygotowano na bazie mieszanek i koncentratów z oferty Credin.

Formowanie,
dekorowanie, wypiekanie
Ciasteczka formowano za pomocą dwóch
maszyn typu "multidrop" z serii Cookie
Machines, oferowanych przez firmę
Intertech: ekonomicznej, stołowej typu
Domina iTD oraz charakteryzującej się

większymi możliwościami maszyny typu
Domina i40+CD. Oba automaty, sterowane komputerowo, umożliwiają szybkie
i precyzyjne przygotowanie drobnych
produktów cukierniczych, dotychczas
formowanych ręcznie. Różne rodzaje
i kształty wypieków uzyskano błyskawicznie przez dobór i wymianę końcówek
oraz zastosowanie systemu cięcia struną. Przygotowano m.in. ciastka kruche
o fantazyjnych kształtach, ciasteczka
domowe, ciasteczka typu Graham na
bazie koncentratu zawierającego ponad
37% mąki Graham, ciastka typu biszkoptowego, produkty na cieście parzonym (np. groszek ptysiowy) czy pyszną
kokosankę z jedynej na rynku mieszan-

Trochę wprawy
i w niespełna
minutę, w
prosty sposób
można udekorować całą blachę
ciasteczek.

Krzysztof Kaszak prezentuje pomysłowe gratisy
dostępne w specjalnej promocji.

ki dostosowanej do maszyn formujących.
Do efektownej dekoracji wypieków technologowie używali czekolady Barry Callebaut
oraz niewielkiej, lecz uniwersalnej oblewarkitemperówki firmy Intertech. Wśród nowości
firmy Credin na uwagę zasługują m.in.:
- termostabilne nadzienia HB o 6 smakach,
- nadzienia tłuszczowe na bazie oleju palmowego w 9 rodzajach,
- posypka wieloziarnista fitness Credi Décor,
- nowy Cup Krem o wysokiej trwałości
w warunkach pozachłodniczych, nadający się
doskonale zwłaszcza do muffinów i cupcakes.
Udekorowane różne słodkości wypiekano na
bieżąco w zautomatyzowanych piecach firmy
Wiesheu.

Dodatkowe
prezentacje i atrakcje
Od czasu do czasu prezentacja Krzysztofa Kaszaka i technologów była
przeplatana pokazami maszyn z oferty
firmy Hert. Pokazano, jak działają m.in.
dozowniki holenderskiej firmy Bakon
i kanadyjskiej Unifiller. Dużym zainteresowaniem cieszyła się maszyna do

Dodatkowe atrakcje przygotowano
w namiocie rekreacyjnym, sąsiadującym z centrum pokazowym. Można
było w nim podpatrzeć techniki technologa Rafała Nycka, który tworzył
misterne dekoracje z masy cukrowej
i marcepana. Dla sympatyków dobrego smaku przygotowano stoisko
z wysokiej jakości win z oferty Winkolekcja Rolmex.

Mistrzowskie produkty
Credin w Grze o Złoto!
Za zakup wybranych produktów z oferty
firmy Credin czekały gratisy. W ten sposób można
było otrzymać wiaderko nadzień HB o dowolnym
smaku, pudełeczka do cupcake, kolorowe
papilotki do cupcake, oficjalne piłki na Euro itp.
Szczegóły akcji promocyjnej znajdują się na www.
credin.pl. Promocje potrwają do 30 czerwca!

Zgrana ekipa technologów
z Krzysztofem Kaszakiem na czele.
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W ciągu paru godzin przygotowano, udekorowano i wypieczono rozmaite ciastka, na które
zawsze znajdą się amatorzy.

błyskawicznego wypieku korpusów
babeczkowych, przygotowanych na
bazie mieszanki Credi Kruche.
Specjaliści reprezentujący Ilapak oraz
Promark omawiali metody szybkiego
i
zautomatyzowanego
pakowania,
znakowania i etykietowania wypieków.
Na prowadzonych w sali prelekcyjnej multimedialnych seminariach
przedstawiciele wszystkich firm
współpracujących prezentowali
nowinki techniczne i oferty
produktowe oraz odpowiadali
na pytania zainteresowanych
słuchaczy.
MistrzBranzy.pl
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Jak w MAMZ-ie
robili sobie jaja z czekolady
To, że z czekoladą można sobie robić niezłe jaja, przekonali się uczniowie podczas szkolenia zorganizowanego w ramach Małej Akademii
Mistrzostwa Zawodowego. Zabawa była przednia, bo prowadzona przez Daniela Waliszewskiego i Roberta Zycha z firmy Eco Trade.
Prawdziwa zabawa konkursowa odbyła się 11 kwietnia. Szalonych pomysłów uczniom nie brakowało.
Gorzej mieli jurorzy: Daniel Waliszewski, Robert Zych
oraz Wojciech Sławiński z firmy Eco Trade, którym po
4 godzinach przyszło oceniać czekoladowe prace oraz
wystawki. Panowie uznali, że najlepiej wszystkich uznać
za wygranych i zaprosić na kolejne warsztaty, tym
razem w pracowni gliwickiej firmy Eco Trade.

F ot. Szymon KonKol

9 maja br. do Gliwic przyjechało 12 uczniów – przyszłych cukierników, piekarzy oraz kucharzy pod wodzą Szymona Konkola,
pomysłodawcy Małej Akademii Mistrzostwa Zawodowego. Tym
razem tematem seminarium „Pikantne kawałki” były technologie produkcji
wyrobów półgastronomicznych na bazie ciast drożdżowych i półfrancuskich.

Młodzież przez kilka godzin testowała
innowacyjne mieszanki ciast, farszów i
sosów Eco Trade.

fot.

Pikantne kawałki

Po konkursie „Robimy sobie jaja z czekolady” technolog Daniel Waliszewski obiecał uczestnikom MAMZ „szkolenie w nagrodę” w
siedzibie firmy Eco Trade. Jak powiedział, tak zrobił.

Więcej zdjęć na www.MistrzBranzy.pl
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Tradycja MAMZ-u nakazuje: najpierw dawka rzetelnej teorii
połączonej z praktyką, potem konkurs, a raczej zabawa, czyli
jak wykorzystać zdobytą wiedzę i zaprząc ją w cugle szalonej
pomysłowości. 3 kwietnia Daniel Waliszewski, przy wsparciu Roberta
Zycha, wprowadził młodych adeptów MAMZ w arkana czekolady i pokazał, jakie cuda można z niej zrobić, począwszy od tabliczek czekolady,
poprzez praliny, kończąc na figurach przestrzennych. Każdy uczeń
wykonał trzy rodzaje tabliczek czekolady: z aromatem pomarańczy,
nutką alkoholu i chili. Formy do czekolady i pralin udostępniła firma
Brunner, natomiast surowce dostarczyła firma Eco Trade.

mAmz

Najwyraźniej Daniel Waliszewski odnalazł smykałkę do nauczania. To jego
kolejne szkolenie dla młodzieży.

Uczestnicy MAMZ-u uczyli się, oczywiście poprzez
zabawę, jak się robi paszteciki, nadziewane rogale,
smażone w głębokim tłuszczu calzone, pizzeriny i
pizze. Palce lizać!
Więcej zdjęć na www.mistrzbranzy.pl oraz www.mamz.pl

6. Targi Ziarnex
Po raz szósty firma Ziarnex’93 wraz ze swoimi dostawcami zorganizowała targi pełne wrażeń…

Weselny happening
z udziałem cukiernika
29 kwietnia na żorskiej starówce odbyła się I edycja cyklu imprez plenerowych
i pokazów pt. „Moda z ulicy Moniuszki”, organizowanego pod patronatem Cechu
Rzemiosł Różnych w Żorach. W czasie pokazów mody ślubnej można było podziwiać specjalne prezentacje: florystyczny oraz cukierniczy.
Cukierników reprezentował mistrz Krzysztof Wysłucha, instruktor
Małej Akademii Mistrzostwa Zawodowego (MAMZ) oraz nasz niezastąpiony autor. U boku mistrza pojawili się również uczniowie: Patrycja
Piotrowska i Mateusz Puzyno z Zespołu Szkół nr 1 w Żorach, adepci MAMZ. Mistrz
Krzysztof wspólnie z Patrycją i Mateuszem na oczach zgromadzonych widzów
zdobili tort weselny w stylu angielskim wykończony masą cukrową i udekorowany
misternymi marcepanowymi różami. Na koniec Cukiernia Wysłucha przygotowała
dla wszystkich przybyłych porcje weselnych słodkości.

Szymon KonKol

Czekolada lała się strumieniami i wypełniała
formy udostępnione przez firmę Brunner.

fot.

Daniel Waliszewski i Robert Zych w roli szkoleniowców i mistrzów zarazem.

Najfajniejszy etap
– malowanie.

pracy

w

czekoladzie

14-15 kwietnia blisko 300 gości weszło po czerwonym dywanie
na pokład statku, który cumował przy Hotelu Mrongovia Resort &
Spa. Załoga bawiła się w kilku światowych portach, m.in. Japonii,
Australii czy Francji, aby powrócić do ostatniego punktu podróży – krainy
polskich jezior.
Przed rejsem na gości czekały atrakcje targowe. W największej sali konferencyjnej każda z firm na przepięknie udekorowanych, wiosennych stoiskach
zaprezentowała swój asortyment i przygotowała jeden produkt konkursowy.
W czasie rejsu każdy z odwiedzających mógł oddać swój głos.
Wyniki ogłoszono podczas rejsu:
I miejsce – Credin Polska – Mufiny Cupcakes,
II miejsce – Stella – Lody Mistero Latino,

Mistrz Branży
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Wyróżnienia:
Bakels Polska – Euro Bankietówki z nadzieniem żelowym
Pastryfill,
JAR Jaskulski Aromaty – Likier kawowy, przygotowany
na aromacie kawowym,
Vortumnus – Ciasto Świat Owoców z dodatkiem
nadzienia owocowo-jogurtowego.
r

HOSSA

ul. Bartnicza 6
Warszawa

infolinia - cała Polska

tel. 509-727-081
74

III miejsce – Jabex – Ciasto Martynki z wykorzystaniem termostabilnej czerwonej porzeczki w żelu.
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Profesjonalne Doradztwo Finansowe dla Firm
Kredyty inwestycyjne
Limit w rachunku
Szybkie pożyczki
Leasing maszyn i urządzeń
Kredyty samochodowe
Szybkie decyzje, procedury uproszczone
MistrzBranzy.pl
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Turniej z historią

Agnieszka Osek
– mistrzyni detali.

Po raz siedemnasty odbył się Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz.
16-18 kwietnia do Wrocławia zjechali uczniowie z całej Polski, żeby powalczyć nie tylko o podium, ale też
o lepsze perspektywy rozwoju zawodowego.

Ostatecznie

najlepiej

z

Część praktyczna dla cukierników odbyła się w
Cukierni Carolin & Simon we Wrocławiu. Właściciel
Sergiusz Siemionko (drugi od lewej), wspólnie
z żoną Władysławą i córką Gabrielą już od 2008 r.
dźwigają trud organizacji Turnieju.

Ewelina Kamola w swojej pracy
pokazała tradycyjne podejście
to tematu EURO 2012. Pierwsze Gwizdek, żółta kartka? Justyna Piskozub zachwycimiejsce na podium w pełni zasłu- ła pomysłowym ujęciem gadżetów piłkarskich.
żone.

poradziły sobie panie – wśród uczniów w zawodzie piekarzy uznanie jury
i 1. miejsce zyskała Ewelina Lubańska. Natomiast najlepszym uczniem w zawodzie cukiernik została Justyna Piskozub.

zadaniami

Wyniki

fot.

Wrocławski Ratusz to miejsce „z duszą”, które
współgra z ekspozycją sztuki rzemiosła.

Najlepsi Uczniowie w zawodzie Piekarz
I miejsce – Ewelina Lubańska z Zespołu Szkół Chemicznych
i Przemysłu Spożywczego w Lublinie 83,4 pkt
II miejsce – Łukasz Tarka z Zespołu Szkół Spożywczych
i Hotelarskich w Radomiu 75,8 pkt
III miejsce – Ewelina Kamola z Zespół Szkół Przemysłu
Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku 71,8 pkt
Najlepsi Uczniowie w zawodzie Cukiernik
I miejsce – Justyna Piskozub z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Tarnowskich Górach, 91 pkt
II miejsce – Agnieszka Osek z Zespołu Szkół Chemicznych
i Przemysłu Spożywczego w Lublinie 87,6 pkt
III miejsce – Agnieszka Widera z Zespół Szkół Spożywczych
w Zabrzu 86,6 pkt

Nauczyciele: Elżbieta Mączka z ZSZ nr 2 w Niepołomicach i Grzegorz Dziurdziak z ZS nr 2
w Łukowie bacznie obserwowali postępy w pracy cukierników.
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Młodzi piekarze w skupieniu i spokojnie oddawali
się swojej pasji.

Chlebek prawdziwego kibica – tak w skrócie można opisać jeden
z wypieków Łukasza Tarki, który zajął II miejsce w Turnieju.
a nna K ania

Zadania w części praktycznej
w zawodzie cukiernik:
1. Wykonanie tortu o wadze do 3 kg.
2. Wykonanie 6 sztuk babeczek z wcześniej przygotowanych korpusów.
3. Uformowanie 5 sztuk figurek z marcepana.
4. Wykonanie eksponatu z karmelu lub
czekolady.
5. Wykonanie dwóch rodzajów pralinek
po 10 sztuk.

No i mamy I miejsce… Ewelina
Lubańska nie zawiodła szanownego jury.

Marta Hajda

Zadania w części praktycznej
dla zawodu piekarz:
1. Uformowanie w ciągu 2 minut jak
największej liczby rogalików wyborowych.
2. Wykonanie chleba okolicznościowego
o wadze do 2 kg.

3. Uformowanie drobnego pieczywa
pszennego: bułki kajzerki, poznańskie
i plecionki po 5 sztuk.
4. Wykonanie z ciasta półcukierniczego
dowolnego wyrobu o wadze do 2 kg.
5. Uformowanie z ciasta półcukierniczego chałki tureckiej i żydowskiej po
1 sztuce.

fot.

W pierwszym dniu turnieju
uczestnicy zmierzyli się z
testem 30 zadań zamkniętych
wielokrotnego wyboru. Kolejny dzień
zapowiadał zaciętą walkę, zwłaszcza że
w części praktycznej uczestnicy mogli
uzyskać za swe prace do 70 punktów.
Zarówno piekarze, jak i cukiernicy
musieli zmierzyć się nie tylko z rywalami, ale przede wszystkim z samym sobą.
Podczas takich zawodów zawsze procentuje opanowanie, dobra organizacja i
wizja tego, co się chce zaprezentować
szanownemu jury.

Praca Agnieszki
Widery – III miejsce
spośród wszystkich
startujących
cukierników.

Komisja i przyszli piekarze pozowali do zdjęć przed Zakładem Piekarsko-Cukierniczym Ryszarda Grabarczyka w Kątach Wrocławskich.

MistrzBranzy.pl
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Marzena Rutkowska-Kalisz
XV OgólnOpOlskie Turnieje: CukierniCzy

im.

WOjCieCha k andulskiegO

Oraz

piekarniCzy

im.

anny BuTki

Turniejowy Poznań 2012

Mistrz Branży
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chleb orkiszowy z jabłkiem,
żytni chleb szefa,
burcin z warzywami,
chleb serwatkowy,
produkty z czystą etykietą: Maraton z orzechami i ziarnem,
bagietka Eko, Multikorn – pieczywo ciemne z mikroelementami,
ciabatta rustikal – pieczywo śródziemnomorskie z oliwkami,
pieczywo ziołowe Kłos,
Prometeusz – pieczywo o wysokiej zawartości białka.

*Prezentacja metody tworzenia koronkowych dekoracji,
w następnym numerze Mistrza Branży.

m
a

Miasta i pałacu w Litomyślu.

l

Dodatkowo firma Bayard, współorganizator wyjazdu polskich
rzemieślników, dała ciekawy wykład na temat najnowszych trendów w dekoracji tortów oraz zaprezentowała tworzenie delikatnych
koronek* za pomocą masy SugarVeil i specjalnych mat silikonowych. Z kolei firma Scotsman-Ice Systems przedstawiła temat na
czasie: skuteczne schładzanie ciast z wykorzystaniem lodu w kostkach. Urządzenia do produkcji takiego lodu są tańsze od obecnie
stosowanych na rynku i znajdują się w ofercie tejże firmy.
Zgodnie z tradycją spotkań organizowanych przez firmę Pfahnl
pierwszy dzień zakończył się uroczystą kolacją i zabawą do samego rana. W programie wyjazdu było również zwiedzanie Starego

k

Piekarz czy cukiernik przy pracy to istny artysta.

a

Drugiego dnia szczegółowo przedstawiono różne rodzaje tzw.
snacków, z kolei cukiernikom pokazano nowe zastosowania dla
ciast jogurtowych, sposób na donuty czy kule serowe. Prezentowano bazy drożdżowe, ciasta czekoladowe ze śliwek oraz tulipany
w kąpieli czekoladowej.

maj 2012
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Prezentacja obejmowała:

e

sukcesów.

W znanym już Centrum Szkoleniowym w Litomyślu grupa
piekarzy i cukierników z całej Polski mogła spróbować
różnorodnych wypieków, a przede wszystkim zapoznać
się z technologią produkcji na bazie prezentowanych mieszanek.

Marzena rutkowska-k alisz

Wszystkim uczestnikom gratulujemy zaciętej walki i
wysokiego kunsztu. Dotarcie do turnieju tej rangi jest
już dużą nagrodą i warto o tym pamiętać. Życzymy
też wszystkim utrzymania wysokich lotów i dalszych

Produkty clean label, snacki, dekoracje – to tylko
niektóre z tematów poruszonych na seminarium,
które 16-17 kwietnia br. zorganizowała firma Pfahnl.

fot.

Wśród 18 zawodników najlepszy okazał się Mariusz
Górecki, uczeń Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 we Wrześni i praktykant w Cukierni
Przemysława Kuczory. Drugie miejsce przypadło
Katarzynie Głowackiej z Kwidzyna (Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2), trzecie miejsce zajęła
Sylwia Kierepka z Zamościa (Rzemieślnicza Szkoła
Zawodowa, Cukiernia Fabian). Zwycięska trójka,
oprócz cennych nagród, otrzymała także zaproszenie na bezpłatne warsztaty zdobnictwa w Cukierni
Kandulski.
W XV Ogólnopolskim Turnieju Piekarniczym
im. Anny Butki uczniowie musieli wykonać chałki,
rogaliki, drożdżówki, bułki zwykłe, knyple lub kajzerki, bułki plecionki oraz eksponat artystyczny. I w
tym przypadku motyw piłkarski zdominował prace
młodych piekarzy, choć ostatecznie jury przyznało
pierwsze miejsce pracy klasycznej. Zwyciężyła Ewelina Lubańska z Zespołu Szkół Chemicznych i
Przemysłu Spożywczego w Lublinie. Obok niej,
na drugim miejscu stanął Michał Czelusta (Zespół
Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni), a na trzecim
miejscu – Damian Kubicki (Zespół Szkół Chemicznych
i Przemysłu Spożywczego w Lublinie).

Pfahnl na bogato

fot.

Najpierw w szranki stanęli cukiernicy w
ramach XV Ogólnopolskiego Turnieju
Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego. W ciągu 7 godzin musieli przygotować
trzypiętrowy tort, 20 ciastek bankietowych, 3 figurki
marcepanowe, okolicznościowy napis z czekolady i
torcik do degustacji, który musiał mieć identyczny
smak jak tort główny. Uczniowie wykazali się inwencją w dekorowaniu swoich prac, choć nie da się ukryć,
że dominowały motywy związane z Euro 2012.

Pfahnl

24-27 kwietnia br. w Poznaniu odbyły się dwa ogólnopolskie turnieje dla uczniów w zawodzie cukiernik
oraz piekarz, zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą wspólnie z poznańskim Zespołem
Szkół Przemysłu Spożywczego.
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Systemy chłodnicze
w BACKFORUM w Hanowerze

Wokół jakości i bezpieczeństwa żywności
Żeby bezpieczeństwo żywności i jej
jakość była na najwyższym poziomie, sprawny musi być zarówno
wewnętrzny, jak i zewnętrzny system
bezpieczeństwa. Te wszystkie elementy były
omawiane podczas 3-dniowej konferencji
PFPŻ w Serocku (18-20 kwietnia br).

Jaki wpływ na jakość kajzerek, bułek ciętych czy z ciasta półfrancuskiego mają systemy chłodnicze,
można było się przekonać 18-19 kwietnia br. w słynnym hanowerskim BACKFORUM. Organizatorami
spotkania były firma GETH wraz z niemiecką marką pieców i urządzeń chłodniczych MIWE.

Wśród prelegentów nie zabrakło pracowników Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego – PZH. Joanna Gajda-Wyrębek
przedstawiła zmiany dotyczące stosowania
aromatów. Dr Jacek Postupski omówił
zanieczyszczenia
rolnicze
żywności,
podczas gdy dr Maria Wojciechowska-Mazurek skupiła się na zanieczyszczeniach
metalami oraz związkami powstającymi
w procesie produkcji żywności. Dr Ewa
Jakubczyk (SGGW) zajęła się nanotechnologią w przemyśle spożywczym.

Na dzień przed rozpoczęciem
seminarium ciasto na bułki zostało zmrożone szokowo w mroźni
MIWE SF, następnie składowane w komorze
chłodniczej MIWE TLK i poddane (w I dzień
seminarium) procesowi wydłużonego garowania. Druga część ciasta, bezpośrednio po
obróbce na linii do bułek, została poddana
procesom wydłużonego garowania prowadzonym w cyklu 18 h (wstrzymanie garowania, wydłużone garowanie i intensywne
garowanie).

Sprawom własności przemysłowej w branży spożywczej poświęcił swój wykład mec.
Bartłomiej Kochlewski z kancelarii patentowej Patpol. Natomiast prace na poziomie
UE dotyczące zmiany przepisów o żywności
specjalnego przeznaczenia żywieniowego
omówiła prof. Katarzyna Stoś z Instytutu
Żywności i Żywienia.

Procesy prowadzenia ciasta najlepiej obra-

zowała krzywa temperatury i wilgotności
w sterowaniu MIWE TC – najczęściej
stosowanym w systemach chłodniczych.
Główną część pracy wykonał automat
mroźniczo-garowniczy MIWE GVA, spełniający wszelkie wymogi wilgotnościowe
i temperaturowe (przedział temp. -20°C
do +40°C, względna wilgotność: 60-95%).
Część przygotowanych bułek (po procesie
garowania) została schłodzona do +5°C
i składowana na kastlach, w ciągu 3,5 h
była odpiekana sukcesywnie w piecu sklepowym. Okazało się, że kęsy odpiekane
od razu oraz te po 3,5 h składowania na
kastlach niczym nie różniły
się od tych pierwszych. Nie
doszło do utraty na jakości.
Zabieg ten pozwolił zasymulować możliwy sposób
odpieku sklepowego.

Polska Federacja Producentów Żywności zaprasza na
konferencję pt. „Opakowania w przemyśle spożywczym – aspekty prawne i nowe trendy”.
Termin i miejsce: 30 maja 2012 r., Warszawa. Więcej informacji na www.MistrzBranzy.pl/terminarz wydarzeń

Forum 100 dla odpowiedzialnych
25 kwietnia br. odbyło się
Międzybranżowe
Spotkanie
Kadry Zarządzającej Przemysłu
Żywnościowego, czyli Forum 100, organizowane po raz trzeci przez PFPŻ. W tym
roku tematem przewodnim spotkania
była społeczna odpowiedzialność przemysłu żywnościowego i jej znaczenie
dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Jak podkreśliła
Małgorzata Skonieczna, prezes PFPŻ ZP,
rolnictwo i przemysł żywnościowy to nie
tylko część gospodarki, ale odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywnościowe
społeczeństwa oraz jego bezpieczeństwo
zdrowotne. Zwłaszcza teraz stoimy przed
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koniecznością
uszczelnienia
całego łańcucha produkcji
żywności tak, aby wspólnie
z instytucjami kontrolnymi
skutecznie
chronić
przed
aferami, które ostatnio miały
miejsce. W podobnym tonie
wypowiadała się Anita Szczykutowicz, dyrektor Departamentu Promocji i Komunikacji
w MRiRW. Podkreśliła, że
niezbędne są działania w całym
łańcuchu żywnościowym oraz
zaangażowanie firm i organizacji przemysłu żywnościowego
w edukację konsumentów.

Częścią praktyczną seminarium zajął się Hermann Späth,
technolog firmy MIWE, pasjonat zawodu i wieloletni praktyk.

Drugi dzień seminarium był
poświęcony odpiekowi chłodzonych i garowanych kęsów
z dnia poprzedniego. Warto
podkreślić, że odpiek odbywał się w różnych systemach
piecowych
(termoolejowy

G eth

Krzysztof Skierkowski z Kraft Foods Polska
przedstawił zalecenia w zakresie stosowania akrylamidu. Według przyjętych wskaźnikowych poziomów w chlebie zawartość
akrylamidu nie powinna przekraczać
150 µm/kg, a w pieczywie cukierniczym
500 µm/kg. Kłopot w tym, że żadna
z dostępnych technologii nie umożliwia

radykalnego ograniczenia poziomu akrylamidu bez niekorzystnego wpływu na smak,
teksturę i barwę produktu.

fot.

O potrzebie doskonalenia systemów kontroli
bezpieczeństwa żywności mówiła dr Eliza
Konecka-Matyjek z Instytutu Żywności
i Żywienia. Przypomniała aktualne rozporządzenia, podkreślając, że prawodawcy
skupiają się nie tyle nad zmianą rozporządzeń z zakresu higieny, a na doskonaleniu
systemów kontroli. Ekspertka przedstawiła
również problem zanieczyszczeń mikrobiologicznych żywności. Wskazała, że głównym
zagrożeniem jest skażenie Salmonellą
(ponad 50% przypadków). Niepokoi rosnący
udział produktów piekarskich w powstawaniu ognisk zatruć wywołanych Salmonellą.
W 2009 r. w UE udział ten wynosił blisko
13,8%, a w 2010 r. 14,4%. Produkty piekarskie plasują się na 2. miejscu, za jajecznymi
(ok. 49%).

Z problemem zanieczyszczeń wiąże
się sprawa identyfikalności w łańcuchu
spożywczym, którą omówił Dominik
Lisiewski z Det Norske Veritas Business
Assurance Poland. Mec. Marek Tomasik
z kancelarii Salans przedstawił sposoby
przeciwdziałania nieuczciwym praktykom
rynkowym oraz metody ochrony prawnej
przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami reklamacyjnymi. Identyfikowalność
w łańcuchu spożywczym ma kluczowe
znacznie dla jakości i bezpieczeństwa
żywności. Warto jednak odnotować, że
w Polsce unijne rozporządzenia dotyczące
tego zagadnienia są „nadinterpretowane”;
w wielu krajach UE identyfikowalność na
poziomie zakładu nie jest obligatoryjna.

piec wsadowy MIWE thermo express, cyklotermiczny piec obrotowy MIWE roll in e+,
piece sklepowe MIWE aero i MIWE condo).
W części teoretycznej przedstawiciele marki
MIWE przygotowali prezentację multimedialną odsłaniającą szczegóły budowy
urządzeń chłodniczych, podkreślając ich
trwałość, funkcjonalność i niezawodność.
Każdy z gości mógł również docenić estetykę wykonania urządzeń MIWE. Hermann
Späth przedstawił również historię narodzin
i rozwoju chłodnictwa w piekarstwie, która
pozwoliła uzmysłowić sobie, jak bardzo
w ostatnich latach rozwinął się przemysł
piekarniczy. Z tej lekcji historii płynęło jasne
przesłanie, że nie wolno przespać czasu na
inwestycje w systemy chłodnicze, gwarantujące jakość pieczywa premium.
r

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ WYPIEKU
TO DOSKONAŁE ROZWIĄZANIA CHŁODNICZE

ROzwiĄzAniA teCHniCzne nAJwyŻSzeJ JAKOŚCi
Podczas Forum 100 w kategorii Złota Pro Polonia Opulenta
nagrodę otrzymali: marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz, minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, europoseł Czesław
Siekierski.
W kategorii Pro Polonia Opulenta 2012 wyróżniono: prof.
dr hab. Dorotę Witrową-Rajchert (SGGW); Agencję Rynku
Rolnego; Puls Biznesu. W kategorii firmy z otoczenia przemysłu
spożywczego: Det Norske Veritas Sp. z o.o.

SySteMOwA MOŻliwOŚĆ integROwAniA URzĄdzeŃ
pReCyzyJne SteROwAnie Miwe tC
Kompleksowe rozwiązania techniczne u jednego dostawcy!
emu.

GETH - geneRAlny pRzedStAwiCiel FiRMy MIWE w pOlSCe
30-383 Kraków, ul. Skośna 16 , tel.12 262 24 62, tel./fax 12 262 04 79,

geth@geth.pl

www.geth.pl
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Pomagamy Rozwinąć Skrzydła
Dzięki funduszowi stypendialnemu im. J.
i J. Putka, rok 2012 okazał się szczęśliwy
dla 15 młodych, zdolnych ludzi z niezamożnych rodzin. Każda z tych osób otrzymała finansowe wsparcie na kontynuację
edukacji na studiach wyższych.
Fundusz „Rozwiń Skrzydła”, utworzony przy renomowanej Fundacji im. Stefana
Batorego, pomaga tym, których – ze względu na sytuację materialną – nie stać na
podjęcie studiów wyższych.
Darowiznę na fundusz „Rozwiń Skrzydła” można przekazać za pomocą
przelewu na subkonto funduszu: 88 1030 1016 0000 0000 6145 0068.
W tytule przelewu wpisz koniecznie słowo „darowizna”. Każda złotówka przelana na
subkonto Funduszu zostanie przekazana Stypendystom.

Bądź innowacyjny
W całej Polsce ruszyły konferencje promocyjno-informacyjne dotyczące projektu
„Innowacje – to proste!”.
W czasie konferencji prezentowane są wyniki i rekomendacje z marcowego,
pierwszego etapu projektu – etapu badawczego, dobre praktyki we wdrażaniu
innowacji przy wykorzystaniu środków europejskich oraz możliwości wspierania
innowacyjności firm na płaszczyźnie krajowej i regionalnej. Terminy konferencji
oraz szczegółowe informacje można znaleźć w portalu mistrzbranzy.pl
Ostatnim etapem projektu będą bezpłatne szkolenia skierowane do mikroi małych przedsiębiorców oraz ich kadry zarządzającej oraz do organizacji
rzemiosła i inni partnerów społecznych. W szkoleniach weźmie udział 500
przedsiębiorców oraz 250 przedstawicieli partnerów społecznych, którzy poznają
innowacyjne rozwiązania w firmie bez konieczności kosztownych inwestycji.
Pierwsze szkolenia odbędą się we wrześniu 2012 r.
Projekt „Innowacje – to proste!” jest realizowany przez ZRP oraz BDKM
Grupa Doradcza Sp. z o.o. od czerwca 2011 r.

Kolejna odsłona
dobrej żywności

26 maja w Ogrodach SGGW w Warszawie odbędzie się Piknik Programu
Poznaj Dobrą Żywność. Tematem
przewodnim imprezy będzie zbilansowana, zdrowa dieta, szczególnie dla matek
i dzieci.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
po raz kolejny stawia na promocję
żywności – podczas majowego Pikniku
będą promowane produkty wyróżnione
znakiem Poznaj Dobrą Żywność oraz
produkty regionalne, tradycyjne
i ekologiczne.
Tegoroczna edycja zbiega się z Dniem
Matki… Organizatorzy zwrócą szczególną uwagę na podkreślenie walorów
zdrowotnych polskich produktów i ich
miejsca w zbilansowanej diecie matek
i dzieci.
W trakcie trwania Pikniku odbędą się,
jak zawsze liczne imprezy towarzyszące.
W ramach programu zaplanowano
konferencję „Media relations a sektor
rolno-spożywczy”.

Wrogie pieczywo odpiekane
Piekarze i cukiernicy z Wodzisławia biją na alarm – markety sprzedają produkty z ciasta mrożonego, a rzemieślnicy nie są w stanie
dłużej konkurować z niskimi cenami odpiekanego pieczywa.
Portal nowiny.pl zwraca uwagę na kontrowersje, jakie wzbudza ten temat. Duże sieciówki sprzedają pieczywo mrożone, jako „prosto
z pieca”. Ten zabieg działa na nieświadomego konsumenta, który kupuje niezdrowy produkt po konkurencyjnej cenie. Ponadto obok
pieca, w którym odpieka się ciasta, nie ma żadnej informacji o składzie mrożonek, sprowadzanych najczęściej z zagranicy.
Rzemieślnicy starają się zwrócić uwagę konsumentów na szkodliwość spożywania mrożonek, pełnych chemicznych polepszaczy.
Przekonują, że sami pieką zdrowe pieczywo, którego wyższa cena niekorzystanie wpływa na rywalizację z marketami.
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Polacy
nie lubią chleba
Przeciętny Polak w 2011 r.
zjadł 53,8 kg pieczywa.
To 4% mniej niż rok wcześniej i aż 43 kg mniej niż
w 1993 r.
Coraz mniejsze spożycie
pieczywa w dużej mierze
jest efektem reklamy
artykułów zastępujących
pieczywo. Istnieją też
powody czysto ekonomiczne – dane GUS
potwierdzają, że chleb
nie jest już tak tani jak
dawniej. Piekarnie są
zmuszone do cenowej
konkurencji, co odbija się
na jakości wypieku i jego
popycie. W najbliższych
latach konsumpcja pieczywa wyniesie 45 kg na
osobę rocznie – stwierdza
Grzegorz Nowakowski,
szef Instytutu Polskie
Pieczywo.

Śląskie firmy z jakością
14 kwietnia podczas XIX Wielkiej Gali w Sali
Akademii Muzycznej w Katowicach odbyła się
uroczystość wręczenia statuetek najlepszym
przedsiębiorcom w regionie, zorganizowana przez
Izbę Rzemieślniczą oraz MŚP w Katowicach.
Podczas jej trwania za jakość swoich wyrobów
i usług statuetką „Firma z Jakością” uhonorowano
5 firm z branży piekarsko-cukierniczej:
– Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Janina Bronowska Sp. J., Czernichów
– PPHU „U Zbyszka”, Knurów
– Piekarnictwo Grzegorz Karwot, Żory
– PPHU „KŁOS” s.c. Ewa i Beniamin Godyla, Kujakowice Górne
– FPHU „Złoty Kłos” Józef Jurkiewicz, Głubczyce

Food to Go! Chorzów 2012
Gastronomia, lodziarnie, pizzerie, bary szybkiej obsługi i
catering – tak szeroki zakres branżowy pozwolił stworzyć
atrakcyjną ofertę dla każdego przedsiębiorcy.
18-19 kwietnia br. w Chorzowie wśród firm oferujących
swoje produkty na targach nie zabrakło m.in. producentów wyposażenia, maszyn pakujących i opakowań do
dań na wynos, produktów i półproduktów spożywczych,
systemów i rozwiązań cateringowych.
Tematem przewodnim chorzowskiej edycji Food-to-Go była promocja
zdrowej żywności. Jak zapewniają organizatorzy, wybór tej tematyki był
spowodowany chęcią propagowania także mniejszych, lokalnych przedsiębiorstw oferujących żywność. Wśród wystawców znaleźli się m.in.:
GASTRONOMASZ, GEL-MATIC, IGLOMEN, „IZI” Mankiewicz sp.j., Vegagastro.

Źródło: biznes.onet.pl

wyniki

Plebiscyt Produkty i Receptury Wielkanocne

Dziękujemy wszystkim użytkownikom za udział w głosowaniu.
W plebiscycie oddano aż 1200 głosów!

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
Nadzienia i dekoracje
I miejsce – Prospona Sp. z o.o. za produkt: Zestaw do
dekoracji – owoce kandyzowane
II miejsce – Prospona Sp. z o.o. za produkt: Masa Makowa
III miejsce – PFAHNL Polska Sp. z o.o. za produkt: Masa
orzechowa B1
Surowce
I miejsce – OSM Kalisz za produkt: ser twarogowy Sernikowy
II miejsce – Młyny Szczepanki za produkt: Mąki piekarnicze
i cukiernicze

III miejsce – Kruszwica za produkt: Tłuszcz płynny do mieszanek cukierniczych - MAESTRO
Urządzenia i akcesoria
I miejsce – GETH za urządzenie: PELION Wiromat
II miejsce – BioStar PPHU Witold Krusz za urządzenie:
Drożdżownik z napowietrzaniem
III miejsce – Magorex za: Aluminiowe blachy
zamykane 58-10-5 cm
Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej zabawy, tj. firmom,
które wystawiły swoje produkty w plebiscycie,
Zgodnie z regulaminem plebiscytu wyłoniliśmy i nagrodziliśmy
biorących udział w głosowaniu. Nagrody zostały wysłane.
Redakcja
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Ciabatta rustYkalna z oliwkami
Mieszanka o dozowaniu 10% gwarantuje uzyskanie pieczywa o smaku
typowej włoskiej ciabatty. Typowa ciabatta słynie z charakterystycznej
skórki oraz typowej porowatości. Poprzez dodatek np. oliwek, suszonych
pomidorów lub boczku może stać się idealnym dodatkiem do grilla, snacków
lub wyszukanych kanapek.

Pfahnl Polska Sp. z o.o.
ul. Drożdżowa 5
30-898 Kraków
tel./fax 12 659 38 12
www.pfahnl.pl,
mail: biuro@pfahnl.pl

idealna do wYpieku biszkoptu
Forma stalowa, oksydowana, wykonana metodą
wyoblania doskonale nadaje się do wypieku
biszkoptów. Wyjątkowo trwała, łatwa w utrzymaniu
czystości. W sprzedaży dostępne są różne wymiary.

multimedialnY
masz

Firma MASZ
Gliwice
przygotowała
cykl filmów,
który otwiera
prezentacja
nowej hali
produkcyjnej.
Poprzez
multimedialną prezentację gliwickie przedsiębiorstwo pokazuje nie tylko otwarcie na
nowoczesne formy przekazu i kontaktu z
klientami. Jest to przede wszystkim ciekawy
sposób prezentacji profesjonalizmu firmy z
zakresu produkcji maszyn oraz standardów
obsługi klienta.
Warto wiedzieć, że na stronie internetowej od
1 kwietnia funkcjonuje Kasia – interaktywny
bot, który pomaga zapoznać się z ofertą oraz
stroną internetową FH MASZ Gliwice.

brioChe

trad’i blend

Mieszanka Brioche to 5%
koncentrat do produkcji
wszelkiego rodzaju ciast drożdżowych. Szczególnie polecana
do francuskich bułek śniadaniowych typu brioche (brioszka).
Brioche to tradycyjne francuskie
śniadaniowe ciasto drożdżowe,
pieczone w formie bułeczek. Ciasto zawiera stosunkowo
dużą ilość masła i jajek, a minimalną ilość cukru. Wyroby
z mieszanki Brioche charakteryzują się delikatnym mleczno-waniliowym smakiem. Doskonale
komponują się z nadzieniami i kremami.
Zaletą mieszanki jest również szeroki
wachlarz zastosowań.

Trad’i Blend to specjalistyczna baza
drożdżowa do wypieku chleba tradycyjnego i rustykalnego. Zawiera w swoim składzie
najwyższej jakości drożdże suszone dla optymalnej fermentacji, dodatki o określonym działaniu
poprawiające jakość ciasta oraz wyselekcjonowane z fermentacji aromaty, które zawsze zapewnią
wspaniały smak Twoim wypiekom. Potrójne
działanie w jednym produkcie.
Dzięki wyraźnie kwaskowym nutom i aromatom Inventis Trad’i Blend
daje intensywny smak i zróżnicowane wypieki: chleb wieloziarnisty,
chleb wiejski, chleb pszenny, chleb w stylu rustykalnym. Zastosowanie
Trad’i Blend jest łatwe i praktyczne, wystarczy dodać wodę i mąkę oraz
opcjonalnie ziarna i smaczny chleb gotowy.

Lesaffre Polska SA, ul. Dworcowa 36, 46-250 Wołczyn, tel. 77 418 82 79, fax 77 418 82 99, www.lesaffre.pl, mail: lesaffre@lesaffre.pl

mistrz branży

przedstawiciel dostarczy Ci bezpłatne wydanie
poradnika Mistrz Branży

FH MASZ Gliwice
ul. Jana Śliwki 33
44-100 Gliwice
tel. 32 335 61 27, tel./fax 32 234 24 47
www.masz.gliwice.pl

MAGOREX
ul. Pienińska 11
68-200 Żary
tel. 691 671 872
www.magorex.pl
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5M HURTOWNIA
Rybnik, ul.Golejowska 29
tel. 32 43 96 221

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

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

GHM
choRzów, ul. k atowicka 115,
tel. 32 241 08 12

oddział y:
częstochowa,
ul. taRtakowa 32/40,
tel. 34 361 42 92
wRocł aw,
ul. GRabiszyńska 231 eF,
tel. 692 15 39 46

Jan Piwowar
lubawa, ul.towaRowa 5,
tel. 89 645 48 19

BARTEX
częstochowa, ul. Żyzna 58,
tel. 34 362 07 95
Bayard
choRzów, ul. józeFa lompy 13,
tel. 32 241 65 13
drosol
będzin, ul. piastowska 29,
tel. 32 761 93 25

KUMA
bydGoszcz,
ul. stanisł awa jana RolbieskieGo 11
tel. 52 345 11 05
modEna
bielsko-biał a, ul. k atowicka 80,
tel. 33 812 60 26

oddział y
kielce, ul. domaszowska 85,
tel. 41 368 54 29
lublin, ul. steFczyka 30,
tel. 81 740 81 23
sieRadz, al. pokoju 10,
tel./Fax 43 822 30 94
motyl
piaski, bystRzejowice pieRwsze
47 a
tel. 81 582 17 77 w.12
PiEkarZ
poznań, ul. czoRsztyńska 1,
tel. 61 842 21 51

oddział :
busko zdRój,
ul. bohateRów w-awy 126,
tel./Fax 41 370 81 29
sEZamEx
toRuń, ul. towaRowa 11,
tel. 56 655 78 77
smakosZ
ŚwięTochł owice, ul. Krauzego 8,
tel./Fax: 32 245 12 72
taJfun
Rzeszów, ul. monte cassino
14/61a
tel. 17 857 74 00

oddział :
czechowice - dziedzice,
ul. junacka 12b,
tel. 32 215 16 16

PZ EuGEniusZ smoliŃski
Gł oGów, ul. sikoRskieGo 48c,
tel. 76 726 58 96

oddział y:
FRysztak, ul. FRysztackieGo 56
tel./Fax 17 277 70 27
sanok, ul. naFtowa 2
tel./Fax 13 464 84 60
taRnobRzeG, ul. jachowicza 12
tel./Fax 15 822 19 46

mErkur 09
waRszawa, ul. annopol 4a bud. F,
22 675 26 30

tel.

siEk
Radom, ul. kielecka 116e,
48 369 95 55

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

tel.

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

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

