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Rozmowy o branży
– Dzisiaj zjednoczenie branży nabiera na znaczeniu jak nigdy dotąd – mówi honorowy prezes
SRP RP Andrzej Szydłowski w rozmowie z Mistrzem Branży. I trudno się z nim nie zgodzić. Mamy
wiele organizacji, które nie mają mocy sprawczej, nie są wiarygodne dla władzy i – co gorsza
– tracą w oczach samych rzemieślników. W obliczu wewnętrznego kryzysu branży kryzys ekonomiczny wydaje się drugoplanowy. Potrzebne są zmiany na poziomie cechów. Potrzebna jest
jedna silna organizacja, która scali środowisko. Potrzebna jest też idea, wokół której udałoby się
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zjednoczyć piekarzy. Czy taką ideą jest promocja pieczywa?
Kolejne święta chleba rodzą się w Polsce każdego roku, ale niekoniecznie przekładają się na

SALON PRZEMYSŁU
PIEKARSKIEGO I CUKIERNICZEGO

spożycie pieczywa, które od lat ma tendencję spadkową. Według nas tego typu lokalne imprezy
idealnie wpisują się w program wsparcia dla głównej kampanii reklamowej pieczywa, są świetną
promocją dla lokalnych producentów, ale nie ratują sytuacji chleba.
Krajowa Rada Piekarstwa i Cukiernictwa wciąż szuka możliwości sfinansowania ogólnopolskiej
kampanii tradycyjnego pieczywa i napotyka na ten sam problem. Cóż z tego, że pojawiły się
propozycje wspólnej promocji chleba i masła, kiedy uzyskanie pieniądzy z Funduszów Promocji

Dołącz do grona wystawców:

na ten cel wymaga tzw. wkładu własnego. Czy nasza branża zmobilizuje się i solidarnie
poniesie koszty, które wcale nie muszą być wysokie? To się okaże. Zamiast czekać na finał,
postanowiliśmy sprawdzić nastroje piekarzy i właścicieli piekarni w tym temacie. W portalu
MistrzBranzy.pl pojawiły się pytania (patrz: Forum promocji chleba), które znajdują się



również w najnowszym wydaniu czasopisma. Liczymy, że będą impulsem do dyskusji. Pierwsze



głosy jako odpowiedź na nasze internetowe forum już do nas spływają. Dziękujemy i czekamy

!!

na więcej. Dodajmy, że na wypowiedzi czeka również Jarosław Gajda, przewodniczący Krajowej

!


Rady Piekarstwa i Cukiernictwa.



I jeszcze jedno zaproszenie. Za parę miesięcy, 7 października, rusza Polagra, która w tym roku
mocny nacisk kładzie na nowe rozwiązania biznesowe, handlowe i marketingowe w kontekście

 

rozwoju tradycyjnych firm rzemieślniczych. Jednym z nich jest pizzeria. W specjalnej przestrzeni
warsztatowo-szkoleniowej powstanie Strefa Pizzy, którą organizuje nasza redakcja wspólnie z
partnerami. W kolejnym wydaniu przedstawimy szczegóły Strefy pełnej niespodzianek.

 







   

www.polagra-tech.pl
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.,
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań,
tel. +48 61 869 20 00
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Marzena Rutkowska-Kalisz
poznanianka, dziennikarka z 30-letnim doświadczeniem, związana z Telewizją Poznań, a także
rzeczniczka prasowa Izby Rzemieślniczej w
Poznaniu. Uwielbia podróże - zwłaszcza te pod
żaglami, ceni dobrą muzykę i długie, leniwe
pogawędki z przyjaciółmi zgromadzonymi wokół
stołu zastawionego... słodkościami. Z wielu pieców
już jadła chleb,... ale wciąż uparcie twierdzi, że
najlepszy jest ten w Polsce.

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

powiatowego. Jest też przewodniczącym Komisji

systemów w MŚP branży spożywczej nie musi być

Ekologii, działa w: Komisji Geologii i Górnictwa przy

ani uciążliwe, ani kosztowne. Jest współwłaścicielką

Krzysztof Wysłucha
oraz Piotr Burzawa

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

Śląskim Związku Gmin i Powiatów, w Prezydium

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

tandem, który tworzy silne wsparcie „Małej Akademii

lista ds. technologii w dużej piekarni, następnie

Rady Regionu Wodnego Górnej Odry w Gliwicach

Komitecie Technicznym ds. Mikrobiologii Żywności przy

Mistrzostwa Zawodowego”, teraz wesprze „Mistrza

przez 13 lat czuwał nad rozwojem nowych

oraz w Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania

Polskim Komitecie Normalizacyjnym, jest członkiem

Branży”. Krzysztof Wysłucha jest mistrzem cukierni-

produktów w Zeelandii, gdzie specjalizował się

na Środowisko w Katowicach. Wolny czas dzieli

Rady Nadzorczej Krajowej Izby Gospodarczej

czym i piekarniczym z wieloletnim doświadczeniem,

w substancjach dodatkowych dla przemysłu

między rodzinę, ogrodnictwo i pasję gotowania.

„Przemysł Spożywczy”.

który ukończył Politechnikę Śląską na Wydziale

piekarskiego, głównie w zakresie enzymów. Teraz

Organizacji i Zarządzania. Razem z ojcem prowadzi

na własny rachunek eksperymentuje z różnego

piekarnię w Rybniku. Piotr Burzawa to doświad-

rodzaju zakwasami piekarskimi, dlatego naszych

Michał Rusek

Anna Sacharczuk

czony cukiernik, laureat Pucharu Lesaffre, który

czytelników wprowadzi w tajniki smaku, zapachu,

kiedy nie zajmuje się marketingiem czy zarządza-

to nasza specjalistka od czekolady, a dokładnie od

na co dzień kieruje produkcją w Piekarni-Cukierni

świeżości pieczywa w oparciu o procesy fermen-

niem, to bawi się fotografią… reklamową. Naszym

pralin. Na co dzień komponuje nowe czekoladowe

Wocławek w Katowicach. W „Mistrzu Branży” będą

tacji i naturalne składniki żywności. Nacisk kładzie

czytelnikom da się poznać jako rzutki spec, który

smaki, nadzienia oraz praliny w Dziale Rozwoju

nie tylko propagować ideę MAMZ, ale też zajmą się

na czystą etykietę, naturalny charakter chleba,

bezkrwawo rozprawia się z demonami marketin-

Nowego Produktu w międzynarodowej firmie z

recepturami, nie zawsze tradycyjnymi.

pełnego smaku i długiej świeżości.

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

cukiernie, a nawet poda przepis na idealną firmę.

2006 r. Podczas wakacyjnych wojaży zagląda do

Branżę piekarsko-cukierniczą zna jak mało kto

lokalnych sklepów, oczywiście na półki z wyrobami

- doświadczenie zyskał w Dziale Marketingu

cukierniczymi, gdzie szuka ciekawych smaków,

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

wzorów i pomysłów do własnej pracy, a raczej

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

pasji. Ukończyła technologię żywności i żywienia

Piotr Ławrowski

Michał Kociszewski

jego przygoda z czekoladą zaczęła się jeszcze

od 17 lat związany z branżą dodatków do żywności,

na studiach, kiedy w czasie wakacji w jednej z

propagator wszystkiego, co naturalne. Zaczynał od

kolońskich cukierni ręcznie dekorował czekoladki.

aromatów spożywczych w firmie Pollena-Aroma,

Dziś, podobnie jak Anna Sacharczuk, kreatywnie

obecnie pod szyldem firmy Etol doradza producentom

pracuje nad nowymi wyrobami czekoladowymi w

przetwórstwa spożywczego i przekonuje do natu-

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

Wioletta Bogusz-Kaliś

Justyna Gul

tym właśnie będzie się zajmował na łamach „Mistrza

WSZiP, a przede wszystkim doktor nauk ekonomicz-

z wykształcenia dietetyczka, z wyboru specjalistka

dziennikarka, która specjalizuje się w tematach zwią-

Branży”. Absolwent Wydziału Nauk o Żywności i

nych na Wydziale Ekonomii SGGW. W wolnym czasie

ds. bezpieczeństwa żywności. W Instytucie

zanych z biznesem, marketingiem i zarządzaniem;

Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

instruktor w stopniu harcmistrza, pasjonat fotografii.

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

dotyczące żywności. Brała też udział w pracach

i doradzać w kwestiach ZUS-u i efektywnego

człowieka na Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Agata Kondrat

Szymon Konkol

czekolada zdominowała jej pracę zawodową.

ma wszelkie kwalifikacje, żeby być cukiernikiem, na

Komisji Europejskiej w zakresie nowej żywności.

zarządzania firmą na łamach naszego poradnika, a

W międzynarodowej firmie produkującej różne

dobrą sprawę mógłby przejąć schedę po dziadku

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

także w portalu „Mistrz Branży”. Ponieważ hoduje w

wyroby czekoladowe opracowuje receptury i wpro-

i mamie oraz poprowadzić własną cukiernię, ale

gdzie dała się poznać jako dobry szkoleniowiec.

sobie mola książkowego, w ramach „Biblioteki MB”

wadza nowe produkty do produkcji. Nadzoruje

wolał zostać nauczycielem. Można go spotkać

Zmiany na etykiecie, zagadnienia nowej żywności

zajmie się wyszukiwaniem i podsuwaniem naszym

również procesy konszowania i przygotowywania

w szkole w Żorach, Jastrzębiu Zdroju i Rybniku.

to jej chleb powszedni. Autorka licznych publikacji

czytelnikom ciekawych tytułów, nie tylko z zakresu

mas czekoladowych i czekoladopodobnych. Niema-

Autor wielu publikacji z zakresu technologii, ciętych

w czasopismach branżowych.

technologii.

ło czasu spędza także przy procesach formowania

felietonów, ale przede wszystkich pomysłodawca

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

Aleksandra Medvey-Gruszka

jako doświadczony dietetyk i żywieniowiec wie

Fotograf, grafik komputerowy, projektant stoisk

wszystko o roli żywności i jej wpływie na zdrowie

targowych oraz dekorator tortów w stylu angiel-

człowieka. Dla nas będzie się zajmować zagadnie-

skim. Stworzyła komunikację wizualną i wnętrze

niami związanymi oczywiście ze spożyciem pieczywa,

Cup&Cake w Szczecinie oraz odświeżyła wizerunek

jego wartościami zdrowotnymi oraz surowcami, z

Cukierni Izybar. Absolwentka Wyższej Szkoły Sztuki

jakich powstaje. Na bieżąco śledzi trendy w spoży-

Użytkowej w Szczecinie, kierunek: architektura

waniu pieczywa w odniesieniu do współczesnych

wnętrz. W Instytucie Wzornictwa Przemysłowego

zaleceń żywieniowych. Ukończyła SGGW na kierunku:

(Politechnika Koszalińska) kształci się w zakresie

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.

komunikacji wizualnej.
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Żaden z utworów zawartych w czasopiśmie (w całości ani w części) nie
może być bez pisemnej zgody Wydawcy wykorzystany lub użyty na
jakimkolwiek polu eksploatacji, w tym nie może być w jakikolwiek sposób
powielany ani rozpowszechniany (w tym w formie elektronicznej, przez
digitalizację, publikacje i rozpowszechnianie w Internecie). Wykorzystanie
utworów bez zgody podlega odpowiedzialności prawnej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo do skracania i adiustacji tych tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Wszelkie znaki firmowe i towarowe oraz zrzuty ekranowe są zastrzeżone
przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
W czasopiśmie wykorzystano zdjęcia przesłane przez autorów oraz z
płatnego serwisu www.123rf.com

12

spis treści

Dyrektor Wydawniczy
Sebastian Kajdan
s.kajdan@MistrzBranzy.pl
Redaktor Techniczny
Przemysław Ścierski
p.scierski@MistrzBranzy.pl
+ 48 881 44 00 88

08

Październikowa Polagra
z nowymi pomysłami na
biznes

Rozmowa Mistrza Branży

Silna branża mówi jednym głosem – rozmowa z A. Szydłowskim ............ 8
Październikowa Polagra – rozmowa z Joanną Jasińską ......................... 12
Janusz Dudek: Ciągle w pracy .............................................................14

Efektywne zarządzanie
Ponad 100 lat tradycji, miliony zadowolonych Klientów..........................17
Polisa idealna .................................................................................... 18
Zdrowy tok myślenia ......................................................................... 20
Na parkiecie...................................................................................... 22
Opłata za korzystanie ze środowiska .................................................. 24

Edukacja
System potwierdzania kwalifikacji zawodowych ................................... 28
Nauczyciel, czyli mistrz ...................................................................... 30

Kulisy produkcji
Bakaliowa dieta ..................................................................................31
Prospona – Owocowe Inspiracje......................................................... 32
Smak, który wymaga czasu ............................................................... 34
Zmienna jakość mąki ......................................................................... 36
Cała prawda o miksach...................................................................... 38
Jakość sensoryczna żywności..............................................................42
Produkcja jagodzianek – tradycyjnie i konkurencyjnie .......................... 44

Produkcja jagodzianek
– tradycyjnie
i konkurencyjnie

44

59

STOP sadzy! ..................................................................................... 47
Mikrobiologia pod stałą kontrolą ......................................................... 48
Koronki krok po kroku ....................................................................... 52
Muffiny na słodkiej orbicie ................................................................. 58
Receptury

54

Muffinki uniwersalne ......................................................................... 54
Omlety na letnie dni .......................................................................... 55
Paleta letnich owoców ....................................................................... 56
Torcik bezowy z serkiem mascarpone ................................................. 57
Nowości rynkowe 63

Sprzedaż i ekspozycja
Kuszący widok .................................................................................. 64
Piec w wielu kombinacjach… .............................................................. 66
Ekskluzywne 50 m2 ........................................................................... 68
Nie tylko radio ................................................................................. 71
www.sklep_online.pl.......................................................................... 72

Flash News

75-82

Merkur w nowej siedzibie ................................................................... 75
Wiosenno-letnie inspiracje z Eco Trade ............................................... 76
Kompleksowo o bułeczkach i nie tylko ................................................ 77
Premium zacumowało w Porcie Rabka ................................................ 78
Poświęcenie sztandaru SRP RP........................................................... 79
Pszczyna z klapsznitą i kołoczem ........................................................ 82
Rybnickie Święto Chleba .................................................................... 82

Ekskluzywne 50 m2

68

INDEks FIRM
DELTA Plus............................................ 25
Erg System .....................................39, 63
Es System K........................................... 70
Extrawakacje ....................................... 75
Geth ..............................15, 23, 37, 60, 61
GHM....................................................... 35
Hert Akcesoria ..............................60, 61
Hi-Tek.................................. 29, 60, 61, 63
Hossa ..................................................... 79
Intertech .......................................... 9, 60
Ireks Prokopowicz.............................. 81
Lebo.................................................43, 61
Magorex ................... IV okładka, 61, 63
Masz....................................60, 61, 63, 73
Mech-Masz........................................... 60
Merck..................................................... 49
Młyny Szczepanki................................41
Neo-Tech............................................... 47
Pfahnl Polska .................................63, 65
Polagra ....................................II okładka
Progfin .................................................. 81
Promas .................................................. 69
Prospona .............................................. 33
Ros-Sweet..............................................31
Signal Iduna..........................................17
Teldream............................................... 27
Ultra Power .......................................... 61
Wieczorek..............................................51
Winkler Wachtel Polska ..............60, 61

Rozmowa Mistrza Branży

Rozmowa Mistrza Branży

coś nie zagrało. Szeregi się wykruszają… Nie kusi Pana, żeby znowu stanąć
na czele organizacji, którą Pan tworzył
od podstaw?

Kiedy w 1990 r. rodziło się
Stowarzyszenie Rzemieślników
Piekarstwa RP, walczył o to,
żeby była to silna i reprezentatywna organizacja branżowa
nie tylko w kraju, ale też na
arenie międzynarodowej.

ASz: Dziś to ja jestem honorowym prezesem
Stowarzyszenia, ja już swoje odpracowałem.
Spełniłem swoją rolę, zrobiłem to, co do
mnie należało. I cały czas wszędzie walczyłem, żeby było tak jak na Zachodzie, czyli
prezesa wybiera się do 60. roku życia. Cały

Złośliwi podkreślą słowo „była”.
Jak przyznaje Andrzej Szydłowski, szeregi Stowarzyszenia
wykruszyły się, ale chciałby,
żeby organizacja znowu
się umocniła i pod nowym
sztandarem zjednoczyła całą
branżę. Czego dzisiaj potrzeba
rzemieślnikom piekarstwa? Jak
wzmocnić całą branżę i przede
wszystkim czy piekarzy może
dziś scalić wspólna sprawa
promocji pieczywa? Więcej
o tym w rozmowie ze współzałożycielem i honorowym
prezesem Stowarzyszenia
Rzemieślników Piekarstwa RP
Andrzejem Szydłowskim.

mówi jednym głosem
Mistrz Branży: Spotykamy się krótko po
uroczystościach poświęcenia sztandaru na
Jasnej Górze (24 czerwca br.). Wydarzenie
to musi mieć dla Pana szczególne znaczenie
– w końcu to Pan jest współzałożycielem
Stowarzyszenia, które miało scalić branżę.
Myśli Pan, że zjednoczenie jest nadal realne?
Andrzej Szydłowski: Nie wiem, czy realne, ale
jedno jest pewne, że dzisiaj zjednoczenie branży nabiera na znaczeniu jak nigdy dotąd. Mamy
sytuację patową, mało że w branży działa wiele
organizacji, które nie mają mocy sprawczej, nie są
wiarygodne dla ministerstw, to jeszcze słabnie ich
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MB: Na szczęście nie trzeba było długo
namawiać Pana na rozmowę z naszą
redakcją. Wracając do meritum…

– Potrzebne są zmiany w organizacjach branżowych, począwszy od
cechów. W cechu zarząd powinien mieć góra 4-5 osób – profesjonalnych
menadżerów. Oni nie muszą się znać na wypieku chleba, ale muszą być
dobrymi zarządcami, negocjatorami i reprezentantami.

Silna branża
Rozmawiała
Anna Kania

Brakuje nam instytutu piekarstwa rzemieślniczego z prawdziwego zdarzenia, które
m.in. – jak to jest we Francji – publikuje
biuletyn techniczny, całkowicie poświęcony
podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności
zawodowych piekarzy rzemieślników.

czas to podkreślałem, więc słowa dotrzymałem. Słowo jest dla mnie ważniejsze od
wszystkiego. Tak zostałem wychowany przez
śp. Tatusia. Niestety, nie pogodziłem kilku
prac: byłem wiceprezesem ZRP, prezydentem
Światowej Unii Piekarz (UIB), prezesem SRP
RP i jeszcze członkiem Europejskiej Komisji
Ekonomiczno-Społecznej w Brukseli, gdzie 3
razy w miesiącu musiałem być na posiedzeniach. Misja spełniona.
Nic dziwnego, że szeregi w SRP RP się wykruszają. Jest wiele spraw, które w pewnym
sensie kompromitują ich członków i mnie
także. Np. mamy własne czasopismo („Piekarza Polskiego”) i tylko dla niego powinni jego
członkowie pracować, udzielać wywiadów
itp. Niestety, funkcjonuje wiele czasopism
„piekarsko-cukierniczych” w Polsce (bardzo
do siebie podobnych) i to nie pomaga
w rozwoju branży piekarskiej.

widzi Pan człowieka, który może scalić
branżę, stanąć na czele jednej silnej
organizacji?
ASz: Najlepiej na czele Stowarzyszenia
Rzemieślników Piekarstwa! Nie potrafię
odpowiedzieć na to pytanie. W tej branży jest wiele indywidualności, ciekawych
osobowości, wspaniałych ludzi, ale czy jest
wśród nich typ charyzmatycznego przywódcy? Wszyscy się uzupełniają, ale wszyscy nie
mogą sprawować rządów. Poza tym wiemy,
że branża nam się kurczy, firmy wykruszają
się z organizacji branżowych m.in. dlatego,
że jest gorsza sytuacja ekonomiczna piekarzy. Żeby scalić branżę, trzeba ją najpierw
wzmocnić od podstaw.
MB: Są małe piekarnie, którą radzą
sobie dobrze, nie wchodzą w układy
z supermarketami, które potrafią
pogrążyć finansowo niejeden zakład,

Od 1978 r. należy do Cechu
Piekarzy i Cukierników w Gdańsku.
Od samego początku przeszedł
przez wszystkie ważne funkcje
w cechu oraz Pomorskiej Izbie
Rzemieślniczej w Gdańsku. W
Związku Rzemiosła Polskiego
przez 1 kadencję (2001-2005)
był wiceprezesem. Od 1994 r.
zasiadał w prezydium Światowej
Unii Piekarzy, a w latach 2002-2004
został jej prezydentem.
W 1990 r. współzałożył Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa
RP. W latach 2000-2006 członek
Europejskiej Komisji Ekonomiczno-Społecznej w Brukseli.
11 września 2010 r., decyzją
władz Światowej Unii Piekarzy,
został uhonorowany nagrodą
dla Najlepszego Piekarza Roku
2010.
r

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

pozycja w oczach samych rzemieślników. Powód:
nie mówiliśmy i nie mówimy jednym głosem. Dlatego moim życzeniem jest, żeby pod tym nowym,
pięknym sztandarem SRP RP zjednoczyć wszystkich piekarzy i być silną, liczną organizacją.
MB: Dlaczego branża nie potrafi się zjednoczyć? Każda z tych organizacji ma inną wizję
na przyszłość?

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

ASz: U nas Polaków to już taka wada. Gdzie Polaków trzech, tam cztery zdania.
MB: Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP było blisko osiągnięcia ideału, ale

Andrzej Szydłowski,
ur. 1945 roku w Trzebieszowie
k. Łukowa. Jest jednym z trzech
synów legendy polskiego piekarstwa Józefa Szydłowskiego. Po
wojnie cała rodzina Szydłowskich
przeniosła się do Gdańska. Andrzej
Szydłowski po raz pierwszy
samodzielnie poprowadził piekarnię
w latach 1969-1974 w Międzyrzecu
Podlaskim. W 1974 r. wrócił do
Gdańska, a od 1982 r. przeniósł się
do nowo wybudowanej piekarni na
ul. Słowackiego 37.
Od 1998 r. prowadzi Hotel „Szydłowski” przy al. Grunwaldzkiej. Ma
również dwie stylowe kawiarnie
„Cafe Ferber” w Gdańsku i w
Sopocie.

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

e

k

l

a

m

a

Rozmowa Mistrza Branży

Rozmowa Mistrza Branży

fot.

a cechy omijają szerokim łukiem.
Na kryzys reagują uśmiechem.

R afał HeRman

MB: Ma Pan porównanie do innych krajów: Europa
Zachodnia, Ameryka Łacińska, Środkowa. Jak na
tym tle wypada polska branża piekarnicza?

ASz: Ale nie wszyscy muszą się odnajdywać w nowej rzeczywistości. Branża
sama w sobie przeżywa kryzys: kryzys
wartości, kryzys etosu pracy i wreszcie kryzys przywództwa. Rzemieślnicy
pytają o sens działania cechów, do
których nikt nie chce się zapisywać.
Patrzą na organizacje, których jest
dużo, ale żadna nie stanowi realnej
reprezentacji branży. I mają rację,
że stawiają te pytania, ale ten kij ma
dwa końce – żeby istniały organizacje,
potrzebni są członkowie.
Z jednej strony cechy powinny mieć
zakontraktowanych
menadżerów,
którzy rzeczywiście reprezentują interesy zrzeszonych firm, np. w kontaktach z sieciami. Ale z drugiej strony
konieczne są zrzeszone firmy rzemieślnicze, które będą miały kontrolę
nad działaniem menadżera, ale też
pozwolą mu działać i co najważniejsze,
nie będę wyłamywać się z szeregu.

ASz: Podobieństwa są takie same – wszędzie z tą branżą
dzieje się źle.
MB: W jakim sensie?
ASz: Tam też nie ma kto przejmować piekarni. A produkcja pieczywa coraz częściej sprowadza się do odpieku
mrożonego ciasta. Od samego początku byłem jedynym
piekarzem w Światowej Unii Piekarzy (UIB) przeciwnym
pieczywu mrożonemu. Wszędzie je rozpoznam i wszyscy
w UIB wiedzą, jakie jest moje zdanie. Nigdy tego nie zaakceptuję, bo to jest oszustwo niemające nic wspólnego
z prawdziwym pieczywem. Najważniejszą zasadą, którą
wpoił mi ojciec, to uczciwość. Ojciec kochał ten zawód
i uczył co się robi, trzeba kochać i trzymać jakość.

muszą być dobrymi zarządcami, negocjatorami i reprezentantami. Kwestia
negocjacji z sieciami handlowymi nie
jest tutaj przypadkowa. To właśnie
sieci najbardziej dobijają piekarzy
ekonomicznie. Stawiają ich pod ścianę

przez rok czy dwa. Dzisiaj piekarze tańczą,
jak im sieci zagrają – kto wytrzyma długoterminowe umowy, kiedy koniunktura
zmienia się jak w kalejdoskopie?

Wystarczy załamanie pogody, kiśnięcie
mąki, jak w tamtym
roku – i cena surowca
– Od samego początku byłem jedynym piekarzem w Światowej Unii Piekarzy
idzie w górę z miesiąca
na miesiąc prawie 80%.
(UIB) przeciwnym pieczywu mrożonemu. Wszędzie je rozpoznam i wszyscy
Niejeden piekarz przez 3
w UIB wiedzą, jakie jest moje zdanie. Nigdy tego nie zaakceptuję, bo to jest
miesiące
mógł popłynąć
oszustwo niemające nic wspólnego z prawdziwym pieczywem.
setki tysięcy złotych przez
niekorzystne zapisy. Kto
związał się taką umową,
i
mocno
zbijają
cenę.
Jaka
jest
sytuacja
doskonale
wie,
o czym mówię. Sieć
Według mnie piekarz nie powinien się
teraz? Jeden piekarz dał chleb za 1,10
podniosła ceny za chleb, a ty piekarzu
zajmować zarządzaniem czy nawet
zł, inny obniżył cenę do 1,05 zł, więc
płacz i płać.
sprzedażą.
trzeci zaproponował 0,98 zł. No tak
nie można, bo psujemy rynek. Dlatego
MB: Co niektórzy myśleli, że jak
MB: Czyli zamiast zatrudniać
będę
to
powtarzał,
że
potrzebni
są
przetrwali PRL, to poradzą sobie na
doradcę, który powie, jak negomenadżerowie.
Przyjmują
ofertę,
ustawolnym rynku.
cjować z siecią handlową, lepiej
lają
ceny,
ilość
dostaw,
przedstawiają
w cechu mieć menadżera, który
ASz: I co? Radzą sobie coraz gorzej.
ofertę w imieniu piekarzy.
będzie rozmawiać z sieciami
Zamiast współpracować, każdy woli
w imieniu rzemieślników…
ASz: Tak, bo takie są potrzeby współczesnego rzemieślnika. Nie wszystkich
piekarzy stać na prawnika. Czasy się
zmieniły i albo się dostosujemy, albo
odpadamy z gry. Dlatego potrzebne
są zmiany w organizacjach branżowych, począwszy od cechów. W cechu
zarząd powinien mieć góra 4-5 osób
– profesjonalnych menadżerów. Oni nie
muszą się znać na wypieku chleba, ale
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Żeby jednak taki człowiek miał rację
bytu, piekarze muszą być zrzeszeni
i muszą stać murem za swoją organizacją, a nie pertraktować w pojedynkę
z sieciami, bo w tych rozmowach zawsze
będą przegrani. Sieci muszą wiedzieć,
że jest jeden człowiek upoważniony do
rozmów – menadżer. To on ustala ceny
w porozumieniu z piekarzami, ceny,
które są ważne przez 3 miesiące, a nie

działać na własną rękę, ale to prowadzi
prosto w ślepy zaułek. Małych piekarni
ubywa z roku na rok. Raz, że następców
nie ma, bo młodzi nie chcą przejmować
zakładów albo nie chcą otwierać nowych.
A dwa, dzisiaj, żeby otworzyć taki zakład,
są potrzebne grube pieniądze, a bank
niechętnie finansuje takie inwestycje. Jak
ma finansować piekarstwo, kiedy wiadomo, że jest nadprodukcja, a dochodowość
jest niska?

We Francji do piekarza przyjeżdżają kartony bagietek,
croissantów zmrożonych na kość. Gotowe kęsy ciasta
mrożonego trafiają na blachy, potem do garowani,
trochę popryskają jajkiem czy wodą, dadzą posypkę
i wszystko idzie do pieca. Teraz już nikt nie powie, że
najlepsze bagietki robi się we Francji. Zamiast pieczywa
produkowanego według najlepszej tradycji mamy ciasto
mrożone. Dla mnie mrożone ciasto jest niedopuszczalne.
Czułem, że u nas to też może się pojawić, no i mamy.
Rosną nam pod nosem wielkopowierzchniowe magazyny
tylko na potrzeby pieczywa mrożonego. Ja mam nadzieję,
że dobre, tradycyjne pieczywo zawsze będzie w cenie, że
prawdziwi rzemieślnicy się utrzymają.

MB: W Krajowej Radzie Piekarstwa i Cukiernictwa toczy
się walka o pieniądze na promocję tradycyjnego pieczywa.
Walka zaczyna być beznadziejna – nawet jeżeli jest partner,
który chce współfinansować ogólnopolską kampanię promocyjno-informacyjną, to brakuje wkładu własnego, czyli
pieniędzy ze strony piekarzy. Kto się zrzuci na składkę?
ASz: W tej chwili możemy tylko liczyć na zdrowy rozsądek piekarzy
– że większość zechce solidarnie ponieść koszty tej promocji. Może
właśnie nadarza się dobra okazja połączenia różnych organizacji
w dyskusji. Przewodniczący KRPiC Jarosław Gajda ma trudny orzech
do zgryzienia. Gdyby miał prowadzić kampanię promocyjną w Niemczech, to problem promocji ograniczałby się do wyboru agencji
reklamowej czy twarzy kampanii. Trudno się dziwić, że Jarosław
Gajda, podobnie jak wielu z nas, zazdrości Niemcom zdyscyplinowanej branży. W Niemczech każdy producent pieczywa oprócz składki
członkowskiej płaci rocznie 800 euro na promocję pieczywa. Proszę
to teraz przemnożyć przez 18 tys. niemieckich zakładów. Trzeba się
skupić na szukaniu środków na promocję chleba (rzemieślniczego)
i zawodu piekarza. I tutaj przydałaby się ta wewnętrzna dyscyplina
w branży, ta solidarność, która pozwalałaby nam myśleć innymi,
ponadjednostkowymi kategoriami. Życzę Jarkowi jak najlepiej.
Życzę mu również, żeby przekształcił KRPiC w osobowość prawną.
MB: Jakie są szanse przekonania piekarzy, by dobrowolnie
wyłożyli pieniądze na promocję pieczywa?
ASz: Wszystko zależy od tego, czy potrafimy mówić jednym
głosem w ważnych sprawach. Mam nadzieję, że branża zmobilizuje swoje siły i wyjdzie ponad podziały.
MB: Dziękuję za rozmowę.

FORUM PROMOCJI PIECZYWA
Przyłącz się do dyskusji i podziel się własną opinią,
odpowiadając na poniższe pytania:
Czy kampania informacyjno-promocyjna dla pieczywa jest dobrą i skuteczną promocją, która przełoży się
na wzrost spożycia pieczywa w Polsce?
Czy jesteś za tym, by branża piekarnicza partycypowała w kosztach przygotowania i prowadzenia ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej oraz by utworzyć fundusz, który pozyskiwałby pieniądze
od piekarni w całej Polsce? Jeżeli tak, to które piekarnie powinny brać udział: rzemieślnicze, należące do
cechów czy wszystkie bez wyjątku?
Jak powinna być zorganizowana kampania w mediach? Jakie media zaangażować (radio, TV, Internet), jak
długo powinna być prowadzona kampania informacyjna, jakie powinny być organizowane dodatkowe działania wspierające i wzmacniające przekaz medialny (imprezy towarzyszące, akcje w szkole, akcje promocyjne w centrach handlowych,
dołączenie się do promocji innych artykułów spożywczych)?

Opinie prosimy przesyłać na adres mailowy:
a.kania@mistrzbranzy.pl lub kontaktować się
z naszą redakcją telefonicznie: 32 729 96 80
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Październikowa Polagra

z nowymi pomysłami na biznes
Nowy termin, nowe pomysły na promocje wystawców i, co najważniejsze, nowe przestrzenie warsztatowo-szkoleniowe dla rzemieślników piekarstwa, cukiernictwa oraz lodziarstwa. Skąd te zmiany i na czym
będą polegać, zapytaliśmy Joannę Jasińską, dyrektor targów Polagra-Tech.
światowych nowości, które nie zdążą być
przedstawione na targach IBA.

F ot. D. P uciłowska

Już teraz napływają pierwsze nowości,
które w październiku zostaną pokazane
na targach Polagra-Tech. Wkrótce będzie
można je zobaczyć na stronie internetowej Salonu Przemysłu Piekarskiego
i Cukierniczego (www.maszynypiekarskie.
polagra-tech.pl). Elementem wyróżniającym nasze targi będzie aspekt doradczy.
Na targach Polagra-Tech skoncentrujemy
się na dostarczeniu tradycyjnym piekarniom fachowego wsparcia w znalezieniu
rozwiązań biznesowych, handlowych
i marketingowych w kontekście rozwoju
firmy.
MB: Na czym będzie polegać fachowe doradztwo?
Mistrz Branży: Polagra-Tech
odbywa się w tym roku
w październiku. Czy zmiana
terminu jest podyktowana wrześniowymi targami IBA?
Joanna Jasińska: Targi Polagra-Tech
trwale wpisały się w jesienny harmonogram spotkań branżowych. Ich termin
zależy jednak od wielu czynników. Tegoroczna edycja targów Polagra-Tech odbywa się w październiku m.in. ze względu
na zmianę daty targów IBA. Zmieniając
termin naszych targów, chcieliśmy umożliwić wystawcom prezentację nowości
rynkowych podczas obu wydarzeń. Obecne na targach Polagra-Tech firmy zapowiadają, że nowe rozwiązania i produkty,
które zaprezentują w Monachium będzie
można oczywiście zobaczyć również
w Poznaniu. Mamy także sygnały, iż na
naszych targach odbędzie się inauguracja
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Joanna Jasińska: W odpowiedzi
na rynkowe trendy wesprzemy firmy
z
branży
piekarskiej,
cukierniczej
i lodziarskiej w poszukiwaniu nowych
pomysłów na biznes i kierunków dla
ich rozwoju. Inspiracje będą prezentowane w ramach trzech specjalnych
przestrzeni warsztatowo-szkoleniowych:
SKLEP, KAWIARNIA, PIZZERIA. Myślę,
że możemy już zdradzić, że redakcja
„Mistrza Branży” zadba o przestrzeń
PIZZERII. Podczas spotkań z ekspertami
będzie można dowiedzieć się m.in., jak
otworzyć i prowadzić sklep, kawiarnię,
pizzerię, jak zachować płynność finansową, jak efektywnie reklamować swoje
produkty, a także jak ekonomicznie
wypiekać nowe rodzaje pieczywa. Warto
zaplanować również wizytę w przestrzeni
FORUM warsztatowo-pokazowego, gdzie
rzemieślnicy oraz mistrzowie piekarstwa

i cukiernictwa będą prezentować swój
kunszt oraz udzielać praktycznych wskazówek w zakresie przygotowania różnych
rodzajów pieczywa, ciast i tortów, wyrobów z karmelu i czekolady oraz deserów
lodowych.
Ponadto targi Polagra-Tech będą miejscem prezentacji maszyn, urządzeń,
a nawet całych linii technologicznych
„w ruchu”. Ułatwią zebranie kompleksowej informacji na temat produktów i ich
przetestowaniu. Będą również okazją do
pozyskiwania inspiracji i podnoszenia
kwalifikacji.

Terminarz imprez
Dzień Piekarza i Cukiernika,
7 października, rozpocznie Salon
Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego
oraz Salon Dodatków do Żywności.
Czynne będą tylko pawilony z ekspozycją dla branży piekarskiej, cukierniczej
i lodziarskiej. Tylko w tym dniu bilet
wstępu umożliwi wjazd na teren targów
oraz parkowanie w bezpośrednim
sąsiedztwie pawilonów wystawienniczych.
8 października ruszą: Salon Maszyn
i Urządzeń dla Przemysłu Mleczarskiego, Salon Maszyn i Urządzeń dla
Przemysłu Spożywczego w ramach
targów Polagra-Tech oraz targi komplementarne: Międzynarodowe Targi
Wyrobów Spożywczych POLAGRA-FOOD
oraz Międzynarodowe Targi Techniki
Pakowania i Logistyki TAROPAK,
Międzynarodowe Targi Gastronomii
POLAGRA-GASTRO oraz Targi Wyposażenia Hoteli INVEST-HOTEL.

MB: Co przygotowali Państwo
z myślą o zwiedzających?
Joanna Jasińska: Dla naszych zwiedzających przygotowaliśmy praktyczny
przewodnik – Vademecum Zwiedzającego – zawierający plan stoisk, który
usprawni poruszanie się po targach
oraz pomoże w odnalezieniu konkretnych firm. Vademecum wraz z katalogiem wystawców na płycie CD otrzyma
nieodpłatnie każdy zwiedzający.
Informacje o wydarzeniach podczas

W przypadku dużej liczby zwiedzających z tych krajów możemy zaproponować korzystne warunki połączeń
lotniczych, co umożliwiają podpisane
umowy z liniami lotniczymi Eurolot.

3 sierpnia 2012. Szczegółowe informacje
dotyczące konkursu dostępne są na stronie
www.zlotymedal.mtp.pl

MB: Zmieniła się formuła konkursu o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Na czym polegają zmiany?

Joanna Jasińska: Międzynarodowe Targi
Poznańskie zmieniają się. Już podczas targów
Polagra-Tech w trosce o spójną prezentację
ekspozycji branży piekarskiej, cukierniczej
i lodziarskiej pawilony ekspozycyjne 5 i 9 połączone zostaną nowoczesnym łącznikiem pełnią-

Joanna Jasińska: Konkurs będzie
rozstrzygany już na miesiąc przed

MB: Czy na koniec mogą Państwo zdradzić
plany rozwoju?

Wizualizacja przeszkolnego pawilonu-łącznika między pawilonami nr 5 i 9.

Największa i najnowocześniejsza sala widowiskowo-kongresowa w regionie już powstaje na
terenach MTP.

targów znajdą się w specjalnym wydaniu Poznańskiego Magazynu Targowego POLAGRA NEWS, który będziemy
wysyłać do naszych zwiedzających
przed targami. Będzie on również
dostępny w wyznaczonych punktach
przestrzeni targowej.

cym funkcję wystawienniczą. Konstrukcja na
stałe wpisze się w architekturę terenów targowych w Poznaniu. Podczas targów Polagra-Tech
przestrzeń ta stanie się centrum pozyskania
informacji z branży, tutaj bowiem zlokalizowane
zostaną między innymi stoiska czasopism branżowych w ramach Alei Prasowej.

Po serii biznesowych spotkań zapraszamy do odwiedzenia punktów kawowych MTP CAFÉ, gdzie serwowana
będzie pyszna kawa parzona w iście
włoskim stylu. Oprócz gorących napoi
proponujemy również świeże kanapki,
ciabatty, pączki oraz napoje orzeźwiające.
Już teraz zapraszamy do skorzystania z serwisu www.mtp24.pl, gdzie
w prosty i szybki sposób można dokonać zakupu biletów on-line, oszczędzając czas i pieniądze.
Jak co roku, odwiedzą nas profesjonaliści z ponad 50 krajów, głównie z Rosji,
Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Czech.

rozpoczęciem targów, a jakość nagrodzonych produktów gwarantować
będzie renomowane jury, w skład
którego wejdą eksperci z branży.
Laureatom
konkursu
oferujemy
szeroki wachlarz unikatowych korzyści promocyjnych w ramach Pakietu
Medalisty. Partnerem medialnym
konkursu jest dziennik Rzeczpospolita. Ponadto produkty nagrodzone
Złotym
Medalem
prezentowane
będą na ekskluzywnym stoisku – tak
zwanej Strefie Mistrzów. Tutaj za
pomocą ekranów dotykowych po raz
pierwszy również profesjonaliści będą
mogli oddawać głosy na najlepszy ich
zdaniem produkt w plebiscycie Złoty
Medal – Wybór Konsumentów.
Najcenniejsze trofea Międzynarodowych Targów Poznańskich – Złote
Medale, które po raz pierwszy będą
miały nową formę statuetki – zostaną
wręczone podczas uroczystej Gali
Nagród. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem

Z terenów targowych zniknął już pawilon numer
14 A – w jego miejsce powstaną atrakcyjne
tereny zielone, jesienią tego roku zakończy
się modernizacja i rozbudowa pawilonu 15.
W wyniku przebudowy powstanie największa
i najnowocześniejsza sala widowiskowo-kongresowa w regionie, która umożliwi organizację
niestandardowych, kulturalnych przedsięwzięć
o różnym charakterze.
Dzięki systemowi mobilnych i akustycznych
ścian oraz składanych oraz demontowanych
trybun, będzie ją można podzielić tak, by
w jednym czasie odbywały się dwa niezależne koncerty, uroczyste gale, seminaria bądź
odrębne konferencje. Serdecznie zapraszamy
do Poznania, by przyjrzeć się wszystkim tym
zmianom z bliska.
MistrzBranzy.pl
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borykać się z długimi terminami przelewów itd. Działamy tak, że klient sam do
nas przychodzi. Jesteśmy właściwie jedyni
w okolicy, którzy nie przyjmują zwrotów
pieczywa, ale też system zmian dostosowaliśmy do takiego sposobu sprzedaży.
W dzień prowadzimy małą zmianę, która
piecze na małych obrotach, a dopiero
w nocy piekarnia rusza pełną parą.
Pracujemy takim starym trybem, ale też
kierowcy dowożą pieczywo na telefon
w promieniu około 20 km i uzupełniają
zamówienia.
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JD: Często mówię, że sprzedajemy
dookoła kościoła w Trzciance. Nie
wożę pieczywa ani do Poznania, ani
do Szczecina czy Gorzowa Wlkp.
Gdybym szukał rynków zbytu dalej,
musiałbym godzić się na warunki
kontrahentów. Przyjmować zwroty,

Najlepszy sposób chłodzenia na
drodze do podwyższenia jakości!

– Komputer zwalnia nas tylko z części fizycznej pracy
przy wypieku – jest ogromnym ułatwieniem, ale nadal na
początku tego łańcucha produkcyjnego musi być człowiek
ze swoją fachową wiedzą.

SySTEM AUTOMATyCznEJ

OBS UGI PIECÓW WSADOWyCh
JD: To trudny konkurs i bardzo prestiżowy. Startowaliśmy w nim dwa razy, trzeba
było przejść skomplikowaną procedurę,
wielokrotnie oddawać pieczywo do analizy, poddawać się ocenie kapituły, która
przyjeżdża na wizytację zakładu. W 2007
r. udało się! Niestety, w tym roku ze
względów finansowych konkurs się nie
odbędzie, a szkoda, bo ma już ponad 15letnią tradycję.
MB: Z jednej strony pracują Państwo
zgodnie z tradycyjnymi zasadami, ale
z drugiej w zakładzie wykorzystuje
Pan bardzo nowoczesne urządzenia. Wiele osób mogłoby sądzić, że
porwał się Pan z motyką na słońce,
gdy aplikował o środki unijne. Czy te
innowacje się sprawdziły?
JD: Działam w wielu ogólnopolskich
stowarzyszeniach branżowych, sporo
jeżdżę po kraju, zwłaszcza gdy po wyborze na Piekarza Roku 2007 zasiadam
w kapitule i odwiedzam różne zakłady
– zarówno maleńkie, jak i bardzo duże.

MIWE athlet

Instalacja dozująco-magazynująca znacznie odciążyła pracowników przy pracy.

Płynność produkcji, idealny czas
pieczenia, kompatybilność.

MB: Co to dodatkowo daje?
JD: Przede wszystkim pewność, że każdy
kilogram mąki, który trafia do produkcji,
jest odpowiednio przesiany. Zwiększyliśmy
też wydajność, bo mąka jest cały czas
w tych silosach napowietrzana. A efekt
– w połączeniu z linią do produkcji chleba zyskujemy absolutną powtarzalność
produkcji. Dawniej wystarczyło, że któryś
z pracowników miał mniej siły lub wprawy,
by wyrobić ciasto, i produkt wychodził
zróżnicowany. Wiadomo – pracownik raz
nie dosypie, nie doleje – to nie jest to, o co
nam chodzi. Przy tych liniach człowiek jest
nadal niezbędny – bo to on decyduje, jakie
dane wprowadzić do komputera sterującego podajnikami, ale to już komputer pilnuje bezwzględnie wszystkich parametrów.
Piekarz przychodzący na zmianę pobiera
odpowiednie ilości poszczególnych gatunków mąki i różnych dodatków, a komputer
sam oblicza, ile czego na zaplanowaną

geNeRalNy PRzeDsTaWiciel
FiRMy MIWE W Polsce

PPHU geTH
30-383 Kraków, ul. skośna 16
tel.12 262 24 26 www.geth.pl
tel. 506 104 542
tel. 506 104 541
a

MB: Jaką przyjął Pan filozofię
szukania rynku zbytu dla swojej
bardzo bogatej oferty?

Mroźnia szokowa MIWE SF

tel. 506104549

m

JD: Z jednej strony było ciężko, bo
wiele rzeczy trzeba było zdobywać,
ale też mieliśmy wiele entuzjazmu.
Żyło się nadzieją. Było widać, że coś
z tego będzie. Teraz jest chyba zdecydowanie gorzej. Trudniej poruszać się
w tym biznesowym gąszczu. Właściciel
musi być cały czas w zakładzie, co
chwila musi na bieżąco podejmować
decyzje, negocjować ceny mąki czy
innych surowców. Trzeba mieć też
doskonałe rozeznanie w potrzebach

Automat mroźniczo garowniczy MIWE GVA,

a

Mistrz Branży: Jak ocenia Pan
początki prowadzenia biznesu
z dzisiejszymi realiami?

SySTEMy ChłODnICzE

l

A własną piekarnię mam już 20 lat.
Najpierw wziąłem w dzierżawę upadający zakład, potem go wykupiłem i na
swoim jestem już od 1992 r.!

Profesjonalizm pieczenia.

tel. 519 141 015

(Pomorze)

Dziękujemy
za zaufanie!

k

Janusz Dudek: Pochodzę ze wsi , dlatego nigdy nie bałem się ciężkiej pracy.
Bardzo lubiłem się uczyć, ale rodziców
nie było stać na moje wykształcenie.
Uczyłem się zaocznie i systematycznie
zdobywałem kolejne etapy wykształcenia ogólnego i zawodowego. Na nocki
do pracy, po obiedzie do szkoły … w ten
sposób skończyłem Technikum Przemysłu Ogólnospożywczego w Krajence,
potem takim systemem zacząłem
studiować na Akademii Rolniczej. Po
drodze były różne przygody z wojskiem,
które wciąż się o mnie upominało i – jak
to w tamtych czasach – powołaniami
skutecznie komplikowało plany. Ostatecznie osiadłem w Trzciance… To był
równocześnie okres, w którym okoliczne
gminne spółdzielnie przeżywały ostry
kryzys. Nikt nie chciał ich prowadzić.

klientów i błyskawicznie reagować
na nie. Warunek powodzenia jest
jeden – właściciele muszą pracować
razem z załogą i wszyscy muszą
czuć na plecach oddech klienta.
Z drugiej strony tworzymy teraz
rodzinną firmę. Pracuję razem z córką
i zięciem i właściwie oni już przejmują
powoli firmę. Jestem faktycznie w tej
szczęśliwiej sytuacji, że mam następców. Młodzież generalnie nie chce
pracować w tym ciężkim zawodzie. To
jest jednak praca w nocy, w trudnych
warunkach, brakuje chętnych, brakuje uczniów… Nam się udało stworzyć
w firmie rodzinną, ciepłą atmosferę.

MIWE roll in e+ i MIWE ideal

e

Po 20 latach prowadzenia własnej Piekarni Rogalik w Trzciance (woj.
wielkopolskie) Janusz Dudek ani myśli spocząć na laurach. Według
niego warunek powodzenia w dzisiejszym „biznesowym gąszczu” jest
jeden – właściciele muszą pracować razem z załogą. Drugi warunek to
ciągły postęp, innowacja oraz baczna obserwacja rynku.

PIECE OBROTOWE
I WSADOWE

To są bardzo inspirujące wizyty. No i tak
zamarzył nam się zestaw silosów magazynujących czy też zautomatyzowana linia do
chleba. Z zamiarem ich kupienia nosiliśmy
się już jakiś czas, ale zawsze jest to bardzo
duży wydatek. Podpowiedział nam więc ich
producent, że można się starać o dotację na
ich zakup. Skorzystaliśmy z usług profesjonalnej firmy, która przygotowała wnioski.
Kupiłbym te maszyny tak czy siak, tyle że
na kredyt, ale szczęśliwie nasza aplikacja
wpisała się w innowacyjny trend wniosków
i uzyskaliśmy wsparcie. To rzeczywiście są
innowacyjne rozwiązania i bardzo nowoczesne maszyny. Teraz mamy 5 silosów,
z których każdy pomieści 18 ton mąki,
i bardzo nowoczesną linię produkcyjną.

r

Ciągle w pracy
Rozmawiała Marzena Rutkowska-Kalisz

MB: W piekarni z dumą prezentują
Państwo liczną kolekcję dyplomów,
pucharów i medali, ale tylko jedno
trofeum stoi na Pana biurku. To
nagroda za tytuł Piekarza Roku 2007,
wywalczony na Międzynarodowych
Targach Chleba w Jaworze.

Często wyjeżdżamy też z przyjaciółmi do
Niemiec i podpatrujemy najnowocześniejsze technologie.

MistrzBranzy.pl
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Marzena rutkowska-k alisz

ilość pieczywa ma specjalnym systemem rur dostarczyć do kolejnych
maszyn.

Efektywne zarządzanie
artykuł
artykułpromocyjny
promocyjny

fot.
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Ponad 100 lat tradycji,

MB: Rozumiem, że komputer pozwala na stosowanie rodzimych
sprawdzonych receptur…

miliony zadowolonych Klientów

JD: Tak, bo to piekarz decyduje o składzie pieczywa. Komputer zwalnia nas tylko z części fizycznej pracy przy wypieku – jest ogromnym
ułatwieniem, ale nadal na początku tego łańcucha produkcyjnego musi
być człowiek ze swoją fachową wiedzą. Podobnie jest przy automacie
do wypieku – tam ludzie pracują tylko w końcowej fazie przygotowania
pieczywa przed wstawieniem do pieców. Na tej bezdotykowej linii liczy
się higiena! Dodatkowo zwalczyliśmy problem zapylenia. Wiadomo – pyły
roślinne są bardzo szkodliwe, nie darmo piekarze chorują na płuca, a tu
ten problem zniknął. Nikt już ręcznie nie podsypuje mąki w czasie wyrabiania bochenków, nie ma przesiewania, które zawsze daje zapylenie,
nie ma zmiotków i ubytków. Bywało, że w ciągu zmiany mieliśmy worek
zmiotków, teraz jeśli zdarzy się kilogram, to już jest bardzo dużo. Ludzie
też się nie umęczą przy dźwiganiu tych ton mąki. Wiadomo, część ludzi
odeszła, bo zastąpiły ich maszyny, ale też nie ukrywam, że zacząłem
myśleć o takich udogodnieniach, ponieważ wielu moich pracowników
wyjechało. Uciekali na Zachód, a tu w Polsce nie było komu pracować.
W innych piekarniach był ten sam problem – brak pracowników – i też
wiele zakładów zdecydowało się zainwestować w zmechanizowane linie.
Nie trzeba wielu ludzi, a praca jest zdecydowanie lżejsza. I jeszcze jedno:
trudno porównywać pracę piekarza z 20-letnim stażem i robotę młodego
piekarza czy o wiele słabszej fizycznie dziewczyny. Ich najlepsze intencje
i starania nie wystarczą – zawsze z tego powstawała partia gorszego
wypieku. Teraz wystarczy kilku dobrych technologów, którzy znają się na
produkcji, by wszystko dobrze funkcjonowało i aby uzyskać powtarzalny
produkt bardzo dobrej jakości.

Każda firma jest inna i potrzebuje indywidualnych
rozwiązań ubezpieczeniowych. SIGNAL IDUNA
dba o to, aby zaproponować rozwiązania idealnie
skrojone na miarę potrzeb konkretnego Klienta,
biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności, wielkość firmy oraz inne czynniki. Po szczegółowej analizie nasi pracownicy przedstawiają
propozycję ochrony, która zapewnia optymalny
poziom bezpieczeństwa w każdej sytuacji. Powierz
zabezpieczenie Twojej firmy i jej Pracowników
ekspertom! Wybierz SIGNAL IDUNA.

Ubezpieczenie majątkowe – Bezpieczna Firma
było od wieków i do tego sposobu odżywiania jesteśmy
przyzwyczajeni i przystosowani od pokoleń. Produkujemy w tej chwili około 50 gatunków chleba. Dodajemy
do tego pieczywa bardzo różne składniki, m.in. amarantus
z maślanką, serwatkę, słód pszenno-jęczmienny, ale też
siemię lniane włókniste. To siemię zbawiennie działa na
układ pokarmowy ze względu na to, że wytwarza bardzo
dużo błonnika.

– Moim zdaniem spadek spożycia pieczywa wynika z wmawiania ludziom,
że jeść powinni tylko pieczywo razowe. Tymczasem nie każdy je lubi i nie
każdemu wbrew pozorom ono służy.

MB: Jakie pieczywo uważa Pan za najzdrowsze, najsmaczniejsze?
JD: Przez długi czas skutecznie wmawiano ludziom, że zdrowe jest
jedynie pieczywo razowe. A ja zawsze twierdziłem, że promować trzeba
wszystkie gatunki chleba. Moim zdaniem spadek spożycia pieczywa wynika właśnie z wmawiania ludziom, że jeść powinni tylko pieczywo razowe.
Tymczasem nie każdy je lubi i nie każdemu wbrew pozorom ono służy.
Szczególnie dzieci i młodzież trudno jest namówić do jedzenia razowego
pieczywa. Nie zawsze mówi się otwarcie, że ludzie, którzy mają problemy
z przewodem pokarmowym, z żołądkiem, nie powinni właściwie w ogóle
jeść pieczywa razowego, tylko pszenne. Po prostu gatunek pieczywa
trzeba dopasować do swoich indywidualnych potrzeb i upodobań. Inny
może być chleb dla cukrzyków, inny dla alergików itd. Wybór jest ogromny – trzeba go tylko zaoferować klientom. Co jest lepsze – chrupki, chipsy czy może raczej dobrze dobrane pieczywo – także pszenne? Ludzki
układ pokarmowy powinien bazować na przetworach zbożowych – tak
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MB: Jak Pan tworzy te
wszystkie nowe receptury?

JD: Dużo czytam, śledzę
nowinki, nie boję się też
eksperymentować. Wystarczy też dobrze obserwować zwierzęta i zdać się też na
instynkt. Domowe ptaki zawsze najlepiej wiedzą, po jakie
ziarna sięgać. Najpierw wydziobią pszenicę, po żyto sięgają
na końcu. Tak samo ludzie, niektórzy lubią smak ciężkiego
razowego chleba, ale najłatwiej jest trawić chleb pszenny.
A poza wszystkim uwielbiam gotować, mam swoje wypróbowane przepisy. Tak się już przyjęło, że na rodzinnych
imprezach to ja serwuję swoje przysmaki. Mówiąc żartem,
uważam, że z kilograma mięsa nie wolno robić jednego
dania, tylko co najmniej dziesięć, więc wykorzystuję do
tego także nasze pieczywo, odpowiednio dobierając jego
smak do potraw. Kotleciki, szaszłyki, koreczki – wszystko pięknie podane, oczywiście z zastosowaniem chleba.
Nie lubię tylko traktowania pieczywa jak jednorazowych
naczyń – mało kto potem zjada takie pieczywo, a to już
jest zwykłe marnotrawstwo, którego nie znoszę.
MB: Dziękuję za rozmowę.

Istnieniu firmy może zagrozić wiele nieprzewidzianych
zdarzeń: pożar, zalanie, kradzież. Skutkiem takich zdarzeń
są często wysokie koszty związane z zakupem nowego
wyposażenia, maszyn, urządzeń, materiałów. Pokrycie
szkód w szybkim czasie może okazać się niemożliwe.
Aby ustrzec się przed takimi zdarzeniami, proponujemy
Państwu kompleksową ochronę ubezpieczeniową. Zakres
ochrony budowany jest zgodnie z Państwa potrzebami
i dostosowany do Państwa oczekiwań.
Zalety produktu:
konkurencyjna cena
uproszczona procedura zawierania umowy
elastyczna polityka underwritingowa/oceny ryzyka
w odniesieniu do ryzyk niestandardowych
przejrzysta konstrukcja i elastyczny zakres
jasne zasady ujęte w OWU
minimum informacji potrzebnych do zawarcia umowy
sprawna i szybka likwidacja szkód

Ubezpieczenie na życie – Multiochrona
Multiochrona to program ubezpieczeniowy zapewniający
poczucie bezpieczeństwa Pracownikom i członkom ich
rodzin. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie
Ubezpieczonego oraz Współubezpieczonych.
Zalety produktu:
szeroki zakres ubezpieczenia
pełna ochrona ubezpieczeniowa przy znacznie mniejszej
składce niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego
świadczenia nie podlegają opodatkowaniu, nie mogą
być zajęte przez sąd oraz są wolne od roszczeń wierzycieli
ubezpieczenie działa przez całą dobę, na całym świecie

SIGNAL IDUNA
z inicjatywy
rzemieślników
Wszystko zaczęło
się w 1906 r., kiedy z
inicjatywy samozatrudnionych rzemieślników i
przedsiębiorców powstał w
Hamburgu fundusz zdrowotny i na wypadek śmierci
– Iduna Nova. Rok później
rzemieślnicy z Dortmundu
(SIGNAL) poszli ich śladem,
powołując do życia fundusz
wsparcia dla osób chorych.
Dzięki połączeniu obu firm
SIGNAL IDUNA stała się
jedną z najsilniejszych
marek na niemieckim rynku
ubezpieczeniowym. Do
dzisiaj wykorzystuje wiedzę
i doświadczenie z początku
swojej działalności.
W Polsce SIGNAL IDUNA
specjalizuje się w kompleksowych ubezpieczeniach dla
Klientów z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw,
jak również dla Klientów
indywidualnych. Oferta
firmy obejmuje ubezpieczenia zdrowotne, turystyczne,
życiowe oraz majątkowe.

Ubezpieczenie na życie
– program Twoja Firma
Firmę tworzą ludzie, a ludzi dotykają różne trudne
sytuacje, które kosztują nie tylko wiele emocji, ale
i pieniędzy. Bo śmierć, nieszczęśliwy wypadek czy
utrata zdolności do pracy najczęściej powodują
także destabilizację materialną. Rozwiązaniem
w takiej sytuacji jest ubezpieczenie na życie Twoja
Firma.
Zalety produktu:
gwarancja bezpieczeństwa finansowego
możliwość dopasowania poziomu
i zakresu ochrony do potrzeb Klienta
wysokie świadczenia w przypadku nagłej śmierci
ochrona rodziny Ubezpieczonego

Ubezpieczenie zdrowotne
SIGNAL IDUNA oferuje profesjonalną opiekę
medyczną dla Pracowników małych i średnich
przedsiębiorstw.
Zalety produktu:
sieć ponad 600 placówek ambulatoryjnych
i 80 szpitali na terenie całej Polski
profesjonalna opieka medyczna
oszczędność czasu traconego
w kolejkach przychodni
komfortowe warunki w przypadku leczenia
szpitalnego
Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą
SIGNAL IDUNA na www.signal-iduna.pl
lub bezpośrednio w oddziale: ul. Ks. I. Skorupki 5,
00-546 Warszawa, tel. 22 319 38 51
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ubezpieczenia

ubezpieczenia

Jarosław Milewski, Krajowe Biuro Brokerskie SA

Polisa idealna

W majowym wydaniu „Mistrza Branży”, w artykule „Sprawdź polisę”, przedstawiliśmy podstawowe zasady,
którymi należy się kierować przy zawieraniu umowy ubezpieczenia piekarni czy cukierni. Tym razem
skupimy się na modelowej umowie ubezpieczenia. Co obejmuje i dlaczego?
Każdy przedsiębiorca zapytany
o idealną umowę ubezpieczeniową, wymieni trzy elementy.
Po pierwsze, ma być tania. Po drugie, ma
obejmować szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej. Po trzecie i najważniejsze:
ma mieć proste i przejrzyste zapisy warunków ubezpieczenia. My dodamy, że ma być
dopasowana do specyfiki danej branży.
Musimy bowiem uwzględnić zdarzenia,
które w piekarni czy cukierni mogą
spowodować przerwy w produkcji lub
spowodować straty wpływające na płynność finansową przedsiębiorstwa. Ponadto umowa ubezpieczenia piekarni powinna
obejmować ochroną straty powstałe
w mieniu piekarni oraz pokrywać roszczenia osób trzecich (w tym pracowników za
szkody powstałe wskutek wypadku przy
pracy) kierowane do przedsiębiorstwa. Ta
specyfika determinuje rodzaje ubezpieczeń. Przyjrzyjmy im się bliżej.

Ubezpieczenie mienia
Ochroną ubezpieczeniową
objęte całe mienie piekarni:

Zakres ubezpieczenia powinien obejmować

Zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) są najistotniejsze, bowiem stanowią treść umowy ubezpieczenia. Aktualnie
każde towarzystwo ubezpieczeniowe proponuje przedsiębiorcom
zawieranie ubezpieczenia w formie pakietów (zawierających wiele
ubezpieczeń – mienia, sprzętu elektronicznego, OC, NNW). Takie
rozwiązanie, oczywiście bardzo wygodne dla ubezpieczonego
przedsiębiorcy, powoduje, że ogólne warunki ubezpieczenia dołączane do polisy są z reguły kilkudziesięciostronicowymi książkami.
Ponadto ubezpieczyciel przy zawarciu umowy ubezpieczenia
wymaga od nas oświadczenia stwierdzającego, że zapoznaliśmy
się z tymi warunkami.
Czytając warunki umowy ubezpieczenia, zwróć uwagę na:
Definicje
Określają sposób rozumienia pojęć w umowie ubezpieczenia.
Przykładem może być wyrażenie „uderzenia pioruna”. W niektórych
OWU zdarzenie to jest definiowane jako bezpośrednie uderzenie
pioruna w ubezpieczony przedmiot, w innych rozumiane jako
bezpośrednie i pośrednie działanie elektryczności atmosferycznej
na ubezpieczone mienie. Różnice w definicjach mogą decydować o
tym, czy odszkodowanie będzie wypłacone, czy nie.

Mistrz Branży

lipiec 2012

być

budynki i budowle ubezpieczane na
wartość rzeczywistą lub nową (w zależności od wieku tych obiektów),
nakłady adaptacyjne w obce środki
trwałe (koszty, jakie ponosimy, przystosowując wynajmowany lokal do naszej
działalności), ubezpieczane na wartość
kosztu odbudowy lub remontu,
maszyny, urządzenia, wyposażenie,
ubezpieczane na wartość księgową brutto
lub nową,
mienie osób trzecich na wartość
rzeczywistą,
środki trwałe niskocenne, ubezpieczane według cen zakupu,
środki obrotowe według cen zakupu
lub kosztów wytworzenia.

OgOlne warunki ubezpieczenia
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winno

szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu
wskutek maksymalnej ilości zdarzeń, tj.:
pożaru, uderzenia pioruna (w tym pośredniego – przepięcia), eksplozji, upadku
statku powietrznego, pękania rur, huraganu, upadku drzew i masztów, szkód
wodociągowych, gradu, działania dymu
i sadzy, deszczu nawalnego, powodzi,
trzęsienia ziemi, zapadania i osuwania się
ziemi, lawiny, naporu śniegu, huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu, zalania
oraz kradzieży z włamaniem i rabunku.
W zależności od indywidualnych potrzeb
każdej piekarni zakres ubezpieczenia należy rozszerzyć o tzw. klauzule dodatkowe.
Ubezpieczenie winno obejmować:
szkody powstałe w wyniku przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych. Szkody takie są standardowo
wyłączone z zakresu ubezpieczenia mienia.
Rozszerzenie to jest niezbędne dla tych

Określenie zakresu ubezpieczenia
Ta część OWU zawiera precyzyjny opis zakresu ochrony ubezpieczeniowej. W części tej wyszczególnione są ryzyka, które są ubezpieczone. Zwrócić szczególną uwagę, czy wszystkie interesujące nas
ryzyka zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową. Przykładem może
być powódź. Ryzyko to jest najczęściej dodawane do ochrony jako
rozszerzenie – na wniosek ubezpieczającego.
Wyłączenia odpowiedzialności
W tej części OWU znajdziemy wyszczególnienie wszystkich zdarzeń
i przypadków, które nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.
Przykładem może być wyłączenie ograniczające odpowiedzialność
za zdarzenia spowodowane wskutek umyślnego działania. Dokładne
zapoznanie się z wyłączeniami daje możliwość wprowadzenia w
piekarni procedur minimalizujących w niektórych przypadkach ryzyko
odmowy odszkodowania lub wprowadzenie innych, pozaubezpieczeniowych metod ograniczenia ryzyka powstania szkody.
Wymogi ubezpieczyciela w zakresie minimalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieży
Brak odpowiednich zabezpieczeń może skutkować odmową
odszkodowania.

przedsiębiorców, którzy są w trakcie
realizacji remontu lub w najbliższym
roku planują taki wykonać;
szkody powstałe w wartościach
pieniężnych – ubezpieczenie to jest
szczególnie potrzebne tym przedsiębiorcom, którzy posiadają sklepy lub
prowadzą kasę;
ubezpieczenie stałych i zwiększonych kosztów działalności – ochroną
ubezpieczeniową objęte są stałe
i zmienne koszty prowadzenia działalności powstałe w czasie przerwania
bądź zakłócenia działalności w wyniku
szkody powstałej w mieniu. Przykładem
może być pokrycie kosztów stałych
i/lub zmiennych, ponoszonych przez
piekarnię lub cukiernię, na wypadek
koniecznej przerwy w produkcji spowodowanej np. pożarem;
szkody elektryczne powstałe w urządzeniach i maszynach elektronicznych
i elektrycznych. Jest to tzw. ubezpieczenie od awarii maszyn. Obejmuje ono
szkody powstałe w tych maszynach
w wyniku działania prądu elektrycznego,
np. zwarcia, przepięcia, zaniku napięcia
lub wadliwego działania zabezpieczeń
chroniących te urządzenia;
ubezpieczenie spłaty odsetek od
zaciągniętych przez piekarnię lub
cukiernię kredytów lub pożyczek.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
jednorazową spłatę odsetek, których
spłata jest niemożliwa w związku
z zakłóceniem działalności spowodowanym wystąpieniem szkody w ubezpieczonym mieniu;
ubezpieczenie zepsucia towarów
wskutek rozmrożenia. Ubezpieczenie
to obejmuje ochroną ubezpieczeniową
towary przechowywane w urządzeniach
chłodniczych (w temperaturze poni
-żej 0°C) w sytuacji gdy ich rozmrożenie nastąpi wskutek przerwy w dostawie energii elektrycznej lub uszkodzenia urządzeń chłodniczych w wyniku
uderzenia pioruna;
szkody w szybach i innych przedmiotach szklanych (w tym ekspozycji
sklepów, oszkleń reklamowych, szyldach, gablotach oraz neonów i tablic

świetlnych) powstałe w wyniku stłuczenia lub uszkodzenia.
Ponadto polisa ubezpieczenia obejmuje ochronę szkody w ubezpieczonym
mieniu wywołane działaniem pracowników piekarni lub cukierni, z wyjątkiem właściciela lub członków władz
w przypadku osób prawnych – klauzula
reprezentantów.
Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia nabytego w trakcie
trwania polisy (nie ma konieczności
doubezpieczania nowego mienia) oraz
nowych lokalizacji, np. sklepów – klauzula automatycznego pokrycia.

Ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej
W ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej istotnym jest właściwe określenie sumy ubezpieczenia – wartości
ewentualnych
roszczeń
mogących
powstać w wyniku prowadzenia działalności. Jest to bardzo trudne, bowiem
teoretycznie wartość ta nie ma górnej
granicy. Działalność piekarnicza i cukiernicza jest na to wrażliwa, szczególnie
w zakresie szkód osobowych. Wysokość
sumy ubezpieczenia ma wpływ na
wartość składki, zatem określając tę
wartość, należy znaleźć „złoty środek”
pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa
a ceną wynikającą z polisy.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni nas od roszczeń za szkody
osobowe lub rzeczowe wyrządzone
osobom trzecim w związku z posiadanym
mieniem oraz prowadzoną działalnością.

Ubezpieczenie
grupowe SRP RP
Na zlecenie Stowarzyszenia
Rzemieślników Piekarstwa RP,
Krajowe Biuro Brokerskie SA
(www.kbbsa.pl/piekarze)
przygotowało program ubezpieczenia
adresowany do wszystkich piekarni i
cukierni funkcjonujących na polskim
rynku. Program ten realizowany jest w
Signal Iduna Polska SA, ubezpieczyciela, który specjalizuje się w ubezpieczaniu zakładów rzemieślniczych.

Ubezpieczenie to, podobnie jak ubezpieczenie
mienia, należy rozszerzyć o dodatkowe klauzule.
Optymalne rozwiązanie to objęcie ochroną ubezpieczeniową potencjalnych roszczeń wynikających
ze szkód:
osobowych będących następstwem wypadku
przy pracy – OC pracodawcy;
rzeczowych polegających na uszkodzeniu
przez piekarnię lub cukiernię nieruchomości lub
ich części (np. w przypadku najmu) oraz rzeczy
ruchomych należących do osób trzecich z których
korzystaliśmy na podstawie umowy najmu,
użyczenia dzierżawy, leasingu lub podobnej;
rzeczowe lub osobowe wyrządzone osobom
trzecim przez naszych podwykonawców;
wyrządzonych przez pojazdy wolnobieżne.
Klauzula ta jest szczególnie istotna dla piekarni
w których wykorzystywane są wózki widłowe;
wynikających z wprowadzenia na terytorium
Polski towarów do obrotu – OC produktu;
osobowych będących wynikiem zatrucia
pokarmowego.

Jak obniżyć koszty polisy?
Na koniec kilka słów o cenie ochrony ubezpieczeniowej. Oczywistym jest, że szeroki zakres
ochrony ubezpieczeniowej jest droższy od zakresu podstawowego (nie rozszerzonego o klauzule
dodatkowe). Ponadto aktualnie na rynku ubezpieczeniowym obserwujemy tendencję wzrostu cen
polis. Zasadnym jest zatem znalezienie rozwiązań, które pozwolą na optymalizację kosztów
ochrony ubezpieczeniowej – uzyskanie możliwie
szerokiego zakresu ubezpieczenia przy zachowaniu dotychczasowego poziomu kosztów ochrony
ubezpieczeniowej. Jednym z takich rozwiązań
jest tworzenie grup zakupowych, co w ubezpieczeniach pozwala na tzw. rozproszenie ryzyka.
Czynnik ten łącznie z efektem skali wynikającym
z ubezpieczenia grupowego pozwala na uzyskanie
niższych cen za polisy.

na skróty
Polisa dostosowana do specyfiki branży
piekarsko-cukierniczej
Ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - dlaczego warto zadbać
o klauzule dodatkowe
Branżowe ubezpieczenie grupowe - optymalizacja
kosztów ochrony ubezpieczonych
MistrzBranzy.pl
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Imię i nazwisko, telefon osoby kontaktowej: ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………………………
Dane teleadresowe: …………………………………………………………………………………………
Kilka zdań o firmie (czym się zajmuje, ilu zatrudnia pracowników,
ile osób współpracuje z firmą):……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Odpowiedzi prześlij na adres mailowy m.rusek@omsignum.pl lub wypełnij ankietę
elektroniczną na www.ommistrzbranzy.pl/ankieta.
W razie pytań skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży –
Michał Rusek, tel. 504 905 968.

CHORY
telefon
natychmiastowa rejestracja
wizyta u lekarza
rozpoznanie u specjapierwszego kontaktu: rozpoznanie, badania wstępne
badania szczegółowe, potwierdzenie rozpoznania
diagnoza
listy
skuteczne leczenie w razie potrzeby pomoc ambulatoryjna, pielęgniarska, rehabiwizyta kontrolna
ZDROWY
litacja

Wiêcej o Signum
Jest to trzeci z serii artykułów na temat Abonamentowej Opieki Medycznej Signum.
W pierwszym z nich pod tytułem „Opieka medyczna w cenie rogalika”, który ukazał się w

Specjalna przestrzeń

wydaniu kwietniowym „Mistrza Branży”, omówiliśmy, jak ważnym ogniwem jest każdy z
pracowników oraz jaki ma wpływ jego nieobecność na całą firmę. Porównaliśmy również

warsztatowo-szkoleniowa

państwową i prywatną służbę zdrowia do opieki Signum. W kolejnym, majowym MB
opublikowaliśmy artykuł „Firma jako jeden zdrowy organizm”. Artykuł porusza wpływ zdro-

Mistrza Branży

wia pracownika na jego wydajność i jakość pracy. Okazuje się, że dzięki prywatnej opiece
medycznej możemy wiele zyskać. Przeprowadziliśmy również wywiad z właścicielką firmy

a

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
24 h transport medyczny na terenie kraju

ankieta

Indeco System, która wprowadziła do swojej firmy opiekę medyczną Signum. Warto poznać

m

Wariant Srebrny

Wyobraźmy sobie, jak Maciej po przybyciu do przychodni zastaje komfortowe warunki, przyjemny zapach, ład
i porządek, w dodatku zostaje przyjęty
od razu po przybyciu bez kolejki. Lekarz
specjalista dokładnie diagnozuje chorobę, podejmuje leczenie i umawia na
wizytę kontrolną. Dla pewności tłumaczy nawet, co zrobić aby choroba nie
rozprzestrzeniała się dalej, na innych
pracowników piekarni.

rodziny i pracowników.

opinię zadowolonego klienta.

a

Spróbujmy wczuć się w sytuację pierwszego z braci – Jacka... Pewnego razu
budzi się w środku nocy cały zlany zimnym
potem i z wysoką gorączką. Temperatura
powoduje, że nie ma siły na nic, a w dodat-

Drugi z braci, Maciek, budzi się tego
samego feralnego dnia, z równie wysoką
temperaturą i zlany potem około godziny 3 nad ranem. Tym razem „wejdźmy
w skórę” Macieja, który mimo choroby
czuje się pewniej i wie, co robić. Wyobraźmy sobie, jak Maciej, nie czekając do rana,
od razu chwyta za słuchawkę i wykręca
numer ze swojej karty pacjenta na
całodobową rejestrację. Recepcjonistka
rejestruje pacjenta w prywatnym centrum
medycznym, wyznaczając wizytę na ten
sam dzień – poniedziałek, godzina 12.15.
Maciek wraca do łóżka i nie martwi się
o nic, odpoczywa i regeneruje organizm.
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Wszystkie artykuły dostępne są na stronie www.ommistrzbranzy.pl

l

Historia Jacka

Wyobraźmy sobie, jak o 6 rano Jacek
zsuwa się z łóżka i resztkami sił dojeżdża
do przychodni w nadziei, że zarejestruje
się poza kolejką i rzeczywiście, tak się
dzieje – jednak musi czekać aż 2 godziny
na lekarza w niedogrzanej, zimnej poczekalni. Szkoda tylko, że z tego powodu
zdenerwowany lekarz musiał zmienić
swój harmonogram przyjęć, przez co
postawił złą diagnozę, będącą najczęstszą przyczyną przewlekłych chorób. W
efekcie Jacek choruje przez 2 tygodnie,
a pod jego nieobecność w piekarni panuje chaos i bałagan organizacyjny.

Historia Maćka

Wypełnij krótką ankietę i prześlij ją na
adres mailowy m.rusek@omsignum.pl lub
wypełnij ankietę na stronie www.ommistrzbranzy.pl. Zrób to teraz, a otrzymasz
najlepiej dopasowaną ofertę dla swojej
firmy i zadbasz o zdrowie swoje, swojej

Przykład Jacka i Maćka to najczęstszy
obraz tego, w jak różny sposób przyjmowani są pacjenci w zależności od
przychodni oraz jak przebiega leczenie
wraz z jego skutkami, również konsekwencjami. Niestety, obecny poziom

k

Wyobraźmy sobie teraz historię dwóch
piekarzy, Jacka i Maćka…
Piekarze są braćmi i kierownikami konkurencyjnych piekarni, które sąsiadują ze
sobą na jednej ulicy. Ich pozycja zawodowa
oznacza, że są istotnymi pracownikami,
którzy trzymają w ryzach całą produkcję
i dbają, aby klienci byli zadowoleni.

ku doskwiera mu przeszywający ból
głowy i katar zatykający nos. Niestety,
w środku nocy próżno szukać pomocy
lekarskiej, gdyż wszystkie placówki są
pozamykane, a najbliższy szpital jest
bardzo daleko. Jedyne, co pozostaje
Jackowi, to przeczekać do rana. Przed
Jackiem nowy tydzień, właśnie zaczyna
się poniedziałek, a w środku nocy nikt
jeszcze nie odbiera telefonu w przychodni.

www.ommistrzbranzy.pl

Pracownik nie pojawia się w
pracy, jego leczenie trwa zbyt
długo lub nie jest on wydajny w
wyniku złego stanu zdrowia. Najszybszym i
najlepszym rozwiązaniem jest pakiet Opieki
Medycznej Signum, której usługi gwarantują zwiększenie wydajności i frekwencji
w pracy, a także wpływają motywująco,
podnosząc lojalność i morale pracowników.
Jak? Przeczytaj poniżej.

Masz możliwość wyboru

oRgAnIZujE

e

Choroby, nieobecność pracowników i spadająca wydajność to najczęstsze problemy w firmie, które
rozwiązuje Abonamentowa Opieka Medyczna, dostępna już w 24 godziny!

służby zdrowia nie daje nam wyboru,
zwłaszcza że nie jesteśmy w stanie unikać
chorób, a przecież własne zdrowie oraz
zdrowie pracowników jest najważniejsze.
To był tylko przykład. Ty znasz już możliwości i możesz wybrać już teraz.

r

Zdrowy tok myślenia

Tak wygląda standardowa procedura
leczenia, którą zastosował Maciek,
prowadząca ze stanu CHORY do stanu
ZDROWY, dzięki której już po tygodniu
pacjent jest w pełni sił i wraca do
pracy.

7-11 października 2012 r.
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fundusz inwestycyjny

Beata Wąsowicz, Leonidas Capital SA

indywidualnych?
Zanim wejdziesz na giełdę… - warunki
formalne dla firm
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2. Fundusz inwestycyjny, mimo uczestnictwa w strukturze właścicieli, nie ingeruje
w sposób zarządzania firmą.
3. Przedsiębiorstwo może liczyć na wsparcie w obszarze finansów oraz szeroko
pojętego know-how w zakresie zarządzania firmą.
4. Fundusz inwestycyjny jako współwłaściciel firmy w pełni akceptuje brak zabezpieczenia inwestycji.
5. Inwestycja funduszu nie wiąże się
z dodatkowymi opłatami wstępnymi, co
zawsze występuje w przypadku kredytu
oraz leasingu.
6. Udział partnera strategicznego w strukturze akcjonariuszy jest niekwestionowaną
zaletą, bowiem zdecydowanie wpływa na
wzrost zaufania inwestorów indywidualnych do danej firmy.
7. Dany rodzaj inwestycji nie wiąże się
z comiesięcznymi spłatami na rzecz
funduszu, jak to jest w przypadku rat
leasingowych bądź kredytowych (inwestycja jest bezzwrotna – w zamian za wkład
finansowy fundusz otrzymuje określony
pakiet akcji, zwykle ok. 10-20%).

Proces
debiutu
giełdowego
wiąże się z wymogami, o których
mowa
w
licznych
regulaminach,
m.in. Giełdy Papierów Wartościowych.
Mimo wszystko po przebyciu przez
firmę drogi prowadzącej do notowania
akcji niekwestionowanymi zaletami jej
upublicznienia są:
dostęp do kapitału o znacznej wartości;
znaczący prestiż spółki giełdowej
oraz zwiększenie wiarygodności wśród
banków, instytucji finansowych, obecnych i przyszłych kontrahentów;
promocja firmy i duży efekt marketingowy.
Ponadto kolejnymi korzyściami dla
właścicieli jest możliwość dodatkowego
sposobu motywowania pracowników.
Można zauważyć wzrost programów
motywacyjnych polegających na emisji
akcji pracowniczych.
Podsumowując, kapitał private equity,
podobnie jak umowy kredytowe czy
leasingowe, niesie ze sobą pewne
ryzyko. Niemniej jednak oferuje spółkom z segmentu małych i średnich
przedsiębiorstw, jak np. piekarnia,
duże możliwości wzrostu. Dla pewnego grona przedsiębiorstw najbardziej
trafnym rozwiązaniem będzie kredyt
bądź leasing, a dla innych – pozyskanie
inwestora strategicznego bądź kapitału
z głównego parkietu GPW w Warszawie
lub Alternatywnego Systemu Obrotu
rynku NewConnect.

a

Jakie korzyści niesie kapitał pozyskany od inwestorów

1. Niekwestionowaną zaletą inwestycji
funduszu inwestycyjnego jest możliwość
uzyskania dofinansowania przedsiębiorstwa na każdym etapie jego rozwoju.

Debiut na giełdzie

m

Fundusz inwestycyjny – zastrzyk pieniędzy na rozwój
dla małych i średnich firm dobrze prosperujących

Decydując się na podjęcie współpracy z funduszem inwestycyjnym,
przedsiębiorca musi mieć świadomość nałożonych na niego obowiązków. W przypadku przekształcenia
firmy w spółkę giełdową podejmuje
także krok prowadzący do zwiększenia struktury właścicieli w firmie.
W ostatnich latach proces dokapitalizowania firm z rynku publicznego
przeszedł długą drogę. Jego główną
ideą jest wsparcie kapitałowe ciekawych i dobrze zarządzanych przedsiębiorstw, które w wyniku dodatkowego
kapitału na rozwój są w stanie zwiększyć ekspansję swojej działalności,
jak i wyniki finansowe.
Z danej formy finansowania od
momentu powstania rynku NewConnect skorzystało już 396 przedsiębiorstw. Firmy, które chcą pozyskać
kapitał od inwestorów indywidualnych, muszą spełnić m.in. poniższe
kryteria:

7 mocnych stron
funduszu inwestycyjnego

a

na skróty

Trudno jest dokonać subiektywnej
oceny oraz odpowiedzieć na pytanie,
który ze sposobów finansowania jest
bardziej atrakcyjny. Podjęcie decyzji
zależy od wielu czynników, zarówno
tych wskazanych powyżej, jak i wyników finansowych wypracowywanych
przez piekarnię oraz kosztów, które
ponosi.

Niezależnie od wymienionych powyżej
sposobów finansowania dodatkowym,
alternatywnym źródłem pozyskania
kapitału może być inwestycja funduszu inwestycyjnego, która polega na
pozyskaniu kapitału od inwestorów
indywidualnych w drodze emisji
akcji. Wiąże się to z debiutem danej
firmy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (bądź rynku
alternatywnym dla małych i średnich
przedsiębiorstw – NewConnect) oraz
nobilitacją, jaką jest bycie spółka
giełdową.

l

Przedsiębiorcy, planując pozyskanie dodatkowych środków na rozwój firmy, przede wszystkim powinni zwrócić uwagę na indywidualne
wyznaczniki oceny. Krótko mówiąc, jakie parametry przy wyborze danej formy finansowania
będą dla nich najistotniejsze, biorąc również

Jeżeli planowane do pozyskania środki
zamierzamy przeznaczyć na zakup
środków trwałych, ważną cechą wyróżniającą leasing jest ich udostępnienie
bez konieczności ich zakupu. Zarówno
w przypadku kredytu, jak i leasingu
przedsiębiorca musi być świadom opłat
wstępnych. W przypadku leasingu
pobierana jest opłata wstępna stanowiąca pewien procent pełnej kwoty
danego środka trwałego. Natomiast
w przypadku kredytu pobierana jest
niezwłocznie przez bank opłata za jego
przyznanie.

Fundusz inwestycyjny
– trzecia alternatywa

k

Panujące od dawna na światowych
rynkach finansowych nerwowe nastroje spowodowały, że przedsiębiorcy,
chcąc pozyskać kapitał na rozwój piekarni,
są zmuszeni do wyjątkowo rzetelnej analizy
oferowanych przez rynek produktów bądź usług
finansowych. Właściciel piekarni, stojąc przed
wyborem, skąd wziąć kapitał na dalszy rozwój
firmy, najczęściej wybierze kredyt lub leasing.
Są to rozwiązania, które najszybciej przychodzą
na myśl, ponieważ należą one do najbardziej
powszechnego i najszybciej dostępnego rodzaju
produktów. Niemniej jednak z zasady nie można
ich traktować jako substytucyjnych form finansowania. Jedna, jak i druga forma ma swoje
wady i zalety.

specyfikę branży piekarskiej. Według
doradców
Leasingowo-Kredytowi
Finansowanie 24 (firma zajmująca się
obsługą małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie doradztwa w wyborze najlepszej metody finansowania
inwestycji) do najistotniejszych kryteriów należą m.in. warunki zakupu oraz
skutki podatkowo-finansowe. W tym
wypadku należy ustalić, w jaki sposób
– w wyniku dokonanej transakcji kupnasprzedaży – będziemy mogli dokonać
rozliczenia podatku VAT, sposobu zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania
przychodów.

W warunkach silnej rywalizacji rynkowej

e

Często przedsiębiorcy stają przed dylematem. Jak pozyskać
kapitał na rozwój swojej działalności? W gąszczu możliwości,
jakie daje rynek finansowy, warto wybrać opcję, która wzmocni
pozycję piekarni na rynku.

głównym zamierzeniem „zdrowego”
i dobrze prosperującego przedsiębiorstwa jest błyskawiczny rozwój, a to
czasem wymaga pozyskania zewnętrznego źródła finansowania. Fundusze
inwestycyjne, wykładając pieniądze
na rozwój danej firmy, oczekują, że
z biegiem czasu będzie ono na tyle
wysoko wyceniane, aby podjąć decyzję o pozyskaniu kolejnego kapitału
w drodze emisji akcji od inwestorów
indywidualnych.

r

Na parkiecie

firma musi być prowadzona w formie
prawnej jako spółka akcyjna, także
w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej może być ona wniesiona
aportem do nowo zawiązanej spółki akcyjnej. Natomiast w przypadku prowadzenia
działalności w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością musi nastąpić jej
przekształcenie w spółkę akcyjną;
firma nie może być w stanie upadłości
lub postępowania likwidacyjnego.

MistrzBranzy.pl
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mgr Mariusz Dyka

Opłaty za korzystanie

ze środowiska

Pod koniec lipca mija termin uregulowania opłat z tytułu korzystania ze środowiska za pierwszą połowę
roku. Kto musi pilnować terminów, kiedy i ile trzeba płacić?
W branży piekarsko-cukierniczej w zasadzie wszystkie podmioty są zobowiązane do regulowania opłat za korzystanie
ze środowiska. Nawet jeżeli odprowadzamy
ścieki do sieci kanalizacyjnej i pobieramy wodę
z sieci wodociągowej (co nie jest korzystaniem ze
środowiska i nie podlega opłatom), to prawie na
pewno będziemy emitować jakieś substancje do
powietrza, choćby z tego powodu, że wykorzystujemy w naszej działalności własne (firmowe)
samochody.
Często zdarza się, że nie musimy wnosić opłat,
bo ich suma dla poszczególnych rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 400 zł (np.
za emisję do powietrza). Zawsze jednak musimy
gromadzić stosowne dane i przedkładać marszałkowi województwa wymagane wykazy. Bez tych
dokumentów trudno uzyskać środki finansowe
np. na proekologiczne inwestycje w firmie.

Opłaty za korzystanie
ze środowiska – kto, ile i kiedy
Kto musi płacić?
Firmy, które wprowadzają gazy lub pyły do powietrza, wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi oraz
pobierają wodę. Naszej branży nie dotyczą opłaty
za składowanie odpadów. Wyjątek stanowi nielegalne składowanie lub magazynowanie odpadów
– wówczas sprawca musi wnosić tzw. opłaty
podwyższone.
Kiedy nie obowiązują nas opłaty?
Jeżeli suma opłat dla poszczególnych rodzajów

na skróty
Opłaty za korzystanie ze środowiska - kogo obowiązują
i za co dokładnie trzeba płacić?
Zasady naliczania i wnoszenia opłat
za korzystanie ze środowiska
Gdzie trafiają pieniądze z ww. opłat i czemu służą?
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korzystania ze środowiska nie przekracza 400 zł.
Kto i jak ustala opłatę?
Opłatę za korzystanie ze środowiska
nalicza się we własnym zakresie (bez
wezwania) i wpłaca na rachunek
właściwego dla miejsca wprowadzania
zanieczyszczeń urzędu marszałkowskiego. Wysokość opłaty zależy od:
ilości gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza,
ilości i jakości pobranej wody oraz
tego, czy była to woda powierzchniowa, podziemna, a także od jej przeznaczenia,
rodzaju substancji zawartych
w ściekach, ich ilości i rodzaju,
wielkości, rodzaju i sposobu
zagospodarowania terenu, z którego
odprowadzane są zanieczyszczone
wody deszczowe i roztopowe (gdy są
zaliczane do ścieków).
W przypadku opłat za wprowadzanie
gazów lub pyłów do powietrza wynikających z eksploatacji urządzeń (innych
niż instalacje) wnosi się je na rachunek
urzędu marszałkowskiego właściwego
dla miejsca rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska. Sytuacja
taka ma miejsce m.in., gdy korzystamy
z własnych środków transportu.
Terminy płatności
Opłaty za korzystanie ze środowiska
są naliczane za okresy półroczne,
czyli do końca lipca za I półrocze i do
końca stycznia (roku następnego) za
II półrocze. Opłatę ustalamy według
stawek obowiązujących w okresie,
w którym miało miejsce korzystanie
ze środowiska. Dla 2012 r. wysokość
stawek określa obwieszczenie Ministra Środowiska z 26 września 2011 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za
korzystanie ze środowiska (M.P. z 2011
r. nr 94, poz. 958).
Co to jest opłata podwyższona?
Opłaty podwyższone o 500% ponosimy, jeżeli korzystamy ze środowiska,
a nie mamy (gdy jest to wymagane)
pozwolenia na:
wprowadzanie gazów lub pyłów do
powietrza,
pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
Jeżeli nie ustalimy wysokości, nie wniesiemy opłat podwyższonych we własnym zakresie oraz nie poinformujemy
o tym fakcie, marszałek województwa
naliczy te opłaty.

Ewidencja
O ile nie musimy prowadzić
pomiarów wprowadzanych
zanieczyszczeń w celu ustalenia
wielkości emisji, to w związku z
naliczaniem opłat za korzystanie
ze środowiska możemy gromadzić
dane o ilości zużytych surowców czy
paliw. Przykładem są dane na temat
ilości zużytych paliw stosowane do
obliczania opłat z tytułu emisji gazów
lub pyłów do powietrza metodami
uproszczonymi (omówionymi
poniżej). Wszystkie dokumenty
i informacje dotyczące emisji podlegającej opłatom w okresach rozliczeniowych (służące do obliczeń),
formularze wykazów przesłanych
do marszałka województwa (ich
kopie) oraz papierowe potwierdzenia
faktu wniesienia opłaty (np. wydruki
poleceń przelewów) przechowujemy
przez 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął
obowiązek wniesienia opłaty.

Sprawozdanie o opłatach
Podmiot korzystający ze środowiska jest
zobowiązany do przygotowania i przesłania do marszałka województwa sprawozdania zawierającego dane o wysokości należnej opłaty. Wykaz ten należy
sporządzić dla okresu rozliczeniowego, za
który naliczana była opłata (patrz Terminy płatności). W przypadku wykazu dotyczącego poboru wód oraz wprowadzania
ścieków do wód lub do ziemi (w tym wód
opadowych i roztopowych) powinien on
być dodatkowo przekazany właściwemu
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska (w tym samym terminie co
do marszałka województwa).
Wykazy trzeba sporządzać i przekazywać
także w przypadkach, gdy jesteśmy
zwolnieni z obowiązku wnoszenia opłaty,
tj. mieścimy się w kwocie 400 zł.
Gdzie trafiają pieniądze z opłat?
Wpływy z tytułu wnoszonych przez
nas opłat za korzystanie ze środowiska

stanowią dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz
budżetów powiatów i gmin.

Dane o wprowadzanych
zanieczyszczeniach
Aby prawidłowo naliczać opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, należy
najpierw zgromadzić dane dotyczące
ilości wprowadzanych do środowiska
zanieczyszczeń. O ile to możliwe, dane
te powinny bazować na wynikach pomiarów prowadzonych przez uprawnione
jednostki badawcze. Jeżeli źródłem
emisji zanieczyszczeń jest stacjonarne
urządzenie techniczne lub budowla określane jako instalacja (np. kotły grzewcze,
piece, oczyszczalnie ścieków), przepisy
wymagają dla nich w niektórych przypadkach obowiązkowego prowadzenia
pomiarów. Są one najczęściej konieczne,
gdy wymagane jest uzyskanie dla instalacji pozwolenia emisyjnego na wprowa-

dzanie gazów lub pyłów do powietrza czy
na wprowadzanie ścieków do wód lub do
ziemi, ewentualnie pozwolenia zintegrowanego.

Wysokości opłat
i sposoby ich wyliczania
a. Emisja gazów lub pyłów
do powietrza
Opłata z tytułu emisji gazów lub pyłów
dotyczy wszystkich sytuacji, gdy wytworzone w wyniku naszej działalności gazy
lub pyły trafiają bezpośrednio do powietrza. Powinniśmy ponosić więc opłaty za
ilości gazów lub pyłów, których pozbywamy się przez przewody kominowe,
odciągi wentylacyjne oraz które powstają
w ramach tzw. emisji niezorganizowanej.
Przykładami emisji niezorganizowanej
jest emisja pyłów wprost do powietrza
(gdy brak odciągów) przy przeładunku
materiałów sypkich oraz parowanie
związków o właściwościach lotnych przy
malowaniu.
r
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Opłata ta obejmuje także emisje spalin
przez silniki samochodów i maszyn (wprost
do powietrza).
1. Określ rodzaje substancji pyłowych lub
gazowych wprowadzonych do powietrza
w okresie rozliczeniowym.
2. Ustal masy tych substancji (pomijamy ilość substancji zatrzymaną przez
urządzenia filtrujące) na podstawie tzw.
wskaźnika emisji lub unosu, stosując
poniższe wzory.

Es = B

x

We

gdzie:
Es – obliczona emisja dla danej substancji
(zanieczyszczenia) w kg
B – wielkość charakterystyczna dla danego procesu
We – wskaźnik emisji (np. w kg/m3)
lub Es = U x We x (100-n)/100
gdzie:
Es – obliczona emisja dla danej substancji
(zanieczyszczenia, np. pyłu) w kg,
B – wielkość charakterystyczna dla danego procesu (np. ilość paliwa w Mg)
We – wskaźnik unosu (np. w kg/Mg)
n – sprawność urządzenia oczyszczającego (np. odpylającego)

ostatni człon prawej strony wzoru wykorzystujemy, gdy stosujemy urządzenia
oczyszczające

Lista 67 substancji
wprowadzanych do
powietrza
Lista substancji wprowadzanych
do powietrza (wraz z przypisanymi
im stawkami opłaty) znajduje się w
Rozporządzeniu z 14 października
2008 r. w sprawie opłat za korzystanie
ze środowiska (załącznik nr 1 tabela
A) oraz w aktualnym obwieszczeniu
ustalającym stawki jednostkowe opłat
na dany rok (załącznik nr 2 tabela G).
Jeżeli na liście nie ma emitowanej przez
nas substancji, zalecane jest stosowanie
zasady analogii, tzn. dopasowujemy
dla niej stawkę obowiązującą dla innej,
podobnej substancji.
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Następnie emitowanym substancjom
przypisujemy stawki jednostkowe i obliczamy tzw. opłaty cząstkowe (patrz:
Lista 67 substancji objętych opłatami).
3. Zsumuj opłaty cząstkowe i ustal
łączną opłatę z tytułu emisji gazów lub
pyłów do powietrza.
Metody uproszczone
Metodami uproszczonymi możemy obliczać opłaty dla:
wprowadzania gazów lub pyłów do
powietrza powstających przy przeładunku benzyn silnikowych (stosujemy,
o ile sami posiadamy urządzenia do
tankowania pojazdów lub urządzeń),
w omawianej metodzie mnożymy ilość
przeładowanej benzyny przez stawkę
jednostkową,
wprowadzania gazów lub pyłów do
powietrza przy spalaniu paliw w kotłach
o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW
opalanych węglem kamiennym, koksem,
drewnem, olejem lub paliwem gazowym,
dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów
do powietrza. W omawianej metodzie
mnożymy ilość zużytego paliwa przez
stawkę jednostkową przypisaną do
rodzaju kotła i jego mocy,
wprowadzania gazów lub pyłów do
powietrza z procesów spalania paliw
w silnikach spalinowych – w omawianej
metodzie mnożymy ilość spalonego
paliwa przez stawkę jednostkową
przypisaną do rodzaju silnika, pojazdu
i paliwa.

b. Ścieki
Do obliczania opłaty z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
stosujemy ogólny wzór:

O s = Ms

x

Sj

x

Wr

gdzie:
Os – opłata za wprowadzenie do wód
lub do ziemi w ściekach danego rodzaju
zanieczyszczenia (zł) w okresie rozliczeniowym
Ms – masa zanieczyszczenia wprowadzonego do wód lub do ziemi (kg) w danym
okresie

Sj – stawka jednostkowa dla wprowadzenia do wód lub do ziemi w ściekach
danego
rodzaju
zanieczyszczenia
(zł/kg), obowiązująca dla okresu rozliczeniowego
Wr – współczynnik różnicujący, zależny
od rodzaju ścieków i rodzaju urządzeń
do ich wprowadzania.
1. Ustal ładunek zanieczyszczenia
wprowadzany do wód lub do ziemi
dla takich wskaźników jak 5-dobowe
biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
BZT5, chemiczne zapotrzebowanie
tlenu (ChZTCr), zawiesina ogólna oraz
suma jonów chlorków i siarczanów.
2. Oblicz opłaty cząstkowe dla tych
parametrów, stosując przypisane im
aktualne stawki jednostkowe. Jako
składnik ostatecznej opłaty uznaje się
opłatę cząstkową spośród obliczonych,
która ma najwyższą wartość.
Jeżeli wprowadzaliśmy do ziemi ścieki
przemysłowe lub komunalne, inne niż
bytowe, do opłaty ustalonej według
ww. zasady musimy doliczyć opłatę za
inne substancje zawarte w ściekach.
Suma opłat cząstkowych to opłata
za wprowadzanie ścieków do wód
lub do ziemi. Obliczając wysokość
opłat, stawki jednostkowe przypisane
poszczególnym substancjom musimy
pomnożyć przez tzw. współczynniki
różnicujące. Ponadto o ile sami pobieramy wodę ze środowiska (powierzchniową lub podziemną) i wykorzystujemy ją
w procesie, w którym powstają ścieki,
możemy pomniejszyć masę zanieczyszczenia o masę tej substancji zawartej
w pobranej wodzie.
Wody opadowe lub roztopowe
Nieco odmienny jest sposób naliczania
opłaty z tytułu odprowadzania do wód
lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych zaliczanych do ścieków. Do
ścieków zaliczane są wody opadowe lub
roztopowe pochodzące z powierzchni
zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni (np. z parkingów), ujęte w otwarte
lub zamknięte systemy kanalizacyjne.

Opłata stanowi iloczyn powierzchni, z której odprowadzane są
ścieki (wody opadowe lub roztopowe), oraz stawki jednostkowej
przypisanej dla danego typu powierzchni.
Ogólny wzór na obliczenie tej opłaty jest następujący:

O p = Pp

x

Sp : 2

gdzie
Op – opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
z określonego rodzaju powierzchni (zł) w okresie rozliczeniowym
Pp – pole powierzchni określonego rodzaju, z której odprowadzane są wody opadowe i roztopowe (m2) w danym okresie
Sp – stawka jednostkowa za odprowadzanie wód opadowych
i roztopowych z określonego rodzaju powierzchni (zł/m2) obowiązująca dla okresu rozliczeniowego
Obliczając opłatę za półrocze, stawkę jednostkową dzielimy
przez 2.
Po obliczeniu opłaty oddzielnie dla każdego rodzaju powierzchni,
z której odprowadzane są wody opadowe i roztopowe, liczymy
opłatę całkowitą.

c. Pobór wód powierzchniowych
Stawka opłaty za pobór wód powierzchniowych i podziemnych (ze
środowiska, nie z sieci wodociągowej) obliczana jest jako iloczyn
ilości pobranej wody, stawki jednostkowej i współczynników
różnicujących. Stawki zróżnicowane są w zależności od rodzaju
wody (podziemna lub powierzchniowa) oraz kierunku jej wykorzystania. Współczynniki różnicujące zależne są odpowiednio od
jakości wody określonej sposobem jej uzdatniania, części kraju
oraz dostępności zasobów wody.

Dlaczego warto regulować opłaty?
Potwierdzenie, że nie posiadamy zaległości w tym zakresie, jest
często warunkiem pozyskania środków finansowych z różnych instytucji. W szczególności dotyczy to wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej czy narodowego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz dysponentów środków pomocowych Unii Europejskiej.
Obowiązek wniesienia omawianej opłaty (a tym samym złożenia
stosownego wykazu) przedawnia się po 5 latach, licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym upłynął obowiązek jej płatności.
Jeżeli przekazaliśmy wykaz zawierający błędy, należy dokonać
jego korekty. Powinna ona mieć formę pisemnego sprostowania
jednoznacznie wskazującego popełnione błędy oraz prawidłowe
zapisy w ich miejsce. W praktyce dobrze jest przekazać poprawiony formularz sprawozdania wraz z pismem wskazującym opisowo
zakres wprowadzonych zmian. Ze względu na różnice w interpretacji przepisów wskazane jest wcześniejsza konsultacja z urzędem
marszałkowskim co do formy korekty.
Pamiętać należy, że brak realizacji obowiązków, takich jak ewidencjonowanie danych związanych z wprowadzaniem ścieków do wód
lub do ziemi i poborem wody, nieprzedkładanie wykazu w sprawie
opłat za korzystanie ze środowiska, zagrożony jest karą grzywny.
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Dla wód powierzchniowych:

Opw = Vpw

x

Spow

x

Wu

x

Wr

Dla wód podziemnych:

Opw = Vpw

x

Spod

x

Wu

gdzie:
Opw – opłata za pobór określonej objętości wody powierzchniowej
lub podziemnej w okresie rozliczeniowym
Vpw – objętość pobranej wody w danym okresie
rozliczeniowym (m3)
Spod – stawka jednostkowa pobrania 1 m3 wody podziemnej
w okresie rozliczeniowym zależna od celu poboru zł/m3
Spow – stawka jednostkowa pobrania 1 m3 wody powierzchniowej
w okresie rozliczeniowym zależna od celu poboru zł/m3
Wr – współczynnik różnicujący zależny od rejonu kraju
Wu – współczynnik różnicujący zależny od sposobu uzdatniania
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potwierdzanie kwalifikacji

Szymon Konkol

System potwierdzania
kwalifikacji zawodowych

Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych ma na celu wypracowanie nowej formy potwierdzenia kwalifikacji zawodowych. Beneficjentami programu są pracownicy i osoby bezrobotne posiadające
kwalifikacje zawodowe zdobyte w sposób pozaformalny i nieformalny.
Program jest prowadzony przy
współpracy Miasta Stołecznego
Warszawa oraz Mazowieckiej Izby
Rzemieślniczej i finansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Celem ogólnym
projektu jest ułatwienie osobom posiadającym kwalifikacje zdobyte w sposób pozaformalny i nieformalny potwierdzenia ich
poprzez egzamin zewnętrzny. Natomiast
celem pośrednim projektu jest opracowanie programów potwierdzania kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczeń
niezbędnych w procesie wprowadzania
Krajowych i Europejskich Ram Kwalifikacji
oraz zwiększenie szans na zatrudnienie lub
utrzymanie zatrudnienia dla osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych.
Cel ten ma zostać zrealizowany poprzez
dokonanie podziału zakresu wiedzy i umiejętności przypisanej do danego zawodu
w standardzie kwalifikacji zawodowych
na zadania zawodowe wg metodologii
MES (Moduły Umiejętności Zawodowych),
a następnie przygotowanie standardów
egzaminacyjnych dla tych zadań i przeprowadzenie egzaminu w celu wydania
zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje w zakresie danego zadania. Docelowo
projekt pozwoli na przygotowanie praktycznego uzasadnienia do wprowadzenia
zmian w aktach prawnych dotyczy sposobu
nadawania kwalifikacji.

na skróty
Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji
zawodowych – założenia i cele
Egzaminy cząstkowe na potwierdzenie
umiejętności cząstkowych – możliwość wyboru
kwalifikacji, które chcemy potwierdzić
Konieczność uelastycznienia systemu
potwierdzania kwalifikacji w krajach UE
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Zadania zawodowe dla
zawodów piekarz i cukiernik
W ramach programu zawody piekarz,
cukiernik (i in.) zostaną podzielone na
zadania zawodowe o podstawowym
stopniu trudności, który odpowiada
poziomowi czeladnika, oraz rozszerzonym stopniu trudności, odpowiadającym
poziomowi mistrzowskiemu. Uczestnik
programu wybiera, w obrębie jakich
zadań zawodowych chciałby potwierdzić
swoje kwalifikacje.
Każdy, kto z wynikiem pozytywnym zda
egzamin, otrzyma certyfikat potwierdzający kwalifikacje w obrębie 3 zadań
zawodowych. Przykładowo obszernie
ujęte zadania zawodowe, zawarte
obecnie w Krajowym Standardzie
Kwalifikacji Zawodowych dla zawodów
cukiernik i piekarz, podzielone zostaną
na mniejsze części odpowiadające
procesom wytwórczym poszczególnych
grup asortymentu wyrobów piekarskich
i cukierniczych (w rozumieniu ciastkarskich). Osoba poddająca się weryfikacji
swoich kwalifikacji może ściśle określić,
w zakresie jakiego asortymentu jest
fachowcem. Dotychczas taka weryfikacja była niemożliwa. Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych określa
bowiem konieczność posiadania wiedzy
i umiejętności dotyczących całej produkcji piekarskiej lub cukierniczej.

Kwalifikacje na poziomie
czeladniczym i mistrzowskim
W nowym podejściu zadania zawodowe są ponadto różnicowane na
poziom
kwalifikacji:
czeladniczy
i mistrzowski. Na poziomie czeladniczym
kandydat musi poddać się egzaminowi teoretycznemu i praktycznemu.
Egzamin
teoretyczny
obejmuje

swym zakresem wiadomości teoretyczne, określone przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną w wymaganiach na
egzamin
potwierdzający
kwalifikacje
zawodowe oraz standardy wymagań
na egzamin czeladniczy, ustalone przez
Związek Rzemiosła Polskiego. W części
praktycznej kandydat musi wykazać
się umiejętnościami praktycznymi wynikającymi ze specyfiki procesów produkcyjnych zawartych w wybranym zadaniu
zawodowym zgodnie z dokumentacją
technologiczną. Zadanie egzaminacyjne
musi być wykonane z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
przepisów sanitarnych, zasad HACCP,
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony
środowiska.
Podobnie przebiega egzamin na poziomie
mistrzowskim, jest on jednak rozszerzony o potwierdzenie wiedzy pedagogicznej i umiejętności organizacji produkcji,
organizacji pracy zespołu pracowników
i przedsiębiorstwa.
Pozytywny wynik egzaminu skutkuje
uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje w obrębie określonych
zadań zawodowych na poziomie czeladniczym lub mistrzowskim. Rozwiązanie
takie nie jest jednoznaczne z przyznaniem tytułu zawodowego czeladnika czy
mistrza, jednak daje obraz kompetencji
pracownika. Jest to szczególnie ważne
podczas aplikowania do nowej pracy
zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Wymiar europejski
Za rok wszystkie dyplomy, świadectwa i certyfikaty będą musiały być
wydawane z uwzględnieniem europejskich ram kwalifikacji. Zmiany obejmą
pracowników, pracodawców, nauczycieli,

wykładowców uczniów i studentów.
Nowy sposób podejścia do ustalania
kwalifikacji zawodowych odpowiada
założeniom Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF), w których dąży się do
wytworzenia jednolitego dla krajów
UE elastycznego sposobu potwierdzania kwalifikacji.
Ujednolicenie systemu potwierdzania kwalifikacji jest prostsze przy
podziale na zadania zawodowe,
gdyż umiejętności potrzebne do
wykonania zadania zawodowego są
w całej Europie prawie takie same.
Różnice występują dopiero w grupowaniu zadań, czyli definiowaniu
umiejętności dla poszczególnych
zawodów. Wyodrębnianie zawodów
uwarunkowane było tradycją, historią
i poziomem techniki w danym kraju,
co spowodowało duże zróżnicowanie
ich opisów. Zbiór zadań zawodowych
przypisanych do danego zawodu nie
jest więc w różnych krajach jednakowy.
Znacznym
uproszczeniem

jest potwierdzanie umiejętności dla
wyodrębnionych pojedynczych zadań
zawodowych.

Szanse i kontrowersje
W
środowisku
rzemieślniczym
i edukacyjnym program wzbudza
obecnie liczne kontrowersje. Tryb
ten jest propozycją prowadzącą
w efekcie do uelastycznienia systemu
potwierdzania kwalifikacji. Rozbicie
treści i umiejętności przyporządkowanych do zawodu na części (zadania
zawodowe) i umożliwienie składania
egzaminów z poszczególnych zadań
ułatwia zainteresowanym podjęcie
decyzji o przystąpieniu do egzaminu
cząstkowego zamiast tradycyjnej
formy
potwierdzania
kwalifikacji
zawodowych w formie egzaminów
przeprowadzanych obecnie przez
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
lub Izby Rzemieślnicze. Taki sposób
pozwala ponadto gromadzić zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje
cząstkowe, aby po zebraniu kompletu

potwierdzeń dla danego zawodu uzyskać
tytuł czeladnika lub mistrza. Jest to poczytywane jako próba zamachu na dotychczasowy monopol przeprowadzania postępowań
egzaminacyjnych i co za tym idzie – odcięcie
wynikających z nich dochodów finansowych.
Niektóre środowiska szkolne niepokoi zaś
widmo możliwej kolejnej zmiany podstawy programowej i wprowadzenie nowych
programów nauczania przedmiotów zawodowych dostosowanych do wymogów nowego
podejścia do kwalifikacji zawodowych.
Jednak bezsprzecznie program ten jest szansą awansu i rozwoju zawodowego dla osób
o niejednokrotnie długoletnim stażu zawodowym, które jednak z różnych względów
nie uzyskały w sposób formalny potwierdzenia swych kwalifikacji w formie świadectwa
czeladniczego lub mistrzowskiego.

Autor artykułu był członkiem zespołu
ekspertów prowadzących prace nad opracowaniem listy zadań zawodowych dla zawodów piekarz i cukiernik oraz standardów
egzaminacyjnych potwierdzania kwalifikacji
wg zadań zawodowych.
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Kompleksowe wyposażanie piekarni, cukierni i ciastkarni.
fachowe doradztwo

projektowanie

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

naprawa urządzeń

Hi-Tek s.c.
04-889 Warszawa
ul. Majerankowa 12
tel./fax (0-22) 812 61 71
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artykuł promocyjny

Szymon Konkol

Nauczyciel, czyli mistrz

Nauczyciel – czy ten zawód ma jeszcze choć cząstkę etosu, którym cieszył się dawniej? Czy bycie nauczycielem to powód do dumy, czy też raczej wstydliwe uosobienie życiowego rozbitka? Czy piastowanie
funkcji nauczyciela to honor, czy raczej przykry obowiązek? Jaką reakcję wywołuje w społeczeństwie
wzmianka o powołaniu do bycia nauczycielem? Trudne pytania? Z pewnością tak... szczególnie gdy sam
jesteś nauczycielem.
Takie Rzeczypospolite będą,
jakie ich młodzieży chowanie
Minęło sporo czasu od 1595 r., gdy Jan
Zamoyski sformułował pierwszy raz tą tezę.
Jednak w realiach następujących po sobie
kolejnych Rzeczpospolitych nic się w tej
materii nie zmieniło. W dużej mierze kształtowanie postaw i percepcja systemu wartości młodego obywatela zależała i zależy od
osobowości nauczyciela. Od jego autorytetu, od jego oddania swym podopiecznym.
Skąd ma wypływać zamiłowanie i zapał do
bycia nauczycielem? Narastająca nagonka,
zaszczucie, marazm i pogarszająca się sytuacja finansowa raczej nie wpływają motywująco. Gdzie więc szukać sił i natchnienia
do pełnienia tej społecznej funkcji?
Pamiętam nauczycielkę języka polskiego,
która nauczyła mnie czytać, i tą, która zaraziła mnie miłością do literatury, która objawiła mi Miłosza i Szymborską. Pamiętam,
jak kilkanaście lat temu, krótko po studiach
z głową pełną idei, zaszczepiałem moim
uczniom z zasadniczej szkoły zawodowej
zamiłowanie do poezji. Pamiętam, jak na
lekcjach wychowawczych czytaliśmy pisane
przez siebie wiersze, jak długo po lekcjach
zamykaliśmy się w klasie, by analizować
„Świat Zofii”, rozmawiać o życiu i wartościach. Dziś nie mam na tyle odwagi...

Pamiętam, jak w klasie maturalnej butnie
paradowałem w zniszczonej ramonesce,
z wpiętym w klapę opornikiem. Pamiętam, jak za oblanie pomarańczową
farbą popiersia Lenina, patrona mojego
technikum, omal nie usunięto mnie ze
szkoły. Pamiętam, jak za manifestowanie
niechęci do rusyfikacji miałem zostać
niedopuszczony do matury... Czy dziś
byłbym zdolny do takiego patriotycznego
nieposłuszeństwa? Dziś jestem nauczycielem i nie wolno mi już mówić tego, co
myślę...

Cnotą jest mądrość,
a mądrość to wiedza

Obyś cudze dzieci uczył

Autorem tej sekwencji jest Sokrates. W
tym miejscu wypada przywołać również
jego ucznia Platona, który podkreślał, że
oprócz mądrości i wiedzy człowiek winien
być otwarty na dobro, prawdę oraz piękno.
Wartości głoszone przez filozofów, a następnie pedagogów stały się podwalinami etosu,
jakim cieszył się zawód nauczyciela.
Obecnie można już jedynie z ckliwością
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wspominać czasy, kiedy nauczyciele
wszystkich szczebli, od szkolnych po
akademickie, cieszyli się wielkim autorytetem. System edukacji zaczyna przypominać raczej system totalitarny. Systemy
totalitarne zawsze dążą do tego, by
z nauczycieli uczynić posłuszne narzędzia
do rozpowszechniania swoich ideologii,
przez co przyczyniają się do spadku ich
autorytetu. Czy właśnie dziś jesteśmy
świadkami takich posunięć? Jeśli tak, to
kiedy skończyła się demokracja? System
komunistyczny manipulował edukacją i wychowaniem bez ograniczeń i bez jawnego
sprzeciwu ze strony pedagogów. Czy ta
sytuacja nie przypomina aby dzisiejszej
nagonki na środowiska edukacyjne?

Mistrz Branży

lipiec 2012

Edukacja zaczyna się w miejscu i czasie,
gdzie spotykają się młodość i entuzjazm
uczniów z mądrością i charyzmą mistrza.
Nadrzędną rolą nauczyciela jest wskazywanie drogowskazów i bycie prawym,
dobrym, uczciwym człowiekiem, godnym
naśladowania wzorem. Ale i w tym środowisku są tacy, których poglądy i postępowanie zależne są od zmiennych okoliczności, obserwując na bieżąco, co jest „na
fali” i łatwo dają się jej unosić. Jak w tych

warunkach można mówić o wychowaniu
do uczciwego życia w społeczeństwie? Jak
kształtować prawidłowe wzorce i szacunek
do wartości?
Pamiętam mojego mistrza – nauczyciela
zawodu. Uczył w szkole i jednocześnie
prowadził rodzinny zakład cukierniczopiekarski. To on pokazał mi, że praca,
czy to cukiernika, czy nauczyciela, może
być również sztuką. Że systematyczne
ćwiczenia, konsekwencja w działaniu
i wierność obranym celom prowadzą do
osiągnięcia doskonałości. Że zawód, który
jest jednocześnie pasją, może być źródłem
satysfakcji.
Dziś moja niechęć i rozczarowanie zawodem zdają się pogłębiać. Coraz częściej
zadaję sobie pytanie: czemu właśnie mnie
naznaczono tym chińskim przekleństwem
„Obyś cudze dzieci uczył”. I bez znaczenia
wydaje się dawne przekonanie, że bycie
nauczycielem to wyróżnienie, błogosławieństwo i ważne życiowe zadanie.
Próbując rozwikłać wszystkie te egzystencjalno-ideologiczne niuanse, przypomina
mi się moja matka, również nauczycielka
(i cukiernik), podobnie jak jej ojciec, mój
dziadek. Pamiętam, jaka była dumna, gdy
chwaliłem się dyplomem magistra pedagogiki. Czasy chyba jednak się zmieniły
i byłbym bardzo zdziwiony, gdyby któryś
z moich synów poszedł w rodzinne ślady.
Chyba że bycie nauczycielem jest jak
choroba zakaźna lub wrodzone obciążenie
genetyczne.
Autor felietonu jest nauczycielem dyplomowanym,
magistrem pedagogiki, mistrzem cukierniczym,
wielokrotnym laureatem wyróżnień branżowych
i edukacyjnych, inicjatorem koordynatorem projektów edukacji zawodowej, w tym Małej Akademii
Mistrzostwa Zawodowego.

Bakaliowa dieta

Orzechy, rodzynki, suszone figi czy morele są nie tylko smaczną przekąską, ale również doskonałym
źródłem składników odżywczych. Działają dobrze na trawienie, na pamięć, a nawet pomagają zapobiegać
chorobom serca. Pozytywnie wpływają na nasze ciało oraz umysł.
Orzechy dobre na serce
Cholesterol to jeden z największych wrogów współczesnego
społeczeństwa. Jego podwyższony
poziom we krwi jest główną przyczyną zawałów serca. Aby uniknąć leczenia farmakologicznego,
często wystarczy zostać miłośnikiem orzechów. Dzięki zawartości
witaminy E i tłuszczów bogatych
w nienasycone kwasy tłuszczowe orzechy skutecznie obniżają
poziom cholesterolu w organizmie.
Eliminują ryzyko powstawania
skrzepów w żyłach, a co za tym
idzie – zmniejszają ryzyko zawałów serca. Kolejną bardzo istotną
zaletą orzechów jest duża ilość
kwasu foliowego niezbędnego np.
do prawidłowego rozwoju płodu,
dlatego spożycie orzechów zalecane jest m.in. kobietom w ciąży.

Migdały dla anemików
Migdały wśród orzechów wyróżniają się specyficznymi właściwościami, podobnie jak rodzynki poprawiają pamięć oraz koncentrację. Są
również cennym źródłem białka,
cynku, potasu, żelaza, magnezu oraz witaminy E, która jest
świetnym antyoksydantem. Mają
również szerokie zastosowanie
lecznicze – zapobiegają miażdżycy,
udarom mózgu czy przedwczesnemu starzeniu się. Dlatego zalecane
są dla ludzi cierpiących na wady
skórne oraz anemików.

Uspokajające banany
Suszone banany, podobnie jak
morele czy rodzynki, zawierają
potas, który reguluje ciśnienie krwi.
Poza tym wspierają prace żołądka oraz stabilizują wytwarzanie
kwasów i śluzów, przyspieszając

w ten sposób gojenie się wrzodów.
Godną uwagi cechą
suszonych bananów
jest działanie uspokajające.
Banany
zawierają tryptofan
– aminokwas, który
po przekształceniu
się w organizmie w
serotoninę uspokaja. Ponadto poprawiają wygląd skóry,
hamują
powstawanie zmarszczek
oraz ułatwiają zasypianie.

Rodzynki i daktyle
dla przekwitających
Rodzynki, dzięki zawartości wapnia i boru,
hamują wypłukiwanie tych składników
z kości, co w rezultacie zapobiega rozwijaniu
się osteoporozy. Istotne jest to zwłaszcza dla
kobiet przechodzących menopauzę, ponieważ w tym czasie spada produkcja estrogenów. Takie samo działanie mają daktyle.
Poza tym, oprócz fig, rodzynki są produktem mającym działanie przeczyszczające,
a dzięki magnezowi i witaminom z grupy B,
które posiadają – poprawiają koncentrację.
Natomiast zawarte w nich witaminy: C, E
oraz potas, cynk i żelazo dobrze wpływają na
wygląd skóry, na pracę serca i wspomagają
odporność.

Odchudzające morele
W walce z nadwagą pomocne okazują się
morele. Zawierają dużo żelaza, dzięki czemu
nie tylko hamują apetyt i są wskazane dla
osób odchudzających się, ale również dla
kobiet obficie miesiączkujących. Ponadto,
z powodu dużej zawartości beta-karotenu
mogą zapobiegać rozwijaniu się nowotworów, a zawarty w nich potas reguluje ciśnienie
krwi i usuwa nadmiary wody z organizmu.

Śliwki dla wegetarian
Nie jest zapewne zaskoczeniem dla większości z nas, że śliwki mają działanie przeczyszczające i pozytywnie wpływają na żołądek.
Podobnie jak morele, zawierają beta-karoten
oraz witaminy C i E, które działają przeciwnowotworowo. Wegetarianie powinni spożywać ich duże ilości ze względu na to, że mają
w sobie: żelazo, fosfor, wapń, magnez oraz
witaminy z grupy B. Suszone śliwki polecane są osobom prowadzącym aktywny oraz
stresowy tryb życia ponieważ mają działanie
uspokajające.

Figi – przyjaciółki żołądka
Na ból brzucha czy wrzody żołądka najlepsze
są figi. Zawierają one duże ilości błonnika,
który pomaga m.in. likwidować zaparcia.
Dzięki
właściwościom
oczyszczającym
i antybakteryjnym figi mają swój udział
w odtruwaniu organizmu, a ponieważ posiadają cynk – skutecznie wspierają działanie
układu hormonalnego.
Opracowanie własne w oparciu o:
poradnikzdrowie.pl; w-spodnicy.pl; harmonica.pl

ROS-SWEET Sp. z o. o.
ul. Podzwierzyniec 27 a ,
37-100 Łańcut,
tel. 17 225 3009, fax 17 225 5916
www.ros-sweet.pl , office@ros-sweet.pl
MistrzBranzy.pl
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Kulisy produkcji
artykuł promocyjny

Owocowe
Inspiracje

ProsPona

owocowe Inspiracje

Bogata paleta dodatków owocowych, które doskonale komponują się z czekoladą to niezwykła oferta
PROSPONY, a w niej:
Owoce kandyzowane,
Posypki owocowe,

Prospona najwyraźniej jest w szczytowej formie. Nie tak dawno firma z Nowego Sącza została wyróżniona
Godłem AGRO POLSKA 2012, co potwierdza wysoką jakość oferowanych produktów. W portalu Mistrz
Branży też nie schodzi z pierwszych miejsc plebiscytów.

Prospona: O sukcesie Firmy w ostatnich 20 latach zadecydowało
wiele czynników: innowacyjność – wyznaczaliśmy trendy rynkowe
oraz stworzyliśmy wiele produktów, które obecnie funkcjonują na
rynku, elastyczność w działaniu, jako firma rodzinna staramy się
stworzyć jak najbardziej partnerskie relacje z klientami. O sukcesie
Firmy decydują również ludzie - nasi doświadczeni pracownicy.

Wybór firmy Prospona daje przewagę nad
konkurencją w postaci właściwego partnera
służącego zawsze pomocą i radą. Oprócz
wyjątkowej jakości komponentów producent
oferuje kompleksowe szkolenia, które zapewniają klientom jak najlepsze i najefektywniejsze
wykorzystanie produktów.
MB: Przyzwyczaili nas Państwo do szerokiego asorty
mentu. Kto jest odbiorcą i dokąd trafiają produkty z logo
Prospona?
P: Obecnie posiadamy ponad 300 różnych produktów w asortymencie. Naszą bogatą ofertę kierujemy zarówno do dużych firm
produkujących słodycze oraz lody, piekarni, cukierni oraz klientów
detalicznych. Nasze produkty można kupić również w sieciach
handlowych. Firma Prospona sprzedaje również swoje wyroby na
ponad 20 rynkach zagranicznych.
MB: Starają się Państwo dopasować swoją ofertę produk
tową do zmieniających się potrzeb rynku… Jakie znaczenie
ma indywidualne podejście do klienta?
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P: Ogromne! Nie ukrywamy, że szczególnie cenna jest
współpraca z cukiernikami, którzy – jak wiadomo – często
szukają rozwiązań, które udoskonalą ich wyroby lub pozwolą
zrealizować pomysły. Ich doświadczenie w połączeniu z kreatywnością i wiedzą kadry pozwala stworzyć produkty, bez
których trudno wyobrazić sobie pracę w dzisiejszej cukierni.

Mistrzowski zestaw
do dekoracji
Specjalna mieszanka
owoców kandyzowanych z firmy Prospona
jest zdecydowanym
faworytem naszych
internetowych plebiscytów w kategorii
„dekoracje”. Zestaw
zdobył 1. miejsce w
plebiscycie „Sezon na
Lody” oraz 2. miejsce
w rywalizacji „Produkty
i Receptury Wielkanocne”.
Gratulujemy!
Zestaw do dekoracji – owoce kandyzowane to
specjalnie dobrana mieszanka owoców, najczęściej
wykorzystywana do dekoracji wyrobów cukierniczych
i lodziarskich
– gruszka: zielona, czerwona, naturalna
– anżelika rurki
– żurawina
– skórka pomarańczowa paski i serca
– skórka pomarańczowa słupki
Głosujący docenili również praktyczne opakowanie, które
umożliwia łatwe przechowywanie i korzystanie z owoców.

Wsady owocowe do pralin i czekolad.

Subtelne połączenie
Frużeliny ® malinowej
z musem czekoladowym

Odbiorca przemysłowy też potrzebuje produktu dopasowanego do siebie, co wymaga od nas indywidualnego podejścia
i bezpośredniego kontaktu. Nasi technolodzy i specjaliści z dziedziny marketingu oraz handlu ściśle współpracują z każdym
klientem. Ta wzajemna współpraca procentuje doskonaleniem
asortymentu lub tworzeniem czegoś zupełnie nowego.
MB: Produkty z logo Prospona są doceniane przez
specjalistów i często wyróżniane w konkursie AGRO
POLSKA. W internetowych plebiscytach Mistrza Bran
ży również nie schodzą Państwo z pierwszych miejsc.
Czym wyróżniają się Państwa produkty?
P: Cieszy nas fakt, że jury konkursu AGRO POLSKA, jak
i czytelnicy Mistrza
Branży
doceniają
niepowtarzalne
Katalog „Dekoruj z Prosponą”
walory
smakowe
to
zbiór
pomysłów na zastosowanie
i wysoką jakość
owoców
kandyzowanych do dekoracji
naszych produktów.
ciast, tortów deserów, lodów z także
Pracujemy na to od
drinków. Pomysły i zdjęcia znajdziesz
ponad 20 lat. Kto
na www.prospona.com.pl
nas zna, wie, że
surowce stosowane
w produkcji prawie
w każdym przypadku
pochodzą z terenów
uznanych za ekologiczne. Ale nie było
by tego wszystkiego
bez zaangażowania
wszystkich naszych

Dekoruj z Prosponą

pracowników.

Zapraszamy na stronę internetową:
www.prospona.com.pl
r e k l a m a

Mistrz Branży: Prospona, znana przetwórnia
owoców i warzyw, rozpoczęła działalność jako
firma rodzinna, przekształcając się na przestrzeni
lat w duży i nowoczesny zakład przetwórczy. Co zadecydo
wało o sukcesie firmy?

Frużeliny® i nadzienia,

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

Kulisy produkcji
długa fermentacja ciasta

Andrzej Kujawiński, Fermis

Smak, który wymaga czasu
Zwiększanie wydajności produkcji i skracanie procesów fermentacji nie zawsze przekładają się na
lepszą jakość i większą świeżość pieczywa. Jednym ze sposobów optymalizacji produkcji i poprawy
świeżości i jakości pieczywa przy jednoczesnym zachowaniu dużej wydajności produkcji jest metoda
długiej fermentacji ciast.
fot.
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Długą fermentację ciast można prowadzić na dwa
sposoby:
długie prowadzenie ciasta w temperaturze
piekarni z jednoczesnym obniżeniem ilości drożdży,
długie prowadzenie ciasta w temperaturach
chłodniczych, bez obniżania ilości drożdży.

1-2%

18-24°C

3-4 godz.

Uwydatnić aromat pieczywa

4-5%

4-6°C

4-8 godz.

1-3%

4-6°C

8-16 godz.

Jednym z najważniejszych aspektów jakościowych, które ulegają
poprawie przy wydłużonej fermentacji i schładzaniu ciast, są: smak,
zapach i świeżość pieczywa. Już sam proces długiego schładzania
wpływa pozytywnie na te parametry, jednak włączenie do receptur
podmłody lub kwasu pszennego jeszcze bardziej uwydatnia aromat
pieczywa. Przewagą kwasu pszennego nad podmłodą jest mniejsze
jego dozowanie dla uzyskania podobnego smaku. Mikroorganizmy
zawarte w kwasie ulegają „uśpieniu”, podobnie jak drożdże, i nie
wpływają na wzrost kwasowości ciasta podczas wielogodzinnego
przechowywania.
Czas fermentacji
/przechowywania

Kwasowość ciasta

Schładzanie przed

Schładzanie po częściowej

fermentacją końcową

fermentacji końcowej

Mąka pszenna typ 550

100

100

ciasto świeże

3,4°

3°

Kwas pszenny

8

8

16 godz. w temp. +20°C

4,5°

8°

Sól

1,8

1,8

2 godz. w temp. +5°C

3,5°

3,2°

Drożdże

4

4

8 godz. w temp. +5°C

3,5°

3,2°

Polepszacz

0,5

0,5

Woda

50

50

Fermentacja wstępna ciasta

5-15 min

5-15 min

Fermentacja końcowa

–

35-40 minut

Schładzanie ciasta

od +4°C do +6°C

od +4°C do +6°C

Parametry chłodzenia ciasta

Przechowywanie lub transport

4-8 godz.

4-8 godz.

Korzyści ze stosowania długiej fermentacji

Fermentacja przed wypiekiem

30-40 minut

–

Wypiek

ok. 14 minut

ok. 14 minut

Metody wydłużania fermentacji ciast

Jak zwiększyć elastyczność produkcji?
Sposób na świeże pieczywo w sklepie
Kwas pszenny w długiej fermentacji ciast

Mistrz Branży

lipiec 2012

Długie fermentacje ciast wymagają pewnych nakładów finansowych,
przede wszystkim zabierają więcej czasu na dopracowanie parametrów produkcji i szkolenie pracowników. Jednak ta metoda produkcji
otwiera wiele nowych możliwości, pozwala bardziej efektywnie
zorganizować produkcję, lepiej wykorzystać piece i linie produkcyjne, a także dostarczać konsumentom pieczywo, które dłużej utrzymuje świeżość. Co równie ważne, metoda długiej fermentacji – bez
schładzania lub ze schładzaniem ciast – zmienia charakter pieczywa.
Z tego samego ciasta możemy uzyskać zupełnie nową jakość.

a

na skróty

Co więcej, wybór kwasu pszennego daje drobniejszą i bardziej
równomierną porowatość miękiszu niż zastosowanie podmłody
z udziałem drożdży.

m

Schładzanie ciasta przed fermentacją końcową oraz
schładzanie po częściowej fermentacji końcowej
mają swoje wady i zalety. Jednak jeśli zastosujemy

Podmłoda 20% Kwas pszenny 6-8%
do ciasta
do ciasta

a

Schładzanie ciasta na dwa sposoby

Receptura

l

Przykładowe parametry dla długiej fermentacji ciast wyglądają następująco:

k

technologię chłodzenia z myślą o wypieku w punktach sprzedaży, metoda
schładzania ciasta już po częściowej fermentacji końcowej daje większą
elastyczność wypieku oraz stawia mniejsze wymagania fachowe dla personelu
odpowiedzialnego za wypiek w punktach sprzedaży.

e

Temp. fermentacji / Czas fermentacji /
przechowywania
przechowywania

Długa fermentacja ciast daje wiele korzyści:
zmniejsza ilość użytych drożdży, co prowadzi do
obniżenia kosztów (w metodzie bez schładzania),
zwiększa elastyczność wypieku i możliwość sprzedaży świeżego pieczywa o różnych porach dnia,
gwarantuje bardziej intensywny smak i zapach
pieczywa,
daje delikatniejszą, bardziej chrupiącą, ładniej
wybarwioną skórkę,
zwiększa wydajność ciast, zmniejsza ilość stosowanych polepszaczy (a zwłaszcza enzymów) w recepturach, daje większą świeżość,
jeszcze lepszy efekt z zastosowania kwasów pszennych lub podmłód, niższe koszty surowców.

34

Obecnie już coraz częściej wykorzystuje się systemy szokowo-schładzające ciasto w krótkim czasie do temperatury poniżej +5°C. W ten
sposób proces fermentacji zostaje bardzo szybko spowolniony,
aktywność drożdży zmniejsza się znacznie, a to pozwala na większą
elastyczność podczas przechowywania ciasta. Ta metoda schładzania otwiera również możliwość transportowania ciasta do punktów
sprzedaży nawet w warunkach normalnej temperatury, bez udziału
chłodni.

r

Ilość
drożdży

Wydłużanie fermentacji ciast w klasycznych chłodniach przy jednoczesnym obniżaniu ilości drożdży jest znana już od dawna. Była i jest
nadal stosowana wtedy, gdy konieczne jest wyeliminowanie pracy
w nocy. Dzięki użyciu odpowiedniej ilości drożdży i schładzaniu ciasta
w optymalnym czasie można tak dopasować szybkość fermentacji,
aby nad ranem ciasto było gotowe do bezpośredniego wypieku.
Taki sposób schładzania wymaga jednocześnie użycia odpowiednich
polepszaczy, które nadają ciastu stabilność i mają określoną aktywność enzymatyczną.
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Wyniki badań prowadzonych przez ZPZiP
IBPRS wykazały, że ziarno ze zbiorów
2009 r. charakteryzowało się najwyższą zawartością białka (średnia 13,2%
s.m.) i ilością glutenu (średnia 28,6%),
a ziarno ze zbiorów 2010 r. – najniższą
zawartością białka (średnia 12,7%
s.m.) i ilością glutenu (średnia 25,8%).
Średnia zawartość białka w ziarnie pszenicy ze zbiorów 2011 r. wynosiła 12,9%
s.m., natomiast ilość glutenu – średnio
27,2%.
Między parametrami opisującymi cechy
białka, m.in. zawartość białka ogólnego
i ilość glutenu oznaczonymi w ziarnie
pszenicy i uzyskanej z niego mące
pszennej, istnieją liniowe zależności,
o czym świadczą obliczone w badaniach
ZPZiP IBPRS współczynniki korelacji
powyżej r = 0,9. Znalazło to potwierdzenie w wynikach dotyczących jakości
mąki pszennej dostarczanej do omawianej ciastkarni (rys. 2).

Przedstawione wyniki potwierdzają
zróżnicowanie jakości mąki w dłuższym
okresie czasu i pośredni wpływ warunków pogodowych w trakcie wegetacji
i zbiorów ziarna pszenicy na cechy mąki
pszennej. Najbardziej widoczne zmiany w omawianym okresie dotyczyły
aktywności enzymów amylolitycznych
mąki pszennej. Zmiany poziomów
wyróżników jakościowych charakteryzujących cechy białka w większości
przypadków mieściły się w granicach
tolerancji w przyjętych przez zakład
specyfikacjach dla mąki pszennej.

dokładne miesienie nawet
przy 5% zapełnieniu dzieży
ciasto podczas miesiania
nie przegrzewa się

Miesiarka WV Wendelkneter
NOWOCZESNY SYSTEM MIESIENIA
przeciwny kierunek
obrotu mieszadeł
szybkie i intensywne
miesienie przy 1-2%
wzroście wydajności
idealna dla dużych
rzemieślniczych oraz
przemysłowych piekarni

Miesiarka SPVW
z narzędziami wymiennymi
SYSTEM MULTIFUNKCJONALNY

do ubijania dużych
ilości mas cukierniczych
i do miesiania ciast
wymienne narzędzia
(kilka rodzajów rózg,
liść oraz spirala)

a

Zróżnicowana zawartość
białka i glutenu

Partie mąki dostarczane do zakładu
charakteryzowały się zróżnicowanym
w poszczególnych okresach poziomem zawartości białka i ilości glutenu.
Mąki pszenne dostarczane w okresie od
stycznia do września 2010 r. charakteryzowały się najbardziej wyrównanym
poziomem zawartości białka (odchylenie standardowe s = 0,3 przy średniej
zawartości białka 10,2% s.m.) i ilości
glutenu (s = 0,8 przy średniej ilości
glutenu 21,2%). Partie mąki dostarczane w okresie od października 2010
r. do września 2011 r. wykazywały
największe zróżnicowanie wyróżników
jakościowych (odpowiednio s = 0,66
przy średniej zawartości białka 10,4
% s.m. i s = 1,46 przy średniej ilości
glutenu 21,0%). Partie mąki dostarczane od stycznia do marca br. charakteryzowały się natomiast najwyższą
średnią zawartością białka (10,9%
s.m.) i ilością glutenu (25,4%).

m

300 s wykazuje odpowiednią aktywność
enzymów amylolitycznych do wypieku
pieczywa czy produkcji wyrobów ciastkarskich. Uzyskane wyniki wskazują,
że w okresie, gdy przetwarzano ziarno
pszenicy ze zbiorów z lat 2010 i 2011
– o znaczącym udziale ziarna o liczbie
opadania poniżej 150 s – młynarze
produkowali jednak mąkę o odpowiednim poziomie aktywności enzymatycznej.
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Rys. 1 Kształtowanie się liczby opadania w mące pszennej dostarczanej do zakładu
ciastkarskiego w okresie od stycznia 2010 r. do marca 2012 r.
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Rys. 2. Kształtowanie się zawartości białka i ilości glutenu w mące pszennej dostarczanej do zakładu ciastkarskiego w okresie od stycznia 2010 r. do marca 2012 r.
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Wyniki oceny mąki pszennej typu 500 dostarczanej
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wyróżników jakościowych w latach 2010-2011

Ponieważ aktywność enzymów amylo-

st

Zmiany jakości mąki pszennej na podstawie

W lata 2010-2011 obserwowano
gwałtowne obniżenie liczby opadania
w dostawach mąki między sierpniem
a wrześniem 2010 r. Mąka pszenna
dostarczana do piekarni w okresie
styczeń-sierpień 2010 r. charakteryzowała się liczbą opadania na średnim
poziomie 382 s, a w okresie od września
2010 do marca 2012 r. – na średnim
poziomie 291 s. Tak znaczne obniżenie
średniego poziomu liczby opadania nie
wpłynęło jednak znacząco na cechy
produktu końcowego, ponieważ mąka
pszenna o liczbie opadania na poziomie

st

na skróty

litycznych mąki pszennej jest pochodną
cech ziarna (wyznaczony w badaniach
ZPZiP IBPRS współczynnik korelacji r =
0,95), w latach 2011 i 2012 pojawił się
problem z wystąpieniem na rynku mąki
pszennej o wyższej aktywności amylolitycznej. Doskonale prezentuje to
rys. 1, na którym przedstawiono
poziom liczby opadania oznaczonej
w mące pszennej dostarczanej do
ciastkarni w okresie od stycznia
2010 r. do marca 2012 r.

W ostatnich dwóch latach młynarze
mieli więc problem z pozyskaniem
ziarna o liczbie opadania powyżej
250 s – takiego ziarna, według badań
ZPZiP IBPRS, na rynku było 50%
w 2010 r. i 30% w 2011 r.
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Aktywność enzymów amylolitycznych zawartych
w mące pszennej ma bardzo duże znaczenie dla
jakości otrzymanego z niej pieczywa. Przy zbyt
niskiej aktywności enzymów amylolitycznych
(liczba opadania powyżej 400 s) uzyskane
pieczywo charakteryzuje się małą objętością,
bladą skórką i kruszącym się miękiszem. Przy
zbyt wysokiej (liczba opadania poniżej 150 s)
pieczywo ma niewłaściwy wygląd, nieelastyczny miękisz i mocno zabarwioną, odstającą
skórkę, a nawet zakalec. Aktywność enzymatyczna mąki najczęściej charakteryzowana jest
za pomocą amylografu oraz oznaczania liczby
opadania.

Liczba opadania (s)

Problem z odpowiednią
liczbą opadania

Ziarno ze zbiorów 2009 r. charakteryzowało się niską aktywnością enzymów amylolitycznych. Ponad 90%
próbek badanych w ZPZiP IBPRS,
w ramach wstępnej oceny jakości
ziarna pszenicy, wykazywało liczbę
opadania ponad 250 s. Wówczas
problemem było znalezienie surowca o odpowiednim poziomie liczby
opadania, gdyż wiele partii ziarna
pszenicy wykazywało liczbę opadania
na poziomie ponad 400 s. Natomiast
znaczna część ziarna ze zbiorów
w latach 2010-2011 (odpowiednio
23% i 35% badanych próbek) charakteryzowało się wysoką aktywnością
enzymów amylolitycznych, wykazując
liczbę opadania poniżej 150 s.

Zawartość białka (% s.m.)

21

Ilość glutenu

W przemyśle piekarskim i ciastkarskim, a szczególnie w dużych, w pełni
zmechanizowanych zakładach, niezwykle ważna jest kontrola jakości kolejnych dostaw
mąki przeznaczonej do produkcji, która zapewnia uzyskiwanie produktu końcowego o pożądanych cechach organoleptycznych. Zakłady
piekarskie i ciastkarskie definiują zróżnicowane
wymagania dotyczące jakości mąki pszennej
do produkcji szerokiego asortymentu pieczywa
i wyrobów ciastkarskich. Problem w tym, że jej
jakość zmienia się w latach, podobnie jak cechy
ziarna pszenicy w kolejnych latach zbiorów. Jak
zatem kształtowała się jakość mąki w latach
2010-2011?

synonim najlepszej marki
i wieloletniej trwałości

10,0

24

st

Jakość mąki pszennej jest pochodną cech ziarna, które są uzależnione od wielu czynników, m.in.: odmiany
pszenicy, warunków pogodowych w trakcie wegetacji i zbiorów ziarna, stanu aktywności enzymatycznej
ziarna, schematu przemiałowego młyna i warunków przechowywania mąki po przemiale. Wpływ cech
ziarna na uzyskiwaną mąkę sprawia, że jej jakość zmienia się w latach, podobnie jak cechy ziarna pszenicy w kolejnych latach zbiorów.

27
Ilość glutenu (%)

Zmienna jakość mąki

MIESIARKI
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Anna Szafrańska, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie,
Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa

MistrzBranzy.pl

37

Kulisy produkcji

Kulisy produkcji

gotowe mieszanki

gotowe mieszanki

Okiem technologa

Cała prawda o miksach

Wielu rzemieślników ma obawy przed stosowaniem w produkcji gotowych mieszanek ciast, twierdząc, że
zawierają one szkodliwe substancje dodatkowe. Dla wielu rzemieślników gotowe mieszanki ciast to po
prostu plama na honorze. Czy rzeczywiście ten diabeł jest taki straszny, jak go malują?
Jednym z najczęściej podnoszonych zarzutów w dyskusji o szkodliwości gotowych
mieszanek jest obecność w ich składzie
substancji konserwujących oraz innych składników
powszechnie określanych jako „chemia”. Kiedy się
jednak przyjrzeć surowcom tzw. miksów, okazuje
się, że zdecydowana większość tego typu produktów
nie zawiera w swym składzie substancji konserwujących. Co więcej, ich obecność nie jest konieczna,
ponieważ bardzo niska wilgotność surowców, a tym
samym całej mieszanki, a także wysoka koncentracja cukrów wystarczająco zabezpieczają produkt
i gwarantują jego wysoką jakość w terminie przydatności do spożycia deklarowaną przez producenta.
Ponadto żaden z szanujących się producentów
nie przekracza dopuszczalnych prawem poziomów
dozowania tzw. dodatków do żywności – surowców,
dzięki którym możliwe jest usprawnienie produkcji,
uzyskanie określonych, czasem bardzo specyficznych cech wyrobów finalnych, przedłużenie
świeżości etc. Ich ewentualne zawyżone/zwiększone poziomy dozowania nie znajdują również
uzasadnienia w GMP (Good Manufacturing Practice
– Dobra Praktyka Produkcyjna) – należy stosować
najmniejszą możliwą ilość substancji dodatkowej,
aby uzyskać pożądany efekt technologiczny. Ceny
zakupu dodatków do żywności nie są wcale niskie,
więc i aspekt ekonomiczny nie zachęca producentów
do nadmiernego ich dawkowania.
Niekiedy też można spotkać się z zarzutem, że przy
stosowaniu gotowych mieszanek wszystkie wyroby,
bez względu na miejsce produkcji, smakują i wyglądają jednakowo. Niezupełnie jest to zgodne z prawdą. Mieszanki bowiem stanowią jedynie wyjściową
bazę do wytwarzania szerokiej gamy produktów,

na skróty
Mieszanki ciast – mity i fakty
Etykieta – na co zwracać uwagę,
szukając gotowych mieszanek wysokiej jakości?
Co składa się na tzw. miks? Analiza mieszanki ciasta
biszkoptowego i biszkoptowo-tłuszczowego
Jak gotowa mieszanka usprawnia pracę cukiernika?
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a możliwości ich zastosowania prezentowane są przez producentów w katalogach, na specjalnych pokazach,
szkoleniach, prezentacjach, targach
i wystawach.

szego przykładu widać, nie zawsze
etykiety pozbawione symboli E są
wolne od dodatków, tak często przez
wielu nazywanych niepochlebnie
„chemią”.

Etykieta rzetelnego
producenta mieszanek

Aromaty w miksach

Jeżeli szukamy wiarygodnych producentów gotowych mieszanek ciast,
to jednym z kryteriów jest etykieta.
Każdy szanujący się producent deklaruje na etykietach i w specyfikacjach
wszystkie
surowce
występujące
w gotowych miksach. Ponadto ma on
obowiązek rzetelnie wymieniać składniki mieszanki w kolejności malejącej, z uwzględnieniem substancji
powodujących alergie pokarmowe
lub reakcje nietolerancji. Istotny jest
również procentowy udział składnika
występującego w nazwie produktu,
bo czynnik ten może być decydującym przy wyborze (np. procentowa
zawartość czekolady w wyrobie
o nazwie… czekoladowy/-a/-e).
Zgodnie z obowiązującym prawem
każdy producent ma obowiązek
w wykazie składników uwzględnić
wszystkie dodatki do żywności
(funkcjonalne), jakie w produkcie
występują wraz z określeniem
funkcji technologicznej, jaką pełnią
one w produkcie. Można to uczynić
w dwojaki sposób: poprzez określenie funkcji technologicznej i podanie
nazwy dodatku w pełnym brzmieniu,
np. substancja zagęszczająca* guma
guar, lub poprzez określenie funkcji
technologicznej i podanie symbolu E,
czyli np. substancja zagęszczająca*
E412 (*wybór funkcji technologicznej
spośród czasami kilku, jakie może
pełnić jeden dodatek do żywności,
należy do producenta). Jak z powyż-

Warto też zwracać uwagę na rodzaje
aromatów stosowanych do produkcji gotowych miksów. Niektórzy
producenci starają się wyeliminować
dodatek syntetycznych aromatów,
w ich miejsce wprowadzając znacznie droższe aromaty naturalne. Ich
dozowanie z reguły musi być znacznie
wyższe niż aromatów syntetycznych,
aby przynieść podobną intensywność
smaku i zapachu wyrobów finalnych.
Za to ich delikatna nuta smakowa
i wrażenie smakowitości, jakie pozostaje w ustach po konsumpcji wyrobów cukierniczych, sprawia, że klienci
mogą dokonać świadomego wyboru.
Prawie wszystkie informacje podane
przez producentów gotowych mieszanek, zgodnie z zasadą przenoszenia,
powinny znaleźć się na etykietach
wyrobów finalnych. Są jednak pewne
wyjątki. Jak powszechnie wiadomo,
enzymy w czasie wypieku, pod
wpływem działania wysokiej temperatury, ulegają inaktywacji, więc
w produkcie finalnym już nie występują, dlatego nie muszą być wykazane w składzie produktu. Jeśli jednak
enzym „osadzony” jest na nośniku-substancji powodującej alergię,
to musi być wymieniony (ze względu
na „nadrzędność” tej deklaracji)
i zaznaczony w sposób wyraźny jak
alergen. Wszystkie te zabiegi mają
umożliwić konsumentom dokonywanie wyborów świadomych i bezpiecznych dla ich zdrowia, a czasami nawet
życia.

Przyjrzyjmy
się
składnikom
najbardziej powszechnych, popularnych oraz
najczęściej
stosowanych
gotowych
mieszanek, czyli ciast biszkoptowych
i biszkoptowo-tłuszczowych.

Potencjalne korzyści ze stosowania
wysokiej jakości gotowych mieszanek
ciast biszkoptowych i biszkoptowotłuszczowych
1. Eliminuje się pracochłonność, minimalizuje możliwość pomyłki na etapie naważania surowców.
2. Nie ma konieczności przesiewania /napowietrzania składników sypkich.
3. Wszystkie składniki są dozowane
z reguły jednocześnie – produkcja jednofazowa.

4. Czas mieszania/napowietrzania surowej
masy ciasta jest znacznie skrócony (przypadkowe przedłużenie procesu mieszania
nie powoduje opadania masy).
5. Eliminuje się etap termicznej obróbki (ogrzewanie masy jajowo-cukrowej
w metodzie produkcji ciast „na ciepło” przy
tradycyjnym procesie produkcji).
6.
Przy
zachowaniu
receptury
i wskazówek technologicznych podanych
przez producenta (optymalne parametry
sugerowane przez działy technologii) nie
występują problemy z „zaciąganiem” masy.
7. Gwarancja
stałej, powtarzalnej
i wysokiej jakości wypieków.
8.
Możliwość
leżakowania
masy
przed
wypiekiem
bez
pogarszania
jej
właściwości
(możliwość
przygotowania
jednego
większego
ciasta
i wykonania 2 odpieków).
9. Masa jest mniej wrażliwa na przeciągi
oraz wstrząsy podczas wypieku (podczas
wypieku możliwe jest przekładanie foremek).
10. Możliwość mrożenia niewykorzystanej
surowej zadozowanej do foremek masy

ciasta lub wypieczonych wyrobów.
11. Długie utrzymywanie świeżości wyrobu
gotowego – w odpowiednich warunkach
wilgotności i temperatury otoczenia. Oczywiście deklaracje te należy potwierdzić
przeprowadzeniem badań trwałościowych
– dla każdego produktu.
12. Na bazie neutralnych w smaku koncentratów można tworzyć wiele kombinacji
smakowych (dodatek kakao, kawy i innych
kompozycji smakowo-zapachowych).
13. Nie trzeba nacinać ciasta podczas
wypieku – samoistnie pękają równomiernie
(babki biszkoptowo-tłuszczowe).
Co znajduje się w składzie gotowych
miksów? Jakie składniki/surowce
cukiernicy muszą dodać we własnym
zakresie?
Podstawowe składniki wykorzystywane do
produkcji ciast biszkoptowych to: mąka
pszenna, skrobia ziemniaczana, cukier oraz
jaja. W przypadku ciast biszkoptowo-tłuszczowych do ww. składników dochodzą jeszcze: tłuszcz, proszek do pieczenia, a także
substancje aromatyczno-smakowe.
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Kulisy produkcji
gotowe mieszanki

składniki ciasta biszkoptowo-tłuszczowego
składniki ciasta
biszkoptowego
Cukier zawarty w gotowych mieszankach
ma odpowiednią granulację, dzięki czemu
proces mieszania surowej masy ciasta jest
skrócony do kilku minut (w tym czasie
cukier zdąży się dokładnie rozpuścić),
a wyroby finalne pozbawione są wad, np.
ciemne cętki na skórce – skarmelizowane
kryształy nierozpuszczonego cukru.
Mąka i skrobia sprawiają wiele
kłopotów, zwłaszcza gdy na rynek
trafia surowiec ze świeżych zbiorów.
Producenci
gotowych
mieszanek
dysponują dokładnymi analizami, badaniami, wynikami testów wypiekowych
– mogą niemalże natychmiast reagować
i korygować receptury mieszanek, tak aby
wyroby gotowe miały zawsze taką samą
wysoką jakość.
Jeśli jakość wypiekowa mąki jest niska,
mogą oni sprowadzać mąki z innych
krajów Europy, gdzie warunki atmosferyczne były korzystniejsze i otrzymano mąkę
o lepszych parametrach. Dzięki współpracy z młynami mogą opracować surowiec
o ściśle określonych parametrach.
Niektórzy producenci stosują mąki
o bardzo wysokiej jakości, tzw. mąki termizowane, które wpływają np. na bardzo
jasną barwę miękiszu wyrobów finalnych,
jak również na możliwość wydłużenia
terminu przydatności do spożycia samej
mieszanki.
Przy recepturach mieszanek wysokiej
jakości odpowiednio dobiera się parametry mąk i skrobi – zarówno natywnych,
jak i modyfikowanych (tworzących żel na
zimno) – zapewniających np. odpowiednio
gęstą konsystencję surowej masy ciasta,
umożliwiających utrzymywanie owoców
i innych dodatków na powierzchni ciast.
Tłuszcz czasami jest składnikiem mieszanki (w formie sproszkowanej), najczęściej
jednak – ze względu na trwałość miksu
– producenci sugerują dodawanie tłuszczu
we własnym zakresie.
Najbardziej popularnym jest olej. Płynna forma, możliwość przechowywania
w temperaturze pokojowej (usprawnia
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Jaja z reguły dodawane są przez
cukierników we własnym zakresie jako
wbijane świeże jaja (uprzednio odpowiednio magazynowane, przechowywane
i przygotowane, aby uniknąć zagrożenia
zakażenia Salmonella), coraz częściej jako
pasteryzowana masa jajowa – bardzo
wygodna i bezpieczna pod względem
mikrobiologicznym forma. Niektórzy kli-enci
stosują też jaja w proszku, przygotowując
ich wodny roztwór. Czasami efekt finalny
jest nieco gorszy niż efekt wypieku ciast
z użyciem świeżej masy jajowej (niższa
objętość wyrobów przy tej samej naważce;
inna, mniej apetyczna barwa miękiszu;
obcy posmak, „stłumienie” aromatów).
Niektóre gotowe mieszanki zawierają
w swym składzie jaja w proszku lub jego
odpowiednie frakcje. Dzięki temu klient
ma ułatwioną pracę. Pozostałe składniki
receptury mieszanek są tak dopracowane, aby ewentualny niekorzystny efekt
ich zastosowania zniwelować. Jaja,
a właściwie żółtko jaj, jest źródłem lecytyny - naturalnego emulgatora. W gotowych
mieszankach
występują
odpowiednio
dobrane emulgatory, które nadają określoną, pożądaną dla każdego rodzaju wypieku
charakterystykę miękiszu.
Ich zastosowanie w recepturach pozwala
na: stosowanie metody „wszystkie składniki naraz” – uproszczenie procesu produkcji,
skrócenie czasu mieszania/napowietrzania
masy ciasta, poprawienie objętości i struktury miękiszu, obniżenie dodatku masy
jajowej, zwiększenie ilości powietrza, jaką
można „wtłoczyć ”do masy ciasta podczas
jego napowietrzania. Ponadto przeciwdziałają niszczeniu piany przez tłuszcze
(ciasto biszkoptowo-tłuszczowe) i utrzymują stabilną pianę, zwiększają wilgotność
i elastyczność/sprężystość miękiszu oraz
korzystnie wpływają na odporność produktu na temperatury mrożenia.
pracę, nie trzeba oczekiwać na uzyskanie
odpowiedniej temperatury po wyjęciu
z chłodni), stała i określona ilość „jednostek
tłuszczowych”. Należy jednak pamiętać
o przestrzeganiu ilości i jednostek miary
(masy lub objętości) podanych przez producenta. Przy zastosowaniu do produkcji ciast
biszkoptowo-tłuszczowych oleju miękisz
dłużej zachowuje świeżość.

Środki spulchniające – w związku
z wysokim udziałem tłuszczu w recepturze
ciast biszkoptowo-tłuszczowych (ok. 20%)
do spulchnienia ciast konieczny jest dodatek chemicznych środków spulchniających
(składniki proszków do pieczenia). Działanie
proszku do pieczenia sprowadza się do
wydzielenia dwutlenku węgla na skutek
rozkładu jego składników pod wpływem
wody i podwyższonej temperatury.
Najczęściej stosowane środki spulchniające
to: kwaśny węglan amonu, kwaśny węglan
sodowy + pirofosforan 2-sodowy. Dzięki ich
odpowiednim ilościom, proporcjom oraz
rodzajom w składzie gotowych mieszanek
ciasta wyrastają równomiernie i mają
zdolność unoszenia i utrzymywania na
powierzchni owoców, mas, kremów wypiekowych.

Jak nietrudno zauważyć, do tej pory
w składzie mieszanek wystąpiło
niewiele dodatkowych składników,
których producent wyrobów cukierniczych nie musiałby użyć do wyprodukowania ciast w sposób tradycyjny. Tylko
odpowiednio dobrane surowce i ich proporcje pozwalają na otrzymanie mieszanek
o naprawdę wysokiej jakości.
Substancje dodatkowe, które znajdują
się w składzie miksów, pozwalają na otrzymanie wyrobów finalnych o stabilnej jakości
i unikalnych cechach. Gumie guar zawdzięczają m.in. lepszą odporność na mrożenie
i rozmrażanie; guma ma wpływ również
na przedłużenie świeżości miękiszu. Guma
ksantan ogranicza wydzielanie tłuszczu,
zwiększa pozytywne wrażenia smakowe,
a tym samym smakowitości wyrobów.
Niektóre substancje smakowo-zapachowe
stosowane przez producentów mieszanek
nie są dostępne na rynku detalicznym. Nie
można ich kupić w specjalistycznych sklepach
czy hurtowniach, dlatego czasem produkty
finalne mają unikalny smak, charakter lub
niepowtarzalne wrażenie organoleptyczne.
Dopracowany skład recepturalny gotowych
mieszanek oraz zastosowane w nich dodatki
pozwalają również wyeliminować potencjalne wady produktów finalnych, występujące
znacznie częściej w produkcji w oparciu
o metody tradycyjne.
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Elżbieta Waniek

Jakość sensoryczna żywności
Czym się kieruje konsument przy wyborze żywności? Najczęściej świeżością i smakowitością. Jeżeli
w przypadku świeżości mało kto będzie miał wątpliwości, co to oznacza, to przy smakowitości sprawa
zaczyna się komplikować. Na smakowitość składają się tysiące, a nawet miliony różnorodnych wrażeń
zapachowych i smakowych. Za tą smakowitością idą odmienne preferencje, których poznanie stanowi
klucz do sukcesu. A za powodzenie samego poznania odpowiadają badania sensoryczne.
fot.

Myśląc o badaniach sensorycznych,
pierwsze, co przychodzi nam do głowy,
to ocena organoleptyczna i analiza
sensoryczna. Należy podkreślić, że nie są to
synonimy. Termin ocena organoleptyczna to
najogólniej pojęta ocena jakości produktów
spożywczych za pomocą zmysłów (wzroku,
węchu, smaku, dotyku i słuchu).
Właściwie każdy z nas wielokrotnie w ciągu dnia
dokonuje takiej spontanicznej oceny, np. podczas
jedzenia śniadania czy kolacji. Indywidualna
ocena organoleptyczna nie jest powtarzalna,
gdyż nie stawia żadnych warunków wstępnych,
zależy od wrażliwości sensorycznej oceniającego, jego stanu psychicznego i fizjologicznego,
warunków zewnętrznych towarzyszących przeprowadzaniu oceny. Jeśli w naszych zakładach
kontrola wyrobu gotowego bądź przywożonych
do nas surowców jest wykonywana przez jedną
osobę w przypadkowych warunkach i dowolnym
pomieszczeniu, to mówimy tu o ocenie organoleptycznej.
Analiza sensoryczna to również ocena cech
jakościowych produktu za pomocą zmysłów,
ale gwarantuje obiektywizm, powtarzalność
i odtwarzalność wyników. Takie rezultaty
można osiągnąć dzięki rygorystycznemu
przestrzeganiu procedur dotyczących: zespołu

na skróty
Jaka jest różnica między analizą sensoryczną
a oceną organoleptyczną?
Zastosowanie analizy sensorycznej: od kontroli jakości
żywności i surowców, poprzez opracowanie nowego
lub modyfikacja istniejącego asortymentu, po badanie
neutralności sensorycznej opakowania.
Co to jest panel sensoryczny
i kiedy warto go zorganizować?
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Wymagania warunkujące poprawność
ocen sensorycznych odnośnie przygotowywania próbek dotyczą m.in. ich
reprezentatywności dla całej ocenianej
partii, zapewnienia anonimowości próbek
(kodowanie), odpowiedniej temperatury
próbek, liczby próbek, kolejności ich
prezentacji czy neutralizacji smaku pomiędzy kolejnymi ocenami.

Specyfika badań
sensorycznych
Analiza sensoryczna powinna być badaniem komplementarnym w stosunku do
metod fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych. Metodami fizykochemicznymi można scharakteryzować właściwości
samego produktu (np. zawartość tłuszczu
w bułkach maślanych). Natomiast metody sensoryczne informują o tym, jak te
właściwości są odbierane przez zmysły
człowieka, tzn. wskazują:
jakie cechy decydują o preferencjach
konsumenckich, np. czy tłuszcz wpływa
na ogólną jakość sensoryczną bułek
maślanych,

Badania sensoryczne żywności to niekoniecznie przywilej dużych producentów. Nawet
mniejsze zakłady interesują się badaniami sensorycznymi swoich produktów i zlecają je
akredytowanym laboratoriom zewnętrznym.

oceniających, pomieszczeń, w których
odbywają się badania (pracowni sensorycznych), przygotowania materiału
badawczego.
Osoby uczestniczące w badaniach
tworzą zespół oceniających, tzw. panel
sensoryczny. Jest to grupa przeszkolonych osób o określonych predyspozycjach, charakteryzujących się wysoką
wrażliwością sensoryczną. Sposób
naboru osób do takiego zespołu, szkolenie oraz rodzaje testów, jakie należy
przeprowadzić w celu sprawdzenia
wrażliwości sensorycznej kandydatów
na oceniających, określają Polskie
Normy1.

Kolejny czynnik warunkujący poprawność badań sensorycznych to odpowiednio
przygotowana
pracownia
sensoryczna, na którą składać się
powinno
minimum
pomieszczenie
z indywidualnymi stanowiskami ocen
oraz oddzielne pomieszczenie do przygotowywania próbek. Badania sensoryczne wymagają wysokiej koncentracji
ze strony osób oceniających, dlatego
ważne jest stworzenie m.in. warunków
umożliwiających samodzielną ocenę,
utrzymanie temperatury zapewniającej komfort oceniającym, jednolitego
oświetlenia oraz wyeliminowanie wszelkich czynników rozpraszające uwagę,
np. hałas, rozmowy, obce zapachy2.

1
PN-ISO 8586-1:1996 Analiza sensoryczna – Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających. Wybrani oceniający.

PN-EN ISO 8589:2010 Analiza sensoryczna – Ogólne wytyczne dotyczące projektowania
pracowni analizy sensorycznej.
2

dzięki jakiemu natężeniu pewne produkty cieszą się u konsumentów większym
powodzeniem niż inne, np. o 4% czy 7%
zawartości tłuszczu.

Zastosowanie analizy
sensorycznej
Warto zaznaczyć, że analiza sensoryczna
ma ogromne znaczenie podczas badań
przechowalniczych. Często stwierdza się

dyskwalifikujące zmiany cech organoleptycznych, przy czym parametry mikrobiologiczne są jeszcze właściwe. W związku
z czym badania sensoryczne powinny
być nieodłącznym elementem ustalania
terminu przydatności do spożycia lub
daty minimalnej trwałości.
Zastosowanie
analizy
odnajdujemy również w:

sensorycznej

badaniach pilotażowych opracowania nowych produktów. Wyniki analiz
stanowią niezastąpioną symulację oceny
powodzenia na rynku projektowanych
produktów spożywczych.
modyfikacji istniejących produktów.
Badania sensoryczne pozwalają określić, czy przeprowadzone modyfikacje
wpływają na jakość ogólną zmienianych
produktów i jak duże zmiany należy przeprowadzić, by móc zredukować koszty
bez znaczącego obniżenia akceptowalności produktów,
kontroli jakości produktów, co skutkuje zapewnieniem ciągłej stabilności
jakościowej produktu,
określaniu wpływu czynników surowcowych, technologicznych i przechowalniczych na jakość końcową produktu,
dokonaniu wyboru dostawcy na
podstawie jakości sensorycznej proponowanych przez niego surowców,
porównywaniu produktów własnych
z analogicznymi produktami konkurencyjnymi,

badaniach neutralności sensorycznej
opakowania w odniesienia do produktu
bądź wpływu rodzaju opakowania na
trwałość pieczywa.

Po co badać?
Na to pytanie należy odpowiedzieć: dla
kontroli lub podniesienia jakości produktów, dla zwiększenia konkurencyjności, dla
oszczędności. Tak silne argumenty powodują, że zainteresowanie producentów
badaniami sensorycznymi ciągle rośnie.
Obecnie większość znaczących firm dysponuje w swoim zakładzie odrębną pracownią sensoryczną z panelem sensorycznym.
Mniejsze firmy również coraz częściej
uświadamiają sobie, że ograniczenie się do
własnych rutynowych ocen organoleptycznych gotowego produktu nie wystarczy,
by utrzymać się na rynku. Chcąc dogonić
konkurencję, zlecają badania sensoryczne
swoich produktów laboratoriom zewnętrznym, które posiadają akredytację PCA na
tego rodzaju badania.
Najprostsze badania sensoryczne ograniczają się do określenia, czy badany
produkt jest, czy nie jest zgodny z odpowiednią normą bądź specyfikacją. Takie
laboratoria w zakresie swoich usług mają
również szkolenia z zakresu analiz sensorycznych, podczas których sprawdzana
jest wrażliwość sensoryczna uczestników.
Ponieważ organizowanie własnego panelu
sensorycznego jest dość pracochłonne
i czasochłonne, mniejsze firmy coraz częściej korzystają właśnie z tej usługi.
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Konrad Grudziński

Produkcja jagodzianek
– tradycyjnie i konkurencyjnie

Pełna automatyzacja linii Easyline firmy
FRITSCH ma zapewnić ekonomiczną, stabilną i powtarzalną produkcję różnorodnego
asortymentu. Poprawia również komfort
pracy, odciążając piekarzy z wielu czasochłonnych czynności.

Dzisiaj o sukcesie niemal każdej firmy decydują w większości dwa czynniki: jakość i cena. O ile ten pierwszy
czynnik jesteśmy w stanie zagwarantować w produkcji ręcznej, o tyle drugi jest już nieosiągalny. Dlatego
warto poszukać rozwiązań, które umożliwią produkcję wysokiej jakości wyrobów w niskiej cenie.

Postanowiliśmy sprawdzić, w jakim stopniu
zautomatyzowana linia produkcyjna pozwala
obniżyć koszty produkcji i co decyduje o powtarzalnej, wysokiej jakości w ten sposób produkowanych jagodzianek.
Wybór linii produkcyjnej nie był przypadkowy.
Założyliśmy, że ma to być szybka i profesjonalna linia, oferująca szeroką gamę asortymentu
(jagodzianki, drożdżówki, pizze, paszteciki,
makowce, strucle, rogale i wiele innych), której
procesy produkcyjne można w pełni zautomatyzować. Produkcję 2000 szt. jagodzianek na
godzinę przetestowaliśmy na linii typu Easyline
niemieckiej firmy Fritsch.

Proces produkcyjny
Produkcja na linii typu Easyline wymaga wcześniejszego przygotowania wszystkich niezbędnych surowców oraz wyposażenia niezbędnego
w czasie produkcji, tj. blachy, wózki itp.

na skróty
Proces produkcyjny jagodzianek na linii
zautomatyzowanej Easyline firmy Fritsch
Zestawienie kosztów produkcji ręcznej
i produkcji zautomatyzowanej
Koszty leasingu na 3 i 5 lat
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Wspomniana produkcja wysokiej jakości produktów sprzedawanych w niskiej
cenie jest możliwa jedynie poprzez
zwiększenie wydajności produkcji, ponieważ
z wszystkich czynników kosztotwórczych tylko
ten możemy zmienić. Na pozostałe koszty
(np. koszt surowców, prądu, pensje czy koszty
logistyczne) nie mamy wpływu lub ich zmiana
jest minimalna. Aby sprostać temu zadaniu,
konieczna jest inwestycja w nowe maszyny, gdyż
wyłącznie za ich pomocą możliwa jest częściowa
lub całkowita automatyzacja produkcji, a tym
samym – zwiększenie wydajności produkcji czy
poprawienie jakości wyrobów.
Zanim przystąpimy do miesienia
ciasta, należy uzbroić linię w konieczne
oprzyrządowanie. W skład oprzyrządowania wchodzą: noże wzdłużne,
nóż poprzeczny (gilotynowy), moduł
składający – zawijający ciasto w gotowe jagodzianki, nadziewarka, która
będzie nadziewać ciasto nadzieniem
jagodowym. Mając w ten sposób skonfigurowaną linię, można zacząć przygotowywać ciasto. W momencie kiedy
ciasto będzie gotowe, należy podzielić
je na kęsy o wadze ok. 6-8 kg i zacząć
produkcję.
I etap – wałkowanie ciasta
System produkcji na linii Easyline bazuje na technologii ciasta rozwałkowanego. Oznacza to, że wszystkie wyroby,

Niezbędne
wyposażenie do
produkcji jagodzianek
miesiarka do ciasta
wałkowarka do ciasta – może być
ręczna, zalecana komputerowa
linia Easyline z odpowiednim
oprzyrządowaniem
garownia
piec

jakie produkowane są na linii, powstają
na bazie wcześniej rozwałkowanego
ciasta. Proces wałkowania w zakładach
rzemieślniczych jest realizowany za
pomocą wałkownicy, najczęściej wyposażonej dzisiaj w sterowanie komputerowe, np. typ rollfix 600/650, lub
za pomocą systemów do wałkowania
zautomatyzowanego, np. Multiline 700,
przeznaczonych dla dużych zakładów
produkcyjnych lub przemysłowych.
Na rynku można spotkać wiele typów
wałkowarek do ciasta – począwszy
od prostych ze sterowaniem ręcznym,
a skończywszy na zaawansowanych
technologicznie urządzeniach, które
oprócz samego wałkowania potrafią
dostosować metodę wałkowania do
rodzaju ciasta, a nawet wskazywać
osobie obsługującej, co ma robić.
Wałkownice rollfix firmy Fritsch spełniają właśnie te kryteria, dzięki czemu
praca na nich jest przyjemna, wydajna
i, co najważniejsze, jakość wałkowanego ciasta jest najwyższej jakości.
Wałkowarki wyposażone w sterowanie
komputerowe są przeznaczone przede
wszystkim do współpracy z liniami ze
względu na szybkość działania i prosto-

tę obsługi. Wystarczy wybrać wcześniej
zapamiętany
program
wałkowania,
napisany dla danego produktu, i proces
wałkowania przebiega automatycznie,
uwzględniając rodzaj ciasta, końcową
grubość wałkowania i formę odbioru, np.
ciasto zostanie automatycznie nawinięte
na wałek.
W zależności od wagi jagodzianki, jaką
powinna mieć po wypieczeniu, ciasto drożdżowe musi być wałkowane na grubość
pomiędzy 3,0 a 4,5 mm. Jeżeli przyjmiemy, że długość jagodzianki będzie ok. 12
cm, to jej waga będzie się wahać pomiędzy 100 g a 140 g. W naszym przypadku
ciasto miało grubość końcową 3,0 mm.
II etap – produkcja na linii
1. Po rozwałkowaniu ciasto zwinięte na
wałek przenoszone jest ręcznie na początek linii, na tzw. kalibrator (fot. 1). Kalibrator ma za zadanie nadać ciastu ostateczną
grubość (ciasto przechodzi jeszcze raz
przez walce, których odstęp ustawiany
jest w [mm]) oraz łączyć poszczególne
fot.

3. Następnie na każdy pas ciasta nakładane
jest nadzienie jagodowe. Ilość nadzienia
jest zależna również od wielkości produktu. Nadzienie nakładane jest punktowo
(fot. 3), przy czym ilość punktów jest
nastawiana w sterowaniu komputerowym
linii. Dla standardowej wielkości jago-

fot.

3

dzianki o wadze 100-110 g konieczne są 4
punkty. Pomiędzy nadzieniami jest zachowany odpowiedni odstęp, umożliwiający
pocięcie poprzeczne jagodzianek w sposób
czysty, gwarantujący, że nadzienie zawarte
w produkcie nie wypłynie na zewnątrz.
4. Kolejną czynnością jest składanie.
Nadziane ciasto jest automatycznie składane za pomocą modułu składającego
fot.

4

1

pasy ciasta w jedną całość, dzięki czemu
zapewniamy ciągłość produkcji i unikamy
strat związanych z odpadami.
2. Po przejściu przez kalibrator ciasto jest
cięte nożami wzdłużnymi (fot. 2), umieszczonymi w stacji tnącej, na określoną szerokość, dostosowaną do wielkości produktu.
fot.

2

fot.

5

(fot. 4, 5), który podobnie jak ręka składa
ciasto i zamyka w nim nadzienie.
5. Powstały w ten sposób „zwój” ciasta
z nadzieniem musi zostać pocięty na
gotowe jagodzianki (fot. 6). Do tego służy
gilotyna, w której są instalowane narzędzia umożliwiające cięcie ciasta w różne
formy i kształty. Na nasze potrzeby został
zastosowany specjalny nóż tnący, który

fot.

6

jednocześnie zamykał końce jagodzianek.
Jest to bardzo istotne, gdyż jagodzianki
w tradycyjnej formie są zamknięte z każdej
strony. Długość cięcia jest ustawiana na
sterowaniu komputerowym linii – tu
120 mm. Zastosowane narzędzie w postaci noża gilotynowego jest tańszą, ale za to
bardziej pracochłonną metodą produkcji
jagodzianek, których ostateczny kształt
przypominać będzie formę owalną.

Zalety produkcji na linii
wysoka wydajność (niskie koszty
produkcji) – patrz kalkulacja poniżej
zwiększenie konkurencyjności na
rynku
bardzo duża powtarzalność kształtu i
wagi (poprawa jakości)
płynna skalowalność wielkości
produktu tzn. wagi, wymiarów, kształtu
łatwa obsługa
możliwość zrobienia produkcji
zaledwie za pomocą 3 osób
niezawodność w działaniu
oszczędności na cieście wynikające z
utrzymania stałej wagi produktów
samofinansowanie się inwestycji
(linii) – warunek ten spełniony jest od
pewnego poziomu produkcji
Wady stosowania linii produkcyjnej
- konieczność inwestycji
- konieczność dostosowania się do zmiany technologii z ręcznej na maszynową
(szkolenia personelu)
Parametry wydajnościowe linii
- liczba osób obsługujących linię: 3
- liczba rzędów produkcyjnych: 4
- wydajność linii (4-rzędowej):
2000 szt./h *
* przy założeniu: przesuw taśmy 1m/min, długość
wyrobów 120 mm, linia pracuje ciągle.

MistrzBranzy.pl
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Efektywne zarządzanie

automatyzacja

artykuł promocyjny

Ryszard Talarczyk, NEO-TECH
Dla uzyskania kształtu owalnego w sposób
całkowicie automatyczny zalecane jest
zastosowanie sztancy, która idealnie odwzoruje żądany kształt. Wadą tego rozwiązania
jest to, że powstaje niewielka ilość resztek
ciasta (ok. 3-5%).
6. Gotowe jagodzianki odkładamy na blachy.
Jagodzianki możemy odłożyć dokładnie
tak, jak zostały pocięte – wtedy uzyskamy
fot.

7

Założenia przyjęte do kalkulacji rentowności zakupu linii FRITSCH
wydajność linii
koszt pracownika/h
liczba dni w miesiącu
czas sprzątania linii
liczba osób zatrudnionych do sprzątania

opis

2000 szt./h
15,63 zł = 2 500 zł brutto
25
30 min
1
produkcja ręcza

produkcja na linii

3000 szt.
4
8,0 h
94 szt./h

3000 szt.
3
1,5 h
664 szt./h

500 zł

78,31 zł

dzienna ilość produkcji drożdżówek
liczba osób zatrudnionych przy prod. drożdżówek
czas produkcji 3000 szt. drożdżówek
wydajność 1 osoby/h
całkowity koszt dzienny produkcji drożdżówek
kształt prostokątny (fot. 7). Możemy też
nadać im swoisty kształt poprzez ręczne
podwinięcie rogów pod jagodziankę w trakcie odkładania. W ten sposób uzyskamy
tradycyjny kształt jagodzianki! Wyprodukowane w ten sposób jagodzianki ważyły
90-95 g. Do tej wagi należy doliczyć jeszcze
dekorację w postaci kruszonki.

Jagodzianki w wersji mini
Ze względu na fakt, że klienci coraz chętniej
sięgają po wyroby małe (często sprzedawane na wagę), na linii można w bardzo
prosty sposób zrobić mini-jagodzianki.
Jedyną zmianę, jaką należy wprowadzić,
to zredukować ilość punktów nadziewania
z 4 na 1 oraz długość cięcia z 120 mm
na 70 mm. Wówczas linia automatycznie
będzie podawać tylko jeden punkt z nadzieniem jagodowym i ciąć odpowiednio krótsze wyroby. Tu również mamy możliwość
odłożenia produktów bezpośrednio na
blachę lub podwinięcia rogów pod spód,
dzięki czemu uzyskamy piękną, okrągłą
bułeczkę – niemal taką jak z typowej dzielarko-zaokrąglarki do bułek, z tą różnicą,
że nasz produkt posiada w środku nadzienie. Bułeczki jagodowe mają wagę 30-40
g, w zależności od grubości ciasta i ilości
nadzienia.

Produkcja ręczna kontra zautomatyzowana – wydajność i koszty
Teraz najwyższa pora podliczyć koszty i sprawdzić wydajność zarówno
w ręcznej produkcji jagodzianek, jak
i zautomatyzowanej. Najlepiej obrazuje to
zestawienie w formie tabelarycznej.
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(pensje pracowników + koszt sprzątania)

zysk miesięczny z produkcji na linii

10 542,19 zł

(500 zł - 78,31 zł) x 25 dni

4,20 zł
75 000,00 euro
3%

leasing 3 lata
koszt całkowity oprocentowania
koszt całkowity linii w całym okresie leasingu
rata leasingowa w euro
rata leasingowa w zł
Aby pokryć I ratę, trzeba robić dziennie ok.
Zysk miesięczny na linii po pokryciu kosztów leasingu

Piekarze przyznają, że modernizacja pieców ceramicznych RRK rozwiązuje problem wydzielania się
sadzy, a co najważniejsze – podnosi jakość wypiekanych produktów. Czy można równocześnie działać
ekologicznie, oszczędnie i bezpiecznie?

Uproszczony sterownik, który dość łatwo można obsługiwać i naprawić
w razie awarii.
Efektywne spalanie i obniżenie kosztów. Przejście z ekogroszku na
groszek lub miał to obniżenie kosztów o 200-300 zł na tonie.
Ogrzewanie piekarni kotłami wyposażonymi w nowe palniki.
Ogień w palniku utrzymywany jest w cyklu ciągłym. Piec nie ulega
naprężeniom, łatwo uzyskuje i kumuluje ciepło.

koszt leasingu
kurs 1 euro
koszt linii [netto]
oprocentowanie roczne leasingu

STOP sadzy!

6 750,00 euro
81 750,00 euro
2 270,83 euro
9 537,50 zł
2839 drożdżówek
+1 004,69 zł

Pierwszy rok eksploatacji palnika pokrywa koszty zakupu i montażu!
Palnik nowej generacji bez problemu potrafi spalać węgiel, groszek
brunatny, jak i groszek „rosyjski” dostępny na niektórych składach
opałowych, który cenowo konkuruje z naszym krajowym.

leasing 5 lat
koszt całkowity oprocentowania
koszt całkowity linii w całym okresie leasingu
rata leasingowa w euro
rata leasingowa w zł
Aby pokryć I ratę, trzeba robić dziennie ok.
Zysk miesięczny na linii po pokryciu kosztów leasingu

11 250,00 euro
86 250,00 euro
1 437,50 euro
6 037,50 zł
2 279 drożdżówek
+4 504,69 zł

Z powyższej kalkulacji wynika, że jeżeli zakład produkcyjny robi dziennie ok. 3000 szt.
jagodzianek (lub innych drożdżówek), to jest to wystarczająca ilość, aby z oszczędności,
które wynikają jedynie z krótszego czasu pracy oraz mniejszej liczby osób zatrudnionych
do produkcji, pokryć ratę leasingową urządzenia o wartości 75 000 euro netto. W kalkulacji
nie zostały uwzględnione pozostałe czynniki, które dodatkowo wpływają na polepszenie
rentowności tej inwestycji:
oszczędności na cieście – produkty nie są przeważane (oszczędność min. 5% ciasta),
możliwość zrobienia dodatkowej produkcji bez konieczności zatrudniania dodatkowych
osób!!! Wystarczy, że linia będzie pracować np. 1 godz. dłużej, a powstanie dodatkowo
ok. 2000 jagodzianek,
polepszenie jakości – produkty są zawsze tej samej wielkości.
Wszelkich informacji na temat kalkulacji, organizacji produkcji oraz możliwości
produkcyjnych linii Fritsch udziela Adam Soroka,
tel. 602 595 554 lub e-mail: adam.soroka1@gmail.com
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Modernizacja pieców ceramicznych RRK na terenie całego kraju
EKOLOGICZNIE

OSZCZĘDNIE

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

BEZPIECZNIE
Zakład Doświadczalno-Produkcyjno-Usługowy
„NEO-TECH” Ryszard Talarczyk
ul. Brynicy 22
40-358 Katowice-Szopienice
Tel. kom. + 48 608 707 330
mail: neotech@op.pl
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mgr Anna Szymańska

Mikrobiologia pod stałą kontrolą
Obróbka termiczna oraz niska aktywność wody skutecznie ograniczają rozwój niekorzystnej mikroflory w produktach piekarskich czy cukierniczych. Wystarczy jednak niska higiena produkcji (np. brudne
powierzchnie produkcyjne i narzędzia, chory personel), niska jakość surowców, a także niewłaściwe
przechowywanie, by produkty te stały się źródłem problemów.
Najczęstszą przyczyną problemów
są pleśnie i drożdże, w mniejszym
stopniu bakterie. Grzyby pleśniowe są
wszechobecne w środowisku i cechuje je łatwe
rozprzestrzenianie się. Przy wysokiej koncentracji
zarodników w powietrzu hal produkcyjnych szybko i łatwo dochodzi do zanieczyszczenia żywności.
Zarodniki pleśni mogą również w sporadycznych
przypadkach przeżywać obróbkę cieplną, co może
mieć miejsce np. w silnie zakażonych mąkach.

Pleśnie i ich mikotoksyny
Pleśnie, rosnąc, wytwarzają szereg różnych enzymów odpowiedzialnych za rozkład składników
żywności oraz przyczyniają się do powstawania
barwnych plam na powierzchni. Najbardziej
niebezpieczne są jednak metabolity wtórne, tzw.
mikotoksyny.
Toksyny te wytwarzane są najczęściej przez grzyby należące do rodzajów: Aspergillus, Penicillium
i Fusarium. Związki te charakteryzują się dużą
odpornością na działanie czynników środowiskowych, takich jak wysoka temperatura. Mikotoksyny wykazują również właściwości rakotwórcze
i mutagenne, a ich szkodliwe działanie stwierdza
się nawet w przypadku występowania w niewielkich stężeniach.
Biosyntezę mikotoksyn przez pleśnie stymuluje
obecność w środowisku mikroelementów takich
jak: cynk, żelazo i molibden. Znaczenie ma także
temperatura. Optymalny zakres to 13-42°C.
Ważnymi parametrami są także wysoka wilgotność, pH w granicach 2,6-6,0 oraz dostępność
tlenu. Wytwarzanie mikotoksyny stymulują także

na skróty
Pleśnie, drożdże oraz bakterie – krótka charakterystyka
Metody oceny stopnia zanieczyszczenia
mikrobiologicznego w zakładach produkcyjnych
Minilaboratorium – przegląd urządzeń i preparatów
do samodzielnej oceny czystości w piekarni czy cukierni
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glukoza i sacharoza jako bogate źródła
węgla i azotu.

Drożdże lubią cukier
Produkty o wysokiej zawartości cukru
ulegają głównie zepsuciu na skutek
rozwoju drożdży osmotolerancyjnych
z rodzaju Zygosaccharomyces, np.
Zygosaccharomyces rouxii, Zygosaccharomyces balii, a także drożdży
z rodzaju Schizosaccharomyces lub
Saccharomyces, które mogą rozwijać
się nawet w 60%. roztworze cukru.
W wyrobach cukierniczych grzyby te
przyczyniają się do pękania i kruszenia
mas waflowych, a także cukierków
likworowych.
Natomiast
enzymy
sacharolityczne, wytwarzane przez
te drobnoustroje, powodują rozkład
cukru z wytworzeniem znacznych ilości
dwutlenku węgla i alkoholu. Drożdże
osmotolerancyjne mogą rozwijać się
w środowisku o stężeniu cukru dochodzącym do kilkudziesięciu procent,
aw 0,6 oraz pH 2,0.

Za co odpowiadają bakterie
Rozwój bakterii negatywnie wpływa na
produkt, powodując jego rozkład, a to
z kolei wpływa na obniżenie wartości
odżywczej i organoleptycznej. Produkty skrobiowe, w tym pieczywo, ciasta
i ciastka, są zanieczyszczone głównie
przez bakterie przetrwalnikujące z rodzaju Bacillus, np. Bacillus subtilis, B.
licheniformis, B. pumilus oraz B. cereus,
których spory przeżywają wysokotemperaturową obróbkę cieplną.
W sprzyjających warunkach środowiskowych, np. podwyższonej wilgotności oraz temperaturze, dochodzi
do kiełkowania przetrwalników i rozwoju komórki bakteryjnej. Rosnące
bakterie zaczynają syntezować duże

ilości amylaz, powodując śluzowacenie.
Zjawisko to pojawia się zwykle 1-2 dni
po wypieku. Miękisz rozciąga się w długie
nitki, a barwa zmienia się na popielatą lub
żółtobrązową. Zapach staje się nieprzyjemny. Bakterie powodujące ciągliwość
najlepiej rozwijają się przy pH zbliżonym
do 7 i temperaturze 35-40°C. Produkty
skrobiowe podlegają również zepsuciu pod
wpływem bakterii fermentacji mlekowej,
które wytwarzają kwasy organiczne oraz
dwutlenek węgla z węglowodanów. Do
najczęściej izolowanych gatunków należą: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus
curvatus oraz Lactobacillus casei. Zakażone produkty charakteryzują się nieprzyjemnym kwaśnym smakiem i zapachem.
Z kolei bakterie z rodzaju Leuconostoc,
podobnie jak Bacillus, również powodują
śluzowacenie na skutek syntezy dekstranu z sacharozy.
Bakterie są również przyczyną przebarwień. Przykładem jest Serratia marcescens, która powoduje powstawanie
czerwonych plam (przypominających
krew) w wyniku syntezy barwnika prodigiozyny. Bakteria ta dobrze rozwija się w
temperaturze 25°C, powodując jednocześnie rozkład cukrów i białek.

Profilaktyka
Zapobieganie mikrobiologicznemu zanieczyszczeniu produktów spożywczych
powinno polegać przede wszystkim na
kontroli czystości powierzchni oraz sprzętu (np. metoda ATP, płytki kontaktowe),
a także systematycznym pomiarom
jakości powietrza wewnątrz zakładów
produkcyjnych. Ważne jest, aby nie
dopuszczać do nagromadzenia się zanieczyszczeń na powierzchniach, z którymi
często styka się żywność. Ponadto warto
stale kontrolować jakość dostarczanych
do zakładu surowców.

Gdzie wzrok nie sięga…
Monitoring środowiska produkcji
Kontrola powierzchni - luminometr HY-LITE® 2
System Hy-Lite® 2 pozwala uzyskać obiektywny
pomiar jakości procesu mycia we wszystkich
miejscach przetwarzania produktu.
Wykorzystywany jest do kontroli czystości
powierzchni, popłuczyn, jak również opakowań.
ZALETY
- natychmiastowe i wiarygodne wyniki
- kontrola powierzchni i popłuczyn
- prosty w użyciu
- całkowicie przenośny
- efektywny system zarządzania danymi
(TREND 2)

Próbnik powietrza Mas 100® Eco
Próbnik powietrza MAS-100 Eco® pozwala
dokładnie ocenić ryzyko skażeń
mikrobiologicznych powietrza w zakładach
produkujących żywność, napoje i kosmetyki.
ZALETY
• zapewnia uzyskanie dokładnych i
powtarzalnych wyników
• prosty w obsłudze i programowaniu
• oszczędny (współpracuje ze
standardowymi płytkami Petriego)
• wszechstronny w zastosowaniu

Płytki odciskowe Envirocheck®
Przeznaczone do
wykrywania i oznaczania
liczby drobnoustrojów,

drożdży i pleśni oraz
Enterobacteriaceae
na powierzchniach
produkcyjnych.
Zawarte neutralizatory
inaktywują działanie środków
myjących.

Merck Millipore is a division of

Profesjonalne formowanie

Kulisy produkcji
minilaboratorium

Minilaboratorium na różną kieszeń
Producenci
profesjonalnych
urządzeń do kontroli zanieczyszczeń w zakładach branży
spożywczej oferują coraz więcej produktów do samodzielnej i prostej obsługi, a
także o różnym stopniu zaawansowania
technologicznego. Ocena stanu higienicznego obejmuje najczęściej badanie w
kierunku: ogólnej liczby drobnoustrojów,
drożdży i pleśni, Staphylococcus aureus,
Escherichia coli, Listeria monocytogenes. Badania prowadzi się 3 różnymi
metodami:
I Metoda odciskowa – jest stosowana do oceny stopnia zanieczyszczenia
mikrobiologicznego powierzchni gładkich
o regularnych kształtach, takich jak:
powierzchnie produkcyjne, opakowania,
folie, wieczka itp. Płytki odciskowe, w
zależności od składu pożywki, są przeznaczone do oznaczania różnych grup drobnoustrojów. Do powierzchni, na których

znajdują się inhibitory wzrostu mikroorganizmów, np. po procesie dezynfekcji
środkami chemicznymi, rekomendowane
jest użycie pożywek zawierających czynniki inaktywujące najczęściej stosowane środki dezynfekcyjne. Do tego typu
neutralizatorów należą: lecytyna, Tween
80, histydyna czy tiosiarczan sodowy.
II Metoda wymazów – stosuje się do
oceny zanieczyszczenia mikroorganizmami powierzchni płaskich lub wypukłych.
W celu pobrania próbki wykonuje się
wymaz z badanej powierzchni wymazówką, tamponem z waty lub gąbką. Pobraną
próbkę przenosi się do jałowego płynu do
wymazów. Uzyskaną zawiesinę posiewa
się na płytki z odpowiednią pożywką
selektywną.
Alternatywnie
pobraną
próbkę można przenieść bezpośrednio
do pożywki selektywnej zawierającej
indykator, który umożliwi wykrycie
obecności specyficznego drobnoustroju.

Po inkubacji zmiana zabarwienia
świadczy o obecności określonego
mikroorganizmu. W ten sposób można
wykrywać takie bakterie jak: Listeria
spp., Salmonella spp., bakterie grupy
coli, Escherichia coli.
III Metoda bioluminometrii polega
na oznaczeniu stężenia ATP, związku
obecnego w każdej żywej komórce
oraz materiałach biologicznych. Pomiar
ATP informuje o ilości obecnego zanieczyszczenia poprzez liczbową wartość
tzw. umownych jednostek luminescencyjnych (RLU). Czas wykonania całego
badania wynosi zaledwie kilka minut, co
pozwala na natychmiastowe podjęcie
ewentualnych działań korygujących.
W zależności od wyżej wymienionej metody dobierzemy odpowiedni sprzęt do wykonania samodzielnych badań.

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

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

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

Ponad 100 ustawień
Płytki odciskowe
W zależności od zastosowania wyróżniamy
płytki odciskowe:
do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów, np. TSA Agar (Sterbios), Envirocheck®
TVC (Merck), TSA Agar (Biomed),
do oznaczania liczby drożdży i pleśni, np.
Sabouraud Glucose Agar + chloramfenicol
(Sterbios), Agar Sabouraud z 4% dekstrozą
+ chloramfenikol (Merck),
do oznaczania liczby Enterobacteriaceae,
np. MacConkey Agar (Sterbios), Envirocheck® E (Merck),
do oznaczania liczby gronkowców chorobotwórczych, np. Baird Parker Agar (Sterbios)
– temperatura inkubacji: od 30°C (pleśnie,
drożdże) do 37°C (ogólna liczba drobnoustrojów)
– czas inkubacji: od 2 dni (ogólna liczba
drobnoustrojów) do 5 dni (pleśnie, drożdże)
– warunki przechowywania: 2-8°C
– zawartość opakowania 12-20 szt.
(w zależności od producenta)
cena: 2-5 zł za płytkę
(w zależności od producenta)
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Minicieplarki (mini-inkubatory)
– przeznaczone do inkubacji małej liczby płytek
zakres działania: 25-45°C
pojemność od 5-23 l
waga: od 1 kg do 13 kg
dokładność ±1°C
cena: 1500-2700 zł

Monitoring czystości – ATP
zalety:
szybkość pomiaru od kilku do
kilkudziesięciu sekund,
wykonanie analizy poza laboratorium,
prawie w każdych warunkach (małe,
przenośne aparaty),
dostępność gotowych zestawów,
poręczne narzędzie monitoringu w
ramach systemu HACCP – bezpośrednia
interpretacja wartości w danych punkcie
pomiaru.
wady:
test niespecyficzny, tzn. nie rozróżnia
rodzajów materiału biologicznego
wykorzystanie metody do oznaczania
zawartości ATP mikrobiologicznego

w żywności wymaga przygotowania
próbki, tzn. usunięcia z niej ATP komórek eukariotycznych, które zawierają
nawet do tysiąca razy więcej ATP niż
komórki prokariotyczne.
Uwaga !!!
W około 5% przypadków oznaczeń,
przy niskich odczytach poziomu
ATP, w porównywalnych posiewach
metodą płytkową wyrasta stosunkowo duża liczba kolonii. Może to
być spowodowane obecnością na
badanej powierzchni przetrwalników,
które nie zawierają ATP i w związku
z tym dają wynik negatywny w luminometrze.
cena: 4000-12 000 zł (w zależności od producenta)

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

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

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

Kulisy produkcji

Kulisy produkcji

dekoracje

dekoracje

Koronki krok po kroku
Szukając inspiracji, możemy natknąć się na rozwiązania mające swoje korzenie w kulturze ludowej. Ażurowe
dzieła sztuki, czyli mozolnie plecione nitki, stały się inspiracją do stworzenia techniki dekoracyjnej tortów,
ciast, lodów, a nawet pieczywa. Dowiedz się, jak wykonać koronki i na co zwrócić szczególną uwagę.
masy, po czym odwracamy matę
wzorem do stołu. Za pomocą skrobki
dekoracyjnej przytrzymujemy już
wyjętą masę SugarVeil i delikatnie
przesuwamy matę silikonową o kilka
centymetrów. Czynność tę powtarzamy do całkowitego wyjęcia masy
z maty.

Dzień wcześniej przygotowujemy masę SugarVeil. Do 142 g
proszku wlewamy 125 g wrzącej
wody. Całość mieszamy, tak aby proszek
wchłonął wodę, i ubijamy na wysokich
obrotach przez 4 minuty. Po ubiciu naczynie z masą przykryć folią. Przechowywać
w naczyniach metalowych lub szklanych.

9. Za pomocą nożyczek możemy
wycinać z gotowej masy elementy
dekoracyjne.

Wykonanie koronek:
1. Bezpośrednio przed użyciem ręcznie

10. Wykonane dekoracje mogą być

przemieszaj gotową masę przez minutę.
Nałóż porcję na matę silikonową.

malowane barwnikami pyłkowymi
zmieszanymi z alkoholem oraz za
pomocą aerografu. Doskonale trzymają się powierzchni schłodzonych,

2. Za pomocą skrobki dekoratorskiej
rozprowadź masę SugarVeil w każdym
kierunku: wzdłuż, w poprzek i po przekątnej. Gwarantuje to dokładne wypełnienie
formy bez pęcherzyków powietrza. Każdy
ruch wykonuj w sposób ciągły.
3. Gdy forma silikonowa jest już dokładnie wypełniona, za pomocą wilgotnej
szmatki usuń nadmiar masy SugarVeil
ze skrobki dekoracyjnej. Po czym czystą
skrobką jednym ruchem usuń nadmiar
masy z maty silikonowej.
4. Na wszystkich matach SugarVeil,
w celu uzyskania kontrastowego koloru, należy nanieść drugą zabarwioną
warstwę, gdy pierwsza warstwa jest
częściowo ustabilizowana (przy dotknięciu nie klei się do palca).
5. Drugą zabarwioną warstwę SugarVeil
nałóż za pomocą skrobki dekoracyjnej.
Rozprowadź ją cienką warstwą na całym
obszarze maty. Oczyść nadmiar masy,

tworząc około 5 mm margines. Ułatwia
to wyjmowanie masy z maty silikonowej.

6. Pozostaw wypełnioną matę silikonową na całą noc. Jest to zalecana metoda
do stabilizowania masy SugarVeil. Jeśli
wymagany jest szybszy czas stabilizacji
lub wilgotność powietrza przekracza
50%, ułóż wypełnioną matę na blachę
piekarniczą i wsadź do nagrzanego

do 30°C piekarnika. Aby zapewnić
równomierną stabilizację masy, od czasu
do czasu obracaj blachę. Zapiekaj do 50
min. Całość wystudź.

7. W stałej temperaturze pokojowej
oraz wilgotności powietrza 40% masa
SugarVeil stabilizuje się do 3 godzin.

8. Aby wyjąć masę SugarVeil z maty,
należy delikatnie podważyć fragment

Kiedy SugarVeil może
być wyjęty z maty?
Gdy podważymy skrawek masy
SugarVeil z formy, masa jest mocna i
nieciągliwa.
Gdy zagniemy róg maty, masa
SugarVeil łatwo oddziela się od niej.
Masa nie jest lepka w dotyku.

wilgotnych. Gdy powierzchnia jest
sucha, należy zwilżonym wodą palcem
nanieść na dekorację niewielką ilość
wody. Bardzo dobrze prezentuje się
na wyrobach cukierniczych, lodach,
pieczywie itd.
Odwiedź www.youtube.com/sugarveil
aby poznać inne techniki.

Ważne wskazówki
Upewnij się, czy przed użyciem
mata jest całkowicie sucha. Aby
ją wysuszyć, połóż ją na blachę
do pieczenia i wsadź na chwilę do
nagrzanego do 175°C piekarnika.
Zanim nałożysz masę, po wyjęciu
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Kiedy używasz grzebienia dekoracyjnego,
uważaj, aby masa SugarVeil dokładnie wypełniała jego nacięcia. Gwarantuje to uzyskanie
pełnego efektu.
Jeśli chcesz otrzymać fragment wzoru z maty
silikonowej, wypełnij interesujący cię fragment.
Za pomocą delikatnego wilgotnego ręcznika
owiniętego wokół palca usuń nadmiar wypełnienia. Upewnij się, czy mata nie zawiera wilgoci.
Jeśli wypełnioną masą matę lub już wyjętą
z formy masę chcesz użyć później, odwróć matę
(wypełnieniem w dół) lub włóż do worka strunowego. Utrzymuje to plastyczność masy.

z piekarnika pozostaw matę do całkowitego wystygnięcia.

Pamiętaj – matę odrywaj od wzoru, nigdy
odwrotnie.

Aby przyspieszyć schnięcie, matę
z wylaną masą połóż na blachę
i wstaw do piekarnika z temperaturą
maksimum 135°C. Sprawdzaj masę,
aby jej nie przesuszyć. Przed wyjęciem masy z formy doprowadź całość
do całkowitego wystudzenia.

Wypełnione formy i gotowe dekoracje trzymaj z dala od światła słonecznego.
– W temperaturze pokojowej masa pozostaje
dłużej plastyczna oraz znacznie wydłuża się
proces schnięcia wypełnionych form. Zwróć
uwagę na wilgotność powietrza.

Jeśli chcesz użyć ciemnego
barwnika w proszku, należy połączyć
barwnik z suchą mieszanką SugarVeil
przed dodaniem wody.
Gdy korzystamy z barwników
żelowych lub wodnych, należy bardzo
delikatnie przesmarować matę olejem
sojowym. Delikatnym ręcznikiem
należy przetrzeć matę, po czym za
pomocą pędzla ruchem kolistym
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nanosić barwnik. Następnie nanieść masę
SugarVeil. Nie stosować oleju w aerozolu.

Do czyszczenia maty używaj tylko czystej
wody. Nie wolno używać ostrych przedmiotów.
Mata jest odporna na wysoką temperaturę do
350°C. Zawsze podgrzewaj ją na blasze piekarniczej.

Dystrybutor PH Bayard
41-500 Chorzów, ul. Lompy 13
Tel:. 32 241 65 13, 249 32 81
bayard@bayard.pl
www.bayard.pl

MistrzBranzy.pl
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Cukiernicy – technolodzy firmy Prospona
Jerzy Brzozowski i Marek Tomaszek

Muffinki
fot.

Marta Hajda

Cukiernik Piotr Burzawa

Składniki
6 jajek

uniwersalne

160 g cukru pudru
160 g mąki
380 g Frużeliny® wiśnia
380 g Frużeliny® brzoskwinia

To jest podstawowa receptura, która pozwoli stworzyć wiele różnych kompozycji smakowych. Wystarczy podzielić masę na dwie części, dodać
ulubione składniki i przygotować za jednym razem dwa różne rodzaje muffinek. Moje ulubione to muffiny czekoladowo-waniliowe z wiśnią oraz
waniliowe z mandarynką.
Składniki na 8 szt. (8 x 90 g)
170 g tłuszczu płynnego Maestro
150 g mleka
1 jajko (60 g)
150 g cukru pudru
laska wanilii

WskazóWki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

Aby stworzyć dwa smaki muffin, dodaj
do połowy porcji ciasta 25 g kakao, a do
drugiej 25 g mąki.
Masę mieszamy tylko do momentu
ujednolicenia konsystencji!
Babeczki możemy łączyć z dowolnymi
owocami, czekoladą, bakaliami itd.

½ łyżeczki sody

Wykonanie
Olej, mleko, jajko łączymy i mieszamy do
uzyskania jednolitej konsystencji. Dodajemy miąższ z laski wanilii, cukier puder,
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Przygotowanie
Białka ubić na sztywną masę. Żółtka utrzeć z cukrem pudrem, następnie dodać mąkę i ubitą pianę z białek. Delikatnie wymieszać. Workiem
cukierniczym wyciskać 20-centymetrowe krążki na blachę wyłożoną
papierem do pieczenia. Piec 10-15 min w temp. 200°C. Po upieczeniu
każdy krążek zgiąć na połowę, gdy ostygnie środek wyszprycować bitą
śmietaną oraz Frużeliną®. Udekorować.

WSkazÓwki

całość delikatnie mieszamy. Na koniec
dodajemy mąkę przesianą z proszkiem do
pieczenia i sodą. Mieszamy do uzyskania
jednolitej masy.
Gotowe ciasto umieszczamy w papilotkach
(porcja 90 g) i dodajemy owoce.

50 g mąki lub 50 g kakao

eliną®na letnie dni
Piec musi być dobrze nagrzany.
Bitą śmietanę można przygotować z dodatkiem Wsadu owocowego
PROSPONA, uzyskamy wówczas śmietany lub kremy o mocno owocowym naturalnym smaku oraz wyczuwalne w smaku kawałki owoców.
Maksymalne dozowanie wsadów owocowych to 10%.
Do deserów polecamy również inne smaki Frużelin®. Gama aż 11
smaków pozwoli na przygotowanie ciekawych i smacznych kompozycji. Najlepiej sprawdzi się Zestaw do dekoracji PROSPONA, w którym
zamknęliśmy aż 8 owoców kandyzowanych, najczęściej używanych przy

Piotr Burzawa,

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

dekoracji ciast i deserów.

Piekarnia-Cukiernia Buła
MistrzBranzy.pl
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receptura

letnich owocow

SUROWCE

Krem angielski

Syrop do nasączania

0,4 l białego wina półwytrawnego

250 g kremu angielskiego

200 g cukru

100 g białego wina

270 g żółtek
1 cytryna

Letnie owoce – truskawki, maliny, jagody

Ganache z białej czekolady
100 g Provenda white

PRZYGOTOWANIE

50 g śmietany
Mus śmietankowo-winny
500 g kremu angielskiego na winie
900 g bitej śmietany
150 g ganache
30 g żelatyny Provenda
80 g wody
Biszkopt
500 g Eco Trade Delimix
100 g wody
250 g jaj
Żel do dekoracji
250 g wody

Zagotować wino z dodatkiem 100 g cukru i sokiem z cytryny. Pozostałą ilość cukru
utrzeć z żółtkami. Połączyć utarte żółtka z zagotowanym winem. Podgrzać krem
do 85°C i odstawić do schłodzenia. Przygotować ganache: zagotowując śmietanę,
dodać Provendę White. Połączyć krem
angielski z ganache. Przygotować biszkopt,
ubijając wszystkie składniki na wysokich
obrotach do uzyskania puszystej i lekkiej
masy. Wylać ciasto do rantu i upiec w
temp. ok. 180°C. Przygotować mus śmietankowo-winny, delikatnie mieszając ubitą
śmietanę z kremem angielskim. Ustabilizować mus żelatyną. Wychłodzony biszkopt
przekroić w poprzek. Biszkopt nasączyć
syropem. Nałożyć mus z letnimi owocami
oraz następny blat. Przesmarować wierzch
tortu musem. Schłodzić tort. Przesmarować wierzch i boki przygotowanym żelem.
Udekorować świeżymi owocami.

70 g cukru
15-20 g Super Klar

Cukiernik Eco Trade
Daniel Waliszewski

Torcik zbezowy
serkiem mascarpone
Receptura na 4 torciKi 18 cm

sos karmelowy

Ciasto bezowe

120 g cukru

500 g bezy
210 g wody o temp. 40°C

Cukiernik
Krzysztof Wysłucha

Wszystkie składniki wymieszać w maszynie cukierniczej rózgą przez ok. 5 min
na wysokich obrotach. Z ciasta wykonać
8 blatów o średnicy 18 cm. Piec w temp.
150°C przez ok. 30 min i kolejne 30 min
w temp. 100°C.

120 g wody
120 g śmietany 30%
Wodę z cukrem zagotowujemy do złotego koloru. Dodajemy śmietanę i mieszamy do rozpuszczenia. Całość podgrzewamy przez ok. 1 min
w celu zredukowania płynów. Schładzamy.

Krem śmietanKowy z mascarpone
600 g śmietany
500 g serka mascarpone
300 g daktyli
160 g orzechów włoskich
100 g rodzynek namoczonych w rumie
10 g Provenda żelatyna 180 blum

Ubitą śmietanę połączyć z serkiem
mascarpone wlać sos karmelowy
i wymieszać. Do całości dodać
rozpuszczoną żelatynę, całość zamieszać i na koniec dodać pokrojone
wcześniej bakalie.

60 g wody

przygotowanie
Na 4 blaciki bezowe wykładamy po równo krem
śmietanowy z mascarpone. Całość przykrywamy
kolejnymi blatami bezowymi. Wykańczamy Białą
Słodyczą, delikatnie prószymy kakao.
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Cukiernik Eco Trade
Daniel waliszewski

MistrzBranzy.pl
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Kulisy produkcji
trendy

plebiscyt

Aleksandra Medvey-Gruszka

Muffiny

Maszyny i Urządzenia
Trwa kolejny plebiscyt tematyczny. Zabawę kończymy 30 września.

na słodkiej orbicie

Sezon na Lody
Piętrowy, parterowy, okrągły, z muffinami?
Pojawia się o północy i każdy czeka na
niego z niecierpliwością. Kiedyś klasyczny
element każdego wesela, dziś jadalne
dzieło sztuki, które zaskakuje gości.

Efektowne, innowacyjne, przeurocze – te przymiotniki idealnie oddają charakter
tortów wykonanych z małych babeczek lub minitorcików. Proponujmy naszym
klientom ten modny trend, a z pewnością docenią to niezwykle praktyczne
rozwiązanie. Z pewnością dużo łatwiej jest wziąć i obdarować gości słodkimi i pięknymi
babeczkami niż kroić wielkie ciacho na nieskończenie wiele części. Para młoda powinna
jednak otrzymać minitort, aby tradycji wspólnego krojenia pierwszej porcji stało się
zadość. Dla gości stwórzmy urocze babeczki z kremem typu cupcake, muffiny lub
minitorciki, które są idealną kopią tortu pary młodej.

Zagłosuj na www.MistrzBranzy.pl/plebiscyty/
a możesz otrzymać 1 z 12 nagród

Nagrody

x3
x3

x3

x1
1000 szt

F ot. A leksAndrA Medvey-G ruszkA,

wykonAno w

Cukierni izybAr

x2

Firma Erg System

Firma Magorex

ufudowała 3 zestawy

ufundowała:

skrzynek transportowych:
H-110
wym. zew. 600x400x100 mm
Firma PAN Centrum Słodkiej
Dekoracji ufundowała nagrodę
w postaci 1000 sztuk wizytówek
czekoladowych

H-140
wym. zew 600x400x140 mm
H-200

3 zestawy po 5 szt. tac
wystawowych do PRALIN
3 zestawy po 5 szt. tac
wystawowych aluminiowych
tłoczonych - kolor złoty,

Firma Pfahnl
ufundowała 2 polary

wymiar 60x40x2cm

wym.zew. 600x400x200 mm
H-300
wym zew. 600x400x300 mm
H-410
wym. zew. 600x400x410 mm

Sponsorzy nagród
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Nominacje w kategoriach

Nominacje w kategoriach

Przygotowanie ciasta

Ubijaczki planetarne Miesiarka spiralna
Bear-VariMixer
Diosna sPV 240
Hert Akcesoria

Geth

wyPieK

wyPosażenie

Ubijaczki
escHer serii PM

wałkowarka
eUroMatic

Piec rurowy
leonarDo

wB-152 wózek do
bułek

Geth

colUMBUs - piece wózek 18 półkowy
gazowe lub olejowe Lebo

Hert Akcesoria

Hi-Tek

Winkler Wachtel

Ultra Power

Maszyna do
produkcji ciastek
Domina i60 + cD

coMPact - piece
obrotowe gazowe
lub olejowe

Piccolo - piece
modułowe
elektryczne

Winkler Wachtel

Winkler Wachtel

system automatycznego załadunku pieców wsadowych Miwe athlet

Piec piekarniczy
obrotowy
Galileo 108 c

taca wystawowa
aluminiowa na
praliny kolor złoty

Hi-Tek

Magorex

Krajalnica taśmowa reX Kt-w oraz
stacja pakunkowa

Zestaw krojącopakujący MHs +
HartMann

Masz Gliwice

Hert Akcesoria

ForMowanie
Miesiarka spiralna
z dzieżą wyjezdną
sMr350

Maszyna
do produkcji
kremów MK

Masz Gliwice

Mech-Masz

rozrost
ciasta

Komora mroźniczo-garownicza
Miwe gVa
Geth

Intertech

Dzielarko-zaokrąglarka do
bułek i pączków
Dr-roBot²

Maszyna stołowa
do produkcji
ciastek Domina itD
Intertech

Hi-Tek

Winkler Wachtel
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Komora garownicza aeroMat

Dzielarka ciasta
sliM

Winkler Wachtel

Hi-Tek

Magorex

stojak na cupcake
- 3 piętra
Magorex

Blacha piekarska
wzmocniona
Lebo

Geth

Zapraszamy do głosowania!
Zabawę kończymy
30 września.

automat chłodniczo-garowniczy
coPro

Blacha aluminiowa
na cupcake

Szczegółowe opisy
produktów dostępny na:
www.MistrzBranzy.pl/
/plebiscyty/pokaz/id/6

KroJenie
i PaKowanie
Krajalnica
Jac FUll
Geth
MistrzBranzy.pl
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Kulisy produkcji

wyniki plebiscytu

prosto z rynku

Sezon na Lody

Niepyląca mąka Tip-Top® UlTra cleaN

Kolejny plebiscyt Mistrza Branży rozstrzygnięty. Czas na podsumowania i nagrody…
Poniżej prezentujemy zwycięskie produkty w poszczególnych kategoriach, które uzyskały najwięcej głosów.

Urządzenia
I miejsce – ES System K Sp.z o.o. za Witrynę na lody Limosa
II miejsce – Mini Melts Polska za Maszyny wendingowe Mini Melts
III miejsce – Lodmar za Maszyny do lodów typu Świderek – Taylor 8756

Lody/Wafle
I miejsce – Kames za Lody
bez cukru z bazami „G” MEC3

Oferowane przez Kampffmeyer Food Innovation GmbH innowacyjne
rozwiązanie Tip-Top® Ultra Clean to enzymatycznie nieaktywna, zapobiegająca przywieraniu specjalna mąka niepyląca. Ułatwia ona maszynową
i manualną obróbkę ciast, znacznie zmniejszając przywieranie mąki i resztek
ciasta do części maszyn i pozostałych powierzchni. Kampffmeyer Food
Innovation GmbH sprzyja zachowaniu czystości w miejscach produkcji
i zapobiega astmie piekarzy.

II miejsce – Waflex za Wafel Europejski Mały
III miejsce – Mini Melts Polska

KAMPFFMEYER Food Innovation GmbH
Trettaustrasse 32 - 34
21107 Hamburg
Niemcy
www.kampffmeyer.com

za Lody Mini Melts

Witryna na lody Limosa

Maszyny wendingowe Mini Melts

ES System K

Mini Melts Polska

Maszyna do lodów
typu Świderek
– Taylor 8756
Lodmar

Lody bez cukru z
bazami "G" MEC3
Kames

Surowce i półprodukty
II miejsce – Kames za Pasta-krem czekoladowo-orzechowy QUELLA MEC3
III miejsce – Prospona Sp. z o.o. za Wsady owocowe

Wafel
Europejski Mały
Waflex

Oryginalne produkty Pasta-krem
Wsady Owocowe
COOKIES MEC3
czekoladowo-orzechowy Prospona
QUELLA MEC3
Kames
Kames

Lody Mini Melts
Mini Melts

Dekoracje
II miejsce – Prospona Sp. z o.o. za Zestaw do dekoracji – owoce kandyzowane
Dziękujemy firmom, które

III miejsce – Unifine za Topping Mango

iNTerNeTowi zySkUją U maSz-a
Pod adresem www.sklep.
masz.gliwice.pl szybko
i prosto można wyszukać potrzebny
sprzęt z ponad 3000 produktów dla
branży piekarniczej, cukierniczej oraz
gastronomicznej. Ale nie tylko oferta
produktów jest bogata. Dla zachęty
przygotowano bogate programy dla
nowych i stałych klientów.
Wejdź na www.sklep.masz.gliwice.pl i sprawdź, jaki rabat
możesz otrzymać.

I miejsce – Kames za Kuwertury typ „M” MEC 3

zaprezentowały swoje produkty
w plebiscycie, a także naszym
Czytelnikom, którzy oddali

Magorex poszerzył ofertę produktów dla
cukierni o stojak na CupCake.
Stojak wykonany w całości
ze stali nierdzewnej.
Powierzchnia wykończenia: szlif
3 piętra/21 otworów
na CupCake
(o średnicy 6 cm)
Całkowita wysokość
stojaka: 40 cm.

MAGOREX
ul. Pienińska 11
68-200 Żary
tel. 691 671 872
www.magorex.pl

BezpieczNie Tylko w SkrzyNkacH erG
Skrzynka transportowa
Wymiary zewnętrzne: 600 x 400 x 410 mm
Nośność: 35 kg
Pojemność całkowita: 77 dm3
Wymiary wewnętrzne: 560 x 360 x 385 mm

I miejsce – Kames za oryginalne produkty COOKIES MEC3

STojak Na cUpcake

ERG-System SA
ul. Chopina 15
43-170 Łaziska Górne
tel. 32 224 35 20
www.erg-system.pl

reVolTa w piecacH
Nowy opatentowany piec VOLTA produkcji włoskiej
firmy EUROPA s.r.l. znacznie usprawnia pracę
w piekarni.
Piec VOLTA gwarantuje:
– redukcję zużycia paliwa
– wysoką jakość wypieku
– dużą wydajność
– silne zaparowanie
– kompaktowe wymiary (szer. 1,4 m)
– obsługę bez wysiłku fizycznego.

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

HI-TEK, ul. Majerankowa 12,
04-889 Warszawa,
tel./fax 22 812 61 71

swoje głosy!
Zgodnie z regulaminem plebiscytu
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Topping Mango
Unifine

wyłoniliśmy i nagrodziliśmy biorących udział w głosowaniu. Nagrody
zostały wysłane.

cHleB GryczaNo-ceBUlowy 20%
Bez dodatków chemicznych i konserwantów.
Skład: gryka, cebula prażona, mąka razowa, żyto zgniatane,
płatki żytnie, sól, kwas naturalny, otręby żytnie, siemię lniane.

Pfahnl Polska Sp. z o.o.
ul. Drożdżowa 5
30-898 Kraków
tel./fax 12 659 38 12
www.pfahnl.pl, biuro@pfahnl.pl
MistrzBranzy.pl
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Sprzedaż i ekspozycja
dekoracja
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Dekoracyjny haczyk

na skróty
Dekoracja – silny bodziec wywoływania
smaku i… pożądania
Przyciąganie uwagi poprzez ekspozycję

Znaczna część klientów przychodzi do
punktu sprzedaży jedynie po produkty
piekarskie. Dzieje się tak, ponieważ

Wizualizacja smaku
Ile razy zadarzyło Ci się przechodzić
obok restauracji, czując zapach
i aromat serwowanych w niej dań
i produktów? Ta kusząca woń natychmiast powoduje, że czujemy przysłowiowe „burczenie” w brzuchu. Mimo
to, znakomity zapach nie przekłada się
na doznania smakowe. Z drugiej strony, mówi się, że apetyt rośnie w miarę
jedzenia i jedynie dzięki kubkom
smakowym możemy ocenić czy potrawa, którą spożywamy jest smaczna
czy nie. Widząc produkt na sklepowej
półce, a szczególnie produkty cukier-

Specjalne okazje to momenty, gdy klient w szczególny sposób
zwraca uwagę na detale i wymaga od nas perfekcji. Zaliczamy
do nich wszelkiego rodzaju uroczystości rodzinne, jak śluby,
komunie, urodziny czy rocznice, podczas których serwujemy
torty i torciki. Trudno wyobrazić sobie lepsze uwieńczenie
uroczystości niż poczęstunek kawałkiem pysznego, bajecznie
udekorowanego smakołyku. Możemy być pewni, że każdy klient
zadowolony z tortu, który uwieczni ważną uroczystość, przyczyni się do rozreklamowania naszej cukierni. Jeśli jednak zamiast
ozdoby stanie się skazą w podniosłym dniu, będą wiedzieli o tym
wszyscy potencjalni klienci, którzy szykują się do podobnego
zamówienia. Wykorzystajmy to i sprawmy, aby dekoracja stała
się naszą wizytówką i aby pracowała na następne zamówienia
poza granicami naszego sklepu.

Puść wodze… dekoracji
Jeśli do tej pory traktowaliśmy dekorację jako zło konieczne,
spójrzmy na nią przychylnym okiem i wykorzystajmy ją jako
bodziec motywujący klienta do zakupu. Bodziec, który zwiększa
prawdopodobieństwo udanej transakcji. Miejmy świadomość, że
atrakcyjne wykończenie produktu to element, dzięki któremu
zwiększa się sprzedaż, obrót, a więc i przychód. Redukujmy
straty! Niech produkty na półce nie mają czasu się zestarzeć.
Warto wyróżnić się na tle konkurencji i przygotować coś niespotykanego dla klientów. Oryginalna dekoracja to równie atrakcyjny
temat do rozmowy, jak kształt, zapach i smak. Wykorzystajmy
rekomendację zadowolonych klientów – to najtańsza i najbardziej wiarygodna z możliwych forma reklamy.
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Ozdoby na co dzień i na specjalną okazję

Dekoracja ma również wymiar handlowy i jest jednym z ważnych bodźców
motywacyjnych
wykorzystywanych
w marketingu. Jej wykonanie kosztuje
zarówno pracę cukierników, koszty
samych surowców, jak i magazynowanie. Niemniej jednak dekoracja to
inwestycja, która szybko zwraca się
z nawiązką. Dekoracja kusi klienta
i „namawia” do zakupu, dzięki czemu
zwiększa się rotacja produktów w sklepie. Wielu sprzedawców nie bierze
tego pod uwagę, gdy decyduje się na
ekspozycję produktów bez ozdób.

Czy bajeczna dekoracja potrafi sama
sprzedać produkt? Co tak bardzo
wpływa na decyzję zakupową klienta?

Na specjalne okazje

a

Oznacza to, że możemy wyobrazić sobie
piękny zachód słońca, lecz wrażenie zrobi na
nas dopiero malowniczy widok, który ukaże
się nam „na żywo”. Identyczną sytuację
obserwujemy każdego dnia w sklepie, gdy
klienci wpatrują się w półki z produktami.
Zastanówmy się więc, czy klienci są w stanie
ocenić, które ciastko będzie smakowało im
najbardziej? Oczywiście, że nie! Najczęściej
wybierają to, które wygląda najbardziej
apetycznie i smacznie. Faktem jest, że klienci
jedzą oczami! Oznacza to, że udekorowany

Innym kierunkiem w dekoracji jest zastosowanie produktów mniej
znanych klientowi. Wówczas klient chce poznać nowy produkt
oraz jego smak, którego do tej pory nie próbował. Znakomicie
nadają się do tego celu wszelkiego rodzaju żele, polewy, farby
spożywcze oraz kandyzowane barwione owoce. Oczywiście
wśród wszystkich dekoracji najszlachetniejszym surowcem jest
marcepan dający szerokie możliwości dekoracyjne.

m

produkt ma większe szanse sprzedaży niż produkt niewyróżniony. Nawet
skromne ciastko uwieńczone przysłowiową wisienką na torcie w oczach
klienta staje się bardziej kuszące niż
najsmaczniejszy
tort
pozbawiony
atrakcyjnego wykończenia. Dlatego
nasze produkty powinny wyglądać tak
apetycznie, jak tylko to możliwe.

Efektywna (i efektowna) dekoracja to taka, która potrafi wywołać uczucie smaku w ustach. Najprostszym sposobem na przygotowanie dekoracji jest wykorzystanie innych, znanych produktów spożywczych. Najpopularniejsze w czasie sezonu letniego
są oczywiście świeże owoce, lśniące pod cienką warstwą żelu.
Dodatkowym bodźcem wpływającym na zakup jest fakt, że
owoce te dostępne są przez krótki okres czasu, a więc klient
wie, że przy następnej wizycie może już nie dostać tak przygotowanego produktu.

a

Dekoracja to element, który wpływa
na sprzedaż w większym stopniu, niż
jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Wbrew pozorom nie jest to kwestia panującego trendu, chwilowej mody ani innych
powodów, które przychodzą nam na myśl
w pierwszej kolejności. Dzieje się tak, ponieważ statystycznie większość z nas (szczególnie mężczyzn) to wzrokowcy.

Świeże czy kandyzowane?

l

Czy wiesz o ile zwiększysz
obrót,
dzięki
odpowiedniej
dekoracji
produktów? Atrakcyjna dekoracja wpływa na decyzję o zakupie
i zwiększa prawdopodobieństwo sprzedaży.

zaliczamy pieczywo
do
podstawowych
produktów
żywieniowych – produktów
pierwszej
potrzeby.
Wszelkiego rodzaju produkty cukiernicze stanowią tylko
dodatek, który funkcjonuje jako lek
na smakowe zachcianki. Przy prawidłowo funkcjonującym merchandisingu
(działalność marketingowa skupiająca
się na szeroko pojętym znakowaniu
produktów) wszyscy klienci znajdujący się w punkcie sprzedaży są kuszeni
zakupem pięknie wykonanych i udekorowanych ciast, ciastek, pączków
spoglądających z witryny, kuszących
wszystkie zmysły – smaku, węchu
oraz wzroku.

nicze i lodziarskie, nie jesteśmy w stanie ocenić ani jednego,
ani drugiego. Oprócz prowadzenia degustacji (temat został
omówiony w MB 5) pozostaje nam jedynie element wizualny,
działający na ludzką podświadomość, skupiający uwagę, czyli
kolor oraz kształt.

k

k

K

Michał Rusek, www.MarketingDlaCiebie.pl

Sprzedaż i ekspozycja

Sprzedaż i ekspozycja
odpiek sklepowy

odpiek sklepowy

Małgorzata Majdan, GETH

fot.

MIWE

Przyciągnij klienta do swojego sklepu/lokalu
Przepisy ciepłych i łatwych do przygotowania przekąsek z wykorzystaniem MIWE cube FreshFoodSystem. Stworzone specjalnie dla
użytkowników i nabywców systemu MIWE cube.

Zapiekanka
makaronowa „Fenice”

Składniki
(na 15 porcji ok. 10 x 10 cm)
900 g kolorowego makaronu
250 g suszonych pomidorów (w oliwie)
250 g czarnych oliwek (krojone)
Sos
650 g śmietany
650 g mleka
400 g przecieru pomidorowego
650 g jaj

Dekoracja
120 g parmezanu
60 g rukoli
Przygotowanie
Makaron lekko podgotować. Pokroić suszone
pomidory, rozłożyć razem z oliwkami i makaronem na blasze (53 x 32,5, wys. 4 cm). Zmieszać
przecier z mlekiem, jajkami i śmietaną. Wylać
przygotowany sos na makaron.
Piec w MIWE cube:stone, temp. 190°C, moc
grzania 2, ok. 30 min. Wyciąć kawałki o wielkości 10 x 10 cm, ozdobić rukolą i parmezanem.

Wejdź w lukratywny świat odpieku, skromnie i być może tylko z jednym modułem pieca, z czasem rozbudujesz swoją stację...

Piec w wielu kombinacjach…
Obecność ciepłego pieca, przyjemny zapach w punkcie sprzedaży, wyjmowane i układane gorące bułki
w koszach wiklinowych oddziałują na nasze zmysły podświadomie i mocniej niż reklama. Pierwsze
skojarzenie na ten widok to świeżość. Świeże dla wielu ludzi oznacza po prostu to, co jest wypiekane na
oczach klienta i to najlepiej w bogatym asortymencie.
Bułki świeżo wyciągnięte z pieca
w sklepie to już nic rewolucyjnego. Do
charakterystyki odpieku sklepowego
dołączają takie cechy, jak elastyczność (szybka
możliwość zmiany asortymentu), mobilność
(odpiek w wielu różnych miejscach, jak np.
happeningi, imprezy plenerowe). A jeszcze
ważniejsze, by stacje odpieku miały różnorodne funkcje dla szerokiej gamy produktów, od
pieczywa, przez ciastka (croissanty), zapiekanki,
ciepłe przekąski, na pizzy kończąc.

Modułowa stacja odpieku
Firma MIWE, podążając za zmianami w sektorze odpieku sklepowego, stworzyła specjalny
system modułowy, którego największym atrybutem jest elastyczność i perspektywiczność.
MIWE cube: FreshFoodSystem to grupa pojedynczych modułów (piece, stojaki na kółkach,
szafy garownicze i chłodnicze, okapy, cokoły),

na skróty
Mobilne piece do odpieku zróżnicowanego
asortymentu
MIWE cube: FreshFoodSystem – system modułów
Co różni MIWE cube:air, cube:stone i cube:fire?
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które wkomponowane są w bazową
podstawę o powierzchni 80x80,5 cm.
System pozwala na tworzenie indywidualnych stacji odpieku, dostosowanych do
miejsca, otoczenia oraz dopasowanych do
każdego zadania.
Już przy zastosowaniu trzech modułów
lokal może spełnić wszystkie wymagania
konsumenta i odpiekać szeroki asortyment: od pieczywa, przez ciastka, aż po
pizzę. Ułożone w formie kolumny elementy/kostki (ang. cube) są zgrupowane pod
nazwami zdradzającymi ich funkcje, np.
hot functions, czyli do pieczenia i smażenia, lub cold functions, tj. do garowania,
chłodzenia.

W razie zmiany asortymentu, upodobań
smakowych konsumenta, rozbudowy
powierzchni lokalu system pozwala na
łatwą przebudowę lub doposażenie.
Jest to możliwe dzięki jednolitej budowie będącej zawsze wielokrotnością
12,5 cm oraz ergonomii. Skomponowaną wcześniej stację odpieku można
w każdej chwili rozbudować lub odchudzić, odłączając jeden lub kilka modułów.
Każdy element jest autonomiczny, może

Nowoczesny sklep
według firmy GETH
Jak działa system modułowy
MIWE cube: FreshFoodSystem? Już
za parę miesięcy, podczas targów
Polagra-Tech (7-11 października 2012
r.), powstanie specjalna przestrzeń
warsztatowo-szkoleniowa SKLEP, w
której zostaną przedstawione pełne
możliwości MIWE cube w różnych
konfiguracjach. SKLEP zorganizuje
firma GETH, generalny przedstawiciel
MIWE na Polskę. Zapraszamy do
Poznania!

Kanapka marynarska
Składniki (na 24 porcje)
24 kromki ciemnego pieczywa (ok. 55 g)
240 g
masła
1200 g
jajek
240 g
śmietany
1920 g
łososia
480 g
plastrów pomidora
360 g
plastrów cukinii
720 g
słupków sera żółtego
(gouda)
24 g
szczypiorku
15 g
soli i pieprzu

Przygotowanie
Chleb posmarować masłem.
Ze śmietany i jajek przygotować
jajecznicę i rozłożyć na kanapki.
Łososia doprawić solą i pieprzem,
następnie podsmażyć i ułożyć na
jajecznicę. Ozdobić zapiekankę
plastrami cukinii i pomidorami.
Na koniec ułożyć paski sera żółtego.
Przygotowaną kanapkę zapiec
w piecu MIWE cube:stone
ok. 3-5 min, w temp. 190°C, moc
grzania 2. Przed podaniem kanapki
posypać szczypiorkiem.

doskonale funkcjonować samodzielnie, a ich odłączenie nie wymaga
przyjazdu fachowca.

Funkcjonalność…
Piece wyposażone są w sterowanie MIWE FP z opcją ustawienia 9
programów. Drzwi pieca posiadają elektroniczną blokadę. Wysoka
jakość wykonania sprawia, że elementy systemu fresh food są łatwe
w czyszczeniu. Powierzchnie zewnętrzne MIWE cube nie nagrzewają się, przypadkowe dotkniecię nie powoduje poparzenia, a drzwi
pieców przy otwieraniu zatrzymują się przy 15, 90 i 110 stopniach,
co zmniejsza ryzyko zranienia. Wśród modułów „hot functions”
istnieją 3 podstawowe stacje:
MIWE cube:air to elektryczny piec konwekcyjny na 3 blachy
60x40 cm z zaparowaniem; często wybierana opcja „hot
functions”. MIWE cube:air umożliwia odpiek bułek, croissantów
i innego drobnego pieczywa.
MIWE cube:stone to wersja pieca półkowego z systemem zaparowania, który gwarantuje delikatną atmosferę wypieku. Ten moduł pozwala
na wypiek przekąsek, sufletów, muffinek, chleba i innych produktów.
Obydwa piece cube:stone oraz cube:air są wyposażone
w rynny z kondensatem, funkcję dopiekania oraz posiadają prawolub lewostronną opcję zamykania drzwi.

Więcej przepisów na
www.miwe.de/recipes_baking_overview_en,8962.html

MIWE cube:fire to kolejny komponent przeznaczony dla produktów wymagających wysokiej temp. do 350°C (np. pizzy, precli).
W piecu tym grzałki dolna i górna regulowane są oddzielnie, cały
moduł mierzy 25 cm. Atutem jest płyta kamienna pozwalająca na
mocne oddziaływanie ciepła na spód produktu.

… i wygoda
Projektując piec w modułach, zadbano nie tylko o estetykę, ale też
o wygodę. W ramach funkcji „przechowywania” dostępne są dwie
opcje szuflad: zamykana i wysuwana, które świetnie mieszczą drobne wyposażenie lub dyskretnie chowają rękawice piekarskie. Szuflady są tak zaprojektowane, żeby może było wykorzystać ich wolną
przestrzeń. Godne polecenia są systemy przechowywania w formie
otwartych lub zamkniętych półek, czy też garownie. Cokół jest dopasowywany do optymalnej ergonomicznej wysokości obsługi.
Zachęcamy do bliższego zapoznania się z systemem MIWE cube
FreshFood System. Przedstawiciele handlowi firmy GETH udzielą
fachowej porady i wspólnie z Państwem skomponują idealne stacje
dla punktów usługowych.
Tel. kontaktowe: 506 104 542, 506 104 541, 506 104 549

GEnEralny przEdstaWIcIEl
fIrMy MIWE W polscE
MistrzBranzy.pl
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dobre wnętrze

Paweł Ulatowski

Harmonia wnętrza

fot.

Żeby klient dobrze czuł się w naszym
małym lokalu, we wnętrzu musi
panować porządek przestrzenny
i harmonia. Harmonię zyskuje się
dzięki zachowaniu linii poziomych,
np. ta sama wysokość regałów ściennych lub równa linia lad podawczych.
Warto też zadbać o dobór urządzeń
z jednej serii danego producenta. W
przypadku wykorzystania urządzeń
kilku producentów istnieje ryzyko
wprowadzenia do wnętrza zbyt
wielu kształtów i kolorów.

Projekt

wnętrza

– tomasz jasina-Florek

Jolanta Drążek-Szwedowska, architekt wnętrz

Ekskluzywne 50m

2

Małe jest piękne, ale żeby piękna była mała przestrzeń sklepu cukierniczo-piekarniczego, to trzeba się
dobrze przygotować. Wnętrze w rozmiarze S to w zasadzie test dla naszego zmysłu organizacyjnego. To
także zabawa w kolory i triki, które sprawią, że „zyskamy” więcej przestrzeni.

Zanim zabierzemy się za
projektowanie naszego małego
sklepu cukierniczo-piekarniczego, musimy określić jego funkcje. Chodzi
o wydzielenie części sprzedaży ze strefą
dla pracownika i klienta oraz zaplecze
z pomieszczeniami socjalnymi i magazynem. Tak przygotowywany projekt
będzie wytyczną do stworzenia wnętrza,
które będzie spełniać wszelkie wymagania sanitarne, handlowe, jakościowe.
Musimy też przyjrzeć się naszemu
asortymentowi. Jeżeli oferta jest
wyjątkowo bogata, określamy ilość
miejsca potrzebnego do ekspozycji
danego towaru. Np. 50% przeznaczamy
na wyrób piekarniczy, 30% na wyrób
cukierniczy i na pozostałe, inne artykuły
uzupełniające, jak napoje.
Mając bazę, przechodzimy do najciekawszego, choć nie najłatwiejszego etapu
prac: wystroju wnętrza. Bez względu
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na nasze upodobania do konkretnego
stylu zawsze trzeba pamiętać o zasadach
dobrego oświetlenia, budowania harmonii i doboru kolorów.

Moc światła
Nie podlega dyskusji, że oświetlenie jest
bardzo ważnym elementem każdego
wnętrza. Jasne, dobrze doświetlone
wnętrze wydaje się większe. Gwarantuje
też komfort pracy oraz podnosi efektywność sprzedaży. Jaka jest moc światła,
jeżeli chodzi o decyzje konsumentów?

Towar znajdujący się w ladzie ekspozycyjnej jest zwykle czytelny dla klienta,
bo wszystko jest dobrze oświetlone
i widoczne jak na dłoni. Poza tym jest
bliżej klienta, który może sam wyszukać,
ocenić i wybrać produkt. W przypadku
regałów dalej usytuowanych musimy
umiejętnie pokierować uwagą konsumenta i wpłynąć na jego decyzje. Ponieważ
najlepiej doradzać dyskretnie, nie nachalnie, więc w tym względzie, bez zbędnych
słów, pomoże nam oświetlenie akcentujące, które jest mocniejsze od oświetlenia
ogólnego czy dekoracyjnego.

Jolanta
Drążek-Szwedowska
Absolwentka
Liceum Plastycznego w Opolu.
Studiowała
na ASP w Poznaniu na wydziale
Architektura Wnętrz i Wzornictwo
Przemysłowe. Dyplom w zakresie:
projektowanie mebla i tkaniny
artystycznej oraz tytuł magistra
sztuki otrzymała w 1999 r.
Od początku kariery zawodowej
zajmuje się kompleksowym projektowaniem wnętrz komercyjnych
i prywatnych, mebli jednostkowych
i małych form artystycznych.
PRojekt

wnętRza

Kiedy na małej powierzchni zastosujemy zbyt dużo elementów,
wzorów, faktur, do tego jeszcze
dojdzie zróżnicowany towar, to
stworzymy bałagan wizualny, który
optycznie zmniejszy wnętrze. Jeśli
pomieszczenie jest niskie, możemy
je optycznie podwyższyć, stosując
pionowe elementy wystroju.

Wielkoformatowe dekoracje ścienne
dają ciekawe efekty wizualne, powiększając
wnętrze. Na jednej ze ścian warto umieścić
fototapetę tworzącą iluzję przestrzeni i głębszej
perspektywy. Wybór motywów jest ogromny i
niekoniecznie motyw fototapety musi tematycznie nawiązywać do asortymentu.
Proste i czytelne logo stanowi bardzo
ważny element wystroju każdego wnętrza usługowego. Powinno być tematycznie związane z
asortymentem danego sklepu czy charakterem
danego wnętrza. W małym wnętrzu wystarczy
dobrze wyeksponować 1 lub 2 znaki graficzne.

PRojekt

wnętRza

toMasz jasina-FloRek

Zabawa w kolory
Przestrzeń zwiększa też jasna
kolorystyka, obecność luster oraz
dużych
przeszklonych
witryn
okiennych.
Powierzchnia
sufitu
powinna być nieskomplikowana
i ujednolicona kolorystycznie. Jasny
sufit optycznie podwyższy wnętrze.
Jeżeli pomieszczenie ma regularne
kształty, możemy zastosować tę
samą jasną farbę na ściany i sufit.
Jeżeli pomieszczenie jest długie
i wąskie, można krótszą ścianę

jolanta dRążek-szwedowska

Zainspiruj siê!
50 m2. Dla jednych to problem, dla innych pole do popisu. Co prawda w takiej cukierni-piekarni nie pomieścisz za jednym razem grupy zagranicznych turystów, ale możesz
stworzyć miłe wnętrze, do którego będzie chciało się wracać. Jak tego dokonać? Pomogą nam specjaliści z firmy PROMAS, którzy przez najbliższe wydania podpowiedzą, jak
mniejszą przestrzeń powiększyć, a większą zrobić przytulniejszą. To dobry moment, żeby
nie ruszając się z domu, podpatrzeć, jak zmieniają się cukiernie, piekarnie i lodziarnie w
całej Polsce.

Przyciągacz uwagi

Cukiernia w Pruszczu Gdańskim. Jasne posadzki, sufity i tapicerka
optycznie powiększają pomieszczenie. Elementy ekspozycyjne
umieszczono na ciemnym tle, co daje wrażenie głębi.

Cukiernia Magda. Małe przestrzenie lubią jasne lub
pastelowe kolory i ciemne akcenty.

pomalować ciemniejszą farbą, co optycznie
poprawi jego proporcje lub na tej ścianie zgromadzić największą masę towarową. Ten prosty
zabieg spowoduje, że pomieszczenie wyda się
szersze. Powierzchnia posadzki powinna być
z jednolitego materiału w jasnym kolorze.

PRoMas sP. z o.o.
od PRojektU do Realizacji
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 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.
Odwiedź nas na www.promas.com.pl
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Na szczęście producenci mebli chłodniczych przywiązują coraz większą
wagę do wzornictwa przemysłowego. Projektowane urządzenie czasem
same w sobie jest dziełem sztuki. Co więcej, do wyboru są linie urządzeń
stworzonych w jednym stylu wzorniczym, co gwarantuje harmonię we
wnętrzu.
Piękno pięknem, ale witryna chłodnicza musi spełniać określone funkcje.
Towar powinien być dobrze widoczny, a oświetlenie powinno pomóc
wydobyć najlepsze walory eksponowanych produktów. W przypadku
lodów modne są witryny przystosowane do obecnie panującego trendu,
czyli ich ekspozycji za pomocą gór lodowych. Warto zwrócić uwagę, czy
ładnie wyglądające witryny są pojemne i funkcjonalne.
Podziwiając estetykę, sprawdź:
czy producent jest elastyczny w kwestiach dopasowania zabudowy do
danego wnętrza,
czy oferta producenta jest kompleksowa w kwestii wyposażenia
lodziarni, cukierni czy piekarni,
jaka jest pojemność użytkowa urządzenia,
czy istnieje możliwość adaptacji urządzenia do naszych potrzeb (głębokość półek, możliwość regulacji wysokości i kąta zawieszenia półek),
czy istnieje bezpieczny system odchylenia szyby frontowej,
czy szyby w ladzie są zespolone (tylko takie gwarantują utrzymanie
właściwego poziomu temperatur wewnątrz),
z jakich materiałów wykonano ramę urządzenia i pozostałe elementy
(zwróć uwagę na uszczelki i dbałość wykonania; jeśli w środku jest
drewno – warto się dowiedzieć, czy jest to sklejka wodoodporna),
czy urządzenie nie hałasuje i nie zakłóci przyjemnej atmosfery w strefie
sprzedaży,
jaką barwę światła zastosowano i czy jest to oświetlenie energooszczędne,
w przypadku witryny na lody, gdy nie mamy stosownego zaplecza, czy
istnieje możliwość przechowywania dodatkowych pojemników z lodami,
pod poziomem ekspozycji,
czy występują duże wahania temperatur w witrynach na lody podczas
odmrażania,
czy urządzenia można przystosować do wykonania instalacji na agregat
zewnętrzny,
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Jarosław Drążek, Sound108

Nie tylko radio
Nie odstraszaj klientów źle dobraną muzyką – zainwestuj w profesjonalistów, którzy opierając się na
swojej wiedzy i doświadczeniu unikną muzycznego
faux pa.
Paweł Ulatowski

Obecnie projektując cukiernię czy lodziarnię, warto sprawdzić, jak
szeroką ofertą dysponuje producent urządzeń chłodniczych. Zawsze może
się okazać, że w miarę rozwoju naszej działalności będziemy potrzebować
ladę samoobsługową albo atrakcyjną szafę do ekspozycji deserów czy
tortów. Do witryny na lody możemy zechcieć dostawić witrynę na ciastka,
praliny czekoladowe lub odwrotnie. Jeśli nie rozważymy tego na samym
początku, może się okazać, że burzymy cały koncept naszego wnętrza,
dokupując mebel, który nie pasuje do konsekwentnie dobranej reszty
przedmiotów użytkowych. Idealny jest zatem wybór systemu modułowego, który umożliwia zbudowanie optymalnych układów mebli w zależności
od wielkości i układu wnętrza, a także charakteru prowadzonej w nim
sprzedaży. Dobrze jest także sprawdzić, czy dany producent jest w stanie
sprostać najbardziej szalonym pomysłom klientów, czy oferta w zakresie
wykończenia mebli jest wystarczająco szeroka, jaka jest gama materiałów,
kolorów i faktur frontowych paneli. W wielu przypadkach panele frontowe
można dobierać kolorystycznie, ale dopasowanie koloru sitodruku na
szybach może już okazać się problemem.

LIMOSA nr 1!

fot.

Chłodnym okiem

audiomarketing

W internetowym plebiscycie „Sezon na Lody” w kategorii
„urządzenia” witryna na lody Limosa dostała najwięcej
głosów! Internauci docenili design, funkcjonalność oraz
ergonomię.
nowoczesny, nietuzinkowy design, tytuł finalisty Konkursu
Dobry Wzór 2011, co oznacza przynależność do grona
najlepiej zaprojektowanych produktów w Polsce
wszystkie szyby podwójnie
zespolone – stanowią dobrą
izolację, gwarantują utrzymanie stałej temperatury w
witrynie, jednocześnie zapewniają znaczne oszczędności
energii, bo agregat nie musi
pracować tak intensywnie

Audiomarketing
może
zaistnieć w wielu różnych
branżach, takich jak gastronomia, handel, rekreacja, zdrowie
i wypoczynek. Każda z nich wymaga
szczególnego traktowania i dobrej
selekcji
materiału
dźwiękowego.
Młodzieżowy sklep odzieżowy wymagać będzie nowoczesnej, dynamicznej
muzyki, zaś w salonie z garniturami
usłyszymy muzykę wysublimowaną,
delikatną, a czasem nawet snobistyczną (czyli taką o której wypada
się dobrze wypowiadać nawet jeśli się
jej nie lubi).

pubie i punkcie z pieczywem
– i to jest azymut, którego
powinni trzymać się specjaliści od doboru muzyki.

Tak samo przestrzeń w restauracji,
barze, kawiarni, cukierni czy punkcie

Wyobraźmy sobie sytuację, gdy siedząc
przy kawie, czytając gazetę czy odbywa-

Ale... W pracy audiomarketingowców często zdarza
się trafiać na mur zbudowany z „cegieł polskiego
gustu
i
przyzwyczajeń”.
O ile nie jest to aż tak
uciążliwe w pubie czy piekarnio-ciastkarni,
to
może
razić
w cukierni, kawiarni, a o restauracji
boję się nawet wspomnieć.

Zapamiętaj! Audiomarketing to nie zamiennik radia i szafy
grającej, to nie muzyka na żądanie ani wirtualny DJ. To
potrzeba nadania miejscu charakteru, klimatu, atmosfery
– bodźców i wrażeń, których do tej pory nam brakowało.

dowolny wariant zabudowy
frontowej – możliwość
dopasowania witryny do
każdego wnętrza
możliwość przechowywania
dodatkowych pojemników
z lodami (pod poziomem
ekspozycji)

z pieczywem powinna być udźwiękowiona różnymi stylistykami muzycznymi. Tak jak gabinety lekarskie czy apteki
kojarzymy z muzyką tła, dźwiękowym
ukojeniem tak punkty spożywcze aż
proszą się o własną identyfikację.

szyba frontowa podnoszona
do góry na siłownikach
ułatwia zatowarowanie lady i utrzymanie
jej w czystości
łatwy dostęp do
części serwisowych
energooszczędne
górne oświetlenie LED
wersja witryny: 12,
18 i 24 smaki, możliwość
łączenia tych modułów
ze sobą

Podkręć tempo

fo t.

te M
e s sys

k

Muzyka klasyczna, smooth-jazz, lounge
i chillout, delikatny pop i soft-rock
– to dla niektórych tylko nazwy, lepiej
lub mniej kojarzone, ale ich dobór
w znacznym stopniu stanowi o charakterze i odbiorze danego miejsca, przez
klienta-słuchacza. Klasyka doskonale
sprawdzi się w restauracji, lecz w kafejce
dobrze byłoby odpocząć przy chill-out
i
lounge.
Natomiast
tempo
i dynamikę wypada podkręcić w barze,

jąc towarzyską lub biznesową rozmowę
bombardowani jesteśmy piosenkami
z „Radia Wciąż-te-same Przeboje”
czy „Radia Zgred”. Raz łupie nam hit
z listy top-klop a innym razem ballada
z kultowego filmu o „wirującym seksie”.
A do tego wiadomości, przyziemne
żarty prowadzących no i oczywiście
reklamy, dzięki którym czujemy się jak
w taksówce – tylko mniej trzęsie.

Ponad gusta

od rozsądku – wszak wiadomo, że nie każdy
lubi bajaderkę, ale powinniśmy mieć ją
w ofercie. Podobne podejście zastosujmy do
rozgraniczenia zapotrzebowania na muzykę
w strefie klienta i obsługi – jedna i druga przestrzeń powinna egzystować niezależnie, tak by
nie wchodzić sobie w paradę, tak by pracownicy
po stronie produkcji czuli się pozytywnie zmotywowani muzyką, a ekspedienci mieli świadomość,
że pełnią funkcję usługową, będąc jednocześnie
wizytówką miejsca pracy.
Jednak w rzeczywistości to pracownicy obsługi
często dyktują warunki, podając argumenty: „bo
za wolno – za smutno – za cicho – za spokojnie”.
O ile ich zdanie powinno liczyć się tam gdzie
istotna jest wydajność, prędkość i dynamika
produkcji, o tyle w miejscach wymagających
wyciszenia dzięki muzyce tła, własne upodobania
i przyzwyczajenia nie mogą wpływać na decyzje.
Przecież nawet palący papierosy personel i właściciel wie, że palenie nie wszędzie jest wskazane
i akceptowane. Wobec tego, Szanowni Państwo
zdajmy się na doświadczenie specjalistów, tak
samo jak zawierzyliśmy stylistom i architektom
przy tworzeniu lokalu.

www.sound108.com

Właściciele
rozumiejąc
potrzebę
wypełnienia lokalu muzyką sięgają po
rozwiązanie w ich rozumieniu właściwe. Chcą by grało u nich „radio” tylko
bez reklam i gadania.

Podział dźwięków na branże

Tymczasem

Dźwięki w rękach specjalistów

należy

rozdzielić

gust

na skróty
Muzyka w piekarni i cukierni
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Sprzedaż i ekspozycja
wirtualny sklep
Jest jeszcze jedna kwestia istotna z punktu widzenia handlu: jeśli
kiedykolwiek zdecydujesz się na sprzedaż przez Internet, zrobisz
to jednym kliknięciem, pod warunkiem że Twoja strona działa na
oprogramowaniu sklepu. Kolejna oszczędność czasu i pieniędzy, bo
właściwie gros pracy już wykonane.

na skróty
E-sklep nie tylko dla dużych zakładów
5 powodów, dla których warto być w sieci
10 pytań o sklep online… odpowiada Olimpia
Jakubczak-Choma, właścicielka Cukierlukier.shoper.pl
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Po pierwsze: niech Cię znajdą!
Banalne stwierdzenie, że Internet
ułatwia dotarcie potencjalnym klientom
do naszej oferty, ma jednak wymierne
rezultaty. Każdemu z nas zdarzyło się
wyszukiwać produkt czy usługę przy
pomocy najpopularniejszej z wyszukiwarek i lokalizować ze względu na
interesującą nas odległość. Wyszukiwarka to jak współczesna książka
telefoniczna, a bez numeru telefonu
trudno rozwijać biznes. Zatem warto

Atutem stworzenia strony na oprogramowaniu sklepu jest też możliwość łatwej,
samodzielnej jej aktualizacji, bez konieczności zatrudniania dodatkowych osób
i ponoszenia kosztów w tym obszarze czy
tracenia czasu. Jest to istotne np. w okresach intensywnego ruchu branżowego,
jak komunie czy święta, kiedy możliwość
pokazania atrakcyjnych warunków oferty
jest bardzo ważna.

Po piąte: nowe technologie rządzą!
Korzystanie z nowoczesnych rozwiązań technologicznych to również
rodzaj prestiżu. Sprzedawaj swoje produkty nie tylko w tradycyjny
sposób, ale także przez e-sklep. Dzięki temu doceni Cię też klient,
dla którego Internet to nieodłączny element codzienności i narzędzie
pracy. Ostatnie kilkanaście lat upłynęło nie tylko na znaczących zmianach społecznych, ale też mentalnych. Kolejne pokolenia konsumentów wychowują się na informacjach z Internetu. Jeśli nie zaznaczysz
swojej obecności w sieci, nie korzystasz z najnowszych rozwiązań, to
dla znacznej grupy ludzi po prostu nie istniejesz. Możliwość kupienia
czegoś online i odebrania np. w drodze do domu jest szalenie wygodna. Nie trzeba być na Amazon.com (amerykański pionier sprzedaży
internetowej), by zaistnieć w świadomości współczesnych konsumentów.

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE
PIEKARNI, CUKIERNI
i GASTRONOMI
Tysi ąc e p ro duk tów.
Sp r awd zon e roz w i ą z ania .
Z au f any d ost awc a .

Dla kogo sklep internetowy?
Ostatni rok pokazał, że intensywność rozwoju e-handlu w branży
spożywczej jest spora. Wielu graczy rynkowych rozpoczęło inwestycje
w dodatkowy kanał sprzedaży, jakim jest sklep internetowy. Obecnie
udział e-sklepów spożywczych w całości handlu spożywczego wynosi
0,1-0,2%. W perspektywie 5-6 lat ma wzrosnąć do 1,5%, a wówczas
jego wartość przekroczy 1,5 mld rocznie. Internet staje się pożądanym kierunkiem rozwoju, wpisuje się w ogólną tendencję wzrostu
branży e-commerce w Polsce, poza tym jest to również naturalna
wypadkowa zmieniających się preferencji zakupowych konsumentów.
Bardzo możliwe, że kolejne lata przyniosą jeden wniosek: bez sieci
ani rusz!

Specjalnie dla czytelników
na pierwsze zakupy rabat 8%

a

Dla oferujących produkty czy usługi obecność
w sieci pozwala zwiększyć zasięg przy mini-

Dlaczego warto być w sieci?

Po drugie: niech Cię zobaczą!
Dostępne na rynku oprogramowania do
prowadzenia sklepu internetowego pozwalają na zamieszczenie informacji o firmie,
danych
kontaktowych,
dojazdowych,
przybliżenie historii firmy, a także zaprezentowanie oferty, jej szczegółów, opinii
klientów. Dzięki temu można stworzyć
wizytówkę piekarni, cukierni i zaprezentować produkty (usługi) dostępne w lokalu
stacjonarnym. Rozwiązanie to jest znacznie tańsze niż tworzenie dedykowanej
strony internetowej, poza tym ułatwia
handlowcom pokazanie asortymentu.
Nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów
druku folderów, katalogów – wystarczy
laptop z dostępem do Internetu.

m

Na rosnące zainteresowanie zakupami przez
Internet wpływa wiele czynników. Na pewno
sprzyja temu wzrost informatyzacji kraju oraz
powszechny dostęp do urządzeń pozwalających
korzystać z Internetu mobilnie (technologizacja).
Rośnie również zaufanie do zakupów internetowych dzięki przekonaniu, że pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze zarówno kupującego, jak
i sprzedającego.

informować Kowalskiego, że dwa bloki
dalej ma małą piekarnię, w której kupi
świeże bułeczki.

a

Większy zasięg, mniejsze koszty

malnych kosztach. Normalnie otwarcie
ogólnopolskiej sieci jest poza zasięgiem
małej firmy. Zmiany, które zachodzą
w branży handlowej w Polsce, wskazują na coraz intensywniejszy rozwój
e-handlu, na zacieranie się granicy
pomiędzy
handlem
internetowym
a tradycyjnym. W wielu przypadkach
dotąd mały sklepik stacjonarny staje
się punktem odbioru dla klientów,
którzy dokonali zakupów w jego witrynie internetowej. Na stronach sklepów
internetowych coraz częściej pojawia się
informacja, że „zaczynaliśmy od sklepu
stacjonarnego”, a na szyldach sklepów
stacjonarnych znajduje się miejsce na
adres www ich placówki internetowej.

l

Polacy coraz częściej kupują przez
Internet. Według raportu eCommerce
2011 Internet Standard internauci
stanowią prawie 80% mieszkańców kraju. Liczba ta wzrasta sukcesywnie w stosunku do lat
ubiegłych. Rośnie także liczba sklepów internetowych oraz atrakcyjność ich oferty, również pod
względem różnorodności asortymentu. Sklep
internetowy staje się prawdziwą witryną handlu
w Polsce, także dla produktów i usług z branży
spożywczej.

k

Ze sprzedażą online jest trochę jak z centrami handlowymi. Możemy ich nie lubić, ale trzeba w nich być.
I podobnie jak szybko powstają kolejne centra handlowe, tak rynek handlu internetowego w Polsce będzie
się rozwijał najszybciej w Europie. Dla jakich firm wejście w ten obszar będzie najlepszym rozwiązaniem?

Po czwarte: konkurencja jest w sieci!
Niewykorzystane okazje lubią się mścić, a taką okazją w tej chwili jest
właśnie wirtualny świat – mówiąc brutalnie, nie istniejesz w świecie,
jeżeli nie można Cię znaleźć w sieci. Wykorzystywanie nowoczesnych
technologii w swojej działalności to aktualnie wręcz wymóg stawiany
przez konsumentów. W ten sposób najłatwiej im przewertować ofertę
producentów. Jeśli wspominany Kowalski będzie chciał zamówić tort
urodzinowy, sprawdzi oferty kilku cukierni. Brak Twojej oferty równa
się niewykorzystana okazja. Poza tym Internet może być źródłem
opinii i rekomendacji.

e

www.sklep_online.pl

r

Karolina Bartnik-Kura, DreamCommerce SA

PRODUCENT MASZYN
PIEKARNICZYCH

Po trzecie: niech zostaną Twoimi klientami!
Kto z nas nie kupuje oczami? Przyjazna witryna internetowa z atrakcyjnymi zdjęciami, informacjami o asortymencie i firmie czy też
okresowymi promocjami zachęci do odwiedzenia lokalu i dokonania
zakupów. Dokładne opisy produktów, pokazanie możliwych wariantów daje szanse klientom na dokładne zapoznanie się z ofertą. Własna witryna to nie tylko sposób na dotarcie do konsumenta, ale także
możliwość podtrzymania relacji z nim. Oprogramowanie sklepu internetowego to też komplet narzędzi do zarządzania relacjami z grupami
klientów, które pozwalają na regularny kontakt z nimi. W ten sposób
można np. przekazać klientowi kod rabatowy, informacje o specjalnej
ofercie, zaprosić do spróbowania nowego rodzaju ciasta itp. Możliwości i okazji do kontaktu jest wiele. Warto z nich korzystać.

kod rabatowy
MASZMB

*szczegóły na stronie sklepu
www.sklep.masz.gliwice.pl

www.masz.gliwice.pl
www.sklep.masz.gliwice.pl
tel. 32 335 61 27
tel./faks 32 234 24 47
sklep@masz.gliwice.pl
masz@masz.gliwice.pl

Sprzedaż i ekspozycja
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Najsłodszy sklep w sieci

10 pytań do…
Olimpii Jakubczak-Chomy, właścicielki Cukierlukier.shoper.pl
Manufaktura słodyczy Cukier Lukier powstała „z uwielbienia słodyczy, potrzeby kreatywności w kuchni, miłości do kolorów i smaków,
a przede wszystkim dla uśmiechu dzieci, które po nocach śnią o latającej karmelowej masie z naszych pokazów, powstała pasja
tworzenia”. Jak łatwo się domyślić, powstają w niej ręcznie robione cukierki i lizaki. Ponadto w manufakturze prowadzone są pokazy
wytwarzania cukierków.
Dlaczego zdecydowała się Pani
otworzyć e-sklep?
Olimpia Jakubczak: Sklep internetowy jest dla mnie jak katalog, w którym
klienci oglądają możliwości mojej firmy.
Jest pierwszym krokiem do zamówień
indywidualnych, których mam o wiele
więcej.
Jaki procent stanowi sprzedaż
przez Internet?
Sprzedaż bezpośrednia z e-sklepu
stanowi ok. 2%, ale mam świadomość,
że jest to efekt niepozycjonowania
w wyszukiwarkach i niereklamowania
takiej formy sprzedaży.
Internet jest ważnym „dodatkiem” do
prowadzonej działalności. Ponieważ
prowadzimy warsztaty i pokazy cukiernicze, bardziej stawiam na kontakt
bezpośredni.
Czy sprzedaż słodyczy przez Internet jest opłacalna?
Opłacalna, ale przy większych zamówieniach. Poza tym Cukier Lukier to
słodycze ręcznie robione, kupowane na
specjalne okazje i skazane na sezonowość. Sezonem dla nas są oczywiście
miesiące świąteczne, a także maj-czerwiec, kiedy dzieci mają swoje święta.
Kto najczęściej korzysta z oferty
Cukier Lukier?
Dzieci to nasz główny odbiorca, ale
o zakupach decydują w większości
mamy.
Największy problem ze sprzedażą
w sieci?
Wysyłka towaru, ponieważ zawsze
istnieje ryzyko zniszczenia zawartości
paczki.
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Jak należy reklamować e-sklep?
Najlepiej pozycjonować i reklamować
w mediach internetowych. Nasz sklep
nie jest jeszcze pozycjonowany. Mamy
swoją stronę na Facebooku, na której
mamy własną reklamę. Umieszczam tam
zdjęcia i informacje o nowych produktach, które można nabyć w sklepie.
Dane sklepu mamy w ulotkach, które
rozdajemy na imprezach i festynach.
Współpracujemy także z innymi firmami

Tam sprzedaż internetowa rozwinęła się
na bardzo wysokim poziomie, jednak
nie opuszczono też klienta w kontaktach
bezpośrednich.
Jaki powinien być sklep internetowy?
Przede wszystkim prosty w obsłudze! Klienci musza się w nim swobodnie poruszać,
nawigacja musi być czytelna i intuicyjna.
Zbyt skomplikowane, długie procedury
szybko zniechęcają internautów do robienia

Merkur w nowej siedzibie
4 lipca firma Merkur uczciła otwarcie nowej siedziby lubelskiego oddziału przy
ulicy Gospodarczej 21. Impreza zaskoczyła poziomem i profesjonalną organizacją. Przez kilka godzin nowy magazyn odwiedziło kilkadziesiąt firm z branży.
Do nowej siedziby zaproszono
szerokie grono dostawców i klientów
z całej Lubelszczyzny. Po oficjalnym
przywitaniu wszystkich zaproszonych gości
przez prezesa Rafała Gorczycę wszyscy
przeszli do magazynu, w którym stoiska
przygotowały firmy współpracujące z Merkurem od wielu lat, m.in.: Credin, Martin Braun,
Uniferm, Grados, Vortumnus, Lallemand, Eco
Trade, Kruszwica, Belusa, Terravita, Levant,
OSM Kalisz, Lactalis, PreGel, Holger, Decor
Pol, Jar, Rose Decor.
Spotkanie zaszczycił swoją obecnością
Leszek Truskolawski, prezes Stowarzyszenia
Cukierników Karmelarzy i Lodziarzy RP, który

w wystąpieniu podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat sytuacji na rynku oraz poruszał tematy związane z rozwojem swojej firmy
w czasach kryzysu. W siedzibie firmy Merkur
pojawiła się również córka Marta Truskolawska, która na specjalnym stoisku prezentowała
sztukę lepienia figurek z marcepanu.

Szkolenie produktowe
20 czerwca firmy Merkur i Credin
zorganizowały szkolenie produktowe
połączone z degustacją. Firma Merkur
prezentowała produkty, których jest
bezpośrednim importerem i dystrybutorem
– żele dekoracyjne z Portugalii, szwedzki
krem budyniowy Custard Cream oraz
wyśmienite włoskie pieczywo kasztanowe.
Nie zabrakło margaryny Belusa ze Słowacji
z nowością na polskim rynku 100 %.
tłuszczem Soft, który jest doskonałym
zamiennikiem wszelkiego rodzaju
margaryn. Natomiast firma Credin oprócz
nowości takich jak Marynaty do pieczywa,
Ciasto śmietankowe, pieczywo Laimas,
Pati Krem, czy śmietana E-wyśmienita
zaprezentowała produkty dobrze znane
na rynku m.in.: Chleb Baltazar, Jogocake,
Chococake czy Super Krem.

Dla wszystkich klientów zorganizowana
została zabawa z nagrodami, każdy klient za
złożenie zamówienia miał szansę na atrakcyjne nagrody podczas późniejszego losowania
(główna nagroda – TV SAMSUNG 40 LED
trafił do firmy Alibi).
r

czy kawiarniami, które również rozpowszechniają informacje o nas.
Czy ten kanał dystrybucji ma przyszłość i czy zamierza Pani inwestować w e-sprzedaż?
Z pewnością jest to przyszłość sprzedaży. E-sklep jest dla mnie miejscem,
gdzie mogę pokazać swoje produkty
szybko i w zasadzie bezkosztowo. Katalog produktów musiałabym drukować
lub przygotować w formie elektronicznej
z pomocą grafika, tutaj mogę sama realizować w czasie i internetowej przestrzeni swoją ofertę. Będziemy umieszczali
więcej produktów sezonowych i podpierali się wiedzą zebraną z innych sklepów
cukierniczych ze Stanów Zjednoczonych.

e
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zakupów. Jeżeli mamy gotowe rozwiązanie,
wcześniej sprawdzone, korzystajmy z niego,
bo to ułatwia pracę.
Czy e-sklep może przypominać prawdziwy sklep?
Im dłużej prowadzę e-sklep, tym większe
mam przekonanie, że powinien on być jak
taki prawdziwy sklep, do którego wchodzimy,
oglądamy, wybieramy, a nie mamy czasu na
tradycyjne zakupy czy mieszkamy daleko.
Mówiąc „prawdziwy sklep”, mam na myśli
również atmosferę, która jest szalenie ważna.
Nasz Candy Shop to też zabawa i zawsze
dodajemy klientom jakieś produkty gratis:
nowości, minilizaczki, cukiereczki, aby czuli
się wyróżnieni z powodu takiego zakupu.
MistrzBranzy.pl
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Kompleksowo
o bułeczkach i nie tylko
W białych koszulkach nie było wiadomo, kto jest pracownikiem cukierni, kto
jej wła cicielem. Wszyscy jednakowo
oddawali si swojej pasji.

Pod okiem Krzysztofa Kaszaka przez całe dwa dni wypiekano pieczywo drobne na bazie mieszanek firmy Credin.
Prezentowano równie dzielarko-zaokr glark , lini
do bułek
firmy Fortuna, a tak e urz dzenie z systemem opó nionego garowania i budzenia do ycia według formuły KOMA – Recovery. Tu obok
powstawały fantastyczne kanapki z dodatkiem marynowanych warzyw.
Równolegle mo na było przejrzeć ofert firm współorganizuj cych seminarium, jak równie podszkolić si z nowych zasad znakowania czy wyrobić
opini na temat czystej etykiety. Ale to nie wszystko. To wła nie wtedy firma
Credin pokazała swój najnowszy produkt: marynat do pieczywa w dwóch
wersjach smakowych: warzywno-ziołowej oraz pomidorowo-cebulowej.
W ci gu dwóch dni firm Credin odwiedził ok. 150 go ci.

Wiosenno-letnie inspiracje z Eco Trade
f ot. A nnA K AniA

Co jak co, ale szkolenia z Danielem Waliszewskim nie są nudne. Główny technolog wdrożeniowy Eco Trade
lubi to, co robi, lubi się dzielić swoją pasją, a kiedy zaprosi do swojej pracowni innych pasjonatów, to takie
szkolenie przypomina dobrą zabawę. I tak właśnie było 19-20 czerwca w Gliwicach przy ul. Okrężnej 8.
Było ich 10, w każdym z nich pasja
do cukiernictwa i chęć poznawania czegoś nowego. Przyjechali
ze Śląska, Wielkopolski, a także z łódzkiego. Nie trzeba było ich długo zachęcać
do pracy – po krótkim wstępie Daniela
Waliszewskiego cukiernicy szybko podzieli
się na 2-osobowe grupy i ruszyli do stanowisk, mając do dyspozycji stos receptur
i najlepsze produkty firmy Eco Trade.
Wśród gotowych mieszanek do wyboru
były ciasta biszkoptowo-tłuszczowe (m.in.
orzechowe, czekoladowe, cytrusowe,
jogurtowe), ciasta biszkoptowe, ciasta
kruche. W użyciu była również czekolada,

krem brûlée (zastosowany w tartach i deserach), stabilizatory smakowe oraz produkty do tworzenia eli.
W ci gu 5 godzin I dnia szkolenia powstał spory asortyment ciast, ciasteczek, tartaletek, muffin, torcików i 2 perły
w koronie – tort bezowy z serkiem mascarpone (przepis
na s. xxx) oraz tarta jabłkowa. Kolejnego dnia nast pił
najfajniejszy etap prac: dekorowanie. Jak przystało na
wiosenno-letnie inspiracje, było du o owoców, zwłaszcza
porzeczek, truskawek, borówek ameryka skich.

Żeby poznać człowieka, musisz z nim
beczkę soli zjeść. Żeby poznać prawdziwego cukiernika, musisz z nim wypiec
niejedno ciasto. Daniel Waliszewski
(w środku) nie krył zadowolenia z wyników pracy cukierników.

Trudno było narzekać na brak atrakcji podczas majowego
seminarium w firmie Credin (15-16 maja br.). Na program
spotkania zło yły si pokazy technologiczne, prezentacje
urz dze i rozwi za dla nowoczesnych i konkurencyjnych
piekar oraz prelekcje.

Organizatorzy seminarium: Credin, Fortuna, Ilapak, Chicco Doro, Wiesheu,
MASZ, Promas, Magorex, Promark, BZ WBK Finanse&Leasing, Giko, Asperfield, Axel.
Więcej relacji, więcej zdjęć na www.MistrzBranzy.pl

Chipsy z chleba?
Taki efekt mo na
uzyskać, stosuj c
nowo ć firmy
Credin: marynaty
warzywno-ziołowej
oraz pomidorowo-cebulowej.

Takie szkolenie jak to w Eco Trade to dla jednych
odskocznia od codziennej pracy, powiew wie o ci, łyk
inspiracji, a czasem spory impuls, eby zaopatrzyć si
w wypróbowane produkty. Jednak najwa niejsze było
obcowanie z Danielem Waliszewskim, który zawsze
zara a pasj , proponuje niekonwencjonalne rozwi zania
oraz rewelacyjnie dekoruje swoje wypieki.
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W Centrum Technologicznym w firmie
Credin – bez wzgl du
na rodzaj wypiekanego pieczywa
– humory zawsze
dopisuj .

MistrzBranzy.pl
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Poświęcenie sztandaru SRP RP na Jasnej Górze

Premium
zacumowało w
PORCIE RABKA

PORT RABKA funkcjonuje od prawie 20 lat. Od początku właściciele założyli, że firma będzie dostarczała produkty nieco droższe, ale wysokiej jakości. I przez tyle lat nie zmienili zdania.
Trudne
czasy
wymagają
mądrych decyzji. Na obecne
funkcjonowanie wielu cukierni
i piekarni nakładają się: czas zmniejszonego popytu na wyroby piekarskie
i cukiernicze, duża konkurencja ze strony
sieci oraz zmniejszająca się siła nabywcza ogółu społeczeństwa. Piekarnie
i cukiernie muszą szukać nowych dróg
rozwoju. Jedna z nich pozwala zawinąć
do hurtowni PORT RABKA, jak mówią
właściciele Bogdan i Iwona Kurzawa,
jedynego portu w Małopolsce.
– Obserwuję polaryzowanie się działań
cukierników. Jedna grupa nastawia się
na masową produkcję i tani produkt,
a druga, coraz liczniejsza mocno koncentruje się na wysokiej jakości z wykorzystaniem droższych, gwarantujących
jakość składników. My jesteśmy nastawieni na dostarczanie produktów wysokich jakościowo – mówi Pan Bogdan.

– Współpraca jest dobra. Hurtownia
ma dużo towaru i szeroki wybór. Ceny
są dobre. Dowóz dwa razy w tygodniu
– mówi Stanisław Słowiak z firmy Cukiernictwo-Piekarnictwo Zofia i Stanisław
Słowiak SC z Lubienia. Pan Stanisław
kupuje za gotówkę, bo twierdzi, że „dobry
gospodarz na właściwe rzeczy pieniądze
wydaje” i jest zadowolony ze współpracy
od lat.
Podobnie wypowiada się Tadeusz Obłąk
właściciel Cukierni „Karpatka” z Rabki
Zdroju, właściciel dwóch punktów sprzedaży: – PORT jest przede wszystkim na
miejscu. Dostawy są na czas – wystarczy
telefon. Hurtownia ma duży wybór towaru, a terminy płatności są przystępne.
Kontakt z pracownikami jest dobry.

Produkty PREMIUM i obsługa
na najwyższym poziomie
PORT RABKA jako niewielka firma
w obszarze dystrybucji surowców dla
rynku premium potrafi w tym asortymencie osiągać obroty większe niż potężniejsi partnerzy niejednego producenta.
Firma osiąga to dzięki takim wartościom,
jak zaufanie i solidność w kontaktach
z klientami. Dużą satysfakcją dla firmy
jest fakt, że nawet w krótkich wypowiedziach klienci wyrażają się o hurtowni
bardzo pozytywnie:
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Dział sprzedaży Portu podczas szkolenia
technologicznego.

Dla pracy zespołu pracowników hurtowni ważna jest przyjazna atmosfera.
Wewnętrzna współpraca oparta jest
na relacjach partnerskich. Szefowie
nastawiają się na rozwój i podwyższanie kompetencji pracowników. Wzrost

umiejętności przekłada się na wysoką
jakość obsługi. W pracy logistycznej
nie boją się wyzwań, jakie niesie
zaopatrywanie klientów w trudnym
terenie górskim, szczególnie zimą. Ta
całość składa się na sukces firmy i jej
nieustanny rozwój.

PORT RABKA
ambasadorem PREMIUM
Wielu cukierników dostrzega konieczność wzmocnienia wizerunku w kierunku rynku premium. Jest to sposób na
odróżnienie się od masowej, taniej
produkcji cukierniczej. PORT RABKA
na obsługiwanym przez siebie obszarze
staje się swoistym ambasadorem tego
kierunku. – W Małopolsce od dawna
funkcjonowało bardzo dużo prywatnych cukierni. Cukiernicy z naszego
regionu doskonale wiedzą, że dzięki
jakości klienci do nich wracają. Sam
znam cukierników, którzy znacznie
podwyższyli jakość w stosunku do lat
ubiegłych – kontynuuje pan Bogdan.
Ten
kierunek
rozwoju
będzie
z pewnością charakteryzował kolejne
lata na cukierniczym rynku Polski.
Potwierdzają to również plany rozwojowe hurtowni z Rabki. W 2012 r. firma
planuje rozbudowę magazynów i biura
oraz budowę mroźni. Cele osiągają
ludzie z pasją. A zawsze uznanie budzi
pasja połączona z zachowaniem jakości bez względu na zmieniające się
czasy.

Po 22 latach Stowarzyszenie Rzemieślników
Piekarstwa RP doczekało się własnego
sztandaru. 24 czerwca br. na Jasnej Górze
podczas Mszy Świętej nastąpiła uroczystość
poświęcenia, która przejdzie do historii
Stowarzyszenia i polskiego piekarstwa
rzemieślniczego.
Ceremonia odbyła się podczas 31. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rzemiosła Piekarstwa
RP, w czasie Mszy Świętej na Jasnej Górze
odprawionej przez metropolitę katowickiego
ks. arcybiskupa W. Skworca. Poczet sztandarowy stanowili: honorowy prezes SRP
RP Andrzej Szydłowski, wiceprezes SRP RP
Lech Jędryka oraz Aleksander Dolczewski,
członek Wielkopolskiego Koła Regionalnego
SRP. Ważne dla Stowarzyszenia wydarzenie
uświetniła obecność władz kościelnych,
Związku Rzemiosła Polskiego oraz Izb
i Cechów z całej Polski. Nie zabrakło
również członków Stowarzyszenia, którzy
pojawili się ze sztandarami cechowymi.

Nowy, ręcznie haftowany sztandar
z wizerunkiem patronów piekarzy św.
Anny i św. Klemensa po jednej stronie,
po drugiej – ze znakiem Stowarzyszenia
Rzemieślników Piekarstwa RP górował
przy ołtarzu na Jasnej Górze. Uwagę
zwracała również dekoracja ołtarza
przygotowana z bochenków chleba
artystycznie udekorowanego oraz drobnego pieczywa. Nad całością wykonania
dekoracji czuwali Lech Jędryka (Piekarnia-Cukiernia z Częstochowy), Czesław
Kierat (firma Roker z Zabrza), Tadeusz Bączkowicz (Piekarnia-Cukiernia
T. Bączkowicz z Radzionkowa), Krystian
Szkółka (Gempe Produkcja Pieczywa
z Imielina). Koncepcję przyozdobienia
ołtarza przygotowała Edyta Jędryka.
Po Mszy Świętej nastąpiło przejście
ze sztandarami przed Obrazem Matki
Boskiej Częstochowskiej, które kończyło program uroczystości związanych
z pielgrzymką. W tym roku organiza-

Dobroczyńcy
Roku 2011

Walne Zebranie Stowarzyszenia
Rzemieślników Piekarstwa 2012

Program 3 Polskiego Radia, Żywiec Zdrój SA,
Orange Polska, Lesaffre Polska SA,
Koalicja Partnerstwo dla Zdrowia, Nutricia
– to laureaci konkursu o tytuł „Dobroczyńca
Roku 2011”.
Nagrody przyznano 29 maja br. podczas Gali
Finałowej w Warszawie.
W trakcie wieczoru przyznano także nagrody
specjalne oraz wyróżnienia dla firm, bez
których konkurs nie mógłby istnieć. „Dobroczyńca Roku” to największa i najstarsza w
Polsce inicjatywa nagradzająca i promująca
społeczne zaangażowanie firm.

29 maja 2012 r. w siedzibie firmy AKO SA
w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie
członków SRP RP.
Podczas zebrania podsumowano i oceniono
działalność Stowarzyszenia w 2011 r. na wielu
płaszczyznach: oświatowej, promocyjnej, ekonomiczno-społecznej, organizacyjno-finansowej
oraz współpracy z zagranicą. Wśród nich należy
wymienić m.in. przygotowania polskiej załogi do Pucharu Świata dla Piekarzy w Paryżu
wspólnie z firmą Lesaffre, organizację Świąt Chleba, które promują spożycie pieczywa,
uczestnictwo w Światowej Organizacji UIB oraz ufundowanie sztandaru SRP. Prezes
Stanisław Butka podziękował za trud i ciężką pracę członków SRP oraz osób działających
na rzecz organizacji.

torem Pielgrzymki była Izba Rzemieślnicza
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Katowicach.

r

HOSSA

ul. Bartnicza 6
Warszawa

infolinia - cała Polska

tel. 509-727-081
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Profesjonalne Doradztwo Finansowe dla Firm
Kredyty inwestycyjne
Limit w rachunku
Szybkie pożyczki
Leasing maszyn i urządzeń
Kredyty samochodowe
Szybkie decyzje, uproszczone procedury
MistrzBranzy.pl
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Pfahnl na targach w Rokosowie

Lody bez (euro)szału

Prognozy, analizy, rejestry firm

Austriacki producent wysokiej jakości
mieszanek, polepszaczy, dodatków do
cukiernictwa, kremów i mieszanek wypiekowych zaprezentował swoje produkty
podczas VIII Spotkania Piekarzy, które
odbyło się 23 czerwca w Rokosowie.
Andrzej Bazior, przedstawiciel firmy Pfahnl,
przygotował prelekcję, podczas której
zaprezentował firmę oraz produkty. Na specjalną uwagę zasłużył asortyment, który
można było podziwiać na firmowym stoisku, czyli pieczywo gryczano-cebulowe,
pieczywo razowe z dodatkiem buraka Burcin, bułeczki orkiszowe z jabłkiem
i cynamonem, pikantne bułeczki maślane ze szpinakiem, snacki na bazie warzyw
– drobne pieczywo z dodatkiem sosu cygańskiego, ciasto jogurtowe z truskawkami.

Piekarze, cukiernicy, lodziarze z wielkim
entuzjazmem podeszli do Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej Euro 2012. Zainwestowali
w dekoracje piłkarskie, nowe szyldy, gadżety,
tylko dlatego, żeby przyciągnąć uwagę
konsumentów. Choć branża piekarska
i cukiernicza nie narzekała na brak zainteresowania przysmakami dla kibica, zwłaszcza
w większych miastach Polski, to lodziarze nie
mieli powodów do zadowolenia.
– Branża lodziarska przez cały czas trwania
Euro 2012 była gdzieś na uboczu… Wpływ
na to miały wzrost zapotrzebowania na
piwo oraz pogoda, wyjątkowo kiepska jak
na pierwszą połowę czerwca. Na podstawie

Firma Progfin umożliwiła korzystanie z dwóch innowacyjnych e-usług:
– progfin.pl analizy, prognozy finansowe i elementy biznesplanu on-line,
– progfin.pl rejestr firm on-line.
Odwiedź stronę www.progfin.pl i dowiedz się więcej.

Wokół promocji pieczywa
29 maja br. w siedzibie Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w Warszawie odbyło
się posiedzenie Krajowej Rady Piekarstwa i Cukiernictwa. Spotkanie w całości
było poświęcone programowi ogólnopolskiej promocji pieczywa.
Pierwszym punktem spotkania była propozycja wspólnej promocji masła
i pieczywa, przedstawiona przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich. Żeby
jednak pozyskać pieniądze z Funduszu Promocji Mleka oraz Funduszu Promocji
Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych na wspólną akcję, potrzebne są środki jako
wkład własny po stronie piekarzy.
Drugim wątkiem było spotkanie z przedstawicielem stowarzyszenia Fedima
w Polsce. Organizacja ta, zrzeszająca producentów dodatków dla piekarni
i cukierni, zorganizowała już wiele podobnych kampanii społecznych promujących pieczywo w krajach Europy Zachodniej. Przewodniczący KRPiC Jarosław
Gajda ma nadzieję, że wiedza i doświadczenie stowarzyszenia będą pomocne
w przygotowaniu programu ogólnopolskiej promocji pieczywa. Nowy przewodniczący podkreślił, że działania promocyjne i wizerunkowe, jak chociażby powstanie
kierunku piekarskiego na wyższej uczelni, mogą zmienić postrzeganie polskiego
piekarstwa i polskiego pieczywa.

Elektroniczny Urząd Podawczy do końca lipca
Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) przestanie działać 1 sierpnia 2012 r.
W jego miejsce pojawi się Platforma Usług Elektronicznych (PUE) – nowoczesny
i wszechstronny portal internetowy.
Wyłączenie EUP będzie przebiegało etapowo. Od 23 lipca br. EUP przestanie
przyjmować wnioski w formie elektronicznej składane przez klientów do ZUS,
jednak jeszcze do 31 lipca będzie wysyłał odpowiedzi na wnioski złożone w tym
systemie. Ostateczne wyłączenie systemu EUP nastąpi 1 sierpnia 2012 r. i od tego
dnia przekazywanie dokumentów elektronicznych pomiędzy klientami a ZUS-em
będzie realizowane wyłącznie przez PUE.
Wszystkie dokumenty elektroniczne (np. wnioski), a także elektroniczne potwierdzenia znajdujące się na kontach EUP zostaną przeniesione do archiwum. Będą one
udostępniane wyłącznie na prośbę skierowaną do ZUS-u drogą elektroniczną lub
pisemnie do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu.
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Progfin Sp. z o.o., ul. Laryska 4, 41-400 Mysłowice,
office@progfin.pl, tel. 32 445 04 71

Radomska Szkoła Wyższa we współpracy z Akademią
Piekarską firmy IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.
ogłasza nabór na I semestr 3,5-letnich studiów
niestacjonarnych na kierunku piekarz-cukiernik.
Pierwsze w Unii Europejskiej studia wyższe oparte
na nowoczesnych metodach kształcenia, połączone
z praktyką w centrum szkoleniowym Akademii
Piekarskiej.

Radomska Szkoła Wyższa
Za niecałe 2 miesiące piekarze i cukiernicy, panie i panowie,
staną do emocjonującej rywalizacji na korcie tenisowym. Na
poznańskim Kortowie 31 sierpnia - 2 września 2012 r. odbędą się
XIV Mistrzostwa Polski Cukierników i Piekarzy w Tenisie. Uczestnicy zmierzą się w 4 kategoriach: mężczyźni 30+, mężczyźni 40+,
mężczyźni 50+ oraz kobiety open.
Patronat honorowy: Wielkopolskie Stowarzyszenie Cukierników.
Sponsorzy: Winkler Wachtel, Winterhalter i Lesaffre
Formularz rejestracyjny na www.cptenis.pl

spadku sprzedaży naszych półproduktów
szacuję, że średnio sprzedaż lodów w Polsce
w czerwcu 2012 spadła o 20% – informuje
Rajmund Kawalec z firmy Kames. – Nasz
entuzjazm do Euro był umiarkowany, ale
równocześnie nie spodziewaliśmy się aż tak
złych wyników sprzedaży – dodaje Kawalec.
Wtóruje mu Jarosław Zbaliszyn, Pre-Gel:
– Faktem jest, że nasi klienci, lodziarze,
nie mieli najlepszej sprzedaży lodów
w czerwcu br. Wynika to przede wszystkim
z faktu, że atrakcyjne miejsca dużych
miast jak Wrocław, Gdańsk, Poznań zostały
zamienione w Strefy Kibica. Restauracje,
lodziarnie, kawiarnie próżno czekały na
swoich stałych klientów. Najpopularniejsze
dotychczas lokalizacje tłumnie zajmowali
kibice, spożywający głównie piwo i kiełbaski.
Tam nie pojawiały się już rodziny z dziećmi.
Niektórzy przedsiębiorcy, którzy odnotowali
drastyczne spadki sprzedaży przez czas Euro,
wystąpili już do władz poszczególnych miast,
z wnioskiem o obniżenie stawek czynszu
w najbliższych miesiącach, co mogłoby być
jakąś niewielką rekompensatą.

Studia dla
piekarza i cukiernika

ul. Zubrzyckiego 2, 26-600 Radom
tel. 48 344 13 97
rekrutacja@rsw.edu.pl www.rsw.edu.pl

Lwówek Śląski dla Nepalu
Zapraszamy do portalu MistrzBranzy.pl, gdzie opublikowaliśmy receptury, przygotowane przez uczniów
ZSZ ZPEW w Lwówku Śląskim. Receptury opracowano
na podstawie zasad akcji „Twój wypiek w Nepalskiej
Piekarni”, która została ogłoszona na naszych łamach.
Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i pomysły!

Trwają zapisy do konkursu Dobry Chleb

Święta Chleba
lipiec-wrzesień
29 lipca .....................................Gdańsk
12 sierpnia........................Ciechanowiec
15 sierpnia................... Ustronie Morskie
18-19 sierpnia ...........................Gruczno
31 sierpnia...................................Elbląg
2 września ................................. Radom
2 września ............................... Tokarnia
8 września ................................. Poznań
9 września ...................................Lublin
16 września .............................Rzegocin
Więcej informacji na:
www.MistrzBranzy.pl/terminarz wydarzen

Do 24 sierpnia br., do godz. 12, można przesyłać próbki chleba oraz zgłaszać udział
w konkursie „Dobry Chleb”. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi podczas
XIV Święta Chleba w Radomiu 2 września br. Celem konkursu organizowanego przez
Cech Piekarski w Radomiu jest wyłonienie pieczywa najwyższej jakości.
W konkursie będą oceniane: chleb pszenno-żytni, chleb żytni oraz chleb z dodatkami.
Zgłoszenia przyjmowane są w Akademii Piekarskiej, Milejowice (k. Radomia),
ul. Cerekiewska 55, 26-652 Zakrzew
Regulamin konkursu dostępny na:
www.cechpiekarzy.radom.pl

Bądź firmą z klasą!
Prowadzisz piekarnię lub cukiernię z województwa dolnośląskiego? Chciałbyś przyjąć
wycieczkę uczniów kształcących się w zawodzie piekarz, cukiernik i pokazać produkcję we własnym zakładzie? Zgłoś się do naszej redakcji: tel. 32 729 96 80, mail:
redakcja@mistrzbranzy.pl
Nauczycielka Mirosława Bełza z Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Lwówka Śląskiego
wyszła z niecodzienną inicjatywą organizowania wycieczek dla uczniów. Pomysł siłą
rzeczy ogranicza się do uczniów szkoły, w której uczy Pani Mirosława, ale my mamy
nadzieję, że rozwinie się i przekroczy granice nie tylko województwa, ale też szkoły!
MistrzBranzy.pl
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Na rynku w Pszczynie
20 maja br. odbył się
I Festiwal Chleba i Kołocza.
Do udziału zgłosiło się 8 lokalnych
piekarń i cukierń: Piekarnia Nowak
Brzeźce, PSS „Jedność” Danuta Czernecka, Piekarnia Cukiernia Brzęczek,
Piekarnia Ciastkarnia Jasiek, Piekarnia Witoszek, Piekarnia Kondzielnik
(Jankowice), Piekarnia Alicja Zacharska Stara Wieś oraz Piekarnia Cukiernia Niedźbała.

W czasie Festiwalu prowadzący Jacek Kobyliński nie tylko
przekonywał, dlaczego warto
jeść pieczywo z rzemieślniczego wypieku, ale też zadbał
o prezentację wszystkich wystawiających się piekarń, na żywo
prowadząc rozmowy z wystawcami. Ponadto wspólnie z Jarosławem Nowakiem, właścicielem
Piekarni
Nowak,
prowadził
konkurs ze znajomości języka
śląskiego w terminologii czysto
piekarskiej. W nagrodę za udział
w zabawie uczestnicy dostali
bony towarowe na pieczywo
w sklepach firmowych Nowak
s.c. oraz koszyczki pełne firmowych ciasteczek przygotowane
przez Danutę Nowak.

F ot. A nnA K AniA

Pszczyna z klapsznitą i kołoczem

O chlebie czy historii własnej piekarni każdy piekarz
mógłby rozmawiać godzinami. Jan Nowak, właściciel
Piekarni Nowak (po prawej), historię firmy zaczął od roku
1915.

Festiwal Chleba i Kołocza został zorganizowany
w ramach 36. Spotkania pod Brzymem.

Pomysłodawcą Festiwalu Chleba i Kołocza jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pszczyńskiej.

Rybnickie Święto Chleba
Drugie miejsce zajął Karol Weirauch
z Piekarni-Cukierni w Leszczynach,
a 3. miejsce zdobyła Emilia Kristof
z Firmą Rodzinną z Boguszowic.
Własne atrakcje miała Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego.
Dekorowaniem pieczywa i przygotowaniem makiety rybnickiego
Ratusza zajęli się śląski rzemieślnik
Krzysztof Wysłucha oraz Robert
Zych (Eco Trade). Chlebem ze
smalcem własnej roboty częstowali uczniowie z Ochotniczego
Hufca Pracy w Rybniku pod okiem
nauczycielki Katarzyny Piełki. Popyt
był tak duży, że trzeba było dowozić
pieczywo. Powody do zadowolenia
miał technolog Szymon Wolański,
który szacował, że na stoisku
firmy Savpol rozdano ok. 1000
sztuk lodów. Mistrzom asystowali
uczniowie ZSZ Izby Rzemieślniczej
w Rybniku oraz Zespołu Szkół nr 1
w Żorach
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V Dni Rybnika (15-17 czerwca)
w pierwszym dniu zyskały
nową atrakcję – Święto
Chleba. Impreza zorganizowana przez
rybnicki Cech Rzemiosł oraz Małej i
Średniej Przedsiębiorczości ożywiła
rynek w Rybniku, w czym niemały
udział miała Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego.
Prezentacja i degustacja regionalnych
wypieków z lokalnych piekarni połączono z konkursem „Rybnicko Sznita
Chleba”. Konkurs składał się z dwóch
kategorii: chleb ozdobny oraz chleb do
degustacji. Suma zebranych punktów
wyłoniła zwycięzcę – Henryka Pierchałę
z Piekarni H.I.M Pierchała z Rybnika.

Uśmiechnięte panie z rybnickiego Cechu zachęcały do
udziału w konkursie.

Fotorelacja na www.MistrzBranzy.pl

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

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

siek
Radom, ul. kielecka 116e,
tel. 48 369 95 55

motyl
piaski,
bystRzejowice pieRwsze 47 a
tel. 81 582 17 77 w.12

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

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

seZamex
toRuń, ul. towaRowa 11,
tel. 56 655 78 77

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

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

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

modena
bielsko-biał a, ul. k atowicka 80,
tel. 33 812 60 26

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

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

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

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

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

Hurtownia Port
Rabka-zdRój, ul.kilińskieGo 46b,
tel. 18 267 74 46

BARTEX
częstochowa, ul. Żyzna 58,
tel. 34 362 07 95

KUMA
bydGoszcz,
ul. stanisł awa jana RolbieskieGo 11
tel. 52 345 11 05

Bayard
choRzów, ul. józeFa lompy 13,
tel. 32 241 65 13

Zwycięzcy konkursu „Rybnicko Sznita Chleba”.

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

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

Centrum Polska
tuliszków, oGoRzelczyn 1a,
tel. 63 280 39 00
drosol
będzin, ul. piastowska 29,
tel. 32 761 93 25

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

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

tel.

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

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

