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

odwiedź Strefę Mistrzów
– wybierz najlepszy produkt!

dostosowane do indywidualnych wymogów
klienta, dwurzędowe o wysokiej wydajności
od 2000 pojemników/h.
Miło nam będzie Państwa gościć na naszym stoisku podczas
Międzynarodowych Targów Technologii Spożywczych
POLAGRA-TECH 2012 w Poznaniu
w dniach 7-11 października 2012 r. Pawilon 5, stoisko 65.

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO I HIGIENY PRODUKCJI
Podlas 3, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel.: 46 814 55 00, fax: 46 814 22 15, e-mail:metalbud@metalbud.com

Profesjonalne formowanie

Maciej Wieczorek i Artur Wieczorek byli
obecni na uruchomieniu linii do chleba w Piekarni Artura Frąszczaka Hert
w Gościmiu.

PREMIERA KSIĄŻKI

"OD POMYSŁU DO REALIZACJI"

Jak

trafić

DNI OTWARTE
w PAN Centrum Słodkiej Dekoracji
podczas POLAGRY 2012

Jak wielu z Państwa doskonale wie, siedziba firmy PAN Centrum Słodkiej Dekoracji mieści się w Poznaniu około 300
metrów od terenów targowych POLAGRA. Nic więc dziwnego, że każdego roku firma PAN Centrum Słodkiej Dekoracji
zaprasza swoich klientów z całej Polski do odwiedzenia salonu firmowego PAN przy okazji zwiedzania targów Polagra.
Również w tym roku dla odwiedzających w tym czasie salon przygotowano liczne atrakcje i promocje. Z najważniejszych informacji należy wymienić, że od poniedziałku do środy tj. w dniach 8-10.10 salon sprzedaży będzie czynny
w godzinach od 8:00 aż do 20:00 tak, aby każdy po zwiedzeniu targów Polagra miał możliwość dokonania zakupów
w salonie PAN. Jest to tym bardziej ważne, że w tych dniach premierę będzie miała nowa oferta firmy na sezon
2012/2013 wraz z dostępnym w tych czasie po raz pierwszy, nowym, pełnym katalogiem firmy. Wszystkich kupujących
będą obowiązywały specjalne rabaty w wysokości 5-10% na każdy z oferowanych produktów. Również w tych dniach
premierę będzie miała nowa książka wydana przez firmę PAN Centrum Słodkiej Dekoracji „Od pomysłu do realizacji”
autorstwa Małgorzaty Weber. Obok prezentujemy mapkę z lokalizacją Targów Poznańskich i salonu sprzedaży firmy
PAN Centrum Słodkiej Dekoracji. Na terenie parkingu firmowego istnieje możliwość bezpłatnego zaparkowania samochodów na czas zwiedzania Polagry (ilość miejsc niestety ograniczona).

ZAPRASZAMY w dniach 8-10 października w godz. od 8:00 do 20:00.
PAN Centrum Słodkiej Dekoracji
ul.Kolejowa 57, Poznań
tel.0-61 6613636 , fax 0-61 661427
www.pan-centrum.pl

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

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

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

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

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

Wieloletnie doświadczenie w produkcji maszyn
pozwoliło Firmie Wieczorek na udzielaniu użytkownikom maszyn gwarancji do 5 lat. W produkowanych maszynach stosujemy od wielu lat
odpowiedniej jakości materiały np. stal kwasoodporną i najwyższej jakości tworzywa przeznaczone dla przemysłu spożywczego oraz wysokiej
klasy automatykę produkowaną przez renomowane firmy zachodnie i japońskie.
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Polagra z Mistrzem Branży
To jest nasze pierwsze tak rozbudowane wydanie MB, przygotowane specjalnie na targi
Polagra-Tech. Wyjątkowość tego wydania nie polega oczywiście na objętości, ale na treści.
Wciągające rozmowy z ludźmi branży, nie tylko z Polski, fachowe analizy, raporty, artykuły z
zakresu technologii, sprzedaży czy marketingu to tylko skromny zakres tego, co dla Państwa
przygotowaliśmy.
Zaczynamy jednak od rozmowy. Do konfrontacji zaprosiliśmy prezesa Stowarzyszenia Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP Leszka Truskolawskiego wraz z córką Martą. Ten tandem
branża cukiernicza zna doskonale, ale niekoniecznie wszyscy wiedzą, jak udaje im się wspólnie
pracować. Pokazując relacje między córką a ojcem, zależało nam na przedstawieniu, w jakim
stopniu pasja do zawodu jest samorodna, a kiedy zaczyna się wpływ rodziców. To też rozmowa o budowaniu solidnej struktury, która tworzy silne rodzinne teamy.
Trudno pominąć artykuł o piekarni ROBSON Roberta Marczaka. Po pierwsze, jest to tekst
niemieckiej redaktor naczelnej czasopisma „Baking+Biscuit International” Hildegard Keil, po
drugie, uzupełnieniem tekstu jest wywiad z autorką, który pozwolił zobaczyć polską branżę na
tle Europy. Za możliwość porozmawiania z Hildegard Keil dziękujemy firmie Geth, a zwłaszcza
Małgorzacie Majdan za poświęcony czas i fachowe tłumaczenie.
Swoim spojrzeniem na piekarstwo, ale przez pryzmat szarej strefy, podzielił się z nami Maciej
Mielczarski z Krajowej Rady Piekarstwa i Cukiernictwa. Autor skupił się nie tylko na określeniu,
w jakim procencie szara strefa zagościła w branży piekarskiej, ale też wskazał miejsca,
w których ma się ona najlepiej. Jest to bardzo ważne opracowanie z tego względu, że znalazło
się w raporcie zespołu ds. przeciwdziałania szarej strefie!
Mamy jeszcze jedną niespodziankę. W tym wydaniu na łamach MB zagościł przewodniczący
zespołu ds. przeciwdziałania szarej strefie – Jacek Leonkiewicz. Z naszymi Czytelnikami
podzielił się ważnymi przemyśleniami nt. zasadności funkcjonowania inspekcji nadzorujących
i kontrolujących bezpieczeństwo żywności. Temat na czasie, zwłaszcza że w MRiRW pojawił
się pomysł utworzenia nowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, która miałaby
zastąpić dotychczas istniejące.
Zachęcamy do lektury – naprawdę warto!

ZAPROSZENIE NA TARGI POLAGRA-TECH
Na targach Polagra-Tech redakcja „Mistrza Branży” pojawi się w dwóch miejscach naraz!
Przez 5 dni wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi zadbamy o dobrą pizzę i fachowe
porady w naszej przestrzeni warsztatowo-szkoleniowej STREFA PIZZY w pawilonie nr 9.
Będziemy również obecni na stoisku prasowym w pawilonie 5, na stoisku 115.
Do zobaczenia!
Polecamy przewodnik po nowościach targowych, wystawcach oraz produktach,
które otrzymały Złote Medale. Czytaj więcej na s. 93-106
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Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żaden z utworów zawartych w czasopiśmie (w całości ani w części) nie
może być bez pisemnej zgody Wydawcy wykorzystany lub użyty na
jakimkolwiek polu eksploatacji, w tym nie może być w jakikolwiek sposób
powielany ani rozpowszechniany (w tym w formie elektronicznej, przez
digitalizację, publikacje i rozpowszechnianie w Internecie). Wykorzystanie
utworów bez zgody podlega odpowiedzialności prawnej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo do skracania i adiustacji tych tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Wszelkie znaki firmowe i towarowe oraz zrzuty ekranowe są zastrzeżone
przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
W czasopiśmie wykorzystano zdjęcia przesłane przez autorów oraz z
płatnego serwisu www.123rf.com
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Twój efekt
Nasza technologia i wsparcie

Perły technologii spożywczych

w jednej przestrzeni

Najważniejszy w Polsce pokaz nowych trendów w zakresie technologii dla branży piekarskiej, cukierniczej
i lodziarskiej rusza 7-11 października 2012 r. Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych Polagra-Tech
będą obfitować w nowinki, liczne atrakcje, będą również miejscem licznych rozmów z liderami branży
w komfortowej atmosferze.
Lawina nowości
Na targach Polagra-Tech zostanie zaprezentowanych ponad 100 nowych produktów, maszyn i urządzeń, którym będzie
można przyjrzeć się z bliska. To właśnie
Poznań będzie areną wielu światowych
premier zapowiadanych przez wystawców. Jest na co czekać…

Nie tylko spotkania
biznesowe
Ekspozycję tradycyjnie uzupełni program wydarzeń towarzyszących. Nie zabraknie zatem pokazów, konferencji
i szkoleń w zakresie zastosowania komponentów piekarskich, cukierniczych
i lodziarskich, przygotowania deserów,
skutecznych działań marketingowych
i promocyjnych w branży piekarskiej
i cukierniczej. Wyrafinowane receptury
i kompozycje smakowe, a także oryginalne dekoracje wyrobów cukierniczych
prezentowane będą podczas pokazów
odbywających się na przestrzeni Forum
Cukiernictwa i Piekarstwa, przygotowanym we współpracy ze Stowarzyszeniem
Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy
RP, Europejskim Zgrupowaniem

Interesów Gospodarczych oraz Stowarzyszeniem Rzemieślników Piekarstwa RP.
W ramach specjalnych stref warsztatowoszkoleniowych: SKLEPY i PIZZA zostaną
przedstawione świeże pomysły na biznes
i jego rozwój.

a nawet całych linii technologicznych
„w ruchu”, surowców i dodatków, rozwiązań informatycznych i logistycznych, a także znalezienia inspirujących pomysłów na
rozwój własnego biznesu.

Piekarz na start!

Profesjonalizm
pod każdym względem
Właściciele piekarni, cukierni i lodziarni,
kierownicy, technolodzy produkcji z Polski
i zagranicy będą uczestniczyć w Salonie
Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego targów POLAGRA-TECH.
Już na dwa miesiące przed targami ponad
4000 przedstawicieli cukierni i piekarni
z przeszło 2000 placówek w Polsce potwierdziło swoje uczestnictwo. Nie zabraknie
także gości z zagranicy. Swoją obecność
zapowiedziało już ponad 800 przedstawicieli
firm z branży spożywczej z takich krajów,
jak Czechy, Ukraina, Słowacja, Litwa, Rosja
czy Białoruś. Targi POLAGRA-TECH 2012
będą dla nich okazją do poznania możliwości
produkcyjnych
innowacyjnych maszyn i urządzeń,

Salon Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego oraz Salon Dodatków do Żywności
rozpocznie się 7 października Dniem Piekarza i Cukiernika. Tego dnia czynne będą tylko pawilony z ekspozycją dla branży piekarskiej, cukierniczej i lodziarskiej.
8 października dołączą Salon Maszyn
i Urządzeń dla Przemysłu Mleczarskiego
oraz Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego.

1LH]DOHĝQLHRGWHJRF]\EÚGÈWRVLORV\SLHFHOXEPDV]\Q\ļ]\VNDV]]QDPLF]DVSHZQRĂÊG]LDïDQLD
LbSLHQLÈG]H=DSHZQLP\&LSRZWDU]DOQRĂÊLNRQWUROÚSURFHVXSURGXNFML

Wartość dodana
W tym samym czasie (8-11 października)
odbędą się też Międzynarodowe Targi
Wyrobów Spożywczych POLAGRA-FOOD,
Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK, Międzynarodowe
Targi Gastronomii POLAGRA-GASTRO oraz

:W\PURNX]DSUDV]DP\&LÚQDWDUJL,%$GR0RQDFKLXP
6SRWNDP\VLÚQDVWRLVNDFKQDV]\FKGRVWDZFöZ
&HSL0RQGLDO)RUQL&DQRO*RVWROL7HFQRSRRO

Targi Wyposażenia Hoteli INVEST-HOTEL.
Więcej na www.polagratech.pl
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Skorzystaj z targowej akcji promocyjnej
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Rozmowa Mistrza Branży
truskolawskich

Mistrz Branży: Kiedy zaproponowałam Państwu „konfrontację” na
łamach MB, Pani Marta ze śmiechem stwierdziła, że z tatą nie wojuje. Czy córka i tata zawsze są tacy zgodni?
Marta Truskolawska: Konfrontacja brzmi bardzo bojowo, a ja jestem
typem negocjatora. Gdyby nasza drużyna miała dwóch kapitanów,
szybko ponieślibyśmy klęskę. Oczywiście każde z nas jest inne
i potrafimy mieć odmienne zdania na pewne sprawy, ale najważniejsze są wspólne wartości, czyli kryteria oceny. Potrafimy dyskutować,
przekonać się wzajemnie do zmiany zdania lub nawet znaleźć „trzecią alternatywę”.
Leszek Truskolawski: Marta ma rację. Dobra drużyna to zgrana
drużyna, która musi mieć jednego kapitana. Jego siła zależy od
osób, którymi się otacza i wspiera.

MB: Dzisiaj prowadzenie takiej firmy jest szczególnie trudne.
Ostra konkurencja, wyższe koszty produkcji, minimalne zyski,
a najgorsze jest to, że decydenci nie mają czasu dla własnej
rodziny. Nie za duże to poświęcenie?
LT: Nie traktujemy naszej cukierni jedynie jako źródła dochodu,
tylko jako dziedzictwo, więc może dlatego łatwiej jest godzić się
z ograniczeniami czy poświęcaniem czasu. Dzisiaj jeszcze bardziej
Leszek Truskolawski długo
pracował na swoje nazwisko.
Cukiernikiem został przypadkowo, ale swoją pracą zbudował firmę i markę, które są
dobrze znane na Podlasiu.

MB: Czy takiego podejścia uczą w Inicjatywie
Firm Rodzinnych (IFR)?
MT: Też, ale przede wszystkim rozszerzają
wiedzę na temat zarządzania firmą rodzinną
w praktyce. Wiemy, w jaki sposób wykorzystywać swoje atuty, jak unikać i przejść kryzysy
w rozwoju.
LT: IFR pokazuje, że małe firmy rodzinne nie
są skazane na porażkę, tylko muszą sobie
uświadomić własne silne strony i muszą
wiedzieć, jak je wykorzystać. W przypadku
cukierni trzeba postawić na autorskie receptury, na najwyższą jakość własnych wyrobów,
żeby tym mocniej podkreślić tożsamość firmy
i jej marki.
MB: Na jakiej zasadzie działa IFR i co Państwu
daje?
MT: Inicjatywa skupia zarówno małe, jak i duże
firmy o międzynarodowym zasięgu z wielu
branż. Spotkania o przekroju międzybranżowym dają możliwość poznania różnych historii
i wymiany doświadczeń, np. we włączaniu czy
przekazywaniu firmy kolejnemu pokoleniu.
Powstała już fundacja Firmy Rodzinne i czasopismo; coraz bardziej widoczna jest w Polsce
kampania na rzecz promocji firm rodzinnych,

MB: W jaki sposób udało się Panu zaszczepić w córce pasję do cukiernictwa, ale
i wdrożyć w zarządzanie firmą?
LT: Martunia od dziecka była aktywna,
zdecydowana i konsekwentna. Do tego
przejawiała zdolności plastyczne, tak
jak moja żona, co jest szalenie ważne
w pracy cukiernika. Miałem nadzieję,
że w przyszłości zechce je wykorzystać
w firmie. Pod koniec szkoły podstawowej
na jej własne życzenie powoli wdrażałem
ją w pracę w cukierni. Już wtedy potrafiła
spędzić letnie wakacje w firmie. Będąc
w liceum ogólnokształcącym, zdała egzamin
na czeladnika, a podczas studiów magisterskich z zarządzania uzyskała tytuł mistrza
cukiernika. Na pewno starałem się swoim
przykładem zaszczepić jej pasję, natomiast
samo wdrożenie do firmy to już była nasza
wspólna praca.
MB: Czuła Pani presję ze strony rodziców, że
ktoś musi przejąć firmę i padło na Panią?
MT: Nie, rodzice nigdy nie wywierali na
mnie takiej presji, za to potrafili pokazać mi
różne możliwości rozwoju, bez zachęcania
czy zniechęcania. Sama decydowałam
o kierunku studiów oraz o zaangażowaniu się w firmę, które z biegiem lat rosło,
i zdecydowałam się na związanie z nią
swojej przyszłości. Ale z drugiej strony
zawsze robiłam wiele różnych rzeczy, by
mieć jak najszerszą wiedzę, doświadczenie
i duży wachlarz możliwości wyboru dróg
zawodowych. Tata miał i ma ogromny
wpływ przede wszystkim na to, kim jestem
teraz, jakie jest moje podejście do pracy
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MB: W firmie rodzinnej zazwyczaj są to najbliżsi, a rodzina to
emocje, czasem bardzo negatywne. Jak chronić firmę przed takimi
konfliktami?
LT: Tego nie da się uniknąć. Im bardziej skomplikowana struktura
przedsiębiorstwa, tym więcej jest punktów zapalnych. Jeśli pracuje się z rodziną, to rzeczywiście czasem dochodzi do spięć. Żeby
zminimalizować ryzyko konfliktów, musi być określona struktura
o jasnych zasadach współpracy. U nas ostatecznym decydentem
jestem ja, ale mimo to wpływ na podejmowanie decyzji mają też
inni. Przyznaję, że nie zawsze moje wybory są słuszne, jednak
w ogólnym rozrachunku wynik jest pozytywny. Natomiast Marta,
podobnie jak inni pracownicy na szczeblach kierowniczych w naszej
firmie, też ma swoje działy, za które odpowiada. Ma też prawo do
popełniania błędu.

MT: Nie zgodzę się, że konflikty są wyłącznie czymś negatywnym. One też mobilizują do działania, a tym samym do rozmowy.
W rodzinie znamy się bardzo dobrze i wiemy, kiedy lepiej doprowadzić do konfrontacji, a kiedy warto być dyplomatą. Na pewno
trudno zostawić emocje w pracy; one zawsze wracają z nami do
domu, więc już z tego względu musimy rozwiązywać konflikty jak
najszybciej, żeby nie rzutowały ani na nasze osobiste relacje, ani
tym bardziej na zawodowe. Na szczęście nie są one zbyt częste.

LT: Małe firmy rodzinne znalazły się teraz
w trudnej sytuacji gospodarczej. Duża
nadprodukcja, ostra walka z dużymi
producentami czy sieciami handlowymi,
bezsensowna konkurencja z zakładami
piekarsko-cukierniczymi – to wszystko
powoduje, że młodsze pokolenia niechętnie przejmują schedę po rodzicach, bo
nie każdy ma siłę i pomysł na prowadzenie biznesu w tych czasach. Jednak jest
to możliwe, tylko musi być jasna wizja
i wsparcie całej rodziny w realizacji celów
oraz świadomość swoich silnych stron.

a
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MT: Dla mnie cukiernia jest tak samo
ważna jak dom. Tata zawsze był rzadkim
gościem w domu, bo ciągle pochłaniała
go praca. Być może dlatego chętnie zostawałam w firmie, obserwując jego pracę
i innych cukierników. To była dla mnie
ważna lekcja, że sukces poprzedza ciężka
i systematyczna praca. Własna firma to ciągłe
balansowanie między życiem zawodowym
a prywatnym i tutaj trudno o równowagę, by
jedno nie odbywało się kosztem drugiego.
To odpowiedzialność za bezpieczeństwo własnej rodziny, której majątek często jest w pełni
uzależniony od sytuacji firmy. To również odpowiedzialność za losy zawodowe i prywatne dzieci: w jaki sposób pomóc im wybrać właściwą
ścieżkę, żeby nie było przymusu pracy w firmie
ani też wyniszczającej rywalizacji między nimi
o miejsce w firmie… A do tego dochodzi kwestia prowadzenia firmy, dbanie
o odpowiednie wyniki ekonomiczne, o ścieżkę
rozwoju wszystkich pracowników, a nie tylko
„rodzinnych”…

m

Rodzinna firma według

które są „solą gospodarki”. Od ponad 20 lat
nie ma ograniczeń, by te firmy rosły w siłę
i budowały wielopokoleniowe marki, ale
brakuje im wiedzy praktycznej, np. o prawie
spadkowym, o wdrażaniu w zarządzanie
przedsiębiorstwem. IFR daje tą wiedzę.

a

Przyznaję, że moim zamiarem była
konfrontacja ojca z córką. Chciałam
sprawdzić, jak młodość ściera się
z doświadczeniem i autorytetem
rodzica, który ma 30-letnią praktykę
i dobrą markę. Czy w młodej, dobrze
wykształconej dziewczynie jest
naturalny bunt przeciw rodzicielskiej dominacji? Bardzo szybko
okazało się, że tę drużynę łączy nie
tylko nazwisko, ale też wspólna
filozofia życia i pracy.

trzeba pilnować kosztów, a lwią część zysku
inwestować. Kiedy ta filozofia jest wspólna
dla całej rodziny, to rodzinne przedsięwzięcia
dobrze się sprawdzają w trudnych czasach
– kiedy jest naprawdę kryzysowo, najbliżsi są
największym wsparciem.

l

rozmawiała
Anna Kania

archiwum
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i życia. Pokazał, że trzeba i warto być ciekawym świata, ciągle szukać nowych
rozwiązań, pracować na rzecz innych. Podziwiam jego zaangażowanie
w sprawy branżowe, mimo ograniczo-nego czasu. Od wielu lat jest aktywny
w Stowarzyszeniu Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP, a jako prezes stara
się integrować środowisko branżowe. Jest przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej w Izbie Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku. 30 lat
temu od zera stworzył firmę, którą rozwijał i prowadził cały czas zgodnie
z zasadą: „przede wszystkim jakość i uczciwość”. To podejście dotyczy każdego aspektu firmy, zarówno wyrobów, jak i prowadzenia formalnych spraw,
współpracy z kontrahentami i pracownikami. Zmieniłabym w nim tylko podejście do własnego zdrowia. Praca jest dla niego najważniejsza.
MB: Współczesny mistrz cukiernictwa to coraz częściej rzemieślnik z tytułem
magistra zarządzania i marketingu. Czy można pogodzić obie profesje, czy
trzeba wybrać między menedżerem a cukiernikiem?
MT: Nie można traktować profesji menedżera jako czegoś odrębnego. Efektywne zarządzanie wymaga co najmniej podstawowej wiedzy na temat tego,
czym chce się kierować. Kandydat na stanowisko kierownicze musi przejść staż
i zdobyć niezbędną wiedzę branżową. Z tego punktu widzenia, w przypadku
małych firm rzemieślniczych, gdzie właściciel-cukiernik chce rozwijać swoją
firmę i odnosić sukcesy na rynku, musi być równocześnie bardzo sprawnym
menedżerem. W dużych firmach im więcej osób, tym bardziej konieczna jest

– Nie wyobrażam sobie nie tworzyć receptur we
własnej firmie! Zresztą kreowanie wyrobów to
najprzyjemniejsza część tej pracy – twierdzi Leszek
Truskolawski.

hierarchia i na produkcji mistrzowie stają się także kierownikami produkcji,
brygadzistami… Czyli nawet pracując na „etacie” jako mistrz cukiernictwa, na
dłuższą metę nie da się uniknąć zarządzania chociaż w mniejszym zakresie.
Różnica między działalnością firm cukierniczych z początku lat 90. a obecnych jest kolosalna. Nawet w małych firmach, do 50 osób, osoba na szczycie
hierarchii musi zajmować się bardziej sprawami zarządzania niż produkcją.
Co nie znaczy, że ma stracić kontakt z cukiernictwem. Wręcz przeciwnie.
Wiedza musi być cały czas aktualizowana, ale równocześnie właściciel musi
pogodzić się z tym, że praktykę będą i powinni mieć jego cukiernicy. Wtedy
ma szansę na budowanie długotrwałego sukcesu. Alternatywą jest zatrudnienie menedżera, który będzie odciążał właściciela w zarządzaniu. Taki podział
wymaga jednak od właściciela przekroczenia mentalnej bariery oraz dojrzałości do dzielenia się władzą, nawet jeśli tym menedżerem ma być zaufana
osoba, z rodziny.

Rozmowa Mistrza Branży
pozyskiwaną wiedzę teoretyczną od razu praktykować
oraz mieć odpowiedni dystans do przekazywanych treści
na wykładach. Zdaję sobie sprawę, że jako „dziecko”
z firmy rodzinnej miałam niepowtarzalną okazję do nabywania doświadczenia i praktycznej wiedzy biznesowej już
od najmłodszych lat. To przewaga firm rodzinnych.
LT: Jestem tego żywym przykładem. Mam wykształcenie
techniczne, jestem samoukiem w dziedzinie cukiernictwa,
jak również praktykiem, i dopiero potem teoretykiem
z zarządzania. Dopiero mając kilkuletnie doświadczenie jako
przedsiębiorca, kończyłem kursy i studium menedżerskie.
Nie wyobrażam sobie, by kierować czymś, o czym nie ma się
pojęcia, choć wielu osobom wydaje się, że jest to możliwe.
W znanym programie Marty Gessler „Kuchenne rewolucje”
można przyjrzeć się pracy menedżerów, którym brakuje
podstawowej wiedzy o pracy w kuchni… Taka restauracja
nie ma szansy na powodzenie, bo menedżer nie zapewni
właściwych warunków do pracy pozostałym osobom ani
nie uszanuje ich trudu. To samo dotyczy cukierni. Kilka lat
temu zdarzało mi się poznać firmy założone przez osoby
z zewnątrz. Ci, którzy zaangażowali się i od podstaw
zdobywali wiedzę, faktycznie odnoszą sukces. Ci, którzy
potraktowali cukiernię jako szybki, bezproblemowy biznes,
zawiedli się. Nie potrafili ogarnąć całości zakładu: produkcji, transportu, sprzedaży… a pracownicy nie szanowali
takich szefów.
MB: Jak Państwo godzą obowiązki cukiernika z menedżerem?
MT: To kwestia organizacji czasu i podziału obowiązków.
W firmie prowadzę szkolenia dla pracowników. Działam
też w Akademii Mistrza (przyp. red. inicjatywa ZT Kruszwica), gdzie również prowadzę szkolenia lub biorę udział
w akcjach organizowanych w ramach programu „Przyjazna
Słodycz”. Systematycznie także uzupełniam i poszerzam
swoją wiedzę w dziedzinie cukiernictwa. Jak widać, nie
fot.

A rchiwum

firmy
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tracę kontaktu z zawodem, mimo obowiązków menedżerskich.
A nawet udaje mi się go znaleźć na inne działania, jak pisanie
artykułów czy działanie społeczne.
LT: Nie wyobrażam sobie nie tworzyć receptur we własnej firmie!
Zresztą kreowanie wyrobów to najprzyjemniejsza część tej pracy.
Dlatego przynajmniej dwa dni w tygodniu spędzam na produkcji.
Moją specjalnością są lody i tego nie zamierzam oddać nikomu.
Mam też przyjemność testować nowe maszyny.
MB: Gdzie szuka Pan inspiracji?
LT: Wszystko może być źródłem inspiracji: rozmowy z najbliższymi,
książki i oczywiście podróże. Wizyta w nowym mieście to zawsze
pretekst do odwiedzenia lokalnych cukierni. Zazwyczaj kończy się
to rodzinnym testowaniem wyszukanych lokalnych produktów. Tym
zwiedzaniem cukierni zaraziłem także córkę. Jej znajomi już znają
nasze rodzinne „hobby”, dlatego sami podsyłają jej ciekawe zdjęcia wyrobów, które widzieli i smakowali w różnych częściach Polski
i nie tylko. Wiele inspiracji daje mi wymiana receptur, podglądanie technologii bezpośrednio w zakładach kolegów z całej Polski,
a dobre pomysły przenoszę do własnej firmy. Cieszę się, że jest
grupa osób, która ma podobne podejście do zawodu i dzięki temu
możemy wspierać się poprzez takie wymiany oraz działać na rzecz
rozwoju cukiernictwa.
MB: Co Państwo uważają za swój największy sukces zawodowy
oraz prywatny?
LT: Zaczynając ponad 30 lat temu własną działalność w nowej
branży i przejmując mały zakład cukierniczy, nie wiedziałem, jak
to się potoczy. To, co mam, to efekt wieloletniej pracy i dużego
poświęcenia. To sukces, którego współautorami są także moja
rodzina, kuzyni, ale i wszyscy pracownicy, którzy przez te lata byli
ze mną. Jestem dumny z naszej firmy, że jest ona rozpoznawalna
nie tylko w środowisku lokalnym, ale jest także znana i doceniana
wśród kolegów z branży. Mimo że do cukiernictwa wszedłem jako
osoba z zewnątrz, to udało mi się zdobyć zaufanie ludzi – moich
kolegów z branży nie traktuję jak konkurentów, tylko jako partnerów i dzielę się z nimi swoim doświadczeniem. Duże znaczenie
ma dla mnie działanie Stowarzyszenia Cukierników, Karmelarzy
i Lodziarzy RP.
Mimo różnych zawirowań gospodarczych nasza rodzinna firma
ciągle rozwijała się i rozwija zgodnie z założeniami. Mamy bardzo
dużą grupę stałych klientów, którzy darzą naszą firmę zaufaniem.
Jednak gdyby nie rodzina, tego sukcesu zawodowego by nie było.
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MT: Moje małe sukcesy mogłabym podzielić na wewnętrzne
i zewnętrzne. Udało mi się dość łagodnie przejść z pozycji dziecka
właściciela do menedżera w firmie, przy zachowaniu odpowiednich
relacji z pracownikami. Przez tych kilka ostatnich lat udało mi się
osiągnąć status partnera w dyskusji z Tatą w kwestiach firmowych.
Mimo szacunku do dorobku Taty, nie uważam, że nasza firma jest
w każdym aspekcie dopracowana…. Stąd mam cały czas motywację do wprowadzania zmian w jej strukturze, by na zasadzie
ewolucji doskonalić ją, np. w kwestii współpracy z kontrahentami.
A zewnętrzne małe sukcesy to na pewno satysfakcja, że potrafię
dzielić się wiedzą z innymi, czy to pracownikami naszej firmy, czy
kursantami, i widzę, że jest ona im przydatna. Cały czas mam
chęć dalszego kształcenia się i staram się nie ograniczać tylko do
cukiernictwa. Mam nadzieję, że nie tylko godnie noszę nazwisko
Taty, które ma wyrobioną markę w branży, ale również już powoli
zapracowałam na swoje imię i buduję swoją wartość.
MB: Jak wyobrażają sobie Państwo firmę za 20 lat?
MT: Każe mi Pani wybiegać myślami w przyszłość zbyt odległą.
Lepiej planować w krótszych, kilkuletnich okresach. Na pewno będę
dążyła do tego, by nasza firma nadal była dla klientów synonimem
jakości i solidności, by wyroby zachowały najwyższą jakość wyrobów cukierniczych. W produkcji ma być poszanowana tradycji, ale
bez zamykania się na nowości i zmianę. Przy takich założeniach
i przewidywanej sytuacji rynkowej optymalne będzie funkcjonowanie
małego zakładu cukierniczego, ale z zdecydowanie większą siecią
własnych cukierni-kawiarenek na terenie województwa podlaskiego
niż jest to obecnie. Mam nadzieję także, że uda się nam utrzymać
i dalej budować odpowiedni zespół zadowolonych pracowników, bo
bez odpowiedniej kadry nie jest możliwe stworzenie firmy bliskiej
ideałowi… bo w rzeczywistości ideałów nie ma.
LT: Nic dodać, nic ująć. Mając Martę, jestem spokojny o przyszłość
firmy.
MB: Gratuluję i dziękuję za rozmowę.
r

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

MB: Proponuje Pani cukiernikom czy właścicielom cukierni pójście na studia?
MT: Jak najbardziej. Mając już praktykę zawodową, warto zapoznać się także
z teorią zarządzania podczas studiów czy kursów. Taka nauka jest zdecydowanie bardziej efektywna niż sama teoria bez doświadczenia zawodowego,
bo wtedy pozwala menedżerom-cukiernikom zwiększyć efektywność, uniknąć
pewnych błędów, ale i daje nowe pomysły. W moim przypadku od początku
studiów, a nawet już wcześniej, naukę łączyłam z pracą. To pozwoliło mi

Zamiłowanie Marty Truskolawskiej do cukiernictwa nie jest przypadkowe
– od początku zaplanowała, co chce w życiu osiągnąć, i konsekwentnie pracuje
na własne imię.

Szczególne wyrazy uznania należą się mojej żonie, która – mimo
własnej pracy zawodowej jako pielęgniarka – zawsze wspierała
mnie w moich dążeniach. Przede wszystkim wzięła na siebie ciężar
wychowywania dzieci. Potrafiła też znaleźć czas, by zaangażować
się w pracę w naszym zakładzie – nie tylko doradzała, ale i pracowała, wykonując niezapomniane dekoracje. Jestem szczęśliwy, bo
mam dwie niezależne córki, z których jedna z własnego wyboru
zaangażowała się w prowadzenie firmy i ma do tego talent.

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

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

Idealna dla mniejszych i średnich
cukierni oraz gastronomii
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Mistrz Branży: Jak sobie poradzić
w takiej sytuacji: mamy naprawdę
dobry produkt, wszystkie znaki na
ziemi i niebie wskazują na to, że
stanie się rynkowym przebojem,
połowa sukcesu za nami… Jest tylko
jeden problem – nie mamy dla niego
nazwy. Gdzie szukać inspiracji? Jak
tworzyć legendę założycielską – jak
się to ładnie określa – dla takiego
produktu czy też usługi?
Jarosław Liberek: Zanim odpowiem
na te pytania, to może przypomnę dość
smutną prawdę o tym, jak to zazwyczaj
na polskim rynku od wielu lat rozwiązuje
się problem wyboru nazwy. Pojawia się
nowy produkt i jeśli firma jest odpowiednio duża, dysponuje środkami na
sferę marketingu i promocji, to oczywiście zatrudnia profesjonalną agencję.
Agencja wymyśli nie tylko nazwę, ale też
stworzy i przeprowadzi całą kampanię.
A w tej agencji w grupie specjalistów są
ludzie, którzy w odpowiednim momencie
idą do pubu na piwo i… wymyślają, jak
też ten nowy serek czy szampon ma się
nazywać. Bywa to niestety dość przypadkowe i jest raczej efektem chwili niż
przemyślanego działania.

Rozmawiała Marzena Rutkowska-Kalisz

Cały smak
w jednym słowie
W Polsce próżno szukać takiego zespolenia nazwy z produktem,
jak choćby w przypadku roweru. Słowo „rower” jest spolszczeniem
nazwy znanej firmy produkującej dziś samochody, która w ubiegłych
stuleciach jako pierwsza oferowała na polskich ziemiach rowery. Czy
nasze produkty mają szansę na podobny sukces? Czy można cały smak
zawrzeć w jednym słowie? O tym, jak wbrew powszechnej opinii ważne
jest nazewnictwo, opowiada promotor przedsiębiorczości, językoznawca dr Jarosław Liberek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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W Polsce rynek tzw. namingu, czyli
nazywania nowych produktów i usług,
jest stosunkowo słabo rozbudowany,
bo agencje reklamowe zajmują się nim
przy okazji swojej głównej działalności. Wymyślają całą kampanię reklamową, robią foldery, banery, spoty
reklamowe, a nazwa jest w tym wszystkim jedynie dodatkiem i nie stanowi
głównej części finansowej całego przedsięwzięcia. Natomiast w innych krajach,
szczególnie w Stanach Zjednoczonych,
są agencje wyspecjalizowane wyłącznie w wymyślaniu nazw i tam wydanie
kilkuset tysięcy dolarów na wymyślenie chwytliwej, adekwatnej nazwy
nikogo nie dziwi – to element ceny, jaką
trzeba zapłacić za wprowadzenie nowego
produktu na rynek, obojętnie, czy będzie
to długopis, serek, czy też jogurt.
A w Polsce… No cóż, takich typowych
agencji namingowych po prostu nie ma
i najczęściej mamy do czynienia z party-

zantką. Mam wrażenie, że w przypływie
natchnienia nazwę wymyśla sekretarka
szefa albo sam szef, w dodatku kierując
się powszechnie przyjętym schematem
i konwencją panującą w danym sektorze.
Mamy zatem sto pięćdziesiątą „wyjątkową” szynkę dziadunia lub trzechsetny
chleb staropolski. Odbywa się to w myśl
przekonania, że skoro znajomemu z sąsiedniego miasta czy zakładu udało się, to i ja
odniosę sukces. Tymczasem problem tzw.
chrematonimów, czyli nazw produktów
przemysłowych, jest w sensie komunikacji
problemem bardzo ważnym! Aby stworzyć
dobrą nazwę dla danego produktu, warto
korzystać z pomocy specjalistów. Trzeba
dysponować odpowiednią wiedzą zarówno
od strony językowej, jak i komunikacyjnej,
należy również znać specyfikę danego
rynku. Jest jeszcze jeden niezwykle ważny
czynnik, o którym bardzo często zapominamy – to gust tłumu.
MB: Z tym w Polsce bywa różnie, ale
też o gustach podobno się nie dyskutuje…
JL: Tak, bywa różnie, ale obojętnie, jak
go oceniamy, musimy uwzględniać odbiór

nazwy przez potencjalnych klienczasie niczego innowacyjnego w tej sferze
tów. Ktoś, kto kręci nosem na gust
nie możemy się spodziewać – i to jeszcze
tłumu, ignoruje fakty – gust nam się
długo… Oczywiście, od czasu do czasu
może nie podobać, ale tak czy siak,
zdarzą się perełki, bo przez przypadek coś
musimy go brać pod uwagę. Wprokomuś się uda. Brakuje nam w tej dziedzinie
wadzenie produktu na rynek zawsze
fachowców – to po pierwsze, a po drugie
trzeba poprzedzić stosownymi bada– wśród szefów firm, nawet dużych koncerniami. Niestety,
w Polsce nigdy
nie
prowadzi
Na Zachodzie spotykamy nazwy, które
się badań dotymają podłoże związane z kulturą sięgaczących nazwy
jącą kilku wieków.
–
powodzenie
produktu
jest
badane, ale nikt
nie próbuje poznać wpływu nazwy
nów, panuje powszechne przekonanie, że
na ostateczny sukces rynkowy.
nazwa wcale nie jest tak ważna! Większość
Wciąż zatem zapominamy, że nazwa
szefów powie tak: mam tyle i tyle milionów
może budzić określone – dobre czy
na wprowadzenie nowości na rynek, a czy
złe – skojarzenia. W efekcie mamy
ona będzie nazywała się tak czy inaczej
bardzo schematyczne, konwencjonal– nie ma to znaczenia! Stawiają raczej na
ne nazewnictwo i wbrew liczebności
bardzo silną i agresywną kampanię reklamuwielotysięczny zbiór nazw własnych
jącą dany produkt lub usługę.
jest stosunkowo ubogi.
Za gigantyczne pieniądze będą bombardowali świadomość potencjalnych klientów,
MB: Ugrzęźniemy zatem w takiej
stawiając na multimedialne kampanie,
miałkości nazewniczej?
a tymczasem mogliby zaoszczędzić znaczne sumy. Wystarczyłoby mądrzej wydać
JL: Obawiam się, że w najbliższym
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TWOJE PIECZYWO ODPARUJE RÓWNOMIERNIE
Skorzystaj z naszej oferty:
● wózki piekarnicze
● wózki do składowania chleba i bułek
● regały do gastronomii
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Marzena rutkowska-k alisz

cechować tym, co fachowo nazywamy adekwatnością.
Co to znaczy? Słyszymy pierwszy raz nazwę produktu
i od razu wiemy, o co chodzi, w duchu wiemy, że jest
doskonale dopasowana do produktu. To jest trudne,
bo musi się mieścić w pewnej nazewniczej konwencji,
a jednocześnie cechować się pewną nowością i polotem, bo inaczej nie przyciągnie uwagi klienta. Podam
negatywny przykład: pojawił się ostatnio w sklepach
serek… mierzwiony! Nazw serów żółtych mamy
mnóstwo, wszystkie schematyczne. On się niczym nie
różni od innych serów, tylko jego plasterki są pozwijane i pewnie intencją było wyróżnienie jego struktury.
Podjęto jednak bardzo ryzykowną decyzję.
MB: Mnie się jednak zdecydowanie źle kojarzy.

pieniądze i zatrudnić fachowca, który wymyśliłby dobrą nazwę. Efekty
sprzedażowe pojawiłyby się znacznie szybciej niż w przypadku tego
typowego myślenia. Zgadzam się – trzeba wydać wiele milionów, aby
wprowadzić coś nowego na rynek – ale można te pieniądze wydawać
o wiele racjonalniej i efektywniej. Z satysfakcją odnotowuję, że firmy
dbają o szatę graficzną i stronę wizualną tych kampanii, ale z nazewnictwem wciąż jest bardzo krucho.
MB: W efekcie nie możemy się pochwalić powszechnie znanymi w świecie nazwami.
JL: Jest ich chyba tylko kilka: parę gatunków piwa, kilka wódek, trochę
słodyczy, nieliczne kosmetyki… To wciąż bardzo elitarna grupa.
MB: Ale każdy sukces, również ten międzynarodowy, ma
swoje początki gdzieś w małej firmie. Co mają w takiej sytuacji zrobić właśnie małe rodzinne firmy, które mają wprawdzie
znakomite wyroby, ale nie mają zupełnie pieniędzy na zatrudnianie specjalistycznych agencji? W rzemiośle to w zasadzie
reguła.
JL: Dla mnie naczelną zasadą będzie zawsze prostota. Gdy to powtarzam specjalistom od obiegu komunikacyjnego PR-u, marketingu, to
oni mówią, że jest to raczej pobożne życzenie. Wciąż jednak uważam,
że nazwa musi być prosta. Nie może być skomplikowana formalnie,
na przykład zbyt długa, albo żeby nie składała się ze zbitek spółgłoskowych trudnych do wymówienia i odmieniania. Nazwa musi się też

JL: A właśnie. Adekwatność nazwy jest niezwykle
istotna. Mierzwa to jest nieczystości, które wywozi się
na pola na wsi. Ser mierzwiony będzie mi się zatem
kojarzył z odorem, brudem i niczym przyjemnym czy
apetycznym. Tylko to również potwierdzenie mojego
przekonania o tym, jak się w Polsce wymyśla nazwę.
Dwóch, trzech przy piwie mówi: Ten serek nazwiemy
tak i tak. Pewnie nawet nie do końca wiedzieli, co pierwotnie oznaczają słowa „mierzwa”, „zmierzwiony”.
MB: No i poszło…
JL: Poszło! Część ludzi i tak ten ser kupuje bez zbędnych skojarzeń, choć przyznam, że zrobiłem takie
prywatne badania i 30% moich respondentów zdecydowanie wzdrygało się, słysząc taką nazwę. Inspiracją
ma być zatem prostota, adekwatność, ale także tradycje lokalne. Tylko że w ramach kultywowania tego, co
nazywamy banalnie „małymi ojczyznami”, doszło do
spospolitowania się tego wszystkiego. To jest takie
specyficzne myślenie, które przejawiało się w wyrobach cepeliowskich: trochę artyzmu, trochę ludowości,
trochę regionalności – taki trochę jeleń na rykowisku.
Niestety, obecnie odwoływanie się do tradycji regionalnych trąci tym cepeliowskim charakterem i ma z lekka
pretensjonalną manierę. Odgrzebuje się wtedy jakąś
nazwę regionalną i nie do końca w zgodzie z zasadą
adekwatności doczepia do danego produktu. Co gorsza,
nie dba się o jakość samego produktu. Często mamy
sytuację, w której potencjalnych klientów traktuje się
jak idiotów. Nie wystarczy nazwać coś staropolskim,
szlacheckim czy górskim, aby natychmiast dany produkt

Naming (z ang. nazewnictwo) – dział marketingu zajmujący się tworzeniem nazw firm, usług, produktów. Osoba odpowiedzialna za ten
etap brandingu ma za zadanie opracować nazwę chwytliwą i łatwą w zapamiętaniu. Fachowe opracowanie nazwy ma na celu zwiększenie
sprzedaży i lepsze dotarcie i utrwalenie się w umyśle konsumenta. Dział ten często kojarzony jest z copywritingiem, choć są to dwie
oddzielne dziedziny, wykorzystywane jednak w wielu przypadkach w tych samych projektach i przez te same osoby.
Chrematonimia (gr. chrema, chrematos – rzecz, przedmiot, towar) – nauka, której przedmiotem badań są nazwy własne niektórych
wytworów przemysłowych, rękodzielniczych, jednostkowych i seryjnych, które nie są trwale związane z określonym krajobrazem, tzw.
chrematonimy.
Chrematonimy oznaczają pojedyncze, mające swoje cechy charakterystyczne wytwory ręki ludzkiej. Ich wyróżnikiem jest odniesienie do
serii identycznych z założenia przedmiotów (mnogość jednorodna), a jednocześnie do poszczególnych okazów tej serii.
Źródło: wikipedia.org
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stawał się najlepszy! Trzeba koniecznie zadbać o jego jakość. Jeśli
jakiś przedmiot będzie funkcjonalny albo dany produkt smaczny,
obroni się sam i nie trzeba go będzie „zaklinać” nazwą.
MB: Mamy oscypki, pierniki toruńskie, rogale świętomarcińskie… Niektóre z nich są trudne do wymówienia dla
obcokrajowca, ale stoi za nimi piękna lokalna legenda. Czy
do niej też warto sięgać, tworząc nazwę?

my się więc dookoła, poznajmy dokładnie naszych klientów,
zobaczmy, jakie instytucje funkcjonują w sąsiedztwie. Być
może pomysł na nazwę jest w sąsiedztwie… Potem można
do głównej linii dodawać kolejne przymiotniki w nazwie.
Na początek powinno być coś oryginalnego, by nie utonąć
w morzu podobnych produktów.
MB: Piekarnia funkcjonująca w sąsiedztwie sądu ma
sprzedawać bułki „adwokatki”?

JL:
Jak
najbardziej!
Na Zachodzie jest to
powszechnie
przyjęte.
W przypadku znanych firm, które mają już ugruntowaną pozycję na lokalnym
Tam spotykamy nazwy,
rynku, wskazane jest trzymanie się pewnej linii. Jeśli są już w niej produkty
które mają podłoże zwiąlubiane przez klientów, to nazwa danej nowości może być uzupełnieniem
zane z kulturą sięgającą
już istniejących nazw.
kilku wieków. Wystarczy tylko przyjrzeć się
nazwom win. Każde z nich
– obojętnie czy włoskie, czy francuskie – ma swoją kilkusetletnią
JL: Ten żart ma w sobie dużo prawdy, choć na początek
legendę założycielską. W Polsce też mieliśmy w dawnej tradycji,
może nie tak dosłownie. Pani przerysowanie niech raczej
zwłaszcza rzemieślniczej, piękne legendy założycielskie. Pogmasłuży ilustracji pewnego kierunku myślenia, które jest jak
twana historia: zabory, potem gospodarka socjalistyczna, skutecznajbardziej wskazane. Najważniejsze, by znaleźć złoty
nie usunęła je z naszej świadomości. Warto do nich wrócić, choć
środek między prowokacją a dobrym smakiem, który
nie jest to łatwe. Próbuje się przywracać stare nazwy – osiemnabezwzględnie trzeba zachować. Budzenie pozytywnych,
sto-, dziewiętnastowieczne – tylko że bywają one „opakowaniem”
ale i prostych skojarzeń oraz zasada adekwatności zawsze
złych jakościowo produktów. To nie sprzyja budowaniu czy raczej
pozostają w mocy. Dobrze jeśli jest to jeszcze okraszone
odnawianiu mitów założycielskich. Nie chcę tu podawać konkretów,
lekkością, dowcipem i polotem.
by nie być posądzanym o antyreklamę, ale każdy z nas ma pewnie
w pamięci takie produkty, na które się nabrał.
MB: Bardzo dziękuję za rozmowę.
r

Spożywcza tandeta w połączeniu ze starą nazwą jest bardzo
niedobrą mieszanką. To w sensie etycznym karygodne działanie,
a nie wiem, czy nie stanowi to też naruszenia w sensie prawnym.
Można się dopominać o kultywowanie tradycji i odradzanie marek,
ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Nawet największe miliony
włożone w odrodzenie marki, jeśli nie będzie za tym stała jakość,
będą pieniędzmi wyrzuconymi w błoto.
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MB: Czego trzymać się w nazewnictwie – nawet jeśli jest
to mała firma, na przykład cukiernicza, piekarska?
JL: W przypadku znanych firm, które mają już ugruntowaną
pozycję na lokalnym rynku, wskazane jest trzymanie się pewnej
linii. Jeśli są już w niej produkty lubiane przez klientów, to nazwa
danej nowości może być uzupełnieniem już istniejących nazw. Gdy
znana firma cukiernicza oferuje torty, których nazwa związana jest
z miastem szczególnie ważnym dla firmy – bo na przykład wygrano
tam ważny konkurs – to kolejny tort może upamiętniać następne
miasto. Ale równocześnie może sobie pozwolić na najprostszy
przymiotnik i oferować tort babci czy cioci Marysi. Cóż, klientów
jakością zdobyła już wcześniej i na więcej może sobie pozwolić.
A jeśli startujemy na danym rynku? Musi tu wystąpić pewien
element zaskoczenia, przyciągnięcia uwagi. Wszystko jednak musi
być – co podkreślam kolejny raz – adekwatne! Nawet jeśli jest
to rodzaj prowokacji, musi się to odbywać w granicach dobrego
smaku.
A zatem jeśli nie stoi za nami moc marki, jakość i wieloletnia tradycja, to lekka innowacyjność nazewnicza jest wskazana. Rozglądaj-
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Hildegard Keil, redaktor naczelna „Baking+Biscuit”; tłumaczenie: Małgorzata Majdan, GETH

Człowiek sukcesu

*

- piekarz z własnymi sklepami
– Pomysł na wybudowanie hali pojawił się już w 2004 r. Ale odczekałem, chcąc przekonać się, jak rozwija
się rynek naszych sklepów – wspomina Robert Marczak, właściciel Piekarni ROBSON. Jak czas pokazał,
sieć sklepów rozwinęła się dobrze, więc inwestycje w nową halę produkcyjną okazały się konieczne.
Piekarnia ROBSON posiada w promieniu 100 km
od Łochowa aż 40 punktów sprzedaży, z tego
3 są w samej Warszawie. Asortyment obejmuje ok. 100 artykułów, 40% obrotu generowane jest
ze sprzedaży chleba żytniego, mieszanego i pszennego,
jak też ze sprzedaży chlebów specjalnych (tendencja
rosnąca), 20% obrotu pochodzi ze sprzedaży bułek
i ciasteczek (artykuły cukiernicze). Głównym artykułem
był i jest pieczony na trzonie chleb mieszany 0,5 kg
(70% mąki pszennej, 30% mąki żytniej).
Konsumenci coraz częściej sięgają po chleby specjalne
foremkowe z różnymi dodatkami, jak nasiona i żurawina.
Jednakże asortyment ten wymaga specjalnej reklamy
i płynnego przekazu informacji, dlatego firma inwestuje
w szkolenia ekspedientek. Równolegle Robert Marczak
modernizuje sklepy i wyposaża je w stacje odpieku.
– Konsumenci cenią jakość naszych produktów, ale
wciąż poszukują czegoś nowego. Co ciekawe, przyzwyczajenia żywieniowe zmieniają się nie tylko w dużych
miastach, ale również na wsi. Ludzie chcą nowych
produktów, chcą mieć możliwość ich skosztowania
i wypicia kawy na miejscu. Kto nie dołączy do trendów,
zniknie z rynku – prorokuje Pan Marczak. Całość strategii dopełnia bogaty program reklamowy, wspierający
sprzedaż w postaci plakatów, broszur informacyjnych
oraz akcji degustacyjnych w sklepach.

Linia do bułek marki König zawsze robi
wrażenie, zwłaszcza kiedy maszynę ogląda
się w akcji. Co prawda, linia nie pracuje
w zawrotnym tempie, ale kajzerki, które z
niej wychodzą, są idealne

Mistrz Branży

wrzesień 2012

Razem z zespołem projektowym, architektem Jackiem Sienko, producentem pieców,
firmą MIWE i firmą GETH z Krakowa,
która reprezentuje firmę MIWE w Polsce,
powstała nowa hala produkcyjna, która
zmieściła zarówno urządzenia dotychczas
eksploatowane, jak i nowe linie oraz instalacje. Obszerne pomieszczenia socjalne
i biura, jak też sporo miejsca na obieg
towaru i duży parking okalający obiekt
nadają budowli rozmachu. Od listopada 2011 r. w nowym zakładzie ruszyła
produkcja.

W nowoczesnej Piekarni ROBSON nie mogło
zabraknąć automatycznego systemu załadowczego MIWE athlet
Przy małych szarżach cukiernik ręcznie
wypełnia nadzieniem kieszeń ciasta

Bezkolizyjna
i zautomatyzowana produkcja

Człowiek sukcesu – Robert Marczak, właściciel Piekarni ROBSON

Potrzeba matką inwestycji
Ale nie tylko dzięki reklamie produktów firma rozwija się dynamicznie. Dzisiaj
w piekarni konieczne są poważne inwestycje w wyposażenie, które zwiększy
wydajność produkcji, utrzyma wysoką jakość produktów, ale przede wszystkim pozwoli utrzymać ich cenę na w miarę niskim poziomie. W Polsce koszty
inwestycyjne, energia i ropa dla firmowego parku samochodowego są porównywalne z cenami na Zachodzie, problem w tym, że ceny produktów wciąż są
osadzone na znacznie niższym poziomie.
W polskiej rzeczywistości, chcąc utrzymać dużą sprzedaż i zatrzymać przy
sobie klienta, trudno windować ceny. Dlatego Pan Marczak zdecydował się
zainwestować w nowe wyposażenie produkcji. – Naszą żelazną zasadą jest
regularna i punktualna dostawa. Kiedy zatem zapotrzebowanie na nasze
produkty wzrosło, a magazyn wydający okazał się za mały, odważyliśmy się
na ten krok – wybudowaliśmy nową halę produkcyjną – wspomina właściciel
Piekarni ROBSON.

Trzy duże garownie przelotowe MIWE znajdują się w samym centrum piekarni
Garowane kęsy trafiają na poprzeczny
aparat wrzutowy, skąd przejmowane są przez
system załadowczy MIWE athlet

* Tytuł w oryginale „A Successful Store Baker in Poland” . Artykuł o piekarni Roberta Marczaka został opublikowany w 3. wydaniu czasopisma „Baking+Biscuit International”.
Redakcja MB opracowała materiał zgodnie z własnymi zasadami.
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– Nowa hala jest dobrze wyposażona,
wszystko przebiega bezkolizyjnie, a przestronność hali znacznie ułatwia pracę
– opowiada właściciel. I rzeczywiście,
przyglądając się nowej przestrzeni,
widać prosty, przejrzysty i funkcjonalny
układ. Rozciągająca się hala produkcyjna
przeznaczona jest do produkcji chleba
i bułek, połączona jest bezpośrednio z
ekspedycją. Piece ustawione są z boku,
w pomieszczeniu otwartym na halę. Na
wydzielonej powierzchni hali odbywa się
czyszczenie koszy. Cukiernia mieści się w
osobnym pomieszczeniu.
Na środku głównej hali znajdują się
3 duże garownie przelotowe MIWE, każda
na 4 wózki z poprzecznymi aparatami
wrzutowymi. Garownie są załadowywane przez ustawione na końcu 2 linie do
chleba, które tradycyjnie współpracują
z dzielarką, zaokrąglarką i wydłużarką.
Nowe w tym dziale są 3 miesiarki spiralne, które dostarczają w jednej szarży do
250 kg ciasta. Nowa jest też kwasiarka,
TradiLevain firmy JAC, która tworzy wyjątkowy kwas o łagodnym smaku. Spektrum
zastosowania tego kwasu jest duże,
najczęściej używany jest do specjalnego
rodzaju chleba i kajzerek. Mąkę dostarcza
się silosami (6 nowych silosów), każdy z
nich mieści 27 ton.
Poprzeczne aparaty załadowcze z ciastem
po osiągnięciu pełnej gary trafiają do ustawionych po lewej stronie z tyłu 4 pieców
wsadowych MIWE ideal (każdy 22 m2
powierzchni wypiekowej). Ich załadunek

i rozładunek odbywa się przez połączenie sił
stacji MIWE butler i automatycznego systemu
MIWE athlet XXL. Butler, kombinacja poruszającej się w pionie taśmy załadowczej i systemu
wykładającego, przejmuje uformowane kęsy
z aparatów poprzecznych i przekazuje dalej na
stół automatycznego systemu za- i rozładunku
athlet, który ma możliwość obsługi docelowo
piątego pieca wsadowego.
Bułki produkowane są na nowej linii do bułek
König, ustawionej wzdłuż hali. Wypiekane są
w 4 energooszczędnych piecach obrotowych
MIWE roll in e+. Cukiernia otrzymała nową linię
do drożdżówek Rondo, która wspiera rosnącą
produkcję ciastek francuskich, drożdżówek
i drobnych ciasteczek. W pracowni cukierniczej
znajduje się również nowy smażalnik Canol, jak
też automatyczny dozownik Multi drop.

Życzenie Pana Marczaka
Nowoczesne, dobrze wyposażone piekarnie
wymagają nowego przygotowania kadry
pracowników. To kolejny problem, z którym
coraz częściej spotykają się przedsiębiorcy
naszej branży. – Szalenie trudno jest znaleźć
wykwalifikowany personel. Praktycznie poza
wyszkoleniem pracownika we własnym zakładzie nie ma innych możliwości na pozyskanie
dobrego piekarza czy cukiernika. Potrzebujemy dobrze wykształconych piekarzy, którzy
z jednej strony będą kontrolować procesy
produkcyjne, z drugiej podejmą się kształcenia
nowej generacji piekarzy. Życzyłbym sobie,
by również w przyszłości móc współpracować
z młodą i dobrze wyszkoloną kadrą – dodaje.

Linia do chleba widziana z góry.
Obok czekają dzieże pełne ciasta

Od plantacji jabłek
do piekarni
Robert Marczak miał zaledwie
23 lata, kiedy wybrał swoją drogę zawodową. Nie był to zupełnie dobrowolny
wybór. Nie udało się przejąć po rodzicach
plantacji jabłek, którą wyniszczyły mrozy
kilka lat wcześniej. Dlatego postanowił
wskrzesić małą cukiernię, którą prowadził jego Tata w latach 60. XX w. aż do
końca lat 80., a w której często pomagał.
Wprawdzie napływ tanich słodkich
przekąsek z Zachodu po ’89 r.
mocno dotknął branżę cukierniczą,
niemniej jednak pomieszczenia i część
wyposażenia wciąż stały do dyspozycji.
Z bagażem wiedzy i doświadczeniem,
z pomocą Taty i pierwszymi trzema
pracownikami Robert Marczak ruszył
z własną działalnością w 1993 r.,
a pierwszym produktem było ciasto
drożdżowe. Miesiąc później otworzył
swój pierwszy sklep i od tego momentu
zaczęło dziać się lepiej. Trzy lata
później zatrudniał już 30 pracowników,
dzisiaj na samej produkcji zatrudnionych jest 50 pracowników – większość
z nich nauczyła się zawodu w zakładzie
Pana Marczaka. Zatrudnia ok. 12
uczniów, którzy jednocześnie uczą się
w szkole zawodu.
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HK: W Niemczech wzrasta zainteresowanie jasnym, pszennym
pieczywem wypiekanym według tradycji śródziemnomorskiej.
Równolegle, choć w mniejszym wymiarze, rośnie popyt na
pieczywo BIO oraz pieczywo funkcjonalne. Aktualnie bardzo
popularny jest chleb białkowy, z dużą zawartością białka, ale
również tłuszczu.

A rchiwum hildegArd K eil

Pod presją
koniecznych zmian
Mistrz Branży: Zaskoczył
nas tytuł artykułu „Człowiek
sukcesu – piekarz z własnymi
sklepami”. Zamiast inwestycji w nowe
maszyny Pani podkreśliła fakt posiadania sklepów. Dlaczego?
Hildegard Keil: Ponieważ o sukcesie
przedsiębiorstwa
decyduje
sprzedaż
produktów i zdolność wpływania na nią.
Nowoczesna i wydajna produkcja nie jest
wystarczająca, by osiągnąć sukces rynkowy. Trzeba być wydajnym i wpływać na
zbyt, żeby reagować na zmiany cenowe
i ilościowe, np. wycofać produkty, które
są porównywalne cenowo i jakościowo do
oferty na rynku, a także sprawdzić zainteresowanie nowymi produktami. Faktem
jest, że w handlu łatwo zastąpić jednego
dostawcę nowym, oferującym niższe ceny.
Dużo trudniej jest zastąpić piekarnię, która
w oczach konsumenta oferuje coś specjalnego, szczególnie wysoką jakość, wąski
asortyment, niedostępny nigdzie indziej,
w której priorytetem jest dobra obsługa.
MB: Jakie wrażenie zrobiła
Piekarnia ROBSON i jej
ciel Robert Marczak? Czy
Pani pierwsza wizyta w

na Pani
właścibyła to
Polsce?

HK: To była moja pierwsza wizyta w polskiej
piekarni i bardzo mile ją wspominam.
Muszę przyznać, że duże wrażenie wywarły na mnie osobowości przedsiębiorców
[przyp. red. chodzi o Witolda Kowalczyka
i Roberta Marczaka]. Bardzo podobała mi
się również organizacja piekarni.
MB: Jakie różnice dostrzega Pani
między
polskimi
i
niemieckimi
zakładami produkcyjnymi? Gdzie
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Hildegard Keil – redaktor naczelna

są podobieństwa, jakie są różnice?

czasopism „Brot+Backwaren”,

HK: Moją uwagę zwrócił fakt, że polskie
piekarnie oferują ograniczony asortyment
gastronomiczny. W Niemczech to aktualnie
najważniejszy filar, pozwalający na przetrwanie małym rzemieślniczym zakładom.
Poza tym w Niemczech gwałtownie rośnie
produkcja pieczywa mrożonego. Daje ona
możliwość przygotowania oferty świeżego
pieczywa prosto z pieca przez cały dzień.
Rosnąca liczba stacji odpieku, szczególnie
w dyskontach takich jak Aldi, Lidl, przyspiesza proces koncentracji w Niemczech.

„Baking+Biscuit International”,

Dzięki stacjom odpieku i produkcji ciasta
mrożonego dyskonty oferują znacznie
niższe ceny niż piekarnie rzemieślnicze,
przy czym jakość tych wypieków jest jak
najbardziej akceptowalna. Ponadto młodzi
ludzie wolą robić zakupy w supermarketach
niż w piekarniach rzemieślniczych i nie
są gotowi zapłacić 70% więcej za lepszą
jakość, jaką oferują rzemieślnicze piekarnie. Znaczenie produktów piekarniczych
mrożonych w handlu spożywczym, ale też
w innych kanałach zbytu, jak fast food,
łączna oferta konsumpcji „out of home”
na dworcach, ulicach i innych miejscach
publicznych, funduje przemysłowi piekarniczemu wzmożoną koncentrację, gdyż
przynosi dzięki ogromnej ilości większe
zyski aniżeli świeże produkty.
MB: W Pani artykule Robert Marczak
wspomina o problemie edukacji
w zawodzie. Jak wygląda kwestia
szkolenia
kadry
pracowniczej
w Niemczech? Czy młodzi ludzie
chętnie wybierają zawód piekarza
i cukiernika?

„Chleb+Wipetchka” (tytuły należą do
wydawnictwa f2m Food Multimedia
GMBH). Od ponad 25 lat zajmuje się
tematyką branży piekarskiej, jej rozwojem
i sprzedażą zarówno w Niemczech, jak i za
granicą; z wykształcenia ekonomistka.

HK: W Niemczech jest podobnie jak
w Polsce. Niemieckie piekarnie mają
duży problem, by nakłonić młodych
ludzi do pracy w piekarni. Wynika
to z niekorzystnego układu godzin
pracy (tzw. nocki), gorszych zarobków w porównaniu z innymi branżami
oraz słabej opinii na temat tej branży.
Piekarnie nie zaliczają się do nowoczesnych i modnych miejsc pracy, jak
np. branża IT. Nie jest to oczywiście
zgodne z prawdą, gdyż nowoczesne
linie i urządzenia w piekarni sterowane są elektronicznie, jak maszyny
w innych branżach, niestety niemieckie cechy wciąż pielęgnują obraz
piekarza z ubiegłego stulecia. Jeżeli
chodzi o edukację, to w Niemczech
jest bardzo dobry system szkolnictwa
dla tej branży. Mamy dwutorową
szkołę zawodu wraz z praktyką
w zakładzie produkcyjnym, która
dostarcza podstawowej wiedzy, technikum oraz studia wyższe w zakresie
technologii przetwórstwa zbożowego.
MB: Jakie pieczywo najczęściej
kupują nasi sąsiedzi zza Odry?
Co obecnie w Niemczech jest na
topie?

MB: Inwestycje w nowe technologie są postrzegane jako
warunek konkurencyjności, co mocno Pani podkreślała
w artykule. Jakie technologie są obecnie najczęściej
wdrażane w niemieckiej branży piekarskiej?
HK: Mocny nacisk, uwarunkowany przeobrażeniami w branży,
położony jest na automatyzację procesów, na ich efektywność. W procesie produkcji ciasta duże zakłady wykorzystują
coraz częściej zautomatyzowane systemy miesienia, pracujące
w trybie ciągłym (automatyczne dozowanie, opróżnianie dzież,
transport gotowego ciasta). W procesie obróbki tak samo
ważne, jak tradycyjne zaokrąglarki i wydłużarki, stały się
systemy transportu ciasta. Obecnie popularne są piece wsadowe z płytami hertowymi/kamiennymi.
MB: Czy – według Pani – zautomatyzowana, masowa
produkcja zdominuje małe piekarnie? Czy to jest dobry
kierunek rozwoju piekarstwa w Europie Zachodniej?
HK: O ile zakłady rzemieślnicze przetrwają na rynku, pozostają
im dwie opcje do wyboru: specjalizacja w produktach niszowych lub rozszerzenie oferty gastronomicznej, które zakłada

dotarcie do masowego konsumenta. Specjalizacja w produktach,
których nie ma na rynku, oznacza konieczność stworzenia własnej
tożsamości, niekojarzonej z niczym innym. To ma szansę powodzenia. Na rynku funkcjonuje wiele nowych piekarni, które skoncentrowały się na tradycyjnym sposobie produkcji, na produktach BIO i,
co ważne, wiedzą, jak poinformować o tym potencjalnych klientów.
Zakłady te osiągają wymarzone ceny produktów, jednakże mogą
one egzystować jedynie w miejscowościach o dużym zaludnieniu,
gdzie świadomość ludzi jest na tyle duża, że tego typu produkty
są cenione. Klienci, kupując je, często chcą zaimponować swoim
przyjaciołom.
Druga opcja – przygotowanie oferty gastronomicznej od bufetu
śniadaniowego po „coffee shop” i „snack to go” – jest podyktowana
naszą rzeczywistością. Ludzie nie mają czasu na wspólne posiłki
z rodziną, każdy je, kiedy ma czas i co mu się podoba, coraz częściej
poza domem. To jest duża szansa dla piekarzy.
Przemysł piekarniczy rozwija się w Niemczech przede wszystkim
w zakresie produkcji pieczywa mrożonego. Pieczywo świeże przeżywa stagnację, a nawet regres. Obydwa segmenty, rzemiosło i przemysł, w następnych latach dopadnie silna koncentracja.
MB: Dziękuję za rozmowę.
Redakcja „Mistrza Branży” serdecznie dziękuje redaktor naczelnej
Hildegard Keil za udzielenie krótkiego wywiadu. Dziękujemy również
Pani Małgorzacie Majdan z firmy GETH, która pośredniczyła w rozmowie
jako tłumacz.
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Owocowe Mini Inspiracje
Odrobina Frużeliny ®
Odrobina Wsadu owocowego
Odrobina Owoców kandyzowanych
wystarczy aby zainspirować
do przygotowania wyjątkowych słodkości.

Zapraszamy
na Targi Polagra
(pawilon 5, stoisko 38)

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
handel@prospona.com.pl • www.prospona.com.pl
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S³owem wstêpu
Dobiegają końca prace zespołu ds. przeciwdziałania
szarej strefie w gospodarce żywnościowej, których efektem ma być rzetelne opracowanie dotyczące rozmiaru
tego zjawiska w Polsce. W zakresie branży piekarskiej
podparto się opracowaniem Macieja Mielczarskiego
z Krajowej Rady Piekarstwa i Cukiernictwa. Dzięki uprzejmości autora publikujemy artykuł zredagowany na
podstawie oryginalnego opracowania. Zapraszamy do
lektury.
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suszem jajecznym, może mieć ogromne
reperkusje dla firm eksportujących
żywność.
Żeby uchwycić skalę tego zjawiska,
opieram się na danych z czerwca 2005 r.,
opublikowanych przez Instytut „Polskie
Pieczywo”. W opracowaniu sprzed 7 lat
szarą strefę rozważano pod względem:
nieewidencjonowania zakupów
surowców i sprzedaży wyrobów
(w części lub w całości),
niepłacenia należnych podatków lub
ich zaniżania i świadczeń pracowniczych,
niespełniania wymogów sanitarnych
i jakościowych.
Ogólną wartość produktów piekarskich
w tym czasie szacowano na ok. 8 mld zł,
a wartość szarej strefy na ok. 30%.
Mówiąc krótko, ok. 465 mln zł nie
wpłynęło do kasy państwa z tytułu
podatków.

Szara strefa w definicji
Szara strefa jest to część działalności
gospodarczej, która ma charakter
legalny, ale odbywa się poza zasięgiem
urzędów podatkowych, celnych, ubezpieczeń społecznych, dlatego nie znajduje
się w sprawozdaniach statystycznych.
Szarą strefę wlicza się częściowo do
wartości produktu krajowego brutto
(PKB).

Zróżnicowane udziały
szarej strefy
Udział szarej strefy, według mnie, nie
jest rozłożony równomiernie na wszystkie etapy wytwarzania i dystrybucji
pieczywa oraz prowadzonej ewidencji.
Z tego względu przy wyliczeniu należałoby szacować udział szarej strefy na
każdym etapie osobno, a potem dopiero podsumować jej ogólny udział. Ten
cząstkowy udział szacuję na 10-30%
w poszczególnych etapach wytwarzania i dystrybucji oraz ewidencji, co
tworzy ogólny udział ok. 23-25% szarej
strefy w branży piekarskiej. Specyfikacja poszczególnych udziałów zależy od
wielu czynników i okoliczności. Zaliczam
do nich m.in.: wielkość producenta,
lokalizację firmy (duże, małe miasto,
wieś), asortyment wyrobów, sprzedaż
hurtową i detaliczną, miejsce i wielkość
zakupów surowców i dodatków, formę
prawną prowadzonej działalności, czas
działalności w branży, pozycję na rynku
i etyczną odpowiedzialność biznesu.
Szara strefa najbardziej upodobała
sobie dwa etapy produkcji i dystrybucji
pieczywa. Pierwszy to zakup surowców, a drugi – sprzedaż wyrobu gotowego. Działania nielegalne w zakupach
mąki i dodatków do pieczywa tworzą
największy jej udział, dając początek
kolejnym działaniom pozaprawnym.
Zaniżanie zakupów surowców umożliwia ukrywanie i pomniejszanie zatrud-

szarej strefie

30 listopada 2011 r. Rada Gospodarki
Żywnościowej, pod przewodnictwem Bronisława Wesołowskiego, powołała specjalny
zespół ds. przeciwdziałania szarej strefie
w Polsce. Na przewodniczącego zespołu
jednomyślnie wybrano Jacka Leonkiewicza,
doskonałego znawcę gospodarki żywnościowej, w szczególności branży mięsnej.
Celem zespołu jest przygotowanie raportu
o aktualnym stanie i rozmiarze szarej strefy
oraz wyciągnięcie wniosków dotyczących
zmniejszenia działania szarej strefy.
Krajową Radę Piekarstwa i Cukiernictwa
ubiegłej kadencji, pod przewodnictwem
Macieja Mielczarskiego, reprezentował
w zespole Ryszard Jaśkowski, prezes
Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Spożywców „Społem”. Uznano, że udział
w tych pracach jest najlepszym miejscem
przedstawienia problematyki szarej strefy
i formułowania wniosków jej przeciwdziałania. Ze względu na wagę i rozmiar tego
problemu organizacje branżowe gospodarki
żywnościowej jedynie wspólnie mogą
skutecznie występować z wnioskami
o kontrolę i nadzór administracji państwowej oraz zmiany prawne utrudniające
działanie szarej strefie. Wspólne działanie
organizacji branżowych nie wyklucza
samodzielnych działań poszczególnych
organizacji w zakresie monitorowania
problemu i działań wewnątrzbranżowych.
Zespół kończy prace pod koniec września
lub na początku października, przedstawiając Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi
raport zbiorczy. Dokument ma stanowić
wykładnię do wdrażania rozwiązań
systemowych, które mają skutecznie
przeciwdziałać szarej strefie.

Ciche przyzwolenie?
Informacje o miejscach występowania
szarej strefy oraz zagrożeniach zdrowotno-sanitarnych były wielokrotnie
przekazywane odpowiednim służbom
bez większego efektu. Dotyczyły
również
właściwego
oznakowania
i informacji dla konsumenta, szczególnie
nieprzestrzegania oznakowania pieczywa wypiekanego z ciasta mrożonego,
występującego głównie w sklepach
wielkopowierzchniowych, a także coraz
częściej w małych punktach sprzedaży, należących do znanych i uznanych
producentów.
Brak odpowiednich reakcji ze strony
instytucji kontrolujących rodzi zrozumiałą niechęć i sprzeciw piekarzy.
Znamienny jest ostatni protest producentów pieczywa w Kielcach, dotyczący
nieuczciwego postępowania części firm
oraz sprzedaży pieczywa w miejscach do
tego nieprzystosowanych, które stanowią zagrożenie nie tylko dla jakości, ale
i dla zdrowia konsumentów. Warto też
wspomnieć o proteście szczecińskich
piekarzy przeciwko nieujawnianiu firm,
które kupowały zanieczyszczoną sól
i stosowały ją do produkcji pieczywa.
Brak
reakcji
instytucji
nadzoru
i kontroli daje przyzwolenie nagannym
praktykom szkodliwym dla pozostałych producentów, a przede wszystkim
szkodzi konsumentom. Stwarza też
niewłaściwą atmosferę w zakresie
zwalczania szarej strefy.

Maciej Mielczarski – technolog żywności, ekonomista, menedżer, współtwórca i były
przewodniczący Krajowej Rady Piekarstwa i Cukiernictwa oraz Krajowego Forum Piekarstwa,
właściciel rodzinnej piekarni w Kutnie. Zwolennik stworzenia silnego lobby reprezentującego
piekarstwo, propagator ogólnopolskiej kampanii medialnej promującej pieczywo tradycyjne,
lobbysta w sprawie wypracowania nowych sposobów promocji unijnej żywności. Polemista,
krytyk, a przede wszystkim znawca problematyki branży piekarskiej. Autor opracowania nt.
szarej strefy w branży oraz innych dotyczących gospodarki żywnościowej i zarządzania.
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Szara strefa uderza w najważniejsze interesy
państwa na wielu płaszczyznach. Po pierwsze,
powoduje zmniejszenie dochodu w budżecie
państwa. Szukając pieniędzy, władze zwiększają obciążenia podatkowe wobec firm i osób
fizycznych płacących podatki, w zasadzie
stymulując rozwój szarej strefy. Po drugie,
wpływa na wyraźne zmniejszenie konkurencyjności. Ma to szczególne znaczenie dla
małych firm, które nie mogą się utrzymać na
rynku przy nieopodatkowanej konkurencji.
Po trzecie, negatywnie wpływa na postęp
techniczny i technologiczny oraz tworzy niejasne układy i zależności. Po czwarte, jak pokazały tegoroczne afery z solą techniczną czy

Wartość szarej strefy w 2009 r. stanowiła ok. 185 mld zł, a wg Banku Światowego ok. dwa razy więcej. Natomiast w 2011 r. Bank Światowy szacuje całkowitą
szarą strefę w Polsce na 28,1%, co stanowi ok. 350 mld zł, w Europie Zachodniej
ok. 10-15 %, w Europie Południowej 20-25%, a ponad 25% w Europie Wschodniej.
Ogólną wartość produktów piekarskich w 2005 r. szacowano na ok. 8 mld zł,
a wartość szarej strefy na ok. 30%, co przekładało się na ok. 465 mln zł niezapłaconych podatków.

m

Szara strefa „wpływów”

Zespół ds. przeciwdziałania

Szara strefa w liczbach

a

W ostatnich latach w wyniku globalnego kryzysu nastąpił widoczny
wzrost udziału szarej strefy we
wszystkich gospodarkach europejskich,
nawet w Niemczech i Szwecji. W Polsce
to zjawisko istnieje praktycznie w każdej
działalności gospodarczej, ale najczęściej
występuje w budownictwie, gastronomii
i hotelarstwie. Jak wynika ze wstępnej analizy zespołu ds. przeciwdziałania szarej strefie, w branży spożywczej ten problem jest
szczególnie dotkliwy w sektorze mięsnym
i spirytusowym. Mimo że skala tego zjawiska jest mniejsza w sektorze piekarniczym,
to nie można go marginalizować, bo skutki
zarówno po stronie państwa, producentów,
jak i konsumentów są ogromne.

Gdyby kontrole były skierowane w te
punkty sprzedaży w godzinach porannych, w dni wolne od pracy, zapewne
dałyby większy efekt. Kontrole powinny
być przeprowadzane nie tylko przez
nadzór fiskalny, ale także przez służby
sanitarne, które miałyby zapewne
zastrzeżenia co do warunków i sposobów sprzedaży.

l

Szara strefa to zjawisko złożone, trudne i wstydliwe. To, o czym mówi się kuluarowo lub co wychodzi
na jaw przy okazji afer spożywczych, to jedynie wierzchołek góry lodowej. Jak zatem działa szara strefa
w branży piekarskiej, gdzie jej udział jest największy, a gdzie marginalny, przedstawię w poniższym
opracowaniu.

Kontrola wydawania paragonów, moim
zdaniem, wpływa nieznacznie na zakres
całego problemu. Kontrole te prowadzone są
w miejscach, które posiadają kasy fiskalne,
a pomijane są punkty sprzedaży bez kas
fiskalnych. Należą do nich małe sklepy, sprzedaż na targowiskach, na ulicy, jarmarkach,
różnych wystawach, lokalnych świętach,

k

Raport o szarej strefie

ruchome punkty sprzedaży, jak również
sprzedaż obwoźna po wioskach.

e

Maciej Mielczarski

nienia, zakupu opału, a przede wszystkim
nieewidencjonowanie sprzedaży.

r

poza kontrolą
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bezpieczeństwo żywności

dr Jacek Leonkiewicz, QUATTRO Biuro Doradcze

Inspekcje malejącego
zaufania społecznego
Już 10 lat funkcjonują zaostrzone unijne przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, a mimo to instytucjonalny nadzór bezpieczeństwa żywności pozostawia wiele do życzenia. Jaki jest sens funkcjonowania
tych wszystkich służb prewencyjnych, skoro na trop kolejnych afer częściej wpadają media niż powołane
urzędy? Po co komu inspekcje, do których społeczeństwo ma coraz mniejsze zaufanie?
W 2010 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przeprowadził badania sondażowe konsumentów,
które dotyczyły szeroko rozumianych zagrożeń
związanych z bezpieczeństwem żywności
i zaufaniem konsumentów do urzędów i inspekcji
odpowiedzialnych za jej nadzór. Wyniki sondażu
okazały się sporym zaskoczeniem. Na przekór
wysokiej samoocenie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności okazało się,
że konsumenci prezentują całkowicie odmienne
opinie. Ponad 60% badanych stwierdziło, że w UE
nie istnieją surowe regulacje prawne dotyczące
żywności, że władze unijne nie reagują odpowiednio szybko w sytuacji wykrycia zagrożenia
dla zdrowia obywateli oraz nie biorą pod uwagę
najnowszych odkryć naukowych przy podejmowaniu decyzji dotyczących zagrożeń związanych
z żywnością.
Gdyby sondaż był przeprowadzony po ujawnieniu afer z solą wypadową i proszkiem jajecznym,
ocena urzędowego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w naszym kraju wypadłaby
jeszcze gorzej.

Medialne afery
w Polsce w latach 2005-2012
Wciąż zaskakuje fakt, że większość przestępstw

i wykroczeń związanych z produkcją
i obrotem żywności ujawniana jest
przez media. Przykłady można by
mnożyć, lecz ograniczmy się do
tych najbardziej istotnych, które
wstrząsnęły
branżą
spożywczą
i spowodowały gwałtowne reakcje
konsumentów.

Do kogo mamy zaufanie?
obywatele
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grupy zajmujące się ochroną środowiska
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2002 r. radca Głównego Lekarza Wete-
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ekspert w przedakcesyjnych pracach
legislacyjnych w Sejmie i Senacie RP.

polacy – 26%
wyników

Polaków

cenia lekarz weterynarii, długoletni
pracownik Inspekcji Weterynaryjnej, od
rynarii w Warszawie, w latach 1999-2003

producenci żywności
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Zespołu Rady Gospodarki Żywnościowej
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– w teorii i praktyce

Mistrz Branży

Zgodnie z oświadczeniem ówczesnego prezesa grupy
kapitałowej, do której należał zakład, straty koncernu
po aferze wyniosły ponad 27 mln zł, kosztowały 2 lata
powrotu na rynek i 7 lat prokuratorskiego śledztwa i sądowego postępowania. Stwierdzone wówczas wykroczenia
– w porównaniu z użyciem soli wypadowej do produkcji
żywności, a tym bardziej proszku jajecznego, który
zawierał susz rybny, wapń i barwnik i, co najgorsze, metale

polacy – 70%

Porównanie

niezależnej instytucji nadzorującej?

Przypadek Constaru spowodował, że dostrzeżono nie
tylko sam problem uczciwości producenta jako głównego
gwaranta bezpiecznej żywności, ale w kontekście tzw.
„zwrotów” zwrócono również uwagę na skomplikowane
relacje pomiędzy producentami i dystrybutorami środków
spożywczych.

ue – 84%

Inspekcje nadzorujące bezpieczeństwo żywności
Komu przeszkadzałoby stworzenie jednej

G rzeGorz Szafraniec

Po upublicznieniu afery solnej czeski minister rolnictwa
Petr Bendl oświadczył, że chce na szczeblu UE zabiegać
o możliwość zakazania importu do Czech żywności z Polski.
Czesi rozpoczęli ostrą krytykę polskich władz za brak szczegółowych informacji dotyczących tzw. afery solnej. Już na
początku marca Praga zwróciła się do Warszawy o dane na
temat polskich przedsiębiorstw, które do żywności dodawały
sól techniczną zamiast soli jadalnej i prosiła o wyjaśnienia,
w jakich artykułach może się ona znajdować. Jednocześnie
Czechy wstrzymały import soli z Polski. Minister Bendl uznał,
że konieczne jest zapobieganie podobnym przypadkom,
a przepływ informacji ze strony polskiej musi się poprawić.
Jego zdaniem możliwość wstrzymania importu z Polski
ochroniłaby czeskich konsumentów.
Według doniesień prasowych z początku maja rzecznik
Komisji Europejskiej Frederic Vincent zapowiedział, że w przypadku braku rozwiązania sporu pomiędzy Czechami i Polską
możliwa jest interwencja władz wspólnotowych. Wówczas
sprawa nabrałaby ogólnoeuropejskiego rozgłosu. Obecnie
jednostronne wprowadzenie zakazu importu żywności z Polski
naraziłoby Czechy na sankcje ze strony UE.

zostały zwiezione do chłodni, stwierdzono, że w znaczącej części ich terminy przydatności do spożycia upłynęły
miesiąc lub nawet dwa miesiące przed datą wycofania.
Automatycznie powstało pytanie, co przeterminowany
towar robił na półkach lub w magazynach sklepowych?
Constar, któremu kryzys przysporzył wiele negatywnych
opinii ogółu konsumentów, nie był w stanie rozstrzygać
z sieciami przedmiotowej kwestii.

rodzina i przyjaciele

Największe polskie afery w branży spożywczej w latach
2005-2012, ujawnione przez media

fot.

lekarze i inni pracownicy służby zdrowia

obywatele

na skróty

Skalę problemu istnienia w obrocie byłej
żywności poznano w kwietniu 2005 r., kiedy
doszło do tzw. „afery Constaru”. Przypomnijmy, że po publikacjach ukazujących
łamanie w zakładzie przepisów sanitarnoweterynaryjnych zarząd firmy zdecydował
o wycofaniu produktów Constaru z sieci
sklepowych. Kiedy wycofane produkty

Sol niezgody. Konsekwencje afery solnej
w handlu Polska – Czechy

społecznego

oraz

obywateli

Na co dzień wykładowca Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwer-

26 państw UE do źródeł informacji

sytetu Warmińsko-Mazurskiego

dotyczących

w Olsztynie, właściciel firmy konsultingo-

zagrożeń

z żywnością, EFSA 2010 r.

związanych

wej QUATTRO Biuro Doradcze.
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artykuł promocyjny

Organy nadzorujące branżę spożywczą w Polsce
W Polsce nadzór nad bezpieczeństwem żywności leży w kompetencjach organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (kontrola w zakresie żywności pochodzenia niezwierzęcego na wszystkich etapach obrotu oraz produktów pochodzenia zwierzęcego
w handlu detalicznym) oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej (kontrola w odniesieniu
do produktów pochodzenia zwierzęcego).
Organem właściwym w zakresie koordynacji spraw zapewnienia bezpieczeństwa żywności
jest minister zdrowia.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta sprawuje nadzór nad Inspekcją
Handlową, która kontroluje środki spożywcze w handlu detalicznym w zakresie jakości
handlowej. Inspekcja Handlowa nie posiada kompetencji do kontroli w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, mimo to z chwilą ujawnienia produktów stwarzających zagrożenie dla
zdrowia lub życia konsumentów może ona zarządzić ich wycofanie z obrotu i zawiadomić
o tym właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej.
W nadzorze nad żywnością nie można pominąć roli Państwowej Inspekcji Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), która sprawuje nadzór nad
jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie, transporcie i składowaniu.

ciężkie i chorobotwórcze bakterie – miały
nieporównywalnie mniejszy wymiar szkodliwości.
Wydarzenia z września 2009 r., także
ujawnione
przez
media,
związane
z wprowadzeniem do obrotu w naszym
kraju przeterminowanego mięsa pochodzącego z ponad 25-letnich wojskowych
zapasów armii szwedzkiej, spowodowały,
że wizerunek zwłaszcza Inspekcji Sanitarnej został poważnie nadszarpnięty.
Trudno jest bowiem wytłumaczyć fakt,
że w polskich zakładach garmażeryjnych
przez ponad 3 lata bezkarnie dodawano
do gołąbków, krokietów i pierogów mięsną pulpę wyprodukowaną w latach 80.
ubiegłego wieku. W konsekwencji nagłośnienia sprawy organy urzędowej kontroli
żywności zdecydowały się na podjęcie
decyzji o utylizacji szwedzkiego mięsa.
Problemem stało się jego zlokalizowanie
i odnalezienie wszystkich opakowań, które
były jeszcze dostępne w magazynach firm
dystrybuujących i produkcyjnych.
Podobnie rzecz się miała w przypadku soli
wypadowej, a także fałszywego proszku
jajecznego. Media jako pierwsze powiadomiły opinię publiczną o przestępczej
działalności „producentów dodatków do
żywności”. Reakcja instytucji państwowych, które ustawowo odpowiedzialne są
za bezpieczeństwo zdrowia publicznego,
nastąpiła po upublicznieniu procederu
i tak jak to miało miejsce w przypadku
afery solnej, w dużej mierze polegała

na udowadnianiu opinii publicznej, że
zagrożenia nie były istotne dla zdrowia
ludzkiego. Przyjęcie takiego stanowiska doprowadza do polaryzacji opinii
i w powszechnym przekonaniu konsumentów rodzi się podejrzenie co do skuteczności służb urzędowo upoważnionych do
kontroli żywności.

Skuteczność kontroli
– jak jest, jak być powinno
Skuteczność całego systemu kontroli,
wspólnego dla wszystkich państw członkowskich UE, powinna opierać się na kilku
podstawowych zasadach:
1. pomiędzy różnymi jednostkami kontrolnymi, które są zaangażowane w przeprowadzanie kontroli urzędowych, istniały
i były skutecznie stosowane odpowiednie
procedury współpracy;
2. informacje posiadane przez te instytucje powinny być jak najszybciej podawane
do publicznej wiadomości;
3. muszą istnieć odpowiednie procedury
mające na celu sprawdzenie skuteczności
urzędowych kontroli.
To od instytucji nadzorujących konsumenci oczekują wszelkich gwarancji, że
żywność znajdująca się na rynku jest
bezpieczna i zdrowa. Tak jest powszechnie pojmowana rola państwowych instytucji, ustawowo powołanych do pełnienia
obowiązków w imieniu i na rzecz całego
społeczeństwa.
Choć w Polsce funkcjonuje kilka inspekcji
zajmujących się nadzorem nad żywnoś-

cią (patrz: Kto co nadzoruje w branży
spożywczej w Polsce), to afery, które
dotknęły polski rynek spożywczy
w 2012 r., ujawniają nie tylko słabość
naszego systemu bezpieczeństwa,
ale też poddają w wątpliwość zasadność jego funkcjonowania. Zamiast
prewencji mamy działania post factum,
podejmowane już po medialnych
doniesieniach.

Lider opakowań transportowych
W blisko 70% piekarni na terenie całego kraju opakowania firmy ERG-System SA sprawdzają się na co dzień jako
podstawowy element logistyki. ERG-System to lider wśród dostawców opakowań transportowych dla piekarnictwa
i cukiernictwa, a to zobowiązuje do utrzymywania wysokiej jakości oferowanych produktów oraz standardów obsługi.
Nasza firma ERG-System SA od
ponad 35 lat zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych,
a w szczególności produkcją opakowań wielokrotnego użytku – skrzynek
transportowych, głównie dla przemysłu
spożywczego. Dzięki długoletniej pracy nad
dostosowaniem produktów pod względem
jakości, rozwiązań technicznych do oczekiwań i potrzeb naszych Klientów zdobyliśmy
zaufanie ogromnej rzeszy polskich piekarzy.

Pomysł SuperInspekcji
Od dłuższego czasu mówi się o powołaniu do życia jednej inspekcji, która
objęłaby swoim nadzorem zarówno
żywność pochodzenia roślinnego, jak
i zwierzęcego, a także – w myśl zasady
„od wideł do widelca” – kontrolowałaby
cały proces produkcyjny, od produkcji
podstawowej do produktu końcowego
i dalszych jego losów w przypadku
konieczności poddania go utylizacji.
Koncepcja ta powstała w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi i była mocno
preferowana przez byłego ministra
Marka Sawickiego. Jednakże na przyłączenie do SuperInspekcji struktur
Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie
chce się zgodzić zarówno minister zdrowia, jak i główny inspektor sanitarny.
Wspomniani urzędnicy nie wyobrażają
sobie również przekazania w „obce
ręce” dotychczasowych zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję
Sanitarną. Także włodarze Inspekcji
Weterynaryjnej złym okiem patrzą na
ideę połączenia inspekcji i tym samym
utratę suwerenności instytucji (IW)
funkcjonującej w Polsce od ponad
90 lat.

Naszym celem jest maksymalizowanie
zadowolenia naszych Klientów, dlatego
nieustannie pracujemy nad doskonaleniem
produktów poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, zastosowanie alterna-
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Oferujemy skrzynki transportowe do
pieczywa i wyrobów cukierniczych
w różnych wymiarach i kolorystyce.
Wysokości
skrzynek
piekarniczocukierniczych o podstawie 600 mm x
400 mm wynoszą od 140 mm do 410
mm – dzięki temu pojemniki te mogą
być stosowane do każdego rodzaju
wyrobów. Pojemniki (skrzynki) posiadają odpowiednie atesty PZH, dopusz-

czające je do kontaktu z żywnością. Są
przystosowane do mycia w myjkach
mechanicznych za pomocą dostępnych,
zatwierdzonych środków myjących.
W związku z rosnącą potrzebą zindywidualizowania pojemników do transportu
wśród Klientów firma ERG-System SA
rozszerzyła ofertę o tę usługę. Na
specjalne zamówienie wykonujemy
indywidualne nadruki metodą sitodruku
lub gorącego stempla.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.erg-system.pl
i zapoznania się ze szczegółową ofertą
ERG-System SA.
r

W rozważaniach na temat funkcjonowania nadzoru nad żywnością istotna
jest także kwestia podległości nowej
struktury. Nawet w przypadku doprowadzenia do jej powołania Inspekcja
Bezpieczeństwa Żywności, ze zrozumiałych względów, nie powinna podlegać ani ministrowi rolnictwa i rozwoju
wsi, ani ministrowi zdrowia. Z uwagi na
jej charakter powinna być całkowicie
niezależna od wytwórców żywności
i w związku ze strategicznym obszarem
jej działania powinna podlegać bezpośrednio prezesowi Rady Ministrów.
emu.
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tywnych surowców czy wzbogacenie
wizualnej strony naszych opakowań.
Rozbudowana sieć dystrybucji, obejmująca ponad 30 partnerów handlowych,
zapewnia szybki dostęp do naszych
produktów w każdym regionie Polski.
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Światowy Dzień Mycia Rąk

Joanna Terelak-Subramanian

Czystość w twoich rękach
Z ankiet przeprowadzonych wśród pracowników mających bezpośredni kontakt z żywnością wynika, że
mycie rąk nie jest naszym codziennym nawykiem. 39% osób nie myje rąk po skorzystaniu z toalety, 53%
nie myje rąk przed przystąpieniem do pracy związanej z przygotowywaniem czy produkcją żywności (!).

Jak wynika z badań, aż 60%
mężczyzn i 40% kobiet nie myje
rąk po wyjściu z toalety. Opracowany raport pt. „Higiena rąk i otoczenia Polaków” jasno wskazuje, że wiedza
na temat zasad higieny nie zawsze
idzie w parze z jej przestrzeganiem.
A szkoda, bo ta prozaiczna czynność
jest najprostszym i najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania wielu
groźnym chorobom. Należy pamiętać,
że mycie rąk mydłem to prosty nawyk,
który może uratować zdrowie i życie
wielu ludzi.

Właściwe mycie rąk
1. Używaj ciepłej bieżącej wody.
2. Odsłoń ręce aż do łokci.
3. Zmocz ręce i przedramiona, następnie pobierz mydło w płynie z dozownika. Nie stosuj mydeł w kostkach.
4. Najlepiej myj ręce zgodnie ze
schematem Ayliffe’a przez 20-30 s,
który wymaga umycia wszystkich
powierzchni dłoni, w tym powierzchni
między palcami.
5. Spłucz ręce ciepłą wodą.
6. Osusz ręce papierowym ręcznikiem.

Trudna sztuka?
Sztuka skutecznego mycia rąk wbrew
pozorom nie jest taka prosta. Choć
wydaje się nam, że te czynności opanowaliśmy do perfekcji, to nasze ręce po
myciu niekoniecznie są czyste, mimo
że tak wyglądają i były myte. Typowe,
niezbyt dokładne mycie rąk oczyszcza
tylko 1/3 powierzchni dłoni. Dodatkowo możemy pobrudzić ręce, zanim
dojdzie do bezpośredniego kontaktu
z żywnością, np. gdy zakręcamy kran
świeżo umytymi rękami lub dotykamy
klamek, kosza na papier lub powtórnie
pobrudzimy ręce, susząc je automatyczną suszarką, nawiewającą brudne
powietrze, lub wycierając w materiałowy ręcznik, używany przez wszystkich
i niezbyt często zmieniany.

Światowy Dzień Mycia Rąk
(ang. Global Handwashing Day, GHD)
15 października obchodzimy Światowy Dzień Mycia Rąk,
ustanowiony przez UNICEF w 2008 r. Akcja UNICEF ma uświadomić ludziom na całym świecie, jak ogromne znaczenie dla zdrowia
i życia ma zwykłe mycie rąk.
Zadajmy sobie pytanie, czy myjemy ręce wystarczająco często
i skutecznie, oraz przypomnijmy o tym innym, zwłaszcza
pracownikom związanym z produkcją żywności, najlepiej w formie
szkolenia przypominającego zasady HACCP, GHP i GMP.

o ich skuteczności, np. że środek jest skuteczny w stosunku
do różnych grup drobnoustrojów.
Należy pamiętać, że dłonie wymagają szczególnej troski,
gdyż stykają się bezpośrednio lub pośrednio z produkowaną
żywnością. Każdy pracownik zatrudniony przy produkcji lub
obrocie żywności powinien mieć czyste dłonie i przedramiona bez skaleczeń, zadrapań, ropniaków. Drobne skaleczenia
należy zabezpieczyć plastrem z opatrunkiem wodoodpornym
i najlepiej w tym przypadku nałożyć na dłonie jednorazowe
rękawiczki. Nie powinno się nosić na rękach biżuterii oraz
mieć pomalowanych paznokci czy tipsów.

papierowe ręczniki, powinny być otwierane nogą. Dozowniki
na mydło, jeśli nie mają wkładów wymiennych, powinno się
każdorazowo myć i dezynfekować przy wymianie mydła tak,
by w mydle nie namnożyły się bakterie.

Mistrz Branży poleca szkolenia HACCP/GHP/GMP
na platformie www.haccponline.pl

Dobra praktyka higieniczna
Ręce należy myć mydłem przeznaczonym dla zakładów
przetwórstwa spożywczego, a następnie je dezynfekować,
jeśli zachodzi taka konieczność. Producenci mydła i środków
dezynfekcyjnych dla dłoni powinni udostępnić nam odpowiednią dokumentację dotyczącą tych środków, mówiącą również
r
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Aby ponownie nie zanieczyścić rąk po
myciu, należy zamykać kran papierowym ręcznikiem lub łokciem. Oczywiście optymalnym rozwiązaniem byłoby
stosowanie automatycznego bezdotykowego dozownika mydła oraz kranu.
Kosze na śmieci, przeznaczone na

Czy wiesz, że...
Lekarskie początki
Za prekursora mycia rąk uważa się austriackiego lekarza Ignacego Filipa Semmelweisa.
Zalecał on mycie rąk lekarzom uczestniczącym przy porodach w połowie (w połowie
XIX w.). Dostrzegł on związek pomiędzy
zgonami kobiet, zapadającymi po porodzie
na śmiertelną chorobę, a wcześniejszą pracą
tych lekarzy w prosektorium. Przypuszczał
on, i miał rację, że lekarze przenoszą
na rękach z prosektorium jakiś czynnik,
powodujący tę chorobę. Aby jej zapobiec,
wystarczyło umyć ręce.
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Wirus w portfelu
Pieniądze są nośnikiem wielu mikroorganizmów. Wirus grypy może przetrwać na
banknocie nawet 17 dni. Na pieniądzach
pośród bakterii prawie połowę stanowią te,
które przyczyniają się do zatruć pokarmowych. Znajdziemy na nich gatunki z rodzaju
Enterobacter, w tym Escherichia coli,
gronkowca, a nawet Salmonellę.
Groźna beztroska
Według danych UNICEF właściwa higiena
rąk, szczególnie po wyjściu z toalety

i przed jedzeniem, redukuje o ponad
40% zachorowania na biegunkę
o etiologii wirusowej i bakteryjnej oraz
o 25% infekcje oddechowe. Każdego roku
choroby układu pokarmowego
i oddechowego są przyczyną śmierci
ponad 3,5 miliona dzieci poniżej 5. roku
życia. W czasie wzmożonych zachorowań
na grypę jest to jeden z najprostszych,
a zarazem skutecznych sposobów na
zmniejszenie ryzyka zarażenia się grypą
i uniknięcia chorób układu pokarmowego.

MistrzBranzy.pl
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chemia dla profesjonalistow

chemia dla profesjonalistow

Jakub Klewaniec, Voigt
stosowania w zakładzie spożywczym”
czy nawet ,,do powierzchni mających
kontakt z żywnością” to istotny parametr stosowanego środka chemicznego. Dlatego też zwracajmy uwagę na
atesty Państwowego Zakładu Higieny.
To jedynie kwestie prawne i techniczne.
Jest jeszcze aspekt eksploatacyjny.

KNOW-HOW

skutecznego czyszczenia

W życiu nie ma nic za darmo, a podnoszenie standardów i wysoka jakość mają swoją cenę. Czy to oznacza, że wszystko, co lepsze i co podnosi standard, jest z definicji droższe lub generuje dodatkowe koszty?
W wypadku higieny w piekarnictwie i cukiernictwie jest zupełnie na odwrót.
Czasami ponosimy wysokie koszty bez
odpowiednich efektów tylko dlatego, że
korzystamy z niewłaściwych narzędzi.
Tak właśnie się dzieje w bardzo wielu zakładach
cukierniczych i piekarniczych w zakresie czystości, sprzątania i higieny produkcji. Dlatego najważniejsza jest fachowa wiedza o tym, jak utrzymać czystość odpowiedzialnie, skutecznie oraz
oszczędnie w zakładach sektora spożywczego.

Chciwy dwa razy traci
Ze środkami chemii profesjonalnej jest podobnie
jak z lodówkami wysokiej klasy energetycznej. Im
wyższa klasa energetyczna lodówki, tym wyższa
jej cena, ale koszty eksploatacji niższe. Im wyższy
i bardziej profesjonalny standard czystości, tym
niższe wydatki na sprzątanie, bez względu na
skalę działalności. Nieistotne, czy mówimy o małej piekarni, czy wielkim zakładzie spożywczym,
zawsze okazuje się, że „chciwy dwa razy traci”.
Nieprzypadkowo największy nacisk kładziemy na
koszty, gdyż piekarnictwo i cukiernictwo to nie
działalność charytatywna, a biznes nastawiony
na zysk. Jednak w związku z tym, że działamy
w obszarze spożywczym, musimy zagwarantować, że produkt jest bezpieczny, zdrowy
i wytworzony z zachowaniem wysokich standardów higienicznych. I tu dochodzimy do kolejnego
stwierdzenia, że wiedza w zakresie sprzątania to
oszczędność przy równoczesnym usystematyzowaniu i podniesieniu standardów higieny panujących w zakładzie. Efekt? Spełniamy surowe
normy prawne, zasady HACCP-u nie są u nas

na skróty
Wymagania dla środków czyszczących stosowanych
w branży spożywczej

Podnieś standardy
Wiedza o zastosowaniu środków profesjonalnych w sektorze spożywczym przekłada się nie tylko na obniżenie wydatków na sprzątanie. Efektem wymiernym
i podstawowym jest podniesienie standardu czystości i prestiżu całego zakładu.
Jest to owoc kolejnych znaczących różnic
pomiędzy chemią gospodarczą a profesjonalną. To sfera, która oscyluje wokół
norm prawnych. Produkty profesjonalne
posiadają dokumentację techniczną
i eksploatacyjną.

c z ys t o ś c i.

www.erg-system.pl
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Do tej pierwszej kategorii należy
karta charakterystyki. Niezbędne są
również dopuszczenia ministra zdrowia dla preparatów dezynfekcyjnych,
gdyż takimi mogą być tylko te, które
takie
dopuszczenie
posiadają.
Jest również szereg dokumentów „fakultatywnych”, czyli
niewymaganych
prawem,
choć równie istotnych.
Zgodzą się Państwo,
że ,,dopuszczenie do

l

Chemia
gospodarcza
z definicji
nie dorównuje jakościowo chemii
profesjonalnej. Uświadamiamy sobie
pierwszy argument potwierdzający
tezę, że wyższy standard to niższe
wydatki. Dzieje się tak dlatego, że
w miejscach, które sprzątamy często
lub jesteśmy do tego zmuszeni,
najbardziej liczy się wydajność.
Najniższe koszty użycia zawsze
gwarantują
profesjonalne
środki

Wiemy, ile środków potrzebujemy, i to
nam gwarantuje stałą pozycję budżetową. Konkretne zakupy w danym okresie
dają możliwość kontrolowania czystości
i wydatków na czystość – jeżeli zakupy
chemii wychodzą poza pewne ramy,
wiemy, że środki są nieodpowiednio
stosowane. Z kolei kiedy znacznie spada
ilość zakupów lub nie są one dokonywane – to sygnał, że albo nikt nie sprząta,
albo prowadzone są jakieś dodatkowe
zakupy poza źródłem zaopatrzenia.
Podsumowując, środki profesjonalne
gwarantują czystość poprzez specjalizację zastosowania i recepturę dedykowaną dla sektora spożywczego.
Charakteryzują się ogromną wydajnością i dużym stopniem koncentracji, co

przekłada się na niski i przede wszystkim
usystematyzowany, przewidywalny koszt
zużycia. Oto podstawowa wiedza, jak
zacząć oszczędzać.

k

czyli szkolenia i doradztwo

W zakresie
utrzymania
czystości
największym źródłem niepotrzebnych
wydatków jest stosowanie chemii
gospodarczej, tzw. domowej. Jest
ona droga w użyciu z powodu niskiej
wydajności i małej zawartości związków powierzchniowo czynnych. Takich
domowych środków zużywa się dużo,
a przede wszystkim kupowane są
w zależności od potrzeb. Przy takim
podejściu ciężko powiedzieć, że mamy
kontrolę nad ponoszonymi kosztami.
Nie można też mówić o skuteczności
ze względu na brak specjalizacji zastosowania, ponieważ środki domowe to
środki do wszystkiego, a wiemy, że
kiedy coś jest do wszystkiego, to jest
do niczego. W ten sposób powstaje
swego rodzaju bałagan – wydatki
na środki do sprzątania nie są stałą
pozycją budżetową i nie są trzymane
w ryzach.

Profesjonalne rozwiązania zawsze mają
wkalkulowaną wartość dodaną, czyli
szereg usług dodanych do produktu.
Na tym poziomie nie wystarczy tylko
sprzedać produkt o wysokim stopniu
zaawansowania technologicznego –
konieczne jest też przekazanie wiedzy
o tym, jak korzystać z tych produktów, by przyniosły zamierzone skutki
i zyski. Dlatego w interesie producentów chemii profesjonalnej leży przeprowadzenie nieodpłatnych, często
certyfikowanych szkoleń dla personelu
zakładów branży spożywczej, dopasowanych indywidualnie do każdego
klienta. Ale to nie wszystko, gdyż – jak
wspomniałem wcześniej – w ramach
usług możemy liczyć na przygotowywanie dokumentacji HACCP, planów
higieny, instrukcji mycia, a także na
profesjonalne systemy dozowania
do środków chemicznych, ich serwis,
podłączenie oraz regulację. Ponadto
takie firmy prowadzą doradztwo
i utrzymują stały kontakt z oddelegowanym pracownikiem producenta
czy dystrybutora. Tacy specjaliści
czuwają nad wszystkim oraz
przeprowadzają audyty obiektowe, czyli analizę stanu
zastanego.
Dobierają
również odpowiednią
technologię mycia,
by
zredukować
koszty
i podnieść poziom

e

chemią profesjonalną?
Wartość dodana chemii profesjonalnej,

Licz koszty

utrzymania czystości. Są wysoko
skoncentrowane, np. 1 l koncentratu
przekłada się nawet na 100 l płynu
myjącego, przez co zajmują mniej
miejsca (zamiast 20 butelek preparatu
detalicznego mamy 1 z preparatem
profesjonalnym) i wystarczą na dłużej.
To sprawia, że koszt użycia jest znacznie
niższy, przy czym nie należy obawiać się
kosztu zakupu profesjonalnego preparatu – różnice w cenie nie są ogromne.
Z uwagi na fakt, że znamy dokładnie
wydajność każdego profesjonalnego
preparatu, kończy się kupowanie preparatów wyrywkowo, bez kontroli kosztów.
Skoro producent deklaruje, że dany
preparat wystarczy na przygotowanie
np. 1000 l roztworu, a umycie danej
strefy dziennie wymaga przygotowania
10 l, to mamy policzalną pewność, na ile
nam ten środek wystarczy. I to właśnie
jest duża siła chemii profesjonalnej
– policzalność zużycia.

Patrz
na wartość dodana

r

Czy warto zastąpić chemię gospodarczą

martwe, a czystość widoczna jest nie
tylko gołym okiem, ale też potwierdzona w testach mikrobiologicznych.
Skoro już wiadomo, co daje nam
wiedza o sprzątaniu, przejdźmy do
konkretów.

Chodzi tutaj nie tyle o dokładny opis
na etykiecie, co o dostarczanie czy
nawet tworzenie indywidualnie przez
producenta środków instrukcji mycia,
instrukcji HACCP i planów higieny, gdzie
na podstawie czytelnych i przejrzystych
grafik wyjaśnione jest, co, jak, czym,
kiedy i w jakim stężeniu umyć. To
bardzo ważne, gdyż preparat jest
profesjonalny wtedy, gdy jest należycie używany, a wspomniane plany
higieny i instrukcje w tym pomagają.
Jeżeli mowa o wysokich standardach,
to wiedza w tym wypadku sprawia, że
stosujemy techniki zgodne z prawem,
które już nie tylko zapewniają czystość
wizualną, ale i wysoki stopień certyfikowanej czystości mikrobiologicznej.
Certyfikowane środki mają jeszcze
jeden, bardzo istotny atut, szczególnie
w piekarnictwie
i cukiernictwie,
gdzie stosowane są drogie i specjalistyczne urządzenia. Nie
sztuka usunąć zabrudzenie,
sztuką jest wyczyścić tak,
by nie uszkodzić czyszczonej powierzchni,
a ekstraklasą jest

już sprzątanie i równoczesna konserwacja sprzętu. To właśnie oznacza
wysoki standard mycia.

a
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Efektywne zarządzanie
artykuł promocyjny

Taśma FRIGoBELT® NOVA

w tunelach spiralnych GYRoCOMPACT®
Frigoscandia kolejny raz rewolucjonizuje technologię zamrażania. Na rynek wchodzi właśnie najmocniejsza
samoukładająca się spirala, jaka do tej pory istniała. Połączenie nowego systemu napędu FRIGoDRIVE® M
i nowej taśmy FRIGoBELT® NOVA przenosi niezawodność i efektywność pracy na następny, wyższy,
poziom.
JBT FoodTech zapewnia elastyczne,
dopasowane do potrzeb klientów
rozwiązania w zakresie pieczenia, gotowania, smażenia, chłodzenia i mrożenia, które
gwarantują maksymalny czas pracy, spełniają
najostrzejsze warunki higieny i optymalizują
procesy produkcyjne. Nasz cel to ciągłe opracowywanie lepszych sposobów produkcji przy
najniższych kosztach.

Cechy nowej
taśmy FRIGoBELT® NOVA
Nowa, ulepszona technologia ogniw bocznych
zapewnia następujące korzyści:
Mocniejsza taśma poprzez zwiększenie
wytrzymałości poprzecznych.
Sztywniejsza taśma – mniejsze ryzyko przerw
produkcyjnych.
Wyższa niezawodność poprzez ulepszone
„ryglowanie”.
Mniejsze zużycie i przedłużona trwałość
taśmy poprzez zwiększenie powierzchni
stycznych.
Kompatybilna z istniejącymi systemami
napędu – wymienna w istniejących
urządzeniach.

Cechy nowego
system napędu FRIGoDRIVE® M
Wyższa wydajność:
- Zwiększenie możliwej wagi spirali (do 30%)
- Zwiększenie maksymalnej prędkości
(z 30 m/min do 40 m/min)
- Możliwości zastosowania szerszej taśmy
Niższe koszty eksploatacji i niezawodne
działanie:
- Mniejsze zużycie smarów i niższe koszty
obsługi
- Mniejsze zużycie krytycznych
komponentów napędu
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Popraw jakość i zwiększ swoje zyski
Tunel spiralny Frigoscandia GYRoCOMPACT® może pracować jako:
komora rozrostu
tunel do chłodzenia
tunel do zamrażania
Główne cechy:
Unikalny pionowy ukierunkowany przepływ powietrza
Samonośna taśma FRIGoBELT® (bez bębna w środku)
Bardzo proste i efektywne mycie tunelu
Gwarancja najwyższej jakości produktów

Modularny tunel
z samonośną taśmą
zapewnia maksymalne zyski

wentylatorów, parowników, wysokości
spirali – liczby pięter i rodzaju taśmy.

Jakie są możliwości JBT FoodTech
spełniania wymagań klientów, pokazuje konstrukcja modułowa tunelu spiralnego Frigoscandia GYRoCOMPACT® do
schładzania i zamrażania, który jest
ogólnie przyjęty jako punkt odniesienia dla jakości, higieny, prostoty oraz
niezawodności pracy.

Higiena jest jedną z głównych cech.
Strefa mrożenia w tunelach GYRoCOMPACT® jest w 100% zmywalna.
Łatwy dostęp z każdej strony do
obudowy, układu wejścia i wyjścia,
podłoga ze stali nierdzewnej gwarantuje
łatwe
czyszczenie
tunelu.

Tunele nie są urządzeniami branymi
„z półki”. Muszą one być skonfigurowane odpowiednio do konkretnego

Tunele spiralne Frigoscandia z samonośną taśmą mogą być zintegrowane
z innymi urządzeniami produkowanymi
przez JBT FoodTech, takimi jak: piece

50 lat doświadczenia, 8 000 instalacji i 2 miliony metrów
pracującej taśmy Frigoscandia – FRIGoBELT®
produktu i wymagań technologicznych,
co prowadzi do szybkiego zwrotu
inwestycji i maksymalnej elastyczności
przy planowaniu przyszłych wymagań
produkcyjnych. Kontrolowany przepływ powietrza pionowego zapewnia
równomierne rozprowadzenie powietrza w poprzek i poprzez stos taśmy.
Nasze urządzenie jest w pełni konfigurowalne, począwszy od obudowy
i szerokiego zakresu stosowanych

piekarnicze, urządzenia do panierowania, piece do smażenia i gotowania,
tworząc kompletne systemy elastycznych rozwiązań dla przetwórstwa
żywności.
JBT FoodTech posiada bazę ponad 15 000
przykładów zastosowań i może przedstawić szczegółowe i wiarygodne kalkulacje opracowane na przestrzeni wielu
lat doświadczeń w branży chłodniczej.

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

John Bean Technologies Sp. z o. o.

Zapraszamy na Targi Polagra-Tech
Pawilon 5 stoisko nr 14

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

Efektywne zarządzanie
artykuł promocyjny

Pakiety są bardzo elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb. Ich
cena zależy od zakresu usług, a więc
od pakietu podstawowego do kompleksowej ochrony zdrowia. Zakres usług
obejmuje nawet takie dziedziny, jak
leczenie stomatologiczne, rehabilitacja,
pobyt w szpitalu, prowadzenie ciąży
i wiele innych. Część pracowników,
np. przedstawiciele handlowi, pracuje
w terenie i zdarza się, że przebywają oni
cały tydzień poza domem. Dziś to już
nie ma znaczenia, ponieważ karta opieki
medycznej, którą otrzymują, jest ważna
w ponad 1000 placówek w całej Polsce.
Rejestracja odbywa się w bardzo
prosty sposób – wystarczy wykręcić
numer Obsługi Klienta i zamówić wizytę
w dogodnym dla siebie miejscu. Nielimi-

Korzyści dla pracodawcy

Przytaczamy fragment wywiadu opublikowanego w MB nr 5, w którym wypowiadała się Iwona Jana – właścicielka
INDECO SYSTEM WROCŁAW:
MB: Czy zauważyła Pani oszczędności we własnych kosztach leczenia?
Iwona Jana: „Wydaję dużo mniej na
pakiet rodzinny, niż wydawałabym na
wizyty u specjalistów. Poza tym na takie
wizyty czeka się całymi miesiącami, więc
najczęściej i tak trzeba zgłosić się do
gabinetu prywatnego. A wiadomo, że
jeśli dzieje się coś złego, to człowiek od
razu chce się leczyć. Dopóki nie zacznie
chorować, to nie doceni tego, że ma
taki pakiet, ale kiedy już zacznie, będzie
bardzo zadowolony”.

Korzyści dla pracownika

zmotywowani i zadowoleni pracownicy
– spadek rotacji zatrudnienia,

szybki dostęp do świadczeń zdrowotnych,

brak lub krótki okres absencji chorobowych pracowników,

dużo niższa cena niż w wypadku wykupienia
opieki indywidualnie,

brak problemu z zastępstwami i przekładaniem
zaplanowanych zadań,

szybka i skuteczna rejestracja,

dostęp do badań profilaktycznych,

zmniejszenie strat firmy, spowodowanych absencją pracowników,

opieka medyczna dla całej rodziny pracownika,

zachowanie zdrowia i zdolności do pracy,

indywidualne podejście do pacjenta,

ograniczenie chorób zawodowych
i skutków innych chorób związanych z pracą,

nielimitowane usługi lekarskie,

firma zapewnia pracownikom dostęp do taniej opieki medycz
nej na wysokim poziomie, bez ponoszenia kosztów,
lepszy wizerunek firmy,

dostęp do nowoczesnego sprzętu
i specjalistów w 1000 placówek w całej Polsce,

pozapłacowy element wynagrodzenia,

nowoczesne placówki i brak kolejek
– rejestracja na konkretną godzinę

Decyzja w sprawie abonamentu jest podejmowana do 20. dnia
miesiąca, a od 1 dnia kolejnego miesiąca można w pełni korzystać
z pakietu medycznego.

Sprawdź abonament medyczny dla Ciebie,
rodziny i firmy. To nic nie kosztuje
Zrób to teraz, a otrzymasz najlepiej
dopasowaną ofertę dla Twojej firmy,
rodziny i pracowników. Jeśli jesteś
pracownikiem, również wypełnij ankietę.
Skontaktujemy się z Twoim pracodawcą
i przedstawimy mu korzystną ofertę.
Zwłaszcza że Opiekę Medyczną SIGNUM można opłacać na
dwa sposoby: pracownicy płacą sami, ale po cenach firmowych
(abonament potrącany jest z zarobków; pracownik zyskuje, bo ten
sam wariant w Opiece Medycznej Signum dla Firm jest 2-3 razy
tańszy niż w ofercie dla Klienta Indywidualnego) lub firma opłaca
pakiet pracownikom.

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

Wypełnij krótką ankietę i wyślij ją na adres e-mail:
m.rusek@omsignum.pl lub wypełnij ankietę na
www.ommistrzbranzy.pl/ankieta, a my przedstawimy pakiet
opieki medycznej najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb.

Specjalnie dla czytelników
na pierwsze zakupy rabat 8%

Przykładowo wypełniona ankieta
Imię i nazwisko: Jan Kowalski, tel. 504 905 968
Nazwa firmy: Piekarnia Jan Kowalski
Dane teleadresowe: 77-300 Wrocław, ul. Precelkowa 1, sklepy
w miejscowościach: Wrocław, Świdnica i Wałbrzych.
Kilka zdań o firmie: Typowa piekarnia z siedzibą we Wrocławiu, zatrudniająca 10 piekarzy, 2 kierowców i 10 ekspedientek
w sklepach we Wrocławiu, Świdnicy i Wałbrzychu.
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możliwość odliczenia od podatku

dostęp do wielu nietypowych badań

Opiekę Medyczną SIGNUM można opłacać na dwa sposoby:
pracownicy płacą sami, ale w cenach firmowych (abonament
potrącany jest z zarobków, pracownik zyskuje, bo ten sam
wariant w Opiece Medycznej SIGNUM dla firm jest 2-3 razy
tańszy niż w ofercie dla klienta indywidualnego);
firma opłaca pakiet pracownikom.

a

Pakiet medyczny, który stanowi alternatywę
dla państwowej opieki medycznej, oznacza
koniec z kolejkami do rejestracji, lekarzy,
badań i sprzętu. Z pakietem medycznym
nie będziemy już musieli oczekiwać przez
kilka miesięcy na specjalistę, dwa lata
na zabieg i rok na badania. Zamiast tego
zyskamy możliwość umówienia się przez

Pakiet do wyboru

towany dostęp do wizyt u specjalistów
sprawia, że miesięczna opłata abonamentowa, np. wynosząca od 40 zł do
50 zł, okazuje się stanowić wartość 1/3
ceny jednej wizyty w gabinecie prywatnym. Często okazuje się, że posiadając
abonament, mamy dostęp do tego
samego specjalisty, do którego chodziliśmy, tylko teraz bez ograniczeń.

m

Pakiet opieki medycznej

telefon na wizytę u dobrego specjalisty,
do dobrej placówki medycznej wraz
z dostępem do badań, a to wszystko
szybko i profesjonalnie, bo jeszcze
tego samego lub następnego dnia i na
konkretną godzinę.

a

Wszyscy doskonale znamy smutną
codzienność, a więc konieczność
zarejestrowania się w poradni
z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, długie
kolejki do lekarzy i brak specjalistów.
To dlatego coraz więcej Polaków szuka
alternatywy względem państwowej służby
zdrowia. Coraz więcej osób jest świadomych tego, że zdrowie jest najważniejsze.
Koszty dobrego, a więc prywatnego leczenia są wysokie, jednak jest sposób, aby
zredukować je do minimum. Najlepszym
rozwiązaniem w tym wypadku jest właśnie
abonamentowa opieka medyczna, ponieważ daje gwarancję wysokiego poziomu
leczenia za niewielkie pieniądze (w cenie
typowego ubezpieczenia grupowego).

PRODUCENT MASZYN
PIEKARNICZYCH

l

1,5 mln Polaków ma abonament medyczny uprawniający do leczenia w prywatnych przychodniach
i szpitalach. Według ekspertów w ciągu dekady taka opieka może objąć nawet 10 mln osób. W większości
poważanych firm abonamentowa opieka medyczna stała się standardem. Czy Ty i Twoja firma już jesteście w tej grupie?

Ceny zaczynają się od 40-50 zł miesięcznie za cały pakiet
(porównywalnie z ubezpieczeniem grupowym) i zależą od
liczby osób.
Do wyboru jest 5 pakietów, ze zwiększającą się liczbą świadczeń
medycznych: lekarzy, lekarzy specjalistów, badań w pakiecie.
Płaci się raz miesięcznie za wszystko, co jest w pakiecie, bez
limitów wizyt, badań itp.
Pakiety są w opcjach: indywidualny/partnerski
(partner/partnerka – nie musi to być mąż czy żona)/rodzinny
(partner/partnerka + dzieci do 25 lat).
Badania w ramach medycyny pracy mogą być rozliczane
ryczałtowo.
Dostęp do ok. 1000 placówek medycznych w całym kraju.
Ze wszystkich można korzystać!

k

Pakiet medyczny – korzyści

Oferta pakietów medycznych dla Twojej firmy

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

Efektywne zarządzanie
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Młyny Szczepanki

Rozwój poprzez inwestycje
Od 20 lat Młyny Szczepanki z sukcesem łączą najlepsze tradycje rodzinnego młynarstwa z nowoczesną technologią. Priorytetem wciąż jest rozwój i inwestowanie tylko w najlepsze rozwiązania dla dobra Klientów.
Kiedy Firma Młyny Produkcyjno-Handlowe
Tadeusz
Michalczyk rozpoczęła działalność w 1992 r., oferowała łącznie
150 t mąki pszennej i żytniej na
dobę. Dzisiaj Młyny Szczepanki, dzięki
najlepszym technologiom, ten wynik
podniosły do 800 t na dobę. I nie jest
to ostatnie słowo.

jakością objął produkcję, sprzedaż przetworów zbożowych, zboża
dostarczane
przez
rolników
indywidualnych oraz produkowane w należących do
firmy gospodarstwach
rolnych.

Inwestycje
w latach 2003-2007

W 2007 r. ruszyła
produkcja mieszanek
piekarniczych, tj. chleb
Szczepan,
Herbowy,
Świeżak oraz Ziarniak, opartych na
naturalnych składnikach. Pieczywo
z nich wyprodukowane charakteryzuje się wysoką wartością odżywczą,
a także wyjątkowym smakiem oraz
aromatem.

Pierwszą poważną inwestycją w firmie
było wybudowanie w 2003 r. nowego młyna pszennego o wydajności
400 t na dobę. Rok później utworzono
piekarnię laboratoryjną, która umożliwiła przeprowadzanie oceny jakości
mąki za pomocą próbnych wypieków.
W 2004 r. zmodernizowano młyn
pszenny, zwiększając tym samym
produkcję mąki żytniej o kolejne
100 t na dobę. Trzon młyna żytniego
stanowią maszyny i urządzenia firmy
Bühler, wyróżniające się doskonałą
efektywnością w przemiale. W procesie czyszczenia i przygotowania zbóż
do przemiału zastosowano urządzenia typu SORTEKS oraz łuszczarki
DC-PEELER.
W latach 2005 i 2007 firma uzyskała
certyfikaty jakości potwierdzające
spełnienie wymagań normy PN-EN
ISO 9001:2000 i ISO 22000:2006 oraz
systemu HACCP. System zarządzania

W 2011 r. zapadła decyzja o kolejnej
rozbudowie młyna pszennego poprzez
stworzenie nowej linii przemiału
pszenicy o wydajności 250 t na dobę.
Nowo wybudowany młyn oparty jest
na technologii i urządzeniach firmy
Bühler. Proces czyszczenia, jak i przemiału jest w pełni zautomatyzowany,
pozwalający osiągać wysokie wyniki
produkcyjne oraz najwyższą jakość
otrzymywanych mąk.
Linia do przemiału pszenicy w czyszczarni jest wyposażona w maszyny

Indywidualne projekty,
szybki krajowy serwis
Światowe doświadczenie, doradztwo,
projektowanie i własna produkcja
Kompleksowe podejście
(instalacje chłodnicze + tunele)
czyszczące kombi, tryjer, automatyczną regulację wilgotności MYFC, nawilżacz wirowy, automatyczne regulatory ilości zboża flowbalancer,
łuszczarkę DC-PEELER, kompletną aspirację.
W procesie przemiałowym pracują: mlewniki
walcowe ANTARES MDDR, odsiewacze kwadratowe SIRIUS MPAK, wialnie kaszkowe POLARIS
MDRG, przesiewacze cylindryczne do otrąb
FILTROWIN, odsiewacze kwadratowe kontrolne
do mąk, transport pneumatyczny, aspiracja.
Oprócz inwestycji w nowoczesność firma podnosi standardy kontroli jakości. Młyny Szczepanki
wdrożyły w swoim zakładzie wymagania standardów BRC ver. 6 i IFS ver. 5 oraz FSSC: standard
bezpieczeństwa żywności oparty na normie ISO
22000 i specyfikacji ISO/TS 220021. Wdrożenie
standardów zostało potwierdzone certyfikatami
TÜV Nord Polska.
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Profesjonalne rozwiązania
(energooszczędność, niezawodność)

Specjalistyczne tunele spiralne do schładzania i zamrażania pieczywa

Stawiając na rozwój i ulepszenia, cieszymy się
niesłabnącym zaufaniem Klientów od 20 lat. Dziękujemy Im za dotychczasową dobrą współpracę
i życzymy kolejnych owocnych lat.
Firmy, które uczestniczyły w rozbudowie
młyna pszennego w latach 2011-2012:
Bühler AG, Ekoserwis, Elmont AKP,
Instal-Młyn Andrzej Czarnecki, Projektowy Zespół Autorski Janusz Skurski
i Stanisław Turek, Przembud, Uspol Vision
JMP, WEM-Elektromech.

fot.
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Pełne sterowanie procesami:
wzrostu, chłodzenia i mrożenia

GEA Grasso Sp. z o.o.

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

Zapraszamy!

www.gea.com

Efektywne zarządzanie

Efektywne zarządzanie

artykuł promocyjny

artykuł promocyjny

Adam Steć, CSB-System Polska Sp. z o.o.

Informatyczne wsparcie

procesów produkcji i sprzedaży pizzy
Optymalne zarządzanie elementami łańcucha logistycznego zawsze wiąże się z zagadnieniem śledzenia
pochodzenia dostarczanych surowców. Istotą takiego systemu jest synchronizacja procesów przepływu
materiałowo-towarowego z przepływem informacji, bez względu na to, czy produkujemy chleb czy pizzę.
Przy produkcji i sprzedaży chleba czy pizzy, w zależności od
skali przedsięwzięcia, powinno
się koncentrować na budowaniu logicznej struktury gospodarki materiałowej
i dokładnym odzwierciedleniu zachodzących procesów. W Systemie CSB, specjalistycznym oprogramowaniu branżowym,
ta struktura zbudowana jest na bazie
wielopoziomowych receptur. Receptura
(zwana również specyfikacją) służy
dodatkowo do:
rachunku nośników kosztów,
rejestracji danych produkcyjnych
(dane planowe receptur uwzględnione
przy rejestracji danych rzeczywistych),
księgowania (ewidencjonowania)
gospodarki materiałowej (gospodarki
magazynowej).

Zaopatrzenie
Dane będące podstawą kalkulacji, istotne
także dla księgowań magazynowych,
są rejestrowane w module do obsługi
zaopatrzenia. Zdefiniowane są tutaj
surowce, opakowania, stąd przekazywane są aktualne ceny bedące podstawą
kalkulacji (istotne dla rachunku kosztów)
oraz definiowane są odpowiednie konta
magazynowe.

dostawy oraz kontrola
faktur. W niektórych
podmiotach
istnieje
konieczność
zarządzania
kontraktami
i umowami długoterminowymi. Ponadto (tak
dzieje się w większych
przedsiębiorstwach)
przed
złożeniem
zamówienia
należy
zgłosić zapotrzebowanie danego wydziału
– wówczas pracownik
nie wybiera dostawcy,
nie określa ceny i warunków dostawy, lecz
w systemie ERP zgłasza zapotrzebowanie
na określoną ilość danego artykułu.
Moduł zamówień w Systemie CSB
jest głównym narzędziem pracy w dziale
zaopatrzenia. To tutaj rejestrowane są
zamówienia, które później dostawca
otrzymuje w formie pisemnej (faksem)
albo elektronicznej (e-mail lub EDI). Do
dyspozycji pracowników są aktualne informacje o stanach magazynowych, cenach
i warunkach, dyspozycjach magazynowych itp.

Przyjęcie dostaw jest skorelowane
z zamówieniami. Pracownik przyjmujący
dostawę wie dokładnie, jakie produkty
i w jakiej ilości zostaną w danym dniu
dostarczone. Księguje
przyjęcie
towaru,
WIĘCEJ W STREFIE PIZZY
znakuje
daną
jednostZapraszamy do odwiedzenia punktu informacyjnego CSB
kę opakowaniową (np.
-System w „Strefie Pizzy” na targach Polagra-Tech
w Poznaniu. Podczas poszczególnych paneli tematycznych
kodem
kreskowym)
przedstawione będą możliwości wsparcia produkcji i
i automatycznie wprosprzedaż pizzy przez zintegrowane branżowe rozwiązanie
wadza surowiec na
informatyczne CSB-System.
odpowiednie
konta

Zgodnie z praktyką przedsiębiorstwa na
proces zaopatrzenia najczęściej składają się: złożenie zamówienia, przyjęcie
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Aktualizacja cen następuje wraz z księgowaniem przyjęcia dostaw (lub korektą).
Wszystkie zmiany cen zakupu są od razu
widoczne w kalkulacjach opartych na
dziennych cenach zakupu (planowe ceny
kalkulacyjne nie ulegają zmianie).

artykułu. Można go przedstawić zarówno
na poziomie przedkalkulacyjnym, jak
i pokalkulacyjnym.

Baza receptur wraz z pełną strukturą
dokładnie odzwierciedla proces produkcyjny. Etapy produkcji wizualizują poszczególne kroki produkcyjne, np. przygotowanie
ciasta, wyrabianie, dodawanie składników,
pieczenie itp.

Opracowywanie zleceń produkcyjnych (wejście na produkcję)
Podczas przekazania surowca na produkcję
dane z receptur są udostępniane w formie
elektronicznej do dyspozycji surowcowych.
W celu podania rzeczywistych ilości system
zbiera dane z procesu ważenia składników.
Ponieważ nie zawsze jest to możliwe lub
konieczne w przypadku wszystkich składników użytych do produkcji, można zdefiniować ich normatywne zużycie. Zaletą
rozwiązania jest kontrola zleceń produkcyjnych, a tym samym postępu procesu
produkcyjnego online oraz dokładna
kalkulacja kosztów produkcji na bazie ilości
rzeczywistych.

Rachunek nośników kosztów – za pomocą wielu poziomów kalkulacji dla każdej
receptury jest zdefiniowany częściowy albo
całkowity rachunek kosztów dla danego

Rejestracja ilości produkcyjnych
(wyjście z produkcji)
W tym punkcie kontrolnym ma miejsce
rejestracja ilości wyrobu gotowego po

Produkcja
Podstawą realizowanych procesów produkcyjnych jest ustrukturyzowana baza receptur wraz z opisami technologicznymi. Ma to
odniesienie zarówno do części operacyjnej,
jak i do planowania czy kalkulacji.

zakończeniu produkcji. Pozwala ona na
dokładną kontrolę ilości uzyskanych (wypieczonych i/lub zapakowanych). Przy towarze
pakowanym następuje automatyczne rozchodowanie dodatkowych materiałów i opakowań z magazynu (np. karton na pizzę).
Kontrola wejścia surowców na produkcję oraz
kontrola wyjścia produktu gotowego może
być synchronizowana z porównaniem danych
i podglądem ewentualnych różnic (dane
rzeczywiste – norma).

Sprzedaż/POS
Obsługa sprzedaży w Systemie CSB spełnia
w standardzie zarówno wymagania związane
z realizacją przyjęcia zamówienia, przekazania
na produkcję, rozliczania i kalkulacji. Wspiera
również procesy sprzedaży bezpośredniej
(np. poprzez aplikację dla tzw. POS-ów lub
sprzedaż mobilną przez dostawcę pizzy).
Analizy we wszystkich obszarach obsługiwanych przez System CSB są przeprowadzane
na podstawie zarejestrowanych wcześniej
danych.
r

e

k

l

a

m

a

magazynowe. Podczas przyjęcia surowców konieczne jest przeprowadzenie
testów jakości zgodnie z księgą jakości
i pozostałymi certyfikatami. Generowanie
testów jakościowych może się odbywać
automatycznie, zgodnie z przyjętymi
specyfikacjami. Dzięki takiemu rozwiązaniu eliminuje się dodatkową rejestrację danych, dane są dostępne online,
kontrola dostaw ma miejsce bezpośrednio
w punkcie przyjęcia w obecności dostawcy. Ponadto równocześnie odbywa się
rejestracja wszystkich danych istotnych
dla kontroli jakości i śledzenia pochodzenia surowca i produktu.
Kontrola faktur przebiega na podstawie danych z przyjęcia dostawy. System
oblicza i podaje wartość dostawy. Jeżeli
podana kwota zgadza się z dokumentami
dostawy, możliwe jest bezpośrednie księgowanie w module finansowo-księgowym.
Jeżeli sumy nie różnią się (zamówione
– dostarczone), konieczna jest kontrola
lub korekta danych albo wydruk faktury
proforma jako dokumentu rozrachunkowego, załączanego do faktury dostawcy.
MistrzBranzy.pl
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szara strefa

Zbigniew Wafflard, Agencja Pracy EWL

Cudzoziemiec na nielegalu
21 lipca br. weszła w życie ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP. Dla pracodawców jest to przede wszystkim sygnał, że państwo
będzie dokładniej przyglądać się zjawisku nielegalnego zatrudnienia obcokrajowców.
Ogromne zainteresowanie pracą
wykonywaną przez obcokrajowców w Polsce niestety przełożyło
się również w pewnym stopniu na zjawisko
nielegalnej pracy. W celu ograniczenia szarej
strefy na polskim rynku wprowadzono szereg
przepisów sankcjonujących pracodawców,
którzy powierzają pracę obywatelom państw
trzecich, przebywających nielegalnie na terytorium Polski. Przepisy te zostały zebrane
w ustawie z 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium RP (Dz. U. z 2012 r. poz. 769)
i stanowią transpozycję (przeniesienie)
prawa Unii Europejskiej na grunt polskiego
prawa. Dotyczy to wszystkich cudzoziemców
bez prawa do pobytu w Polsce, a więc nieposiadających dokumentu potwierdzającego
legalność ich pobytu (np. wiza pracownicza
lub karta pobytu).
W przypadku zatrudniania cudzoziemców
z 5 państw, których dotyczy uproszczona
procedura zatrudnienia w oparciu o oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy (tj.
pracowników z Ukrainy, Białorusi, Mołdowy,
Gruzji i Rosji na 6 miesięcy w ciągu roku),
pracodawca powinien zażądać od zatrudnianego obcokrajowca wizy pracowniczej, stanowiącej dowód legalności pobytu w Polsce.
Dokumenty legalizacyjne wraz z oświadczeniem o zamiarze powierzenia pracy powinny
być przechowywane przez pracodawcę przez
cały okres zatrudnienia danego pracownika.
W przypadku zatrudniania cudzoziemca w oparciu o zezwolenie na pracę niezbędnymi doku-

na skróty
Próba ograniczenia szarej strefy
wśród cudzoziemców
Skutki zatrudniania cudzoziemców nielegalnie
przebywających w Polsce
Zasady legalnego zatrudnienia obcokrajowca
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od tego odwoływać, na nim jednak leży obowiązek udowodnienia okoliczności przeciwnych do wyżej wymienionych. Co
ważne, odpowiedzialność za nielegalne zatrudnienie ponoszą
zgodnie pracodawca, jak również generalny wykonawca
i każdy pośrednik pomiędzy nim i pracodawcą, jeżeli pracodawca był podwykonawcą.

mentami będą zezwolenie na pracę i zezwolenie na pobyt. W obydwu
przypadkach należy pamiętać o obowiązku powiadomienia ZUS-u o fakcie zatrudnienia cudzoziemca w ciągu 7 dni
od momentu zaistnienia
stosunku pracy.

Czy pracodawca zauważy różnicę?

Czym grożą
zaniedbania?

W przypadku firm korzystających z usług agencji pośrednictwa pracy sytuacja wydaje się jeszcze bardziej uproszczona
– agencje pośredniczące w zatrudnieniu przejmują zwykle na
siebie obowiązek legalizacji pobytu i pracy cudzoziemca na
terytorium RP. Pracodawca powinien jednak wtedy pamiętać o dopełnieniu obowiązków związanych ze zgłoszeniem

Firmy, które zaniedbają
obowiązku prowadzenia
dokumentacji, muszą liczyć się z poniesieniem
odpowiedzialności karnej, wahającej się w zależności
od
stopnia
naruszenia prawa od
3 tysięcy złotych grzywny do nawet 3 lat
pozbawienia wolności.
Jeszcze przed wejściem
nowej ustawy w życie
pracodawca nielegalnie powierzający pracę cudzoziemcom mógł
liczyć się z karą grzywny, jednak
w rzeczywistości dość rzadko były
one wymierzane.
Aktualizacja przepisów zakłada,
że każdy przypadek nielegalnego
zatrudnienia będzie karany grzywną
w wysokości 3 tysięcy złotych od
każdego nielegalnie zatrudnionego
pracownika,
nie
posiadającego
ważnego dokumentu pobytowego.
10 tys. złotych grzywny grozi pracodawcy za uporczywe powierzanie
pracy cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce nielegalnie w przypadku braku związku powierzanej pracy
z prowadzoną działalnością. Skrajne

Pracodawców zatrudniających cudzoziemców, którzy obawiają
się szeregu dodatkowych obowiązków i sankcji, można uspokoić – przedstawiane działania nie powinny stanowić dużego
obciążenia dla kadr. W istocie bardzo wiele firm rekrutujących
obywateli państw trzecich jeszcze przed wejściem ustawy
w życie prowadziło taką dokumentację, zaś samo zjawisko
podejmowania pracy bez posiadania dokumentów legalizujących pobyt stanowi obecnie zaledwie niewielki ułamek
wszystkich przypadków zatrudnienia cudzoziemca.

pracownika do ubezpieczeń społecznych, a także przedłużeniem stosunku pracy po zakończeniu okresu ważności zezwolenia na pobyt i pracę. Obowiązki te mogą zostać przeniesione
na agencję pośrednictwa pracy, jeżeli pracodawca zdecyduje
się zatrudnić cudzoziemca na zasadzie leasingu (wynajęcia)
pracownika od agencji.

Legalne zatrudnianie cudzoziemca
Zgodnie z ustawą z 15 czerwca o skutkach powierzenia
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie
w Polsce, każdy pracodawca powinien na bieżąco prowadzić
dokumentację cudzoziemców, zwłaszcza posiadać aktualne
dokumenty potwierdzające legalność pobytu i pracy cudzoziemca.
Obowiązkiem pracodawcy jest także zgłoszenie cudzoziemca do ZUS-u w ciągu 7 dni od daty podjęcia pracy.
Za nieprzestrzeganie nowych przepisów grożą grzywny
i sankcje od 3 tys. zł za nielegalnie zatrudnionego pracownika
do nawet 3 lat pozbawienia wolności w przypadkach szczególnego wyzysku.
Zmiany w prawie dotyczą niewielkiej części cudzoziemców
zatrudnianych przez polskich pracodawców.
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przypadki, jak zatrudnianie małoletnich, ofiar handlu ludźmi czy powierzanie pracy w warunkach szczególnego wyzysku, są zagrożone karą
ograniczenia lub nawet pozbawienia
wolności do lat trzech. W ramach
sankcji znajduje się również zakaz
uczestnictwa w przetargach i ubiegania się o zamówienia publiczne.
Dodatkowo pracodawcy nielegalnie
zatrudniający cudzoziemców będą
zobowiązani do wypłacenia równowartości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia w przypadku
dochodzenia
wynagrodzenia
ze
stosunku pracy, lub trzykrotności
minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli stosunek pracy nie
występował. Pracodawca może się
MistrzBranzy.pl
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felieton
Nauczyciel zawodu

Refleksja nauczyciela zawodu

Szymon Konkol

Nauczyciel w glanach,
czyli edukacyjne pogo

Edupunk – termin brzmi groźnie i kojarzy się z anarchistami i członkami subkultur ubranymi w czarne
skóry z ćwiekami. Nic bardziej błędnego! Mamy bowiem do czynienia z narodzinami nowego, postępowego podejścia do zdobywania wiedzy i otwartej edukacji.
Parę lat temu, na University of
Mary Washington, adiunkt Jim
Groom podjął próbę zaszczepienia w systemie szkolnictwa ducha
otwartej edukacji „do it yourself”
(w dosłownym tłumaczeniu „zrób to
sam”). Głoszone przez niego idee dotyczyły sprzeciwu wobec systemu edukacji
poddanego dyktatowi komercjalizacji,
unifikacji i ograniczonego przez rutynę
i powielanie szablonów metod nauczania
i uczenia się. Na tej kanwie narodził się,
a raczej zdefiniowany został Edupunk.
Nurt ten, chociaż nie jest wolny od kontrowersji, zauważalny jest również w elementach przemian systemowych i przedsięwzięciach edukacyjnych w naszym
kraju.

Dogmaty i herezje
Łączenie edukacji i kulturowej rewolty
w rodzaju punka uznać można za prowokację i absurdalne posunięcie. Z drugiej
jednak strony w warunkach niewydolności systemu nietrudno o niezadowolenie
i bunt, których to postaw ruch Punk był
w Polsce w latach 80. XX w. głównym
wyrazicielem.
Porównajmy sytuację lat 80. i obecny
obraz naszego kraju. Zarówno wówczas,
jak i w Polsce początku XXI wieku
mamy do czynienia z pogłębiającym się
kryzysem. Ma on obecnie inne podstawy
ekonomiczne, lecz regres jest doskonale
widoczny. Podobnie jak w latach 80.,
mamy kryzys ekonomiczny, który tak jak
kiedyś objawia się wzrostem cen, zamykaniem fabryk, bezrobociem. W tle jest
wielowymiarowy kryzys systemu edukacji,
którego symptomami są: nieadekwatność
programu nauczania do wyzwań współ-
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czesności, zachowawczość i konserwatyzm
kadry, przedmiotowe traktowanie uczniów,
wąska specjalizacja, niedofinansowanie
i zaniedbywanie bazy dydaktycznej szkół.

3. Samodzielność w myśleniu. Kreatywność w wyborze celów edukacyjnych
i sposobów ich osiągania oraz idea uczenia
się przez całe życie – ustawicznego poszerzania wiedzy i umiejętności.

Coraz głośniejsze oznaki niezadowolenia
i sprzeciwu nauczycieli oraz uczniów
wobec mechanizmów systemu edukacji
skłaniają dziś do poszukiwania nowych, konstruktywnych rozwiązań. Idea
Edupunk, niosąca za sobą otwartość na
wolne zasoby i stawiająca główny nacisk
na samokształcenie i kreatywność, wydaje
się odpowiedzią na wyzwania, znamienne
dla edukacji XXI w.

W ten zarys ideologiczny doskonale wpisuje
się e-learning oraz możliwości, jakie niesie
za sobą stosowanie szeroko rozumianej
technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Jednak choć mówi się tu o technologii,
to nie o nią chodzi w ideologii Edupunka.
Chodzi o zmianę mentalności; technologie
informacyjne pełnią tu wyłącznie rolę instrumentalną.

Idee i narzędzia

Upadek systemu

Do propagatorów Edupunka należy
Stephen Downes, jeden z prekursorów
kształcenia online oraz stosowania nowych
mediów w edukacji, wywodzący się ze
środowiska akademickiego National Research Council w Kanadzie. Downes określił
trzy główne płaszczyzny, na których opiera
się ten nowy nurt – idee Edupunka:
1. Sprzeciw wobec komercjalizacji
kształcenia. Proces uczenia i nauczania
nie może być podrzędny wobec praw
rynku.
2. Mentalność „do it yourself” („zrób to
sam”). Wiara w to, że zwyczajni internauci,
wyposażeni w proste aplikacje, są w stanie
doskonale realizować wszelakie indywidualne cele edukacyjne.

Szkoły zawodowe i uczelnie wyższe taśmowo „produkują” absolwentów do zawodów,
które zatrudnienia nie dają lub dawać nie
będą, gdyż szybki rozwój technologii i automatyzacja produkcji czyni je archaicznymi.
Zatem placówki te nie mogą zaoferować
niczego poza dyplomem. Sam dyplom,
potwierdzający rzekome kwalifikacje zawodowe, ma dziś wątpliwą wartość rynkową.
Rozliczne próby odbudowy systemu edukacji spełzają na niczym, komplikując już i tak
trudną sytuację. Przychodzi czas na radykalną zmianę podejścia do schematów uczenia
się i nauczania oraz mentalności i przyzwyczajeń nauczycieli i uczniów. By dotrzymać
tempa postępowi, nie wystarczy realizacja
programów nauczania, gdyż po zakończeniu

cyklu nauczania ich treści będą już
nieaktualne, a stosowane podręczniki
– przestarzałe. Jedynym sensownym
rozwiązaniem wydaje się konstruktywistyczne podejście do edukacji.
W myśl konstruktywizmu wiedza nie jest
powielana, lecz ustawicznie tworzona
przez jednostkę. Człowiek nie rejestruje
informacji, lecz buduje struktury wiedzy
z dostępnych informacji. Nie są to nowe
idee, ich powstanie zawdzięczamy
m.in. J. Deweyowi oraz J. Piagetowi.
Edupunk powraca do tych korzeni,
dodając zdobycze nowych technologii,
w tym wykorzystanie zasobów sieci
Internet w kształceniu ustawicznym.
Choć ciągle jeszcze na marginesie
głównego nurtu edukacji, coraz częściej
jednak dostrzegane są inicjatywy,
których celem jest upowszechnienie
wolnych zasobów. Do najbardziej
znanych zaliczyć można Wikipedię
– encyklopedię powszechną, pisaną
i redagowaną przez internautów – czy
Creative Commons – licencję pozwalającą twórcom utworów zachować
własne prawa i jednocześnie dzielić
się swoją twórczością z innymi. Oba
przytoczone przykłady uchodzić mogą
za uosobienie ideologii edupunka.
Upowszechnienie wolnych zasobów
edukacyjnych i na bieżąco aktualizowanych podręczników w postaci ogólnodostępnych e-booków lub innych form
sieciowych zasobów edukacyjnych jest
obecnie skutecznie blokowane przez
ustawy i konsorcja wydawnicze, jednak
proces przemian już się rozpoczął.
Autor felietonu jest nauczycielem dyplomowanym,
magistrem pedagogiki, mistrzem cukierniczym,
wielokrotnym laureatem wyróżnień branżowych
i edukacyjnych, inicjatorem oraz koordynatorem
projektów edukacji zawodowej, w tym Małej
Akademii Mistrzostwa Zawodowego.

Pracuję w szkole specjalnej, więc moje działania to nie tylko wykształcenie odpowiednich umiejętności, by wychowankowie wyuczyli się
czynności niezbędnych dla zawodu, to przede wszystkim „uruchomienie” tych pokładów, które drzemią w każdym z nas, by wykonywany
zawód przynosił zadowolenie bez względu na finanse. Cukiernik to
przecież artysta.
Jak wytworzyć atmosferę zaangażowania w pracy, gdy brak
jest podstawowego wyposażenia
w nowoczesny sprzęt warsztatu pracy? Jak
nauczyć dekoracji wyrobów, gdy w posiadaniu jest tylko „tutka z papieru” i „trzepaczka
do ubijania piany”? Ale jeżeli mimo wszystko
i tymi sposobami wyprodukujemy zaplanowane ciasta, to co zrobić z taką ilością?
Wydaje się, że znacznie łatwiej i z lepszym
skutkiem można by wykształcić młodzież,
gdyby zajęcia warsztatowe odbywały
się przy nowoczesnych, zmodernizowanych zakładach produkcyjnych. Młodzież
szkół zawodowych zdobywałaby wiedzę,
bezpośrednio stykając się z nowoczesnymi technikami, liniami produkcyjnymi
pieczywa, sprzętem, urządzeniami i innymi
akcesoriami na miarę dzisiejszych czasów.
W oparciu o umiejętności praktyczne,
obserwacje i wykonywane czynności doskonaliłaby wiedzę teoretyczną. Umożliwiano
by im tym samym wzbudzanie ciekawości
i rozwijanie zainteresowań. Szkoły zawodowe powinny się stać małymi zakładami
pracy, które każdego dnia pozwalałyby na
przysposabianie uczniów do warunków,
warsztatu wykonywanego zawodu, nabywania umiejętności czeladniczych. Młodzież
miałaby do dyspozycji nowoczesną aparaturę, urządzenia cukierniczo-piekarnicze,
komponenty. Mistrz-właściciel zakładu
przekazywałby własne (wieloletnie) umiejętności praktyczne, doświadczenia młodym
adeptom sztuki cukierniczej.
Chyba to na razie są tylko moje marzenia.
Wrócę do pracy, gdzie do dyspozycji mam
podstawowe pomoce dydaktyczne, tablicę,
kredę, plansze wykonane przeze mnie oraz
ewentualnie prezentacje multimedialne
opracowane własnym sposobem. Na pewno
dziś inaczej wyglądałyby zajęcia, gdyby
były dostępne gabinety technologiczne ze
stanowiskami dla uczniów do nauki tech-

nologii produkcji cukierniczej bez ograniczeń
finansowych na wytwarzanie gotowych
wyrobów. Brak rzeczywistego zetknięcia
się uczniów z odpowiednim wyposażeniem
produkcyjnym utrudnia prowadzenie zajęć
metodami aktywnymi. Jaką karkołomną
pracę trzeba więc wykonać, by uczniowie
choć w minimalnym stopniu osiągali gotowość do wykonywania zawodu? Przecież
oni muszą się usamodzielnić, stać się przydatnymi środowisku. I jeżeli ukończą szkołę
zawodową, a później zostaną zatrudnieni w
zakładzie piekarniczo-cukierniczym, to nie
można dopuścić do tego, by przeżyli „szok
technologiczny” ze względu na przepaść,
jaka dzieli wyposażenie techniczne szkoły i
stanowiska w pracy zawodowej.
No cóż, jakoś trzeba sobie radzić. Będzie tak
jak zawsze, dużo teorii, a do praktycznych
czynności dołączymy wycieczki zawodoznawcze, które są dla nas kluczem do poznawania
prawdziwego warsztatu i cykli produkcyjnych wyrobów cukierniczo-piekarniczych
w warunkach zakładu pracy. Producenci
pieczywa nie zawsze są otwarci na nasze
propozycje z różnych powodów (bezpieczeństwa i technicznych). Mamy jednak nadzieję,
że nasze poszukiwania „Firmy z Klasą” będą
przyjmowane z coraz większym zrozumieniem.
Potrzeba nam tylko funduszy na tworzenie
warunków warsztatowych w szkole. Szkoła
nie jest przedsiębiorstwem, więc nie jest
możliwy zysk na pomnażanie i modernizację
placówki. Poszukujemy ciekawych rozwiązań, pragniemy uczestniczyć w projektach
i innych przedsięwzięciach, dzięki którym
można tworzyć warunki i np. wyposażać
pracownię technologiczną.
Mam nadzieję, że mimo trudności dojdziemy
do sukcesu i coraz więcej uczniów będzie
dążyć do wyższego stopnia kształcenia
w wybranym zawodzie, czego życzę sobie
i innym z branży żywienia.
MistrzBranzy.pl
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Nauczyciel też uczeń
Nauczyciele wrócili do szkolnych ławek, ocen i sprawdzianów w Projekcie Doskonalenie „Chlebem Powszednim” Nauczyciela Zawodu. Doskonalą swoje umiejętności, aby lepiej przygotować swoich uczniów do
pracy w zawodzie.
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Nauczyciele na praktykach w Piekarni
Cukierni Marka Szabelskiego

Praktyki u Szabelskiego

Pod okiem Krzysztofa Szulborskiego (na zdjęciu
w środku) w Pomorskiej Akademii Kulinarnej odbywały
się testy diagnozujące wiedzę nauczycieli zawodu

Praktyki odbyły się w zupełnie innym
miejscu. W Piekarni Cukierni Marka
Szabelskiego w Pieckach k. Mrągowa
przez 10 dni, pod okiem doświadczonych opiekunów, uczestnicy poznawali
nowoczesne wyposażenie piekarni,
które znali jedynie z folderów. Tutaj nie
tylko mogli zobaczyć linię do produkcji
chleba, ale także nauczyć się obsługi
w pełni automatycznej, elektronicznie
sterowanej linii najnowszej generacji
do produkcji bułek. Jest ona obecnie
najbardziej
zaawansowanym
pod
względem technologicznym zespołem
tego typu urządzeń w Europie.

Od prawej: Krzysztof Szulborski, Andrzej Ławniczak
oraz Tomasz Deker gościli uczestników Projektu
w Pomorskiej Akademii Kulinarnej

Spotkanie z technologią nie miało
wyłącznie charakteru teoretycznego.
Panowie i panie zakasali rękawy
i zabrali się do ćwiczenia swoich umiejętności, np. w lepieniu i pleceniu chałek,
które zawsze sprawiają najwięcej
trudności. Nie musieli na szczęście się
sami borykać z problemami, na każdą
ich wątpliwość i pytanie odpowiadali
cierpliwie opiekunowie. – Atmosfera
była bardzo miła, na wszystkie pytania
otrzymaliśmy wyczerpujące odpowie-
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AgnieszkA s ulewskA

dzi – twierdzi Agnieszka Kuszyńska z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 ze Stalowej Woli.
Maciej Szczęsny z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu dodaje: – Personel był
bardzo kompetentny, bardzo cierpliwy i wyrozu-

fot.

Kto lubi testy sprawdzające? Nikt, nawet
nauczyciele, którzy wzięli udział w Projekcie Doskonalenie „Chlebem Powszednim”
Nauczyciela Zawodu. A tu już na dzień dobry,
w pierwszym dniu, w Pomorskiej Akademii Kulinarnej trzeba było podejść do testu teoretycznego,
sprawdzającego wiedzę piekarniczo-cukierniczą.
– Pierwszy dzień zawsze jest bardziej nerwowy,
ale staramy się stworzyć rodzinną atmosferę,
aby uczestniczki i uczestnicy czuli się tu jak
najlepiej. I z tego, co słyszę, to tak jest – przekonuje Krzysztof Szulborski, utytułowany mistrz
sztuki kulinarnej i ekspert merytoryczny Projektu.
Po testach diagnozujących było już z górki. Na
podstawie uzyskanych wyników dopasowano
program praktyk stworzony przez ekspertów. Zanim
jednak uczestnicy przeszli do części praktycznej,
jeszcze w gdańskiej Akademii mieli okazję spotkać
kolejnego mistrza, tym razem cukiernictwa, Tomasza Dekera, który przygotował ich teoretycznie do
zajęć praktycznych.

sprawdzana była wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas praktyk. Jednym
z ważniejszych punktów diagnoz były
warsztaty z równości szans. Nie jest nowością, że ze względu na płeć, wiek czy stopień
niepełnosprawności ludzie wciąż muszą się
borykać z wieloma przeszkodami – głównie
mentalnymi. Jak łatwo można się domyślić,
temat za każdym razem wywołuje zagorzałą
dyskusję, zwłaszcza że wśród uczestników są
też nauczyciele ze szkół specjalnych, gdzie ten
problem jest na bieżąco przerabiany. Dyskusję
prowadziła Marta Doroba, trenerka gender
mainstreamingu, która odpowiadała również
na wszystkie trudne pytania. Swoim doświadczeniem w pracy z osobami z orzeczeniem PPP

Projekt Doskonalenie
„Chlebem Powszednim”
Nauczyciela Zawodu
Projekt ruszył 2 stycznia 2012 r. i
potrwa do końca 2014 r. Głównym
celem Projektu jest wypracowanie
w ścisłej współpracy nowego podejścia
do nauczania praktycznego w branży
piekarsko-cukierniczej oraz podniesienie
kwalifikacji profesjonalnych
260 nauczycieli oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu z całej Polski.
Tylko w tym roku przygodę z Projektem
rozpoczęło 78 osób.
Rekrutacja trwa! Jeśli chcesz zupełnie
bezpłatnie udoskonalić swój warsztat
pracy, zgłoś się już dziś! Potrzebujesz
więcej informacji, napisz lub zadzwoń do
nas: doskonaleniechlebem@gmail.
com, tel. 533 370 030. Więcej informacji
na www.doskonaleniechlebem.pl.

Dobre humory nie opuszczały uczestników Projektu nawet podczas testów sprawdzających, kończących
praktyki. W jeszcze lepszych humorach odbierali certyfikaty :)

miały. Opiekunowie tłumaczyli nam wszystko
od podstaw. Czuliśmy się bardzo komfortowo.
Mogę tylko chwalić te praktyki i polecić kolejnym
kursantom. Nie ma się czego obawiać, naprawdę
jest świetnie.

Ostatnie testy i warsztaty
z równości szans
Diagnoza końcowa – ostatnie dwudniowe
spotkanie uczestników – odbyła się również
w Pomorskiej Akademii Kulinarnej. To wtedy

dzielił się Marek Szabelski – sam zatrudnia
takich pracowników i – jak sam przyznaje
– są to ludzie nad wyraz rzetelni, sumienni
i pracowici.
Nasi praktykanci już wrócili do szkół, bogatsi
o nową wiedzę. Czy nauka nie poszła w las,
najpewniej przekonają się ich uczniowie. Jeśli
ktoś (nauczyciel czy instruktor zawodu) chce
się przekonać, jak wyglądają takie praktyki,
mamy dobrą wiadomość – jeszcze można się
zapisywać!

Wypowiedzi
uczestnikow
Mirosława Bełza, ZPEW
Lwówek Śląski, uczestniczka
II grupy DCPNZ 2012 r.
– Dziękuję pomysłodawcom,
organizatorom za zaproszenie do
Projektu, gratuluję inspirującego
pomysłu. Za dobry kontakt
i sprawne przeprowadzenie
trudnych, biurokratycznych wymogów serdecznie dziękuję Pani
Agnieszce Sulewskiej oraz Panu
Kamilowi Olejnikowi. Życzyłabym
sobie i innym nauczycielom przedmiotów zawodowych możliwości
zgłębiania nowych technologii
produkcyjnych w piekarnictwie
i ciastkarstwie, bo „dobry
nauczyciel zawodu plus możliwość
stałego odbywania przez uczniów
praktyk zawodowych dają
dobrego, rzetelnego pracownika”.
Izabela StarostaByczyńska, ZS w Rokietnicy,
uczestniczka IV grupy DCPNZ
2012 r.
– Podczas projektu nabyłam wiele
nowych umiejętności, które
z pewnością wykorzystam
w pracy z uczniami. Zdobyta
wiedza umożliwi mi rozwijać
w uczniach zainteresowanie
piekarstwem i cukiernictwem
w pełnym tego słowa znaczeniu.
Bardzo się cieszę, że mogłam
być uczestnikiem tak fachowego
pod każdym względem szkolenia.
Opiekunowie, jak i pracownicy
piekarni oraz cukierni są
wspaniali!!! Z pełnym zapałem
i cierpliwością przekazywali nam
swoją wiedzę oraz pokazywali
swój region. Praca z nimi sprawiła
mi wiele satysfakcji i pozwoliła
mi dostrzec, jak wiele zmian
zachodzi w technologii piekarskiej
i cukierniczej. Dziękuję Panu
Szabelskiemu za otworzenie
„drzwi do swojego królestwa”
i pokazanie swoich tajników
technologicznych. Polecam Projekt
innym nauczycielom.

Uczestnicy II grupy Projektu

MistrzBranzy.pl
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ABC pralin

mgr inż. Anna Sacharczuk

na skróty
Ilość cukru i migdały – wyznaczniki
dobrej jakości marcepanu
Jak wyostrzyć smak marcepanu?
Sprawdzone przepisy na marcepan własnej roboty
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Dodatkowy cukier, jaki najczęściej
stosuje się podczas obróbki surowej
masy marcepanowej, to: cukier puder,
syrop glukozowy, sorbitol lub syrop
cukru inwertowanego.

Gorzkie migdały
Innym wyznacznikiem jakości marcepanu mogą być również migdały. Te
najbardziej pożądane to migdały słodkie. Głównymi producentami słodkich
migdałów są takie kraje, jak: Włochy,
Hiszpania, Portugalia, Maroko, Turcja,
Iran i USA – Kalifornia. Producenci
dla zaostrzenia smaku surowej masy
marcepanowej stosują podczas jej
produkcji dodatek migdałów gorzkich
(ich dodatek nie może przekroczyć
2%). Migdały gorzkie nie nadają się do
bezpośredniego spożycia.

Marcepan miodowy
(składniki na około 1 kg)
500 g płynnego miodu
200 g surowego marcepanu
alternatywnie laska wanilii lub olejek
waniliowy
Przygotowanie
Lekko ciepły miód i całą ilość marcepanu miksować najpierw na wolnych
obrotach, a potem 3-4 minuty na
szybkich, do powstania kremowej masy.
Można dodać laskę wanilii lub kilka
kropli olejku waniliowego, aby uzyskać
pełniejszy smak. Tak przygotowana
masa jest gotowa do podawania.

Plantacje migdałowca w Kalifornii są
całkowicie wolne od gorzkich migdałów. Marcepan kalifornijski jest mniej
aromatyczny, za to jego jakość jest
bardziej powtarzalna, a smak bardzo
delikatny.
W produkcji pralin stosuje się surowy
marcepan i podczas wytwarzania
nadzienia miesza się go z dodatkowym cukrem oraz innymi dodatkami,
np. aromatami czy barwnikami.
Aby wyostrzyć smak, wydobyć
pełen aromat migdałów, dodaje się
także alkohol. W przypadku masy
marcepanowej z dodatkiem gorzkich
migdałów dodatek alkoholu może
jednak
spowodować
nadmierne
wyeksponowanie smaku gorzkiego
– co niektórzy smakosze marcepanu
uważają za niepożądane.

Bogactwo migdałów
Poza walorami smakowymi warto
zwrócić uwagę na dużą wartość
odżywczą migdałów – głównego
składnika marcepanu. To niesamowite, ile dobroci znajduje się w tym
małym „sercu” migdała. Migdały

Zatem, sięgając po słodycz z marcepanu, łączymy przyjemność i zdrowe
odżywianie.

Prawie jak
marcepan
Na rynku możemy spotkać się
z tańszym produktem, który swoją
konsystencją i smakiem przypomina
marcepan. Percepan, bo o nim
mowa, jest masą produkowaną nie z
migdałów, a ze słodkich pestek moreli.
Ma on zastosowanie również
w produkcji pralin, jednak wtedy pralin
nie można nazwać marcepanowymi.

a

Głównym surowcem są słodkie migdały,
które po umyciu i pocięciu mieszane są
z cukrem. Poprzez dodatek cukru definiuje się kilka stopni jakości mas marcepanowych. Im mniejsza zawartość cukru, tym
lepsza jakość marcepanu.

Przygotowanie
Do niewielkiego garnka wsypać około
200 g cukru pudru, zmielone migdały
i wlać wodę różaną. Mieszać
i podgrzewać na małym ogniu do
momentu, kiedy masa będzie odklejać
się od dna. Następnie masę wyjąć i na
stolnicy wgniatać w nią pozostałą ilość
cukru pudru. Jeżeli masa okaże się
za twarda, można do niej dodać kilka
kropli wody różanej.

Trzeba tutaj nadmienić, że plantacje
śródziemnomorskie nie są wolne od
gorzkich migdałów, w obrębie jednej
plantacji znajduje się niewielka ilość
drzew z gorzkimi owocami. Dlatego
też marcepan z tego regionu charakteryzuje się intensywnym aromatem.

m

Ile cukru w marcepanie?

Marcepan tradycyjny
(składniki na około 1 kg)
500 g zmielonych migdałów
3 miarki wody różanej
10 g olejku z gorzkich migdałów
500 g cukru pudru

Migdały składają się z 25% substancji
białkowych, 12% błonnika i co najmniej
50% oleju. Są bogate w witaminy B1,
B2 i B6, które sprzyjają funkcjonowaniu
układu nerwowego. Minerały zawarte
w migdałach (np. wapń czy magnez)
wspomagają pracę mięśni. Zawarty
w migdałach aminokwas L-arginina
korzystnie wpływa na układ naczyniowy. Dzienne spożycie już około 30 g
(160 kalorii) migdałów dostarcza nam
wielu odżywczych składników.

a

Mimo że skład tej masy jest banalny,
to przemysłowa produkcja nie jest ani
prosta, ani nie polega na improwizacji.
Jest to ściśle kontrolowany proces,
którego parametry są tajemnicą firmy,
a doświadczenie w produkcji marcepanu
wiąże się z długoletnią tradycją.

Marcepan 100:0 to masa marcepanowa bez dodatkowej ilości cukru
(tzw. surowy marcepan, jego skład
omówiłam powyżej).
Marcepan 90:10 składa się z 90%
surowej masy marcepanowej i 10%
dodatku cukru.
Marcepan 70:30 składa się z 70%
surowej masy marcepanowej i 30%
dodatkowego cukru (masa marcepanowa, którą wymieszano z dodatkową
ilością cukru – ale nie większą niż 30%
– nazywa się marcepanem szlachetnym).
Marcepan 50:50, tzw. marcepan
konsumpcyjny, jest to masa marcepanowa i dodatkowy cukier w stosunku
1:1 (50% masy marcepanowej i 50%
cukru).

Robimy marcepan!

l

Dziś marcepan to masa powstająca podczas rozdrabniania, mieszania
i podgrzewania wyłuskanych, pozbawionych skórki migdałów, cukru i wody (tzw.
marcepan surowy). Zawiera maksymalnie
14% wody i 35% cukru, przy czym do
10% dodatku cukru może stanowić syrop
cukru inwertowanego, marcepan musi
zawierać minimum 28% oleju migdałowego z zastosowanych migdałów.

Wyróżnia się m.in. następujące jakości
mas marcepanowych:

k

Miejsce pochodzenia marcepanu?
Prawdopodobnie Orient. Blisko
tysiąc lat temu przygotowywano
tam masę z rozdrobnionych migdałów,
cukru i wody różanej. Naturalnie masę
tę wprowadzano również w wielu innych
krajach na świecie.

Pochodzenie słowa „marcepan”
jest dyskusyjne. Jedna z teorii
mówi o tym, że zapożyczono je
w XVI wieku z języka włoskiego od
słowa „marci panis ” (chleb świętego Marka). Inna – że zapożyczono
je z języka greckiego od słowa
„maza” lub „massa” (miazga),
jeszcze inna, że z języka perskiego
„maerzaeban” (margrabia).

e

Kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia, kiedy w sklepach roi się od marcepanowych kartofelków czy
pralin z nadzieniem marcepanowym. Marcepan to też niezwykle plastyczna masa, idealna do pokrywania
i dekorowania tortów, a także do modelowania różnych figurek. Ale marcepan to nie tylko świetny surowiec
dla cukierników, to również dobre źródło witamin i substancji zbawiennych dla naszego zdrowia.

i produkty z nich wyprodukowane, czyli
również marcepan, spożywane regularnie, pozytywnie wpływają m.in. na
pracę układu krwionośnego i na pracę
serca. W składzie migdałów znajdują się
m.in. jedno- i wielonienasycone kwasy
tłuszczowe, witamina E mająca działanie antyoksydacyjne, białka, błonnik,
magnez, wapń, a także żelazo.

r

Marcepan

Marci panis, maza
lub maerzaeban
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Manufaktura

mgr inż. Anna Sacharczuk

marcepanowych pralin
Nie ma nic prostszego niż wykonanie marcepanowych pralin czy kartofelków. Wystarczy przygotować
marcepan, dodać kakao z odrobiną cynamonu, uruchomić wyobraźnię i zabrać się do własnoręcznego
lepienia przyjemności! Dla własnej frajdy, dla relaksu i z korzyścią dla klientów.
Krok 1: Formowanie kulek
Z

marcepana

formujemy

niewielkie

kulki

o średnicy 1,5-2 cm, następnie obtaczamy je
w mieszance kakao z cynamonem.

pan nie będzie się przyklejał. Aby
zapobiec przyklejaniu się marcepana
do powierzchni, można podsypać go
niewielką ilością cukru pudru.

Następnie odcinamy nierówne krawędzie i wycinamy z placka marcepano-

wego praliny, np. w formie niewielkich kwadracików o wymiarach
2 cm x 2 cm.
Jeżeli chcemy uzyskać cieniutką warstwę
otoczki kakaowej, wystarczy zanurzyć palce
w proszku i w ten sposób przenieść kakao na
kulki.

Praliny w innych kształtach
Aby uzyskać praliny marcepanowe
w formie paluszków, wystarczy
zrobić z marcepana cienkie ruloniki,
a następnie pociąć je na odpowiedniej
długości kawałki. Oblewamy je w taki
sam sposób, jak opisano poniżej.
Do wycinania pralin z marcepana
można wykorzystać również małe
foremki w różnych kształtach, a do
dekoracji użyć drobno posiekanych
orzechów, płatków migdałowych,
wiórków czekoladowych lub kokosowych czy innych drobinek. Należy
pamiętać, aby praliny dekorować
przed zastygnięciem czekolady na ich
powierzchni.
Chroń marcepan
przed wysychaniem
Po przygotowaniu kulek należy je
przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, a masę marcepanową – w przerwach w pracy nad
pralinami – zawsze trzeba szczelnie
zawinąć w folię spożywczą. Jeżeli
masa obeschnie, to należy ją odciąć,

Krok 2: Formowanie pralin
Korzystając z masy marcepanowej, np. szlachetnej (70:30), możemy przystąpić do przygotowywania pralin. Marcepan rozwałkowujemy na grubość
około 1 cm.
Najlepiej robić
to na papierze
do pieczenia, do
którego marce-
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żeby uniknąć nieprzyjemnych suchych grudek w nadzieniu marcepanowym.

Praliny korpusowe
z nadzieniem
marcepanowym
Do przygotowania tego typu pralin
potrzebne będą korpusy czekoladowe,
np. kulki. Można je przygotować
samodzielnie lub kupić gotowe
w sklepach zaopatrujących cukierników.
Do wykonania pralin korpusowych
będziemy również potrzebować widelca
do oblewania pralin, siatkę do ociekania
czekolady oraz papier do odkładania
pralin.
Aby nadzienie nadawało się do dozowania, do korpusów czekoladowych,
musi być półpłynne. Czekoladowe
korpusy napełniamy takim półpłynnym
nadzieniem za pomocą worka do szprycowania lub rożka do dekorowania.
Nadzienie przygotowujemy poprzez
wymieszanie masy marcepanowej
z syropem cukru inwertowanego
w proporcji 1:1. Do nadzienia można
również dodać odrobinę ulubionej
nalewki. Otrzymamy gęsty krem, który
dozujemy do korpusów. Jeżeli nie
mamy profesjonalnej szprycy, wystarczy
zwinąć rożek z papieru do pieczenia,
nabrać do niego nadzienie, odciąć
końcówkę i nadziewać.
Korpus po nadzianiu musimy „zamknąć”
czekoladą, a następnie po zastygnięciu
koreczka zanurzyć w czekoladzie.
Następnie zbieramy nadmiar
czekolady na siatce i odkładamy tak
przygotowane korpusy na papier do
zastygnięcia. Korpusy oblane jeszcze
niezastygłą czekoladą można posypać
pociętymi migdałami, uzyskując tym
samym bardzo smaczne marcepanowomigdałowe praliny korpusowe. Korpusy
można również ozdobić wzorkiem
z czekolady innego koloru lub wystarczy
korpus przetoczyć przez siatkę, co da
nam bardzo ładny „nastroszony” wzór.
Jeżeli pracujemy z gotowymi korpusami
w kształcie pralin, nie musimy ich już
oblewać. Korpusy nadziewamy
i zamykamy je czekoladą.
Czekamy, aż czekolada zastygnie
i już możemy się delektować pysznymi
pralinami.

W parze z marcepanem
Marcepan bardzo dobrze komponuje się z płynnymi barwnikami spożywczymi,
aromatami, a także wszelkimi pastami orzechowymi. Na przykład poprzez połączenie
marcepanu np. szlachetnego (70:30) i pasty pistacjowej (bardzo drobno zmielone
pistacje), odrobiny alkoholu i kilku kropli aromatu lub olejku migdałowego otrzymamy
pyszne nadzienie marcepanowo-pistacjowe.
Marcepan dobrze komponuje się również ze smakami owocowymi. Można wypróbować
dodatek powideł owocowych. Marcepan połączony z powidłami owocowymi oraz niewielką ilością soku z cytryny da nam pyszne nadzienie owocowe z nutą migdałową.

Krok 3: Oblewanie czekoladą
Podstawowy sprzęt do ręcznego
przygotowywania pralin to zestaw
specjalnych widelców do oblewania
pralin, siatka do ociekania nadmiaru
czekolady oraz papier śniadaniowy lub
do pieczenia, do wykładania pralin.
Do oblewania czekolady konieczna jest
kuwertura. Do pralin marcepanowych
najlepiej nadaje się czekolada gorzka,
której gorycz doskonale komponuje się
ze słodyczą marcepanu. Czekoladę należy wcześniej rozpuścić w łaźni wodnej,
a tuż przed oblewaniem stemperować
(czyli chłodzić w ruchu) do temperatury około 30°C (więcej o temperowaniu
czekolady czytaj w MB nr 1-2).
Wycięte kwadraciki zanurzamy za
pomocą widelca do oblewania pralin
w przygotowanej kuwerturze.

Następnie praliny odkładamy na siatkę,
gdzie nadmiar czekolady swobodnie

ocieknie. Z siatki przekładamy praliny
na papier.

Krok 4: Proste dekorowanie
Wdzięcznym „materiałem” dekoracyjnym są całe migdały lub inne orzechy.
Migdały należy przyklejać do praliny,
gdy czekolada na jej powierzchni jeszcze nie zastygła.

Praliny zawsze można ozdobić wzorkiem,
wykonanym np. z białej czekolady.
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Chleb z dodatkiem
trochę innej mąki
Trudno zaskakiwać konsumentów ciągle tymi samymi produktami wzbogacanymi „nieśmiertelnymi” dodatkami do żywności. Nie umniejszając oczywiście ich roli i wagi, zainteresowaliśmy się roślinami, które są
rzadziej stosowane w przemyśle piekarskim, a którym wcale nie brakuje walorów. Czy są warte uwagi?
Od dłuższego czasu branża piekarska
czuje presję wprowadzania nowych
produktów, które stymulują rozwój
tradycyjnej oferty i dostosowują ją do rosnących wymagań i oczekiwań konsumentów. To
z kolei wymaga zastosowania odpowiednich
naturalnych dodatków do żywności. Od czasu
do czasu naukowcy przedstawiają nam wyniki
swoich długoletnich badań nad roślinami i ich
wykorzystaniem w branży spożywczej. Wśród
nich są zupełnie nowe propozycje, jak owies
czarny czy komosa ryżowa, lub znane dodatki,
których branża piekarnicza do tej pory nie brała
pod uwagę, jak mąka chleba świętojańskiego.
Owies czarny. Ostatnio coraz większe
zainteresowanie technologów i producentów
pieczywa skupia się na tej odmianie owsa,
z charakterystycznym ziarnem o brązowej łusce.
Okazało się, że niektóre jego odmiany charakteryzują się trzykrotnie wyższą zawartością żelaza
w stosunku do innych gatunków tego zboża.
W porównaniu z odmianami żółtoziarnistymi
zawierają znacznie mniejsze ilości skrobi oraz
większe ilości włókna surowego.
Otręby owsiane dodane do mąki pszennej wpływają na zmianę jej wodochłonności i cechy fizyczne ciasta, jak: rozwój,
stałość, wskaźnik tolerancji na mieszenie.
W produkcji pieczywa można stosować zarówno obłuszczone ziarno, płatki, otręby – jako
produkt wysokobłonnikowy, jak i kaszki czy

na skróty
Jaki jest najlepszy procentowy udział mąki owsianej
w produkcji pieczywa?
Czy mączka z komosy ryżowej przyspiesza
fermentację ciasta?
Mączka chleba świętojańskiego w chlebie?
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mąki. Ponieważ udział mąki owsianej
nie pozostaje bez wpływu na miękisz
chleba, warto pamiętać, że procentowy jej udział w produkcji pieczywa
i jego dodatek nie powinien być większy niż 5% , natomiast w przypadku
otrąb owsianych zaleca się używać
tylko 2,5%.
Komosa ryżowa. Jej nasiona to
bardzo ciekawy dodatek do chleba,
zarówno ze względów żywieniowych,
jak i smakowych. Często jest nazywana quinoa, a także zbożem Inków,
ponieważ należy do najstarszych roślin
uprawianych na świecie na terenie
Ameryki Południowej (w Argentynie,
Boliwii, Kolumbii, Ekwadorze i Peru).
Jedną z zalet komosy ryżowej jest to,
że nie zawiera ona glutenu, co daje
większe możliwości jej zastosowania
w żywieniu. Zaletą nasion quinoa jest
również wysoka zawartość tłuszczów
bogatych w niezbędne nienasycone
kwasy tłuszczowe (NNKT), błonnika
oraz składników mineralnych. Mąka
z komosy może służyć jako zamiennik
części mąki pszennej lub żytniej przy
produkcji
pieczywa
tradycyjnego
(pszennego, żytniego i mieszanego),
poprawiający smak samego produktu.
W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przeprowadzono
badania nad wpływem dodatku mąki
z nasion komosy ryżowej na cechy
ciasta i jakość pieczywa pszennego.
Stwierdzono, że 5-10-procentowy
dodatek tej mąki znacznie przyspieszył proces fermentacji ciasta. Inne
korzyści to wzbogacenie pieczywa
w wartościowe składniki odżywcze oraz

przedłużenie świeżości, a tym samym
wydłużenie jego terminu przydatności
konsumpcyjnej.
Szarańczyn
strąkowy.
Słynie
z bogactwa strąków, które nazywane są
chlebem świętojańskim. Miąższ ze strąków jest bardzo pożywny. Zawiera około
70% węglowodanów, głównie cukrów,
skrobię, 6% białka, witaminy i składniki mineralne oraz wodę. Szarańczyn
w smaku przypomina osłodzone kakao,
dlatego też używany jest jako substytut,
głównie ze względu na bardzo niską
zawartość tłuszczu oraz brak kofeiny.
Uzyskiwana z nasion guma karbowa,
znana także jako mączka chleba świętojańskiego, stosowana jest jako substancja zagęszczająca, również w przemyśle
piekarskim.
Możliwości
wzbogacania
pieczywa
naturalnymi dodatkami roślinnymi są
bardzo duże. Ze względu na zalecenia
technologiczne dodatki roślinne mogą
być dodawane w różnych postaciach
i granulacjach, a mianowicie: mączki,
płatków, grysu, kaszy, całego ziarna lub
mieszanek ziaren. Producenci pieczywa
mają olbrzymie możliwości w tworzeniu
nowoczesnych receptur nowych produktów akceptowanych przez konsumentów.
Warto pamiętać, że wprowadzając nowe
asortymenty pieczywa o właściwościach prozdrowotnych, nie zastępujemy
pieczywa tradycyjnego. Opisane dodatki
do pieczywa mają za zadanie stworzenie
różnorodnej oferty asortymentowej dla
wymagających konsumentów.
Literatura dostępna w redakcji.

VIKAN SYSTEM HIGIENY
Profesjonalne rozwiązania
www.vikan.pl
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Jarosław Słota

Wypiek ze świeżego ciasta
we własnych sklepach
Gorące bułeczki czy pieczywo sprzed paru godzin? Klient ma prostą odpowiedź, a piekarnie – kolejny
dylemat: jak odpowiednio przygotować świeże ciasto, dostarczyć je do sklepu i w czym wypiekać? Poniżej
przegląd możliwych rozwiązań z uwzględnieniem wad i zalet.
Opcja 1 Dostarczanie wygarowanych
wcześniej ciast z automatów garowniczych do punktów, gdzie wypiekane
są w małych piecach sklepowych
(cyklotermicznych
bądź
hertowych)

Opcja 4 Mobilna stacja schładzania Jet-Box oraz kasty izolowane do bezpiecznego
transportu i kontrolowanego rozrostu ciasta w sklepie. Do transportu nie są konieczne
samochody chłodnie.

+ wypiek świeżego pieczywa z
surowego, dobrze wygarowanego ciasta
o bogatym aromacie
- kłopot z transportem ciasta pochodzącego z wydłużonej fermentacji.
Przed transportem wymagane jest
powtórne schłodzenie ciasta. Istnieje
ryzyko „zbicia gary” podczas transportu,
przekładania. Nie można też bez końca
przetrzymywać ciasta gotowego już do
wypieku

Służy do szybkiego schłodzenia kęsów ciasta przy wykorzystaniu istniejącej w piekarni mroźni. Jet Box wykorzystuje energię chłodu z mroźni do
kontrolowanego rozrostu ciasta, a ściślej do zatrzymania i kontrolowania
garowania ciasta. Schładza kęsy ciasta ułożone w kolumnie kast plastykowych w przeciągu 6-12 minut do żądanej temperatury na 2 sposoby:
przy użyciu sondy temp. lub timera. Po schłodzeniu ciasto w kastach
powinno znaleźć się w chłodni aż do czasu wykorzystania (transport
następnego dnia do sklepów filialnych celem wypieku „na gotowo” lub
wypiek, po wcześniejszym podgarowaniu ciasta – na miejscu w piekarni).
Technologia daje dużą kontrolę nad rozrostem ciasta.
Prostota i niezawodność.

Opcja 2 Produkcja ciasta w dniu
poprzedzającym rozwożenie do sklepów,
schłodzenie i przechowywanie do czasu
wysyłki w chłodni
+ ciasto nie zdąży przegarować
w transporcie. Efekt wypiekania ze
świeżego ciasta jest zachowany
- narabianie ciasta jest często rozłożone w czasie; pierwsza przygotowana
partia będzie się inaczej zachowywać niż
ostatnia. Możliwy problem z rozróżnieniem, które ciasto jest „nowsze”, a które
„starsze”
Opcja 3 Stosowanie schładzarki szokowej do wyrównania parametrów ciasta po
jego narobieniu, a następnie przechowywanie w chłodni do czasu ekspedycji do
sklepów
+ dobra kontrola stanu wygarowania
ciasta, prostota
- bardzo duży koszt urządzenia, duże
zużycie energii elektrycznej

+ fermentacja pod kontrolą. Możliwość stałego odpieku w zależności od zapotrzebowania.

JET BOX – mobilna stacja szybkiego schładzania

HELIOS – elektryczny modułowy piec półkowy
Wysokiej jakości modułowy piec hertowy przeznaczony do precyzyjnego wypieku.
Sterowanie manualne i komputerowe PRO (intuicyjny panel).
Możliwość konfiguracji z innymi piecami sklepowymi DILA.
Szereg dodatkowych elementów do właściwej konfiguracji pieca.
Powierzchnia pieczenia: 1 hert 0,24-0,96 m².
Pieczenie na płycie kamiennej.
Statyczne równomierne grzanie.
Wydajne zaparowanie.
Dostępny z 1 lub maksymalnie z 5 hertami.
Dostępne wymiary (szer. x gł.):
600mm x 400 mm, 600mm x 800 mm, 1200mm x 800 mm.

DILA – elektryczny modułowy piec cyklotermiczny dla profesjonalistów
Wysokiej jakości modułowy piec cyklotermiczny z systemem zaparowania, przeznaczony
do precyzyjnego wypieku.
Sterowanie komputerowe PRO oraz łatwe sterowanie „touch screen”.
Możliwość konfiguracji z innymi piecami sklepowymi HELIOS.
Szereg dodatkowych elementów do właściwej konfiguracji.
Powierzchnia pieczenia: 1,2-3,6 m².
Efektywny, bezpieczny i elastyczny.
Komfortowy i łatwy w obsłudze.
Szybkie rozpoczęcie pieczenia dzięki krótkim czasom nagrzewania (ok. 6 min).
Ekonomiczne czyszczenie dzięki e-CLEAN SYSTEM z biodegradowalnym środkiem do czyszczenia.

www.debag.pl
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wydajne linie

wydajne linie

30-50 g – to idealna gramatura wyrobów piekarsko-cukierniczych, które od paru ładnych lat cieszą się
wzięciem u konsumentów. Są małe, zgrabne i poręczne. Szkopuł w tym, że ich ręczne wykonanie jest
pracochłonne, wymaga dużej precyzji, a efekt nie zawsze jest powtarzalny. Rozwiązaniem są nowoczesne
linie produkcyjne bazujące na technologii ciasta wałkowanego. Ale linia linii nierówna.
Obecnie na rynku polskim znane są
głównie 3 firmy, które oferują tego
typu urządzenia: Fritsch, Rondo
Doge oraz Canol. Mimo że wszystkie na
pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, to
nie każda jest dostosowana do produkcji
tego typu wyrobów. Czym kierować się przy
wyborze linii produkcyjnej? Bezwzględnie
funkcjonalnością linii, tj. jak szeroką gamę
produktów można na niej wyprodukować,
oraz wyposażeniem w dodatkowe narzędzia,
które umożliwiają jeszcze wygodniejszą
i wydajniejszą pracę.

Szczegółowe
kryterium wyboru linii
Przy produkcji miniwyrobów ważne jest, by
linia oraz współpracująca z nią wałkowarka
spełniały poniższe wymogi techniczne:
precyzyjne rozwałkowanie różnych rodzajów ciast (w tym również kruchego) na
niewielką grubość (rzędu 1,5-2,0 mm),
możliwość
nadziewania
produktów
6-rzędowo, przy czym odstęp poszczególnych rurek nadziewających nie powinien być
większy niż 6-7 cm,
precyzyjne składanie lub zwijanie ciasta
za pomocą specjalistycznych narzędzi,

na skróty
Wymogi techniczne linii produkcyjnej na bazie
technologii ciasta wałkowanego
Gilotyna pneumatyczna – w jaki sposób usprawnia
pracę na linii?
Przegląd asortymentu produkowanego seryjnie
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cięcie ciasta na dowolne wymiary
za pomocą gilotyny oraz wykrojników
walcowych,
możliwość ręcznej obróbki ciasta
na linii (np. składanie),
cięcie ciasta za pomocą wykrojników-sztancy, umożliwiających uzyskanie dowolnych kształtów produktów.
Przeglądając szczegółowo ofertę linii
najczęściej spotykanych w Polsce,
wybraliśmy linię EASYLINE niemieckiej firmy Fritsch. Linia, oprócz ww.
wymogów, ma dodatkowe wyposażenie czy usprawnienia, które podnoszą
jej efektywność:
pneumatyczną gilotynę, umieszczaną
na początku linii (w ramie na wykrojniki
walcowe), w której można zamontować: znaczniki, nóż poprzeczny, a także
wykrojniki i dekoratory,
możliwość produkcji bezpośrednio
na papierze wypiekowym.
Te dodatkowe rozwiązania umożliwiają produkcję bardzo trudnych do
wykonania wyrobów, wymagających
obróbki ręcznej, albo produkcję drobnych ciasteczek kruchych, francuskich
i innych sprzedawanych na wagę. Co
ciekawe, wydajność linii wynosi kilkanaście tysięcy sztuk na godzinę przy
zaangażowaniu tylko 3 osób. Przeprowadziliśmy serię prób na linii EASYLINE,
testując produkcję szerokiej gamy
wyrobów na bazie różnego rodzaju
ciasta: od paluchów po minipączki.

Produkcja wyrobów na wagę
Możliwe do wyprodukowania na linii
ciastka mogą bazować na tradycyjnym
cieście kruchym, pierniku, na cieście
francuskim, półfrancuskim, a także
drożdżowym. Kształt i wielkość ciastek
zależą oczywiście od zastosowanych
narzędzi i ustawień linii. Generalnie
jednak mówimy tu o ciastkach wysokogatunkowych, odróżniających się już
na pierwszy rzut oka od powszechnie
spotykanych w handlu ciastek kruchych
produkowanych z mas tłuszczowych za
pomocą multi-dropów.
Paluszki – to bardzo wdzięczny
produkt na linię. Można go produkować
w dowolnych wymiarach i różnych waria-

Dzięki temu, że paluszki leżą od razu
na papierze, przełożenie 200 szt.
(12 x 2 cm), mieszczących się na blasze
60 x 80 cm, trwa zaledwie kilkanaście
sekund i nie wymaga nawet zatrzymania
linii. Ponadto dzięki tej technologii wyroby zachowują swój pierwotny kształt
i są niemal identyczne po wypieku. Ma
to znaczenie przy pakowaniu, zwłaszcza
w pojemniki o określonych wymiarach.
Paluszki przeniesione na blachę, przed
wypiekiem, można udekorować cukrem
lub ziarnem w zależności od produktu.
Sześciokąty, kwadraty, koperty...
podobnie jak paluszki można przygotować wyroby o innych formach geometrycznych. Czasami wystarczy tylko
przestawić parametry cięcia, tj. długość i
szerokość, aby uzyskać np. kwadrat, lub
zastosować dodatkowe narzędzie umożliwiające uzyskanie żądanego kształtu.

Konrad G rudzińsKi

Seria mini na szybkiej linii

Bardzo ciekawą propozycją jest sześciokąt, który po pocięciu ciasta tworzy tzw.
plaster miodu, czyli kształt zbliżony do
okrągłego, ale bez resztek ciasta! Narzę-

dzie to idealnie nadaje się do produkcji
ciastek kruchych, francuskich i drożdżowych. Te ostatnie mogą być sprzedawane
na wagę lub na sztuki w zależności od
grubości ciasta. Nadziewanie wyrobów
odbywa się ręcznie. Możliwe jest również
nadziewanie automatyczne (wymagane
dodatkowego oprzyrządowania), co sens
tylko przy dużej produkcji.
Sześciokąty z ciasta drożdżowego,
sprzedawane na sztuki, są idealne dla
dzieci jako minidrożdżówki. Ich waga nie
przekracza 50 g, a wygląd jest naprawdę
bardzo atrakcyjny.
Ponieważ sześciokąt to szczególna forma
geometryczna, nadaje się on także
do produkcji wyrobów w foremkach.
W zależności od zastosowanej formy

fot.

Konrad Grudziński

wyroby, jest wałkowane na określoną
grubość i przenoszone na linię. Po przejściu przez kalibrator ciasto odkładane
jest bezpośrednio na papier wypiekowy
(leżący na taśmie linii), na którym jest
cięte, a na końcu przenoszone ręcznie
na blachy wypiekowe. Cięcie wzdłużne
i poprzeczne paluszków odbywa się na
początku linii za pomocą noży wzdłużnych oraz gilotyny pneumatycznej. To
wielka zaleta tego rozwiązania, gdyż
zyskuje się czas na pocięcie papieru i
przeniesienie wyrobów na blachę. Przy
cięciu na końcu linii nie byłoby czasu
na te czynności i linia musiałaby być za
każdym razem zatrzymywana.

można tworzyć minibabeczki w papilotkach, małe babki typu „panettone”,
a także babki drożdżowe z owocami lub
samą kruszonką. Do małych foremek
wystarczy włożyć 1 sześciokąt, do większych kilka, zapełniając w ten sposób
jego powierzchnię.
Koperty robione np. z ciasta francuskiego są kolejnym przykładem na szybką
produkcję wyrobów wagowych. Tu
jednak wymagana jest dodatkowa praca
ręczna. Ciasto po pocięciu w kwadraty
i automatycznym nadzianiu jest składane ręcznie na pół, tworząc tzw. kopertę.
Ponieważ cięcie i nadziewanie znowu
r
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Rewolucyjna technika mRoźnicza dla piekaRnictwa
cjach smakowych. Najbardziej smaczne
są paluszki francuskie z cukrem lub na
słono. Można je robić również z ciasta
pszennego lub słodkiego z sezamem
lub makiem. Dla dużych producentów
możliwa jest automatyczna produkcja
paluszków skręcanych przy zastosowaniu dodatkowego oprzyrządowania.
Technologia produkcji jest bardzo prosta.
Ciasto, z którego są przygotowywane

Mroźnia wózkowa firmy COOLANT Freezing
z innowacyjnym, energetycznie zoptymalizowanym systemem mrożenia produktów
w niskich temperaturach (do -70°C) bez
konieczności stosowania gazów ciekłych.
Zużycie tylko 0,75 kW energii elektrycznej
na 1 kW energii chłodniczej przy temperaturze powietrza w mroźni -32°C

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

Mroźnia wózkowa z podwójnym
systemem parowników

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

a

Kulisy produkcji
wydajne linie

odbywa się na początku linii, zyskujemy
miejsce i czas, aby produkty te poskładać i przenieść na blachę bez konieczności zatrzymywania taśmy.

nadziewane, składane, a na końcu
cięte poprzecznie, nadając produktom
żądaną długość.

Produkcja wyrobów na sztuki

„Paszteciki”, „grzebienie”, paluszki
nadziewane, minipączki – to grupa
najbardziej
popularnych
wyrobów

fot.

Konrad G rudzińsKi

Ślimaki – to efektowny i szybki
w produkcji wyrób. Można go robić
jednorzędowo (standardowe wyposażenie linii) lub dwurzędowo, a nawet
trójrzędowo (opcjonalnie). Jeden rząd
produkcyjny nie oznacza wcale małej
wydajności. Przy sprawnej współpracy

3 osób można wyprodukować 6000 szt.
drożdżówek w ciągu godziny. Podobnie
jak w poprzednich przykładach, ślimaki mogą być robione z różnych ciast.
Najbardziej popularne są ciasta drożdżowe i półfrancuskie, na bazie których
robi się minidrożdżówki. Można również
zastosować ciasto kruche lub półkruche i stworzyć bardzo ładne i smaczne
ciasteczka dorównujące jakością najlepszym cukierniom w kraju.
Ułożenie 2 lub 3 wyrobów obok siebie
daje w efekcie wyrób o typowej wadze
drożdżówki (100-120 g), ale o ciekawym
kształcie. Możliwa jest również produkcja w foremkach – podobnie jak na bazie
sześciokąta.

robionych na linii. W zależności od
zastosowanej szerokości pasa ciasta i
długości cięcia można stworzyć typowe
drożdżówki, tj.: jagodzianki, paszteciki
lub ich wersje mini.

Zaletą produkcji tych wyrobów na linii
jest olbrzymia wydajność (ok. 5-10 tys.
szt./h)1 i powtarzalność, wadą – konieczność stosowania różnych narzędzi dla
różnych wielkości wyrobów, co podnosi
koszt linii.
Technologia produkcji jest odzwierciedleniem produkcji ręcznej – formowanie
ciasta, nadziewanie, składanie. Po
przełożeniu na linię ciasto najpierw jest
wałkowane, następnie cięte wzdłużnie,
1
Wydajność 5 tys./h obliczona
produkcyjnych, dł. produktu 6
taśmy 1m/1 min
Wydajność 10 tys./h obliczona
produkcyjnych, dł. produktu 6
taśmy 1,7m/1 min
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dla 5 rzędów
cm, przesuw
dla 6 rzędów
cm, przesuw

Z ciasta drożdżowego idealnie wychodzą małe drożdżówki, najczęściej
nadziewane serem, dżemem lub
budyniem oraz minipączki. Ten ostatni
produkt wymaga dużej precyzji, gdyż
każdy pączek jest nadziewany jednym
punktem nadzienia, a nóż gilotynowy
musi pociąć je dokładnie między tymi
punktami. Dzięki synchronizacji noża
gilotynowego z nadziewarką oraz
bardzo wygodnej w obsłudze metodzie
przesunięcia punktu cięcia w stosunku
do nadzienia, ustawienie maszyny trwa
zaledwie kilka minut.
Minigrzebienie można robić z ciasta
półkruchego – wówczas ciastka zachowują swoją pierwotną wielkość i tylko
nieznacznie powiększają objętość.
Składanie ciasta jest inne niż w wyrobach typu paszteciki. Ciasto składane
jest na pół, a następnie nacinane
nożem dekorującym.
Najbardziej ciekawą propozycją z tej
grupy są paluszki nadziewane. Tu
zastosowanie znajduje ciasto kruche
lub półkruche. Szczególną zaletą tego
wyrobu jest to, że ilość nadzienia jest
zbliżona do ilości ciasta, co oznacza,
że wyroby są bardzo smaczne i klient
ma wrażenie, że je przede wszystkim
nadzienie, a nie ciasto. Dla porównania
w drożdżówkach stosunek nadzienia
do ciasta wynosi ok. 1:5.

Informacje na temat kalkulacji,
organizacji produkcji oraz możliwości produkcyjnych linii Fritsch
udziela Adam Soroka,
tel. 602 595 554,
e-mail: adam.soroka1@gmail.com

WIĘCEJ W STREFIE PIZZY
Więcej o liniach firmy Fritsch oraz
chłodnictwie w procesach produkcji
pizzy będzie można posłuchać
każdego dnia 7-11 październia br.
w naszej STREFIE PIZZY. Zapraszamy w imieniu redakcji i autora.
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masy czekoladowe

masy czekoladowe

Agata Kondrat

na skróty
Cukier kryształ vs. cukier puder
Konieczność analizy mikrobiologicznej
surowców pochodzenia mlecznego
Problem konszowania mas mlecznych i białych

Dlatego niezbędne jest zastosowanie
bezpiecznego systemu wentylacyjnego odprowadzającego pył. Wszystkie
zabiegi konieczne do mielenia cukru
wydają się zbyt problematyczne
w stosunku do oszczędności pracy
walców. Z technologicznego punktu
widzenia stosowanie cukru pudru
też nie jest wskazane. Istnieje duże
ryzyko, że masy będą miały zawyżoną lepkość, ponieważ higroskopijny
puder absorbuje płynny tłuszcz lub
masło kakaowe. Nie ma to wpływu na
ogólną zawartość tłuszczu w masie,
ale może okazać się, że będzie bardzo
gęsta, ponieważ tłuszcz zostanie
niejako uwięziony w cukrze.

Mleko i składniki mleczne

jest nieco trudniejsza niż deserowych
czy gorzkich. Powodem tych trudności
jest zawartość mleka w recepturze,
a czynnik krytyczny stanowi temperatura. Jeśli używamy pełnotłustego mleka
w proszku, to nie możemy pozwolić,
aby masa podczas kolejnych procesów,
którym jest poddawana, przekroczyła
temperaturę 60°C. Jeżeli stosujemy
mieszaninę odtłuszczonego mleka
w proszku i wolnego tłuszczu mlecznego, to temperatura może być wyższa
o 10 stopni, tj. maks. 70°C. Ważne jest,
aby tych wartości nie przekraczać, ale
nie można też ich zaniżać, ponieważ
tylko w takich temperaturach proces
konszowania zachodzi prawidłowo.
Uwalniają się lotne kwasy z miazgi
kakaowej, zapachy, kwaśne posmaki.
Dodatkowo z połączenia mleka i cukru
w takiej temperaturze uzyskujemy
lekko karmelowy posmak.

Mleko w proszku w głównej mierze
powstaje w procesie suszenia rozpyłowego, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo
dobrą rozpuszczalnością. Bezpośrednio
przed procesem suszenia jest poddawane
procesom pasteryzacji. W zależności od
zastosowanej metody pasteryzacji mleko
na końcowym etapie będzie miało nieco
inną puszystość. Metoda długotrwała
w niższej temperaturze powoduje, że
mleko już po procesie suszenia jest bardziej
higroskopijne. Mleko, które było poddawane pasteryzacji w krótkim czasie i wysokiej
temperaturze, zdecydowanie mniej absorbuje tłuszcze. Ma to duże znaczenie na
dalszym etapie, podczas konszowania na
sucho. Jeśli mleko zabsorbowało tłuszcz
i zagęściło masę, to należy do konszowania na sucho dodać 1/3 części emulgatora
przewidzianego recepturą, aby zapobiec
powstaniu grudek oraz włączyć konszę na
szybsze obroty.

Zamienniki i dodatki
Inne surowce pochodzenia mlecznego,
jakie stosuje się do mas czekoladowych,
to m.in. laktoza, która jest naturalnym
cukrem pochodzącym z mleka. Nie jest
to bardzo słodki cukier i występuje tylko

SySTEMy ChłODnICzE
Automat mroźniczo garowniczy MIWE GVA,

Mroźnia szokowa MIWE SF

Tłuszcz mleczny może być stosowany
razem z mlekiem odtłuszczonym do produkcji
niedrogich mas czekoladowych mlecznych.
Bardzo często jest dodawany, aby wzmocnić mleczny smak mas czekoladowych.
Tłuszcz mleczny jest też często dodawany
w niewielkiej ilości do mas deserowych,
ponieważ działa on wtedy bardzo dobrze
jako czynnik zapobiegający migracji tłuszczu kakaowego.

Najlepszy sposób chłodzenia na
drodze do podwyższenia jakości!

SySTEM AUTOMATyCznEJ

Dodatek wanilii jest wręcz uwarunkowany
historycznie. To podstawowy dodatek od
początków historii czekolady. Jego ilość
w masach jest niewielka, jednak nadaje
swój delikatny aromat.

OBSłUGI PIECÓW WSADOWyCh

MIWE athlet

Płynność produkcji, idealny czas
pieczenia, kompatybilność.

Analiza chemiczna
i mikrobiologiczna surowców
Każdy surowiec przy przyjęciu powinien
być poddany analizie chemicznej i mikrobiologicznej. Są surowce, przy których
istnieje niskie ryzyko zakażenia mikrobiologicznego, jak np. miazga kakaowa. Jednak
w przypadku mleka występuje bardzo duże
zagrożenie, głównie przez wysoką zawartość tłuszczu mlecznego oraz niską suchą
masę (96%). Dlatego analiza mikrobiologiczna surowców pochodzenia mlecznego
jest bardzo istotna.

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

Podstawowymi surowcami mas czekoladowych są także emulgatory, które mają za
zadanie upłynnić masę, ułatwiając dzięki
temu procesy produkcyjne. Ich działanie
jest jednak tematem na dłuższe rozważania, które na pewno znajdą miejsce
w kolejnych wydaniach „Mistrza Branży”.

tel. 506 104 541
tel. 506104549
tel. 519 141 015

(Pomorze)

Dziękujemy
za zaufanie!
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Produkcja mas mlecznych i białych

Mleko w proszku

Profesjonalizm pieczenia.

a

Do standardowej produkcji używa się cukru
z buraka cukrowego, pakowanego w worki po
25 kg lub w big bagi, najczęściej 1 t. Taki cukier
niemal w całości składa się z czystej sacharozy,
więc jego analiza chemiczna może ograniczać
się tylko do sprawdzenia suchej masy, która
powinna wynosić ~99,97%. Jest to bardzo
istotny czynnik, ponieważ zawilgocony cukier
zlepia się w grudy czy nawet większe bryły,
a takiego surowca już nie możemy użyć do
produkcji mas. Jeśli zakład dysponuje dobrymi
walcarkami, to może pozwolić sobie na używanie do produkcji cukru w postaci kryształu.
Jedyna wada stosowania cukru w tej postaci
to szybsze zużycie walców, ponieważ kryształy
mają zdecydowanie większe cząstki niż reszta
surowców mas czekoladowych. Jednak odpowiednia konserwacja i regularne przeglądy
walców powinny skutecznie zabezpieczać je
przed szybkim zużyciem.

Aby zminimalizować niszczenie się walców, można
stosować cukier puder.
Jeśli już zdecydujemy się
na dodawanie cukru w tej
postaci, konieczna staje
się jego produkcja bezpośrednio przed mieszaniem z innymi surowcami.
Mielenie cukru wymaga
zakupienia dodatkowego
sprzętu i zaangażowania pracownika. Proces
mielenia cukru powoduje
powstawanie dużych ilości pyłu, który unosi się
w powietrzu. Zawarty
w powietrzu tlen powoduje
utlenienie się pyłu cukrowego, co w zamkniętych
pomieszczeniach lub urządzeniach stwarza idealne
środowisko do powstawania wybuchów.

MIWE roll in e+ i MIWE ideal

Kolejnym powszechnie stosowanym surowcem jest serwatka, która może być używana zamiennie z odtłuszczonym mlekiem
w proszku. Jej zastosowanie uwzględniają
głównie tańsze receptury, gdzie cena ma
duże znaczenie. Jednak należy stosować ją
z umiarem, ponieważ zawarte w niej duże
ilości soli mineralnych mogą mieć znaczący wpływ na smak. W niektórych krajach
serwatka nie jest dopuszczona do obrotu.

m

naturalne słodkie – o zawartości
cukru 56-65%,
naturalne półsłodkie – o zawartości
cukru 50-55%,
naturalne deserowe – o zawartości
cukru 40-49%,
naturalne gorzkie – o zawartości
cukru do 40%.

Plusy i minusy
cukru pudru

PIECE OBROTOWE
I WSADOWE

a

W zależności od tego, czy jest to masa
mleczna, deserowa czy gorzka, udział
cukru w masie stanowi bardzo różny
procent. W masach białych jest to przeważnie
ok. 50%, w masach mlecznych ok. 40%, natomiast jego udział w masach naturalnych jest
czynnikiem decydującym o ich podziale:

w świecie zwierzęcym. Jej poziom słodkości odpowiada ok. 1/6 słodkości cukru,
co można wykorzystać do lżejszych, mniej
słodkich receptur.

l

W produkcji mas czekoladowych od 200 lat stosuje się te same surowce: masło kakaowe, proszek kakaowy (opisane w wydaniu MB 3), cukier, mleko oraz wanilię. Jakie problemy wiążą się z tymi ostatnimi?

Bardzo ważna jest analiza tłuszczu oraz
suchej masy we wszystkich składnikach
mlecznych, jakie dodajemy do mas
czekoladowych. Analiza ma największe
znaczenie w przypadku pełnotłustego
mleka (26% tłuszczu) oraz śmietanki
(42% tłuszczu). Sucha masa nie powinna
być niższa niż 96%. Duże wahania zawartości tłuszczu czy suchej masy spowodują
błędy w recepturze oraz problemy na
każdym etapie produkcji. Dosyć częstym
problemem, z jakim możemy się spotkać
podczas konszowania mas mlecznych czy
białych, są drobne grudki, które powstają w trakcie tego procesu. Najczęściej
ten problem pojawia się w masach,
w których zastosowano pełnotłuste mleko
lub śmietankę i kiedy temperatura masy
przekroczyła dopuszczalne limity. Dlatego
kontrola procesu jest jeszcze bardziej
istotna niż w przypadku mas deserowych
i gorzkich.

k

Surowce mas czekoladowych

Kontrola konszowania

MistrzBranzy.pl
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Dominika Borzych-Mańczak

Prosto z mleka

Szukając sposobów na wzbogacanie wyrobów piekarsko-cukierniczych, w pierwszej kolejności sięgamy
po takie dodatki, jak zioła, suszone owoce i warzywa, zboża niechlebowe. Wiele zalet mają również
produkty mleczne.
Producenci pieczywa i wyrobów cukierniczych podejmują
wyzwania,
by
produkować
wyrób o wysokiej wartości odżywczej
i jakości, stosując różne dodatki, wykorzystując produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, np.: mleko i produkty
mleczne, zioła, suszone owoce, sezam,
zboża niechlebowe. Wyroby można wzbogacić na dwa sposoby: albo wzbogacając
mąkę, z której się je wypieka, albo dosypując dodatki podczas wypieku. Mąka
może być wzbogacana przez producenta.
Wtedy najczęściej dodaje się do niej
związki syntetyczne. Można dodać także
naturalne składniki: mleko w proszku,
serwatkę, mąkę sojową, mąkę gryczaną.
Chcąc polepszyć pieczywo w trakcie
wypieku, wystarczy wzbogacić go ziarnem zbóż, nasionami roślin oleistych,
otrębami,
produktami
mlecznymi,
suszonymi owocami, warzywami oraz
przyprawami. Dodatki te można zastosować bezpośrednio do ciasta lub posypać
nimi wierzch uformowanych bochenków,
bułek i innych wyrobów.
Jak widać, jednym z ważnych składników wzbogacających nasze wyroby
są produkty prosto z mleka. Tak jak
większość dodatków są one bogate
w wartości odżywcze, pożądane z punktów widzenia funkcjonowania ludzkiego
organizmu, oraz w szereg właściwości

na skróty
Zastosowanie produktów mlecznych
Wartości odżywcze i właściwości funkcjonalne serwatki
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funkcjonalnych, tak bardzo istotnych
w przetwórstwie.
Przy okazji warto zwrócić uwagę na
przemysł mleczarski, który rozwija
się bardzo dynamicznie, stosuje nowe
technologie, dzięki czemu oferta produktowa jest dostosowana do specyfiki
poszczególnych branż. Powstają zatem
nowe produkty mleczne pod określone
segmenty rynku, jak: producenci lodów,
czekolad i słodyczy.

Po co warto sięgnąć?
Serwatka
Badania nad wykorzystaniem serwatki
i jej frakcji w branży spożywczej dowodzą, że posiada ona wiele cennych właściwości funkcjonalnych oraz walorów
żywieniowych. Dużym walorem białek
zawartych w serwatce jest nie tylko ich
wysoka wartość odżywcza, ale też fakt,
że są bardzo dobrze przyswajane przez
organizm człowieka.
Białka serwatkowe na szeroką skalę
znajdują zastosowanie przy produkcji
dietetycznych środków spożywczych,
w szczególności jako wysokobiałkowe
odżywki dla dzieci, sportowców, jako
preparaty farmaceutyczne. Takie białka wpływają np. na lepkość, zdolność
utrzymania wody, zdolność do tworzenia
piany, emulgowania i tworzenia żeli.
W zależności od wyrobów, do których
je dodano, mogą przedłużyć trwałość
produktu, poprawić barwę i pozytywnie wpłynąć na jego wygląd.
Dzięki swym właściwościom znalazły
zastosowanie m.in. w przemyśle

piekarniczym i ciastkarskim. Ich dodatek
do wyrobów piekarniczych zwiększa
objętość pieczywa, poprawia smak,
przedłuża trwałość i wpływa na jego
chrupkość. Białka serwatkowe są także
odpowiedzialne za powstanie brązowej
skórki w chlebie (reakcja Maillarda)
i przyczyniają się do uzyskania lepszego
aromatu. Cukiernicy sięgają po białka
serwatkowe ze względu na ich właściwości pianotwórcze, dzięki którym zwiększa
się objętość gotowych produktów i obniża koszty produkcji. W produkcji lodów
nie tylko zwiększanie ich objętości jest
ważne. Tutaj dużym plusem jest fakt,
że ten rodzaj białka zmniejsza wielkość
kryształków lodu i obniża temperaturę
zamarzania, przez co lody pozostają
miękkie w niskich temperaturach. To
dzięki tym białkom chrupki, prażyny,
batony, cukierki, ciastka, czekolady
zyskują lepszą chrupkość, strukturę,
połysk oraz kolor.

najwyższym standardom, tak pod
względem chemicznym, jak i bakteriologicznym. W przemyśle cukierniczym
jako dodatek do ciasta poprawiający
jego kruchość jest wykorzystywane
w produkcji cukierków, czekolad. Mleko
w proszku to podstawowy składnik
lodów, a dodane do pieczywa poprawia jego cechy odżywcze, wiąże wodę
i przedłuża jego świeżość.
By mleko w proszku miało właściwe
parametry i utrzymywało swe właściwości, bardzo istotny jest sposób jego
przechowywania i dystrybucji. Mleko
jest pakowane tak, by było zabezpieczone przed wilgocią, światłem, powietrzem czy zanieczyszczeniami ze świata
zewnętrznego.
Laktoza
Laktoza powstaje z serwatki, którą
otrzymujemy
z
produkcji
serów

podpuszczkowych. Jest ona wykorzystywana w przemyśle farmaceutycznym oraz do produkcji mieszanek dla
niemowląt. Sprawdza się w cukiernictwie, poprawiając konsystencję
wyrobów i przedłużając ich trwałość.
Laktoza stanowi czynnik słodzący
w takich produktach, jak chipsy, sosy.
Pieczywo dzięki niej zyskuje lepszy
smak i wygląd. Ten krystaliczny, biały
proszek o słodkim smaku pozwala na
powstanie złotej skórki chleba i sprawia, że jest on bardziej miękki.
Proszki jogurtowe
Producenci
mlecznych
proszków
wychodzą naprzeciw swoim klientom, tworząc różne mieszanki,
które można zastosować w branży
piekarniczej oraz cukierniczej. Są to
np. proszki jogurtowe odtłuszczone,
wyprodukowane metodą rozpyłową
z ukwaszonego mleka odtłuszczone-

go, a także z mleka odtłuszczonego
z dodatkiem serwatki. Takie dodatki
są naturalną formą wzbogacenia
produktu
smakiem
jogurtowym
i idealnie komponują się z owocami.
Świetnie nadają się jako nadzienia do
czekolad, wafli oraz jako komponent
piekarniczy i cukierniczy.
Większa świadomość konsumentów,
a także coraz silniej rozwijające się
trendy prozdrowotne w żywieniu
powodują, że trwają poszukiwania
składników, które można wykorzystać
w produkcji zdrowej żywności. Producenci sięgają po nowe dodatki albo na
nowo odkrywają te dobrze nam znane.
Biorąc pod uwagę dostępność różnorodnych preparatów białek mleka, ich
wysoką wartość odżywczą i bardzo
korzystne właściwości powierzchniowe, ich przydatność w technologii
wielu produktów jest ogromna.
r
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Mleko w proszku
Dynamiczny rozwój techniki i technologii
produkcji mleka w proszku doprowadził
do otrzymania wielu rodzajów proszku
o bardzo wysokiej wartości odżywczej
i funkcjonalnej, dając możliwości szerokiego zastosowania w różnych gałęziach
przemysłu spożywczego.
Mleko w proszku stosowane jest do
produkcji czekolady, w zakładach cukierniczych, w piekarniach i do wyrobu środków dietetycznych, a zwłaszcza odżywek
dla niemowląt. Przede wszystkim w tym
ostatnim przypadku produkt wchodzący w skład odżywki musi odpowiadać
MistrzBranzy.pl
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Receptor – na czym polega połączenie
komputera z wagą elektroniczną?
Ścisła kontrola surowców na etapie produkcji
Czy Receptor może zarządzać magazynem?
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Drugi rodzaj strat produkcyjnych to straty w półproduktach
i wyrobach gotowych, wynikające z błędnej kalkulacji ilości
potrzebnej masy. Skutki to zniszczenie i wycofanie z produkcji
półproduktów, takich jak ciasta czy masy, z powodu zbyt dużej
ich ilości oraz większa liczba zwrotów, wynikająca z niewłaściwej
ilości czy jakości wyrobów gotowych.

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

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

Receptor optymalizuje proces produkcji, dzięki czemu całkowicie
eliminuje te problemy oraz znacznie ułatwia pracę magazyniera, ciastowego i pracowników stołowych. Ponadto urządzenie
gwarantuje powtarzalność produkcji, a zautomatyzowane generowanie receptur na określoną gramaturę wyrobu gotowego
zapewnia, że stosunek surowców względem masy będzie zawsze
taki sam, co bezpośrednio przekłada się na jakość i powtarzalność produkcji.
*Z badań przeprowadzonych za pomocą Receptora w średniej wielkości piekarni wynika,
że zastosowanie tego urządzenia ograniczyło straty produkcyjne, które wynikały z błędnego dozowania składników oraz ich proporcji, do ponad 1000 zł dziennie (2 zmiany).

Grażyna Wocławek,
współwłaścicielka Piekarni Wocławek, Katowice
Kiedy usłyszałam po raz pierwszy o możliwościach Receptora, to
z pewną rezerwą podchodziłam do tej nowinki. Ale gdy zobaczyłam, jak działa to urządzenie, nie miałam wątpliwości, że to jest
strzał w dziesiątkę. Szybko przelicza receptury, kontroluje,
czy surowce są dobrze odważone, zanim przejdzie do następnego etapu produkcji, i dokładnie instruuje o kolejnych czynnościach. Pracownicy na początku niezbyt przychylnie patrzyli na
nowe rozwiązanie – być może w obawie, że takie urządzenie
może ich zastąpić. Nic bardziej mylnego – kupując Receptor,
nie szukałam oszczędności na fachowcach, których nie da się
zastąpić nawet najlepszą maszyną, tylko na surowcach. Nasi
piekarze szybko się przekonali, że Receptor to duże ułatwienie
w pracy. Okazał się nie tylko niezbędny, ale też niezawodny – od
roku działa bezbłędnie.
Nie robiliśmy kalkulacji, ile zyskaliśmy na produkcji, mając
Receptor, ani w jakim czasie zwróci się inwestycja. Dla mnie
liczy się fakt, że nie marnujemy surowców. To już dla nas duży
zysk. Teraz przymierzamy się do zakupu mniejszego Receptora
dla cukierników.

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

Zapraszamy na nasze stoisko na targach Polagra-Tech,
pawilon 5, stoisko nr 27
a

na skróty

Dariusz Dąbkowski, właściciel piekarni Metro Plus, Kietrz
Receptor to poniekąd wspólny projekt firmy Ai Solution i naszej piekarni. Jest
rozwiązaniem, które było testowane po raz pierwszy u nas i dostosowane do
naszych potrzeb, choć te potrzeby tak naprawdę są podobne we wszystkich
zakładach. Zawsze był problem z pracownikami o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych lub z ich częstą rotacją – w tej sytuacji jakość naszych wyrobów nie
była powtarzalna i to powodowało np. okresowe spadki w sprzedaży. Nie wspomnę
o notorycznym braku kontroli nad surowcami. Dlatego potrzebowaliśmy urządzenia
prostego w obsłudze, funkcjonalnego, niezawodnego, które byłoby odporne na
warunki pracy w piekarni, a także łatwe w utrzymaniu czystości. I dostaliśmy.
Urządzenie pracuje u nas już drugi rok, bez żadnej awarii, bez konieczności
kalibracji wagi. Receptor rzeczywiście usprawnił pracę całej firmy. Z wyprzedzeniem
możemy zaplanować koszty produkcji. Pracownicy też na tym zyskali – nie ma
stresu, że źle odważą surowce czy przeliczą. Główny technolog wprowadza jedynie
informacje o wilgotności mąki, bo ta wartość jest zmienna, i resztą zajmuje się
Receptor. Jest to urządzenie bardzo proste w obsłudze, dlatego nie jestem już
uzależniony od wykwalifikowanej kadry, której po prostu w naszym regionie
brakuje. Dzięki Receptorowi mogłem zatrudnić kobiety, które radzą sobie nie gorzej
niż mężczyźni.
Jest jeszcze jedna zaleta posiadania Receptora – spokój. Jeżeli chodzi o produkcję
czy kadry, nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć.

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

m

Receptor zarządza recepturami tak, aby zminimalizować
straty powstające w procesie produkcji, zoptymalizować czas przygotowania ciasta lub masy, ograniczyć do
minimum wpływ czynnika ludzkiego na jakość produktu
oraz wprowadzić powtarzalną jakość produktu nawet
przy zmianie pracownika. Posiada on zintegrowaną

Jak to działa?
Prosto. Wystarczy
wybrać zadany produkt oraz ilość do wyprodukowania, a Receptor błyskawicznie
przelicza
wszystkie
wartości.
W efekcie pracownik otrzymuje

Oprogramowanie
posiada
moduł
edytora receptur, który może działać
na dowolnym komputerze podłączonym
do tej samej sieci komputerowej co
Rreceptor. Edytor umożliwia wprowadzanie własnych receptur i zapisywanie
ich bezpośrednio w Receptorze. To,
co dotychczas było zmorą technologów odpowiadających za prawidłową
produkcję, można osiągnąć bez
konieczności stałej kontroli, a nawet
bez potrzeby fizycznej obecności na
hali produkcyjnej.

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

a

To urządzenie elektroniczne, będące połączeniem komputera oraz
superdokładnej wagi elektronicznej, wspiera proces zarządzania
recepturami. Umożliwia ono
programowanie dowolnych receptur i automatyczne ich przeliczanie
na zadaną partię wyrobu,
a następnie dokładne odważenie
wszystkich surowców. Główne atuty Receptora to:
zapewnienie minimalizacji strat produkcyjnych,
wprowadzenie powtarzalności produkcji,
usprawnienie gospodarki magazynowej.

wykaz składników z dokładnymi ilościami. Następnie Receptor przeprowadza
pracownika przez proces ważenia
składników, wymuszając dokładność,
która uwzględnia jedynie tolerancję
dopuszczoną przez zakład. Receptor
podaje również dokładną instrukcję
obróbki ciasta oraz ustawień maszyn
i pieca.

l

Co to jest Receptor?

wagę bardzo wysokiej jakości, wykonaną ze stali nierdzewnej o zakresie
ważenia 0-100 kg z dokładnością do
5 g. Waga wyróżnia się bardzo dużą
dokładnością pomiarów oraz bardzo
szybką reakcją.
Urządzenie jest dostępne w dwóch
wariantach: jako urządzenie wolnostojące, przeznaczone dla zakładów o dużej mocy przerobowej,
oraz w wersji stołowej
- dla małych i średnich
zakładów
typu rzemieślniczego.

k

To nie przypadek,
że urządzenie do
przeliczania receptur, ważenia składników
i podawania dokładnej instrukcji obróbki ciasta nazwano
receptorem. Podobnie jak zakończenia nerwowe czy narządy
odbiera informacje i odpowiednio
na nie reaguje. Ma jednak jeszcze jedną zaletę, która może go
zamienić w centrum logistyczne,
czyli mózg….

Podstawą uzyskiwania wysokiej jakości produktów jest ścisłe
trzymanie się receptury oraz dokładne odważanie jej składników,
w czym Receptor jest mistrzem. Straty produkcyjne możemy
podzielić na dwie kategorie, które zostały opisane poniżej.:
Straty na surowcach*, wynikające z dozowania składników
bez ich ważenia. Skutki to:
dużo większe zużycie surowców podczas tej samej
produkcji,
brak powtarzalności produkcji,
gorsza jakość od oczekiwanej.

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

POWLEKANIE
TWORZYWAMI
FLUOROPOLIMEROWYMI
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Grupa specjalistów z zakresu technologii teleinformatycznych z firmy Ai Solution przy współpracy z mistrzami
branży cukierniczo-piekarskiej opracowała i wdrożyła Receptor. Co to jest i czy ma szansę zrewolucjonizować
procesy produkcyjne w najbliższej dekadzie?

Mistrz odważania i kontroli

r

Przelicza, odważa…, zarządza

PRODUCENT PRZYCZEP
I POJAZDOW SPECJALNYCH

MistrzBranzy.pl
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Cukiernicy – technolodzy firmy PROSPONA:
Jerzy Brzozowski i Marek Tomaszek
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Czekoladowa

Aleksandra Medvey-Gruszka

Torty weselne…

pianka
bankietowa

w stylu retro

Styl retro lub vintage najwyraźniej
upodobał sobie tematykę ślubną. Po
sukniach ślubnych, welonach, dekoracjach
przyszedł czas na torty dekorowane w stylu
retro. Trochę secesyjne, trochę barokowe,
z zawijasami z kremu á la koronki.

Vintage oznacza tyle, co dobry rocznik.
Styl vintage zawiera w sobie wszystko to, co ma duszę i ponadczasowy
charakter. Jest to pewnego rodzaju
eklektyzm, który przełamuje tradycyjne
konwencje. Ten styl niewątpliwie lubi
powroty do przeszłości, czasem nawet kilkadziesiąt
lat wstecz, i wciąż szuka ciekawych inspiracji.

Składniki
100 g czekolady deserowej
Wiśnia kandyzowana PROSPONA

Mus wiśniowy
25 g wsadu owocowego PROSPONA – wiśnia
250 ml śmietany 30%

Jakie są kolory vintage? Oczywiście
pastelowe: pudrowy róż, delikatna oliwka, piaskowe złoto, mięta. Odszukać
można także ornamenty i motywy roślinne, które ukazują się głównie na ślubnych
zaproszeniach i winietkach. A na torcie?
Czemu nie…

4 g żelatyny

Mus czekoladowy
250 g czekolady deserowej
250 ml śmietany 30%

Dekoracja
Ręcznie malowane róże, marcepanowe
koronki, wstążki, broszki, perły, a nawet
jadalne diamenty – to wszystko czeka na
młodą parę. Nasz tort może wyglądać jak
kwintesencja stylu retro.

68

Mistrz Branży

wrzesień 2012

posypka owocowa PROSPONA
wiórki czekoladowe

Aleksandra
Medvey-Gruszka,
Art Manager

Przygotowanie
Formę na bankietówki wykładamy folią rantową. Rozpuszczoną czekoladę deserową wylewamy do foremek i nakładamy porcję wiśni kandyzowanej. Odstawiamy do zastygnięcia.
Śmietanę (500 ml) ubijamy, dzielimy na dwie części. Do jednej dodajemy wsad owocowy wiśniowy rozpuszczony z żelatyną. Do drugiej rozpuszczoną, ale nie gorącą, czekoladę deserową.
Warstwy należy nakładać do foremek – jak na zdjęciu lub według własnego pomysłu. Dekorować
po schłodzeniu posypką owocową i płatkami czekolady.

wSkazówki
Wsad owocowy należy połączyć z rozpuszczoną
żelatyną w celu łatwiejszego wymieszania z bitą
śmietaną.
Dobrze jest schłodzić każdą z warstw deseru przed
nałożeniem następnego poziomu.
Do dekoracji można również użyć innych kolorów
posypek owocowych lub owoców kandyzowanych.
Wiśnię kandyzowaną warto namoczyć w alkoholu
i taką „zamknąć” w deserze.
Dodając wsad owocowy do genażu, uzyskamy
niepowtarzalne połączenia smakowe, które doskonale nadają się jako nadzienie do pralin.

Jerzy Brzozowski
i Marek Tomaszek
– Cukiernicy-technolodzy firmy
PROSPONA radzą
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Smaki Chorwacji
Chorwacja to niesamowite miejsce, pełne słońca i królewskich oryginalnych
smaków. Wybór potraw jest tak duży, że nie sposób wyjechać z tego kraju
bez prawdziwych kulinarnych doznań. Różne wpływy historyczne, kulturowe i cywilizacyjne, jakie przewijały się na przestrzeni wieków, wymieszały
się na tym terenie. Za sprawą tego swoistego kotła nie można w ogóle
określić, co jest typowo chorwacką potrawą. Ale warto się inspirować!
Burek – to nie pies, jak mogłoBy się wydawać…..

Kostka

Malinowa

Składniki:

Krem śmietanowo-wiśniowy

200 g stabilizatora o smaku wiśniowym

Ciasto ciemne

250 g wody zimnej przegotowanej

1000 g Alabamy

1000 g bitej śmietany 30%

200 g jaj
450 g oleju

Wszystkie składniki na ciasto czekoladowe wymieszać na wolnych obrotach
ok. 3 min, wylać na blachę 60 x 20 cm
i wypiekać w temp. 180°C przez
ok. 30 min.
Genaż czekoladowy
200 g śmietany
400 g Provendy Dark Extra
Śmietanę zagotować i dodać polewę Dark
Extra. Połączyć do uzyskania jednolitej
masy. Dokładnie wymieszać stabilizator
z wodą (20-25°C), następnie dodać
całość do ubitej śmietany i delikatnie
przemieszać.

Mistrz Branży

wierzch ciasta czekoladowego i układamy
wzdłuż cztery paski żelki owocowej, po czym
wykładamy resztę kremu wiśniowego, dekorując według uznania (żelem, czekoladą lub
okruchami ciasta czekoladowego).

Żelka owocowa

200 g wody
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480 g owoców (jagody, maliny)
320 g wody
200 g cukru
20 g Eco-żelu

Jednym z przykładów takich
potraw z kulturowego tygla
jest burek. Burek wywodzi się
z kuchni Imperium Osmańskiego, od słowa biirk – zwijać,
zawijać. Po raz pierwszy przyrządzono ją prawdopodobnie
w tureckiej Anatolii. Następnie
poprzez kontakty ludności
zamieszkującej kraje śródziemnomorskie burek przedostał się także do kuchni
bałkańskiej. Paradoksalnie, to
właśnie w kuchni bałkańskiej,
a nie tureckiej, stał się bardziej popularny. W Turcji, wyparty przez
kebab, nie występuje tak często jak na Bałkanach.
Burek jest rodzajem pieczonego placka zrobionego z ciasta filo lub
yufka (ciasto bardzo podobne do ciasta francuskiego) oraz nadzienia. Kształty i smak nadzienia zależą od regionu i wyobraźni piekarza. Na Bałkanach najczęściej spotykane burki wypełniane są białym
serem, szpinakiem, mielonym mięsem z cebulą lub ziemniakami
z pieprzem. W Chorwacji miałem okazję zasmakować okrągłego
burka, krojonego na cztery trójkątne części, tak jak pizzę. Piekarz,
z którym rozmawiałem w miejscowej piekarni, zdradził mi recepturę
i pokazał, jak wyrabia się ciasto.

Owoce, cukier i wodę zagotować, dodać
Eco-żel i wymieszać. Wylać w prostokąt-

RECEPTURA

ne foremki na wysokość 1 cm.

400 ml wody
500 g mąki pszennej
łyżeczka soli

Ciasto

Przygotowanie:
Wypieczony blat czekoladowy przecinamy
na dwie części, na pierwszą z nich wylewamy genaż czekoladowy i przykrywamy
drugą warstwą ciasta czekoladowego.
Przygotowujemy krem śmietanowowiśniowy, delikatnie smarujemy go na

ok. 50 g smalcu do posmarowania ciasta na burkę

Nadzienie
Cukiernik Eco Trade
Daniel Waliszewski

500 g sera feta
500 g serka kremowego
1 jajko
szczypta soli

Sposób obróbki ciasta do złudzenia przypominał czynności żonglującego ciastem pizzermana. Poprzez podrzucanie spłaszczony kęs
ciasta „rozwałkował się” w powietrzu i przypominał dużą „płachtę” bardzo, ale to bardzo cienkiego, wręcz przejrzystego ciasta.
Następnie piekarz delikatnie przesmarował ciasto smalcem, złożył
na cztery części i nałożył farsz serowy. Czynność tę powtarzał
3 razy, po czym kolejne warstwy układał w okrągłej formie.

rožata na deser
To, co króluje w chorwackich kawiarenkach
czy cukierniach, to
rožata. Smakiem i sposobem przygotowania
przypomina crème caramel. Specjał ten swą
nazwę zawdzięcza słynnemu regionalnemu
likierowi Rozulin (likier
różany) i właśnie poprzez dodanie tego likieru deser ten ma
niepowtarzalny smak. Podawany jest z bitą śmietaną lub lodami.
Czasami serwuje się go również z samym sosem czekoladowym.
Dla tych, którzy tęsknią za tym deserem, podaję recepturę.

RECEPTURA
900
100
450
150
320
240

g
g
g
g
g
g

śmietany
likieru – najlepiej różanego, nadaje się również wiśniowy
żółtka
jaj
cukru
cukru do skarmelizowania

Przygotowanie deseru jest bardzo proste.
Trzeba jedynie pamiętać, aby dno zalać
wcześniej przygotowanym karmelem.
Następnie trzeba wypełnić foremkę
kremem i zapiec w kąpieli wodnej, identycznie jak crème brûlée czy crème caramel. Po odpieczeniu schłodzić, a najlepiej
zmrozić.
Cukiernik
krzysztof wysłucha

Kulisy produkcji

Kulisy produkcji

tutorial

tutorial
nie palcami formujemy nosek, a okrągłą
końcówką wyciskamy kształt oczodołów
kociaka.

fot. 8

fot. 11

Tak uformowaną głowę kotka można
przytwierdzić do tułowia. W tym celu
najlepiej użyć patyczków do szaszłyków
lub wykałaczki (fot. 6). Uwaga: o takich
niejadalnych elementach trzeba koniecznie
poinformować klientów przed konsumpcją.
Następnie wycinamy uszy i przyklejamy je
do kociej głowy.
fo t.

Ar A ż
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Kolejnym etapem jest przygotowanie
kocich łapek. Akurat w przypadku tego

Anna Daraż,
Pracownia Ciast i Tortów „Niezłe Ciacho”

Słodki kociak

fot. 6

Kolor jest bez znaczenia (fot. 8). Żeby nie
było za smutno – proponuję zarzucenie
na kocie posłanie cukrowego kocyka

Ostatnie szlify: Oczy kota warto pomalować tzw. piping żelem, który nada im
błysk. W tym celu niewielką ilość piping
fot. 12

fot. 9

Kiedy ma się kota na punkcie tortów i szczególnego fioła na punkcie kotów, można przygotować koci tort.
Jak stworzyć to słodkie niesforne maleństwo, opowiem poniżej.
fot. 1

fot. 2

fot. 3

Na początku należy przygotować wszystko
do stworzenia dekoracji. Potrzebne nam
będą: ryż preparowany i pianki marshmallows – składniki w proporcjach 1:1 trzeba
wymieszać oraz podgrzać w mikrofalówce
na średniej mocy do momentu, gdy pianki
się roztopią.
Dokładnie mieszamy składniki i kiedy
masa jest lekko przestudzona, formujemy
głowę i tułów kota (fot. 1). Uwaga: zanim
zabierzemy się do formowania kota, trzeba
natłuścić dłonie!
Następnie uformowany tułów i głowę oblekamy grubo rozwałkowaną masą cukrową
(fot. 2). Z masy formujemy 2 łezki, które
posłużą nam do zrobienia kocich policzków
(fot. 3). Przygotowane łezki przyklejamy
do głowy kotka. Jeśli chcemy, żeby kotek
wyglądał komicznie, policzki można mu
trochę wyolbrzymić (fot. 4).
Mając przyklejone łezki, całą głowę kotka
oblekamy masą cukrową (fot. 5). Następfot. 4

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

kotka mamy dość zabawną pozycję
– dlatego najlepiej zacząć od tylnej łapki,
położonej poniżej, a potem nałożyć na nią
łapkę z góry. Na koniec przyklejamy przednie łapki, wklejamy kotkowi oczy i kotek
jest gotowy do malowania (fot. 7).
Za pomocą aerografu nanosimy barwnik,
starając się możliwie jak najdokładniej
fot. 7

Kotek jest usadowiony na swoim kocim
legowisku, które jest pysznym tortem.
Taki tort można albo wyrzeźbić, albo upiec
go w żaroodpornym naczyniu o owalnym
kształcie. Tort należy oblec masą cukrową.

Mistrz Branży

wrzesień 2012

żelu nanosimy za pomocą pędzelka i pozostawiamy do wyschnięcia (fot. 13).
Nosek robimy z zabarwionej na czarno
gumpaste, po obu stronach umieszczamy
wąsy, które są już elementem niespożywczym. Koci pyszczek pudrujemy na
różowo.

fot. 10

fot. 13

fot. 5

odwzorować kocią sierść. Okolice oczu
warto pomalować na czarno i delikatnie
podkreślić „kocie oczy”. Kotka należy odłożyć do całkowitego wyschnięcia.
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z frędzelkami lub innymi wymyślnymi
zdobieniami. Kiedy kocyk jest gotowy,
zarzucamy go niedbale na powierzchnię
obleczonego tortu (fot. 9-10).
Ponieważ kotek nie należy do lekkich
dekoracji, trzeba przygotować pod niego
lekkie, małe wsporniki. W tym celu stosujemy patyczki, które wbijamy do tortu

w miejscu, w którym będzie leżał kotek.
Zaznaczamy wysokość tortu i przycinamy
patyczki tuż nad jego powierzchnią. Teraz
dopiero można postawić kotka bez stresu,
że coś się stanie (fot. 10).
Usadowiony kotek potrzebuje już tylko
kilku szpulek do zabawy (fot. 11-12).
Z kolorowych kawałków masy cukrowej
przygotowujemy kłębki wełny i ustawiamy
je obok słodkiego zwierzaka.

Ot, i cały koci tort. Gotowy, aby ucieszyć
kolejną osobę.

Więcej inspirujących
pomysłów szukaj na
www.niezleciacho.com
MistrzBranzy.pl
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Kulisy produkcji
receptura

Pikantne

ślimaki laminowane
Sprawdź
nasze produkty
Koncentrat Pikantny
25% jest mieszanką do
produkcji pieczywa pszennego
z dodatkiem suszonych warzyw
i przypraw takich jak: papryka,
pomidory, cebula, czosnek,
bazylia i oregano.
Farsze piekarnicze
dostępne są w następujących
smakach: szpinakowy, pieczarkowy, pieczarka z kapustą oraz
sos cygański.
Napoli Sos jest oparty na
starannie wyselekcjonowanych
suszonych pomidorach oraz
specjalnie opracowanej
mieszance suszonych warzyw
i przypraw, tj. papryki, czosnku,
cebuli, oregano. Charakteryzuje
się wyważonym słodko-kwaśnym smakiem z pikantną nutą.
Produkty znajdują swoje
zastosowanie w produkcji
przemysłowej i tradycyjnej.
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Krzysztof Fot, Roman Gużda, firma Credin

RECEPTURA
Ciasto na pieczywo
500 g Koncentratu Pikantnego 25%
2000 g mąki pszennej typ 500

Dekorować Posypką Złotą.
Fermentacja końcowa: 20 min
Temperatura pieczenia: 200°C
Czas pieczenia: 20 min

80 g drożdży
1300 g wody
Czas mieszania składników: ok. 4 min
na wolnych obrotach, ok. 6 min na
szybkich obrotach.
Temperatura ciasta: ok. 26°C
Fermentacja wstępna: ok. 10 min
Laminowanie (2x4): margaryna
Puff Pastry 600 g
Fermentacja końcowa: ok. 20 min
Wałkowanie końcowe: do grubości
2,5 mm i szerokości 30 cm

WIĘCEJ W STREFIE PIZZY
Krzysztof Fot & Roman Gużda w Strefie Pizzy
7-8 października br. podczas targów Polagra-Tech
Krzysztof Fot & Roman Gużda z firmy Credin
poprowadzą pokazy technologiczne w naszej
Strefie Pizzy. Tego nie możesz ominąć!
Firma Credin oraz redakcja „Mistrza Branży”
zapraszają.

Farsz
4000 g CF Kapusta i Pieczarka
400 g Sosu Napoli
Składniki wymieszać, następnie nałożyć
farsz na wstęgę ciasta, zawinąć w rulon
i pokroić na kęsy o długości 3,5 cm.

Krzysztof Fot, koordynator ds. sprzedaży,
oraz Roman Gużda, technolog firmy Credin

Sprzedaż i ekspozycja

Najczęstsze
błędy

dobre wnętrze

ingerowanie w istniejące ściany i elementy
konstrukcyjne lokalu
dobór materiałów
niemających wymaganych atestów ppoż.
i sanitarnych
krzyżowanie się drogi
gości i zaplecza personelu

Strefa zadowolonego konsumenta

brak komfortu
akustycznego
źle dobrane wysokości
półek ekspozycyjnych
nieergonomiczne
zamykanie szafek

W centrum

źle wykorzystane
meble – za mało szuflad

Justyna Poloczek, architekt wnętrz

uwagi

nieodpowiedni dobór
i rozmieszczenie urządzeń
brak lub za mała
powierzchnia magazynowa
niewystarczające
oświetlenie ekspozycji
Sun C afe –

projekt wnętrza:

na skróty
Małe lokale i wyspy w centrach handlowych
Jak stworzyć funkcjonalną strefę dla obsługi
i kameralny kącik dla klientów?
Obowiązki najemcy lokalu w galerii handlowej
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Warto wiedzieć
Decydując się na realizację kawiarni, cukierni czy piekarni w centrum
handlowym, należy spełnić wymogi i wytyczne danego obiektu, co
wymaga dużej wiedzy i wysiłku. Wytyczne są dokładnie sprecyzowane
w dokumencie, który galeria dostarcza. Najemca ma obowiązek
rygorystycznie przestrzegać zawartych w nich zasad.
Każde stoisko gastronomiczne musi posiadać zmywalnię naczyń,
w skład której wchodzi zmywarka, zlew, umywalka, pojemniki na odpady,
suszarka do rąk, regały i półki na czyste naczynia itp.
r

e

k

l

a

m

a

Profesjonalne wnêtrza
cukierni, piekarni, lodziarni, kawiarni

ale chwilę wytchnienia, spokoju, wypoczynku podczas
zakupów. Wyciszenie w lokalu pod względem kompozycyjnym i kolorystycznym sprawi, że klient nabierze sił na
dalsze zakupy w galerii i być może wróci.

Od projektu do realizacji
Serdecznie zapraszamy do
odwiedzenia stoiska firmy

Strefa obsługi i ekspozycji

W części piekarniczej umieszczamy regały na pieczywo i ciasto frontem do ciągu komunikacyjnego galerii.
Witryny chłodnicze i ekspozycyjne układamy do nich
równolegle, zwrócone „twarzą” do klienta i do strefy
wypoczynkowej. Między witrynami należy wkomponować lady podawcze, umożliwiające klientowi obejrzenie

Najważniejszą częścią, z punktu widzenia klienta, jest strefa konsumpcji połączona z wypoczynkiem. Aranżacja powinna uwzględnić łatwy
dostęp do stolików zarówno klientom, jak i obsłudze lokalu. Stoły
z siedziskami mogą być ustawione swobodnie, aby umożliwić przesuwanie w zależności od potrzeb, np. dla większych grup, lub być
usytuowane na stałe. Bardzo popularne są siedziska tapicerowane.
Natomiast w lokalach o dużej rotacji stosuje się często siedziska

jolanta Drążek-SzweDowSka

W centrum handlowym klient bardzo szybko nabiera apetytu, a na widok małej czarnej, ciasteczek
czy kanapeczek trudno mu się oprzeć pokusie. Przyciągnąć go jednak musi nie tylko zapach oferowanych produktów, ale także atrakcyjność wizualna i komfort.

Po wyborze powierzchni (na punkt gastronomiczny
wystarczy 40-80 m2) należy wydzielić zaplecze, część na
obsługę klienta: sprzedaż, ekspozycję, strefę przygotowywania posiłków i zmywania oraz część wypoczynkowo-konsumpcyjną. Bardzo ważne w lokalu jest zaplecze
(m.in. magazyn, pomieszczenie socjalne), które zajmuje
około 30-50% całej powierzchni i które umieszcza się
zwykle w tylnej części lokalu. W galeriach omijają nas
koszty związane z szatnią dla personelu i toaletą, ponieważ zapewnia to centrum handlowe.

dobre wnętrze

produktów i oczywiście zakup. W części kawiarnianej ustawiamy
ciąg blatu roboczego z odpowiednimi urządzeniami, używanymi
w naszym punkcie. Do tego należy dodać chłodziarkę na napoje,
witrynę do lodów i ladę podawczą wysoką. Elementy wyposażenia
zależą od charakteru, wielkości oraz innych powiązań technologicznych.

wystrój i funkcja
niesprzyjające dobremu
samopoczuciu klienta

Centra
handlowe
przyciągają
rzesze
klientów
i drugą rzeszę firm, które
starają się za wszelką cenę zwrócić
uwagę tych pierwszych. Pod ręką
mają asortyment, wystrój wnętrza
i miłą obsługę. Jednym z najbardziej
istotnych
aspektów
identyfikacji
wizualnej danego lokalu jest wystrój
wnętrza, jak i witryny. Dobór dobrej
jakości materiałów, mebli, oświetlenia
i sprzętów nie może być przypadkowy, ponieważ składa się na klimat
i atmosferę naszego lokalu czy wyspy.
Od tego bardzo dużo zależy, ponieważ
sprzedajemy nie tylko kawę czy bułki,

Sprzedaż i ekspozycja

Justyna Poloczek

promas

– architekt wnętrz
w firmie Promas. Ukończyła
Akademię Sztuk Pięknych

pawilon nr 5, stoisko nr 15
podczas targów
POLAGRA-TECH 2012,
które odbędą się w dniach
7-11.10.2012 w Poznaniu

we Wrocławiu, gdzie
studiowała architekturę
wnętrz na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa
Przemysłowgo. Projektuje
i aranżuje wnętrza mieszkalne i użyteczności publicznej,
a także meble. Ma na koncie
liczne realizacje wnętrz:
salony meblowe, biura,
sklepy, kawiarnie, restauracje, bary, hotele, SPA, banki
oraz wnętrza prywatne.

www.lenari.pl
www.lenari.pl
ul. Armii Krajowej 36, 45-350 Opole, tel. 77 454 54 32, e-mail: marketing@promas.com.pl, www.promas.com.pl

proMaS Sp. z o.o.
oD projektu Do realizaCji

Sprzedaż i ekspozycja
dobre wnętrze

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

Miejsce odpoczynku.
Niezbyt wysokie parawany
z dobrze utrzymanymi kwietnikami nie tylko dekorują strefę
konsumenta, ale też oddzielają ją
od ciągu komunikacyjnego galerii.

projekt wnętrza:
jolanta Drążek-SzweDowSka

Chapeau BaS –

projekt wnętrza:

jolanta Drążek-SzweDowSka

drewniane lub z tworzywa, które łatwo utrzymać
w czystości. W cukierniach czy piekarniach można
przewidzieć też miejsce do szybkiego konsumowania.
Na większych powierzchniach mogą być aneksy i miejsca wyznaczone dla gości np. chcących skorzystać
z internetu.
Do wnętrz, zwłaszcza kawiarnianych, wprowadza się
coraz częściej stałe lub ruchome części meblowodekoracyjne, takie jak kwietniki, parawany, przeszklenia, ścianki dekoracyjne, pozwalające na wydzielenie
miejsca spotkań, zapewniające kameralność i prywatność. Sprzyja to regeneracji i odprężeniu, a równocześnie tworzy tożsamość danego lokalu. Bardzo ważną
rzeczą w galerii jest oddzielenie strefy wypoczynkowej
od ciągu komunikacyjnego szklaną witryną.

Bez projektu budowlanego ani rusz
Najemca jest zobowiązany do przygotowania projektu budowlanego dla swojego lokalu. Do
tego konieczne jest zwrócenie się do projektantów czy architektów wnętrz, dysponujących odpowiednimi i aktualnymi uprawnieniami, którzy w pełni odpowiadają za przygotowaną dokumentację
projektowo-kosztorysową. Zapewnią projekt zgodny z prawem budowlanym i dostarczą pozwolenia. Projekty przed realizacją muszą być pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawców ds. BHP,
ds. higieniczno-sanitarnych, ds. ppoż. i równocześnie uzgodnione i zatwierdzone przez galerię, co
jest konieczne do odbioru lokalu. Projekt wykonawczy wnętrz powinien posiadać wszelkie decyzje,
oświadczenia i uzgodnienia, dopuszczenia do robót z atestami i certyfikatami zastosowanych
materiałów i technologii.
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Glasbord® na ściany i sufity
Płyty Glasbord® to najlepsze rozwiązanie dla każdej firmy, małej czy dużej. W zakładach przemysłowych
można je stosować zamiast płytek ceramicznych jako okładzinę ścienną i płytę sufitową. Płyta może być
montowana na dowolnym podłożu: na tynku, zniszczonych płytkach ceramicznych czy na starej płycie
warstwowej.
Higiena i czystość

Małe i funkcjonalne

Wytrzymałość i montaż

Lokal gastronomiczny możemy zrealizować na bardzo małej powierzchni, nawet
15-25 m2. Doskonale nadają się do tego
wyspy w galeriach handlowych. Wysepka ustawiona w dobrym punkcie centrum
handlowego może zapewnić większy
przepływ klientów, stabilizację i zyski
porównywalne z klasyczną gastronomią,
a koszty pomniejszone są o całe zaplecze socjalne. Klient ma szybki dostęp do
towaru, bez konieczności wchodzenia do
lokalu, ponieważ ekspozycje są widoczne praktycznie z każdej strony. W takich
lokalach bardzo ważne są urządzenia
i meble, które trzeba zrobić na zamówienie, z uwzględnieniem wymogów
technologicznych obligatoryjnych dla
wszystkich punktów gastronomicznych.

Przed uszkodzeniami płyta jest zabezpieczona cienką warstwą niezwykle
twardego materiału SURFASEAL.
Powierzchnia płyty ma wytłoczoną
strukturę, dzięki czemu nasz wyrób
jest odporny na wszelkie zarysowania.
Nie wymaga odnawiania, płyty nie
trzeba malować, ponieważ pigment

Na małych przestrzeniach można,
a nawet trzeba, łączyć funkcje, np.
produkcyjną z ekspozycyjną. Takie
zabiegi zawsze uatrakcyjniają nasz
punkt. Warto też sytuować lady ekspozycyjne jak najbliżej ciągu komunikacyjnego galerii, co sprawi, że maksymalnie
wykorzystamy daną powierzchnię dla
własnych potrzeb.

wrzesień 2012

artykuł promocyjny

Płytę warstwową Glasbord®
na styropianie lub piance PIR
można użyć w chłodniach i mroźniach.
Bardzo szczelna warstwa polipropylenowa SURFASEAL sprawia, że
powierzchnia nie jest porowata, dzięki
czemu brud nie wnika wewnątrz struktury materiału, co znacznie ułatwia
mycie i utrzymanie jej w czystości.
Jest odporna na wilgoć, jej laminat
poliestrowy nie przewodzi i nie wchłania wilgoci, ogranicza to rozwój bakterii na powierzchni płyty. Płyta posiada
atest higieniczny i jest dopuszczona do
stosowania w zakładach spożywczych
jako okładzina ścienna.

Kiedy masz
mało miejsca…
…można zastosować mniejsze
gabaryty urządzeń lub urządzenia,
które dzięki swej funkcjonalności
mogą nam zaoszczędzić miejsce,
np. wąska zmywarka, ekspres do
kawy połączony z funkcją młynka,
witryny chłodnicze krótsze, ale
wyższe. Zamiast chłodziarek
wolnostojących warto pomyśleć
o podblatowych; pod blatem
swoje miejsce może znaleźć
kuchenka mikrofalowa itp.

Sprzedaż i ekspozycja

koloru jest zawarty w strukturze laminatu. Płyta nie blednie i pozostaje cały
czas jak nowa.
Zaletą jest łatwy, szybki i tani montaż.
Klej nakłada się na tynk podobnie
jak pod płytki, a następnie przykłada
płytę i dociska gumowym wałkiem,
a zatem może być on wykonany
własnymi siłami. Równie łatwe
w montażu są płyty warstwowe Glasbord®, w tym przypadku instalacja
jest podobna do układania płyt kartonowo-gipsowych. Szerokość i długość
płyty, dopasowana do pomieszczenia,
zapewnia minimalną liczbę połączeń
i bardzo szybki montaż. Dopuszczona
do stosowania w budownictwie na
podstawie Aprobaty Technicznej.

Charakterystyka
płyty Glasbord®
Płyty wykonane są z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym.
Grubość płyty 2,3 mm pozwala na
stosowanie jej jako płyty warstwowej
na rdzeniu styropianowym od 20 mm
do 200 mm, z przeznaczeniem do
chłodni, mroźni. Nadaje się także do
starych, zniszczonych i nierównych
powierzchni lub jako ścianki działowe,
wypełnienie do drzwi itd. Szerokość
paneli wynosi 119,5 cm, natomiast

długość jest dopasowana do wysokości pomieszczenia. Płyty łączone są listwami z PCV (DB).
W systemie nie ma więc trudnych do umycia
i wysuszenia fug cementowych, tak jak w przypadku płytek ceramicznych.

Drzwi chłodnicze
i przemysłowe z płyty Glasbord®
Drzwi chłodnicze z płytą Glasbord® są lżejsze od
drzwi nierdzewnych, ale równie trwałe i odporne
na zniszczenia. Drzwi chłodnicze, przemysłowe,
zawiasowe, przesuwne i wahadłowe nadają się
do każdego zakładu spożywczego.

Listwy wykończeniowe z PCV
Wykończenie między ścianą a posadzką musi być
półokrągłe. Do wyoblenia naroży służy dwuczęściowa listwa z PCV. Można ją stosować na płytki
lub płytę warstwową w nowych i remontowanych
pomieszczeniach. Listwy posiadają kształtki do
połączeń w narożnikach, dzięki czemu montaż
jest bardzo prosty i szybki.

SARANA Sp. z o.o.
32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 47
tel. 12 276 23 77, 276 56 88; kom. 602 266 155
faks 12 276 04 61
www.sarana.com.pl
e-mail: marketing@sarana.com.pl
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fragment „Raportu o franczyzie w gastronomii 2012” Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych Sp. z o.o.

Słodszy segment franczyzy
Na polskim rynku działa już blisko 140 sieci gastronomicznych oferujących franczyzę. Najbardziej obfitujący w nowe oferty franczyzowe był w ostatnim czasie segment kawiarni, cukierni i lodziarni. W rezultacie
stał się on najliczniejszym pod względem ofert franczyzowych segmentem rynku gastronomicznego.
Do tej pory wybór franczyz
w segmencie kawiarni i słodkich
przekąsek (lody, jogurt mrożony)
był dość ubogi. Prawdopodobnie większość
debiutantów z tego segmentu nie odniesie
spektakularnych sukcesów w pozyskiwaniu
franczyzobiorców.
Mowa zwłaszcza o konceptach kawiarnianych, wymagających często wysokich nakładów finansowych (rzędu min. 300 tys. zł),
a obecnych na razie tylko lokalnie, a więc
dysponujących mało rozpoznawalnymi w skali
ogólnopolskiej markami. Ich pozycja jest
tym trudniejsza, że na rynku tym działa kilka
bardzo dobrze rozpoznawalnych marek, jak
Coffee Heaven czy Grycan, z liczbą blisko
100 lokali każda, które nie mają w zasadzie
sobie równych. Realną szansę na rozwój
dużych sieci i pozyskanie sporego grona franczyzobiorców mają coraz śmielej wchodzące na
polski rynek marki międzynarodowe (np. Carte
d’Or Cafe, Beard Papa’s, Yogen Fruz), a także
sieci, które najpierw własnymi siłami zbudują
rozpoznawalną sieć, by następnie rozwijać ją
poprzez franczyzę.

Atrakcyjne sieci
Największym graczem jest tutaj niezmiennie
od lat Fornetti, czyli sieć minipiekarni z ofertą
wypiekanych na miejscu słodkich i słonych
ciasteczek francuskich. W sieci dochodzi
w ostatnim czasie do sporych zmian. Stoiska są
modernizowane, przebudowywane, oferta jest
rozszerzana o nowe pozycje z typowo kawiar-

na skróty
Jak funkcjonuje franczyza w Polsce?
Co jest bardziej atrakcyjne dla franczyzobiorców:
marki międzynarodowe czy rodzime?
Nowe rozwojowe koncepty sieciowe:
mrożony jogurt oraz vending
Minimalne wartości inwestycji w lokale
poszczególnych sieci według franczyzodawców
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Kawiarnie, cukiernie, lodziarnie
Fast food

410

Casual dining
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Puby, kluby

Zdrowa kuchnia

630

360

Pizzerie

Gastr. dla podróżnych

670

500

89
76
58
39

liczba jedn. franczyz
łączna liczba jednostek

Wykres 1: Liczba lokali należących do sieci franczyzowych
w podziale na segmenty rynku, dane na koniec 2011 r.
Na tle całej gastronomii segment „cukierni, kawiarni i lodziarni” najwyraźniej przoduje. To
tutaj funkcjonuje najwięcej marek franczyzowych, a także w tym segmencie odnotowano
najwięcej lokali, choć jest to głównie zasługą dwóch sieci: minipiekarni Fornetti oraz sieci
vendingowej Alois Dallmayr (w tym przypadku uwzględniono liczbę franczyzobiorców,
a nie liczbę maszyn). Najmniej punktów działa w niszowym segmencie zdrowej kuchni.
230
Fornetti
300
nianego menu. Część punktów, których
poprzez fakt obecności w setkach
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W efekcie
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zaistnieć także w świadomości polskich
konsumentów. Na razie jednak dość
powolny rozwój takich sieci, jak
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także inne rodzime sieci, które mają już
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sporo lokalizacji własnych oraz po kilka
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Nie brakuje też takich, za którymi stoi
franczyzowych, jak np. Cafe Chopin
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wieloletnia historia. Do bardzo dobrze
(14 lokali) czy Columbus Cafe (7 lokali).
rozpoznawalnych
marek
zaliczymy
Warszawska sieć Tree Some Coffee
Pijalnie Czekolady E.Wedel, cukiernie
(obecnie 3 lokale własne) wybrała się
A.Blikle, lodziarnie Zielona Budka czy też
natomiast po kapitał na giełdę. ZamieCarte d’Or Cafe.
rza dalej uruchamiać jednostki własne,
chce także rozwinąć system franczyzoW segmencie pojawia się także coraz
wy; pierwsze kawiarnie w tej formule
więcej zagranicznych marek, którym
mają ruszyć jeszcze w tym roku.

Franczyzodawcy
gastronomiczni w teorii
i praktyce
Marek gastronomicznych, które są już
obecne na polskim rynku i chcą się tu rozwijać
dalej poprzez franczyzę, jest 138. Deklaracje
jednak często nie idą w parze z realizacją
założeń w praktyce. Jednostki franczyzowe
posiada bowiem obecnie tylko 86 sieci.
Oznacza to, że w przypadku ponad 50 marek
franczyza pozostaje wciąż w sferze teorii.
Możemy wyróżnić 3 główne powody takiego
stanu rzeczy, opisane poniżej.
Powód 1 – brak atrakcyjności konceptu
dla potencjalnych franczyzobiorców
Może to wynikać z tego, że franczyzodawca
ma zbyt małe doświadczenie – ogłaszanie
rozwoju poprzez franczyzę przez podmioty
posiadające jeden lokal działający od kilku
miesięcy niestety nie należy w tej branży do
rzadkości. U podłoża braku zainteresowania
ze strony franczyzobiorców może leżeć także
fakt, że koncept jest zbyt drogi w stosunku do
prognozowanych zysków albo innych podobnych konceptów na rynku.
Powód 2 – brak odpowiednich kandydatów na franczyzobiorców
Gastronomia to skomplikowana branża, dlatego
odpowiedzialny franczyzodawca nie zdecyduje
się na współpracę z każdym, kto wyrazi chęć,
ale gruntownie zweryfikuje jego przygotowanie
do prowadzenia takiego biznesu,
a także podejście do franczyzy
i wzajemnej współpracy. Wiele sieci, pomimo
posiadania oferty franczyzowej oraz atrakcyjnej
marki, woli rozwijać się wolniej, ale o własnych
siłach oraz przy współpracy ze sprawdzonymi
partnerami niż zbyt szybko, narażając się na
ewentualne późniejsze problemy. Przykładów
dostarczają choćby Pijalnie Czekolady
E.Wedel czy cukiernie A.Blikle – obie sieci
mają już jednostki franczyzowe, ale ich rozwój
przebiega powoli i stabilnie.
Powód 3 – krótki staż działania jednostek franczyzowych jako potencjalnych
franczyzodawców
Wiele z nich ogłosiło chęć rozwoju poprzez
franczyzę w latach 2010-2011. Okres funkcjonowania ich oferty może być więc jeszcze zbyt
krótki, by mógł przełożyć się na pozyskanie
odpowiednich osób do współpracy.
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Wykres 2: Największe franczyzowe sieci ze słodkimi przekąskami.
Łączna liczba lokali własnych i franczyzowych w 2010 i 2011 r.
Wykres uwzględnia tylko sieci, które mają przynajmniej 1 jednostkę franczyzową
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Koszty uruchomienia własnego biznesu
w branży gastronomicznej zaczynają się już
od kilku tysięcy złotych, a mogą sięgać kwot
powyżej 1 mln zł. Warto jednak pamiętać, że
wyższa kwota inwestycji wiąże się zazwyczaj
z proporcjonalnie wyższymi zyskami w okresie funkcjonowania punktu. Z tego powodu
franczyzobiorcy równie chętnie jak najtańsze
koncepty wybierają te najdroższe.
W poniższym zestawieniu wartości inwestycji
w lokale poszczególnych sieci uwzględniamy
minimalne kwoty brutto deklarowane przez
franczyzodawców. Warto jednak pamiętać,

Przegląd gastronomicznych marek franczyzowych w Polsce
Segment rynku

Marki

Liczba lokali na k. 2011 r.

Fast food

McDonald’s, Kurcze Pieczone, New York Hot Dog, Subway, Mr Hamburger, China Box, Asia to
go, Multifood STP, United Chicken, Noodle w Pudle, Bon Apetito, American Chinese Food, Olimp,
Payda, Niam Niam Grill Panini Bar, City Wok.
Szybki Kęs, Express Kuchnia Marche, Bistro Flunch, Sevi Kebab, Baalbek Orient Grill, Jesz co
chcesz, Jack’s Restaurant, Berlin Kebab, Pocco Locco Sandwiches, Ekspres Zapiekanka, Kartonowy
Chińczyk, Speedy Hot Dog, Chińska Patelnia, Roller Sushi, City Fries, Belfrit, Piada Bar, Magiczna
Kukurydza, Noodle.com.pl.

ok. 630, w tym
ok. 360 franczyzowych

Da Grasso Sieć Pizzerii, Telepizza, Dominium Pizza, Biesiadowo, Gruby Benek, Pizzeria K-2, Crazy
Piramid Pizza, Solo Pizza, Gaga Pizzeria Trattoria, Presto Pizzeria Trattoria, Da Grasso Express,
Maxi Pizza, Fabryka Pizzy, La Torre, Diavolo Perfetto, Pizzeria Lucia, La Primera, Gorrrąca Pizza
105, Ricco Pizzeria & Resturacja, Morella Pizza & Kebab.
Pizza Pai, Fiero Pizza, Chilli Pizza, Metropizza, Tornado Pizza, Johni Beconi American Pizza, Daily
Pizza, Gregorio Pizza.

ok. 610, w tym
ok. 410 franczyzowych

Casual dining

Sphinx, Chłopskie Jadło, Wook, Nasz Naleśnik, Naleśniki jak Smok, Da Grasso Sieć Restauracji,
Greco, Cleopatra, Piramida Steakhouse, Sushi Bar Nigiri, Sakana, Hospoda u Svejka, Smak Baca.
Hana Sushi, Sensi Sushi, Dom Sushi, China Town, Pierogarnia Stary Młyn, Sushi Zushi, Sushi
Naka Naka, El Fuego.

ok. 220, w tym
ok. 150 franczyzowych

Zdrowa kuchnia

Green Way, Green Way Food For Life, Salad Story, Bio Way, Na Zdrowie Catering Dietetyczny, Fit
Food Fun, Vegemania.
DeLuca, Salad & Co.

58, w tym
39 franczyzowych

Kawiarnie,
cukiernie,
lodziarnie

Fornetti, Cafe Club, Carte d’Or Cafe, Lody Bonano, Cafe Chopin, Pijalnie Czekolady E.Wedel, Cafe
Nescafe, A.Blikle, Lody Gotti, Ice’n’go, Mount Blanc, Lodomania, T. Deker Patissier & Chocolatier,
Coffeeshop Company, Columbus Coffee, Mamuśka The Cheesecake Shop, Eurocafe, Wayne’s
Coffee, Chocolate Company, Chocoffee, Zielona Budka, Haagen Dazs, Sagafredo Zanetti Espresso,
Babie Lato, Herba Thea, Alois Dallmayr, Hello Coffee.
Świat Lodów, Redberry, Deserland, Sweet Station, Loveyo, Klubokawiarnia, Boston Cafe, Cafe
Republic, Batida, Gelato Magia, Beard Papa’s, Yogen Fruz.

ok. 670, w tym
ok. 500 franczyzowych

Puby, kluby

Piwiarnia Warki, Carpe Diem Klub.

101, w tym
98 franczyzowych

Gastronomia dla
podróżnych

Wars, Leśne Runo, ComfortRestaurant.
Pit Stop Bar.

89, w tym
76 franczyzowych

kolor niebieski – sieci posiadające lokale własne i franczyzowe
kolor biały – sieci posiadające obecnie tylko lokale własne, ale deklarujące chęć rozwoju poprzez franczyzę
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Do 30 tys. zł: Magiczna Kukurydza, China Box, New York Hot Dog,
Crazy Piramid Pizza (jako oferta dołączona do innego lokalu), Fit
Food Fun, Lody Bonano, Ice’n’go, Alois Dallmayr, Wars.
30-60 tys. zł: Asia to go, Chińska Patelnia, Payda (bez sali
konsumpcyjnej), Niam Niam Grill Panini Bar, Pizzeria Biesiadowo,
Crazy Piramid Pizza (samodzielny lokal), Na Zdrowie Catering Dietetyczny, Fornetti, Hello Coffee, Lody Gotti, Gorąco Polecam
Nowakowski.
60-100 tys. zł: Kurcze Pieczone, Payda (z salą konsumpcyjną), Mr
Hamburger, Noodle w Pudle, Amercian Chinese Food, Pocco Locco
Sandwiches, Gruby Benek, Pizzeria K-2, Gorrrąca Pizza 105, Diavolo
Perfetto, Pizzeria La Torre, Fiero Pizza, Morella Pizza & Kebab, Nasz
Naleśnik, Naleśniki jak Smok, Hospoda u Svejka, Sensi Sushi, Carte
d’Or Cafe (wyspa).
100-150 tys. zł: Speedy Hot Dog, Telepizza, Da Grasso Express,
Sphinx, Wook, Greco, Sushi Bar Nigiri, Eurocafe, Belfrit, Gregorio
Pizza, Sushi Naka Naka, Sweet Station, Roller Sushi (satelita), City
Fries.
150-200 tys. zł: Pizzeria La Primera, Presto Pizzeria Trattoria,
Maxipizza, Metropizza, Smak Baca, Piwiarnie Warki, Berlin Kebab,
Boston Cafe, T. Deker Patissier & Chocolatier, Baalbek
(wersja express).
200-300 tys. zł: Olimp, Da Grasso Sieć Pizzerii, Da Grasso Sieć
Restauracji, Solo Pizza, Fabryka Pizzy, Bio Way, Salad Story, Vegemania, DeLuca, A.Blikle, Pizza Dominium, El Fuego, Hana Sushi
Express, Jack’s Restaurant, Klubokawiarnia, Czas na sushi, Roller
Sushi (restauracja), Carte d’Or Cafe (lodziarnio-kawiarnia
premium), Columbus Coffee, Cafe Republic, Carpe Diem
Klub.
300-500 tys. zł: Subway, United Chicken, Multifood STP, Bon
Apetito, Express Kuchnia Marche, Cleopatra, Green Way Food
For Life, Cafe Club, Pijalnie Czekolady i Kawy Mount Blanc,
Coffeeshop Company (samodzielna kawiarnia), Piramida
Steakhouse, Dom Sushi, Pierogarnia Stary Młyn, Wayne’s Coffee,
Baalbek Orient Grill, Beard Papa’s, Cafe Chopin.
Powyżej 500 tys. zł: McDonald’s, Pijalnie Czekolady E.Wedel,

m
a

Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych to zespół specjalistów, który ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w takich
obszarach jak franczyza – franchising oraz budowa i zarządzanie
systemami sieciowymi. Misją Akademii jest dostarczanie klientom
indywidualnie dopasowanych rozwiązań odpowiadających ich specyficznym potrzebom w zakresie tworzenia i funkcjonowania systemów
sieciowych, własnych, franczyzowych, agencyjnych, licencyjnych
i dystrybucyjnych.

a

Haagen Dazs, Hana Sushi.

l

Pizzerie

że kwoty te mogą być dużo wyższe, co może być związane ze
stanem wyjściowym lokalu i nakładami adaptacyjnymi, a także jego
wielkością, tak więc ostateczny koszt należy obliczać w odniesieniu
do konkretnej lokalizacji.

k

Interesującym kawałkiem tego segmentu
jest również vending, czyli automaty serwujące gorące napoje, sprzedające gotowe
produkty jak soki czy batoniki, a nawet
świeże mleko. W obrębie gastronomii będzie

Cena za własną gastronomię

e

W sieci automatów

mieścił się tylko ten pierwszy rodzaj automatów. Ofertę dla franczyzobiorców w tym
segmencie rynku ma sieć Alois Dallmayr,
mogąca poszczycić się już kilkudziesięcioletnią obecnością na rynkach międzynarodowych oraz ponaddziesięcioletnią obecnością
w Polsce. W naszym kraju pozyskała już
ok. 150 biorców licencji, z których każdy
zarządza kilkunastoma lub kilkudziesięcioma maszynami. Franczyzobiorców poszukuje także stosunkowo nowy gracz na tym
rynku – Hello Vending – obecny na razie
w 8 województwach, właśnie dzięki swoim
licencjobiorcom.

r

Z nowym masterfranczyzobiorcą, który
uruchomił tu już dwa punkty własne
(w warszawskich galeriach: Wola Park
i Galeria Mokotów) i zamierza rozwijać sieć
franczyzową. Na franczyzę stawiają także
sieci Redberry i Loveyo, które również
w 2011 roku uruchomiły swoje pierwsze
punkty z jogurtami mrożonymi.

Sprzedaż i ekspozycja

Sprzedaż i ekspozycja

apetyczna przekąska

apetyczna przekąska

Mateusz Saładucha, Asperfield

Kanapka

Kolejna grupa to kanapki „mięsne”, do
wyboru z wędliną wieprzową – drobiową, z salami, pasztetem pieczonym,
indykiem czy kurczakiem. Ostatni
rodzaj to kanapki z rybą i tu w modzie
są niezmiennie tuńczyk i łosoś, zawsze
chętnie jedzone.

Między slow i fast foodem

Kanapka – genialny, prosty i smaczny sposób na szybką, sycącą, niedrogą przekąskę, czy to na śniadanie,
szybki lunch w czasie pracy czy kolację. Bez zbędnych pozłacanych sztućców i porcelanowej zastawy
– smakuje zawsze, ale pod warunkiem, że jest świeża, pachnąca i smaczna! Jest nie tylko rozwiązaniem
na szybki, pełnowartościowy posiłek poza domem, ale także pomysłem na rozwój biznesu!

Tymczasem łatwiej znaleźć turecką budkę
z kebabem czy amerykańską sieć fast food,
niż kupić dobrą, świeżą, tradycyjną kanapkę.
Warto zajrzeć do Austrii – tam w każdym sklepie spożywczym, czyli wszędzie tam, gdzie
dostępne jest pieczywo i dodatki (sery, wędliny), bez specjalnej ekspozycji, wywieszek
czy reklamy, w każdym dziale z wędlinami,
w każdej chwili i o każdej porze dnia możemy
poprosić ekspedientkę o przygotowanie bułki
(Semmel) z wybranymi przez nas składnikami!
Jest surowiec, jest ekspedientka, jest klient,
dlaczego nie może być kanapki? Czego więc
brak na naszym rodzimym rynku? Chęci, zapału czy pomysłu?

Kanapkowa triada
W czym może tkwić kanapkowa magia? Na
co zwracać uwagę, by zaskoczyć klientów nie
tyle kanapkami, co ich nowym wcieleniem?
Są trzy mocne strony kanapki: pieczywo
– dodatki – ekspozycja. Oto parę wskazówek,
co i jak robić, żeby ta triada zadziałała, czyli by
nasza kanapka robiła naprawdę niesamowite
wrażenie.

na skróty
Po świeżą kanapkę do piekarni, cukierni
czy sklepu spożywczego
Dodatki do niestandardowych kanapek
Kanapki na wynos – w co pakować?
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Teoretycznie kanapka powinna być
dostępna wszędzie. A przynajmniej
tam, gdzie łatwo nabyć produkty
spożywcze – w osiedlowym sklepiku, markecie
spożywczym, pobliskiej piekarni czy cukierni
– gdzie świeże produkty są na wyciągnięcie
ręki.

Pieczywo
W przypadku kanapek najlepsza jest
świeża bułka. Biała czy razowa, poznańska czy kajzerka, podłużna czy okrągła,
z makiem czy sezamem – według uznania, ale warto pamiętać, że konsumenci
mają swoje upodobania, stąd pieczywo
na kanapki musi być różne. Patrząc
z pozycji konsumenta: im bardziej
różnorodne pieczywo, tym oferta wydaje się większa i ciekawsza. I tego się
trzymajmy.
Niezbędnym minimum do skomponowania podstawowej oferty kanapkowej
jest zapewnienie wyboru pomiędzy
pieczywem pszennym a pełnoziarnistym, żytnim. Kształt bułki czy posypka,
choć nie są bez znaczenia, na pewno
nie podstawowym wyznacznikiem! Potraktowałbym to raczej jako element
ekspozycji i wizualizacji.

Dodatki
Co będzie dobrym dodatkiem do kanapki, nada jej kolorów czy ciekawych
smaków? Tutaj odpowiedzi będzie tyle,
ilu ludzi na świecie. O dodatkach można
mówić i pisać wiele, ale i tu zasada jest
kardynalna: produkty muszą być dobrej
jakości i świeże.
Dodatki najprościej jest podzielić na
trzy podstawowe grupy: warzywa
– świeże i marynowane - sosy dla
podkreślenia smaku oraz składnik
podstawowy: ser, wędlina lub ryba.
Oferta kanapek w piekarni czy cukierni
powinna ograniczać się maksymalnie do
5-7 rodzajów. I tak należałoby oferować
kanapki wegetariańskie z serem żółtym,
z camembertem i warzywami sezonowymi (świeży ogórek, sałata, pomidor,
papryka - według uznania) lub chociażby takie z mozarellą i pomidorem.

Miłą odmianą dla stałych klientów będą
na pewno propozycje sezonowe, zwłaszcza latem i wiosną. W tych okresach
ofertę można poszerzać np. o twarożek
z rzodkiewką i innymi nowalijkami.
Ogórki małosolne świetnie skomponują
się z pieczenią pasztetową, a marynowane szparagi - z szynką parmeńską.
Sosy, jako kolejny dodatek, to dobre
wykończenie każdej kanapki. Dodają
smaku i nawilżają pieczywo. Sekretem
jest ich konsystencja – zbyt rzadkie
wypłyną z kanapki, a zbyt gęste utworzą
niesmaczną masę. Najlepiej komponować je samodzielnie, ponieważ gotowe
nie zawsze są najlepszej jakości.

Ekspozycja i pakowanie
Przygotowując własne kanapki, warto
pamiętać, że idealnie komponują się
z nimi delikatne zastawy śniadaniowe,
jasne talerze z kwiatowym wzorem,
przejrzyste patery, które oddadzą głębię
wzorów i kolory naszych kanapek: bieli
serka, czerwieni pomidora, żółtych barw
papryki. To kanapka ma być królową tego
przedstawienia, reszta ekspozycji powinna być tylko subtelnym podkreśleniem
tego, co smaczne i piękne.
Jeśli tylko jest taka możliwość, należy
serwować kanapki na „miejscu” i „na
wynos”. Te jedzone w lokalu, podane na
śniadaniowym talerzyku z herbatą lub
kawą, nigdy nie będą budzić wątpliwości
co do sposobu ich serwowania, te „na
wynos” powinny być należycie zapakowane. Pakować można na parę sposobów:
ekologicznie - w papierowe torebki - oraz
w schludne opakowania foliowe utrzymujące świeżość produktu.

Stała oferta na kanapki
Jedna, zwykła kanapka z szynką i serem,
wrzucona od niechcenia do witryny, pewnie
nie przyczyni się do nagłego wzrostu
sprzedaży, ale już kompletna oferta, stałe
i sezonowe propozycje, świeżość i wysoka
jakość składników mogą znacząco wpłynąć
na rozwój piekarni czy cukierni, wzbogacić
asortyment, przyciągnąć nowych klientów.
Przecież akurat w tych miejscach o surowce najwyższej klasy nietrudno.
Kanapki wydają się świetną alternatywą
i niezwykle prostym rozwiązaniem pozwalającym wyróżnić się na tle tradycyjnej
oferty chleba czy słodkich bułek dla każdej
nowoczesnej piekarni czy cukierni. Dla
mnie pyszna, świeża kanapka powinna być
odpowiedzią dla wszystkich zapracowanych i zabieganych klientów szukających
propozycji pomiędzy dwoma światami:
slow i fast foodów.

Croust’wich – chrupiąca kanapka w parę sekund
Czym kieruje się blisko 80% klientów, kupując żywność? Smacznym i świeżym wyglądem oferowanych produktów. W czasach,
kiedy częściej dostaniemy gotowe kanapki z dłuższym lub krótszym
terminem przydatności do spożycia, Benoit Fry, twórca koncepcji
Croust’wich, wraca do korzeni, czyli do przygotowania kanapek na
oczach klienta. Przy czym robi to w mistrzowsko krótkim czasie.
Samo złożenie kanapki trwa mniej niż 10 s, a cała obsługa łącznie
z wydaniem reszty zamyka się w 45 s.

są w chłodnych witrynach, w których panuje temperatura
4°C. Oba produkty są doskonale widoczne dla klienta, dzięki
czemu chętniej dokonuje on zakupu.

Słów parę o koncepcji Croust’wich
To nie jest franczyza
– jak zapewnia
twórca Croust’wich
– tylko wiedza, jak
szybko robić świeże
kanapki za pomocą
prostych narzędzi
i akcesoriów. Klucz
do sukcesu polega
na wcześniejszym
przygotowaniu
zdjęciA udoStępnione przez Firmę h ert
nadzienia
(z użyciem specjalnych blaszek i kratek) oraz pieczywa. Produkty
te są odpowiednio przechowywane – bułki znajdują się w witrynie,
w której lampy z żarówkami emitują ciepłe światło, zapewniając
ciepłe pieczywo, natomiast nadzienia do kanapek przechowywane

Croust’wich dobrze się składa
Do szybkiego złożenia kanapki służy specjalne narzędzie
– flipper (zdjęcie powyżej) – przytrzymujące blaszkę z
nadzieniem. Cała czynność przebiega szybko i z zachowaniem wysokiej higieny, dzięki specjalnemu systemowi
rękawic, mimo że przygotowywaniem świeżej żywności
i dotykaniem pieniędzy przy wydawaniu reszty może
zajmować się tylko jedna osoba.

MistrzBranzy.pl
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Sprzedaż i ekspozycja
błędy w zarządzaniu marką

Michał Rusek, www.MarketingDlaCiebie.pl

Marketing po po l s k u

Większość firm żali się na spadek obrotów, a z roku na rok regularnie rośnie liczba likwidowanych
piekarni. Trudno się temu dziwić, patrząc na obecną sytuację marketingu w polskich piekarniach
i cukierniach.
o kliencie, stosując unowocześnioną
Charakter branży FMCG (Fast
marketing powinien być traktowany na
wersję: 7 x P, obejmującą dodatkowo
Moving Consumer Goods) wyrówni z działem finansowym, HR oraz
musza elastyczność w działaniu,
ludzi, procesy i dowód materialny.
sprzedaży.
której brakuje wielu firmom obecnym na
Różnica leży w podejściu do modelu
rynku; implikuje to poważne problemy
biznesowego i zmiany nastawienia
W rodzimych piekarniach wciąż dominufinansowe. O dziwo, w niewielu firmach
z „biznes/produkt” na „relacja/sprzeje staroświeckie podejście, które dawno
funkcjonuje spójny i zintegrowany proces
daż”. Oznacza to, że nawet podstapowinno odejść do lamusa. Polscy przeddziałań operacyjnych oraz komuniwowe zasady powinny być używane
siębiorcy nadal nie potrafią wykorzystać
kacji marketingowej z klientami,
W rodzimych piekarniach wciąż dominuje staroświeckie podejście. Polscy
co stanowi jedną
przedsiębiorcy nadal nie potrafią wykorzystać sprawdzonych wzorców zachodz poważniejszych
nich, traktując marketing jedynie jako funkcję reklamy, a nie dział będący
przyczyn tego coraz częstszego proskarbnicą wiedzy i kompetencji, niezbędnych do zarządzania produktem.
blemu. Kondycja
marketingu jest na
bardzo niskim poziomie,
w nowy sposób, ukierunkowany przepocząwszy od złego zarządzania po brak
sprawdzonych wzorców zachodnich,
de wszystkim na klienta. Dzięki Interwizji własnej marki.
traktując marketing jedynie jako funkcję
netowi i błyskawicznej komunikacji
reklamy, a nie dział będący skarbnicą
można zastosować kreatywne metody
wiedzy
i
kompetencji,
niezbędnych
do
Marketing w niełasce
do stworzenia relacji przekładanej na
zarządzania produktem. Brak myślenia
W 2011 r. przeprowadzono badania na
wartość ekonomiczną ROI (Return of
strategicznego i zarządzania marką
terenie Polski, związane z kondycją
Investment). To sprawia, że w branprowadzi do funkcjonowania jedynie na
marketingu w firmach. Wyniki pokazały,
ży piekarsko-cukierniczej o niskim
krótką metę, co nie sprzyja budowaniu
że tylko 36% badanych firm posiada
poziomie innowacyjności i wykorzytrwałej wartości. Jednocześnie na tym
strategię marketingową, która jest
stania mediów społecznościowych
samym rynku produktów można zauwazintegrowana ze wszystkimi znaczącymi
jest miejsce na nowoczesne koncepcje
żyć obecność zarówno dużych korporaobszarami, takimi jak: marka, cena,
i wprowadzenie lepszych rozwiązań
cji,
jak
i
małych
sieci
sprzedażowych,
dystrybucja, sprzedaż oraz marketing.
marketingowych.
kojarzonych z wyrobami spełniającymi
Reszta podchodzi do zagadnienia
wszystkie oczekiwania oraz idealnie
w sposób skrajny, zupełnie pomijając
dostosowanymi do potrzeb klientów.
Komunikacja w social media
kwestie marketingowe i skupiając się
Są to firmy, które nie tylko komunikują
tylko i wyłącznie na „twardych” aspektach
– czego się wystrzegać
się z klientem, ale tworzą własną bazę
handlowych (źródło: www.kondycjamarNie wiedzieć czemu, w wielu firmach
konsumentów, torując sobie drogę do
ketingu.pl). Menedżerowie zapominają
nastąpił sztuczny rozłam między
sprzedaży.
o sposobie zarządzania firmą, w którym
marketingiem a sprzedażą; rozdział

na skróty
Błąd nr 1 – rozdział marketingu od sprzedaży
Błąd nr 2 – marketing jako funkcja reklamy
Błąd nr 3 – nieodpowiednia komunikacja z klientem
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O cennej komunikacji
Wciąż jest aktualna kluczowa, wyświechtana już zasada 4 x P (product, price,
promotion, place): produkt, cena,
promocja i dystrybucja, chociaż warto
w pierwszej kolejności pomyśleć

części twórczej, kreatywnej, od części
operacyjnej i realizacyjnej. W efekcie tego działania zauważamy próby
ciągłego kreowania nowych rozwiązań
sprzedażowych, które nie współgrają
z wypracowanym procesem komunikacji.

Niestety, w większości firm jest on
ograniczony do produkcji ulotek
i folderów, a w najlepszym wypadku
do zarządzania stroną WWW. Nadal
niszowym działaniem jest budowanie
relacji za pomocą mediów społecznościowych, a firmy, które podjęły takie
próby, prowadzą je w bardzo nieudolny
sposób, bardziej sobie szkodząc niż
pomagając, w efekcie czego są bohaterami czarnego PR-u.
Najlepszym przykładem jest przeprowadzona przeze mnie prosta
analiza firmowych stron piekarni typu
fanpage na portalu Facebook. Jak się
okazało, większość firm wprowadziła
informacje dwa miesiące temu bądź
wcześniej. Klienci, którzy komunikują
się z firmą za pomocą portalu, piszą
wprost, że nie są traktowani poważni

jako klienci, a co więcej - bagatelizuje się ich pytania zadawane na
portalu. To oznacza, że social media,
dostępne na wyciągnięcie ręki, to
dziedzina marketingu, która może
rozwiązać wiele problemów i okazać
się pomocna w nawiązaniu relacji
z klientami.
Warto przyjrzeć się temu tematowi
i podejść do niego w sposób profesjonalny. Tu pojawiają się pytania:
jaką otrzymam korzyść, a także: czy
potrafię? Komunikacja z klientami to
przede wszystkim odpowiedni PR,
powiązany niejednokrotnie z umiejętnymi działaniami perswazyjnymi.
Warto oddać ten dział profesjonalistom, ale uwaga! Specjalistom
z doświadczeniem w branży piekar-

Masz pytanie?
Specjalnie dla Czytelników MB nasz ekspert
ds. marketingu Michał Rusek udzieli rad i wskazówek w sprawach związanych z marketingiem,
a nawet pomoże w działaniach marketingowych.
Zachęcamy do kontaktu:
m.rusek@mistrzbranzy.pl lub tel. 504 905 968.
Zapraszamy do odwiedzenia portalu
autora: www.MarketingDlaCiebie.pl
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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

http://www.hitek.pl/
mail:hitek@vp.pl

Sprzedaż i ekspozycja

artykuł promocyjny

audiomarketing

Jarosław Drążek, Sound108

Ryszard Talarczyk, NEO-TECH

Autorskie
pogrywanie
z klientem

Olej, gaz czy węgiel dla piecy ceramicznych RRk
Nowe wyzwania na rynku piekarskim oraz coraz trudniejszy dostęp do tanich paliw stałych zmusiły
naszą firmę do opracowania palnika nowej generacji, który skutecznie pozwoliłby na spalanie wielu
dostępnych paliw na polskim rynku. Prawie trzy lata pracy nad nowym rozwiązaniem doprowadziły
do powstania nowego pieca umożliwiającego spalanie nie tylko ekogroszku, ale także innych dostępnych paliw stałych.

Zebrało mi się na kilka cierpkich słów pod adresem polskich
muzyków, a to wszystko po tym, jak zobaczyłem występ
formacji Pectus w „śniadaniowym” programie. Dotarło do mnie,
że muzyka autorska, pisana na zamówienie, wolna od opłat dla
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, wcale
nie musi być produktem jakości z dyskontu. Bywa niekiedy na
wyższym produkcyjnie poziomie niż wspomniana grupa braci.
Wiem, wiem, narażam się z Pectusem, ale wybaczcie moje pytanie:
„Gdzie tam jest muzyka?”. Czyż
nie jest to banalny zapełniacz, wypychacz
i umilacz czasu, głównie antenowego, bo
polskie FM-ki pozbawione charakteru grają
łagodne nowości i ograne do znudzenia
szlagiery.
Oczywiście są stacje kierowane do młodego
odbiorcy, w których roznegliżowane gwiazdki niczym z filmów erotycznych rozdziawiają
paszcze, by wydać głos (nie swój zresztą,
a dostrojony cyfrowo do tonacji kawałka)
do zbasowanej nawałnicy uderzeń, rzężeń
i pisków. I mimo wątpliwych walorów artystycznych oceniam wyżej dance'owe wybryki niż polskie produkcje... gdzie kluczowym
jest słowo „produkcja”. Bo jak tu docenić
coś, co zostało nagrane, zarejestrowane
i zmasterowane, ale z prawdziwą produkcją
muzyczną niewiele ma wspólnego.
Muzak... To określenie na nie-muzykę,
czyli na zbiór harmonicznie i rytmicznie
ułożonych sekwencji nut, powtarzających
się fraz i sprawiających wrażenie utworu
muzycznego będącego tłem w miejscu
prezentacji. Czy jest jakaś różnica między
twórczością takich artystów, jak Pectus,
a "pana Zbyszka", który swe kompozycje
firmuje pseudonimem (a czasem bezimiennie) i oddaje je takim firmom audiomarketingowym, jak Sound108? Koncepcja na
utwór jest taka sama – stworzyć coś miłego, przyjemnego, by poleciało w tle, nie
przeszkadzało, wprowadziło miły klimat,
pozytywnie nastroiło.
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Poza tym są trzy drobne różnice:
artysta estradowy zachowuje prawa do
utworów (jeśli kontrakt z wydawcą nie
stanowi inaczej) i może je wykonywać
na koncertach, co jest obecnie głównym
źródłem utrzymania muzyków,
utwory są chronione przez OZZ-y, organizacje dbające o to, by kompozytor, wykonawca, producent otrzymał wynagrodzenie
z tytułu wykorzystywania jego utworów w
lokalach i mediach elektronicznych, dzięki
czemu wciąż ma na środki na utrzymanie
siebie i swojej rodziny,
słowa... no tak, piosenka zawiera tekst,
a ludzki głos na podkładzie muzycznym
jest łatwiej przyswajalny przez większość
słuchaczy niż kompozycje instrumentalne;
jeśli komuś nie przeszkadzają idiotyczne
wyznania o oczach, które śpiewający chce
dać (zapewne jej).
O ile ostatni z punktów może mieć znaczenie dla odbiorcy (poza SPA, gdzie ludzki
głos to przestępstwo), o tyle dwa pierwsze powinny być dla słuchacza zupełnie
obojętne, bo przecież funkcja tego rodzaju
muzyki jest taka sama. Co więcej, nawet
cel autorów jest zbieżny. Zarówno twórca
chroniony prawem autorskim, jak i wyzbywający się tychże praw chce na swej pracy
zarobić, tworząc wspomnianego muzaka.
A różnica tkwi w marketingu produktu.
W tym, jak jest przedstawiany, podawany,
czasem wręcz nachalnie wpychany przez
wydawcę lub ego artysty.
Muzyka przecież ma pełnić funkcję usługową, tak jak firma, którą prowadzimy.

Poniżej przedstawione zostały zalety opisywanego urządzenia.

Ogień w palniku utrzymywany jest w cyklu ciągłym. Piec nie
ulega naprężeniom, łatwo uzyskuje i kumuluje ciepło.

Uproszczony sterownik, który dość łatwo można obsługiwać
i naprawić w razie awarii.

Kupując samochód do pracy, filtrujemy potrzeby przez możliwości finansowe. Podobnie jest
z doborem muzyki. Nie zawsze potrzebna
jest znana marka (artysty), by lokal zyskał na
jakości dzięki udźwiękowieniu. Potrzebujemy
współpracownika zorientowanego w temacie
muzycznej selekcji, bo w serwisach zajmujących się sprzedażą muzyki zwolnionej z praw
autorskich można znaleźć kompozycje w cenie
3000 dolarów! A są to orkiestrowe utwory
ilustracyjne dla produkcji filmowych, zupełnie
nieprzydatne w audiomarketingu.
Zatem, moi drodzy odbiorcy, którzy tekst przeczytali i nie obrazili się za ten prztyczek w polską
oficjalną twórczość, stawiajcie na kreację
własnej marki i budowanie wizerunku lokalu
tak, by nie wierzyć ślepo w etykietki przypinane przez wytwórnie płytowe. Oczywiście są
miejsca, gdzie muzyka znana z TV i radia ma
znaczenie. Nie wyobrażam sobie wieczornych
spotkań przy piwie w pubie przy ilustracyjnej,
zwolnionej z autorskich opłat muzyce. Jednak
jeśli jest to restauracja, kawiarnia czy nawet
sklep spożywczy, to niech muzyka pozostanie
tłem, działającym jak zapach na zmysły, by je
odpowiednio pogłaskać. Nie musi więc pochodzić od renomowanego wydawcy, wykonawcy,
bo „bezimienni autorzy” potrafią idealnie,
według zamówienia, wykonać swoją pracę,
a sztukę doboru muzycznej tapety pozostawmy w rękach speców od audiomarketingu.

WIĘCEJ W STREFIE PIZZY
Z muzyką w tle
Więcej muzyki w rozsądnej cenie będzie
można posłuchać na poznańskich targach
Polagra-Tech, 7-11 października 2012,
w Strefie Pizzy Mistrza Branży, pawilon 9.

Pierwszy rok eksploatacji palnika pokrywa koszty zakupu
i montażu!

Efektywne spalanie i obniżenie kosztów. Przejście z ekogroszku
na groszek lub miał to obniżenie kosztów o 200-300 zł na tonie.
Realne oszczędności: dla pieców opalanych na ruszcie węglem
sortu orzech oszczędność sięga rzędu 20%, a dla oleju opałowego
i gazu 60%. Palnik nowej generacji bez problemu potrafi spalać
węgiel, groszek brunatny, jak i groszek „rosyjski”, dostępny w
niektórych składach opałowych, który porównywalny cenowo
z naszym krajowym. W każdym przypadku zalecane jest stosowanie paliwa nisko spiekalnego dla palników pracujących w trybie
automatycznym. Palnik z powodzeniem został wprowadzony także
do pieca „blaszaka”, gdzie obecnie przechodzi półroczne testy,
a jego montaż pokazany jest na poniższym zdjęciu. Dopóki Polska
węglem stoi, dopóty mamy zapewnioną gwarancję bezpieczeństwa
energetycznego.
Ogrzewanie piekarni kotłami wyposażonymi w nowe palniki.

Palnik nowej generacji. Od 2001 r. do 2011 r. stosowaliśmy
palnik retortowy przystosowany tylko do ekogroszku o granulacji
5-30 mm, jednakże wzrost cen tego paliwa i ograniczona
dostępność zmusiły nas do zweryfikowania zasady działania
palnika retortowego. Pierwsze prace nad nową konstrukcją
zaczęliśmy trzy lata temu, a wdrożenie do eksploatacji nastąpiło
pół roku temu i trwa do chwili obecnej. Palnik nowej generacji
zyskał uproszczony sterownik, który dość łatwo można obsługiwać, a w razie awarii piekarz sam jest w stanie usunąć usterkę
(przekaźnik). Palnik w komorze spalania został maksymalnie
przybliżony do rur Perkinsa, przez co wzrosła jego efektywność
spalania. Przejście z ekogroszku na groszek lub miał (suchy
z dodatkiem groszku), to obniżenie kosztów o 200-300 zł na
tonie, a przy średnim zużyciu ok. 4 t dla RRK 26 daje ponad
tysiąc zł miesięcznie. Ogień w palniku utrzymywany jest w cyklu
ciągłym, dzięki temu piec nie ulega naprężeniom, łatwo uzyskuje
i kumuluje ciepło, a paliwo uzupełniane jest raz na dobę, przed
podjęciem produkcji. Pierwszy rok eksploatacji nowego palnika
pokrywa koszty jego zakupu i montażu, następne lata palnik
pracuje na obniżenie kosztów eksploatacji pieca. Zmodernizowane piekarnie potwierdziły, że po zastosowaniu systemu
automatycznego nawęglania skończyły się problemy z sadzą,
wzrosła jakość wypiekanego pieczywa, a tym samym przybyło
konsumentów i zwiększyła się zyskowność produkcji.
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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
40-358 Katowice-Szopienice
ul. Brynicy 22
tel. kom. + 48 608 707 330
e-mail: neotech@op.pl

MistrzBranzy.pl
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Sprzedaż i ekspozycja
16 października
Międzynarodowy Dzień Chleba

Aneta Marciniak

Pieczywo z różnych stron świata

Na temat chleba i jego różnorodności można by tomy napisać, a i tego pewnie byłoby mało. W końcu
chleb to nie tylko podstawowy składnik naszego pożywienia, ale też żywa historia. Jak zatem smakuje
i wygląda wypiekana historia z różnych stron świata?

Chleb Altamura
(Pane di Altamura)

Chleb litewski (Vilniaus duona)
Ten owalny chleb naszych północnowschodnich sąsiadów wyróżnia się ciemną
barwą, zbitą i lekko kleistą konsystencją
miękiszu. Ma też typowy dla tego gatunku słodkawy smak oraz lekko kwaskowy
zapach.
Wypiekany jest z dwóch typów mąki
żytniej i niewielkiej ilości mąki pszennej.
Specjalnym dodatkiem jest słód czerwony
oraz kminek używany zarówno do ciasta,
jak i na wierzch do dekoracji. Ciasto chlebowe przygotowywane jest na zakwasie
i poddawane jest wieloetapowej fermentacji.

Chleby słodowe
Najbardziej popularne są w Anglii, gdzie stanowią odmianę
dla często jadanego chleba tostowego. Niezbędnymi składnikami tych wypieków są mąka słodowa i ekstrakt słodowy.
W celu uzyskania słodu ziarno zbożowe (w Anglii najczęściej
jęczmień) jest moczone przez kilka dni do uzyskania ok. 45%
wilgotności. Następnie poddawane jest kiełkowaniu, czyli
słodowaniu, przez kilka dni w temp. 15°C. Czasem po kilku
dniach słodowania młody słód poddawany jest fermentacji
w temp. ok. 45°C. Enzymy amylolityczne zawarte w słodach
zapewniają powstawanie odpowiedniej ilości cukrów prostych
w całym procesie pieczenia.
Słód poprawia właściwości fermentacyjne mąki, a zawarte w nim
enzymy zwiększają zdolność zatrzymywania dwutlenku węgla.
Mąki słodowe o niskiej aktywności enzymatycznej są ciemne
i nadają się do produkcji pieczywa słodowego i ciemnego.
Wzbogacają smak i zapach pieczywa, a także zwiększają
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jest z ciemnej mąki z dodatkiem maślanki
i sody oczyszczonej jako środka spulchniającego. Rozrost ciasta może być
wspomagany dodatkiem drożdży. Dodatek
kwaśnego węglanu sodu powoduje szybki

Altamura to miejscowość w Apulli (południowy region Włoch), która zasłynęła
chlebem o niepowtarzalnym smaku oraz
zapachu. Warto dodać, że chleb Altamura był pierwszym produktem w Europie,
który otrzymał oznaczenie PDO (Protected
Designation of Origin, chroniona nazwa
produktu). Swoją jakość chleb zawdzięcza
tradycyjnej metodzie wytwarzania – bazą
jest zakwas chlebowy poddany długiej
fermentacji z dodatkiem soli morskiej oraz
wody. Podstawowym surowcem chleba

Ciasto chlebowe wytwarzane jest w dwóch
etapach. Najpierw przygotowywany jest
proferment o nazwie biga, który poddaje
się fermentacji przez ok. 18-24 godziny
w określonej temperaturze. Następnie
przygotowuje się ciasto końcowe i formuje
kęsy. Na tym etapie ma miejsce miesienie ciasta i jego długa fermentacja. Kęsy
ciasta formowane są na dwa sposoby.
Chleb Altamura jest chrupiący, ma porowatą strukturę i żółtawą barwę ciasta,
powstałą dzięki obecności karotenoidów
w ziarnach pszenicy. Dzięki długiemu
procesowi fermentacji długo utrzymuje
świeżość.

a

wodę. Część mąki z pełnego ziarna zalewa się wrzącą wodą i odstawia na dwie
godziny. Do zaparzonej mąki są dodawane rozczyn z drożdży i oliwa z oliwek. Po
dodaniu reszty mąki i wody ciasto jest
wyrabiane i odstawiane do fermentacji na
ok. 1 godzinę. Chleb wypiekany jest
w temp. 200°C. Niesłony chleb toskański
jadany jest ze słonymi dodatkami, jak ser,
wędliny i ryby. Doskonale nadaje się dla
osób na diecie niskosodowej.

Altamura jest mąka z kilku odmian pszenicy durum, które pochodzą z określonego
obszaru Włoch.

Sama produkcja pumpernikla jest wieloetapowa i dość skomplikowana. Przygotowane surowce są mieszane, dodawany jest
zaczątek
otrzymywany w procesie
fermentacji
kwasu
chlebowego, a następnie stosowane są zabiegi zaparzania
i chłodzenia surowców. W całym procesie produkcji najważniejszym czynnikiem, który wpływa na jakość produktu końcowego, jest uzyskanie w procesie fermentacji bardzo dobrej jakości
kwasu chlebowego. Kwas ten ma specyficzny bukiet zapachowy, który powinien samoistnie wytworzyć odpowiednie kultury
drożdżowe. Następnym etapem jest wypiek ciasta w stosownych formach w niskiej temperaturze (ok. 130°C). Pumpernikiel
długo zachowuje świeżość i bogate walory żywieniowe.

m

Ten narodowy chleb Irlandii dał się
poznać i polubić również w Anglii, Australii
i w Stanach Zjednoczonych. Wypiekany

favellare.blogspot.com

impastachetipassa .blogspot.com

a

Irlandzki chleb sodowy
(Irish soda bread)

fot.

f ot.
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Mimo pewnych prawidłowości geograficznych prawie każdy kraj ma swoje specjały,
niespotykane w innych miejscach. Rozmaitość dotyczy użytego surowca, kształtu
chleba, sposobu wypieku, a także sposobu
przyprawiania. I właśnie ze względu na te
niuanse przedstawiam mój subiektywny
wybór chlebów.

Chleb ze Sieny (Pane sciapo)
Ten wypiek jest dobrym przykładem,
że chleb bez soli może być smaczny. Do
sporządzenia Pane sciapo stosuje się
mąkę pszenną z całego ziarna, jasną
mąkę pszenną, drożdże, oliwę z oliwek i

Pumpernikiel
W XVII w. nazwa tego chleba prawdopodobnie oznaczała zakalec lub ciężkostrawny, co jednocześnie określało
charakter tego pieczywa. Pierwsze wzmianki o pumperniklu
zanotowano w Westfalii (Niemcy) w 1450 r. Chleb z Westfalii
wypiekany jest w specjalnych formach przy dużej wilgotności
i niskiej temperaturze od 18 do 20 godzin. Następnie po wypieku batony układa się w specjalnym pomieszczeniu, w którym
leżakują i dojrzewają.

wzrost ciasta. Chleb ma miękki miękisz
i specyficzny aromat, dzięki czemu idealnie pasuje do kanapek z rybami i owocami
morza.

k

Chleb, jego smak i forma zależą
od tradycji i upodobań kulinarnych danego regionu. Te z kolei
są silnie uzależnione od warunków klimatycznych. W zimnych regionach świata
robiono ciemne chleby przygotowywane
z mąki pełnoziarnistej i na zakwasie,
dostarczające dużo energii. Jasne, łatwo
strawne chleby plackowe to domena
wielu krajów Afryki i Bliskiego Wschodu.
W basenie Morza Śródziemnego, głównie
w Hiszpanii, Francji i we Włoszech, popularne jest pszenne pieczywo o chrupiącej
skórce, np. bagietka czy ciabatta. Kraje
anglosaskie zaś upodobały sobie jasne
pieczywo tostowe.

Ze względu na użyte surowce oraz spo-sób wytwarzania oryginalny chleb litewski posiada wysoką wartość odżywczą. Jest
bogaty w witaminy z grupy B, liczne składniki mineralne i błonnik.
Wielofazowa fermentacja ciasta z wytworzeniem kultur bakteryjnych i dodatek kminku wpływają na jego dobrą strawność
i przyswajalność przez organizm.
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objętość bochenków poprzez wydzielanie
dwutlenku węgla. Mąki słodowe o wysokiej aktywności enzymatycznej stosowane są do produkcji słodkiego pieczywa
wiedeńskiego, bagietek i innych wyrobów
piekarskich o chrupiącej skórce.

Spośród chlebów słodowych w Anglii można spotkać chleb słodowy kleisty (Sticky
malt bread), chleb brunatny (Brown bread)
o wysokiej zawartości błonnika, chleb
lekko słodowy (Bread lightly malted)
i chleb średnio słodowy (Bread medium
malted). Stosowane do ich wypieku mąki
i ekstrakty słodowe zawierają enzymy
o różnym stopniu aktywności.

Brioszka (Brioche) – rodzaj słodkiego
pieczywa, znanego we Francji w formie
bułek. Wypiekane z ciasta drożdżowego
z dodatkiem masła, jajek i niewielkiej
ilości cukru. Charakterystyczne dla brioche
są nacięcia w kształcie kokardki. Brioszki

najczęściej jada się na śniadanie, ciepłe,
posmarowane masłem i konfiturami.

Chleby plackowe
Pita – syryjski okrągły placek jęczmienny
lub pszenny o wyraźnej żółtej barwie,
podawany z rozmaitymi nadzieniami.

Charakteryzuje się bardzo małą ilością
miękiszu przylegającego do skórki.
Lavash – to owalne placki o gumowatej
strukturze. Chleb ten pochodzi z Zakaukazia i Wyżyny Armeńskiej. Znany jest
także w Iranie, Gruzji, Azerbejdżanie, na
Krymie i w niektórych rejonach Turcji.
Znany był już w czasach biblijnych
i wytwarzany przez Babilończyków
i Asyryjczyków. Ciasto wypiekane jest
z białej mąki pszennej, wody, soli
z dodatkiem zakwasu. Po wyrośnięciu
ciasto dzieli się na kawałki ważące

ok. 200-300 g. Następnie rozwałkowuje
się je na placki o długości 50-80 cm,
szerokości 25-40 cm i przykleja do ścian
pieca. Piecze się je przez ok. 2-5 minut.
Chapati – to prymitywny płaski wypiek,
wytwarzany z przaśnego lub lekko
zakwaszonego ciasta, który formuje
się w okrągły placek i piecze w piecach

zwanych tandyrami. Jest narodowym
pieczywem Hindusów. Pieczywo to
jest wypiekane zwykle w domu, przed
każdym posiłkiem, z bardzo słabo
oczyszczonej mąki z dodatkiem oleju.
Spożywa się je świeże, ponieważ bardzo
szybko czerstwieje.
Paratha – to smaczniejsza odmiana
chapati. Płaski chlebek indyjski zrobiony
z ciemnej mąki pszennej, ciepłej wody
i soli. Rozwałkowane placki smarowane
są masłem i składane na pół. Tak złożone ciasto ponownie smaruje się masłem
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Polagra z Mistrzem Branży
i rozwałkowuje, a następnie smaży na
złoty kolor. Gotowa paratha powinna być
pokryta z obu stron brązowymi plamkami
i podawana natychmiast po usmażeniu.
W Indiach paratha pieczona jest tylko
z okazji świąt i uroczystości rodzinnych.
Ze względu na rodzaj użytej mąki parathę
charakteryzuje wysoka wartość odżywcza.

Chleb Aish Baladi – egipski chleb
przypominający pitę. Należy do grupy
chlebów plackowych dwuwarstwowych.
Aish w języku arabskim oznacza życie,
Baladi oznacza, że produkt jest tutejszy. Chleb to najważniejszy składnik
każdego posiłku Egipcjanina. Zazwyczaj
sporządzany jest z mąki z pełnego ziarna
i białej oczyszczonej z dodatkiem zakwasu pszennego. Po procesie miesienia ciasto
jest ręcznie dzielone i ważone. Z kęsów
ciasta formuje się kulki, które po leżakowaniu rozpłaszcza się na placki i poddaje
rozrostowi. Placki następnie pieczone
są przy otwartym płomieniu w temp.
450-600°C w czasie 1,5-4 minut. Chleb
ten jest dostępny w większości miejsc
w Egipcie. Odmianą Aish Baladi jest
Aish Mirahrah – cieńszy i bardziej chrupiący wypiek przypominający hinduskie
chapati. Aish Mirahrah jest dostępny
w rejonach wiejskich. Pieczywo Aish służy
do nabierania jedzenia podczas posiłków
oraz przyrządzania kanapek z taameya
lub shawarma (skrawki grillowanego
mięsa czerwonego lub kurczaka).
Lepioszka – chleb popularny w środkowej Azji (m.in. w Kirgistanie, Kazachstanie i Uzbekistanie). Powstaje z mąki,
wody i tłuszczu bez dodatku drożdży.
Z ciasta formowane są małe, płaskie
placki ozdabiane wzorem. Następnie
ciasto przyklejane jest do wewnętrznej
części glinianego pieca, w którym jest
pieczone. Czas wypieku jest krótki i trwa
ok. 15 min.
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Bakels Polska

Baker

Barbara Luijckx

Master Martini Polska

Masz Gliwice

Metalbud

Mistrz Branży

stoisko 104, pawilon 5

stoisko 52, pawilon 5

stoisko 43, pawilon 5

stoisko 39, pawilon 5

stoisko 107, pawilon 5

stoisko 3, pawilon 5

stoisko 65, pawilon 5

Bydgoszcz, 85-744
ul. Startowa 2a

Łódź, 93-231
ul. Dostawcza 12

Tarnowskie Góry, 42-600
ul.Mościckiego 12

Inowrocław, 88-100
Latkowo 40

Kraków, 31-162
ul.Staszica 7/1

Gliwice, 44-100
ul. Jana Śliwki 33

Rawa Mazowiecka, 96-200
Podlas 3

stoisko 115, pawilon 5
stoisko 2, pawilon 9

tel. 52 342 09 66
ako@ako.com.pl
www.ako.com.pl

tel. 42 254 66 00
biuro@bakels.pl
www.bakels.pl

tel. 50 702 80 04
biuro@bakerpolska.pl
www.bakerpolska.pl

tel. 52 358 07 00-01
decor@barbara-luijckx.pl
www.barbara-luijckx.pl

tel. 12 630 92 80
biuro@mastermartini.pl
www.mastermartini.pl

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

tel. 46 814 55 00
metalbud@metalbud.com
www.metalbud.com

Bcc Polska

Cream

CSB-System Polska

Diamant Polska

Pro Ascobloc

Promas

Prospona

pawilon 9

stoisko 51, pawilon 5

stoisko 78, pawilon 5

stoisko 13, pawilon 5

PAN Centrum
Słodkiej Dekoracji

stoisko 64, pawilon 5

stoisko 15, pawilon 5

stoisko 38, pawilon 5

Nowa Sól, 67-100
ul. Ekonomiczna 8

Katowice, 40-706
ul. Kolejowa 17

Wrocław, 51-107
ul. Chorwacka 45

Liszki / k Krakowa, 32-060
Piekary 371

Syców, 56-500
ul. Szarych Szeregów 22

Opole, 45-350
ul. Armii Krajowej 36

Nowy Sącz, 33-300
ul. Węgierska 11, 33-300

tel. 68 478 43 50
kp@bccpolska.pl
www.bccpolska.pl

tel. 32 604 07 00
cream@cream.pl
www.cream.pl

tel. 71 326 71 80
marketing@csb-system.pl
www.csb-system.pl

tel. 12 262 41 09
diamant@diamant.net.pl
www.diamant.net.pl

tel. 62 786 82 13
jslota@debag.pl
www.debag.pl

tel. 77 454 54 32
marketing@promas.com.pl
www.promas.com.pl

tel. 18 443 69 05
handel@prospona.com.pl
www.prospona.com.pl

EcoTrade

Fritsch Polska

Geth

Guz Technika Piekarnicza

Semix

Technicoat

Teldream

Uldo Polska

stoisko 62, pawilon 5

stoisko 90, pawilon 5

stoisko 18, pawilon 5

stoisko 37A, pawilon 5

stoisko 27, pawilon 5

stoisko 9, pawilon 5

stoisko 110, pawilon 5

Gliwice, 44-100
ul. Okrężna 8

Wrocław, 51-416
ul.Kościerzyńska 12

stoisko 55, pawilon 5
stoisko 43, pawilon 9

Siemianowice Śl., 41-103
ul. Budryka 4

Krzanowice, 47-470
ul. Zawadzkiego 5

Bestwina, 43-512
ul. Krakowska 125

Gdańsk, 80-172
ul. Morenowa 35

Wrocław, 54-610
ul.Graniczna 8e

tel. 32 231 20 87
ecotrade@ecotrade.pl
www.ecotrade.pl

tel. 71 326 16 52
sales@fritsch-poland.pl
www.fritsch.info

tel. 32 229 49 27
biuro@guztech.com.pl
www.guztech.com.pl

tel. 693 11 47 32
semix.biuro@gmail.com
www.semix.cz

tel. 32 214 90 15
biuro@technicoat.pl
www.technicoat.pl

tel. 58 348 56 95
teldream@teldream.com
www.teldream.com

tel. 71 385 84 00
info@uldo.pl
www.uldo.pl

Hert

Intertech

Magorex

Ulma Packaging Polska

Wiesheu Polska

Winkler Wachtel Polska

Zentis Polska

stoisko 56 i 56A, paw. 5
stoisko 111, paw. 5G

stoisko 79, pawilon 5

stoisko 12, pawilon 5

stoisko 13, pawilon 8

stoisko 57, pawilon 5

stoisko 89, pawilon 5

stoisko 84, pawilon 5

Żary, 68-200
ul. Pienińska 11

Legionowo, 05-119
ul. Sikorskiego 5

Warszawa, 01-304
ul. Połczyńska 116

Wrocław, 51-416
ul. Kościerzyńska 12

Żelków Kolonia, Siedlce, 08-110

tel. 68 456 68 50
info@magorex.pl
www.magorex.pl

tel. 22 766 22 50
biuro@ulmapackaging.pl
www.ulmapackaging.pl

tel. 22 665 60 21
biuro@wiesheu.pl
www.wiesheu.pl

tel. 71 326 10 78
wachtel@wachtel.pl
www.wachtel.pl

tel. 25 640 21 00
zentis@zentis.pl
www.zentis.pl

Warszawa, 03-231
ul. Odlewnicza 4a
tel. 22 594 05 00
biuro@hert.pl
www.hert.pl
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Kraków, 31-120
ul.al. Mickiewicza 49
tel. 12 423 30 41
biuro@intertech.net.pl
www.cookiemachines.eu

Kraków, 30-383
ul. Skośna 16
tel. 12 262 24 26
geth@geth.pl
www.geth.pl

John Bean
Technologies
stoisko 14, pawilon 5
Warszawa, 02-797
Al. Komisji Edukacji Narodowej 53 m 4

tel. 22 894 90 25
Justyna.Zielinska@jbtc.com
www.jbtfoodtech.com

pawilon 5
Poznań, 60-715
ul. Kolejowa 57
tel. 61 661 36 36
biuro@pan-centrum.com
www.pan-centrum.pl

Katowice, 40-860
ul.Wyplera 7
tel. 32 729 96 80
redakcja@mistrzbranzy.pl
www.mistrzbranzy.pl

Polagra z MistrzeM Branży - Prezentacja FirM

Polagra z MistrzeM Branży - Prezentacja FirM

AKO

ul. Przmyslowa 8
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Złote Medale Polagra - Tech 2012

Dzielarka Parta U Direkt
WP Haton B.V., Holandia

Zgłaszający: HERT sp. z o.o. sp.k., Warszawa

złote Medale Polagra - tech 2012

Innowacyjna, energo- i olejooszczędna maszyna do bardzo dokładnego (do +/- 1%)
i delikatnego dzielenia ciast i odkładania jego kęsów bezpośrednio do form wypiekowych
(TA nawet 195). Stworzona wspólnie przez WP Haton i Hert - odznacza się najwyższą
jakością i idealnym przystosowaniem do warunków produkcyjnych polskich piekarni.
Urządzenie nowoczesne, trwałe, wydajne, o minimalnej awaryjności, dostarczane
z pakietem Blue Box, higieniczne, bezpieczne i proste w obsłudze.

Moduł manipulacyjny MULTIVAC H130
MULTIVAC SEEP HAGGENMÜLLER GmbH & Co.KG, Niemcy
Zgłaszający: MULTIVAC sp. z o.o., Natalin

Moduł manipulacyjny Multivac H 130 skutecznie i higienicznie automatyzuje operacje
w procesach pakowania. Do tego celu H 130 może być wyposażony w roboty dwu-, trzy- lub
czteroosiowe. Konsekwentnie wprowadzona budowa modułowa, wraz z systemem wymiennych chwytaków, zapewnia nie tylko nieprzeciętną elastyczność, lecz gwarantuje także
perfekcyjne dopasowanie do niezliczonych zastosowań, jak np., nakładanie pakowanych
produktów i precyzyjny załadunek gotowych opakowań do kartonów lub pojemników.

Automat chłodniczo - garowniczy z systemem cool rising

®

WACHTEL GmbH & Co. KG , Niemcy
Zgłaszający: WINKLER WACHTEL POLSKA sp. z o.o., Wrocław

Przemyślana kombinacja, łącząca dwa procesy: garowanie i chłodzenie w jeden spójny
system w urządzeniu najwyższej jakości. Zadaniem automatu jest opóźnienie procesu
rozrostu ciasta z jego automatycznym kontrolowaniem. Mózg urządzenia stanowi
specjalnie opracowane wielofunkcyjne sterowanie komputerowe Octopus, wykorzystujące
technikę kontrolowanej fermentacji ciasta cool rising®, która stanowi serce tego urządzenia. Szeroka oferta modeli, pozwala dopasować wielkość komory do potrzeb zakładu.

DUOFIX
ZENTIS POLSKA sp. z o.o., Żelków Kolonia
Duofix to produkt, łączący w sobie właściwości żelu i pomady. Nadaje produktom
wyjątkowe walory smakowe i estetyczne. Produkt gotowy do użycia po podgrzaniu do
temp. około 70°C. Szybko zastyga, nadaje połysk wyrobom, nie kruszy się i nie klei,
a ciasto zatrzymuje wilgoć na dłużej. Z powodzeniem może zastępować polewy,
pomady. Dozowany mechanicznie i ręczne. Odporny na zamrażanie. Zalety: ekonomia
– tańszy niż połączenie pomady i żelu, czas – skraca przygotowanie; innowacyjność.
Do zastosowania na ciastach kruchych, drożdżowych, sernikach i innych.
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Mieszanka UNIFERM DinkelMalz do produkcji chleba Złoty Orkisz
UNIFERM Polska Sp. z o.o.

Zgłaszający: UNIFERM Polska sp. z o.o., Poznań

UNIFERM DinkelMalz – mieszanka do chleba Złoty Orkisz. Kompozycja naturalnych
składników oparta m.in. na pełnoziarnistej mące orkiszowej, pełnoziarnistej mące
żytniej, pełnych ziarnach słonecznika, chmielu etc. Wyselekcjonowany skład mieszanki
w połączeniu z oryginalną recepturą na chleb, zapewnia wyjątkowej jakości pieczywo
o niepowtarzalnym smaku - chleb Złoty Orkisz. Uznana marka pieczywa z zawartością
orkiszu, chmielu oraz słodu. www.zlotyorkisz.pl

Mieszanka „Chleb Melonowy”
BERG BACK GmbH , Niemcy

Zgłaszający: BAKER s.c. Tarnowskie Góry

Chleb Melonowy - doskonała mieszanka do produkcji pieczywa, zawierająca bogate
w Retinol ziarna melona i otręby żytnie. Pszenno-żytnie pieczywo melonowe, charakteryzuje się doskonałym smakiem, jest cenione i chętnie kupowane przez klientów.
Zawiera magnez i wapno, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego
organizmu. Jako jedne z nielicznych w swoim składzie posiada mąkę Schluter, która
naturalnie przedłuża świeżość oraz nadaje kolor i połysk.

Mieszanka Piekarska Uldo Beta Vera®
ULDO Polska sp. z o.o. & Co. sp. k., Wrocław
Beta Vera® to innowacyjny i unikatowy na polskim rynku produkt, będący wyjątkową
propozycją dla osób dbających o zdrowie, w szczególności chcących poprzez dietę regulować
poziom cholesterolu. To doskonałe w smaku pieczywo o długotrwałej świeżości i dużej
wilgotności, przygotowane na bazie specjalnej odmiany jęczmienia, bogatej w beta-glukany
(błonnik utrudniający przyswajanie cholesterolu i tłuszczy, zmniejsza ilość przyswojonej
glukozy, ogranicza ryzyko wystąpienia chorób wieńcowych i cukrzycy).Trzy kromki chleba
Beta Vera (ok.150 g) dostarczają organizmowi 3 g beta-glukanów. Unikatowa, kukurydziano
– ryżowa posypka złocista nadaje charakterystycznego wyglądu i chrupkości pieczywu.

złote Medale Polagra - tech 2012

Do rywalizacji produktów, biorących udział w konkursie o Złoty Medal Polagra-Tech, Międzynarodowe Targi
Poznańskie powołały Sąd Konkursowy, który wyłonił zwycięzców. Członkowie specjalnego jury kierowali się
takimi kryteriami, jak: nowoczesność zastosowanych rozwiązań, funkcjonalność produktu, jego cechy użytkowe, oddziaływanie produktu na środowisko, stopień wykorzystywania rozwiązań innowacyjnych. Wybrani
szczęśliwcy będą prezentowani na ekranach w Strefie Mistrzów, gdzie oglądający będą mogli oddawać głosy
dotykając w odpowiednim miejscu ekran. Na stronie zlotymedal.mtp.pl/pl/wybor_konsumentow_2012/targi_
polagra-tech_glosuj/ również internauci będą mogli oddać glos na któryś z wybranych przez siebie produktów,
pobierając specjalna aplikację. Wyniki tej dodatkowej rywalizacji będą znane miesiąc po zakończeniu targów.

Koncentrat ciasta smakowo – ziarnowego „Ziółko”
AKO S.A., Bydgoszcz
Koncentrat ciasta smakowo-ziarnowego „Ziółko” służy do produkcji smacznego
i aromatycznego pieczywa pszenno – żytniego, z dodatkiem różnych ziół i ziaren.
,,Ziółko’’ zawiera w składzie takie ziarna i zioła jak: słonecznik, sezam, len, oregano,
bazylia, zioła prowansalskie, kolendra i koper włoski. Smakowitość pieczywa podkreśla
właściwie wkomponowana mieszanka czosnku i prażonej cebuli. Zawarty w koncentracie naturalny suchy kwas ułatwia i przyspiesza produkcję oraz korzystnie wpływa na
smakowitość wyrobów.

MistrzBranzy.pl
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Ariba fondente diamante – czekoladowe diamenty – czekolada gorzka

Master Martini Polska
stoisko 107
pawilon 5

Czekolada gorzka o zawartości kakao 72% oraz
masła kakaowego 37-39% w opakowaniach 10 kg, o
wyjątkowej głębi smaku ziarna. Aby uzyskać wyroby
czekoladowe o wyjątkowym połysku i odpowiedniej
kruchości, należy ją zatemperować. W tym celu
rozpuszczamy ją do 45°C, schładzamy do 28°C i
podgrzewamy do 30-31°C. Czekolada deserowa
znakomicie nadaje się nie tylko do musów i kremów.

stoisko 39
pawilon 5

Nowość w asortymencie dekoracji czekoladowych.
Subtelne ażurowe wzory pozwalają na zastosowanie tego produktu jako dekoracja tortów, ciast,
ciasteczek oraz szerokiej gamy deserów. Dostępne
również w wersji HoReCa – opakowanie: 300 szt.

pawilon 5

Uldo Polska
stoisko 110
pawilon 5

Ażurki „Mila”

Mieszanka do ciasta parzonego na ptysie, eklery,
karpatki, przekąski.

Croissant Mleczny to odmiana bardzo popularnych,
klasycznych croissantów. Zachowując tradycyjny
wygląd, cechuje się wyrazistym mlecznym smakiem
oraz bardzo dobrym, wyraźnym listkowaniem. Jest
to produkt, który nie wymaga dodawania jajek oraz
doskonale nadający się do mrożenia.

Dar Natury - mieszanka pieczywa pszenno-żytniego

Barbara Luijckx
stoisko 39

Nowość w asortymencie dekoracji czekoladowych.
Subtelne ażurowe wzory pozwalają na zastosowanie
tego produktu jako dekoracji tortów, ciast, ciasteczek
oraz szerokiej gamy deserów.

pawilon 5

Uldo Polska
stoisko 110
pawilon 5

Chleb Melonowy

Chleb Dar Natury to kolejna propozycja firmy ULDO
Polska z grupy prozdrowotnych produktów „Pieczywo dla zdrowia”. Jest to delikatne, ziarniste pieczywo
pszenno-żytnie, będące naturalnym źródłem
witaminy B1, fosforu, kwasu foliowego i błonnika.
Dzięki dużej wilgotności produkt ten utrzymuje
świeżość przez długi czas.

Dozownik płynnych dodatków spożywczych

Baker
stoisko 43
pawilon 5

wrzesień 2012

stoisko 37A

Croissant Mleczny

Barbara Luijckx
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Ażurki „Mela”
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Ciasto parzone

Doskonała mieszanka do produkcji pieczywa,
zawierająca bogate w Retinol ziarna melona i otręby
żytnie. Pszenno-żytnie pieczywo melonowe, charakteryzuje się doskonałym smakiem, jest cenione i
chętnie kupowane przez klientów. Zawiera magnez i
wapno, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
organizmu.

Teldream
stoisko 9
pawilon 5

Dozownik płynnych dodatków spożywczych. Umożliwia precyzyjne dozowanie dowolnej substancji
ciekłej, stosowanej w przemyśle spożywczym, np.,
polepszacz do pieczywa. W zależności od potrzeb,
możliwe jest dozowanie w litrach lub kilogramach.
Dozowniki wykonane są w obudowie ze stali
nierdzewnej.
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Kajmaki w kubeczkach 30g

Hert
stoisko 56, 56A
pawilon 5

Innowacyjna, energo- i olejooszczędna maszyna
do bardzo dokładnego (do +/- 1%) dzielenia ciast
i odkładania jego kęsów bezpośrednio do form
wypiekowych (TA nawet powyżej 195). Stworzona
wspólnie przez WP Haton i Hert – odznacza się
najwyższą jakością i idealnym przystosowaniem do
warunków produkcyjnych polskich piekarni. Laureat
konkursu Złoty Medal MTP.

Przewodnik Po nowościach targowych

Elektryczny modułowy piec półkowy HELIOS 4060/8060/80120 firmy DEBAG

Pro Ascobloc
stoisko 64
pawilon 5

Wysokiej jakości modułowy piec hertowy, przeznaczony do precyzyjnego wypieku. Dostępne
sterowanie manualne i intuicyjnie proste sterowanie
komputerowe PRO. Pełna możliwość konfiguracji z
innymi piecami sklepowymi DILA. Szereg dodatkowych elementów do właściwej konfiguracji pieca.
Nowoczesny design i 100-letnie doświadczenie firmy
DEBAG.

Formy do pralin

Magorex
stoisko 12
pawilon 5

stoisko 107
pawilon 5

wrzesień 2012

pawilon 5

Kompozycje pieczywa „Smaki Kresowe”

Diamant Polska
stoisko 13
pawilon 5

BORODINO,BRANDBROT – CHLEB ZAPARZANY oraz
CHLEB LITEWSKI stanowią gamę smaków pieczywa
kresowego. Wyróżnia je słodowa nutka smaku,
chrupiąca rustykalna skórka i wilgotny miękisz oraz
są źródłem prozdrowotnego błonnika. Doskonale
komponują się z dodatkiem ziaren, kaszy gryczanej
oraz żurawiny. Kompozycje charakteryzują łatwe i
szybkie procesy produkcji bez wstępnego zaparzania
oraz niezawodność w technologii mrożenia. Opakowanie - 25 kg

Lekkie i bardzo wytrzymałe formy, wykonane z poliwęglanu w ponad 400 pozycjach. Formy do pralin
pojedyńczych, podwójnych i tabliczek oraz inne
akcesoria do wyrobu pralin. Dostępne są również
formy megnetyczne, umożliwiające wykonywanie
pralin z folią aluminiową. Wykonane w dwóch
wymiarach, 275 x 135 cm oraz 275 x 175 cm.

Semix
stoisko 37A

Nowa ulepszona receptura o wysokiej zawartości
maku 49,5%.

pawilon 5

Mini Rex Multi – dzielarko-zaokrąglarka Koenig

Master Martini Polska

Mistrz Branży

stoisko 33

MAKOWEN - Nadzienie makowe

Frytury w bag in box

100

Polder

Naturalny kajmak do bezpośredniego spożycia zapakowany w wygodne kubeczki 30 g. Idealny do hoteli
i cateringu. Nie zawiera sztucznych konserwantów
i barwników.
W ofercie:
Kajmak – krem mleczny tradycyjny,
Kajmak – krem mleczny z solą morską,
Kajmak- krem mleczny o smaku orzechowym.

Przewodnik Po nowościach targowych

Dzielarka Parta U Direkt

Master Frit bag in box, Premium Frit bag in
box, Friggitutto bag in box – wyspecjalizowane,
wysokiej jakości frytury polecane do zakładów
rzemieślniczych, półprzemysłowych i przemysłowych.
Zaawansowana technologia zastosowana przy
produkcji gwarantuje: wyjątkowo długą przydatność
do smażenia, wysoki punkt dymienia, minimalne
wchłanianie w produkt, znikome straty podczas
smażenia.

Cream
stoisko 51
pawilon 5

Ta kompaktowa maszyna może działać w trybie 1-,
2-, 3-rzędowym, a dzięki wymiennym zestawom
posiada bardzo szeroki zakres wagowy od ok. 12 do
330 g. Zaprojektowana z dbałością w każdym, nawet
najmniejszym szczególe, sprawdza się doskonale
jako alternatywa dla tradycyjnej dzielarki talerzowej.
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MIWE smartproof technologia odroczonego wypieku

stoisko 55
pawilon 5

Technologia umożliwiająca wzmocnienie smaku
i aromatu bez konieczności stosowania polepszaczy
wraz z przynależnym systemem chłodniczym
i koncepcją logistyczną. Sekret metody: szybkie
schłodzenie (bez mrożenia) kęsów, ułożonych na
kastlach piętrowo, metodą zasysania (nie nadmuchu), następnie etap składowania kęsów do 36 h
w temp. ok. +5°C.

Przewodnik Po nowościach targowych

Mobilna stacja szybkiego schładzania Jet-Box

Pro Ascobloc
stoisko 64
pawilon 5

stoisko 78
pawilon 5

stoisko 62
pawilon 5
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pawilon 5

Myjka komorowa Guggenberger

Geth
stoisko 55
pawilon 5

Energooszczędna i ekologiczna myjka komorowa
Guggenberger do wózków obrotowych, blach, koszy
i całego osprzętu piekarskiego. Innowacyjność myjki:
cykl wirowania poprzedzający płukanie oparty na sile
odśrodkowej obracającego się kosza, małe zużycie
wody do płukania -1 cykl ok. 18 l., dobrze wysuszony
osprzęt, nie przegrzany gotowy do bieżącego
wykorzystania, bez przestojów. Suszenie mechaniczne
jest bardziej oszczędne od termicznego.

Nadzienia żelowe o smaku owocowym

Automatyczne przekazywanie zoptymalizowanych danych
trasy do systemu nawigacji. Przekazywanie danych za
pomocą GPRS/UMTS to aktualne informacje online
o położeniu pojazdu i statusie floty. Wizualizacja trasy
i nawigacja kierowcy. Dokumentowanie szczegółów trasy
w pojeździe za pomocą komputera pokładowego, jak np.
wydania towaru, przyjęcia zwrotów, rejestracji opakowań
zwrotnych, odległości, czasu otwarcia drzwi załadunkowych i temperatury przestrzeni załadunkowej. Bezpośrednie przesyłanie wszystkich danych do Systemu CSB.

MONTANA 100% koncentrat ciasta cytrusowego

EcoTrade

stoisko 52

Mobilna stacja szybkiego schładzania Jet-Box firmy
DEBAG służy do szybkiego schłodzenia kęsów ciasta
przy wykorzystaniu istniejącej w piekarni mroźni. Jet-Box
wykorzystuje energię chłodu z mroźni do kontrolowanego rozrostu ciasta a ściślej do zatrzymania i kontrolowania garowania ciasta. Schładza kęsy ciasta, ułożone w
kolumnie kast plastykowych w przeciągu 6-12 minut do
żądanej temperatury - na 2 sposoby: przy użyciu sondy
temp. lub timera. Po schłodzeniu ciasto w kastach powinno znaleźć się w chłodni aż do czasu wykorzystania.

Monitoring pojazdów i optymalizacja tras w Systemie CSB

CSB-System Polska

Bakels Polska

Skoncentrowana baza biszkoptowo-tłuszczowa
o spoistej konsystencji, delikatnym smaku
i wilgotności utrzymującej się do kilku dni. Niezwykle
wydajna i ekonomiczna – z 1 kg mieszanki otrzymujemy 7 kg ciasta. Szeroki wachlarz zastosowania
- ciasta, babki, muffiny, spody pod owoce sezonowe,
ciasta typu „zebra” itp. Wiele możliwości wzbogacenia smaku – dodatek past, czekolady, kakao,
aromatów, bakalii, owoców w żelu, nadzień itd.

Prospona
stoisko 38
pawilon 5

Produkty o gładkiej, żelowej konsystencji, intensywnej barwie oraz owocowym smaku i aromacie.
Produkty te są termo stabilne - nie zmieniają swoich
właściwości podczas zamrażania i zapiekania.
Smaki: truskawka, limonka, morela. Nadaje się do:
zapiekania wewnątrz, jak i na zewnątrz w ciastach
kruchych, francuskich, półfrancuskich i drożdżowych. Przekładania ciast i ciasteczek, tortów, rolad.
Dekoracji tortów, deserów oraz ciast bankietowych.

Przewodnik Po nowościach targowych

Geth

Multiciasto Bakels Koncentrat

Nadzienie z białego maku
Zawiera sproszkowany miąższ pomarańczy wraz
z naturalnymi olejkami eterycznymi i aromatami
z cytryny. Tworzy pełny bukiet smakowych owocowych wrażeń. Może być stosowany do wypiekania
szerokiego asortymentu cukierniczego. Idealnie
sprawdza się w przygotowaniu blatów, mufinek,
rantów tortowych itp.

Diamant Polska
stoisko 13
pawilon 5

Kompozycja do produkcji oryginalnego nadzienia
makowego z 45% zawartością najlepszego białego
maku. Nowe nadzienie wyróżnia wysoka wodochłonność i bardzo dobra wydajność przy produkcji
różnorodnych strucli, makowców, drożdżówek oraz
babek makowych. Dodatkowym atutem jest długi
termin przydatności oraz szybki i prosty sposób przygotowania, bez konieczności stosowania urządzeń
specjalistycznych. Produkt dostępny
w 10 kg opakowaniu.

MistrzBranzy.pl

103

Cream
stoisko 51
pawilon 5

Stoisko targowe z funkcją baru i sklepu piekarniczo-cukierniczego
Termo-olejowy piec wózkowy. Ze względu na swoją
niezawodność, uniwersalność oraz minimalną liczbę
pracowników wymaganych do obsługi urządzenia,
piec Daub Thermo Roll jest używany zarówno przez
małe oraz średnie zakłady rzemieślnicze, jak
i piekarnie produkujące na skalę przemysłową.
Chleby foremkowe, bułki a nawet ciasta są wypiekane w piecu Daub Thermo Roll.
Za piecem przemawia ekonomia wypieku oraz jego
szybkość przy załadunku i rozładunku.

Przewodnik Po nowościach targowych

Piec Wiesheu EBO 86

stoisko 15
pawilon 5

Tiger Pasta Bakels

Wiesheu Polska
stoisko 57

Piec Wiesheu model EBO 86 to doskonała technologia pieczenia w każdym rozmiarze. Nowe drzwi pieca
EBO z pozycją do czyszczenia, umożliwiają proste,
dwustronne czyszczenia drzwi pieca modułowego.

Bakels Polska
stoisko 52

pawilon 5

pawilon 5

POLKORN – pieczywo owsiano-sojowe

EcoTrade
stoisko 62
pawilon 5

Bogata mieszanka do wypieku bułeczek i paluchów
owsiano-sojowych. Zawiera dużą ilość grysu
sojowego, płatków owsianych, siemienia lnianego
i sezamu. Smakowite połączenie słodów (pszenny
i jęczmienny) z dobrymi gatunkami mąki jęczmiennej
i graham to rewelacyjna propozycja śniadaniowa.

stoisko 12
pawilon 5

wrzesień 2012

Prospona
stoisko 38
pawilon 5

Idealne jako owocowy dodatek do pralin i czekolad.
Produkt powstały z odpowiednio przygotowanych
i rozdrobnionych owoców, tworzących gęstą, mocno
skoncentrowaną masę. Widoczne i wyczuwalne
w smaku kawałki owoców nadają naturalną barwę
i aromat wyrobom lodziarskim i cukierniczym.
Produkt jest termostabilny – nie zmienia swoich
właściwości podczas zamrażania i zapiekania.

Zestaw krajalnica MHS + klipsiarka Hartmann EC101HS

Magorex

Mistrz Branży

Uniwersalna dekoracja piekarnicza.
Efektowny wygląd wyrobów – możliwość uzyskania
ciekawych wzorów w postaci popękanej skórki
„Chleb Tygrysi” i „Chleb Żyrafa” – dwie odmienne
receptury Bakels pozwalające uzyskać inny wygląd
wyrobów.
Szeroki wachlarz zastosowania – głównie do
pieczywa mieszanego i pszennego, do produkcji
chleba, bułek i bagietek.
Doskonałe wyroby – przyciągające uwagę i wzbogacone o dodatkowy smak Tiger Pasty.

Wsady owocowe

Stojak na Cupcake - 3 piętra

104

Promas

Stoisko targowe firmy "Promas" , składające się z baru
oraz sklepu piekarniczo-cukierniczego, jest wyjściem
naprzeciw najnowszym trendom we wzornictwie
przemysłowym jak i kolorystyce. Estetyka oraz walory
wizualne współgrają z oczekiwaną przez klientów
funkcją - miejsca odpoczynku z możliwością spożycia
lunchu, kawy z ciastem bądź pracy przy komputerze
w miłej atmosferze. O innowacyjności stoiska decydują
również zastosowane materiały oraz techniki wytworzenia.

Przewodnik Po nowościach targowych

Piec termo-olejowy Daub Thermo Roll

Wykonany w całości ze stali nierdzewnej, wysoki na
40 cm stojak, wykończony szlifem, umożliwiającym
łatwe utrzymanie powierzchni w czystości; szlif
gwarantuje, że odciski palców są mniej widoczne.
Na trzech piętrach posiada 21 otworów o średnicy
6 cm na bajeczne ciastka typu cupcake

Hert
stoisko 56, 56A
pawilon 5

Zestaw o wydajności 1200-1500 szt. chleba/h,
uwzględniający specyfikę polskich piekarni i wyrobów. Pokrojone pieczywo wkładane jest do worka
przez obsługę przy pomocy stołu rozdmuchowego
i zabierane automatycznie przez transporter do
odessania nadmiaru powietrza i zamknięcia klipsem
typu „clipband” z nadrukowaną datą.

MistrzBranzy.pl
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Aluminiowa forma okrągła

Aluminiowe blachy płaskie
40x30 gr.1,5mm

Automat Chłodniczo-Garowniczy Copro

xxxxxxxxxxxx

Automat garowniczo-chłodniczy Miwe GVA

Magorex

Magorex

Winkler Wachtel Polska

Geth

stoisko 12

stoisko 12

stoisko 89

stoisko 55

pawilon 5

pawilon 5

pawilon 5

pawilon 5

Automatyczna linia do
bułek kwadratowych
BackTech Square

Blachy bagietkowe
z powłoką Teflon®

Ciastka Owsiane

Columbus: Piece półkowe
palnikowe (gaz lub olej)

Eco LifE Mazury

Przyjazna Słodycz

wspiera Fundację „Mazurskim Dzieciom”

jakie Produkty Prezentują wystawcy

„Eco Life Mazury” to wydarzenie dla dzieci, które zostało zorganizowane przez Fundację Mazurskim Dzieciom. Impreza odbyła się w dniach 21-22 lipca 2012 r. w Domu Pracy Twórczej Polskiej Akademii Nauk
w Wierzbie. „Przyjazna Słodycz” też tam była!
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Geth

Technicoat

Uldo Polska

Winkler Wachtel Polska

stoisko 55

stoisko 27

stoisko 110

stoisko 89

pawilon 5

pawilon 5

pawilon 5

pawilon 5

Dozowniki i mieszacze wody

Formy z powłoką
teflonową do wypieku
chleba tostowego

Frużelina® owoce w żelu

Maszyna do produkcji
ciastek Domina i60 + CD

Teldream

Technicoat

Prospona

Intertech

stoisko 9

stoisko 27

stoisko 38

stoisko 79

pawilon 5

pawilon 5

pawilon 5

pawilon 5

Maszyna stołowa
do produkcji ciastek
Domina iTD

Miesiarka spiralna
z dzieżą wyjezdną

Multicut

Myjka MPP-350

Intertech

Masz Gliwice

Fritsch Polska

Metalbud

stoisko 79

stoisko 3

stoisko 90

stoisko 65

pawilon 5

pawilon 5

pawilon 5

pawilon 5

Rejestratory danych

Rollfix 600

Wytwornice lodu
łuskowego WL-1000

Zestaw do dekoracji
- owoce kandyzowane

Teldream

Fritsch Polska

Metalbud

Prospona

stoisko 9

stoisko 90

stoisko 65

stoisko 38

pawilon 5

pawilon 5

pawilon 5

pawilon 5
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Celem imprezy była edukacja
dzieci „na wesoło”, w duchu i pod
hasłem „Eco”. W ramach imprezy
odbyły się warsztaty fitness oraz zdrowego stylu życia, gry i zabawy w plenerze,
wycieczki, konkurs na projekt własnego
ubioru, a także specjalna atrakcja „Przyjaznej Słodyczy” – tort. Pod okiem Mistrzów
Cukiernictwa z Akademii Mistrza dzieci
stworzyły bajkowy tort, który ozdobiły
własnoręcznie
ulepionymi
figurkami
z masy cukrowej. Każde dziecko mogło
zabrać jedną ze swoich figurek do domu.
Wszyscy uczestnicy wydarzenia mieli
okazję spróbować łakoci Mistrzów Cukiernictwa, upieczonych na bazie przyjaznych
składników.
W Wierzbie nie zabrakło też gwiazd. Na
imprezie pojawili się m.in. Małgorzata
Pieńkowska, Maria Sadowska, Joanna
Koroniewska, Jola Słoma, Mirek Trymbulak,
Aleksandra Kobielak oraz Łukasz Jemioła.
„Eco Life Mazury” było również okazją, by
spotkać się z ekspertami Akademii Mistrza:
Martą Truskolawską, Jackiem Kryszeniem,
Jackiem Ziębą i Mieczysławem Chojnow-

fot.

a rchiwuM zt K ruszwica sa

Lepienie figurek z masy cukrowej w towarzystwie chłonnych wiedzy dzieci to jest dopiero
frajda. Na zdjęciu uśmiechnięta Marta Truskolawska i pogrążony w pracy Jacek Kryszeń (w
głębi po prawej).

skim – Mistrzem Świata w Cukiernictwie
i ambasadorem „Przyjaznej Słodyczy”.
„Przyjazna Słodycz” promuje ideę
świadomego odżywiania, pokazując, że
w wyrobach cukierniczych można również
znaleźć przyjazne składniki. Program ma

na celu budowanie świadomości mądrego
i zrównoważonego odżywiania zarówno
wśród rodziców, jak i dzieci. Właśnie
dlatego „Przyjazna Słodycz” aktywnie
uczestniczy w projektach prowadzonych
z myślą o najmłodszych.

Akademia Mistrza osłodziła wydarzenie dla dzieci „Eco Life Mazury”. Na zdjęciu po prawej mistrzowski tercet: Jacek Kryszeń, Marta Truskolawska oraz Mieczysław Chojnowski
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prosto z rynku
SmAki euroPy

Piec AXA STABiL
Parowo-rurowy piec AXA STABIL, dzięki nowym rozwiązaniom konstrukcyjnym, charakteryzuje się stabilnością termiczną oraz elastycznością
w uzyskiwaniu wysokich wskaźników wydajności produkcyjnej. Piec może stanowić
element piekarskiej linii technologicznej lub niezależnie jako wolno stojące urządzenie, uzupełnione jedynie o automatyczne urządzenie załadowcze.

AXA spol. s r.o.
Dlha 88
010 09 Zilina, Słowacja
tel. +421 41 516 67 68
fax +421 41 764 67 56
www.axa-zilina.sk

WProST do foremki
Uniwersalna dzielarka KRAS INTEGRAL do ciast
mieszanych i żytnich. Dostępna jest wersja specjalna
z 2 wymiennymi transporterami: praca w linii do chleba lub
automatyczne nakładanie kęsów do wszystkich rodzajów
foremek. Niezaprzeczalne zalety to: komputer z panelem
TOUCH SCREEN, programowanie receptur dla produktów,
praca z nieparzystymi i długimi foremkami, automatyczna
korekta wagi, motoreduktor w układzie napędu oraz
woluminator i kompensator ciśnienia.
Funkcjonalny i sprawdzony piec TECHNO ENERGY palnikowy albo elektryczny, do produkcji cukierniczej i piekarskiej.
Funkcje optymalizujące pracę, pełna diagnostyka oraz
komputer z panelem TOUCH SCREEN i portem USB do
zarządzania danymi ułatwiają kontrolę nad wypiekiem.
99 programów, w każdym
ITALMARCO Sp. z o.o.
10 faz wypiekowych, to
32-050 Skawina
pełne zarządzanie receptuul. Jagielnia 6
rami. Oszczędności uzyskiwane dzięki wymiennitel. 12 422 55 47
kowi ciepła nowej generacji, podwójnym szybom
fax 12 422 67 50
termorefleksyjnym oraz wielu innowacyjnym
www.italmarco.pl
funkcjom gwarantują zmniejszone zużycie energii.

Chleb Bawarski
Unikalna receptura
oparta jest na wyselekcjonowanych gatunkach
mąki żytniej, pszennej
i pełnoziarnistej
orkiszowej z dodatkiem
naturalnego słodu
żytniego i zakwasu orkiszowego. Korzenny smak i aromat zapewnia
przyprawa bawarska, czyli mieszanka kminku,
kolendry, anyżu oraz kminu rzymskiego. Chleb
jest wolny od emulgatorów, zawiera siemię
lniane, stanowi źródło wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych i witaminy E. Do jego
wyrobu używane są wyłącznie najwyższej
jakości surowce.

BLAchy z TrAdycjAmi

AuTomATyczne PAkoWAnie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
rynku piekarskiego i cukierniczego,
firma LEBO udoskonala
swoje produkty, tak, aby
służyły długo i były tanie
w eksploatacji. W tym roku wielkim uznaniem cieszą się
blachy aluminiowe wzmocnione prętem nierdzewnym
i formy do zapiekanek o nowym kształcie.
Firma LEBO to producent blach
piekarniczych z aluminium, wózków
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
do pieców wsadowych, obrotowych,
do chłodni i do transportu, a także
stołów, platform, stojaków itp.

PPHU Lebo
32-052 Radziszów
ul. Przemysłowa 9
tel./fax 12 275 12 18
tel. kom. 604 130 133
www.lebo.dei.pl

korzySTne LeASingoWAnie

Ciasto Cappucino
Ciasta z linii „soft”
dłużej zachowują
świeżość dzięki
użyciu ekskluzywnych
surowców, tj.: ekstraktu kawy naturalnej,
pełnotłustego mleka w proszku, doskonałej
jakości aromatu kaw wyselekcjonowanych
z kilkudziesięciu propozycji, naturalnego
aromatu słodkiej śmietanki muśniętej prawdziwą wanilią. Mieszanka jest łatwa i szybka w
przygotowaniu (miesza się tylko 2 min), a jej
zastosowanie jest różnorodne i wszechstronne.

CREDIN POLSKA Sp. z o.o.
55-050 Sobótka
ul. Czysta 6
tel. 71 316 21 24
fax 71 316 28 85
www.credin.pl

Nigdy wcześniej zakup miesiarek spiralnych nie był tak prosty. Od
teraz można skorzystać ze specjalnej oferty promocyjnej – całkowity
koszt leasingu jest na poziomie 106,5%.
Opłata wstępna: 0-45%.
Okres leasingu: 36-60 miesięcy.
Waluty umowy leasingu: PLN, EUR, CHF.
Możliwość wyboru pomiędzy stałą lub zmienną stopą procentową.
Atrakcyjne warunki ubezpieczenia.
Więcej informacji udzielają przedstawiciele MASZ Gliwice oraz przedstawicielka ORIX Polska SA: Agata Perczak, tel. 32 203 90 38, 500 001 012.

InternetowI zyskują u MAsz-A
wejdź na www.sklep.masz.gliwice.pl

FH MASZ Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Jana Śliwki 33
tel. 32 335 61 27
www.masz.gliwice.pl

Półautomat pakujący, typ 22 S,
jest urządzeniem
opracowanym dla
mniejszych linii produkcyjnych. Wydajność
16-20 kanapek/min
jest uzależniona od
sprawności i umiejętności operatora, który umieszcza
wykroje kartonowe z produktem w dwóch gniazdach
stołu obrotowego. Włączenie przycisku uruchamia
stół obrotowy, zaś opakowanie jest automatycznie
zamykane i zgrzewane. Półautomat dostarczany jest ze
stolikiem ze stali kwasoodpornej.
Automaty pakujące,
typ 412 S i 422 S, są
liniowymi automatami,
na których pobieranie
i formowanie kartonowych wykrojów
odbywa się automatycznie. Po ręcznym umieszczeniu produktu następuje
zamknięcie i zgrzanie opakowania. W zależności od
zastosowanego systemu przesuwu urządzenia te
zapewniają wydajność
60-120 opakowań/min.
System prostej wymiany
oprzyrządowania
TREPKO Sp. z o.o.
umożliwia szybkie
62-200 Gniezno
przestawienie maszyny
ul. Roosevelta 116
i pakowanie produktów
tel. 61 426 50 41
o różnych rozmiarach.
fax 61 426 50 68
www.trepko.com
r
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k
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a

Piorunujący efekT myciA
Energooszczędna i ekologiczna myjka Guggenberger przeznaczona jest do wózków
z pieca obrotowego, koszy i pozostałego osprzętu piekarskiego. Cykl wirowania,
poprzedzający płukanie, usuwa resztki brudnej wody z najbardziej newralgicznych
miejsc mytego sprzętu – dzięki temu zużycie wody do płukania jest niższe. Suszenie
mechaniczne, oparte na sile odśrodkowej obracającego się kosza, jest bardziej oszczędne
od termicznego. Dzięki temu osprzęt jest dobrze wysuszony, nieprzegrzany, gotowy do
bieżącego użycia, bez przestojów. Woda do mycia krąży w systemie zamkniętym i jest
filtrowana przed każdym użyciem. Czysta woda pobierana jest jedynie do cyklu płukania.
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P.P.H.U. GETH
30-383 Kraków
ul. Skośna 13
tel. 12 262 24 62
geth@geth.pl
www.geth.pl
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Przyjazna Słodycz

2 września w Radomiu po raz 14. Święto Chleba zorganizowano w Muzeum
Wsi Radomskiej. Na głównej scenie, na placu przy wiatrakach w radomskim
skansenie, odbyły się ważne uroczystości: wręczono najważniejsze odznaczenie
rzemieślnicze – Szablę Kilińskiego, którą w tym roku otrzymał radomski piekarz Władysław Stojak. Wyłoniono również zwycięzców konkursu „Dobry Chleb”, w którym wzięły
udział piekarnie z całej Polski.
Organizatorzy: Radomski Cech Piekarzy, Muzeum Wsi Radomskiej, Urząd Miasta
w Radomiu

fot.

fot. archiwum

B. Polakowska

c echu P iekarzy

w

r adomiu

fot.

A rchiwum Zt K rusZwicA

Słodki gigant

Święto Chleba Radom – Poznań – Lublin

Mistrz Branży

Jacek BaBicz /„ kurier l uBelski”
fot.
fot. archiwum

roBerta k rzyszczaka

9 września na Placu
Zamkowym w Lublinie
królowały
cebularze,
sękacze i oczywiście dobry chleb.
Piekarze
formowali
idealny
warkocz tworzący chałkę, natomiast najmłodsi do woli bawili
się ciastem. Ustanowiono rekord
na największy cebularz świata,
zakończony wielką degustacją.
Zabawa, przeplatana konkursami
dla dzieci i dorosłych, przy akompaniamencie orkiestry dętej,
kwartetu Los Bomberos i skrzypka Tomasza Dolskiego, trwała do
21.00. Dzień wcześniej odbyło
się Międzynarodowe Forum Piekarzy i Cukierników.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP Koło
„Region Lubelszczyzna”, Cech Rzemiosł Spożywczych przy Izbie
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.

fot.

A rchiwum c echu P iekArzy i cukierników PoznAń
fot.
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Chwila prawdy.
Prymas Polski abp
Józef Kowalczyk
osobiście rozpoczął
krojenie tortu

Jacek BaBicz /„ kurier l uBelski”

8 września Stary
Rynek w Poznaniu przeżył prawdziwe oblężenie miłośników pieczywa. Po mszy
św, którą poprowadził
kapelan Cechu Cukierników i Piekarzy Tadeusz
Magas,
przez
Rynek
przemaszerował
korowód na czele z Orkiestrą Dętą z Drezdenka. Władze miasta
częstowały poznaniaków chlebem wielkopolskich rzemieślników. Przez cały dzień można było zjeść chałki, precle, a także
najważniejszego „uczestnika” – rogala świętomarcińskiego.
Organizatorzy: Cech Cukierników i Piekarzy oraz Koło
Regionalne Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP
w Poznaniu.

Słodkie województwo, czyli dzieło cukierników z Akademii Mistrza. Moc wartościowych składników w ponad 500 kg

wrzesień 2012

Tort stworzyło 10
cukierników Akademii
Mistrza, nie licząc
Stefana Jakubskiego,
dyrektora Działu
Produktów Profesjonalnych ZT Kruszwicy
(pośrodku)

2 września podczas wojewódzkich dożynek
w Kruszwicy pojawił się gigantyczny tort. To jedna
z atrakcji, którą ZT Kruszwica, znany producent
tłuszczów roślinnych, przygotował specjalnie na tę okazję.
Przygotowanie tortu było jedną z odsłon promocji programu
„Przyjazna Słodycz” wśród konsumentów. W zrobienie tej gigantycznej słodyczy zaangażowało się 10 cukierników z Akademii
Mistrza pod wodzą Mistrza Świata w Cukiernictwie Mieczysława Chojnowskiego. Tort miał kształt mapy województwa
kujawsko-pomorskiego z zaznaczonymi granicami powiatów
i Wisłą oraz herbami województwa, metropolity gnieźnieńskiego
i Kruszwicy. Ważył bagatela 539 kg i mierzył 3 x 4 m, ale to, co
było w nim najistotniejszego, to przyjazne składniki, tj. orzechy, wiśnie, migdały oraz margaryna nieutwardzona PRIMA.
Dożynkowi goście i mieszkańcy Kruszwicy przekonali się
też, jak smakuje „Przyjazna Słodycz” tortu – po prezentacji słodki gigant został podzielony na 5 tysięcy kawałków
i rozdany.
r
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Akcesoria piekarnicze i cukiernicze
Blachy i wózki do wszystkich rodzajów pieców

P.P.H.U
Producent

Rok założenia - 1986

LEBO

Producent

P.P.H.U. Lebo
ul. Przemysłowa 9,
32-052 Radziszów
tel./fax 12 275 12 18,
tel. kom. 604 130 133
e-mail: lebo@blachpiek.pl
www.lebo.dei.pl
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fot. Endemol, producent programu „Polski turniej wypieków”

Program to polska wersja brytyjskiego hitu „The Great British
Bake Off”. Podczas 7 odcinków uczestnicy, amatorzy cukiernictwa, rywalizują ze sobą, samodzielnie
przygotowując ciasta i desery. Znajdą się wśród nich m.in. torty, serniki oraz mazurki. Aby wzbogacić formułę programu i przybliżyć widzom polskie regionalne słodkości, każdy odcinek odbywa się
w innej części Polski, a zdjęcia powstają w plenerze, w specjalnie przygotowanych namiotach. W
finałowym odcinku, do którego dotrze najlepsza trójka, wyłoniony zostanie Polski Mistrz Wypieków.

Świeży wymiar odpieku pieczywa
Podczas targów Polagra-Tech (7-11 października) firma GETH przygotuje wyspę tematyczną
„SKLEPY – świeży wymiar odpieku pieczywa”. Zaprezentuje tam nowoczesny system odroczonego wypieku MIWE smartproof. To właśnie tutaj dowiemy się o zaletach innowacyjnego rozwiązania, które wzmacnia walory smakowe i aromatyczne bez potrzeby stosowania polepszaczy. Zaletą
prezentowanej metody jest dostępność do produktu niemrożonego 24 h na dobę, wygoda pracy
w miejscu odpieku i bezpieczna logistyka.

Organizatorem Mistrzostw jest
Cech Cukierników i Piekarzy w
Poznaniu. Sponsorami imprezy
są firmy: Zeelandia, Młyny
Szczepanki.
Więcej informacji udziela:
podstarszy Cechu Cukierników
i Piekarzy w Poznaniu Piotr
Koperski, tel. 512 100 556,
e-mail: koperski@skrzynka.pl

To nie pierwszy raz, kiedy Szymon Konkol
ponownie wyprzedził system oświaty. Najpierw
opracował Almanach Piekarsko-Cukierniczy
(multimedialne kompendium wiedzy), założy
platformę e-learningową, która umożliwia
wszystkim zainteresowanym naukę i sprawdzenie wiedzy teoretycznej zawartej w Almanachu
(platforma jest dostępna również na www.
MistrzBranzy.pl), a teraz wdrożył cyfrową
szkołę, nie czekając na Ministerstwo Oświaty.
Tym samym Szymon Konkol zapoczątkował
swój nowy projekt „New Model School”.

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

Miesiarka WV Wendelkneter
NOWOCZESNY SYSTEM MIESIENIA
przeciwny kierunek
obrotu mieszadeł

Najważniejsze, że bez wsparcia firmy AI SOLUTION z Raciborza, producenta Receptora
(przyp. red. o nowoczesnej wadze czytaj na s. 66), pomysł nadal byłby w powijakach.
– Nie trzeba mnie było długo namawiać do udziału w tym projekcie – opowiada Tomasz
Kostka, szef teamu informatyków i konstruktorów z firmy AI SOLUTION. Jestem za
cyfryzacją szkół, bo dzięki temu nauka jest naprawdę fajna. Młodzi ludzi bardzo szybko
łapią nowinki techniczne i dla nich Internet czy komputery są czymś naturalnym. Podoba mi się również entuzjazm i pomysłowość Szymona Konkola – gdyby nie jego wizja
cyfrowej szkoły, która jest konsekwencją opracowania pierwszego e-podręcznika dla
branży piekarsko-cukierniczej, nadal byśmy tylko mówili o cyfrowej szkole. Cieszę się,
że Szymon zaproponował nam taką współpracę. Myślę, że to dopiero początek szerszej
współpracy – dodał Tomasz Kostka.

szybkie i intensywne
miesienie przy 1-2%
wzroście wydajności
idealna dla dużych
rzemieślniczych oraz
przemysłowych piekarni

Miesiarka SPVW
z narzędziami wymiennymi
SYSTEM MULTIFUNKCJONALNY

Jak się dowiedzieliśmy, firma Savpol – dostawca dla branży piekarsko-cukierniczej oraz
lodziarskiej – postanowiła również włączyć się w ten projekt i wesprzeć rozbudowę
mobilnego Almanachu.

do ubijania dużych
ilości mas cukierniczych
i do miesiania ciast

IX edycja Dni Otwartych Polmarkus – Jesień 2012

wymienne narzędzia
(kilka rodzajów rózg,
liść oraz spirala)

23-24 października br. w siedzibie firmy Polmarkus odbędą się jesienne Dni Otwarte,
czyli połączenie minitargów z ciekawym programem seminarium.

• 48 wystawców • najnowsze trendy i nowości rynkowe
• promocje pakietowe i cenowe • bogaty program seminarium
W programie seminarium:
– Ekonomiczne aspekty zarządzania własną piekarnią/cukiernią
– Biznes rodzinny i jego przyszłość
– Pieczywo w sieci, czyli dlaczego warto być w Internecie?
Polmarkus Sp. z o.o.
44-120 Pyskowice, ul. Wyszyńskiego 62, tel. +48 32 301 91 00, biuro@polmarkus.com.pl

P.P.H.U. "GETH"
30-383 KRAKÓW,
ul. Skośna 16
tel. 12 262-24-62, tel./fax 12 262-04-79
tel. kom. 506 104 541, 506 104 542, 506 104 549.
Region Pomorze 519 141 015
geth@geth.pl www.geth.pl
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Odwiedź pawilon 9, stoisko 43

Ogłoszenie wyników połączone
z bankietem zaplanowano na
wieczór (19.00-1.00).

cicha praca - hydrauliczne
szczęki blokowania dzieży

a

Od października będzie można oglądać program „Polski
turniej wypieków” w kanale TLC. Obok gospodarzy programu, Marty Gessler i Piotra Gąsowskiego, zobaczymy polskich
mistrzów cukiernictwa w roli jurorów – Bożenę Sikoń, szefa
Pracowni Cukierniczej tortownia.pl, oraz Tomasza Dekera,
współwłaściciela sieci cukierni T. Deker Patissier&Chocolatier.

10 września br. na Śląsku pojawiła się mobilna szkoła cyfrowa. 10 tabletów (przenośnych komputerów osobistych) jeździ z nauczycielem zawodu Szymonem Konkolem na
zajęcia do szkół zawodowych w Jastrzębiu Zdroju, Żorach oraz Rybniku.

m

z Bożeną Sikoń i Tomaszem Dekerem

Jak zapowiadają organizatorzy,
mistrzostwa będę przebiegać
zgodnie z harmonogramem
znanym od lat. Trening
zaplanowano na piątek w
godz. 20.00-22.00, natomiast
zawody ruszą w sobotę już o
godz. 10.00. Przez 4 godziny
zawodnicy będą rywalizować
w 3 kategoriach: • kobiety •
mężczyźni • młodzież do lat 16.

Miesiarka spiralna SPV:
(dzieża stała i wyjezdna)
UNIWERSALNY SYSTEM MIESIENIA

a

„Polski turniej wypieków”

19-21 października br. w SkyTower we Wrocławiu piekarze
i cukiernicy z całej Polski
wystartują w IX Mistrzostwach
Polski Piekarzy i Cukierników
w Bowlingu. Jurorem będzie
mistrz Polski w bowlingu
Tomasz Janicki.

Na Górnym Śląsku działa pierwsza
cyfrowa szkoła zawodowa

l

Wielkopolski rzemieślnik to świetny organizator lub współorganizator wielu imprez dla
cukierników i piekarzy, charytatywnych oraz o charakterze sportowym. Od wielu lat organizuje
poznańskie Święto Chleba, aktywnie działa na rzecz rozpowszechniania Rogala Świętomarcińskiego jako produktu regionalnego. Co roku organizuje Mistrzostwa Polski Piekarzy i
Cukierników w Bowlingu. Sport to pasja Piotra Koperskiego, którą skutecznie wdraża również w
swojej działalności społecznej. W 2011 r. zorganizował turniej piłki nożnej dla młodzieży szkół
podstawowych w ramach akcji Zima w Mieście Arena 2011, uczestniczył w przygotowaniach
Rajdu Wielkiego Serca na rzecz dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Doskonale
sprawdza się jako trener i koordynator naszego mistrzowskiego duetu piekarzy, Wiesława Kuci
oraz Przemka Koperskiego. Na co dzień pełni funkcję podstarszego Cechu Cukierników
i Piekarzy w Poznaniu, jest też członkiem Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom.
fot. Z archiwum Piotra Koperskiego

IX Mistrzostwa
Polski Piekarzy
i Cukierników
w Bowlingu

synonim najlepszej marki
i wieloletniej trwałości
światowa klasa i bezawaryjność
ponad 125-letnia tradycja

k

23 sierpnia br. w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim odznaczono wybitnych Wielkopolan. Wśród nich nie zabrakło znanego
cukiernika i piekarza Piotra Koperskiego, który
otrzymał Złoty Krzyż Zasługi w dowód uznania
za działalność na rzecz polskiego rzemiosła,
województwa wielkopolskiego i Polski.

MIESIARKI

e

Złoty Krzyż Zasługi dla Piotra Koperskiego

xxxxxxxxxxxx
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Obwarzanki pod pełną kontrolą
– Nie tylko nazwa, ale także kształt
tradycyjnego krakowskiego obwarzanka podlegają ochronie – przypominają
urzędnicy IJHARS w piśmie, które
trafiło do małopolskich piekarzy
na początku września. Prawo do
produkowania obwarzanka ma jedynie
5 z nich.
Ponieważ na rynku wciąż można kupić produkty łudząco podobne do
obwarzanków, które wprowadzają konsumenta w błąd, inspektorzy
postanowili sprawdzać sposób wytwarzania obwarzanków i ich kształt.
Zapowiadają kary. Piekarze z certyfikatami nie boją się kontroli. Według
nich, cała akcja ma wyeliminować produkty większe i robione maszynowo. Inni rzemieślnicy podejrzewają, że Wojewódzka Inspekcja Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych uaktywnia się ze względu na
plany łączenia instytucji kontroli. – Teraz te instytucje będą udowadniać, że są niezbędne i będą to robić kosztem przedsiębiorców – mówi
Kazimierz Czekaj, szef Jurajskiej Izby Gospodarczej, w krakowskim
„Dzienniku Polskim”.

Pod takim hasłem odbyły się spotkania (5-6 września br.) w siedzibie
firmy Hert. Jak pokazała frekwencja,
temat sklepów piekarniczo-cukierniczych, koncepcji ich wyposażenia,
nowych pomysłów na pozyskanie
odbiorców jest tematem aktualnym
i cieszącym się rosnącym zainteresowaniem. Licznie przybyli uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z
koncepcją sprzedaży świeżych kanapek Croust’wich, technologią produkcji
pieczywa kanapkowego (na bazie mieszanek firmy Credin), jak również
wysłuchać wykładów nt. zagadnień tworzenia lokalnych sieci sprzedaży.

Jarek Magiera,

Make up

o lga k aMińska

Wikipedia

Czas na kanapki w twoim sklepie

Aleksandra Sowa i Mariusz
Górecki przygotowują się do
Mistrzostw Świata Młodych
Cukierników 2012. W listopadzie br. w Sao Paulo w Brazylii
przyjdzie im się zmierzyć ze
światową czołówką, a także
sprostać pokładanym w nich
nadziejom.

Aleksandra Sowa przygotowuje się w rodzinnej Cukierni Sowa w Bydgoszczy pod
okiem mistrza Pawła Małeckiego. Niespełna 18-letni
Mariusz Górecki szlifuje
formę w Wielkopolsce pod
fachowym okiem mistrzów
Pawła Mieszały oraz Michała Doroszkiewicza.
W Brazylii każdy z uczestników wystartuje indywidualnie – w ciągu dwóch dni (po 8 godzin) zawodnik
musi przygotować samodzielnie eksponat dekoracyjny
z karmelu, czekolady itp., tort, lody, praliny, deser na
talerzu oraz figurki marcepanowe. Uzyskać można
maksymalnie 320 punktów, które będą sumą ocen
za smak, wygląd, jakość wykonania, innowacyjność,
technologię pracy, higienę oraz czystość. Zgodnie
z regulaminem w mistrzostwach mogą brać udział
zawodnicy, którzy nie przekroczyli 25. roku życia.

Więcej zdjęć na www.facebook.com/firmahert
lub www.MistrzBranzy.pl

7-8 października, w przestrzeni Forum Cukiernictwa
i Piekarstwa (Polagra-Tech), na własne oczy będzie
można zobaczyć prace konkursowe Aleksandry
i Mariusza!

Margita – menu bez glutenu

Organizatorzy Forum Cukiernictwa i Piekarstwa:

W Warszawie działa pierwsza w Polsce bezglutenowa piekarnio-cukiernia – Margita. Oferta
jest dostosowana w pełni do osób na diecie
bezglutenowej, bezmlecznej i bezjajecznej.
Chleb bezglutenowy (500 g) kosztuje 10 zł,
bułeczki smakowe na ostro, słodko i z ziołami
– 1,50 zł za sztukę. Oprócz pieczywa w nietypowej piekarni można kupić
także bezglutenowe ciasto drożdżowe z owocami.
Piekarnio-cukiernia Margita przystąpiła do Programu Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej „Menu bez glutenu”.
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Czekając na Mistrzostwa Świata
Młodych Cukierników w Brazylii

fot.

fot. źródło

lub zapytaj przedstawiciela o bezpłatne wydanie MB
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5M HURTOWNIA
Rybnik, ul.Golejowska 29
tel. 32 43 96 221

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

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

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

oddział y:
częstochowa,
ul. taRtakowa 32/40,
tel. 34 361 42 92
wRocł aw,
ul. GRabiszyńska 231 eF,
tel. 692 15 39 46
BARTEX
częstochowa, ul. Żyzna 58,
tel. 34 362 07 95

FORUM PROMOCJI PIECZYWA
Przeczytaj, co myślą inni piekarze czy właściciele
piekarni z całej Polski i włącz się do dyskusji…
Wejdź na www.MistrzBranzy.pl, w wyszukiwarce
wpisz hasło "Promować pieczywo czy nie?"
Czytaj i komentuj!
Twój głos jest bardzo ważny.

Bayard
choRzów, ul. józeFa lompy 13,
tel. 32 241 65 13
BMS-G
wieliczka, pawlikowice 78
tel. 12 288 16 60
oddział :
taRnów, ul. skRzyszowska 7
tel. 14 620 16 50
CentruM PolSka
tuliszków, oGoRzelczyn 1a,
tel. 63 280 39 00

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

Merkur 09
waRszawa, ul. annopol 4a bud. F,
tel. 22 675 26 30
oddział y
kielce, ul. domaszowska 85,
tel. 41 368 54 29
lublin, ul. steFczyka 30,
tel. 81 740 81 23
sieRadz, al. pokoju 10,
tel./Fax 43 822 30 94

PZ euGeniuSZ SMoliŃSki
Gł oGów, ul. sikoRskieGo 48c,
tel. 76 726 58 96
Siek
Radom, ul. kielecka 116e,
tel. 48 369 95 55
oddział :
busko zdRój,
ul. bohateRów w-awy 126,
tel./Fax 41 370 81 29

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

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

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

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

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

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

PolMarkuS
pyskowice, ul. wyszyńskieGo 62,
tel. 32 301 91 00
oddział y:
wRocł aw, ul. Gieł dowa 12,
tel. 71 363 55 66
kRaków, ul. saska 27,
tel. 12 442 00 00

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

TECH MAT
bydGoszcz, ul. szajnochy 3/5,
tel. 52 342 60 50
oddział y:
chojnice, ul. skł adowa 8,
tel. 52 397 65 34
wł ocł awek, ul. okRzei 59,
tel. 54 232 54 12
pRuszcz Gdański,
ul. pRzemysł owa 3,
tel. 58 773 02 15
olsztynek, ul. pionieRów 9,
tel. 89 523 58 63
ZIARNEX '93
waRszawa, ul. cyklamenów 10,
tel. 22 872 44 44
oddział y:
waRszawa, ul. saska 64,
tel./Fax 22 617 35 95
Biał ysToK, ul. leŚna 1d,
kom. 604 50 29 33
pł ock, ul. taRGowa 1,
tel./Fax 24 366 85 85
siedlce, ul. budowlana 3a,
tel./Fax 25 633 45 23
suwał ki, ul. pRzytoRowa 19,
tel./Fax. 87 565 37 34

