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D ziś pieczywo bardziej niż kiedyś potrzebuje 
promocji! W mądrej, atrakcyjnej formie, trafiającej 
w gusta i emocje odbiorców, potencjalnych 
konsumentów. Promocji długofalowej, 
przemyślanej, wprowadzającej czytelną,  
a nade wszystko chwytliwą narrację. Budującej 
wizerunek chleba jako produktu tradycyjnego, ale 
i nowoczesnego, powszedniego, ale i modnego. 
Spełniającego wymagania starszych konsumentów 
i nie stroniącego od konsumentów młodych.
Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. O potrzebie 
promocji pieczywa przekonywać piekarzy nie 
trzeba. Wiedzą to sami, obserwując i odczuwając 
we własnych kieszeniach spadek spożycia jednego  

z podstawowych produktów spożywczych.
 Przełom lata i jesieni to czas licznych Świąt Chleba. Jak Polska długa i szeroka 
organizowane są  festyny i pikniki. Na stragany trafiają pięknie wypieczone, pachnące 
bochenki. Klienci ochoczo sięgają po darmowe kromki, degustują próbki, delektują się ich 
smakiem. Po czym wracają do codzienności i coraz rzadziej decydują się na odwiedziny 
w pobliskiej piekarni, coraz mniej pieniędzy w niej wydają. Wychwalając rzemieślnicze 
wyroby, zakupy najczęściej robią w super- i hipermarketach. Wtłoczona w promocyjną 
machinę para idzie w przysłowiowy gwizdek i nie przekłada się na zamierzony efekt. 
Oznacza to, że tego typu działania chyba nie do końca są trafione.
 Obserwując polski rynek, można odnieść wrażenie, że brakuje na nim wspólnych 
działań, kumulacji środków pozwalającej na uzyskanie efektu synergii. Bo przecież 
niezależnych akcji nie brakuje, pieniądze wydawane są przez różne ośrodki, teoretycznie 
coś się dzieje. A to fundusz promuje przetwory zbożowe, a to ministerstwo dokłada się 
do produktów z takim czy innym znakiem. Jednak działania te są rozproszone i przez 
to symboliczne. Nie ma jednego, zmasowanego potężnego uderzenia, wzorowanego 
chociażby na akcji „Pij mleko – będziesz wielki”. Nie ma znanych twarzy przekonujących 
Polaków, że tradycyjny polski chleb może być nie tylko zdrowy i smaczny, ale także... modny.
 Doczekaliśmy czasów, w których każdy produkt musi być promowany. Dlatego 
warto nagłaśniać wszystkie okazje, które służą reklamie pieczywa. Bez niej trudno będzie 
zahamować spadek spożycia pieczywa i walczyć z fałszywymi stereotypami. Rozproszone 
działania zmarnują jednak pieniądze. Pora, by dogadać się w tej istotnej kwestii. 
Bez porozumienia piekarzy, młynarzy, a także rolników i ministerialnych urzędników 
pozostaną tylko działania pozorne. 

Wydawca oraz Zespół Redakcyjny

Porozumienie dla promocji

OD REDAKCJI
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Recenzowana już na naszych łamach interesująca książka 
zatytułowana „Historia o chlebie i piekarzach radomskich” 
trafiła do rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 
Okazja do przekazania książki nadarzyła się podczas dożynek 
prezydenckich, które pod koniec września odbyły się w Spale. 
Uroczystości towarzyszyła wystawa polskiej żywności, wśród 
której nie mogło zabraknąć pieczywa. „Historię o chlebie....” 
przekazał prezydenckiej parze pomysłodawca i autor tej 
publikacji –  radomski piekarz Jarosław Gajda. Oczywiście, 
zgodnie z tradycją Anna i Bronisław Komorowscy od 
starostów dożynek otrzymali także chleb wypieczony z ziaren 
z tegorocznych zbiorów. Prezydent Komorowski odebrał 
chleb, obiecując symbolicznie, że będzie sprawiedliwie 
dzielony i dla nikogo go nie zabraknie.

Z dedykacją 
dla prezydenta

Magnat 
nagrodzony

4 września w Muzeum Wsi 
Radomskiej odbył się XIII Dzień 
Chleba. Podczas imprezy zostały 
ogłoszone wyniki ogólnopolskiego 
konkursu „Dobry Chleb”, któremu 
patronowała minister zdrowia Ewa 
Kopacz.
Pierwsze miejsce zajął chleb Magnat z 
warszawskiej Piekarni-Cukierni Putka. 
Jest to chleb na naturalnym zakwasie 
żytnim prowadzonym metodą 
tradycyjną, wielofazową. Chleb 
produkowany jest w 100 proc. z mąki 
żytniej, wody, słonecznika, serwatki, 
dyni, ekstraktu słodu, soli oraz drożdży 
płynnych.
Kolejne miejsca odpowiednio zdobyły: 
chleb Litwin z Piekarni-Cukierni 
Grzybki z Warszawy oraz chleb Wiejski 
z piekarni Fogiel & Fogiel z Radomia.
Nagrody ministra zdrowia wręczyła 
Ewa Kopacz. – Chyba teraz każdy 
wie, że nie ma tak dobrego chleba jak 
polski – podsumowała konkurs pani 
minister.
Laureatom serdecznie gratulujemy

Obrazy uczestników warsztatów zatytułowanych „Malować 
każdy może 2011” można oglądać w Królewskiej Cukierni 
Wilanowskiej. To doskonały i wart upowszechnienia pomysł 
na atrakcyjną promocję lokalu.
Od czterech lat w trakcie wakacji na terenie Muzeum 
Pałacu w Wilanowie odbywają się cieszące się ogromną 
popularnością warsztaty malarskie „Malować każdy może“. 
Celem projektu jest zainteresowanie mieszkańców Warszawy 
oraz turystów odwiedzających Ogrody i Muzeum Pałacu w 
Wilanowie pięknem krajobrazu i architektury historycznej 
oraz umożliwienie darmowej nauki malowania wszystkim 
tym, którzy mają potrzebę tworzenia.

W trzy pierwsze weekendy lipca tego roku roku grupa 
studentów Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa i Warszawy 
oraz uczniów Liceum Plastycznego z Bydgoszczy i Zamościa, 
prowadziła naukę malowania dla zainteresowanych gości 
Muzeum Pałacu w Wilanowie. Pomiędzy weekendami młodzi 
artyści malowali swoje obrazy, których inspiracją był zespół 
pałacowy.
Prace przez nich namalowane zostały pokazane na 
wystawie w Królewskiej Cukierni Wilanowskiej. Obraz 
można zobaczyć również na stronie internetowej: www.
wilanow-palac.pl.
Pomysł konkursu wart jest udanego naśladownictwa.

Malarstwo w cukierni

Zbliżające się chłody, jesień, zima to pory, kiedy konsumenci 
chętnie sięgają po czekoladę w każdym wydaniu. Także tę do 
picia, rozgrzewająca, aromatyczną i poprawiającą nastrój, gdy 
pogoda sprzyja chandrze.
Jedną z ulubionych czekolad konsumentów jest GOLDEN 
CIOC – płynna, gęsta czekolada gotowa do bezpośredniego 
spożycia. Do jej produkcji wykorzystuje się kakao najwyższej 
jakości oraz prawdziwą, ciemną czekoladę.
Dostępna jest w wygodnych kartonowych opakowaniach 
Tetrapak o pojemności 1 l – wystarczy otworzyć kartonik 
GOLDEN CIOC i wlać ją do filiżanki. Można także podgrzać 
czekoladę w kuchence mikrofalowej lub wykorzystując 
gorącą parę z ekspresu do kawy w taki sposób, aby 
odpowiednio podgrzać napój, ale nie doprowadzić go 
do wrzenia. Czekolada podgrzewana w eleganckich 
czekoladziarkach uzupełnia asortyment i ozdabia wnętrze 
niejednego lokalu.
Smak GOLDEN CIOC można także wzbogacić dodatkiem 
rumu, koniaku, kawy, kokosu, mięty, pomarańczy, chilli, 
pieprzu oraz innych aromatów, aby w ten sposób uzyskać 

własną, niepowtarzalną recepturę. GOLDEN CIOC idealnie 
nadaje się do przygotowania deserów czekoladowych z 
dodatkiem biszkoptów i świeżych owoców, jako dip do 
owoców i ciast oraz do serwowania wyśmienitych napojów 
czekoladowych z dodatkiem bitej śmietany.

Złota czekolada na jesień
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PRODUCENT PRZYCZEP 
I POJAZDÓW SPECJALNYCH

Ponad 65 lat doświadczeń w produkcji mobilnych punktów 
sprzedaży pozwala nam na dostosowanie Państwa 
mobilnego punktu sprzedaży do najwyższych wymagań
i nowoczesnych standardów.
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.
Wszystkie nasze pojazdy dostosowane są do norm 
obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej oraz mają 
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
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KRÓTKO I NA TEMAT

Festiwal Tortów Kreatywnych 
już za chwilę
Galeria Krakowska, Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy 
i Cukierników oraz Studio 2 Biuro Promocji 16 października 
br. organizują Festiwal Tortów Kreatywnych. Impreza, której 
patronuje magazyn „W Piekarni, W Cukierni” , odbędzie się w 
Galerii Krakowskiej z okazji jej piątych urodzin. Podczas festiwalu 
przeprowadzimy konkurs na najbardziej kreatywny tort urodzinowy 
o wymiarach 40 x 60 x 65 cm. Laureata wyłoni profesjonalne jury. 
Główną nagrodą w konkursie będzie lada chłodnicza cukiernicza 
wartości 5 tys. zł ufundowana przez ES SYSTEM w Wolbromia.
Udział w festiwalu i konkursie jest bezpłatny. Liczba uczestników 
ograniczona jest do 12 stanowisk. Na czas ekspozycji prac 
konkursowych organizator zapewnia lady chłodniczo-
-wystawiennicze.

Informacji udziela: 
Wojciech Wysowski, tel. 506.198.845, e-mail: wojtek@studio2.pl

Regulamin konkursu na www.studio2.pl

Na festiwal zapraszamy cukierników, kucharzy,  osoby 
reprezentujące lokale gastronomiczne, hotele z terenu 
województwa małopolskiego.

NAGRODA GŁÓWNA

Podatek tłuszczowy w Danii
Jak donosi PAP, w Danii od tego weekendu obowiązuje „podatek tłuszczowy”, którego wysokość jest 
uzależniona od zawartości niezdrowych tłuszczów nasyconych w produkcie. Władze tłumaczą, że chcą 
w ten sposób walczyć ze szkodliwymi nawykami żywieniowymi Duńczyków. Wysokość podatku to 16 koron 
(ok. 2,9 dolara) na każdy kilogram tłuszczów nasyconych w produkcie. Dyrektor ds. żywności w duńskiej 
konfederacji przemysłu Ole Linnet Juul szacuje, że podatek podniesie cenę hamburgera o równowartość ok. 
0,15 dolara, a małego opakowania masła o 0,40 dolara. Według niego Dania jest pierwszym krajem świata, 
który podatkami walczy z tłustym jedzeniem. W marcu propozycja nałożenia podatku uzyskała poparcie 
znacznej większości w duńskim parlamencie. Argumentowano, że taki krok pozwoli zwiększyć spodziewaną 
długość życia Duńczyków. Warto dodać, że od 1 września na Węgrzech obowiązuje „podatek chipsowy” od 
żywności i napojów o wysokiej zawartości cukru, soli, węglowodanów oraz kofeiny. 

Lawendowe spełnienie wygrało
Hort-Cafe z Łodzi nagrodzony za tort „Lawendowe spełnienie” w konkursie 
„Aparat za jedno zdjęcie”! Wyróżnienie dla Cukierni Michaś! Jury przyznało 
nagrodę dwuosobowemu zespołowi z Hort-Cafe – panom Lesławowi 
Kińskiemu oraz Dariuszowi Jakubczykowi. Zwycięski tort weselny został 
przygotowany dla 180 osób. Każde piętro zostało przygotowane w 
innym smaku. Jak tłumaczy pani Anna Krawceniuk, właścicielka Hort-
-Cafe, wszystkie torty produkowane w jej zakładzie powstają z pasji do 
wykonywanego zawodu. Dlatego mają doskonały smak i wygląd. Poziom był 
bardzo wyrównany, dlatego jury zdecydowało dodatkowo wyróżnić Marcina 
Sikorskiego za tort „Owocowa pokusa” oraz Adama Jagodę za „Gorące serca” 
z Cukierni Michaś. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Przypominamy, 
że przed nami ostatni już, wrześniowy etap. Zachęcamy do zgłaszania 
wykonanych przez cukierników tortów ślubnych.
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Spaliła się  „Pasieka” w Chicago
W poniedziałek rano 12 września br. strażacy zostali wezwani do pożaru piekarni  „Pasieka” w Avondale – polskiej dzielnicy w Chicago. Nie odnotowano żadnych ofiar  

i nikt nie został ranny, ale straty są znaczne. Pożar przez ponad cztery godziny gasiło 150 strażaków. Właściciel jeszcze nie zdecydował, czy odbuduje piekarnię. W rozmowie 
z ProgressForPoland.com powiedział tylko, że najpierw czeka na ustalenie przyczyny, wizytę inspektorów miejskich i ubezpieczyciela.Budynek piekarni „Pasieka” był 

przystankiem na trasie wycieczek organizowanych przez Northwest Chicago Historical Society po historycznych miejscach, w tym po Avondale. Zakład działał od 75 lat. Od 
lat 30. XX wieku  „Pasieka”  była częścią krajobrazu Avondale. Miejsce to odwiedziła m.in. Hillary Clinton. Budynek nie był zabytkiem, ale był częścią tej dzielnicy, ważnym 

punktem na architektonicznej mapie Chicago. Jacob Kaplan z Forgotten Chicago podkreśla, że front piekarni wykonany był w stylu art deco. 
Źródło: www.progressforpoland.com

W ostatnich dniach września w ramach Małej Akademii Mistrzostwa Zawodowego, 
przy współpracy z firmami Malmon, Böcker oraz Savpol zorganizowane zostały 
warsztaty technologiczne dla uczniów szkolących się w zawodach cukiernik i piekarz. 
Tematyka warsztatów obejmowała procesy mikrobiologiczne i biochemiczne 
zachodzące podczas produkcji pieczywa oraz zastosowanie drożdży i kwasów 
piekarskich w produkcji cukierniczej i piekarskiej. W cyklu szkoleń wzięło udział 
20 uczestników ze szkół w Rybniku, Żorach, Jastrzębiu-Zdroju i Katowicach. 
Warsztaty składały się z trzech etapów: szkolenia, ćwiczeń praktycznych oraz części 
konkursowej.
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznani zostali ze specyfiką procesów zachodzących 
podczas ukwaszania i fermentacji ciast żytnich i pszennych. Zajęcia teoretyczne 
i ćwiczenia praktyczne przeprowadził Radosław Malmon. Kolejnym etapem 
szkolenia było utrwalenie zdobytych umiejętności i przećwiczenie poznanych 
technik z zastosowaniem udostępnionych próbek surowców. Ta część zajęć odbyła 
się indywidualnie na terenie zakładów, w których uczniowie mają praktyki, pod 
nadzorem mistrzów prowadzących. Podsumowaniem warsztatów był egzamin 
kompetencji, który odbył się w formie konkursu.

Zadaniem uczestników było wykonanie wyrobów na bazie ciast pszennych i żytnich 
o dowolnej formie i tematyce z zastosowaniem surowców udostępnionych przez 
organizatorów. Ocenie podlegał wybór asortymentu, techniki wykonania, sposób 
dekoracji oraz przygotowana wystawka.
Prace uczniów oceniali: Radosław Malmon, Piotr Burzawa z Piekarni Wocławek 
oraz Szymon Wolański reprezentujący firmę Savpol. Jurorzy bardzo wysoko ocenili 
przygotowane prace, a najlepsze z nich wyróżnili nagrodami.

Ministerstwo Finansów informuje, że co trzeci właściciel piekarni zaniżał wielkość 
produkcji i sprzedaży pieczywa.
Ministerstwo Finansów i Urzędy Kontroli Skarbowej przez I półrocze 2011 r. baczniej 
przyglądały się przedsiębiorstwom piekarniczym. Sprawdzano rozliczenia piekarzy 
z 2007 i 2008 r. Skontrolowano łącznie 37 podmiotów i u ponad połowy wykryto 
nieprawidłowości podatkowe.
Jak się okazuje, piekarze wykazywali zaledwie jedną czwartą swoich 
dochodów. Łączne zaniżenie wyniosło 4351 tys. zł. Wynika z tego, że 

dochód ten jest o 444 proc. wyższy niż kwoty deklarowane przez samych 
przedsiębiorców. Oznacza to, że średni zysk piekarza to ok. 12,3 proc., 
podczas gdy przez ostatnie lata wykazywano zaledwie 2,4 proc. Teraz 
ukrywającym dochody grozi wszczęcie postępowania karno-skarbowego 
i skierowanie przeciwko nim aktów oskarżenia do sądów rejonowych. 
Możliwa najwyższa kara za przestępstwo skarbowe zapisana w prawie może 
wynieść nawet 13,3 mln zł grzywny.
Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”

Piekarz w szarej strefie

O drożdżach i kwasach

FO
T.

 E
W

A
 M

A
LC

H
ER



9

GRZEGORZ OLMA

Tursko to niewielka wieś  
w gminie Gołuchów w wo-
jewództwie wielkopolskim. 
Do maleńkiej piekarni Woj-

ciech (dwóch pracowników produk-
cyjnych) prowadzonej przez Genowe-
fę i Czesława Szymoniaków w samym 
środku kampanii wyborczej dotarł szef 
opozycyjnej partii. Fotografie polityka 
na tle świeżo wypieczonych bochen-
ków i z chlebem w dłoniach obiegły 
wszystkie media. Jarosław Kaczyński 
w ten sposób starał się pozyskać wy-
borców pośród właścicieli mikrofirm  
i małych przedsiębiorstw.

Na zaaranżowanej przed piekarnią 
minikonferencji prasowej Jarosław 
Kaczyński deklarował, że  potrzebne 
są odważne decyzje, by pomóc małym  
i średnim firmom. – Wielkie przedsię-
biorstwa czy sieci handlowe działające 
w Polsce stosują nieuczciwą konkuren-

cję, sprzedając pieczywo po zaniżo-
nych cenach. My te sprawy unormuje-
my. Tak jak zrobili to Węgrzy, którzy 
wprowadzili podatek obrotowy dla 
wielkich marketów i zahamowali ope-
rację wyprowadzania z kraju pieniędzy 
i rujnowania małych i średnich przed-
siębiorstw – zapewniał polityk. Zade-
klarował także gotowość zmniejszenia 
z 15 do 6 liczby inspekcji, które obec-
nie mogą kontrolować małe firmy.

Czesław Szymoniak, właściciel 
piekarni, sam także ubiegał się o man-
dat poselski, kandydując z listy Prawa 
i Sprawiedliwości. W rozmowie z sze-
fem partii zwracał uwagę na na rosną-
ce koszty produkcji, wysokie koszty 
zatrudnienia i problemy związane ze 
szkolnictwem zawodowym.

Wizyta Jarosław Kaczyńskiego  
w wielkopolskiej piekarni miała, jak 
się okazało, dłuższy żywot niż jed-
nodniowy news. Otóż, jak widać na 
fotografiach, znanego polityka za-

pomniano w piekarni wyposażyć  
w odzież ochronną, czyli biały fartuch. 
Nieczuły na wymogi kampanii wybor-
czej i oczekiwania mediów inspektor 
sanitarny w pobliskim Pleszewie uka-
rał właściciela piekarni pisemnym 
upomnieniem. Tym samym poinfor-
mował, że zakłady produkujące żyw-
ność nie są najlepszym miejscem do 
prowadzenia działań politycznych.

W tegorocznych wyborach na li-
stach wyborczych znalazło się sto-
sunkowo wiele osób związanych  
z piekarstwem i cukiernictwem. Nam 
udało się dostrzec znajome nazwiska 
na listach Prawa i Sprawiedliwości, 
Platformy Obywatelskiej czy Polskie-
go Stronnictwa Ludowego. Do senatu 
kandydował też Kazimierz Czekaj, 
właściciel piekarni z Zabierzowa pod 
Krakowem.

O branżowej reprezentacji w parla-
mencie napiszemy w listopadowym nu-
merze „W Piekarni, W Cukierni”. 

Piekarnia w polityce
ZAKOŃCZONA NIEDAWNO KAMPANIA WYBORCZA TRAFIŁA TAKŻE POD DACHY 
PIEKARNI. NA TLE ŚWIEŻO WYPIECZONYCH BOCHENKÓW CHLEBA FOTOGRAFOWAŁ 
SIĘ JAROSŁAW KACZYŃSKI, PREZES PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI. DO WALKI  
O MANDATY POSELSKIE I SENATORSKIE STANĘLI TEŻ PIEKARZE I CUKIERNICY
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WOJCIECH DAWID

Postępowanie zostało za-
wieszone na okres rocznej 
próby. W tym czasie Gro-
nowski ma zapłacić usta-

lone wcześniej przez służby skar-
bowe zaległe podatki w wysokości 
115 tys. zł. Sąd Rejonowy w Legni-
cy nie zakwestionował dobroczyn-

nej działalności mężczyzny, uznał 
jednak, że dopuścił się on przestęp-
stwa skarbowego.

Waldemar Gronowski przez 
16 lat prowadził piekarnię. Część nie-
sprzedanego pieczywa przekazywał 
ubogim. W 2004 r. prezydent Legni-
cy przyznał mu tytuł Sponsora Roku. 
Wówczas do Urzędu Kontroli Skarbo-
wej przyszedł donos na Gronowskiego 

z dokumentami świadczącymi o tym, 
że część pieczywa piekarz sprzedaje 
na lewo. Inspektorzy fi skusa przepro-
wadzili kontrolę. Ustalili, że piekarz 
nie płacił podatku VAT od pieczywa, 
które przekazywał biednym, a zani-
żając wielkość sprzedaży, zaniżał też 
wysokość płaconego podatku – PIT.

Na podstawie ilości kupowanej 
przez niego mąki wyliczono, ile rze-

Piekarz winny, 
ale uniknął skazania
WALDEMAR GRONOWSKI – ZA SPRAWĄ GŁOŚNEJ SPRAWY SĄDOWEJ 
JEDEN Z NAJSŁYNNIEJSZYCH POLSKICH PIEKARZY – UZNANY ZOSTAŁ WINNYM 
ZARZUCANYCH MU OSZUSTW PODATKOWYCH. JEDNAK SĄD WARUNKOWO 
ZAWIESIŁ POSTĘPOWANIE, NIE WYMIERZAJĄC KARY
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JAK TO W SĄDACH BYŁO
28 stycznia 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) przyznał 
rację organom skarbowym, które zarzuciły Waldemarowi Gronow-
skiemu m.in. nierzetelną ewidencję (sygn. I FSK 1902/08). Potwier-
dzone zostało także stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego (WSA) we Wrocławiu, który oddalił skargę piekarza na 
decyzje skarbówki. Organy skarbowe i WSA prawidłowo ustaliły, że 
nieodpłatne przekazywanie pieczywa instytucjom charytatywnym 
nie było nieopodatkowaną likwidacją towaru, lecz opodatkowaną 
wówczas darowizną – stwierdził NSA, oddalając skargę kasacyjną 
Waldemara Gronowskiego.
W uzasadnieniu wyroku NSA podkreślił, że podatek od towarów 
i usług jest neutralny dla podatnika pod warunkiem, że ewidencja 
obrotów jest prowadzona w prawidłowy sposób. Zdaniem sądu w 
przypadku Waldemara Gronowskiego podatek VAT od przekazanych 
na cele dobroczynne towarów stanowił tylko niewielką część za-
ległości, o które toczył się spór. Kontrolerzy skarbowi dowiedli, że 
wielkość darowizn przekazanych przez przedsiębiorcę stanowiła je-
dynie 6 proc. kwoty należnej wpłaty z tytułu podatku VAT i podatku 
dochodowego, natomiast pozostałe 94 proc. to zobowiązanie wy-
nikające z tytułu niezaewidencjonowanej sprzedaży. Wskazywała 
na to duża różnica między zakupionymi i sprzedanymi produktami 
a wykazywaną sprzedażą.
Wcześniej WSA oddalił skargi piekarza. Podkreślił przede wszystkim, 
że owej sytuacji nie można nazwać likwidacją pieczywa, lecz daro-
wizną, od której piekarz zobowiązany był uiścić podatek. Ponadto 
sąd podtrzymał wyliczoną przez organy podatkowe należną kwotę 
podatku. Podatnikowi zarzucono błędy w prowadzeniu podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów oraz kasy rejestrującej.
Wyroki WSA we Wrocławiu z 9 i 11 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 
1047/07 – w zakresie PIT, sygn. akt I SA/Wr 970/07 – w zakresie VAT.

czywiście wyprodukował pieczywa w 2003 r. Według urzęd-
ników skarbowych Gronowski zaniżył przychody o blisko 
260 tys. zł. Fiskus ukarał go grzywną w wysokości 230 tys. 
zł. Piekarz nie miał z czego jej zapłacić. Zamknął piekarnię 
i odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W styczniu zeszłego roku sąd przyznał rację fi skusowi. 
Po wyroku NSA legnicka prokuratura oskarżyła Gronow-
skiego o oszustwa podatkowe: zaniżenie wielkości produk-
cji i ukrywanie części dochodów. Teraz sąd uznał jej racje.

Waldemar Gronowski twierdzi, że nie ma środków na 
zapłacenie zaległych podatków. Tuż po ogłoszeniu wyroku 
zapowiedział, że rozważa apelację.

Warto przypomnieć, że casus Gronowskiego stał się 
sprawą polityczną. Zaangażowali się w nią politycy różnych 
opcji. W efekcie przyczyniła się ona do zmiany przepisów. 
Od 2009 r. darowizny artykułów spożywczych przekazy-
wane przez producentów na działalność charytatywną są 
zwolnione z VAT.

Tymczasem życie dopisało nieoczekiwany fi nał 
– Waldemar Gronowski postanowił spróbować swych sił 
w polityce. Znalazł się na legnickiej liście kandydatów do 
parlamentu z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Kandydował jako inżynier budownictwa (to jego wyuczony 
zawód).  >>>   

 RE
KL

AM
A



WPC październik 2011 www.wpiekarni.pl

12

MAŁGORZATA ŚWIDERSKA

Furorę, podobnie jak w latach 
ubiegłych, zrobili artyści z 
Berdyczowa na Ukrainie. 
Imponujący repertuar, stroje 

i akrobatyczne wręcz popisy tancerzy 
wywoływały burzę oklasków. Niewąt-
pliwą atrakcją dla targowych gości, pie-
karzy i samorządowców były konkursy, 
w tym rozegrane po raz dziesiąty Mi-
strzostwa Polski Piekarzy w Strzelec-
twie i pierwsze Mistrzostwa Piekarzy i 
Samorządowców w Bowlingu.

NAJLEPSI piekarze
Do tytułu Piekarz Roku w katego-

rii mała piekarnia zostali nominowani: 
Piekarnia R&P Ciążyńscy z Gostynia, 
której właścicielem jest Roman Cią-
żyński, oraz FPHU POLA i jej właści-
cielka Barbara Krzyszczak. Natomiast 
w kategorii duża piekarnia nominacje 
otrzymali Polpain-Putka Sp. z o.o. z 
Wesołej k. Warszawy i jej prezes Zbi-
gniew Putka oraz Andrzej Kawa, wła-

ściciel Zakładu Piekarniczo-Cukierni-
czego „Glutenex”. Kapituła konkursu 
tytuł Piekarza Roku 2011 przyznała 
Barbarze Krzyszczak.

Pani Barbara prowadzi zakład od 20 
lat, zatrudnia ogółem 20 pracowników i 
produkuje 50 gatunków asortymentu, w 
tym 16 rodzajów chleba. Posiada certy-
fikat na chleb wygnanowski i herbatniki 
domowe. Wypiek wszystkich produktów 
odbywa się z naturalnych surowców. Fir-
ma dba o ochronę środowiska – otrzy-
mała wyróżnienie „Złota Bela manu-
faktury”, „Puchar recyklingu”, „Rek-pol 
organizacja odzysków”; ma udoskonalo-
ny system segregacji opakowań.

Natomiast w kategorii duża piekar-
nia bezapelacyjnie wygrał Zbigniew 
Putka, prezes Polpain-Putka. Zakład 
ten istnieje od 1991 r. Zatrudnia ogó-
łem 180 pracowników, w tym 110 
produkcyjnych, szkoli trzech uczniów. 
Produkuje 232 rodzaje ciast i pieczywa, 
w tym 52 gatunki chleba. Firma zajmu-
je powierzchnię 2,5 tys. m kw., ma 35 
samochodów dostawczych i 20 skle-

pów firmowych. Posiada certyfikaty 
ISO 9001:2000; ISO 22000:2005 oraz 
Solidna Firma. Do tej pory otrzymała 
10 różnych nagród – reprezentanci za-
kładu zwyciężyli w półfinale Pucharu 
Świata w Piekarnictwie (2010 Lyon); 
zajęli m.in. I miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Pieczywa, I miejsce w Mi-
strzostwach Polski w Zawodzie Pieka-
rza, zdobyli Platynowy Medal im. Jana 
Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła.

Laureaci konkursu Piekarz Roku 
otrzymali rzeźby z piaskowca w formie 
bochna chleba z kłosami oraz po 500 
kg mąki z Polskich Młynów.

HONOROWY Rogal
Stowarzyszenie MTCH – organiza-

tor targów – przyznaje również specjal-
ną nagrodę tym wszystkim, którzy po-
magają, wspierają i okazują życzliwość 
działalności stowarzyszenia. W tym 
roku Rogalem Targowym został uho-
norowany Stanisław Kibało, właściciel 
Piekarni „Leśnicka” we Wrocławiu. 
Jest on laureatem tytułu Piekarz Roku 

Międzynarodowe Targi 
Chleba w Jaworze

WYSTĘPY ARTYSTYCZNE ZESPOŁÓW LUDOWYCH, WYSTAWCY Z PIECZYWEM I BOGATYM 
ASORTYMENTEM PRODUKTÓW LOKALNYCH I TRADYCYJNYCH, A TAKŻE GWIAZDY 
KONCERTÓW PRZYCIĄGNĘŁY RZESZE GOŚCI NA KOLEJNE TARGI CHLEBA W JAWORZE

15. 

WYDARZENIA
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2005, aktywnym członkiem Stowarzyszenia Rzemieślników 
Piekarstwa RP, Starszym Cechu Piekarzy i Cukierników we 
Wrocławiu, działaczem społecznym. W zawodzie piekarza 
pracuje od 50 lat.

BEZPIECZNA Piekarnia
Do konkursu Bezpieczna Piekarnia 2011 zgłoszono 20 pie-

karni z okręgowych inspektoratów w Gdańsku, Katowicach, 
Kielcach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, 
Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Nagrodę Główne-
go Inspektora Pracy, czyli okazały puchar i rzeźbę – książkę 
z piaskowca – otrzymała Piekarnia Cukiernia Jarosław Gajda 
z Radomia, a wyróżnienia – Piekarnia R&P Ciążyńscy 
z Gostynia oraz Prywatna Piekarnia JANA Andrzeja Rusina 
z Drawna (woj. zachodniopomorskie).

PRODUKT targowy
W trakcie Międzynarodowych Targów Chleba swoje pre-

zentacje miały nie tylko piekarnie, ale też... zespoły ludowe. 
Swoimi umiejętnościami zachwycały w trakcie piątego Festi-
walu Folkloru „Od ziarenka do bochenka”. Odbył się ponadto 
konkurs na najlepszy targowy produkt.

Spośród bogatego asortymentu prezentowanego przez pie-
karnie komisja oceniająca zakwalifi kowała do konkursu 13 wy-
robów i postanowiła przyznać: Złotą Bułkę Targową Zakładowi 
Piekarniczo-Cukierniczemu GLUTENEX z Sadów k. Poznania 
za Chlebek chrupki bezglutenowy niskobiałkowy, Srebrną Buł-
kę Targową Piekarni R&P Ciążyńscy za Chleb Ciur Ciur oraz 
Brązową Bułkę Targową fi rmie KRYS-MAR Sp. z o.o. z Biecza 
za Bułeczki otrębowe pszenno-owsiane i żytnio-owsiane.

Targi Chleba to nie tylko festiwal wystawców i występy ar-
tystów na scenie. To także, a może przede wszystkim, okazja 
do podziękowania Bogu za dar, jakim jest chleb. Tegorocznej 
targowej mszy świętej przewodniczył ks. biskup Stefan Cichy. 
W tym roku nawiązał do bogatej symboliki chleba i mówił 
o konieczności odkrywania tej symboliki. – Targi Chleba to 
przypomnienie o szacunku dla tego bożego daru – mówił bi-
skup, na którego ręce bochny z tegorocznych zbóż złożył pre-
zes Stowarzyszenia MTCH Jacek Krajewski. 

NAJLEPSI PIEKARZE
2011 ROKU

ZUZANNA PUTKA

Zwycięzcą tegorocznego konkursu Piekarz Roku 2011  
w kategorii duża piekarnia została Piekarnia-Cukiernia 

Putka z Warszawy. Kapituła konkursu doceniła w szczególno-
ści wysoką jakość produktów, bogactwo asortymentu, solidność 
fi rmy, uczestnictwo pracowników w prestiżowych konkursach 
branżowych oraz działalność społeczną i charytatywną.

– Tytuł ten jest dla mnie nagrodą za lata pracy – mówił Zbi-
gniew Putka, prezes Piekarni-Cukierni Putka. – Piekarstwo 
to u nas rodzinna tradycja. Należę już do trzeciego pokolenia 
piekarzy. Zaczynaliśmy od małego lokalu, a teraz mamy jeden 
z największych zakładów w Warszawie. Postawiliśmy na 
jakość oraz markę i pomimo tego, że rynek jest coraz trud-
niejszy, my się cały czas rozwijamy. Tytuł Piekarz Roku to 
dla mnie wielkie wyróżnienie i satysfakcja, ale jednocześnie 
mobilizacja do dalszej pracy. Dlatego już teraz staramy się 
o certyfi kat Solidna Firma.

Obok Zbigniewa Putki na podium stanęła Barbara Krzysz-
czak, właścicielka rzemieślniczej piekarni „Pola” w Stasinie 
koło Lublina, która otrzymała tytuł w kategorii mała piekar-
nia. Kapituła w tym przypadku doceniła zwłaszcza ciekawy, 
w dużej mierze lokalny asortyment, posiadający różne certyfi -
katy, a także wkład piekarni w ochronę środowiska, szkolenie 
uczniów i pracę społeczną w środowisku lubelskich piekarzy.

Piekarnia Putka przygotowała bardzo duże i bogate stoisko 
z licznymi eksponatami artystycznymi, m.in. zegar z ciasta czy 
warszawską Syrenkę. Odwiedzający mogli degustować różne 
gatunki pieczywa oraz wyroby cukiernicze. Największym za-
interesowaniem cieszyły się chleby w formie batonów sprze-
dawane na wagę, a w szczególności chleb hetman, magnat 
i żytni z żurawiną.

Pracownicy obsługujący stoisko zgodnie mówili: – Nam 
bardzo podoba się przyjazny klimat Święta Chleba oraz mili 
mieszkańcy Jawora. Życzymy sobie w kolejnym roku takiej 
samej miłej atmosfery oraz bardzo dużej frekwencji.

Niewątpliwie trwająca kampania wyborcza do parlamentu 
sprawiła, że pojawiło się dość liczne grono VIP-ów, w tym po-
słów i senatorów, na czele z Marszałkiem Sejmu Grzegorzem 
Schetyną, który pogratulował laureatom zdobytych nagród. 

NAJLEPSI PIEKARZE

13131313
NAJLEPSI PIEKARZE

WYDARZENIA



WPC październik 2011 www.wpiekarni.pl

14

O BEZPIECZEŃSTWIE I HIGIENIE 
PRACY W PIEKARNIACH ORAZ 
NAJCZĘSTSZYCH WYPADKACH PRZY 
PRACY I KONKURSIE BEZPIECZNA 
PIEKARNIA” Z ANNĄ TOMCZYK, 
GŁÓWNYM INSPEKTOREM PRACY, 
ROZMAWIAŁ WOJCIECH BIELSKI

Główny Inspektor Pracy od wielu lat sprawuje hono-
rowy patronat nad konkursem Bezpieczna Piekarnia. 
Jaką rolę z państwa perspektywy spełnia taki kon-
kurs?

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do 
sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy. 
Nasz urząd stoi na straży artykułu 66 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej, który mówi, że każdy ma prawo do bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy. Naszą misję, która polega 
na zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń w środowisku pra-
cy, chcemy realizować we współpracy z państwem: z praco-
dawcami, pracownikami, społecznymi inspektorami pracy, 
służbami bhp, naszymi partnerami instytucjonalnymi  
i społecznymi. Chcemy promować dobre przykła-
dy, stawiać za wzór zakłady nowoczesne, które 
poważnie traktują problem bezpieczeństwa 
pracy. Doświadczenie nas uczy, że dobry 
przedsiębiorca, która osiąga sukces ekono-
miczny, buduje go również na efektywnym 
zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.

Co roku zapraszamy do wzięcia 
udziału w szlachetnej rywalizacji na 
rzecz podnoszenia standardów bez-
pieczeństwa i ochrony pracy. Podkre-
ślam, że w naszym konkursie można 
zdobyć godło Bezpieczna Piekarnia, 
co oznacza, że pracodawca dba 
o warunki pracy zatrudnionych,  
a także spełnia europejskie normy 
w zakresie ochrony środowiska.

W bezpiecznej 
piekarni

14
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Jak ocenia Pani bezpieczeństwo pracy w polskich pie-
karniach i cukierniach? Jak zmienia się ono na prze-
strzeni ostatnich lat?

W latach 2008-2010 oraz w I półroczu 2011 r. inspek-
torzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 67 wypad-
ków przy pracy, które wydarzyły się przy produkcji wy-
robów piekarskich. W zdarzeniach tych poszkodowanych 
zostało ogółem 71 osób, z których 16 poniosło śmierć, 
a 26 doznało ciężkich obrażeń ciała. Porównując liczbę 
poszkodowanych, w tym w wypadkach śmiertelnych oraz 
z ciężkimi uszkodzeniami ciała, ich liczba każdego roku 
maleje.

W wypadkach dominowały wydarzenia związane  
z: utratą kontroli nad maszyną, środkami transportu, trans-
portowanym ładunkiem, narzędziem, obiektem. Do wypad-
ków dochodziło najczęściej przy maszynach i urządzeniach 
do wstępnej obróbki materiałów – do mielenia, proszkowa-
nia, filtrowania, oddzielania, mieszania, miksowania itp.

Najwięcej osób poszkodowanych było wśród robotników 
przemysłowych i rzemieślników (głównie piekarzy, cukier-
ników i zawodów pokrewnych) – te przypadki stanowiły 
57,7 proc. ogółu poszkodowanych w produkcji wyrobów 
piekarskich.

Jakie są główne przyczyny wypadków?
Zgodnie z ustaleniami inspektorów pracy do wypadków 

niestety w znacznej mierze przyczyniają się sami pracow-
nicy poprzez np. niewłaściwe samowolne zachowanie się 

– głównie niewłaściwe operowanie kończynami w strefie 
zagrożenia oraz brawurę i ryzykanctwo. Przyczyny wy-
padków określonych jako organizacyjne dotyczyły w prze-
ważającej mierze braku lub niewłaściwego przeszkolenia  
w zakresie bhp, tolerowania przez osoby sprawujące nadzór 
odstępstw od przepisów i zasad bhp, braku instrukcji posłu-
giwania się czynnikiem materialnym oraz niewłaściwego 
usytuowania urządzeń na stanowisku pracy.

Wśród przyczyn technicznych dominowały niewłaści-
we urządzenia zabezpieczające lub ich brak, stanowiły one 
11,2 proc.  przyczyn wypadków przy pracy.

Dzięki współpracy z Państwową Inspekcją Pracy świa-
domość pracodawców i pracowników zwiększa się z każ-
dym rokiem, a działania prewencyjno-promocyjne inspek-
cji pracy odnoszą widoczne rezultaty. 

KONKURS BEZPIECZNA PIEKARNIA
Do tegorocznego konkursu Bezpieczna Piekarnia zgłoszono 20 za-
kładów z 11 okręgowych inspektoratów: w Gdańsku, Katowicach, 
Kielcach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Warsza-
wie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Nagrodę Głównego Inspektora Pra-
cy otrzymała Piekarnia Cukiernia Jarosław Gajda z Radomia. Wyróż-
nienia przyznano: Piekarni R&P Ciążyńscy z Gostynia oraz Piekarni 
JANA Andrzeja Rusina z Drawna w woj. zachodniopomorskim.
Laureatom serdecznie gratulujemy.

15
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Targi Polagra-Food i Polagra-
-Tech Polgra na stałe wpisały 
się targowy krajobraz także 
branży cukierniczo-piekar-

skiej. Wprawdzie Salon Przemysłu 
Piekarskiego i Cukierniczego odbędzie 
się w przyszłym roku, to jednak w tym 
nie zabrakło atrakcji przygotowanych z 
myślą o cukiernikach i piekarzach.

Równolegle z targami Polagra-Food 
odbyły się także targi Polagra-Tech, Ga-
stro Trendy, Smaki Regionów, Pakfood 
oraz Krajowa Wystawa Zwierząt Ho-
dowlanych. Blok sześciu wydarzeń za-
kończył się 15 września. Stoiska ponad 
1200 wystawców (z Polski i 30 krajów 
świata) rozmieszczone na 11 tys. m kw. 
odwiedziło 45 tys. zwiedzających.

Największa liczba imprez , które 
mogły zainteresować piekarzy oraz cu-
kierników odbyła się w ramach targów 
Gatro Trendy. Poza kolejnym, jedena-
stym już Kulinarnym Pucharem Polski, 
sporym zainteresowaniem cieszyła się 
Olimpiada Kawy – mistrzostwa Polskie 
sieci kawowych oraz Mistrzostwa Pol-
ski Cup Tasters.

(nie)TYLKO dla kobiet
Pierwszy raz zorganizowano na-

tomiast warsztaty „Gastronomia na 
obcasach. Teatr Szkoła Kulinarna” i 
warsztaty kanapkowe: „Między Bułka-
mi”. Gastronomia na obcasach to ukłon 
w stronę pracujących w gastronomii 
kobiet – właścicielek lokali gastrono-
micznych, hoteli, szefowych kuchni, 
menedżerek, właścicielek oraz przed-
stawicielek firm z branży HoReCa i 
FMCG, ekspertek kulinarnych, na-

uczycielek przedmiotów zawodowych, 
przedstawicielek mediów branżowych 
i autorek książek. Warsztaty przez 
wszystkie targowe dni odwiedziło 
mnóstwo gości, którzy z zaciekawie-
niem oglądali kulinarne popisy 20 sze-
fowych i szefów kuchni. Przedstawili 
oni uczestnikom warsztatów czynniki 
składające się na tzw. piramidę rozwo-
ju zawodowego kobiety polskiej gastro-
nomii. Każdy dzień obejmował kilka 
pokazów poświęconych tematowi dnia. 
Uczestnicy mieli możliwość poznania 
kuchni świata, najnowszych techno-
logii oraz trendów kulinarnych, spo-
sobów wykorzystania innowacyjnych 
sprzętów, a także wspólnego gotowanie 
u boku kulinarnych Mistrzów.

Jak piszą organizatorzy: celem pro-
jektu była integracja środowiska na 
rzecz rozwoju zawodowego kobiet po-
przez: wymianę doświadczeń, profe-
sjonalne doradztwo, organizację inspi-
rujących podróży kulinarnych, pomoc 
w udziale w konkursach międzynaro-
dowych oraz promowanie ich osiągnięć 
i sukcesów zawodowych.

1200
tylu wystawców 
zaprezentowało 

swoja ofertę 
na tegorocznej 

Polagrze

Polagra 2011 – tak było
CO ROKU WRZEŚNIOWA POLAGRA PRZYCIĄGA TYSIĄCE ZWIEDZAJĄCYCH. 
TO JEDNE Z NAJPOPULARNIEJSZYCH TARGÓW NIE TYLKO W KRAJU, 
ALE I ZAGRANICĄ. JAK BYŁO W TYM ROKU?

WYDARZENIA
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KANAPKA kanapce nierówna
Na stoisku warsztatów kanapko-

wych „Miedzy Bułkami” zaintereso-
wanych także nie brakowało. Uczest-
nicy warsztatów obserwowali, w jaki 
sposób wykonuje się przeróżne ka-
napki i w jakie najlepiej wyposażyć 
bar kanapkowy. Łącznie odbyło się 
siedem warsztatów tematycznych pre-
zentujących między innymi kuchnię 
sezonową (kanapki charakterystyczne 
dla pory roku), kuchnię zgodną z gru-
pą krwi lub wykonywanym zawodem 
(kanapki dla sportowców, studentów, 
pracowników fizycznych lub biuro-
wych). Prowadzący warsztaty pod-
powiadali jak przygotować zdrowe 
kanapki dla „sercowców”, kobiet w 
ciąży, osób z podwyższonym chole-
sterolem czy osteoporozą. Mówili tak-
że o rodzajach kanapek serwowanych 
w różnych krajach i regionach świata 
m.in. we Włoszech, Francji, Grecji 
i Anglii, ale także na Hawajach, w 
Wielkopolsce i na Podhalu.

CUKIERNICZO-PIEKARSKIE 
prezentacje

Tradycyjnie było też miejsce dla 
XVII już Forum Rzemieślników Pie-
karstwa i Cukiernictwa. Tutaj jednak 
sytuacja wyglądała zgoła inaczej niż 
na poprzednich imprezach – widow-
nia świeciła pustkami. I to mimo bar-
dzo ciekawego programu. Członko-
wie piekarskiej drużyny narodowej, 
wypiekali chleby i bagietki z nowymi 
dodatkami do pieczywa, a cukiernicy 
pracowali z karmelem i marcepanem, 

tworząc bajeczne dekoracje i eleganc-
kie torty w stylu angielskim. Nie za-
brakło też słodkiego poczęstunku 
– wyśmienite lody serwował Piotrek 
Bąk. I niestety tylko przy witrynie z 
lodami zbierały się tłumy smakoszów, 
bo na forum puste krzesła na widowni 
straszyły przez wszystkie dni poka-
zów. Być może stało się tak przez nie-
zbyt dogodną lokalizację, a być może 
przez mało aktywną promocję. 

ZATRZĘSIENIE nagród
Targi Polagra kojarzą się nie tyl-

ko z wieloma eventami, sporą po-
wierzchnią wystawienniczą i   ogro-
mem wystawców, ale też z wieloma 
nagrodami. Tych przyznano w tym 
roku 120, m.in. Złote Medale MTP 
(dla najlepszych produktów prezen-
towanych na targach), Acantus Au-
reus (dla stoisk targowych najlepiej 
sprzyjających realizacji strategii mar-
ketingowej firmy), medale z okazji 
90-lecia Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, tytuły „Złotnicka Pre-
mium” (dla najlepszych wyrobów z 
wieprzowiny złotnickiej i ich produ-
centów).

Jednym z najcenniejszych targo-
wych trofeów jest Złoty Medal, któ-
rym wyróżnia się najlepsze produkty 
cechujące się nowoczesnymi, inno-
wacyjnymi rozwiązaniami technolo-
gicznymi oraz prezentujące najwyż-
szą jakość. Złoty Medal otrzymały 
m.in. Kawa GALiLEO EVOLUTION 
klasy Premium 100% arabiki, kom-
pozycja ziaren grands crus oraz MIL-

LA cukiernicza produkowana przez 
Sudowię-Laktopol.

Mimo zatrzęsienia nagród, wy-
stawców, powierzchni wystawienni-
czej tegoroczna Polagra nie błysz-
czała tak, jak jej poprzedniczki. 
Wystawcy narzekali na brak konkret-
nych klientów i na zbyt duże rozpro-
szenie wystawców po halach. Ogrom-
na przestrzeń w wielu miejscach 
świeciła pustkami. Czyżby formula 
Polagry wyczerpała się? Na to pyta-
nie odpowiedź znajdziemy zapewne 
za kilka lat. A tymczasem zaprasza-
my na  Salon Przemysłu Piekarskiego 
i Cukierniczego, który odbędzie się 
w dniach 7-11 października 2012 r. 
Do zobaczenia! 

WAŻNE FORUM
Na tegorocznych poznańskich targach od-
było się, zainspirowane przez Prezyden-
tów Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji 
Rosyjskiej, Polsko-Rosyjskie Forum MSP 
Branży Rolno-Spożywczej. Podczas forum 
polscy i rosyjscy eksperci zaprezentowali 
kierunki i możliwości rozwoju małej i 
średniej przedsiębiorczości w sektorze 
rolno-spożywczym, podkreślali znaczenie 
jakości żywności dla rozwoju MSP oraz 
opowiadali o praktycznych aspektach 
prowadzenia wymiany handlowej. Wy-
darzenie było także okazją dla polskich 
przedsiębiorców do odbycia indywidual-
nych biznesowych spotkań z przedstawi-
cielami rosyjskiego rynku.

WYDARZENIA
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Automatyzacja i nowe technologie sprzyjają pieka-
rzom i cukiernikom. Usprawniają pracę i obniżają 
koszty produkcji, redukując koszty związane z za-
trudnieniem dodatkowych pracowników. Kolejną 

technologią, którą zakłady mogą implementować jest RFID.
Ten tajemniczo brzmiący skrót pochodzi od angielskich słów 

Radio-frequency identifi cation. Nazwano tak technologię, która 
wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych oraz zasila-
nia elektronicznego układu (tag RFID), stanowiącego etykietę 
obiektu, przez czytnik w celu identyfi kacji (radiowej) obiektu. 
Tę specyfi czną technologię niektórzy nazywają radiowym ko-
dem kreskowym.

JAK TO działa?
RFID opiera się na działaniu specjalnego układu czytnika, 

który składa się z nadajnika, odbiornika i dekodera oraz ante-
ny nadawczo-odbiorczej lub dwóch anten: nadawczej i odbior-
czej. Niezbędne są również układy etykiet – transponderów 
lub znaczników, nazywanych też tagami (czipami) RFID. Są to 
miniaturowe układy elektroniczne wyposażone w pamięć oraz 
antenę. W pamięci umieszcza się numery identyfi kujące jedno-
znacznie dany wyrób (opakowanie, pojemnik itp.). Dzięki falom 
radiowym tagi są odczytywane bez konieczności pozostawania 
w bezpośrednim zasięgu wzroku lub w promieniu laserowym 
skanera (jak to ma miejsce w przypadku kodów kreskowych).

Czytnik (zwany również portalem) za pomocą anteny na-
dajnika wytwarza zmienną falę elektromagnetyczną, ta sama 
lub druga antena odbiera fale elektromagnetyczne, które są na-
stępnie fi ltrowane i dekodowane, tak by odczytać odpowiedzi 
znaczników.

Podsumowując: na produkcie umieszczany jest specjalny 
chip wysyłający fale elektormagnetyczne odczytywane przez 

WYDARZENIA

Gdzie można montować tagi?
Montowanie tagów jest w zasadzie nieograniczone. Na potrzeby 

targów Pakfood zamontowaliśmy je do plastikowych pojemników, 
żeby pokazać, że technologię RFID można stosować również w bran-
ży cukierniczo-piekarniczej do zarządzania opakowaniami zwrotny-
mi. Firma RFID Solutions proponuje także usprawnienie procesu lo-
gistyki i sprzedaży dla branży modowej – wtedy tagi są integrowane 
z metkami ubrań.  Oferujemy także tagi RFID specjalnie zaprojek-
towane do umieszczania na powierzchniach metalowych – urzą-
dzeniach, narzędziach. Zamocowane na urządzeniach mogą prze-
chowywać w swojej pamięci na przykład informacje o ostatnich 
przeglądach. Popularne staje się zastosowanie RFID do zarządzania 
środkami trwałymi w firmie. Łatwość i szybkość przeprowadzania 
inwentaryzacji jest wtedy oszałamiająca.

W jaki sposób montuje się znaczniki? Czy są trwale 
przymocowane do opakowań?

To zależy od taga (znacznika). Są różne tagi i różne sposoby ich 
montowania. Dla przykładu te, które prezentowaliśmy na Pakfood 
na pojemnikach plastikowych to były najprostsze etykiety z klejem 
akrylowym. W przypadku skrzynek używanych w zakładach piekar-

skich, gdzie codziennym procesem jest mycie pojemnika, tag RFID jest 
zamknięty w szczelnej obudowie mocowanej później trwale do ścian 
skrzynki. Tagi można także integrować z pojemnikiem już na etapie 
produkcji. Prowadzimy obecnie rozmowy z czołowym producentem 
plastikowych skrzynek w Polsce, aby takie rozwiązanie móc propono-
wać naszym klientom.

Z jakim oprogramowaniem współpracuje RFID?
Jako firma RFID Solutions staramy się nie ingerować zbytnio 

w oprogramowanie klienta. Zwykle tworzymy bazę danych z in-
formacjami o zdarzeniach, takich jak wejścia i wyjścia tagów czy 
elementów nimi oznaczonych i następnie te informacje przekazu-
jemy do oprogramowania, na którym pracuje klient. Dane służą 
do generowania dokumentów wydań, przyjęć i przesunięć mię-
dzymagazynowych. Mogę powiedzieć, że na obecną chwilę RFID 
pracuje z każdym oprogramowaniem – różny jest tylko nakład 
pracy potrzebny do zbudowania interfejsu do wymiany danych. 
Mniej zinformatyzowanym klientom proponujemy dostępne na rynku 
i sprawdzone oprogramowanie do kontroli stanów magazynowych czy 
sprzedażowo-magazynowych, z którym się integrujemy w zależności 
od potrzeb klienta.

TECHNOLOGIĘ RFID NA TEGOROCZNYCH TARGACH PAKFOOD PREZENTOWAŁA 
FIRMA RFID SOLUTIONS Z WARSZAWY. MAGDALENĘ PLATO, ACCOUNT 
MANAGERA FIRMY ZAPYTALIŚMY O PODSTAWOWE ZALETY TECHNOLOGII.

Radiowe 
zarządzanie 
magazynem
AUTOMATYZACJA PRZYNAJMNIEJ 
NIEKTÓRYCH PROCESÓW 
PRODUKCYJNYCH TO JUŻ NORMA 
W ŚREDNICH I DUŻYCH ZAKŁADACH 
PIEKARSKICH I CUKIERNICZYCH. TERAZ 
CZAS NA AUTOMATYZACJĘ MAGAZYNÓW 
I CAŁEGO ZAPLECZA LOGISTYCZNEGO
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odpowiednie urządzenia. Na rynku dostępne są portale ręczne 
i stacjonarne.

CZEMU TO służy? 
RFID umożliwia odczytywanie, a w niektórych przypadkach 

także zapis danych przesyłanych z układu RFID, np. odczyt i za-
pis danych z etykiet (także wielu etykiet jednocześnie) umiesz-
czonych na koszach, w których przewożone jest pieczywo do 
sklepów. W skrócie – służy zarządzaniu opakowaniami zwrot-
nymi. Umożliwia odczyt etykiet z odległości do kilkudziesięciu 
centymetrów lub kilku metrów od anteny czytnika. RFID może 
służyć również do zabezpieczenia przedmiotów przed fałszo-
waniem czy kradzieżą.

Włączenie RFID w system zarządzania opakowaniami 
zwrotnymi pozwala na znaczne obniżenie kosztów dystrybucji 
opakowań i towarów. Dzięki RFID można kontrolować obieg 
opakowań takich jak kosze, palety, kratki, kegi i inne kontenery. 
Wszystko dzięki temu, że czytniki zastosowane do do potwier-
dzenia wydań, przyjęć i przesunięć pozwalają na dokładną loka-
lizację towarów i monitorowanie zgodności z zapisami w bazie 
danych. Metki RFID mogą być wykorzystywane wielokrotnie. 

W jaki sposób piekarze czy cukiernicy mogą uspraw-
nić pracę magazynu dzięki zastosowaniu technologii 
RFID? W czym może ona im pomóc?

Przede wszystkim mogą automatycznie kontrolować każdy pojemnik, 
który wysyłają do klienta i sprawdzać, czy odpowiedni pojemnik od tego 
klienta wrócił, a co za tym idzie – ograniczać straty wynikające z zagu-
bienia pojemników. Przy odpowiedniej organizacji wejść i wyjść pojem-
ników wiadomo dokładnie, ile ich jest na terenie piekarni/cukierni, a ile  
u klientów. Często to także kluczowe informacje do planowania produkcji 
i wysyłki pieczywa. Pracownicy obsługujący wysyłkę towarów nie muszą 
przy tym wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Każdy tag RFID 
posiada zaprogramowany unikalny numer pozwalający go jednoznacz-
nie identyfikować, a specjalnie skonstruowane bramki/portale potrafią 
odczytać wiele setek pojemników w przeciągu pojedynczych sekund. 

Czy implementacja technologii RFID w zakładzie cu-
kierniczym lub piekarskim wymaga przeszkolenia 
pracowników?

RFID jest łatwą do używania technologią dla piekarzy i cukierników. 
Proces nadzorowania wejść i wyjść pojemników jest prosty.  Szkolenie 
zatem polega głównie na pokazaniu jak technologia działa i jakie 
daje możliwości. Nasza firma dba o bieżący nadzór nad urządzenia-
mi i oprogramowaniem – zwykle robimy to zdalnie przez internet.  
Jedynie dla bardziej rozbudowanych aplikacji i procesów konieczne są 
specjalistyczne szkolenia. 

Z KART HISTORII
Pierwsze urządzenia do identyfikacji radiowej zbudowane na bazie 
wykrywaczy metali pojawiły się w latach 40. ubiegłego stulecia. 20 lat 
później zaczęto na szerszą skalę używać systemów antykradzieżowych 
oparte o dekodowanie nalepki z obwodem rezonansowym lub systemy 
magnetoakustyczne, wykorzystujące namagnesowane blaszki. Pełna 
identyfikacja radiowa zaczęła funkcjonować w latach 70.

>>>   
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patroni medialni:

Sprawdź, kto zostanie World Chocolate 
Master 2011 ! 
Poczuj dreszcz emocji, śledząc jeden z najważniejszych 
konkursów poświęconych wyłącznie czekoladzie. 
Jest to miejsce, gdzie nowe talenty ujawniają swoje 
umiejętności przed całym swiatem i w obecności pro-
fesjonalnych mediów. Tegoroczny temat „Kakao, dar 
boga Quetzalcoatl” przeniesie cię w atmosferę tropi-
kalnych lasów Ameryki Południowej, skąd wywodzi się 
kakao. Poczuj ten nastrój 19-21 października w Paryżu, 
albo wejdź na www.worldchocolatemasters.com, by 
oglądać finał online.

z inicjatywy:

Ponad 320 tys. zł (75 tys. euro) 
wynosi wartość puli nagród 
dla laureatów fi nału tego-
rocznego konkursu World 

Chocolate Masters. Zmagania znako-
mitych cukierników po raz pierwszy 
w historii tej imprezy oglądać można 
będzie na żywo w internecie. Organi-
zatorami konkursu są wiodące świato-
we marki: Callebaut, Cacao Barry oraz 
Carma.

W trakcie tegorocznego Salon du 
Chocolat Professionnel, organizowa-
nej co dwa lata światowej imprezy 
dla branży czekoladziarskiej, która 
w dniach 19-21 października odbędzie 
się w Paryżu, przeprowadzona zostanie 
czwarta edycja najbardziej prestiżo-
wego i jedynego na świecie konkursu 
w całości dedykowanemu czekola-
dzie. Do stolicy Francji przyjedzie 19 
mistrzów cukierniczego fachu z całe-
go świata. Reprezentować będą m.in. 
Australię, Stany Zjednoczone, Kanadę, 
Meksyk, Japonię, Liban i szereg kra-
jów europejskich. Przedstawicielem 
państw Europy Wschodniej w tym 
gronie będzie Polak  Mariusz Buritta 
z Cukierni Sowa w Bydgoszczy, który 
na początku tego roku wygrał elimina-
cje strefowe. 

Wszyscy uczestnicy czekoladziar-
skiego szczytu będą mieli za zadanie 
przygotowanie popisowych prac ściśle 
określonych przez regulamin konkur-
su. W zestawie tym muszą znaleźć się 
ręcznie oblewane praliny, czekoladowe 
ciastko (torcik) oraz czekoladowy de-
ser. Indywidualną ekspresję oraz zmysł 
artystyczny cukiernicy będą mogli 
zaprezentować, przygotowując  duży 
eksponat z czekolady (mierzący od 1 
do 2 m) a także wspólną dla wszystkich 
pracę pod roboczym tytułem: „Czeko-
ladowy naszyjnik Azteków”.

Temat przewodni tegorocznego 
konkursu brzmi niezwykle tajemniczo 
i egzotycznie zarazem: „Kakao jako 
dar boga Quetzalcoatl”. W preko-
lumbijskich przekazach Quetzalcoatl 
uchodził za jedno z najpoważniej-
szych bóstw Mezoameryki. Kojarzo-
ny był z wiatrem, ogniem, niebem 
i ziemią. Stąd też towarzyszyły mu 
zazwyczaj jaskrawe kolory: żółty 

Czekoladowy naszyjnik Azteków

POLACY W FINALE
Mariusz Buritta jest trzecim Polakiem uczestniczącym w finale konkursu. Przed nim udało się 
to Pawłowi Małeckiemu (2005 r.), który dziś jest ambasadorem marki Callebaut i cukiernikiem 
Cukierni Sowa w Bydgoszczy, oraz Danielowi Staroniowi (2009 r.) pracującemu obecnie w Cu-
kierni Raszczyk w Pasłęku.

i czerwony. Oddanie postaci orygi-
nalnego bóstwa w kontekście pracy 
z czekolady to nie lada wyzwanie, 
jakie przed uczestnikami postawili 
organizatorzy konkursu. 

Konkursowe jury złożone z 22 uty-
tułowanych profesjonalistów oceniać 
będzie zarówno wygląd, jak i smak 
oraz strukturę, oryginalność i estetykę 
przygotowanych prac, a także ich zgod-
ność z tematem konkursu, harmonię 
pomiędzy wykorzystanymi elemen-
tami czy kontrast aromatów. Jurorom 
reprezentującym każdy uczestniczący 
w konkursie kraj przewodniczyć będą 
dwaj Francuzi. Honorowym przewod-
niczącym jury będzie natomiast zwy-
cięzca poprzedniej edycji konkursu 
World Chocolate Masters – Japończyk 
Shigeo Hirai. W tym znakomitym gro-

nie znalazł się także nasz przedstawiciel 
– Karol Okrasa. To jurorzy zdecydują, 
do kogo trafi  zaszczytny tytuł World 
Chocolate Master 2011 wraz z nagro-
dami o wartości ponad 80 tys. zł (pakiet 
nagród za pierwsze miejsce wynosi 20 
tys. euro).

Paryski konkurs ma atrakcyjną 
oprawę. Jest to wielki show, w któ-
rym uczestniczą zarówno bohaterowie 
wydarzenia, jak i towarzysząca im pu-
bliczność. Prace cukierników śledzą 
kamery, które obraz przekazują na tele-
bimy. W trakcie konkursu prowadzone 
są rozmowy z uczestnikami i jurorami, 
komentowane ich wysiłki, pokazywane 
elementy eksponatów. Po raz pierwszy 
w tym roku nie trzeba będzie jechać do 
Paryża, by na gorąco śledzić toczące 
się tam wydarzenia. Wielki fi nał trafi  
do internetu. Warto więc zarezerwo-
wać sobie czas by podpatrywać najlep-
szych. Internauci mogą także włączyć 
się w ocenę konkursowych prac. On-
line głosować będzie można na najlep-
szy czekoladowy eksponat. Zwycięzca 
zdobędzie nagrodę publiczności.   

Zwycięzca poprzedniej edycji konkursu World Chocolate Masters – Japończyk Shigeo Hirai

TRANSMISJA 
ONLINE

19-21.10.2011
www.worldchocolatemasters.com
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Poczuj dreszcz emocji, śledząc jeden z najważniejszych 
konkursów poświęconych wyłącznie czekoladzie. 
Jest to miejsce, gdzie nowe talenty ujawniają swoje 
umiejętności przed całym swiatem i w obecności pro-
fesjonalnych mediów. Tegoroczny temat „Kakao, dar 
boga Quetzalcoatl” przeniesie cię w atmosferę tropi-
kalnych lasów Ameryki Południowej, skąd wywodzi się 
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Jak się Pan czuje w nowej roli, 
jako właściciel fi rmy?

Wcześniej pracowałem jako tech-
nolog w czołowej fi rmie lodziarskiej, 
miałem wiele swobody i zadaniowy 
system rozliczania. Z takiego stanowi-
ska jest już całkiem niedaleko do całko-
witej samodzielności i wzięcia spraw 
w swoje ręce. Rzecz jasna, dochodzi 
wiele dodatkowych obowiązków, ale 
główna zasada nie ulega zmianie – 
trzeba umieć się zorganizować i wziąć 
pełną odpowiedzialność za własne de-
cyzje.

Dlaczego zdecydował się Pan na 
samodzielność?

W branży pracuję od wielu lat. Tu 
zdobyłem doświadczenie, wiedzę, po-
znałem ludzi. Zabrzmi to nieskromnie, 
ale rynek cukierniczy i lodziarski pozna-
łem całkiem dobrze. Widziałem zacho-
dzące na nim zmiany. Dawniej sprzedaż 
była łatwiejsza, a konkurencja mała. 
Z czasem pojawiały się coraz nowe fi r-
my, które walczyły głównie cenami, 
zaniżając marże czy rozdając setki kilo-
gramów próbek. Postanowiłem zapro-
ponować na rynku coś nowego, nowy 
system sprzedaży. Nie ukrywam, że to 
nie jest mój autorski pomysł, a podpa-
trzyłem go kiedyś, będąc w Rimini. Jest 
tam duży, specjalistyczny sklep, mający 
dwie kondygnacje, wyłącznie z maszy-
nami, narzędziami i surowcami do pro-
dukcji cukierniczej i lodziarskiej. Każdy 
może tam wejść, obejrzeć produkty i na 
miejscu kupić wszystko – od gałkownicy 
po frezer. Podobne sklepy można znaleźć 
także w Niemczech czy Belgii.

Oprócz sklepu prowadzi Pan tak-
że hurtownię?

To jest właśnie moja przewaga nad 
zwykłymi hurtowniami. Klient ma 

Nowy pomysł
na rynku cukierniczym
POD KONIEC WRZEŚNIA OTWARTO OFICJALNIE HURTOWNIĘ CUKIERNICZO-
-LODZIARSKĄ SEMPRE. O INNOWACYJNYM SYSTEMIE SPRZEDAŻY I CIEKAWEJ 
OFERCIE ROZMAWIAMY Z JEJ WŁAŚCICIELEM – SŁAWOMIREM SZEWCZYKIEM

wybór, może przyjechać i kupić mniej-
szą ilość w sklepie lub zamówić więcej 
w typowej sprzedaży hurtowej. Dzię-
ki temu nie musi robić dużych zaku-
pów na zapas, bo wie, że jeśli czegoś 
mu zabraknie, to bez problemu przy-
jedzie i dokupi w sklepie jedną czy 
dwie puszki lub torebki. W obecnych 
czasach, gdy liczy się każdą złotówkę, 
taka oferta powinna zostać pozytywnie 
oceniona przez lokalny rynek.

A jakie były opinie gości, którzy 
przyjechali na dni otwarte, będące 
jednocześnie inauguracją sklepu 
Sempre?

Odwiedziło nas blisko 200 osób 
z Warszawy i okolic, w większości 
byli to właściciele znanych cukier-
ni, więc mogę ocenić imprezę jako 
udaną, a opinie gości za miarodajne. 
Wszyscy odwiedzający chwalili po-
mysł i zapewniali o swoim zaintere-
sowaniu. Podobało się im, że mogą 
każdy produkt wziąć do ręki, obejrzeć 
i spokojnie zdecydować, czy im odpo-
wiada, czy nie. Mam nadzieję, że te 
pozytywne oceny nie wynikały wy-
łącznie z czystej kurtuazji. Ostatecz-

nie jednak o wszystkim zadecydują 
realne zamówienia.

Co można kupić w sklepie i hur-
towni Sempre?

Nie mam jeszcze takiej oferty jak 
sklep w Rimini, ale uważam, że każ-
dy cukiernik czy lodziarz znajdzie tu 
wszystkie surowce potrzebne do pra-
cy. Kierując się doświadczeniem, do-
brałem surowce od kilku wiodących 
dostawców, aby klienci nie czuli się 
skazani na jednego producenta i mogli 
wybrać coś z zarówno z linii premium, 
jak i z tańszego asortymentu.

Jakie plany na przyszłość?
Sklep wymaga jeszcze wykończe-

nia. Na górnych kondygnacjach planu-
ję uruchomić centrum technologiczne 
z maszynami, jak tylko fi rmy budowlane 
zakończą prace adaptacyjne. Niestety, jak 
to często bywa, nie wszystko udaje się 
uruchomiać tak szybko, jak byśmy chcie-
li. Ale to, co najważniejsze, już jest i dzia-
ła. Zapraszam wszystkich czytelników 
WPWC do odwiedzenia naszego sklepu 
w Pruszkowie, ul. Wiejska 13a, dojazd 
z Warszawy zajmuje kilkanaście minut.  

Połączenie sklepu z hurtownią i umożliwienie klientom zakupu zarówno mniejszych, jak i hurtowych 
ilości towarów to przewaga Sempre nad innymi hurtowniami
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Odpady z produkcji są problemem każdego zakładu piekarniczego czy cukierniczego. I tych małych, i tych większych fi rm. Wywożenie 
dużych gabarytowo odpadów wiąże się niejednokrotnie z większymi kosztami i dodatkową pracą. Można je znacznie obniżyć, stosując 
specjalne prasy pneumatyczne do odpadów. Zajmują niewiele miejsca, a pozwolą na większe oszczędności – pieniędzy, czasu i miejsca.

80 PROC. ODPADÓW MNIEJ
Prasa pneumatyczna Mil-tek może mieć doskonałe zastosowanie w piekarniach, cukierniach i kawiarniach. Unikatowa metoda, polegająca 
na stałym prasowaniu przy wykorzystaniu sprężonego powietrza, pozwala na zmniejszenie objętości odpadów nawet o 80 proc.
Z drugiej strony, dzięki bliskiej współpracy z liderami rynku przetwarzania odpadów, Mil-tek pomaga w uzyskaniu najwyższych cen na sprasowane 
odpady, a więc rośnie przychód z tytułu ich sprzedaży. Warto dodać, że prasując puste opakowania fi rmy unikają wynoszenia i chowania między 
luźnymi odpadami produktów gotowych do sprzedaży.
Dodatkowo jest to spora oszczędność czasu i energii. Urządzenia fi rmy Mil-tek do minimum redukują czas poświęcony na wynoszenie 
odpadów do kontenerów.

LICZBY, LICZBY, LICZBY
To nie koniec oszczędności. Zastosowane w prasach Mil-tek mały i średni kompresor mają silniki o mocy 0,75 kW, 220 V, 50 MHz i cechują się 
bardzo niskim zużyciem energii. Dodatkowo, pneumatyczne urządzenia pozbawione są układów mechanicznych i elektrycznych. A to pozwala 
na wieloletnią eksploatację przy minimalnym serwisie. Pneumatyka tych urządzeń wyprzedza prasy hydrauliczne nie tylko pod względem 
techniki, ale również ceny: są one średnio o 15 proc. tańsze od pras hydraulicznych.
Na potrzeby piekarni, cukierni, restauracji, stacji benzynowych i innych fi rm, w których kartony, puszki, plastikowe butelki, resztki posił-
ków, obierki i inne mokre odpady dokuczają swym zapachem i objętością, warto zastosować prasę model X-Press, która zredukuje objętość 
odpadów nawet o 90 proc.
To się po prostu opłaca!

Prasy fi rmy Mil-tek spełniają wszystkie unijne normy (atesty CE&GS). 

CHCESZ UNIKNĄĆ STRAT? 
ZAOSZCZĘDZIĆ? 

CHCESZ WIĘCEJ ZA MNIEJ? 
SPRASUJ ODPADY.  WYWOŻENIE MAŁYCH GABARYTOWO, 

ALE CIĘŻSZYCH ODPADÓW NAPRAWDĘ SIĘ OPŁACA!

Zlikwiduj 
problem 

z odpadami w kilka minut!

JEŻELI JESTEŚMY W STANIE OTWORZYĆ KLAPĘ ZWYKŁEGO ŚMIETNIKA I WRZUCIĆ DO NIEGO ODPAD, 
TO OBSŁUGA PRAS MIL-TEK NIE POWINNA STWARZAĆ PROBLEMU.

UCIEKNIJ OD PODATKU JUŻ DZIŚ!

Mil-tek Polska Sp. z o.o.
01-485 Warszawa, ul. Radiowa 24
tel. 22 666 96 86, fax 22 666 97 89, 
tel. kom. 693 365 053
www.miltek.pl
e-mail: tz@miltek.pl

MIL-TEK 
JEST JEDNYM Z GŁÓWNYCH 

PRODUCENTÓW SZEROKIEJ GAMY 
URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA 

ODPADÓW. SPRZEDAJE JE 
W PONAD 30 KRAJACH, 

OD PONAD 15 LAT.

PRASY PNEUMATCZNE 
CHARAKTERYZUJĄ SIĘ 

WYJĄTKOWO ŁATWĄ OBSŁUGĄ. 
WŁĄCZENIE URZĄDZENIA 

NASTĘPUJĘ AUTOMATYCZNIE PO 
ZAMKNIĘCIU DRZWI KOMORY 

ZAŁADUNKOWEJ, NATOMIAST JEJ 
OTWORZENIE POWODUJE POWRÓT 

STEMPLA PRASUJĄCEGO DO 
POZYCJI POCZĄTKOWEJ (GÓRNEJ).

ków, obierki i inne mokre odpady dokuczają swym zapachem i objętością, warto zastosować prasę model X-Press, która zredukuje objętość 

JEŻELI JESTEŚMY W STANIE OTWORZYĆ KLAPĘ ZWYKŁEGO ŚMIETNIKA I WRZUCIĆ DO NIEGO ODPAD, JEŻELI JESTEŚMY W STANIE OTWORZYĆ KLAPĘ ZWYKŁEGO ŚMIETNIKA I WRZUCIĆ DO NIEGO ODPAD, 
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WOJCIECH BIELSKI

Już od kilku lat w pierwsze je-
sienne dni warszawska fi rma 
organizuje własne specjalistycz-
ne targi skierowane do piekarzy 

i cukierników. Bogata oferta i uznana 
renoma imprezy sprawiają, że gości nie 
brakuje. Popularna na rynku fi rma stara 
się za każdym razem zaskoczyć zwie-
dzających nowymi niespodziankami.

TEORIA i praktyka
Tegoroczna prezentacja podzielona 

została na część cukierniczą i piekarską. 
Technologiczne pokazy uzupełniono o 
atrakcyjne wykłady dotyczące szeroko 
pojętego marketingu oraz możliwości 
wykorzystania dotacji unijnych w bran-
ży piekarskiej i cukierniczej. Wśród 
prelegentów był profesor Henryk Mruk 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Po-
znaniu, który mówił o budowaniu mar-
ki, strategii fi rmy i skutecznym przy-
wództwie. Praktyka splatała się z teorią, 
a nad wszystkim unosił się kuszący za-
pach świeżych wypieków.

Szeroka oferta handlowa obejmuje 
niemal całe spektrum maszyn, urzą-
dzeń, a także akcesoriów wykorzy-
stywanych w produkcji piekarsko-cu-
kierniczej. Partnerami fi rmy HERT są 
marki, które nie wymagają dodatkowej 
rekomendacji. Technologiczne prezen-
tacje są więc w tym miejscu pokazem  
nowoczesnych rozwiązań w branży.

LINIE i wypieki
W Warszawie przy ulicy Odlewni-

czej można było podpatrzeć, jak pracu-
je linia do chleba WP Haton, dzielarko-
-formierka Atoupains Milenium fi rmy 
Merand czy linia do bułek Fromprofi . 
Nowością był system szybkiego schła-
dzania niewygarowanych kęsów ciasta 
Aroma Cooler.

W gościnnych murach gospodarzy 
targów przez trzy dni funkcjonowała 

Trzydniowa superoferta
PROMOCYJNE CENY, SPECJALNE RABATY, INTERESUJĄCE GRATISY, A TAKŻE... 
KONKURENCYJNY KURS EURO –  TO TYLKO NIEKTÓRE ATRAKCJE PRZYGOTOWANE 
DLA ODWIEDZAJĄCYCH PIĄTĄ EDYCJĘ TARGÓW HERT

prawdziwa piekarnia. Z pieców wy-
ciągano pachnące bochenki chleba 
i chrupiące bułki. Obok tradycyjnych 
kajzerek i bułek żytnich wyrabiano tu 
także skandynawskie specjały, które 
mogą uzupełnić asortyment naszych 
piekarni. Prezentował je technolog 
z duńskiej szkoły piekarstwa. Każdego 
przedpołudnia w smażalnikach fi rmy 
Riehle nabierały kolorów apetyczne 
pączki. Pączki i inne produkty cukier-
nicze pomadowano, żelowano, czeko-
ladowano i nadziewano później przy 
zastosowaniu urządzeń takich fi rm jak 
Bakon, Edhard, NBS Schuman.

DROBNE akcesoria
Gotowe produkty krojono i pakowa-

no, prezentując przy okazji możliwości 
urządzeń fi rm: Krumbein, GHD Hart-
mann, MHS Schneidetechnik. Nie bra-
kowało także urządzeń peryferyjnych 
przydatnych w nowoczesnym zakładzie 
piekarsko-cukierniczym. Prezentowa-

no także zmywarki i czyszczarki blach 
oraz systemy natryskiwania form.

W dodatkowych namiotach ustawio-
nych przed budynkiem fi rmy można 
było zaopatrzyć się w wiele drobnych 
akcesoriów niezbędnych do codziennej 
pracy.

Trzydniowe targi HERT zorganizo-
wano we współpracy z zaprzyjaźniony-
mi fi rmami. Barbara Luijckx zadbała o 
akcent czekoladziarski, a Komplet Pol-
ska – o mieszanki wypiekowe.

Każdego targowego dnia ekspozy-
cje odwiedzali liczni goście. Nie byli to 
wyłącznie piekarze z najbliższej okoli-
cy. Nam udało się dostrzec także znajo-
me twarze z Wybrzeża i Wielkopolski.

Niewielkie, specjalistyczne prezenta-
cje organizowane przez dystrybutorów 
i producentów z roku na  rok umacniają 
swą pozycję na branżowym rynku. Stają 
się jego stałym elementem i uzupełniają 
ofertę tradycyjnych targów. 

W targowej piekarni  obok  tradycyjnych kajzerek i bułek wyrabiano też skandynawskie specjały
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Trzecia organizowana przez 
wodzisławski cech wymia-
na odbędzie się tradycyj-
nie do Reishandwerschaft 

w Recklinghausen w styczniu (naj-
prawdopodobniej pomiędzy 15 a 22 
stycznia 2012 r.). W ramach pro-
jektu grupa docelowa licząca 15 
rzemieślników zrzeszonych w wo-
dzisławskim, raciborskim, żorskim 
i jastrzębskim cechu, wybrana zgod-
nie z zasadami rekrutacji zawartymi 
w dokumentacji programu, weźmie 
udział w: przygotowaniu kulturo-
wo-językowym, które odbędzie się 
na przełomie listopada i grudnia br. 
w wodzisławskim cechu oraz w sied-
miodniowej wymianie zagranicznej, 
w ramach której zostaną zrealizowa-
ne m.in. następujące tematy:
•	 nowe surowce w produkcji cukier-

niczo-piekarskiej z tradycją smaku,
•	 nowości w branży i kierunki zmian, 

w których podąża nowoczesne cu-
kiernictwo i piekarstwo,

•	 nowoczesne technologie zamraża-
nia pieczywa i wyrobów cukierni-
czych,

•	 świat czekolady, czyli rola przy-
smaku, surowca i dodatku w nowo-
czesnym cukiernictwie,

•	 przygotowanie i ekspozycja dese-
rów lodowych oraz udział w warsz-
tatach kawowych,

•	 niemiecka tradycja wypieku szneka 
z glancem, czyli ciastka „ślimaka” 
(die Schnecke).

To tylko niektóre z atrakcji progra-
mu wymiany zagranicznej.

Koszty związane z wymianą zostaną 
sfi nansowane w ramach Programu Le-
onardo da Vinci. 

Więcej na www.cech.wodzislaw.pl 

O szczegółach projektu rozmawia-
liśmy z Anną Orszulik z działu 

doradczo-szkoleniowego wodzisław-
skiego Cechu Rzemieślników i Innych 
Przedsiębiorstw.

Jak powstało Wasze 
przedsięwzięcie? W jaki 
sposób je planowali-
ście?

Nasze projekty powstały 
dzięki aktywności przedsię-
biorców w trakcie realizacji 
projektów, zwłaszcza pod-
czas wizyt studyjnych, prze-
prowadzania ankiet wśród 
przedsiębiorców na temat 
ich potrzeb szkoleniowych, 
ciągłej współpracy z przed-
siębiorcami na szczeblu rozwoju 
gospodarczego, a także dzięki bogatemu 
doświadczeniu osób zaangażowanych 
w pisanie projektów.

W jaki sposób można zgłosić się 
do projektu?

Rekrutacja odbywa się w dniach 
3-28 października tego roku. Każda 
zainteresowana udziałem w projekcie 
osoba może pobrać formularz rekru-
tacyjny z naszego biura bądź z naszej 
strony internetowej i po wypełnieniu 
złożyć go w naszym sekretariacie.

Czy mogą w nim brać udział rze-
mieślnicy tylko z Wodzisławia?

W projekcie uczestniczyć mogą 
rzemieślnicy z fi rm zrzeszonych w ce-
chach: wodzisławskim, raciborskim, 
żorskim bądź jastrzębskim. 

Jakie korzyści program może 
przynieść rzemieślnikom?

Każdy z uczestników projektu 
przystąpi do 72-godzinnego przygo-

towania kulturalno-języko-
wego oraz weźmie udział 
w siedmiodniowej wymia-
nie zagranicznej. Otrzyma 
także potwierdzenie na-
bycia nowych kompetencji 

– dokument EUROPASS. 
Dodatkowe korzyści to 
między innymi zdobycie 
nowych kompetencji oraz 
doświadczenia zawodowe-
go (np. pozyskanie wiedzy 

z zakresu niemieckiego słow-
nictwa technicznego, umożli-

wiającej indywidualne kontaktowanie 
się z niemieckimi fi rmami czy pro-
ducentami oraz nawiązanie nowych 
kontaktów biznesowych, nabycie no-
wej wiedzy, m.in. z zakresu nowości 
w branży i kierunków zmian, w któ-
rych podąża nowoczesne cukiernictwo 
i piekarstwo); większe zaangażowanie 
zakładów rzemieślniczych w kształce-
nie uczniów, postrzeganie ich raczej 
jako przyszłych pracowników, których 
warto wyposażyć w gruntowną wie-
dzę, niż jako pomocników do prostych 
prac w czasie trwania ich praktyki; 
wpajanie młodym osobom, chcącym 
pracować w branży piekarniczo-cu-
kierniczej, podstawowych wartości, 
takich jak poszanowanie pracy, sta-
nowiska pracy, odpowiedni stosunek 
do narzędzi pracy. To bardzo proste 
zasady, ale często pomijane przez 
uczniów polskich zakładów rzemieśl-
niczych – często traktują oni narzędzia 
i urządzenia jak nie swoje, w związku 
z czym nie szanują ich należycie. 

Zgłoś się 
po międzynarodową wiedzę
1 PAŹDZIERNIKA BR. RUSZA NABÓR DO PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH 
PROGRAMU LEONARDO DA VINCI – INWESTYCJA W RZEMIEŚLNIKA – KAPITAŁEM 
PRZYSZŁOŚCI. TYM RAZEM SKIEROWANY JEST DO MISTRZÓW W ZAWODACH 
PIEKARZ I CUKIERNIK

Jak powstało Wasze 
przedsięwzięcie? W jaki 

towania kulturalno-języko-

projektów, zwłaszcza pod-

ciągłej współpracy z przed-
siębiorcami na szczeblu rozwoju 

z zakresu niemieckiego słow-
nictwa technicznego, umożli-

biorców w trakcie realizacji 
projektów, zwłaszcza pod-

– dokument EUROPASS. 
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RZEK£ADANIECPRZEK£ADANIECP ESEROWYDESEROWYD
Po³¹czenie kilku smaków i warstw o ró¿nej konsystencji

spowodowa³o, ¿e kompozycjê t¹ nazwaliœmy po prostu
Przek³adañcem. Ten rodzaj ciasta kryje siê pod wieloma nazwami,
w zale¿noœci od tego jakie warstwy siê w nim znajduj¹.
W Przek³adañcu Deserowym mamy do czynienia z idealnym
po³¹czeniem smaku czekoladowego, podkreœlonego kwaœn¹ nut¹
cytryny, z umieszczonym w œrodku delikatnym biszkoptem
wymieszanym z bez¹ i wiórkami kokosowymi. Ca³oœæ kompozycji
dope³nia efektowna powierzchnia wykonana z cienkiej warstwy ¿elu
czekoladowego oraz niebanalna dekoracja. Przek³adaniec œwietnie
wygl¹da i dobrze siê kroi. Praktycznie jest to ciasto na ka¿d¹ okazjê
- doskonale sprawdza siê jako ciasto weselne, œwi¹teczne
i okolicznoœciowe.

ILOŒÆ*ELEMENT

blat
czekoladowy

SK£ADNIK

750�g
270�g
225�g
255�g

CIASTO�CZEKOLADOWE
Jaja
Olej
Woda

METODA

¯elatyna
Woda

30�g
180�g

- ¯elatynê namoczyæ w wodzie.¿el
cytrynowy

blat
biszkoptowy
z�bez¹�kokosow¹

krem
cytrynowy

wykoñczenie
¿elowe

dekoracja

Jaja
Cukier
M¹ka pszenna
M¹ka ziemniaczana
Proszek do�pieczenia
OVALETT

375�g
145�g
145�g
35�g
4�g

20�g

¯elatyna
Woda

25�g
150�g

¯elatyna
Woda
DIAMENT�CZEKOLADOWY

10�g
50�g

500�g

NON�TEMP CIEMNY NH 200�g

- Po³¹czyæ wszystkie sk³adniki i ubijaæ przez 7-8 min.

- ¯elatynê namoczyæ w wodzie.

- Rozpuœciæ Non Temp w k¹pieli wodnej lub w mikrofalówce (nie
przekraczaæ 42 C).°

PODSUMOWANIE 7139�g

- Po³¹czyæ sk³adniki i mieszaæ na wolnych obrotach przez 5 minut.
- Wypiekaæ w temperaturze 180°C, czas pieczenia 15-20 min.

Na jedn¹ blachê ciasta przygotowaæ jeden równy blat
o wymiarze 40x60.

Otrzymany ¿el cytrynowy wylaæ na ciemny blat, ca³oœæ ostudziæ.

KREM�ROŒLINNY BAKELS

PASTRYFILL CYTRYNA
Œmietana�33%

500�g
750�g
500�g

- Po³¹czyæ Krem Roœlinny ze œmietan¹ i ubiæ.
- Dodaæ Pastryfill Cytrynowy oraz podgrzan¹, rozpuszczon¹ ¿elatynê

i mieszaæ delikatnie do uzyskania jednolitej konsystencji.
Otrzymany krem u³o¿yæ na blacie biszkoptowym.

Dekorowaæ wed³ug uznania.

* - Receptura zosta³a skalkulowana na 1 standardow¹ blachê o wymiarach 60x40 cm lub na 6 rantów o œrednicy 21-23 cm.
W zale¿noœci od indywidualnych preferencji podane iloœci sk³adników mog¹ nieznacznie odbiegaæ od wskazanych wartoœci.

blat�czekoladowy

blat�biszkoptowy
z�bez¹�kokosow¹

¿el�cytrynowy

krem�cytrynowy

wykoñczenie�¿elowe

-�RK�53�-

PASTRYFILL CYTRYNA
SZAFIR�NEUTRALNY

500�g
500�g

- Sk³adniki doprowadziæ do wrzenia i dodaæ rozpuszczon¹ ¿elatynê.

- ¯elatynê namoczyæ w wodzie.
- Podgrzaæ Diament w k¹pieli wodnej (nie przekraczaæ 40°C).
- Po³¹czyæ z podgrzan¹ ,rozpuszczon¹ ¿elatyn¹ i dok³adnie wymieszaæ.

Przygotowan¹ polew¹ pokryæ mocno sch³odzon¹ powierzchniê
kremu cytrynowego.

Bia³ko
Cukier

M¹ka
POL-MIX�KOKOSOWY

300�g
250�g
400�g
70�g

-�Cukier�napowietrzyæ�z�bia³kiem�do�uzyskania�masy�bezowej.
-�Dodaæ�Polmix�Kokosowy�oraz�m¹kê�i�delikatnie�wymieszaæ.
- Tak�przygotowan¹�masê�szprycowaæ�fantazyjnie�na�wylany�biszkopt.
-�Wypiekaæ�w�temperaturze�200 C�przez�oko³o�10-13�min.°

Ostudzony blat u³o¿yæ na warstwie ¿elu cytrynowego.
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CIASTO CZEKOLADOWE BAKELS
Baza biszkoptowo – tłuszczowa do wypieku wyrobów o głębokim czekoladowym smaku, 
kolorze gorzkiej czekolady i dużej wilgotności utrzymującej się do kilku dni.

Wyśmienity smak i aromat

Doskonałe wyroby - nie powodują podczas konsumpcji 
i po niej odczucia lekkiego pieczenia charakterystycznego 
dla produktów wytworzonych na bazie surowców proszkowych

Zwięzła struktura - pozwala na utrzymanie podczas wypieku 
owoców czy sera twarogowego, pozwala również uzyskać cieńsze warstwy

Stała jakość - gotowe ciasto ma zawsze niezmiennie tą samą jakość 
i apetyczny wygląd, możemy je od razu kroić i przekładać

Dwie wersje do wyboru – standardowe Ciasto Czekoladowe 
oraz bardziej ekonomiczna wersja o takich samych walorach 
wyrobu gotowego – Ciasto Czekoladowe Koncentrat

Propozycje zastosowania Ciasta Czekoladowego marki Bakels 

można zobaczyć w następujących recepturach: 

KOKOSOWY RAJ, SERNIK CZEKOLADOWY, SERNIK KRÓLEWSKI, 

AFRYKAŃSKI DIAMENT, CIASTO ŚWIĄTECZNE 

KOKOSOWO–CYTRYNOWE, DIABEŁ TASMAŃSKI, 

CYTRYNOWE ORZEŹWIENIE.
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Tworzenie centrów wdroże-
niowych przez producen-
tów dodatków piekarsko-
-cukierniczych w dużej 

mierze wiąże się z możliwością stwo-
rzenia platformy skupiającej klientów 
branżowych, piekarzy i cukierników, 
którzy chcą pozyskać nowe techno-
logie. W tym wydaniu prezentujemy 
jedno z nich – centrum szkoleniowe 
znajdujące się w Hanowerze.

SERCE branży
BACKFORUM grupy Martin Braun 

to innowacyjne centrum informacyjno-
-wdrożeniowe, którego sercem jest jed-
na z najnowocześniejszych na świecie 
przeszklonych hal produkcyjnych o pow.  
400 m kw. To w niej opracowuje się pro-
gramy i technologie wypiekowe na indy-
widualne zapotrzebowanie klientów. Na 

miejscu mogą oni testować opracowane 
przez siebie technologie, wykorzystując 
do tego najnowocześniejsze urządzenia 
piekarskie. – BACKFORUM to serce 
branży piekarsko-cukierniczej Europy. 
To tutaj powstają pomysły na najlepsze 
mieszanki, surowce oraz innowacyjne 
receptury z ich zastosowaniem. Dzięki 
zaawansowanej technologii piekarze z 
całego świata, także z Polski, mają moż-
liwość pracować na popularnych mie-
szankach piekarskich AGRANO: Cru-
sta, Kartofel Mix, Czosnek Niedźwiedzi 
oraz Maisano – informuje Stefan Wój-
ciak, technolog-piekarz Martin Braun.

W ramach BACKFORUM funkcjo-
nują również działy: rozwoju i jakości 
oraz marketingu i komunikacji.

Jednocześnie BACKFORUM to 
centrum spotkań i wymiany doświad-
czeń wszystkich firm branżowych, 

służy tworzeniu opinii konsumenckiej, 
badaniom rynku i pośredniczy w prze-
kazywaniu fachowej wiedzy. Korzyści 
z tytułu wymiany informacji i fachowej 
wiedzy czerpie cała branża. To tutaj 
specjaliści z grupy Martin Braun prze-
kuwają innowacyjne metody w spraw-
dzone technologie. Wszyscy pracowni-
cy są ściśle związani z organizacjami, 
zrzeszeniami czy szkołami mistrzostwa 
zawodu.

DOSKONAŁE TECHNOLOGIE, 
nowoczesny sprzęt

Pracownia wyposażona w najnowo-
cześniejsze urządzenia oraz systemy 
piecowe pozwala na odwzorowanie 
procesu wypieku chleba z piekarni 
każdej wielkości. – Zastosowanie naj-
nowocześniejszych technologii oraz 
wysokiej jakości sprzętu pozwala na 

Profesjonalne forum 
z tradycją
NOWOCZESNA PRACOWNIA, ESTETYCZNE WNĘTRZA, NAJLEPSZE URZĄDZENIA  
I MASZYNY, A TAKŻE ŚWIETNI SPECJALIŚCI – TO WSZYSTKO NA 400 M KW. BACKFORUM

WYDARZENIA
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W salonie cukierniczym stoi chłodnia 
SK, dbająca o to, by wilgoć nie zbierała 
się przy parowniku, ale kumulowała w 
sposób pożądany w komorze i samych 
produktach cukierniczych.

Oddzielne miejsce przeznaczono do 
produkcji ciastek i pieczywa drobnego. 
Znajdują się tam piece MIWE condo, 
piec obrotowy roll-in e+ i MIWE aero. 
Jest też miejsce dla cukierni wzbogaco-
ne o szafę mroźniczą TKS oraz szafę 
chłodniczą SKS z idealnym klimatem 
do chłodzenia ciast ze śmietaną. Nawet 
bufet z przekąskami obsługiwany jest z 
udziałem marki MIWE – pieca MIWE 
backcombi.

DLA NAJBARDZIEJ 
wymagających

Przez cały rok w centrum piekar-
skim BACKFORUM organizowane są 
seminaria o różnej tematyce, ale ściśle 
związanej z branżą piekarsko-cukierni-
czą. Zachęcamy do bliższego poznania 
tego imponującego miejsca, w którym 
powstają najlepsze pomysły i technolo-
gie piekarsko-cukiernicze. – Dla Mar-
tin Braun jakość oraz innowacyjność 
produktów są priorytetem. Doskonałe 
wyposażenie BACKFORUM pozwala 
zaspokoić oczekiwania nawet najbar-
dziej wymagających klientów, którzy 
podczas szkolenia mają okazję zapo-
znać się z najnowszymi światowymi 
trendami branży piekarsko-cukierni-
czej – podsumowuje Robert Sokół, dy-
rektor sprzedaży i marketingu Martin 
Braun. 

Więcej o BACKFORUM Martin Braun na stronie  

http://pl.martinbraungroup.com/index.php?id=97

DO DYSKUSJI 31
opracowanie w BACKFORUM inno-
wacyjnych pomysłów cukierniczych. 
Tak było z wchodzącymi na rynek 
polski: mieszanką na ciasto parzone 
Brandmasse oraz kremem Cremonte, 
na bazie których powstaje popularne 
ciasto karpatkowe – podkreśla Artur 
Pawlicki, główny technolog-cukiernik 
Martin Braun.

W sercu tej imponującej piekarni 
znajdują się jeden z najlepszych pieców 
piekarskich i systemów chłodniczych 
na rynku – produkty fi rmy MIWE. Już 
od dawna są one postrzegane jako naj-
lepsze rozwiązania dla piekarni każdej 
wielkości. Rozpoznawalne barwy – 
czarna i żółta – są synonimem jakości 
fi rmy, która od momentu powstania w 
1919 r. wielokrotnie rewolucjonizowa-
ła rynek piekarski. Między innymi jako 
pierwsza wprowadziła w obieg piece 
obrotowe (lata 70.), doprowadziła też 
do rozwoju tak dziś lubianego przez 
konsumentów „wypieku sklepowego”. 
Obecnie MIWE koncentruje swój po-
tencjał na udoskonalaniu pieców pie-
karskich i techniki automatyzacji oraz 
na rozwijaniu technologii wykorzysty-
wanej w procesach klimatycznych, na-
dając im racjonalny wymiar.

IDEALNA pracownia
W centrum piekarskim do dyspozy-

cji piekarzy są piece MIWE, a wśród 
nich najnowszy produkt fi rmy – ener-
gooszczędny piec obrotowy roll-in e+, 
zdobywca złotego medalu na targach 
POLAGRA 2010.

W piekarni nie zabrakło pieca wóz-
kowego MIWE termo static, ogrzewa-
nego olejem, ze spokojną atmosferą 
pieczenia typową dla pieców półko-
wych, z wygodnym systemem załadun-
ku w formie wózków. Grupę pieców 
termoolejowych reprezentuje również 
piec półkowy MIWE termo expres ze 
spokojną atmosferą pieczenia przezna-
czony do wypieku każdego rodzaju 
pieczywa.

Piekarnia jest wyposażona w syste-
my chłodnicze marki MIWE. Znajdują 
się tam uniwersalne komory garow-
nicze MIWE GVA, wielozadaniowe, 
spełniające wymogi każdego procesu 
klimatycznego. Do dyspozycji pieka-
rzy są ponadto komora fermentacyjna 
KR i chłodnia MIWE TLK służąca 
do mrożenia i przechowywania kęsów 
bez efektu wysuszania i twardnienia. 

ZAPROSZENIE
W I kwartale 2012 r. w BACKFORUM grupy 
Martin Braun firma GETH będzie organi-
zować seminarium dotyczące systemów 
chłodniczych wykorzystywanych w pie-
karstwie i cukiernictwie. Chętnych pro-
simy o kontakt telefoniczny lub mailowy 
z Małgorzatą Majdan: tel. 12 262 24 26, 
e-mail: m.majdan@geth.pl.

15
TYLE MIESIĘCY 

ZAJĘŁA BUDOWA 
OBIEKTU, 

W KTÓRYM 
MIEŚCI SIĘ 

BACKFORUM 
Zbudowany z rzemieślniczej cegły, 
wzbogacony licznymi drewnianymi 

elementami budynek tworzy 
kontrast dla rozmieszczonych w 
środku nowoczesnych urządzeń 
skonstruowanych z nierdzewnej 
stali. Koncepcja architektoniczna 

bazuje na połączeniu nowoczesności 
i tradycji, które charakteryzuje także 

współczesną branżę piekarską

MIWE koncentruje swój potencjał m.in. na rozwijaniu technologii wykorzystywanej 
w procesach chłodniczych i klimatycznych

WYDARZENIA
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GRZEGORZ OLMA

O bułkach wiedzą prawie 
wszystko. Od ćwierć wie-
ku są producentem maszyn 
do ich produkcji. Dzięki 

urządzeniom fi rmy BACKTECH może 
powstać kilkadziesiąt rodzajów drob-
nego pieczywa. Klasyczne kajzerki, 
wrocławskie czy poznańskie, bułki na 
hamburgery i hot dogi, a także zawija-
ne, wieloziarniste czy chałki.

– 95 proc. naszej produkcji trafi a 
na eksport – informuje Andrea Ha-
ider, odpowiedzialna za marketing 
i PR w fi rmie BACKTECH, i doda-
je: – Do tej pory zainstalowaliśmy 
ponad 1500 systemów w zakładach 
piekarskich w 50 krajach. Wyposaża-
my zarówno piekarnie rzemieślnicze, 
jak i produkujące na skalę przemy-
słową. Jedna z naszych ostatnich in-
stalacji znajduje się w dużej piekarni 
w Kapsztadzie w Republice Połu-
dniowej Afryki. Cztery linie w ciągu 
godziny mogą wyprodukować 10,8 
tys. bułek.

Eksperci od bułek
AUSTRIACKA FIRMA BACKTECH, LICZĄCY SIĘ NA ŚWIECIE PRODUCENT SPRZĘTU 
DO WYROBU BUŁEK, OBCHODZI W TYM ROKU 25-LECIE. BYLIŚMY WŚRÓD 
URODZINOWYCH GOŚCI

Na obchody okrągłego jubile-
uszu do niewielkiej miejscowości 
Pischelsdorf koło Grazu w austriac-
kiej Styrii przyjechali partnerzy 
i klienci fi rmy niemal z całej Eu-
ropy. Na miejscu, w nowoczesnym 
zakładzie mieli okazję zapoznać się 
z najnowszymi rozwiązaniami tech-

nologicznymi, a także wziąć udział 
w szkoleniach specjalistycznych. 
Międzynarodowe spotkanie było 
ponadto okazją do wymiany piekar-
skich doświadczeń. Wśród urodzi-
nowych gości nie zabrakło Polaków 
– razem z reprezentantami fi rmy 
GETH, polskiego przedstawiciela 

Na obchody okrągłego jubileuszu do niewielkiej miejscowości Pischelsdorf koło Grazu w austriackiej 
Styrii przyjechali partnerzy i klienci fi rmy niemal z całej Europy

Austriacki producent obecny jest na polskim rynku od dawna, a w ostatnim czasie staje się coraz bardziej aktywny
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fi rmy BACKTECH, do Austrii przy-
jechali także nasi piekarze.

Austriacki producent obecny jest na 
polskim rynku od dawna. W ostatnim 
czasie staje się coraz bardziej aktywny 
i widoczny. Na tegorocznych targach 
BAKEPOL w Kielcach prezentował 
jedno ze swych sztandarowych roz-
wiązań – jednostkę formującą Vario 

Star Duo. Urządzenie to jest przezna-
czone do produkcji okrągłych i długich 
bułek oraz bułek typu niemieckiego.

Liczące ćwierć wieku przedsiębior-
stwo jest częścią koncernu KNILL 
Technology, w skład którego wchodzą 
także przedsiębiorstwa produkujące 
baterie i akumulatory, kable i przewo-
dy oraz rury. Roczne obroty koncernu 

wynoszą 180 mln euro. Koncern może 
być doskonałym przykładem rodzin-
nego biznesu. Zarządzany jest przez 
dwóch braci, którzy (to aż niewiary-
godne) są 12. pokoleniem Knillów 
zajmującym się interesami. W przy-
szłym roku szacowny ród obchodził 
będzie 300-lecie rodzinnej przedsię-
biorczości! 

biuro@kompleksserwis.pl • tel: 32 287 31 17 • www.kompleksserwis.pl

>>>    REKLAMA

Meble do piekarni i cukierni

Z dużą satysfakcją przyjęliśmy informację, że obchody 25-lecia 
firmy BACKTECH połączone będą z wieloma prezentacjami o 

charakterze techniczno-technologicznym. Nasi handlowcy i towa-
rzyszący im klienci z zainteresowaniem uczestniczyli w pokazach 
przeprowadzanych w nowo otwartej, nowoczesnej piekarni do-
świadczalnej znajdującej się na terenie zakładu produkcyjnego.
Pokazy te potwierdziły ogromną elastyczność w konfigurowaniu 
rozwiązań technicznych w budowanych liniach do bułek, które 
mogą być dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta.
Wobec rosnących wymagań na rynku, gdzie jakość produktu odgry-

wa coraz większą rolę, taka elastyczność jest sprawą bardzo waż-
ną. Testy nowej generacji dzielarek MEGA STAR, które umożliwiają 
dzielenie i zaokrąglanie kęsów o bardzo wysokiej zawartości wody, 
spotkały się z dużym uznaniem.
Cieszy nas fakt, że w ostatnim czasie udało się sprzedać w Polsce 
kilka ciekawych konfiguracji linii do bułek klientom, którzy są znani 
z wysokiej jakości swoich produktów. Dzięki bardzo dobrze rozwi-
jającej się współpracy z firmą BACKTECH, która trwa już prawie 15 
lat, udaje się naszej firmie realizować coraz bardziej skomplikowane 
zamówienia klientów.
Jesteśmy przekonani, że w najbliższym czasie będziemy mogli 
pochwalić się kolejnymi montażami urządzeń do produkcji bułek 
kwadratowych CAROLL-LINE  z bardzo ciekawą opcją zaokrąglania 
kęsów o zdecydowanie wolnej strukturze.

OPINIA >>>   
TOMASZ GUDERSKI
firma GETH, polski dystrybutor firmy BACKTECH
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Piekarnia w Nepalu
MŁODZI LUDZIE Z POLSKI ZAANGAŻOWALI SIĘ W BUDOWĘ PIEKARNI 
W NIEWIELKIEJ MIEJSCOWOŚCI W ŚRODKU HIMALAJÓW. WSPIERAMY MEDIALNIE 
TO PRZEDSIĘWZIĘCIE I MOCNO MU KIBICUJEMY. PONIŻEJ RELACJA Z OSTATNIEJ 
WIZYTY W NEPALSKIEJ WIOSCE SYABRU BENSI

MICHAŁ PLICHTA

Jechałem do Nepalu z zadaniem 
formalnego przygotowania lo-
kalnego stowarzyszenia do opie-
ki nad piekarnią, wyłonienia 

„komitetu wioskowego”, który zarzą-
dzałby placówką na miejscu, dogada-
nia się w kwestii ziemi pod budynek, 
zrobienia rekonesansu w zakresie cen 
materiałów, wynagrodzeń i przygoto-
wania się do zakupów oraz nawiązania 
różnych kontaktów, które mogłyby za-
owocować w przyszłości.

NA bezdrożach
Bardzo szybko okazało się, że sta-

tut istniejącego już stowarzyszenia do 
niczego się nie nadaje. Trzeba było 
znaleźć kogoś, kto zna się na procesie 
rejestracji stowarzyszeń, pisaniu statu-
tów oraz dobrze mówi po angielsku. 
Na szczęście, bardzo szybko udało się 
znaleźć taką osobę. Po długich dys-
kusjach wspólnie napisaliśmy statut. 
Okazało się, że pisanie ręczne to jedna 

sprawa, a przepisanie tego na kompute-
rze – druga. Tutaj mało kto umie posłu-
giwać się nepalskim alfabetem w tym 
trybie i trzeba było wynająć specjalnie 
wyszkoloną typistkę. Z gotowym statu-
tem pojechaliśmy do wioski.

Ta wyprawa była prawdziwą mordęgą. 
Droga po monsunowych deszczach nie 
tylko była w opłakanym stanie, ale miej-
scami po prostu przestała istnieć (zasypa-
na osuwającymi się kamieniami i ziemią) 
albo zamieniła się w potok i trzeba było 
iść piechotą lub brodzić, w towarzystwie 
pijawek. Z powrotem było jeszcze gorzej, 
bo ze względu na strajk nie kursowały au-
tobusy i około jednej trzeciej drogi trzeba 
było przebyć piechotą.

BIUROKRACJA, biurokracja...
W wiosce zwołaliśmy zebranie, powo-

łaliśmy „komitet wioskowy”, który jedno-
cześnie stał się komitetem założycielskim 
nowego stowarzyszenia: Community Ba-
kery Association. Dyrektor szkoły zapro-
ponował nam ziemię należącą do szkoły. 
Jednak o wiele lepsza ze względu na po-

łożenie, powierzchnię i widok wydała mi 
się ziemia należąca do rodziny Nyimy 
Tamanga. Społeczność dała się przeko-
nać do tego wyboru. Obiecaliśmy, że po 
zakończeniu projektu budynek zostanie 
rozebrany, a materiały i sprzęty rozdyspo-
nowane przez stowarzyszenie na cele spo-
łeczne – dzięki temu budynek nie zostałby 
w prywatnych rękach.

Następnie pojechaliśmy do Dunche, 
stolicy dystryktu, by zarejestrować sto-
warzyszenie. Trzeba było odwiedzić 
jedynie pięć urzędów i policję. Już 
w pierwszym urzędzie był problem, po-
nieważ akurat strajkowali, ale udało się 
uzyskać od nich odpowiedni dokument 
z wsteczną datą, sprzed strajku. Potem 
nie było już tak łatwo. W całym mie-
ście zabrakło prądu i nigdzie nie można 
było zrobić kserokopii dokumentów. 
Na początku po prostu je przepisywa-
liśmy, ale gdy w trzecim urzędzie za-
żądali kopii dowodów osobistych ze 
zdjęciem, byliśmy bezradni.

Ja oraz mój nepalski doradca i tłu-
macz wróciliśmy do Katmandu, a miej-
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scowi zostali, by kontynuować proces 
rejestracji.

SŁODKO-gorzki
Po drodze spotkaliśmy mieszkańca 

wioski, w której ma powstać piekarnia. 
Dowiedzieliśmy się od niego wielu nie-
pokojących rzeczy. Okazało się, że na 
naszym zebraniu nie było wielu waż-
nych ludzi, a komitet składał się osób 
należących do jednej paczki znajomych, 
w dodatku takich, którym niekoniecznie 
powinniśmy ufać. Niestety, nie zorien-
towałem się w sytuacji w odpowiednim 
momencie, bo nie znałem wszystkich 
tych ludzi. Zadzwoniłem do zaufanego 
dyrektora szkoły. Potwierdził nasze in-
formacje. Nie rozumiem tylko, czemu 
nie ostrzegł nas wcześniej.

W takiej sytuacji poleciłem wstrzy-
mać proces rejestracji, do czasu aż do 
Nepalu przyjadą Paweł i Zuza i na miej-
scu ocenią sytuację raz jeszcze. Piekarnię 
najprawdopodobniej wybudujemy jed-
nak na ziemi szkoły. Dyrektor, zaniepo-
kojony losami projektu, bardzo wstępnie 
zaproponował nawet wynajem jednego 
z budynków szkolnych – to bardzo uła-
twiłoby całą sprawę. No, ale musimy się 
z tym wstrzymać jeszcze miesiąc.

Rezultat wioskowej części misji 
jest można powiedzieć słodko-gorzki. 
Na szczęście, z dobrymi rokowaniami na 
przyszłość.

TARGUJEMY się
A co w Katmandu? Zakupy w Nepa-

lu to nie jest bułka z masłem. Po pierw-
sze, o wszystko trzeba się targować, 

ponieważ początkowe ceny czasem 
naprawdę zwalają z nóg. Na szczęście, 
w przypadku sprzętów typu lodówka 
nie są tak wyolbrzymione jak ceny tu-
rystycznych pamiątek. Sklepy to często 
brudne baraki w odległych dzielnicach, 
a stojące w nich sprzęty są zardzewia-
łe i zakurzone. Stoją tam chyba od lat. 
Mimo to sprzedawcy uparcie twierdzą, 
że „ten piec był co prawda używany, ale 
tylko 15 dni, a poza tym to jak nówka 
sztuka”. I wymieniają cenę, za jaką 
mógłbym kupić rzeczywiście nówkę 
sztukę.

W każdym razie udało mi się zrobić 
wstępne wyliczenie czekających nas 
wydatków. Niestety, nie wszystkich. 
Zresztą to, czego się dowiedziałem, 
w ciągu miesiąca może się zmienić 
– niestety tak to w Nepalu bywa. Na 
szczęście, jak się okazało, będziemy 
mogli trochę zaoszczędzić – niektóre 
rzeczy można zastąpić tańszymi za-
miennikami – np. wyjątkowo drogie 
stalowe stoły można zastąpić drewnia-
nymi z tylko stalową warstwą na blacie, 
a meble do „dinning room” zrobimy 
z bambusa oraz drewna na miejscu.

HONOROWY PATRONAT Golchha
Udało nam się także odwiedzić 

stołeczne piekarnie i przeanalizować 
ich sposób działania. Okazuje się, że 
o wielu rzeczach nie pomyśleliśmy 
– m.in. o przemysłowym mikserze, 
wadze, pompie wodnej i armaturze. 
Więc to, co zaoszczędzimy i tak bę-
dziemy musieli od razu wydać. Okaza-
ło się też, że ze względów formalnych 

muszę przedstawić rachunki w naszej 
ambasadzie. Padło na rachunki za naj-
droższe sprzęty, czyli takie, za którymi 
najprawdopodobniej najwięcej trzeba 
się nachodzić – piec i lodówkę. Mamy 
więc już piękną, choć nieco porysowa-
ną lodówkę Samsunga, oraz niemarko-
wy, używany, ale w doskonałym stanie 
piec – raczej z tych mniejszych, ale na 
początek wystarczy.

Jeśli chodzi o kontakty, też udało 
się nawiązać ich dość sporo. Mamy 
namiary na inżynierów budowlańców, 
którzy mogą pomóc nam w budowie – 
będą doglądać projektu tu na miejscu. 
Udało się także zdobyć honorowy pa-
tronat nad projektem – objął go jeden 
z najbogatszych i szanowanych ludzi 
w tym kraju Lokmanya Golchh. Jak się 
okazało, jest on honorowym konsulem 
Polski w Nepalu.

Wkrótce do Nepalu leci Paweł (ma 
nadzieję, że będzie tam mógł być przy-
najmniej do końca roku, co byłoby 
wspaniałą wiadomością dla projektu), 
a dwa tygodnie później Zuza (na mie-
siąc) – jest więc duża szansa, że w tym 
roku uda się wystartować. 

KAŻDA ZŁOTÓWKA 
SIĘ LICZY
Można już wesprzeć budowę piekarni 
w Nepalu, wpłacając pieniądze na 
specjalne konto Fundacji Mandragon: 
25 1140 2017 0000 4102 1227 8703 
(z dopiskiem:  „Pomoc dla Nepalu”).
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Wspólne lepienie ciastek na Losar – tybetański Nowy Rok Z rodziną Nyimy Tamanga - pomysłodawcy budowy Piekarni
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Piekarze i cukiernicy to z reguły osoby twardo stąpające po stałym 
gruncie. Nie można jednak powiedzieć, że w swym realizmie 
pozbawieni są marzeń. Także tych o lataniu. Mogą je spełnić 
w każdy pierwszy weekend września, kiedy to organizowane 

są Piekarskie Pikniki Lotnicze.
Właścicielom firmy Baker – Bogusławowi Tatarczykowi i Toma-

szowi Misiowi – już od sześciu lat udaje się dzielić swoją pasją do la-
tania z kolejnymi przedstawicielami piekarni i cukierni z całego kra-
ju. W ostatnie dni lata zapraszają więc na górę Chełm w Goleszowie 
koło Cieszyna zarówno tych, którzy zakosztowali już podobnych 
emocji, jak i zupełnych nowicjuszy.

Miejsce spotkania nie jest przypadkowe. Góra Chełm to 
wzniesienie o wysokości 464 m n.p.m. idealnie nadające się do 
wykorzystywania wznoszących prądów powietrza. Jest to jedna 
z ulubionych lokalizacji na południu Polski dla para- i motolot-
niarzy, niemal wymarzona dla początkujących. Od połowy lat 
30. XX w. funkcjonowała tu szkoła szybowcowa. Uczyli się 
w niej także późniejsi polscy lotnicy, m.in. uczestnicy bitwy 
o Anglię. W odnowionym budynku  szkolnym, obecnie za-
mienionym na pensjonat, nocują goście Piekarskich Pikników 
Lotniczych.

W tym roku warunki do pierwszych kroków w chmurach 
były wręcz idealne. Lekki wiatr i mocne jeszcze słońce spra-
wiały, że wszyscy uczestnicy spotkania mieli szansę na skorzy-
stanie z paralotni. Krótkie, ale za to samodzielne przeloty nad 
powierzchnią ziemi były wstępem do jeszcze większych emocji. 
Loty w tandemie na motolotni wznosiły śmiałków na wysokość 
100-150 m. Wspólnie z instruktorem piekarze i cukiernicy latali nad Gole-
szowem i z góry, niczym ptaki, podziwiali malowniczą panoramę Pogórza 
Cieszyńskiego oraz Beskidu Śląskiego. Wspaniała widoczność zapewniała 
niepowtarzalne widoki.

Adrenalinę można było sobie także podnieść, uprawiając zorbing. Jest 
to zabawa polegająca na staczaniu się ze zbocza w plastikowej, odpornej na 
uszkodzenia kuli. Prawa fizyki sprawiają, że mocnych wrażeń nie brakuje. 
Emocji dostarczało też poziome bungee, działające na zasadzie procy, która 
nie wystrzeliwuje, ale ze sporą siłą ściąga „pocisk”, w tym przypadku odważ-
nego zawodnika.

Goleszowskie spotkania zorganizowane są w taki sposób, aby całodniowe 
atrakcje zakończyły się wieczorem spokojnym, kojącym nastroje akcentem. 
W tym roku udało się na koniec dnia wypuścić w przestrzeń wypełniony go-
rącym powietrzem potężny balon. W jego gondoli znalazło się miejsce dla 
kilku wybrańców, którzy mogli zawisnąć nad koronami pobliskich drzew. 
Przy wspólnym wieczornym grillu oglądano i komentowano filmowy zapis 
dnia. Tematów do gorących rozmów nie brakowało. Jeśli tylko dopisze pogo-
da, zapewne podobnie będzie za rok. 

Ptakom podobni
ORYGINALNY POMYSŁ FIRMY BAKER NA SPOTKANIA 
BRANŻOWE SPRAWIA, ŻE PRZYNAJMNIEJ RAZ 
W ROKU ICH UCZESTNICY,  W PRZENOŚNI I DOSŁOWNIE, 
MAJĄ SZANSĘ ODERWAĆ SIĘ OD ZIEMI
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W tym roku na koniec dnia udało się wypuścić w powietrze potężny balon

Pod czujnym okiem instruktorów 
latali także nowicjusze

Te wszystkie linki, lineczki... to wcale nie takie proste

...i paralotniarzom

Przygotowania do lotu czas zacząć

Najpierw jednak trzeba poskładać paralotnię, to zajmie kilka chwilJeszcze bezpieczne lądowanie i za chwilę będzie można opowiadać o wrażeniach

Pogoda na podniebne wojaże sprzyjała i motolotniarzom i...
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ADAM WYBIERAŁA

Wydawałoby się, że prawa ryn-
ku oddziałują na piekarstwo w 
mniejszym stopniu niż na inne 
gałęzie gospodarki. Wciąż to-
warzyszyło nam przypuszcze-
nie, że innowacyjność nie jest 
w branży aż tak istotna – pozo-

stawialiśmy ją elektronice czy przemysłowi motoryzacyjne-
mu. Wmawialiśmy sobie, że w naszej kulturze chleba nie da 
się zastąpić czymś innym, bo wciąż jest to produkt będący 
podstawą diety. Budowaliśmy ułudną wiarę, że klient za-
wsze przyjdzie kupić chleb – nawet pomimo pogarszającej 
się jakości – bo przecież chleb jest wciąż tani.

NIE POMIJAJMY innowacyjności
Przez wiele lat statystyki usypiały naszą czujność, ser-

wując informacje typu: „w krajach rozwiniętych, o stabilnej 
gospodarcze spożycie pieczywa utrzymuje się na pewnym 
poziomie w granicach bezpieczeństwa fizjologicznego.  
I jeszcze, że: „konsumpcja starych, tradycyjnych gatunków 
pieczywa o dobrej jakości utrzymuje się na ustalonym po-
ziomie”.

Dzisiaj przekonaliśmy się na własnej skórze, że nie 
wolno nam było pomijać innowacyjności. W dobie re-
strukturyzacji w piekarstwie to właśnie od innowacyj-
ności może zależeć przetrwanie wielu małych i średnich 
zakładów piekarskich. Dlatego piekarze powinni sobie 
uzmysłowić, że klient musi znaleźć u nich takie pieczy-
wo, jakie lubi, jakie chce spożywać na co dzień. To pie-
karz ma kształtować smak klienta, podając mu tradycyjne 
gatunki pieczywa o dobrej jakości i przyzwyczajając do 
takiej oferty.

Rewitalizacja                 polskiegochleba
CZĘŚĆ VIII

POWRÓT DO TRADYCYJNYCH TECHNOLOGII SPEŁNI OCZEKIWANIA 
KONSUMENTÓW POSZUKUJĄCYCH NATURALNYCH PRODUKTÓW
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KSZTAŁTOWAĆ potrzeby
Wiadomo nie od dziś, że potrzeby można kształtować, 

można też je klientowi uświadamiać. Kiedyś pisałem, że 
jeśli oferta innowacyjnych, zdrowych gatunków pieczywa 
będzie ciekawa i bogata, wzrost ogólnej konsumpcji pie-
czywa może okazać się niewielki. Ale tradycyjne gatunki 
pieczywa zostaną zastąpione przez nowe. Dzisiaj przyzna-
ję, że bardzo się myliłem. Nowoczesne pieczywo nie dość, 
że nie spowodowało wzrostu konsumpcji, to spowodowa-
ło utratę zainteresowania klienta jego zakupem. W ślad 
za tym, poprzez dbałość o ekonomię produkcji czy tempo 
wytwarzania, utraciliśmy umiejętności odpowiedniej pielę-
gnacji półproduktów (kwasów i podmłód) oraz ciast.

MUSIMY słuchać klienta
Również dzisiaj powiem – że od rodzaju innowacyjnej 

oferty nawiązującej do tradycyjnych sposobów wytwarza-
nia, od jakości tych produktów zależy, czy będzie to jedno-
razowy zakup, czy stały, czy będziemy konkurencyjni i „na 
nowo” innowacyjni.

Kierunków innowacyjności w piekarstwie można poszu-
kiwać w technologii, w poprawie cech organoleptycznych, 
w wartościach zdrowotnych i żywieniowych, w przedłuża-
niu trwałości i świeżości, w porcjowaniu – sprzedaży na 
wagę, itp. Konsumentom należy uświadamiać potrzeby, 
przekazywać informację o „nowych – starych” innowacyj-
nych produktach, ich roli w żywieniu. Jednocześnie musi-
my słuchać klienta, czyli rozpoznawać jego potrzeby.

JAKOŚĆ = konkurencyjność
Pamiętajmy, że najważniejszym czynnikiem konkuren-

cyjności jest jakość – zespół właściwości i charakterystyk 
liczbowych wyrobu lub usługi, które wpływają na ich zdol-
ności do zaspokojenia potrzeb (def. ISO):
•	 każdy produkt ma swój okres życia na rynku;
•	 produkt o innowacyjnej jakości wprowadzany jest na 

rynek – klient zaczyna kupować ostrożnie, chcąc oce-
nić jakość i jej powtarzalność;

•	 popyt rośnie proporcjonalnie do czasu życia produktu 
na rynku – klient zaakceptował produkt i proponuje go 
swoim znajomym, w tym momencie widziana jest re-
klama;

•	 popyt ustala się na stałym poziomie – mogą wystąpić 
wahania sezonowe. Gdy popyt jest ustalony, trzeba 
pracować nad jego zwiększeniem; takie działania prze-
ciwdziałają spadkowi popytu.

Wierzę, że powrót do tradycyjnych technologii spełni 
oczekiwania konsumentów, nie tylko tych poszukujących 
naturalnych produktów piekarskich, i uświadomi im korzy-
ści wynikające z ich spożywania. Gdy te korzyści poparte 
zostaną wysoką atrakcyjnością konsumpcyjną, winny sta-
nowić narastającą zachętę, aby produkty te na stałe gościły 
na polskich stołach. 

Kontakt do autora: 
tel. 509 499 500, BioEnzym Technology s.c.

62-028 Koziegłowy k. Poznania; ul. Piaskowa 1

tel. 61 652 10 12, fax 61 651 47 57, www.bioenzym.pl >>>   
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MGR INŻ. TOMASZ BOROWY
DR INŻ. MARIUSZ S. KUBIAK

Straty ekonomiczne związane ze starzeniem 
się pieczywa skłaniają producentów do 
poszukiwania optymalnych sposobów po-
wstrzymujących rozwój tego procesu i metod 
przedłużenia bardzo krótkiej świeżości wy-
pieków. Podstawowe cele stosowanych w pie-
karstwie substancji zwiększających trwałość, 

to m.in. zapobieganie utlenianiu tłuszczów wprowadzonych 
do wyrobów, zapobieganie wysychaniu wyrobów, co wiąże 
się z obniżeniem jakości tekstury produktu oraz hamowanie 

procesów psucia się gotowych wyrobów, wywołanych rozwo-
jem drobnoustrojów.

Pieczywo należy do produktów nietrwałych, a nieko-
rzystne zmiany fi zykochemiczne zaczynają się w nim po-
jawiać bezpośrednio po wypieku. Procesy te powodują 
stosunkowo szybkie pogorszenie jakości sensorycznej oraz 
struktury przestrzennej miękiszu. Nawet po kilku godzi-
nach chleb może być zdyskwalifi kowany przez konsumen-
tów. Trwałość oraz jego przydatność do spożycia w trakcie 
przechowywania są ograniczone częściowym ubytkiem 
wilgoci, chociaż nie jest to zwyczajne wysychanie, rozwo-
jem pleśni i drożdży, ale przede wszystkim procesem czer-
stwienia.

Chleb zawsze świeży
JEDNĄ Z WAŻNIEJSZYCH KWESTII PRZY UDOSKONALANIU TECHNOLOGII WYPIEKU 
JEST OPRACOWANIE METOD ZAPOBIEGANIA, WZGLĘDNIE OPÓŹNIANIA PROCESU 
CZERSTWIENIA PIECZYWA I UTRZYMANIA STANU ŚWIEŻOŚCI PIECZYWA JAK NAJDŁUŻEJ
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ŚWIEŻOŚĆ dzięki amylazom
Od wielu lat jako czynniki spowalniające proces czerstwie-

nia stosuje się preparaty enzymatyczne (np. amylazy bakte-
ryjne, egzoenzymy o średniej termostabilności, proteazy, 
celulazy, pentozanazy, lipazy), emulgatory i hydrokoloidy 
(lecytyna, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych oraz ich 
estry, naturalne gumy roślinne, mączki z nasion lub bulw ro-
ślinnych, hydrokoloidy mikrobiologiczne), związki lipidowe, 
białka (gluten pszenny, mąka sojowa, produkty mleczarskie) 
i węglowodany nieskrobiowe (pentozany rozpuszczalne i nie-
rozpuszczalne w wodzie, celuloza, ligniny, betaglukany, pek-
tyny, błonnik pokarmowy, skrobia oporna).

W odniesieniu do pieczywa szczególnie interesującymi i 
skutecznymi enzymami są amylazy, które dodane do ciasta 
powodują rozkład skrobi do dekstryn i dwucukrów, polep-
szają porowatość miękiszu, zwiększają objętość i znacząco 
powstrzymują szybkość starzenia się chleba. Do jednych z 
najlepiej poznanych enzymów skutecznie ograniczających 
szybkość procesu czerstwienia i zwiększających trwałość 
chleba, należą α-amylazy, które po dodaniu do ciasta powo-
dują podczas wypieku uwolnienie ze skrobi niskocząstecz-
kowych dekstryn utrudniających retrogradację amylopekty-
ny i powstawanie wiązań krzyżowych pomiędzy glutenem 
oraz skleikowanymi ziarenkami skrobiowymi. Αlfa amylaza 
dostarcza także drożdżom odpowiedniej ilości cukrów do 
procesu fermentacji, przez co polepsza ich wzrost i stwarza 
warunki do produkcji gazu w cieście oraz korzystnie mody-
fi kuje właściwości teksturalne pieczywa.

Niekiedy zamiast preparatów enzymatycznych ko-
rzystne jest dodawanie do ciasta części surowca w posta-

ci skleikowanej, np. zaparzonej maki lub ugotowanych 
ziemniaków. 

WIELOFUNKCYJNE białka
Pozytywny wpływ na wiele cech pieczywa wykazuje doda-

tek do mąki glutenu pszennego lub innych białek czy surow-
ców bogatych w te składniki, m.in. mąki sojowej i produktów 
mleczarskich (odtłuszczonego mleka w proszku, serwatki).

Odtłuszczone mleko w proszku dodawane w ilościach nie-
przekraczających 3 proc. nie tylko zwiększa wartość odżywczą 
białek i ilość wapnia w mące, ale także polepsza porowatość 
miękiszu, barwę skórki oraz smakowitość chleba i przedłuża 
jego świeżość. Również chleb z dodatkiem serwatki wykazuje 
lepszą elastyczność i porowatość, korzystniejsze walory sma-

DODATKI SŁODOWE
Często w piekarstwie stosowane są dodatki mączki słodowej lub 
ekstraktów słodowych. Ze względu na ich skład i zawartość cukrów 
oraz substancji azotowych zwiększają zdolności fermentacyjne 
drożdży oraz w pewnym stopniu objętość chleba, nadają mu cha-
rakterystyczny aromat, powodują lepsze zbrązowienie skórki i spo-
walniają sam proces czerstwienia.
Enzymatycznie czynna mąka słodowa bogata jest w enzymy z grupy 
amylaz rozkładających skrobię. W wyniku tych procesów powstają 
dekstryny, dwucukry i cukry proste. Słód powoduje zmniejszenie 
lepkości ciasta i polepszenie miękkości miękiszu. Substancje smako-
we pochodzące ze słodu wzbogacają smak i zapach pieczywa.
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kowo-zapachowe oraz intensywniejsze zabarwienie skórki i 
charakteryzuje się dłuższą przydatnością do spożycia niż jego 
odpowiednik bez tego składnika.

Serwatka jest produktem ubocznym, uzyskiwanym w procesie 
produkcji serów lub kazeiny. W piekarstwie stosuje się dwa ro-
dzaje serwatki: kwasową oraz podpuszczkową, w stanie natural-
nym lub zagęszczonym. Dużym zainteresowaniem cieszy się tak-
że serwatka zdemineralizowana, która ma delikatniejszy smak.

Białka serwatkowe mają wysoką wartość odżywczą i na-
leżą do grupy protein łatwo przyswajalnych przez organizm 
człowieka. Podstawowym białkiem serwatkowym jest beta-
-laktoglobulina, która stanowi 58 proc. wszystkich białek 
zawartych w serwatce, przez co ma największy wpływ na jej 
właściwości. Białka serwatkowe posiadają właściwości wiąza-
nia wody oraz tworzenia stabilnych żeli, dzięki czemu regulują 
lepkość roztworu. Posiadają również dobrą zdolność łączenia 
się z tłuszczami i substancjami rozpuszczalnymi w tłuszczach, 
co sprawia, że mogą spełniać funkcję zamiennika tłuszczu, 
jako nośniki smaku.

Drugim równie ważnym składnikiem serwatki jest lakto-
za – cukier mlekowy. Laktoza jest przede wszystkim źródłem 
energii i nośnikiem wapnia, ponadto jest o 75 proc. mniej słod-
ka od sacharozy. Charakteryzuje się też delikatniejszym sma-
kiem oraz właściwościami nadającymi wyrobom odpowiednią 
lepkość i teksturę. Laktoza ma także zdolności adsorbowania 
większości substancji smakowych i zapachowych, co wpływa 
na utrwalenie smaku, zapachu i barwy produktów. Cecha ta 
wykorzystywana jest do wydłużania czasu zachowania właści-
wości sensorycznych produktów, bez konieczności zwiększa-
nia dodatku substancji smakowo-zapachowych.

BŁONNIK nie tylko dla zdrowia
Pozytywny wpływ na wartość technologiczną ciasta i na 

jakość pieczywa wywiera nieskrobiowa frakcja cukrów, stano-
wiąca dużą część błonnika pokarmowego. Wszystkie produk-
ty roślinne, a więc i ziarna zbóż zawierają niestrawne węglo-
wodany, zwane też substancjami balastowymi lub błonnikiem 
pokarmowym. Do błonnika należą takie związki, jak: hemice-
lulozy, celuloza, lignina, pektyny, które choć nie są metaboli-
zowane, to jednak spełniają bardzo ważną funkcję w żywieniu, 
m.in.: pobudzanie wydzielania żółci do przewodu pokarmo-
wego, absorbowanie cholesterolu, zwiększanie udziału pożą-
danej frakcji lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) we krwi, 
zmniejszenie przyswajalności i toksyczności metali ciężkich 
(rtęci, ołowiu i kadmu), przyczyniają się bezpośrednio do re-
gulowania funkcji ruchowych przewodu pokarmowego.

Błonnik pokarmowy składa się z dwóch frakcji: nieroz-
puszczalnej i rozpuszczalnej. Substancje rozpuszczalne cha-
rakteryzują się korzystniejszym niż substancje nierozpusz-
czalne działaniem w organizmie.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że błonnik owsa różni się od 
innych zbóż wysoką zawartością frakcji rozpuszczalnej, skła-
dającej się głównie ze związku zwanego β-glukanem. Glukan 
stanowi węglowodan koloidalny, zbudowany z cząsteczek 
glukozy. Glukany dają z wodą lub mlekiem charakterystycz-
ny dla owsa śluz, mają zdolność pęcznienia, ale nie ulegają 
rozkładowi enzymatycznemu w przewodzie pokarmowym. 
Rozpuszczają się dobrze w gorącej wodzie.  Dodatek odpo-
wiednio przygotowanych nasion zbóż może być stosowany 

w ilościach 20-30 proc. składu receptury. Zastosowanie tego 
stosunkowo taniego surowca zmniejsza koszty produkcji, a 
gotowe produkty spożywcze cechuje właściwa tekstura oraz 
jakość sensoryczna. 

Z kolei błonnik pszenny w formie włókien może być uzy-
skiwany w procesach fizykotermicznych, a następnie na dro-
dze uszlachetnienia z łodyg pszenicy. Funkcje błonnika pszen-
nego wykorzystywane w procesie technologicznym to przede 
wszystkim: znakomite wiązanie wody i tłuszczu, redukcja 
kaloryczności, wzrost soczystości oraz zmniejszenie aktyw-
ności wodnej, a co za tym idzie niższa dynamika namnażania 
drobnoustrojów w produkcie z dodatkiem włókna pszennego.

JAKA skrobia?
Skrobia jest naturalnym polisacharydem pozyskiwanym z 

roślin, w których stanowi materiał zapasowy. Skrobia ziem-
niaczana różni się rozmiarem i kształtem ziarenek w zależ-
ności od pochodzenia. Spośród wszystkich rodzajów skrobi 
ziemniaczana charakteryzuje się największymi ziarenkami. 
Natomiast skrobia kukurydziana wyróżnia się ziarnami o 
nieregularnym i pięciokątnym kształcie. Ze względu na swe 
właściwości skrobia lub zawierające ją preparaty są szeroko 
stosowane niemal w każdej gałęzi przemysłu jako surowce 
podstawowe i pomocnicze.

W przypadku produktów piekarskich skrobia nadaje im 
odpowiednią teksturę, wygląd, wilgotność, konsystencję i 
trwałość podczas przechowywania. Odgrywa ważną rolę w 
wiązaniu wody i tworzeniu emulsji. Dzięki zastosowaniu do-
datków skrobiowych można osiągnąć przeciwstawne efekty, 
takie jak: wiązanie i dezintegracja, pulchność i zagęszczanie, 
klarowność i mętność. Powstała tekstura może być papkowata 
lub gładka. Preparaty skrobiowe mogą spełniać funkcje emul-
gatorów, bądź też nadawać cechy olejoodporne.

Skrobia natywna nie jest jednak wielofunkcyjna, dlatego 
poddaje się ją procesom modyfikacji dla uzyskania odpowied-
nich cech fizykochemicznych i organoleptycznych. Celem 
modyfikacji jest dopasowanie skrobi do warunków procesów 
technologicznych, aby w ten sposób zapewnić powstanie okre-
ślonej postaci lub konsystencji produktu oraz dobrej trwałości 
i stabilności wyrobu podczas przechowywania.

Znaczny wpływ na jakość i trwałość pieczywa mają także do-
dawane tłuszcze oraz lipidy endogenne mąki. W trakcie wypieku 
ciasta tworzą one kompleksy ze skrobią i tym samym opóźniają 
czerstwienie oraz twardnienie miękiszu chleba, przy czym bar-
dziej zmiękczająco na jego strukturę wpływa smalec niż oleje. 

Wykaz literatury dostępny u autorów 

PREPARATY SOJOWE
Preparaty sojowe dzielimy na: mąki sojowe o zawartości białka 50-65 
proc. koncentraty sojowe o zawartości białka 65-90 proc. i izolaty sojo-
we zawierające powyżej 90 proc. białka. Istnieją również specjalnie tek-
sturowane koncentraty białek sojowych przeznaczone do wykorzysta-
nia w produktach wygodnych (convenience). Stosowanie obu rodzajów 
białek nie tylko wzmacnia strukturę i zwiększa soczystość, ale również 
polepsza zdolności wiązania wody i emulgowania tłuszczu.
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AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA

Wielu Polaków nie wyobraża 
sobie śniadania bez kromki 
świeżego, pachnącego chle-
ba. Najlepiej, żeby był to chleb 
tradycyjny, wyrabiany według 
dawnych receptur, na zakwasie 
i bez polepszaczy.

Przepis na zakwas: mieszankę mąki z wodą fermentu-
jącą pod wpływem ciepła wydaje się prosty i tani. Mimo 
to tradycyjny, pieczony na zakwasie chleb przestaje towa-
rzyszyć konsumentom na co dzień. Co się stało? Piekarze 
i specjaliści od żywienia tłumaczą to zmianą stylu życia i 
codziennych nawyków.

JOGURT, płatki zamiast kromki chleba 
– Polacy odżywiają się zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat 

temu. Coraz częściej jadają poza domem albo wybierają gotowe 
posiłki lub przekąski. A na śniadanie, zamiast tradycyjnej kromki 
chleba, wolą jogurt, a dla dzieci płatki z mlekiem – mówi Alicja 
Drzymała, specjalista ds. żywienia. – Moda na diety, odchudza-
nie, dobry wygląd sprawia, że wykluczamy z naszego jadłospisu 
chleb, bo tuczy. Ten fakt piekarze odczuwają na własnej skórze.

– Nasza produkcja opiera się przede wszystkim na tradycyj-
nym zakwasie, ale obserwujemy systematyczny spadek zakupu 
chleba – mówi Maria Ciarkowska, współwłaścicielka rodzinnej 
piekarni w Świdnicy na Dolnym Śląsku. – Starsze osoby jesz-
cze zwracają na to uwagę, ale młodzi wolą pieczywo z ziarnami, 
dodatkami, nietypowe. A nie każde pieczywo gatunkowe da się 
zrobić na zakwasie.

Chleba naszego tradycyjnego...
CHLEB TRADYCYJNY MOŻNA ZNALEŹĆ W MAŁYCH, RZEMIEŚLNICZYCH 
ZAKŁADACH PIEKARSKICH. ALE I TAM MÓWIĄ WPROST 
– LUDZIE KUPUJĄ CORAZ MNIEJ PIECZYWA
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W tej chwili około 70 proc. produkcji tej piekarni opiera się 
nadal na tradycyjnych recepturach, ale ponieważ odbiorcy się 
zmieniają, to i ofertę trzeba do nich dostosować. Młodsi klienci 
chętnie kupują pieczywo typu włoskiego albo z dodatkiem prze-
różnych ziaren. – Niestety, zmieniają się nawyki żywieniowe, 
dzieci nie chcą brać kanapek do szkoły, bo w szkolnym sklepiku 
mogą kupić coś słodkiego albo jakąś inną przekąskę – dodaje 
właścicielka piekarni. – Coraz więcej ludzi piecze sobie chleb 
w domu. Ten jednak tylko z pozoru jest zdrowszy, bo przecież 
do jego wypieku kupuje się gotowe mieszanki. A w nich też są 
różnego rodzaju środki chemiczne.

TRADYCYJNIE nie znaczy drogo
Ale mimo to chleb tradycyjny, wyrabiany na zakwasie, czę-

sto według własnych, strzeżonych receptur jest podstawą asor-
tymentu piekarni nieprzemysłowej. – Nie spotkałem się jeszcze 
z zakładem, który by nie miał takiego chleba – mówi Stefan 
Putka, szef Warszawskiego Cechu Piekarzy. – Na rynku jest tak 
duża konkurencja, że zakłady muszą walczyć o klienta. A prze-
cież ten chętniej sięga po to, co tradycyjne, nieprzemysłowe, bo 
jest to produkt lepszej jakości i zdrowszy.

Co jednak nie zmienia faktu, że Polacy coraz chętniej sięgają 
po pieczywo razowe, gruboziarniste. Tradycyjny, mieszany bo-
chenek przegrywa coraz częściej z razowcem, orkiszowcem czy 
cieszącym się rosnącą popularnością chlebem z amarantusem. 
Do tego dochodzi pieczywo rodem z Zachodu: włoskie ciabatty, 
francuskie bagietki, itd.

Wyrób pieczywa tradycyjnego, opartego na zakwasie, jest 
bardziej pracochłonny, ale jednocześnie nie wiąże się ze zna-
czącym podniesieniem kosztów produkcji.

– Przygotowanie zakwasu obejmuje dwie-trzy fazy, cały pro-
ces jego powstawania to kilka godzin, wymaga stałego nadzoru, 
kilku dzież. Rano nastawia się zaczyn, około godz. 10 mamy 
półkwas, a w południe zakwas. Z niego można już zrobić roz-
czyn na nocny wypiek – mówi Hanna Szymańska, właściciel-
ka niewielkiej piekarni w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. 
Piekarnia istnieje nieprzerwanie od 1946 r. Chleb produkowa-
ny jest w oparciu o te same receptury co z czasów wczesnopo-
wojennych i wypiekany w starym, jeszcze ceramicznym piecu, 
pieczołowicie poddawanym renowacji. – Mamy jedną zmianę, 
więc nie jest to szczególnie uciążliwy system. A klienci ustawia-
ją się po pieczywo w kolejkę, często mamy gości z zagranicy, 
którzy wyjechali z miasta kilkadziesiąt lat temu. Przyjeżdżają 
do swojego rodzinnego miasta i od razu kierują kroki do naszej 
piekarni. Bo chcą poczuć smak z dzieciństwa.

Przywiązanie do tradycji jest tu tak duże, że klienci dosłow-
nie zabronili właścicielom zmieniać wystrój piekarni. Dlatego 
wygląda ona w zasadzie tak, jak tuż po wojnie. Nie ma tu żad-
nych luksusów, udziwnień, chleb leży na prostych, drewnianych 
półkach, obok hałasuje wysłużona krajalnica.

– Bułki też są tradycyjne, na podmłodach, nie żadne „dmu-
chańce” – dodaje pani Agata Nalborczyk, która pracuje w pie-
karni od 30 lat. – Takie pieczywo poleży nawet kilka dni i nie 
traci świeżości.

Tradycyjnie wyrabiane pieczywo wcale nie jest droższe, jak 
mogłoby się wydawać. Nie wymaga ani kosztownych surow-
ców, ani skomplikowanych technologii. W piekarni Hanny Szy-
mańskiej tradycyjny chleb mieszany o wadze 60 dkg kosztuje 
2,6 zł. Typowy, czarny razowiec – 2,7 zł. Bułki zwykłe (także w 
wersji szarpanej, czyli jako nieuformowany kęs) – 65 gr.

W piekarni Hanny Szymańskiej wszystko jest tak, jak przed półwieczem: te same receptury na chleb, te same półki i wystrój zakładu. A klientom to się podoba i wcale nie chcą zmian
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CENA czy jakość?

W tradycyjnych sklepach spożywczych sprzedawany jest 
najczęściej chleb baltonowski, ale na większości nie ma po-
danego typu mąki pszennej, co budzi podejrzenia, że jest ona 
o niskich wartościach odżywczych. Pieczywo w supermarke-
tach to już zupełnie osobna bajka – to wyrób przemysłowy 
lub półprzemysłowy i raczej o tradycyjnych metodach nie 
mamy tu nawet co marzyć. O jego wyborze zazwyczaj decy-
duje cena, a nawet jeśli klient skusi się na ciemny, apetycznie 
wyglądający bochenek, jest to zazwyczaj produkt tzw. głębo-
kiego mrożenia.

Sami piekarze mają wątpliwości, czy owa tradycyjność 
chleba rzeczywiście zostaje w pełni zachowana. Nawet w ma-
łych zakładach rzemieślniczych.

– Receptury i zakwas to jedno, ale przecież na przestrzeni 
lat zmieniły się gatunki mąki, dziś mamy już zupełnie inne 
odmiany zbóż niż jeszcze 30 czy 50 lat temu – zauważa Stefan 
Putka. – Poza tym dla każdego klienta określenie „chleb tra-
dycyjny” znaczy coś innego. Dla jednych to ogólnie pieczywo 
na zakwasie, dla innych to wyłącznie klasyczny, gliniasty razo-
wiec. Jeszcze inni mylą to pojęcie z pieczywem ekologicznym, 
wyrabianym ze zbóż pochodzących z upraw ekologicznych.

NIESTABILNE zboże
Producenci pieczywa nie ukrywają także, że wkrótce z 

owym tradycyjnym wypiekiem mogą być prawdziwe kłopoty. 
Głównie ze względu na niestabilny rynek zbóż i zmieniające 
się nieustannie ceny mąki. Tegoroczne zbiory żyta mogą być 
kiepskie, bo uprawy poprzerastały – za sprawą deszczowego 
lipca.

– Młyny już straszą, że będzie kłopot z mąką żytnią, oba-
wiamy się, że jej cena będzie wysoka – dodaje szef Warszaw-
skiego Cechu Piekarzy.

Jak podaje Anna Porowska z Ministerstwa Rolnictwa, ak-
tualnie za mąkę żytnią trzeba zapłacić średnio ponad 1300 zł 
za tonę. Mąka pszenna jest o 100 zł tańsza (dane z 9 września 
br.). Jeszcze rok temu mąka żytnia była o połowę tańsza od 
pszennej. Czy ten fakt przełoży się na ceny bochenka chleba? 
Niekoniecznie, bo jak wiadomo, chleb to w Polsce produkt 
wysoce polityczny, pilnowany przez polityków i często wy-
korzystywany do wzajemnej walki. Ale jeśli nawet nie odczu-
ją tego konsumenci, to na pewno piekarze, a to z kolei może 
zaowocować cięciem kosztów produkcji – i spadkiem jakości 
wyrobu.

Zrzeszenia piekarzy przyznają też z niechęcią, że branża nie 
jest zjednoczona. Cechy piekarnicze kurczą się. Dla przykła-
du warszawski to dziś zaledwie około 40 zakładów. Rocznie 
ubywa z rynku kilka. Producenci pieczywa – w przeciwień-
stwie do np. producentów mleka – nie są w stanie wypracować 
wspólnej polityki czy chociażby promocji dobrych jakościowo 
produktów. Poproszony o opinię szef Dolnośląskiego Cechu 
Piekarzy w ogóle nie chciał na ten temat rozmawiać. Na fo-
rach branżowych nie brakuje gorzkich słów o braku wspólne-
go działania i niepotrzebnym zachłystywaniu się zachodnimi 
technologiami, a nawet psuciu rodzimego rynku. 

WYBIERAJMY TO, co dobre
Mimo wszystko chleba w piekarniach na pewno nie zabrak-

nie, a żywieniowcy nadal zachęcają do spożywania pieczywa, 
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zwłaszcza tego z ciemnej mąki. Dobry, wyprodukowany na 
zakwasie chleb jest źródłem witamin, białka, węglowodanów, 
reguluje metabolizm – jest po prostu zdrowy i potrzebny do 
prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Dietetycy są zgodni: warto postawić na pieczywo wypieka-
ne tradycyjnie, na zakwasie. Różne spulchniacze, odpleśnia-
cze, konserwanty to po prostu chemia, która ujemnie działa 
na organizm. W mięciutkim, dmuchanym pieczywie francu-
skim mąki jest o połowę mniej niż w normalnym chlebie, za 
to mnóstwo konserwantów. Nie zawsze udaje się uciec od che-
micznych dodatków, ale można przynajmniej wybrać chleb 
żytni razowy, bo bez względu na metodę produkcji zawsze 
będzie lepszy od pszennego.

Ministerstw Rolnictwa też zachęca do sięgania po dobre, 
tradycyjnie wyrabiane produkty. Wyróżnia dobrą żywność 
swoim znakiem – Poznaj Dobrą Żywność. Jest to znak infor-
mujący klienta o wysokiej jakości produktu. Na liście nie mo-
gło zabraknąć pieczywa – jest ono reprezentowane przez kilka 
rodzajów chleba polskich producentów.

W kraju prawdziwą enklawą tradycyjnego pieczywa jest 
Sulwaszczyzna. Bliskość Litwy, która także słynie z dobrego 
pieczywa, wytwarza zdrową konkurencję i bogactwo gatun-
kowe. Z tradycji dobrego chleba słynie także Lubelszczyzna. 
Ale dziś w każdym mieście bez trudu znajdziemy piekarnię, 
w której można kupić dobry, polski chleb. Im mniejsza i z dłu-
goletnią przeszłością – tym większe prawdopodobieństwo, że 
produkuje metodami tradycyjnymi. 

Na zdjęciu pani Agata Nalborczyk prezentuje razowe i żytnie pieczywo. 
To właśnie ono cieszy się największym powodzeniem wśród klientów
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Konsumentów trzeba przekonywać, 
by spożywali dobrej jakości produk-
ty zbożowe – uważa prezes Krajowej 
Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmu-
lewicz. Z inicjatywy Izb na począt-
ku października na rynku Nowego 
Miasta w Warszawie zorganizowano 

piknik zbożowy. Impreza promowła wysokiej jakości pol-
skie wyroby ze zbóż. – Zachęciliśmy lokalnych producen-
tów z okolic Warszawy, by przedstawili swoje produkty. 
Chcemy pokazać, że wiele małych fi rm produkuje wysokiej 
jakości i smaczne wyroby, które warto spożywać – mówił 
podczas konferencji prasowej Wiktor Szmulewicz.

Obecny na imprezie wiceminister rolnictwa Jarosław Wojto-
wicz zauważył, że polskie rolnictwo może konkurować z rolnic-
twem europejskim czy amerykańskim poprzez oferowanie wy-
sokojakościowych przetworów spożywczych. Wysoka jakość 
oznacza jednak zazwyczaj niewielką produkcję, bo czym więcej 
się wytwarza, tym trudniej jest ją utrzymać. Produkcja takich 
wyrobów wymaga wsparcia 
w postaci promocji, a 
piknik jest jedną 
z jej form.

– Wyda-
wałoby się, 
że chle-
ba nie 
t r z e b a 
p r o m o -
wać, bo 
jego obec-
ność na 
p o l s k i c h 
stołach jest 
oczywista, 
ale jednak pro-
duktów mącz-
nych spożywamy 
coraz mniej – zazna-
czył prezes Agencji Ryn-
ku Rolnego Władysław 
Łukasik. Jego zdaniem, jeżeli 
producenci przetworów zbożo-
wych nie będą informowali o wyso-
kich walorach odżywczych i zdrowot-
nych swych wyrobów, miejsce tradycyjnego 
chleba, makaronów zajmą inne produkty.

Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospo-
darski Żywnościowej, w 2010 r. każdy statystyczny Polak 
zjadł (w przeliczeniu na przetwory) 110 kg zbóż rocznie, 
podczas gdy w 2003 r. było to 120 kg na osobę.

Piknik zbożowy, który odbywał się po raz drugi w stoli-
cy, został sfi nansowany z Funduszu Promocji Zbóż. Rolni-
cy wpłacają nań 0,1 proc. od wartości sprzedanych plonów. 
Funduszem zarządza Agencja Rynku Rolnego, natomiast 
o wydatkowaniu środków decyduje komisja złożona 
z przedstawicieli rolników, przetwórców i Izb Rolniczych – 
tłumaczył Łukasik.

Poinformował, że ciągu dwóch lat istnienia Funduszu na 
jego konto wpłynęło ok. 6 mln zł, z czego na różne akcje 
promocyjne zostało już wydane 4 mln zł. Część środków 
wspomoże akcję promującą polskie makarony na ukraiń-
skim rynku.

Według dietetyków produkty zbożowe powinny sta-
nowić podstawę wyżywienia człowieka, pokrywają one 
ok. 50 proc. zapotrzebowania energetycznego. Głównym 
ich składnikiem są węglowodany występujące w postaci 
skrobi, ale są także białka, witaminy z grupy B oraz wapń 
i fosfor.

Jak twierdzi dr inż. Ewa Sicińska z Katedry 
Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Go-

spodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
– wbrew mitom produkty zbożowe, 

zjadane w umiarkowanej ilości, 
nie tuczą, jeśli nie towarzyszą 

im tłuste dodatki (wędliny, 
sosy, sery). Pieczywo z peł-
nego przemiału jest mniej 
kaloryczne od jasnego 
(średnio o 20 proc.) i za-
wiera 2-3 razy więcej błon-
nika pokarmowego niż jego 
jasny odpowiednik. Jak po-
kazały badania NHANES 
– kobiety spożywające 
regularnie przynajmniej 
jedną porcję dziennie 
produktów z pełnego 
ziarna miały znacząco 
niższe BMI (wskaźnik 

masy ciała) w porówna-
niu z kobietami, które nie 

spożywały tych produktów 
    wcale. 
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Przekonać i obalić mity
DO SIĘGANIA PO CHLEB TRZEBA DZIŚ PRZEKONYWAĆ. A PRZY OKAZJI WARTO 
OBALAĆ TOWARZYSZĄCE PIECZYWU MITY I UPRZEDZENIA. CHLEB, CHOĆ BRZMIEĆ 
TO MOŻE SZOKUJĄCO, POTRZEBUJE REKLAMY I PROMOCJI. TRUDNO W TO UWIERZYĆ, 
ALE Z ROKU NA ROK PRZESTAJE BYĆ PRODUKTEM POWSZECHNYM I POWSZEDNIM

WPC październik 2011 www.wpiekarni.pl
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MAGDALENA KOT

W Polsce, wzorem większości 
państw Unii Europejskiej 
,coraz większe znaczenie 
przywiązuje się do wy-
twarzania, ochrony oraz 
promocji żywności wy-
sokiej jakości. Jednym 

ze sposobów promowania takiej żywności jest 
wyróżnianie znakami potwierdzającymi wysoką 
jakość wyrobów pochodzących z określonych 
regionów oraz takich, które charakteryzuje trady-
cyjna metoda produkcji. W tym oraz w następnym 
wydaniu magazynu opiszemy szczegółowo wy-
magania, jakie musi spełnić produkt, by trafi ć do 
unijnych rejestrów oraz zaprezentujemy wszystkie 
polskie produkty wpisane przez Komisję Europejską 
do Rejestr Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP) 
i Chronionych Oznaczeń Geografi cznych (ChOG) lub 
do rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności 
(GTS).

FRANCUZI na start
Prekursorami stworzenia przepisów chroniących re-

gionalne wyroby byli Francuzi, którzy już w latach 30. 
poprzedniego stulecia stworzyli przepisy gwarantujące 
ochronę wytwarzanych we Francji win. Ustanowienie jed-
nakowych przepisów na szczeblu unijnym miało na celu 
ochronę wysokojakościowej żywności przed nieuczci-
wym przywłaszczaniem nazwy czy jej podrabianiem.

Popieranie i promocja produkcji wyrobów wysokiej 
jakości stanowi jednocześnie jeden z elementów rozwo-
ju działalności na obszarach wiejskich. Poprzez związek 
produktu z regionem jego zakup jest niejako kontaktem 
z wyjątkową tradycją, kulturą czy społecznością danego 
obszaru.

GARŚĆ przepisów
W celu zbierania i upowszechniania informacji doty-

czących produktów tradycyjnych w naszym kraju, na mocy 
Ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produk-
tów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach 

Produkty regionalne 
i tradycyjne cz.1 
W NATŁOKU OFERTY CUKIERNICZO-PIEKARSKIEJ KONSUMENCI CHĘTNIE POSZUKUJĄ 
PRODUKTÓW WYTWARZANYCH TRADYCYJNYMI METODAMI, KTÓRE MIMO NIERAZ 
WYŻSZEJ CENY ZNAJDUJĄ CORAZ WIĘCEJ NABYWCÓW

Polsce, wzorem większości 
państw Unii Europejskiej 
,coraz większe znaczenie 
przywiązuje się do wy-
twarzania, ochrony oraz 
promocji żywności wy-

unijnych rejestrów oraz zaprezentujemy wszystkie 
polskie produkty wpisane przez Komisję Europejską 
do Rejestr Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP) 
i Chronionych Oznaczeń Geografi cznych (ChOG) lub 
do rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności 

Prekursorami stworzenia przepisów chroniących re- tradycyjnych 
z 17 grudnia 2004 
r. (Dz.U. 2005 r., nr 
10, poz. 68 z późn. 
zm.) została utwo-
rzona Lista Produktów 
Tradycyjnych, która jest 
prowadzona i uaktualnia-
na przez Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi.

Lista Produktów Tradycyjnych ma służyć przede 
wszystkim rozpowszechnianiu informacji o produktach 
wytwarzanych tradycyjnymi, ugruntowanymi historycz-
nie metodami. Na listę wpisywane są produkty, których 
jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze 
stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowią jed-
nocześnie element dziedzictwa kulturowego regionu, 
w którym są wytwarzane, są również elementem tożsa-
mości społeczności lokalnej.

PRODUKTY REGIONALNE
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Prawo do wpisu na listę mają produkty, które za pomo-

cą tradycyjnych metod wytwarzane są przynajmniej od 25 
lat. Z wnioskiem o wpis produktu na listę mogą wystąpić 
zarówno osoby fi zyczne czy prawne, i jednostki organiza-
cyjne wytwarzające dany produkt. Ważne jest, aby pamię-
tać, że wpis produktu na listę nie daje mu żadnej ochrony. 
Lista Produktów Tradycyjnych służy promocji produktów 
mających wyjątkowe cechy i właściwości wynikające ze 
stosowania tradycyjnych metod produkcji. Lista pozwa-
la na rozpowszechnianie informacji o danym wyrobie, 
a także umożliwia producentom staranie się o ustępstwa 
w zakresie wymogów sanitarnych, higienicznych i wete-
rynaryjnych w procesie produkcji. Ponadto wpis na Listę 
Produktów Tradycyjnych jest dla konsumentów gwaran-
cją, że produkt jest unikalny, a jego jakość wynika z trady-
cyjnego sposobu wytwarzania. Dzięki rejestracji na liście 
producenci mają szansę na promocję własnych produktów 
i dotarcie do konsumentów. Wpis nobilituje produkt, wy-
różnia go spośród innych wyrobów. Jest to niezmiernie 
ważne wobec silnej konkurencji na rynku produktów 
żywnościowych, na której tle koniecznie trzeba się wyróż-
nić. Warto zauważyć, że zarejestrowane produkty cieszą 
się zainteresowaniem mediów.

JAKIE korzyści?
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło 

producentom możliwość ochrony wytwarzanych przez 
nich regionalnych i tradycyjnych produktów rolno-spo-
żywczych. Taką ochronę daje zarejestrowanie (wpisanie) 
produktu przez Komisję Europejską w Rejestrze Chronio-
nych Nazw Pochodzenia (ChNP) i Chronionych Oznaczeń 
Geografi cznych (ChOG) lub w rejestrze Gwarantowanych 
Tradycyjnych Specjalności (GTS). 

Producenci, których wyroby zostaną wpisane do po-
wyższych rejestrów mają prawo do używania specjal-
nych znaków grafi cznych, które stanowią informację, że 
dany produkt pochodzi z danego regionu, jego cechy są 
z nim powiązane, a także – że produkt jest wytwarzany 
metodami tradycyjnymi, co gwarantuje jego wysoką ja-
kość. Oznakowanie specjalnym logo produktu pozwala na 
podkreślenie unikatowych właściwości, co podnosi jego 
konkurencyjność. Ponadto produkt oznakowany znakiem 
grafi cznym jednakowym dla całej Wspólnoty Europej-
skiej jest rozpoznawany również przez konsumentów na 
całym terytorium Unii.

ChNP i ChOG
Nazwa produktu regionalnego może zostać zareje-

strowana na kilka sposobów. Jako Chroniona Nazwa Po-
chodzenia – gdy jego nazwa bezpośrednio lub pośrednio 
nawiązuje do regionu, konkretnego miejsca lub, w wyjąt-
kowych przypadkach – kraju, gdzie dany wyrób jest pro-
dukowany, cały proces technologiczny odbywa się na ob-
szarze, do którego odnosi się nazwa produktu, natomiast 
cechy charakterystyczne oraz jakość produktu są bezpo-
średnio i jednoznacznie związane ze specyfi ką obszaru 
geografi cznego, na którym jest on produkowany. Ozna-
czenie ChNP może być przyznane tylko takiemu produk-
towi, którego wszystkie surowce pochodzą z określonego 

obszaru i wszystkie fazy jego wytwarzania mają miejsce 
na tym obszarze. Najbardziej znanymi polskimi produk-
tami spożywczymi, których nazwa została zarejestrowana 
jako ChNP, są oscypek i bryndza podhalańska. Niestety, 
żaden produkt z branży piekarstwo i ciastkarstwo nie zo-
stał zarejestrowany jako ChNP. W dniu przygotowywania 
niniejszej publikacji w rejestrach UE znajduje się siedem 
polskich produktów, które mogą być znakowane symbo-
lem Chroniona Nazwa Pochodzenia. Są to Bryndza pod-
halańska, Oscypek, Redykołka, Wiśnia nadwiślańska oraz 
Podkarpacki miód spadziowy, Karp zatorski i Miód dra-
himski.

Nazwa produktu może być też zarejestrowana jako 
Chronione Oznaczenie Geografi czne. Może być ono przy-
znane produktowi, którego co najmniej jedna faza wy-
twarzania (produkcja, przetwarzanie, przygotowywanie) 
odbywa się na danym terenie. Nazwa produktu powinna 
odnosić się do regionu, konkretnego miejsca, w którym 
dany wyrób jest produkowany. Zgłaszany produkt powi-
nien cieszyć się renomą, mieć specyfi czne cechy lub ja-
kość wynikające bezpośrednio bądź przypisywane pocho-
dzeniu geografi cznemu (klimat, ukształtowanie terenu, 
roślinność). W europejskim rejestrze obecnie znajduje się 
14 polskich produktów, z czego aż pięć z grupy wyrobów 
piekarskich i ciastkarskich, których nazwy zostały zareje-
strowane jako Chronione Oznaczenie Geografi czne. Tym 
samym producenci na opakowaniach swoich produktów 
mogą umieszczać logo ChOG.

KRUCHE andruty
Do produktów piekarskich i ciastkarskich wpisanych 

do rejestru UE należą Andruty kaliskie. Są to delikatne 
jak mgiełka, słodkie i chrupiące wafl e o kremowej barwie, 
wypiekane w specjalnej okrągłej, żelaznej formie (andrut-
niku), z mąki pszennej, cukru i oleju. Cienkie krążki mają 
regularne brzegi, lekko połyskującą, kolorystycznie nie-

AKTY PRAWNE  >>>
Na szczeblu unijnym zagadnienia związane z ochroną produktów tra-
dycyjnych i regionalnych regulowane są m.in. przez następujące akty 
prawne: rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 oraz nr 510/2006 z 20 
marca 2006 r., a także rozporządzenia Komisji (WE) nr 1898/2006 z 14 
grudnia 2006 r. oraz nr 1216/2007 z 18 października 2007 r. z później-
szymi zmianami. Krajowym aktem prawnym regulującym zagadnienia 
związane z produktami regionalnymi i tradycyjnymi jest Ustawa o reje-
stracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożyw-
czych oraz o produktach tradycyjnych z 17 grudnia 2004 r. (Dz.U. 2005 r. 
nr 10, poz. 68 z późn. zm.). Dokument ten reguluje przede wszystkim:
•	 zasady oraz tryb oceny wniosków o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geogra-

ficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
•	 warunki ochrony tymczasowej nazw produktów rolnych oraz środków spożywczych 

na gruncie krajowym, zanim zostaną zarejestrowane na szczeblu UE;
•	 zasady oraz tryb kontroli produktów które już posiadają chronioną nazwę pochodze-

nia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność;
•	 warunki prowadzenia listy wyrobów tradycyjnych;
•	 a także sankcje karne dla podmiotów podrabiających produkty, których nazwy są 

chronione.

PRODUKTY REGIONALNE
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jednolitą, gładką powierzchnię i średnicę 15-17 cm, gru-
bość 0,8-1,5 mm. Wiele wskazuje, że produkcja kaliskich 
andrutów ugruntowała się około 1850 r. w momencie 
ukształtowania się mieszczańskich zwyczajów i material-
nego ustabilizowania miasta. Powszechnie kultywowanym 
zwyczajem było spędzanie wolnego, niedzielnego czasu 
na spacerach w parku nad Prosną. Jednocześnie pojawiły 
się tam andruty sprzedawane spacerowiczom. Świadczy 
o tym tradycja ustna, przekazywana zarówno w rodzinach 
producentów tego wyrobu, jak i pośród jego konsumen-
tów. Charakterystyczny wyrób kaliski pojawia się także 
we wspomnieniach mieszkańców, utrwalonych na foto-
grafi ach i w postaci pisemnej.

Produkcja andrutów kaliskich była prosta i przy zna-
jomości receptury oraz posiadaniu sprzętu do ich wy-
twarzania (tzw. żelazek), mogła być prowadzona nawet 
w dość prymitywnych warunkach. Wytwarzano je w pie-
karniach, domach, dworach, jak również w wielu skle-
pach. Tam też prowadzono sprzedaż, chociaż najważniej-
szym, kultowym wręcz miejscem sprzedaży tego wyrobu 
był i pozostaje do dzisiaj kaliski park. Najbardziej trwa-
łym dowodem wypieku andrutów są formy do ich wypie-
ku zwane „żelazkami” lub „andruciarkami” pochodzące 
z XIX w. Andrut trwa w zbiorowej pamięci jako symbol 
miasta, rozpoznawalny na równi z herbem i wizerunkiem 

ratusza. Nic też dziwnego, że dawni kaliszanie, rozsiani 
po świecie, tak często domagają się dostarczenia im pro-
duktu, którego smak kojarzy im się nie tylko z rodzinnym 
miastem, ale także z dzieciństwem. Andruty kaliskie zo-
stały w 2005 r. wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
MRiRW, natomiast w 2009 r. zarejestrowane jako ChOG.

NA św. Marcina
Rogal świętomarciński, najpopularniejszy wśród po-

znaniaków produkt cukierniczy, wyrabiany jest od ponad 
150 lat na dzień świętego Marcina (11 listopada), co zwią-
zane jest z tradycją obdarowywania ubogich wypiekami 
poznańskich cukierników. Tradycja rozprzestrzeniła się 
na bliskie powiaty województwa wielkopolskiego. Z cza-
sem rogal świętomarciński stał się wypiekiem dostępnym 
na co dzień, jednakże jego produkcja i spożycie ciągle 
koncentrują się wokół dnia imienin św. Marcina.

Rogal świętomarciński ma kształt półksiężyca, jest 
posmarowany pomadą i posypany rozdrobnionymi orze-
chami. Na przekroju jest owalny. Masa rogala wynosi od 
200 do 250 g. Rogal wpisuje się w kwadrat o boku ok. 14 
cm, jego wysokość w najgrubszym miejscu wynosi ok. 7 
cm, szerokość ok. 10 cm. Powierzchnia skórki ma barwę 
od ciemnozłocistej do jasnobrązowej. Ciasto ma barwę 
kremową, a masa (nadzienie) jest beżowa – od jasno- 

Świętomarcińskie rogale nadziewane masą z białego maku największe wzięcie mają 11 listopada, w dniu św. Marcina
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do ciemnobeżowej. Wypieczone ciasto jest elastyczne  
w dotyku, listkujące, na przekroju porowate z widocznymi 
warstwami. Bliżej środka zwoje ciasta przełożone są masą 
makową. W środku rogal wypełniony jest masą makową w 
odczuciu wilgotną. Smak i zapach charakterystyczne dla 
wyrobu pochodzą od zawartych w nim surowców – ciasta 
drożdżowego i masy makowej – słodki i zarazem lekko 
migdałowy. Został zarejestrowany jako ChOG w 2008 r.

OBWARZANEK krakowski
Obwarzanek krakowski jest tradycyjnym pieczywem, 

które w początkach swojej tradycji mogło być wypiekane 
tylko w okresie Wielkiego Postu przez piekarzy specjalnie 
wyznaczonych w tym celu przez Cech Piekarzy Krakow-
skich. Obwarzanek krakowski to wypiek przypominający 
pierścień, ma kształt owalny, z otworem w środku, rzadziej 
przybiera formę regularnego koła, jego średnica wynosi 
12-17 cm. Fakturę powierzchni tworzą sploty o grubości 
2-4 cm w formie spirali. Przekrojony splot obwarzanka 
krakowskiego ma okrągły lub owalny kształt. Obwarza-
nek krakowski ma kolor od jasnozłocistego, przez ciem-
nozłocisty, do jasnobrązowego z wyraźnym połyskiem. 
Masa obwarzanka zawiera się w granicach 80-120 g.  
W dotyku obwarzanek krakowski jest lekko twardy o zróż-
nicowanej powierzchni – od gładkiej po lekko chropowatą. 
Chrupka skórka i miękisz obwarzanka krakowskiego mają 
lekko słodkawy smak typowy dla wyrobów piekarniczych 
wstępnie obwarzanych (parzonych w gorącej wodzie),  
a następnie pieczonych. Dodatkowo wyczuwalny jest smak 
zastosowanej posypki. Nazwa obwarzanka krakowskiego 
pochodzi od sposobu jego produkcji, czyli od obwarzania 
ciasta obwarzankowego w podgrzanej wodzie. Pierwsze 
wzmianki o wypieku obwarzanków na terenie Krakowa 
i okolic można znaleźć w rachunkach dworu króla Wła-
dysława Jagiełły i królowej Jadwigi. W jednym z nich  
z 2 marca 1394 r. zawarta jest następująca informacja: 
„dla królowej pani pro circulis obrzanky 1 grosz”. Ob-
warzanki krakowskie sprzedaje się nie tylko w sklepach 
i piekarniach, ale także z charakterystycznych wózków. 
Obecnie w Krakowie jest około 170–180 wózków ob-
warzankowych, średnia dzienna produkcja obwarzanków 
krakowskich sprzedawanych na rynku krakowskim w dni 
powszednie wynosi blisko 150 tys. sztuk. W rejestrze UE 
jako ChOG znalazł się w 2010 r. 

POLSKIE SPECJAŁY NA LIŚCIE 
PRODUKTÓW REGIONALNYCH
Dla producentów wyrobów tradycyjnych. Lista jest przygotowa-
niem do rejestracji nazwy na poziomie UE. W chwili obecnej na Li-
ście Produktów Regionalnych MRiRW znajduje się 913 produktów, 
z czego najmniej zgłoszono w województwie lubuskim – 10, nato-
miast największą liczbą zarejestrowanych produktów regionalnych 
(126) może poszczycić się województwo pomorskie. Wśród wszyst-
kich umieszczonych na liście specjałów znajduje się 167 z grupy wy-
robów piekarskich i ciastkarskich.

M O N TA Ż • S E R W I S • G W A R A N C J A

30-383 Kraków, 

tel. 012 262 24 62

tel./fax 012 262 04 79

geth@geth.pl  www.geth.pl

ul. Skośna 16 

SYSTEM AUTOMATYCZNEJ

OBSŁUGI PIECÓW WSADOWYCH

Teraz to takie proste!

TWÓJ  NOWY  PIECOWY!

athlet
• Kompleksowa automatyzacja za- i wyładunku pieczywa

• Automatyczny system pobierania produktów 

z aparatów wrzutowych

• Łatwa kontrola kilku równoległych procesów wypiekowych

• Automatyczny system transportu upieczonych

produktów do magazynu wyrobów gotowych

• Zintegrowany system automatycznego zraszania produktów
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KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ – BO TAKIE POLSKIE TŁUMACZENIE 
KRYJE SIĘ ZA ANGIELSKIM SKRÓTEM  „CI” , TO GRAFICZNY DROGOWSKAZ. 
ZBIÓR INFORMACJI DOTYCZĄCYCH LOGOTYPU FIRMY ORAZ WYTYCZNYCH 
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO JEGO ZASTOSOWANIA

MARKETING NA CZASIE52
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Określ swoją markę, 
czyli po co fi rmom CI
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kania nie zawsze wybieramy jego propozycję, ale tutaj, 
na obczyźnie z ulgą bierzemy z półki jego jogurty – pu-
dełka mają ten sam kształt co wersja krajowa, ozdobione 
zostały znajomym logo w charakterystycznym kolorze. 
Nazwa producenta pisane jest znaną nam czcionką. Wie-
my, czego możemy spodziewać się po oderwaniu wiecz-
ka, uf!

Sytuacja nie została wymyślona. Posłużyłam się wła-
snym doświadczeniem wojażowym. Oczywiście, nie 
spotka nigdy prawdziwego eksploratora nowych sma-
ków, który przykrych niespodzianek żywieniowych się 
nie boi, zaś na przyjemne jest zawsze gotowy. Niemniej 
jednak – większość konsumentów zalicza się go grupy, 
która z nieufnością podchodzi do rynkowych nowinek. 
Wolą produkty (i marki) sprawdzone. I dlatego renomo-
wana marka i umiejętne jej użycie są tak ważne dla „być 
albo nie być” fi rmy.

WYGLĄD ŚWIADCZY o człowieku i... o marce
W kontaktach z ludźmi liczy się pierwsze wrażenie. 

To, jak mówimy, jak się poruszamy, jakich słów używa-
my, ale także jak jesteśmy ubrani, jaką wodą kolońską 
lub perfumami pachniemy – wszystko ma znaczenie, 
szczególnie dla nowo poznanej osoby. Ważne jest tak-
że to, by wizerunek pozostał spójny – biznesmen nie 
powinien mieć brudnych butów, adwokatowi nie może 
plątać się język, zaś po liderze zespołu metalowego ra-
czej nie spodziewamy się, że będzie nieśmiały. Takie 
sprzeczności w wizerunku innych osób wywołują tzw. 
dysonans poznawczy, innymi słowy wrażenie, że coś tu 
do siebie nie pasuje. Nowo poznanego człowieka od-

bieramy jako nieszczerego i z miejsca przesta-
jemy mu ufać.

Prawidła relacji międzyludzkich można 
śmiało przełożyć na relacje z markami two-
rzącymi nasz rynek. Marki starają się prze-
mówić do nas i przekazać naszemu mózgo-
wi informacje o sobie przede wszystkim 
za pośrednictwem ich grafi cznej emanacji 
– logotypu i tego, co się z nim wiąże – 
koloru, czcionki, użytego wzoru grafi cz-

nego, hasła reklamowego. Jednak nie tylko 
one mają znaczenie. Również okoliczności 
i towarzystwo, w jakim występują. Kształt, 
barwa i materiał opakowania produktu, 
strój pracowników punktu obsługi, torby 
dodawane do zakupów, design panujący w 
sklepie fi rmowym – całość przekazu pły-
nącego od strony marki i celującego w 
nasze zmysły powinna być spójna. Tylko 
wtedy marka stanie się i rozpoznawalna 
i wiarygodna. Taka, której ufamy – czę-
sto korzystamy z sygnowanej nią oferty, 
polecamy ją znajomym, chętnie wypró-
bowujemy oferowane przez nią nowości. 
Innymi słowy – rozpoznawalna marka 
się opłaca. Klientom oczywiście także, 
ale przede wszystkim opłaca się jej wła-
ścicielowi.

JUSTYNA WYDRA

Marka to potęga – mówią. Lu-
dzie chętniej kupują produkty 
z ulubionym logo – powtarzają. 
Produkt markowy już na wstę-
pie wygrywa z konkurencją, po 
prostu dlatego, że jest marko-
wy – twierdzą. Kto? Spece od 

marketingu oczywiście. Uczciwie trzeba przyznać, że w 
wielu sytuacjach mają rację! „CI” to gwarancja, że nasza 
marka nie zniknie w tłumie innych podobnych, za to wy-
różni się na plus i na trwałe zapisze w pamięci klientów. 

MARKA jak drogowskaz 
Proszę wyobrazić sobie taką scenę – znajdujemy się 

w jakimś mieście w obcym kraju, gdzie ludzie posługują 
się zupełnie nieznanym nam językiem. Wiedzeni głodem 
udajemy się do marketu (zakładam, że dysponujemy tu-
tejszymi pieniędzmi lub kartą płatniczą). Kierujemy się 
ku półce z jogurtami, a tam... czego tam nie ma – jogurty 
w dowolnych smakach, w opakowaniach różnej wielkości 
i pochodzące od kilkunastu producentów. Zakupowy raj! 
Jest tylko jeden problem. Nie znamy tych producentów. 
Niby wiemy, jak smakuje jogurt morelowy, ale przecież 
morela moreli nierówna. Nieznany produkt może być 
przepyszny, niestety – równie dobrze ma szansę okazać 
się niestrawny dla naszego podniebienia. Co robić?

Nagle – olśnienie! Wśród innych produktów mlecz-
nych stoi sobie spokojnie wytwór znanego nam z kraju 
producenta. Co prawda, we własnym miejscu zamiesz-

www.wcukierni.pl    WPC październik 2011
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ZAKLĘCIA CORPORATE IDENTITY, 
czyli magia księgi

Wróćmy na chwilę do relacji międzyludzkich. Weźmy 
poważnego prezesa dużego banku. Jego atrybuty to garnitur 
szyty na miarę, koszula ze srebrnymi spinkami przy mankie-
tach, skórzana teczka, bardzo drogi zegarek oraz wysokiej 
klasy samochód w ciemnym kolorze. Taki prezes wie, że w 
relacjach zawodowych nie może pozwolić sobie na sprany 
podkoszulek albo czerwone trampki do garnituru. Jedno-
razowy elektroniczny czasomierz także nie wchodzi w grę. 
Skąd on to wie? No cóż, takie są zasady panujące w jego 
świecie – on je zna, respektuje i stosuje dla dobra własnego 
i swojej firmy. Może nawet ma na półce którąś z książek o 
biznesowym savoir-vivre i sięga po nią w razie wątpliwości.

Podobnie rzecz się ma z marką. Z tym, że w jej przypad-
ku podręcznik właściwych zachowań nosi nazwę księgi CI, 
czyli corporate identity, po polsku – identyfikacji wizualnej.

Czym jest taka księga i czemu służy? Oddajmy głos Markowi 
Staniszewskiemu, wiceprezesowi Grupy Reklamowej Young & 
Rubicam, autorowi książek: „Atlas strategiczny”, „Strategiczny 
podstęp”, współautorowi książki „Portret klienta”.

– Księga identyfikacji wizualnej kodyfikuje i porządku-
je wiedzę na temat podstawowych elementów komunikacji 
marki z otoczeniem oraz sposobów ich wykorzystywania. 
Opracowanie takiego dokumentu powinno być więc po-
przedzone przygotowaniem założeń co do samej strategii 
marki. Niezbędne jest na tym etapie określenie przema-
wiającej misji oraz wizji marki – tego, w jaki sposób chce 
ona wpływać na otoczenie lub je kształtować. Towarzyszyć 
temu powinno stworzenie „genetycznego kodu” marki 
– szczegółowe określenie, czym ma ona być dla klineta/
konsumenta oraz jaką rolę pełnić w jego życiu. Określo-
ne muszą być również wartości – idee, które marka będzie 
urzeczywistniać poprzez swoje działania. Należy tu rów-
nież zadbać o precyzyjny opis osobowości tworzonego 
brandu, jego charakter i postawę oraz relacje z otoczeniem 
i klientem. Pozwoli to określić, w jakim sposób marka ma 
realizować swoją misję.

Dopiero po ustaleniu powyższych elementów powsta-
wać powinna identyfikacja wizualna. Pozwoli ona spójnie 
manifestować wizję i wartości marki oraz jej charakter przy 
wykorzystaniu określonych środków wyrazu. Logotyp czy 
kolory firmowe, symbole, ikony i inne elementy graficzne, 
jak również stylistyka, tonacja czy zasady kompozycji służyć 
będą do codziennej komunikacji ze wszystkimi interesariu-
szami. Wpływając na sposób jej postrzegania, staną się one z 
czasem ważnymi aktywami wizerunkowymi marki.

To wszystko, co znajduje się na wizytówkach, drukach, 
kopertach, broszurach, ulotkach, materiałach drukowanych, 
stronie www czy samochodach firmowych powinno być kon-
sekwencją przemyślanej strategii oraz właściwie określone-
go pozycjonowania marki w umysłach klientów.

Księgi takie opracowywane są zazwyczaj podczas two-
rzenia nowych marek, firm, usług, produktów czy instytucji, 
w sytuacji odświeżania wizerunku lub zakomunikowania 
istotnej zmiany albo też przy rebrandingu.
Innymi słowy...

Księga CI stanowi więc po prostu swoistą ściągę – przede 
wszystkim dla osoby, która w firmie prowadzi projekty zwią-

zane z grafiką. Także dla agencji reklamowej przygotowu-
jącej materiały promocyjne. Do tego księga CI jest dosyć 
łatwa w użyciu, dzięki przyjętym zasadom, według których 
powinna zostać stworzona. Może być oczywiście bardziej 
lub mniej rozbudowana, jednak profesjonalnie opracowana 
księga zawiera następujące elementy:

Wstęp

Logo:
•	 układ ochronny,
•	 pole ochronne,
•	 skala i orientacja,
•	 kolorystyka,
•	 stosowanie,
•	 przykłady dobrego i złego zastosowania.

Typografia

Kolorystyka firmy:
•	 kolory podstawowe,
•	 kolory dopełniające.

Dokumenty firmowe, np.
•	 wizytówka,
•	 papier firmowy,
•	 papier faksowy,
•	 papier do faktur,
•	 teczka ofertowa (również z miejscem na wizytówki),
•	 segregator na cztery zatrzaski,
•	 notatniki,
•	 bloki,
•	 nadruk na płytę CD, okładka,
•	 koperta (do czterech formatów),
•	 szablon prezentacji dla MS Power Point.

System firmowej identyfikacji wizualnej:
•	 oznakowanie budynków firmy z przykładami zastosowania,
•	 przykładowe projekty systemu identyfikacji wizualnej na pojazdach,
•	 flagi firmowe.

Inne materiały reklamowe:
•	 firmowe gadżety – np. torby dodawane do zakupów, długopisy, kubki 

itd.,
•	 przykładowe wyglądu folderu/katalogu,
•	 przykładowe reklamy – do prasy, na zewnątrz.

Rzecz jasna wymagania każdej firmy są inne, zatem 
nie każda księga CI musi zawierać wszystkie te elemen-
ty, co więcej, mogą się pojawić w niej rzeczy powyżej 
nie wymienione, choćby wygląd stroju firmowego, jeśli 
taki jest w przedsiębiorstwie wymagany, czy dopusz-
czalne grubości papieru, z jakich robione są torebki 
firmowe. Oczywiście na etapie tworzenia CI nie sposób 
przewidzieć wszystkich sytuacji, w których logo firmy 
będzie używane. Jednak stanowi ona wzorzec, do które-
go powinien zaglądać każdy, kto będzie miał do czynie-
nia z naszym logo – emanacją marki, będącej przecież 
(obok oddanych pracowników) najcenniejszym zasobem 
szanującej się firmy! Dzięki temu przekaz wizualny, jaki 
niesie ze sobą marka pozostanie spójny. Czyli rozpozna-
walny i wiarygodny. 

MARKETING NA CZASIE
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AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA

Niewątpliwie, sklepy internetowe to 
obecnie jedna z najpopularniejszych 
form sprzedaży w sieci. Wiele osób 
decyduje się na założenie własnego 
sklepu, ponieważ jest to z pozoru do-
syć łatwy biznes, który nie wymaga 
wysokich nakładów początkowych, a 

dystrybucję i reklamę sprzedawanych produktów można tanio 
i bez większego ryzyka zlecić podmiotom zewnętrznym. Aby 
założyć własny sklep, wystarczy wykonać kilka kroków. Uła-
twieniem będzie np. skorzystanie z usług firm, które udostęp-
niają narzędzia. Jednym z wiodących serwisów na polskim 
rynku jest oprogramowanie sklepu internetowego shoper.pl.

NAJPIERW kupujemy oczami
Dorota Jaworska, właścicielka firmy Victoria&Fortu-

nata od zawsze marzyła o słodkim biznesie. Jej firma to 
wyjątkowa pracownia ręcznie robionych pralinek czeko-
ladowych. Pani Dorota działa od 2004 r., a od niedawna 
uruchomiła sklep internetowy, za pośrednictwem którego 
sprzedaje swoje praliny, czekoladowe ozdoby, serca, a także 
w ofercie dla cateringu –  bankietówki – apetyczne babecz-
ki na cieście biszkoptowym, oblane kolorową, smakową 
glazurą, i mini trufle. Jak sama podkreśla, sklep interneto-
wy jest dopiero w fazie tworzenia.

– Zdecydowałam się na sprzedaż w sieci, bo ta gałąź han-
dlu bardzo się rozwija i ma przed sobą dużą przyszłość – mówi 
właścicielka V&F. – Oczywiście, nie jest łatwo od razu zna-
leźć się na szczycie, my jesteśmy dopiero na etapie pozycjono-

Słodki biznes w sieci
W SIECI MOŻNA JUŻ KUPIĆ DOSŁOWNIE WSZYSTKO, TAKŻE WYMYŚLEŃ TORTY, 
CIASTA, PRALINY CZEKOLADOWE I OZDOBNE SŁODKOŚCI. JAK GRZYBY PO DESZCZU 
POWSTAJĄ PORTALE, OFERUJĄCE DOSTAWĘ DO DOMU TORCIKA URODZINOWEGO 
CZY PIĘKNIE OPAKOWANYCH PRALIN
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wania naszej strony i mejlingu sponsorowanego, aby dotrzeć 
do jak największej liczby klientów.

Victoria&Fortunata ma pracownię, w której można obej-
rzeć ekskluzywne czekoladki produkowane ręcznie. To wła-
śnie tutaj klient może najpierw zobaczyć i spróbować produkt. 
Specyfika polskiego klienta jest jednak taka, że dopóki nie zo-
baczy na własne oczy i nie spróbuje, raczej nie kupi w ciemno. 
– Polscy konsumenci nie maja jeszcze takich przyzwyczajeń, 
jak chociażby szwajcarscy czy francuscy, a do tego nasz pro-
dukt jest ekskluzywny, a co za tym idzie – nie tani, trudno jest 
zatem z powodzeniem prowadzić sprzedaż internetową. Ale 
bez wątpienia będę się starała rozwijać sklep internetowy, to 
ma ogromny potencjał.

INTERNET? Tak, ale jako dodatek
PAN Centrum Słodkiej Dekoracji „w sieci” istnieje od 10 

lat. Oferuje bogaty wybór produktów: – Sprzedażą interneto-
wą zajęliśmy się już prawie 10 lat temu i był to pierwszy sklep 
internetowy z ofertą dla cukierników w Polsce – zaznacza 
Dariusz Andrzejak, prezes firmy. – Do dziś jest to najwięk-
szy tego typu sklep internetowy i pomimo, że sukcesywnie 
cały czas wzrasta liczba zamówień pozyskiwanych tą drogą, 
nie jest to jednak i raczej nigdy nie będzie wiodący tor sprze-
daży naszej firmy. Działamy głównie wysyłkowo to fakt, ale 
na podstawie rozsyłanych do wszystkich klientów katalogów 
wysyłkowych z pełną ofertą lub z ofertami sezonowymi. Bazą 
jest duży salon sprzedaży w Poznaniu i najprawdopodobniej 
jest to największy tego typu salon sprzedaży w Polsce.

Zdaniem szefa PAN obecnie pojawiło się w sieci bardzo 
dużo sklepików internetowych, które nie posiadają nawet wła-
snych magazynów, nie mówiąc już o salonach sprzedaży, gdzie 
klient mógłby towar obejrzeć i dotknąć. Takie sklepy, zdaniem 
Dariusza Andrzejaka, jedynie „przerzucają” zamówienia.

PAN Centrum Słodkiej Dekoracji jest jednym z najbar-
dziej znanych polskich producentów dekoracji cukierniczych, 
sprzętu oraz form i półproduktów przydatnych w pracowniach 
cukierniczych. Znajdziemy tu m. in. bardzo pożądane i modne 
na rynku akcesoria do dekoracji w tzw. stylu angielskim, bo-
gactwo dekoracji czekoladowych, przydatne narzędzia, formy 
do pieczenia – słowem wszystko to, co w nowoczesnej cukier-
ni jest niezbędne.

LOGISTYKA najważniejsza
Bezcenne doświadczenia w kwestii internetowej sprzeda-

ży słodkich dekoracji cukierniczych ma Tortownia.pl, jeden z 
najprężniej rozwijających się sklepów internetowych z akce-
soriami do produkcji słodkości, ze specjalnością: dekoracje do 
tortów. 

Znajdziemy tu wszelkiego rodzaju lukry plastyczne, barw-
niki, dodatki, wykrawaczki, dekoracje, formy do ciast, profe-
sjonalne akcesoria do czekolady; słowem wszystko to, co po-
trzebne jest wytrawnemu cukiernikowi w jego pracy, ale też w 
domowej kuchni.

Dostawcami są uznane światowe firmy, m.in. brytyjscy, 
amerykańscy i włoscy producenci dekoracji, specjalistycznych 
składników i wyposażenia, belgijscy producenci czekolady, a 
także polskie firmy doskonale znane zawodowym cukiernikom.

Pomysł zrodził się w głowie właścicielki Agnieszki Klim-
czak, której pasją od zawsze było pieczenie i ozdabianie ciast. 

WPADA W OKO I W GOOGLA
Strona internetowa jest ważna, ale chyba najważniejsza jest nazwa sklepu-
-portalu. Ma być prosta, łatwa do zapamiętania, kojarząca się z profilem dzia-
łalności. Bardzo dobrze, gdy zadbamy choć w minimalnym stopniu o system 
identyfikacji wizualnej: czytelny logotyp i odpowiednio dobrana kolorystyka 
sprawią, że klient szybko zapamięta i łatwo skojarzy naszą działalność. W ten 
sposób budujemy swoją markę i relacje z klientem. To bardzo ważne.
Działalność w sieci nie obejdzie się bez pozycjonowania naszej strony w wy-
szukiwarkach internetowych. Klient powinien jak najszybciej odnaleźć naszą 
stronę w gąszczu miliona innych. Tu oczywiście trzeba trzymać się zasady 
słów-kluczy – ale tym zajmie się sprawny marketingowiec. Wiele firm korzy-
sta z mejlingu bezpośredniego czyli wysyła swoje newslettery do klientów. 
Dziś powszechne w biznesie jest korzystanie z portali społecznościowych, 
zatem obecność na Facebooku czy Twitterze będzie mile widziana.
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Zafascynowana stylem angielskim w dekorowaniu tortów za-
uważyła, że polski rynek jest pod względem słodkich dekora-
cji niezwykle ubogi. Składniki i narzędzia były jeszcze kilka 
lat temu prawie niemożliwe do zdobycia. Dlatego stworzyła 
sklep internetowy, w którym można kupić produkty, dostęp-
ne wcześniej tylko dla zawodowych cukierników. I może to 
zrobić każdy, nawet amator, który kocha piec wymyślne słod-
kości dla swoich bliskich. Oprócz witryny internetowej można 
odwiedzić także salon w Warszawie, w którym zobaczymy i 
dotkniemy oferowane produkty.

– To nie jest wcale taki łatwy biznes, jak się z pozoru wy-
daje – śmieje się Agnieszka Klimczak, szefowa i założycielka 
Tortownia.pl. – Uruchomienie sprzedaży, nawet za pośrednic-
twem internetu to wielka operacja logistyczna. Oczywiście, 
można zacząć od serwisu Allegro, ale jeśli ma to być profesjo-
nalna sprzedaż i wysokiej jakości obsługa klienta, trzeba się do 
wszystkiego dobrze przygotować.

Po pierwsze, jak wskazuje Agnieszka Klimczak, trzeba 
zainwestować w magazyn. Wiele sklepów działających w 
sieci dopiero zamawia u dystrybutorów towar, który klient za 
pośrednictwem witryny „kliknął” do swojego koszyka. – To 
trochę nie fair, dlatego to, co klient widzi na naszej stronie in-
ternetowej jako dostępne, jest dostępne w naszym magazynie 
– zaznacza właścicielka Tortownia.pl.

Po drugie – sposób dostarczania zamówień do klienta. Dziś 
można korzystać zarówno z usług Poczty Polskiej jak i firm 
kurierskich. Ceny można negocjować, są uzależnione od licz-
by przesyłek. Wiadomo – im więcej, tym lepsza (niższa) cena. 
Ale... – Lepiej nie ograniczać się tylko do kuriera lub tylko 
Poczty – dzieli się swoimi doświadczeniami Agnieszka Klim-
czak. –  W mniejszych miejscowościach ludzie chętniej korzy-
stają z państwowego dostarczyciela przesyłek, mają do Poczty 
większe zaufanie, często znają się dobrze z listonoszem. Z kolei 
inni klienci wyżej cenią system kurierski, gdzie jest możliwość 
śledzenia paczki i dosyć dokładnego ustalenia terminu jej do-
starczenia. I ważne, żeby klient miał ten wybór, nawet jeśli któ-
raś z form wysyłki jest dla sklepu znacznie mniej wygodna.

UWAGA na pułapki
Wiele sklepów zachęca klientów promocjami, oferując dar-

mowe przesłanie zamówienia, jeśli przekroczy ono określoną 
kwotę, np. 250 zł. Ale i tu można wpaść w swoistą pułapkę.

- Gratisowe przesyłki należy dobrze skalkulować i ustalić 
określony pułap zamówienia, biorąc pod uwagę cenę, którą 
sklep musi zapłacić za przesyłkę – ostrzega pani Agnieszka. –  
Ta sama pułapka czyha w momencie, gdy startujemy w sieci i 
chcemy przyciągnąć klienta niskimi cenami. Nie powinno się 
ustanawiać takiej początkowej, promocyjnej sprzedaży na zbyt 
wielu produktach, bo zwyczajnie nie będziemy w stanie tych ni-
skich cen utrzymać. Zawsze trzeba pamiętać, że przede wszyst-
kim to jest biznes, a nie realizacja własnej pasji czy ambicji.

Magazyn z towarem i zapewnienie dostaw przesyłek to do-
syć istotne aspekty działalności w sieci. Ale nie mniej ważny jest 
system komputerowy, który pozwoli ogarnąć to wszystko, zebrać 
zamówienia, przygotować wydruki z nazwiskami odbiorców, itd.

– Na rynku dostępne są gotowe systemy, jednak w prak-
tyce zawsze okazuje się, że trzeba je dostosować do potrzeb i 
specyfiki firmy – mówi Agnieszka Klimczak. – W tej sytuacji 
warto więc zdecydować się na system dedykowany, czyli zmo-

dyfikowany i wyposażony w przydatne dla konkretnej firmy 
aplikacje. Taki system będzie na pewno droższy, ale może bar-
dzo ułatwić pracę.

Tortownia.pl zatrudnia 11 osób. I wciąż się rozrasta, bo ro-
śnie liczba zamówień. Wielu osobom mogłoby się wydawać, 
że sklep działający w sieci nie wymaga rozbudowanej obsłu-
gi. – To kolejny mit – komentuje szefowa tortownia.pl. – Jeśli 
usługa ma być świadczona na wysokim poziomie, nie da się 
jej realizować niskim kosztem, czyli w tym wypadku np. ogra-
niczając zatrudnienie – podkreśla.

Ta zasada działa odwrotnie w stosunku do dostawców. Nie 
ma co łapać wielu srok za ogon i podpisywać umowy ze zbyt 
wieloma dostawcami.

– Lepiej mieć kilku, ale sprawdzonych i dostępnych, którzy 
gwarantują stałe dostawy. Jeśli będzie ich zbyt wielu, po prostu 
można utonąć w zamówieniach.

Witryny oferujące akcesoria do produkcji słodkości często 
organizują warsztaty dla swoich klientów. Żeby takie szkole-
nia były atrakcyjne dla klientów, nie mogą być jednak nasta-
wione na sprzedaż produktów. Muszą być przede wszystkim 
profesjonalnie przygotowane pod względem merytorycznym 
i – co nie mniej ważne – metodycznym. Przy okazji nauki 
atrakcyjnych technik dekoracji uczestnicy mogą wtedy poznać 
zastosowanie niektórych narzędzi oraz zapytać nauczyciela, 
jak praktycznie wykorzystać przybory, które zamierzają kupić. 
Niewykluczone, że Tortownia.pl pójdzie wkrótce krok dalej 
– marzeniem Agnieszki Klimczak jest stworzenie pracowni, 
gdzie będą powstawać profesjonalne torty, oczywiście głów-
nie w jej ulubionym stylu angielskim. 

NAZWA TO PODSTAWA
Niezależnie od tego, na jakim serwerze będzie się znajdował Twój sklep 
internetowy, musi on posiadać określoną domenę internetową, a więc 
– mówiąc w skrócie – adres, który Twoi przyszli klienci muszą wpisać w 
wyszukiwarkę, aby dostać się na stronę sklepu. Domena powinna być 
łatwa do zapamiętania i związana z profilem Twojej działalności. Aby 
sprawdzić, czy dana domena nie jest już zajęta, oraz by zarejestrować 
swoją domenę, należy skorzystać z usług jednej z firm zajmujących się 
rejestracją domen. Najwygodniejsze jest skorzystanie z usług firmy, 
która zapewnia wsparcie na każdym etapie uruchamiania sklepu inter-
netowego – takim serwisem jest np. Shoper.pl. Wykupienie domeny na 
pierwszy rok istnienia sklepu kosztuje 1 zł.
Średnio koszt domeny, czyli naszego adresu w sieci, wyniesie – od zera 
(za niektóre domeny dostępne w promocji nie płaci się przez cały pierw-
szy rok uzytkowania) do 100 zł netto. Do tego należy wykupić hosting 
– tu także możemy otrzymać ofertę darmową i taką, za która trzeba 
zapłacić ok. 200 zł. Trzeba także zaangażować firmę lub osobę do wyko-
nania strony – tu ceny zaczynają się od 500 w górę, wszystko zależy od 
tego, jak strona ma wyglądać, czy przewidujemy ruchome banery, itd.
Średni koszt strony „wizytówki” (główna strona i pięć do siedmiu pod-
stron oraz zakładka z kontaktem do firmy rzędu ok. 1000-1500 zł netto).
Pamiętajmy także, że kosztem corocznym będzie hosting i odnowienie 
domeny.
Za system komputerowy potrzebny do prowadzenia sklepu on-line i 
rejestracji zamówień trzeba zapłacić od kilku do nawet kilkudziesięciu 
złotych – zwłaszcza, jeśli będzie to system dedykowany.
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WYNIKI IV OLIMPIADY KAWY
Empik Cafe (Anita Filipek i Katarzyna Zając)  – 230 pkt
Coffeeheaven (Konrad Konieczny i Piotr Wołowicz)  – 215 pkt
Green Coffee (Edyta Miklasiewicz i Ewa Wojciechowska)  – 199 pkt
Lodomania (Bartosz Orzechowski i Anna Gromala)  – 182 pkt

Pawilon Gastro-Trendow aż huczał od dźwię-
ków ekspresów do kawy, a aromatyczny 
zapach malej czarnej wprowadzał zwie-
dzających i wystawców w dobry nastrój. 
Wszystko za sprawą stoisk firm oferujących 
profesjonalny sprzęt baristyczny i czwartej 
już Olimpiady Kawy.

W tym konkursie udział mogą wziąć bariści z sieci kawo-
wych, którzy nie brali dotąd udziału w żadnych polskich za-
wodach. – Dzięki temu jest on szansą dla młodych baristów, 
którzy nie uczestniczyli w żadnych konkursach – informuje 
Agnieszka Brandys z Apro Trade.

Przez dwa targowe dni w ramach Gastro Trendy kawiar-
niane sieci reprezentowane przez dwuosobowe zespołu rywa-
lizowały w czterech kategoriach: espresso na czas, Coffee In 
Good Spirits, Latte Art i Cup Tasting. Pierwsza z kategorii jest 
jedną z najbardziej widowiskowych, ponieważ bariści mają 
za zadanie przygotować i zaserwować w ciągu sześciu minut 
jak największą liczbę espresso. To jest prawdziwy sprint przy 
ekspresach.

W tym roku udział w konkursie wzięły: Coffeeheaven, Gre-
en Coffee, Empik Café i Lodomania.

Po owocnych i widowiskowych zmaganiach jury nie miało 
wątpliwości, kto tym razem zostanie mistrzem. Największa 
liczbę punktów – 230 – otrzymali bariści z  Empik Café. Dru-
gie miejsce zajęło Coffeeheaven (215 pkt.), trzecie Green Cof-
fee (199 pkt), a na czwartym uplasowała się ekipa Lodomanii.

Równocześnie z Olimpiadą, kilka stosik dalej, o podium 
i możliwość reprezentowania Polski na mistrzostwach mię-
dzynarodowych (w Wiedniu w 2012 r.) walczyli bariści o 
najbardziej wyostrzonych zmysłach – cup tasterzy. W piątych 
mistrzostwach Cup Tasing najlepszym smakoszem spośród 

23 zawodników okazał się Mikołaj Panasik z Kafo Kawiarni 
w Gliwicach. Drugie miejsce zajęła Barbara Szparagowska z 
Colours of Coffee, a trzecie Patryk Szmelter z warszawskich 
Filtrów.

Publiczność dopisywała baristom przez cały czas trwania 
zawodów. Można się pokusić o stwierdzenie, że było to naj-
bardziej oblegane przez publikę miejsce. Nic dziwnego bo-
wiem olimpiadzie towarzyszyły pokazy Marcina Rusnarczyka 
oraz reprezentującej firmę Strauss Cafe Poland – Elżbiety Ci-
tak, aktualnej Mistrzyni Polski w Coffee In Good Sprits. Nie 
zabrakło również ciekawych prelekcji i prezentacji, które od-
były się w ramach Akademii Kawy® oraz na stosiku polskie-
go oddziału SCAE.

W programie znalazło się też coś dla naszych czytelni-
ków – warsztaty parzenia kawy dla cukierni i piekarni, które 
dają klientowi możliwość konsumpcji na miejscu. W ramach 
warsztatów najlepsi bariści szkolili z zakresu obsługi profesjo-
nalnych maszyn, przekazując przy tym wiedzę na temat zasad 
przygotowywania kawy.

Z zakulisowych rozmów dowiedzieliśmy się, że w przy-
szłym roku organizatorzy planują zmodyfikować formułę im-
prezy. Trzymamy kciuki i czekamy na nowości, a tegorocz-
nym zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

Kawowi olimpijczycy
NA TEGOROCZNEJ POLAGRZE-FOOD KAWY NIE BRAKOWAŁO. BYŁA NA STOISKACH 
WYSTAWCÓW, POPIJALI JA ZWIEDZAJĄCY, A DOSKONAŁĄ SZYKOWALI BARIŚCI 
STARTUJĄCY W OLIMPIADZIE KAWY

KAWA RAZ!
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JAN SZYMAŃSKI

Do każdej dziedziny życia bardzo łatwo 
wkradają się obco brzmiące słówka 
i pewnego rodzaju nowomowa. Ten 
problem nie omija również języka ba-
ristów, którzy często porozumiewają 
się nazwami i skrótami zupełnie nie-
zrozumiałymi dla innych.

ESPRESSOWA ekspansja
Wydaje się, że dziedzina związana z włoskim stylem za-

parzania kawy powinna przejąć sporo włoskich określeń. 
Tak się jednak nie stało ze względu na bardzo szybki wzrost 
popularności espresso na świecie. Kawa we włoskim stylu 
szybko powędrowała do Ameryki Północnej, Południowej, 

Wielkiej Brytanii i na północ Europy. Ostatnio nawet sztu-
ka baristyczna zaczęła być doceniana w Japonii czy Rosji. 
To w pewnym sensie kolejna światowa moda. Tegoroczne 
mistrzostwa baristów odbyły się w Bogocie i do fi nału za-
kwalifi kowali się, oprócz zwycięzcy Alejandro Méndeza 
z Salwadoru, przedstawiciele wszystkich kontynentów – za-
wodnicy z Australii, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Ko-
rei, Kolumbii, Gwatemali, Wielkiej Brytanii i Holandii.

W Europie zainteresowanie alternatywnymi metodami 
zaparzania kawy wzrasta w szybkim tempie. Norwegia, Fin-
landia czy Dania do niedawna kojarzone były, podobnie jak 
Niemcy, głównie z kawą z ekspresów przelewowych. Teraz 
jak grzyby po deszczu pojawiają się kawiarnie z ekspresami 
ciśnieniowymi, bary espresso i palarnie kawy. Zwłaszcza te 
ostatnie zasłynęły z nowatorskich pomysłów i najwyższej 
jakości. Wypalaniem kawy i tworzeniem mieszanek zajęli 
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się mistrzowie bariści, tacy jak Tim Wendelboe czy James 
Hoff man. Przygotowane przez nich mieszanki często wyko-
rzystywano podczas mistrzostw baristów.

Wielu miłośników włoskiego stylu zaparzania kawy 
postanowiło również spróbować tego we własnym domu. 
Na całym świecie powstały fora, na których kawosze mogą 
uzupełnić swą wiedzę i wymienić się doświadczeniami.

Ze względu na to, że coraz więcej osób na świecie za-
częło interesować się zarówno techniką zaparzania kawy, 
jak i budową ekspresów, częściej posługiwano się językiem 
angielskim niż włoskim. Dlatego to właśnie specjalistycz-
ne techniczne angielskie nazwy i skróty dominują w spe-
cyfi cznym języku baristów. Niektóre włoskie określenia 
odnajdziemy jeszcze np. w nazwach kaw: latte, ristretto, 
doppio itp.

TAJEMNICZE wnętrze
Prawie każda dziedzina wiedzy ma swoje charaktery-

styczne techniczne słownictwo i nawet bez wyrazów za-
czerpniętych z obcych języków niekiedy trudno pojąć, 
co dane wyrażenie określa. W branży kawowej na pewno 
pierwszą trudnością techniczną, z którą spotka się użytkow-
nik ekspresu, będą tajniki jego budowy. Mimo że nikt nie 
zaczyna swojej przygody z kawą od rozebrania ekspresu na 
kawałki, to poznanie budowy i zasad jego działania bardzo 
ułatwia opanowanie sztuki zaparzania espresso.

Większa część nazewnictwa technicznego związanego 
z ekspresami do kawy ma swoje odpowiedniki w wielu języ-
kach, ale część to określenia czy skróty w języku angielskim.

Tym, co wyróżnia ekspresy używane w kawiarniach, jest 
kolba (z angielskiego portafi lter), w której znajduje się sitko 
z kawą i z niej wypływa do fi liżanki. Ekspresy z portafi l-
trem nazywa się kolbowymi. Standardowa kolba ma jedną 
lub dwie wylewki kierujące strumień kawy do fi liżanki. 
Specjalny rodzaj kolby to NPF, skrót od naked portafi lter, 
czyli kolba pozbawiona dna z wylewkami, w której można 
obserwować strumień wypływającej kawy wprost z sitka. 
NPF pomaga baristom lepiej opanować sztukę rozmiesz-
czania kawy w sitku i jej ubijania tamperem, a także jest 
efektownym elementem procesu zaparzania.

Możliwość ręcznej obsługi ekspresu kolbowego odróż-
nia go od ekspresu w pełni automatycznego, w którym po 
naciśnięciu guzika zintegrowane urządzenie samo zmiele 
ziarna, umieści je w specjalnej komorze zaparzającej i zale-
je odpowiednią ilością wody.

UF! Jak gorąco!
Sposób podgrzewania wody zależy od rodzaju ekspre-

su. Małe ekspresy domowe mają przepływowe termobloki 
lub małe bojlery. Elementy grzejne termobloku podgrzewa-
ją wodę tylko w momencie przepływu. W bojlerze woda 
podgrzewana jest przez grzałkę umieszczaną wewnątrz lub 
okalającą go z zewnątrz. Pojemność takich bojlerów z re-
guły nie przekracza pół litra, a standardowo waha się od 
150 do 330 ml. Duże ekspresy gastronomiczne muszą mieć 
spory zapas gorącej wody, stąd wyposażone są w wielkie 
2-, 4-, a nawet 12-litrowe bojlery (kotły), w których umiesz-
czane są przywołane w tytule tego artykułu wymienniki 
ciepła – HX (heat exchanger).

1 – pompa
2 – obieg wody w ekspresie
3 – woda w bojlerze
4 – para wodna

5 – wymiennik ciepła
6 – grupa zaparzająca ekspresu
7 –  espresso.

Budowa ekspresu wyposażonego w wymiennik ciepła: 

W bojlerze woda jest podgrzewana do temperatury prze-
wyższającej 100°C ze względu na panujące tam lekkie nadci-
śnienie (od 1,1 do 1,4 bara). To właśnie z bojlera pobierana jest 
para do spieniania mleka i np. wrzątek do zaparzania herbaty. 
W tym samym momencie możliwe jest również użycie wody 
z wymiennika ciepła do zaparzania kawy, co jest znacznym 
ułatwieniem pracy baristy. Można jednocześnie zaparzać 
kawę i spieniać mleko bez oczekiwania na nagrzanie się bojle-
ra do temperatury umożliwiającej wytworzenie pary.

Wymiennik to po prostu przecinająca bojler rura, 
w której znajduje się woda służąca do zaparzania kawy 
(rysunek powyżej). Woda w HX-ie ogrzewa się od wody 
w bojlerze, utrzymując mniej więcej stałą temperaturę. A tę 
reguluje ciśnienie panujące w kotle. Im wyższe ciśnienie, tym 
wyższa temperatura. Nie może ona być zbyt wysoka, bo po-
woduje to niepotrzebne przegrzewanie całego ekspresu i gru-
py zaparzającej, a przecież optymalna temperatura zaparzania 
kawy to około 90°C. Co najważniejsze – dzięki takiemu roz-
wiązaniu wahania temperatury w wymienniku są mniejsze niż 
w bojlerze, w którym bezpośrednio umieszczono grzałkę.

CONTROLLUJEMY
Perfekcyjne zaparzanie espresso wymaga doskonałych 

warunków pracy ekspresu. Jak zwykle w takich przypad-
kach z pomocą przychodzi zaawansowana elektronika, któ-
ra pomaga sterować całym procesem, a głównie panować 
nad stabilną temperaturą zaparzania. Dlatego w niektórych 
ekspresach zamiast dokładnych termostatów montuje się 
skomplikowane regulatory po angielsku nazywane propor-
tional-iIntegral-derivative controller lub programmable in-
put device, w skrócie PID. Urządzenie to steruje grzałką, 
odczytując wyniki temperatury umieszczone nawet w kil-
ku miejscach, włączając i wyłączając grzałkę pulsacyjnie 
w zaprogramowany sposób. Pozwala to utrzymywać tempe-
raturę na stałym, wybranym przez użytkownika poziomie.

W ten sposób obco i dziwnie brzmiący tytuł artykułu zo-
stał wreszcie rozszyfrowany. Określa po prostu w gwarze 
baristów zamontowanie kontrolera temperatury do ekspre-
su wyposażonego w wymiennik ciepła.  

rys. J. Szymański
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62 NA CZTERECH KOŁACH

MATEUSZ WILK

Pewne źródła wskazują, że kawa z alkoholem po raz pierwszy pojawiła 
się na francuskich stołach w 1817 r. jako napój o wdzięcznej nazwie 
„gloria”. Potwierdzeniem tego mogą być powieści Balzaca, w których 
przeczytać można o przyjaźniach zawartych przy „filiżankach kawy za-
krapianej jakąkolwiek glorią” oraz „glorii pijanej po obiedzie”. Oczywi-
ście, nikt nie słyszał wówczas o kawie po irlandzku czy z ajerkoniakiem 
– owa gloria to po prostu mała czarna z kilkoma kroplami wódki. Kawa z 

alkoholem to w zasadzie pozycja obowiązkowa w menu każdej kawiarni, a zainteresowanie nią 
wciąż wzrasta – zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. 

NA rozgrzewkę
Tajemnica popularności kawy z domieszką mocniejszego trunku tkwi w kilku elementach. Po 

pierwsze – właściwości rozgrzewające, których konsumenci poszukują w chłodne dni. Po drugie – 
smak, i to do kwadratu. Alkohol bowiem nie tylko nadaje kawie charakterystyczny posmak, ale też 
wzmacnia smak samej kawy – nadaje jej wyrazistości, podkreśla nutę goryczy. Dlatego też do kawy 
z alkoholem nie powinno się dodawać cukru – osiągniemy efekt odwrotny – cukier zatuszuje smak 
gorącego napoju. Po trzecie, wzbogacenie oferty kawiarni o alkohol stwarza praktycznie nieograni-
czoną listę nowych produktów, zwiększając tym samym konkurencyjność lokalu.

LISTA standardów
Niekoronowaną królową kaw z alkoholem jest kawa po irlandzku, której zapewne nikomu przedsta-

wiać nie trzeba. Doskonale smakuje, świetnie rozgrzewa, a prócz tego jest bazą do eksperymentów z 
każdym dosłownie składnikiem tego kultowego już trunku. Nic dziwnego więc, że wielu restauratorów 
właśnie Irish mianowało tzw. specjalnością zakładu. Whiskey (irlandzka) to numer jeden na liście pro-
duktów dostępnych kawiarni mającej w ofercie „kawy z prądem”. Kolejne są wszelkiego rodzaju likiery. 
Praktycznie każdy z nich umożliwia stworzenie niezwykłej, smakowej kompozycji, ale na początek ko-
niecznie trzeba wziąć pod uwagę najpopularniejszy z nich, czyli amaretto. Można oczywiście kupić 
popularny i łatwo dostępny syrop, jednak ma on jedynie migdałowy posmak – klienci, któ-
rzy oczekują rozgrzewki, mogą czuć się rozczarowani.

Niepodrabialny smak ma natomiast waniliowo-kawowy Sheridan, który nie 
tylko doskonale łączy się z kawą, ale też świetnie wygląda na kawiarnianej półce. 

Kawaprocent
DUET KAWA I ALKOHOL NIEGDYŚ KOJARZYŁ SIĘ 
Z FUSIASTĄ KAWĄ I SETKĄ WÓDKI. DZIŚ FRAZA 
TA NA MYŚL PRZYWODZI MOCNĄ IRISH LUB 
DELIKATNE AMARETTO LATTE. A TO TYLKO PROMIL 
MOŻLIWOŚCI TEGO SMAKOWITEGO DUETU
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Smak lata w środku zimy zapewnić może kokosowe malibu. 
Oczywiście, na liście zakupów nie może też zabraknąć adwo-
caata. Whiskey, najpopularniejsze likiery oraz rum to dodatki, 
które umożliwią przygotowanie sporej liczby rozgrzewających 
propozycji kawowych. Są to jednak tzw. standardy. Jeśli zale-
ży nam nie tylko na rozgrzaniu, ale też zaskoczeniu smakiem, 
niezwykłą propozycją, ciekawym połączeniem – czyli czymś, 
czego klienci nie znajdą w innych kawiarniach – warto ekspe-
rymentować.

NIEBANALNE duszki 
Generalnie alkohole można podzielić na dwie grupy, two-

rząc jedną listę z wymienionymi wyżej „pozycjami obowiąz-
kowymi”, i drugą z alkoholami, których z kawą łączyć się nie 
powinno. Prędzej czy później jednak znajdzie się ktoś, kto 
weźmie produkt z listy „nie da się” i przekona niedowiarków, 
że to nie do końca prawda. Przykładem takiego składnika może 
być piwo, które z powodzeniem w swojej kawowej kompozycji 
wykorzystała m.in. Ela Citak, tegoroczna mistrzyni Coffee in 
Good Spirits. – Podczas tegorocznych Mistrzostw Świata Ba-
ristów w Holandii postanowiłam przygotować coś, co oddawa-
łoby charakter tego kraju. Zrobiłam więc kawowego drinka, w 
składzie którego znalazły się likier Galliano, oczywiście kawa 
oraz aromatyzowane lukrecją piwo. Na górze – zamiast śmie-
tanki – znalazł się kogel-mogel. Z tego połączenia wyszedł na-
prawdę niezwykły smak – piwo delikatnie łaskotało podniebie-
nie, lukrecja nadała słodkości, Galliano dało korzenny posmak, 
a kogel-mogel nadał mu delikatności – mówi baristka.

Przez pewien czas krążył też mit, iż nie najlepszym połącze-
niem jest kawa z wódką. Jednak za wschodnią granicą bardzo 
popularnym napojem jest bomba energetyczna składająca się 
z czterech łyżeczek kawy, czterech łyżeczek cukru i czterech 
łyżeczek czystej wódki. Austriacy z kolei chętnie piją kawę 
z koniakiem i żółtkami jaj, meksykańscy macho natomiast 
chętnie łączą kawę z ulubioną tequilą. W Polsce wciąż mało 
popularna jest również włoska grappa, która jest napojem al-
koholowym niemal stworzonym do łączenia z kawą. Nie dość, 
że nadaje charakterystyczny, nieco winny posmak, to jeszcze 
bardzo dobrze wygląda i stanowi idealne rozwiązanie dla tych, 
którzy chcą zaskoczyć klientów trójwarstwowymi specjałami.

Ciekawą propozycją, bardzo rzadko spotykaną w naszym 
kraju, jest kawa z rosolisem –  słodkim i bardzo mocnym (39 
proc.) alkoholem o różanym posmaku. W Polsce rosolis pro-
dukowany jest wyłącznie w Łańcucie, a sposób jego produkcji 
objęty jest ścisłą tajemnicą. Niemniej przygotowanie kawy z 
takim owocowym dodatkiem zapewne pozostawi niezapo-
mniane wrażenie – tym bardziej że z dużym prawdopodobień-
stwem trudno będzie znaleźć klientowi taki smak u konkuren-
cji.

Tym, którzy chcieliby zaskoczyć klientów czymś więcej 
niż tylko kawą z amaretto, polecamy również dodanie do kawy 
kilku kropel jabłkowego bimbru z paloną wanilią i cukrem, 
czy też połączenie gorącego napoju z limoncello – włoskim 
likierem cytrynowym.

WISIENKA na kawowym torcie
Wyjątkowy smak kawy z alkoholem określa nie tylko od-

powiednio dobrany gatunek kawy i jej właściwe przygotowa-
nie czy też rodzaj i ilość użytego alkoholu bądź alkoholi, lecz 

także dodatki. Najpopularniejsze to oczywiście cukier i śmie-
tanka bądź bita śmietana. Z kolei jedną z najpopularniejszych 
przypraw dodawanych do kawy jest kardamon. Sprawdzi się 
on również w przypadku kaw z alkoholem, nadając ich sma-
kom większej wyrazistości i nieco gorzkawego posmaku. Nie 
najlepiej jednak komponuje się z kawami z likierami owoco-
wymi bądź bardzo słodkimi.

Do kaw o posmaku kremowym, np. z likierami Baileys 
bądź Kahlua, odpowiedniejsza będzie wanilia – w formie 
sproszkowanej bądź laski. Jednym z rozgrzewających sma-
ków jest również cynamon. Przyprawa ta sprawdzi się też  
w połączeniu kawy z alkoholem,  zwłaszcza jako dodatek do 
napojów na bazie whisky lub koniaku.

Równie rozgrzewające właściwości ma imbir – świetnie 
podkreśla smak kawy z whisky. Uważa się, że imbir to sku-
teczny afrodyzjak. Tak skomponowany napój może być więc 
ciekawą propozycją dla zakochanych, i to nie tylko na wa-
lentynki. Kawą doskonałą na romantyczną chwilę może być 
również napar z dodatkiem kandyzowanych płatków róży lub 
konfitury z płatków róży oraz rumu bądź owocowego (róża 
lub malina) likieru. Ciekawymi dodatkami są ponadto owoce 
– zwłaszcza cytrusy. Ich smak dobrze komponuje się z likiera-
mi owocowymi, ale też z rumem.

PRZELICZYĆ PROMILE na złotówki
Czy warto poszerzać ofertę o alkohol? Oczywiście! Nie jest 

tajemnicą, że gust Polaków się zmienia. Czasy, w których zesta-
wem obowiązkowym była zabielana z wuzetką dawno odeszły 
do lamusa. Konsumenci poszukują nowości, chętniej ekspery-
mentują,  odkrywają nowe smaki i lubią być zaskakiwani. W 
walce o klientów wygrywają ci, którzy odpowiadają na potrzebę 
– przyciągają nowością i (lub) jakością, a jednocześnie potrafią 
zatrzymać klientów, wciąż ich zaskakując.

Dodanie do listy składników używanych przez baristów 
kilku rodzajów alkoholi to możliwości przy stosunkowo nie-
wielkich nakładach (pomijając koszt pozyskania i utrzymania 
koncesji). Aby np. przygotować kawę po irlandzku, prawdo-
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TA NA MYŚL PRZYWODZI MOCNĄ IRISH LUB 
DELIKATNE AMARETTO LATTE. A TO TYLKO PROMIL 
MOŻLIWOŚCI TEGO SMAKOWITEGO DUETU
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DOBRZE WIEDZIEĆ!
Nie tylko kawa po irlandzku stała się wizytówką 

kraju. Dzięki niezwykłym kawowo- 
-alkoholowym miksturom również inne 

państwa zapisały się na tej swego rodzaju 
baristycznej mapie świata.

Scottish Coffee – kawa ze szkocką whisky
Jamaican Coffee – kawa z rumem lub likierem Tia Maria

Dutch Coffee – kawa z advocatem
English Coffee – kawa z ginem
Russian Coffee – kawa z wódką
Mexican Coffee – kawa z tequilą
Spanish Coffee – kawa z sherry

Austria Coffee – kawa z koniakiem i ubitym żółtkiem
French Coffe – kawa z pomarańczowym likierem

German Coffee – kawa z brandy
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podobnie trzeba jedynie dokupić  irlandzką whisky. Koszt 
butelki 0,7 l (Clontarf Black Label) to ok. 90 zł. Przygotuje-
my z niej średnio 20 kaw po irlandzku. Oczywiście, zamiast 
irlandzkiej można użyć tańszej szkockiej (np. Passport – 0,7 
l za 40-50 zł). Trzeba mieć jednak świadomość, że 
wtedy będzie to kawa po irlandzku, a kawa z whisky. 
W większości kawiarni cena gotowej Irish oscyluje 
w okolicach 9-15 zł. Butelka 0,7 likieru Baileys to koszt 
ok. 60 zł. Zakładając, że w przygotowanej przez nas ka-
wie znajdzie się średnio 45 ml tego likieru, jedna butelka wy-
starczy na przygotowanie 15 porcji kawy. Cena za taką kawę 
powinna się mieścić w przedziale 12-18 zł. W podobnej cenie 
sprzedawać możemy również kawy z innymi likierami (amaret-
to, malibu, toff ee, migdał, etc.). Koszt jednej butelki 0,7 likieru 
mieścić się będzie między 15 a 40 zł (w zależności od likieru). 
Gdybyśmy chcieli wprowadzić do oferty kawę z popularną we 
Włoszech grappą, musimy się liczyć z wydatkiem co najmniej 
90 zł za butelkę 0,7.

Bez wątpienia na kawie z alkoholem da się zarobić, choć 
to oczywiście uzależnione jest od wielu elementów. Jeśli lo-
kalizacja i profi l kawiarni umożliwiają pozyskanie grupy do-
celowej dla kaw z alkoholami, ich wprowadzenie do oferty 
będzie układem, który opłaci się obu stronom. Klienci zyskają 
możliwość poznania zupełnie nowych smaków i rozgrzania 
się zimą (a ochłodzenia latem – alkohol świetnie komponuje 
się z kawa mrożoną i zimnymi kawowymi drinkami), a dla 
kawiarni może to oznaczać nie tylko przyciągnięcie potencjal-
nych nowych klientów ciekawą ofertą, ale również budowę 
zupełnie nowego wizerunku. 
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Kawa diabelna

Składniki:
1/3 filiżanki naparu kawy
kieliszek brandy lub koniaku
1/2 łyżeczki skórki pomarań-
czowej smażonej w cukrze
1/2 łyżeczki cukru
1 goździk

Sposób przygotowania:
Alkohol wraz z cukrem, goź-
dzikiem i skórką pomarańczo-
wą zagrzać w rondelku. Gdy 
składniki zaczną wydzielać 
zapach, podpalić mieszankę na 
5 sekund. Kawę wlać do filiżan-
ki, dodać zgaszoną mieszankę 
i wymieszać. 

Kawa z sherry  (4 porcje)

Składniki:
1 białko
125 ml śmietany
0,5 łyżeczki cukru waniliowego
80 ml sherry
0,5 l gorącej kawy

Sposób przygotowania:
Białko ubić, w osobnej misecz-
ce ubić śmietanę z cukrem wa-
niliowym. Śmietanę z białkiem 
wymieszać. Każdą filiżankę 
wypełnić po 20 ml sherry oraz 
po 1/4 masy śmietanowej. 
Uzupełnić gorącą kawą i od 
razu podawać. Dosłodzić do 
smaku.

Kawa po kapitańsku

Składniki:
60 ml koniaku
2 filiżanki gorącej espresso
4 łyżeczki cukru
2 żółtka

Sposób przygotowania:
Koniak podgrzać wraz z dwo-
ma łyżeczkami cukru. Z żółtka 
i dwóch łyżeczek cukru ukręcić 
kogel-mogel. Ciepły koniak 
przelać do szerokich szklanek. 
Następnie bardzo delikatnie 
wlać espresso i na koniec rów-
nie ostrożnie kogel-mogel tak, 
by ułożyły się trójkolorowe 
warstwy.

Cappucino z grappą 

Składniki:
20 ml grappy
200 ml gorącej kawy espresso
2-4 łyżeczki cukru
200 ml mleka
kakao do oprószenia

KILKA PROMILI PRZEPISÓW

Sposób przygotowania:
Grappę rozdzielić do dwóch wysokich szklanek. Gorącą kawę espresso wy-
mieszać z cukrem, tak aby cukier dokładnie się rozpuścił. Dwie trzecie espres-
so wlać do szklanek z grappą. Podgrzać połowę mleka i wymieszać z resztą 
kawy espresso. Mieszankę mleka i kawy ostrożnie i bardzo powoli wlać do 
szklanek cienkim strumieniem po długiej łyżce. Dzięki temu warstwy się 
nie wymieszają. Resztę mleka spienić w dyszy ekspresu do kawy, za po-
mocą końcówki elektrycznego miksera albo w kubku do spieniania mleka.
Spienione mleko ostrożnie umieścić na kawie. Na sam koniec posypać 
mleczną pianę kakao.

W walce o klientów 
wygrywają ci, którzy odpowiadają 
na potrzeby i potrafi ą 
zatrzymać klientów, wciąż 
ich zaskakując
podobnie trzeba jedynie dokupić  irlandzką whisky. Koszt 
butelki 0,7 l (Clontarf Black Label) to ok. 90 zł. Przygotuje-
my z niej średnio 20 kaw po irlandzku. Oczywiście, zamiast 
irlandzkiej można użyć tańszej szkockiej (np. Passport – 0,7 
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wie znajdzie się średnio 45 ml tego likieru, jedna butelka wy-
starczy na przygotowanie 15 porcji kawy. Cena za taką kawę 
powinna się mieścić w przedziale 12-18 zł. W podobnej cenie 
sprzedawać możemy również kawy z innymi likierami (amaret-
to, malibu, toff ee, migdał, etc.). Koszt jednej butelki 0,7 likieru 
mieścić się będzie między 15 a 40 zł (w zależności od likieru). 
Gdybyśmy chcieli wprowadzić do oferty kawę z popularną we 
Włoszech grappą, musimy się liczyć z wydatkiem co najmniej 
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MAŁGORZATA MIELCARZ

W 1999 r. decyzją Polskiego 
Komitetu Normalizacyjne-
go przestały obowiązywać 
wszystkie normy klasyfika-
cyjne, w tym także norma na 
wyroby cukiernicze (uchwała 
PKN nr 2/99-0). Komisja nor-

malizacyjna (powołana do życia w 1994 r.) uporządkowała 
terminologię wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, dzię-

ki czemu obie branże (cukiernicza i ciastkarska) przestały 
mieć wiele elementów wspólnych. Dotyczyło to w głównej 
mierze „pieczywa cukierniczego trwałego”, czyli herbatni-
ków, wafli, sucharów itp., które zostały na stałe przeniesio-
ne do ciastkarstwa i tam zgodnie z obowiązującymi reguła-
mi odpowiednio sklasyfikowane.

PODSTAWOWA klasyfikacja
W chwili obecnej, aby zaklasyfikować dany wyrób cu-

kierniczy, możemy posiłkować się obowiązującą normą 
terminologiczną, jest to jednak dość uciążliwe, ponieważ 

Klasyfikacja 
wyrobów cukierniczych
SYSTEMATYKA PÓŁPRODUKTÓW I WYROBÓW CUKIERNICZYCH, MIMO ZNIESIENIA 
W 1999 R. NORM KLASYFIKACYJNYCH, ISTNIEJE, CHOCIAŻ NIE W FORMIE 
DOKUMENTU NORMALIZACYJNEGO
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Podział wyrobów cukierniczych 
nie zamyka nowych możliwości, 
m.in. dzięki temu, że do obecnej 

systematyki wstawiano dość  często 
zapisy „pozostałe” lub „inne”

według zawartych w niej terminów i defi nicji trudno stwo-
rzyć pomocny system wspólnych, charakterystycznych 
cech.

Obecnie, zgodnie z uwzględnieniem przedstawionych 
zmian, wyroby cukiernicze podzielone są na:
•	 grupy – podział według wspólnych cech organolep-

tycznych i fi zykochemicznych,
•	 podgrupy – podział według wspólnych cech organolep-

tycznych,
•	 typy – podział według wyglądu zewnętrznego i kon-

systencji,
•	 rodzaje – podział według struktury i dominujących 

cech użytych do produkcji surowców i dodatków,
•	 odmiany – podział według cech nadzienia, kuwertury 

lub innych dodatków uzupełniających cechy smakowe 
wyrobu.

Podstawowy podział (klasyfi kacja) wyrobów cukierni-
czych obejmuje takie grupy, jak:
•	 półprodukty cukiernicze,
•	 cukierki,
•	 czekoladę,
•	 wyroby w czekoladzie (czekoladowane),
•	 wyroby czekoladopodobne,
•	 kakao,
•	 wyroby w polewie kakaowej,
•	 wyroby wschodnie,
•	 pozostałe wyroby cukiernicze.

PODGRUPY półproduktów i wyrobów
Półprodukty według wspólnych cech organoleptycznych i fi -

zykochemicznych dzieli się na podgrupy, których dalszy podział 
uzależniony jest od cech charakterystycznych dla danej podgru-
py. Grupa półproduktów dzieli się na:
•	 kakao przemysłowe,
•	 tłuszcz kakaowy podzielony na rodzaje: ekstrahowany 

przemysłowy i tłoczony – przemysłowy i farmakopealny,
•	 kuch kakaowy dzielący się na pełnotłusty, tłusty i małotłusty,
•	 polewę kakaową,
•	 kuwerturę, która podlega dalszemu podziałowi; w za-

leżności od odmiany wyróżniamy trzy typy kuwertury: 
naturalną, mleczną i białą; kuwertury naturalna i mleczna 
dzielą się na dwa rodzaje: z dodatkami i bez dodatków; 
kuwertura naturalna występuje w czterech odmianach: 
słodkiej, półsłodkiej, deserowej i gorzkiej, a kuwertury 
mleczne dzielą się na: pełnomleczną, mleczną, wyboro-
wą i śmietankową,

•	 masę czekoladopodobną – mleczną, deserową i białą,
•	 miazgę z roślin nasion oleistych, podlegającą podziałowi 

na sezamową arachidową  i kakaową,
•	 masę cukierniczą z nasion roślin oleistych,
•	 pomadę dzielącą się na wodną, mleczną i śmietankową,
•	 niewymienione dotąd pozostałe półprodukty cukiernicze.

Z powyższego wynika, że podział wyrobów cukier-
niczych jest bardzo różnorodny. Niektóre grupy dzielimy 
według wszystkich możliwych sposobów na podgrupy, 
typy, rodzaje i odmiany (cukierki nadziewane w polewie 
czekoladowej), w innych natomiast brak jest podziału na 
typy (cukierki pudrowe), jeszcze inne nie dzielą się na 

typy, a od razu na rodzaje (czekolada do picia), są też takie, 
w których nie ma podziału na odmiany (nadziewane bato-
niki i czekolady).

GRUPY wyrobów
Cukierki – ta grupa obejmuje pomadki – dzielące się na 

krystaliczne i niekrystaliczne, te z kolei na mleczne i wod-
ne występujące w dwóch odmianach – nadziewanej i niena-
dziewanej. Należą do niej także karmelki. Wyróżniamy tu 
dwa typy: twarde – kwaśne, mleczne i bezkwasowe w dwóch 
odmianach z naturalnymi dodatkami i z dodatkiem aroma-
tów naturalnych, identycznych z naturalnymi i syntetycznych 
oraz drugi w trzech rodzajach: o pokrywie z bezkwasowej 
masy karmelowej, kwaśnej lub mlecznej. Każdy typ po-
dzielony jest na odmiany uzależnione od rodzaju nadzienia: 
z przetworów owocowych, grylażowych, likworowych, po-
madowych, żelowych, wielonadzieniowych i innych.

Drażetki z kolei dzielimy na dwa typy: niepolerowane 
i polerowane, te na nadziewane i nienadziewane. Drażetki 
nadziewane dzielą się na typy w zależności od rodzaju za-
stosowanego w produkcji nadzienia owocowego, żelowego, 
mlecznego, czekoladowego lub innego.

Cukierki pudrowe prasowane podlegają podziałowi na 
trzy rodzaje: mleczne w dwóch odmianach: z dodatkami 
smakowymi i bez dodatków oraz kwaśne i bezkwasowe, 
które w zależności od nadzienia dzielimy na trzy odmia-
ny: z naturalnymi, identycznymi z naturalnymi lub synte-
tycznymi dodatkami smakowymi. Ostatnia grupa – gumki 
i inne cukierki – nie podlega już dalszemu podziałowi.

Czekolady – w skład tej grupy wchodzą następujące 
podgrupy: czekolady pełne – podzielone na typy w za-
leżności od rodzaju i dodatków: naturalne bez dodatków 
i naturalne z dodatkami podzielone na cztery rodzaje: 
gorzką, deserową, półsłodką i słodką oraz w zależności od 
nadzienia na odmiany: z dodatkiem nadzień owocowych, 
mlecznych, aromatów naturalnych i syntetycznych lub in-
nych dodatków, mleczne podzielone na cztery rodzaje, 
tzn. pełnomleczną zwykłą i wyborową, mleczną i śmie-
tankową, bez dodatków i z dodatkami oraz białą, niepod-
legającą podziałom. Kolejny typ to czekolady nadziewane 
podzielone na naturalne, mleczne i białe z zastosowaniem 
różnych nadzień: owocowych, wafl owych, likworowych, 
marcepanowych, pralinowych i innych. Z kolei czekolada 
do picia podzielona jest na dwa rodzaje: naturalną i mlecz-
ną, z dodatkami lub bez.

Kakao dzieli się na trzy podgrupy: pełnotłuste, tłuste i ma-
łotłuste, występujące w dwóch rodzajach: z dodatkami i bez.
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Do grupy wyroby czekoladowane zalicza się cukierki 
i wyroby wschodnie polewane czekoladą. Cukierki czeko-
ladowane podzielone są w zależności od rodzaju nadzienia 
(rdzenia) na pięć podstawowych typów: o rdzeniu miękkim, 
te z kolei, w zależności od masy, na: tłuste (marcepanowe, 
pralinowe, z jąder nasion oleistych i inne) lub innych mas 
cukierniczych (owocowe, pomadowe, likworowe, z gala-
retki, piankowe, mieszane i inne); z karmelków nadziewa-
nych: twardych w zależności od pokrywy karmelków na: 
o pokrywie z masy karmelowej kwaśnej (pomadowe, owoco-
we, likworowe, żelowe, pudrowe i inne) i bezkwasowej oraz 
mlecznej (z nadzieniem: owocowym, grylażowym, pomado-
wym mlecznym i wielonadzieniowym); o rdzeniu z drażetek 
dzielących się na rodzaje związane z zastosowanym nadzie-
niem: owocowym, pomadowym, likworowym, z galaretki, 
z marmoladki i innych nie podlegają kolejnym podziałom na 
odmiany oraz z pomadek, wśród których wyróżnia się dwa 
rodzaje w zależności od rdzenia: z pomadek krystalicznych 
i niekrystalicznych, rodzaje te dzielą się na dwie odmiany 
– wodne i mleczne. W skład wyrobów czekoladowanych, 
stanowiących kolejną grupę, wchodzą trzy typy: wyroby gry-
lażowe czekoladowane dzielące się na odmiany: orzechowe, 
sezamowe, migdałowe i inne; chałwę czekoladowaną – wa-
niliową, sezamową, orzechową i pozostałe.

Podgrupa wyroby czekoladopodobne obejmuje trzy 
typy: nienadziewane, nadziewane i polewane masą czekola-
dopodobną. Z kolei do podgrupy wyroby w polewie kaka-
owej należą cukierki w polewie kakaowej i inne.

WYROBY wschodnie i inne
W skład grupy wyroby wschodnie wchodzą podgrupy: 

wyroby grylażowe podzielone na sezamowe, orzechowe, mig-
dałowe, makowe i inne; nugaty w opłatku i w wafl u, dzielą-
ce się na kilka rodzajów, m.in. z różnego rodzaju orzechami, 
z migdałami i innymi nadzieniami; chałwy waniliowe, seza-
mowe, orzechowe i inne oraz wyroby oblewane masą karme-
lową dzielące się w zależności od rodzaju nadzienia na ro-
dzaje: o rdzeniu owocowym, karmelowym, z nasion oleistych 
i inne.

Ostatnią omówioną grupą jest grupa wyrobów pozosta-
łych, do której należą następujące podgrupy: wyroby cukrowe 
dzielące się na dwa typy: dekorowane i niedekorowane; wyro-
by z mas tłustych glazurowane i nieglazurowane; wyroby że-
lowe, wśród których wyróżniamy typy: galaretki, marmoladki 
i pozostałe; marcepan i pokrewne podzielone na rodzaje ta-
kie, jak: marcepan, percepan, arachipan, keszupan i inne oraz 
gumy do żucia podzielone na dwa typy: zwykłe i balonowe.

Myślę, że przedstawiona klasyfi kacja chociaż w mi-
nimalnym stopniu przybliża obecny podział wyrobów 
cukierniczych, jest on cały czas otwarty i nie zamyka no-
wych możliwości, szczególnie dzięki temu, że do obecnej 

systematyki wstawiano dość 
często zapis „pozostałe” lub 
„inne”, daje to w przyszło-
ści nieograniczone moż-

liwości w nowym ukła-
dzie. 
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Polecamy
• polskie kajmaki 

o różnych smakach i zastosowaniu
• argentyńskie Dulce de leche o różnym 

zastosowaniu
• polkremy – gotowe kremy cukiernicze
• variegato do lodów typu dulce de leche 
• polewy kajmakowe do lodów i deserów
• sosy owocowe na bazie naturalnych owoców

Zakład Produkcyjny w Bobrowie
87-327 Bobrowo 28
tel.: 56 495 30 72, fax: 56 495 30 71
polder@torun.home.pl, www.polder.biz.pl

>>>    REKLAMA
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MAŁGORZATA MILIAN-LEWICKA

Święto Zmarłych kojarzy nam się 
z atmosferą zadumy i smutku. 
Jakże inaczej wypadają przy 
naszych zwyczaje praktykowa-
ne w Meksyku i innych krajach 
Ameryki Środkowej i Południo-
wej. Día de los Inocentes, czyli Dzień 

Niewinnych, przypada na 1 listopada i jest to czas, w któ-
rym wspomina się zmarłe dzieci i młodzież. 2 listopada to z 
kolei Día de los Muertos, czyli Dzień Zmarłych, w którym 
odwiedza się groby dorosłych. Święto swoimi korzeniami 
sięga kultury Azteków i czci bóstwa Mictecacihuatl – Pani 
Śmierci sprzed kilkuset lat. Kolonizacja hiszpańska, a co za 
tym idzie narzucenie rdzennym mieszkańcom chrześcijań-
stwa, sprawiła, że świętuje się je w listopadzie, zgodnie z 
katolickim kalendarzem liturgicznym, a nie tradycyjnie na 
początku sierpnia (w dziewiątym miesiącu kalendarza Az-
teków). W czasie tych dwóch dni w Ameryce Centralnej i 
Południowej mieszają się obrzędy pogańskie (azteckie) i ka-
tolickie – obok siebie występują czaszki i kości oraz krzyże 
i fi gurki Matki Boskiej, skupiona modlitwa i opowiadanie 
anegdot o zmarłych, aby rozbawić dusze.

JAK świętować?
Jak? Hucznie, barwnie i... smacznie. Zupełnie jak w za-

pomnianym już u nas obrzędzie dziadów, gdy nad groba-

mi zmarłych ucztowano, wierząc, że dusze przychodzą do 
świata żywych i oczekują strawy (np. miodu, jaj, kaszy). 
W ten sposób można było uzyskać ich przychylność oraz 
zapewnić im spokój. Podobną motywacją kierują się np. 
Meksykanie. Według nich przez te dwa dni należy zmarłym 
dostarczyć ulubione dania i trunki (podarunki – la ofrenda), 
ozdobić groby i ołtarzyki domowe kwiatami (tradycyjnie 
nagietkami). Duchy, według wierzeń, mają się żywić za-
pachem potraw, ale zjadanie smakołyków to już domena 
żywych. Święto zresztą to ma charakter fi esty – śmierć jest 
bowiem dopiero początkiem prawdziwego życia.

SŁODKA ŚMIERĆ, lukrowe odrodzenie
Słodkie calaveras de azúcar, czyli czaszki z cukru, są 

najbardziej znanymi symbolami środkowoamerykańskiego 
Święta Zmarłych. W tygodniu poprzedzającym święto sto-
iska targowe wypełniają się czaszkami z cukru w różnych 
rozmiarach i z najdziwniejszymi zdobieniami. Sugar skulls 

więto Zmarłych kojarzy nam się więto Zmarłych kojarzy nam się 
z atmosferą zadumy i smutku. z atmosferą zadumy i smutku. 
Jakże inaczej wypadają przy 
naszych zwyczaje praktykowa-
ne w Meksyku i innych krajach 
Ameryki Środkowej i Południo-
wej. Día de los Inocentes, czyli Dzień 

Niewinnych, przypada na 1 listopada i jest to czas, w któ-

         Hucznie i smacznie, czyli 
S' WIE'TO 
ZMARLYCH
inaczej
CZY MOŻNA ZMARŁYM POSTAWIĆ 
BUTELKĘ TEQUILI? NAJEŚĆ SIĘ 
DO SYTA CHLEBEM ZMARŁYCH 
NAD GROBEM UKOCHANEGO? 
W DÍA DE LOS INOCENTES 
I DÍA DE LOS MUERTOS 
JAK NAJBARDZIEJ!

l
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– pod tą nazwą czaszki znane są na świecie – stawiane są 
na grobach oraz ołtarzykach poświęconych zmarłym jako 
ozdoba i symbol śmierci oraz odrodzenia. Gdy w XVII w. 
do Ameryki Środkowej przywieziono z Włoch recepturę na 
masę cukrową, słodkie czaszki zaczęły wypierać... prawdzi-
we.

Skład jest zbliżony do masy, z której wykonuje się ba-
ranki wielkanocne, ale oprócz cukru dodaje się jeszcze 
wodę oraz tzw. puder bezowy. Ten ostatni to nic innego jak 
mieszanka suszonych białek, cukru pudru, gumy arabskiej, 
laktozy, winnika, skrobi, kwasu jabłkowego i siarczanów. 
Po wyrobieniu masą wypełnia się gotowe formy w kształcie 
czaszek, następnie fi gurki suszy się i ozdabia kolorowymi 
lukrami, kolorową folią, a nawet piórkami i cekinami. Czę-
sto na czole takiej czaszki umieszcza się imię zmarłego.

Calaveras są jadalne (oczywiście wtedy, gdy do dekora-
cji użyje się jadalnych ozdób) i bardzo trwałe – mogą wy-
trzymać nawet rok. Ważne, by nie robić ich w deszczowy 
lub wilgotny dzień – zamiast czaszki może wtedy wyjść 
rozmoczona papkowata gruda.

STRAWA… duchowa
Kolejnym obowiązkowym daniem jest pan de muerto, 

czyli chleb zmarłych. To słodkie pieczywo, do produkcji 
którego używa się sporej liczby jajek, w samym Meksy-
ku ma ponad 200 odmian! Wypieka się je także w krajach 
sąsiednich, np. w Gwatemali, Kolumbii, Peru, Ekwadorze. 
Chleby te formowane są w najróżniejsze kształty, począw-
szy od tradycyjnego okrągłego chleba, przez kształty anio-
łów, zwierząt, po chleby w kształcie ludzi. Ozdabia się je 
kolorowymi lukrami, formowanymi z ciasta kośćmi lub 
anyżową posypką.

Bardzo często w dniu zmarłych spożywa się tzw. tama-
les – placki kukurydziane z mięsnym nadzieniem, zawinię-
te i wypiekane w liściach okalających kolbę kukurydzy. Z 
uwagi na dużą liczbę użytych w daniu składników jest ono 
niezwykle popularne. Otóż w Święto Zmarłych trzeba du-
szom dostarczyć wszystkiego, co lubiły za życia – im wię-
cej składników w potrawie, tym więcej radości dla duchów. 
Podobnie rzecz się ma z mole, czyli tradycyjnym sosem na 
bazie czekolady składającym się z ponad 30, a nawet 35 
składników.

CMENTARNE używki
Ameryka Południowa i Centralna to ojczyzna czekolady, 

dlatego jest ona składnikiem nie tylko deserów, ale także 
dań mięsnych i warzywnych. Znanym daniem jest dynia 
kandyzowana lub oblewana czekoladą. Do jej wykonania 
stosuje się meksykańską, dużą, zieloną dynię, którą kroi się 
w plasterki i następnie dusi oraz polewa lukrem lub cze-
koladą. W Święto Zmarłych jada się również czekoladowe 
czaszki lub trumny, na wzór jadanych w czasie świąt kato-
lickich mikołajów lub zajączków.

Czekolady nie brakuje też bezalkoholowych drinkach, 
m.in. w gorącym atole, który składa się z ciasta kukury-
dzianego, wanilii, cynamonu, czekolady, cukru i wody.

Chętnie kultywowanym zwyczajem jest obdarowywa-
nie dorosłych butelką mocnego alkoholu np. tequili, pu-
lque lub mescal. 

WIELOSKŁADNIKOWY MOLE
Mole, z języka nahuatl mulli, czyli sos, to ogólna nazwa dla wielu ro-
dzajów sosów i dań powstałych na podstawie tych sosów. Podstawą 
sosu są papryczki chilli w wielu odmianach (chilguacle negro, mu-
latto, pasilla, ancho, guajillo i chipotle), często dodaje się również 
czekoladę (jeśli jest dodawana, to na samym końcu), mowa wtedy 
o sosie mole poblano.
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Nastrój 
trafiona inwestycja
STYLOWE WNĘTRZE, INSPIRUJĄCA MUZYKA, DELIKATNY ZAPACH, 
WYRAFINOWANY SMAK. WSZYSTKIE ZMYSŁY W SŁUŻBIE DOBREGO 
NASTROJU. TO WŁAŚNIE OFERUJE MARKETING SENSORYCZNY

TRENDY70
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KAROLINA PODHAJECKA

Dlaczego niektóre miejsca klient od-
wiedza chętniej niż inne? Co decyduje 
o niepowtarzalnym klimacie ulubio-
nej kawiarni lub cukierni? Jak wytłu-
maczyć fakt, że w pewnych lokalach 
panuje tłok, podczas gdy pozostałe 
świecą pustkami? Na te pytania odpo-

wiada marketing sensoryczny, czyli nowa gałąź zarządzania, 
która bada, w jaki sposób poprzez dostępne człowiekowi zmy-
sły – wzrok, słuch, węch czy smak – wykreować dobry nastrój. 
A wszystko oczywiście po to, by związać klienta z konkretną 
marką, restauracją, produktem czy aktywnością.

RADOŚĆ dla oka
Tym, co pierwsze „wpada w oko” po przekroczeniu progu 

piekarni czy cukierni, jest wystrój wnętrza. Zastosowana paleta 
barw, nowoczesne lub tradycyjne umeblowanie, wykorzystanie 
światła i przestrzeni, dodatki. Te czynniki decydują o charak-
terze miejsca, warto zatem poświęcić im nieco więcej uwagi.

Barwy ciepłe, do których zaliczamy odcienie żółci, poma-
rańczu, czerwieni i brązów, wprowadzają wytworny i przytulny 
nastrój, pobudzają i dodają energii. W ciągu dnia sprawiają, że 
pomieszczenie wydaje się przestrzenne, wieczorem zaś nadają 
mu romantyczny klimat. Barwy zimne – fioletowy, niebieski, 
zielony, szary – uspokajają, dają wrażenie harmonii, spokoju, 
świeżości. Dobrze sprawdzają się w małych wnętrzach, które 
powiększają optycznie. Chłodne kolory doskonale komponu-
ją się z metalem, szkłem i plastikiem, natomiast barwy ciepłe 
idealnie współgrają z drewnem czy wikliną. Ciekawym zabie-
giem jest technika postarzania farby, którą stosuje się, pragnąc 
nadać miejscu bardziej przytulny charakter.

Przed przystąpieniem do urządzania wnętrz dobrze jest 
więc zdecydować, w jaki nastrój nasz lokal powinien wprowa-
dzać klientów. Jeśli chcemy, by była to romantyczna cukiernia 
czy kawiarnia, w sam raz na kameralne wypady z przyjaciół-
mi, wybór powinien paść na mniejsze pomieszczenia, ciepłe 
kolory, meble z naturalnych materiałów, dodatki w postaci 
świec i kwiatów. Klimat wypoczynku i relaksu wykreujemy, 
stawiając na barwy chłodne, nowoczesne wyposażenie, prze-
stronne i dobrze oświetlone wnętrza. Zawsze możemy popro-
sić o radę specjalistów, którzy pomogą dobrać kolorystykę, 
materiały wykończeniowe, meble i dodatki. Ceny projektów 
wyliczane są indywidualnie, uwzględniają wielkość pomiesz-
czeń, zakres prac, ilość dokumentacji, w szczególności zaś 
wymagania klienta. Firma może zaproponować nam całościo-
wy projekt lub jedynie konsultację – w zależności od potrzeb. 
Średnia cena kompleksowej usługi projektowania i aranżacji 
wnętrz to 70-80 zł za m kw. Projekt kolorystyki lokalu, obej-
mujący ściany, podłogi i sufity, to 300 zł za powierzchnię do 
100 m kw.

RELAKS dla ucha
Czasy, w których z dwóch głośników rozstawionych w przy-

padkowych miejscach w kawiarni wydobywały się irytujące 
dźwięki radia lub zacinającej się płyty, w ekspresowym tempie 
odchodzą do przeszłości. Teraz każdy szanujący się lokal sta-
wia na nagłośnienie PA (Public Address). Firmy specjalizujące 

się w tworzeniu nastroju w miejscu sprzedaży lub konsumpcji 
za pomocą muzyki zaopatrują restauracje i kawiarnie w system 
audio-wideo zawierający zazwyczaj kilkaset, do kilku tysięcy 
utworów dobranych pod kątem prowadzonej działalności i tar-
getu (grupy docelowej). Klient otrzymuje nieskomplikowany 
w obsłudze odtwarzacz iPod,ze skatalogowaną bazą, wyszu-
kiwarką utworów, możliwością programowania playlist oraz 
zarządzania muzyką i komunikatami audio. Dzięki temu per-
sonel może skupić się na pracy i nie musi martwić się o regu-
lowanie opłat za prawa autorskie i producenckie (robi to firma 
świadcząca usługi w zakresie audiomarketingu).

Do nagłośnienia obiektu gastronomicznego najlepiej na-
daje się sprzęt działający w oparciu o technikę 100 V, który 
pozwala na równomierne realizowanie nagłośnienia w całym 
lokalu – również w toaletach, na klatkach schodowych czy  
w ogródkach letnich. Aby muzyka funkcjonalna, zwana też mu-
zyką marketingową, windową lub muzyką tła, spełniała swoje 
zadanie, nie może być nachalna i agresywna, powinna też ko-
respondować z charakterem lokalu i jego wystrojem. Jak wy-
kazały badania, łagodne, spokojne rytmy wprowadzają w stan 
relaksu, przez co skłaniają do większych zakupów i konsump-
cji. Dobrze dobrane tło muzyczne potrafi zdziałać cuda także 
jeśli chodzi o wydajność pracowników – podwyższa aktywność 
wtedy, gdy zgodnie z dobowym rytmem biologicznym powinna 
ona spadać i zmniejsza liczbę błędów popełnianych w trakcie 

TRENDY

MOTYWACJA DLA PRACOWNIKA
Dbając o dobry nastrój klienta, dobrze jest również pamiętać  
o stwarzaniu możliwości rozwoju pracownika. Tutaj z pomocą przy-
chodzi wewnętrzny marketing personalny, który obejmuje między 
innymi tworzenie systemu motywacyjnego, szkoleniowego oraz 
systemu ścieżek kariery, a także szeroko rozumianej kultury organi-
zacji. Imprezy i wyjazdy integracyjne, paczki świąteczne, konkursy 
pracownicze, dodatki motywacyjne (np. karnety na basen, fitness 
czy wydarzenia kulturalne) wpływają na poziom zaangażowania 
pracowników w wykonywaną pracę, poprawę nastroju i poczu-
cia odpowiedzialności za swoje obowiązki. Możliwość szkolenia  
i doskonalenia zawodowego, jasne reguły awansu, profity dla wie-
loletnich, oddanych pracowników pozwalają utrzymać produkcję, 
sprzedaż i obsługę klienta na najwyższym poziomie. Ergonomicznie 
zorganizowane miejsce pracy, w którym jest przestrzeń na odpoczy-
nek, chwilę relaksu w ciągu dnia, spożycie posiłku i zregenerowanie 
sił, to kolejny czynnik, który należy wziąć pod uwagę. Obowiązu-
je zasada, że spełniony i odpowiednio zmotywowany pracownik  
to większa szansa na zadowolonego z usług klienta.

Przed przystąpieniem 
do urządzania wnętrz dobrze 

jest zdecydować, w jaki 
nastrój nasz lokal powinien 

wprowadzać klientów 
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pracy. Dobry nastrój klientów, pełna mobilizacja pracowników, 
niepowtarzalna atmosfera miejsca – wszystko to można osią-
gnąć za sprawą muzyki sączącej się z głośników.

PRZYJEMNOŚĆ dla nosa
Aromamarketing jest stosunkowo nową dziedziną, a profesjo-

nalnych fi rm świadczących usługi w jego zakresie jest na świecie 
zaledwie około 20. Tymczasem niezwykłe właściwości zmysłu, 
jakim jest węch, powinny skłonić do bliższego przyjrzenia się 
jego funkcjonowaniu. Okazuje się bowiem, że przeciętny czło-
wiek jest w stanie odróżnić i zapamiętać 10 tys. różnych woni oraz 
przypisać im odpowiednie znaczenie emocjonalne. Jest to możli-
we dzięki umiejscowieniu ośrodka węchu w mózgu – znajduje się 
on na obszarze układu limbicznego, odpowiedzialnego między 
innymi za pamięć i reakcje emocjonalne człowieka. Jaki z tego 
wniosek dla osób zajmujących się marketingiem? Zastosowanie 
odpowiednio wyselekcjonowanego zapachu, związanie go z wy-
braną marką i skojarzenie z przyjemnymi odczuciami sprawi, że 
klient już zawsze dany zapach łączyć będzie z konkretnym miej-
scem lub produktem, a skojarzenie to nieuchronnie prowadzić 
będzie do pozytywnych emocji.

By jednak tak się stało, zapach powinien współgrać z miej-
scem przeznaczenia, a jego wykorzystanie musi zostać staran-
nie przemyślane. Rozpylanie syntetycznego zapachu morskiej 

MARKETING SENSORYCZNY
Marketing sensoryczny to wszelkie działania, które w sposób celo-
wy i przemyślany wykorzystują zmysły człowieka, aby wywoływać 
u klientów pozytywne skojarzenia oraz reakcje emocjonalne i przy-
wiązywać ich do konkretnej marki, produktu albo firmy. Wszystko 
odbywa się na emocjonalnym, podświadomym poziomie, bez 
odwoływania się do racjonalnych przekonań klienta. Jednoczesne 
oddziaływanie na zmysł wzroku, słuchu, węchu, smaku czy dotyku 
maksymalizuje korzyści z podejmowanych akcji marketingowych.

Dzięki zastosowaniu 
profesjonalnego marketingu 

zapachowego czas przebywania 
klienta w aromatyzowanym 

miejscu wzrasta o 15,9 proc., 
a chęć zakupów jest większa 

o 14,8 proc.

Nastrój wnętrza tworzą nie tylko meble i wyposażenie, ale również oświetlenie, zapach, odpowiednie kolory ścian i faktury materiałów
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bryzy w piekarni nie tylko nie spotka się z akceptacją klien-
tów, ale również może wywołać zarzuty o stosowanie substan-
cji chemicznych w miejscu, gdzie przechowuje się produkty 
spożywcze. Ale już delikatna woń kawy, cynamonu czy mio-
du w cukierni nada pomieszczeniu niepowtarzalny charakter. 
W tej kwestii można oddać się w ręce specjalistów od aroma-
marketingu, którzy skomponują zapach idealnie odpowiada-
jący naszym potrzebom, albo wykorzystać dostępne na rynku 
środki, na przykład świece zapachowe inspirowane aromatem 
świeżo upieczonego ciasta, gorącej czekolady, mielonej kawy. 
Zimą doskonale sprawdzają się wonie choinki, szarlotki, pier-
ników, goździków, latem – lekkie zapachy cytrusowe. Zapach 
lawendy poprawia apetyt niezależnie od pory roku.

Dzięki zastosowaniu profesjonalnego marketingu zapacho-
wego czas przebywania klienta w aromatyzowanym miejscu 
wzrasta o 15,9 proc., a chęć zakupów jest większa o 14,8 proc. 
Jednak na sukces można liczyć tylko wtedy, gdy zapach pa-
suje do miejsca, dla którego został stworzony, i nie jest zbyt 
nachalny, gdyż wtedy zamiast przyjemności wywołać może 
ból głowy, a nawet atak astmy.

ROZKOSZ dla podniebienia
Nie od dziś wiadomo, że najlepszym sposobem na je-

sienno-zimową chandrę jest odrobina słodkości. Czekolada, 

cukiernicze wypieki, słodycze działają nie tylko na kubki 
smakowe klientów, ale również na ośrodek nagrody w mó-
zgu, wyzwalając ogromne ilości endorfi n i enkefalin odpo-
wiedzialnych za dobry nastrój. Warto wykorzystać tę wiedzę 
w praktyce, dodając do zamówionej przez klienta kawy małe 
ciastko, załączając fi rmową czekoladkę do rachunku w pie-
karni, zapraszając przechodniów do degustacji cukierniczej 
nowości. Te drobne przyjemności nie tylko wprawią klien-
tów w lepszy nastrój, ale również uruchomią psychologiczną 
regułę wzajemności, wedle której pragniemy odwdzięczyć 
się za wyświadczone nam dobro.

O tym, że reguła jest naprawdę skuteczna, miał okazję 
przekonać się dyrektor pewnego marketu w Indianie (USA), 
który jednego dnia sprzedał rekordową ilość 500 kg sera wy-
łącznie dzięki temu, że na stoliku pośrodku sklepu umieścił 
krąg tego sera, a każdy z klientów mógł w ramach degusta-
cji odkroić sobie dowolny jego kawałek. Ponieważ zasada ta 
działa na poziomie nieświadomości, niezwykle ciężko się 
od niej uwolnić. Efekt? Poczęstowany ciasteczkiem klient 
z dużym prawdopodobieństwem odwdzięczy się większym 
zamówieniem, kolejną wizytą albo dobrą opinią wystawioną 
cukierni czy piekarni. W ten sposób najskuteczniejszy mar-
keting szeptany wejdzie w przymierze z marketingiem sen-
sorycznym.  

TRENDY

SYLWIA PADAMCZYK
Brand Manager firmy IMS specjalizującej się 
w marketingu sensorycznym

Pod pojęciem audiomarketingu kryje się usługa polegająca na 
wywieraniu wpływu na zachowanie klienta w miejscu sprze-

daży za pomocą formatowanych programów muzycznych. To sta-
rannie dopasowany i zindywidualizowany dobór kompozycji, który 
tworzy odpowiednią atmosferę, wywołuje przyjemne emocje, 
daje poczucie komfortu i swobody oraz działa kojąco i relaksują-
co. Tak opracowany program muzyczny nie przeszkadza, a umila 
dokonywanie zakupów, jednocześnie wpływając na realny wzrost 
sprzedaży. Muzyka jest ponadto niezwykle istotnym elementem 
kreowania wizerunku miejsca sprzedaży, tożsamości marki oraz 
wspomagania jego całościowej identyfikacji. Na kompleksową ob-
sługę klienta składają się: wywiad, podczas którego określany jest 
główny cel, jaki dana firma chciałaby osiągnąć, oraz pozostałe pre-
ferencje dotyczące brzmienia playlisty. Tworząc playlistę, kierujemy 
się upodobaniami muzycznymi klientów firmy IMS, określanymi na 
podstawie danych demograficznych. Pamiętamy również o pracow-
nikach – muzyka wpływa na ich efektywność w miejscu pracy. Duże 
znaczenie podczas projektowania odpowiedniego formatu muzycz-
nego mają zarówno lokalizacja obiektu, jak i specyfika wnętrza 
(wystrój, wielkość przestrzeni). Ponadto oferta firmy IMS obejmuje: 
test, instalację systemu, aktualizację programów muzycznych, ba-
dania świadczonych usług (na życzenie klienta), serwis oraz stałe 
doradztwo indywidualnego konsultanta muzycznego IMS. Au-
diomarketing jest popularny wśród właścicieli kawiarni i cukierni, 
a liczba jego entuzjastów stale rośnie.

ZDANIEM EKSPERTA >>>   

Odpowiednio zbudowany nastrój kawiarni czy cukierni przyciągnie więcej 
klientów, często staną się oni stałymi bywalcami naszego lokalu
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ZAWIESZENIE W SAMOCHODACH DBA O KIEROWALNOŚĆ, 
PRZYCZEPNOŚĆ, A TAKŻE O NASZ KOMFORT PODRÓŻOWANIA. 
WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE PRZEDE WSZYSTKIM JEST ONO 
WYZNACZNIKIEM NASZEGO BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

BEZPIECZNIE!BEZPIECZNIE!Bujaj się...

FO
T.

  ©
 U

W
IM

A
G

ES
 - 

FO
TO

LI
A

.C
O

M



www.wcukierni.pl  WPC październik 2011

75NA CZTERECH KOŁACH

Na zdjęciu pęknięta 
sprężyna zawieszenia. 
Jest przyczyną 
charakterystycznego 
dźwięku przy skręcie 
kół. Ponadto auto 
niepewnie pokonuje 
zakręty
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ADAM ROSIŃSKI

Producenci aut prześcigają się w liczbie 
i różnorodności rozwiązań konstrukcyj-
nych, mamy zawieszenia wielowahaczowe, 
amortyzatory gazowe, możemy jednym 
przyciskiem zmienić charakterystykę za-
wieszenia. Jednak jednego z pewnością nie 
unikniemy – wizyt w warsztacie. Pukanie, 

stukanie, dziwne zachowanie pojazdu na zakrętach to powody 
naszych wizyt u mechanika. Z uwagi na fatalny stan naszych 
dróg żywotność zawieszenia znacznie maleje. Ale co właści-
wie może stukać i czy należy się tym przejmować?

AMORTYZATORY
Ich zadaniem jest tłumienie nadmiaru drgań powstałych 

w układzie. Większość kierowców uważa, że ich sprawność 
wpływa tylko na komfort podróżowania. To błąd. Amortyza-
tory w dużym stopniu odpowiadają za skuteczność hamowa-
nia. Zużyte znacznie wydłużają drogę hamowania, ponadto 
w samochodach wyposażonych w ABS czy ESP w sytuacjach 
krytycznych mogą zakłócić pracę tych systemów. Z reguły są 
to najmniej trwałe elementy zawieszenia.

Oznakami zużycia może być skłonność zawieszenia do 
nadmiernego bujania się na zakrętach, wycieki oleju, wspo-
mniana wydłużona droga hamowania lub głośna praca. Jednak 
najskuteczniejszą metodą diagnozy jest wizyta w autoryzowa-
nym serwisie lub na stacji kontroli pojazdów i badanie na spe-
cjalnych szarpakach. Ta druga opcja z reguły wydaje się tańsza 
i bardziej obiektywna. A co zrobić, gdy staniemy przed dyle-
matem wymiany jednego amortyzatora? Zawsze wymieniamy 
parami – dwa przednie lub tylne. Wymieniając jeden, spowo-
dujemy, że auto będzie nierówno hamować i niepewnie zacho-
wywać się na zakrętach. Do tego skrócimy żywotność nowego 
i starego amortyzatora. Pamiętajmy, aby zapewnić jednakowe 
parametry tłumienia nierówności chociaż na jednej osi. Jeżeli 
znajdziemy się w sytuacji, w której musimy wymienić amor-
tyzatory, nie powinniśmy oszczędzać na tanich zamiennikach. 
Tu obowiązuje zasada: chytry dwa razy traci. Stan dróg szybko 
zweryfi kuję ich jakość. Najlepiej stosować oryginalne części 
lub zamienniki montowane na pierwszy montaż.

SPRĘŻYNY
Odpowiadają podobnie jak amortyzatory za tłumienie 

drgań, ponadto są odpowiedzialne za wysokość nadwozia. Je-
śli wymieniamy amortyzatory, warto wymienić też sprężyny, 
z reguły te elementy zużywają się równomiernie. Zdarza się, 
że sprężyny pękają, w takiej sytuacji należy niezwłocznie wy-
mienić dwie sztuki, analogicznie do amortyzatorów. Konty-
nuowanie jazdy z taką usterką może zakończyć się tragicznie, 
ponieważ w takim przypadku znacznie zmieniają się parame-
try jezdne naszego auta.

STABILIZATOR
Pełni rolę łącznika między prawym i lewym wahaczem. 

Gdy skręcamy w maksymalny sposób wykorzystuje przy-
czepność kół, minimalizując przechył nadwozia, przenosząc 
obciążenie na wszystkie koła. Sam stabilizator rzadko ulega 
uszkodzeniom, najszybciej zużywają się obejmy i łączniki. 

Uszkodzenie tych ostatnich może objawiać się nerwowym 
zachowaniem na zakrętach, jak również stukaniem.

WAHACZE
Najczęściej zużywają się silentblocki  i sworznie wahacza. 

Stukanie i pukanie przez to powstałe już niejednego kierowcę 
doprowadziły do pasji. W samochodach o bardziej komfor-
towym zawieszeniu bywa, że te elementy są słyszalne tuż po 
okresie gwarancji. Często producent nie dopuszcza wymiany 
silentblock’ów (elementów metalowo-gumowych) i sworzni, 
w takim wypadku musimy kupić całe wahacze. Oczywiście, 
wtedy koszta będą większe, ale jak tu nie płacić, gdy podczas 
jazdy słychać „stuk puk”.

Lekceważenie głośnej pracy zawieszenia wpływa ne-
gatywnie nie tylko na nasze zdrowie psychiczne, ale też na 
nasze bezpieczeństwo. Wahacz bowiem łączy się z kolumną 
McPhersona za pomocą sworznia. W krytycznej sytuacji, gdy 
ten element najzwyczajniej się rozpadnie, doprowadzi to do 
utraty właściwości jezdnych auta.

NAPRAWY
Naprawy zawieszenia nas nie miną. Jednak warto przemy-

śleć, gdzie najlepiej je wykonać. Autoryzowane stacje obsługi 
wydają się najbardziej kompetentne, ale też i najdroższe. Nie 
można jednak generalizować. Kompetencje kompetencjami, 
ale jeśli doradca serwisowy mówi nam, że do wymiany są 
łączniki stabilizatora i amortyzatory, warto zapytać o moż-
liwość wejścia na warsztat i pokazania przez mechanika lu-
zów na zużytych elementach. Jeśli takowe luzy rzeczywiście 
występują i mamy wydruk z szarpaków (urządzenie badające 
sprawność amortyzatorów), to wszystko w porządku. Chodzi 
o to, żeby nie dać się naciągnąć na niepotrzebne koszty. A te 
w ASO wcale nie muszą być największe.

Często w nieautoryzowanym warsztacie możemy zapła-
cić więcej niż w serwisie. Dlaczego? Z prostej przyczyny 
– właściciele niektórych warsztatów wykorzystują powszech-
ne przekonanie, że w ASO jest drogo. Może się jednak oka-
zać, że to właśnie przysłowiowy pan Zdzisio winduje ceny, 
a sam naprawia tanimi zamiennikami. Najlepszym wyjściem 
jest udanie się do stacji kontroli pojazdów i znalezienie usterki 
przez diagnostę, z reguły takie usługi nie są drogie. Następnie 
porównanie cen w ASO i warsztatach nieautoryzowanych. Pa-
miętajmy, że w ASO mamy gwarancję i pewność wykonania 
naprawy na oryginalnych częściach, u pana Zdzisia niestety 
już nie. Tak więc oszczędność może się okazać pozorna, a jak 
już wcześniej wspomniałem, na bezpieczeństwie nie warto 
oszczędzać. 
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Monitoring pojazdów
MONITORING TO INWESTYCJA, KTÓRA ZWRACA SIĘ NIEMAL NATYCHMIASTOWO, 
A W DALSZEJ PERSPEKTYWIE PRZYNOSI WYMIERNE KORZYŚCI

WPC październik 2011 www.wpiekarni.pl

ANNA ĆWIEK

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mo-
gło, że monitoring to po prostu możliwość 
określenia położenia pojazdu fl otowego. 
Jednak fi rmy zajmujące się monitorowa-
niem pojazdów oferują znacznie więcej 
rozwiązań pozwalających na zoptymali-
zowanie zarządzania fl otą.

LEPSZA organizacja pracy
Przedsiębiorca uzyskuje dostęp do interesujących go da-

nych przez zalogowanie się do odpowiednich aplikacji lub 
prościej – przez zalogowanie się na stronie internetowej. Nie 
ma wówczas potrzeby instalowania żadnego dodatkowego 
oprogramowania. Interesującym udogodnieniem jest dostęp 
do danych z poziomu telefonu komórkowego.

Monitoring pojazdów jest nieocenionym ułatwieniem nie 
tylko dla szefa, ale i dla pracownika. Pozwala na zwiększe-
nie wydajności pracy poprzez efektywniejsze jej planowanie. 
Pracodawca uzyskuje dokładne informacje dotyczące czasu, 
jaki rzeczywiście jest potrzebny podwładnemu na wykonanie 
zleconych czynności, a nie opiera się tylko na suchych wy-
liczeniach. Takie rozwiązanie pozwala również ocenić, jak 
wydajny jest zespół lub pojedynczy pracownik, co pomaga 
zaplanować zadania oraz efektywnie wyznaczyć trasę. Dzięki 
lepszej organizacji czas pracy pracowników może się skrócić 
nawet o jedną piątą.

WYGODA i oszczędność
Dostępne są różne rozwiązania. Można zdecydować się 

na ciągłe śledzenie pojazdu albo na ustawienie interesu-
jących parametrów. Ta druga opcja jest znacznie wygod-

niejsza – pozwala na sporą oszczędność czasu, ponieważ 
raportowane są tylko odstępstwa od uprzednio ustalonych 
założeń.

Wprowadzenie w fi rmie systemu kontroli pojazdów może 
zmniejszyć liczbę kilometrów pokonywanych przez fl otę na-
wet o jedną trzecią, ograniczyć nieautoryzowane wyjazdy o 90 
proc., a zużycie paliwa o ok. 10 proc. Wynika to nie tylko z 
bardziej efektywnego zaplanowania trasy, ale także z eliminacji 
zjawiska prywatnego użytkowania samochodów służbowych 
przez pracowników. Nierzadko zdarza się, że pracownik wyko-
rzystuje służbowy samochód do wykonywania zadań zleconych 
przez fi rmę zewnętrzną. Czasem też pracownicy wyjeżdżają na 
urlop fi rmowym samochodem i chociaż sami płacą za paliwo, 
to przejeżdżając tysiące kilometrów, znacznie przybliżają ko-
nieczność wymiany części eksploatacyjnych.

Zmniejszenie przebiegu wpływa natomiast bezpośrednio 
na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów oraz przedłu-
żenie ich żywotności. Łatwiej jest zaplanować przeglądy 
okresowe.

CO monitorujemy?
Monitorowana jest ilość spalanego i zatankowanego paliwa,  

a także miejsce uzupełnienia zbiornika. – Najwięcej uwagi 
poświęca się gospodarce paliwem. Wysokiej jakości urządze-
nia pomiarowe wspomagane zaawansowanymi narzędziami 
informatycznymi umożliwiają nadzór nad tym składnikiem 
i pozwalają na szczegółową kontrolę z dokładnością nawet 1,5 
proc. tankowanego paliwa – podkreśla Tomasz Klimasiewicz, 
Dyrektor Handlowy Framelogic Sp. z o.o. Wykorzystuje się 
w tym celu zarówno sondy lub czujniki umieszczane we-
wnątrz baku, przepływomierze, jak i sensory rejestrujące 
otwarcie wlewu paliwa. Właściciel fi rmy wybiera najbardziej 
optymalne dla niego rozwiązanie.

©
 D

U
D

A
RE

V 
M

IK
H

A
IL

 - 
FO

TO
LI

A
.C

O
M



77NA CZTERECH KOŁACH

GRUNT to bezpieczeństwo
Monitoring pojazdów bezpośrednio wpływa na bezpie-

czeństwo zarówno pracowników, jak i pojazdów. W razie 
nieszczęśliwego zdarzenia nie będzie najmniejszych proble-
mów ze zlokalizowaniem poszkodowanego kierowcy. Popra-
wia się także bezpieczeństwo samego auta, ponieważ te do-
stawcze bywają atrakcyjnym kąskiem dla złodziei, którzy za 
jednym zamachem ukradną nie tylko samochód, ale i towar.

Dodatkowym problemem może być fakt, że w takim skra-
dzionym pojeździe mogły pozostać firmowe dokumenty. 
Samochód objęty monitoringiem będzie łatwo zlokalizować,  
a wszelkie straty zostaną zredukowane do minimum. W razie 
takiego zdarzenia dane dotyczące floty zostają (opcjonalnie) 
bezzwłocznie udostępnione policji, co znacznie przyspiesza 
pomyślne zakończenie sprawy. Niektóre firmy udostępnia-
ją też bardzo ciekawe i skuteczne rozwiązanie, jakim jest 
zdalne odcięcie zapłonu. Polega ono na tym, że w chwili, 
kiedy pojazd wyjedzie poza określony obszar, zleceniodaw-
ca otrzymuje automatycznie wygenerowane powiadomienie  
w formie SMS-a, dzięki któremu może zdalnie wyłączyć za-
płon, co oczywiście całkowicie unieruchamia auto.

JAK to wszystko działa?
W samochodzie zostaje umieszczony odbiornik GPS, 

który odbiera sygnał z nadajnika. Urządzenie to kontroluje 
także zachowane w pamięci parametry. Wszystkie te dane są 
następnie przesyłane do serwerów dostawcy usługi, a klient 
może uzyskać do nich dostęp z poziomu komputera bądź te-
lefonu komórkowego. 

SZEF wie wszystko
Umieszczając takie urządzenie w samochodzie flotowym, 

szef może obawiać się, że jego pracownik zechce je niepo-
strzeżenie zniszczyć. Nie jest to jednak możliwe – jest ono 
zabezpieczone przed próbami ingerencji, zniszczenia, odłą-
czenia anteny, otwarcia obudowy itp., co oznacza, że każ-
da taka próba zostanie zarejestrowana, a informacja o niej 
– przesłana do przełożonego.

W zależności od dostawcy usługi, do wyboru są różne 
kombinacje dostępnych rozwiązań. Podstawą jest oczywiście 
śledzenie trasy przejazdu danego samochodu. Oprócz tego 
przedsiębiorca może sprawdzić dane dotyczące jego pręd-
kości, kierunku, miejsca i czasu postojów, ilości pozostałego  
w zbiorniku paliwa. Dowie się także o każdym nieplano-
wanym otwarciu przestrzeni ładunkowej, ma dostęp do in-
formacji, który z kierowców aktualnie prowadzi samochód. 
Można łatwo sprawdzić, czy pracownik odwiedził wszystkie 
zaplanowane punkty i czy zrobił to we właściwym terminie. 
System pozwala też na odbieranie przez pracownika poleceń 
przełożonego. Odpowiednie czujniki pokażą każdorazowe 
włączenie i wyłączenie określonego urządzenia, np. wagi. 
Co więcej, można skontrolować nacisk osi, ciśnienie w ukła-
dzie hydraulicznym czy obroty silnika oraz wiele innych pa-
rametrów.

Przesyłane dane są zarówno wizualizowane na mapach 
cyfrowych, jak i pokazywane np. w postaci tabel i wykre-
sów. Całość może być zbierana w raporty okresowe. Dostęp 
do tych danych można uzyskać o dowolnej porze, przez całą 
dobę. 

RĘKA NA PULSIE także na urlopie
Wybranie takiego rozwiązania to ogromna oszczędność 

czasu, gdyż dotychczas niezwykle czasochłonna kontro-
la pracy kierowców zostaje całkowicie zautomatyzowana 
i skomputeryzowana, a ponadto staje się o wiele bardziej 
efektywna. Umożliwia też bycie na bieżąco z wykony-
waniem zadań przez pracowników nawet podczas urlopu 
szefa – wystarczy się zalogować. Jednocześnie nie ma już 
konieczności prowadzenia długich rozmów telefonicznych 
lub korespondencji e-mailowej – można się spokojnie cie-
szyć wakacjami.

WYBRAĆ rozsądnie
Przeglądając oferty firm proponujących usługi monito-

rowania pojazdów, łatwo o dezorientację. Jest ich naprawdę 
dużo, a chcąc być jak najbardziej konkurencyjnymi, oferują 
sporo możliwości kontrolowania stanu i wykorzystania za-
sobów. – Należy zwrócić uwagę na pozycję rynkową fir-
my oraz na możliwości dostarczanych przez nią aplikacji. 
Każdy dostawca posiada urządzenia, które współpracują 
tylko z własnymi usługami lokalizacji GPS. Z tego wzglę-
du późniejsza zmiana usługodawcy nie jest tak łatwa, jak  
w przypadku abonamentu telefonicznego, ponieważ wiąże 
się z kosztami zakupu nowych urządzeń, montaży, dojaz-
dów i wdrożenia.

Warto także zwrócić uwagę, czy aplikacja jest dostar-
czana w postaci strony www. Jest to aktualnie najlepszy  
i najszerzej stosowany sposób dostarczania tego typu rozwią-
zań – sugeruje Przemysław Auguścik, Dyrektor ds. Nowych 
Technologii w spółce Flotman Sp. z o.o. Przy wyborze nie 
należy kierować się zatem wyłącznie niską ceną. Zdecydo-
wanie się na najtańsze rozwiązanie może skończyć się nie-
przyjemnym rozczarowaniem i stratami. Tak jak w każdej 
dziedzinie, tak i w opisywanej za dobrą jakość usług trzeba 
zapłacić, jednak pamiętając, że środki zainwestowane w mo-
nitoring floty zwrócą się wielokrotnie w postaci oszczędno-
ści, jakie on przyniesie. 

CENY MONITORINGU
nazwa firmy cena urządzenia  abonament montaż
Flota24 599 zł od 39 zł od 79 zł
GPS Polska od 500 zł od 25 zł samodzielny
Supervisor 1100 zł 55 zł (kraj) bezpłatnie
  95 zł (zagranica)
Flotis 229 zł 20 zł  samodzielny

PRZESYŁANIE DANYCH
Informacje są przesyłane z urządzenia na serwery firmy monitoru-
jącej. Użytkownik uzyskuje do nich dostęp online, w systemie 24/7, 
dzięki czemu może w dowolnej chwili dowiedzieć się, co aktualnie 
dzieje się z jego pojazdem. Wszystkie dane są również archiwizowa-
ne, co pozwala na uzyskanie informacji sprzed np. 2 lat. Czas archi-
wizowania różni się w zależności od firmy monitorującej.
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TAKŻE PIEKARZE I CUKIERNICY MAJĄ PASJE, ZAINTERESOWANIA 
I HOBBY, KTÓRE ODBIEGAJĄ OD CODZIENNOŚCI ZAKŁADU 
PIEKARSKIEGO CZY CUKIERNICZEGO. W TYM MIEJSCU CHCEMY 
PREZENTOWAĆ NASZYCH CZYTELNIKÓW OD INNEJ, MNIEJ ZNANEJ 
STRONY. ZAPRASZAMY DO DZIELENIA SIĘ Z NAMI I KOLEGAMI  
PO FACHU SWYMI ZAINTERESOWANIAMI, OSIĄGNIĘCIAMI  
I RADOŚCIAMI. Z PRZYJEMNOŚCIĄ ZAPREZENTUJEMY JE  
NA ŁAMACH „W PIEKARNI, W CUKIERNI”. 
PISZCIE NA ADRES: REDAKCJA@WPIEKARNI.PL

Andrzeja Gawlickiego z podleszczyńskich Tworzanic bez reszty pochłonęły wia-
traki. Jako nastolatek chciał zostać mechanikiem. Złożył nawet podanie do Ze-
społu Szkół Technicznych w Lesznie. W międzyczasie kilka wakacyjnych tygodni 

przepracował w piekarni. Wtedy załapał bakcyla. Przeniósł dokumenty do szkoły w 
rodzinnej Wschowie, by uczyć się tu zawodu piekarza. Dziś Andrzej Gawlicki, współpro-
wadzący przez lata znaną w Lesznie piekarnię Ratajczak & Gawlicki, wraca do korzeni. 
Wyremontował, a raczej wybudował od podstaw jeden wiatrak. W podleszczyńskich 
Tworzanicach, gdzie obecnie mieszka, rekonstruuje kolejny.

WIATRACZNA DOMENA
Andrzej Gawlicki wiatrakami zainteresował się już wiele lat temu. Zawsze pod-

kreślał, że są one jednym z symboli Wielkopolski. Wiele z nich nie przetrwało próby 

czasu. Pan Andrzej stwierdził, że tym bardziej należy ratować te, które bez pomocy 
pasjonatów zainteresowanych ich losem znikną z wielkopolskiego krajobrazu. Założył 
sobie, że uratuje choć jeden wiatrak. I dotrzymał słowa. Zjeździł okolicę w poszukiwa-
niu odpowiedniego obiektu. Jego znalezienie nie było łatwe, bo właściciele wiatraków 
albo – widząc, że jest zainteresowany transakcją – podbijali cenę do tego stopnia, 
że zaczynały w pewnym momencie padać niebotyczne kwoty, albo twierdzili, że nie 
sprzedają upadających zabytków w nadziei, że państwo kiedyś „sypnie” funduszami 
na ich naprawę. W końcu leszczyński piekarz i cukiernik trafił do pobliskich Pawłowic. 
Stojący tam wiatrak postanowił przenieść do Tworzanic i postawić obok swojej posesji.

– Zlokalizowany w Pawłowicach wiatrak nie miał śmigieł, jego dach nadawał się 
do gruntownej naprawy. Ten zabytek młynarstwa uratowała dębowa konstrukcja. 
Szybko udało się załatwić sprawy własnościowe. Gdy po raz pierwszy zobaczyłem 

NIE 
SAMYM 
CHLEBEM 

żYJE 
CZŁOWIEK 
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JAK PIEKARZ ZOSTAŁ MŁYNARZEM
Andrzej Gawlicki
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pawłowicki wiatrak, miałem więcej optymizmu. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, 
ile czasu i pieniędzy pochłoną jego przenosiny. Kwot nigdy skrupulatnie nie liczyłem, 
jednak jest to naprawdę sporo – przyznaje Andrzej Gawlicki. 

W przenosinach całej konstrukcji pomagał mu Jarosław Jankowski, właściciel 
pierwszej w Polsce firmy remontującej wiatraki. Spotkali się przypadkiem. Pan Andrzej 
jest gospodarzem domeny wiatraki.home.pl. Jarosław Jankowski znalazł go w ten spo-
sób w internecie. Chciał odkupić „wiatraczną” domenę, ale jej właściciel się na to nie 
zgodził. Zaczęli jednak rozmawiać o remontach wiatraków, co zakończyło się decyzją o 
wspólnych poszukiwaniach koźlaka, którego można by wyremontować i przenieść do 
Tworzanic. Był to ostatni dzwonek na naprawę pawłowickiego koźlaka. Zaczynał się już 
przechylać, a jego dach groził zawaleniem. Najtrudniejsza okazała się rozbiórka, którą 
należało przeprowadzić w taki sposób, by później złożyć wiatrak z powrotem. Stąd też 
do każdego elementu przyczepiono kartkę z numerem i opisem, by później mieć jak 
najmniej problemów z odnalezieniem poszczególnych części.

„PACHNIE” ŚWIEŻOŚCIĄ
Dziś stojący w Tworzanicach koźlak „pachnie” świeżością. Wokół leżą już części 

kolejnego wiatraka, którego Andrzej Gawlicki odkupił od mieszkańców Wilkowa Pol-
skiego. Prace również nie będą należały do łatwych, gdyż wiatrak zachował się jedynie 
w... 30 procentach. Gdy rekonstrukcja dobiegnie końca, Andrzej Gawlicki planuje urzą-
dzić w Tworzanicach skansen wsi polskiej. Nie myśli jednak o tworzeniu skostniałego 
muzeum.

– Będzie można tu dotknąć każdego eksponatu, upiec pod moim okiem chleb. 
Bo ludzie zazwyczaj znają tylko gotowy produkt, który leży na sklepowych półkach 
– dodaje Andrzej Gawlicki. – Tak samo – kupują mąkę, nie zdając sobie sprawy, jak 
wygląda jej produkcja.

Do niedawna piekarz, dziś coraz bardziej zaczyna interesować się młynarstwem. 
Krok po kroku, wraca do korzeni tego fachu.

– Jakiś czas temu wpadła mi w ręce książka o młynarstwie z końca XIX w. Po jej 
lekturze doszedłem do wniosku, że ten fach wcale nie należał do łatwych i jak na ra-
zie jedyną umiejętnością, którą opanowałem całkiem nieźle, jest śrutowanie zboża – 
śmieje się pasjonat.

Przy wiatrakach wybudowany zostanie domek młynarza. Mieszkaniec Tworzanic 
wiele prac wykonuje sam. Tajniki remontowania wiatraków poznał dzięki współpracy 
z Jarosławem Jankowskim. Razem przywracali dawny blask koźlakom w nieodległych 
Osiecznej i Krzywiniu czy nieco dalej położonych Sulmierzycach.

Pan Andrzej myśli również o uruchomieniu w Tworzanicach agroturystyki. – To 
będą raczej dwa, trzy pokoje, które będę wynajmował osobom chcącym odpocząć od 
miejskiego zgiełku. Wiatraki stanowiłyby dla nich dodatkową atrakcję – zdradza.

ZAPALONY MOTOCYKLISTA
Wiatraki to nie jedyna pasja Andrzeja Gawlickiego. Jest również zapalonym moto-

cyklistą. Kiedyś jeździł Simpsonem, swego czasu wpadła mu też w ręce Wierchowina. 
Gdy skończył czterdzieści lat, kupił sobie pierwszy „poważniejszy” motocykl, jest nawet 
członkiem Leszczyńskiego Bractwa Motocyklowego. Wraz z grupą pasjonatów co roku 
organizuje bliższe czy dalsze wyprawy. – Niedawno byliśmy na Sycylii. Podczas dwu-
nastodniowej wyprawy przejechaliśmy około 6 tys. km. Narzuciliśmy sobie dosyć ostre 
tempo, bo dziennie przemierzaliśmy około 500 km. Był też jednak czas na odpoczynek, 
m. in. na kąpiel w Adriatyku – wspomina Andrzej Gawlicki.

Co roku we wrześniu organizuje też zlot piekarzy motocyklistów. Niedawno odbyła 
się już dziewiąta tego typu impreza. Jej uczestnicy wyruszyli z Leszna, by malowniczą 
trasą dotrzeć nad Jezioro Sławskie. Tam nie brakuje nigdy dobrej muzyki, poczęstunku, 
zabawnych konkurencji. Nazwa – zlot piekarzy motocyklistów – nie oznacza, że biorą 
w niej udział tylko osoby trudniące się piekarnictwem czy cukiernictwem. Nie brakuje 
również tych, którzy patrzą na ową branżę z drugiej strony – konsumentów.

DLACZEGO TO ROBI?
Andrzej Gawlicki sporo lat przepracował w piekarni. Gdy poszedł do wojska, ze 

względu na wyuczony fach od razu został skierowany do pracy w kuchni. Doszkalał się 
w branży kucharskiej, wcześniej zrobił też kurs cukierniczy. Tym sposobem, jak przy-
znaje z uśmiechem, wszystko w jego życiu „kręciło” się wokół jedzenia.

– Dziś wracam do początku, czyli do młynarstwa, które pochłania mnie bez reszty 
– podkreśla na koniec. – Codziennie odkrywam coś nowego. Pracując przy rekonstruk-
cji moich wiatraków, doszukałem się np., że ten pawłowicki pochodzi z 1830 r., a ten z 
Wilkowa Polskiego – z 1762 r.

Gdy tylko ma wolną chwilę, zakasuje rękawy i bierze się do roboty. Wie, że czas 
płynie nieubłaganie, a zima będzie równoznaczna z przerwą w rekonstrukcyjnych 
pracach.
– Po co robię to wszystko? Przecież ratowanie dóbr kultury – choć mówi się o nim dużo 
– wciąż przegrywa z budowaniem kolejnych galerii handlowych. Andrzej Gawlicki 
uprzedza kolejne pytania i natychmiast ma na nie gotową odpowiedź: – Nie wiem, czy 
któraś z galerii handlowych przetrwa tak długo, jak niektóre z tych zabytków młynar-
stwa. Ratując choć dwa, mam nadzieję, że pozostawię po sobie pamiątkę potomnym, 
ale i zachętę, że warto ratować stare wiatraki.  

Tekst i zdjęcia: Anna Maćkowiak 
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APC-AGRA  
Glapiński Sp. jawna 

45-005 Opole, ul. Budowlanych 4a
tel. 77 442 82 82, 456 43 88, 442 82 44
email: agra@apc.com.pl
www.agra.apc.com.pl

Oddziały

42-200 Częstochowa
ul. Tartakowa 32/40
tel. 34 361 42 92, fax 34 368 02 42
tel. kom. 602 663 411
e-mail: agra.czestochowa@apc.com.pl 

53-264 Wrocław
ul. Grabiszyńska 231 EF
tel. 71 339 03 51, 363 11 23
e-mail: agra.wroclaw@apc.com.pl 

AGART-PRO Sp. z o.o. 

61 - 441 Poznań
ul. 28 Czerwca 1956r. 390 
tel. 061 83 44 700, fax 061 83 44 729

Oddziały

ul. Dąbrowskiego 145, 84 - 230 Rumia 
tel. 058 781 41-90, fax 058 781 41 91

ul. Logistyczna 1 
55 - 040 Bielany Wrocławskie
tel. 071 733 64 50, fax 071 733 64 65

AMBASADOR 92 SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

05-500 Piaseczno , ul. Raszyńska 13
tel. 22 711 33 33, fax 22 711 33 34
e-mail: biuro@ambasador92.pl
www.ambasador92.pl
 
Odziały

12-250 Orzysz , ul. Wierzbińska 6
tel. 87 423 71 78, fax 87 423 70 77\ 

80-180 Kowale k/Gdańska, ul. Magnacka 4 
tel. 58 731 12 12, fax 58 333 13 11

BAYARD 

41-500 Chorzów, ul. Lompy 13
tel. 32 241 65 13, 249 32 81
e-mail: bayard@bayard.pl
www.bayard.pl

BMS-G 

BMS-G Pawlikowice
Pawlikowice 78
tel. 12 288 16 60, fax: 12 278 66 16
e-mail: pawlikowice@bmsg.pl
www.bmsg.pl

BMS-G Tarnów, ul. Skrzyszowska 7
tel. 14 620 16 50, 620 16 01
e-mail: tarnow@bmsg.pl
www.bmsg.pl

DROSOL Krzysztof Puz  
i Wspólnicy Sp. Jawna

42-500 Będzin, ul. Piastowska 29
tel. 32 761 93 25, 761 93 27
fax  32 761 93 28
e-mail: drosol@drosol.pl 
www.drosol.pl

EKOM sp z o.o. 

70-789 Szczecin, ul. Dąbska 70
tel. 91 462 61 28, 91 431 31 90
fax 91 464 09 76
e-mail: ekom@ekom.szczecin.pl
www.ekom.szczecin.pl

GHM Grupa Handlowo-  
-Marketingowa Sp. z o.o.

41-500 Chorzów, ul. Katowicka 115
tel. 32 241 08 12, fax 32 241 08 23 
e-mail:ghm@ghm.pl
www.ghm.pl

MALMON 

26-300 Opoczno, Mroczków Gościnny 52C
tel./fax 44 754 24 56, tel./fax 44 754 24 54

„W Piekarni, W Cukierni” 
TAKŻE U TWOJEGO DYSTRYBUTORA!

MAGAZYN  „W PIEKARNI, W CUKIERNI” OD MARCA DOSTĘPNY JEST 
RÓWNIEŻ  W WIELU HURTOWNIACH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU! 

WSPÓŁPRACUJEMY Z AŻ 19 DYSTRYBUTORAMI! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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e-mail: info@malmon.eu
www.malmon.eu

MARGO Przedsiębiorstwo 
Zaopatrzenia Spożywczego 
Jerzy Szymański

ul. Niciarniana 2, 92-208 Łódź
tel. 42 636 28 20, 637 48 45
fax 42 637 75 73
e-mail: handel@margo-grupa.pl
www.margo-grupa.pl

MDJ SP. JAWNA

44-121 Gliwice, ul. Starogliwicka 70
www.piekarniamdj.sgl.pl
tel. 32 775 06 10,
tel. kom. 0 604 100 768.

MODENA M.A Tokarski Sp. Jawna

43-300 Bielsko-Biała, ul. Katowicka 80
tel. 32 215 16 16, tel./fax 32 326 30 37
e-mail: modena@modena-mt.pl
www.modena-mt.pl

Biuro-Magazyn
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Junacka 12

NESTOR 

Oddziały

86-300 Grudziądz, ul. Magazynowa 3
tel. 56 643 85 09-12, fax 56 641 18 08
e-mail: www.nestor.biz.pl

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 75
tel. 58 305 42 47, fax 58 320 73 46

10-449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 77A
tel. 89 525 18 29, fax 89 525 18 29

PHPiU Centrum 

Ogorzelczyn 1A, 62-740 Tuliszków
tel: 63 280 39 00, fax: 63 280 39 20
e-mail: centrum@centrumzp.pl
www.centrumzp.pl

PIEKARZ Przedsiębiorstwo 
Zaopatrzenia Spółka z o.o.

60-474 Poznań, ul. Czorsztyńska 1
tel. 61 842 21 51, fax 61 8479143
e-mail piekarz@apc.com.pl
www.apc.com.pl

POLMARKUS Sp. z o.o. 

44-120 Pyskowice, ul. Wyszyńskiego 62

tel. 32 30 19 100, fax 32 30 19 169 
e-mail: biuro@polmarkus.com.pl
www.polmarkus.com.pl

PORT Bogdan Kurzawa 

34-700 Rabka-Zdrój, 
ul. Kilińskiego 45b
tel. 18 267 74 46, fax 18 267 78 62
e-mail: port@poczta.fm

SAVPOL 

44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 7
tel. 32 400 04 00, fax 32 400 04 25
www.savpol.pl

Oddziały

58-300 Wałbrzych, ul. 1 Maja 62 
tel. 74 846 38 84, 842 68 23, 847 80 46
e-mail: walbrzych@savpol.pl

30-740 Kraków , ul. Półłanki 18
tel. 12 266 11 65, fax 12 269 78 60
e-mail: krakow@savpol.pl

UNICUS Sp. z o.o. 

41-500 Chorzów
pl. Mickiewicza 17
tel. 32 241 27 40, tel./fax 32 249 77 53 
e-mail: sprzedaz@unicus.pl 
www.unicus.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO 

 

Informacje podane ze smakiem
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CO? GDZIE? KIEDY?

   targi
imprezy         wydarzenia

Imprezy na początek roku
W tym roku odbyło się sporo ważnych imprez, ale kolejny zapowiada się jeszcze ciekawiej. ExpoSweet wprowadził Salon 
Kawowy, nie zabraknie też innych atrakcji. Ciekawie zapowiada się EuroGastro i wrześniowa Polagra z Salonem Przemysłu 
Piekarskiego i Cukierniczego. W 2012 r. nie można nie przegapić targów IBA, tym razem ta ogromna impreza odbędzie się 
w Monachium. I oczywiście Europain – doskonały paryski sznyt na mapie targowych imprez. Na bieżąco będziemy 
informować o kolejnych ważnych wydarzeniach.  Nie zapomnijcie sięgnąć po następne wydanie „W Piekarni, W Cukierni”.

EXPOSWEET 

Warszawa, Polska
21-23 lutego 2012
www.exposweet.pl

SALIMA 

Brno, Czechy
28 lutego - 2 marca 2012 
www.bvv.cz/en/salima

EUROPAIN 

Paryż, Francja
3-7 marca 2012
www.europain.com

SWEETTARG 

Katowice, Polska
4-6 marca 2012
www.sweettarg.fairexpo.pl

EUROGASTRO 

Warszawa, Polska
21-23 marca 2012

IBA 

Monachium, Niemcy
16-21 września 2012
www.iba.de

POLAGRA-TECH 

Poznań, Polska
Salon Przemysłu Piekarskiego 
i Cukierniczego
7-11 października 2012

POLAGRA-FOOD 

8-11 października 2012 r.

Czwarta edycja targów producentów i importerów, 
rzemieślniczego sektora cukierniczo - lodziarskiego. 

Po raz pierwszy na Expo Sweet
Salon Kawowy

Godziny otwarcia Targów: 
21.02 (wtorek)         godz. 10.00-18.00
22.02 (środa)                  godz. 10.00-18.00
23.02 (czwartek)      godz. 10.00-18.00

www.exposweet.pl

Expo Sweet - największe w Polsce targi branży cukierniczej i lodziarskiej. 

21-23 lutego 2012
Warszawa Centrum Targowe MTPolska

ul. Marsa 56

      
  

     

  



aa

kontakt:
ILONA SYRY££O

tel. +48 (32) 78 99 192; fax +48 (32) 254 02 27
sweettarg@fairexpo.pl

sweettarg@mtk.katowice.pl
www.sweettarg.fairexpo.pl

www.sweettarg.mtk.katowice.pl

2Powierzchnia niezabudowana w pawilonie (min. 6 m )
Cena obejmuje:
koszt dzier¿awy powierzchni, sprz¹tanie ci¹gów komunikacyjnych
Stoiska piêtrowe podlegaj¹ osobnej dop³acie 30% od powierzchni piêtra.

2120 z³/m

Powierzchnia na terenie zewnêtrznym

2
80 z³/m

Zabudowa powierzchni
Cena obejmuje: zabudowê w systemie Octagonalnym, wyk³adzinê dywanow¹,
kosz na œmieci, wieszak,1punkt œwietlny na 2 m2, pod³¹czenie i zu¿ycie energii
elektrycznej do 2 kW, 1 gniazdko, nazwê firmy na fryzie.

Op³ata licencyjna - obowi¹zkowa dla firm zabudowuj¹cych 2
20 z³/m

x =

WARTOŒÆ ZAMÓWIENIA  + 22% VAT:W/w ceny nie zawieraj¹ podatku VAT 22%

PO WYPE£NIENIU PROSIMY O ODES£ANIE ORYGINA£U POCZT¥FORMULARZ UZ                                                                                                                                                 STRONA 1/2

UMOWA ZG£OSZENIA UDZIA£U

Cena
do 31.10.2010

2
Iloœæ m Koszt

2160 z³/m 2220 z³/m

Cena
do 31.12.2010

Cena
od 1.01.2011

x =2
60 z³/m

x

x

=

=

Zabudowa niestandardowa wg indywidualnego kosztorysu x =

DATA I PODPIS OSOBY UPOWA¯NIONEJ PIECZÊÆ FIRMOWA

Obowi¹zkowa op³ata rejestracyjna Wystawcy
obejmuje: wpis do katalogu targowego, internet, karnet parkingowy,
zaproszenie na wieczór wystawców,
identyfikatory dla wystawców - iloœæ zgodna z regulaminem

200 z³ x =

WARUNKI P£ATNOŒCI:
30% wartoœci umowy brutto nale¿y wp³aciæ do 7 dni od podpisania umowy. Pozosta³e 70% brutto nale¿y wp³aciæ do 31.01.2011.

Faktury bêd¹ wystawione w PLN. Podatek VAT zostanie doliczony do faktury wg obowi¹zuj¹cej stawki.
P³atnoœci nale¿y dokonaæ na rachunek bankowy podany na fakturze.

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI                                                                                        CENY W PLN

KATOWICE
9-11.03.2011

II Œl¹skie Targi Cukiernicze,
Piekarnicze i Lodziarskie

SweetTARG 2011

Centrum Targowe FairExpo Sp. z o.o.
40-955 Katowice, ul. Bytkowska 1b
S¹d Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego
numer KRS 0000361843,NIP 634-275-88-90, Regon 241694177
Kapita³ zak³adowy 5 000 PLN

organizator:

Niniejszym potwierdzamy nasz udziaù w Targach „SweetTarg 2011” organizowanych przez Centrum Targowe FairExpo Sp. z o.o. i oúwiadczamy, ýe zapoznaliúmy siæ z treúcià i akceptujemy Regulamin udziaùu w targach, który stanowi

integralnà czæúã niniejszej umowy. Niniejsza umowa zostaje zawarta z dniem dotarcia do Organizatora podpisanej Umowy Zgùoszenia Udziaùu faxem, e – mailem bàdê teý pocztà. Zawarcie umowy jest równoznaczne z podjæciem

przez wystawcæ zobowiàzania do zapùaty wszelkich kosztów ujætych w umowie.

Ulica, nr domu/lokalu

Kod pocztowy

Miejscowoœæ

Telefon Telefon komórkowy

Nazwa wystawcy

Osoba kontaktowa

Telefon Email

NIP

Zarejestrowana w S¹dzie Kapita³ Zak³adowy

REGON

KRS

Fax Email

- - -

OSOBA UPOWA¯NIONA DO REPREZENTOWANIA FIRMY:

Imiê i Nazwisko Stanowisko
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Czwarta edycja targów producentów i importerów, 
rzemieślniczego sektora cukierniczo - lodziarskiego. 

Po raz pierwszy na Expo Sweet
Salon Kawowy

Godziny otwarcia Targów: 
21.02 (wtorek)         godz. 10.00-18.00
22.02 (środa)                  godz. 10.00-18.00
23.02 (czwartek)      godz. 10.00-18.00

www.exposweet.pl

Expo Sweet - największe w Polsce targi branży cukierniczej i lodziarskiej. 

21-23 lutego 2012
Warszawa Centrum Targowe MTPolska

ul. Marsa 56
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