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Na walizkach

imini, Warszawa, Katowice, Paryż, Brno. Do tego Kraków, Rzeszów,
Wrocław albo Gdańsk i wiele innych atrakcyjnych miejsc na mapie
Polski. Tak w skrócie wygląda cukierniczo-piekarska marszruta
w ostatnich tygodniach zimy i pierwszych dniach wiosny. Początek
roku to prawdziwy sezon na imprezy targowe, specjalistyczne
prezentacje i pokazy. By być na bieżąco z nowościami i skorzystać ze
wszystkich zaproszeń, należałoby nie wysiadać z samochodu.
Jak mówią mądrzy ludzie, od przybytku głowa nie boli, ale też
należy tę bogatą ofertę w jakiś sposób wkomponować w codzienne
funkcjonowanie firmy. Niezbędna jest więc selekcja zaproszeń, wybór najbardziej odpowiednich
opcji. Tym, którym nie starcza czasu na przemieszczanie się po kraju i na zagraniczne wojaże,
polecamy lekturę naszego czasopisma – staramy się na bieżąco relacjonować to, co najważniejsze
w branży.
Podróże podobno kształcą, z pewnością są też doskonałą okazją do dyskusji i spotkań koleżanek
i kolegów po fachu. A tematów, o których się mówi, jest sporo. Bo też i czasy są nad miarę
dynamiczne. Zmienia się rynek, warunki funkcjonowania na nim, zmieniają się też gusta
i oczekiwania klientów. Zmieniają i sami klienci. Nowe pokolenie, które świadomie podejmuje
decyzje zakupowe, to już tzw. e-pokolenie. Ludzie, dla których internet i jego narzędzia są
chlebem powszednim. By mierzyć się z nowymi wyzwaniami, trzeba uzbroić się w wiedzę
i cierpliwość. Jesteśmy przekonani, że solidną porcję specjalistycznej wiedzy przynosimy
Państwu wraz z każdym numerem naszego czasopisma.
Na dynamicznie zmieniającym się rynku nie wystarczy już tylko znajomość branżowej oferty
urządzeń i surowców. Ważne jest także dostrzeganie trendów i kierunków zmian, sięganie po
nowoczesne narzędzia marketingu i komunikacji, szerokie spojrzenie na tradycyjny biznes.
Tym aspektom działania firm i my staramy się przyglądać ze szczególną uwagą i na bieżąco.
Naszym celem jest, by nawet najmniejsza piekarnia, cukiernia czy lodziarnia mogła optymalnie
wykorzystywać swoje mocne strony i liczyć na ekonomiczny sukces.
Z przyjemnością zapraszamy do lektury kolejnego wydania.
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Tort z misiem – cukiernicza
oferta dla najmłodszych
Podejście do dziecka jak do poważnego
konsumenta wydaje się co najmniej...
niepoważne. Tymczasem warto spojrzeć na tę
sprawę jak najbardziej serio. W grę wchodzi
ok. 1,2 mld zł rocznie, tyle jest wart rynek,
wiadomo że musi się nim podzielić wiele firm.

KAWA RAZ!

68

Od porcelanowego młynka na ścianie do kawowego
konesera. O definicji doskonałej kawy oraz o tym,
jak barista może zaskoczyć jury podczas zawodów,
z Tomaszem Obracajem, założycielem firmy Apro-Trade,
ambasadorem SCAE, wieloletnim jurorem i organizatorem
Mistrzostw Polski Baristów, rozmawiał Piotr Kowalski.
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Piekarnia w Nepalu już działa
Marzenie trójki Polaków, by w himalajskiej wiosce zbudować zakład piekarski
zarabiający na turystach, który zyski ze sprzedaży swych wyrobów przeznaczał
będzie na pomoc dla mieszkańców, zaczyna się spełniać. 4 lutego odbyło się
uroczyste otwarcie tego miniprzedsiębiorstwa.
Już pierwszego dnia sprzedano ok. 300 chlebów i mufinek, a wstępne zamówienia
z hoteli wystarczą na opłacenie miesięcznego wynagrodzenia dla piekarza
(równowartość około 120 euro). Cała wioska z optymizmem czeka na sezon
turystyczny, który właśnie się rozpoczyna. A polscy wolontariusze planują
nauczenie piekarza nadwiślańskich przepisów oraz organizację pierwszych zajęć
edukacyjnych dla mieszkańców wioski.
Odważny i ciekawy projekt młodych Polaków można wesprzeć finansowo.
Numer konta Fundacji Mandragon:
25 1140 2017 0000 4102 1227 8703

L

Firma na medal

Piekarz książki pisze
Piotr Goszczycki, piekarz z Warszawy, wydał kolejną książkę. Tym razem jest to
zapis 24-godzinnej podróży koleją po Mazowszu. Pan Piotr, na co dzień pracujący
w jednej ze stołecznych piekarni, w ciągu doby przejechał pociągami ponad 1000
kilometrów. Wyruszył
z dworca Warszawa Wileńska
niewiele po północy
i w założonym czasie
odwiedził kilkadziesiąt
miejscowości. Efektem tej
nietypowej wyprawy-podróży
jest książka zatytułowana
„Doba na Mazowszu”. Jest to
zapis wędrówki, ale i skojarzeń
i przemyśleń pojawiających
się w jej trakcie, a także poezji
powstałej w pociągu. Odważny
pomysł, nietypowe wykonanie.
35-letni autor debiutował
przed 11 laty. Na swym koncie
ma publikację tomików
poetyckich, prozy poetyckiej
i reportażowej, wyboru wierszy.
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Piekarnia Jazon II Pawła Poryzała z Dobrzelowa otrzymała nagrodę specjalną
w konkursie „Firma na medal”. W tym roku odbyła się piąta edycja tego konkursu
organizowanego przez starostę bełchatowskiego. Jego celem jest promowanie
dobrze zarządzanych przedsiębiorstw działających na terenie
powiatu bełchatowskiego.
Nagrodę dla piekarni Jazon II przyznano, jak napisano w uzasadnieniu, za wzorową
współpracę z samorządem oraz ogromne serce dla innych.

Producenci cebularza
Dobiega końca rejestracja Partnerstwa Producentów
Cebularza Lubelskiego w Krajowym Rejestrze
Sądowniczym. To kolejny krok na długiej prawniczej
drodze do uznania tego produktu za wyrób regionalny
w Unii Europejskiej. Ciągle otwarta jest lista
członków PPCL. Zainteresowani przystąpieniem do
partnerstwa powinni kontaktować się z Lubelskim
Cechem Spożywczym. Cebularz to jeden z najbardziej
popularnych produktów tradycyjnych w województwie
lubelskim. Pierwsze wzmianki o przekazywanej
z pokolenia na pokolenie recepturze tego wyjątkowego,
wywodzącego się z kuchni żydowskiej placka
sięgają XIX stulecia. Cebularze zaczęli wypiekać
Żydzi z lubelskiego Starego Miasta. Potem receptura
rozprzestrzeniła się po całej Lubelszczyźnie. Przed
wojną był wypiekany m.in. przez Żydów kazimierskich
i zamojskich. Trudno jednoznacznie określić, kiedy
lubelscy rzemieślnicy zaczęli wypiekać cebularze,
faktem jest jednak, iż przysmak ten po wojnie szybko
rozpowszechnił się w całym regionie. Od pięciu lat
cebularz lubelski wpisany jest na listę produktów
tradycyjnych ministerstwa rolnictwa.
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Czas na pączki z Hert

Nowa piekarnia

W pokazowej piekarni Hert w Warszawie pod koniec stycznia zorganizowano pokaz „Czas
na pączki. Z nami zdążysz na czas. My wiemy jak”, którego celem było m.in. pokazanie
licznych zastosowań maszyn dystrybuowanych przez organizatora.
Licznie zebrani cukiernicy i piekarze zostali powitani małym śniadaniem, którego główną
atrakcją było wyjątkowe, bardzo smaczne pieczywo – chleby i bagietki francuskie o dużej,
nierównomiernej porowatości – wytwarzane na miejscu przez technologa Hert z użyciem
dzielarko-formierki Merand. Głównym punktem programu były oczywiście pokazy
produkcji pączków, które poprowadzili technolodzy z firm Hert oraz Komplet Polska.
Uczestnicy mogli zobaczyć, jak wygląda przygotowanie i formowanie ciasta za pomocą
mieszarki WP Kemper i linii do bułek Formprofi, smażenie pączków na smażalnikach
Riehle, nadziewanie ciastek nadziewarką Edhard oraz dekorowanie ich pomadziarką
kurtynową NBS Schumann. Podczas spotkania prezentowano także produkcję kulek
twarogowych oraz kwadratowych pączków uformowanych za pomocą
dzielarko-formierki Merand.
Prezentacje praktyczne uzupełniły teoretyczne wykłady przedstawiające ofertę maszyn
i ich możliwości pod kątem produkcji pączków.

Firma FSB Piekarnie Sp. z o.o. została nabywcą
niezabudowanej nieruchomości o łącznej
powierzchni 3,4 ha położonej w podstrefie
Strzegom Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „INWEST- PARK”. Na tym
terenie powstanie zakład produkcyjny podobny do
istniejącej już piekarni tej firmy w Michałowie-Reginowie pod Warszawą. W nowej piekarni
powstawać będą przede wszystkim bułki
hamburgerowe dla sieci sklepów i restauracji
w całej Polsce i krajach ościennych. Przedsiębiorca
zagwarantował poniesienie nakładów
inwestycyjnych w wysokości co najmniej 5,8 mln
zł oraz zatrudnienie co najmniej 33 pracowników.
Firma FSB Piekarnie wchodzi w skład Fresh Start
Bakeries, międzynarodowego koncernu, który
ma w Europie sześć zakładów: w Barcelonie,
Madrycie, Sztokholmie, Malmo, Duisburgu oraz
we wspomnianym już Michałowie-Reginowie pod
Warszawą. Fabryka w Strzegomie będzie siódmą
placówką tej firmy. Ruszyć ma na początku 2014 r.
reklama

PRODUCENT PRZYCZEP
I POJAZDÓW SPECJALNYCH

Bez przywierania
Na początku grudnia ub.r. firma DuPont wprowadziła na rynek nowy projekt: DuPont
Industrial Bakery Solutions, dający możliwość piekarniom przemysłowym zaopatrzenia się
w wysokiej jakości rozwiązania zapobiegające przywieraniu pieczywa do form, oferowane
pod marką DuPont™ Teflon®. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności oraz
poprawa higieny i bezpieczeństwa procesu produkcji przy jednoczesnym podniesieniu
jakości i wartości odżywczych wyrobów piekarniczych. Firma wprowadza na rynek osiem
systemów DIBS przeznaczonych do blach i form. Systemy będą początkowo dostępne
tylko w Europie, Australii i Chinach. W latach 2012–2013 zostaną wprowadzone w
pozostałych regionach.
Na powierzchni formy nieposiadającej dostatecznie dobrej jakościowo powłoki
zapobiegającej przywieraniu pieczywa z czasem gromadzi się warstwa zwęglonego
oleju i ciasta. Powłoka fluoropolimerowa ma dużo większą odporność na przywieranie
składników pieczywa i produktów ubocznych procesu piekarniczego, co znacznie wydłuża
żywotność blachy. Powłoki „non-stick” ułatwiają zsuwanie lub wyjmowanie pieczywa
z blach i form po zakończeniu procesu pieczenia. Stosowanie fluoropolimerowych
systemów DuPont w połączeniu z kompleksowym programem kontroli jakości gwarantuje
sprawne opróżnianie blach i form bez użycia oleju.
Więcej na www.dupont.com
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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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Ferrari po polsku
Luciano Ferrari to ekspert w dziedzinie mrożonych deserów z ponad 30-letnim
doświadczeniem w przemyśle lodziarskim. Od blisko 20 lat związany jest z firmą
Carpigiani, największym producentem maszyn lodziarskich. Ma własną lodziarnię
i jest wykładowcą Carpigani Frozen Dessert University (FDU). Prowadził szkolenia
na całym świecie: w USA, Belgii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii,
w Skandynawii, a także w Azji – Indiach, Chinach i Wietnamie.
Luciano Ferrari, o czym niewielu wie, jest ogromnym
miłośnikiem Polski. Jego żona jest Polką i dzięki temu
zna język polski i prowadzi w nim prezentacje w naszym
kraju. Okazja do spotkania mistrza, posłuchania go oraz
podpatrzenia jego umiejętności zdarzy się już wkrótce.
W marcu Barry Callebaut wraz z firmą
Primulator organizują cykl szkoleń,
których kalendarium prezentuje się
następująco:
6–7 marca – Warszawa
9 marca – Czeladź
12 marca – Gdańsk
14 marca – Poznań
15–16 marca – Łódź
Szczegółowe informacje
dotyczące programu
prezentacji oraz ich
lokalizacji można uzyskać
pod numerem
telefonu
42 683 77 78.

Chleb proteinowy
Firma ULDO Polska wprowadziła kolejny produkt z grupy „Pieczywo dla zdrowia”.
Chleb proteinowy jest pierwszym na polskim rynku pieczywa produktem typu
niskowęglowodanowego i wysokobiałkowego. W porównaniu ze zwykłym chlebem
mieszanym zawiera pięć razy mniej węglowodanów i ma 4-krotnie większą zawartość
białka. Jest to produkt dedykowany tym, którzy dotychczas rezygnowali z pieczywa ze
względu na wysoką zawartość węglowodanów.
Jak zapewnia producent, produkt może być uzupełnieniem popularnych diet
niskowęglowodanowych, polecany jest też diabetykom i osobom otyłym. Zawiera
także sporą ilość błonnika pokarmowego – 8 proc. w 100 g produktu i przyczynia
się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi. Z kolei niska zawartość
węglowodanów ogranicza nadmierne wytwarzanie insuliny. Producent zapewnia,
że pozytywnie wpływa również na metabolizm energetyczny, co ma wpływ
na utrzymanie prawidłowej wagi ciała.
Co otrzymuje piekarz, wprowadzając chleb proteinowy do swojej oferty?
Produkt odpowiada na rosnące zainteresowanie konsumentów zdrową żywnością.
Chleb proteinowy to również korzyści ekonomiczne – duża objętość bochenka
po wypieku oraz świeżość i wilgotność nawet do siedmiu dni bez pasteryzacji.
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Lodowe nowości
Cresco
Firma Martin Braun na sezon lodowy 2012
proponuje kilka nowości marki Cresco.
Cacao Noblesse to cenny kakaowy proszek
z czekoladową nutą. Służy nie tylko do
przygotowania lodów. Można nim także
dekorować lody, desery, np.: tiramisu,
mascarpone, cappuccino, panna cotta i inne
wyroby cukiernicze. Produkt zachowuje stały
smak i kolor, jest łatwy w zastosowaniu i ma
wysoką wydajność. Cacao Noblesse stosuje się
ilości 50–80 g/ 1 kg bazy mlecznej. Aby uzyskać
lody kakaowe, wystarczy posypkę Cacao
Noblesse rozpuścić w ciepłej bazie mlecznej
o temperaturze ok. 60°C, zostawić mieszaninę na
10 min i zmrozić we frezerze. Mieszankę można
pasteryzować, aby wzmocnić jej czekoladowy
smak.
Kolejnym produktem na nadchodzący sezon jest
Ready Line Gelatella – pasta do lodów
o smaku nugatu z czekoladową nutą. Podobnie
jak Cacao Noblesse produkt ten zawiera
wszystkie niezbędne składniki i jest niezwykle
prosty w stosowaniu. Po połączeniu z ciepłym
mlekiem produkt należy odstawić na 10 min.
Doskonale komponuje się z VarieGó Gelatella.
Wśród nowości nie mogło zabraknąć
pistacjowej doskonałości – kremowej pasty
Pistacchio Originario, którą stworzono
z wyselekcjonowanych, prażonych i lekko
solonych orzechów pistacjowych. Produkt
jest w 100 proc. homogeniczny i daje w pełni
powtarzalny efekt, przy czym ma dużą zawartość
doskonałych pistacji. Jest to także dobra
alternatywa dla tradycyjnych past ze względu na
możliwość stosowania zarówno z zimnym,
jak i ciepłym mlekiem.
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RECEPTURA KOMPLET

Marek Sobkowiak

Złoty Gol

„Użycie do wyrobu świeżych jajek
powoduje, że upieczone ciasto
ma kształt wypukły”

Ciasto jogurtowo-czekoladowe

Wykonanie:

Masa Jogosoft:

1 Wszystkie składniki masy Jogosoft ubić za pomocą płaskiej łopatki na średnim
biegu. Czas ubĳania: ok. 3 minuty 2 Masę Jogosoft wyłożyć do papierowych
foremek do pieczenia KOMPLET 170/35. Naważka masy Jogosoft: ok. 395 g
3 Składniki masy Black Soft również ubić za pomocą płaskiej łopatki na średnim biegu. Czas ubĳania: ok. 3 minuty 4 Następnie ciasto w każdej foremce udekorować za pomocą woreczka cukierniczego, rozmieszczając na cieście po 7
punktów o równej wielkości. Nadważka masy Black Soft: ok. 90 g 5 Następnie
ciasto upiec. Temp. pieczenia: ok. 180 °C czas pieczenia: ok. 40 minut 6 Po wystygnięciu ciasto posmarować polewą z produktu KOMPLET Kiddy Gel Favorite
i posypać posiekanymi pistacjami.

KOMPLET Jogosoft
olej roślinny
woda
jajka całe
pasta pomarańczowa

Masa Black Soft:
KOMPLET Black Soft
olej roślinny
woda
jajka całe

1.000 g
400 g
400 g
100 g
75 g
1.975 g
1.000 g
100 g
50 g
50 g
450 g

Przybranie:

Polewa żelowa z produktu
KOMPLET Kiddy Gel Favourite
orzeszki pistacjowe (siekane)

150 g
10 g
160 g

łączna ilość

2.585 g

KOMPLET
Black Soft

KOMPLET
Krem Jogosoft

KOMPLET
Kiddy Gel
Favourite

więcej na www.komplet.pl
www.wcukierni.pl
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gorąca oferta

so good
w zasięgu ręki

Wszystkie pozycje
książkowe dostępne
są w cenie wydawcy.
Szczegółowe informacje
można uzyskać
pod adresem
redakcja@wpiekarni.pl
oraz dzwoniąc na numer
telefonu: 601 501 813

so good
W PIGUŁCE

Częstotliwość wydań:
dwa razy w roku
w styczniu i czerwcu
(półrocznik)
Język publikacji:
angielski
Liczba stron: 284 (ostatni
numer styczeń 2012)
Wymiary: 230 x 297 mm
Waga: 1,7 kg (ostatni
numer styczeń 2012)

T

o nie jest czasopismo dla wszystkich i dla
każdego. W podtytule jasno zaznacza – the
magazine of haute patisserie – co można
przetłumaczyć jako czasopismo ekskluzywnego
cukiernictwa. Na swych łamach prezentuje więc
cukierniczą sztukę z najwyższej półki, cukierników
znanych także poza granicami krajów pochodzenia
czy pracy. Uznanych, choć często młodych wiekiem
mistrzów, autorów ciekawych publikacji, konsultantów międzynarodowych koncernów, a także właścicieli modnych cukierni.
DOSKONAŁE RECEPTURY
Ukazuje się rzadko, bo dwa razy w roku, ale na
takie wydanie warto czekać nawet sześć miesięcy. Stanowi nieocenione źródło inspiracji i trendów
w nowoczesnym cukiernictwie. W każdym numerze
„So Good Magazine” co najmniej kilkunastu znakomitych cukierników dzieli się swoimi autorskimi recepturami. Towarzyszą im niezwykle sugestywne fotografie, które zajmują całą, a nierzadko i dwie leżące
obok siebie strony czasopisma.

Wydawcy „So Good Magazine” koncentrują się
na dwóch aspektach cukierniczej pracy – recepturze i formie podania. Bo odpowiednia receptura ma
gwarantować wrażenia smakowe, a forma, w jakiej
podawany jest deser – przyciągnąć uwagę, zaskoczyć,
zaintrygować i zachęcić do konsumpcji. Niezwykle
atrakcyjna i nowoczesna forma graficzna sprawia, że
kolejne wydanie „So Good” to cukiernicza uczta na
najwyższym poziomie profesjonalizmu.
W ostatnim, 7. numerze pisma, które na rynku pojawiło się w styczniu tego roku, znaleźć można prezentacje
cukierniczych pomysłów z całego świata. Hidemi Sugino, jeden z bardziej znanych japońskich cukierników,
prezentuje swoje tartaletki na karmelu czy czekoladowe
ciasteczko o nazwie Ambrozja. Do ich produkcji używa powszechnych i dostępnych także u nas składników
i przyznaje się do kulinarnych fascynacji Prowansją. Uniwersalnych ingrediencji używa także Francuz Emmanuel Ryon, mistrz świata z Lyonu, a obecnie cukiernik
w cukierni Cafe Puszkin, której główna siedziba znajduje się w Moskwie, a firmowe lokale – w Paryżu i Nowym Jorku. Z kolei Gilles Delaloy, który pracował już

Z przyjemnością dzielimy się
tą wiadomością. AGENCJA
MEDIOWO-KONSULTINGOWA
ZOOM – WYDAWCA
CZASOPISMA „W PIEKARNI,
W CUKIERNI” ZOSTAŁA
POLSKIM DYSTRYBUTOREM
MAGAZYNU „SO GOOD”.
To anglojęzyczne, wydawane
w Hiszpanii czasopismo jest
obecnie najlepszym na świecie
pismem dla cukierników.
10
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w Los Angeles, Nowym Jorku, Moskwie, Singapurze
i na Bali, a obecnie odpowiada za deserową ofertę trzech
ekskluzywnych cukierni w Bangkoku, opowiada o cukierniczej atrakcyjności... marchewki i jabłka. Banalne?
Być może, ale pokazuje, jak gigantyczny potencjał tkwi
w surowcach znanych niemal pod każdą szerokością
geograficzną od wielu, wielu lat.
KREACJA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Prostota naturalnych składników połączona z kreacją, innowacyjnością i własnym stylem to kierunek
większości prezentowanych na łamach „So Good” autorskich receptur. Nowoczesne cukiernictwo wydaje
się rezygnować z niepotrzebnych ekstrawagancji. Jak
mówi jeden z bohaterów styczniowego wydania Włoch
Stefano Laghi: „Nowoczesne cukiernictwo potrzebuje
refleksji, zaufania, a nie improwizacji. Musimy potrafić spojrzeć wstecz i na powrót sięgnąć do podstaw, do
fundamentów. Aby być dobrym cukiernikiem, w pracy
należy korzystać z głowy, rąk i serca”.
W krótkiej rekomendacji nie sposób odnieść się do
wszystkich prezentowanych w czasopiśmie „So Good”
pomysłów i propozycji. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Blisko 300 stron atrakcyjnych tekstów i rewelacyjnych fotografii może zapewnić interesującą lekturę na
wiele tygodni. Do kolejnego wydania w czerwcu.
NIE TYLKO „SO GOOD”
Wydawca czasopisma „So Good” Grupa Vilbo ma
w swym portfolio także książki tematycznie związane z cukiernictwem i lodziarstwem. Z dotychczas
wydanych pozycji trzy mogą pochwalić się tytułem
„World’s Best Cookbook”.
Także i te tytuły można będzie nabyć za naszym
pośrednictwem. Z przyjemnością polecamy więc
Państwu:
• „The secrets of ice cream, ice cream without
secrets” – Angelo Corvitto. Przewodnik po rzemieślniczej produkcji lodów przygotowany przez
seniora lodziarskiego fachu.
• „Chocolate” – Ramon Morato. Prawie wszystko
o czekoladzie. Ponad 600 stron, 230 receptur,
czekolada na każdą okazję – od śniadania po
kolację. Praktyczne wskazówki, przydatne informacje. Niezastąpione kompendium czekoladowej wiedzy podane przez znawcę tematu.
• „Siete. Seven Masters of Modern Spanish Patisserie: Paco Torreblanca, Oriol Balaguer, Jordi
Pujol, Ramon Morató, Carles Mampel, Miguel
Sierra, Jacob Torreblanca” – Paco Torreblanca.
• „Sugarworks” – Paco Torreblanca. Autorska pozycja rewelacyjnego hiszpańskiego cukiernika
zawierająca ponad setkę receptur na ciasta i desery, w tym 32 receptury prezentowane „krok po
kroku”.


www.wcukierni.pl
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promocja

PR
dla
chleba,
nie tylko dla piekarni

Branża piekarska pilnie potrzebuje dobrze przygotowanej promocji. Ta oczywista
prawda powtarzana jest już chyba od dziesięcioleci. Zgadzają się z nią prawie wszyscy.
Jest zgoda, ale nie ma działania. Mijają lata, a pieczywo i piekarze postrzegani są w
coraz gorszym świetle
TEKST:
Grzegorz Olma

P

iekarze jako przedstawiciele jednej z nielicznych profesji, które na szeroką skalę
nie komunikują się z rynkiem, nie stosują
działań promocyjnych czy technik public relations. Specyfika funkcjonowania
ograniczona do lokalnej społeczności czy regionalnego wymiaru produkcji sprawia, że częściej można
spotkać reklamę konkretnej piekarni niż promocję
pieczywa. Chleb jako produkt w reklamowej przestrzeni praktycznie nie istnieje, nikt nie buduje jego
marki ani wizerunku. Nikt nie komunikuje szerokiej
rzeszy klientów, że pieczywo może być smaczne,
zdrowe i trendy. O jego walorach najczęściej przekonać się można na imprezach branżowych. To tam najczęściej mają miejsce wystąpienia, które skierowane
powinny być do szerokiej rzeszy odbiorców. Jakoś nikomu nie przychodzi do głowy,
że przekonywanie
przekona-

FOT
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nych nie ma sensu. Szkoda na nie czasu i pieniędzy.
Piekarze o pieczywie wiedzą już wiele, pora, by pożądane informacje trafiły także do klientów.
Klienci bowiem stają się coraz bardziej wymagający i sami poszukują odpowiedzi na nurtujące ich
pytania. Nie zawsze trafiają na dobre i sprawdzone
źródła. Jak mówi Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej
Federacji Producentów Żywności, Polska należy
w Europie do czołówki krajów pod względem lęku
konsumentów przed dodatkami do żywności. Taka
postawa Polaków, zdaniem dyrektora Gantnera, to po
części efekt powielanych w mediach mitów na temat
dodatków, niskiego poziomu edukacji żywieniowej,
źle brzmiących nazw, a także słabej działalności marketingowej firm spożywczych.

LIDER NIE ISTNIEJE, PIENIĘDZY BRAK

W branżowych dyskusjach dotyczących promocji
pieczywa najczęściej pojawiają się dwa pytania – kto
ma się tym zająć i – co równie istotne – kto ma za
nią zapłacić. Mocno rozdrobniona i bardzo zdywersyfikowana branża do tej pory nie potrafiła wyłonić
własnej reprezentacji, która mówiłaby jednym,
mocnym głosem. Reprezentacji, która potrafiłaby się wznieść ponad partykularne interesy poszczególnych grup
producentów i połączyć drobnych
wytwórców, firmy rzemieślnicze,
spółdzielcze czy przemysł choćby
dla realizacji wybranych celów.
A dodatkowo pozyskać do takiego
przedsięwzięcia innych partnerów,
którzy gotowi by byli do jego finansowania.
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A jednak można
Brak ośrodka decyzyjnego i lidera promocji to jeden problem. Drugim są olbrzymie środki niezbędne
dla jej uruchomienia. Trudno się łudzić, by w tym
przypadku zadziałało tzw. pospolite ruszenie, czyli
by wszyscy zainteresowani zdecydowali się dorzucić do wspólnej kasy. Chleb to produkt specyficzny,
mocno zindywidualizowany. Powstający w dwóch
różnych zakładach przy tej samej ulicy może się różnić wszystkim: począwszy od ceny, po jakość, smak
i wielkość. Jak więc go promować za pieniądze jednego z producentów, kiedy drugi nie dorzuci się do
wydatków, a dodatkowo oferować będzie produkt
dużo gorszej jakości, za to za niższą, być może dumpingową cenę?

ZGADZAMY SIĘ NA CZARNY PR!

Mierząc się z problemami nie do rozwiązania
branża piekarska skazana jest na coraz trudniejszą sytuację i pogarszanie swego wizerunku. Spadek spożycia pieczywa wydaje się tendencją stałą, ale dobra
promocja mogłaby ją jeśli nie zahamować, to przynajmniej spowolnić. Rzetelna informacja o chlebie,
warunkach, w jakich jest produkowany, surowcach
używanych do jego wytworzenia byłaby w stanie odbudować naderwane relacje z klientami.
Sytuacja nie jest łatwa. Co pewien czas przez masowe media przetacza się kolejna fala publikacji, które dowodzą, że chleb przestał być chlebem z dzieciństwa, a pieczywo powstaje głównie z tajemniczych (w
domyśle chemicznych) mieszanek nie do końca wiadomego pochodzenia. Z prawdziwymi informacjami
splatane są półprawdy i mity. Tworzony jest nieprawdziwy i często zafałszowany obraz rzeczywistości. Na
tego typu zarzuty i oskarżenia środowisko piekarzy
nie odpowiada, godząc się skutki czarnego PR.
Doskonałymi przykładami ostatnich działań antypiekarskich był reportaż zatytułowany „Ile chleba
w chlebie” wyemitowany 16 stycznia br. w TVP1
w programie „Celownik” czy artykuł w „Fakcie”
– „Cała prawda o chlebie. Z czego robi się chleb”,
którego fragmenty przytaczamy obok. Telewizyjny
reportaż zapowiadano takim wstępem: „Ile jest chleba w chlebie? Barwniki, emulgatory, konserwanty.
Czym jest tajemniczy kwas dodawany przez piekarzy
do chleba? Czy pieczywo, które kupujemy w sklepie,
może zagrażać naszemu zdrowi, a nawet życiu?”.
Kiedy z jednej strony rozbudzane są niezdrowe
emocje i budowane poczucie zagrożenia, warto by
z drugiej strony w spokojny, wyważony sposób przedstawić swoje racje i przekazać odpowiedź na zarzuty.
Ktoś to jednak musi zrobić. W imieniu chleba.

Zapraszamy do dyskusji jak promować pieczywo w Polsce.
Na Państwa opinie czekamy pod adresem:
redakcja@wpiekarni.pl

www.wcukierni.pl
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Latem ubiegłego roku ruszyła już 8. odsłona kampanii „Pij mleko, będziesz
wielki!”. Wystąpiła w niej Agnieszka Radwańska. Poza mediami tradycyjnymi i reklamą kampania po raz pierwszy pojawiła się również na Facebooku.
Idea stworzenia kampanii „Pij mleko, będziesz wielki!” powstała w odpowiedzi na społeczny problem osteoporozy oraz spadku spożycia mleka
przez najmłodszych. Głównym celem kampanii jest promocja zdrowych
nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży. Akcja jest elementem
programu Marketing dla Przyszłości, stworzonego i realizowanego przez
Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy IAA w Polsce. Według badań
Millward Brown SMG/KRC kampania „Pij mleko, będziesz wielki!” – prowadzona jest od ośmiu lat, co ma znaczenie dla wyników badań – jest najbardziej widoczną i rozpoznawalną kampanią społeczną w Polsce.

Prawdy, półprawdy, mity o pieczywie
– Nic dziwnego, że chleb jest coraz gorszy. W większości piekarni nastawionych na masową sprzedaż robi się go z gotowych mieszanek. Po dodaniu
do nich wody i wymieszaniu wypieka się chleb, a raczej wyrób chlebopodobny – mówi Stanisław Marchlewski (63 l.), starej daty mistrz piekarski
z Ostródy. – Dzięki temu udaje się obniżyć koszty.
Ci, którzy pamiętają dawny chleb, wiedzą, że bochenki były cięższe. Kiedyś
miały masę ok. 0,6–0,7 kg. A teraz tej samej wielkości bochenki ważą zaledwie 0,3–0,4 kg. Dlaczego? Bo mają więcej powietrza, a mniej mąki! Chleb
wygląda jak z folderu – jest duży i złocisty. Ale po rozkrojeniu – rozsypuje się.
Polepszacze użyte do jego produkcji powodują rozrost ciasta nawet o 40
proc.
– Jednym ze sposobów obniżenia kosztów produkcji jest dążenie do uzyskiwania jak największej liczby sztuk pieczywa poprzez obniżenie masy jednostkowej gotowych wyrobów przy jednoczesnym zachowaniu ich dużej
objętości – potwierdza prof. Katarzyna Majewska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. – Niektórzy producenci, ci reprezentujący koncerny piekarnicze lub piekarnie w marketach, przez dodanie substancji utleniających, emulgatorów i preparatów enzymatycznych robią chleb przy
mniejszym zużyciu mąki.
– Niestety, konsument jest pozostawiony samemu sobie, bo to wszystko dopuszcza prawo. Pracownicy Inspekcji Handlowej sprawdzają jedynie, czy
podawana masa jest taka sama jak masa przy cenie w sklepie. – W Polsce nie ma obowiązku etykietowania świeżego pieczywa. Takie jest prawo
– przyznaje Krystyna Procyk z Inspekcji Handlowej w Olsztynie.
„Fakt”, 8 lutego 2012

Potrzebny jest rozsądek
Błędne jest rozumowanie, że odżywiać się zdrowo, znaczy unikać produktów z dodatkami do żywności. Tak samo jak, że tylko to co naturalne
jest zdrowe. Niedobrze, że konsumenci są ciągle wprowadzani w błąd
(i straszeni) przez niektóre pseudoedukacyjne programy telewizyjne bazujące na opiniach osób mających niewielką wiedzę na ten temat. Szkoda, że
te programy nie podejmują naprawdę ważnych tematów, jak nadmierne
spożycie soli, cukru czy złej jakości tłuszczów – mówi Iwona Niegowska, specjalista ds. żywienia z Unilever Polska.
„Puls Biznesu”, 16 lutego 2012
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Sigep 2012

Targi

w kolorach ziemi
Lodziarskie trendy, wysokiej jakości czekolada,
wystrój wnętrza, witryny zaprojektowane przez
światowych designerów i ogrom wydarzeń
towarzyszących to kwintesencja Sigepu

S

igep to od lat niezmiennie
jedna z najważniejszych imprez w branży. Na ogromnej powierzchni zebrało się w tym roku
850 wystawców, a liczba gości po
raz kolejny była rekordowa. Zwiedzających było o 15 proc. więcej
niż w roku ubiegłym. Wzrosła też
liczba zagranicznych zwiedzających – aż o 21 proc. Mimo to,
chociaż sami organizatorzy twierdzą, że na targach nie odbił się
echem kryzys, można odnieść
wrażenie, że stoiska były skromniejsze, a ceny produktów i urządzeń niższe. Co wcale nie oznacza, że nie była to impreza warta
odwiedzenia. Wręcz przeciwnie.
Targi nieustannie poszukują nowej formuły i rozwijają kolejne
obszary działania. Relacje z imprez można oglądać na żywo on-line przez cały czas trwania targów, a wydarzenia towarzyszące
to ogrom inspiracji i nowych trendów. W tym roku sporo miejsca
poświęcono kawie, organizując
Sigep Coffee. Nie zabrakło też zupełnie nowych konkursów i atrakcyjnych pokazów na stoiskach
poszczególnych firm.
POWRÓT DO NATURY
CZY EKSPRESOWE LODY?
Dość
mocnym
trendem
w lodziarstwie były półprodukty
do produkcji lodów z linii BIO,

14

a więc bazujące na biosurowcach z czystych ekologicznie terenów. To odważne posunięcie
w czasach kryzysu, bo przecież
taka produkcja generuje ogromne koszty. Jednak klientów dbających o zdrowie nie brakuje,
o czym doskonale wiedzą rzemieślnicy celujący właśnie
w tę grupę docelową. MO.CA
zaprezentowała projekt Bio Bio
– klientom oferuje pełną biopromocję i bioprodukcję – od surowców, przez ulotki, po kubki przyjazne dla środowiska. W zgodzie
z naturą jest także nowa linia
Compritala – Giubileo. Produkty
z tej linii nie zawierają m.in. stabilizatorów, sztucznych barwników
czy aromatów. Moda na zdrowe
produkty i produkty fit to także szeroka oferta półproduktów
i maszyn do produkcji coraz popularniejszego jogurtu mrożonego, które królowały na targach.
Z drugiej strony dało się zauważyć wiele surowców i półproduktów do szybkiego i ekonomicznego przygotowania lodów.
Linie tzw. ready line czy speedy
znalazły się w nowościach kilku
czołowych producentów.
LODY INACZEJ
Trwa moda na stworzenie produktu ciekawego, który już nie
tylko smakiem, ale i całą oprawą
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– sposobem podania, kolorem,
dołączonymi akcesoriami – przyciągnie klientów. Lody w formie
minideserków, semifreddo, lodowych kanapek, lodów na patyku w ciekawych kształtach były
obecne na niemal każdym stoisku
producentów surowców i półproduktów.
Fabbri zaprezentowało też
nowy koncept skierowany do
najmłodszych
konsumentów
– Hawaiian Sno Ice. Koncept
bazuje na kruszonym lodzie,
syropach smakowych i kolorowych kubkach przypominających
kwiatowe kielichy. Kolorowy
i smakowity deser to niezła
frajda dla młodych smakoszy.
Z kolei Carpigiani przedstawiło
koncept na szybkie przygotowanie niewielkich porcji lodów
wytrawnych (gasronomicznych).
Oprócz surowców do produkcji
lodów specjaliści firmy prezentowali urządzenia, w których
w szybki i prosty sposób, bez
zajmowania dużej powierzchni
można przygotować lody wykorzystywane jako część np. dania
głównego.
DESIGN W ZGODZIE
Z NATURĄ
Zaskakujący jest zupełny odwrót od witryn w jaskrawych kolorach i o rokokowych kształtach
na rzecz witryn chłodniczych
skromnych, w stonowanych pastelowych barwach. Włosi proponują aranżacje w kolorach ziemi,
z wykorzystaniem stali szlachetnej, naturalnych kamieni albo
oklein przypominających ich fakturę, z dużą ilością bieli i szkła
lub witryny zupełnie ascetyczne,
o surowych kształtach.
Z drugiej strony w świecie witryn widać powrót do natury i...
tradycji. Coraz więcej firm ma
w swojej ofercie klasyczne witryny, w których lody umieszczone
są w specjalnych pojemnikach
i przykryte wymyślną pokrywą
– kopułą.
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We Włoszech linia LENARI Es System K miała absolutną premierę i spotkała się z uznaniem zwiedzających

Kajmak i Dulce de leche z Poldera robiły wrażenie

Maszyny do lodów i jogurtów królowały na wielu stoiskach

Pokazy i szkolenia to już standard na światowych targach

Kawa zajmowała ważne miejsce na Sigepie
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WIDOWISKOWE EVENTY
Ogromnym zainteresowaniem
cieszyła się wystawa tortów. Włosi zaproponowali zupełnie nowe
dekoracje – pióra, kwiaty i... mieniące się kryształki, które można
było znaleźć również w designie
witryn chłodniczych, opakowań
czy innych akcesoriów do wyposażenia kawiarni, np. stolików.
Widowiskowych
wydarzeń
na Sigepie nie brakowało. Mirco
Della Vecchia, cukiernik, który
ma na swoim koncie największą
liczbę rekordów Guinnessa, stworzył największą na świecie pralinę
o wymiarach 1x1x1 m i wadze,
bagatela, 802 kg! Pobił tym samym dotychczasowy rekord, który
wynosił 196,3 kg. Warto w tym
miejscu wspomnieć o Coppa del
Mondo dela Gelateria, czyli Pucharze Świata w Lodziarstwie,
konkursie, który od lat przyciąga najlepszych rzemieślników
i ogromną publiczność. Piszemy
o nim w naszym wydaniu specjalnym – „Świat Lodów Magazyn”.
A o Pastry Queen – nowatorskim
pomyśle na konkurs dla kobiecej
części rzemiosła mogą Państwo
przeczytać na kolejnej stronie.
Wrażeń smakowych i wizualnych dostarczyli też piekarze
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Specjaliści
z firmy Carpigiani
prezentowali
koncept
pozwalający
gastronomom
w szybki sposób
przygotować
wysokiej jakości
lody wytrawne

Włoskie targi
docenia coraz
większa liczba
polskich firm.
W tym roku swoje
stoiska na Sigepie
miały m.in.
Es System K,
AKO i Polder

biorący udział w Sigep Bread Cup. Wzięło w nich udział
10
czteroosobowych
drużyn
z całego świata. Artystyczne kompozycje z chlebowego ciasta i tradycyjne wypieki zachwycały jurorów
i publiczność. Nagroda za najlepsze
pieczywo trafiła w ręce reprezentantów Izraela.
Sigep warto, a nawet trzeba odwiedzać. W dobie kryzysu wiele
firm się nie poddaje i wciąż wypuszcza na rynek nowości, ciekawe produkty, producenci maszyn
stosują w nich innowacyjne technologie, z duchem czasu idzie
także design. Jest nowocześnie
z nutką tradycji. 


wa dni zmagań, 10 kobiet
z pięciu kontynentów, doskonałe desery, wielkie emocje
– to clou pierwszych kobiecych
mistrzostw świata w cukiernictwie – Pastry Queen, które odbyły
się w dniach 21–22 stycznia br.
na targach Sigep. Inicjatywa warta uwagi, bo do tej pory nikt nie
poświęcił cukierniczkom tak dobrze zorganizowanego konkursu.
Wymyślił ją mistrz cukierniczy
Roberto Rinaldini.
Mistrzynie cukiernictwa w ciągu dwóch dni wykonały m.in. popisowy torcik z czekoladą, rzeźbę
z karmelu i minideser w kieliszku. Ich umiejętności i organizację
pracy oceniało 10 jurorów – reprezentantów ojczystych krajów
zawodniczek. Honorowym jurorem mistrzostw był Gino Fabbri.
Na ogłoszeniu wyników nie
brakowało publiczności. Entuzjastycznie oklaskiwała wszystkie
ogłaszane zwycięstwa, także to
najważniejsze. Mistrzynią świata, królową cukiernictwa została
Włoszka Sonia Balacchi. Drugie
miejsce zajęła Kyun Ran Baccon
z Francji, a trzecie Susan Notter
z USA. Reprezentantka Polski
– Marlena Szymaś – zajęła piątą
pozycję.
W konkursie przyznano też nagrody specjalne: za najlepszą innowację, a także najlepsze ciasto
czekoladowe – Sonii Balacchi, nagrodę dziennikarzy – Susan Notter, nagrodę za najlepszą rzeźbę
z karmelu – Kyun Ran Baccon,
która otrzymała też nagrodę za
najlepszą higienę i organizację
pracy.
Gratulujemy Marlenie zajęcia
tak wysokiej pozycji!
Konkurs
Pastry
Queen
był znakomicie przygotowany
i miał rewelacyjną oprawę.
Spora w tym zasługa jego
pomysłodawcy i organizatora
– Roberta Rinaldiniego, znakomitego włoskiego cukiernika.
Mimo młodego wieku należy
on do czołówki światowych cu-
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Świat kobiet

OKIEM
JURORA

PASTRY
QUEEN

Grzegorz Olma
dziennikarz,
wydawca czasopisma
„W Piekarni, W Cukierni”

na targach Sigep 2012
Takie mistrzostwa zorganizowano po
raz pierwszy. Były wyjątkowe nie ze
względu na temat wykonywanych
prac czy okoliczności. Były
wyjątkowe, bo wzięły w nich udział
same kobiety

Królowa cukiernictwa – Sonia Balacchi tuż po „koronacji”

Wszystkie dziesięć uczestniczek tegorocznego
konkursu Pastry Queen

kierników, a na swym koncie
ma tytuły mistrza świata zarówno w przyrządzaniu lodów, jak
i deserów. Rinaldiniemu udało
się stworzyć w Rimini prawdziwy cukierniczy show, a do
grona jurorów zaprosić żywą
legendę europejskiego cukiernictwa, twórcę Pucharu Świata
w Lyonie Gabriela Palliasona.
Kolejna edycja Pastry Queen
za dwa lata.
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W konkursie Pastry
Queen miałem
zaszczyt uczestniczyć
jako członek jury
dziennikarskiego.
Wspólnie z dziewięcioma koleżankami
i kolegami z Europy
i Stanów Zjednoczonych oceniałem
desery przygotowane
w niewielkich, wąskich
szklaneczkach. Tego
typu desery dla
przygotowujących je
cukierników stanowią
spore wyzwanie, tym
większe, im wyższe
i węższe jest naczynie,
w którym deser ma
trafić na stół.
Tutaj liczy się wygląd
deseru. Przezroczyste
szkło umożliwia grę kolorów zróżnicowanych
składników, budowanie warstw i smaków,
a także zestawianie
ze sobą zróżnicowanych faktur. Całość
powinna się doskonale
komponować,
a elementy składowe
deseru współgrać ze
sobą. Ideałem jest,
gdy zanurzając
w nim łyżeczkę, możemy wydobyć pełnię
skomponowanego
smaku z zachowaniem
proporcji użytych
składników.
Propozycje przygotowane przez uczestniczki konkursu Pastry
Queen w Rimini
w zdecydowanej większości stały na bardzo
wysokim poziomie.
Zachwycały estetyką
i finezyjnymi dodatkami. Świadczyły
o kreatywności
i wyczuciu smaku
ich autorek. Tylko
w kilku przypadkach
uczestniczki konkursu
wypełniły naczynia
zawartością deseru
zaledwie w połowie,
nie mając pomysłu,
w jaki sposób uzupełnić całą szklaneczkę.
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Te targi wygrywają

ExpoSweet 2012

Nadtytuł wcale nie jest na wyrost. ExpoSweet to aktualnie najprężniej rozwijająca się
impreza targowa skierowana do branż: cukierniczej, piekarskiej i lodziarskiej

T

argi z roku na rok są coraz większe, uczestniczy w nich coraz więcej firm, wzrasta też liczba zwiedzających, co ważne
– są nimi nieprzypadkowi goście. To w ogromnej większości
specjaliści, właściciele zakładów cukierniczych, piekarskich
i lodziarni, uczniowie branżowych szkół profilowanych. Trzydniowe spotkanie w halach targowych przy Marsa w Warszawie
to przede wszystkim pełen profesjonalizm. Targi są świetnie zorganizowane, wszystko dopracowane do najmniejszego szczegółu
i, co najważniejsze, w 100 proc. spełniają swoją funkcję. Są wysokiej jakości platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, a także
platformą biznesową.
To również trzy dni wspaniałych imprez towarzyszących.
To tutaj młodzi cukiernicy, lodziarze i mistrzowie cukiernic-
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twa mogą rywalizować w swoich dyscyplinach w świetnej
atmosferze i w obecności gorąco dopingującej publiczności.
W tym roku na ExpoSweet zorganizowano IV Mistrzostwa
Polski Cukierników, Lodziarskie Mistrzostwa Polski, II Mistrzostwa Polski Uczniów Szkół Cukierniczych czy Wystawę
Tortów Okolicznościowych. Część targowej ekspozycji została
też poświęcona rynkowi kawy. Liczymy, że w przyszłym roku
będzie jeszcze więcej wrażeń.
W tym numerze przedstawiamy fotoreportaż z imprezy.
Do lektury obszernej relacji zapraszamy w w kwietniowym wydaniu magazynu „W Piekarni, W Cukierni”. Przy tej okazji dziękujemy też wszystkim, z którymi mieliśmy okazję porozmawiać
i wymienić zawodowe doświadczenia na naszym stoisku.
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EuroGastro 2012

Słodki sposób na sukces
XVI Międzynarodowe Targi Gastronomiczne

B

TANIEJ ONLINE
We wszystkich
wydarzeniach można
uczestniczyć po
dokonaniu rejestracji
online na stronie
www.eurogastro.com.
pl/rejestracja lub na
miejscu. Osoby, które
zarejestrują się online,
uprawnione są do
50 proc. zniżki na bilety.
Więcej informacji
o EuroGastro 2012
na stronie
www.eurogastro.com.pl
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ranżę piekarską i cukierniczą czeka kolejny niełatwy
rok. Wzrost cen środków produkcji i rosnące koszty utrzymania,
połączone ze spadkiem popytu,
wymagają od przedsiębiorców poszukiwania nowych sposobów na
przyciągnięcie klienta. Inspiracji
do rozwoju biznesu, a także pomysłów na usprawnienie pracy firmy
z pewnością dostarczą XVI Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro, które odbędą się
w dniach 21–23 marca w Centrum
MT Polska przy ul. Marsa 56c
w Warszawie.
Co roku na targi EuroGastro
zjeżdżają czołowi dostawcy produktów dla gastronomii z kraju
i z zagranicy. Wśród 250 stoisk
nie zabraknie ciekawych propozycji dla piekarni i cukierni, w tym
zarówno elementów wyposażenia, jak i produktów oraz półproduktów. Do grupy dotychczasowych wystawców dołączy w tym
roku aż 86 nowych firm z całego
świata.
PRZETRWAĆ KRYZYS
Zwiedzający będą mogli wziąć
udział między innymi w seminarium „Gastronomia w obliczu

zmian”. Podczas spotkania eksperci Wydziału Nauk o Żywieniu
Człowieka i Konsumpcji Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego omówią m.in. kierunki zmian
w ofercie usług gastronomicznych i oczekiwania konsumentów
w zakresie stylu i wystroju lokalu
gastronomicznego.
Zainteresowani będą mogli
również wziąć udział w certyfikowanym szkoleniu „Jak zdobyć
klientów i nie zbankrutować, czyli rozważny marketing w czasach
kryzysu”, którego organizatorem
jest serwis informacyjno-kulturalny GdzieZjesc.info.
UCZYĆ SIĘ OD NAJLEPSZYCH
Podczas EuroGastro będzie
można spotkać znakomitych
mistrzów cukiernictwa, którzy
dzielić się będą ze zwiedzającymi swoim doświadczeniem
i oryginalnymi pomysłami.
W tym roku odbędzie się pokaz
sztuki cukierniczej zorganizowany przez członków Fundacji
Klubu Szefów Kuchni – Bożenę Sikoń, Tomasza Dekera oraz
Pawła Mieszałę. Podczas prezentacji pokażą między innymi
misterne rzeźby z czekolady.

W planie jest również ozdabianie
czekoladowych jaj wielkanocnych przez znane osoby. Gotowe
pisanki zostaną zlicytowane na
cel charytatywny.
ELIKSIR (PRZE)ŻYCIA
Kęs słodkości połączony z odrobiną pysznego napoju to doskonały
duet. Dlatego kawowe impresje
to stały element EuroGastro i doskonały sposób na urozmaicenie
oferty lokali serwujących wyroby
cukiernicze i piekarskie. Na zwiedzających czekać będą wystawcy
oferujący różnorodne gatunki kaw,
a także ekspresy, urządzenia do
spieniania mleka i inne akcesoria.
Goście EuroGastro będą mieli
również możliwość podpatrywać
baristów przygotowujących napoje
kawowe bez użycia jakichkolwiek
urządzeń zasilanych prądem, rywalizujących w ramach II Polskich
Mistrzostw Brewers Cup 2012
organizowanych przez Q Coffee
i Consonni Gourmet.
W trakcie targów odbędą się
także XI Polskie Mistrzostwa Barista 2012 przygotowane tradycyjnie
przez Apro Trade. Pierwszego dnia
targów – półfinał, trzeciego dnia
– finał.
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Konkursy na zakręcie

Turniej bez...

uczestników

FOT. ARKADIUSZ GOLA

Coraz trudniej zachęcić młodzież do uczestnictwa w Turniejach na Najlepszego Ucznia
w Zawodzie Piekarz i Cukiernik. Na etapie eliminacji wojewódzkich bywa, że jurorów jest
więcej niż zawodników

TEKST:
Michał Dawid
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T

o dwa niezależne turnieje. Jeden skierowany jest do przyszłych piekarzy, drugi do adeptów
cukiernictwa. Startować w nich
mogą uczniowie klas trzecich zasadniczych szkół zawodowych.
Tematyka konkursów obejmuje
wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne w zakresie
przedmiotów zawodowych poszerzone o literaturę specjalistyczną.
Turnieje na Najlepszego Ucznia
w Zawodzie są najstarszymi tego
typu konkursami dla naszych
branż w kraju. W tym roku odbywają się po raz 17. Tradycyjnie
finał konkursu rozgrywany jest we
Wrocławiu. Tym razem w dniach
16–18 kwietnia.

POLSKO-NIEMIECKIE JURY
Tegoroczny temat przewodni konkursu – „Euro 2012”
wydaje się być oczywisty, ale
i on nie przyciągnął zbyt wielu chętnych do uczestniczenia
w zawodach. W kolebce imprezy,
na Dolnym Śląsku, w eliminacjach wojewódzkich brało udział
zaledwie czterech cukierników
i trzech piekarzy. Podobnie było
na Mazowszu (trzech cukierników), w Wielkopolsce (dwóch
piekarzy), w województwie lubuskim (dwóch piekarzy) czy
w Łódzkiem (trzech piekarzy
z tej samej szkoły). Wyraźnie widać, że uznany turniej znalazł się
na zakręcie.

Tymczasem organizatorzy starają się uatrakcyjnić jego skostniałą formę. Na Dolnym Śląsku
w tym roku do uczestnictwa w konkursie zaproszono także uczniów
z Niemiec, którzy wykonywali
te same prace poza konkursem.
Rywalizacji adeptów rzemieślniczych zawodów przyglądali się
także goście z Saksonii: Matthias
Brade, podstarszy cechu w Miśni,
oraz Michael Tschirch, starszy
cechu w Görlitz. Po raz pierwszy
w historii konkursu prace uczestników oceniało międzynarodowe,
polsko-niemieckie jury. Zapewne
jednym z efektów tej inicjatywy jest dodatkowa nagroda dla
najlepszego ucznia piekarza na
Dolnym Śląsku, który po konkursie podpisał kontrakt na miesięczną praktyczną naukę zawodu
w Niemczech. Inny międzynarodowy wymiar nagród to kilkudniowy wyjazd do Brukseli połączony
z wizytą w Parlamencie Europejskim dla zwycięzców obu kategorii ufundowany przez europosłankę Lidię Geringer de Oedenberg.
BĘDZIE NOWA FORMUŁA,
CZY NIE BĘDZIE TURNIEJU?
Poza atrakcyjnymi nagrodami, które zdobyć można w obu
turniejach, imprezy te cieszą się
sporym zainteresowaniem lokalnych mediów. Relacjonowane są
w regionalnych czasopismach, telewizjach czy stacjach radiowych.
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Filmiki z ich przebiegu można
znaleźć na YouTube. Mimo to
z roku na rok w wojewódzkich
eliminacjach do turniejów uczestniczy coraz mniej uczniów.
Nad przyczynami takiej sytuacji z pewnością zastanawiają się organizatorzy turniejów.
Być może zostaną zmuszeni do
poszukiwania nowej formuły
czy sposobów uatrakcyjnienia
rywalizacji. Warto podkreślić,
że oba turnieje to obecnie jedyne konkursy dla piekarzy
i cukierników premiujące nie
tylko praktyczne umiejętności,
ale także znajomość wiedzy teoretycznej. Warto więc, by nadal
mobilizowały uczniów zarówno
do pogłębiania zawodowej wiedzy, jak i rozwijania umiejętności praktycznych.

W połowie kwietnia we Wrocławiu odbędą się finały ogólnopolskie tegorocznych edycji
turniejów. Wezmą w nich udział
uczestnicy z województw, które
nadal organizują swoje eliminacje. Będzie więc okazja, by
zastanowić się nad przyszłością
i formułą obu tych imprez.


Zabierz głos
Zapraszamy do dyskusji nad celowością organizowania ogólnopolskich konkursów dla uczniów
szkół

zawodowych.

Chętnie

opublikujemy punkty widzenia
nauczycieli, mistrzów szkolących,
uczniów i wszystkich, którym bliski
jest ten temat.

reklama
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Styczniowe prezentacje firmy Zentis

Nowe smaki,

nowatorskie opakowania
P

rezentacje nowych produktów, jak i tych już znanych
klientom ze szkoleń to doskonały
sposób na pełne zaprezentowanie
oferty. Są też okazją do rozmów
i wymiany poglądów technologów i dystrybutorów z całej Polski.
Ostatnio tego typu szkolenie
dla dystrybutorów i zakładów
cukierniczych
przeprowadziła
firma Zentis. Pod koniec stycznia
prawie 40 osób z 20 firm z całej
Polski miało okazję zapoznać
się z najnowszym asortymentem
Zentisa i zakładem produkcyjnym, w którym firma wytwarza
owocowe komponenty dla przemysłu piekarsko-cukierniczego
i mleczarskiego.
W trakcie prezentacji połączonej z degustacją produktów
zaprezentowano, poza nowym
asortymentem, także innowacyjny sposób pakowania produktów
owocowych. Jako pierwsza na
rynku firma Zentis wprowadziła
system opakowań „bag in box”
z zamknięciem typu „podwójna membrana” umieszczonych
w funkcjonalnych wiaderkach

24

o wadze 5 kg. Tego typu opakowania zapewniają całkowitą
sterylność komponentów owocowych do momentu połączenia
z finalnym produktem. Innowacyjna technologia pozwala też na
eliminację środków konserwujących przedłużających czas przydatności do spożycia.
Zaproszeni goście mogli także
spróbować nowych produktów
Zentisa, takich jak pikantny sos
cygański z dużymi kawałkami
warzyw, termostabilne nadzienie gruszkowe z 50-proc. udziałem owoców czy termostabilne
kremy o doskonałych smakach
czekoladowo-orzechowym, czekolady z amaretto, kokosu z alkoholem czy o smaku piernika.
Wieczorem przyszedł czas na
mniej oficjalną część dnia. Organizatorzy szkolenia zaprosili
gości na kulig po urokliwych
miejscach Siedlec. Pogoda dopisała i pomimo trzaskającego
mrozu goście wrócili do hotelu
w znakomitych humorach przy
akompaniamencie zespołu muzycznego bawili się do późnych
godzin nocnych.


marzec 2012

•

www.wpiekarni.pl

www.wcukierni.pl

•

marzec 2012

25

wydarzenia

Rolada w pionie i szprycowane florentynki

Innowacje na szkoleniu

KOMPLET Polska

Niestandardowe zastosowanie produktów firmy KOMPLET Polska
połączone z nauką nowych, ciekawych receptur były głównymi
punktami programu praktycznego szkolenia, które odbyło się 24
i 25 stycznia br. w laboratorium firmy. Szkolenie prowadził mistrz
cukiernictwa – Marek Sobkowiak
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W

kameralnym gronie cukierników z południowej
Polski Marek Sobkowiak zaprezentował nowości produktowe
firmy KOMPLET oraz specjalnie
przygotowane na tę okazję receptury – czasochłonne i skomplikowane przepisy, głównie bogate
ciasta deserowe o oryginalnym
wyglądzie i smaku. – Z naszych
obserwacji wynika, że klienci
coraz częściej szukają ciast bogatych, wykwintnych i ciekawie
wykonanych. Na te elementy
kładziemy nacisk podczas warsztatów skierowanych do naszych
klientów z różnych regionów
Polski – mówi Marek Sobkowiak.
Podczas dwudniowych warsztatów uczestnicy brali aktywny
udział w przygotowaniu receptur
pod okiem przedstawicieli firmy
KOMPLET. Poniżej prezentujemy kilka innowacji, które szczególnie zainteresowały uczestników i mogą być inspiracją dla
cukierników z całej Polski.
Rolada z ciasta parzonego była
dużym zaskoczeniem ze względu na nietypowe przygotowanie
ciasta. Zazwyczaj używa się go
do takich wyrobów jak karpatka,
eklery czy ptysie, a na szkoleniu
ciasto zwinięto, co dało bardzo
ciekawy efekt.
Szprycowane ciastka florentynkowe zazwyczaj wykonuje się
w postaci sypkiej. Ale na szkoleniu zaproponowano masę, którą
można nanosić, szprycując workiem cukierniczym lub maszyną
typu multidrop. Najczęściej proszek florentynkowy miesza się
z bakaliami i wysypuje do foremek. W zaproponowanej recepturze tworzy się masę o konsystencji
kremu, szprycuje na blachę i wypieka w tradycyjny sposób.
Na szkoleniu pokazano też
inne wykorzystanie ciasta orzechowego soft, które tradycyjnie
wykorzystywane jest jako ciasto
biszkoptowo-tłuszczowe. Zmodyfikowana receptura zmienia
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całkowicie strukturę produktu, co
umożliwia stosowanie ciasta jako
nadzienia orzechowego do ciast
drożdżowych.
Interesujące było także ciasto
na bazie receptury „kora korzenna” – warstwy ciasta przy krojeniu nie są poziome lecz pionowe.
Ciekawy jest także sam wygląd
finalnego produktu – jest to rolada postawiona w pionie, do
złudzenia przypominająca pień
drzewa.
Przygotowane podczas szkolenia receptury bazują na takich
nowościach KOMPLETU, jak:
mieszanki orzechowe, ciasta drożdżowo-serowe oraz sprawdzone
od lat kremy i ciasta czekoladowe.
Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych szkoleniach mogą
zgłaszać się do przedstawicieli firmy. Kolejne edycje będą z pewnością równie interesujące.


Przygotowane
podczas szkolenia
receptury bazowały
na takich nowościach
KOMPLETU, jak: mieszanki
orzechowe, ciasta
drożdżowo-serowe oraz
sprawdzone od lat kremy
i ciasta czekoladowe

Firma Komplet Polska powstała w 1994 r. Jest częścią międzynarodowej
grupy ABEL+SCHAEFER/KOMPLET. Na bogatą i różnorodną ofertę firmy składają się surowce do produkcji wyrobów cukierniczych i piekarskich. Firma
KOMPLET to połączenie tradycji i nowoczesności; natury i skomplikowanej
technologii. Produkty firmy charakteryzuje wysoka jakość, łatwość zastosowania, dobry smak i wysokie właściwości odżywcze.

reklama
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Merkur poszerza horyzonty
Nie od dziś wiadomo, że imprezy w kameralnym gronie i miłej atmosferze pozwalają
na długie, ciekawe rozmowy i... poszerzanie horyzontów. Te atuty wykorzystują także
przedsiębiorcy z naszej branży. W drugi weekend lutego Merkur – warszawska firma
zajmująca się dystrybucją surowców i półproduktów – zorganizowała w Jachrance
karnawałową imprezę oraz niewielkie targi branżowe

W

przestronnych i pięknych
wnętrzach hotelu Windsor
ponad 20 firm z branży prezentowało nowości na nadchodzący
sezon wiosenno-letni. Obok ciekawych dekoracji wielkanocnych,
deserków na bazie musów, surowców do produkcji serników czy
mazurków i interesujących propozycji ciast oraz szerokiej gamy
półproduktów
czekoladowych
goście mogli zapoznać się także
z asortymentem piekarskim. Nowością był bardzo smaczny, delikatny, a zarazem zdrowy chleb na
bazie mąki z kasztanów jadalnych
i mąki orkiszowej. Mieszankę do
tego pieczywa prezentowała włoska firma Melfel.
Takie imprezy to okazja do rozmów i wymiany doświadczeń, ale
też poznania się przedstawicieli
firm produkujących i zakładów
piekarskich czy cukierniczych.
To także okazja do wspólnej
zabawy i prywatnych rozmów
w luźnej atmosferze. Potwierdza
to prezes firmy Merkur 09 Rafał
Gorczyca: – Najlepszą formą zapoznania klientów z naszą ofertą
jest zorganizowanie bezpośredniego spotkania najważniejszych
dla nas klientów ze wszystkimi
dostawcami. Dla jednych i drugich jest to ważne doświadczenie
i możliwość poprawy swoich usług
i oferty. Czym innym jest rozmowa
„robocza” podczas wykonywania
codziennych obowiązków służbowych, gdy nasi klienci pochłonięci są rozwiązywaniem wielu
istotnych dla nich problemów,
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NA TARGACH
WYSTAWILI SIĘ:
AKO, Bakels Polska,
Belusa, OSM
Bieruń, Credin,
Eco Trade, Grados,
JAR, Komplet
Polska, Kruszwica,
Emix, Lallemand,
Levant, Masmal,
OSM Kalisz,
Prospona, Terravita,
Melfel, Uniferm,
Vortumnus,
Coffee Experts

a czym innym spokojna rozmowa
w nieformalnej atmosferze. Takie
spotkania pomagają lepiej poznać
i zrozumieć klienta. Są też najlepszą okazją do zapoznania klientów
z naszą polityką, zmianami i oczywiście personelem.
Merkur to prężnie rozwijający się dystrybutor. Idąc z duchem
czasu, firma postanowiła także
odświeżyć wizerunek. W zeszłym
roku zainwestowała w odnowienie

pomieszczeń biurowych w swojej
siedzibie, unowocześnienie magazynu i zaawansowane szkolenia dla
handlowców. W tym roku odświeżyła logotyp. – Refresh logotypu
to naturalna konsekwencja zmian,
jakie zachodzą w firmie. Napis
składający się z pogrubionych małych liter jest łatwy do zapamiętania i symbolizuje stabilność oraz
solidność, czyli główne wartości
naszej firmy. Nowe logo zwiastuje
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Elżbieta Zając

specjalista ds. sprzedaży i kontaktów
z klientami w ﬁrmie Vortumnus
Tego typu targi są okazją do spotkania
w jednym miejscu i czasie większości znaczących w branży cukierniczej osób. Wzajemne
poznanie i wymiana poglądów pozwala na
rozpoznanie oczekiwań odbiorców, a co za
tym idzie – uatrakcyjnienie oferty. Gospodarzom należy się uznanie za wysoki poziom organizacji targów. A na zakończenie wykwintne jedzenie i wspaniała zabawa do białego
rana!

Zbigniew Kubisiak
dyrektor ds. sprzedaży półproduktów
cukierniczych TERRAVITA

dynamiczny rozwój posiadającej
solidny fundament, nowoczesnej,
dobrze zorganizowanej firmy.
Dodam, że dzięki wprowadzeniu
standardów ORKLI będziemy
poważnym graczem na obecnych
i przyszłych lokalnych rynkach
– mówi Rafał Gorczyca.
Targi i bal bardzo pozytywnie
ocenili przedstawiciele zakładów
cukierniczych i piekarskich, a także sami wystawcy.
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Idea regionalnych targów cukierniczo-piekarniczych jest mi szczególnie bliska. Jestem
przekonany o ich istotnym znaczeniu dla
rozwoju branży. Jednak aby tak się działo,
firmy organizujące takie i podobne imprezy
muszą niezwykle starannie przygotować się;
z należytym wyprzedzeniem i ze szczególnym
naciskiem na to, co najważniejsze – frekwencję. Oczywiście, nie chodzi tu tylko o ilość,
ale przede wszystkim o jakość. Obecność
poważnych i sensownych przedstawicieli
(właścicieli, technologów, służb zaopatrzeniowych) lokalnych firm piekarsko-cukierniczych głodnych informacji, poszerzenia
wiedzy i zdobycia nowych kontaktów zawodowych jest fundamentem funkcjonowania
teraz i w przyszłości tego typu spotkań. Targi
w Jachrance zorganizowane przez profesjonalistów z firmy Merkur 09 wywarły na mnie
jak najbardziej pozytywne wrażenie. To było
dokładnie to, o co chodzi w tym biznesie.
Liczna i bardzo sensowna grupy piekarzy
i cukierników, z którymi miałem możliwość
spotkać się i porozmawiać (często na bardzo
zaawansowane technologicznie tematy),
jest bonusem, który trudno przecenić. Jedynym minusem spotkania był chyba trochę
zbyt krótki czas trwania części targowej imprezy. Ale być może dla mnie zawsze byłoby
za krótko. Jeszcze raz tą drogą dziękuję za
możliwość uczestniczenia (jak co roku) w tak
świetnie zorganizowanym, profesjonalnym
spotkaniu. Czekamy na następne.
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Programy unijne

Inwestycje w rzemiosło

Na przełomie 2011 i 2012 r. zrealizowano kolejną wymianę międzynarodową w ramach
Programu Leonardo da Vinci pod nazwą „Inwestycja w rzemieślnika – kapitałem
przyszłości”. Program skierowany był do mistrzów w zawodzie piekarz i cukiernik

W

ramach wymiany grupa
licząca 15 rzemieślników
z branży piekarsko-cukierniczej
zrzeszonych w cechach wodzisławskim i gliwickim wzięła
udział w przygotowaniu kulturowo-językowym, które miało na
celu pogłębienie umiejętności
językowych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
słownictwa branżowego, a także
poznanie tradycji i kultury regionu Północnej Nadrenii-Westfalii.
Wymiana zagraniczna do niemieckiego Kreishandwerkerschaft
w Recklinghausen odbyła się
w dniach 15–21 stycznia 2012 r.
Uczestnicy projektu mieli możliwość zdobycia nowych umiejętności zawodowych i nawiązania współpracy z mistrzami
niemieckich zakładów piekarsko-cukierniczych. Ponadto wzięli
udział w zajęciach prowadzonych
w nowoczesnym centrum edukacyjnym, zwiedzili warsztaty
ośrodka kształcenia w niemieckim
cechu oraz szkołę cukierników
w Iserlohn. Jednym z głównych
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punktów programu były szkolenia m.in. z zakresu nowoczesnego cukiernictwa i piekarstwa,
czekoladziarstwa, zastosowania
innowacyjnych surowców w produkcji
cukierniczo-piekarskiej
czy tradycyjnego wypieku szneka
z glancem. Dodatkowo uczestnicy
projektu wzięli udział w szkoleniu
z zakresu pracy z marcepanem
i produkcji pralin.
Na potwierdzenie uzyskanych
umiejętności oraz udziału w wymianie każdy z uczestników projektu „Inwestycja w rzemieślnika
– kapitałem przyszłości” otrzymał: dokument Europass – Mobilność, certyfikat wydany przez
Cech Rzemieślników i Innych
Przedsiębiorców w Wodzisławiu
Śląskim oraz certyfikat wydany przez Kreishandwerkerschaft
w Recklinghausen.
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aktualności

UrAcker

Korn

UrAcker Korn to tradycyjne pieczywo wieloziarniste z dodatkiem pszenicy orkiszowej, dawnych
odmian pszenicy, takich jak Triticum monococcum i Triticum turgidum L, oraz mąki z kasztanów jadalnych. Wartościowe składniki nadają
wypiekom wyjątkowy charakter. Smaku dopełniają: łagodny aromat zakwaszonego ciasta z
pełnoziarnistej mąki z pszenicy orkiszowej, wysokowartościowy ekstrakt słodowy oraz złociste
płatki ziemniaczane.

Ziarna sprzed 10 tys. lat

Zawarte w pieczywie gatunki pradawnych odmian ziaren dały przed ok. 10 tys. laty początek
uprawie zbóż. To z nich powstała pszenica orkiszowa oraz dzisiejsza pszenica zwyczajna.
Pszenica, żyto, jęczmień i owies są ważnym
składnikiem codziennych posiłków. Znaleźć je
można w chlebie, musli, wielu rodzajach pieczywa, a także w ciepłych daniach. Łączy je to,
że pochodzą od pierwotnych gatunków zbóż,
tzw. prazbóż, które z biegiem czasu znikły z pól.
Jednak od kilku lat te zdrowe ziarna przeżywają
renesans. Jednym z nich jest pszenica orkiszowa.
Orkiszowy chleb, orkiszowe bułeczki i ciasteczka
znajdują coraz więcej zwolenników. Z kolei Triticum spelta L, Triticum monococcum, Triticum
www.wcukierni.pl
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turgidum dopiero zaczynają wzbudzać zainteresowanie, dzięki ich doskonałemu smakowi
i dodatniemu wpływowi na zdrowie.

Zboża na zdrowie

Pierwotne gatunki zbóż pod wieloma względami
są o wiele lepsze od swych młodszych krewnych.
Pszenice Triticum monococcum i Triticum turgidum L zawierają znacznie więcej beta-karotenu,
który obniża ryzyko schorzeń serca i układu krążenia. Ponadto chroni skórę przed szkodliwym
działaniem światła i zapobiega chorobom oczu.

Warto wiedzieć

Pierwsze znaleziska orkiszu datowane są na ok.
5 tys. lat p.n.e. Orkisz otoczony jest twardą łuską,
którą przed mieleniem należy usunąć. Otręby
chronią zboże przed szkodliwymi wpływami.
Pszenica Triticum monococcum należy do najstarszych gatunków zbóż. W kłosie, w każdym
członie osadki dojrzewa tylko jedno ziarno.
Ziarna są małe i wąskie, mają przyjemną żółtawą
barwę oraz delikatny, orzechowy smak.
Pochodząca z Bliskiego Wschodu płaskurka
– pszenica Triticum turgidum L – rozpowszechniła się w Europie Środkowej około 6 tys. lat p.n.e.
i długo stanowiła główne zboże spożywcze. Od

czasów rzymskich jej znaczenie w produkcji
żywności zaczęło maleć. Długość źdźbła tego
prazboża może wynosić nawet 2 m. To sprawia,
że jest szczególnie wrażliwe na warunki atmosferyczne. Ziarno ma ciemną barwę i pełny, korzenny smak.
Mąka z kasztanów jadalnych nie zawiera glutenu i ma wysokie walory smakowe i zdrowotne.
Kasztany zawierają dużo potasu i błonnika, witamin z grupy B i witaminy C, mnóstwo skrobi
i tłuszczów nienasyconych oraz minerały i mikroelementy. Ponadto wzmacniają organizm
i przeciwdziałają infekcjom.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej o pradawnych zbożach, ich historii, uprawie i funkcjach, zapraszamy do odwiedzenia strony
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Szybko, smakowicie i... ekonomicznie

Lodowe seminaria
w Polmarkusie

Informacje o nowościach produktowych podane w pomysłowej, a przede wszystkim
przystępnej formie to główny punkt programu seminariów lodowych zorganizowanych przez
firmę Polmarkus

G

ama tematów seminariów
została skomponowana tak,
aby każdy uczestnik – rzemieślnik
zajmujący się produkcją lodów
– znalazł dla siebie coś ciekawego. W siedzibie firmy Polmarkus
przez dwa dni na początku lutego
prezentowano lodowe trendy na
2012 r., łącząc wiedzę teoretyczną
z praktyczną. Idąc z duchem czasu
i mając na uwadze coraz mniejszą
liczbę wykwalifikowanych pracowników, a także rosnące ceny
energii, firmy skupiły się nie tylko
na prezentacji produktów, ale też
na pokazaniu wydajności produkcji, efektywności energetycznej
urządzeń i innych możliwości redukcji kosztów.
SZYBKA PRODUKCJA
I SOCZYSTE DODATKI
Dla tych, którzy poszukują
nowości z zakresu półproduktów
do szybkiego przygotowania lodów, eksperci z firmy Arlekino,
dystrybuującej na polskim rynku
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produkty Compritala, przedstawili nowe produkty z linii Speedy – półprodukty do szybkiego
przygotowania mas lodowych
bez konieczności pasteryzowania.
Dzięki temu znacznie ułatwiają
produkcję i redukują koszty związane m.in. z utrzymaniem fachowych pracowników czy rosnącymi cenami energii. Minimalizują
straty, magazynowanie nie wymaga chłodni, a smaki można indywidualizować. Produkcja odbywa
się przy użyciu blendera, frezera
i witryny chłodniczej. Speedy to
nie tylko łatwość produkcji, ale i
bogata paleta smaków oraz składników – prawdziwa czekolada,
orzechy i liofilizowane owoce.
Gama Speedów Compritala obejmuje prawie 30 smaków, są to
m.in. arbuz, banan, energy, mascarpone, orzech laskowy, pistacja, owoce leśne, śmietankowy, tiramisu czy czekolada. Większość
owocowych ma w swoim składzie
kawałki owoców.

W trakcie seminariów nie
mogło zabraknąć degustacji
nowych produktów marek Suprima i Elenka, których dystrybutorem jest Polmarkus. Organizator seminariów pokazał
czołowe produkty marki Elenka
– pistację Oro verde, kawę Rinfonzo cafe, koncentrat cytryny
Agrolina. Dla swoich klientów
przygotował też liczne promocje
na bazy Elenki, a technolodzy
przedstawili program dotyczący
wykorzystania past lodowych w
cukiernictwie.
Skoro o lodach mowa, nie
mogło zabraknąć lodowych dodatków. Te przedstawiła firma
Prospona, która produkuje bogatą paletę wsadów owocowych,
variegato i Frużelin nadających
lodom niepowtarzalny smak
i wygląd. Soczyste kolory i pełny smak oferowanych przez Prosponę produktów sprawi, że lody
nabiorą świeżego, owocowego
smaku.
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HIGIENA W LODZIARNI
Swoje produkty w Polmarkusie przedstawiła też firma Voigt
produkująca profesjonalną chemię dla zakładów spożywczych.
Także w przypadku tego producenta prezentacja obfitowała
w wyliczenia pokazujące wydajność i użyteczność preparatów w
czasie codziennych prac porządkowych w zakładzie. Produkty
firmy VOIGT skutecznie usuwają zabrudzenia i dezynfekują
powierzchnie, są bezpieczne dla
użytkownika i konsumenta, zgodne z normami prawnymi i pozwalają na znaczne oszczędności.
Warto zwrócić uwagę, że oprócz
sprzedaży środków czyszczących
Voigt prowadzi też dla swoich
klientów szkolenia personelu i audyty, do których ma uprawnienia.
Dopełnieniem prezentacji był
pokaz pojemników do transportu
lodów zorganizowany przez firmę
Thermohauser.
Ergonomia, oszczędności to
ważne zagadnienia w czasach, gdy
rynek wymusza przewagę konkurencyjną nie tylko w zakresie jakości. By być konkurencyjnym, trzeba
też oferować atrakcyjny cenowo
i dobrze zaprezentowany produkt
finalny. Jest to możliwe dzięki coraz doskonalszym urządzeniom,
atrakcyjnym cenowo i szybkim
w przygotowaniu produktom,
a także dzięki ciekawemu designowi, który przyciąga klientów.


Organiser:
OWP Ost-West-Partner GmbH
Phone: +49 (0)911 50711-140
Fax:
+49 (0)911 50711-240
Email: info@modernbakery-moscow.com
In cooperation with:
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DESIGN I OSZCZĘNOŚĆ
A w czym najlepiej lody podawać? Oczywiście w waflach,
waflowych miseczkach wysokocukrowych, rożkach, które prezentowała firma Soforek.
Sporo miejsca poświęcono urządzeniom do mrożenia
i przechowywania lodów. Ich
producenci stawiają na funkcjonalność w tym samym stopniu
co na energooszczędność. Firma
LIEBHERR oferuje urządzenia
mroźnicze i chłodnicze takie jak
szafy mroźnicze ProfiLine, szafy mroźnicze ProfiPremiumLine
(zakres temperatur -10 do -35°C),
zamrażarki skrzyniowe z chłodzeniem statycznym, których zużycie
energii wynosi: 0,8–2,5 kWh na
dobę w zależności od gabarytów
i modelu urządzenia oraz zamrażarki skrzyniowe z chłodzeniem
statycznym. Maszyny charakteryzują się także minimalną emisja
ciepła.
Doskonały design, światowa
jakość to z kolei cechy witryn
chłodniczych z linii Lenarii, promowanej przez Es System K.
Zatrudniająca 200 pracowników
produkcyjnych firma o uznanej
nie tylko na polskim rynku renomie wypuściła w zeszłym roku
elegancką linię witryn chłodniczych Lenari, która niedawno
została uzupełniona specjalnie
dedykowanym dla tej linii oświetleniem.
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IDESiGN
Klienci cukierni i lodziarni są coraz
bardziej wybredni – nie wystarcza im
dobry smak produktów i miła obsługa.
Dziś trzeba inwestować także, a może
przede wszystkim, w odpowiedni sprzęt
i wystrój lokalu. To klimat części
ekspozycyjnej sprawia często, że klienci
wracają. A przecież o to nam chodzi!

i chłód

URZĄDZENIA
w cukierni i lodziarni

Nowa linia Lenari zaprojektowana i wyprodukowana przez Es System K to system modułowych mebli do lodziarni i cukierni, umożliwia
zbudowanie optymalnych układów w zależności od wielkości i projektu wnętrza, a także charakteru prowadzonej sprzedaży
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TEKST: Małgorzata Milian-Lewicka

N

owoczesne urządzenia chłodnicze w części ekspozycyjnej i sprzedażowej, poza
wprowadzeniem do lokalu elementów
designu zapewniają odpowiednią jakość
lodów, ciast, deserów, mniejsze zużycie
energii i odpowiednią prezentację produktów.

Cristal Tower – pionowa witryna dystrybuowana
przez firmę Primulator – to eleganckie rozwiązanie do
prezentacji i przechowywania ciast, semifreddo, pralin itp.

NIEZBĘDNIK CUKIERNIKA

Do podstawowego sprzętu w każdej cukierni
i lodziarni należą witryny oraz lady chłodnicze umożliwiające eksponowanie gotowych produktów oraz
urządzenia magazynujące, w których można przechowywać np. świeże elementy dekoracyjne. W części
ekspozycyjnej lokalu znajdują się przeważnie:
• witryny typu lady,
• witryny typu szafy (słupki),
• witryny nablatowe,
• dystrybutory do lodów.
Według Piotra Lamenty z Primulator urządzenia te
klasyfikować możemy także pod kątem zakresu temperatur, jakie oferują, na:
• mroźnicze do lodów, deserów lodowych, np. semifreddo (temp. -16/-14 st. C),
• chłodnicze do ciast i tortów (temp. +1/+10 st. C),
• witryny do pralin (temp. +14/+18).
Według Magdaleny Warchoł-Koncewicz z Es
System K niezbędnik w każdej cukierni stanowi witryna chłodnicza przeznaczona do ekspozycji ciast.
– Na przykład znana i ceniona przez cukierników
lada Carina z naszej oferty, która funkcjonuje na rynku od lat. Dzięki niezawodności i odpowiednim warunkom pracy zjednuje sobie ciągle nowych klientów.
Jeśli zaś chodzi o lodziarnie, podstawową kwestią jest
pewny pod względem chłodniczym sprzęt, który pozwoli jednocześnie w efektowny sposób eksponować
lody. Nasza oferta została pomyślana tak, by można
było zestawić meble obok siebie, bo przecież asortyment cukierniczy i lodziarski często występuje w duecie, stąd wspólna koncepcja wzornicza lad na ciasta
Carina i witryn na lody Sagitta.
Z kolei Kamil Ornarowicz z Iglokomers stwierdza: – Wybór właściwego urządzenia jest możliwy,
gdy znamy warunki, w jakich powinien być przechowywany produkt. Urządzenia przeznaczone na rynek
cukierniczy w większości są urządzeniami o chłodzeniu grawitacyjnym, które pozwala na minimalizację
ryzyka wysuszenia wyrobów cukierniczych. Ważne
jest również dobranie urządzenia, którego zakres
temperatur pracy odpowiada przechowywanym produktom. Witryny cukiernicze najczęściej zapewniają temperaturę przechowywania w granicach +4 do
+10°C. Nieco wyższe temperatury potrzebne są w
witrynach przeznaczonych do prezentacji wyrobów
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w którym jest zainstalowana np. witryna do lodów.
Dzięki temu możemy mieć pewność właściwego wyboru urządzenia, dającego gwarancję skutecznego
działania nawet w ekstremalnych warunkach.
Kolejnym elementem jest stabilna i cicha praca
agregatów chłodniczych lub mroźniczych oraz ich
zdolność do utrzymywania zadanych parametrów.
Nic tak nie stresuje jak gwałtowne skoki temperatur w
urządzeniu, niepozwalające na właściwą ekspozycję
i sprzedaż produktu.
I oczywiście na koniec estetyka wykonania. Chociaż coraz częściej mamy klientów wybierających dobrze zaprojektowane urządzenia, np. szafy chłodnicze
lub mroźnicze, ponieważ również na zapleczu chcą
mieć „ładne maszyny” – dodaje pan Piotr.

A NA RYNKU?

czekoladowych (+14 do + 16 °C). Pozostałe urządzenia chłodnicze (w zależności od przeznaczenia) pracują w zakresie temperatur 0 do +4°C, +2 do +4°C.

NIE SAME WITRYNY…

Szykując się do urządzania lokalu, dobierając
urządzenia chłodnicze do potrzeb cukierni, lodziarni,
nie wystarczy wybór konkretnych urządzeń, trzeba
też pamiętać o tym:
• jaki asortyment będzie sprzedawany – determinuje to rodzaj wybranych urządzeń,
• jaką skalę sprzedaży przewidujemy – od tego zależy wielkość czy pojemność wybranych urządzeń,
• jaki charakter produkcji i magazynowania jest w
naszej cukierni lub lodziarni – należy uwzględnić
potrzeby inwestycji w sprzęt chłodniczy na zapleczu,
• jak dużo urządzeń chłodniczych będziemy mieli
w sklepie – trzeba pomyśleć o zrekompensowania wytwarzanego przez nie ciepła wentylacją
i klimatyzacją.

COŚ LEPSZEGO?

Czym odróżniają się lady i witryny chłodnicze
oraz witryny, konserwatory do lodów przeznaczone
do lodziarni, cukierni od innych tego typu urządzeń?
Przede wszystkim wyglądem – ponieważ mają zachęcać klienta do zakupu, ważne, aby były dobrze zaprojektowane, estetyczne oraz ciche w pracy.
Piotr Lamenta wskazuje także inne czynniki rozróżniające: – Jednym z ważniejszych elementów jest
klasa klimatyczna urządzeń określająca maksymalne
temperatury i wilgotność powietrza w pomieszczeniu,
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Stonowane, pastelowe
barwy i delikatne
kształty idealnie pasują
do najnowszych,
bazujących na prostocie
i elegancji, trendów
w designie

Jeśli chodzi o ofertę urządzeń chłodniczych
i mroźniczych dla lodziarni i cukierni, sprzedają je
nie tylko producenci, ale także dystrybutorzy i firmy
zajmujące się aranżacją wnętrz lokali gastronomicznych. Jednym z polskich producentów tego typu
urządzeń jest firma Igloo, która w swojej ofercie ma
nie tylko sprzęt przeznaczony dla cukierni i lodziarni,
np. witryny cukiernicze, dystrybutory do lodów, ale
wszelkiego typu urządzenia chłodnicze i mroźnicze.
Nie można nie wspomnieć także o witrynach cukierniczych firmy Graner Inox.
Bogatą ofertą może pochwalić się także firma Es
System K. – Nasze witryny z linii Lenari mają głębokie półki ekspozycyjne, z powodzeniem mieszczące
tace z ciastami. Frontowa szyba zespolona podnoszona do góry na siłownikach ułatwia towarowanie lad
oraz utrzymanie ich w czystości – mówi Magdalena
Warchoł-Koncewicz.
Gdy mówimy o dystrybutorach urządzeń, nie
można zapomnieć o firmach Primulator i Iglokomers.
Pierwsza z nich jest wyłącznym dystrybutorem i importerem witryn ekspozycyjnych do lodów, ciast i
pralin oraz projektów barów firmy ISA, maszyn do
produkcji lodów oraz wyrobów cukierniczych firmy
Carpigiani. W ofercie dla cukierni, lodziarni są także
szokówki (Icematic), temperówki do czekolady (Selmi), a nawet ekspresy do kawy Famea i WMF. Piotr
Lamenta dodaje: – Zapewniamy także profesjonalne
szkolenia z programu Carpigiani Gelato University,
który realizujemy w Polsce od 12 lat. Wśród dostawców sprzętu dedykowanego cukierniom i lodziarniom firma Iglokomers współpracuje z firmami Arneg, DeRanieri, Frostemily, Iarp, Juka, Krosno Metal,
Oscartielle, Tecfrigo i True.

KTÓRE DLA NAS?

Skoro oferta jest tak bogata (a to nie wszystkie firmy oferujące sprzęt dla cukierni i lodziarni na pol-
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skim rynku), to które wybrać. Na pytanie, co odróżnia
sprzęt ich firmy od innych dostępnych na rynku urządzeń tego typu przedstawiciele odpowiadają:
• to nowoczesne wzornictwo, ergonomia, zastosowanie oświetlenia LED oraz ekologicznych
czynników chłodzących R-290 oraz R-600 A,
które naturalnie występują w przyrodzie i… ulegają biodegradacji (Igloo);
• to nowoczesne, technicznie zaawansowane konstrukcje, wysoka jakość stosowanych materiałów,
troska o funkcjonalność i łatwość w utrzymaniu
w czystości oraz świadome projektowanie w zakresie ergonomii; tutaj także pojawia się aspekt
ekologiczny – stosowane są energooszczędne
rozwiązania techniczne, które pozwalają na bezpieczną i tanią eksploatację (Primulator);
• to stawianie na rozwiązania producentów, którzy mają wieloletnie doświadczenie w produkcji i instalacji takich urządzeń, dla klientów
jest oczywiste, że skomplikowane i zaawansowane rozwiązania sprawdzonych producentów
są wytrzymalsze, lepsze jakościowo, bardziej
optymalne (Iglokomers);
• stosujemy energooszczędne oświetlenie LED-

-owe, używamy ekologicznych gazów z grupy
HC; natomiast ty, co wyróżnia nasze witryny jest
nietuzinkowy design, jak w przypadku ekskluzywnej linii urządzeń dedykowanej dla cukierniom i lodziarniom – Lenari (Es System K).

DUŻE, MAŁE, ŚREDNIE…

Nie wszystkie lokale mają taką samą powierzchnię, nie każdy też ma spójne zapotrzebowanie na
sprzęt. Jakiej pojemności (czy wielkości) urządzenia wybrać, aby były uszyte na miarę naszej cukierni czy lodziarni? Najprościej będzie umówić się na
spotkanie z przedstawicielem firmy, który, biorąc
pod uwagę wymienione powyżej czynniki, dobierze urządzenia idealnie do naszej sytuacji. Możemy jednak hipotetycznie rozważać, jakie wielkości
są odpowiednie dla małej, średniej i dużej lodziarni
czy cukierni.
– Jeśli klient nie dysponuje zbyt dużą powierzchnią w swoim sklepie, sugeruje się głównie głębokością urządzenia. I to jest podstawowa zaleta lady
typu Carina – jest to najwęższa na rynku witryna.
Właściciele obiektów bardziej przestronnych mają
do wyboru urządzenia z nowej linii, a głęboka pół-
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A STYL?

ka w ladzie Limicola jest jej główną zaletą – mówi
Magdalena Warchoł-Koncewicz z Es System K.
Według Piotra Lamenty z Primulator, w małej
lodziarni sprawdzi się witryna do lodów na 12
–16 smaków oraz witryna do ciast 80–100 cm (np.
ISA Kaleido). W średniej wielkości lokalu witryna do lodów powinna pomieścić 16–24 smaków,
a witryna na ciasta powinna mieć 100–150 cm.
W dużym lokalu są to 24 smaki dla witryny dla
lodów oraz 150–220 cm witryny do ciast oraz dodatkowo stosuje się witryny pionowe (słupki, np.
ISA Cristal Tower) na semifreddo, praliny itp. Iglokomers podaje przykładowe wielkości dla małej
cukierni – witryna cukiernicza 110 cm (np. Sweet
firmy Oscartielle) i dystrybutor do lodów na 8 kuwet (np. Gran Gala, firmy Tecfrigo).
W średniej wielkości cukierni czy lodziarni
miejsce znajdą: witryna cukiernicza 150 cm (np.
Vision, firmy De Ranieri), witryna cukiernicza
(szafa) 60 cm (np. Snelle 350Q, firmy Tecfrigo)
oraz dystrybutor do lodów 12-16 kuwet. W dużej
cukierni, lodziarni odpowiednie będą wg Kamila
Ornarowicza: witryna cukiernicza 200-250 cm (np.
Sofia, firmy De Ranieri), witryna cukiernicza (szafa) 110 cm (np. Saloon 700, firmy Tecfrigo) oraz
dystrybutor lodów na 24 kuwety (np. Proxima, De
Ranieri)
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Wyraziste kształty, ostro
zakończone blaty
i surowe kolory łączy
się w tym sezonie
z klasycznymi fakturami
i kolorem złota czy
ciepłą czerwienią.
Takie kontrasty na
pewno przyciągną oko
niejednego klienta

COŚ EKSTRA?
Na co można liczyć
przy zakupie witryn
cukierniczych
i konserwatorów
do lodów? Wielu
producentów proponuje
serwis, okresowe
przeglądy techniczne
maszyn, dostęp do
części zamiennych czy
dokumentacji. Warto o
to zapytać przy zakupie.

Gdyby wyznacznikiem wyboru urządzeń nie była
wielkość lokalu, a jego wygląd? Czy firmy przygotowane są na klientów poszukujących urządzeń w stylu
np. retro lub nowoczesnym?
Styl retro to przede wszystkim drewno lub okleiny imitujące drewno, łagodne linie, symetria i nawiązanie do mebli użytkowych. Styl nowoczesny
to przede wszystkim ostre linie, duże przeszklenia,
stosowanie metalu i podświetleń w różnych kolorach. Wszystko tak naprawdę zależy od potrzeb
i wizji klienta. Tomasz Podsiadło z firmy Igloo
zapewnia: – Serie Aruba, Kameleo, Jamajka, Jola
możliwe są do wykonania w designie pasującym
do każdego wnętrza. W ladach cukierniczych zastosowano wymienne boczki, które po zmianie wystroju nie powodują konieczności zakupu nowego
urządzenia. Piotr Lamenta z Primulatora podkreśla: – Dzięki dużemu wyborowi różnych wzorów
witryn oraz modułów barowych możemy spełnić
życzenie każdego klienta. Do najbardziej interesujących i zarazem intrygujących aranżacji należy
zaliczyć zrealizowany kilka lat temu projekt światowego designera Claudio Silvestrin w lodziarni
Ghiacci w Poznaniu. Każdego roku realizujemy
kilkanaście indywidualnych projektów, dbając o
to, aby każdy był niepowtarzalny.
A co z dopasowaniem do konkretnego stylu?
– Większość urządzeń można „ubrać w strój” właściwy dla danej kolekcji. Dla ISA pracują najlepsi
światowi projektanci, dlatego klient może wybierać
z ponad 1 tys. różnych konfiguracji urządzeń. Bogactwo kształtów, formy i funkcji użytkowych, naturalne
wysokiej jakości materiały pozwalają na zaprojektowanie nawet najbardziej wyszukanych wnętrz. Oczywiście, takie rozwiązania muszą mieć swoją cenę.
Jednak dla tych, którzy chcą się wyróżnić, w większości wypadków nie stanowi to bariery.
– Łatwość adaptacji była jednym z naszych głównych założeń przy projektowaniu mebli. Szczególnie w przypadku linii Lenari. Modułowy system
mebli umożliwia zbudowanie optymalnych układów
w zależności od wielkości i projektu wnętrza, a także charakteru prowadzonej sprzedaży. Szeroka gama
materiałów, kolorów i faktur frontowych paneli, jak
i możliwość wyboru koloru wykończenia na szybach witryn pozwalają dopasować meble chłodnicze
do konkretnych punktów sprzedaży. I tak np. zabudowa typu floral w połączeniu ze złotym sitodrukiem idealnie pasuje do wnętrza w stylu glamour,
z kolei klasyczna czarno-biała kolorystyka świetnie
sprawdza się we wnętrzach nowoczesnych, co widać na proponowanej na stronie tytułowej aranżacji.
Dodam, że Lenari została finalistą konkursu Dobry
Wzór 2011.
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Kamil Ornarowicz z Iglokomers podkreśla: – Rozwiązania, które oferujemy, można podzielić na dwie
grupy. Proponujemy klientom urządzenia będące uzupełnieniem funkcjonalności i wystroju cukierni lub
lodziarni oraz kompleksowe rozwiązania estetyczne
realizowane w oparciu o różne style. W zależności od
przeznaczenia, lokalizacji, asortymentu wymagane
jest zastosowanie właściwego stylu. Oferujemy sześć
podstawowych stylów dla aranżacji – od klasycznych
przez nowoczesne do ekstrawaganckich. Odpowiednie dla stylu nowoczesnego są urządzenia np. DeRanieri Sofia, dla klasycznego – Tecfrigo Grand Galla,
a dla stylu retro – DeRanieri Sintesi Atto II.

JAK TO SIĘ MA DO CEN?

Najtrudniej rozmawia się zawsze o cenach urządzeń. Producenci i dystrybutorzy starają się nie
ujawniać zbyt wiele, bojąc się, że takie informacje
stanowić mogą, w rozumieniu klientów, ofertę handlową, a nie tylko oględną informację. Pamiętać należy, że cena zależy od wielu czynników – wielkości
urządzenia, zastosowanych technologii, wyglądu itp.
I tak Igloo zapewnia, że ceny są adekwatne do jakości.
Marcel Szymonek, właściciel firmy Kompleks-Ser-

wis, zajmującej się aranżacją lokali takich jak m.in.
cukiernie i lodziarnie, mówi że w swojej działalności wykorzystują sprzęt firmy Igloo i podaje ogólny
zakres cenowy urządzeń: – Różnorodność cen jest
adekwatna do różnorodności przeznaczenia i wielkości urządzeń. W zależności od klasy i wielkości ceny
urządzeń cukierniczych kształtują się od 5,6 tys. zł za
witryny cukiernicze do 23 490 zł za największe dystrybutory do lodów.
Jeśli chodzi o sprzęt oferowany przez firmę Primulator, ceny kształtują się następująco: specjalistyczna
szafa mroźnicza do przechowywania lodów, np. ISA
Labor, kosztuje 8,1 tys. zł netto, witryna do lodów
ISA, np. model Millenium, dostępna jest w cenie od
23 tys. zł netto.
Kamil Ornarowicz z Iglokomers podaje ceny dla
witryny cukierniczej (130 cm) w zakresie od 6,5
tys. do 10,5 tys. zł, dla szaf chłodniczych (80–200
cm) kwoty te oscylują pomiędzy 3,5 a 23 tys., a za
konserwator do lodów na 24 smaki trzeba zapłacić
od 20 do 130 tys. zł.
Wymienione powyżej ceny są jedynie orientacyjne, a szczegółowe wyliczenia uwzględniające konkretne potrzeby klienta oferuje każda z firm.
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Aranżujemy!
Czyli pełna obsługa

Na polskim rynku aktywnych jest co najmniej kilka firm oferujących pełną obsługę przy aranżacji wnętrz
gastronomicznych, w tym lodziarni i cukierni. Jedną z nich jest firma Kompleks Serwis. Jej właściciel,
Marcel Szymonek, dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą
Czy jest duże zainteresowanie kompleksową obsługą (projekt, urządzenia,
wykonawstwo itp.) w zakresie aranżacji
wnętrz lokali gastronomicznych?

Wszystkie firmy, które osiągają sukces w sprzedaży swoich produktów,
bezwzględnie korzystają z usług profesjonalistów. Nasi klienci otwierają
kolejne placówki, gdyż przekonali się,
że własny rynek zbytu stał się najważniejszy. Czas ajentów niestety dobiegł
końca.
Z naszą pomocą – w oparciu o pełne
wykonawstwo i projekt – klienci osiągają same sukcesy. Wykonanie wystroju
i aranżacji na własną rękę, tzw. systemem gospodarczym, często jest mieszaniną wielu stylów czy niekompletnością
wyposażenia, które przecież stanowi integralną całość dobrze funkcjonującego
lokalu.
Jaki styl jest wybierany najczęściej przy
aranżacji cukierni i lodziarni? Jakie urządzenia dobieracie do projektów?

Styl jest indywidualną sprawą inwestora. Zależy głównie od architektury wnętrza. 60 proc. wykonywanych
przez nas aranżacji jest utrzymanych
w stylu nowoczesnym, a 40 proc. – retro. Korzystamy wyłącznie z urządzeń
firmy Igloo – skład fabryczny w Piekarach Śląskich jest naszym głównym
dostawcą. Jeśli chodzi o urządzenia do
przechowywania lodów, wybieramy
dystrybutory o nazwie Aruba, Aruba
II, Wojtek – są to urządzenia z dyna-
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micznym chłodzeniem, które gwarantują równy rozkład temperatur. Do ekspozycji ciast deserowych, tortów itp.
najodpowiedniejsze są witryny Marta,
Jamajka, szafa z obrotowymi półkami
Jola w różnych wersjach oraz nowość
na rynku – witryna pod nazwą Kameleo, dająca możliwość szybkiej wymiany obudowy nawet przez samego klienta. Nowością we wszystkich modelach
sugerowanych urządzeń jest wyjątkowo
oszczędny system oświetlenia typu
LED, które nie generuje ciepła.
Jak jest z dopasowaniem urządzeń do
całości aranżacji (np. aby była z tego
samego materiału, co barek, meble)?

Igloo oferuje szeroki wachlarz kolo-

rystyczny urządzeń. Nie mamy żadnych
problemów z dopasowaniem witryn,
konserwatorów itp. do całości aranżacji.
Nasze aranżacje pod względem koloru i stylu są spójne. Wachlarz kolorów
i rodzaju okładzin jest bardzo szeroki
– od oklein z naturalnego drewna, poprzez laminaty, a skończywszy na tzw.
trendach. Urządzenia typu trend mają
pastelowe kolory i malowane są specjalistycznymi lakierami. Czasem upiększamy obudowy oświetleniem w postaci
maleńkich świecących punktów zasilanych systemem światłowodów, które
mienią się kolorami tęczy. Takie „kosmiczne” aranżacje również przyciągają
klientów. Dodam, że zmiana kolorystyki
nigdy nie wpływa na cenę urządzeń. 

marzec 2012

•

www.wpiekarni.pl

www.wcukierni.pl

•

marzec 2012

41

)
o
k
l
y
t
Maszyna (nie

do kremów

„WŁAŚNIE TAKIEJ MASZYNY SZUKAŁEM”
– MÓWIĄ KLIENCI, KTÓRZY WIDZĄ TO URZĄDZENIE.
NIEWIELKIE GABARYTY, ERGONOMICZNA BUDOWA
I WIELOFUNKCYJNOŚĆ TO JEGO GŁÓWNE ATUTY. O JAKIM
URZĄDZENIU MOWA? O MASZYNIE (NIE TYLKO) DO KREMÓW

M

aszyny do produkcji kremów MK-30, MK-60
oraz MK-80 produkowane przez Mech-Masz to
urządzenia przede wszystkim wielofunkcyjne.
Idealnie nadają się do produkcji kremów, ale nie tylko.
– Tak naprawdę to tylko wyobraźnia i kreatywność pracowników, kierowników, szefów, cukierników ogranicza
jej zastosowanie. Czasami sami się dziwimy, do jakich
celów kupują tę maszynę nasi klienci. Kremy to niejednokrotnie drugorzędne zastosowanie. Urządzenie bowiem
nadaje się również do podgrzewania i topienia czekolady, pomad – szczególnie w zakładach, gdzie jest ciągłe
zapotrzebowanie na te produkty, do produkcji polew, budyniów, sosów, nadzień, musów, coraz częściej także różnorodnych mas według własnych receptur cukierników,
które niejednokrotnie stanowią tajemnicę przekazywaną
z pokolenia na pokolenie – opisuje Tomasz Szczeciński,
dyrektor Działu Marketingu i Sprzedaży w firmie Mech-Masz.
Do tej pory na polskim rynku sprzedawano podobne urządzenia, ale głównie produkcji włoskiej. – Zastanawiające dla mnie było to, że na większości targów
w Polsce praktycznie żadna firma nie pokazywała tych
maszyn. My natomiast, prezentując je klientom, spotykaliśmy się z jednoznacznymi stwierdzeniami: „właśnie
takiej maszyny szukałem”, „wiedziałem, że gdzieś już
taką maszynę widziałem, ale nigdzie nie mogłem znaleźć”. Dlatego też zdecydowaliśmy się wprowadzić tego
typu urządzenia do produkcji. Spełniamy oczekiwania
naszych klientów – mówi Tomasz Szczeciński.

Jak to działa?

Model
Pojemność kotła [litry]
Moc grzałek [kW]
Moc silnika mieszadła [kW]
Szerokość [mm]
Głębokość [mm]
Wysokość [mm]
Waga [kg]
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*Dostępne również modele do 300 l

MK-30
30
4,0
0,37/0,45
940
720
1460
115

MK-60
60
6,0
0,37/0,45
940
740
1460
130

MK-80
80
6,0
0,37/0,45
940
740
1460 
145

Maszyna podgrzewa produkt do maksymalnej temperatury 150°C, jednocześnie go mieszając. Istotne jest to,
że podgrzewanie odbywa się spokojnie i równomiernie,
czego wymaga wiele receptur. Podgrzewanie następuje
od spodu kotła i na całej powierzchni ściany bocznej. Warto dodać, że kocioł maszyny posiada trzy ścianki. Między
ścianami wewnętrzną i środkową znajduje się olej termiczny podgrzewany elektrycznie, natomiast między ścianą
środkową i zewnętrzną następuje grawitacyjny przepływ
powietrza, co sprawia, że zewnętrzne poszycie kotła nadmiernie się nie nagrzewa. – Produkt nie ulegnie przypaleniu, ponieważ ta metoda podgrzewania nie ma nic wspólnego z podgrzewaniem punktowym, jak np. w przypadku
ubijaczek z podgrzewaczami gazowymi lub elektrycznymi,
gdzie ciepło wprowadzane jest do kotła tylko od spodu
i dodatkowo punktowo od strony podgrzewacza – dodaje
Tomasz Szczeciński.
Urządzenie wyposażono także w specjalne mieszadło
zaopatrzone w boczne i dolne zgarniacze produktu, które
przy każdym obróceniu ściągają produkt przylegający do
ścianek, wprowadzając go powtórnie do mieszania i zabezpieczają przed przypaleniem. Wykorzystując system
spokojnego i równomiernego grzania z kontrolowaną
temperaturą oraz jednoczesne mieszanie (przy dwóch
prędkościach pracy mieszadła), maszyna sprawdza się
idealnie m.in. przy topieniu czekolady, pomady i utrzymywaniu tych produktów w stanie ciekłym przez cały
okres jej pracy.
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artykuł promocyjny
Maszyna ma lej ze zdejmowaną pokrywką, który
umożliwia dodawanie składników według uznania i kontrolę procesu bez konieczności zatrzymywania jej pracy.
Kocioł jest wychylany, a dodatkowo – dla wygody użytkownika – ma system blokady w trzech położeniach: kocioł
zamknięty (do pracy), wstępnie wychylony (do pierwszego
napełniania np. z wiadra lub miski), wychylony całkowicie
(do całkowitego zlania produktu z kotła).

Wersja podstawowa
i na zamówienie

Maszyny do kremów dostępne są w wersjach różniących się pojemnością kotła – wynosi ona 30, 60 albo
80 l. Dostępne są w wersji niemalowanej – ze szlachetnej stali nierdzewnej. Sterowanie wszystkich modeli jest
jednolite i umożliwia:
• regulację temperatury co 1°C,
• ustawienie żądanego czasu pracy,
• sygnalizację dźwiękiem momentu zakończenia pracy
maszyny,
• funkcje mieszania i grzania są od siebie niezależne,
dzięki czemu można maszynę zaprogramować na
samo mieszanie produktu bez grzania lub odwrotnie
– samo grzanie bez mieszania.
Warto podkreślić, że maszyna ma dodatkowe zabezpieczenie przed przypaleniem produktu – po upływie
wyznaczonego czasu pracy grzanie zostanie automatycznie wyłączone, przy czym mieszadło będzie nadal

pracowało i równo mieszało oraz ściągało produkt ze
ścianek. – Jako producent możemy ponadto rozważyć
każde indywidualne życzenie klienta, ewentualną małą
przeróbkę maszyny lub mieszadła. Możemy również wykonać test maszyny w zakładzie produkcyjnym klienta,
pracując na jego surowcach – dodaje Tomasz Szczeciński.

Konserwacja i serwis

Konserwacja maszyn MK-30, MK-60 oraz MK-80 została ograniczona do minimum, aby klient mógł w pełni
wykorzystywać urządzenia do celów produkcyjnych.
Należy regularnie sprawdzać poziom poziom oleju termicznego (za pomocą miarki podobnej do tej stosowanej
w silnikach samochodowych) i ewentualnie uzupełnić
poziom płynu średnio co 4–6 miesięcy.

Pozostałe elementy konstrukcyjne zostały tak rozmieszczone, by maksymalnie wydłużyć ich żywotność.
Dla przykładu części elektryczne ulokowano w oddzielnej
skrzynce elektrycznej, gdzie nie są narażone na działanie
np. pary wydobywającej się z kotła.
Istotne jest, że firma Mech-Masz na bieżąco uzupełnia
stany magazynowe poszczególnych części, dzięki czemu
serwis może natychmiast reagować na ewentualne usterki
zgłoszone przez klienta. Tomasz Szczeciński podsumowuje: – Zadowolenie naszego klienta jest dla nas priorytetem. Wysoką jakość części oraz produkcję na najwyższym
poziomie potwierdza m.in. wdrożony w firmie system
jakości ISO 9001 – 2008.

reklama

DO CZEGO SŁUŻY
TA MASZYNA?

Do przygotowywania mas wymagających mieszania i jednoczesnego równomiernego
podgrzewania (max.150°C). Maszyna ma specjalne mieszadło z dwoma biegami pracy
ze zbierakami zapobiegającymi przywieraniu produktu oraz uchylny kocioł z blokadą
w pozycji wychylonej do wylania masy.

SZYBKIE PRZYGOTOWANIE WAŻNYCH RECEPTUR
kremy
• różnorodne
owocowe
• musy
roztapianie
• budynie pomady, czekolady
• zupy, sosy
• nadzienia, polewy
• masy wg własnych receptur
• risotto, polenta, beszamel itp.
•
MECH-MASZ
88-400 Żnin, ul. Szpitalna 20
tel. 52 303 12 38-9 • 52 302 00 73 • fax 52 303 48 11
mechmasz@mech-masz.com.pl
• www.mech-masz.com.pl, www.piecerurowe.pl
www.wcukierni.pl • marzec 2012
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polski chleb

Rewitalizacja Polskiego Chleba, cz. 11

Polskie pieczywo pszenne
Czy enzymy obecne w polepszaczach, wpływające na składniki mąki, nie powodują
nienaturalnej gumowatości miękiszu? Czy polepszając własności fermentacyjne,
wpływają na smak, miękkość i elastyczność miękiszu, dzięki czemu chleb łatwiej daje
się kroić? Czy to wystarcza, by wyprodukować dobre pieczywo?

TEKST:
Adam Wybierała
Kontakt z autorem:
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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przetwórstwie zbożowo-młynarskim
sporo uwagi poświęca się zagadnieniom związanym z regulacją własności fermentacyjnych mąki poprzez
modyfikację skrobi. Modyfikacja
ta polega na skracaniu łańcuchów amylopektyny do
maltozy przy użyciu maltogenicznej amylazy w mące
pszennej. Jej celem jest obniżenie tendencji do retrogradacji skrobi odpowiedzialnej za czerstwienie chleba oraz polepszenie aromatu i smaku chleba pszenno-żytniego i pszennego. Podjęliśmy pierwsze kroki
w kierunku rewitalizacji polskiego chleba mieszanego.

CZY TECHNOLOGIA
NIE ZABRNĘŁA ZBYT DALEKO?

W latach powojennych dokonały się zasadnicze
zmiany w koncepcji produkcji pieczywa, które pozwoliły na wprowadzenie daleko idących uproszczeń
technologicznych. Pomocne stały się osiągnięcia
w biochemii i biotechnologii, które umożliwiły:
• przyspieszenie procesu fermentacji i skrócenie
cyklu produkcyjnego oraz standaryzację przebiegu procesu fermentacji ciasta;
• postęp w dziedzinie fermentacji kwasów przy
użyciu kultur starterowych, który pozwala na
uproszczenia i przyspieszenie procesów wytwarzania chleba, a te z kolei prowadzą do osiągnięcia wysokiej smakowitości chleba.
Czy jednak technologiczne uproszczenia nie poszły
zbyt daleko? Czy enzymy obecne w polepszaczach,
wpływające na składniki mąki, nie powodują (jak to
ma miejsce w przypadku emulgatorów) nienaturalnej
gumowatości miękiszu? Czy polepszając własności
fermentacyjne, wpływają na smak, miękkość i elastyczność miękiszu, dzięki czemu chleb łatwiej daje się
kroić? Czy to wystarcza, by wyprodukować dobre pieczywo? Czy zastosowanie ich w masowej produkcji,

wymagającej drastycznego skrócenia czasu pielęgnacji
ciasta nie doprowadza do pogłębiania się „analfabetyzmu” w odniesieniu do zagadnień smaku, zapachu
i trwałości pieczywa? Czy stosowanie nieodpowiednich – uniwersalnych polepszaczy wprowadza rutynę,
która zastępuje doświadczenie, tradycyjne umiejętności i wiedzę, przekładające się na prawdziwie niepowtarzalną głębię smaku i zapachu pieczywa? Przecież
technika przygotowywania ciasta i stosowanie odpowiednich surowców mają zasadnicze znaczenie.
Przypomnę, że bezpośrednie wytwarzanie ciast,
krótkie ich leżakowanie w dzieży, skracanie procesu dojrzewania, nadmierna dawka drożdży oraz zbyt
wysoka temperatura ciasta i temperatura garowni
negatywnie wpływają na procesy tworzenia bukietu
i utrzymania świeżości chleba.

JAK WYDOBYĆ GŁĘBIĘ SMAKU?

Technika przygotowywania ciast – luźna konsystencja, długie, chłodne ich prowadzenie oraz intensywne mieszenie – powoduje wydobycie głębi smaku
i sprzyja utrzymaniu świeżości pieczywa poprzez
optymalne uwodnienie składników. Poszczególne
składniki ciasta łączą się dzięki dodatkowi wody
w jednorodną masę podczas mieszenia. Procesom tym
towarzyszy powolne przenikanie cząsteczek wody do
składników mąki. Składniki te pęcznieją i, powiększając swoją objętość, tworzą ciasto o odpowiedniej elastyczności i sprężystości. Parametry te zależą m.in. od
ilości i temperatury użytej wody i są od siebie zależne
odwrotnie proporcjonalnie – wzrost elastyczności powoduje obniżenie plastyczności i odwrotnie.
Na zmianę elastyczności lub plastyczności duży
wpływ mają użyte surowce oraz temperatura ciasta.
Wzrost temperatury powoduje uelastycznienie ciasta,
zaś obniżenie temperatury ciasta zwiększa jego plastyczność.
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Receptura na chleb pszenny
(lecytynowy)
Składniki:
podmłoda pszenna – po zamieszeniu pozostawić
na 4 godz. (temp. 25°C)
mąka pszenna typ 750 
30 kg
woda 
30 kg
drożdże 
1,5 kg
Ciasto:
podmłoda 
mąka pszenna typ 750 
kwas (wyd. 200z Biolacu) 
woda 
drożdże 
lecytyna płynna 
sól 

31,5 kg
69 kg
2 kg
32 kg
1 kg
1,2 kg
1,5 kg

Ciasto miesimy 4 min na wolnych i 10 min na szybkich obrotach. Mieszarkę przełączamy na wolne
obroty i dodajemy sól – 1,5 kg oraz lecytynę. Miesimy
2 min i po tym czasie powoli, cienkim strumieniem
wlewamy ok. 5 kg wody. Ciasto po zamieszeniu leżakuje 45 min i po delikatnym przebiciu następne 15
min. Odrabiamy bochenki i garujemy w koszykach
leszczynowych – poza garownią. Wypiekamy.

Uwodnienie jest ważne również dla osiągnięcia odpowiedniej elastyczności i zachowania
ciasta w następnych etapach procesu produkcji.
W pełni rozwinięty – uwodniony – gluten powstaje
w warunkach nadmiaru wody względem określonej
masy mąki. Najważniejszą częścią tego procesu jest
wzajemne oddziaływanie spiralek – nitek glutenowych – względem siebie. Frakcje białkowe, pełniące
najważniejszą rolę, to gliadyna i gluteina. Są one
rozdzielone z powodu różnic potencjału elektrycznego molekuł, tj. różnej ich biegunowości. Podczas
mieszenia ciasta uwolniona energia powoduje, że
frakcje glutenu są ugniatane w elastyczną strukturę
zawierającą lamelareną warstwę i dwie frakcje białkowe jednolitej sieci.
Uwodnienie glutenu możemy poprawić poprzez
długotrwałe mieszenie luźnego, chłodnego ciasta bez
dodatku drożdży i soli (4 min na wolnych i 10–12
min na szybkich obrotach). Takie mieszenie umożliwia poprawienia własności sieci glutenowej. Po przełączeniu mieszarki na wolne obroty należy dodać do
ciasta drożdże i miesić 2 min. Następnie dodać 1,5
proc. soli i miesić następne 2 min. Po tych czynnościach należy skorygować uwodnienie ciasta, powoli dodając podczas mieszenia na wolnych obrotach
ok. 10 proc. wody. Czynności te poprawiają wzajemne oddziaływanie na siebie nitek glutenowych. Ciasto
musi odpoczywać w dzieży około 45 min i po przebiciu następne 15 min.
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glutenu,
Bez

ALE Z WARTOŚCIĄ DODANĄ

Chleb i produkty zbożowe w naszej kulturze uważane są za
podstawowe składniki pożywienia. Nie wszystkie jednak mogą
spożywać osoby chore na celiakię. Dla tych klientów warto produkować
asortyment niezawierający glutenu, ale często wzbogacony
prozdrowotnymi dodatkami – jak np. amarantus, mąka z kasztanów
TEKST:
Magdalena Kot
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C

eliakia to glutenozależna choroba trzewna, w której objawy kliniczne – uszkodzenie komórek błony śluzowej jelita i zanik
kosmków jelitowych w jelicie cienkim
– występują po spożyciu glutenu, natomiast ustąpienie jej objawów ma miejsce po odstawieniu produktów zawierających gluten. Jest to jedna
z nielicznych chorób, w których występuje bezpośrednia zależność pomiędzy spożywanym pokarmem
a poważnymi zaburzeniami ogólnoustrojowymi.
Jedynym skutecznym lekiem jest w tym przypadku
bezglutenowa dieta przestrzegana do końca życia.
Celiakia nie jest alergią na gluten, jak się potocznie
uważa. Badania przeprowadzane w ostatnich latach
wskazują, że celiakia jest jedną z częściej występujących chorób uwarunkowanych genetycznie. Częstotliwość występowania celiakii w krajach europejskich
oraz USA wynosi około 1:350.
Stopień uszkodzenia śluzówki jelita cienkiego po
spożyciu produktów zawierających gluten jest uzależniony od składu aminokwasowego prolamin. Szeregując zboża pod względem toksycznego działania zawartego w nich białka na śluzówkę jelita, na czele należy
umieścić pszenicę, następnie żyto, jęczmień i owies.
Dla chorych na celiakię istotna jest dobowa dawka spożytego glutenu, źródło jego pochodzenia już
mniej. Oczywiście, wrażliwość chorego na dobową
dawkę glutenu jest indywidualna. Ustalenie bezpiecznej dla chorych dawki glutenu jest niezwykle trudne
i ciągle podlega dyskusjom.
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W WYROBACH
POZBAWIONYCH GLUTENU
strukturę uzyskuje się poprzez dodatek
środków spulchniających (wodorowęglan
sodu) lub substancji zagęszczających,
np. gumy guar, pektyny
CZYSTA PRODUKCJA

Choroba trzewna wymaga stosowania ścisłej diety bezglutenowej. Wiąże się to z usunięciem
z jadłospisu wszelkich produktów zawierających pszenicę, żyto, pszenżyto, jęczmień oraz owies
(chociaż niektóre osoby z celiakią tolerują owies w
swojej diecie). Jest to dosyć trudne, ponieważ tego
rodzaju produkty spożywcze dominują w codziennej diecie zdrowego człowieka. Do zanieczyszczenia
żywności bezglutenowej glutenem może dojść na
każdym etapie jej produkcji. Już w czasie uprawy
rośliny mogą zostać zanieczyszczone poprzez samosiejki. W nieodpowiednio przygotowanym młynie,
w trakcie pakowania czy transportu również surowiec bezglutenowy może zostać zanieczyszczony.
Gotowe produkty piekarskie czy cukiernicze wtórnemu zanieczyszczeniu glutenem mogą ulec na skutek
braku reżimu technologicznego. Bardzo ważnym
elementem przy produkcji żywności bezglutenowej
jest przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) na wszystkich etapach wytwarzania takiej
żywności.
Często wśród chorych na celiakię powodem występowania objawów klinicznych jest nieświadome spożywanie produktów, które w swoim składzie zawierają
gluten, należą do takich między innymi różnego rodzaju koncentraty sosów, zup, deserów czy przetworów mlecznych. Zdarza się, że do produkcji wędlin
stosowane są przetwory zawierające gluten, ponadto
do wielu leków i suplementów dodawana jest skrobia,
która może być zanieczyszczona gliadyną.

BEZGLUTENOWO I ZGODNIE Z KODEKSEM

Zgodnie z definicją zawartą w Codex Alimentarius za bezglutenowe można uznać produkty z surowców naturalnie bezglutenowych lub takie, z których
usunięto gluten do zawartości nieprzekraczającej
1 mg/kg suchego produktu.
Produkty bezglutenowe mogą być wytwarzane jedynie w zakładach przeznaczonych wyłącznie do ich
produkcji lub w ich ściśle wyodrębnionych strefach.
W Polsce produkcją wyłącznie żywności bezglutenowej zajmują się zakłady: Glutenex koło Poznania
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– posiada w swojej ofercie m.in. pieczywo, makarony, wyroby cukiernicze, Ultraeuropa w Żywcu z ofertą jak wyżej, Balviten w Katowicach, produkujący
mąkę, pieczywo, ciastka, makaron, a także wyroby
garmażeryjne i koncentraty (kisiele, galaretki, zupy)
oraz Bezgluten koło Krakowa z podobną ofertą. Ponadto około 14 zakładów krajowych produkuje wyroby bezglutenowe obok produkcji standardowej.

WZBOGACANIE PRODUKTÓW
BEZGLUTENOWYCH

Za
bezglutenowy
uważa się
produkt,
w którym
całkowity
poziom
glutenu nie
przekracza
20 mg/kg

O ile założenia diety bezglutenowej wydają się
stosunkowo łatwe, stosowanie jej bez uszczerbku dla
zdrowia okazuje się dosyć trudne. Chorzy na celiakię
muszą tak bilansować swoją dietę, aby wartość odżywcza przyjmowanej żywności była przynajmniej
zbliżona do żywności tradycyjnie spożywanej. Produkty bezglutenowe mają obniżoną zawartość białka,
witamin (zwłaszcza z grupy B), składników mineralnych oraz błonnika pokarmowego. Okazuje się,
że dieta bezglutenowa dostarcza równocześnie zbyt
dużo tłuszczu, a wartość kaloryczna jest zbliżona do
pieczywa tradycyjnego. Konieczne jest więc wzbogacanie produktów bezglutenowych w składniki
odżywcze. W miejsce wyeliminowanych z diety produktów zawierających gluten stosuje się powszechnie
ryż, kukurydzę i ziemniaki. Ostatnio coraz częściej
dietę osób bezglutenowych urozmaicają produkty
z naturalnie bezglutenowych surowców, takich jak:
amarantus, gryka, proso, soczewica, soja, tapioka, teff
i inne. Dostarczają cennych składników mineralnych
i witamin.
Najprostszym sposobem wzbogacania produktów
bezglutenowych jest dodatek mleka i jego przetworów do składników recepturowych. W takich produktach znacznie zwiększa się zawartość wapnia i białka. Ponadto dietę bezglutenową należy urozmaicać
poprzez spożywanie bogatych w białko, błonnik pokarmowy, minerały i witaminy różnego rodzaju kasz
(oczywiście za wyjątkiem pochodzących ze zbóż glutenowych) oraz owoców i warzyw.
Pieczywo bezglutenowe otrzymywane jest z mąki
pozbawionej glutenu – ryżowej, kukurydzianej lub
z oczyszczonej skrobi pszennej. Najpopularniej-
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sza do wypieku pieczywa bezglutenowego jest niskobiałkowa mąka, w skład której wchodzi skrobia
pszenna oraz skrobia kukurydziana. Inną jest mąka
bezglutenowa składająca się z mieszaniny mąki kukurydzianej, skrobi kukurydzianej, skrobi pszennej
z dodatkiem mleka w proszku. Ponadto do wypieku
pieczywa bezglutenowego można stosować mąkę
ryżową zwykłą lub razową. Cennym dodatkiem do
pieczywa zarówno smakowym, jak podnoszącym
wartość odżywczą może być dodatek mąki łubinowej,
gryczanej czy z amarantusa.

ULEPSZENIA TECHNOLOGICZNE

Z kart historii
Pierwsze wzmianki dotyczące celiakii sięgają już starożytności, przy czym
traktowano ją jako wyniszczenie jelitowe o nieznanym pochodzeniu. Po raz
pierwszy dokładny opis kliniczny choroby podał w 1888 r. angielski lekarz
Samuel Gee. Przyczyna choroby została jednoznacznie zidentyfikowana
dopiero w 1950 r. przez holenderskiego lekarza W.K. Dicke. Na podstawie
wieloletnich obserwacji prowadzonych w czasie wojny stwierdził on, że
ograniczenie spożycia przetworów zawierających mąkę pszenną powoduje zanik objawów chorobowych. Kilka lat później współpracujący z nim
chemicy – Kramer i Wejers – wyizolowali substancje bezpośrednio odpowiedzialne za występowanie celiakii. Okazały się nimi prolaminy – rozpuszczalne w etanolu frakcje zbóż, które charakteryzuje duża zawartość kwasu
glutaminowego i proliny. Dalsze prace pozwoliły stwierdzić, że najbardziej
niebezpieczny dla chorujących na celiakię jest składnik białka pszenicy
– α-gliadyna. Działanie alergenne wykazano wówczas również między innymi dla białek żyta, jęczmienia i owsa. Zgodnie z zapisem w Codex Alimentarus z 1988 r. dla ułatwienia wszystkie toksyczne prolaminy określa się
terminem „gluten”.

Warto wiedzieć
Zachorować na celiakię można w każdym wieku, jednak klasyczne objawy
choroby występują najczęściej już w okresie niemowlęcym, gdy do diety
wprowadzane są produkty zawierające gluten.
Obecnie obserwuje się spadek częstości występowania klasycznej postaci choroby, rozpoznawanej zazwyczaj w pierwszych dwóch latach życia.
Przypisuje się to coraz późniejszemu wprowadzaniu do diety niemowląt produktów zawierających gluten. Wzrasta natomiast występowanie postaci
niemej i utajonej choroby trzewnej, które ujawniają się w wieku kilku lat oraz
u dorosłych zwłaszcza w czwartej dekadzie życia.
Do objawów klinicznych wskazujących na celiakię należą: przewlekła biegunka, bóle brzucha, wzdęcia, cuchnące stolce zawierające resztki niestrawionego pokarmu, utrata masy ciała.
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Ponieważ to gluten w tradycyjnym pieczywie tworzy charakterystyczną dla pieczywa strukturę miękiszu, w wyrobach pozbawionych glutenu strukturę
uzyskuje się poprzez dodatek środków spulchniających (wodorowęglan sodu) lub substancji zagęszczających, np. gumy guar, pektyny. Można również
stosować naturalny błonnik uzyskany z jabłek czy
buraków cukrowych. Jako emulgator stosowana jest
na przykład lecytyna. Pozostałymi składnikami recepturowymi wchodzącymi w skład ciasta na pieczywo bezglutenowe są: oczywiście woda, drożdże,
jaja, tłuszcz (masło, margaryna, olej roślinny), cukier,
mleko w proszku, a także miód lub np. powidła śliwkowe.
Cennym i smacznym dodatkiem będą również
orzechy, sezam, otręby sojowe, otręby ryżowe, płatki
z prosa czy pestki słonecznika, amarantusa i dyni. Do
produkcji makaronów bezglutenowych można stosować skrobię kukurydzianą, mąkę kukurydzianą, skrobię pszenną, mąkę gryczaną, mąkę ryżową. Czasami
jako dodatek stosuje się izolat białka sojowego lub
grochowego. Makaron bezglutenowy charakteryzuje
niższa niż w makaronie tradycyjnym zawartość białka, natomiast porównywalna zawartość tłuszczu oraz
wartość kaloryczna.
Asortyment ciastek bezglutenowych przeznaczonych dla chorych na celiakię przedstawia się imponująco. W sprzedaży znajdują się różnego rodzaju
wafelki, ciastka cynamonowe, czekoladowe, kruche,
krakersy, z nadzieniem owocowym, miodowe i inne.
Jako podstawowy surowiec do produkcji wyrobów ciastkarskich stosuje się skrobię kukurydzianą,
skrobię pszenną, mąkę ryżową oraz mączkę sojową.
Ponadto w skład receptury wchodzą jaja, tłuszcz
i cukier, czekolada, kakao, wiórki kokosowe, dżem,
miód. Oczywiście, wszystkie produkty bezglutenowe
muszą być prawidłowo oznakowane.

DAJ ZNAK KLIENTOWI!

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2012 r.
rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 41/2009
w sprawie składu i etykietowania środków spożyw-
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W chwili obecnej na rynku krajowym dostępny
jest bogaty asortyment produktów bezglutenowych
– są to przede wszystkim pieczywo, makarony i ciastka, ale również wyroby garmażeryjne, słodycze oraz
odpowiednie mieszanki mąki i koncentraty ciast do
wypieku w domu. Dostęp do produktów bezglutenowych nie stanowi już problemu dla osób potrzebujących specjalnej diety.
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czych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu za produkt bezglutenowy uważa się produkt, w
którym całkowity poziom glutenu nie przekracza
20 mg/kg. Taki produkt powinien być opisany jako
„produkt bezglutenowy” bezpośrednio przy nazwie.
Dotyczy to zarówno produktów adresowanych do
osób na diecie bezglutenowej, jak i żywności ogólnodostępnej. Produkt, w którym zawartość glutenu
mieści się w granicach 20–100 mg/kg, powinien być
oznaczony jako „produkt o bardzo niskiej zawartości glutenu”. Zapis ten dotyczy wyłącznie żywności
przeznaczonej dla osób będących na diecie bezglutenowej.
Ponadto zwyczajowym sposobem znakowania
produktów bezglutenowych jest stosowanie znaku
symbolizującego przekreślony kłos. Najbardziej znany w Europie symbol graficzny przedstawia pochylony w prawo kłos zielonego koloru umieszczony
w zielonym kółku. Od 2009 r. symbol ten jest stosowany również na terenie Polski i jest objęty ochroną
patentową. Licencji na stosowanie znaku udziela producentom na terenie naszego kraju Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.
Nie ma oczywiście obowiązku stosowania dokładnie
tego znaku, kłosek w oznakowaniu może być innego
koloru, innej grubości, pochylony w innym kierunku, jednak wysoka rozpoznawalność znaku objętego
patentem przemawia za wykupieniem licencji i stosowaniem jednolitego na terenie całego kraju oznakowania.
Z używaniem znaku z licencją wiążą się pewne
obowiązki w stosunku do producenta – produkt tak
oznakowany musi być regularnie poddawany badaniom na obecność glutenu, firma zaś podlega konsumenckim audytom przeprowadzanym przez stowarzyszenie.
W drugim kwartale 2011 r. w ramach urzędowych
kontroli prowadzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny miało rozpocząć się systematyczne sprawdzanie żywności bezglutenowej znajdującej się w obrocie pod kątem badania zawartości glutenu. Działanie
to ma na celu wyeliminowanie z rynku produktów
oznaczonych jako bezglutenowe, a nie spełniających
wymagań dla żywności bezglutenowej. Dzięki takim
badaniom chorzy mają szansę na uniknięcie nieświadomych błędów żywieniowych w swojej diecie.
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na bogato
Kajmak

Bogaty asortyment to jeden z kluczy do sukcesu
na cukierniczym rynku. Zróżnicowana oferta
trafia do różnorodnych klientów, a innych
inspiruje do sięgnięcia po nowy produkt.
Oczekiwania rynku doskonale spełnia coraz
szerszy wybór produktów marki Polder
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J

est aksamitny, ma wyrazisty, niepowtarzalny smak i konsystencję, która sprawia,
że dekoracje z jego użyciem są naprawdę
imponujące. A do tego jest prawdziwie polski – kajmak. Teraz już nie tylko w formie
kremu, którym można nadziewać babeczki. Polder
oferuje swoim klientom dodatkowy smak kajmaku – orzechowy i z dodatkiem soli morskiej. Oba są
świetnym uzupełnieniem ciast i deserów, a kajmak
z solą morską to prawdziwy smakowy rarytas dla najbardziej wymagających.
Ten tradycyjny polski produkt doczekał się także
wersji... do fontann. Dotychczas uważano, że w fontannach można stosować tylko białą lub ciemną czekoladę. Okazuje się jednak, że fontanny z kajmakiem cieszą się równie dużą, o ile nie większą popularnością.
W fontannie stosuje się go podobnie jak czekoladę.
Podgrzewany staje się płynny, a jego aksamitna faktura
doskonale prezentuje się w kajmakowych płaszczach,
w których zanurzać można nieskończenie wiele dodatków – od owoców, przez wafelki, po kruche ciasteczka.
Ponadto, wlewając na fontannę (od góry) śmietankę
lub karmel, można uzyskać ciekawe efekty wizualne i oczywiście smakowe. Wybornie smakuje również w wersji dla dorosłych
– z dodatkiem takich alkoholi
jak wódka, koniak czy
whiskey.
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Hitem na nadchodzący lodowy sezon są produkty firmy Polder opracowane specjalnie z myślą
o lodziarstwie, jak np. Dulce de leche do lodów. Ten
uwielbiany przez mieszkańców Ameryki Łacińskiej
smakołyk jest już dostępny na polskim rynku i doskonale sprawdza się jako variegato czy pasta smakowa
do lodów. Na tegorocznych targach Sigep Dulce de
leche firmy Polder spotkało się z dużym zainteresowaniem, a odwiedzający stoisko Argentyńczycy bardzo pozytywnie ocenili walory smakowe tego wyjątkowego produktu. Z linii variegato do lodów Polder
oferuje także variegato Dolce late oraz bardzo ciemne
Dulce de leche. To ostatnie dostępne jest także w wersji z dodatkiem soli morskiej, która nadaje produktowi niespotykany smak.
Nic tak nie podkreśla smaku lodów jak toppingi.
Dzięki nim można tworzyć ciekawe lodowe kompozycje, łączyć je z posypkami, owocami, czekoladą czy
innymi dodatkami. Polder wzbogacił ofertę toppingów kajmakowych sosami owocowymi o bardzo intensywnych, naturalnych smakach z kawałkami owoców. Można je stosować nie tylko do lodów. Świetnie
komponują się także z goframi, naleśnikami, różnego
rodzaju deserami czy z bitą śmietaną. Asortyment

Jest aksamitny,
ma wyrazisty,
niepowtarzalny
smak
i konsystencję,
która sprawia,
że dekoracje
z jego użyciem
są naprawdę
imponujące.
A do tego jest
prawdziwie
polski – kajmak

obejmuje smak truskawkowy, wiśniowy, malinowy,
jagodowy, kiwi, agrestowy, mango, marakui i oczywiście brzoskwini.
W ofercie firmy Polder warto zwrócić uwagę na
wydajny kajmak cukierniczy, będący tańszą wersją
tradycyjnego kajmaku, a także na kajmak i Dulce de
leche w małych, 30-gramowych opakowaniach. Ta
oferta na pewno zainteresuje osoby działające w biznesie cateringowym. Niewielkich rozmiarów porcje
powstały także z myślą o tym, by włączyć kajmak do
oferty hotelowych restauracji.
Smak, konsystencja, świeżość to wyróżniki asortymentu firmy Polder. Ważną cechą tej oferty jest też
zróżnicowanie. W bogatym asortymencie niejeden cukiernik
znajdzie produkt najodpowiedniejszy dla
siebie.
Więcej na
www.polder.biz.pl
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Pin-upowe

LoveYo

Moda na jogurty w końcu dotarła do Polski.
W zeszłym roku powstało kilka sieciowych jogurterii będących zagranicznymi konceptami.
W Galerii Krakowskiej wystartowała też Wasza
jogurteria LoveYo. Nie będę oryginalna, pytając,
skąd pomysł, ale... skąd przyszedł Panom tak
świetny pomysł na biznes?
M.W. Na pomysł wpadliśmy podczas podróży po

Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy tam okazję podejrzeć, jak wyglądają i jak funkcjonują tamtejsze
jogurterie, które zresztą w USA cieszą się ogromną
popularnością. Amerykanie uwielbiają sieciówki
ze zdrowym jedzeniem, a jogurterie oferują przecież produkt zdrowy i do tego niezwykle smaczny.
R.N. Postanowiliśmy przeszczepić kilka pomysłów na polski grunt i stworzyć zupełnie nową polska
markę jogurtową LoveYo, uzupełniając tym samym
lukę na rynku. Od początku założyliśmy też, że nasze jogurterie będą miały w menu shaki i smoothies
przygotowywane na miejscu ze świeżych składników. Asortyment poszerzyliśmy też m.in. o cupcakes, a w planach mamy inne atrakcyjne produkty.

Jak długo trwała realizacja projektu? Jakie działania weszły w zakres przygotowań?
M. W. Przygotowania do otwarcia LoveYo w

Galerii Krakowskiej trwały około roku. Koncept
opracowywaliśmy wspólnie z jedną z warszawskich
agencji reklamowych, która pomogła nam zrealizować nasze graficzne pomysły.
R.N. Sporo czasu spędziliśmy też na wyborze
odpowiednich urządzeń. Musiały być idealnie dopasowane do oferowanego przez LoveYo jogurtu,
który jest 100-procentowym jogurtem mrożonym,
przygotowywanym bez napowietrzania. Po wielu
próbach i testach zdecydowaliśmy się na urządzenia grawitacyjne.

Jogurty – modne, orzeźwiające, zdrowe, w wielu
smakach, z mnóstwem dodatków. Jogurterie
w Polsce to najnowszy trend w branży
cukierniczo-lodziarskiej. Z twórcami
i właścicielami sieci polskich jogurterii LoveYo
– Maciejem Wójcikiem i Patrykiem Nowakiem
– rozmawiała Patrycja Mrowiec-Mateja
52

Macie świetny marketing – doskonała nazwa i logotyp, strona internetowa pod względem graﬁcznym i tekstowym na wysokim poziomie, proﬁl na
Facebooku przygotowany i prowadzony z myślą
o konkretnym targecie. Zdradzicie, kto dla Was
pracował i z kim wymyślaliście koncepcję? Jak te
prace wyglądały?
R.N. Niestety, nie możemy powiedzieć, która

konkretnie firma pomagała nam przy budowie całego wizerunku. Chcieliśmy, aby koncept LoveYo był
spójny we wszystkich elementach. Począwszy od
architektury stoiska, poprzez wizerunek marketingowy, kończąc na sloganach marketingowych.

I skąd pin-upowe inspiracje?
M.W. Jogurt mrożony, jak już wspomniałem, jest

szalenie popularny w Stanach Zjednoczonych, stąd
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też uznaliśmy za najodpowiedniejsze inspiracje tamtejszą kulturą, szczególnie tą z lat 50. Ten czas bardzo
dobrze się kojarzy – z rock’n’rollem, kolorowymi kawiarniami, ciekawym designem. Nawiązanie do tych
czasów pozwoliło nam zaszaleć z kolorystyką i projektem wnętrz jogurterii oraz wysp. Postawiliśmy na
soczyste, rzucające się w oczy kolory, kształty mebli
zbliżone do tych z dawnych amerykańskich kawiarni.
Jak komponowaliście menu? Jakie dodatki do jogurtów proponuje LoveYo? Czy zestaw dodatków
zmienił się od momentu otwarcia lokalu? Czy zmieniacie menu, aby dopasować je do potrzeb klientów?
M.W. Co jakiś czas zmieniamy drugi smak jogurtu.

Latem był to smak truskawkowy, obecnie – na chłodniejsze dni – proponujemy malinowy. Staramy się też,
żeby w ofercie zawsze były świeże owoce. Zimą są
to raczej melon, jabłka, banany, czasem też truskawki
i arbuzy. Do tego mamy bogaty asortyment posypek
– m.in. orzechy, migdały, wiórki kokosowe, lentilki,
ciasteczka oreo.
R.N. Nie brakuje także polew, takich jak polewa
kokosowa, malinowa, truskawkowa, marakuja, tofi
reklama
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i wiele innych. Dzięki tym wszystkim dodatkom
klienci mają wiele możliwości mieszania smaków
i komponowania własnych deserów.
W menu poza jogurtami są także cupcakes, shaki,
smoothies, sałatki owoce. Które produkty cieszą się
największym wzięciem?
M.W. Klienci doceniają gotowe propozycje jogur-

towe, które co jakiś czas zmieniamy, dostosowując
się do pór roku czy proponując coś ekstra z okazji
walentynek, świąt Bożego Narodzenia itp. W okresie
zimowym poza jogurtami sporą popularnością cieszą
się cupcakes, które również komponujemy tak, by dopasować je do okoliczności.
R.N. Na Halloween na przykład zaproponowaliśmy babeczki dekorowane pomarańczowym kremem i ozdobami kojarzonymi z tym świętem, podobnie na walentynki – nie mogło w naszej ofercie
zabraknąć cupcakes z serduszkami czy różowym
kremem. W przyszłości planujemy rozszerzyć
asortyment o jeszcze ciekawsze propozycje cupcakes i inne przysmaki.

W jakie urządzenia jest wyposażona jogurteria? Co
jest niezbędne do przygotowania wszystkich LoveYo produktów?

54

M.W. Podstawowy sprzęt to maszyna do jogurtu.
Shaki i smoothies przygotowujemy za pomocą blendera. Do krojenia owoców służą standardowe narzędzia kuchenne.
R.N. Mamy też specjalny ekspres przelewowy do
kawy. To kawa w zupełnie innym stylu, ze specjalnie
dobranych do naszych potrzeb wysokiej jakości mieszanek ziaren. Być może niektórym kawa z ekspresu
przelewowego źle się kojarzy, natomiast nasza jest
naprawdę smaczna i mocna. Zapraszamy do skosztowania. Kawę mielimy na miejscu, stąd jednym z istotnych sprzętów jest także młynek do kawy.
Planujecie wprowadzenie urządzeń samoobsługowych? Tak by klient sam mógł nakładać jogurt
i dodatki?
M.W. Obecny koncept, bez samoobsługi, uwa-

żamy za najbardziej odpowiedni na polskim rynku.
Być może kiedyś przyjdzie czas na samoobsługowe
LoveYo.

W Galerii Krakowskiej macie wyspę. Jak powstał
projekt stoiska? Skąd czerpaliście inspiracje?
M.W. Celem projektu w Galerii Krakowskiej było

przede wszystkim oddanie w jak największym stopniu klimatu LoveYo, czyli klimatu amerykańskich
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MROŻONY

JOGURT

szalonych lat 50. Bardzo zależało nam, aby punkt LoveYo wyróżniał się na tle galerii wyrazistą kolorystyką i oryginalnością. Wyspa ponadto miała być przede
wszystkim praktyczna i użyteczna dla klientów.
Planujecie otwarcie kolejnych lokali pod marką LoveYo?
R.N. Oczywiście. W tym roku LoveYo pojawi się

w Rzeszowie w Galerii Rzeszów City Center.
W 2013 r. nasze lokale powstaną w budowanej właśnie galerii obok dworca głównego w Katowicach
i w innych lokalizacjach. Będą to nie tylko wyspy, jak
w przypadku punktu w Galerii Krakowskiej, ale także
kawiarnie. W lokalach design będzie jeszcze bardziej
nawiązywał do lat 50. Chcemy stworzyć miejsca,
w których każdy szczegół będzie dopracowany, tak
by w pełni oddawały klimat tamtych czasów.

Strona internetowa
jogurterii LoveYo
idealnie oddaje styl
lokali i oferowanego
produktu. Nawiązania
do lat 50., pastelowe
kolory i dobrze
wyeksponowany
produkt przyciągają
wzrok i... smak
www.loveyo.pl

NAJNOWSZEJ GENERACJI
MASZYNA DO LODÓW JOGURTOWYCH
I MROŻONEGO JOGURTU
Więcej dowiesz się na stronie
www.lodmar.com

Duży nacisk kładziecie na obsługę. Mam wrażenie,
że muszą to być wyjątkowi ludzie. Dlaczego?
M.W. Staramy się dobierać ludzi otwartych, weso-

łych. Nasi pracownicy mają przekazywać mnóstwo
pozytywnej energii, dlatego nawet ich strój dopasowaliśmy do stylu lokalu. Obecnie projektujemy jeszcze ciekawsze uniformy.

wadziliśmy wcześniej lodziarni. Jesteśmy osobami
spoza branży, które niezwykle zainteresował temat
mrożonych jogurtów. Codziennie zdobywamy nowe
doświadczenia i wiedzę potrzebną do ciągłego ulepszania naszego konceptu, aby był on jak najbardziej
przyjazny i wygodny dla naszych klientów.
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A tak z czystej dziennikarskiej ciekawości, czym
Panowie zajmowali się przed LoveYo? Jesteście cukiernikami? Mieliście lodziarnię? Czy, jak to często
bywa, nie byliście związani z branżą?
R.N. Nie, nie jesteśmy cukiernikami ani nie pro-

ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno
tel.: + 48 61 425 96 45
tel./fax: + 48 61 424 47 02
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stewia
SŁODKI JAK...

Słodziki powstałe na bazie stewii są odporne na działanie wysokich temperatur.
Doskonale nadają się do gotowania i pieczenia. Z powodzeniem mogą być
wykorzystywane także w deserach. Co ważne, są wielokrotnie słodsze od cukru.
Czy zdobędą cukierniczy rynek?

S

tewia stała się przebojem tegorocznych targów ISM w Kolonii. Czekolada z jej dodatkiem zamiast cukru została nagrodzona jako najbardziej innowacyjny produkt
prezentowany na tej imprezie. Na targach
można było też posmakować trufli ze stewią. Eksperci
już zapowiadają, że znakomite walory tej rośliny będą
szeroko wykorzystywane.

NIE TAKA NOWA

Nie jest to żadna nowość ani zaskakujące odkrycie. Stewia od dawna jest znana w Ameryce Południowej i od wielu stuleci stosowana przez miejscowych
jako „słodkie zioło” do słodzenia potraw i napojów.
Czasami wykorzystywana bywa również jako lek.
Związki słodzące występujące w stewii znajdują się
w jej liściach, stąd roślina ta nazywana bywa także
„miodowym liściem”.
Pierwsze naukowe wzmianki o stewii pochodzą
z roku 1899, kiedy badania nad botaniczną klasyfikacją tej rośliny prowadził szwajcarski botanik Moisés
Santiago Bertoni. Opisał roślinę i wykonał również
badania nad wyizolowaniem substancji słodzących
rozpuszczalnych w wodzie. Przedstawił możliwość
stosowania stewii w postaci naturalnej, jako suszone,
zmielone liście.

SŁODKIE GLIKOZYDY

Swój słodki smak stewia zawdzięcza glikozydom,
które mogą stanowić ponad 10 proc. masy suchego
liścia. Substancje te nie są trawione przez ludzi, dlatego też mają zero kalorii. W liściach stewii znaleziono
osiem glikozydów, z których dwa (stewiozyd i rebau-
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LABORATORIUM
Jak wskazują doniesienia
naukowe, słodziki
powstałe na bazie stewii
są odporne na działanie
wysokich temperatur (do
ok. 180–200°C), dlatego
nadają się do gotowania
i pieczenia.
W modelowych
badaniach
laboratoryjnych
stewiozydy
przetrzymywano przez
trzy miesiące
w roztworach o pH
w zakresie wartości od
2 do 8, w temperaturze
w zakresie do 5 do
90°C. Po zakończeniu
doświadczeń nie
zaobserwowano
istotnego rozkładu
związków do stewiolu,
co potwierdziło
stabilność stewiozydów
i ich przydatność
do produktów
poddawanych
obróbce termicznej
i długotrwałemu
przechowywaniu.

diozyd A) mają największe znaczenie, a pozostałe
występują w niewielkich ilościach. Wszystkie glikozydy znalezione w stewii są zbudowane ze stewiolu,
dlatego nazywane są glikozydami stewiolowymi.
Najwięcej glikozydów stewiolowych zawierają
liście, następnie (malejąco) kwiaty, łodygi, nasiona
i korzenie. Liście są dwa razy słodsze niż kwiaty. Stężenie stewiozydu w liściach i łodygach rośnie stopniowo aż do rozpoczęcia kwitnienia. Po wysuszeniu
liście niewiarygodnie długo zachowują słodkie właściwości.

ZDROWY ZAMIENNIK CUKRU?

Zdaniem Ewy Parsch, autorki receptur z wykorzystaniem stewii, roślina ta może być naturalnym, zdrowym i bezkalorycznym zamiennikiem cukru i wszystkich sztucznych słodzików. Smakuje najbardziej, gdy
odpowiednio się ją dawkuje. Ale nie zawsze można
nią dowolnie zastępować cukier we wszystkich przepisach i recepturach. Koniecznie trzeba uwzględnić
różnice w objętości obu składników.
Już dwa lata temu Ewa Parsch opracowała krótki przewodniki zatytułowany „Słodkie ciasta bez
cukru”, w którym zaprezentowała receptury ze stewią. Zastosowała ją zarówno w tytułowych ciastach
(sernik, brownies, pierniczki, sękacz, śmietanowiec, ptysie), ciastach francuskich i półfrancuskich,
jak i w tortach (czekoladowy, wiśniowo-morelowy),
lodach i innych deserach.
Na razie stewia znalazła szerokie zastosowanie
w przetwórstwie mleka. Słodzono nią m.in. jogurty
firmy Danone. Z zaciekawieniem przyglądają się jej
także producenci napojów. Zdaniem Marka Prze-
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ZALETY STEWII:

ździaka ze Stowarzyszenia Polskich Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych POLBISCO sięgnąć po
nią mogą także producenci wyrobów cukierniczych
poszukujący zamienników dla drożejącego cukru.
Choć szeroko znana na świecie, na europejskim rynku stewia dopuszczona jest do użycia w
produkcji żywności dopiero od końca ubiegłego

roku. 11 listopada 2011 r. Komisja Europejska
przyjęła rozporządzenie dopuszczające stosowanie glikozydów stewiolowych w 31 różnych kategoriach żywności, w tym w napojach, deserach,
słodyczach i słodzikach. Jednocześnie ustalono
dopuszczalne dzienne spożycie (ADI – Acceptable Daily Intake) na poziomie 4 mg na kilogram
masy ciała na dobę.


rozpuszcza się dobrze
w każdym ciepłym
i zimnym płynie, tak
że może znakomicie
zastąpić cukier czy miód,
nie traci nic przy
podgrzewaniu i dlatego
można jej używać do
pieczenia i gotowania,
wzmacnia w naturalny
sposób smak własny
wielu owoców,
orzechów, soków,
jogurtów, przetworów
mącznych,
zawiera również makroi mikroelementy (cynk,
fluor, fosfor, magnez,
potas, sód, wapń,
żelazo),
nie zawiera
węglowodanów,
nie ma kalorii ani indeksu
glikemicznego,
jest całkowicie
naturalna,
bezpieczna dla
cukrzyków,
smakuje jak czysty cukier.
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WIOSENNY

TORT
JAGODOWO-GRUSZKOWY

BISZKOPT
Składniki:
jaja
cukier
mąka
olej

4 szt.
60 g
50 g
50 g

BISZKOPT MAKOWY
Składniki:
jaja
Masa makowa PROSPONA
cukier
proszek do pieczenia

4 szt.
600 g
100 g
30 g

KREM JAGODOWY

Składniki:
budyń śmietankowy
masło
margaryna
cukier
Wsad jagodowy PROSPONA
alkohol

100 g
200 g
150 g
50 g
60 g
10 ml

KREM GRUSZKOWY
Składniki:
śmietana kremówka 30 proc.
Wsad gruszkowy PROSPONA
żelatyna

500 ml
60 g
15 g

DEKORACJA

Owoce kandyzowane PROSPONA
Posypki owocowe PROSPONA
biszkopty

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Blat biszkoptowy – białka ubić z cukrem, dodać żółtka, mąkę, olej, delikatnie wymieszać. Wylać do tortownicy o średnicy 24 cm. Piec ok. 50 min.
Blat makowy – białka ubić z cukrem, dodać żółtka, Masę makową PROSPONA, proszek do pieczenia, delikatnie wymieszać. Wylać do tortownicy o średnicy 24 cm.
Piec ok. 30 min.
Krem jagodowy – masło i margarynę utrzeć z budyniem i cukrem pudrem, dodać Wsad jagodowy, alkohol, całość wymieszać. Wyłożyć na blat biszkoptowy,
przykryć blatem makowym.
Krem gruszkowy – żelatynę namoczyć w wodzie, podgrzać, dodać Wsad gruszkowy PROSPONA, wymieszać. Śmietanę ubić, delikatnie wymieszać z żelatyną,
delikatnie wyłożyć na blat makowy.
Dekoracja – tort obłożyć biszkoptami i udekorować Owocami kandyzowanymi PROSPONA oraz Posypkami owocowymi PROSPONA.
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oferty na czasie

Tz misiem
ort

CUKIERNICZA OFERTA DLA NAJMŁODSZYCH

Podejście do dziecka jak do
poważnego konsumenta wydaje
się co najmniej... niepoważne.
Tymczasem warto spojrzeć na
tę sprawę jak najbardziej serio.
W grę wchodzi ok. 1,2 mld zł
rocznie, tyle jest wart rynek,
wiadomo że musi się nim
podzielić wiele firm

TEKST:
Karolina
Podhajecka

N

ie od dziś w świecie reklamy i marketingu inwestuje się miliony w kampanie
skierowane do najmłodszych odbiorców.
Niejeden dorosły w obliczu kolorowych,
aromatycznych i wybornych w smaku
cukierniczych wypieków traci głowę i ulega pokusie.
Cóż dopiero dziecko, które rzadko traci energię i czas
na liczenie kalorii, chętnie za to oddaje się słodkiej
przyjemności? Doskonale wiedzą o tym właściciele
tych piekarni, cukierni i lodziarni, w których asortyment produktów dla dzieci jest szeroki i trafia w specyficzne potrzeby małych klientów.

POMYSŁOWE TORTY

Najbardziej imponujący jest z pewnością asortyment tortów dla dzieci. To prawdziwie kolorowy,
bajkowy świat, w którym każde dziecko znajdzie
wszystko, o czym skrycie marzy. – Dzieci jedzą ocza-
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mi, więc desery dla nich powinny przyciągać atrakcyjnym wyglądem – mówi Krzysztof Skucha, właściciel Cukierni pod Arkadami w Krakowie. – Ważny
jest również doskonały smak. W naszej cukierni produkujemy torty lekkie, których receptura opiera się
na musach, rezygnujemy też z tych składników, które
nie smakują dzieciom, np. margaryny. Oczywiście,
torty dla dzieci nie zawierają alkoholu. Asortyment
ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Powstają firmy profesjonalnie zajmujące się organizacją
imprez dla dzieci, ale również osoby prywatne składają wiele zamówień. I choć konkurencja skupia się
przede wszystkim na produktach dla dorosłych, my
inwestujemy także w ofertę dla dzieci. Staramy się
zrealizować każdy ich pomysł, jednocześnie dbając,
by wszystkie elementy tortu były jadalne, a nie stanowiły jedynie efektownej atrapy – dodaje Krzysztof
Skucha.
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FANTAZYJNE DESERY

Bogatą ofertą produktów dla dzieci mogą z reguły poszczycić się cukiernie i lodziarnie mające
w menu wachlarz deserów na bazie lodów i bitej
śmietany. – Desery lodowe i koktajle na maślance
i świeżych owocach to podstawa asortymentu dla
dzieci – zdradza Wojciech Kulejewski, kierownik
lodziarni Caramelito w Częstochowie. – Równie
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FOT. P. MROWIEC-MATEJA

Torty dla dzieci różni od tradycyjnych przede
wszystkim forma podania. Mamy tu do czynienia
z trzema podstawowymi trendami. Wyjątkowo efektowne, ale wymagające ogromnych nakładów czasu
i pracy są torty przestrzenne, dekorowane lukrem
plastycznym. Najczęściej spotykane motywy dla
dziewcząt to lalki i księżniczki, natomiast dla chłopców zarezerwowane są boiska, piłki, samochody czy
roboty.
Wśród wszystkich dzieci uznanie znajdują zwierzątka oraz bohaterowie bajek. W ostatnim czasie
bardzo popularne stały się tak zwane fototorty, w których centralne miejsce zajmuje zdjęcie jubilata albo
rysunek bajkowej postaci wydrukowany na jadalnym,
bezsmakowym papierze lub opłatku.
Alternatywę dla powyższych rozwiązań stanowi
ozdobienie tradycyjnego tortu za pomocą cukrowych
figurek zwierząt i postaci z bajek. Dziecko pasjonuje
się dinozaurami, a może jest zainteresowane Formułą 1? Fascynuje się przygodami Spidermana czy woli
opowieści o Kopciuszku i Śpiącej Królewnie? W świecie tortów wszystko jest możliwe. Dekoracje na tort
można wykonać we własnej pracowni cukierniczej – ze
wspomnianego lukru plastycznego, marcepana, barwników spożywczych, za pomocą wykrawaczek i wielu
innych akcesoriów do stylu angielskiego, ale można też
kupić gotowe dekoracje. Pozwoli to zaoszczędzić czas
i pieniądze, bo przecież czasochłonne dekoracje musieliby wykonać wykwalifikowani pracownicy. Na rynku
dostępnych jest mnóstwo ciekawych wzorów z lukru
plastycznego czy innych surowców skierowanych dla
dzieci. Począwszy od figurek niemowlaków zawiniętych w becik, które świetnie nadają się na torty z okazji
chrzcin, po figurki misiów, lalek, pszczółek, delikatne
motylki – wszystkie kolorowe, misternie przygotowane
i... idealne na dziecięcy tort.
Spełnienie marzeń dziecka leży na sercu każdego
rodzica, jest on w stanie sporo za taką słodką przyjemność zapłacić. Ceny bardziej wyszukanych tortów
mogą bowiem sięgać nawet kilkuset złotych.

DZIECKO

NIEDOCENIANY
KONSUMENT

Polskie dzieci z każdym
rokiem dostają i wydają
więcej – pomimo inflacji
i zastoju gospodarki
stale rośnie średnia
kwota kieszonkowego.
To sprawia, że
przeciętne dziecko
staje się na rynku
ważnym konsumentem.
Najdobitniej świadczą
o tym poniższe liczby:
2/3 polskich dzieci
w wieku 4–18 lat
otrzymuje co miesiąc
kieszonkowe,
160 mln zł – tyle
kieszonkowego dostają
w sumie polskie
nastolatki każdego
miesiąca,
56 zł – tyle średnio
wynosi miesięczna kwota
kieszonkowego,
61 proc. dzieci wydaje
kieszonkowe na słodycze
i przekąski,
86 proc. dzieci decyduje
lub współdecyduje
o tym, które słodycze
kupią ich rodzice.

ważne jest przystosowanie lokalu do potrzeb małych
klientów. Naszą lodziarnię zaopatrzyliśmy w krzesełka odpowiednie do wzrostu dzieci, desery podajemy
na specjalnej, kolorowej zastawie, potrawy w menu
wyeksponowaliśmy na wesołym, żółtym tle, a latem
na tarasie organizujemy plac zabaw. Lodziarnia to
doskonałe miejsce na rodzinne spotkania, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie. Dorośli wybierają
zwykle naleśniki, sałatki, kanapki oraz napoje ciepłe
i alkohole, natomiast dzieci zdecydowanie preferują
lody. Nasi pracownicy dokładają wszelkich starań,
aby produkty dla dzieci wyglądały wyjątkowo. Nawet
zwykła gałka lodów udekorowana posypką, lentilkami czy ciasteczkami potrafi wywołać uśmiech na twarzy dziecka – podsumowuje Wojciech Kulejewski.
Do deserowego kanonu należą pszczółki, motylki i pajacyki, często spotykane są również przysmaki w kształcie samochodu, statku lub samolotu. Jak
stworzyć takie małe cudo? Bardzo prosto – desery dla
dzieci pod względem receptury zazwyczaj nie różnią
się od produktów dla dorosłych. Podstawę stanowią
dwie lub trzy gałki lodów, bita śmietana, owoce (truskawki, ananas, banany, brzoskwinie), kolorowe polewy i dodatki (posypki, wiórki kokosowe, skórka
pomarańczy, wafle, ciasteczka i drażetki). Aby dodatkowo ułatwić sobie zadanie, warto zakupić kilka
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Fantazyjne dekoracje
tortów dla dzieci to już
niemal dziedzina sztuki.
Ta ze zdjęcia została
stworzona przez Molly
Eleonorę Coppini
– znaną cukierniczkę
specjalizująca się
w dekoracjach
w stylu angielskim
www.facebook.com/
molly.polly.molly

fantazyjnych naczyń do podawania deserów, zaprojektowanych z myślą o dzieciach. Producenci oferują
zestawy miseczek i sztućców z nadrukowanymi wizerunkami ulubionych dziecięcych bohaterów, a także w fantazyjnych kształtach, na przykład zwierząt,
roślin, samochodów. Sprzymierzeńcem będą również
wszelkie elementy dekoracyjne – słomki, parasolki,
czekoladowe ozdoby. Tak przygotowany deser wyceniony jest zazwyczaj na 9–13 zł.

SPRAWDZONE METODY

Na koniec kilka rad dla tych, którzy już wiedzą, że
warto poświęcić czas i energię na wprowadzenie do
asortymentu produktów dla dzieci. Przede wszystkim
dobrze jest oddziaływać na wszystkie zmysły małego klienta. Deser ma być smaczny, kolorowy i pięknie
pachnieć. Dobrym rozwiązaniem jest wyeksponowanie
w widocznym miejscu w cukierni czy lodziarni gotowych deserów lub przynajmniej ich zdjęć. Aby zdobyć
poparcie rodziców, należy przekonać ich, że oferowane
przysmaki są zdrowe i zawierają wiele cennych składników, niezbędnych dla prawidłowego rozwoju dziecka.
Tutaj w sukurs przychodzi odpowiednio zaprojektowane menu. Można stworzyć osobną kartę menu, specjalnie dla dzieci, ale można też kilka stron w głównej
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karcie poświęcić deserom dla najmłodszych. Te strony
powinny wyraźnie odróżniać się od tych z deserami dla
dorosłych. Powinny być kolorowe i dobrze eksponować
dziecięcy charakter deserów (np. poprzez dodanie motywów z dziecięcych bajek), których nazwy są równie
ważne jak kolory. Przy lodowym deserze przypominającym clowna można dodać kolorową grafikę z wizerunkiem cyrkowego artysty. Przy deserze pszczółce,
grafikę w żółto-czarne pasy. Do tego kolorowa, wyraźna czcionka i dziecięce menu gotowe!
Osobnego przemyślenia wymaga też kwestia ustalania cennika. Jeśli naszą ofertę kierujemy do rodzin
z małymi dziećmi, które słodki deser traktują jako
element wspólnego, weekendowego wyjścia do
miasta, możemy zaryzykować cenę powyżej 10 zł.
W przypadku, kiedy targetem są mali klienci, lepiej
zaproponować słodkie drobiazgi, na które stać będzie
dziecko wracające po lekcjach ze szkoły.
Ciastka z owocami, gofry z polewą, rurki ze śmietaną czy lody na gałki, których cena nie przekroczy
2–3 zł, to przekąski, na które przeciętne dziecko może
sobie od czasu do czasu pozwolić.
Do tego dochodzą coraz modniejsze mrożone
jogurty, które udekorować można zdrowymi, kolorowymi owocami lub mniej zdrowymi, ale niezwy-
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Wielkanocne drobiazgi

Smacznie i zdrowo

Zbliżająca się Wielkanoc to dla cukierni i piekarni
dobry moment, aby poszerzyć asortyment o kolejne produkty. W tym okresie dużą popularnością
cieszą się piaskowe lub drożdżowe
babki, bakaliowe keksy i kajmakowe mazurki oraz jabłeczniki i makowce. Cukrowe
kurczaczki, drożdżowe
baranki czy czekoladowe zajączki to
kolejne z przysmaków, które trafiają na sklepowe
półki. To właśnie
na nie z utęsknieniem oczekują
dzieci. Słodkie
figurki używane
do dekoracji wielkanocnego stołu
także stanowią nieodłączny
element
święconki. Warto zatem
zadbać, aby prezentowały się okazale i przyciągały
uwagę dzieci.

Żywienie dzieci to duże wyzwanie
i zarazem odpowiedzialność. Epidemia otyłości, cukrzycy i nadciśnienia
tętniczego wśród najmłodszych spowodowana niezdrowymi nawykami
żywieniowymi postępuje w szybkim
tempie. Dlatego warto proponować
dzieciom przekąski nie tylko smaczne, ale też zdrowe.

Asortyment przysmaków dla dzieci ogranicza się
zazwyczaj do tortów na specjalne okazje i wymyślnych deserów lodowych, tymczasem zapotrzebowanie na tego typu produkty jest duże. Warto więc
wyprzedzić na tym polu konkurencję i wprowadzić
do sprzedaży wypieki stworzone specjalnie z myślą
o najmłodszych. Ciastka drożdżowe w kształcie zwierzątek? Fantazyjnie ozdobione pączki? A może inne
słodkie przekąski, do których dołączymy naklejki do
zbierania lub chińskie wróżby? Wystarczy odrobina
wyobraźni i oryginalny pomysł, aby zjednać sobie zaufanie i sympatię małych klientów.
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DOBRA RADA
Dysponujesz w lokalu
wolną przestrzenią?
Zaaranżuj tam kącik
zabaw dla najmłodszych
klientów. Wystarczy mały
stolik, krzesełka, papier
rysunkowy i kredki, kilka
gier planszowych i zabawek.
Dzieci będą wniebowzięte!

reklama

kle atrakcyjnymi dla dzieci lentilkami, macaroones,
kolorowymi posypkami z „chrupiącej” czekolady
i innymi rzucającymi się w oczy przysmakami, które
przyciągną młodego klienta.
Warto w tym miejscu wspomnieć o zbliżającym
się Euro 2012. Nie tylko dorośli będą z zapartym
tchem śledzić zmagania mistrzów futbolu. Zawodami
równie intensywnie będą interesować się dzieci. Dla
nich w ofercie cukierni czy lodziarni może pojawić
się mnóstwo smakołyków udekorowanych w barwy
poszczególnych drużyn, warto też pomyśleć o nawiązującym do Euro 2012 programie lojalnościowym.

WSZYSCY, KTÓRZY BIORĄ SOBIE
DO SERCA DOBRO DZIECKA,
POWINNI PRZESTRZEGAĆ
PONIŻSZYCH ZASAD:
• pełnotłustą śmietanę w deserach zastąp lekkim jogurtem
– jest mniej kaloryczny,
• do dekoracji wykorzystuj pełnoziarniste, bogate w błonnik ciasteczka i wafle,
• dodawaj do deserów owoce
– stanowią niezastąpione źródło
witamin i mikroelementów,
• jako posypkę wykorzystaj orzechy, gdyż dostarczają wielu cennych witamin, minerałów i nienasyconych kwasów tłuszczowych,
niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania organizmu,
• desery na bazie lodów i bitej
śmietany udekoruj musem owocowym, zrezygnuj z polewy.
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Świat mediów społecznościowych przypomina średniowieczny targ.
Jest miejscem wymiany, w którym spotykają się ludzie, firmy,
grupy zainteresowań, by pobyć ze sobą i wymienić informacje.
I jak w przypadku starodawnego rynku miejskiego – trzeba tam być,
by nie wypaść z obiegu (informacji). Pytanie tylko brzmi – jak?

W i r t u a l n e
CZYLI JAK BYĆ NA FACEBOOKU?

W

irtualne media społecznościowe są
nierealne tylko z nazwy. Myli się
ten, kto uważa, że jeśli z nich nie korzysta, to jest nieobecny w świecie
tzw. social media. Większość firm,

marek i osób publicznych występuje na Facebooku,
Goldenline czy Twitterze, choć niekoniecznie z własnej woli. Po prostu użytkownicy tej alternatywnej
rzeczywistości wspominają swoich idoli czy ulubione produkty podczas rozmów ze znajomymi, a już z
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FACEBOOKU, POZWÓL BYĆ

prawdziwą rozkoszą komentują wpadki, jakie często
zdarzają się znanym. Stają się one źródłem rozrywki
internautów przez długie tygodnie od momentu zaistnienia. Prawda jest bowiem taka, że news, który w telewizji trwa tak długo, na ile pozwolą mu dziennikarze, w świecie wirtualnym żyje i mutuje do momentu,
aż całkowicie zaniknie zainteresowanie nim wśród
użytkowników internetu. Jeśli gag jest szczególnie
zabawny, bulwersujący lub łatwy do przeróbki, może
się okazać niemal nieśmiertelny. Niczym mit Chucka
Norrisa w kolejnych odsłonach słownych i graficznych dowcipów. Ale – nie mówmy może o Chucku
Norrisie, bo podobno jako jedyny człowiek na Ziemi
przeczytał cały internet. W dodatku dwa razy, więc
może być niezadowolony, gdy natknie się na ten tekst.
Narażam się więc na cios z półobrotu.

POZYTYWIZM WIELKIEJ POETKI WISŁOCKIEJ

Zanim przejdę do meritum, chciałabym sięgnąć
jeszcze po polski przykład z ostatnich kilku tygodni.
Otóż 1 lutego zmarła nasza najbardziej utytułowana
noblistka – Wisława Szymborska. Media natychmiast
zaroiły się od wielbicieli wierszy poetki – każdy czytał, wielbił i podziwiał. Okazało się np. że fanami
twórczości Szymborskiej było nadspodziewanie wielu
polityków. Niektórzy wyrazili żal po jej śmierci także w mediach społecznościowych. Niestety, ponieważ
nieszczery żal ma krótkie nogi, rozpaczający politycy
mieli problem – a to z nazwiskiem poetki, myląc Wisławę Szymborską, która wielką poetką była, z Michaliną Wisłocką, lekarką oraz seksuologiem, także wielkim zresztą, a to z pojęciami z dziedziny literatury, do
jednego worka wrzucając pozytywizm oraz optymizm
w dużych dawkach. Nazwisk owych polityków nie wymieniam, każdy zainteresowany bez problemu dotrze
do nich w… internecie.
Szkolne błędy polityków, w tym przypadku
ukazujące rysy na nieskazitelnym wizerunku osób
oczytanych i w świecie bywałych, zostały szeroko
obśmiane i wytknięte palcami użytkowników świata
wirtualnego – także Facebooka, którego uczestnicy
zagłosowali uniesionym w górę kciukiem „Lubiąc
to”. Zatem błąd niby drobny, ale jakie ma konsekwencje dla wizerunku! I nie ma znaczenia, że te akurat
błędy politycy popełnili w świecie wirtualnym. Gdyby wypowiedzieli je do kamery czy też radiowego
mikrofonu, efekt byłby podobny – za moment w sieci
pojawiłyby się nagrania audycji i zabawa miałaby taki
sam przebieg.
Dlaczego o tym piszę? Może po to, by przekonać
nieprzekonanych... albo dla rozrywki... W końcu plotki, a to właśnie nimi żył średniowieczny rynek i to nimi
także żyje świat social mediów, to główna rozrywka
użytkowników Facebooka, na którym „być” po prostu
wypada. Szczególnie, gdy prowadzi się biznes.
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Większość firm,
marek i osób
publicznych
występuje na
Facebooku,
Goldenline czy
Twitterze, choć
niekoniecznie
z własnej woli.
Po prostu
użytkownicy tej
alternatywnej
rzeczywistości
wspominają
swoich idoli
czy ulubione
produkty podczas
rozmów ze
znajomymi,
a już z prawdziwą
rozkoszą
komentują
wpadki, jakie
często zdarzają
się „znanym”

Facebook daje swoim użytkownikom kilka możliwości realizowania się wewnątrz niego. Podstawową
i wyjściową dla pozostałych jest profil osoby. Ponieważ
sam Facebook pomyślany został jako miejsce kontaktu znajomych oraz portal wymiany informacji, profil
osoby to aplikacja, bez której nie można funkcjonować
w tym świecie. Należy go utworzyć w momencie
tworzenia konta w serwisie. System sam zapyta nas
o potrzebne dane. Oczywiście, nie musimy ani udzielać mu zbyt wielu informacji, ani też nikt nie zmusi nas
do prawdomówności. Możemy rzecz jasna podać fałszywe imię, nazwisko, datę urodzenia etc., jednak sam
serwis jest tak pomyślany, że nasze kłamstwa mogą zostać szybko obnażone, np. logując się pod fałszywym
imieniem i nazwiskiem, nie będziemy wiarygodni
w oczach osób, które znamy w świecie realnym.
Użytkownik prywatnego profilu może:
• zakładać strony i grupy i administrować nimi,
• korzystać z czatu (prywatne rozmowy z innymi
osobami na FB),
• posiadać krótki adres (coś w rodzaju adresu strony WWW np. Facebook.com/mariolacomapiwneoczy),
• korzystać z aplikacji umieszczanych przez innych
użytkowników (ankiety, aplikacje konkursowe,
quizy etc.),
• dołączać do grup,
• „Lubić to”,
• mieć znajomych i dyskutować z nimi,
• umieszczać posty, zdjęcia, filmy, linki.
Użytkownik prywatnego profilu NIE może:
• działać jako firma lub instytucja (to sprzeczne
z regulaminem FB dostępnym na stronie:
www.facebook.com/legal/terms),
• mieć więcej niż 5 tys. znajomych,
• mieć wielu administratorów,
• dodawać zakładki i aplikacje,
• nie może sprawdzać statystyk odwiedzalności
i popularności swojego konta i swoich wpisów.
Posiadając profil osoby (czyli de facto będąc
uczestnikiem świata Facebooka), można zacząć działać jako firma lub marka. Mamy do wyboru Grupę
oraz Stronę.
Grupa – z założenia przypomina grupę przyjaciół
lub forum w realnym świecie. Grupa może łączyć ludzi o określonych zainteresowaniach, możemy tu również ustawić zasady dostępu (dostępna dla wszystkich
lub wybranych oraz tajne – takie, do których dostać
się można tylko za zaproszeniem). Grupy stanowią
odpowiednik internetowego forum na Facebooku.
Podstawowe cechy Grupy:
• ta forma istnienia jest ofertą dla firm, instytucji,
marek itd.,
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może mieć kilku administratorów, przy czym
wpisy administratora są widoczne jako wpisy osoby, czyli jeśli powstaje Grupa założona
i administrowana przez Adama Kowalskiego, to
właśnie Adam Kowalski widnieje jako autor wpisów/postów,
• grupa ma członków, nie zaś znajomych,
• Grupa może być otwarta dla każdego, ale może
być też zamknięta – to administrator zaprasza
członków i ogranicza dostęp (ale uwaga – tylko
do pułapu 5 tys. członków, potem traci kontrolę
nad Grupą),
• przewaga Grupy nad Stroną jest taka, że Grupa
może do członków wysłać mailing, zaś Strona do
fanów nie,
• minusem Grupy w stosunku do Strony jest fakt,
że Grupa nie może dodawać aplikacji, administrator nie ma także dostępu do statystyk.
Wydawałoby się, że nie ma większej różnicy, bo
obie opcje mają podobne funkcje. Jednak Grupy po
osiągnięciu pułapu 5 tys. członków zaczynają żyć
własnym życiem. W praktyce oznacza to, że administrator traci zdolność zarządzania swoją Grupą
i publikowania na Tablicy. Kolejny aspekt dyskredytujący Grupę jest taki, że jeśli chcemy zachować anonimowość, to tylko Strona ją nam gwarantuje, gdyż
nie trzeba ujawniać osób, które nią administrują.
Grupa zawsze przypisana jest do konkretnego użytkownika, a informacja ta dostępna jest dla wszystkich
członków społeczności.
Podobnie wygląda sprawa z aktualizacjami. Administrator w Grupie może wysyłać do jej członków
wiadomości, ale wyłącznie do poziomu 5 tys. członków, natomiast administrator Strony nie ma takiej
możliwości – może on aktualizować treści pojawiające się na Tablicy, ale za to nie jest obciążony żadnym
limitem.
Grupy dają jednak dużo większą kontrolę nad jej
członkami. Można ograniczyć dostęp lub wręcz stworzyć zamkniętą społeczność. Strony dają taką możliwość w bardzo ograniczonym zakresie, uwzględniającym wyłącznie lokalizację i wiek użytkowników.
Koronnym argumentem przemawiającym na rzecz
Strony jest fakt, że za jej pośrednictwem można używać aplikacji. Grupa w żadnym wypadku nie daje takiej możliwości. Za to obie opcje pozwalają tworzyć
wydarzenia i informować o tym fanów lub członków
społeczności.
Reasumując, Grupy są dobrym rozwiązaniem
dla osób chcących zorganizować jakąś zamkniętą
społeczność, skupioną wokół mniejszych spraw.
Natomiast jeśli chodzi o firmy, marki, znane osoby, w ich przypadku zdecydowanie lepiej sprawdza
się Strona, gdyż daje lepsze możliwości interakcji
z fanami.
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Strona z założenia służy
do komunikacji na linii:
firma (marka, znana osoba) – klient (fan).
TO BARDZO DOBRY I SKUTECZNY
SPOSÓB NA BUDOWANIE
SPOŁECZNOŚCI,
gdyż Strony umożliwiają pełną interakcję
z użytkownikami Facebooka
NA STRONIE

Strona z założenia służy do komunikacji na linii:
firma (marka, znana osoba) – klient (fan). To bardzo
dobry i skuteczny sposób na budowanie społeczności,
gdyż Strony umożliwiają pełną interakcję z użytkownikami Facebooka. Dodatkowo osoby, które lubią jakąś Stronę, mogą polecać ją swoim znajomym, dzięki
czemu przekaz płynie dalej. Ponadto, kiedy tylko klikamy „Lubię to” na jakimś Fan page’u, informacja
o tym automatycznie wyskakuje na naszej Tablicy,
dzięki czemu wszyscy mogą dowiedzieć się, co nas
interesuje. Takie same informacje znajdują się w zakładce „Info”.
Co może Strona:
• jest legalna dla firm,
• zbiera fanów,
• może mieć krótki adres np. Facebook.com/piekarniapodaniolem,
• może mieć wielu administratorów,
• dodaje aplikacje, zakładki,
• ma dostęp do statystyk popularności wpisów,
• nie ogranicza jej limit fanów,
• może się reklamować,
• wpisy administratora na Stronie widoczne są jako
wpisy Strony (zawsze dodatkowo teraz administrator może się przełączać i na innych stronach
występować jako Strona, nie jako osoba, choć
w ograniczonym stopniu).
Strona NIE może:
• wysłać mailingu,
• uczestniczyć w czatach, aplikacjach, quizach innych użytkowników Facebooka,
• generalnie występować jako osoba, np. dokonywać wpisów pod postami innych użytkowników,
albo tylko w ograniczonym stopniu.

SUMMA SUMMARUM

Aby zaistnieć na Facebooku, oczywiście trzeba
znać formy istnienia. Reprezentując firmę lub markę,
przeważnie decydujemy się występować jako Strona.
Bardzo dobrze, to najuczciwsze (a pamiętajmy, że
nieuczciwości Facebook wychwyci). Jednak forma
to jeszcze za mało. Świat wirtualny żyje informacją.
My, jako administratorzy profili i stron na Facebooku
musimy mu ją dostarczyć. O tym, co i jak umieszczać
w sieci, napiszę przy następnym spotkaniu.
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konkurs

z Facebooka
WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE

Magazyn „W Piekarni, W Cukierni” ogłasza wielki konkurs na najciekawszy
firmowy profil na Facebooku. Zapraszamy do udziału piekarnie, cukiernie,
ciastkarnie, lodziarnie i kawiarnie. Wśród jurorów – fachowcy i eksperci
od kampanii promocyjnych i mediów społecznościowych. Finał konkursu
podczas Targów Polagra-Tech. Dla najlepszych atrakcyjne nagrody!

P

isaliśmy o nich już niejednokrotnie.
Są potęgą, mogą służyć reklamie,
świetnej nowoczesnej promocji,
ale mogą też zaszkodzić. Są wszędzie,
są dostępne, mają miliony użytkowników
i zwolenników, sporo przeciwników. Social media – media społecznościowe.
Już dziś na Facebooku jest kilkaset
profili piekarni i cukierni, drugie tyle kawiarni i lodziarni. Promują się, informują,
a klienci są na bieżąco z nowościami i wydarzeniami związanymi z ich ulubionym
lokalem. Akcji odpowiada niemal natychmiastowa reakcja.
Promocja i reklama lokalu to nie jedyny obszar aktywności w social mediach.
Inny wymiar stanowi budowanie relacji
klientów lokalu między sobą. Bo cukiernie
i piekarnie przestają być wyłącznie miejscami sprzedaży produktów. Coraz częściej
stają się przestrzenią dla spotkań hobbystów i pasjonatów, miejscami wieczorków
poetyckich i muzycznych, minigaleriami
sztuki. Wokół nich powstają grupy towarzyskie i środowiskowe. Dzięki internetowi
to, co dzieje się w zaprzyjaźnionym lokalu, można śledzić na bieżąco z własnego
domu czy będąc na zagranicznym wyjeździe. Do ulubionego lokalu można wpaść
o każdej porze, nawet gdy jest zamknięty,
i zostawić informację, komentarz, link do
interesującej wiadomości.
Od samego początku czasopismo
„W Piekarni, W Cukierni” kibicuje nowym
trendom, nowoczesnemu marketingowi
i aktywnym firmom, które podążają
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z duchem czasu. Informujemy o nowych
możliwościach i pokazujemy, jak je praktycznie zastosować. Zachęcamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami.
Zapraszamy do konkursu na najciekawszy, najatrakcyjniejszy, najbardziej funkcjonalny profil na Facebooku.
Jak wziąć udział w konkursie? Wystarczy
przesłać link do proﬁlu na adres redakcja@wpiekarni.pl. Do końca sierpnia br.
będziemy przyjmować zgłoszenia. Podsumowanie konkursu nastąpi we wrześniu,
a ogłoszenie wyników – podczas Targów
Polagra-Tech w Poznaniu.

W kolejnych numerach będziemy
prezentować możliwości social mediów
w kontekście potrzeb cukierni, lodziarni,
kawiarni czy piekarni. Dlatego już teraz
zapraszamy do regularnej lektury magazynu „W Piekarni, W Cukierni”
Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz fachowe konsultacje dotyczące
promocji reklamy na Facebooku. Onepress
ufundowało nagrody książkowe – pozycje „Zakamarki marki. Rzeczy o których
mogłeś nie wiedzieć, zapomnieć lub pominąć podczas budowania swojej marki”
oraz „GRYWALIZACJA. Jak zastosować
mechanizmy gier w działaniach marketingowych” autorstwa Pawła Tkaczyka poprowadzą każdego przez nie taki skomplikowany świat brandingu.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzania i współtworzenia, pisania i udzielania się na naszym profilu społecznościowym na Facebooku.

Patroni konkursu
Onepress – książki klasy business
Pod tą marką wydawnictwo
Helion publikuje poradniki
biznesowe i książki ekonomiczne. Zawsze praktyczne,
bez akademickich wywodów i lania wody. Poradniki Onepress od lat cieszą się
uznaniem ludzi aktywnych zawodowo. Pod tą marką
publikują świetni polscy trenerzy i praktycy biznesu, a
także autorzy zagraniczni, tacy jak David Allen, Kevin
Hogan, Joe Vitale, Richard Bandler czy Seth Godin.
www.onepress.pl, www.facebook.com/OnepressPL
Lubię to – Social Media Agency
Lubię to jest niezależną agencją
specjalizującą się w obszarze social
media. Korzystając z siły mediów
społecznościowych,
agencja
kreuje kompletne, angażujące
doświadczenia interaktywne. Misją
Lubię to jest budowanie autentycznych i zaangażowanych relacji
pomiędzy markami a ich fanami. Do grona klientów
Lubię to należą między innymi: NIVEA, Starbucks, Pizza
Hut, KFC, Sobieski, Big Star, PAYBACK, FLO.
www.lubietoagencja.pl, www.facebook.com/lubietoagencja
MIDEA

Od dziesięciu lat pomaga Klientom w budowaniu
silnych marek. Pracujemy zarówno z dużymi klientami, takimi jak Agora czy Grupa Allegro, jak i z małymi
firmami, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę
na rynku i chcą się upewnić, że nie zginą w morzu
konkurencji. Dzięki profesjonalnie opracowanemu
logo, identyfikacji wizualnej czy strategii komunikacji
marki nasi Klienci mają pewność, że firma jest pod
dobrą opieką wizerunkową, mogą się więc zająć
rozwijaniem biznesu. Założycielem MIDEA jest Paweł
Tkaczyk, autor m.in. książki „Zakamarki marki”, która
opowiada o budowaniu wizerunku i silnej marki.
Na liście bestsellerów OnePress książka okupowała
pierwsze miejsce przez wiele miesięcy po premierze.
www.midea.pl, www.facebook.com/mideapl
Pełny regulamin konkursu dostępny jest na
www.wpiekarni.pl
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Barista

MUSI DAĆ SIĘ LUBIĆ

Od porcelanowego młynka na ścianie do kawowego konesera. O definicji
doskonałej kawy oraz o tym, jak barista może zaskoczyć jury podczas
zawodów, z Tomaszem Obracajem, założycielem firmy Apro-Trade,
ambasadorem SCAE, wieloletnim jurorem i organizatorem Mistrzostw Polski
Baristów, rozmawiał Piotr Kowalski

Kawa raz!

Piotr Kowalski: Czy pamięta Pan swój pierwszy łyk
kawy?
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Tomasz Obracaj: Zaskoczę Pana, ale doskonale
pamiętam, choć byłem wtedy bardzo młody. Smakowała wyśmienicie. Kawa od zawsze była bardzo ważna w moim domu, bo mama była jej wielką fanką.
Pamiętam, że w kuchni mieliśmy wiszący na ścianie
młynek do kawy, który miał porcelanową górę, tam
się sypało ziarna, kręciło korbą, a zmielona kawa
leciała do szklanego zbiorniczka. To właśnie mama
po raz pierwszy dała mi spróbować kawy. Ona też
nauczyła mnie, że najlepsza kawa to kawa ziarnista,
świeżo mielona. Nigdy nie zapomnę tego aromatu zaparzonej kawy, który unosił się w całym domu.
A pamięta Pan pierwszy łyk naprawdę dobrej jakościowo kawy?

Tak. Gdy byłem nastolatkiem, pojechałem na krótkie wakacje na Węgry. Tam miałem okazję delektować się kawą, która parzona była w tzw. włoskim
stylu w urządzeniu moka (Bialetti), przez co jej smak
był bardzo wyrazisty i mocny. Pamiętam, że smakowała mi tak bardzo, że wypiłem kilka filiżanek, przez
co cały dzień byłem strasznie nakręcony. Wtedy też
po raz pierwszy uświadomiłem sobie, że kawa może
wygenerować aż tak wielką dawkę energii. Ważne dla
mnie były też kolejne wakacje, we Włoszech. Tam z
kolei przekonałem się, jak ważna jest atmosfera podczas picia kawy. Że filiżanka kawy całkowicie inaczej

smakuje, gdy pijemy ją z przyjaciółmi, we włoskiej
kawiarni, gdy morskie powietrze muska twarz, a słońce iskrzy nad falującym morzem. Że takie elementy
jak sposób przyrządzenia, otoczenie czy towarzystwo
mogą sprawić, że nawet przeciętna jakościowo kawa
może smakować wyśmienicie.
Nie ukrywa Pan, że kawa jest obecna w Pana życiu
praktycznie od zawsze. Zastanawiam się więc, na
ile to Pan zdecydował, że będzie ona Pana sposobem na życie, a na ile to kawa wybrała Pana?

Myślę, że faktycznie zamiłowanie do kawy odziedziczyłem niejako po mamie. Pamiętam, że gdy jechaliśmy z mamą do Warszawy z podmiejskiego Michalina, zawsze po drodze zatrzymywaliśmy się w jej
trzech ulubionych kawiarniach. A jak kawa stała się
moim sposobem na życie? To był przypadek. W 1979
r. wyjechałem do Wielkiej Brytanii. Tam zacząłem
pracę w firmie zajmującej się towarami kolonialnymi,
bo tak się wtedy nazywało kauczuk, kakao i kawę.
Najpierw w dziale kauczuku, a po roku zostałem
przeniesiony do działu kawy. Postanowiłem nieco zagłębić się w temat, zacząłem się interesować kawą,
odkrywać kolejne jej sekrety i tak już zostało.
Do dziś kawa ciągle mnie zaskakuje. Każde miejsce na świecie ma swój mały kawowy sekret, jakąś
tradycję. Na południu mówimy o kawach skoncentrowanych i krótkich, klimat jest tam gorący i nikt nie
potrzebuje się rozgrzewać, chodzi bardziej o moc,
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aromat i smak. W Skandynawii, gdzie dni są krótkie,
a klimat ostrzejszy, piją kawy więcej, głównie z filtra
i w kubku o dużej pojemności, ona rozgrzewa i dodaje energii.
W swojej ponadtrzydziestoletniej karierze w przemyśle kawowym miałem okazję odwiedzić wiele
plantacji na świecie i liczne palarnie kawy w Europie
– od specjalistycznych, po największe, przemysłowe.
Wielokrotnie spotykałem się z bardziej precyzyjnym
wyborem surowca, czyli selekcją ziaren, które jakością przewyższały inne. To było dla mnie zaskakujące
doświadczenie. Wraz z przyjaciółmi postanowiliśmy
więc zwrócić innym uwagę na to, że kawa kawie nierówna. Że kawa też może być wybitna. Tak narodził
się pomysł na Speciality Coffee Association of Europe (SCAE). Tylko od początku mieliśmy dylemat:
jak zdefiniować dobrą jakościowo kawę, tak żeby
nikogo nie obrazić. Najbliższym opisem dla tego, co
robimy, było poszukiwanie kawy „speciality”, czyli
takiej, która swoim aromatem i smakiem wyróżnia
się wśród ogólnodostępnej. Obecnie, jako Apro-Trade, właśnie taką kawę importujemy.
Czy po tylu latach odkrywania kawy paradoksalnie
nie jest tak, że dostrzega Pan coraz mniej różnic?

W kawie uwielbiam to, że daje mnóstwo możliwości. Można zmieniać gatunki, bawić się sposobami
przyrządzania, i za każdym razem otrzymamy coś
nowego. Niekoniecznie lepszego, ale nowego. W ten
sposób uczymy się nowego, poznajemy, próbujemy,
mamy skalę porównawczą. To więc się nie zmieniło.
Jednak na pewno jestem bardziej wymagający, żeby
nie powiedzieć wręcz – czepliwy. Ale chciałbym, aby
Polacy też stali się bardziej wymagający. Abyśmy
postępowali z kawą jak z winem. Gdy w restauracji
dostajemy wino wcześniej odkorkowane, zwietrzałe,
to nie mamy oporów, by je odstawić i poprosić o następną butelkę. Do kawy wciąż w wielu miejscach,
głównie restauracjach, jest za mało szacunku. Czasami dostaniemy paskudną, wypijamy bez słowa,
a przecież nie powinniśmy jej akceptować i płacić tylko poprosić o dobrą i poprawnie przygotowaną kawę.
Może to siedzi w nas jako pamiątka z przeszłości.
Pamiętam, że jeszcze kilka lat temu „kawa” byłoaogólną nazwą. Nie zwracało się uwagę na gatunek czy markę. Miała być sypana, zalana wrzątkiem i... kopać.

To prawda. Jeszcze do roku 1989, a więc w starym systemie, w Polsce była właściwie tylko jedna firma, która sprowadzała kawę. Nazywała się
Agros, importowała kawę dobrą gatunkowo, ale
drogą. Kawa była wtedy traktowana jako używka
specjalna, podawana bez mleka czy innych dodatków, królowała głównie arabica. Po zmianie sys-
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temu również na światowym rynku kawy zmienił
się układ sił. Rozpadł się układ ICA (International
Coffee Agreement), w którym grupa producentów
i konsumentów ustalała ceny kawy na świecie. Po
uwolnieniu rynku w Polsce pojawiło się wiele prywatnych palarni kawy oraz importerów kawy palonej. Z powodu galopującej inflacji i zubożenia Polaków zaczęły się więc u nas pojawiać tańsze gatunki
i upowszechniła się właśnie taka kawa, o jakiej Pan
mówi. Na szczęście, obecnie zmieniają się u nas
przyzwyczajenia. Polacy coraz częściej rezygnują
z „zalewajek” na rzecz french-press, moka, filtrów.
W coraz większej liczbie domów i biur pojawiają się
też ekspresy. Jako naród zauważamy różnice, rośnie
sprzedaż kawy ziarnistej – również tej wysokogatunkowej.

Kawa raz!

Skoro zwracamy większą uwagę na jakość, to dlaczego – jak Pan wspomniał – zgadzamy się na
kompromisy?

70

W kawiarniach jesteśmy wybredni, a i one są
na coraz wyższym poziomie. Coraz więcej z nich
zwraca uwagę na gatunek kawy, inwestuje w sprzęt,
edukację pracowników, więc nie jest źle. Naszą
bolączką są jednak „niekawiarnie” – restauracje,
a zwłaszcza te przyhotelowe, w których podaje się
tzw. kawy śniadaniowe. Niektórzy dają ją za darmo,
więc wychodzą z założenia, że może być byle jaka.
Często w restauracji spotykam się z sytuacją, że dostaję świetną przystawkę, superdanie, rewelacyjny
deser, a na koniec proszę o kawę i... czar pryska.
Nie najlepsza kawa rujnuje opinię o posiłku, pozostawiając niesmak. Restauratorzy wychodzą z założenia, że to posiłek jest najważniejszy, a kawa – to
tylko dodatek. A to wielka szkoda!
Kim jest polski klient kawiarni? Na co zwraca uwagę? Wspomniał Pan, że na jakość, ale zapewne nie
tylko… Smak? Sposób podania? Obsługa?

Wie Pan, to jest bardziej złożone, niż mogłoby się
wydawać. Generalnie konsumentów można podzielić
na dwie grupy. Pierwsza z nich w kawiarni szuka…
czegoś światowego. Potwierdzenia podążania z duchem czasu, bycia modnym, przynależności do mocnej grupy społecznej. To właśnie oni odpowiadają za
rosnącą popularność sieci kawiarni. Im wystarczy
obecność w danym miejscu. Ale są też i tacy, którzy
nie patrzą na logo na kubku, a po prostu szukają wyjątkowego smaku, aromatu, atmosfery. Reprezentanci
tej grupy są bardziej wybredni i oczekują jakości. Oni
nie idą do kawiarni, idą na kawę.
Od kilku lat obecność kawiarni sieciowych, a dokładniej pracujących w nich baristów, da się zauważyć także podczas Olimpiady Kawy, czyli Mi-

TAKIE ELEMENTY
JAK SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA,
OTOCZENIE
CZY TOWARZYSTWO
MOGĄ SPRAWIĆ,
ŻE NAWET PRZECIĘTNA
JAKOŚCIOWO KAWA
MOŻE SMAKOWAĆ
WYŚMIENICIE
strzostw Polski Sieci Kawowych. Skąd pomysł na
taką inicjatywę?

Olimpiada Kawy ma mocny związek z Mistrzostwami Polski Baristów. Zawody te odbywają się już
od ponad 10 lat. Z czasem powstała pewna grupa baristów, którzy każdego roku zajmują czołowe miejsca. Z tego powodu wielu młodych baristów rezygnowało z udziału w mistrzostwach, mówiąc „A gdzie
mi tam do nich. Od tylu lat wygrywają – nie mam
szans”. Wymyśliłem więc Olimpiadę Kawy, czyli
mistrzostwa, w których udział mogą wziąć ci, którzy wcześniej nie brali udziału w innych zawodach.
W ten sposób zapewniamy im rywalizację na równym poziomie. Bo faktycznie, trudno nowicjuszowi
konkurować z kimś, kto na mistrzostwach jest po raz
kolejny – ma nie tylko doświadczenie, ale i jest obyty
z kamerami, z jury, z całą otoczką zawodów, nie zjada go trema. Dzięki olimpiadzie młodzi bariści mogą
się oswoić z kamerami, sędziami, aby w przyszłości
zmierzyć się z dotychczasowymi mistrzami jak równy
z równym. Przykładem mogą być choćby zwycięzcy
Olimpiady Kawy 2010 z coffeeheaven, którzy następnie wzięli udział w Mistrzostwach Polski Baristów
i znaleźli się w finale. Aczkolwiek trzeba tu zaznaczyć, że nie wszystkie kawiarnie sieciowe biorą udział
w tego typu zawodach ze względów wizerunkowych.
Obawiają się, że jeśli ich zawodnicy nie wypadną
dobrze, będzie to świadczyło o poziomie całej sieci,
a to przecież nie jest prawdą.
Rozmawiając z baristami, często słyszę, że z roku na
rok start w mistrzostwach jest dla nich coraz trudniejszy, bo po tylu latach coraz trudniej zaskoczyć
czymś jury.

Bo to prawda (śmiech). Ale podczas mistrzostw
nie chodzi wyłącznie o to, by zaskoczyć. Owszem,
element techniki jest bardzo ważny, bo musi być doprowadzona wręcz do perfekcji; w powiązaniu z wybitnym aromatem i smakiem przygotowanej kawy.
Ważne jest też pokazanie, że nie jest się wyłącznie,
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przepraszam za określenie, maszynką do robienia
kawy. Liczy się świadomość zawodu – to, co barista
wie na temat kawy, dlaczego wybrał taką, a nie inną.
Jako sędzia zwracam też uwagę na osobowość. Ale
ważna jest też taka z pozoru banalna cecha jak sympatia. Baristę musi dać się lubić. Jeśli będzie osoba,
która zrobi rewelacyjną kawę, ale nie będzie umiała
mi jej sprzedać, nie będzie uśmiechnięta, kontaktowa,
nie zrobi na mnie specjalnego wrażenia. Osobowość
powinna być pociągająca, choć nie wiem, czy to dobre określenie.

FOT. © FOOD-PICTURES - FOTOLIA.COM

Pamięta Pan taką sytuację, że barista wygrał, choć
technicznie nie był najlepszy, ale właśnie zaskoczył
bądź miał „pociągającą osobowość”?

Oczywiście. Punktacja sędziowska jest bardzo
skomplikowana. Może być tak, że komuś nie wyjdzie
w jednej części, ale w innych będzie na tyle dobry,
że i tak wygra. Był taki przypadek, że zawodnik był
tak bardzo zdenerwowany, że nie dał do drinka…
kawy, czyli podstawowego składnika. Ale okazało
się, że w pozostałych klasyfikacjach miał tak dużą
liczbę punktów, że i tak zajął trzecie miejsce. Choć
oczywiście, gdyby nie to, zdecydowanie wygrałyby
wtedy mistrzostwa. Zdarzają się różne niespodzianki.
Kiedyś podczas Mistrzostw Latte Art ktoś narysował
w filiżance rozetę – nic nadzwyczajnego. Ale zrobił
to... za plecami. Sprytny sposób. To fajny element dla
sprzedawcy. Jeśli ktoś poprosi w kawiarni o latte i zobaczy, że ktoś je przyrządza w widowiskowy sposób,
to na pewno będzie to atrakcja. Zapewne taki barista
sprawi, że klienci będą chętnie przychodzić do danej
kawiarni.
Wydaje mi się, że z czasem również Wy, jako jury,
nabraliście większego dystansu. Przepisy i wymagania nie są już tak restrykcyjne jak kiedyś.

Oczywiście, my się wszyscy uczymy. Na początku
wychodziliśmy z założenia, że musimy zachowywać
podstawowe zasady przygotowywania napoju we
włoskim stylu: gramatura kawy: 7–8 g na filiżankę,
z czego otrzymujemy 25–35 ml naparu, etc. Chodziło
o edukację, bo jeśli laik zacznie przygotowywać kawę
i zachowa te standardy, to w 20–30 s zaparzy w miarę
dobrą kawę. Chodziło o zbudowanie fundamentów.
Dziś te zasady są doskonale znane, ale też podejście
się zmieniło – dziś najważniejszy jest efekt. Czas zaparzania może być krótszy albo dłuższy, kawy mniej
lub więcej, a gotowy produkt cały czas będzie dobry.
Musieliśmy się zmienić, bo przecież nie możemy powiedzieć komuś, kto przygotował filiżankę wspaniałego espresso, że go wyeliminujemy, bo czas parzenia
był za krótki. Najważniejszy jest efekt, czyli to, co
mamy w filiżance. Bo finalnie głównie to interesuje
klienta.
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OD POCZĄTKU MIELIŚMY DYLEMAT:
JAK ZDEFINIOWAĆ DOBRĄ JAKOŚCIOWO
KAWĘ, TAK ŻEBY NIE NIKOGO NIE OBRAZIĆ.
NAJBLIŻSZYM OPISEM DLA TEGO, CO ROBIMY,
BYŁO POSZUKIWANIE KAWY „SPECIALITY”,
CZYLI TAKIEJ, KTÓRA SWOIM AROMATEM
I SMAKIEM WYRÓŻNIA SIĘ WŚRÓD
OGÓLNIE DOSTĘPNEJ
71

Cupping

W POSZUKIWANIU

Kawa raz!

SMAKU
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Każdy rodzaj ziaren kawy z poszczególnych plantacji ma specyficzne
cechy zarówno pod względem wyglądu i jakości, jak też, co najważniejsze
dla konsumentów, walorów smakowo-aromatycznych
TEKST: Jan Szymański

N

a plantacjach kawowych podczas całego
procesu wegetacji krzewów trwa wytężona
praca plantatorów nad podnoszeniem jakości i wydajności zbiorów. Tam, gdzie jest to
dopuszczalne, czyli na plantacjach niepodlegających certyfikacji jako uprawy naturalne biologicznie (certyfikat „bio”), trzeba chronić uprawy
przed szkodnikami i nawozić plantacje za pomocą
środków chemicznych. Procesy te nie mogą przekroczyć pewnych dopuszczalnych granic, ponieważ
może to mieć negatywny wpływ na jakość ziaren.
Ich smak i aromat nie może ucierpieć z powodu
niekorzystnych warunków uprawy. Bo cena ziaren
zależy nie tylko od ich rozmiaru czy braku wad, ale
głównie od walorów smakowych, które określają
zastosowanie ziaren do poszczególnych sposobów
zaparzania.
A paleta smaków i aromatów jest bardzo bogata.
Międzynarodowa Organizacja Kawy wymienia 18
podstawowych naturalnych aromatów możliwych do
wykrycia w kawie po jej zaparzeniu. Są to wyczuwalne odcienie zapachowe odpowiedzialne za końcowy
profil smakowo-zapachowy ziaren z poszczególnych
zbiorów. Mogą to być zarówno zapachy przyjemne,
jak i te odrzucające, spowodowane wadami, chorobami czy złą obróbką ziarna.

Próba ognia

Dobre plantacje, dbające o wysoką jakość swoich
ziaren, sprawdzają ich walory smakowe tuż po zbiorach we własnych laboratoriach. Co ciekawe, pierwsze testy smakowe przeprowadza się na zmielonej
kawie zalanej po prostu wrzątkiem. Odpowiednio
wyselekcjonowani i wyszkoleni testerzy oceniają jednocześnie kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt próbek
kawy. Bardzo ważne jest również staranne przygotowanie warsztatu testera. Ziarna muszą być idealnie
równo zważone w każdej porcji, wszystkie naczynia
jednakowe, czas zaparzania odmierzany stoperem,
a dla poprawnej oceny smakowej kiper powinien
mieć możliwość przepłukiwania ust wodą, a nawet
zjedzenia jakichś przekąsek, jeżeli liczba próbek jest
duża i odbywa się w kilku etapach.
W pierwszej części procesu kontroli jakości praży się ziarna z różnych partii zbiorów w miniaturowych palarkach i poddaje się je wstępnej analizie.
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Najpierw ocenia się wygląd ziaren, ich równomierną barwę i ewentualne uszkodzenia spowodowane
wypalaniem. Kolejne oceny nadaje się w każdej
fazie zaparzania i testowania smaku. Pierwszym
elementem jest aromat kawy w trakcie mielenia ziaren. Grubość mielenia powinna odpowiadać metodzie zaparzania, więc w tym przypadku tak jak dla
metody przelewowej. W trakcie mielenia będzie już
można rozpoznać pewne wady ziaren, np. spleśniałe
czy źle prażone. Młynek powinien być czyszczony
przed każdą kolejną próbką.
Ocena każdego elementu testu powinna zostać
zanotowana na specjalnie przygotowanych formularzach. Może to być ocena punktowa lub słowna. Zdarza się, że formularze przygotowuje się specjalnie dla
danej plantacji, palarni czy cuppingu. Przy stosowaniu skali liczbowej najczęściej używa się 10-punktowej. Niepisaną zasadą jest, że nawet kawy wysokiej
jakości wyjątkowo mogą otrzymać 10, ale też prawie
nigdy mniej niż 5 pkt.

Próba wody

Gdy dokładnie odmierzona porcja kawy została
zmielona, umiejętnie zalewa się ją przegotowaną
wodą, tak aby całość fusów została zanurzona. Woda
nie może być wrząca, powinna mieć temperaturę
powyżej 90°C. Często podaje się nawet odpowiedni
czas, jaki powinien upłynąć od momentu zagotowania do zalania kawy (według różnych źródel – od 25
do 45 s). Kolejnym ważnym warunkiem poprawnej
degustacji jest równa ilość wody, którą zalewa się
poszczególne próbki. Gdy kawa będzie się zaparzać
przez 2–3 min, tester przystępuje do pierwszej oceny
jej zapachu. Wszystkie wstępne elementy degustacji
mogą być zawarte w formularzu oceny, ale nie muszą się tam znaleźć. Najważniejsze oceny następują
dopiero w momencie zalania kawy wodą.
Gdy kawa się już zaparzy, tester odsuwa łyżeczką
fusy znajdujące się na wierzchu, miesza zawartość
i wącha ją. Próbuje odnaleźć odpowiednie opisy dotyczące swoich spostrzeżeń i je zapisuje. Kiedy fusy
osiądą na dnie filiżanki, nabiera napar na łyżeczkę
i siorbie go. Dla niewtajemniczonych cupping może
być z tego powodu dziwnie odbierany. Często wielu degustatorów pochylających się nad filiżankami
i wyczyniających nad nimi jakieś czary, a później
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Kawa raz!

ODNALEZIENIE GŁÓWNYCH
CECH DANEJ KAWY CZASEM
NIE JEST MOŻLIWE
W PIERWSZYM ETAPIE.
WYMAGA SPRAWDZENIA
WIELU PRÓBEK Z RÓŻNYCH
PARTII I ZNALEZIENIA
WSPÓLNYCH CECH.
JEŻELI NIE WYSTĘPUJĄ
ZAPACHY NEGATYWNE,
ZIARNA DOPUSZCZA SIĘ
DO DALSZEGO OBROTU
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siorbiących ile sił to naprawdę niecodzienny widok,
ale okazuje się to najlepszą metodą sprawdzania
smaku kawy. Siorbanie powoduje, że kawa tworzy
w ustach pewien rodzaj aerozolu, który jest lepiej
rozpoznawany i intensywniej odbierany przez receptory węchowe znajdujące się na granicy jamy
ustnej i nosa.
Teraz przychodzi czas na ocenę samego naparu,
jego kwaskowości, słodyczy, goryczki, konsystencji,
gęstości, specyficznych posmaków i długości ich
zachowania w ustach, a także zmianę ich charakteru z upływem czasu. Te właśnie walory wpływają
na końcową ocenę kawy i powinny zostać bardzo
szczegółowo i rzetelnie opisane w możliwie szerokim zakresie. Każdy z elementów powinien też zostać oceniony w skali punktowej.
Poszczególne składniki smaku mogą się wzajemnie wspierać lub wykluczać. I tak np. kwaskowość
może pomagać w wydobyciu charakterystycznego aromatu danej próbki, ale jej nadmiar może też
powodować nieprzyjemną kwaśność, która zakłóca
odbiór innych elementów. Podobnie nadmiar słodyczy połączony z niedoborem równowagi kwaskowatości i goryczki może spowodować, że kawa okaże
się po prostu mdła.
W ten sam sposób przebiega ocena kolejnych
próbek kawy, które degustator ma zweryfikować,
na koniec porównać je ze sobą i wyłonić główne
walory smakowo-aromatyczne, a także najlepsze
jakościowo próbki. Gdy w ten sposób kawa oceniana jest już na plantacji, możemy mieć pewność, że
zakupione ziarno będzie najwyższej jakości i będzie
odpowiadało walorom smakowym charakterystycznym dla danego gatunku, uprawy czy plantacji.

Próba powietrza

Ostatnim elementem oceny kawy jest określenie
jej aromatu. To najtrudniejszy etap, wymagający od
degustatora nie tylko odpowiedniego przygotowania
teoretycznego, ale też ponadprzeciętnych zdolności
wyczuwania zapachów. Zapachy mogące występować w kawie, jak: chemiczny (medyczny), czekoladowy, drzewny, gumowy, karmelowy, korzenny,
kwiatowy, orzechowy, owocowy (cytrusowy), popielny, spalony (dymny), trawiasty (zielony, ziołowy), tytoniowy, winny, zbożowy (słodowy, prażony),
ziemisty, zjełczały (zgniły), zwierzęcy, można rozbić
na kolejne podgrupy. Bo przecież owocowy to też:
brzoskwiniowy, grejpfrutowy, jabłkowy, jagodowy,
jeżynowy, pomarańczowy, porzeczkowy, wiśniowy
itd. To naprawdę ogromne możliwości poszukiwań
dla degustatorów.
Odnalezienie głównych cech danej kawy czasem nie jest możliwe w pierwszym etapie. Wymaga
sprawdzenia wielu próbek z różnych partii i znalezienia wspólnych cech. Jeżeli nie występują zapachy
negatywne, ziarna dopuszcza się do dalszego obrotu.
Dostarczone do końcowych producentów są poddawane często kolejnym testom. Jeżeli będą używane
w mieszankach, konieczne będzie testowanie zarówno końcowego efektu mieszania ziaren ze sobą, jak
też sprawdzenie smaku i aromatu dla odpowiedniej
metody zaparzania, dla której mieszanka została wyprodukowana.
Tak skomplikowany proces oceny przechodzą tylko ziarna najwyższej jakości, dlatego warto zaopatrywać się w te sprawdzane w wieloetapowym procesie
kontroli jakości i degustacji, aby cieszyć się możliwie
najwykwintniejszym smakiem i aromatem kawy. 

marzec 2012

•

www.wpiekarni.pl

kawa raz!

www.wcukierni.pl

•

marzec 2012

75

NIE
SAMYM
CHLEBEM

żYJE
CZŁOWIEK

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

PREZES
ZE SPADOCHRONEM
Bartosz Cisek

FOT. M. GRUDZIEŃ

Najpiękniejsze jest swobodne spadanie i latanie
w trójwymiarze, przemieszczenie się we wszystkich
kierunkach w powietrzu – opowiada o swej
spadochroniarskiej pasji Bartosz Cisek, wiceprezes
przedsiębiorstwa Savpol, firmy zaopatrującej w surowce
piekarnie i cukiernie i brązowy medalista Mistrzostw Polski
w Akrobacji Zespołowej z ubiegłego roku.
TEKST: Grzegorz Olma
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FOT. E. NOWOWIEJSKA-BROŻKO

S

kok na spadochronie to doskonały
sposób na odreagowanie
codziennego stresu. Wymaga
koncentracji, precyzji ruchów, dokładności,
samodyscypliny i ogólnej sprawności.
W zamian przynosi emocje i odczucia,
jakich nie można doświadczyć, chodząc
po ziemi. Skacząc z wysokości 4 tys.
metrów pierwsze trzy kilometry pokonuje
się w 60 sekund. Kolejny kilometr już z
otwartym spadochronem leci się przez
jakieś 3 minuty. Tyle w teorii, praktyka jest
jednak dostępna nielicznym.

kolejnych barier, osiąganie nowych celów.
Ta droga prowadzi od amatorstwa do
prawie zawodowych wyczynów. Bartosza
Ciska zawiodła na podium Mistrzostw Polski
w Akrobacji Zespołowej.
Zawody rozegrano w październiku
ubiegłego roku na lotnisku w Poznaniu.
Brali w nich udział skoczkowie z różnych
miast Polski. Mistrzami zostali profesjonaliści
z Ośrodka Szkolenia WysokościowoRatowniczego i Spadochronowego Sił
Powietrznych. Doskonale wyszkoleni
i doświadczeni specjaliści. Amatorskiej
drużynie Bartosza Ciska (Sky Camp) do
wicemistrzostwa zabrakło tylko jednego
punktu. Minimalna strata do drugiego
miejsca motywuje do ciągłego wysiłku.

www.wcukierni.pl
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FOT. ARCHIWUM B. CISEK

CIĄGLE NOWE WYZWANIA

Przygoda z lataniem dla Bartosza Ciska
zaczęła się banalnie. Jako wysportowany
nastolatek trafił do aeroklubu w
Gliwicach. Szukał emocji i mocnych
wrażeń. Fascynowało go latanie. Dziś po
kilkunastu latach od pierwszego skoku ze
spadochronem to latanie fascynuje go
chyba jeszcze mocniej. Stało się hobby,
pasją, sposobem na życie.
– Najpierw są zwykłe skoki ze
spadochronem. Takie proste spadanie.
Później skoki w grupie z kolegami,
następnie ewolucje wykonywane
w powietrzu, a wreszcie akrobacja
zespołowa i tzw. freefly (swobodne latanie
w trzech wymiarach). W tym sporcie
ciągle można mieć nowe cele i stawać
przed kolejnymi wyzwaniami. Nie ma tu
rutyny i monotonni – opowiada Bartosz.
Osiągnięcie kolejnego wtajemniczenia
w spadochroniarstwie może być
początkiem nowej przygody, nowego
wyzwania. Umożliwia przekraczanie

400 KM NA GODZINĘ

zdobycie uprawnień instruktora. Dzieli się
więc swą wiedzą i szkoli adeptów latania.
To taki symboliczny powrót do źródeł, do
czasów, gdy sam zaczynał przygodę ze
spadochronem.
– W klasycznym spadochroniarstwie, w tzw.
płaskim lataniu osiągnąłem już bardzo wiele
– podsumowuje kilkunastoletnią praktykę.
– Ale ciągle mam spore pole do nowych
doświadczeń, nowych przeżyć. Jest cała

aerodynamicznym.
O tym, co się dzieje z ludzkim ciałem,
swobodnie spadającym z wysokości kilku
tysięcy metrów Bartosz Cisek opowiada
z ogromną pasją i swadą. Choć robi
to barwnie i plastycznie to jednak ma
świadomość, że słowa nie oddadzą
bogactwa wrażeń i odczuć. Bo jak
wytłumaczyć fenomen latania komuś,
kto nigdy tego nie doświadczył. Bo jak
opowiedzieć laikowi, że może pędzić w
powietrzu z prędkością dochodząca do 400
km na godz., bo właśnie z taką prędkością
można spadać z nieba. Można to jednak
pokazać, podzielić się doświadczeniem
w powietrzu. Po kilkunastu latach skoków
naturalnym krokiem dla Bartosza było

sfera freefly’u czy latania na czaszy (tzw.
canopy piloting), która otwiera nawet przed
doświadczonym spadochroniarzem nowe
horyzonty i doświadczenia. Mam wrażenie,
że w swej przygodzie ze spadochronem nie
jestem nawet w połowie drogi.

– Niemal każdą wolną chwilę
spędzam na zajęciach związanych ze
spadochroniarstwem – mówi Bartosz.
Sezon jest jednak krotki, ze względów
pogodowych trwa od kwietnia do
września. Kiedy nie ma warunków do
skakania, warto zadbać o kondycję
i ogólną sprawność. Od czasu do czasu
staram się skorzystać z treningu w tunelu

RW 4
To spadochronowa akrobacja zespołowa polegająca
na skakaniu przez czteroosobowe formacje oraz
wykonywaniu przez nie w powietrzu określonych figur
wylosowanych przed wykonaniem skoku. Zgodnie
z zasadami Międzynarodowej Federacji Lotniczej,
zawodnicy mają na to 35 s od opuszczenia samolotu.
Skok odbywa się zazwyczaj z wysokości 3050 m. Każda
figura jest odpowiednio punktowana. W czteroosobowej
drużynie znajduje się kamerzysta i na podstawie jego
zapisu wideo sędziowie mogą ocenić poprawność skoku
i wykonanych układów.
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targi
imprezy

wydarzenia

Imprezy na 2012 rok
W tym roku odbędzie się sporo ważnych i ciekawych imprez. Za nami Sigep i ExpoSweet.
Ciekawie zapowiada się EuroGastro i październikowa Polagra z Salonem Przemysłu Piekarskiego
i Cukierniczego. W 2012 r. nie można przegapić też 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”.

Organiser:
OWP Ost-West-Partner GmbH
Phone: +49 (0)911 50711-140
Fax:
+49 (0)911 50711-240
Email: info@modernbakery-moscow.com
EUROPAIN

ZAPRASZAMY

Paryż, Francja, 3–7 marca 2012

In cooperation with:

www.europain.com

SWEETTARG

SweetTARG 2011

Katowice, Polska, 4–6 marca 2012

II Œl¹skie Targi Cukiernicze,
Piekarnicze i Lodziarskie

www.sweettarg.fairexpo.pl
organizator:

EUROGASTRO
www.eurogastro.com.pl

MODERN BAKERY

Ulica, nr domu/lokalu

Moskwa, Rosja, 13-15 czerwca 2012

Fax

www.modernbakery-moscow.com

NIP

www.iba.de

POLAGRA-TECH
Poznań, Polska Salon Przemysłu Piekarskiego
i Cukierniczego, 7–11 października 2012
www.polagra-tech.pl

Kod pocztowy

Email
-

-

Zarejestrowana w S¹dzie
Imiê i Nazwisko

MARZEC

REGON

-

KRS

Kapita³ Zak³adowy

OSOBA UPOWA¯NIONA DO REPREZENTOWANIA FIRMY:
Stanowisko

Osoba kontaktowa
Telefon

Email

ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI

pełen inspiracji
Cena

Cena

do 31.10.2010 do 31.12.2010

Powierzchnia niezabudowana w pawilonie (min. 6 m2)

Cena obejmuje:
koszt dzier¿awy powierzchni, sprz¹tanie ci¹gów komunikacyjnych
Stoiska piêtrowe podlegaj¹ osobnej dop³acie 30% od powierzchni piêtra.

Obowi¹zkowa op³ata rejestracyjna Wystawcy

CENY W PLN

Prezentacje, regionalne imprezy
targowe,
szkolenia i prezentacje to =
120 z³/m 160 z³/m 220 z³/m x
gorące wydarzenia, na których warto
być, ale o których
200 z³ warto też xczytać. =
W marcu jest
ich całe mnóstwo.
x
=
60 z³/m
Po wiele inspiracji
i relacji zapraszamy
x
=
20 z³/m
do kolejnych
wydań
magazynu
80 z³/m
x
=
„W Piekarni, W Cukierni”
x
=
i naWARTOŒÆ
www.wpiekarni.pl
ZAMÓWIENIA + 22% VAT:
2

2

Cena

od 1.01.2011

Iloœæ m2

Koszt

2

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

POLAGRA-FOOD

Op³ata licencyjna - obowi¹zkowa dla firm zabudowuj¹cych

Poznań, Polska Salon Przemysłu Piekarskiego

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.

www.polagra-food.pl

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

na targach na pewno nie zabraknie pysznej
kawy i mocnych konkursowych wrażeń,
UMOWA ZG£OSZENIA UDZIA£U
których dostarczą bariści biorący udział
Miejscowoœæ
w Mistrzostwach
Polski Baristów.
Telefon
Telefon komórkowy

Powierzchnia na terenie zewnêtrznym

i Cukierniczego, 8–11 października 2012

kontakt:
ILONA SYRY££O

Centrum Targowe FairExpo Sp. z o.o.
40-955 Katowice, ul. Bytkowska 1b

Nazwa wystawcy

Monachium, Niemcy, 16–21 września 2012

KATOWICE

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

Warszawa, Polska, 21–23 marca 2012

IBA

na najbliższą edycję
9-11.03.2011
EuroGastro

Zabudowa powierzchni

2

2

2

Zabudowa niestandardowa wg indywidualnego kosztorysu
W/w ceny nie zawieraj¹ podatku VAT 22%

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.
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P³atnoœci nale¿y dokonaæ na rachunek bankowy podany na fakturze.

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.
jest równoznaczne z podjæciem
marzec
2012Zawarcie
• umowy
www.wpiekarni.pl
przez wystawcæ zobowiàzania do zapùaty wszelkich kosztów ujætych w umowie.
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Także u Twojego dystrybutora
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

05-500 Piaseczno , ul. Raszyńska 13

42-500 Będzin, ul. Piastowska 29

tel. 22 711 33 33, fax 22 711 33 34

tel. 32 761 93 25, 761 93 27, fax 32 761 93 28

e-mail: biuro@ambasador92.pl

e-mail: drosol@drosol.pl

www.ambasador92.pl

www.drosol.pl

Odziały

EKOM sp z o.o.

12-250 Orzysz , ul. Wierzbińska 6
tel. 87 423 71 78, fax 87 423 70 77\
80-180 Kowale k/Gdańska, ul. Magnacka 4

70-789 Szczecin, ul. Dąbska 70

tel. 58 731 12 12, fax 58 333 13 11

tel. 91 462 61 28, 91 431 31 90, fax 91 464 09 76

BAYARD

42-200 Częstochowa, ul. Tartakowa 32/40
tel. kom. 602 663 411

53-264 Wrocław, ul. Grabiszyńska 231 EF
tel. 71 339 03 51, 363 11 23

www.ekom.szczecin.pl

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

tel. 34 361 42 92, fax 34 368 02 42
e-mail: agra.czestochowa@apc.com.pl

e-mail: ekom@ekom.szczecin.pl

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

e-mail: agra.wroclaw@apc.com.pl

www.bayard.pl

AGART-PRO Sp. z o.o.

BMS-G

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

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

Oddziały
ul. Dąbrowskiego 145, 84 - 230 Rumia

e-mail: info@malmon.eu
BMS-G Pawlikowice, Pawlikowice 78

tel. 058 781 41-90, fax 058 781 41 91

tel. 12 288 16 60, fax: 12 278 66 16

ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany

www.bmsg.pl

Wrocławskie

e-mail: pawlikowice@bmsg.pl
BMS-G Tarnów, ul. Skrzyszowska 7

tel. 071 733 64 50, fax 071 733 64 65

tel. 14 620 16 50, 620 16 01

AMBASADOR 92 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

www.bmsg.pl

www.malmon.eu

MARGO Przedsiębiorstwo
Zaopatrzenia Spożywczego
Maria Magdalena Szymańska

e-mail: tarnow@bmsg.pl

DROSOL Krzysztof Puz
i Wspólnicy Sp. Jawna

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
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Magazyn „W Piekarni, W Cukierni” dostępny jest również
w wielu hurtowniach na terenie całego kraju!
Współpracujemy z aż 20 dystrybutorami!

Zapraszamy do współpracy
MDJ Sp. Jawna

NESTOR

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
Oddziały
44-121 Gliwice, ul. Starogliwicka 70
www.piekarniamdj.sgl.pl

86-300 Grudziądz, ul. Magazynowa 3

tel. 32 775 06 10,

tel. 56 643 85 09-12, fax 56 641 18 08

tel. kom. 0 604 100 768

e-mail: www.nestor.biz.pl

34-700 Rabka-Zdrój,

Merkur 09 Sp. z o.o.

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 75

tel. 18 267 74 46, fax 18 267 78 62

ul. Kilińskiego 45b

tel. 58 305 42 47, fax 58 320 73 46

e-mail: port@poczta.fm

10-449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 77A

SAVPOL

tel. 89 525 18 29, fax 89 525 18 29
03-236 Warszawa, ul. Annopol 4 a, bud. F
tel. 22 836 73 60, 22 877 44 91, 22 877 20 34,

Centrum Polska Sp. z o.o.

fax w. 28
e-mail: magazyn@merkur.com.pl

44-100 Gliwice

www.merkur.com.pl
Oddziały

ul. Sowińskiego 7
Ogorzelczyn 1A, 62-740 Tuliszków
tel: 63 280 39 00, fax: 63 280 39 20

tel. 32 400 04 00, fax 32 400 04 25
www.savpol.pl

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 42 a

e-mail: centrum@centrumzp.pl

tel./fax 22 755 74 17, tel. 22 755 74 20-151

www.centrumzp.pl

Oddziały

Lublin, ul. Stefczyka 30

PIEKARZ Przedsiębiorstwo

58-300 Wałbrzych, ul. 1 Maja 62

tel./fax 81 740 81 23, tel. 81 740 71 13 25-320

e-mail: walbrzych@savpol.pl

Kielce, ul. Domaszowska 85

30-740 Kraków , ul. Półłanki 18

tel./fax 22 368 54 29

MODENA M.A Tokarski Sp. Jawna

tel. 74 846 38 84, 842 68 23, 847 80 46

tel. 12 266 11 65, fax 12 269 78 60
e-mail: krakow@savpol.pl

Zaopatrzenia Spółka z o.o.
60-474 Poznań, ul. Czorsztyńska 1

UNICUS Sp. z o.o.

tel. 61 842 21 51, fax 61 8479143
e-mail piekarz@apc.com.pl
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.apc.com.pl

POLMARKUS Sp. z o.o.

www.modena-mt.pl

41-500 Chorzów, pl. Mickiewicza 17

Biuro-Magazyn

e-mail: sprzedaz@unicus.pl

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Junacka 12

www.wcukierni.pl
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podane
ze smakiem
Informacje

Bądź na bieżąco!
Zamów prenumeratę magazynu
„W Piekarni, W Cukierni”
Zadzwoń na nr tel.: 535 535 923, 32 230 90 05
lub napisz: prenumerata@wpiekarni.pl
Cena rocznej prenumeraty wynosi: 110 zł brutto

spis ogłoszeniodawców
Barbara Luijckx, I okl.

Graner, s. 37

Lesaffre Polska, s. 21

Mil-Tek, s. 19

Targi EuroGastro, s. 59

BCC, s. 7

IBIS, s. 27

Lodmar, s. 55

P&J, s. 63

Targi Modern Bakery, s. 33

Biostar, s. 57

Kompleks Serwis, s. 39

Masz Gliwice, s. 25

Primulator, s. 75

Targi SweetTarg, s. 79

CSM Polska, s. 31, 41

Komplet Polska, s. 5, 9, 45, 49

Mech Masz, s. 42-43

Prospona, s. 22

Terravita, s. 53

DYREKTOR MARKETINGU:

KOREKTA:

KSIĘGOWOŚĆ:

WYDAWCA:

BARBARA ZAJĄC

HALINA BOGUSZ, MARZENA STĘPIEŃ

P. H. U. „Krzemex”

b.zajac@wpiekarni.pl

AUTORZY:

Grażyna Krzemińska

tel. +48 608 094 847, 32 230 90 05

Agnieszka Bielawska-Pękala,

ul. Toszecka 182/3,

Michał Dawid, Artur Lipnicki,

44-110 Gliwice

ADRES REDAKCJI:
Damrota 6/301, 40-022 Katowice

PRENUMERATA:

Magdalena Kot, Bartosz Malicki,

tel. 32 230 90 05, fax 32 700 36 72,

prenumerata@wpiekarni.pl

Małgorzata Milian-Lewicka, Karolina

DRUK: DRUKARNIA NOWINY,

AGENCJA MEDIOWO-

redakcja@wpiekarni.pl

tel. +48 535 535 923

Podhajecka, Justyna Wydra,

Siemianowice Śląskie

-KONSULTINGOWA ZOOM S.C.

www.wpiekarni.pl
www.wcukierni.pl
REDAKTOR NACZELNA:

Małgorzata Mielcarz, Karolina Żurek,

BARBARA ZAJĄC, GRZEGORZ OLMA

PROJEKT GRAFICZNY:

Szymon Konkol, Adam Wybierała,

Copyright © ZOOM

ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice

BOGUMIŁ MATEJA

Mateusz Wilk, Jan Szymański,

Agencja Mediowo-Konsultingowa

tel. 32 204 23 04, fax 32 700 32 84

b.mateja@wpiekarni.pl

Wojciech Bielski, Bruno Starecki,

Barbara Zając, Grzegorz Olma

PATRYCJA MROWIEC-MATEJA

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY:

Dagmara Bednarek, Tomasz Borowy,

p.mrowiec-mateja@wpiekarni.pl

SKŁAD, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU:

Mariusz S. Kubiak, Elżbieta Citak,

KONTO BANKOWE:

GRZEGORZ OLMA

tel. +48 693 375 189

Jungle Art Studio, www.jungleart.pl

Rafał Rezler, Piotr Kowalski

ING 16 1050 1214 1000 0090 7661 8553

g.olma@wpiekarni.pl, tel. 32 204 23 04
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Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczania reklam i ogłoszeń, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z charakterem magazynu lub interesem wydawcy.
Kopiowanie lub powielanie w jakiejkolwiek formie, w części lub całości, bez pisemnej zgody Wydawcy: Agencji Mediowo-Konsultingowej ZOOM jest zabronione. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów,
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a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowania materiału bez podania przyczyny.
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