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C zas wakacji to okres żniw i świętowania pierwszych 
plonów. patrząc na pachnący, świeżo wypieczony 
bochen, warto pamiętać o trudzie rolnika i młynarza, 
których pracę wieńczy dzieło mistrzów piekarskich.

w krajobraz tradycyjnych dożynek wpisuje się 
coraz powszechniej święto chleba. O tym, że wydarzenia 
takie są potrzebne, nikogo w naszej branży specjalnie 
przekonywać nie trzeba. w stechnicyzowanym  
i nastawionym na masową produkcję świecie wciąż 
warto przypominać o pracy ludzkich rąk. warto 
promować rzemiosło. a rzemiosłem jest zarówno 
rolnictwo, jak i młynarstwo czy piekarstwo.

Od kilkunastu lat na początku września w radomiu 
organizowane jest Święto Chleba. w pierwszym 

uczestniczyło ledwie pół tysiąca mieszkańców miasta. w ubiegłorocznej imprezie –  
– ponad 20 tys. z radomia i okolic. Sporo gości przyciągają także mające kilkunastoletnią 
tradycję Międzynarodowe Targi Chleba w Jaworze, które niegdyś relacjonowano nawet 
w ogólnopolskiej telewizji. Obok tych sztandarowych imprez pojawiają się mniejsze, 
organizowane na lokalną, często gminną czy powiatową skalę. warto je wspierać  
i promować, są one bowiem najlepszą formą reklamy pieczywa wśród konsumentów 
oraz platformą nieformalnych kontaktów między piekarzami i ich klientami. Bo to te 
wydarzenia stwarzają świąteczną okazję do bezpośrednich kontaktów, w dodatku  
w atmosferze radości, zabawy czy ogólnej sympatii, której na co dzień nie brakuje.

Bezpośredni kontakt z odbiorcą, z klientem to wartość bezcenna. i niestety wydaje 
się, że coraz rzadsza. Oto bowiem na zagranicznych rynkach pojawiają się automaty 
do sprzedaży pieczywa, które wypierają z rynku tradycyjne sklepiki i tradycyjnych 
sprzedawców. automaty spotkać można nie tylko na targach branżowych, ale także  
w dużych sieciach handlowych. kwestią czasu jest, kiedy dotrą do polski, bo to, że tu się 
pojawią, jest raczej pewne. 

Zanim automaty odpiekające i wydające pieczywo na dobre rozgoszczą się na 
rogach naszych ulic, starajmy się wspierać i organizować święta chleba, by piekarska 
tradycja nie została całkowicie pokonana przez nieuchronną nowoczesność,  
a rzemieślnicze piekarstwo i cukiernictwo nie trafiło do lamusa. To nasz wspólny dobrze 
pojęty interes.

wydawca oraz zespół redakcyjny

lato - pora na święto chleba

od redakcji
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pod takim hasłem firma aDM Cocoa zorganizowała w salach hotelu intercontinental 
w warszawie seminarium dla branży cukierniczej. w jego trakcie poszukiwano 
odpowiedzi na pytanie, jak redukować koszty ,nie obniżając jakości produktu.
podczas całodniowego spotkania swą wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami 
seminarium dzielili się zaproszeni eksperci, którzy analizowali obecną sytuację na 
rynkach tłuszczów, ziarna kakaowego i innych surowców cukierniczych. w trakcie 
interesujących i merytorycznych wystąpień omawiano także bieżące trendy i kierunki 
rozwoju sektora cukierniczego, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu wyrobów 
czekoladowych. prelegenci zwracali uwagę na znaczenie innowacji i nowoczesnych 
rozwiązań zarówno w sferze produktów, jak i zarządzania.
Gościem specjalnym seminarium w warszawie był mistrz czekolady – Barry Colenso, 
twórca tortu ślubnego dla księcia williama.

jakość niższym kosztem

ambasador 
Fabryki 
przyjemności

23-letni paweł Mańka, informatyk 
ze Starachowic, pokonał ponad 800 
konkurentów i zdobył wymarzoną 
pracę – został ambasadorem Fabryki 
przyjemności.
Firma wedel obchodzi 160-lecie. 
Z tej okazji postanowiła zatrudnić 
ambasadora Fabryki przyjemności. 
Do jego obowiązków należeć ma: 
odwiedzanie najbardziej odległych 
miejsc na Ziemi i dostarczenie tam 
produktów Fabryki przyjemności 
e. wedel, reprezentowanie jej w 
kontaktach z miejscową ludnością, 
dokumentowanie zachowań ludzi  
w zderzeniu z  nieznaną 
przyjemnością. Firma wedel 
zaoferowała w zamian trzymiesięczny 
kontrakt z wynagrodzeniem 
miesięcznym w wysokości 10 tys. zł 
brutto, komfortowe warunki podróży  
i zakwaterowania, ekscytujące 
podróże służbowe (m.in. nowy 
Jork, Sydney, rio de Janeiro). Chęć 
skorzystania z nietypowej oferty 
wyraziło 800 osób, z których wybrano 
50 chętnych. Do finału przeszło tylko 
10 osób. wyniki kwalifikacji ogłoszono 
podczas uroczystej gali z okazji 
160-lecia firmy e.wedel. paweł Mańka 
ma już za sobą debiut w telewizyjnym 
reality show. Był uczestnikiem 
czwartej edycji Big Brothera.

podczas trwania Targów rolnych „w sercu polski” oraz  
Xiii wojewódzkiej wystawy Zwierząt hodowlanych  
w Bratoszewicach (18 czerwca br.) najlepszym firmom 
biorącym udział w wojewódzkim konkursie wyrobów 
piekarniczych wręczono puchary i dyplomy.
Do konkursu  zgłosiło się 15 zakładów piekarniczych  
z terenu województwa łódzkiego. komisja 
przeprowadziła ocenę organoleptyczną wyrobów,  
w której uwzględniano m.in. wygląd zewnętrzny, cechy 
skórki, cechy miękiszu, smak i zapachu produktów.
pierwsze miejsca w licznych konkursowych kategoriach 
otrzymały: piekarnia Violetta i Feliks ponitka z Łodzi, 
Zakład piekarniczo-Cukierniczy Marian Gołębiewski ze 
rzgowa, piekarnia Tadeusz podpora z Łodzi, Gminna 
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z Ozorkowa, piekarnia 
Mieczysława Grzegorczyka z Łodzi, piekarnia Chlebuś 

krzysztof Milczarek z Łodzi, Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska z uniejowa, piekarstwo- 
-Cukiernictwo Grabowski z pabianic.
Za najlepszy zakład uczestniczący w wojewódzkim 
konkursie wyrobów piekarniczych komisja uznała Zakład 
piekarniczy elżbiety Olszyńskiej z koluszek. Dodatkowo 
przyznano puchar kanclerza Oddziału Łódzkiego polskiej 
izby produktu regionalnego i lokalnego, który otrzymała 
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z Szadku za 
bułki w polewie piwnej.
komisja przyznała też wyróżnienia dla piekarni: Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska z andrespola za chleb 
kanapkowy oraz dla przedsiębiorstwa piekarz z lipin za 
chleb zakopiański.
Fundatorem pucharów był marszałek województwa 
łódzkiego witold Stępień. 

chleby na medal

w ramach współpracy z Małą akademią Mistrzostwa 
Zawodowego firma Savpol zaprosiła uczniów śląskich szkół 
zawodowych na seminarium technologiczne poświęcone 
technikom i technologiom produkcji lodów włoskich i sorbetów. 
Szkolenie zorganizowano pod koniec czerwca w Zakładzie 
Cukierniczo-piekarskim Dariusz wocławek w katowicach. 

w seminarium wzięli udział laureaci konkursu cukierniczego 
„igraszki z drożdżówkami” wraz ze swoimi instruktorami 
praktyk zawodowych. interesujące praktyczne szkolenie 
prowadził mistrz lodziarstwa Szymon wolański. adepci 
zawodu mogli eksperymentować przy użyciu surowców Fabbri, 
korzystając z wyposażenia zakładu Dariusza wocławka.

savpol z akademią
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producenT przyczep 
i pojazdóW specjalnych

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

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

wszystkie nasze pojazdy dostosowane są do norm 
obowiązujących w polsce i w unii europejskiej oraz 
posiadają 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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po raz 13. rozegrano Mistrzostwa 
polski Cukierników i piekarzy w tenisie 
ziemnym oraz Turniej Deblowy im. 
wojciecha kandulskiego.  w ostatni 
czerwcowy weekend grający w tenisa 
cukiernicy i piekarze z całej polski 
przyjechali do Centrum Tenisowego 
kOrTOwO (www.kortowo.com.pl)  
w poznaniu.
Jak co roku licznie stawiła się ekipa z 
Mazur (iława i Mikołajki), przyjechali: 
zawodnicy z krakowa, niezawodna grupa 
z radomia, stały uczestnik  
z Olkusza, a także zawodnicy z rogowa 
k. wrocławia, kłodzka, Drawska 
pomorskiego, lidzbarka warmińskiego, 
Byczyny, warszawy, Białegostoku. 
pojawili się także nowi uczestnicy  
z Głogowa i Ciechocinka. nie zabrakło 
również reprezentacji gospodarzy, czyli 
cukierników i piekarzy z poznania.
Mistrzostwa były rozgrywane w trzech 
kategoriach wiekowych. O tytuł Mistrzyni 
polski walczyły także panie. poniżej 
przedstawiamy ostateczne wyniki.

korty pełne piekarzy

  kategoria 30+ 1. Daniel Dudziak  2. robert Bąkowski 3. karol Maciąg i kamil Mironowicz (ex aequo) 
  kategoria 40+ 1. wiesław Bieńkowski 2. lucjan walkowicz 3. krzysztof Bieńkowski i Tomasz lasoń (ex aequo) 
  kategoria 50+ 1. Janusz piasny 2. Zbigniew Szpindler 3. Marian Bieńkowski 4. Stefan Frąckowiak
  kategoria kobiet 1. ewa Bieńkowska 2. Żaneta walkowicz 3. iwona pokutyńska, Mariola walkowicz,  
        natalia Guska, katarzyna Bąkowska (ex aequo) 
  jak co roku, rozegrano również turniej deblowy im. wojciecha kandulskiego 
 1. Daniel Dudziak 2. Marian Bieńkowski  3. Zbigniew Szpindler / kazimierz pokutyński 
      adam Sobczak       wiesław Bieńkowski      oraz Tomasz lasoń / arkadiusz Jankowiak (ex aequo) 

ekologiczna 
Biooaza

Sklep internetowy Biooaza to 
odpowiedź firmy Greek Trade na coraz 
większe zapotrzebowanie rynku na 
produkty ekologiczne. Sklep, mimo 
że niedawno rozpoczął działalność, 
cieszy się naprawdę dużym 
powodzeniem wśród internautów.
wszystkie produktu sygnowane 
marką Biooaza, której właścicielem 
jest Greek Trade można kupować na 
www.biooaza.pl.

ajvar marki Barri
nowy produkt ajvar marki Barri wzbogacił ofertę firmy 
Greek Trade.
ajvar to mieszanka grillowanej papryki i bakłażana, 
pomidorów, oleju słonecznikowego i ciekawie dobranych 
przypraw. Ma postać gęstego sosu z malutkimi 
kawałkami rozdrobnionych warzyw. Można go podawać 
na zimno lub gorąco. Jest idealny jako dip do przekąsek, 
kanapek, sos do mięs, wędlin i serów. Łyżeczka ajvaru 
może w ciekawy sposób ożywić smak niejednego sosu.

sponsorzy: Zeelandia, Cukiernia kandulski, Barbara luijckx, piekarz poznań, hert, agart, Dolina Smaku, 
unifine F&Bi, Credin, komplet polska, kruszwica, eco Trade
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Aż 13 drużyn złożonych 
z piekarzy, cukierni-
ków, lodziarzy oraz 
osób związanych z tymi 

branżami wzięło udział w pierwszym 
turnieju piłki nożnej zorganizowanym 
przez firmę Polmarkus. Turniej ten 
reklamowano 
jako branżo-
we mistrzo-
stwa Polski, choć  
w tych samych dniach w No-
wym Sączu rozegrano 16. Mi-
strzostwa Polski Piekarzy.

W Chorzowie wśród piłkarskich 
ekip dominowały drużyny ze Śląska 
i Zagłębia, nie zabrakło także fut-
bolistów z odleglejszych zakątków  
– z Węgierskiej Górki, Częstochowy 
czy aż z Bydgoszczy.

Ośmioosobowe drużyny  
(w tym w składzie dwóch re-
zerwowych) podzielone zosta-
ły na dwie grupy. W sobotę, 
pierwszego dnia mistrzostw, 
jak w profesjonalnym tur-
nieju, walczono w grupach  
w systemie każdy z każ-
dym. Cztery najlepsze 
ekipy z każdej grupy 
przechodziły do roz-
grywek niedzielnych,  
w których każdy mecz 
przybliżał do finału.

Na boiskach tuż 
obok legendarnego 
Stadionu Śląskie-
go w Chorzowie 
uczestnicy tur-
nieju radzili sobie znako-
micie. Były gole, bramkarskie parady 
i zaciekła, acz czysta walka o niemal 
każdą piłkę. Kilkunastominutowe me-

Piekarze 
– ŚWieTNi PiłKArZe
drużyna piekarnia concord i przyjaciele z logo naszego czasopisMa 
na koszulkach zdoByła Trzecie Miejsce W Turnieju sWeeT cup 2011. 
zWyciężyli zaWodnicy z zakładu cukierniczego Michaś z częsTochoWy, 
kTórzy W finale pokonali piłkarzy z ziarenka chorzóW

uczestnicy turnieju radzili sobie znakomicie, a drużyna piekarnia Concord i przyjacie z logo 
magazynu „w piekarni, w Cukierni” na koszulkach (granatowe stroje) zajęła trzecie miejsce

fo
T.
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Wydarzenia
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cze dawały się we znaki zawodnikom, 
którzy nie żałowali sił i nie szczędzili 
potu. W zmaganiach o jak najlepszy 
wynik nie straszna im była nawet mało 
sprzyjająca aura (część meczów od-
bywała się w deszczu), zaprawieni w 
sportowych bojach zawodnicy ustąpili 
jedynie przed rzęsistymi opadami gra-
du. Piekarze, cukiernicy i lodziarze 
na boisku prezentowali zróżnicowane 
umiejętności, ale wszystkich łączyła 
ogromna wola walki i zaangażowanie.

Wysiłki zawodników docenili kibi-
ce, którzy w niezwykle kulturalny spo-
sób dopingowali swoje drużyny. Dzięki 
temu zawody miały piknikową oprawę, 
a atmosfera na trybunach przypominała 
rodzinny festyn. Organizatorzy zadbali 
także o atrakcje dla najmłodszych oraz 
wyśmienity poczęstunek.

Prawdziwą rewelacją mistrzostw 
okazała się drużyna Zakładu Cukier-
niczego Michaś z Częstochowy, która 
została niepokonana w całym turnieju, a 
przy tym straciła tylko jedną bramkę we 
wszystkich rozegranych meczach. Sło-
wa uznania należą się bardzo młodym 
zawodnikom z chorzowskiego Ziarenka. 
W tym doborowym towarzystwie zna-
komicie wypadła także drużyna gliwic-
kiej piekarni Concord, której zawodnicy 
występowali z logo „W Piekarni, W Cu-
kierni” na koszulkach. Bramkarzem tej 
drużyny był Damian Stolarczyk, współ-
właściciel piekarni.

Ozdobą dwudniowego sportowe-
go pikniku był towarzyski mecz roze-
grany pomiędzy firmami Polmarkus  

i Lesaffre Polska. Pojedynek zakończył 
się honorowym remisem. Zawodnicy 
Polmarkusa lepsi okazali się w trakcie 
meczu, natomiast ich rywale lepiej wy-
konywali rzuty karne.

Świetnie zorganizowany turniej za-
kończono w prawdziwie mistrzowskim 
stylu. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe medale i upominki, a naj-
lepsze zespoły okazałe puchary i atrak-
cyjne nagrody rzeczowe. Uhonoro-
wano również najlepszego zawodnika  
i bramkarza imprezy (w obu przypad-
kach piłkarze z Michasia z Częstocho-
wy) oraz drużynę fair play (Piekarnia 
Staropolska z Bydgoszczy).

mistrz micHaŚ z częstochowy
Piłkarze Zakładu Cukierniczego 

Michaś to niemal zawodowcy. W tym 
roku po raz drugi z rzędu zdobyli tytuł 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w Czę-
stochowie. W 22 spotkaniach Michaś 
zgromadził 55 pkt. Drużyna zwycię-
żyła w17 meczach, zanotowała cztery 
remisy i tylko jedną porażkę. Zespół 
zdobył 78 bramek, stracił tylko 18. 
Podczas turnieju w Chorzowie piłka-
rze z Częstochowy stracili tylko jedną 

bramkę, a Artur Szymczyk, szef firmy, 
został uznany najlepszym zawodni-
kiem mistrzostw.

graLi także w nowym sączu
W tym samym czasie co w Cho-

rzowie, w Nowym Sączu odbywały 
się XVi Mistrzostwa Polski Piekarzy 
w Piłce Nożnej. W tej imprezie, której 
patronował prezydent miasta, uczest-
niczyło osiem zespołów. Najlepszą 
drużyną okazała się reprezentacja ra-
domia, która otrzymała Puchar Prezy-
denta Miasta oraz nagrody ufundowane 
przez Starszego Cechu Jana Firsta. Na 
drugim miejscu znaleźli się gospodarze 
– piłkarze z Nowego Sącza, a na trze-
cim – ekipa z Warszawy.

sponsorami głównymi turnieju sweet cup były firmy:   
polmarkus, OSM Bieruń, lesaffre polska.

sponsorami wspierającymi:   

OSM kalisz, komplet polska, Thermohauser, Master Martini, 

prospona, kruszwica.

wydawca magazynu „w piekarni, w cukierni”  
agencja Mediowo-konsultingowa ZOOM – przyznała ośmiu 

ćwierćfinalistom roczną prenumeratę czasopisma.

uczestnicy sweet cup 2011
GS węgierska Górka, pSS katowice, Cukiernia Magda Gliwice-Sośnica, Zakład Cukierniczy Michaś 
Częstochowa, piekarnia Concord i przyjaciele Gliwice, piekarnia Stach piekary Śląskie, piekarnia Zia-
renko Chorzów, piekarnia Staropolska Bydgoszcz, Słodkie króle rybnik, Cukiernia Danuta radzion-
ków, piekarnie wylenzek&Bączkowicz radzionków, polmarkus pyskowice, Cukiernia-piekarnia 
Maciuś Sosnowiec.

Zwycięzcy turnieju - piłkarze Zakładu Cukierniczego Michaś z Częstochowy
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Od mieszanki po apetyczną i szczelnie zapa-
kowaną kanapkę, krok po kroku technolodzy  
z Credinu oraz doradcy klienta z firm: Fortuna, 
Wiesheu, ilapak, a także Primulator prowadzi-

li uczestników spotkania, prezentując sposoby produkcji  
i ekspozycji kuszących bułek okraszonych świeżymi i ko-
lorowymi dodatkami. Bułki pszenne, gatunkowe, smakowe  
i półcukiernicze powstawały na linii Fortuna Premium K, 
następnie wypiekane były w piecu Wiesheu, a potem pach-
nące i chrupiące trafiały... pod nóż mistrza zamieniającego je  
w atrakcyjne przekąski. Aby produkt mógł być odpowiednio 
wyeksponowany oraz by jego trwałość była dłuższa, należało 
go zapakować przy użyciu sprzętu firmy ilapak.

Cały proces wydaje się w miarę prosty i łatwy, ale jak 
zwykle diabeł tkwi w szczegółach. O nich oraz o niuansach 
produkcji i tajnikach technologii rozmawiano w trakcie 
poszczególnych prezentacji. Z kuluarowych rozmów wia-
domo, że Fortuna wprowadza stemple, dzięki którym na 
sklepowych półkach pojawią się bułki-futbolówki. To ukłon 
w stronę zbliżających się Mistrzostw europy. Być może po 
bułki przypominające piłkę do futbolu chętniej sięgać będą 
kibice i dzieci.

Kilka ciekawych pomysłów podejrzeć można było pod-
czas przygotowywania kanapek. Z tej lekcji warto zapamię-
tać, by umiejętnie eksponować wszystkie składniki użyte do 
stworzenia przekąski oraz wykorzystywać barwę użytych 
dodatków. Wszak impuls o zakupie pojawia się w mózgu 
człowieka za pośrednictwem zmysłu wzroku. Gdy dodatko-
wo podrażni się jeszcze zmysł węchu aromatycznym zapa-
chem świeżo wypieczonej bułki, sukces będzie prawie gwa-
rantowany. Atak na zmysły wzmocnić można wyśmienitą 
kawą, błyskawicznie podaną z automatu oferowanego przez 
doradców Primulatora.

Seminarium w Sobótce, gdzie znajduje się siedziba fir-
my Credin, pokazało właścicielom i pracownikom piekarni, 
że na coraz trudniejszym rynku nie wystarczy choćby naj-
lepszej jakości produkt. Ważne są jeszcze dodatkowe ele-
menty wzmacniające jego atrakcyjność w oczach klienta. 
Niewielka bułka może być bazą do stworzenia interesującej 

Kompleksowo 
z Credinem
na Mocno konkurencyjnyM rynku nie WysTarczy już pieczyWo doBrej 
jakości. TrzeBa zadBać Też o WarTość dodaną produkTu, sWoisTy 
Wyróżnik, dzięki kTóreMu produkT Można łaTWiej sprzedać i uzyskać 
Wyższą Marżę. jak To zroBić? na To pyTanie Można Było znaleźć 
odpoWiedź na seMinariuM zorganizoWanyM przez firMę credin

podczas przygotowania kanapek można było podejrzeć kilka ciekawych pomysłów

Odpowiednio wyeksponowane składniki kanapki na pewno skuszą wielu klientów
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i atrakcyjnej zarówno dla klienta, jak i producenta oferty. 
Nowoczesny biznes wymaga bowiem wychodzenia poza 
utarte schematy i ramy. Wymaga innowacyjności, pomysło-
wości i znajdowania właściwych rozwiązań na oczekiwania 
odbiorcy.

Spotkanie w Credinie miało jeszcze jeden ogromny wa-
lor. Odbywało się zarówno w świetnie wyposażonej części 
demonstracyjnej, jak również w letnim ogrodzie, przy wy-
śmienitych daniach z grilla. W takiej atmosferze zdobywa-
nie wiedzy stanowi prawdziwą przyjemność.

Bułki pszenne, smakowe, półcukiernicze powstawały na linii Fortuna premium k

Specjalista tłumaczy zasady działania linii Fortuna

>>>    reklaMa



WPC lipiec-sierpień 2011 www.wpiekarni.pl

12

Przed trzema laty trójka młodych podróż-
ników z Polski trafiła do Syabru Bensi  
w Nepalu. Mieszkają tam Tybetańczycy, któ-
rzy z przyczyn politycznych opuścili Tybet.   
W trakcie rozmów z gospodarzami poja-
wił się pomysł, by w niewielkiej wiosce 
powstała piekarnia dostarczająca pieczywo 

dla licznych tu turystów z Zachodu. Aby ruszył wypiek, po-
trzeba jednak pieniędzy. Młodzi Polacy starają się zebrać je w 
kraju. Nasz magazyn przyłącza się do tych działań i obejmuje 
je branżowym patronatem medialnym.

Wioska Syabru Bensi leży na często uczęszczanym przez 
turystów szlaku prowadzącym w górę Doliny Langtang. To 
jedna z najpiękniejszych dolin Nepalu, otoczona przez sied-
miotysięczne szczyty górskie. Cała dolina i jej otoczenie two-
rzą Park Narodowy Langtang. Miejsce to stanowi przedsionek 

Himalajów i cieszy się ogromnym powodzeniem wśród osób, 
które nie mają doświadczeń wysokogórskich.

– Będąc w Syabru Bensi, zaprzyjaźniliśmy się z 28-letnim 
Nyimą Tamangiem, członkiem Nepalskiej Organizacji Mło-
dych, działającej na terenie wioski i okolic. To właśnie on 
stworzył projekt zbudowania piekarni. Całym sercem angażu-
je się w jego realizację, potrzebuje jednak wsparcia finanso-
wego do momentu, gdy piekarnia zacznie zarabiać na siebie. 
Niestety, firmy ani żadne organizacje nepalskie nie są skore 
do tego typu pomocy – opowiada Michał Plichta, jeden z po-
dróżników.

Piekarnia ma produkować na potrzeby zachodnich tury-
stów, którzy pozbawieni są europejskiego pieczywa. Zdaniem 
polskich podróżników ma szansę powodzenia. – Z własnego 
doświadczenia wiemy, że turyści z Zachodu podczas długich 
wypraw marzą o zachodnim chlebie, bułkach czy cieście  
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Budujemy piekarnię 
w Nepalu
piekarnia W nepalu Ma produkoWać na poTrzeBy zachodnich TurysTóW, 
kTórzy pozBaWieni są europejskiego pieczyWa. poza produkcją pieczyWa 
Ma róWnież sTać się ośrodkieM kulTuralno-edukacyjnyM. To poMysł 
Trójki polskich podróżnikóW, kTórych WspieraMy i kTóryM kiBicujeMy

Syabru Bensi i jedna z najpiękniejszych dolin nepalu - langtang

Wydarzenia
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– produktach nieosiągalnych w górach Nepalu. Ponadto chce-
my, by piekarnia była także placówką, w której będziemy mo-
gli prowadzić różne działania edukacyjne – informuje uczest-
nicząca w projekcie Zuzanna Wójcińska.

Poza produkcją pieczywa piekarnia w nepalskiej wiosce 
ma według młodych Polaków stać się także ośrodkiem kultu-
ralno-edukacyjnym. Najważniejsze cele tej inwestycji to:

•	 uzyskanie pieniędzy, które można przeznaczyć na 
pomoc mieszkańcom (comiesięczne bezpłatne wizy-
ty ginekologa lub innego specjalisty, zakup lekarstw, 
pomoc w przypadku losowych nieszczęśliwych wy-
padków, kafejka internetowa, w dalszej perspektywie 
także czesne za szkołę dzieci itd.);

•	 pokazanie, że drobna działalność gospodarcza to do-
skonały pomysł na życie i wydobycie mieszkańców 
wioski z zawodowego marazmu;

•	 działalność edukacyjna skupiona na szkoleniach zawo-
dowych (np. dla kucharzy), poprawieniu ogólnej kon-
dycji życiowej mieszkańców (np. szkolenia z zakresu 
higieny, edukacja seksualna), a także pomocy w odna-
lezieniu się we współczesnym świecie, np. poruszaniu 
się wśród prawno-administracyjnych przepisów, szko-
lenia z przedsiębiorczości, korzystania z komputera, 
obsługi multimediów, edukacja ekologiczna itp.

Od wielu miesięcy młodzi ludzie poszukują sponsorów, 
którzy mogą pomóc w realizacji ambitnego przedsięwzięcia. 
W miarę swoich możliwości organizują spotkania, koncerty, 
pogadanki o Nepalu czy Tybecie, z których dochód zasila kon-
to projektu. Magazyn „W Piekarni, W Cukierni” z przyjemno-
ścią włącza się w te działania. Obiecujemy na naszych łamach 
relacjonować postęp prac przy budowie piekarni, a później 
także jej biznesowe początki.

Projekt „Piekarnia w Nepalu” można wesprzeć, wpłaca-
jąc pieniądze na specjalne konto Stowarzyszenia Praktyków 
Kultury. Numer konta: 60 2130 0004 2001 0400 0857 0008 
(Volkswagen Bank Polska). W tytule wpłaty proszę wpisać: 
„darowizna”.

grzegorz oLma 
Wydawca czasopisma „W Piekarni, W Cukierni”

inicjatywa młodych ludzi nas ujęła. Jako czasopismo skierowane do 
polskich piekarzy i cukierników chcemy ją mocno wspierać i promo-
wać. Szczególnie w środowisku piekarsko-cukierniczym chcemy szukać 
sponsorów i donatorów dla tego przedsięwzięcia.
Dzielenie się chlebem z potrzebującymi to jeden z najpiękniejszych 
gestów człowieka. i to niezależnie od tego, do jakiej cywilizacji należy. 
Trójka młodych polaków – Zuzanna wójcińska, Michał plichta i paweł 
Skawiński – postanowiła nie tylko podzielić się chlebem, ale także, a 
może przede wszystkim know-how na jego wyrób. ubogim i potrzebu-
jącym wsparcia Tybetańczykom z niewielkiej wioski nie przywożą wor-
ka z darami, ale dają przysłowiową wędkę, dzięki której można łapać 
ryby na codzienny posiłek. warto im w tym pomóc.

NASZ KOMeNTArZ >>>   

Mieszkańcy Syabru Bensi, wioski będącej częścią przedsionka himalajów,
jak nazywa się park narodowy langtang

Młodzi polscy podróżnicy chcą wspomóc przede wszystkim rozwój mieszkańców 
Syabru Bensi, zmobilizowac ich do aktywności

Tybetańczycy jak to Tybetańczycy (przynajmniej nepalscy) ciągle żartują, 
przekomarzają się, zawsze towarzyszy im dobry nastrój.

Wydarzenia
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ich znakiem rozpoznawczym są biało-szare stro-
je i demoniczne logo w kształcie litery W – to 
Warriorsi – wojownicy, jedna ze śląskich drużyn 
futbolu amerykańskiego. Wojownicy to 35 za-
wodników o walecznych sercach, trenowanych 
przez Wojciecha Grzybka (trenował m.in. Sile-
sia Miners). Drużyna istnieje stosunkowo krót-

ko. Pierwsze spotkanie zawodników odbyło się w 2008 r. 
Początkowo swoje umiejętności doskonalili przy wsparciu 
graczy Silesia Miners oraz Gliwice Lions. Dla Warriorsów 
futbol amerykański to nie tylko treningi i mecze, ale styl 
życia. Futboliści zaczęli właśnie kolejny sezon rozgrywek 
Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego.

Ale co futbol amerykański ma wspólnego z branżą cu-
kierniczo-piekarską? Otóż, drużyna doczekała się nie byle 
jakiego donatora – oficjalnym sponsorem strategicznym 
Warriorsów została firma MASZ. Znany producent 
sprzętu piekarsko-cukierniczego wspomaga fut-
bolistów, podejmując wspólnie różnego typu 
inicjatywy promocyjne. Jedną z nich była 
wspólna akcja opracowania firmo-
wych kalendarzy MASZ-a na ten 
rok. A kalendarze to nie byle 
jakie. Motywami przewod-
nimi są oczywiście fut-
bol i maszyny piekar-
sko-cukiernicze. 
Na stronach ka-
lendarza War-
riorsi siłują 
się z mie-
siarkami, 

a nawet z krajalnicą do chleba, zmaganiom przyświeca 
motto Warriorsów i MASZ-a: „Sprostamy każdemu wy-
zwaniu”.

– Wierzymy, że wspólnie jesteśmy w stanie osiągnąć wy-
znaczone cele i aktywnie wspierać rozwój tej wspaniałej 
dyscypliny w naszym kraju. Liczymy na to, że nasze działa-
nia przyczynią się do zwiększenia zainteresowania polskiego 
społeczeństwa tym egzotycznym sportem oraz do odnoszenia 
sukcesów przez drużynę Warriors. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich, w szczególności Ślązaków, na mecze naszej 
drużyny na stadionie Walka Mokoszowy  
w Zabrzu – mówi Krzysz-
tof Malinowski.

MASZ 
   Wojownicy
fuTBol aMerykański To najpopularniejszy oBok BaseBallu sporT 
W sTanach zjednoczonych. WidoWiskoWy, pełen energii i ducha 
Walki od około siedMiu laT dynaMicznie rozWija się Także  
W polsce. doczekał się naWeT BranżoWych sponsoróW

i

Wydarzenia
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FutBoL – narodowy sport 
amerykanów
Futbol amerykański, jak sama nazwa wskazuje, przybył do polski ze 
Stanów Zjednoczonych. Tam nazywa się go futbolem, w przeciwieństwie 
do piłki nożnej, która traktowana jest trochę po macoszemu i nazywana  
w uSa soccer. w grze uczestniczą dwa jedenastoosobowe zespoły, a celem 
jest zdobycie w ustalonym czasie większej liczby punktów od drużyny 
przeciwnej. punkty zdobywa się na wiele sposobów – m.in. przenosząc 
piłkę przez linię punktową czy kopiąc ją na bramkę przeciwnika.
Dla nowicjusza zasady gry mogą wydawać się bardzo zawiłe, jednak, jak 
zapewnia wielu graczy, to pozorne wrażenie i reguły gry można pojąć  
w stosunkowo krótkim czasie.
pierwszy mecz futbolowy rozegrano w 1869 r. w nowym Brunszwiku  
w stanie new Jersey. Zawodowy futbol narodził się ok. 50 lat później, 

a w 1920 r. utworzono ligę nFl. rozkwit popularności futbol 
amerykański zawdzięcza telewizji. po ii wojnie światowej stał się 

najpopularniejszym amerykańskim sportem. w polsce od 
2004 r. działa polski Związek Futbolu amerykańskiego. 

w sezonie 2006 cztery zespoły rozegrały mecze 
polskiej ligi Futbolu amerykańskiego. 

Zwyciężyła drużyna warsaw eagles.
więcej informacji na: 

www.masz.gliwice.pl, www.
stronawojownikow.pl, www.plfa.pl

najBLiższe mecze warriorsów 
w sezonie 2011
9 lipca: lions Gliwice – warriors
24 lipca: warriors – rocks radom (mecz domowy)
30 lipca: knights kraków – warriors
7 sierpnia: warriors – Saints Częstochowa (mecz domowy)

Wydarzenia
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paTryk sTrużycki

17 maja, Bolonia
Piękna pogoda, typowa dla tego śródziemnomorskiego 

regionu. W powietrzu czuć przedsmak wakacyjnego wypo-
czynku. Jesteśmy na lotnisku, nasza grupa to kilkanaście osób 
z Polski. Przyjechaliśmy zwiedzić fabrykę Unigry i poprowa-
dzić biznesowe, ale nie tylko, rozmowy z szefostwem firmy.

18 maja, przedpołudnie, conselice
Dzisiejsze przedpołudnie należało do Unigry. Główną czę-

ścią naszego wyjazdu było zwiedzanie zakładów produk-
cyjnych Master Martini – czyli właśnie Unigry. Firma 
została założona na początku lat 70. ubiegłego stulecia, 
swoje produkty dystrybuuje w przeszło 90 krajach na 
całym świecie. Teren, na którym położona jest fa-
bryka, imponuje rozmiarami. Wrażenie na zwiedza-
jących zrobiła też doskonała organizacja procesów 
produkcyjnych. W jednym miejscu znajdują się linie 
produkcyjne wielu grup produktowych. Warto dodać, 
że Unigra jest w stanie rafinować 2 tys. ton tłuszczów 
dziennie. Procesy produkcyjne nadzoruje grupa specja-
listów, która ma do dyspozycji nowoczesny, skomputery-
zowany sprzęt. Jakiekolwiek odstępstwa od ścisłych norm są 
natychmiast sygnalizowane i blokowane.

Firma prowadzi inwestycje, mając na uwadze przyszłość 
zakładu. To m.in. dlatego Master Martini ma w ofercie mar-
garyny z zawartością tłuszczów trans poniżej 1 proc., mimo 
że w wielu krajach stosowanie tego typu produktów nie jest 
jeszcze popularne. W zakładzie na bieżąco pracują też linie 

Na włoskich 
SZLAKACH

wizyta w muzeum Ferrari 
była jednym z głównych punktów 
programu wycieczki do włoch 

Zakłady produkcyjne Master Martini – unigra – to zaawansowana technologicznie fabryka zaopatrująca ponad 90 krajów na całym świecie

Wydarzenia
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do produkcji surogatów, czekolad oraz kremów o wielu za-
stosowaniach. Osobną gałęzią produkcji Unigry są wyroby 
UHT. Master Martini słynie ze swoich typowo włoskich lo-
dów, które przygotowuje się z gotowych płynnych baz. W tym 
samym miejscu w fabryce produkuje się kremy roślinne oraz 
płynną czekoladę do picia. W swojej ofercie firma ma także 
mieszanki, komponenty do lodów, owoce do dekoracji oraz 
inne produkty dekoracyjno-smakowe.

Zaawansowanymi technologicznie procesami produkcyj-
nymi zarządza niewiele ponad 300 osób, z czego większość to 
pracownicy laboratoriów i biur.

Bogaty asortyment składowany jest w dużym, w pełni 
zautomatyzowanym magazynie mieszczącym ok. 19 tys. pa-
let. Zaplecze obsługiwane jest komputerowo, a towar przewo-
żony przez specjalnie do tego celu skonstruowane windy. Aby 
zachować wszystkie odpowiednie parametry przechowywania 
produktów, na poszczególnych poziomach magazynu utrzy-
mywane są różne temperatury. Windy przemieszczają palety 
zgodnie z przeznaczeniem towaru.

Dopełnieniem całości technologicznej jest własna elek-
trownia zasilana olejami roślinnymi, w pełni zaspokajająca 
potrzeby energetyczne zakładu. Co więcej, nadwyżki wytwo-
rzonego prądu dystrybuowane są do odbiorców w kraju.

Po części dnia przeznaczonej na zwiedzanie fabryki zapro-
szono nas na prezentację wyrobów i degustację w firmowej 
cukierni.

18 maja, popołudnie, maranello
Czas na rozrywkę z zupełnie innej beczki. Naszych gości 

zabraliśmy do muzeum i siedziby firmy Ferrari w Maranello. 
W kameralnej atmosferze podziwialiśmy samochody i trofea 
kierowców jeżdżących w czerwonych barwach. Na gościach 
spore wrażenie zrobiła prezentacja największych osiągnięć 
teamu Ferrari. Wszyscy mieliśmy nieodparte wrażenie, że są  
z nami Michael Schumacher, Niki Lauda i wielu innych. My-
ślę, że zarówno dla osób niepasjonujących się sportami mo-
toryzacyjnymi, jak i pasjonatów wizyta w tym miejscu była 
czymś wyjątkowym.

18 maja, wieczór, Bolonia
Kolejnym punktem wycieczki było założone przez etru-

sków miasto Felsina, czyli dzisiejsza Bolonia leżąca w regio-
nie emilia-romania. O tajnikach historii tego miasta opowia-
dał nam przewodnik, który oprowadzał nas po najciekawszych 
zakątkach. Oprócz atrakcji architektonicznych, goście do-
świadczyli atrakcji kulinarnych. Bo gdzie sos boloński może 
smakować lepiej niż w Bolonii? Wieczór uwieńczyliśmy ko-
lacją w restauracji. Pysznym daniom i owocnym rozmowom 
towarzyszył koncert jazzowy lokalnego zespołu.

19 maja, imoli 
Ostatni dzień pobytu we Włoszech upłynął pod znakiem za-

kupów. Odwiedziliśmy kilka sklepów i mogliśmy zaopatrzyć 
się w typowo włoskie produkty. Zwieńczeniem wycieczki była 
wizyta w firmowej lodziarni jednego z właścicieli firmy Master 
Martini. Jako że brał on czynny udział w wyścigach Formuły 
1, odnosząc wiele znaczących sukcesów, konstrukcja lodziar-
ni inspirowana jest... wyglądem kasku rajdowego. Wycieczkę  
w prawdziwie rajdowym stylu uważam za udaną i zakończoną. >>>   
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To największa na świecie prezentacja ofer-
ty przemysłu spożywczego. Odbywająca 
się w cyklu dwuletnim impreza przycią-
ga do Kolonii blisko 150 tys. zwiedza-
jących. W gąszczu targowych stoisk i w 
całej masie bogatej oferty można się czuć 
zagubionym, dlatego też organizatorzy w 

ramach jednej imprezy targowej wydzielili dziesięć obsza-
rów tematycznych. Wśród nich znalazł się temat określany 
jako Anuga Chleb & Piekarstwo i Gorące Napoje. To w tym 
obszarze znajdzie się najwięcej propozycji dla piekarzy i 
cukierników.

Od lat każda kolejna edycja targów ANUGA staje się kreato-
rem trendów i nowych impulsów dla różnych gałęzi przemysłu 
spożywczego. Obserwatorzy spodziewają się, że w tym roku 
targowa oferta odpowiadać będzie potrzebom zmieniającego 
się rynku. rynku, na którym wśród konsumentów pojawia się 
coraz więcej osób starszych, przybywa też jedno- i dwuosobo-
wych gospodarstw domowych oraz rośnie odsetek pracujących 
kobiet. Mobilność pracowników, elastyczne godziny pracy i jej 
indywidualizacja wpływają w istotny sposób na charakter kon-
sumpcji. Coraz częściej przenosi się ona z domu rodzinnego na 
zewnątrz, do stołówek, barów, bistr czy restauracji. Już nie tylko 
lunch spożywany jest poza domem, ale także śniadanie czy ko-
lacja. Wiele przekąsek konsumowanych jest w ruchu, w trakcie 
drogi do i z pracy. Konsument oczekuje więc produktów typu 
convenience – łatwych w przyrządzaniu, nie absorbujących cza-
sowo, za to świeżych i zdrowych.

Według niedawno przeprowadzonych przez firmę Nestlé 
badań, wynika, że większość społeczeństwa jest świadoma 
prozdrowotnego potencjału żywności. Coraz więcej klien-
tów przy dokonywaniu zakupów kieruje się jakością wyro-
bów spożywczych. Jakość obok ceny stanowi najważniejsze 
kryterium przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Dbanie o jakość zakupionych produktów i nastawienie na 
ich prozdrowotny charakter wiąże się z kolejnym trendem 
powiązanym z ekożywnością i artykułami regionalnymi. 
Moda na tego typu produkty małym i średnim producentom 
specjalizującym się w tradycyjnej produkcji stwarza szansę 
zaistnienia na rynku.

W tym roku krajem partnerskim targów ANUGA będą 
Włochy. Można się więc spodziewać, że także w obszarze 
piekarsko-cukierniczym i zapewne lodziarskim firmy z 
tego kraju pokażą to, co mają w swojej ofercie najlepsze i 
najciekawsze. Targowych wrażeń w Kolonii nie zabraknie. 
Warto więc zarezerwować sobie kilka dni między 8 a 12 
października tego roku, by odwiedzić te imprezę. Jedynym 
problemem może być zdobycie noclegu w tym terminie. 
Prawie wszystkie wolne miejsca są już zarezerwowane.

więcej informacji: www.anuga.com 

ANUGA 
już wkrótce
Blisko 6,5 Tysiąca WysTaWcóW z praWie 100 krajóW śWiaTa 
i ponad 280 Tys. MeTróW kWadraToWych poWierzchni WysTaWienniczej, 
To króTka WizyTóWka TargóW anuga, kTóre odBędą się W dniach 
8-12 października W kolonii

Targi
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andrzej kusiuk

Targi są inspiracją do tworzenia nowych roz-
wiązań z racji możliwości bezpośrednie-
go kontaktu producentów z użytkownika-
mi. ileż to ciekawych rozwiązań powstaje 
dzięki poznaniu problemów praktyków,  
w tym przypadku piekarzy. 

Ostatnie targi w Kielcach dały dużo 
do myślenia. Pierwszy wniosek, jaki się nasuwa, to oczywi-
ście stosunkowo małe zainteresowanie tą imprezą, które jed-
nak miało też swoje dobre strony. Mniejszy ruch na targach 
to możliwość dłuższych spotkań indywidualnych i wymiany 
doświadczeń. Można było porozmawiać o sporej konkuren-
cji i niskiej opłacalności w branży, a także o nowych, bardziej 
ekonomicznych technologiach wprowadzanych do procesów 
produkcyjnych. Mimo to o samej technologii mówimy zbyt 
mało. Wciąż panuje przekonanie, że metody pozwalające na 
zachowanie parametrów produkcji, powtarzalność procesów 
to zbyt kosztowne rozwiązanie, że to nie dla małych zakładów 
piekarniczych itp. Jednak nasza firma zawsze przedstawia od-
wrotne stanowisko – to najlepszy czas na te zmiany, bo nie stać 
nas na marnotrawstwo.

Wiemy doskonale, że dobre pieczywo to nie tylko wysokiej 
jakości, zdrowe półprodukty, ale też zachowanie odpowied-
nich proporcji używanych produktów i utrzymanie odpowied-
nich parametrów procesów produkcyjnych – temperatury, 
wilgotności, czasu itp. Osiem lat temu wypuściliśmy na ry-
nek dozowniki mieszacze wody z komputerową analizą wody 
przepływającej i sterowaniem pozwalającym na wykorzysta-
nie całej wody, bez zrzutu wody o nieodpowiedniej tempera-
turze. Byliśmy wtedy w europie jeżeli nie pierwszym, to jed-
nym z pierwszych producentów takich dozowników. Często 
słyszeliśmy, że to nie jest aż tak istotne, że koszt wyrzucanej 
wody nie jest tak znaczący. Dzisiaj każda oszczędność, a więc 
także wody, wpływa znacząco na opłacalność. To nie tylko 
oszczędność wody od włączenia jej do momentu osiągnięcia 
zadanej temperatury (w dozownikach ze zrzutem ta woda jest 
wyrzucana), ale także oszczędność podczas dozowania, gdy 
naruszane są warunki poboru wody.

interesujące były też rozmowy dotyczące wprowadzania 
HACCP w piekarniach. Obserwujemy brak zrozumienia dla 
działań zmierzających do automatycznego rejestrowania ta-
kich parametrów jak temperatura, wilgotność itp. A przecież 
to przede wszystkim dbanie o jakość wyrobu. Można ręcznie 
spisywać parametry, życie jednak pokazuje, że często będzie 
brakowało solidnej osoby, która udokumentuje rzeczywiste 
parametry i wyciągnie właściwe wnioski. Automatyczne zbie-
ranie danych wcale, wbrew krążącym opiniom, nie musi być 

kosztowne. Proponujemy indywidualne, bateryjne rejestratory 
(dataloggery) bądź też systemy, które będą rejestrować wszyst-
kie interesujące nas parametry na wszystkich stanowiskach.

Spotkania i rozmowy przeprowadzone na tragach to cenne 
źródło nowych pomysłów. Firma Teldream od początku istnie-
nia – czyli od 1991 r. – stawia na te właśnie spotkania. Wiele 
rozwiązań przygotowywanych na indywidualne zamówienia 
zaowocowało rynkowymi produktami – m.in. szeroką gamą 
regulatorów temperatury skonstruowanych według rozwiązań 
znacznie odbiegających od tych dostępnych na rynku.

Nasze produkty zaskakują też atrakcyjnymi cenami, jak 
w przypadku regulatorów temperatury, wilgotności o bardzo 
dużej dokładności (2-3 proc.) czy specjalizowanych sterowni-
ków – nawet po uwzględnieniu dodatkowych, indywidualnych 
wymagań piekarzy praktycznie tylko nieznacznie odbiegają 
cenowo od standardowych rozwiązań.

Nasze motto brzmi: „Pasja do tworzenia nowości”. To wła-
śnie tak mocno jednoczy nas z producentami pieczywa.

Pasja tworzenia nowości
Targi To WyjąTkoWa i inspirująca forMa spoTkania – WysTaWcy  
i zWiedzający WyMieniają dośWiadczenia, a użyTkoWnicy Mogą 
przedsTaWić producenToM sWoje oczekiWania WoBec sprzęTu

>>>    reklaMa
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Automat 
zamiast sprzedawcy
To Tylko kWesTia czasu. WzoreM zachodnich pańsTW Także i u nas 
pojaWią się auToMaTy serWujące chleB czy Bułki. MałyMi krokaMi 
Maszyny vendingoWe zdoByWają rynek już nie Tylko napojóW czy 
przekąsek, ale Także arTykułóW spożyWczych codziennego użyTku

Nowoczesne automaty oferujące pie-
czywo oglądać można na branżowych 
targach we Włoszech czy  w Niem-
czech. Urządzenia te coraz powszech-
niej spotkać można także na uli-
cach zachodnich miast. Nie wyparły  
z miejskiego krajobrazu tradycyj-

nych sklepów piekarskich, ale uzupełniają ich ofertę. Dzięki 
maszynom vendingowym produkty dostępne są praktycznie  

24 godz. na dobę przez siedem dni w tygodniu. Mają sprawiać, 
że klient ma dostęp do potrzebnych mu produktów wtedy, kie-
dy tylko ma na nie ochotę.

atak automatów
Według szacunków firmy badawczej euromonitor interna-

tional w tym roku wydatki Polaków na produkty z urządzeń 
vendingowych osiągną wartość 300 mln zł i będą o 17 proc. 
większe niż przed dwoma laty. W przyszłym roku powinny 
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wzrosnąć o kolejne 9 proc. Według dystrybutorów maszyn  
w Polsce znajduje się około 50 tys. czynnych automatów,  
czyli prawie 10 razy mniej niż w Niemczech. Jak bowiem 
ocenia niemiecki instytut Badań Gospodarczych, na początku 
2010 r. za naszą zachodnią granicą było 513 tys. automatów, 
87 tys. (17 proc.) z nich stanowiły urządzenia oferujące prze-
kąski i artykuły spożywcze. ile w tej liczbie jest maszyn sprze-
dających pieczywo? Nie wiadomo.

Wzrastająca liczba automatów niepokoi niemieckich pie-
karzy, którzy w tym sposobie handlowania chlebem dostrze-
gają istotne zagrożenie dla swoich sklepów.

W ubiegłym roku sieć handlowa Aldi Süd zaczęła wpro-
wadzać do swoich placówek potężne, acz estetyczne i nowo-
czesne urządzenia pod nazwą Backofen (z niemieckiego pie-
karnik). Po naciśnięciu przycisku w niespełna dwie sekundy  
z podajnika można wyciągnąć jeszcze ciepłe bułeczki – je-
den z czterech rodzajów pieczywa oferowany przez maszynę. 
Duży napis głosi: „Prosto z pieca, wprost do torebki”.

pieczywopodoBne?
– To co wychodzi z tej maszyny, trudno uznać za praw-

dziwe pieczywo. To produkty pieczywopodobne. Tuż przed 
podaniem podgrzewane są niczym w kuchence mikrofalowej 
– mówił jesienią ubiegłego roku dla „The Wall Street Journal” 
Wolfgang Schäfer, piekarz rzemieślnik.

W ubiegłym roku takich maszyn firma Aldi Süd ustawiła 
ponad 600. Docelowo stanąć mają we wszystkich ponad 1700 
sklepach tej sieci w Niemczech. Choć statystyki nie podają, 

„w automacie” można zrobić nawet małe zakupy spożywcze
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jaki obrót generują automaty z pieczywem, to można domy-
ślać się, że rynek jest spory i wart zainteresowania. Obroty ze 
sprzedaży z automatów przekąsek i artykułów spożywczych 
tylko w 2009 r. wyniosły w Niemczech 502 mln euro. Jeśli 
założyć, że 10 proc. z tej kwoty przypada na pieczywo, to jest 
tego sporo.

kanapka na dworcu
Automaty najczęściej pojawiają się w miejscach publicz-

nych o dużym nasyceniu ruchu. Spotkać je można przede 
wszystkim na dworcach, lotniskach, stacjach metra. Co-
raz częściej ustawiane są także na stacjach benzynowych,  
w obiektach sportowych czy szpitalach. Wszędzie tam, gdzie 
pojawiają się zabiegani klienci, dla których liczy się szybkość 
obsługi, zaspokojenie uczucia głodu czy łaknienia podczas 
wykonywania innej czynności (np. oczekiwania na odjazd 
pociągu). Pieczywo z automatu najczęściej zaś kupują ludzie 
młodzi, studenci, ci, dla których zakupy produktów spożyw-
czych nie stanowią pewnego stałego rytuału, którzy często 
późną porą przypominają sobie o braku podstawowych pro-
duktów żywnościowych w domu.

– Nowoczesne maszyny do sprzedaży vendingowej wzbu-
dzają zaufanie klientów. Są estetyczne, sterylne, umieszczone 
na nich informacje zapewniają o utrzymaniu wysokich stan-
dardów sanitarnych i gwarantują bezpieczeństwo żywności 
– informuje Wojciech Zwięczak, analityk rynku spożywcze-
go. – Produkty z maszyny są akceptowane także dlatego, że 
firmują je znane marki, a te nie mogą sobie pozwolić na utratę 
wiarygodności wśród konsumentów.

Atrakcyjne, nowoczesne wzornictwo, czytelne elementy 
obsługi i zrozumiałe, często intuicyjne menu użytkownika 
czynią bezduszne automaty przyjaznymi dla klienta, są też 
elementem mody na miejski styl życia. Maszyny vendin-
gowe promuje się także w kinie i telewizji, pojawiają się  

w serialach i filmach, stają się naturalnym elementem miej-
skiej przestrzeni.

zapakowaĆ czy na miejscu?
Pieczywo dostępne w automatach samoobsługowych jest 

najczęściej pakowane. Choć w urządzeniach włoskiego dys-
trybutora Forno Bianco bułki wypadające do podajnika można 
zapakować w papierowe torebki, a antybakteryjną osłonę pie-
czywu mają zapewnić promienie ultrafioletowe.

Dbałość o zadowolenie klientów i sprostanie ich oczeki-
waniom to jeden z motorów napędzających branżę. Jak mówi 
Aris Kaschefi z Niemieckiego Federalnego Zrzeszenia Branży 
Automatów Vendingowych: – Operatorzy tych urządzeń sta-
le dostosowują ofertę do wymogów zmieniającego się rynku. 
Urządzenia samoobsługowe oferują więc żywność certyfiko-
waną, produkty eko, regionalne czy o obniżonej kaloryczno-
ści.

Kilka lat temu pionerskie urządzenie do sprzedaży pącz-
ków pojawiło się w katowickiej Castoramie. Stało obok ma-
szyny z czekoladowymi batonami i puszkami z napojami. 
Obsługiwane było przez chorzowską firmę Stokson. Po kilku 
miesiącach testów zniknęło, co nie oznacza, że pomysł na 
sprzedaż pączków z automatu upadł.

O tym, do jakich produktów można wykorzystać automaty 
samoobsługowe, będzie można się przekonać już niebawem  
w Kolonii. Na początku września odbędą się tam targi poświę-
cone vendingowi. Piekarze i cukiernicy z pewnością będą mo-
gli znaleźć inspirację dla siebie. Wszak już nawet pizzę można 
kupić z maszyny na rogu ulicy.

targi eu’Vend + coffeena 
kiedy? 8-10 września 2011 r.

gdzie? kolonia

www.euvend.com

Słodki, rogalik, kanapka, mleko i śniadanie gotowe! 
Można je zrobić nawet oczekując na pociągŚwieże pieczywo 24 godz. na dobę, w dodatku idealnie higieniczne

Trendy
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Jednym z producentów urządzeń chłodniczych i mebli do przechowywania produktów 
cukierniczo-piekarskich jest firma Mawi. istniejąca na rynku od 22 lat zdobyła uznanie za-
równo w polsce, jak i w europie także jako producent urządzeń gastronomicznych.

rozbudowany park maszynowy pozwala na ciągłe wdrażanie nowych technologii. 
pracuje nad nimi sztab fachowców, którzy dzięki nowoczesnemu laboratorium i biurom 
projektowym tworzą ergonomiczne, estetyczne i ekonomiczne urządzenia oraz meble użyt-
kowe wykorzystywane w zakładach produkcyjnych i sklepach – cukierniach, piekarniach, 
marketach. warto dodać, że nowoczesne laboratorium przeprowadza badania nowo projek-
towanych urządzeń pod względem chłodniczym, elektrycznym, kompatybilności elektro-
magnetycznej oraz pod względem bezpieczeństwa.

Szeroki asortyment produktów oferowany przez Mawi to niewątpliwy atut firmy, po-
dobnie jak powtarzalność i wysoka jakość wyrobów. w ofercie dostępne są witryny chłodni-
cze,  regały chłodnicze, szafy chłodnicze, urządzenia marketowe, a także meble nierdzewne, 
komory chłodnicze i pylony reklamowe. Czytelników magazynu „w piekarni, w Cukierni” 
zainteresują na pewno nowoczesne konstrukcje witryn cukierniczych, lad cukierniczych, 
narożników chłodniczych cukierniczych, witryn chłodniczych z regulowaną wilgotnością 
czy ciastkarek. – w tym roku naszym klientom zaproponowaliśmy nową linię urządzeń 
cukierniczych opartych na nowych technologiach oraz design zgodny z trendami rynku 
piekarniczo-cukierniczego. klient może wybrać nowe techniki oświetlenia eksponowanych 

towarów oraz kolorystykę urządzeń dostosowaną do wnętrz cukierni, kawiarni lub lokalu 
gastronomicznego – mówi katarzyna waśniowska, Dyrektor Działu handlowego Mawi.

Zamówienia realizowane są w krótkim czasie  i z uwzględnieniem najbardziej wymaga-
jących kryteriów ustalanych przez klientów.

produkty Mawi konstruowane są z najwyższej jakości materiałów i podzespołów, 
których producentami są znane w świecie firmy, takie jak: Thyssen krupp, Danfoss, lu-Ve, 
arcelorMittal, akzo nobel. producent posiada certyfikat Qualified applicator wydany przez 
akzo nobel, który potwierdza wysoką jakość powłok lakierniczych. wszystkie korpusy urzą-
dzeń wykonane są z blach ocynkowanych elektrolitycznie, a następnie malowane proszko-
wo, co zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną. używane w procesie produkcji farby 
są proekologiczne – każdy kolor jest „zielony”, tzn. nie zawiera metali ciężkich i substancji 
szkodliwych.

urządzenia i meble produkowane w zakładach Mawi to gwarancja najwyższej jakości 
potwierdzona  Systemem Zapewnienia Jakości iSO 9001:2008 oraz certyfikatami rosyjskim 
ΓOCT, ukraińskim CeΠO i deklaracją zgodności Ce. 

mawi sp.j. m.piszczek w dziedzic 
ul. przemysłowa 75, 32-765 rzezawa k. Bochni

tel. 14 611 61 06 do 08,  www.mawi-poland.pl

Funkcjonalne 
chłodzenie
urZĄDZenia ChŁODniCZe peŁniĄ rOlę nie TYlkO prakTYCZnĄ, SĄ TeŻ DekOraCJĄ wnęTrZa, CZęSTO JeGO CenTralnYM punkTeM. 
pOTrZeBne w kaŻDeJ Cukierni MuSZĄ DOBrZe kOMpOnOwać Się Z OTOCZenieM, a prZeDe wSZYSTkiM SpeŁniać SwOJe FunkCJe uŻYTkOwe

w roku 2009 firma 
mawi otrzymała tytuł 

euroFirma województwa 
małopolskiego
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maszyna do zadań 

specjaLnycH
żadna piekarnia nie Może oByć się Bez dośWiadczonego piekarza, 
Wydajnego pieca, ale Także Bez Wykonującej najcięższe zadanie 

Miesiarki. To od jej pracy zależy jakość pieczyWa, od jej niezaWodności 
– Brak przesTojóW
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Każdy piekarz wie, jakie zadanie speł-
nia w piekarni miesiarka, ale war-
to przypomnieć, że to jej działanie 
wpływa na to, czy ciasto – w wy-
niku mieszenia – jest odpowiednio 
napowietrzone i ugniecione, a co za 
tym idzie – czy jakość wypiekane-

go chleba będzie odpowiednia. Skąd nazwa tej maszyny? 
Słowo miesienie oznacza ugniatanie, mieszanie ciasta i 
jest tradycyjnym określeniem czynności przygotowującej 
ciasta do wypieku w piekarni. Dlatego też prawidłową na-
zwą urządzenia do miesienia jest miesiarka. Często jednak 
błędnie zastępuje się ją słowami: mieszałka lub mieszarka 
– obie te nazwy stosowane są powszechnie nie tylko przez 
piekarzy, ale także producentów.

szukajmy ideału
Gdy przychodzi czas, aby kupić nową miesiarkę, war-

to zwrócić uwagę na parę kwestii. ideał miesiarki to ma-
szyna niezawodna, nowoczesna i... niezbyt droga. Takich 
połączeń niestety próżno szukać. Można natomiast starać 
się znaleźć maszynę dostosowaną do naszych wymagań fi-
nansowych, spełniającą kilka poniższych kryteriów. Ważne, 
aby maszyna była:

•	 uniwersalna – dostosowana do miesienia ciast o róż-
nej konsystencji, masie i rodzaju (jeśli planujemy 
zakup jednej maszyny do wszystkich ciast),

•	 bezpieczna w obsłudze – wpływ na to mają między 
innymi: odpowiednia budowa miesiarki i zabezpie-
czenie dzieży,

•	 technologicznie rozwinięta – zastosowanie nowych 
rozwiązań ma duży wpływ na wydajność i skrócenie 
czasu miesienia,

•	 cicha w pracy – uzyskuje się coraz lepsze parame-
try przez stosowanie nowych rozwiązań, np. pasków 
klinowych w napędzie,

•	 przystosowana do programowania – zapamiętanie 
nawet kilkudziesięciu procesów miesienia różnych 
ciast usprawnia i skraca pracę,

•	 z dobrym i szybkim serwisem.

do wszystkiego?
Która z miesiarek jest najbardziej uniwersalna, a którą 

lepiej użyć do specjalnych wypieków? Do różnych ciast sto-
suje się odpowiednie rodzaje miesideł:

•	 miesidło widelcowe i łopatkowe jest odpowiednie 
do mieszenia ciast niezbyt sztywnej konsystencji 
(żytnich, mieszanych i pszennych),

•	 miesidło zetowe stosuje się do mieszenia ciasta 
sztywnego (np. piernikowego),

•	 miesiło kątowe – kątowy kształt zapewnia całkowite 
wymiesienie i odpowiednie napowietrzenie ciasta 
żytniego i mieszanego,

•	 miesidło spiralne idealne do ciast o różnej konsy-
stencji (pszenne, mieszane i żytnie),

•	 niektórzy producenci (np. ibis) oferują także miesi-
dła stosowane w cukiernictwie (ramowe i ramienne 
– idealne do mas i kremów cukierniczych).

Miesiarki spiralne są obecnie najbardziej rozpowszech-
nione, a wpływ na to ma przede wszystkim ich uniwersal-

ność. Spiralny kształt miesidła sprawia, że maszyna jest 
wydajna i może pracować intensywnie. Atutem jest rów-
nież to, że ciasto jest dokładnie wymieszane i odpowiednio 
napowietrzone oraz spulchnione, nawet gdy w dzieży znaj-
duje się go niewiele. W dalszej części artykułu będziemy 
omawiać właśnie ten typ miesiarek.

stała czy wyjezdna?
Miesiarki dzielą się również na te z dzieżą stacjonarną 

i wyjezdną. Miesiarki z wyjezdną dzieżą przeważnie mają 
większą pojemność (np. do 300 kg ciasta – Masz Gliwice, 
Mech-Masz Żnin, Bagmasz, 320 kg ciasta – ibis) i trudniej 
je obsługiwać jeśli nei mają wyjezdnej dzieży.

Gdzie najlepiej sprawdzą się jedne i drugie, czym się 
różnią? Tomasz Maciuba z firmy ibis tłumaczy: – Miesiarki 
wyjezdne mają zastosowanie głównie w średnich i dużych 
(ale także i w małych) zakładach produkcyjnych, gdzie 
stosuje się wielofazowe prowadzenie ciasta. Przeważnie 
piekarze kupują miesiarkę z czterema dzieżami. Dobrze, 
że metoda bezpośrednia prowadzenia ciasta odchodzi do 
lamusa – im dłuższe prowadzenie ciasta, tym lepsze jego 
właściwości oraz walory smakowo-zapachowe. Miesiarki 
niewyjezdne używane są głównie w małych piekarniach, 
pizzeriach, punktach gastronomicznych. Tomasz Szczeciń-
ski z Mech-Masz Żnin uzupełnia: – Charakterystyka pracy 
samej maszyny stacjonarnej czy wyjezdnej niczym się nie 
różni. Zastanawiając się nad tym, jaką maszynę wybrać, 
należy wziąć pod uwagę wielkość i specyfikę naszej pro-
dukcji. Podobne zdanie ma Arkadiusz Gałka z firmy Bag-
masz i dodaje: – W miesiarkach z wyjezdną dzieżą łatwiej-
sza jest obsługa, praca maszyn z wyjezdną i stałą dzieżą 
niczym się nie różni.

im wiĘksza, tym… droższa
Jakie pojemności miesiarek dostępne są na rynku? Jak 

kształtują się ich ceny? Polscy producenci mają szeroką 
ofertę maszyn o odpowiedniej wielkości – każdy może 
wybrać taką, która najlepiej odpowiada jego potrzebom 
produkcyjnym i możliwościom finansowym. Jeśli chodzi 
o odpowiednie pojemności do małego, średniego i dużego 
zakładu produkcyjnego, to przedstawiciele producentów 
zgodnie podają pojemności: do 120/130 kg ciasta w ma-
łym, 160-200/220 kg (sugerowana dzieża wyjezdna) ciasta 
w średnim, 220/250-300 kg (dzieża wyjezdna) ciasta w du-
żym zakładzie. łukasz Malinowski z Masz Gliwice doda-
je: – Mały, duży, średni zakład nie zawsze jest miernikiem 
skali produkcji, w tym zakresie warto zaufać handlowcom  
i pozwolić im dopasować sprzęt do indywidualnych potrzeb 
zakładu.

Co do cen, to najmniejsze miesiarki do użytku w pizzerii 
lub małym punkcie gastronomicznym proponują np. firmy: 
Mech-Masz Żnin – pojemność od 5 kg ciasta, cena ok. 3500 
zł, Bagmasz – od 4,8 kg ciasta od 3 tys. zł. Jeśli chodzi  
o  maszyny spiralne stałe, ale już większe, to ich pojem-
ność zaczyna się średnio od 60 kg ciasta, a kończy na ok. 
200 kg. Ceny tych miesiarek są wyższe: w Mech-Maszu jest 
to koszt ok. 18-20 tys. zł za najbardziej popularne pojem-
ności 120/160 kg ciasta, w Bagmaszu ceny zaczynają się  
od 12 tys. zł (modele ze stałą dzieżą) , a miesiarki stałe 
ibis (modele NS) można nabyć od 25 tys. zł (55 kg ciasta). >>>
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uwaga! BHp
osoba obsługująca miesiarkę powinna:
•	 posiadać	odpowiednie	kwalifikacje	i	przeszkolenie	pozwalające	

na obsługę tego typu urządzeń,
•	 posiadać	odpowiednie	środki	ochrony,	takie	jak	fartuch	ochron-

ny, czepek, obuwie antypoślizgowe.

pamiĘtaj!
•	 ręczne	przemieszczanie	dzieży,	w	której	 znajdują	 się	 składniki	

lub gotowe ciasto, powinno odbywać się na wózku,
•	 dzieża	z	ciastem	powinna	być	przykryta	w	czasie	przemieszcza-

nia, aby do środka nie dostały się jakiekolwiek zanieczyszczenia,
•	 nie	powinno	się	używać	urządzenia,	gdy	jest	uszkodzone,
•	 nie	należy	naprawiać	urządzenia	samodzielnie,
•	 podczas	miesienia	 dzieża	 powinna	 być	 podniesiona,	 a	 osłona	

zamknięta,
•	 należy	 uważać,	 aby	 nie	 zostać	 pochwyconym	przez	 pracujące	

elementy miesiarki, np. miesidło,
•	 należy	pilnować	porządku	na	stanowisku	pracy	–	zadbać	o	stan	

podłogi – nie może być śliska, brudna lub zatarasowana.

Miesiarki o największej pojemności (z dzieżą wyjezdną) 
to koszt rzędu: od 38 do ponad 60 tys. zł netto w Mech-
-Masz (maszyna z jednym kotłem, od 120 do 300 kg ciasta),  
w Bagmasz od 40 tys. zł w górę (80-300 kg ciasta), w fir-
mie ibis –  60 tys. zł, ale za pojemność 220 kg ciasta oraz  
w granicach 75 tys. zł za pojemność 320 kg ciasta.

Które modele są najchętniej kupowane? Tomasz Szcze-
ciński z Mech-Masz Żnin wskazuje na pojemności 120- 
-160 kg ciasta. łukasz Malinowski z Masz Gliwice mówi: 
– Najlepiej sprzedają się miesiarki stałe SM189 ze względu 
na cenę oraz mesiarki wyjezdne SMr350 (250 kg ciasta).  
W ibisie flagowym modelem jest wspominany wyżej 
MS340 (220 kg ciasta). W firmie Bagmasz najlepiej sprze-
dają się modele HS130, HS200 (stała dzieża, pojemność 80 
i 120 kg ciasta).

zmiany, zmiany, zmiany
Nikogo nie dziwi coraz większe zautomatyzowanie 

piekarni. Jakie udoskonalenia proponują nam najnowsze 
miesiarki? Tomasz Maciuba z firmy ibis przekonuje: – Na 
przestrzeni lat miesiarki spiralne typu MS i NS przeszły 
prawdziwą metamorfozę. Nieznacznie uległ zmianie kształt 
dzieży i miesidła, wprowadzono szereg wersji wyposaże-
nia maszyn: od prostego ręcznego sterowania za pomocą 
przekaźników czasowych, do sterowania z możliwością 
wprowadzania różnych programów miesienia i pomiaru 
temperatury oraz gęstości ciasta za pomocą pulpitu mem-
branowego lub dotykowego LDC. Nasze miesiarki charak-
teryzują się dużą rezerwą mocy, dzięki czemu można „skrę-
cać” ciasta sztywne, przy których inne maszyny nie dają 
sobie rady. Na uwagę zasługuje również fakt, że w naszych 
miesiarkach wyjezdnych stosunkowo łatwo poziomuje się 
maszynę z wózkiem nawet na nierównej podłodze. Tomasz 
Szczeciński z Mech-Masz Żnin dodaje: – Nasze maszyny 
posiadają cykle pracy automatycznej, możliwość ustawia-
nia programów pracy, system mierzenia temperatury cia-
sta, wbudowany dozownik wody oraz awaryjne przejście 
na pracę ręczną z pominięciem automatyki, co umożliwia 
pracę miesiarki nawet w czasie awarii automatyki. W mie-
siarkach firmy Masz Gliwice ciekawym rozwiązaniem jest 

np. system Hydro-Absorbtion, który, jak tłumaczy łukasz 
Malinowski, pozwala zmniejszyć ilość mąki stosowa-
nej w produkcji i zastąpić ją odpowiednią ilością wody.  
W rezultacie umożliwia to otrzymanie większej ilości cia-
sta chlebowego, pszennego lub półsłodkiego przy uniknię-
ciu utraty jakości masy. Miesiarki firmy Bagmasz też pro-
ponują udogodnienia, takie jak: podłączenie wody, czujnik 
temperatury ciasta, dozownik wody, ale także, jak przeko-
nuje Arkadiusz Gałka, są – dzięki zastosowaniu napędu 
przekładniami pasowymi – ciche, proste w budowie, a co 
za tym idzie, bezawaryjne.

stare, ale jare?
Zakup miesiarki nie jest małym wydatkiem, dlatego pie-

karze zastanawiają się nad możliwością stosowania maszyn 
używanych. Wiele firm w Polsce zajmuje się remontami ge-

Miesiarka kemper. 
Charakteryzuje się dużą 
siłą i prostotą ryglowania, 
a także wygodnym 
prowadzeniem dzieży. 
różne modele i pojemności. 
Dystrybutor: herT. więcej 
na www.hert.pl

Miesiarki spiralne nS, modele 
nS 45, nS 85, nS 130, nS 

175. poj. kolejno 45, 85, 130 
i 175 l. wydajne, doskonale 

napowietrzają ciasto, atutem 
jest cicha praca. producent: iBiS. 

więcej na www.ibis.pl

Maszyny i urządzenia
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neralnymi i montowaniem miesiarek. Czy jednak ich żywot-
ność jest na tyle długa, aby mogły obsługiwać co najmniej 
dwa zakłady przez długi czas? Producenci maszyn zapew-
niają, że stosują dobrej jakości materiały, więc ich maszyny 
powinny długo pracować bezawaryjnie. Jak długo? Tomasz 
Szczeciński z Mech-Masz Żnin zapewnia, że żywotność 
związana jest z intensywnością użytkowania, ale nie może 
być krótsza w przypadku ich maszyn niż 10-15 lat.

Tomasz Maciuba z ibisa mówi, że praktycznie wszystkie 
miesiarki firmy pracują do dziś od wczesnych lat 90., gdy 
sprzedawano pierwsze modele. Maszyny Bagmasz – we-
dług słów Arkadiusza Gałki – nie wymagają praktycznie 
żadnych napraw, tylko drobnych zabiegów konserwacyj-
nych.

To, że nowe jest najlepsze, nie trzeba nikogo przekony-
wać, ale co, jeśli nie mamy odpowiedniej kwoty na zakup? 
Warto kupić miesiarkę używaną? Tomasz Szczeciński z 
Mech-Masz Żnin nie jest przekonany do tego pomysłu: – 

Wszystko zależy od specyfiki produkcji i wielkości zakładu. 
Jeśli maszyna ma być eksploatowana bardzo intensywnie, 
nie należy oszczędzać przy zakupie nowego sprzętu. Arka-
diusz Gałka z firmy Bagmasz, która ma duże doświadcze-
nie w sprzedaży używanych maszyn piekarniczych, mówi: 
– Obecnie na 25 nowych maszyn mamy tylko trzy maszyny 
używane. Nie dlatego, że nie wiemy, jak te maszyny remon-
tować i naprawiać, ale dlatego, że nie ma już na nie popytu. 
Piekarze nauczyli się, że używana maszyna jest tańsza przy 
kupnie, ale droższa w eksploatacji. Tomasz Maciuba z ibi-
sa dodaje: – Niektóre podzespoły maszyn, np. korpusy, są 
praktycznie niezniszczalne i można na ich postawie uzyskać 
całkiem sprawną miesiarkę, ale nie zawsze jest to opłacalne 
z racji niskiej różnicy cenowej pomiędzy nowym a rekondy-
cjonowanym sprzętem. Dodatkowym atutem nowego sprzętu 
jest to, że producenci oferują (najczęściej bezpłatny) serwis 
swoich maszyn, maszyny zastępcze na czas naprawy, możli-
wość przedłużenia gwarancji i inne udogodnienia.

Model MaXiMaT firmy eberhardt  
z wyjezdną dzieżą, przygotowany 

na maksymalne obciążenia,  
a jednocześnie ergonomiczny. 

Dystrybutor: GuZ Technika 
piekarnicza. więcej na  
www.guztech.com.pl

Miesiarka spiralna z kotłem stałym MS-80 JeT,  
poj. 80 l, 55 kg ciasta. Model zaopatrzono  
w elektroniczne sterowanie z możliwością pracy 
automatycznej (do 99 programów) lub ręcznej. 
producent: Mech-Masz. więcej na  
www.mech-masz.com.pl

Miesiarka z dzieżą stałą, 
poj. 60 l i 85 l. producent: 
MaSZ Gliwice. więcej na 

www.masz.gliwice.pl

Maszyny i urządzenia
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28 polski chleB28
rewitalizacja 
                polskiegochleba
Ciasto pszenne. Przemiany: świeżość
czĘŚĆ Vi

śWieżość Miękiszu chleBa jesT jednyM z najWażniejszych paraMeTróW 
jakościi WyWiera ogroMny WpłyW na oczekiWania i gusTy klienTóW

adaM WyBierała

Piekarze mają wiele narzędzi techno-
logicznych pozwalających na uzy-
skanie wysokogatunkowego chleba 
o optymalnej świeżości. Jest jednak 
warunek, który musi być spełniony 
– jakość mąki: optymalna wodo-
chłonność oraz odpowiednia ak-

tywność rodzimych enzymów z grupy β amylaz.

nowoczesne Badania  
nad modyfikacją skrobi

Utrata świeżości miękiszu chleba  
w negatywny sposób wpływa na rentow-
ność produkcji poprzez – niestety – wciąż 
zbyt dużą liczbę zwrotów niesprze-
danego chleba. Nowoczesne trendy  
w przetwórstwie zbożowo-młynarskim 
zwracają uwagę na badania poświęcone 
zagadnieniom związanym z enzyma-
tycznej regulacji własności fermenta-
cyjnych mąki i modyfikacją skrobi.

Modyfikacja polega na skracaniu  
w mące pszennej łańcuchów amylopek-
tyn do maltozy przy użyciu maltogenicznej 
amylazy, przez co obniża się tendencja do 
retrogradacji skrobi i łączenia z cząsteczka-
mi białek glutenowych – głównych czynników 

fo
T.

 ©
 o

vi
d

iu
 io

rd
a

ch
i -

 f
o

To
li

a
.c

o
M



www.wcukierni.pl  WPC lipiec-sierpień 2011

29polski chleB

odpowiedzialnych za czerstwienie chleba. enzymatyczne od-
działywanie na składniki mąki nie powoduje – jak to ma miej-
sce w przypadku emulgatorów – nienaturalnej gumowatości 
miękiszu, wpływa na poprawienie jego miękkości i elastycz-
ność oraz poprawia smak przechowywanego pieczywa. Chleb 
łatwiej się kroi.

naturaLnie utrzymują świeżość
Ogromny wpływ na zachowanie optymalnej świeżości pie-

czywa mają naturalne dodatki piekarskie i technika przygo-
towywania ciasta. Stosowane obok mąki, drożdży, soli wciąż 
dają gwarancję wysokiej jakości wytwarzanego pieczywa.

Wzrastające zainteresowanie piekarzy poszukiwaniem 
tradycyjnej wiedzy i umiejętności zmusza producentów 
komponentów piekarskich do wytwarzania ich z dodatków 
naturalnych. Zaliczyć do nich możemy: mąkę sojową, mąkę 
pęczniejącą, mąkę guarową i mąkę chleba świętojańskiego, 
maślankę, słody, lecytynę, itp.

Mąka sojowa – produkt mączny otrzymywany z soi, zawie-
rający enzym oddziałujący na substancje tłuszczowe – lipo-
oksygenazę. Korzystnie wpływa na poprawę stabilności ciasta  
i jego szybszy rozwój. W wyniku utlenienia lipidów powstają 
nadtlenki, które reagują z grupami -SH glutenu. Miękisz staje 
się jaśniejszy, delikatniejszy i bardziej miękki.

Mąka pęczniejąca – produkt powstały przez wymieszanie 
mąki z wodą, podgrzanie powyżej 85°C, suszenie i ponowne 
mielenie. Celem tych operacji jest zmiana własności fizykoche-
micznych skrobi. W stanie zimnym mąka pęczniejąca tworzy z 
wodą żelową masę. Dodatek mąki pęczniejącej do ciasta wzma-
ga wodochłonność mąki – zwiększa wydajność ciasta, poprawia 
pęcznienie skrobi w cieście, wydłuża świeżość pieczywa.

Mąka guarowa i chleba świętojańskiego – są otrzymywane 
odpowiednio przez zmielenie pochodzącej z indochin rośliny 
o nazwie guar i pochodzących z basenu Morza Śródziemnego 
owoców drzewa świętojańskiego. ich działanie jest podobne 
do działania mąki pęczniejącej.

Maślanka – zapomniany dodatek uszlachetniający stoso-
wany do ciast pszennych i pszenno-żytnich. Jest harmonijnym 
uzupełnieniem rozczynu pszennego lub jego zastępcą. Ma-
ślanka zawiera żywe kultury bakterii kwasu mlekowego i sub-
stancje aromatyczne – nadaje pieczywu łagodny aromatyczny 
smak. Przedłuża w sposób zasadniczy świeżość pieczywa.

Suchy zakwas pszenny i suchy zakwas pszenny maślan-
kowy – bardzo popularne na rynkach zachodnich. Powsta-
ją one poprzez kontrolowaną fermentację drożdżową mąki 
pszennej, a następnie jej liofilizację – suszenie sublimacyjne. 
Technika ta powoduje, że wszystkie substancje aromatyczne 
i inne składniki – żywe kultury bakterii kwasu mlekowego  
– są w pełni zachowane.

Słód – oczyszczone skiełkowane zboże. enzymatycznie 
czynna mąka słodowa bogata jest w enzymy z grupy amylaz 
rozkładających skrobię. Powstają dekstryny, dwucukry i cukry 
proste. Słód powoduje zmniejszenie lepkości ciasta i polep-
szenie miękkości miękiszu. Substancje smakowe pochodzące 
ze słodu wzbogacają smak i zapach pieczywa. Pierwszymi 
produktami słodowymi były mąki słodowe i ekstrakty słodo-
we. Krokiem milowym w zaspokojeniu potrzeb piekarskich 
było pojawienie się w latach 80. XX w. wyciągu słodowego 
w proszku.

Lecytyny – substancje należące do lipidów. Zawarte są  
w żółtkach jaj i soi. W piekarstwie wykorzystywane są od lat 
50. XX w. Mają własności emulgujące – tworzą kompleksy 
z białkami glutenowymi. Polepszają strukturę ciasta, objętość 
pieczywa, porowatość i miękkość miękiszu.

tecHnika przygotowywania ciasta
Luźna konsystencja ciast wytwarzanych z mąki o wysokiej 

wodochłonności, długie, chłodne prowadzenie oraz intensyw-
ne mieszenie, powodujące optymalne uwodnienie ich składni-
ków, sprzyjają utrzymaniu świeżości pieczywa.

Negatywnie na proces utrzymywania świeżości wpływają: 
bezpośrednie wytwarzanie ciast, krótkie leżakowanie w dzieży 
(czyli skracanie procesu dojrzewania), nadmierna dawka droż-
dży oraz zbyt wysoka temperatura ciasta i temperatura garowni.

Zatem jak długo powinno trwać miesienie?
•	 Ciasta pszenno-żytnie powinny być mieszane w cza-

sie, w którym miesidło (spirala, widelec) mieszarki 
wykona 950 uderzeń.

•	 Ciasto pszenne powinno być mieszane w czasie,  
w którym miesidło (spirala, widelec) mieszarki wyko-
na 1200-1300 uderzeń.

•	 Ciasto pszenne cukiernicze drożdżowe powinno być 
mieszane w czasie, w którym miesidło (spirala, wide-
lec) mieszarki wykona do 1500 uderzeń.

•	 Ciasta spulchniane chemicznie – biszkoptowe, bisz-
koptowo-tłuszczowe – powinny być miksowane do 
osiągnięcia gęstości 480-540 g/l.

W osiągnięciu odpowiedniej struktury ciast spulchnianych 
chemicznie, sprzyjającej utrzymaniu ich świeżości, istotną 
rolę odgrywają wymienione powyżej dodatki słodów płyn-
nych, lecytyn oraz emulgatorów kompensujących zminimali-
zowane ilości jaj w recepturach.

kontakt do autora: 
tel. 509 499 500, Bioenzym Technology s.c.

62-028 koziegłowy k. poznania; ul. piaskowa 1

tel. 61 652 10 12, fax 61 651 47 57, www.bioenzym.pl

Szarańczyn strąkowy, 
drzewo karobowe, 
karob, ceratonia 
(Ceratonia siliqua l.) 
inaczej zwane też 
chlebem świętojańskim 
- z tej rośliny wyrabia 
się mąkę, która jest 
naturalnym dodatkiem 
mającym działanie 
podobne do maki 
pęczniejącej
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Proces 
CZerSTWieNiA PieCZyWA
pieczyWo należy do grupy produkTóW Mało TrWałych, a posTępujące 
procesy czersTWienia oBniżają jego jakość. z Tego Względu Ważną 
kWesTią sTało się opracoWanie MeTod zapoBiegania, Względnie opóźniania 
czersTWienia i uTrzyMania sTanu śWieżości pieczyWa jak najdłużej
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ToMasz BoroWy
Mariusz s. kuBiak

Pieczywo stanowi podstawowy składnik die-
ty człowieka. Obok innych krajów europy 
Środkowej i Wschodniej Polska należy do 
największych konsumentów tego produk-
tu na świecie. Kiedyś chleb kupowano co-
dziennie, obecnie średnio dwa do trzech razy 
w tygodniu. Przy obecnej szerokiej ofercie 

wyrobów piekarskich klienci kupują różne rodzaje wypieków, 
które przez wiele dni przechowują i konsumują. W interesie 
producenta jest utrzymywanie świeżości miękiszu chleba. To 
przecież jeden z najważniejszych parametrów jakości, wywie-
rający ogromny wpływ na oczekiwania i gusty klientów.

ewoLucja receptur
Styl życia współczesnego społeczeństwa coraz bardziej 

oddala je od możliwości spożywania w domu trzech świe-
żo przyrządzonych posiłków. Społeczeństwo coraz częściej 
odżywia się w punktach zbiorowego żywienia lub korzysta  
z żywności przetworzonej, nadającej się do zjedzenia, np. po 
podgrzaniu w mikrofalówce.

Chleb jest jednym z podstawowych produktów zbożowych, 
dostarczających konsumentom wielu cennych składników od-
żywczych. Pokrywa około 40 proc. dobowego zapotrzebowa-
nia energetycznego, jest doskonałym źródłem fosforu, potasu, 
magnezu i witamin z grupy B.

Na przestrzeni wieków receptury na pieczywo ewoluowały 
w kierunku zwiększenia jego trwałości i lepszego dostosowa-
nia do zmieniających się preferencji konsumentów.

Aby przyspieszyć proces przygotowania ciasta do wypie-
ków, zaczęto w połowie XiX w. dodawać sprasowane drożdże. 
Ówczesne receptury miały prosty skład i na ogół zawierały  
w odpowiednich proporcjach jedynie mąkę, wodę i sól. Obec-
nie do uzyskania wyrobów o pożądanych cechach jakościo-
wych stosuje się wiele rozmaitych dodatków do mąki, m.in.: 
tłuszcze, mleko, spulchniacze, ziarna różnych zbóż i wiele in-
nych. Odpowiednio dobrana receptura jest bowiem, obok pra-
widłowego procesu technologicznego, jednym z zasadniczych 
warunków otrzymania dobrego produktu końcowego.

podstawowe cecHy świeżości
W momencie zakupu pieczywa konsument określa jego 

świeżość na podstawie cech organoleptycznych:
•	 aromatu i smaku świeżego pieczywa – przyjemny, in-

tensywny, w miarę czerstwienia staje się słabszy;
•	 właściwości fizycznych miękiszu: miękki, ściśliwy 

miękisz świadczy o świeżości pieczywa, a twardy, 
mniej ściśliwy i kruszący się jest charakterystyczny 
dla pieczywa czerstwego;

•	 właściwości fizycznych skórki: gładka, twarda i chru-
piąca skórka charakteryzuje pieczywo świeże, pod-
czas składowania skórka staje się miękka, elastyczna 
i pomarszczona.

Pieczywo jest jednym z najczęściej kupowanych produk-
tów, z drugiej jednak strony znajduje się na pierwszym miej-
scu listy artykułów spożywczych, które są wyrzucane. Dzieje 
się tak dlatego, że tylko przez około 3-4 dni od wypieku pie-

czywo zachowuje jakość zadowalającą konsumenta. Pieczy-
wo należy do produktów nietrwałych i niekorzystne zmiany 
fizykochemiczne zaczynają się w nim pojawiać bezpośrednio 
po wypieku. Procesy te powodują stosunkowo szybkie pogor-
szenie jakości sensorycznej oraz struktury przestrzennej mię-
kiszu i niekiedy już nawet po kilku godzinach chleb może być 
zdyskwalifikowany przez konsumentów.

czerstwienie – co to jest?
Trwałość oraz przydatność pieczywa do spożycia w trak-

cie przechowywania jest na ogół ograniczona częściowymi 
ubytkami wilgoci (chociaż nie jest to zwyczajne wysychanie), 
rozwojem pleśni i drożdży oraz przede wszystkim procesem 
czerstwienia. Na ogół chleb żytni oraz mieszany z udziałem 
mąki żytniej wolniej czerstwieją niż chleb pszenny, podobnie 
jak wyroby piekarskie z mąki o wyższej zawartości i lepszej 
jakości białka. 

Czerstwienie pieczywa obejmuje zespół zmian chemicz-
nych i fizycznych zachodzących w produktach piekarskich po 
wypieku i prowadzących do obniżenia cech organoleptycznych 
gotowego wyrobu. Wysychanie, czyli ubytek wody, następuje 
zaraz po wyjęciu chleba z pieca. Jeśli wilgotność skórki podczas 
stygnięcia pieczywa wzrasta zbyt szybko, oznacza to, że walory 
jakościowe pogarszają się i zanika charakterystyczna chrupkość 
i kruchość. Szybkość schnięcia pieczywa zależy nie tylko od 
temperatury otoczenia i wilgotności, ale też od składu pieczy-
wa, jego masy, sposobu wypieku oraz właściwości fizycznych. 

Czerstwienie jest główną przyczyną pogarszania się jako-
ści pieczywa. W miarę upływu czasu proces ten pogłębia się  
i następuje szereg niekorzystnych zmian właściwości mięki-
szu, skórki oraz aromatu chleba. Sam mechanizm czerstwienia 
pieczywa jest bardzo skomplikowany i nie do końca poznany.

Utrata świeżości pieczywa zaczyna się już w chwili wyjęcia 
go z pieca. Wiąże się to przede wszystkim z jego wysychaniem 
i ulatnianiem się substancji aromatycznych. Wynika to z dużej 
różnicy temperatur pomiędzy skórką (130-180°C) a miękiszem 

Chleb dobrze wyrośnięty, 
pulchny i o równomiernej 
porowatości miękiszu 
uzyskuje się z mąki 
charakteryzującej się liczbą 
glutenową w zakresie 40-60

jak okreŚLiĆ ŚwieżoŚĆ wypieków
Określenia stopnia świeżości pieczywa można dokonać, poza oceną 
organoleptyczną, innymi metodami polegającymi na:
•			oznaczeniu	fizykochemicznych	właściwości	miękiszu	pieczywa,
•			pomiarze	hydrofilowych	zdolności	miękiszu,
•			oznaczeniu	podatności	skrobi	na	działanie	amylaz,
•			mikroskopowym	badaniu	struktury	miękiszu.

>>>
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(poniżej 100°C), a także z różnicy wilgotności między nimi. 
Wilgotność skórki wynosi 5-10 proc., a miękiszu – powyżej  
40 proc. Woda przemieszcza się z miękiszu do skórki i od-
parowuje. W wyniku tego procesu skórka mięknie, a miękisz 
staje się twardy i podatny na kruszenie. W pieczywie, którego 
miękisz wystygł do temperatury niższej niż 60°C, zachodzą 
zmiany chemiczne skrobi i kompleksów skrobiowo-gluteno-
wych.

co ma struktura do świeżości?
Do niedawna uważano, że głównym czynnikiem struktu-

rotwórczym pieczywa pszennego jest gluten, a skrobia jest 
odpowiedzialna za tworzenie się miękiszu pieczywa żytniego. 
Skrobię traktowano jako obojętny wypełniacz potrzebny w od-
powiedniej ilości, aby rozcieńczyć białko i uzyskać optymalne 
właściwości ciasta. Próby uzyskania chleba, w którym gluten 
zastąpiono substancją żelującą, zakończyły się pozytywnie. 
Natomiast żadną inną substancją nie udało się zastąpić skro-
bi, co wskazuje, że to jest ona substancją nie do zastąpienia  
w procesie przygotowania pieczywa. W procesie wytwarzania 
ciasta gluten spełnia rolę szkieletu o przestrzennej budowie, 
służącego do wiązania słabo uwodnionych ziarenek skrobi. 
Skrobia jest węglowodanem o niejednorodnej budowie. Skła-
da się z dwóch frakcji: liniowej, zwanej amylozą oraz rozgałę-
zionej, zwanej amylopektyną.

Proces czerstwienia wiąże się ze zmianami strukturalnymi 
zachodzącymi we frakcjach skrobi. Polegają one na wzajemnym 
oddziaływaniu między makrocząsteczkami skrobi, co prowadzi 
do ich agregacji i krystalizacji oraz utraty uporządkowanej budo-
wy. W czasie pieczenia chleba skrobia wchłania część wody wy-
dzielanej przez cząsteczki białka, natomiast w czasie czerstwienia 
oddaje część wchłoniętej wody. Następuje zmniejszenie rozpusz-
czalności skrobi i zestalenie się jej struktury (twardnienie). Duże 
znaczenie przypisuje się w tym procesie zmianom, jakim ulega 
amyloza, która w czasie wypieku ulega upłynnieniu, natomiast  
w czasie czerstwienia przechodzi powtórnie w żel.

W czasie ostygania gorącego pieczywa, gdy temperatura 
miękiszu obniży się do około 60°C, odbywa się tzw. retro-
gradacja skrobi. Polega ona na przemianach skrobi, która ze 
stanu częściowo nieustalonego w czasie wypieku przechodzi  
z powrotem w formę uporządkowaną, tworząc krystaliczną 
sieć. Zjawisku temu towarzyszy wydzielanie wody, która mi-
gruje w kierunku glutenu. Proces czerstwienia jest więc zjawi-
skiem odwrotnym w stosunku do wypieku.

Oprócz skrobi w tworzeniu struktury ciasta i miękiszu nie-
zmiernie ważne są również przemiany mącznych frakcji nie-
skrobiowych, takich jak: substancje białkowe, tłuszcze, woda 
i cukry. W przypadku mąki, szczególnie pszennej, ważną rolę 
spełniają tzw. białka glutenowe (gliadyna i glutenina), tworzą-
ce po uwodnieniu gąbczastą strukturę glutenu, który w wyni-
ku polimeryzacji podczas ogrzewania przechodzi z żelu w zol. 
Natomiast w powstaniu struktury ciasta żytniego bierze udział 
głównie skrobia.

Chleb dobrze wyrośnięty, pulchny i o równomiernej poro-
watości miękiszu uzyskuje się z mąki charakteryzującej się 
liczbą glutenową w zakresie 40-60. Składnik ten w pewnej 
mierze pełni rolę lepiszcza ziarenek skrobiowych w pieczy-
wie, natomiast mniejszy jest jego bezpośredni wpływ na po-
wstrzymywanie procesu twardnienia miękiszu.

Szybkość schnięcia pieczywa 
zależy nie tylko  
od temperatury otoczenia  
i wilgotności, ale też od składu 
pieczywa, jego masy, sposobu 
wypieku oraz właściwości 
fizycznych

wpływ wody na świeżość wypieków
Pewne znaczenie w procesie czerstwienia pieczywa ma 

również zawarta w nim woda, ale proces ten nie jest spowo-
dowany przez jej straty. Optymalna zawartość wody jest nie-
zbędna do utworzenia pożądanej formy produktu finalnego. 
Woda występuje w postaci związanej, tworząc odpowiednią 
strukturę wyrobów piekarskich, oraz wolnej, która jest odpo-
wiedzialna za prawidłową konsystencję ciasta.

Ciasto zwykle zawiera od 40 do 60 proc. wody, co odpo-
wiada 0,67-0,85 g na g mąki, a jej udział zwiększa się wraz 
ze wzrostem stężenia białka i liczby uszkodzonych ziarenek 
skrobiowych. W obecności wody poniżej 35 proc. nie nastę-
puje formowanie ciasta, natomiast przy zawartości powyżej  
50 proc. otrzymuje się ciasto bardzo płynne. Zawartość wody 
jest ważnym i podstawowym czynnikiem wpływającym 
przede wszystkim na stopień rekrystalizacji skrobi oraz po-
łączone z tym częściowe czerstwienie wyrobów piekarskich. 

Czerstwienie to także utrata przyjemnego aromatu i sma-
ku pieczywa świeżego. Bezpośrednio po wypieku substan-
cje smakowo-zapachowe są nierównomiernie rozmieszczone  
w produkcie. W skórce pochodzą one głównie z komplekso-
wych reakcji cukrów i związków azotowych oraz pirolizy 
składników węglowodanowych, a w miękiszu powstają podczas 
fermentacji ciasta. W czasie schładzania gorącego pieczywa 
lotne składniki smakowo-zapachowe ulegają kondensacji i są 
absorbowane przez skrobię oraz substancje białkowe, a część 
z nich jest tracona poprzez parowanie, utlenianie lub tworzenie 
nierozpuszczalnych kompleksów ze skrobią. Przyczyną zaniku 
aromatu i charakterystycznego smaku pieczywa są między in-
nymi zmiany związków karbonylowych, a przede wszystkim 
duży spadek zawartości aldehydów w trakcie przechowywania.
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	 Niebawem	miną	już	3	lata	od	momentu,

kiedy	 firma	Unifine Food & Bake Ingredients 

otwarła	 swój	 oddział	 w	 Polsce.	 Głównym	

celem,	 który	 przyświecał	 uruchomieniu	

polskiego	 oddziału,	 było	 stworzenie	 ośrodka	

szkoleniowego	 dla	 naszych	 Klientów.	

Takie	właśnie	miejsce	powstało	w	Przeźmierowie

w	okolicach	Poznania.	

	 W	ciągu	ostatnich	 lat	 naszą	pracownię	

odwiedziło	już	380	Klientów	reprezentujących		

260	 firm.	 Podczas	 organizowanych	 dla	

nich	 szkoleń	 i	 prezentacji	 mieli	 oni	 okazję	

własnoręcznie	 przygotowywać	 wyroby	

cukiernicze	 na	 bazie	 komponentów	 firmy

Unifine	 Food	 &	 Bake	 Ingredients.	 Taki	 rodzaj	

interaktywnych	 szkoleń	 wydaje	 się	 być	

najlepszym	 sposobem	 	 na	 przedstawienie	

zalet	 oferowanych	 przez	 nas	 produktów.	

Niewątpliwie	 jest	 to	 doskonała	 okazja	 do	

kontaktu	 z	 klientem	 i	 wymianę	 doswiadczeń.	

Firma	 Unifine	 Food	 &	 Bake	 Ingredients

zamierza	 w	 przyszłości	 kontynuować	 swój	

program	spotkań	szkoleniowych	z	klientami.	

	 Dziękując	 wszystkim	 firmom,	 które	 do	

tej	 pory	 zaszczyciły	 nas	 swoją	 obecnością,	

chcielibyśmy	 serdecznie	 zaprosić	 wszystkich

zainteresowanych	 do	 spotkań	 z	 nami

w	 Przeźmierowie.	 W	 tym	 celu	 prosimy	

o	 bezpośredni	 kontakt	 z	 biurem

lub	regionalnym	dystrybutorem.	

Do				zobaczenia			w				Unifine		Food	&	Bake			Ingredients!

 Szkolenia w Unifine Food & Bake Ingredients

Unifine	Food	&	Bake	Ingredients	Polska	Sp.	z	o.o.
ul.	Przepiórcza	6

62-081	Przeźmierowo
Telefon	+48	61	814	22	63
Fax	+48	61	814	22	63
Email	info@unifine.pl
Internet	www.unifine.pl

06
-2
01

1



www.wcukierni.pl  WPC lipiec-sierpień 2011

33TeMaT na  czasie

	 Niebawem	miną	już	3	lata	od	momentu,

kiedy	 firma	Unifine Food & Bake Ingredients 

otwarła	 swój	 oddział	 w	 Polsce.	 Głównym	

celem,	 który	 przyświecał	 uruchomieniu	

polskiego	 oddziału,	 było	 stworzenie	 ośrodka	

szkoleniowego	 dla	 naszych	 Klientów.	

Takie	właśnie	miejsce	powstało	w	Przeźmierowie

w	okolicach	Poznania.	

	 W	ciągu	ostatnich	 lat	 naszą	pracownię	

odwiedziło	już	380	Klientów	reprezentujących		

260	 firm.	 Podczas	 organizowanych	 dla	

nich	 szkoleń	 i	 prezentacji	 mieli	 oni	 okazję	

własnoręcznie	 przygotowywać	 wyroby	

cukiernicze	 na	 bazie	 komponentów	 firmy

Unifine	 Food	 &	 Bake	 Ingredients.	 Taki	 rodzaj	

interaktywnych	 szkoleń	 wydaje	 się	 być	

najlepszym	 sposobem	 	 na	 przedstawienie	

zalet	 oferowanych	 przez	 nas	 produktów.	

Niewątpliwie	 jest	 to	 doskonała	 okazja	 do	

kontaktu	 z	 klientem	 i	 wymianę	 doswiadczeń.	

Firma	 Unifine	 Food	 &	 Bake	 Ingredients

zamierza	 w	 przyszłości	 kontynuować	 swój	

program	spotkań	szkoleniowych	z	klientami.	

	 Dziękując	 wszystkim	 firmom,	 które	 do	

tej	 pory	 zaszczyciły	 nas	 swoją	 obecnością,	

chcielibyśmy	 serdecznie	 zaprosić	 wszystkich

zainteresowanych	 do	 spotkań	 z	 nami

w	 Przeźmierowie.	 W	 tym	 celu	 prosimy	

o	 bezpośredni	 kontakt	 z	 biurem

lub	regionalnym	dystrybutorem.	

Do				zobaczenia			w				Unifine		Food	&	Bake			Ingredients!

 Szkolenia w Unifine Food & Bake Ingredients

Unifine	Food	&	Bake	Ingredients	Polska	Sp.	z	o.o.
ul.	Przepiórcza	6

62-081	Przeźmierowo
Telefon	+48	61	814	22	63
Fax	+48	61	814	22	63
Email	info@unifine.pl
Internet	www.unifine.pl

06
-2
01

1

	 Niebawem	miną	już	3	lata	od	momentu,

kiedy	 firma	Unifine Food & Bake Ingredients 

otwarła	 swój	 oddział	 w	 Polsce.	 Głównym	

celem,	 który	 przyświecał	 uruchomieniu	

polskiego	 oddziału,	 było	 stworzenie	 ośrodka	

szkoleniowego	 dla	 naszych	 Klientów.	

Takie	właśnie	miejsce	powstało	w	Przeźmierowie

w	okolicach	Poznania.	

	 W	ciągu	ostatnich	 lat	 naszą	pracownię	

odwiedziło	już	380	Klientów	reprezentujących		

260	 firm.	 Podczas	 organizowanych	 dla	

nich	 szkoleń	 i	 prezentacji	 mieli	 oni	 okazję	

własnoręcznie	 przygotowywać	 wyroby	

cukiernicze	 na	 bazie	 komponentów	 firmy

Unifine	 Food	 &	 Bake	 Ingredients.	 Taki	 rodzaj	

interaktywnych	 szkoleń	 wydaje	 się	 być	

najlepszym	 sposobem	 	 na	 przedstawienie	

zalet	 oferowanych	 przez	 nas	 produktów.	

Niewątpliwie	 jest	 to	 doskonała	 okazja	 do	

kontaktu	 z	 klientem	 i	 wymianę	 doswiadczeń.	

Firma	 Unifine	 Food	 &	 Bake	 Ingredients

zamierza	 w	 przyszłości	 kontynuować	 swój	

program	spotkań	szkoleniowych	z	klientami.	

	 Dziękując	 wszystkim	 firmom,	 które	 do	

tej	 pory	 zaszczyciły	 nas	 swoją	 obecnością,	

chcielibyśmy	 serdecznie	 zaprosić	 wszystkich

zainteresowanych	 do	 spotkań	 z	 nami

w	 Przeźmierowie.	 W	 tym	 celu	 prosimy	

o	 bezpośredni	 kontakt	 z	 biurem

lub	regionalnym	dystrybutorem.	

Do				zobaczenia			w				Unifine		Food	&	Bake			Ingredients!

 Szkolenia w Unifine Food & Bake Ingredients

Unifine	Food	&	Bake	Ingredients	Polska	Sp.	z	o.o.
ul.	Przepiórcza	6

62-081	Przeźmierowo
Telefon	+48	61	814	22	63
Fax	+48	61	814	22	63
Email	info@unifine.pl
Internet	www.unifine.pl

06
-2
01

1



WPC lipiec-sierpień 2011 www.wpiekarni.pl

34

Magdalena koT

Nitkowatość pieczywa może wystę-
pować zarówno w pieczywie pszen-
nym, jak i mieszanym z przewagą 
mąki pszennej, a także w drożdżo-
wych, biszkoptowych i biszkopto-
wo-tłuszczowych wyrobach ciast-
karskich. Odpowiedzialne za tego 

rodzaju wady pieczywa są przetrwalnikujące Gram dodat-
nie laseczki z rodzaju Bacillus, których źródłem w wyro-
bach piekarskich jest głównie mąka.

oporne przetrwalniki
Najczęściej nitkowatość pieczywa wywołują B. cereus, 

w mniejszym stopniu B. licheniformis oraz B. pumilus. 
Bacillus cereus bardzo łatwo wytwarza ciepłooporne prze-
trwalniki. Powszechnie występuje w przyrodzie zarówno  

           CHOrOBA 
ZieMNiACZANApieczywa

choroBa zieMniaczana 
pieczyWa, zWana 

inaczej niTkoWaTością 
pieczyWa 

(śluzoWacenieM 
Miękiszu) To dość 

częsTo WysTępująca, 
zWłaszcza W okresie 

leTniM, Wada pieczyWa, 
kTóra przynosi sTraTy 

piekarzoM oraz 
Może Być przyczyną 
zachoroWań Wśród 
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w glebie, jak i na roślinach, w tym na zbożach. Z kurzem  
i ziemią może dostać się do produktów żywnościowych. 
rozwojowi laseczki ziemniaczanej sprzyja obecność skrobi.

Żywność zakażona zawiera zazwyczaj 106-107 B. cereus 
w 1 g, chociaż mogą zdarzyć się zatrucia po zjedzeniu pro-
duktów o znacznie niższym stopniu zanieczyszczenia. Zacho-
rowania wywołane przez B. cereus mogą być następstwem 
spożycia produktów zawierających skrobię. Objawami wska-
zującymi na zatrucie są gwałtowne wymioty i biegunki. 

O ile wegetatywne formy Bacillus giną w trakcie wypie-
ku czy pasteryzacji pieczywa, to ich przetrwalniki są odporne 
na temperatury, w jakich przebiegają te procesy, i nie ulegają 
zniszczeniu. Przetrwalniki laseczki B. subtilis giną w temp. 
200°C (ok. 5-7,5 min), aby wyginęły w temp. 90°C, potrzeba 
od 20 do nawet 40 min.

Aby wykiełkować, przetrwalniki Bacillus potrzebują temp. 
ok. 28-40°C oraz pH na poziomie 6. W takich warunkach za-
każone pieczywo w ciągu trzech, czterech dni ulega zepsuciu. 

dLaczego miękisz śluzowacieje?
Bakterie Bacillus wykazują silne zdolności amylolityczne  

i proteolityczne – rozkładają skrobię i białko miękiszu. Mię-
kisz ciemnieje oraz zmienia się jego struktura – śluzowacie-
je, wykazuje charakterystyczną nitkowatą ciągliwość oraz 
wydziela nieprzyjemny gnilny zapach. Najczęściej do takich 
zmian dochodzi, kiedy pieczywo przechowywane jest w folio-
wych torebkach, zwłaszcza latem. Spożycie takiego pieczywa 
może spowodować u konsumentów wymioty i biegunki.

W zanieczyszczeniu mąki laseczką B. cereus dużą rolę od-
grywa popiołowość mąki. im wyższa (wyższy typ), tym więk-
szą liczbę przetrwalników Bacillus możemy w niej oznaczyć.

W naszym kraju nie ma wytycznych określających do-
puszczalne mikrobiologiczne zanieczyszczenia mąki. Jako 
umowną przyjmuje się dopuszczalną granicę na poziomie  
200 przetrwalników bakterii amylolitycznych w 1 g mąki. 
Mąka o większej zawartości mikroorganizmów nie powinna 
być stosowana do produkcji pieczywa – zwłaszcza pszennego.

zakwaszanie sposobem na subtilis
Ponieważ bakterie B. subtilis są wrażliwe na wysokie 

stężenie jonów wodorowych w pieczywie (czyli na pH), 

W naszym kraju nie ma 
wytycznych określających 

dopuszczalne mikrobiologiczne 
zanieczyszczenia mąki. 

Jako umowną przyjmuje się 
dopuszczalną granicę na poziomie 

200 przetrwalników bakterii 
amylolitycznych w 1 g mąki
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najskuteczniejszym sposobem zapobiegania nitkowatości 
pieczywa jest zakwaszanie ciasta. Badania wykazały, że 
obniżenie pH miękiszu do około 5 całkowicie eliminuje 
możliwość zepsucia miękiszu (nawet chlebów całoziarno-
wych). Wartość taka odpowiada ok. 2,7 kwasowości ogól-
nej miękiszu.

Pamiętać należy, że czynnikami sprzyjającymi rozwojo-
wi Bacillus subtilis są temperatura oraz wilgotność, najbar-
dziej zaś hamująco na ich rozwój wpływa zakwaszenie śro-
dowiska. Środkami zaradczymi, zabezpieczającymi przed 
występowaniem choroby ziemniaczanej w pieczywie są:
•	 zakwaszenie ciasta poprzez dodatek 0,2-0,4 proc.,  

w stosunku do mąki, spożywczego kwasu mlekowego 
o stężeniu 50 proc.,

•	 zakwaszenie ciasta poprzez dodatek gotowych zakwa-
sów piekarskich w ilości gwarantującej kwasowość 
ciasta na poziomie około trzech stopni,

•	 wprowadzanie do ciasta mąki zakwaszonej w postaci kwa-
su lub żurku w ilości co najmniej 30 proc. mąki ogółem.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w czasach, gdy 
chleb mieszany zawierał 40 proc. mąki zakwaszonej, pro-
blem choroby ziemniaczanej pieczywa praktycznie nie 
występował. Obecnie, gdy coraz częściej zmienia się re-
ceptury, uzyskując niższe kwasowości ciast, stosując wyż-
sze dodatki drożdży w celu przyspieszania wzrostu kęsów 
– problem nitkowatości pieczywa (zwłaszcza pszennego) 
pojawia się coraz częściej.

Kolejne środki zaradcze to:
•	 obniżenie wydajności ciast,
•	 produkowanie pieczywa o mniejszej masie jednostko-

wej (zwłaszcza pieczywa pszennego),
•	 przestrzeganie parametrów wypieku (zwłaszcza odpo-

wiedniego czasu wypieku),
•	 schładzanie pieczywa po wypieku w jak najkrótszym 

czasie,
•	 przestrzeganie porządku na terenie piekarni,
•	 w przypadku, gdy liczba przetrwalników bakterii amy-

lolitycznych w mące pszennej przekroczy 200/1 g, 
wówczas taką mąkę należy przeznaczyć do produkcji 
pieczywa mieszanego o odpowiednim ukwaszeniu.

tab. 1 optymalne warunki wzrostu B. cereus

Temperatura (˚C) ph aktywność wody (aw) 
min. max optimum min. max. optimum                     
10 45 22-28 4,9 9,3 6,5-7,5  >0,95 
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kompLetna dezynfekcja
Jeżeli w piekarni zostanie stwierdzone wystąpienie cho-

roby ziemniaczanej, porażone pieczywo należy zniszczyć 
(spalić, zakopać w ziemi i zasypać niegaszonym wapnem), 
natomiast w całym zakładzie należy przeprowadzić staran-
ną dezynfekcję. Wszystkie powierzchnie robocze, sprzęt 
i naczynia oraz podłogi i ściany należy wymyć i spłu-
kać 5-proc. roztworem kwasu octowego. również odzież 
ochronną pracowników po wypraniu należy profilaktycznie 
wypłukać w 5-proc. roztworze kwasu octowego.

Oczywiście, pamiętać należy, że możliwość kontaktowe-
go zarażenia lasecznikiem pieczywa już wypieczonego jest 
w dużym stopniu ograniczona.

Przestrzeganie wymienionych wcześniej zaleceń oraz 
wiedza na temat liczby zanieczyszczeń mikrobiologicznych 
w mące pszennej kierowanej do produkcji pomogą uniknąć 
zakażeń Bacillus subtilis, a co za tym idzie – również zmi-
nimalizować ewentualne straty finansowe będące następ-
stwem takiego zakażenia.
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zazwyczaj 106-107 B. cereus  
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zanieczyszczenia

Chleb zarażony nitkowatością

Bacillus subtilis pod mikroskopem
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pieczenie na zakwasie zyskało w ostatnim czasie spore znaczenie. Coraz więcej 
klientów przychodzących do piekarni wymaga produktów najwyższej jakości, a przy 
tym oryginalnych, smacznych i oczywiście zdrowych. używając dobrego zakwasu, 
piekarz może zaoferować swojej klienteli niepowtarzalną jakość. pomoże mu to także 
odróżnić się od konkurencji.

ważne zagadnienia
Zdecydowany wpływ na prowadzenie kwasów ma temperatura. kiedy na zewnątrz 

jest bardzo ciepło, odbija się to również na temperaturze w piekarni. Doświadczenie 
piekarza często podpowiada mu, w jaki sposób wpływać na wahania temperatury. 
Czasami do osiągnięcia poprawy wystarczają proste zabiegi, np. zmiana temperatury 
wlewanej wody czy użycie izolowanych naczyń.

utrudnieniem w osiągnięciu prawidłowych parametrów procesów fermentacji  
i ukwaszania może być zmieniająca się załoga piekarni. 

poza tym bardzo ważna jest jakość samej mąki. Jeżeli piekarz użyje mąki innej ja-
kości niż dotychczas, mogą pojawić się odchylenia. kolejnym ważnym kryterium jest 
sam sposób prowadzenia kwasu. przy zmianie metody prowadzenia kwasu istotne 
jest, aby odpowiednio dobrać ilość ukwaszonej mąki.

zakwas nie tyLko żytni
Oprócz zakwasu żytniego często używa się również zakwasu pszenicznego, szcze-

gólnie przy wypiekach delikatnych. Jeśli piekarz chce sam prowadzić kwas pszenny, 
potrzebny mu będzie dobry zaczątek pszeniczny.

w procesie ukwaszania mąki pszennej bardzo ważna jest także odpowiednia tem-
peratura. Zalecane jest względnie chłodne prowadzenie. ważne jest, aby raz w tygodniu 
wyprowadzać kwas z nowego zaczątku. wtedy mikroflora kwasu pszenicznego jest sta-

bilna i pewna. używanie kwasu z pszenicy wzbogaca 
smak wypieków. Bagietki, bułki wyborowe, kajzerki 
itp. stają się dzięki temu aromatyczne i smacz-
ne. na jakości zyskują również wypieki słod-
kie, tj. pączki, bułki i ciasta drożdżowe .

zaczĄtek kwasowy dLa żyta i pszenicy
Do prowadzenia różnych fermentacji w piekarniach firma ernst Böcker Gmbh&Co 

z Minden oferuje wiele rodzajów zaczątków kwasowych. Znany Böcker-reinzucht-
-Sauerteig (czysto hodowlany kwas Böckera) został stworzony 100 lat temu. Zawiera 
on stabilną mikroflorę Lactobacillus sanfranciscensis i Candida humilis. w wielu piekar-
niach na całym świecie właśnie od niego zaczyna się prowadzenie kwasów. Zaczątek 
w postaci mokrej kruszonki – Böcker le Chef –  został rozwinięty w celu prowadzenia 
łagodnych fermentacji, w trakcie których rozwijają się bakterie kwasu mlekowego  
i drożdży w stosunku 1:1.

Od 1910 r. ernst Böcker Gmbh&Co jest prekursorem w ulepszaniu aromatu, smaku 
i jakości pieczywa przez zaczątki kwasowe i bogatą gamę gotowych produktów kwa-
sowych.

maLmon 
26-300 Opoczno, Mroczków Gościnny 52 C

tel. 44 754 24 56, 754 24 54, e-mail: info@malmon.eu, www.malmon.eu

Pieczenie na zakwasie? 
to żadna noWość!

Dla klienTów ZwrOT:  „pieCZOnY na ZakwaSie”  
TO rOZpOZnawalna CeCha JakOŚCi. 

piekarZ naTOMiaST DOSkOnale wie, 
Że DZięki ZakwaSOwi wYpieki 

MaJĄ BOGaTSZY SMak i arOMaT, 
a TakŻe DŁuŻeJ uTrZYMuJĄ ŚwieŻOŚć
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PrÓBNy wypiek                   ostatnie ogniwo
chociaż do Badania Mąki sTosuje się coraz Więcej cheMicznych  
i fizycznych MeTod, najBardziej podsTaWoWyM kryTeriuM oceny 
WarTości WypiekoWej Mąki pozosTaje TesT WypiekoWy
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MałgorzaTa Mielcarz

Próbny wypiek pieczywa jest bezpośrednią 
i kompleksową metodą oceny mąki, dzię-
ki której można uzyskać wiedzę na temat 
zachowania się ciasta podczas przygotowa-
nia i obróbki  (elastyczność lub kleistość 
ciasta, podatność na obróbkę), ale przede 
wszystkim na temat jego jakości (objętość  

i cechy: organoleptyczne jakość, smak i zapach miękiszu). 
Pozwala także na zaobserwowanie zależności pomiędzy po-
szczególnymi składnikami mąki a właściwościami ciasta  
i objętością pieczywa. W warunkach procesu wypieku mogą 
ujawnić się specyficzne właściwości mąki, niemożliwe do 
przewidzenia na podstawie pośrednich metod badania mąki, 
dlatego też próbny wypiek jest konieczny.

próBy przemysłowe i laboratoryjne
Chociaż do badania mąki stosuje się coraz większą liczbę 

chemicznych i fizycznych metod, najbardziej podstawowym 
kryterium oceny wartości wypiekowej mąki pozostaje test wy-
piekowy. W zależności od miejsca, w którym przeprowadza 
się test wypiekowy, próbne wypieki dzielimy na laboratoryjne 
i przemysłowe.

Próbny wypiek laboratoryjny to wypiek z niewielkiej ilo-
ści mąki w ściśle ustalonych i kontrolowanych warunkach, 
przy użyciu określonych dodatków i sprzętu. Z metodycznego 
punktu widzenia rozróżnia się próbne wypieki standardowe  
i optymalne. W metodach standardowych receptury, warunki 
prowadzenia ciasta i wypieku są ściśle określone i niezmien-
ne. W metodach optymalnych receptura i parametry technolo-
giczne są dostosowywane do właściwości 
badanej mąki, tak aby uzyskać 
jak najlepszy efekt końco-
wy – pieczywo o po-
żądanej jakości.

W światowym 
handlu zbożem  
i w pracach ho-
dowlanych próbne 
wypieki prowadzo-
ne są metodami 
standardowymi. 
Podstawowe ich 
zasady opisane są  
w normie: iSO 
6820 Mąka pszen-
na i żytnia – ogól-
ne zasady projek-
towania testów 
wypiekowych.

Ze względu na cel, któremu służą wyniki próbnego wy-
pieku laboratoryjnego, rozróżnia się wypiek handlowy i ana-
lityczny. Wyniki wypieku handlowego służą do bezpośrednie-
go wykorzystania w zakładach piekarskich, stąd do takiego 
wypieku należy stworzyć warunki jak najbardziej zbliżone do 
istniejących w produkcji. Jego wyniki umożliwiają ocenę ja-
kości mąki, określają sposób postępowania z nią przy wyrobie 
pieczywa i pomagają w opracowaniu wytycznych technolo-
gicznych stosowanych przy produkcji pieczywa.

Jeśli chodzi o wypiek analityczny, to przeprowadza się go w 
celu potwierdzenia przydatności danej mąki do określonej pro-
dukcji lub sprawdzenia, jak dana mąka zachowuje się, gdy sto-
sujemy dodatki typu polepszacze, dodatki funkcjonalne (mie-
szanki ziarniste, przetwory mleczne, zboża niechlebowe) itp.

próBny wypiek z mąki pszennej
Do badań naukowych w Polsce sto-
suje się laboratoryjne testy wypie-

kowe, takie jak: próbny wypiek 
pieczywa z mąki pszennej 
metodą bezpośrednią insty-
tutu Piekarstwa w Berlinie, 
próbny wypiek pieczywa  
z mąki pszennej metodą zróż-
nicowaną Zakładu Badaw-
czego Przemysłu Piekarskie-
go, próbny wypiek pieczywa  
z mąki pszennej metodą po-
średnią (dwufazową – rozczyn, 
ciasto) Zakładu Badawczego 
Przemysłu Piekarskiego.

Polegają one na 
przygotowaniu cia-

sta z mąki, soli, 

W piekarskiM laBoraToriuM

dLaczego testy wypiekowe 
sĄ ważne?
testy wypiekowe są niezbędne:
•	 w	pracy	hodowców	zbóż	–	dają	wiedzę	na	temat	wyróżników	

umożliwiających selekcję i klasyfikację jakościową odmian oraz 
określenie ich przydatności do określonego celu (produkcja 
pieczywa, wyrobów ciastkarskich, cukierniczych i innych),

•		 w	 przemyśle	 młynarskim	 –	 wykorzystywane	 są	 do	 oceny	
wartości wypiekowej mąki i jej standaryzacji,

•		 producentom	 dodatków	 piekarskich	 –	 służą	 do	 sprawdzenia	
efektywności ich działania,

•		 w	 piekarniach	 i	 ciastkarniach	 –	 do	 ustalenia	 parametrów	
procesu technologicznego.

>>>
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drożdży prasowanych i wody, następnie fermentacji ciasta  
w masie, fermentacji kęsów w formach do uzyskania rozrostu 
optymalnego i wypieku w określonym czasie i w określonej 
temperaturze.

Ciasto sporządzane jest w miesiarce laboratoryjnej o pręd-
kości obrotowej 60 obr./min. Dwie pierwsze metody wykorzy-
stują tradycyjną, jednofazową fermentację – 1- i 2-godzinną, 
z przebiciem po 30 min w pierwszej metodzie i po 80 min 
w metodzie drugiej. W metodzie zróżnicowanej sporządza się 
ciasta o wydajnościach: 150, 155 i 160, podczas gdy w po-
zostałych ciasta o konsystencji farinograficznej na poziomie 
350 FU.

Metodę drugą można zakwalifikować jako pośrednią 
między standardową i optymalną. Wartość wypiekową mąki  
w metodzie berlińskiej ocenia się na podstawie tzw. LWP 
(liczby wartości pieczywa) wyznaczanej w oparciu o obję-
tość pieczywa i cechy miękiszu (porowatość i elastyczność).  
W metodach ZBPP wyznacznikiem wartości wypiekowej 
mąki jest objętość uzyskanego pieczywa o optymalnych wła-
ściwościach. Mąka o bardzo dobrej wartości wypiekowej po-
zwala na otrzymanie w teście wypiekowym wg ZBPP dobrego 
jakościowo pieczywa pszennego o objętości co najmniej 520 
cm3 ze 100 g mąki. Dla porównania, uzyskanie bułek o ob-
jętości powyżej 660 cm3 ze 100 g mąki w teście rTM jest  
w Niemczech podstawą do klasyfikacji pszenicy jako ziarna  
o bardzo dobrych właściwościach wypiekowych.

icc-standard
Na potrzeby światowego rynku pszenicy opracowano nor-

mę międzynarodową iCC-Standard nr 131, która polega na 
wypieku chleba spulchnianego drożdżami z mąki pszennej 
doświadczalnej lub przemysłowej. Bardzo ważne jest tutaj, 
aby zastosowana do wypieku mąka nie była poddawana zabie-
gom modyfikującym, co umożliwia uszeregowanie odmian 
mąki pod względem jej wartości wypiekowej. Do bezwzględ-
nej oceny mąki wymagane jest przeprowadzenie równoległych 
wypieków z mąki badanej i wzorcowej.

W iCC- Standard nr 131 w skład receptury wchodzą: mąka, 
sól, suszone drożdże, cukier, kwas askorbinowy i mąka słodo-
wa w razie potrzeby, tj. gdy liczba opadania mąki przekracza 
250 s. ilość dodawanej wody odpowiada wodochłonności fa-
rinograficznej. Ciasto uzyskuje się w wyniku intensywnego 
mieszenia w miesiarce o prędkości obrotowej miesidła 1400 
obr./min przez 75 s. Fermentacja w masie trwa 30 min, rozrost 
kęsów przeprowadzany jest w formach przez 50 min, po czym 
następuje wypiek. Bochenki oceniane są następnego dnia  
w zakresie objętości, kształtu, barwy skórki, struktury i tek-
stury miękiszu.

ocena zBóż w europie
W europie do oceny zbóż wykorzystuje się próbny wypiek 

przeprowadzany standardową metodą rTM (rapid Mix Test). 
Wyniki corocznych testów publikowane są przez instytut Zbo-
żowy w Detmold oraz koncern Muehlenchemie GmbH. Zawie-
rają one dane dotyczące: wydajności ciasta, cech ciasta, takich 
jak: powierzchnia (wilgotna, sucha) i elastyczność oraz objętość 
pieczywa w ml ze 100 g mąki i elastyczność miękiszu.

W czasie wypieku rMT ciasto sporządza się metodą bez-
pośrednią no-time (fermentacja skrócona do 20 min) z mąki 

pszennej typ 550, soli, drożdży prasowanych, cukru, tłuszczu, 
kwasu askorbinowego i mąki słodowej (w przypadku, gdy 
liczba opadania mąki pszennej jest większa niż 250 s), z za-
stosowaniem miesiarki o 1400 obr./min, przy czasie mieszenia 
75 s. Kęsy ciasta przygotowywane są mechanicznie za pomo-
cą dzielarko-zaokrąglarki. W metodzie rTM stosuje się stały 
czas rozrostu kęsów ciasta.

mĄka standaryzowana
Opisane metody pomagają piekarzom ustalić parame-

try procesu technologicznego, pozwalającego na uzyskanie  
z oferowanej mąki dobrego jakościowo pieczywa. W czasie 
próbnych wypieków określane jest zachowanie się ciasta  
i efekt wypiekowy przy zastosowaniu różnych receptur: na 
chleb, bułki, wyroby ciastkarskie, a także parametry podsta-
wowe procesu technologicznego: konsystencji ciasta, czasu 
mieszenia, czasu fermentacji w masie i czas rozrostu końco-
wego kęsów.

W młynach takie testy wykonuje się w celu ustalenia pozio-
mu suplementacji mąki kwasem askorbinowym i preparatami 
enzymatycznymi przy produkcji tzw. mąki standaryzowanej.  
Produkcja takiej mąki pozwala na zapewnienie stabilnych pa-
rametrów mąki dla piekarzy, którzy mają zmechanizowaną 
produkcję i żądają dostaw mąki o ściśle określonych wyróż-
nikach jakości.

próBne wypieki z mąki żytniej
Mniejsze znaczenie żyta w światowym handlu zbóż spowo-

dowało, że do dzisiaj nie został opracowany międzynarodowy 
standard dotyczący wypieku pieczywa żytniego. Przy hodow-
li poszczególnych odmian żyta w Polsce do oceny wartości 
technologicznej nie stosuje się zwykle testów wypiekowych. 
Takiej oceny nie prowadzi również COBOrU.

Próbne wypieki chleba żytniego stosowane są głównie  
w pracach badawczych dotyczących nowych technologii wy-
pieku oraz zastosowania nowych technologicznych (polepsza-
cze) i prozdrowotnych dodatków do pieczywa. W tym przy-
padku stosuje się następujące metody:

•	 próbny wypiek drożdżowy – metodą bezpośrednią bez 
ukwaszania z drożdżami,

metoda kLockiewicz-mińskiej 
i Brzezińskiego
w badaniach odmianowych pszenicy do jej oceny stosuje się próbne 
wypieki laboratoryjne metodą opracowaną przez klockiewicz-ka-
mińską i Brzezińskiego. Metoda ta opiera się na wytworzeniu ciasta 
z mąki, soli, drożdży prasowanych, wody i ewentualnie słodu jęcz-
miennego (w celu uzyskania liczby opadania mąki równej 220 s), 
ciasto miesi się przez 1 min w miesiarce Stephana o prędkości obro-
towej miesidła 1400 obr./min, następnie fermentuje w masie przez 
60 min z przebiciem po 30 min. kolejnym etapem jest rozrost kęsów 
w formach do uzyskania optimum ocenianego organoleptycznie  
i przeprowadzenie  wypieku w zaparowanej komorze. uzyskane 
pieczywo ocenia się wg opracowanego schematu na podstawie 
wydajności objętościowej pieczywa ze 100 g mąki i oceny organo-
leptycznej porowatości i elastyczności miękiszu.



www.wcukierni.pl  WPC lipiec-sierpień 2011

41do dyskusjiW piekarskiM laBoraToriuM 41
•	 z kwasem mlekowym i z dodatkiem drożdży – metodą 

bezpośrednią,
•	 na zakwasie – metodą pośrednią z zakwaszeniem po-

przez fermentację,
•	 z zakwaszeniem kwasem mlekowym – metodą po-

średnią.
Najczęściej stosowana jest metoda druga, tzw. bezpo-

średnia, stosunkowo szybka i prosta, pozwalająca na uzy-
skanie chleba o właściwym miękiszu podobnego do pie-
czywa otrzymywanego w wyniku prowadzenia ciasta na 
zakwasie.

Metoda ta polega na przygotowaniu ciasta o temperaturze 
ok. 32°C i wydajności ok. 170 (przy czym do jej ustalenia pro-
ponuje się wykorzystanie farinografu i przyjęcie wydajności 
odpowiadającej konsystencji ciasta 450 FU), z dodatkiem 1,5 
proc. soli, 3,5 proc. drożdży i 1n kwasu mlekowego, tak aby 
uzyskać pH ciasta około 4,0-4,3, a następnie fermentacji ciasta  
przez 1 godz. w temp. 35°C. Zaleca się wypiek chleba desko-
wego, który pozwala lepiej poznać właściwości ciasta podczas 
fermentacji i wypieku.

Objętość chleba żytniego ze 100 g mąki wynosi średnio 
300 ml. Jednak w ocenie wartości wypiekowej mąki żytniej 
wskaźnik objętości chleba odgrywa nieco mniejszą rolę niż 
w przypadku chleba pszennego. Podstawowe znaczenie mają 
właściwości fizyczne miękiszu takie jak lepkość, wilgotność 
czy suchość w dotyku. 

rola laboratoryjnego wypieku żytniego jest szczególnie 
ważna, ponieważ do oceny mąki żytniej istnieje znacznie 

mniej metod pośrednich niż do oceny mąki pszennej, stąd 
wiedza na temat pieczywa żytniego otrzymanego w czasie ta-
kiego wypieku znacznie ułatwia jego produkcję.

wypiek przemysłowy
Wypieki przemysłowe przeprowadzane są w konkretnych 

warunkach techniczno-technologicznych piekarni i przy okre-
ślonym gatunku pieczywa. Wykonuje się je, aby:

•	 zbadać wartość wypiekową mąki,
•	 ustalić parametry technologiczne produkcji wyrobów 

z nowej, powodującej określone problemy partii mąki,
•	 sprawdzić nowe receptury i nowe metody technolo-

giczne wytwarzania i obróbki ciasta,
•	 ustalić normy średniej wydajności pieczywa,
•	 zaprojektować proces technologiczny do produkcji no-

wych wyrobów.
Wypieki takie powinny być wykonywane komisyjnie,  

w warunkach wykluczających wszelkie przestoje i inne zakłó-
cenia produkcyjne oraz przy zastosowaniu optymalnych para-
metrów technologicznych.

Opisane testy są niezbędne do tego, aby mąka, jaką 
zastosujemy w piekarni lub ciastkarni, zapewniła produ-
centowi odpowiednią jakość wyrobów. Jest to o tyle waż-
ne, że konsument na pewno zapamięta smaczny i dobrze 
wyglądający chleb czy ciasto, będzie je kupował, a także 
poleci innym. Da to wymierny zysk dla piekarza czy cu-
kiernika.
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Maturograf
    i rejestrator     wzrostu piecowego
W piekarskiM laBoraToriuM do oceny jakości Mąki, ale Też określenia 
paraMeTróW Wypieku odpoWiednich dla danego Typu pieczyWa 
sTosuje się Wiele urządzeń. posTaraMy się pańsTWu przyBliżyć kulisy 
poWsTaWania skoMplikoWanych recepTur

Magdalena koT

Maturograf jest urządzeniem, 
które rzadko można spotkać 
w piekarskich laboratoriach, 
stosuje się go głównie w pra-
cach badawczych. Urządzenie 
to rejestruje objętość ciasta  
w trakcie rozrostu końcowego 

i pozwala precyzyjnie ustalić czas rozrostu końcowego, 
co jest jedną z metod oceny jakości mąki.

jak to wygląda?
Urządzenie składa się z komory fermentacyjnej,  

w której utrzymywana jest stała wilgotność (optymalna 
80-85 proc.) i stała temperatura (najczęściej 30ºC).

W celu dokładnego wyznaczenia czasu rozrostu koń-
cowego kęsów ciasta oznaczenie maturograficzne prze-
prowadza się w warunkach identycznych, jak te panujące 
w komorze fermentacyjnej na hali produkcyjnej.

W komorze fermentacyjnej znajdują się dwa pojemni-
ki na ciasto. Zaopatrzone są w obciążające ciasto krążki, 
podwieszone do ramion pisaków. Nad komorą fermenta-
cyjną znajduje się pulpit z przesuwająca się w określo-
nym tempie taśmą oraz pisak rejestrujący zmiany obję-
tości kęsa ciasta w trakcie fermentacji.Oven rise recorder służy do pomiaru rozrostu piecowego

fo
T.

 M
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o
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jak to się robi?
Próbki ciasta o określonej masie (uzależnionej od rodzaju 

ciasta, udziału mąki poszczególnych typów) formuje się w kul-
ki za pomocą załączonego do aparatu urządzenia formującego  
i umieszcza w pojemnikach pomiarowych.

Masa ciasta pszennego według instrukcji producenta urzą-
dzenia – firmy Brabender –  powinna wynosić 150 g. Literatura 
dotycząca badań ciasta żytniego jako optymalną dla tego rodza-
ju ciasta podaje masę 300 g. Zaokrąglarka znajdująca się w ze-
stawie ma zastosowanie przy formowaniu kęsów z ciast pszen-
nych. Ciasta żytnie z powodu dużej lepkości, a co za tym idzie 
– sporych strat w trakcie formowania, należy formować ręcznie.

Po uformowaniu kęsy umieszcza się w pojemnikach i obciąża 
krążkiem połączonym z pisakiem. Po uruchomieniu urządzenia 
na taśmie rejestrującej zostaje zapisany przebieg procesu fermen-
tacji. Zakończenie oznaczenia następuje, gdy zaobserwujemy 
spadek wykresu. Do parametrów charakteryzujących właściwo-
ści ciasta, oznaczanych za pomocą maturografu, należą:

A. czas rozrostu końcowego (min) – czas mierzony od roz-
poczęcia oznaczenia do momentu wystąpienia pierw-
szych oznak spadku krzywej,

B. stałość (min) – czas, w którym piki utrzymują się na 
zbliżonym, najwyższym poziomie,

C. elastyczność (M.U.) – różnica pomiędzy górnym i dol-
nym wychyleniem najwyższego piku,

D. objętość (M.U.) – wysokość wykresu w punkcie mak-
symalnego piku.

M.u. – jednostki maturograficzne wykres maturograficzny >>>

>>>    reklaMa
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oVen rise recorder
Urządzeniem, w którym można sprawdzić zachowanie 

rozrośniętego kęsa ciasta w czasie wypieku, jest Oven rise 
recorder – aparat służący do pomiaru rozrostu piecowego. 
Urządzenie składa się z wyposażonej w grzałkę łaźni olejowej,  
w której zanurza się metalowe koszyczki z kęsami rozrośnię-
tego ciasta. Koszyczki podwieszone są do ramion, na końcach 
których znajdują się pisaki rejestrujące.

Po włączeniu Orr temperatura w łaźni osiąga 30oC. 
Kęsy ciasta o masie 50 g przeznaczone do pomiaru, po za-
okrągleniu w dołączonym do zestawu urządzeniu zaokrą-
glającym, umieszcza się w koszyczku i poddaje rozrostowi 
w komorze maturografu (aby zapewnić warunki rozrostu 
takie same, w jakich rosną równocześnie oznaczane na 
maturografie kęsy). Gdy wykres maturograficzny osiągnie 
maksimum, koszyczek z ciastem umieszcza się w łaźni ole-
jowej Orr. Pomiar następuje w czasie 22 min, temperatura 
oleju w tym czasie rośnie do 100oC. Taki cykl ogrzewania 
symuluje proces wypieku. W czasie oznaczenia kęs ciasta 
zwiększa swoją objętość. Wzrost objętości jest mierzony 
przez czuły układ wagowy i rejestrowany na wykresie. Na 
podstawie wykresu można określić końcową objętość wy-
pieczonego bochenka.

Z wykresu testu rejestratora rozrostu piecowego odczytuje-
my następujące wartości:

A. objętość ciasta – odczytywana na początku oznaczenia 
(O.U.),

B. objętość bochenka – odczytywana z wykresu na końcu 
krzywej po 22 min oznaczenia (O.U.),

C. rozrost piecowy – objętość ciasta odczytywana z wy-
kresu jako różnica pomiędzy objętością bochenka (B) 
a objętością ciasta (A). (O.U),

D. przyrost objętości – mierzony po 11. minucie oznacza-
nia do końca (O.U.).

O.u. – jednostki Orr

jakoŚĆ mĄki a krzywa orr
Powyższe metody pomiarowe pozwalają scharakteryzować 

zachowanie kęsów ciasta zarówno w czasie fermentacji, jak i 
wypieku. Na podstawie uzyskanych w czasie oznaczeń wykre-
sów można z dużym prawdopodobieństwem oszacować czas 
niezbędny do uzyskania rozrostu optymalnego oraz objętość 
wypieczonego pieczywa.

Na podstawie wieloletnich badań przeprowadzanych głów-
nie w laboratoriach niemieckich i holenderskich opracowano 
zależności pomiędzy wyglądem krzywej Orr (pochylenie, 
drgania itp.) a jakością mąki, np. nieregularny przebieg krzy-
wej w zakresie temp. 65-68oC wskazuje na błędy na etapie 
przemiału, kondycjonowania pszenicy oraz częściowe ter-
miczne uszkodzenie ziarna pszenicy. Z kolei zbytnie pochyle-
nie krzywej w zakresie temp. 73-100oC pozwala domniemy-
wać o zbyt wysokim dodatku kwasu askorbinowego.

urządzenie do zaokrąglania kęsów

Zestaw maturograf oraz Orr
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MałgorzaTa Milian-leWicka

Podstawowym typem chleba wypiekanego 
w Skandynawii jest pieczywo chrupkie, 
zbliżone konsystencją do sucharów. Aby 
upiec najprostszy chleb chrupki, wystar-
czy mąka żytnia, sól i niewielka ilość 
wody. Brzmi znajomo? Właściwie każda 
kultura właśnie od tych trzech składni-

ków rozpoczynała wypiek pieczywa. Lawasz, pita, podpło-
myki i... knäckebröd w Szwecji, knækbrød w Danii oraz 
knekkebrød w Norwegii. Do ciasta nie dodaje się zakwasu 
czy drożdży, a jego tekstura i prawie biały kolor otrzymy-
wane są z procesu spieniania, który ma miejsce, gdy powie-
trze jest wtłaczane do schłodzonego ciasta (mówimy wtedy 
o tzw. zimnym chlebie). Pieczywo to – lekkie, tanie, łatwe 
do przechowania – przez długie lata nzywane było chlebem 
biedaków i pasterzy. Dawniej wypiekano je w formie pła-

Chleb 
PASTerZy

skandynaWia – kraina ryB 
i... chleBa. poToMkoWie 
WikingóW uWielBiają 
pieczyWo i ponad  
80 proc. norWegóW 
codziennie zjada chleB 
na śniadanie luB lunch. W 
szWecji zalecana dzienna 
porcja To sześć do ośMiu 
kroMek pieczyWa

>>>

chleBy śWiaTa
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skich placków z otworami w środku, które 
pozwalały na przewleczenie sznurka i zawie-
szenie chleba pod samym dachem na długie 
zimowe miesiące. Współcześnie promowane 
jest jako element zdrowej diety. Największym 
producentem tego pieczywa jest Wasa, znana 
nie tylko w Skandynawii.

szwecja twarda i miękka
Nie tylko chrupkim pieczywem stoi skandy-

nawska kuchnia, choć jego historia sięga już 500 
r. n.e. Badania naukowe wykazały, że upodobania 
smakowe Szwedów zależały w dużej mierze od 
miejsca ich zamieszkania. Na południu, gdzie kli-
mat jest ciepły, spożywało się najwięcej miękkie-
go chleba na zakwasie. W środkowej Szwecji do-
minował chleb, który wyrastał na drożdżach, a na 
zimnej północy podstawą diety był chleb chrupki. 
Oczywiście, różnice te wynikały z klimatu, który 
zmieniał się na chłodniejszy z każdym kilometrem 
w kierunku północnym. Teraz tak wyraźnych różnic 
nie ma, a pieczywo w diecie Szwedów jest niezwykle 
popularne. Jaki chleb jadają najczęściej?

Jednym z popularnych gatunków 
pieczywa jest knäckebröd, hårt bröd, 
hårdbröd, spisbröd – czyli twardy chleb 
żytni. Tradycyjny chleb wypiekany lub 
spożywany w 85 proc. gospodarstw domo-
wych w Szwecji. Wypieka się go z ciasta  
z mąki żytniej, niewielkiej ilości wody (do 10 
proc. zawartości w chlebie) i soli, w wysokiej 
temperaturze przez krótki czas, a następnie 
suszy. Ze względu na bardzo długi okres przy-
datności i świeżości był przez wieki najbardziej 
rozpowszechnionym typem pieczywa w Szwecji.

inny chleb to brödlimpa – tradycyjny chleb żytni wzboga-
cony smakiem melasy, anyżu, kopru włoskiego, kardamonu 
i skórki pomarańczowej – w zależności od upodobań. Gdy 
jest dobrze zrobiony, powinien być wilgotny i aromatyczny. 
Można go jeść na ciepło – na śniadanie lub jako przekąskę, 
np. posmarowany masłem – lub na zimno. Spożywany jest 
szczególnie w okresie świątecznym, ale dostępny w sprzeda-
ży jest przez cały rok.

Tunnbröd to z kolei cienki chleb, może być miękki lub 
chrupki. Ciasto jest wykonane z dowolnej kombinacji pszenicy, 
jęczmienia i żyta. Tradycyjnie jako dodatek do dań, spożywany  
z surströmming (przysmakiem ze sfermentowanych śledzi 
bałtyckich). Pomimo podobieństw z knäckebröd tunnbröd ma 
mniej pęcherzyków powietrza, jest bardziej zwarty i cieńszy.

Jego bardziej miękka wersja to soft tunnbröd. Jest spo-
żywany jako baza dla innych dań, np. z purée ziemniacza-
nym lub z parówką jako szwedzka wersja hot doga (tunn-
bröd rolle).

Z kolei mjukkaka (miękki placek) to okrągły placek wielko-
ści dużego talerza pieczony zazwyczaj w piecu z cegły. Skład-
niki tego chleba to mąka żytnia, drożdże, margaryna, sól, woda, 
mleko i melasa. ich proporcje zależą od receptury, która w do-
mach w północnej Szwecji przekazywana jest z pokolenia na 
pokolenie. Jada się go do śniadania i lunchu z masłem.

w danii po wiedeńsku
Duńskie pieczywo jest jeszcze bardziej urozmaicone niż 

szwedzkie. Na dietę Duńczyków wpływają zwyczaje sąsia-
dów z południa – Niemców, Francuzów. W ich jadłospisie 
znajdziemy chleb pszenny, precle i chleb wiedeński, będą-
cy tak naprawdę ciastem. Co ciekawe, zaczęto go wypiekać  
w tym kraju w 1850 r., gdy piekarze zastrajkowali, a właści-
ciele piekarni w obawie przed bankructwem sprowadzili do 
pracy Austriaków. Ci przywieźli ze sobą rodzime receptury 
(m.in. na strudel), które na stałe zagościły w duńskich pie-
karniach. Ale na tym nie koniec, w duńskiej piekarni można 
znaleźć również:

•	 Knækbrød –  wspominany na początku chleb chrup-
ki. W jego składzie są: mąka żytnia, woda w małych 
ilościach i sól.

knakbrod to 
najprawdopodobniej 
najbardziej znane 
pieczywo Skandynawii
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Lekki, tani, łatwy do 
przechowania knækbrød 
przez długie lata określany był 
chlebem biedaków i pasterzy
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•	 rugbrød – tradycyjny duński ciężki chleb żytni. 
Przeważnie wypiekany w formach prostokątnych  
(12 cm wysokości, 30-35 cm długości). Skład: za-
kwas, mąka żytnia i pszenna, ok. jednej trzeciej 
całych ziaren żyta (pojawiają się też warianty ze 
słonecznikiem zamiast żyta). Stosuje się napraw-
dę niewielką ilość tłuszczu, nie dodaje się aroma-
tów. Chleb ten jest podstawą słynnych duńskich 
smørrebrød (dosłownie: kanapek z masłem), czyli 
kanapek z masłem i dodatkami, przeważnie śledzia-
mi lub serem i warzywami.

•	 Boller, czyli kule – małe bułki pszenne wypiekane 
tradycyjnie w domach. Skład: mleko, mąka pszenna, 
drożdże, cukier. Można dodać do nich rodzynki.

•	 Kringle – czyli precel, od XVi w. symbol wszystkich 
duńskich piekarzy tradycyjnie zawieszany przy wej-

ściu do piekarni lub sklepów z pieczywem. Może być 
wypiekany jako słodkie lub słone pieczywo.

•	 Franskbrød – czyli chleb francuski, a tak napraw-
dę każdy biały chleb wypiekany w Danii. Można 
go kupić w wielu kształtach, z nacięciami lub bez,  
z ziarnami lub bez nich itp.

•	 Wienerbrød – czyli chleb wiedeński, który zagościł 
na stałe w Danii w połowie XiX w., podczas straj-
ku piekarzy. Słodkie ciastko w różnych kształtach, 
które może być wypiekane z czekoladą lub lukrem 
na wierzchu oraz dżemem i marcepanem w środku. 
Skład: mąka, mleko, jajka, migdały, masło. Po roz-
wałkowaniu ciasto zwija się na przemian z masłem.

co do okruszka
Czy norweskie pieczywo różni się znacznie od szwedz-

kiego lub duńskiego? Nie – oprócz nazwy w języku naro-
dowym nie ma znaczących różnic. Tutaj też przeważa 
ciemne pieczywo żytnie i tradycyjne pieczywo 
chrupkie. Chleb jest również nieodłącznym 
elementem właściwie każdego posił-
ku, a potomkowie wikingów 
wykorzystują nawet stary 
chleb do swoich tradycyj-
nych dań.

Knekkebrød to trady-
cyjny chleb chrupki. Pier-
wotnie pieczywo pasterzy i 
chłopów, z czasem zyskało 
uznanie całego społeczeń-
stwa. Flatbrød, czyli płaski 
przaśny chleb spożywany z ry-
bami i mięsami solonymi oraz 

Upodobania smakowe Szwedów zależały w dużej mierze od miejsca 
ich zamieszkania. Na południu, gdzie klimat jest ciepły, spożywało się 

najwięcej miękkiego chleba na zakwasie, a na zimnej północy  
podstawą diety był chleb chrupki
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Tinnbrod spożywa się jako dodatek do 
dań i z surströmming, przysmakiem ze 
sfermentowanych śledzi bałtyckich

z zupami. Pierwotnie także znany jako pożywienie biedoty 
pasterskiej i wikingów (łatwy w przenoszeniu).

Grovbrød to z kolei chleb pełnoziarnisty. 80 proc. Norwe-
gów zjada go na śniadanie lub lunch. istnieje wiele jego od-
mian z orzechami i nasionami. Jest to nazwa ogólna rodza-
ju chleba ciemnego. Nawiązują do niej też inne chleby np. 
fullkornbrød (chleb pełnoziarnisty), mørkt rugbrød (ciemny 
chleb żytni) i inne.

Jasne pieczywo w Norwegii nazywa się loff, a jego pod-
typy to m.in. frøloff, czyli biały chleb okrągły z makiem oraz 
rundstykker, czyli bułki lub rogale pszenne.

Na koniec ciekawostka. W Norwegii do hot dogów nie stosu-
je się bułek, a lompe, czyli cienki, płaski i miękki chleb z ziem-
niakami, wyglądem przypominający naleśnik lub tortillę.



WPC lipiec-sierpień 2011 www.wpiekarni.pl

48 na czTerech kołach

Twój najlepszy pracownik
Bruno sTarecki

Niezależnie od tego czy twój biznes 
to mała rodzinna piekarnia czy też 
duży zakład, który swoje produkty 
sprzedaje w kilkudziesięciu sklepach 
firmowych, trudno się obyć bez samo-
chodu. Jeśli tak jak wiele firm rozwo-
zicie swoje produkty do odbiorców, to 

wybór modelu i wersji samochodu (lub samochodów) staje się 
naprawdę istotną sprawą. Nie będziemy tutaj pisać o tym, który  
z dostępnych na rynku samochodów dostawczych jest najlep-

szy, bo ta ocena zależy tak naprawdę od potrzeb danej firmy. 
Dla jednych liczy się kubatura, dla drugich kluczowym kry-
terium jest cena. Jedno jest pewne – samochód kupuje się 
zazwyczaj na kilka lat, więc zdecydowanie warto i polecamy 
– przetestować model, który chcecie kupić. Warto choćby 
przez jeden dzień sprawdzić, czy dany samochód spełnia na-
sze potrzeby, czy przestrzeń ładunkowa jest ustawna i mieści 
odpowiednią liczbę pojemników, które chcemy przewozić. 
Wreszcie, warto zweryfikować, czy deklarowane przez produ-
centa spalanie jest możliwe do osiągnięcia. Żeby choć trochę 
ułatwić Wam wybór, przygotowaliśmy krótki przegląd dostęp-
nych na polskim rynku dużych dostawczaków.

Furgon w pigułce:
przestrzeń ładunkowa: od 7,5 do 17 m3

Ładowność: od 963 do 2769 kg
Długość wnętrza: od 260 do 470 cm
wysokość wnętrza: od 165 do 214 cm
Szerokość wnętrza: 178 cm
Szerokość między nadkolami: 98-135 cm

podwozie w pigułce:
rozstaw osi: od 325 do 424 cm
Ładowność: od 1014 do 2868 kg
Długość: od 530 do 684 cm

silniki:
Diesel 2,0 l / 109 kM / 300 nm / 8,0 l/100 km
Diesel 2,0 l / 136 kM / 340 nm / 8,0 l/100 km
Diesel 2,0 l / 164 kM / 400 nm / 7,6 l/100 km

ceny:
Furgon: od 94 447 zł
podwozie: od 88 257 zł

VoLkswagen craFter gp
>>>   crafter gp to największy samochód użytkowy w gamie 
volkswagena. Wersja gp jest następcą volkswagena crafte-
ra, który zadebiutował na rynku w 2006 r. zarówno crafter,  
jak i crafter gp są owocami współpracy volkswagena z Mer-
cedesem. Bliźniaczą konstrukcją craftera gp jest Mercedes 
sprinter, więc także i crafter ma napęd na tylną oś. podobnie 

jak konkurenci dostawczak z Wolfsburga wyjeżdża z fabryk jako 
furgon, kombi, lub podwozie z dwu- lub czteromiejscową kabi-
ną. Wart odnotowania jest fakt, że w pełni obciążony crafter gp 
może ważyć nawet do 5 t. popularność i renoma użytkowych 
volkswagenów na rynku wtórnym gwarantuje niską utratę war-
tości oraz relatywnie prostą odsprzedaż.

nie Marudzi, nie narzeka, nie oczekuje podWyżki. oWszeM, za darMo nie 
pracuje, czaseM TrzeBa go napoić paliWeM i WyMienić To i oWo, ale on za 
To się odWdzięczy i jeszcze na sieBie zaroBi – TWój dosTaWczak
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Furgon w pigułce:
przestrzeń ładunkowa: od 8 do 17 m3

Ładowność: od 1000 do 2000 kg (Maxi)
Długość wnętrza: od 267 do 370 cm
wysokość wnętrza: od 162 do 217 cm
Szerokość wnętrza: 187 cm
Szerokość między nadkolami: 142 cm

podwozie w pigułce:
rozstaw osi: od 300 do 404 cm
Ładowność: od 1315 do 2330 kg
Długość: od 491 do 631 cm

silniki:
Diesel 2,0 l / 115 kM / 280 nm / 6,4 l/100 km
Diesel 2,3 l / 130 kM / 320 nm / 7,1 l/100 km
Diesel 2,3 l / 148 kM / 350 nm / 7,1 l/100 km
Diesel 3,0 l / 177 kM / 400 nm / 8,1 l/100 km
 
ceny:

Furgon: od 
98 339 zł (Ducato), 
106 739 zł (Jumper), 
103 310 zł (Boxer)
podwozie: od 
90 897 zł (Ducato), 
99 974 zł (Jumper), 
97 088 zł (Boxer)

na czTerech kołach

peugeot Boxer,  Fiat ducato, citroën jumper
>>>   Te trzy modele, choć wyjeż-
dżają z różnych salonów, są tak 
naprawdę niemal identyczne. są 
owocem trwającej już od 1978 r. 
współpracy grupy psa i fiata. na-
pędzają je te same jednostki na-
pędowe, także wymiary poszcze-
gólnych wersji są identyczne.  
W tym momencie przy wyborze 
jednego z „trojaczków” decydu-
jącymi kwestiami z pewnością 
będą wyposażenie i cena oraz 
warunki finansowania. Boxer, 
ducato oraz jumper są dostępne 
jako furgon, podwozie z kabiną 
oraz osobowe kombi. niewąt-
pliwą zaletą wysokoprężnych 
jednostek montowanych w tych 
samochodach jest konieczność 
wymiany oleju nie rzadziej niż 
co 45 tys. km. Wadą wszystkich 
trzech modeli jest wyraźnie wyż-
sza niż w przypadku niemieckiej 
konkurencji utrata wartości. fiat 
niedawno zafundował ducato 
modernizację, która objęła tak-
że paletę silników diesla. Można 
się spodziewać, że wkrótce będą 
one dostępne także we francu-
skich odpowiednikach ducato.

>>>
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Furgon w pigułce:
przestrzeń ładunkowa: od 6,6 do 14,3 m3

Ładowność: od 939 do 2326 kg
Długość wnętrza: od 258 do 411 cm
wysokość wnętrza: od 143 do 189 cm
Szerokość wnętrza: 176 cm
Szerokość między nadkolami: 115-139 cm

podwozie w pigułce:
rozstaw osi: od 314 do 395 cm
Ładowność: od 1516 do 2652 kg
Długość: od 511 do 632 cm

silniki:
Diesel 2,2 l / 85 kM / 250 nm / 8,1 l/100 km
Diesel 2,2 l / 115 kM / 300 nm / 8,1 l/100 km
Diesel 2,2 l / 140 kM / 350 nm / 8,1 l/100 km
Diesel 2,4 l / 100 kM / 285 nm / 9,6 l/100 km
Diesel 2,4 l / 115 kM / 310 nm / 9,2 l/100 km
Diesel 2,4 l / 140 kM / 375 nm / 9,7 l/100 km
Diesel 3,2 l / 200 kM / 470 nm / 11,4 l/100 km

ceny:
Furgon: od 89 052 zł
podwozie: od 87 773 zł

Furgon w pigułce:
przestrzeń ładunkowa: od 8 do 17 m3

Ładowność: od 966 do 2232 kg
Długość wnętrza: od 258 do 438 cm
wysokość wnętrza: od 170 do 214 cm
Szerokość wnętrza: 176 cm
Szerokość między nadkolami: 108-139 cm

podwozie w pigułce:
rozstaw osi: od 368 do 433 cm
Ładowność: od 1495 do 2525 kg
Długość: od 592 do 793 cm

silniki:
Diesel 2,3 l / 100 kM / 285 nm / 7,8 l/100 km
Diesel 2,3 l / 125 kM / 310 nm / 7,8 l/100 km
Diesel 2,3 l / 145 kM / 350 nm / 8,1 l/100 km

ceny:
Furgon: od 
104 400 zł (Master), 
108 990 zł (Movano)
podwozie: od 
99 050 zł (Master), 
99 740 zł (Movano)

Ford transit

renauLt master/opeL moVano

>>>   Tym, co odróżnia Transita od konkurencyjnych modeli, jest możli-
wość wyboru wersji z przednim lub tylnym napędem w zależności od 
potrzeb i preferencji. Transit ma też bogatą paletę silników diesla z naj-
mocniejszym 320-konnym (3200 cm3) na czele. W okiełznaniu mocy 
tego i innych silników pomaga standardowo montowany system esp 
wraz z systemem kontroli trakcji.

Transit jest dostępny jako czterodrzwiowy furgon, kombi albo pod-
wozie z pojedynczą lub podwójną kabiną. Transit nawet w najwięk-
szych wersjach jest mniejszy niż konkurenci. Maksymalna kubatura 
przestrzeni ładunkowej wynosi 14,2 m3. Ma to swoje odzwierciedle-
nie w cenniku – najmniejszy Transit jest także tańszy od najmniej-
szych wersji craftera czy ducato.

>>>   Movano i Master to bliźniaki powstałe w wyniku współ-
pracy renault i general Motors (opel). obecna generacja 
Mastera i Movano jest na rynku od 2010 r. W gamie opla 
Movano to największe auto dostawcze. renault, jako pro-
ducent ciężarówek, oferuje także sporo większe pojazdy 
niż Master.
kupujący jednego z bliźniaków ma do wyboru tylko jedną 
jednostkę napędową o pojemności 2,3 l, ale w trzech wa-
riantach mocy. Wszystkie wersje silnikowe standardowo 
współpracują z sześciobiegową mechaniczną przekładnią. 
zaletą jest możliwość wybrania wersji z przednim lub tyl-
nym napędem. kierowcy Mastera i Movano docenią prze-
stronną kabinę z mnóstwem praktycznych schowków.

na czTerech kołach
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Furgon w pigułce:
przestrzeń ładunkowa: od 7,5 do 17 m3

Ładowność: od 885 do 2710 kg
Długość wnętrza: od 260 do 470 cm
wysokość wnętrza: od 165 do 214 cm
Szerokość wnętrza: 178 cm
Szerokość między nadkolami: 108-139 cm

podwozie w pigułce:
rozstaw osi: od 325 do 433 cm
Ładowność: od 1220 do 3050 kg
Długość: od 530 do 668 cm

silniki:
Diesel 2,1 l / 95 kM / 250 nm / 8,9 l / 100 km
Diesel 2,1 l / 129 kM / 305 nm / 8,2 l /100 km
Diesel 2,1 l / 163 kM / 360 nm / 7,9 l / 100 km
Diesel 3,0 l / 190 kM / 440 nm / 9,9 l / 100 km
Benzynowy 1,8 l / 156 kM / 240 nm / 12,4 l / 100 km
Benzynowy 3,5 l / 258 kM / 340 nm / 12,8 l / 100 km

ceny:
Furgon: od 99 015 zł
podwozie: od 91 635 zł

Furgon w pigułce:
przestrzeń ładunkowa: od 7,5 do 17,2 m3

Ładowność: od 1045 do 4140 kg
Długość wnętrza: od 260 do 465 cm
wysokość wnętrza: od 155 do 210 cm
Szerokość wnętrza: 180 cm
Szerokość między nadkolami: 103-132 cm

podwozie w pigułce:
rozstaw osi: od 300 do 475 cm
Ładowność: od 1485 do 4710 kg
Długość: od 530 do 668 cm

silniki:
Diesel 2,3 l / 106 kM / 270 nm / b.d.
Diesel 2,3 l / 126 kM / 290 nm / b.d.
Diesel 2,3 l / 136 kM / 320 nm / b.d.
Diesel 3,0 l / 146 kM / 350 nm / b.d.
Diesel 3,0 l / 176 kM / 400 nm / b.d.
Benzynowy (CnG) 3,0 l / 136 kM / 350 nm / b.d.

ceny:
Furgon: od 102 480 zł
podwozie: od 95 610 zł

mercedes sprinter

iVeco ecodaiLy

>>>   sprinter niezawodnością i trwałością zdobył serca i portfele 
klientów. druga generacja dostawczaka z gwiazdą powstała 
we współpracy z inżynierami volkswagena. efektem jest nie-
mal bliźniaczy vW crafter. oba modele różnią się jednak na 
przykład jednostkami napędowymi. obaj producenci polegają 
na silnikach własnej konstrukcji. sprinter to prawdziwy twar-

dziel produkowany w niezliczonej liczbie wariantów, w tym  
w wersji z napędem na obie osie. podobnie jak crafter, sprinter 
nie ma sobie równych, jeśli chodzi o ładowność – maksymalnie 
jest w stanie unieść nawet 2,7 t ładunku. prestiż i uznanie, jakim 
cieszą się samochody z gwiazdą, powoduje, że używany Mer-
cedes jest bardzo popularny na rynku wtórnym.

>>>   ecodaily to najmniejszy samochód ciężarowy w ofercie wło-
skiego specjalisty od transportu – firmy iveco, jednak najmniej-
szy nie oznacza mały. do 17,2 m3 kubatury i rekordowa ładow-
ność wynosząca nawet 4710 kg mówią same za siebie. obecna 
generacja daily jest obecna na rynku od 2006 r., w 2009 r. pod-

dano ją drobnemu liftingowi. W palecie silników, które mogą 
napędzać ecodaily, znajdziemy ciekawostkę – trzylitrowy silnik 
zasilany benzyną lub gazem ziemnym (cng). niestety, niewielka 
liczba stacji cng w polsce powoduje, że trudno rozważać tę wer-
sję jako realną alternatywę dla diesla.

na czTerech kołach
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                           MieJSCe, KTÓre ł@czy
jeśli zasTanaWiałeś się, jak noWocześnie 
i Bez Większego Wysiłku zachęcić Współczesnego 
klienTa do WyBrania TWojej cukierni spośród 
Wielu innych, To hoT spoT jesT TyM, czego szukasz!
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podstawowe korzyści
Założenie hot spotu może być świetną inwestycją  

w rozwój firmy. Klienci z pewnością docenią fakt, że 
oprócz doskonałych deserów, miłej obsługi i przyjemnego 
wnętrza będą mogli cieszyć się także dostępem do sieci. Co 
więcej, na korzyść zmieni się wizerunek firmy jako idącej  
z duchem czasu i podejmującej wyjątkowe starania w trosce 
o komfort klienta.

Hot spot to również bezpłatna reklama – internetowe 
wyszukiwarki automatycznie odnajdują miejsca oferujące 
tę usługę. Ponadto, użytkownicy korzystający z hot spotu 
w trakcie pierwszej próby połączenia z internetem zobaczą 
stronę startową modyfikowaną przez właściciela. Warto za-
tem umieścić na niej cenniki, informacje o promocjach czy 
rabatach.

Jako właściciel możesz nałożyć ograniczenia co do licz-
by przesyłanych plików – dzięki temu nie padniesz ofiarą 
nadużyć ze strony klientów, którzy chcieliby np. ściągać 
filmy, korzystając z łącza w cukierni. Dobrze jest wprowa-
dzić limity czasowe dostępu do internetu (np. półgodzinne 
lub godzinne) oraz wydawać kupony do logowania jedy-
nie klientom, którzy złożyli już zamówienia. Odpowiednie 
ustawienie routera w lokalu spowoduje ograniczenie jego 
zasięgu do wnętrza budynku. To pozwoli zmaksymalizo-
wać zyski i ograniczyć ewentualne straty.

Hot spot w pigułce
Bezprzewodowy internet w lokalu jest dobrym rozwią-

zaniem nie tylko dla cukierniczych gigantów, ale także dla 
małych, rodzinnych firm o lokalnym zasięgu. Aby skutecz-
nie i bez przeszkód poruszać się w tym nowym obszarze 
możliwości, warto zapoznać się z podstawowymi faktami 
dotyczącymi hot spotu. Standardowy hot spot składa się z 
serwera, który zapewnia połączenie z internetem, punktu 

noWoczesny MarkeTing

karolina podhajecka

Żyjemy w coraz szybszym tempie, bie-
gniemy z jednego spotkania bizneso-
wego na drugie. W przerwie na lunch 
sprawdzamy skrzynkę mailową, konto na 
jednym z portali społecznościowych, ro-
bimy ekspresowe zakupy przez internet. 
Mobilność i stały dostęp do informacji 

– tak trudno wyobrazić sobie bez tego dzisiejszą rzeczy-
wistość. Coraz więcej firm wychodzi naprzeciw tym ocze-
kiwaniom i oferuje swoim klientom bezpłatny dostęp do 
internetu. Hotele, kawiarnie, pensjonaty, kluby czy centra 
handlowe inwestują w usługę hot spot, podążając za naj-
nowszymi światowymi trendami. Hot spoty można też co-
raz częściej spotkać w cukierniach.

otwarci na postĘp
w usługę hot spot zainwestowali właściciele sieci cukierni Samanta 
z Zakopanego. Teraz już cztery ich lokale oferują klientom bezprze-
wodowy internet.
– w obecnych czasach internet to konieczność – mówi pani Beata 
rzankowska, właścicielka cukierni. – Był nam potrzebny do szybkie-
go przesyłania faktur oraz monitorowania pracy wszystkich oddzia-
łów firmy. wtedy właśnie pomyśleliśmy, że możemy zaproponować 
dostęp do sieci także odwiedzającym nas klientom. Szybko okazało 
się, że zapotrzebowanie na tę usługę jest naprawdę duże. klienci 
chętnie wybierają nasz lokal, bo w miłej atmosferze, przy filiżance 
kawy i smacznym ciastku mogą swobodnie prowadzić interesy. Do-
stęp do internetu w naszej cukierni jest darmowy, hasło podajemy 
klientom w chwili składania przez nich zamówienia. Dzięki temu 
mamy pewność, że z sieci nie będą korzystać mieszkańcy okolicz-
nych budynków. Formalności okazały się niezbyt skomplikowane. 
wystarczyło zainstalować router i wykupić miesięczny abonament. 
na własnym przykładzie przekonaliśmy się, że inwestowanie w hot 
spot to dobra decyzja. wszelkie koszty zwracają się w postaci więk-
szej liczby klientów i pozytywnego wizerunku firmy.
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dostępowego (tzw. Access Point) oraz anteny. W praktyce 
sprowadza się to do zakupu routera, który pozwoli na spe-
cyficzną filtrację podłączanych klientów (jakieś 400 zł).

Większość hot spotów pozwala na transfer z prędkością 
dochodzącą do 54 megabitów na sekundę (rzeczywista 
prędkość: 2,4 megabajta na sekundę). W praktyce jednak 
prędkość ta zależy od kilku czynników, takich jak aktualne 
warunki radiowe, odległość od punktu dostępowego, liczba 
użytkowników korzystających jednocześnie z łącza oraz pa-
rametry adaptera WLAN. To właściciel hot spotu decyduje, 
czy logowanie do internetu będzie darmowe dla wszystkich 
użytkowników, czy zostaną nałożone opłaty. W pierwszym 
przypadku logowanie odbywa się automatycznie, a klient 
nie musi znać loginu ani hasła. Przy wyborze drugiej opcji 
właściciel zapewnia specjalne kupony o określonych termi-
nach ważności i limitach czasowych. Kupony można udo-
stępniać za symboliczną opłatą lub bezpłatnie, jeśli klient 
decyduje się na dokonanie zamówienia w cukierni.

od pomysłu do efektu
Jak wygląda realizacja przedsięwzięcia? Na początku 

trzeba upewnić się, że cukiernia posiada łącze 
internetowe (np. DSL lub Aster). Na-
stępnie można samodzielnie skon-
figurować własny router 
(wykorzystując do tego 
celu system Wi-Fi 
Spot), ewentual-
nie zamówić goto-
wy zestaw, wraz 
z abonamentem i 
gwarancją pomocy 
ze strony serwisu. Na 
rynku funkcjonuje wiele firm oferujących 
usługi sieci bezprzewodowej, począwszy od operatorów te-
lekomunikacyjnych, po przedsiębiorstwa specjalizujące się  
w hot spotach.

Miesięczny koszt usługi to 40-500 zł brutto (zależnie od 
prędkości łącza oraz poziomu skomplikowania dostarcze-
nia sygnału internetowego do klienta). Do tej kwoty nale-
ży doliczyć jednorazowy wydatek, jakim jest zakup route-
ra (cena 70-600 zł). Niektóre firmy oferują wykup routera  
w ramach abonamentu – wówczas cena urządzenia może 
być nawet dziesięciokrotnie niższa. Właściciel hot spotu 
regularnie otrzymuje określoną pulę kuponów. W zależ-
ności od wysokości comiesięcznych opłat ich liczba waha 
się od 100 do nawet 1000, a okres przewidziany na ich 
użycie wynosi od jednego do trzech miesięcy. Niewyko-
rzystane kupony przechodzą zazwyczaj do następnego 
okresu rozliczeniowego, nie tracąc przy tym swojej waż-
ności. W przypadku zaś wykorzystania wszystkich kupo-
nów przewidzianych na dany miesiąc istnieje możliwość 
dokupienia kolejnej puli. Dodatkowym atutem systemu 
hot spot jest fakt, że generuje on statystyki, które pozwa-
lają na weryfikację pracy oraz obciążenia łącza, kontrolo-
wanie liczby użytkowników, a także zapobieganie możli-
wym nadużyciom.

konsultacja merytoryczna: Jarosław Maj, specjalista ds. radiolinii 
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Hot spot od a do z
Zanim przystąpisz do inwestowania w bezprzewodowy internet w swo-
jej cukierni, upewnij się, że wiesz, co oznaczają poniższe terminy:

ap (access point) – to punkt dostępowy (najczęściej router) służący 
do komunikacji między urządzeniami bezprzewodowymi. To dzięki 
niemu laptop czy telefon komórkowy może połączyć się z siecią lan.

Hot spot – to każde miejsce, w którym można bezprzewodowo 
połączyć się z internetem, wykorzystując do tego celu własne urzą-
dzenie: laptop, tablet lub telefon z kartą wiFi.

ssid (Service Set identifier) – nazwa nadawana sieci bezprzewo-
dowej zazwyczaj podczas konfiguracji routera. pozwala na szybszą 
identyfikację sieci.

warchalking (wireless access revolution + chalk, ang. kreda) –  
– polega na oznaczaniu kredą miejsc, w których dostępna jest bez-
przewodowa sieć.

wi-Fi (wireless Fidelity) – to potoczna nazwa zestawu standardów 
stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych.

wLan (wireless local area network) – inaczej po prostu bezprze-
wodowa sieć lokalna. Za jej pomocą łączymy się z punktem dostę-
powym, a następnie z serwerem.

jarosław maj
specjalista ds. radiolinii

najlepszym rozwiązaniem dla cukierni jest zakup i konfiguracja 
sprzętu, który pozwoli klientom na dostęp do internetu przez 

określony czas, lub takie ustawienie routera, aby zasięg zgubił się po 
przekroczeniu drzwi lokalu. Dzięki temu obsługa lokalu nie będzie 
musiała angażować się w rozdawanie haseł, kuponów itp.
planując hot spot, dobrze jest przewidzieć, ile mniej więcej kompute-
rów jednocześnie będzie korzystało z łącza. Średnia liczba kompute-
rów korzystających w danej chwili z sieci to jeden na siedem podłą-
czonych, więc dla wygodnej pracy wszystkim siedmiu komputerom 
wystarczy łącze 2 Mb/s, większe, a więc i droższe, nie jest koniecznie.
Czyli, gdy chcemy siedmiu komputerom zapewnić łącze o prędkości 
1 Mb/s, nie musimy kupować łącza o prędkości 7 Mb/s, wystarczy 
1-2 Mb/s, co obniża koszta usługi – abonamentu za internet.
Jeśli chodzi o możliwości routera – można dławić maksymalną 
prędkość łącza dla jednego komputera, np. do pół megabita. 
Można też zablokować możliwość otwierania niektórych 
stron www. pozwoli to uniknąć korzystania z naszego 
łącza do ściągania nieodpowiednich treści.

ZDANieM eKSPerTA >>>   
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                  A MOŻe 
                  FiLM wideo?
coraz częściej piekarnie i cukiernie sięgają po filM Wideo jako forMę 
reklaMy. MiMo że Wiele osóB podchodzi jeszcze dość scepTycznie do 
Tego Typu proMocji, arguMenTóW przeMaWiających na jej korzyść 
jesT całe MnósTWo
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dagMara Bednarek

Film jest przede wszystkim bardziej wiary-
godny od np. fotografii czy ulotki, bo prze-
cież już prawie każdy wie, co to fotomontaż 
i do czego służy słynny PhotoShop. Waż-
nym atutem jest fakt, że film potrafi nawet 
w ciągu zaledwie 10, 20 czy 30 s przeka-
zać i powiedzieć więcej niż 1000 zdjęć. 

Oddziałuje na kilka zmysłów jednocześnie – przekonuje Max 
Godek z firmy MAXGODeK eVeNTfilm, która zajmuje się 
realizacją reklamowych i promocyjnych filmów wideo.

kiLka minut promocji
W zależności od naszych potrzeb i upodobań dla filmów 

wideo możemy znaleźć dwa wyjścia. Pierwsze w postaci kil-
kuminutowych filmików czy dynamicznych prezentacji, które 
w klasyczny, elegancki sposób na tle muzyki, tekstem lub naj-
lepiej głosem lektora wyeksponują atuty naszej piekarni czy 
cukierni. Takie formy mogą być świetną wizytówką w czasie 
targów piekarniczych, urozmaiceniem na stronie internetowej 
lub interesującym tłem dla degustacji i imprez w naszym lokalu. 
– Myślę, że to bardzo sympatyczne i atrakcyjne wizerunkowo 
dla naszej cukierni – mówi Grzegorz Bartosiewicz, właściciel 
cukierni Sweet Home w Warszawie i przyznaje, że sam wcze-
śniej nie myślał o filmie wideo jako sposobie na promocję, do 
czasu gdy agencja opiekująca się marketingowo jego firmą nie 
zaproponowała mu tego w pakiecie z innymi sposobami rekla-
my. Z kolei zupełnie świadomie na taką promocję zdecydowała 
się Cukiernia-Piekarnia Piotr Kropidłowski, która postanowiła 
swoich klientów poszukać w sieci. – W dobie wszechobecnego 
internetu, który w większości miejsc jest już naprawdę szybki, 
filmy promocyjne świetnie się sprawdzają, a naszym zdaniem 
to dziś najszybszy sposób, by trafić do klienta – mówi kierownik 
tej cukierni-piekarni Grzegorz Burandt.

Ponadto siłą filmów wideo jest to, że za ich pomocą dużo 
łatwiej niż np. na plakatach czy ulotkach obok naszych pro-
duktów można zaprezentować także usługi, jakie oferujemy. 
Często jest bowiem tak, że nasza piekarnia czy cukiernia poza 
tradycyjną sprzedażą zajmuje się również cateringiem, obsłu-
gą imprez czy po prostu funkcjonuje jako stacjonarny lokal 
– cukiernio i kawiarnia.

Ceny realizacji filmów 
promocyjnych tylko pozornie 

wydają się wysokie. 
Piekarnia czy cukiernia, która 

zdecyduje się na tego typu 
promocję, ponosi tak naprawdę 

tylko jednorazowy koszt 
produkcji spotu

andrzej pisarek
specjalista ds. wideopromocji

na początku musi być przede wszystkim pomysł na film. Trzeba 
zastanowić się, czy klient chce promować konkretne produkty, 

czy całą firmę. na etapie planowania takiego przedsięwzięcia do-
brze byłoby wiedzieć, co konkretnie chce się w filmie pokazać, wy-
brać najbardziej reprezentatywne produkty czy miejsca, które mogą 
stać się wizytówką firmy.
Gdy klient ma wstępne założenia, umawiamy się z nim na rozmo-
wę, najczęściej zabierając ze sobą osobę obeznaną w konkretnej 
branży. Dzięki temu podczas rozmowy powstaje sporo praktycznych 
pomysłów i plan pracy nad filmem, określony zostaje czas trwania 
filmu, temat, ewentualny podkład muzyczny i terminy realizacji. 
Mając taką wiedzę, jestem w stanie określić cenę usługi. kolejny 
etap to przygotowanie planu produkcji i realizacja zgodnie z har-
monogramem. na końcu montuję film i ewentualnie dokręcam 
jakieś poprawki.

OPiNie >>>    Jak powstaje taki film?
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rekLama z przymrużeniem oka
Drugą, bardziej oryginalną formą filmów wideo filmy typu 

viral inaczej zwane marketingiem wirusowym. To specyficzny 
rodzaj działań marketingowych, który polega na zainicjowa-
niu sytuacji, w której potencjalni klienci będą między sobą 
rozpowszechniać informacje dotyczące firmy, usług czy pro-
duktów. Nie zawsze musi to być konkretna informacja, może 
to być tzw. budowanie świadomości marki oraz jej pozycjo-
nowanie, czyli wywoływanie pożądanych skojarzeń z nazwą 
czy logo firmy.

Najczęstszym narzędziem do realizowania marketingu wi-
rusowego są właśnie zabawne lub intrygujące filmiki, które 
użytkownicy internetu rozsyłają między sobą. Niemal zawsze 
stylizowane są one na amatorskie, co ma podkreślać ich wia-
rygodność. Wielkim entuzjastą takich filmów jest specjalista 
ds. Pr Max Godek, który ma jednak na uwadze specyfikę 
branży piekarniczo-cukierniczej i takie formy poleca tylko  
w przypadku, gdy decydujemy się na promocyjną ekspansję  
w internecie. W przypadku reklamy np. do telewizji regional-
nej zaleca raczej klasyczną, stonowaną, tradycyjną reklamę, 
gdyż czy tego chcemy czy nie, odbiorcy tego medium w więk-
szości są bardziej konserwatywni wizualnie.

Co do prezentacji na targi, eventy – tu lepiej przemawiać 
głównie obrazem bez narracji z powodu chociażby hałasu  
i dużej liczby rozpraszających bodźców. – Filmiki typu viral 
raczej nie spełnią swego zadania na targach – dodaje Max Go-
dek i proponuje kolejne działania z pogranicza public relations 

powiązane z produkcją filmową, takie, które ukazałyby branżę  
w bardziej przyjazny, dostępny sposób, bez klasycznego prze-
kazu typu: „kup nasze pieczywo – jest najlepsze na rynku”. 
Wykorzystując popularne media społecznościowe, można prze-
prowadzić kampanię promocyjną, której głównym elementem 
byłyby np. kolejne odcinki przygód nieustraszonego cukierni-
ka. – Może to brzmi mało poważnie – zauważa Godek – ale 
to właśnie humor jest jednym z najczęściej wykorzystywanych 
narzędzi w reklamie. W taki sposób, wplatając w tle markę, któ-
rą chcemy promować, możemy dotrzeć do wielu osób w bły-
skawiczny sposób np. przez portal społecznościowy taki jak Fa-
cebook. Oczywiście, wszystko zależy od pomysłu i wykonania. 
Dobry pomysł, ale kiepsko zrealizowany może szybko stać się 
elementem kpin, a internet nie wybacza, dlatego warto realiza-
cję takiego filmu oddać w ręce profesjonalistów.

od pomysłu do realizacji
Jak wygląda produkcja takiego filmu i ile to kosztuje? Każ-

dy zapytany z branży audiowizualnej odpowiadał, że sama 
realizacja filmu nie stanowi większego problemu logistyczne-
go dla pracowników i zakładu, a w przypadku krótkich form 
nagrania nie trwają dłużej niż dzień czy dwa. Nie ma też obaw 
o kwestie BHP – tutaj też wszystko jest dostosowane do wy-
mogów.

W przypadku ceny odpowiedzi również były zgodne, choć 
mniej precyzyjne, bo niemal za każdym razem padała odpo-
wiedź: „to zależy”. i trudno się dziwić, bo wszystko uzależ-

noWoczesny MarkeTing58

Jednym z atutów filmów wideo jest to, że za ich pomocą dużo 
łatwiej niż np. na plakatach czy ulotkach obok naszych produktów 

można zaprezentować także usługi, jakie oferujemy 
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ViraL marketing
Marketing wirusowy (ang. viral marketing) polega na inicjowa-
niu sytuacji, w której potencjalni klienci będą między sobą rozpo-
wszechniać informacje dotyczące firmy, usług czy produktów. Może 
to być konkretna informacja, ale też działania związane z pozycjo-
nowaniem marki czy zmierzające do wywołania pożądanych skoja-
rzeń z nazwą, logotypem czy konkretnym produktem danej firmy.
przykładem viralu mogą być zabawne lub intrygujące filmy, zdjęcia 
(stylizowane na amatorskie), plotki niosące ze sobą treści reklamo-
we, które użytkownicy internetu rozsyłają między sobą za pomocą 
maili, na portalach społecznościowych etc.

nione jest od naszych oczekiwań, jakości dźwięku, obrazu, 
długości takiego filmu i renomy firmy, która go realizuje. Jeśli 
nie potrafimy zwerbalizować naszych oczekiwań i wyznaczni-
kiem jest dla nas tylko cena, z pewnością znajdziemy na rynku 
firmę (tu najlepiej szukać w internecie), która dostosuje jakość 
swojej usługi do naszych finansowych możliwości.

MAXGODeK eVeNTfilm poproszony o przedstawienie 
budżetu w wariancie skromniejszym i bogatszym wycenia te 
usługi następująco: – Przykładowo, jeśli mielibyśmy zrealizo-
wać filmik typu viral, stylizowany na amatorską produkcję, tu-
taj budżet miałby szanse nie przekroczyć 3 tys. zł netto. Mowa 
oczywiście o bardzo prostych rozwiązaniach, ale co ciekawe, 
jeszcze tańsze byłoby wykonanie filmów np. do bloga prowa-
dzonego przez jednego z cukierników, który w najprostszy 
sposób, stojąc przed kamerą, prezentowałby nietypowe triki 
stosowane np. przydekoracji. W tego typu produkcji nie ma 
zbyt wielkiej filozofii, a nie najlepsza jakość sugerowałaby au-
tentyczność. Natomiast kwota wyjściowa stworzenia interesu-
jącego filmu promocyjnego, w pełni profesjonalnego, to 5 tys. 
zł netto w górę.

Podobnie wycenia swoje usługi Prywatne Studio Filmowe 
– Studio88. realizacja filmu reklamowego trwającego 10-60 s 
to koszt od 3 tys. zł netto wzwyż, a za film promocyjny, który 
trwa 5-60 min, musimy zapłacić od ok. 9 tys. zł netto. Multi-
medialne Studio Filmowe „Martenti” z łodzi, podobnie jak 
wielu fachowców tej branży nie chce jednoznacznie określać 
cennika, uważając że koncepcja i artystyczne podejście do 

tworzenia takiego filmu wideo powinny być wyceniane indy-
widualnie. Deklaruje jednak, że krótki reportaż promocyjny 
jest w stanie zrealizować już od 1,5 tys. zł.

Ceny tylko pozornie wydają się wysokie. Piekarnia czy cu-
kiernia, która zdecyduje się na tego typu promocję ponosi tak 
naprawdę tylko jednorazowy koszt produkcji spotu. Później 
może go własnymi siłami rozpowszechniać już niemal bez-
kosztowo, w przeciwieństwie do innych metod promocji, jak 
np. ulotki, foldery czy plakaty, które często trzeba dodrukowy-
wać. raz dobrze zrealizowany film promocyjny będzie nam 
służył przez lata.

>>>    reklaMa
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szyMon konkol

Termin e-learning odnosi się do stoso-
wania w nauczaniu technologii elektro-
nicznej, w szczególności komputerów, 
cyfrowych nośników informacji oraz 
internetu. Zgodnie z definicją jest to na-
uczanie na odległość z wykorzystaniem 
technik komputerowych i internetu. Po-

zwala na ukończenie kursów, szkoleń, a nawet studiów bez 
konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. 

„uczĄce” pLatFormy są na topie
W ostatniej dekadzie obserwuje się wzrost zainteresowa-

nia nowymi technikami nauczania i uczenia się. Platformy 
nauczania zdalnego służą do prowadzenia wirtualnych zajęć 
lekcyjnych i kursów oraz do samodzielnego pogłębiania wie-
dzy. W nauczaniu z zastosowaniem internetu wykorzystuje się 
takie narzędzia jak strony internetowe, platformy edukacyjne, 
e-booki, prezentacje, filmy i wiele innych.

Wraz z rozwojem technologii informatycznych i komuni-
kacyjnych pojawiły się nowe możliwości przyswajania wiedzy 
on-line, w tym również teorii, jaką muszą przyswoić  ucznio-
wie kształcący się w zawodach cukiernik i piekarz. Do two-
rzenia platform edukacyjnych wykorzystuje się między inny-
mi system Moodle – pakiet oprogramowania przeznaczony 
do tworzenia kursów i lekcji prowadzonych przez internet. 
Moodle jest oprogramowaniem dostępnym za darmo jako tzw. 
wolne oprogramowanie.

kursy, e-booki, quizy i fora
Dzięki konstruowaniu różnorakich atrakcyjnych narzędzi 

cyfrowych uczeń ma możliwość swobodnego dostępu do 
zgromadzonych zasobów wiedzy teoretycznej, prezentacji 
metod produkcji i narzędzi samodzielnego sprawdzenia wie-
dzy. Stałe poszerzanie pasm telekomunikacyjnych umożliwia 
nieprzewidziane do tej pory sposoby wykorzystania materia-
łów multimedialnych w treściach e-learningowych. Poniżej 

przykłady narzędzi wykorzystywanych w wirtualnych kursach 
prowadzonych w tej technologii:

Zadanie – zadanie obejmuje wyznaczenie pracy do wyko-
nania, daty jej ukończenia i maksymalnej oceny. Uczestnicy 
kursu mogą przesłać jeden plik, aby spełnić ustalone wyma-
gania. Data przesłania pliku zostaje zapisana, a następnie na 
pojedynczej stronie można przeglądać każdy plik (wraz z in-
formacją o tym, z jakim opóźnieniem lub przyspieszeniem zo-
stał przesłany) oraz zapisać ocenę i komentarz. Pół godziny po 
wystawieniu oceny program automatycznie wyśle do uczestni-
ka zawiadomienie pocztą elektroniczną.

Wybór – ta składowa jest bardzo prosta: prowadzący za-
daje pytanie i podaje możliwe odpowiedzi, z których uczest-
nicy kursu mogą dokonać wyboru. Wyniki przedstawiane są 
na ekranie w postaci raportu. Można ją również wykorzystać 
do przeprowadzania szybkich ankiet lub głosowań wśród kur-
santów.

Forum – moduł ten jest zdecydowanie najważniejszy, bo 
to właśnie w nim mają miejsce dyskusje. Przy dodawaniu no-
wego forum istnieje możliwość wyboru różnych jego typów, 
takich jak prosta dyskusja na jeden temat, forum ogólne do-
stępne dla wszystkich lub jeden wątek na użytkownika.

Dziennik – za pośrednictwem tego narzędzia uczniowie 
automatycznie otrzymują informację zwrotną, ocenę lub ko-
mentarz pocztą elektroniczną.

Zasoby – zasoby stanowią treść kursu. Zasobem może być 
dowolny plik, np. e-book, czyli książka (w tym przypadku 
może to być podręcznik) w formacie PDF lub wskazany przez 
prowadzącego adres UrL. Można z pomocą tego narzędzia 

Jak zdać egzamin w internecie
czy WkróTce róWnież kursy doskonalące 
i TeoreTyczne egzaMiny zaWodoWe zaliczać 
BędzieMy, nie Wychodząc z doMu? 
Wizja Taka sTaje się już fakTeM

e-szkoła
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tworzyć również proste strony tekstowe poprzez wpisywanie 
tekstu bezpośrednio do formularza.

Quiz – moduł ten umożliwia tworzenie i zadawanie testów 
składających się z pytań wielokrotnego wyboru, pytań typu 
prawda/fałsz oraz pytań wymagających udzielenia krótkich 
odpowiedzi. Pytania te, uporządkowane według kategorii, 
przechowywane są w bazie danych i mogą być ponownie wy-
korzystywane. Każda próba jest automatycznie sprawdzana, 
a prowadzący decyduje, czy zostanie wygenerowana ocena, 
przedstawiony komentarz, czy zostaną udostępnione popraw-
ne odpowiedzi. Moduł „quiz” stosowany jest jako forma zali-
czeniowa konkretnego etapu nauki lub całego kursu.

Komunikacja – kluczowym czynnikiem powodzenia 
wirtualnych szkoleń jest utrzymanie kontaktu pomiędzy kur-
santem i prowadzącym oraz pomiędzy uczestnikami kursu. 
Można to osiągnąć dzięki zastosowaniu takich modułów, jak: 
forum, blogi, system wiadomości, czat czy kontakt za pośred-
nictwem poczty elektronicznej.

Opisane narzędzia to tylko niektóre z możliwych do zasto-
sowania w prowadzeniu wirtualnych kursów.

kurs dLa czyteLników 
„w piekarni, w cukierni”
aby przybliżyć możliwości zastosowania tego wirtualnego narzę-
dzia w tworzeniu wirtualnego środowiska edukacyjnego i poka-
zać możliwości tych narzędzi w przyswajaniu wiedzy zawodowej, 
specjalnie dla czytelników magazynu „w piekarni, w Cukierni” 
opracowano wersję demonstracyjną kursu e-learningowego umoż-
liwiającego samodzielne przegotowanie się do etapu teoretycznego 
egzaminów czeladniczych (lub mistrzowskich) w zawodach cukier-
nik i piekarz. Zbudowana w oparciu o oprogramowanie Moodle 
platforma dostępna jest nieodpłatnie pod adresem www.techno-
log.moodlehub.com.
Główną składową platformy jest kurs kwalifikacyjny dla zawodu 
cukiernik i piekarz, w którym zawarto materiały pomocne w zdo-
bywaniu wiedzy teoretycznej z zakresu technologii ciastkarskiej  
i piekarskiej, wyposażenia technicznego zakładów produkcyjnych, 
towaroznawstwa, podstaw chemii i mikrobiologii żywności oraz 
wielu innych pokrewnych dziedzin.
kurs podzielony został na etapy, te zaś na działy. każdy etap kursu 
zawiera fragment podręcznika, z którym muszą zapoznać się kur-
sanci. Treści prezentowane w podręczniku ilustrowane są pokazami 
slajdów, krótkimi filmami wideo lub prezentacjami power point.
aby zaliczyć kolejne etapy szkolenia, należy pozytywnie zdać interak-
tywne testy sprawdzające poziom przyswojenia materiału konkretnego 
etapu lub działu. Testy opracowane zostały na podstawie zestawów 
egzaminacyjnych publikowanych przez Oke i izby rzemieślnicze. kurs 
podsumowywany jest przez wirtualny egzamin – quiz składający się  
z dwóch części zarówno dla zawodu cukiernik, jak i zawodu piekarz. 
Quiz egzaminacyjny zawiera zagadnienia teoretyczne, elementy przed-
siębiorczości, prawa pracy, Bhp i innych pokrewnych dziedzin.
platforma w tej wersji nie wymaga zakładania konta użytkownika, 
wystarczy zalogowanie jako „gość”, by uzyskać dostęp do wszystkich 
zasobów. Zapraszamy do zapoznania się z platformą i jej zasobami. 
liczymy na opinię e-learningowych kursantów. 

e-szkoła
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Bariści z całego świata w Kolumbii  
i Maastricht tworzyli niepowtarzalne 
kawowe dzieła sztuki. Kawowe drinki, 
cappuccino z rozetami tak idealnymi, że 
wyglądały jak „namalowane” od linijki, 
irish coffee balansujące między kawą 
a whiskey. W czerwcu w dwóch wspo-

mnianych krajach zmierzyli się najlepsi kawowi sztukmistrze.

z suszonym kwiatem kawy
Najbardziej emocjonujące Mistrzostwa Świata Baristów 

wygrał, jak pisaliśmy w ostatnimi numerze Alejandro Mendez 
z Salwadoru. Oczarował sędziów niecodziennym drinkiem 
dowolnym bazującym na pierwotnych kawowych smakach. 
Do jego przygotowania wykorzystał to, co drzewo kawow-
ca ma do zaoferowania. Przygotował herbatę z suszonych 
kwiatów kawowca, herbatę z suszonej pulpy kawowca (tzw. 
cascara), wywar z ziaren kawy świeżo wyciśniętych z owocu 
oraz espresso z tej samej kawy. – Alejandro Mendez został mi-
strzem całkowicie zasłużenie. Tego dnia zaprezentował przed 
sędziami coś wyjątkowego. Postanowił przefiltrować espresso, 
aby pozbyć się z niego cremy (warstwy pęcherzyków CO2), 
dzięki czemu było zdecydowanie słodsze i bardziej zbalanso-
wane – ocenił łukasz Jura, trener z Colours of Coffee. Alejan-
dro był niedościgniony. Pozostali na podium – Amerykanin 
Pete Licata (ii miejsce) i Australijczyk Matt Perger (iii miej-
sce) zdobyli ponad 50 pkt mniej.

– Jeżeli chodzi o mistrzostwa to sam fakt wygrania zawo-
dów przez zawodnika z Salwadoru świadczy, że kraje produ-
kujące kawę w końcu zdecydowały się poszerzyć swoją wie-
dzę na temat finałowego produktu, jakim jest kawa w filiżance. 
Te kraje dotychczas skupiały się na uprawach i wiedziały na 
temat rośliny najwięcej, jednak to, co piły nie było najwyż-
szej jakości. Tym bardziej cieszę się z tego zwycięstwa, ponie-
waż moim zdaniem przyczyni się do jeszcze lepszej jakości 
kawy na świecie. Swoją drogą, można powiedzieć, że w tym 
zwycięstwie miała swój udział europa – użyta przez Alejan-
dro kawa została wypalona w londyńskiej palarni Has Bean  
– skomentował łukasz.

kawĄ i mLekiem malowane
Prawie trzy tygodnie po Mistrzostwach Świata Baristów 

(22-24 czerwca) w Maastricht odbyły się inne ważne kawowe 
zawody – Mistrzostwa Świata w Latte Art. Najbardziej chyba 
ekspresyjne i widowiskowe ze wszystkich kawowych zawo-
dów. Dla sędziów oceniających liczy się nie tylko smak kawy, 
balans smaków, kompozycja aromatów, ale też kreatywność 

ekspresyjne espresso
czy kaWa Może Być ekspresyjna? czy dzBanek z MlekieM Może Być 
narzędzieM Malarza? czy BarisTa Może Być arTysTą? Trzy razy Tak. parzenie 
kaWy We WszysTkich sWoich przejaWach Bez WąTpienia Może Być szTuką

kaWa raz!

baristy, który mlekiem maluje na kawie wzory, jakich nie po-
wstydziłby się niejeden rysownik (także satyryczny, bo niejed-
nokrotnie rysunki na kawie mają zabawne wzory).

Mistrzowie latte art mieli za zadanie stworzyć w ciągu 
ośmiu minut sześć drinków: dwie identyczne cappuccino za-
wierające tylko kawę i mleko, dwie kawy macchiato oraz dwa 
identyczne designerskie drinki.

O trofeum walczyło 34 baristów z całego świata, w tym 
także reprezentant Polski – Leszek Jędrasik, który zajął 11. 
miejsce. Mistrzem świata latte art został zawodnik z ojczyzny 
zimnej frappé – Grek Chris Loukakis.

rĘcznie parzona
równolegle z Mistrzostwami w Latte Art o tytuł mistrza 

walczyli też bariści startujący w Cup Tasting, Cezve ibrik 
i po raz pierwszy – w Brewers Cup. Ten ostatni konkurs 

iza popiołek reprezentowała polskę na tegorocznych Mistrzostwach Świata Baristów
fo
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był dość niecodzienny. Tutaj bowiem nie używa się eks-
presu ciśnieniowego z prawdziwego zdarzenia. Zamiast 
niego są aeropresso, handpresso i inne urządzenia służące 
do tego, aby siłą własnych rąk, bez użycia prądu czy gazu 
(poza koniecznością podgrzania wody) zaparzyć espresso.  
W premierowych zawodach wzięło udział 16 zawodników, 
w tym reprezentant naszego kraju – Tomasz Dziedzic, któ-
ry zdobył wysokie piąte miejsce. Mistrzem ręcznego parze-
nia kawy został irlandczyk Keith O’Sullivan.

Niezwykle widowiskowe są również zawody Cezve ibrik. 
Tutaj najważniejszy jest smak kawy parzonej tradycyjnie, po 
turecku, w miedzianych tygielkach i towarzysząca mu opra-
wa muzyczna, a także atmosfera występu baristy. Zadaniem 
zawodników jest w ciągu 12 min wykonać dwie tradycyjne 
kawy bez dodatków, dwie kawy z cukrem i przyprawami oraz 
dwa drinki dowolne. Widowiskowe zmagania wygrała Bae 
Jin-Seol z Południowej Korei.

z ducHem kawy i whiskey
Promują innowacyjne receptury, precyzyjność i otwartość 

na nowe doznania smakowe – Mistrzostwa Świata Coffee in 
Good Spirits. Biorą w nich udział nie tylko bariści, ale też bar-
mani czy bartenderzy. Pokazują w jak różny sposób można 
pić kawę, także z alkoholem. Można powiedzieć, że motywem 
przewodnim tych zawodów jest kreatywność.

Zadaniem zawodników jest przygotowanie w ciągu ośmiu 
minut dwóch identycznych irish coffee (z whiskey, cukru, 
kawy i śmietanki) oraz dwóch identycznych ciepłych lub 
zimnych kaw z alkoholem z użyciem dowolnych składników.
Tegoroczne zmagania wygrał rosjanin Philip Leytes. Polka – 
ela Citak – zajęła ósmą pozycję.

Poza zawodami w Maastricht odbyły się także targi, na 
których ponad 100 wystawców prezentowało swoje produkty. 
Nie zabrakło zarówno ciekawych wystawców prezentujących 
kawowe specjały i doskonale mieszanki, jak i producentów 
urządzeń niezbędnych w codziennej pracy baristy. Goście, 
którzy odwiedzili imprezę mieli także okazję wziąć udział  
w wielu wydarzeniach towarzyszących, takich jak prezenta-
cje czy warsztaty szkoleniowe. Następne zawody odbędą się  
w przyszłym roku w Wiedniu.

Mistrzostwa to dla baristów najlepsza szkoła zawodu, a 
jednocześnie możliwość promowania  pracy baristy, poka-
zywania umiejętności i ich znaczenia. To przede wszystkim 
możliwość zmierzenia się z najlepszymi i wykreowania 
wspaniałej kawy.

więcej na: 
www.worldbaristachampionship.com

www.worldlatteart.org

www.worldcoffeeingoodspirits.org

www.worldcuptasters.org

www.worldbrewerscup.org

www.ibrikchampionship.org

www.scae.com

kaWa raz!

wyniki mistrzostw w maastricHt
Mistrzostwa Świata w latte art 
1. Chris loukakis, Grecja, 352,5 pkt
2. aurora aleli Moreno labastida, Meksyk, 331 pkt
3. ryan Tan, Singapur, 291 pkt
4. Jin-kyu, korea południowa, 318,5 pkt
5. rashid khanov, rosja, 329,5 pkt
6. arnon Thitiprasert, Tajlandia 290 pkt

Cofee in Good Spirits
1. philip leytes, rosja
2. Meylaers Gérard, Belgia
3. rune andersen, norwegia
4. Thomas Schweiger, niemcy
5. Ziad abi nakhoul, irlandia
6. Floriana Vlaicu, rumunia

Cup Tasting
1. kyriakos Ouzounidis, Grecja
2. David walsh, irlandia
3. Terukiyo Tahara, japonia
4. Carolina Franco de Souza, Brazylia
5. Błażej Stempin 32 miejsce

world Brewers Cup
1. keith O’Sullivan, irlandia
2. James hoffman, wielka Brytania
3. luca Costanzo, australia
4. Stefanos Domatiotis, Grecja
5. Tomasz Dziedzic, polska
6. Miklos Gal Semiramis, węgry

Cezve-ibrik Championship
1. Bae Jin-Seol, południowa korea
2. Zoltan kis, węgry
3. kostas arapoglou, Grecja
4. Turgay Yildizli, Turcja
5. andy Freeman, australia
6. kiona Malinka, holandia
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świeżego ziarna
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śWieżą kaWę czaseM Trudno znaleźć nie Tylko W sklepie, 
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jan szyMański

To, że badania chemiczne mówią o 
utracie aromatów i smaku, nie oznacza 
jeszcze, że to utrata całkowita. Kształt i 
budowa ziaren kawy pozwalają bowiem 
zachować przez długi czas zawarte w 
nich aromaty i smak. Wiedza i odpowied-
nie technologie mogą ten okres jeszcze 

wydłużyć. Ale kawa to nie czerwone wino, dlatego różnica w 
aromacie kawy długo przechowywanej, zwietrzałej i świeżo 
prażonej jest kolosalna.

teoria a praktyka
Wysokiej jakości mieszanka kawy nie starzeje się tak łatwo 

i nawet po pół roku magazynowania w zamkniętym opako-
waniu czasem jeszcze trudno rozróżnić smak tej zwietrzałej 
i świeżej, jeśli nie porówna się bezpośrednio obu. Dłuższe 
magazynowanie przyczynia się nieubłaganie do utraty wła-
ściwości kawy przeznaczonej zwłaszcza do zaparzania w eks-
presach ciśnieniowych. Lekko zwietrzała będzie miała jeszcze 
wiele aromatu i mimo lekkiego posmaku zjełczałego tłuszczu 
kawowego dla niedoświadczonego konsumenta różnica może 
być niezauważalna.

Jest to niestety furtka dla nieuczciwych gastronomów, któ-
rzy taką kawę będą chcieli serwować klientom, bo np. kawę 
z kończącym się terminem ważności można kupić o wiele 
taniej. Częstą praktyką jest więc stosowanie do espresso mie-

szanek kaw, które nie są do tego przeznaczone, lub kupowa-
nie kawy przeterminowanej. Oczywiście, takie przypadki 
nie powinny mieć miejsca, ale się zdarzają i to dość często. 
Spotkałem się nawet z opinią, że właściciele lokali w miejsco-
wościach wypoczynkowych zaopatrują się w kawę na kolejny 
sezon tuż po zakończeniu poprzedniego, bo można ją kupić 
wtedy o wiele taniej. Czasem jest to też niestety przeceniona 
kawa przeterminowana.

inny problem mają kawiarnie, które ekspres wzięły w le-
asing, zobowiązując się do zużycia miesięcznie określonych 
ilości kawy. Często zbyt dużych jak na swoje możliwości. 
Jeżeli ruch jest mniejszy od przewidywanego, nadmiar kawy 
nie będzie wykorzystywany i w magazynie zalegać będą coraz 
starsze ziarna.

Kawa, która zwietrzała, oprócz utraty smaku będzie wyma-
gała grubszego mielenia, a po zaparzeniu charakterystyczna 
pianka – crema – będzie wyraźnie cieńsza i jaśniejsza albo nie 
będzie jej wcale. Trudno też uzyskać czas zalecany do zapa-
rzania prawidłowego espresso, bo kawa wypływająca z wyle-
wek ekspresu szybko zacznie stawać się wodnista.

Problem staje się większy, gdy opakowanie jest otwarte lub, 
tak jak w niektórych sklepach z kawą, ziarna przechowuje się 
zamknięte w dużym słoiku i jest on co chwilę otwierany. Kawa 
ma ciągły kontakt z powietrzem i praktycznie już po kilku 
dniach całkowicie traci aromat. W wielu nawet małych kawiar-
niach nietrudno dostrzec młynek z wielkim, ponadkilogramo-
wym zasobnikiem na ziarno pełnym kawy. łatwo się domyślić, 
że kawa oczekuje tam na zużycie nawet do kilku dni. >>>

>>>    reklaMa
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Specjaliści uważają, że ziarna nie powinny leżeć w młynku 

dłużej niż 12 godzin, a zmielone już po kilkunastu minutach 
nie nadają się do sporządzenia aromatycznego espresso. Za-
kładając oczywiście, że są w miarę świeże i nie leżały wcze-
śniej rok (lub dłużej) na półce magazynu.

Świeża, ale bez przesady
Dążenie do zaparzania jak najświeższej kawy ma jednak 

swoje granice. Teoria procesu prażenia mówi tu o kilku-, kil-
kunastodniowym okresie odgazowywania szkodliwych i nie-
potrzebnych związków aromatycznych.

W większości dużych palarni dopiero po tym okresie kawa 
jest pakowana do sprzedaży. W małej palarni ziarna można 
kupić tuż po prażeniu, ale z zaparzaniem też warto poczekać 
kilka dni. Gdy zrobi się to za wcześnie, kawa w smaku bę-
dzie ostrzejsza i można będzie wyczuć posmak dymu. Przede 

wszystkim jednak ze względu na to, że ziarna zawierają jesz-
cze dużo dwutlenku węgla, crema będzie bardzo duża, ale 
szybko zniknie. Smak ziaren po prostu dojrzewa. Można ten 
proces porównać do dojrzewania markowego wina, chociaż 
jest znacznie krótszy.

własna palarnia
Palarnia kawy w pomieszczeniu kawiarni to niezbyt dobry 

pomysł, chociaż zdarzało się, że niektóre lokale próbowały 
przyciągnąć klientów mocnym zapachem kawy. Jednak ziar-
na tuż po prażeniu wcale nie pachną ładnie, nie nadają się też 
do zaparzania, a sam proces prażenia wyzwala z kawy wręcz 
cuchnący dym, który bardziej mógłby zainteresować straż po-
żarną niż potencjalnych konsumentów. Coraz częściej można 
spotkać małe lokalne palarnie kawy, które zaopatrują okolicz-
ne kawiarnie.

Oferta rodzimych przedsiębiorców stanowi mocną konku-
rencję dla kaw włoskich czy hiszpańskich, które są stosun-
kowo długo przewożone. Nie jest łatwo kupić bardzo świeże 
mieszanki np. włoskich palarni, bo niewielu sprzedawców ma 
możliwość przywozu świeżej kawy z Włoch kilka razy w mie-
siącu. O dziwo, nawet przedstawiciele danej marki kawy w 
Polsce oferują często mieszanki wypalane już kilka miesięcy 
temu, bo kawa z jednej większej dostawy sprzedaje się dość 
długo. rynek kawowy nie jest tak chłonny, jak w wielu innych 
krajach europejskich. W Polsce nie ma wielkiego popytu na 
mieszanki typu espresso, ponieważ nie ma zbyt wielu wiel-
bicieli włoskiego espresso. Może coraz więcej jest chętnych 
do wypicia dobrego cappuccino czy caffee latte, ale kawiarnie 
często proponują za nie cenę nie zawsze proporcjonalną do 
zasobności polskich portfeli.

Niestety, spora część polskich palarni nie jest w stanie 
przygotować tak doskonałych mieszanek, jak wielkie włoskie 

przedsiębiorstwa kawowe z dużym doświadczeniem. Głównie 
ze względu na możliwość zakupu większych partii ziarna lep-
szej jakości i komputerowo sterowany proces produkcji.

proste rozwiĄzanie – zamrażanie
Działanie niskich temperatur na kawę jest bardzo podobne 

jak w przypadku innych artykułów spożywczych. Zamrożone 
ziarna mogą być przechowywane dłuższy czas. Według erne-
sto illy’ego szybkość starzenia się kawy wzrasta około sied-
miokrotnie przy wzroście temperatury o 10°C.

Zamrożenie ziaren powoduje bardzo duże spowolnie-
nie procesu wietrzenia (ulatniania się olejków eterycznych). 
Temperatura zamrażania i przechowywania powinna wyno-
sić co najmniej -15°C. Gdy nie będzie odpowiednia, skróci 
się termin przechowywania (dotyczy to zresztą wszystkich 
mrożonek spożywczych). Ważne jest natomiast, żeby powoli 

rozmrażać kawę w pojemniku (opakowaniu), w którym była 
zamrożona, unikając kondensacji pary wodnej na ziarnach.

eksperyment polegający na obserwacji zamrożonych zia-
ren przeprowadzili dwaj amerykańscy znawcy kawy Ken 
Fox i Jim Schulman, zamieszczając na jednym z forów jego 
wyniki. Po trzech miesiącach przechowywania zamrożonych 
świeżo palonych ziaren zbadali za pomocą specjalistycznych 
przyrządów ich właściwości organoleptyczne i chemiczne. 
Nie stwierdzili znaczącego spadku zawartości substancji sma-
kowo-zapachowych w zaparzonym espresso w porównaniu z 
tym ze świeżo prażonych niemrożonych ziaren.

Niektórzy kwestionują ten sposób przechowywania ziaren, 
chociażby dlatego, że w przypadku dużych kawiarni, gdzie 
zużywa się bardzo dużo kawy, jest trudny do realizacji, a na-
wet całkiem niepotrzebny. Ale w przypadku małych kawia-
renek taka metoda rozwiązałaby problem serwowania starej, 
zwietrzałej kawy.

oBowiĄzkowa świeżość
Normy poprawnego espresso zalecają używanie jak naj-

świeższych ziaren do jego zaparzania. To pewien ideał, ale 
wiemy, że codzienność przynosi nam różne sytuacje i trzeba 
się do nich jakoś dostosować. Natomiast ci, którzy powinni 
promować dobrą kawę – gastronomowie – nie powinni sobie 
na takie oszczędności pozwalać, wciąż zaskakując konsumen-
tów coraz świeższą i smaczniejszą kawą.

Są takie kawiarnie, również w naszym kraju, w których po-
dejście do zaparzania świeżej kawy jest wyjątkowe. Ale naj-
ciekawszym przykładem może tu być berliński bar kawowy 
Godshot, w którym barista wyjmuje świeżo prażone ziarna do 
każdej porcji espresso ze szczelnego pojemnika, waży je na 
wadze i dopiero wtedy wsypuje do jednego z czterech młyn-
ków używanych dla czerech rodzajów kaw.

Specjaliści uważają, że ziarna nie powinny leżeć w młynku dłużej 
niż 12 godzin, a zmielone już po kilkunastu minutach nie nadają 

się do sporządzenia aromatycznego espresso. Zakładając oczywiście, 
że są w miarę świeże i nie leżały wcześniej rok (lub dłużej) na półce
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Mrożąca 
 KOFeiNA 
          kilka słów o ice coffee po polsku

kaWa Ma To do sieBie, że 
naWeT jeśli przygoToWujeMy 
ją Wciąż Według Takiej saMej 
recepTury, To o każdej porze 

roku sMakuje inaczej i Ma 
inne WłaściWości – jesienią 

poMaga W Walce z chandrą, 
ziMą rozgrzeWa, Wiosną 
poBudza, a laTeM Może... 

chłodzić

kaWa raz!68
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MaTeusz Wilk

Ojczyzną mrożonej kawy jest Grecja. 
Dla Greków stanowi ona nieodłączny 
element stylu życia, a dla turystów je-
den z produktów, którego koniecznie 
trzeba spróbować, będąc w kraju Ho-
mera. Do dziś Grecy uważani są za 
mistrzów przygotowywania tego lo-

dowego trunku. W Polsce, choć jest produktem stosunkowo 
świeżym, na brak popularności narzekać nie może – szcze-
gólnie latem.

orzeźwiajĄcy obiekt pożądania
Mimo że mrożone kawy nie dają takiego „kopa”, bo 

zawierają zaledwie ok. 50-70 mg kofeiny (dla przykładu 
– taka sama ilość kawy rozpuszczalnej zawiera 95 mg, a 
parzonej arabiki ok. 180 mg kofeiny), są doskonałym źró-
dłem energii oraz przyjemnego chłodu. Dlatego też, gdy 
tylko rozpoczynają się ciepłe dni, długie kolejki zaczynają 
ustawiać się przed kawiarniami sprzedającymi chłodną lat-
te czy orzeźwiające frappé. – W naszej ofercie kawa mro-
żona jest od samego początku. Zależało nam na tym, aby 
każdy mógł wybrać coś dla siebie – w zależności od gustu, 
ochoty czy choćby od pory roku. W sezonie letnim klien-
ci mają do wyboru jedną z trzech mrożących, kawowych 
propozycji. Wersję podstawową z mleczną gałką lodów, lat-
te z kruszonym lodem oraz naszą specjalność – shakerato 
– wstrząśnięte espresso z kostkami lodu i cukrem. Każda  
z tych propozycji na życzenie klienta może być modyfiko-
wana – dodawane są do nich syropy smakowe, zmieniane 
składniki. Latem nawet połowa klientów prosi właśnie 
o taką kawę na zimno – mówi Katarzyna Gruszczyńska, 
baristka i trenerka baristów, na co dzień pracująca w war-
szawskiej Caffee Legend.

mrożona (nie)kawa
Tym, co urzeka w tym orzeźwiającym napoju, jest nuta 

tajemniczości, niedookreślenia i… kompletnej opozycji wo-
bec tradycyjnej kawy. Bo niby nazywa się ją kawą, a przecież 
smak ma zupełnie inny – delikatny i kremowy. Pobudza i do-
daje energii, ale w całkiem inny sposób. Nazywana jest kawą, 
ale tak naprawdę to bardziej napój kawowy, deser, shake,  
a może wszystkiego po trochu. Podawana nie w parującym 
kubku lecz finezyjnym, oszronionym pucharku lub wysokiej 
szklance – najczęściej udekorowanej bitą śmietaną. W za-
sadzie jedyne, co predysponuje ją do nazywania „kawą”, to 
podstawowy składnik, choć i on może występować pod róż-
nymi postaciami.

Kolejną zaletą kawy mrożonej jest mnogość sposo-
bów jej przygotowania. Ogromna paleta możliwości 
z jednej strony pozwala trafić w gusta każdego poszu-
kiwacza pysznego orzeźwienia, z drugiej – umożliwia 
kawiarni wyrobienie sobie unikatowego stylu, jedynego 
w swoim rodzaju charakteru drinka kawowego, wyjąt-
kowego smaku czy oryginalnego sposobu podania, tego 
czegoś, co sprawi, że właśnie nasz produkt w opiniach 
klientów nabierze miana „najlepszej kawy mrożonej w... 
(tu wpisz swoje miasto)”.

warto spróBowaĆ
kawa mrożona z Bananem

składniki:
banan  1 szt.
schłodzone espresso
cukier  3 łyżki
lody waniliowe  2 gałki
sposób przygotowania:
Banan, kawę i cukier wrzucamy do blendera i miksujemy. po uzyskaniu jednolitej masy 
do blendera dodajemy lody i ponownie miksujemy do uzyskania gładkiej konsystencji. 
podajemy w wysokiej szklance lub filiżance. Całość można udekorować bitą śmietaną. 

kawa mrożona z wiŚniówkĄ

składniki:
zimna kawa  200 ml
wiśniówka  1 łyżka
cukier  1 łyżka
lody waniliowe  2 gałki
tarta czekolada  1 łyżka
wiśnie do udekorowania
sposób przygotowania:
napar z kawy wymieszać z cukrem oraz wiśniówką i dobrze schłodzić. lody przełożyć do 
wysokiej szklanki i zalać schłodzoną kawą. Całość udekorować bitą śmietaną i wiśniami.

mrożona kawa kremowa

składniki:
mocna kawa  2 szklanki
cukier puder  2 łyżki
cukier wanilinowy  2 łyżeczki
śmietana kremówka  2 szklanki
duże kostki lodu
sposób przygotowania:
Zaparzoną kawę należy schłodzić. Śmietanę ubić, dodając do niej cukier puder i cukier 
waniliowy. Do ubitej śmietany powoli wlać schłodzoną kawę, cały czas ubijając do mo-
mentu uzyskania jednolitej konsystencji. Do wysokiej szklanki wrzucić kostki lodu, na 
które należy wlać kawową śmietankę. podawać bezpośrednio po przygotowaniu

coLd amaretto caFe

składniki:
schłodzone espresso  40 ml
syrop amaretto lub amaretto  20 ml
schłodzone mleko (min. 2 proc.)  75 ml (min. 2%)
sposób przygotowania:
Schłodzoną kawę przelać do blendera, dodać syrop i mleko. Całość zmiksować z kruszo-
nym lodem. podawać w wysokiej szklance, dekorując bitą śmietaną. kawę z amaretto 
można też podawać „na lodach”. Do szklanki należy włożyć dwie kostki lodów, np. śmie-
tankowych, polać je likierem amaretto i zalać kawą.

szczegóLnie poLecamy!
mrożona kawa miĘtowo-czekoLadowa

składniki:
kawa rozpuszczalna  1,5 łyżeczki
mleko (min. 2 proc.)  200 ml
cukier  2 łyżeczki
syrop miętowy  10 ml
syrop czekoladowy  10 ml
kilka kostek lodu
sposób przygotowania:
kawę zaparzyć, dodać mleko i cukier, schłodzić. Zimną kawę przelać do shakera, dodać 
syropy i kostki lodu. wymieszać energicznie. przelać do wysokich szklanek, udekorować 
sosem czekoladowym, listkiem mięty i posypką czekoladową. Syrop miętowy i likier 
czekoladowy można zastąpić alkoholowymi odpowiednikami. >>>
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jak zaparzyć lód?
Mnogość możliwości przygotowania ice coffee, bo tak 

z angielska określa się mrożoną kawę, dotyczy także jej 
podstawowego składnika, czyli kawy. istnieje wiele ka-
wiarni, które stosują kawę rozpuszczalną czy nawet popu-
larną inkę. Najczęściej jednak do produkcji mrożonej kawy 
stosuje się espresso na bazie łagodnych mieszanek kaw.  
Z takiego rozwiązania korzysta także Cafe Legend. – Bazą 
dla naszej najpopularniejszej kawy mrożonej jest espres-
so miksowane z zimnym mlekiem i kostkami lodu. Tak 
przygotowaną miksturę wlewamy do pucharka, w którym 
znajdują się lody śmietankowe – zdradza Katarzyna Grusz-
czyńska. Zimny napar miksowany w blenderze z kruszo-
nym lodem to tylko jeden ze sposobów przygotowania bazy 
dla kawy mrożonej.

Ciekawą metodą przygotowywania mrożonej kawy jest 
tzw. sposób włoski. Polega on na zamrożeniu naparu z kawy, 
a następnie zeskrobywaniu do pucharka czy wysokiej szklan-
ki tak przyrządzonej kawowej masy lodowej. Wystarczy do-
dać zimne mleko, dosłodzić – najlepiej cukrem trzcinowym  
– i wymieszać. Przepis ten również można modyfikować, 

no to Frappé
Frappé to jedna z najpopularniejszych kaw na zimno, a jej sekret 
tkwi w puszystej i gęstej mlecznej pianie. historia głosi, że wymyślił 
ją Dimitris Vakondios, pracownik nestlé, podczas Międzynarodo-
wych Targów w Salonikach w 1957 r. Dimitris chciał przygotować 
swoją ulubioną kawę rozpuszczalną, ale nie miał dostępu do gorącej 
wody. rezolutny Szwed wsypał więc kawę rozpuszczalną do shake-
ra, zalał zimną wodą, dodał cukier i gwałtownie wstrząsnął. i tak po 
raz pierwszy zrobił frappé. nazwa tego mroźnego napoju pochodzi 
z języka francuskiego i oznacza po prostu „uderzające”, ale i „ubijać”, 
„trząść”, „mrozić”, co ma nawiązywać do wyjątkowo chłodzącego 
efektu – orzeźwiającego uderzenia. Charakterystyczny element 
frappé, czyli gęsta piana, powstaje w wyniku szybkiego i gwałtow-
nego „shakerowania”. podobno stara grecka szkoła uczy, że najlep-
sze frappé mieszane są... w słoiku. kolejnym ważnym elementem 
prawdziwego frappé są kostki lodu – duże, widoczne, dodatkowo 
schładzające mroźny napój.
Frappé przygotowuje się z zimnego espresso, które wlewa się do 
shakera, dodaje cukier, zimną wodę i wstrząsa tak długo, aż się 
spieni. następnie przelewa się je do wysokiej szklanki, dorzuca kil-
ka dużych kostek lodu, dolewa schłodzone mleko, wsadza słomkę  
i voila! najprostszą frappe przyrządza się z 1-2 łyżeczek kawy in-
stant, cukru, wody i kostek lodu, wszystko miesza się w blenderze 
na wysokich obrotach. napój wlewa się do długich szklanek wypeł-
nionych w 3/4 kostkami lodu i uzupełnia wodą (nawet mineralną 
gazowaną), w razie potrzeby kostkami lodu.

warto wiedzieĆ

wiele lokali jako frappe podaje kawę zrobioną nie w shakerze,  
a blenderze. kawa robiona w shakerze jest mniej spieniona, ta  
z blendera – bardziej aksamitna.

dodając syropy, likiery czy owoce. Mrożoną kawę można też 
przygotować przy użyciu granitora, wlewając do niego w od-
powiednich proporcjach ochłodzony napar z kawy, mleko oraz 
wodę. Szczególną odmianą tych urządzeń są granitory do na-
pojów typu frappé czy do kawowych slushy.

Każda z tych metod może być modyfikowana w przeróżny 
sposób, kawa miksowana z lodami, albo mikstura wlewana 
do szklani z lodami, blenderować można schłodzony napar  
z kawy albo wręcz zamrożone kostki naparu kawowego. Pa-
leta smaków i pomysłów jest praktycznie nieograniczona. 
Całość najczęściej dekoruje się bitą śmietaną, a do gotowego 
produktu dodaje nie tylko słomkę, ale również łyżeczkę, czy-
niąc z lodowej kawy chłodzący deser.

kaWa raz!
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piotr BĄk 
Doradca technologiczny od kilkunastu lat związany z rynkiem cukierniczo-
-lodziarskim. Tworzy nowe receptury, opracowuje kompletne karty menu 
lodziarni, a także systemy szkoleń dla personelu. pomaga przy otwarciach 
kawiarni, lodziarni i punktów cukierniczych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
zdobywanemu w polsce i za granicą jest wysoko cenionym doradcą.
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Na rynku powoli pojawiają się koloro-
we i aromatyczne owoce sezonowe. 
Są doskonałym składnikiem lodów  
i lodowych deserów. Mogą być też po-
dawane osobno albo z innymi owoca-
mi. Menu lodziarni to przecież nie tylko 
lodowe desery, mrożone kawy, ale też 

owocowoe smakołyki. Desery na bazie samych tylko owoców  
– i tych sezonowych, i kandyzowanych czy zalewanych sy-
ropem – są urozmaiceniem oferty i propozycją dla tej części 
klienteli, która z różnych powodów lodów nie jada lub po 
prostu ma ochotę na kolorową i smaczną bombę witaminową. 
Owocowym deserom atutów nie brakuje – można je szyb-
ko przygotować, łączyć w fantazyjne smakowo kompozycje,  
a biorąc pod uwagę cenę produktów – są stosunkowo opłacalne.

Skład owocowych deserów może być tak różny, jak 
wiele jest gatunków owoców dostępnych na rynku. Mogą 

to być polskie owoce sezonowe, jak gruszki, truskawki, 
jagody, maliny, wiśnie, a nawet czereśnie czy morele. 
Orzeźwiający deser skomponujemy też z mango, melona, 
ananasa, brzoskwini, kiwi. Do dekoracji świetnie nadają 
się egzotyczne, kolorowe i ciekawe pod względem faktu-
ry i kształtu owoce takie jak granat czy miechunka peru-
wiańska – physalis.

Owocowej pozycji w menu nie powinno zabraknąć  
w żadnej lodziarni czy kawiarni.

kaWa raz!

100 PrOCeNT owoców
soczysTe, suBTelne i odśWieżające 
– To odpoWiedź na pyTanie, jakie W TyM sezonie 
leTniM poWinny Być desery oWocoWe
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agnieszka BielaWska-pękala

W poprzednim wydaniu pisali-
śmy o kawiarnianych ogro-
dach, w których klienci mogą 
nie tylko zjeść smaczne ciastko 
i napić się małej czarnej, ale też 
zrelaksować się, odpocząć, za-
kosztować namiastki prawdzi-

wego ogrodu. Dla cukiernika czy kawiarniarza to także niezły 
chwyt promocyjny. Ale co w sytuacji, gdy nie dysponujemy 
miejscem na ogród z prawdziwego zdarzenia? Odpowiedzią 
są oczywiście coraz popularniejsze ogródki przed lokalem. 
Czasem wystarczą: niewielka powierzchnia chodnika, dwa 
stoliki, kilka krzeseł, parasole, by w okresie letnim, ale i ciepłą 
jesienią przyciągnąć do lokalu klientów, którzy maja ochotę 
na mrożoną kawę i słodkie co nieco na świeżym powietrzu.

Planując uruchomienie ogródka letniego przy kawiarni, 
lodziarni czy jakimkolwiek innym lokalu, trzeba zacząć od 
uzyskania stosownych pozwoleń. Przede wszystkim w magi-
stracie – tereny, na którym organizuje się letnie ogródki ga-
stronomiczne, należą często do miasta. 

najpierw zgody i konsultacje
– Zasady udostępniania nieruchomości i przestrzeni ryn-

ku reguluje zarządzenie Prezydenta Miasta – wyjaśnia rzecz-
nik prasowy świdnickiego magistratu, Stefan Augustyn.  
A w przypadku takiego miasta, jak Świdnica, jest ich sporo – 
zapewne nie bez znaczenia jest tu fakt, że rynek jest przestrze-
nią zabytkową i ma charakter deptaka. ruch kołowy jest tu do-
puszczony tylko w określonych przypadkach (auta dostawcze, 
taksówki). W takich przypadkach przedsiębiorca ma większą 
możliwość w zakresie lokalizacji swojego ogródka.

Jakie zatem warunki trzeba spełnić? Należy wystąpić  
z wnioskiem do referatu Komunikacji Urzędu Miejskiego  
o uzyskanie zgody na dzierżawę powierzchni drogi wewnętrz-
nej, nie powodującą istotnych utrudnień w ruchu drogowym, 
określić dokładną lokalizację ogródka gastronomicznego na 
drodze na podkładzie sytuacyjno-wysokościowym, podać ter-
min i powierzchnię zajęcia pasa drogowego, uzyskać pozytyw-
ną opinię referatu Komunikacji, w zakresie lokalizacji obiek-
tu, uzyskać pozytywna opinię referatu Promocji i Wspierania 

Kawa i lody pod chmurką
posiłki i kaWa sMakują o Wiele lepiej, gdy MożeMy jednocześnie 
rozkoszoWać się pysznościaMi na Talerzu i piękną pogodą. W sezonie 
leTniM królują zaTeM leTnie ogródki. jak je urządzić, jakie zgody 
TrzeBa uzyskać W sTosoWnych urzędach, jakie sprzęTy WyBrać?

Przedsiębiorczości w zakresie możliwości prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej oraz sprzedaży alkoholu (jeśli takowa 
ma być prowadzona), uzyskać opinię Biura Ochrony Konser-
wacji Zabytków oraz referatu Architektury w zakresie planu 
zagospodarowania ogródka i jego lokalizacji. Po przedłożeniu 
wymaganych dokumentów można podpisać umowę dzierża-
wy wyznaczonej części drogi wewnętrznej.

Jeśli w mieście funkcjonuje instytucja plastyka miej-
skiego, trzeba z nim uzgodnić projekt wizualny przestrzeni  
– może to być komputerowa wizualizacja lub chociażby 
szkic. W niektórych miasta należy także przedstawić tak 
szczegółową informację, jak liczba stolików. W zależność 
od specyfiki zabudowy mogą się pojawić obostrzenia w po-
staci zakazu umieszczania ogródka w formie kopuły. >>>

kaWa raz!

wystrój ogródka w dużej mierze uwarunkowany jest jego otoczeniem
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iLe to kosztuje?
meble
na rynku dostępne są meble w zasadzie z każdego materiału – od naturalnego drewna (np. teak), 
poprzez wiklinę, rattan, stal nierdzewną, łączoną z kamieniem czy ceramiką, werzalit (tworzywo 
na bazie drewna), itd. wybór zależy od wystroju ogródka, charakteru całości lokalu, wielkości i od 
zasobności kieszeni. proste, drewniane meble i stoły możemy kupić nawet w marketach budowla-
nych czy popularnej ikei już od kilkuset złotych. na eleganckie meble rattanowe i technorattanowe 
trzeba wydać nawet kilkanaście tysięcy, np. firma investmeble oferuje efektowne zestawy modu-
łowe (Venezia, Queen). Cena jednego modułu waha się od 500 do około 1500 zł za sofę, całe kom-
plety to wydatek ok. 3-4 tys. zł netto. To dużo, ale jak podkreśla producent, technorattan jest bardzo 
odporny na warunki atmosferyczne i umożliwia użytkowanie mebli przez cały rok, nawet zimą.

parasole i markizy
większość producentów oferuje parasole w różnych rozmiarach i kolorach, okrągłe i kwadratowe, 
z możliwością umieszczenia nadruku. najbardziej korzystne, jeśli chodzi o ustawienie stolików, 
są parasole kwadratowe, z kolei okrągłe sprawiają, że pozostaje sporo miejsca. a może zamiast 
parasola wybrać markizę? – Do ogródków letnich klienci najchętniej wybierają parasole, markizy 
mają ograniczenia montażu i nadają się do ogródków znajdujących się bezpośrednio przy budyn-
ku, wymuszają także określony kształt ogródka – mówi Jolanta Bartnicka z firmy perfecta, która 
oferuje parasole o rozpiętości od 3 do nawet 10 m. Do kawiarnianych ogródków najlepiej nadają 
się parasole do rozpiętości 4 m. przykładowo parasol kwadratowy 3 na 3 m z boczną nogą to wyda-
tek 1716 zł, okrągły o średnicy 4 m kosztuje ok. 1 tys. zł. Za parasole powyżej 5 m rozpiętości trzeba 
zapłacić nawet 3,5 tys. zł.

parasole grzewcze, biokominki, lampiony
urządzenia są bezpieczne i wydajne, a przy tym proste i wygodne w obsłudze. parasole grzewcze 
na gaz oferuje m. in. firma Gaspol. parasol zasilany jest gazem propan (zalecany) lub propan-butan 
z butli o wadze 11 kg. Mechanizm jest wyposażony w czujniki i zabezpieczenia przeciwwypływo-
we odcinające dopływ gazu w sytuacjach uszkodzeń mechanicznych lub gwałtownego przechyłu. 
Daje ciepło na obszarze 15 m2. przykładowy parasol gazowy z lampą kosztuje od 600 do 1200 zł.
efektowne biokominki i lampiony ma w ofercie m. in. firma house&More. włoski design na pewno 
przypadnie do gustu klientom. Ceny tych urządzeń wahają się w granicach od kilkuset do kilku 
tysięcy złotych. Świetnie do ogródków czy na tarasy nadaje się kominek z podstawą ze stali nie-
rdzewnej (góra ze szkła), wysoki na 90 cm. kosztuje prawie 1800 zł. ale znajdziemy też coś tańsze-
go – np. ciekawy model w kształcie kuli czy misy – oba w cenie 600 zł.
proste ale bardzo gustowne urządzenia grzewcze tego typu znajdziemy także u typowych produ-
centów biokominków, np. w ofercie firmy Bioekol. Ceny modelu Camillo czy płonąca Skała to około 
500-700 zł.

kaWa raz!

Meble z technorattanu są bardzo estetyczne a jednocześnie odporne na warunki atmosferyczne
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Gdy już uzyskamy odpowiednie uzgodnienia, wystarczy 

podpisać umowę na dzierżawę według obowiązujących sta-
wek. Czy to już koniec formalności? Niestety, nie do końca. 
Z uwagi na fakt, że chodzi o działalność gastronomiczną, 
do akcji wkracza także Sanepid. – Przedsiębiorca, który 
zamierza uruchomić tego typu działalność powinien wy-
stąpić do miejscowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej z 
wnioskiem o dokonanie zmian w rejestrze zakładów pod-
legających urzędowej kontroli organów Państwowej inspek-
cji Sanitarnej – wyjaśnia Bożena Spychała ze świdnickiego 
Sanepidu. – Ogródek letni może funkcjonować jedynie przy 
istniejącym zakładzie i musi spełniać wymagania rozporzą-
dzenia We nr 852/2004 Parlamentu europejskiego i rady 
z dnia 29 kwietnia 2004 z późniejszymi zmianami w spra-
wie higieny środków spożywczych (Dz.Urz. Ue L 139 z 
30.04.2004r., str. 1, z późn. zm.).

Lokalne przepisy zobowiązują także do przestrzegania 
przepisów prawa budowlanego, przepisów sanitarnych, po-
rządkowych i przeciwpożarowych, dobrych obyczajów oraz 
do pokrycia strat powstałych w wyniku prowadzonej dzia-
łalności.

idziemy tam, gdzie smacznie i ładnie
Aranżując ogródek, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka 

kwestii. Najważniejsza jest ogólna estetyka. – Jeśli wystawia-
my ogródek w centrum miasta, gdzie znajdują się zabytkowe 
kamienice, stara architektura, powinniśmy dopasować styl 
i poziom estetyczny mebli i dekoracji do ogólnego anturażu 
– mówi Jolanta Stec, architekt zajmujący się aranżacją prze-
strzeni. – Zdecydowanie odradzam plastiki i pstrokate para-
sole. Klient zwraca ogromną uwagę na wygląd i to przede 
wszystkim decyduje o jego wyborze.

istotne jest także dopasowanie mebli na zewnątrz do wy-
stroju lokalu wewnątrz – pod względem kolorystyki, este-
tyki oraz charakteru. – Obie części lokalu powinny ze sobą 
współgrać, nawiązywać do siebie, choć ogródek nie musi 
być kalką lokalu. Najważniejsze, by oddawał ogólny charak-
ter, np. oryginalność mogą podkreślić specjalnie zaprojekto-
wane meble, dodatki, roślinność – dodaje architektka.

Meble powinny być nie tylko estetyczne, ale przede 
wszystkim odporne na działanie warunków atmosferycz-
nych, takich jak wiatr, deszcz, promienie słoneczne, waha-
nia temperatur. Warto zainwestować w meble wykonane z 
dobrej jakości materiałów, które przez lata zachowają ładny 
wygląd i swoje funkcje.

Najczęściej wybieranymi kolorami mebli są barwy ziemi: 
różne odcienie brązów, beżów, zielenie, grafity, a materiały, 
z których są wykonane, to drewno, rattan lub materiały je 
imitujące. Odważniejsi stawiają na ekstrawagancję, decydu-
jąc się na kolor pomarańczowy, seledynowy, żółty lub odcie-
nie czerwieni – wszystko zależy od projektu.

Dobrze, gdy krzesła lub fotele mają miękkie siedziska.  
– Pijąc niespiesznie kawę czy jedząc lody nie musimy sie-
dzieć prosto, jak za stołem, często jest to okazja także do 
rozmowy, relaksu. W takich sytuacjach niezwykle istotna 
jest wygoda – mówi architekta.

Meble ogrodowe produkowane są w różnych stylach: an-
tyczne – imitujące ciężkie meble z żeliwnymi nogami, rattano-
we – lekkie, wygodne aczkolwiek mniej trwałe. Nowoczesne 

bądź niekiedy o futurystycznych kształtach. Wszystko zależy 
od charakteru lokalu. Warto także pamiętać, że wybrane me-
ble powinny być łatwe do czyszczenia i konserwacji.

Sporą wygodą, jeśli chodzi o możliwość przechowywa-
nia, charakteryzują się meble składane. Są także tańsze. Jed-
nak specjaliści mają tu spore wątpliwości. – Podczas użyt-
kowania, składania, rozkładania mebla, łączenia zaczną się 
luzować. W efekcie meble staną się niestabilne, chwiejące, a 
to obniża komfort korzystania z nich – ocenia łukasz Małek 
z firmy investmeble produkującej meble ogrodowe.

estetyczne i praktyczne detale
Dopełnieniem są parasole oraz ozdobne akcesoria, któ-

re powinny stanowić kontynuację wyposażenia lokalu 
wewnątrz i na zewnątrz. Parasol w ogródku będzie pełnił 
dwojaką funkcję: chronił klientów przed promieniami sło-
necznymi i deszczem, ale także ma być elementem dekora-
cyjnym, przyciągającym oko klientów. Tu warto się zastano-
wić, czy chcemy na nim np. wyeksponować nazwę naszego 
lokalu (producenci zazwyczaj proponują umieszczenie róż-
nego rodzaju nadruków), czy postawimy na prostotę i wy-
łącznie kolor.

efektowną osłoną od wiatru lub ulicznego hałasu mogą 
być rośliny, np. donice z niskimi krzewami lub pergole z 
kwiatami. Będzie to także dodatkowa ozdoba ogródka.

Odpowiednio dobrane i zaprojektowane oświetlenie sta-
nowi bardzo ważną część otoczenia architektonicznego. – 
Światło może doskonale podkreślić charakter miejsca, uwy-
puklić elementy, którymi chcemy się pochwalić, a nierzadko 

kaWa raz!

Choć w polsce znajdziemy niewiele takich lokalizacji, warto podglądać 
kawiarniarzy z zagranicy i inspirować się ich kreatywnością
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zamaskować różnego rodzaju mankamenty (np. kolorystycz-
ne), które wolelibyśmy zepchnąć na drugi plan – podpowiada 
Piotr Kwapisz z Galerii Dizajnu, zajmującej się komplekso-
wą dostawą oświetlenia do punktów gastronomicznych. – W 
przypadku ogródków letnich należy zwrócić uwagę na klasę 
szczelności urządzenia (zarówno jego odporność na wilgoć, 
jak i zanieczyszczenie ciałami stałymi). Ponadto z tych sa-
mych względów warto pomyśleć o zastosowaniu opraw zasi-
lanych prądem o niskim napięciu (12V).

innym ważnym wyznacznikiem jest ewentualna energo-
oszczędność, która rekompensuje nieco większy wydatek 
początkowy. – W kategorii opraw energooszczędnych prym 
wiodą oczywiście oprawy oparte o źródła LeD. Zużywają 
wielokrotnie mniej energii elektrycznej, ponadto za ich po-
mocą jesteśmy w stanie uzyskać wiele ciekawych efektów 
świetlnych i kolorystycznych. ewolucja diod LeD sprawiła, 
że nie powinny one kojarzyć się jedynie z oświetleniem de-
koracyjnym. Dziś mogą stanowić pełnoprawne źródło efek-
tywnego światła, dorównując swą jakością i mocą źródłom 
tradycyjnym – dodaje fachowiec.

Ważne jest też, by oprawy odpowiednio korespondowały 
z pozostałymi elementami wyposażenia, będąc jednocześnie 
dopełnieniem stylu zastosowanego w całym lokalu. – Nie 
dajmy się zwieść magii cen widocznych na różnego rodza-
ju aukcjach internetowych. Często ograniczony początkowo 
wydatek zemści się na użytkownikach, np. dużym zużyciem 
energii, a w skrajnych przypadkach może stanowić zagroże-
nie wynikające z niespełniania norm szczelności i odporno-
ści na wilgoć.

kaWa raz!

W przypadku ogródków letnich ważne jest podkreślenie 
otaczającej zieleni. Odpowiednie doświetlenie krzewów, 
oczek wodnych czy ścieżek potrafi stworzyć niepowtarzalną 
atmosferę i klimat wokół części zajmowanej przez gości.

Lokalizując poszczególne elementy oświetlenia, należy 
upewnić się, że goście przy stolikach będą mogli bez pro-
blemu przeczytać menu i dojrzeć zamówione już potrawy 
(pamiętajmy o podstawowej zasadzie, że „jemy oczami”). 
Odpowiednie oświetlenie powinno dotyczyć też przejść mię-
dzy stolikami – to ważne dla bezpieczeństwa zarówno gości, 
jak i obsługi.

Dopełnieniem wystroju tego typu miejsc będą pozostają 
lampy owadobójcze emitujące światło UV i skutecznie od-
straszające kąsające owady. 

doBry pomysł
Lato w Polsce bywa kapryśne, a wieczory zdarzają się 

bardzo chłodne. Co zrobić, by zachęcić klientów do korzy-
stania z ogródka letniego także i wtedy, gdy temperatura nie-
koniecznie sprzyja takiej formie spędzania czasu? rozwiąza-
niem mogą być parasole grzewcze, które dostarczają ciepło w 
chłodne dni, biokominki lub coraz bardziej popularne w eu-
ropie Zachodniej promienniki ciepła. Przy niezbyt wysokiej 
temperaturze otoczenia parasol grzewczy (źródłem ciepła 
jest gaz) zapewnia sporo ciepła, podobnie jak biokominki, 
które dodatkowo mają bardzo efektowny wygląd – niektóre z 
nich przypominają potężne, szklane lampiony, wewnątrz któ-
rych pali się prawdziwy ogień. Wpływa to również bardzo 
korzystnie na wizerunek lokalu.

W przypadku promienników źródłem ciepła są grzałki 
kwarcowe emitujące promieniowanie podobne w odbiorze 
do promieni słońca. Zasilane prądem umożliwiają elastycz-
ne zastosowanie w dowolnej części ogródka. Sterowanie za 
pomocą pilota bądź zastosowanie czujnika ruchu pozwala na 
ogrzanie dokładnie tej części, w której są goście, co z kolei 
pozwala na znaczne oszczędności. Brak otwartego płomie-
nia zapewnia znacznie większy poziom bezpieczeństwa niż 
klasyczne ogrzewacze gazowe.

na dymka, kawę i ciacho
Na koniec jeszcze jedna kwestia – palenia papierosów w 

letnim ogródku. Wielu miłośników kawy nie wyobraża so-
bie spędzania miłych chwil w kawiarnianych ogródkach bez 
przysłowiowego dymka. Zgodnie z niedawną nowelizacją 
ustawy, zakazem palenia zostały objęte nie wszystkie miej-
sca publiczne, ale te ściśle w niej wskazane, m.in. tereny za-
kładów opieki zdrowotnej, tereny jednostek organizacyjnych 
systemu oświaty, tereny uczelni, pomieszczenia zakładów 
pracy, pomieszczenia obiektów kultury i wypoczynku do 
użytku publicznego, lokale gastronomiczne i rozrywkowe, 
środki transportu publicznego, przystanki komunikacji pu-
blicznej, ogólnodostępne miejsca przeznaczone do zabaw 
dla dzieci, a także inne pomieszczenia dostępne do użytku 
publicznego.

W kawiarni palić nie można. Ale ogródek kawiarniany, 
usytuowany na zewnątrz kawiarni, nie jest sam w sobie loka-
lem czy pomieszczeniem,  a o nich mowa w ustawie. Prawo 
dopuszcza więc palenie w takich miejscach. Ostateczna de-
cyzja należeć jednak będzie do właściciela lokalu.
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eWa reMBikoWska

Pod koniec XiX w. radom zachęcał do osie-
dlenia się w nim. Niedaleko Warszawy wy-
rastało miasto z wodociągami i kanalizacją 
miejską, z własną elektrownią, no i 30 tys. 
mieszkańców – urzędników, oficjalistów, 
wojskowych, przemysłowców. Stacjono-
wał w nim garnizon wojskowy, był Sąd 

Okręgowy, funkcjonowało kilka szkół, szpitali, ochronki, 
internaty. Działały stowarzyszenia i organizacje społeczne.

na stałe
Wojciech rembikowski – świeżo upieczony mistrz cu-

kierniczy – był jednym z tych, którzy skuszeni takimi wa-
runkami osiedlili się w radomiu. W roku 1898 założył 
Fabrykę Wyrobów Cukierniczych W. rembikowskiego 
przy ulicy Lubelskiej 28, w domu należącym do drukarza 
Trzebińskiego. Tej ulicy pozostał wierny do końca życia.  
Z czasem przeniósł się jedynie pod numer 33.

Ten przybysz z dalekiej Wielkopolski, urodzony w za-
borze pruskim, miał wówczas 33 lata, nieco kapitału oraz 
wiedzę zdobytą u najlepszych cukierników w Poznaniu 

Od złotnika 
do rembika
na hisTorię MiasTa Można spoglądać z różnych perspekTyW. Także 
przez pryzMaT cukierni. oTo fascynująca opoWieść o przedWojennyM 
radoMiu i faBryce WyroBóW cukierniczych Wojciecha reMBikoWskiego

wojciech rembikowski z pracownikami
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(Pfiztner), Warszawie (Wedel) i w rydze. Miał niezłom-
ną wolę, by stać się w guberni tak słynnym jak Wedel  
w Warszawie. U Wedla pracował 10 lat, Wedel był dla nie-
go wzorem. Podobnie jak jego były pryncypał sygnował 
swoje wyroby podpisem.

specjały dla każdego
Specjalizował się w piernikach 

oraz czekoladkach pięknie pakowa-
nych w ozdobne pudełka. Szybko zy-
skał wytworną klientelę. Oficerowie 
rosyjscy wysyłali jego specjały żo-
nom, a na miejscu kupowali przysma-
ki damom do towarzystwa.

Na parterze okazałego budynku 
mieścił się sklep z długą szklaną witry-
ną, gdzie prezentowały się wszystkie na 
ten dzień przygotowane pyszności. Za 
ladą stała bardzo przystojna sprzedaw-
czyni. Na pierwszym piętrze, w dużej 
sali ustawiono cztery stoły do bilardu. 
To królestwo mężczyzn, tylko oni mieli 
tu wstęp. Piętro wyżej mieściły się po-
koje mieszkalne, a serce zakładu, czyli 
pracownia, znajdowało się w podwórzu 
kamienicy.

Po odzyskaniu niepodległości w roku 
1918 miasto przeżywało rozkwit, podob-
nie jak fabryka, która miała coraz liczniej-
szą klientelę. Aby zaspokoić rosnące wymagania klientów, 
trzeba wymyślać nowe receptury. Konkurencja była ogrom-
na. W małym radomiu znajdowało się kilkanaście rywali-
zujących ze sobą cukierni.

symBoL doskonałości
W „ilustrowanym Przewodniku” dr M. Orłowicza z roku 

1927 (wydawało go Ministerstwo Transportu dla cudzo-
ziemców) kawiarnia rembikowskiego została uznana za 
najbardziej godną polecenia.

W okresie międzywojennym cukiernia tak wrosła  
w świadomość mieszkańców radomia, że stała się punktem 
odniesienia dla różnych spraw i wydarzeń, była symbolem 
doskonałości. Niedzielne rodzinne spacery miały ustaloną 
trasę „od złotnika do rembika”. Wieńczyły je dokonywane 
przez panów domu zakupy słodkości na pyszny podwieczo-
rek. Moje dwie rozmówczynie – panie po dziewięćdzie-
siątce – do dziś pamiętają smak rogalików z nadzieniem  
i ciastek tortowych krojonych z prawdziwego tortu.

wiecznie młody
W momencie wybuchu ii wojny światowej Wojciech 

miał 75 lat. Nadal był aktywny i wciąż młody. Tradycyj-
nie wbiegał na drugie piętro, przeskakując po dwa stopnie. 
Wiek zdradzała jedynie lekka siwizna.

W deklaracjach podatkowych składanych władzom oku-
pacyjnym był określany jako właściciel cukierni – głowa ro-
dziny. i faktycznie na jego utrzymaniu pozostawało 10 osób.

Nadszedł rok 1944. W miarę porażek hitlerowców 
wzmagał się ich terror. Gestapo wkroczyło do cukierni  

i do domu Wojciecha, zaaresztowało całą 
rodzinę i pracowników. To był odwet za 
kolportaż ulotek. Tornado totalitaryzmu 
zniszczyło wszystko, co przez 45 lat dzień 
po dniu z wielkim mozołem budował.

Zginęła tradycja, dom, rodzina, cu-
kiernia. Wojciech zginął rozstrzelany  
10 maja 1944 r. Miał 79 lat.

Dokumenty więźniów aresztu Ge-
stapo z ulicy Kościuszki 6 w radomiu 
przepadły w tajemniczych okoliczno-
ściach. W Urzędzie Stanu Cywilnego  
nie ma aktu zgonu, miejsce pochówku 
też jest nieznane. Nazwiska rzemieśl-
ników – ofiar wojny – upamiętnia ta-
blica w Domu rzemiosła w radomiu.

artykuł w nieco szerszej wersji ukazał się na stronie:  

http://poszukiwania.nowyekran.pl/post/12972,cukiernik-z-

-radomia

z cukierniczego archiWuM

ewa rembikowska, autorka artykułu, wciąż poszukuje wspomnień, 
informacji, zdjęć nawiązujących do historii radomskiej cukierni woj-
ciecha rembikowskiego. Osoby posiadające takie materiały prosimy 
o kontakt pod adresem: ewarem@gmail.com.

>>>    reklaMa
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apc-agra  
glapiński sp. jawna 

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

oddziały

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

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

agart-pro sp. z o.o. 

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

oddziały

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

ul. logistyczna 1 
55 - 040 Bielany wrocławskie
tel. 071 733 64 50, fax 071 733 64 65

amBasador 92 

05-500 piaseczno, ul. raszyńska 13
tel. 22 711 33 33, fax. 22 711 33 34
www.ambasador92.pl

oddziały

80-555 Gdańsk
ul. wiślna 19 (wjazd od ul. Załogowej)
tel. 58 776 28 88, fax 58 776 28 87

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

Bayard 

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

Bms-g 

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

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

drosoL krzysztof puz  
i wspólnicy sp. jawna

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

ekom sp z o.o. 

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

gHm grupa Handlowo-  
-marketingowa sp. z o.o.

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

maLmon 

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

„W piekarni, W cukierni” 
także u twojego dystryButora!

Magazyn  „W piekarni, W cukierni” od Marca dosTępny jesT 
róWnież  W Wielu hurToWniach na Terenie całego kraju! 

WspółpracujeMy z aż 17 dysTryBuToraMi! 
zapraszaMy do Współpracy
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e-mail: info@malmon.eu
www.malmon.eu

margo przedsiębiorstwo 
zaopatrzenia spożywczego 
jerzy szymański

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

mdj sp. jawna

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

modena m.a tokarski sp. jawna

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

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

nestor 

oddziały

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

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

10-449 Olsztyn, ul. piłsudskiego 77a
tel. 89 525 18 29, fax 89 525 18 29

pHpiu centrum 

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

piekarz przedsiębiorstwo 
zaopatrzenia spółka z o.o.

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

poLmarkus sp. z o.o. 

44-120 pyskowice, ul. wyszyńskiego 62

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

port Bogdan kurzawa 

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

saVpoL 

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

oddziały

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

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

unicus sp. z o.o. 

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

BĄdź na BieżĄco 

 

informacje podane ze smakiem
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W ubiegłym roku radomscy pie-
karze obchodzili 250. rocznicę 
potwierdzenia statutu swojego 
cechu przez króla Polski Augu-
sta iii Sasa. Jubileusz ten stał 
się doskonałą okazją do oca-
lenia od zapomnienia dziejów  

i dziedzictwa miejscowych piekarzy. Z inicjatywy kilku ra-
domskich piekarzy tworzących obecny zarząd cechu powstała 
niezwykła książka. Pięknie wydana monografia, w twardej 
oprawie i na kredowym papierze, dokumentuje fragment dzie-
jów małej ojczyzny, a przy tym w uniwersalny sposób ilustru-
je historię najnowszą, ostatnie 60-70 lat.

Jednym z najciekawszych rozdziałów 
całego wydawnictwa są „Piekarskie opo-
wieści” – rozmowy z radomskimi pie-
karzami przeprowadzone przez Adama 
Mosionka. Bohaterowie tych wywiadów 
sięgają w swych opowieściach do czasów 
minionych, począwszy od lat przedwojen-
nych, przez wojnę i okupacę, po czasy ko-
munizmu i ostatnich przeobrażeń systemu 
społeczno-gospodarczego. Opowiadają o ro-
dzinnych tradycjach piekarskich, ale też budo-
waniu zakładów od podstaw, o nauce zawodu, 
poznawaniu jego tajników. Dzielą się swymi 
radościami i smutkami. Piekarskie opowie-
ści to zwierciadło, w którym przegląda się branża, ujmują 
szczerością i naturalnością.

Świetnym uzupełnieniem serii wywiadów z osobami 
związanymi z radomskim piekarstwem są fotografie Woj-
ciecha Stana z dzisiejszych zakładów. Zdjęcia te stanowią 
oddzielny rozdział książki i wprowadzają czytelnika w nie-
znaną konsumentowi część produkcyjną piekarni. Ukazują 
zróżnicowanie wyposażenia poszczególnych firm, ale też 
ilustrują ciężką fizyczną pracę piekarzy.

„Historia o chlebie i piekarzach radomskich” może za-
interesować nie tylko lokalnych patriotów czy miłośników 
historii radomia. Książka ta wzbogacona została o rozdzia-
ły uniwersalne – poświęcone historii chleba, omawiające 
dzieła sztuki malarskiej nawiązujące do tematyki chleba 
czy informujące o walorach prozdrowotnych pieczywa. 
radomska monografia może też być doskonałą inspiracją 
dla innych miast, by z takiej czy innej okazji pokusiły się 
o podobną publikację – atrakcyjną zarówno w formie, jak  
i treści, a przy tym mającą walory edukacyjne.

W sztafecie pokoleń
fascynująca książka „hisToria o chleBie i piekarzach radoMskich” 
To hołd oddany poprzednikoM przez oBecnych MisTrzóW piekarsTWa. 
BarWna opoWieść o Tradycji, Bliższej i dalszej przeszłości, 
a Także o ludziach, kTórzy przez dziesięciolecia Wypiekali chleB

radomscy piekarze po raz kolejny 
potwierdzili, że potrafią w interesu-
jącej formie promować swój zawód  
i pieczywo. To oni, o czym przeczytać 
można również w omawianym wy-
dawnictwie, organizują od kilkunastu 
lat z ogromnym rozmachem i zaan-
gażowaniem Święto Chleba. W tej 
cieszącej się wielkim powodzeniem 
imprezie bierze udział kilkadziesiąt 
tysięcy ludzi.

Książka dostępna jest w Cechu Piekarzy w ra-
domiu, ul. Kilińskiego 15/17 lok. 304, tel. 48 363 14 24,  
e-mail: cechpiekarzy.radom@vp.pl.

„historia o chlebie i piekarzach radomskich”. red.: Jarosław Franciszek Gajda. radom 2011

projekt pierwszych piekarni mechanicznych w radomiu zrodził się 
w 1928 r. Bezpośredni wpływ na jego powstanie miała zapewne 
ustawa o mechanizacji wypieku z 1927 r. Opracowano dwa konku-
rencyjne projekty. Jeden był własnością cechu żydowskiego, a drugi 
cechu chrześcijańskiego.  Żydowska piekarnia nazywała się higiena 
a chrześcijańska nosiła nazwę przyszłość. przyszłość miała wypiekać 
17 tys. kg chleba i 4 tys. sztuk pieczywa pszennego dziennie. w roku 
1933 higiena i przyszłość upadły z powodów finansowych.
w latach 30. XX w. było w radomiu 27 piekarni żydowskich i 22 
chrześcijańskie.

(Z rozdziału Zbigniewa Skuzy:  „Dzieje radomskiego piekarstwa do ii wojny światowej”)
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List otwarty rybnickich nauczycieli 

Listy do redakcji

81od redakcji

W trosce o dobro uczniów, a pośrednio i nasze, sprzeciwiamy 
się otwarciu nowej placówki oraz pozbawieniu młodzieży nauki za-
wodowej i ogólnokształcącej w szkole ze sprawdzonym zapleczem 
dydaktycznym i pedagogicznym, a w konsekwencji – pozbawieniu 
nauczycieli miejsc pracy.

Ubolewamy nad tym, że o sprawach nas dotyczących dowiaduje-
my się z mediów, w których pisze się o nas i o naszej pracy nieprawdę 
(…). Warto zadać sobie pytanie, co to znaczy, że „rzemieślnicy za-
wsze narzekali” i dlaczego do tej pory rzemieślnicy nie zwrócili się 
bezpośrednio do nas ze swoimi uwagami, nie podjęli z nami rozmo-
wy ukierunkowanej na dobro ucznia. Przykro nam, że po tylu latach 
współpracy z Cechem rzemiosł z prasy dowiadujemy się o tym, jak 
bardzo zawiedliśmy pracodawców naszych uczniów (…). 

W naszych szkołach uczniowie już od paru lat zdobywają do-
datkowe uprawnienia, więc nie bardzo rozumiemy, na czym polega 
nowatorstwo Zasadniczej Szkoły Zawodowej izby rzemieślniczej? 
Nasi nauczyciele także wprowadzają do szkół zawodowych nowe ini-
cjatywy pedagogiczne i wychowawcze na miarę XXi w. Świadczą  
o tym zdobyte przez szkoły certyfikaty.

Powyższe przedsięwzięcia podwyższają jakość pracy szkoły na 
wielu płaszczyznach: zawodowej, profilaktycznej, ogólnokształcą-
cej, a młodemu człowiekowi pozwalają stać się odpowiedzialnym za 
swój rozwój i planowanie kariery mieszkańcem europy. Młodzież 
w dzisiejszych czasach wymaga szczególnej opieki pedagogicznej, 
wsparcia i stymulacji w rozwoju. Czy nowa placówka pomoże jej 
rozwiązać problemy wieku dorastania? Czy roztoczy nad nią opie-
kę psychologiczno-pedagogiczną? Czy przypadkowo dobrana kadra, 
zmieniająca się co roku, jest w stanie pomóc uczniowi i wyjść na-
przeciw jego potrzebom? Mamy co do tego wątpliwości. Z doświad-
czenia wiemy, jak trudno pozyskać zaufanie młodego człowieka na 
tyle, aby zechciał on podzielić się z nami swoimi problemami.

Zastanawiamy się także, czy nowa szkoła pozwoli uczniom wy-
kazać się w innych dziedzinach niż zawodowe? Czy przygotuje ich 
do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym? Podejrzewamy, 
że nie. Władze nowej placówki zapowiadają zmianę w kwestii pro-
gramowej. Przypominamy, że tygodniowa liczba godzin praktycznej 
nauki zawodu jest ustalona w ramowym planie nauczania wyda-
nym przez MeN. Treści programowe realizowane przez nauczycieli 
przedmiotów zawodowych także określone są w programach na-
uczania ustalonych dla konkretnego przedmiotu przez Ministerstwo. 
Ustalenia, o których mowa, zupełnie nie zależą od przedsiębiorcy czy 
kierownika placówki. Obawiamy się, że deklarowany przez zarząd 
izby rzemieślniczej nacisk na praktyczną stronę nauki zawodu do-
prowadzi do nadmiernego wykorzystywania uczniów na praktykach. 
Uczeń przestanie być podmiotem, a stanie się jedynie przedmiotem. 
Już obecnie mamy sygnały, iż uczeń nie stawia się w szkole na zaję-
cia, gdyż w tym czasie zatrudniany jest przez rzemieślnika.

Do naszych szkół chodzą uczniowie, którzy mają umowę z Ce-
chem rzemiosł. W chwili połączenia się izby rzemieślniczej z Ce-
chem rzemiosł oczywiste jest, że stracimy uczniów, bo przejdą do 
ich szkoły. Nie rozumiemy, dlaczego zabiera się uczniów szkołom 
z ponadczterdziestoletnim i prawie sześćdziesięcioletnim stażem,  
z wypracowanym zapleczem dydaktyczno-pedagogicznym i do-
świadczoną kadrą, z dostosowanym do potrzeb uczniów programem 
wychowawczym i profilaktycznym?

Dla nas brak naboru do klas pierwszych wiąże się ze stopniowym 
wygaśnięciem Zasadniczej Szkoły Zawodowej, co w konsekwen-
cji może doprowadzić do zwolnienia ponad trzydziestu nauczycieli  
i pracowników administracji, obsługi. Nie powinno więc nikogo dzi-
wić, że boimy się o miejsca pracy, troszczymy o wielopokoleniowy, 
materialny dorobek naszych szkół.

Z obserwacji wynika, że szkoły skupione wyłącznie pod nadzo-
rem izby rzemieślniczej nie spełniły oczekiwań społeczeństwa, co 
więcej, nadużyły zaufania uczniów i ich rodziców. Takim przykła-
dem jest Zespół Szkół rzemieślniczych w Bielsku-Białej, gdzie obok 
wykrytych nadużyć finansowych stwierdzono, iż szkoła nie spełniła 
swojej funkcji kształcąco-wychowawczej. Niestety, takich przykła-
dów jeszcze kilka znajdziemy w kraju.

Podsumowując te rozważania, stwierdzamy wyraźnie, że uczeń, 
podpisując umowę o praktyczną naukę zawodu, nie będzie miał 
możliwości dobrowolnego wyboru szkoły, bo zmuszony będzie do 
uczęszczania do Zasadniczej Szkoły Zawodowej izby rzemieślni-
czej przy ul. 3-Maja w rybniku, a osobami, które skorzystają na tych 
zmianach, będą jedynie właściciele placówki. Uczeń stanie się tanią 
siłą roboczą, a doświadczeni nauczyciele szkół zawodowych zostaną 
bez pracy. 

Podpisy 86 nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych  
i Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku

publikujemy obszerne fragmenty listu otwartego nauczycieli 
rybnickich szkół zawodowych, gdyż w naszym przekonaniu 

ilustruje on pojawiający się problem międzyszkolnej rywalizacji  
o uczniów odbywających praktyki w zakładach rzemieślniczych.  
w tle tej rywalizacji pojawiają się oczywiście pieniądze pochodzące 
z subwencji oświatowej. nie przesądzając, kto ma w tym ogólnym 
sporze rację, staramy się zasygnalizować istotny problem dotyczący 
przyszłości szkolnictwa zawodowego w polsce oraz jakości kształ-
cenia także w takich zawodach jak piekarz czy cukiernik.

OD reDAKCJi >>>   
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Polagra-teCh  

poznań, polska
12-15 września 2011
www.polagra-tech.pl

Polagra-Food 

poznań, polska
12-15 września 2011
www.polagra-food.pl

PolSKa

co? gdzie? kiedy?

   targi
imprezy         wydarzenia

imprezy na początek roku
W tym roku odbyło się sporo ważnych imprez. pierwszy kwartał należał do branży lodziarskiej. W styczniu odbyła się 
już 32. edycja targów sigep, a w lutym expo sweet – największe i doskonale rokujące polskie targi również dla branży 
lodziarskiej, cukierniczej i sektora horeca. W kwietniu odwiedziliśmy kielce, a w nich targi – Bakepol. przed nami kilka 
ważnych imprez międzynarodowych i krajowe polagra-Tech oraz polagra-food. na bieżąco będziemy informować  
o kolejnych ważnych wydarzeniach.  nie zapomnijcie sięgnąć po następne wydanie „W piekarni, W cukierni”.
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