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Cena chleba i wybory

pracowanie odpowiedzi na pytanie, ile powinna
wynosić cena bochenka chleba, mogłoby być
jednym z zadań maturalnych z matematyki,
a może nawet tematem pracy licencjackiej.
Bo choć teoretycznie wyliczenie takie powinno być
proste, to jednak w praktyce łatwe nie jest. W tym
przypadku nie wystarczy uwzględnienie kosztów
produkcji, dystrybucji i sensownej marży.
Tu należy jeszcze dodać inne zmienne
– dumpingowe ceny konkurencji czy społeczną,
a może bardziej polityczną rolę ceny pieczywa.
O tym, że chleb to produkt strategiczny
i polityczny zarazem, przekonywać specjalnie nie
trzeba. Już w starożytnym Rzymie domagano się
chleba i igrzysk, wykrzykując: panem at circenses. Po kilku tysiącach lat wydaje się,
że łatwiej zapewnić rządzonym igrzyska, czyli w dzisiejszym rozumieniu atrakcyjny show,
niż tani chleb.
Ale też dziś warto postawić sobie mocno polityczne pytanie: czy chleb musi być
tani? Już chyba czas potraktować pieczywo jak inne produkty rynkowe i jego produkcję
oprzeć na rachunku ekonomicznym. Piekarze nie mogą być zakładnikami polityków,
którzy w populistyczny sposób szermują ceną chleba jako wyznacznikiem poziomu życia.
Bo to nie producenci pieczywa odpowiadają za wzrost cen surowców niezbędnych do
produkcji, koszty energii, paliw czy koszty pracy. Poza tym, o czym wszyscy powinni
pamiętać, zakłady piekarskie nie są organizacjami charytatywnymi, a normalnymi
przedsiębiorstwami, których istotą działania jest wypracowanie zysku. Satysfakcjonująca
marża dla przedsiębiorcy, godziwy zarobek dla pracownika przełożą się na ich siłę
nabywczą i ich uczestnictwo w rynkowej wymianie. W oparciu o takie mechanizmy
rozwija się gospodarka.
Kilka prostych ekonomicznych zasad warto przypomnieć właśnie teraz, kiedy
wybory, takie polityczne igrzyska, zbiegają się z formułowanymi, także pod adresem
piekarzy, oczekiwaniami taniego chleba. Przewrotnie moglibyśmy powiedzieć,
że wszyscy oczekujemy jak najtańszych, a przy tym jak najlepszych samochodów,
telewizorów, mieszkań czy domów. Czy jednak za ich rosnącą cenę obwiniani są
wyłącznie producenci? Skoro tak nie jest, to dlaczego cena chleba wciąż pozostaje
politycznym argumentem?
Wydawca oraz Zespół Redakcyjny
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Chleb nowożeńców
Wiślańska piekarnia U Troszoka specjalizuje się ostatnio w wypieku oryginalnych okolicznościowych chlebów.
Prezentowaliśmy już w tym miejscu już chleb przygotowany na zbliżające się 500-lecie reformacji, a także
bochenek w kształcie Wieży Piastowskiej w Cieszynie. Najnowszy projekt autorstwa pastora Jana Byrta oraz
Wiesława Radwańskiego i Andrzej Cieślara to chleb dla młodej pary.
W obrzędach weselnych, tak na wsi, jak i w mieście, chleb odgrywa istotną rolę. W wersji zaproponowanej
przez wiślan weselny bochenek niesie także przekaz religijny. Obok tradycyjnych ślubnych motywów: obrączek,
serca i zboża (symbolizuje dostatek) pojawia się tu także nawiązanie do nowotestamentowego Listu Jana.
– Częstym podarunkiem dla nowożeńców jest Pismo Święte. To bardzo ważny prezent, który wskazuje
na najważniejsze sprawy w życiu. W bochenku dla pary młodej kryje się również biblijna prawda o życiu.
Małżeństwo opiera się na miłości (dlatego serce umieściliśmy w środku). Małżonkowie powinni pamiętać,
że ta miłość ma różne wymiary. Z jednej strony, jej zewnętrznym wyrazem są obrączki. Ale oprócz tej miłości
międzyludzkiej jest jeszcze miłość Boża – wyjaśnia znaczenie symboliki ks. Jan Byrt, który podkreśla także
ekumeniczny charakter chleba. Powszedniego pożywienia potrzebuje każdy, bez względu na wyznanie.

Czekolada na imieniny
W nietypowy sposób pod koniec lipca obchodzono w Lidzbarku
Warmińskim imieniny Ignacego Krasickiego, jednego
z najbardziej znanych bajkopisarzy oświecenia, biskupa
warmińskiego z końca XVIII w. Imieniny połączono ze świętem
czekolady, której według historyków Krasicki był wielkim
smakoszem (ponoć sprowadzał ją prosto z Amsterdamu).
W czekoladowych prezentacjach uczestniczyli cukiernicy
z Cukierni Raszczyk z Pasłęka, w tym Daniel Staroń, uczestnik
paryskich finałów World Chocolate Masters w 2009 r., a także
mistrzowie z Włoch i Francji. Odwiedzający mogli próbować
czekolad, pralin, deserów i lodów.
W trakcie imprezy zorganizowano także konkurs na
najlepszy tort czekoladowy, w którym uczestniczyły zakłady
z województwa warmińsko-mazurskiego. Pierwsze miejsce
i Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
zdobyła kawiarnia„Moja” z Olsztyna za„Torcik czekoladowomalinowy”. Wyróżnienia przyznano Cukierni Piotra
Taranowskiego z Gietrzwałdu za tort czekoladowy„Niebo
w gębie” i firmie„Diana” z Piecek za„Czekoladowe sonety
Ignacego”.

Grand Prix dla Prospony
Grand Prix kolejnego półfinału siódmej edycji Małopolskiego
Festiwalu Smaku w plebiscycie„Małopolski smak” zdobyła
firma Prospona za produkt „Płatki róży z cukrem”.
Wyroby można było zgłaszać do czterech konkursowych
kategorii: Ekologiczne przysmaki, Tradycyjne specjały,
Smakołyki z legendą, Jak u mamy. Firma Prospona
startowała w kategorii Smakołyki z legendą właśnie
z produktem „Płatki róży z cukrem”.
Prestiżowe wyróżnienie dla ciekawego wyrobu Prospony
przyznało jury w składzie: Zbigniew Kurleto
– przewodniczący oraz Dariusz Gnatowski,
Tomasz Leśniak i Stefan Chomoncik .
WPC wrzesień 2011
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Dyplom
ministra
dla Bagietki

Czekoladowe skrzypce
autorstwa Daniela Staronia
z Cukierni Raszczyk

Piekarnia Bagietka z Jaszkowej
Dolnej zdobyła pierwsze
miejsce i Dyplom Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w konkursie na najlepszy chleb
Agrofety, który w pierwszych
dniach sierpnia zorganizowano
w miejscowości Szczytna
w powiecie kłodzkim.
Agrofeta to wielki festyn
agroturystyczny odbywający się
już od kilkunastu lat w Szczytnej
w województwie dolnośląskim.
Bierze w nim udział wielu
producentów produktów
rolnych i spożywczych z całego
regionu. Impreza cieszy się
ogromnym powodzeniem wśród
mieszkańców.
W tegorocznej edycji Agrofety
zorganizowano konkurs dla
lokalnych piekarni, w którym
uczestniczyło pięć zakładów.
Poza piekarnią Bagietka wśród
laureatów znalazły się także:
piekarnia Warszawska z Polanicy-Zdroju (drugie miejsce) oraz
piekarnia Bochenek z Dusznik-Zdroju (trzecie miejsce).
Licznie zgromadzeni widzowie
mogli także próbować pieczywa
przygotowanego przez miejscowe
koła gospodyń wiejskich oraz
gospodarstwa agroturystyczne.
www.wpiekarni.pl
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Lenari w finale Dobrego Wzoru
Nowa linia urządzeń przeznaczonych dla cukierni i lodziarni LENARI produkcji
Es System K została zakwalifikowana do finału konkursu Dobry Wzór 2011, który
organizuje Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Celem przedsięwzięcia jest
wybranie najlepiej zaprojektowanych produktów i usług na polskim rynku.
Pod lupę ekspertów IWP trafiło prawie 1 tys. produktów i usług. Spośród nich do
finału konkursu zakwalifikowano 80, które wyróżniały się pod względem designu
i funkcjonalności. Oceniano między innymi: nowe rozwiązania technologiczne
i materiałowe, ergonomię, walory użytkowe i funkcjonalne oraz estetykę.
Eksperci IWP docenili wysoką klasę wykonania mebli: „Linia urządzeń cukierniczych

Lenari produkowanych przez Es System K to jednorodnie i funkcjonalnie opracowane
gabloty ekspozycyjne i lady chłodnicze. Proste, klarowne bryły z efektownie
podświetloną częścią ekspozycyjną sprawiają wrażenie starannie opracowanych
produktów wysokiej klasy. Modułowa konstrukcja poszczególnych bloków
funkcjonalnych linii pozwala na elastyczny sposób aranżacji wnętrza cukierni.
Oszczędne wzornictwo, precyzja wykonania i szlachetne materiały kojarzą się
z produktami wysokiej jakości”.
Finałowe produkty zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w
Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, która potrwa od 22 września do 22 listopada.

Targi HERT
po raz piąty

PRODUCENT PRZYCZEP
I POJAZDÓW SPECJALNYCH

Już po raz piąty firma HERT organizuje targi
branżowe, w trakcie których oprócz maszyn
i urządzeń goście będą mogli obejrzeć pokazowe
wypieki i wysłuchać wykładów prowadzonych
w firmowej piekarni HERT.
A jakie atrakcje czekają gości targowych? Pokazy
cukiernicze z użyciem produktów czekoladowych
(Barbara Luijckx), smażenie pączków (Riehle),
dekorowanie cukiernicze (Bakon, Edhard, NBS
Schumann), krojenie ciast i tortów (Krumbein).
Przygotowano też pokazy piekarskie: duńskie
wypieki (Bear Varimixer), Formprofi i Aroma
Cooler w produkcji bułki (WP), produkcja chleba
(WP Haton, linia Classica) oraz produkcja bagietek
(Merand, dzielarko-formierka Atoupains Millenium).
Na gości czekać będzie też cykl seminariów. Dekorowanie, automatyzacja i ekonomia w produkcji
cukierniczej, budowanie marki, pakowanie czy wykorzystanie funduszy europejskich to tylko niektóre
tematy wykładów, jakie odbędą się w trakcie trzydniowej imprezy.

Ponad 65 lat doświadczeń w produkcji mobilnych punktów
sprzedaży pozwala nam na dostosowanie Państwa
mobilnego punktu sprzedaży do najwyższych wymagań
i nowoczesnych standardów.
Dostarczamy wysoką jakość i najnowszą technologię.
Aby jeszcze lepiej spełniać wymagania i potrzeby naszych
Klientów, proponujemy przede wszystkim modele
wykonywane na zamówienie. Wielkość, wyposażenie,
kolorystyka i wiele innych rzeczy zależy przecież od Państwa
gustu i potrzeb.
Wszystkie nasze pojazdy dostosowane są do norm
obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej oraz mają
atest PZH.
BCC Polska Sp. z o.o.
ul. Ekonomiczna 8, 67-100 Nowa Sól
tel. 68 478 43 50, fax. 68 478 43 59
e-mail: kp@bccpolska.pl, www.bccpolska.pl

Kiedy? 28-30 września 2011 r., godz. 10-17. Gdzie? Warszawa, ul. Odlewnicza 4a
Zapraszamy!
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40 lat Angeliki

Nowa polewa toffi
Firma TERRAVITA – producent najwyższej jakości półproduktów cukierniczych – poszerzyła swą ofertę o Polewę Cukierniczą Toffi. Polewa
Cukiernicza Toffi jest półproduktem otrzymywanym z cukru, tłuszczu roślinnego, serwatki, mleka w proszku, kakao ciemnego extra,
lecytyny (jako emulgatora) i naturalnych aromatów. W temperaturze pokojowej ma konsystencję stałą. Jest łatwa do upłynniania
i pokrywa wszelkie wyroby cukiernicze cienką, elastyczną warstwą, nadającą charakterystyczny smak i barwę.
Można ją stosować do oblewania wszelkiego rodzaju wyrobów cukierniczych i pieczywa cukierniczego. Jej podstawowe zalety
to znakomita płynność, łatwość rozprowadzania, wysoka esencjonalność, charakterystyczny wyrazisty smak.

Konferencja Testo za nami

„Testo – ponad 50 lat doświadczeń w projektowaniu, produkcji i sprzedaży
przyrządów kontrolno-pomiarowych” to tytuł konferencji zorganizowanej przez
firmę Testo 4 sierpnia br.
Głównym gościem konferencji był Burkat Knospe – Prezes i współwłaściciel Testo
AG. Na prowadzonej w języku angielskim konferencji podjęto dwa główne tematy:
„Testo jako światowy gracz na rynku przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz
„Globalny rynek przyrządów pomiarowych” .
Konferencja miała na celu przedstawienie firmy Testo i jej roli na rynku globalnym.
Można było również w skrócie zapoznać się z 54-letnią historią działalności firmy,
poznać jej grupy docelowe, nakłady na badania i rozwój, usłyszeć o najważniejszych
przyrządach oraz o pomysłach na przyszłość. Poruszone zostały także kwestie ochrony
środowiska, niedoboru zasobów oraz globalizacji.
W tej chwili obrót Testo Polska wynosi 2,5 mln euro, co stanowi 1,5 proc.
globalnego obrotu firmy. Planowany wzrost sprzedaży w Polsce to ok. 25 proc.
rocznie. W 2016 r. udział Testo Polska w całkowitym obrocie koncernu powinien
kształtować się na poziomie 2,5 proc.
WPC wrzesień 2011

Cukiernia Angelika z Debrzna
obchodziła niedawno 40-lecie.
Z tej okazji nad jeziorem Staw
Miejski zorganizowano festyn
dla mieszkańców niewielkiego
miasteczka. W programie nie zabrakło
prezentacji osiągnięć firmy oraz
występów artystycznych.
Angelika to cukiernia nie tylko z
tradycjami, ale i sporymi osiągnięciami.
Jej dwa sztandarowe wyroby – Wianek
Debrzeński oraz Piernik z kamionki
znajdują się od czterech lat na Liście
Produktów Tradycyjnych Ministerstwa
Rolnictwa. Cukiernicy z Angeliki
z powodzeniem uczestniczą w wielu
konkursach i turniejach branżowych.
Izabela Berendt jest m.in. mistrzynią
Polski cukierników w kategorii desery.
Właścicielem i założycielem firmy jest
Józef Berendt.

Dawn Foods zakończył
przejęcie firmy Unifine F&BI
Firma Dawn Foods zakończyła proces przejęcia firmy Unifine Food & Bake
Ingredients od Royal Cosun 30 czerwca 2011. W ciągu następnych 12 miesięcy
Unifine zostanie w pełni zintegrowana ze strukturami Dawn. Osoby zarządzające
pracują właśnie nad opracowaniem i wprowadzeniem planu integracji.
– Jesteśmy podekscytowani możliwością współpracy ze wspaniałymi członkami
zespołu Unifine – mówi CEO firmy Dawn Carrie Jones-Barber i dodaje:
– Gama wspaniałych produktów oferowanych przez Unifine będzie doskonałym
uzupełnieniem portfolio firmy Dawn. Oczekujemy wielu wspólnych sukcesów
w przyszłości.
Unifine to jedna z wiodących europejskich firm zajmujących się rozwojem, produkcją
oraz dostawami komponentów dla cukiernictwa. Zawarta transakcja obejmuje
wszystkie siedem zakładów produkcyjnych Unifine, dziesięć biur sprzedaży w Europie
oraz marki Sucrea, Fruibel, Caullet i Dethmers.
– To przejęcie pozwala pracownikom Dawn, naszym klientom, dostawcom
i dystrybutorom na wykorzystanie jeszcze szerszej wiedzy oraz stwarza nowe obszary
rozwoju – powiedział Laurence Saul, President Global Commercial and International.
Dawn Foods to amerykańska firma rodzinna działająca globalnie. Dawn dostarcza
obecnie do przemysłu spożywczego całą gamę wysokiej jakości komponentów
takich jak mieszanki, bazy, pomady, żele, nadzienia, ciasto mrożone, gotowe
produkty oraz urządzenia.

www.wpiekarni.pl
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Piłka

w grze
CZYLI PIEKARZE
OKIEM FOTOREPORTERÓW

W poprzednim wydaniu opublikowaliśmy relację z pierwszego turnieju piłki
nożnej zorganizowanego przez firmę Polmarkus. Przypomnijmy, że zwycięzcami
turnieju zostali zawodnicy z Zakładu Cukierniczego Michaś z Częstochowy, którzy
w finale pokonali piłkarzy z Ziarenka Chorzów. Trzecie miejsce zajęła drużyna
Piekarnia Concord i Przyjaciele, która występowała w strojach
z logo naszego czasopisma na koszulkach.
Dziś czas na fotoreportaż z tego wydarzenia. Piekarze z 13 drużyn pełni energii i
ducha walki walczyli o zwycięstwo. Gra fair play, świetne piłkarskie umiejętności
piekarzy i doskonały humor towarzyszyły wszystkim uczestnikom przez dwa dni
turnieju Sweet Cup, nad którym magazyn„W Piekarni, W Cukierni”
objął patronat. Wyśmienicie bawili się także nasi fotoreporterzy.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.
Więcej na www.wpiekarni.pl

Winieta naszego czasopisma doskonale prezentowała się na piłkarskich koszulkach

Zawodnicy walczyli o każdą piłkę
WPC wrzesień 2011

Drużyna Concord i przyjaciele. Piłkarze z gliwickiej piekarni
i ich koledzy zajęli trzecie miejsce w turnieju
www.wpiekarni.pl
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Damian Stolarczyk, kapitan drużyny Concord i przyjaciele
odbiera puchar i dyplom

Piekarze imponowali na boisku piłkarskimi umiejetnościami

Piekarze i cukiernicy do turnieju podeszli na poważnie. Wszyscy zadbali o profesjonalne stroje

Niepokonani – drużyna cukierni Michaś z Częstochowy. Nie przegrali meczu, stracili w turnieju tylko jedną bramkę

Oprawa imprezy była godna mistrzostw
www.wcukierni.pl

A na boisku obok trenowali następcy...
WPC wrzesień 2011
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Piekarze u świętego Dominika
TRUDNO WYOBRAZIĆ SOBIE JARMARK DOMINIKAŃSKI W GDAŃSKU
BEZ TRADYCYJNEGO ŚWIĘTA CHLEBA. W TYM ROKU ŚWIĘTO
TO OBCHODZONO PO RAZ 16.

Z

godnie ze zwyczajem chleb
uczczono na jarmarku
w pierwszą niedzielę sierpnia. W tym roku imprezę
przeniesiono z Targu Węglowego na
Długi Targ, czyli w pobliże Ratusza
i Motławy, bardziej prestiżowe i centralne miejsce Starego Miasta.
Dokładnie o godz. 13 ze sceny ustawionej przy Zielonej Bramie popłynął
w przestrzeń dźwięk hejnału Święta
Chleba. Utwór ten został skomponowany przez Jadwigę Mielke w 2008 r.
specjalnie na tę okazję i odtąd co roku
towarzyszy gdańskiemu świętu piekarzy i cukierników.
W tym wyjątkowym dniu tłumy
gości odwiedzających jarmark miały
dodatkową możliwość delektowania
się smakiem i widokiem różnorodnych wypieków. Jarmarkowe stoiska
piekarsko-cukiernicze uginały się pod
ciężarem różnych rodzajów pieczywa
i ciast, których kosztować można było do
woli. Jak to zwykle przy Święcie Chleba bywa, nie obyło się bez rywalizacji w
konkursie na smakołyk święta. Wybrane
spośród publiczności trzyosobowe jury
miało bardzo trudne zadanie. Wśród
prezentowanych produktów musiało
wskazać te, które smakują najbardziej.
Efekty oceny prezentujemy w ramce.
Oprócz strawy dla ciała były przysmaki dla zmysłów i ducha. Konsumpcji i rozmowom towarzyszyły występy
kapeli ludowej z Żukowa oraz grupy
rockowej deFibrylators.
Jarmark wymyślili w 1260 r. ojcowie
dominikanie z Gdańska. Do pomysłu
przekonali samego papieża Aleksandra
IV, który w tej sprawie wydał stosowną bullę. Początkowo głównym celem
organizacji jarmarku było zachęcenie
wiernych do uczestnictwa w specjalnej mszy odpustowej. Msza odbywała
się w dzień św. Dominika, 4 sierpnia,
a rozpoczęcie jarmarku oznajmiano dźwiękiem wszystkich dzwonów
w mieście. Dość kameralna impreza
wkrótce przekształciła się w wydarze-

WPC wrzesień 2011

Jarmarkowe stoiska przyciągały wyśmienitymi wypiekami i... intrygującymi pokazami

KONKURS NA SMAKOŁYK ŚWIĘTA CHLEBA 2011
KATEGORIA CUKIERNICZA
Nagrodę główną i tytuł Smakołyk Święta Chleba otrzymało ciasto„Bueno” z Piekarni, Cukierni Leszka Melera z Pelplina.
Wyróżnienia:
• ciasto„Toffino brzoskwiniowe” z Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z Wejherowa,
• nadzienie z owoców leśnych firmy FUNGOPOL Cis-Bankiewicz, Skórczewski.
KATEGORIA PIEKARNICZA
Nagrodę główną i tytuł Smakołyk Święta Chleba otrzymał „Chleb słoneczny” z Gminnej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska w Wejherowie.
Wyróżnienia:
• „Przysmak Shreka” ze Spółdzielni Produkcyjno-Handlowej Samopomoc Chłopska z Kolbud
• „Chleb szlachecki” ze Spółdzielni Produkcyjno-Handlowej MESTWIN w Kartuzach
Za najciekawsze stoisko uznano ekspozycję Piekarni, Cukierni Grzegorza Pellowskiego

nie znaczące dla miasta. Na jarmarku
obok kupców pojawili się kuglarze
i cyrkowcy, a do Gdańska ściągały statki handlowe z różnych krajów. Długą,

bo kilkuwiekową tradycję jarmarku
przerwała dopiero II wojna światowa.
W obecnej formie Jarmark Dominikański odrodził się w 1972 r.

www.wpiekarni.pl

FOT. MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA
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Kołocz śląski

B

ez niego nie mogą obyć
się prawie żadne śląskie
święta, żadne śląskie wesele, urodziny, stypa czy
niedzielna kawa w rodzinnym gronie.
Teraz w części Śląska na te uroczystości będzie można kupić drożdżowe z
makiem i z posypką, serowe na drożdżowym albo jabłecznik. Dlaczego?
Kołocz śląski od 27 lipca jest na liście
produktów regionalnych.
Wniosek o rejestrację kołocza
śląskiego (dopuszczalna jest też nazwa kołacz śląski) jako chronionego
oznaczenia geograficznego złożyło w sierpniu 2008 r. Konsorcjum
Producentów Kołocza Śląskiego
z Opolszczyzny. W skład konsorcjum
wchodzi obecnie 17 producentów kołocza śląskiego, a członkami grupy są
cukiernicy i piekarze z województw
opolskiego i śląskiego. Pieczę nad
konsorcjum sprawuje radny wojewódzki Beniamin Godyla.
We wniosku sprecyzowano wymiary kołocza śląskiego (prostokąt o wymiarach 40x60x3,5 i wadze ok. 5-6 kg
lub małe kołoczyki), jego rodzaje: trzy
z nadzieniem (serowym, makowym
lub jabłkowym) oraz jeden bez, spód
kołacza śląskiego stanowi warstwa
ciasta drożdżowego, a wierzch posypka przysypana cukrem pudrem.
Od momentu wpisania kołocza
śląskiego na unijną Listę Produktów Regionalnych można wypiekać
pod tą nazwą ciasto składające się
ze ściśle określonych składników,
według receptury opracowanej przez
Konsorcjum Producentów Kołocza
Śląskiego i w miejscach objętych
wnioskiem, a więc: w woj. opolskim
w granicach administracyjnych oraz
w następujących powiatach woj. śląskiego: będzińskim, bielskim i mieście Bielsko-Biała, bieruńsko-lędzińskim, miastach Bytom i Chorzów,
powiecie cieszyńskim, gliwickim
i w mieście Gliwice, miastach Jastrzębie-Zdrój, Katowice, powiecie

lublinieckim, mikołowskim, w miastach Mysłowice, Piekary Śląskie,
powiecie pszczyńskim, raciborskim,
mieście Ruda Śląska, powiecie rybnickim i mieście Rybnik, miastach
Siemianowice Śląskie i Świętochłowice, powiecie tarnogórskim, miastach Tychy, Zabrze, Żory i powiecie
wodzisławskim.
Wspomniane konsorcjum ma
„władzę” nad kołoczem. Wniosek
o rejestrację produktu jako chronionego oznaczenia geograficznego
może bowiem złożyć jedynie grupa
i ta właśnie grupa ma prawo do wypieku produktu na warunkach, jakie we
wniosku podała. Od momentu wpisania kołocza śląskiego na unijną listę
ciasto będzie też podlegało certyfikacji. Konsorcjum ma prawo prowadzić
niezależne kontrole wszystkich zrzeszonych producentów. Jeśli stwierdzone zostaną jakiekolwiek nieprawidłowości produkcji kołacza śląskiego
ze specyfikacją to grupa powiadamia
o tym nadrzędny organ kontrolny.
Summa summarum kołocz śląski mogą wypiekać tylko ci piekarze,
którzy do konsorcjum się przyłączą
i przyjmą jego warunki. Nie byłoby
w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt,
że jak sama nazwa wskazuje – konsorcjum jest opolskie (nie umniejszając
oczywiści śląskości opolskiego, ale
mając na uwadze, że cały czas to tylko
część Śląska), a kołocz przecież śląski.
To obrzędowe i mocno zakorzenione
w śląskiej tradycji od czasów średniowiecznych ciasto w momencie trafienia
na listę produktów regionalnych stało
się... bardziej opolskie. Czy śląscy piekarze przespali moment na rejestrację
ciasta obecnego na weselach, chrzcinach, komuniach, a nawet stypach,
cieszącego się ogromną popularnością
równą sławie pączków w tłusty czwartek? Chyba tak, bo jak to teraz ma być?
Przychodzi hanys do piekarni i mówi:
Poprosza kilo tego, no, tego... tego
z makiem i z posypką?


>>> REKLAMA

czy opolski?
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Skuteczna
Przyjazna Słodycz

Marcin Kubasik, trener AM, zwracał uwagę na istotę świadomego budowania strategii cenowej

Katarzyna Noga, Marketing manager ZTK, opowiadała o promocji programu Przyjazna Słodycz

JAKIE OBSZARY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ SĄ KLUCZOWE DLA
WZMOCNIENIA POZYCJI NA RYNKU I OSIĄGNIĘCIA SUKCESU? CZYM JEST
ŚWIADOME BUDOWANIE POLITYKI CENOWEJ? NA TE I INNE PYTANIA
ODPOWIADALI SPECJALIŚCI NA SEMINARIUM „PRZYJAZNA SŁODYCZ”

J

edno z cyklu sześciu seminariów dla cukierników zaangażowanych w program „Przyjazna
Słodycz” odbyło się 3 sierpnia w sali konferencyjnej Airport Hotel Okęcie w Warszawie.
Pozostałe spotkania miały miejsce we Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu, Krakowie i Częstochowie. Uczestników szkolenia w tajniki programu wprowadzali przedstawiciele firmy ZT Kruszwica SA:
Marketing Manager – Katarzyna Noga oraz Brand Manager – Katarzyna Ziółkowska. Część biznesową przygotował
ekspert Akademii Mistrza – Marcin Kubasik.

ŚWIADOMY wybór

Głównym celem szkolenia było udzielenie merytorycznego wsparcia przy wprowadzaniu programu „Przyjazna
Słodycz”, opracowanego przez ZT Kruszwica SA. Uczestnicy seminarium mogli pogłębić wiedzę o tej inicjatywie,
dowiedzieć się, jakie obszary komunikacji marketingowej są kluczowe dla wzmocnienia pozycji firmy na rynku
i osiągnięcia sukcesu, zrozumieć istotę świadomego budoWPC wrzesień 2011

wania polityki cenowej oraz poznać rolę właściciela i pracowników cukierni przy skutecznym wdrażaniu programu.
Trening obejmował też wyjaśnienie zasad merchandisingu,
czyli metod, które przyczyniają się do efektywnego wykorzystania powierzchni handlowej w celu zwiększenia sprzedaży, a także zrozumienia psychologii zachowań klienta.

WYŻSZA JAKOŚĆ, wyższe zyski

Tłuszcze nieutwardzone są niezbędnym elementem przy
opracowywaniu receptur przyjaznych ciastek, zawierających
też inne wartościowe pod względem żywieniowym składniki,
takie jak: miód, migdały, mąka Grahama, ziarna zbóż i inne.
Włączenie do oferty ciastek wyprodukowanych zgodnie
z wytycznymi programu „Przyjazna Słodycz” pozwoli cukiernikom zainicjować w swoich punktach sprzedaży nowy
segment wypieków wysokomarżowych, za które grupa
świadomych konsumentów jest gotowa zapłacić więcej.
Największe korzyści płynące z programu „Przyjazna
Słodycz” dla cukierników to możliwość wyróżnienia się,
podniesienie prestiżu punktu sprzedaży, zwiększenie liczby
www.wpiekarni.pl
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ZASTOSOWANIE MARGARYN PRIMA
Receptura podstawowa

KRUCHE CIASTO Z MĄKĄ GRAHAMA

Przyjazne ciastka wg receptur Akademii Mistrza

wymagających konsumentów, ale też możliwość budowania trwałej lojalności klientów. Ponadto jest to sposobność
do oferowania wysokomarżowych produktów oraz istotne wsparcie merytoryczne i marketingowe ze strony firmy
Kruszwica.
Z kolei korzyści dla konsumentów to możliwość zakupu ciastka smacznego i bogatego w wartościowe składniki
odżywcze oraz zaspokojenia potrzeb takich jak potrzeba
troski o siebie i rodzinę czy potrzeba prestiżu.

Ciasto wzbogacono w mąkę razową typu graham, a więc i błonnik,
witaminy z grupy B oraz składniki mineralne. Suplementem diety
jest również zastosowany dodatek mączki migdałowej. Migdały są
cennym źródłem dobrze przyswajalnego wapnia – tylko 28 g migdałów (około 23 sztuk) to aż 70 mg wapnia. Zawierają też sporo białka
– ok. 20 g w 100 g produktu, są bogate w witaminy: E (240 mg/100 g)
– chroni przed niekorzystnym wpływem wolnych rodników, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i chroni przed chorobami układu
krwionośnego oraz B2 – pełni ważną funkcję w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i narządu wzroku. Migdały zawierają
znacznie więcej nienasyconych kwasów tłuszczowych niż nasyconych.
Nie zawierają szkodliwych kwasów tłuszczowych trans, których należy stanowczo unikać w diecie. Nie ilość, a rodzaj tłuszczu jest ważny,
czyli paradoksalnie tłuste może być zdrowe.
Składniki ciasta to:
• mąka pszenna
• mąka Grahama
• margaryna Prima 80% Cukiernicza
• cukier puder
• mączka migdałowa
• sól oraz żółtka

PRZYJAZNE receptury

Podczas przerwy kawowej cukiernicy mieli okazję degustować propozycje przyjaznych ciastek przygotowanych według receptur opracowanych przez mistrza świata
w cukiernictwie – Mieczysława Chojnowskiego oraz eksperta Akademii Mistrza – Jacka Ziębę. Kolejne receptury na przyjazne ciastka będą opracowywane w Akademii
Mistrza, jednak podczas szkolenia podkreślano korzyść
z przygotowywania własnych unikalnych receptur „Przyjaznej Słodyczy”, odpowiadających gustom kulinarnym
mieszkańców różnych regonów Polski.
Uczestnicy szkolenia zgodnie ocenili, że program „Przyjazna Słodycz” ma szansę stać się w perspektywie kilku lat
renomowaną marką na rynku cukierniczym, która zyska
grono lojalnych konsumentów.
Właściciele cukierni biorących udział w programie podczas szkoleń otrzymali pakiet materiałów promocyjnych
programu „Przyjazna Słodycz”: plakaty, ulotki, cenówki
i naklejki. Firma Kruszwica SA wyposażyła cukierników
także w materiały szkoleniowe dla personelu, w tym jedyny
w swoim rodzaju film instruktażowy dla ekspedientek demonstrujący, co i jak mówić o przyjaznych wypiekach, aby
zyskać przychylność konsumentów.
Program „Przyjazna Słodycz”, poza promocją w punkcie sprzedaży, zostanie wsparty działaniami z zakresu public relations. Informacje o „Przyjaznej Słodyczy” trafią do
prasy kolorowej, a także będą dyskutowane na najpopularniejszych forach internetowych i nagłośnione dzięki atrakcyjnemu konkursowi.

www.wcukierni.pl

Ciasto doskonale nadaje się do produkcji ciastek z dodatkiem nasion
dyni, słonecznika, sezamu, migdałów, orzechów.

TORT AKADEMII MISTRZA

Doskonała kompozycja składników takich jak mąka Grahama, marcepan oraz konfitura z czarnej porzeczki. Tort bogaty jest w witaminy, błonnik, kwasy tłuszczowe nienasycone.
Składniki:
• spód kruchy z mąką graham
• biszkopt czekoladowy na marcepanie
• konfitura z czarnej porzeczki
• krem Ala Prima (na bazie margaryny Prima)
• kakao
• rum
• nakropka
• masa prażynkowa
(pasta orzechowa,
czekolada biała, prażynka)

WPC wrzesień 2011
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45 LAT TEMU W POMIESZCZENIACH NIEWIELKIEGO ZAKŁADU
ŚLUSARSKIEGO, MIESZCZĄCEGO SIĘ W AUSTRIACKIM GRAZ, INŻYNIER
HELMUT KÖNIG ZAŁOŻYŁ FIRMĘ KÖNIG. TERAZ FIRMA WRAZ ZE SWOIM
PRACOWNIKAMI I PARTNERAMI ŚWIĘTUJE 45-LECIE

W

szystko zaczęło się od poszukiwania
praktycznych
rozwiązań
technicznych,
które usprawniłyby niełatwą
prace piekarzy. Urodzony
w 1935 r. założyciel firmy
– Helmut König – dorastał
w Hartbergu w Austrii, w rodzinie, w której od pokoleń
przekazywano tradycje piekarskie. Stąd też tajniki rzemiosła, ale i problemy, z jakimi zmagali się piekarze, nie
były mu obce. Jeszcze w czasie studiów zaprojektował
pierwsze urządzenie, które miało ułatwić pracę jego rodzicom. Po ukończeniu studiów w 1966 r. Helmut König
założył swoją firmę. Zaledwie kilka miesięcy później,
po okresie wytężonych prac projektowych powstała
WPC wrzesień 2011

pierwsza, gotowa do seryjnej produkcji znakownica do
bułek – Regina. Tak w skrócie, w trakcie uroczystych
obchodów jubileuszu firmy jej początki przedstawił Dyrektor Naczelny – Richard Häusler.

LUDZIE przede wszystkim

Obecnie grupa König ma duże zakłady produkcyjne
w Austrii i na Węgrzech oraz filie handlowe w Niemczech,
USA i Holandii. W krajach całego świata ma swoich przedstawicieli. W sumie zatrudnia około 470 pracowników.
Innowacyjność i nieustanny rozwój to najważniejsze cele,
do których zmierza firma. Realizuje je m.in. przez inwestycje w ludzi. – Stawiamy na kapitał ludzki, w ciągu roku
proponujemy praktyki ponad 30 praktykantom – stwierdził
Richard Häusler.
www.wpiekarni.pl
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KÖNIG jutra

Podczas uroczystości firma zaprezentowała też strategię
rozwoju: „König jutra”. Aktualnie König pracuje nad nowymi rozwiązaniami, takimi jak stworzenie nowej, kompaktowej i ekonomicznej dzielarko-zaokrąglarki do bułek
– Mini Mini Rex, która zostanie zaprezentowana podczas
jesiennych targów Südback 2011, oraz nad nową edycją linii do bułek Combi Line o szerokości roboczej 800 mm,
która będzie przeznaczona do produkcji bułek typu kajzerka oraz bułek ciętych. Szczególny nacisk firma kładzie na
to, aby urządzenia były coraz nowocześniejsze także pod
względem utrzymania higieny produkcji.

KLIENT decyduje

Wszyscy uczestnicy uroczystych obchodów 45-lecia firmy König zostali zaproszeni do centrum technologicznego
w siedzibie firmy w Grazu na specjalną prezentację maszyn.
Technolodzy firmy König przedstawili między innymi produkcję chleba z oliwkami na linii do chleba Ceres, chleba
bezglutenowego na urządzeniu Artisan SFI oraz irańskiego
chleba typu płaskiego na linii do laminacji Menes.
– Jeśli w dalszym ciągu będziemy ukierunkowani na
zdobywanie nowych celów poprzez profesjonalizm i doświadczenie, z pewnością uda się je osiągnąć, a firma König
jeszcze bardziej umocni swoją i tak już uznaną pozycję na
światowym rynku. Jednakże o tym, czy tak się stanie, zadecydują nasi klienci. Dziękujemy wam za wszystkie lata zaufania do naszej firmy – podsumował rozważania na temat
przyszłości firmy Richard Häusler.


Linia do laminacji
ciasta – produkcja
pokazowa chleba
irańskiego,
KönigMaschinen
GmbH, Graz

Dzielarka do chleba
Ceres 2.1
– produkcja
pokazowa chleba
z oliwkami,
KönigMaschinen
GmbH, Graz

Urządzenie Artisan
SFI – produkcja
pokazowa chleba
bezglutenowego,
KönigMaschinen
GmbH, Graz

Wyłącznym przedstawicielem firmy König na Polskę jest Cream Sp. z o. o. To właśnie od dystrybucji
urządzeń austriackiego producenta firma Cream rozpoczęła swoją karierę i ekspansję na polskim rynku.
Na stronie www.cream.pl można zapoznać się z urządzeniami firmy König dostępnymi w ofercie
Cream, a także z ciekawymi filmami przedstawiającymi pracę maszyn.
www.wcukierni.pl
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Polagra-Food

TAM
WARTO
BYĆ!

JUŻ ZA KILKA DNI ODBĘDZIE SIĘ
NAJWIĘKSZA SPOŻYWCZA IMPREZA
W POLSCE I CHOĆ SKIEROWANA
W DUŻEJ MIERZE DO SEKTORA MIĘSNEGO
I CHŁODNICZEGO, PIEKARZE, CUKIERNICY
I WŁAŚCICIELE KAWIARNI ZNAJDĄ NA NIEJ
WIELE ATRAKCJI DLA SIEBIE

P

oznańska Polagra-Food i Polagra-Tech to kilka różnych imprez, które zainauguruje jak co roku Święto Chleba – odbędzie się 10 września na Starym
Rynku w Poznaniu. Główne imprezy rozpoczną się
12 września (11 września targi Smaki Regionów).
W ramach targów Polagra-Tech odbędą się specjalistyczne
salony – Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Mięsnego,
Salon Urządzeń Chłodniczych, Klimatyzacyjnych i Grzewczych, Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego oraz Salon Dodatków do Żywności. Naszych Czytelników
na pewno zainteresują wydarzenia, które będą miały miejsce
w ramach równolegle odbywających się Międzynarodowych
Targów Wyrobów Spożywczych – Polagra-Food, Międzynarodowych Targów Gastronomii – Gastro Trendy, Międzynarodowych Targów Technologii Spożywczych – Polagra-Tech,
targów Opakowań dla Przemysłu Spożywczego – Pakfood
i targów Smaki Regionów
Imprezy te, jak piszą organizatorzy, tworzą najbardziej
kompleksową platformę biznesowo-marketingową dla wszystkich firm działających w branży spożywczej – począwszy od
technologii produkcji, przez gotowe wyroby, aż po pakowanie
i logistykę produktów spożywczych. Na obu imprezach w sumie swoją ofertę zaprezentuje ponad 500 wystawców.
Wrześniowa Polagra to zatrzęsienie pokazów, konferencji, konkursów, a przede wszystkim – produktów. Warto być
wszędzie, ale naszym Czytelnikom polecamy w szczególności
wydarzenia w pawilonie 6A, a wśród nich XVII Forum Rzemieślników Piekarstwa i Cukiernictwa, na którym piekarze
prezentować będą wypiek chleba dla diabetyków, galanterię
piekarską, wypiek chlebów weselnych czy przygotowywanie dekoracji z marcepana i karmelu. Na tym samym forum
13 września odbędzie się występ drużyny narodowej i jej przygotowania do Pucharu Świata w Piekarnictwie.
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Będzie można też podejrzeć profesjonalne techniki parzenia kawy, prezentacje palenia ziaren kawowych, mielenia
czy warsztaty szkoły barista. Obok nich odbędzie się kolejna, czwarta już Olimpiada Kawy. Bariści będą startować
w czterech dyscyplinach: Latte Art, Coffee in Good Spirits,
Cup Tasting oraz Espresso na czas. Imprezy organizują Apro
Trade oraz MTP. Warto także odwiedzić otwarte warsztaty kawowe SCAE zorganizowane przez SCEA właśnie.
W tym samym pawilonie odbędą się Warsztaty Kanapkowe
zorganizowane przez Canappka-KCI Gastronomy Sp. z o.o.
i MTP. Założeniem warsztatów jest pokazanie, jak w prosty
sposób można poszerzyć ofertę przez zorganizowanie w przestrzeni sklepu baru kanapkowego.
W pawilonie firmy 7 Pro-Design i MTP zaplanowały
warsztaty modnego ostatnio Food Designu. Uczestnicy
warsztatów dowiedzą się, jak projektować innowacyjne
produkty i usługi spożywcze, zapoznają się z teoretyczną
i praktyczną stroną procesu projektowego, od idei przez
projekt po jego realizację.
Wrażeń na pewno nie zabraknie i nie będzie można narzekać na nudę. Naszych Czytelników zapraszamy także na spotkanie z redakcją magazynu „W Piekarni, W Cukierni”, na
stoisko nr 27 w pawilonie 6A (stoisko firmy PRIMULATOR).
Będzie można porozmawiać nie tylko o branżowych tematach,
odpocząć i nabrać sił na odwiedzanie kolejnych imprez, które odbędą się w ramach wrześniowych targów Polagra-Food
i Polagra-Tech.


ODWIEDŹ KONIECZNIE:
stoisko nr 27 , pawilon 6A, 12-15 września 2011 r.
Szczegółowy plan targów na www.polagra-food.pl oraz www.polagra-tech.pl
www.wpiekarni.pl

CHLEBY ŚWIATA

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

z inicjatywy:

patroni medialni:
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Piekarz w Senacie

RP?

FOT. © 3DESC - FOTOLIA.COM
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Z KAZIMIERZEM CZEKAJEM,
KRAKOWSKIM PIEKARZEM
I RADNYM WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO,
KTÓRY W PAŹDZIERNIKOWYCH
WYBORACH KANDYDUJE DO SENATU,
ROZMAWIAŁ GRZEGORZ OLMA

Zdecydowałeś się na kandydowanie w wyborach parlamentarnych. Czym kusi Cię senat?
Osobowościami, które tam zapewne zasiądą w związku
z nową formułą głosowania. Po raz pierwszy będziemy wybierać senatorów w jednomandatowych okręgach wyborczych,
według klasycznej większościowej ordynacji. Wygra ten, kto
zdobędzie najwięcej głosów w swym okręgu wyborczym. Jestem więc przekonany, że to będzie ciekawy senat. Zupełnie
inna izba parlamentu niż dotychczas.

siebie nawzajem. Czarno widzę przyszłość naszej branży!
Nie będzie spektakularnych upadków i bankructw naszych
piekarni. My po prostu od lat się zmniejszamy, znikamy.
Produkujemy na poziomie 30-50 proc. mocy produkcyjnej,
zmniejszamy zatrudnienie, pracujemy sami przy tabulach
czy piecach! Rentowność zakładów piekarskich jest tak
dramatycznie niska, że spadliśmy w ocenie wiarygodności
banków na dno. Ale to jeszcze nie koniec procesu upadku
naszej branży! Z wielką przykrością to mówię.

Od wielu lat prowadzisz duży zakład piekarski, udzielasz się w samorządzie gospodarczym. Gospodarka to
jeden z filarów Twojego programu wyborczego. Na co
zwracasz w nim szczególną uwagę?
Ktoś kiedyś wymyślił mądre hasło wyborcze – Gospodarka głupcze! [prezydent USA Bill Clinton, przyp. red.]. I tym
zajmę się przede wszystkim. To tak ogromny zakres spraw,
że szkoda się rozpisywać. Mój 30-letni bagaż doświadczeń
jako pracodawcy niech wystarczy za wszelkie rekomendacje
i przedwyborcze deklaracje. Ja po prostu wiem, co nas wszystkich boli i gdzie są priorytety.

Czy obecność w senacie może pomóc w złagodzeniu tej
trudnej sytuacji?
Szczerze, to w niewielkim zakresie! Tu musi nastąpić zmiana pokoleniowa, ale też ze smutkiem stwierdzam: nasze dzieci
nie chcą, czemu się niestety nie dziwię, przejąć naszych firm.
To najlepiej świadczy o kondycji naszych zakładów. Po prostu
trzeźwo oceniają rzeczywistość. Musiałyby ponosić niewspółmierny do efektów wysiłek. To im się nie kalkuluje.

Jesteś jednym z niewielu rzeczników branży piekarskiej.
Nie boisz się formułować śmiałych, często kontrowersyjnych opinii, które firmujesz własnym nazwiskiem.
Z jakim według Ciebie problemem najwięcej trudności
mają polscy piekarze?
My piekarze mamy problem głównie z sobą! Proszę
rozejrzeć się dokoła. Pierwszy z brzegu – rynek nabiału
dogadał się? Walczą cenowo z sobą? No dobrze, to jest
stosunkowo niewielka liczba zakładów mleczarskich. No
to weźmy zakłady wędliniarsko-masarskie. Wyniszczają się wzajemnie? No nie! A my piekarze, szczególnie
w średnich i dużych aglomeracjach, co robimy? Niszczymy
WPC wrzesień 2011

Dlaczego, Twoim zdaniem, branża nie potrafi stworzyć
silnego lobby? Stowarzyszenie piekarzy z roku na rok
jest coraz słabsze, inicjatywa Ogólnopolskiego Porozumienia Piekarzy też nie wypaliła. Jak zbudować zawodową reprezentację z mocnym branżowym głosem?
Doprawdy nie wiem. A przekornie mówiąc, właściwie
to wiem! To niepopularne i niepoprawne co powiem, ale
niestety prawdziwe. W latach 80. i 90. XX w. było nam
po prostu za dobrze. Byliśmy wtedy przekonani, że tak jak
jest, będzie zawsze. Więcej, wielu z nas tkwi i tkwiło w
przekonaniu, że dwóch-trzech pracowników to gwarancja
mercedesa pod rezydencją i brak większych kłopotów. To
myślenie pozostało do dziś u tzw. działaczy, którzy są przekonani, jacy to oni są ważni! Tylko od lat pytam bezskutecznie: Panie i Panowie, pokażcie choć jedną rzecz, którą
www.wpiekarni.pl
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Kazimierz Czekaj ma 55 lat. W wyborach do Senatu RP kandyduje z ramienia Platformy Obywatelskiej w okręgu wyborczym nr 31 obejmującym powiaty krakowski, miechowski i olkuski.
Z wykształcenia jest prawnikiem. W 1983 r. zdał egzamin prokuratorski.
Od lat jest przedsiębiorcą, właścicielem piekarni w Zabierzowie. Z powołania samorządowiec – zamiłowanie do działalności społecznej przejął po ojcu, byłym radnym miasta
Krakowa. Zaczynał jako radny powiatu krakowskiego (1998-2002). Od 2002 r. jest radnym
Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Pracuje w trzech komisjach. Jest przewodniczącym komisji budżetu, finansów i mienia,
a także członkiem Komisji Rozwoju oraz komisji rewizyjnej.
Współorganizator krakowskiego Święta Chleba. Uczestniczył w zakładaniu Małopolskiej
Izby Produktów Regionalnych. Należy do Krajowej Izby Produktów Regionalnych. Zabiega o
certyfikaty rodzimych produktów regionalnych w Unii Europejskiej. Za swoją aktywną działalność został odznaczony wieloma tytułami. Fundacja Brata Alberta wyróżniła go tytułem
„Dobry jak chleb”, jest honorowym strażakiem OSP i tytularnym przyjacielem wielu stowarzyszeń charytatywnych i fundacji. Jego hobby to uprawa róż, podróże, kolejnictwo. Lubi
jeździć na rowerze. Najlepiej wypoczywa, wędkując.
skutecznie przeprowadziliście dla poprawy funkcjonowania branży piekarniczo-cukierniczej, choć jedną rzecz.
Krakowskie Święto Chleba, z którym wielu się kojarzysz, to doskonały przykład na to, że warto promować tradycyjne pieczywo. Ale festyny nie uzdrowią branży, nie zahamują spadkowego trendu w spożyciu chleba.
Jasne, że nie. Ale to promuje chleb! To ociepla nasz wizerunek. Jesteśmy tymi,
których wyroby codziennie goszczą w polskich domach. We Francji Święto Chleba to wielkie wydarzenie i każdorazowo prezydent Francji, wielki mąż stanu,
gości na nim cały dzień! Dlaczego tak jest? Bo nie zostałby ponownie wybrany.
A u nas, np. w Krakowie, tak szanujemy się wzajemnie, że sztandar cechu jest nieobecny na święcie. I tu wracamy do poprzedniego pytania o tzw. działaczy. Osąd
tego stanu rzeczy pozostawiam Czytelnikom.

Przyznaję, wiele.
To chyba nie muszę Ciebie i Czytelników przekonywać, że jeśli wyborca mi
zaufa i odda głos na mnie, to jeszcze w tym roku padnie z trybuny senatu pytanie do
szefostwa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o nieuczciwą konkurencję. Nie może wisieć billboard dowolnej sieci handlowej, który zachęca do kupna
pączka za 45 gr czy chleba za 75 gr! Gdyby ktokolwiek spróbował w Starej Europie to zrobić, zapłaciłby karę w wysokości 10 proc. przychodu. Obiecałem sobie,
że będzie to pierwszy temat, którym zajmę się po, oby wygranych, wyborach.
Trzymamy więc kciuki i życzymy powodzenia! 



>>> REKLAMA

W mijającej kadencji parlamentu dwóch posłów Platformy Obywatelskiej,
z którą jesteś związany, to piekarze z zawodu. Na Wiejskiej nie mówiło się
jednak o problemach tej grupy zawodowej. Czy jest szansa, że po wygraniu
wyborów staniesz się ambasadorem piekarzy w parlamencie?
Drogi redaktorze, ile lat się znamy?
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W PIEKARSKIM LABORATORIUM
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bohater

Cukierniczy

MASY, UBIJANIE BIAŁEK I ŚMIETANY TO TYLKO NIELICZNE ZADANIA, KTÓRYCH
WYKONANIE POWIERZONO WSPÓŁCZEŚNIE MASZYNOM – MIKSEROM I UBIJACZKOM
PLANETARNYM. CZY WYOBRAŻAMY SOBIE DZIŚ BEZ NICH ZAKŁAD CUKIERNICZY?

G

łówne zadania mikserów i ubijaczek
planetarnych to rozcieranie, wyrabianie
i ubijanie produktów spożywczych. Im
więcej dodatkowego wyposażenia, tym
więcej możliwości. Cechą charakterystyczną tych urządzeń jest to, że dzieża
(nazywana też kotłem lub misą) jest nieruchoma. Mieszadła lub inne narzędzia dostępne w wyposażeniu (np. haki, łopatki, rózgi) obracają się wokół własnej osi
oraz wokół krawędzi miski jak planety – stąd też drugi człon
nazwy, czyli planetarne. Dzięki takiemu obracaniu produkty
są bardzo dobrze wyrobione. Skraca się również czas potrzebny na połączenie składników. Miksery planetarne mają różne
pojemności i przydatne są przede wszystkim w zakładach
branży cukierniczej, gastronomicznej, czasami piekarniczej,
a nawet... kosmetycznej. Pierwsza ubijaczka planetarna została
wymyślona i opatentowana przez Pale Wodschowa założyciela
firmy A/S Wodschow & Co. ponad 95 lat temu. Obecnie ubijaczki te produkowane są pod marką BEAR-Varimixer.

MIKSER to ubijaczka?

Podana wyżej definicja nie różnicuje mikserów i ubijaczek – podaje jedynie ich zadania, które są takie same.
W branży funkcjonują jednak dwie nazwy. Dlaczego? Czym
różni się mikser od ubijaczki? Przede wszystkim wielkością. Ubijaczki mają większe rozmiary, a więc można dzięki
nim otrzymać więcej gotowego produktu. Czy coś jeszcze?
Zapytaliśmy Tomasza Szczecińskiego, specjalistę z firmy
MECH-MASZ. Tłumaczy: – W branży występują oba pojęcia. Dla większości użytkowników oraz dostawców oznaczają to samo. Mikser powinien charakteryzować się większą
prędkością obrotową narzędzi roboczych i dzięki temu nadaje się do przygotowywania mas wymagających większego
napowietrzenia, spulchnienia. Współczesne ubijaczki, np.
REGO oferowane przez naszą firmę (modele SM-2/3/4) mają
jednak tak duże prędkości obrotowe narzędzi roboczych,
że przewyższają parametrami typowe miksery, dzięki temu
są uniwersalne. Nie tworzyłbym więc podziału na miksery
i ubijaczki. Oba pojęcia opisują raczej te same maszyny.
Potwierdza to Arkadiusz Gałka z firmy Bagmasz, mówiąc:
– Ubijaczka i mikser to ta sama maszyna.
WPC wrzesień 2011

Ubijaczki BEAR-Varimixer w swojej
ofercie ma firma Hert; w asortymencie są
zarówno małe ubijaczki o poj. 5 l, jak i duże,
przemysłowe – do 200 l

DO CZEGO?

Ogólne zadania, przed jakimi staje ubijaczka, to przetwarzanie surowców o różnej fakturze, np. mąki, tłuszczów,
olejów, jaj, śmietany, mas cukierniczych itp. Ważne jest, że
przygotowane muszą one być szybko i dokładnie. Arkadiusz
Gałka mówi: – Ubijaczki wykorzystywane są głównie przy
pracy w cukierniach, zakładach gastronomicznych, rzadziej
w piekarniach. Tomasz Szczeciński dodaje: – Urządzenia te
wykorzystywane są w zakładach cukierniczych jako podstawowe maszyny mieszające. Tak mówią przedstawiciele firm,
ale najlepiej pytać u źródła. Marek Migurski, kierownik piekarni i cukierni Misztela z Tychów, opisuje zastosowanie ubijaczek w tym zakładzie: – Korzystamy z dwóch ubijaczek firmy Spomasz z 50-litrowymi kociołkami. Wykorzystujemy je
do prac przede wszystkim cukierniczych – ubijania śmietany,
www.wpiekarni.pl
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mas cukierniczych, ale także do prac piekarniczych – mieszania małych ilości ciasta, np. na chleb razowy. W tym wypadku miesiarki, które posiadamy, okazują się za duże. Bożena
Latawiec, technolog z Piekarni Mielnik ze Straszyna, dodaje:
– W naszej piekarni wytwarzamy przede wszystkim pieczywo i dlatego pracujemy na miesiarkach. Ubijaczki w zakładzie
piekarniczym, takim jak nasz, wykorzystywane są w niewielkim stopniu w porównaniu z zakładami typowo cukierniczymi. Przykładowe prace to: ubicie białek do bez czy zrobienie
ciasta parzonego.

TRUDNY wybór

Przed trudnym wyborem staje właściciel zakładu cukierniczego, który musi wybrać ubijaczkę. Można postawić na
sprawdzoną markę, można też szukać najniższej ceny lub zdać
się na opinię handlowców. Poprosiliśmy czterech przedstawicieli firm o scharakteryzowanie ich sprzętu. Łukasz Malinowski z firmy MASZ mówi: – Posiadamy bardzo szeroki asortyment ubijaczek oraz mikserów. W naszej ofercie znajdują się
zarówno najlepiej oceniane przez naszych klientów miksery
RM, jak i tańsze ubijaczki cukiernicze produkcji chińskiej.
Posiadamy ponadto miksery planetarne produkcji włoskiej.
Każdy klient ma możliwość indywidualnego doboru produktu w zależności od wielkości produkcji, dostępnych środków
finansowych, ergonomii oraz zaawansowania technologicznego. Piotr Kulik z firmy HERT, sprzedającej ubijaczki BEAR-Varimixer, mówi: – Ubijaczki BEAR od lat 50. XX w. mają

Szeroką paletę ubijaczek oferuje także
firma MASZ – od mikserów RM
po tańsze ubijaczki cukiernicze
produkcji chińskiej

Ubijaczki REGO oferowane
przez Mech-Masz są wytrzymałe,
ale nie należą do najtańszych

>>>

>>> REKLAMA

www.wcukierni.pl
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talerzowy system napędu – ceniony zwłaszcza przez polskich
cukierników i piekarzy. System ten pozwala na dużo większe
obciążenia maszyny w trakcie produkcji. Poza tradycyjnymi
ubijaczkami z talerzowym napędem silnika (30-200 l) proponujemy m.in. wersję ERGO z nowoczesnym, komputerowym
sterowaniem. Arkadiusz Gałka z firmy Bagmasz wymienia
podstawowe cechy sprzętu tej firmy: – Co charakteryzuje nasze urządzenia? Konkurencyjna cena, prosta konstrukcja, bardzo mała awaryjność, cicha praca i prosta obsługa. Z kolei
Tomasz Szczeciński z MECH-MASZ przekonuje: – Ubijaczki firmy REGO oferowane przez MECH-MASZ
są uznawane przez prawie wszystkich cukierników
w Polsce i Europie za najlepsze maszyny tego typu.
Odznaczają się wytrzymałością, bardzo cichą pracą,
łatwą obsługą (chociażby wyciąganie kotła bez zmiany narzędzi roboczych). Ubijaczki REGO pracujące
w niektórych zakładach to maszyny 50-, 60-letnie
i dalej bezawaryjne.

Bagmasz oferuje różne rodzaje i pojemności ubijaczek.
Ich ceny zaczynają się od 1,8 tys. zł

NA MIARĘ

Jakie pojemności ubijaczek dostępne są na rynku? Większość firm oferuje maszyny od najmniejszych pojemności
– 10-12 l, poprzez wielkości średnie i najczęściej kupowane, ok. 50-60 l, aż do naprawdę dużych o pojemności 200 l
(np. MECH-MASZ, BEAR-Varimixer). Arkadiusz Gałka tłumaczy: – Ubijaczki o małej pojemności, tj. 10 i 20 l, to maszyny stołowe, a ubijaczki o pojemnościach 30, 40, 50, 60,
80 l to urządzenia stacjonarne. Które nadają się do małego
zakładu? Przeważnie są to miksery od 10 do 30 l pojemności. Piotr Kulik proponuje także zestaw połówkowy 30/15 l.
Średnia cukiernia powinna być zadowolona z pojemności od
30 do 60 l. Duzi wytwórcy powinni zaopatrzyć się w ubijaczki o pojemności od ok. 60-80 do nawet 140-, 160-, 200-litrowych. Łukasz Malinowski zwraca uwagę na to, że: – Przy
wyborze urządzenia ważne jest, by dopasować je nie tylko do
bieżącej produkcji, ale i zaplanować przyszłe jego wykorzystanie. Bardzo często zdarza się, że nasi odbiory odnotowują
sezonowy wzrost sprzedaży, przez co zbyt małe urządzenia
stają się pewnym ograniczeniem.

MULTIFUNKCYJNIE

Producenci prześcigają się w ofertach, dodają kolejne
elementy, które sprawiają, że maszyna ma coraz więcej
funkcji. Standardem w zestawie są: rózga do mieszania lub
ubijania, hak spiralny, mieszadło (łopatka). Elementy te
wliczone są przeważnie w cenę ubijaczki. Dodatkowo można dokupić (w zależności od producenta) np. – mieszadło
krzyżowe, rózgę do miksowania, zgarniacz, inne wielkości
kotła, wózek podnoszący kocioł, wywrotnicę do kotłów
(MECH-MASZ); przystawki np. do mielenia mięsa, maku,
cięcia w kostkę przydatne także w gastronomii (MASZ);
standardowy zestaw (mieszadło, rózga i hak), różne wielkości kotła (Bagmasz); dzieżę z napowietrzaniem oddolnym (do śmietany), specjalną rózgę do śmietany (nowa
konstrukcja), zgarniak, napowietrzacz mąki, wózek do
dzieży, maszynkę do mięsa, szatkownicę do warzyw i sera
(HERT, ubijaczki BEAR-Varimixer).
Dodatkową opcją, o którą warto pytać sprzedawców, jest
redukcja na inne dzieże, która pozwala wykorzystywać maWPC wrzesień 2011

szynę po zmianie kotła na mniejszy lub nawet na większy,
co w rezultacie daje nam maszynę uniwersalną do różnych
ilości mas.

BEZCENNE?

Ubijaczki nie należą do najtańszych urządzeń, jednak trzeba pamiętać, że są bardzo trwałe. Tomasz Szczeciński nie
ukrywa: – Ubijaczki REGO nie charakteryzują się niskimi
cenami, śmiem twierdzić, że są najdroższe na rynku. Jednak
klient doskonale wie, co kupuje. Cena tej maszyny w porównaniu z czasem, przez jaki później pracuje, broni się sama. Podobnie wypowiada się Piotr Kulik z firmy HERT: – BEAR-Varimixer to ubijaczki z tzw. górnej półki jakościowej, co za tym
idzie, ich cena jest również relatywnie wyższa niż innych, np.
włoskich. Niemniej można je kupić w zakresie cenowym od 1
tys. do 30 tys. euro (pojemności od 5 do 200 l). Przykładowo
ubijaczkę 60-litrową można kupić już od 7 tys. euro. Arkadiusz Gałka z firmy Bagmasz mówi z przekonaniem: – Nasze
ceny są bezkonkurencyjne. W internecie ceny najmniejszych
ubijaczek Bagmasz zaczynają się od ok. 1,8 tys. zł. Łukasz
Malinowski podaje jako jedyny konkrety: – Cena zależy od
wielkości ubijaczki. Przykładowo dla pojemności 20 l ceny
wahają się od 2,9 tys. zł do 4,4 tys. zł netto. Dla pojemności 30
l jest to kwota od 4,9 tys. zł do 7,2 tys. zł netto.

BEZ PLANET, ale pod kątem

Oprócz ubijaczek planetarnych można na rynku znaleźć
ofertę ubijaczek kątowych, np. REGO modele z serii S oraz
SM. Są to maszyny pracujące w inny sposób niż zwykłe ubijaczki planetarne. Mają inny system mieszania oraz system
przełączania w tryby pracy mieszania lub ubijania. Tomasz
Szczeciński z MECH-MASZ przekonuje: – Kto miał taką maszynę, nigdy jej nie odda. Profesjonalne cukiernie mają najczęściej ubijaczkę planetarną oraz ubijaczkę kątową, ponieważ
to, co potrafi zrobić z niektórymi masami ubijaczka kątowa,
jest nieosiągalne przy pracy z ubijaczką planetarną.

www.wpiekarni.pl
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Luźne
ciasta
prosto do foremek?
UROZMAICENIE ASORTYMENTU I NATURALNE PRZEDŁUŻENIE ŚWIEŻOŚCI
PIECZYWA PRZY RÓWNOCZESNEJ POPRAWIE JEGO SMAKU TO OBECNIE
PODSTAWOWE CELE PIEKARZY. JAK JE OSIĄGNĄĆ, MAJĄC NA UWADZE
KONIECZNOŚĆ OBNIŻENIA KOSZTÓW PRODUKCJI? PODPOWIADAMY, CO WARTO
ZROBIĆ W TYM KIERUNKU, ELIMINUJĄC PRZY OKAZJI KOSZTOWNĄ PRACĘ RĘCZNĄ

J

ednym ze sposobów na urozmaicenie asortymentu i poprawę smaku chleba jest prowadzenie produkcji na bazie ciast żytnich i luźnych
o dużej wydajności. A stąd już tylko krok do
chleba foremkowego, który, stanowiąc istotne uzupełnienie bogatego asortymentu pieczywa, coraz bardziej zyskuje na znaczeniu
w polskich piekarniach. Mechaniczne dzielenie bardzo luźnych ciast w typowych dzielarkach z zachowaniem wymogów
technologicznych jest jednak bardzo utrudnione lub praktycznie niemożliwe.
Właśnie dlatego firma Gostol, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku i przy mocnej inspiracji ze strony firmy Italmarco, skonstruowała i oddała do dyspozycji polskim piekarzom dzielarkę Kras Kaseta Integral z funkcją wykładania
kęsów żytnich i luźnych bezpośrednio do foremek. W praktyce

1045-2000 szt./godz.
– taka jest wydajność
dzielarki KRAS KASETA,
a 200-1000 g
– to zakres podziałów
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oznacza to eliminację kosztownej i nieprzewidywalnej pracy
ręcznej. Maszyna została fabrycznie przystosowana do podziału ciast trudnych w obróbce mechanicznej. To najbardziej
uniwersalna dzielarka na rynku.

NOWE rozwiązania

Kras Kaseta Integral to wagodzielarka objętościowa dwutłokowa o bardzo solidnej konstrukcji, dostosowana do podziału większości stosowanych w piekarniach ciast, w szczególności ciast żytnich i luźnych. Na uwagę zasługuje wyjątkowe
rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające wykorzystywanie
wymiennych modułowych transporterów. O korzyściach płynących z posługiwania się nimi mówi Marek Klichowski, Prezes Zarządu firmy Italmarco, która jako jedyna zaprezentowała tę dzielarkę na tegorocznych targach Bakepol w Kielcach.
– Dzięki wymiennym modułowym transporterom możliwa
jest praca nie tylko w linii do chleba, czyli z klasycznym transporterem, ale dodatkowo istnieje możliwość pracy z foremkami i automatycznego nakładania do nich kęsów przy użyciu
transportera specjalnie przystosowanego do tej funkcji, mającego odpowiednie regulacje. To intrygujące i zupełnie wyjątkowe, że funkcja ta nie ogranicza w żaden sposób możliwości
pracy dzielarki w linii do chleba.

SZEROKIE SPEKTRUM możliwości

Od zwykłych dzielarek dostępnych na rynku Kras Kaseta
Integral odróżnia się możliwością pracy z wieloma rodzajami
ciast, w szczególności z tymi o wysokiej zawartości mąki żytniej i wydajności dochodzącej nawet do TA190. To jedna z jej
podstawowych zalet.
Warto także zwrócić uwagę na fakt, że w dzielarce zamontowano system pneumatycznego, sprzężonego z PLC pozycjonowania foremek, co jest zdecydowanie najpewniejszym rozwiązaniem, stosowanym i sprawdzonym zresztą przez firmę
Gostol w jej liniach przemysłowych. Zastosowane regulacje
umożliwiają przystosowanie dzielarki do foremek o różnych
gabarytach, połączonych w zestawy od dwóch do nawet sześciu sztuk. Standardowy zakres regulacji jest naprawdę szerowww.wpiekarni.pl
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ki, a dodatkowo – na życzenie – firma Gostol może wykonać
wersję „na miarę”, dostosowaną do foremek nietypowych.
Warto wspomnieć o możliwości blokowania jednego tłoka
w celu napełniania zestawów form o liczbie nieparzystej – daje
ona swobodę i pozwala na rozszerzenie gamy stosowanych foremek, a co za tym idzie – całego asortymentu produkcji.

SKUTECZNA praca

Jak skutecznie wykorzystać możliwości dzielarki Kras Kaseta Integral? Przede wszystkim zastosować ją jako element
linii do chleba. W ten sposób ta sama dzielarka upora się
z produkcją tradycyjnej baltony, jak i tzw. foremki.
Jako że praca z ciastami luźnymi i żytnimi jest bardziej
wymagająca, dzielarka Kras wyposażona została w lej ze stali
nierdzewnej, dodatkowo teﬂonowany, a także – na życzenie
– olejony. Sposób, w jaki zostanie wykonane olejenie – ręczny
bądź automatyczny – pozostaje w gestii użytkownika. Pojemność leja dobierana jest do warunków produkcyjnych, innymi
słowy przystosowana jest do wrzucania ciasta ręcznego lub
z wykorzystaniem wywrotnicy do dzież.
Zalet związanych z użytkowaniem dzielarki Kras Kaseta
Integral jest jednak więcej. Część z nich wymienia Marek Klichowski z Italmarco. – Łatwość obsługi i gwarancja precyzji
podziału z funkcją korekty wagi znacznie poprawiają walory
użytkowe maszyny. Swoją wartość i przewagę na tym polu pokazuje zastosowany w dzielarce panel kontrolny Touch Screen
z PLC Siemens. To dzięki niemu oraz wyposażeniu dzielarki
w serwomotor możliwa jest automatyczna zmiana ustawień
maszyny i dopasowanie wagi kęsów do wybranej receptury
(bez konieczności zapamiętywania ustawień i uciążliwego
użycia pokręteł). W uzyskiwaniu precyzji pomaga voluminator kontrolujący ilość przeznaczonego do podziału ciasta.
Z punktu widzenia użytkownika bardzo ważną rolę odgrywa
również kompensator ciśnienia, stosowany w komorze podziału, który zapewnia delikatną obróbkę. Eliminuje on ryzyko nadmiernego ściskania ciasta podczas procesu podziału.

P JAK PEWNOŚĆ działania

Opisując dzielarkę Kras Kaseta Integral, nie można nie
wspomnieć o zaletach wynikających z przyjętych rozwiązań
konstrukcyjnych, a mających bezpośredni wpływ na bezawaryjną i skuteczną pracę. Przykładowo firma Gostol zastosowała do napędu dzielarki wysokiej jakości, bezobsługowy
motoreduktor z automatycznym smarowaniem, w przeciwieństwie do innych producentów, stosujących tańsze przekładnie
łańcuchowe, które są awaryjne i nietrwałe. Po skończonej pracy operator może zatrzymać dzielarkę w pozycji „do czyszczenia”, dzięki czemu wykonanie czynności obsługowych jest
szybkie i proste. Usprawnia je obrotowa konstrukcja leja, która

Nie do przecenienia jest fakt, że dzięki dzielarce Kras Kaseta nareszcie można
zapomnieć o ręcznym wkładaniu (wlewaniu) porcji
ciasta do foremek i ich każdorazowym ważeniu

umożliwia pełny dostęp do komory. To wszystko zachęca pracowników do regularnego czyszczenia maszyny. Co jeszcze?
Z pewnością warto podkreślić, że komora ważąca wykonana
jest w technologii Ni-resist, a zastosowane panele wykonane
są ze stali nierdzewnej Inox.
Dzielarkę wyposażono w moduł standardowego transportera do pracy w linii do chleba oraz w stosowany zamiennie
moduł transportera do foremek. Każdy z nich na życzenie
może zostać opcjonalnie przedłużony.

INNOWACYJNA oferta

Zastosowanie dzielarki Kras Kaseta Integral to bez wątpienia skuteczna metoda, by z jednej strony osiągnąć zamierzone
efekty technologiczne, a z drugiej – nie nadwyrężyć zanadto
portfela, dzięki znacznemu ograniczeniu kosztów związanych
z pracą ręczną. Potwierdzenia atrakcyjności oferty nie trzeba
było długo szukać – w kwietniu tego roku firma Italmarco zaprezentowała dzielarkę na targach Bakepol w Kielcach; maszyna cieszyła się dużą popularnością wśród piekarzy. Pierwsi
zainteresowani zdążyli już zakupić dzielarki do pracy z foremkami, a decydujące przy podejmowaniu decyzji okazały się
próby i prezentacje technologiczne przeprowadzone w siedzibie firmy Italmarco w Skawinie.
Obserwując pracę dzielarki Kras Kaseta Integral, z łatwością można dostrzec jej walory użytkowe i ekonomiczną stronę decyzji o jej zakupie.
To naprawdę działa... i oszczędza!


PANEL DOTYKOWY PLC
W dzielarce Kras Kaseta zastosowano panel kontrolny Touch
Screen z PLC Siemens. Między innymi dzięki niemu możliwa jest
automatyczna zmiana ustawień maszyny i dopasowanie wagi
kęsów do wybranej receptury.
Zalety: polski interfejs • intuicyjna obsługa • SERWOMOTOR
Programowane receptury: waga kęsów • wydajność dzielarki
• ilość ciasta do podziału
www.wcukierni.pl
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Stalowy design
– praktyczny design

MEBLE ZE STALI KWASOODPORNEJ SĄ W KAŻDYM ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM
– USPRAWNIAJĄ PRACĘ I ZAPEWNIAJĄ HIGIENĘ, TAK WAŻNĄ PRZY PRODUKCJI
ŻYWNOŚCI

M
BARTOSZ MALICKI

eble ze stali kwasoodpornej czy
nierdzewnej? Te dwa określenia
dotyczą jednego rodzaju produktów wytworzonych ze stali kwasoodpornej, a więc jednocześnie
nierdzewnej (stal nierdzewna jest
gatunkiem stali kwasoodpornych).
Z tego odpornego materiału produkuje się dziś już niemal
każdy mebel czy urządzenie sanitarne, które są niezbędne
WPC wrzesień 2011

w zakładzie produkcyjnym – regały, umywalki kolanowe, zlewy, stoły itp.

ODPORNY materiał

Stal kwasoodporna i nierdzewna – te określenia stosowane są w odniesieniu do stali odpornej na działania czynników
zewnętrznych, czyli w przypadku zakładów cukierniczych lub
piekarskich – odpornej m.in. na działanie wilgoci, ciepła, kwasów zawartych w żywności itp.
Stal nierdzewna (nazywana też INOX od francuskiego słowa
inoxydable, oznaczającego „nieutleniający”) to grupa stali odwww.wpiekarni.pl
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pornych na korozję ze strony np.: czynników atmosferycznych
(korozja gazowa), rozcieńczonych kwasów, roztworów alkalicznych (korozja w cieczach). Nierdzewność uzyskuje się poprzez
wprowadzenie do stali odpowiednich dodatków stopowych, np.
w stali chromowej nierdzewnej jest to chrom. Wyróżnia się cztery główne rodzaje stali nierdzewnych: stal austenityczna, stal
ferrytyczna, stal martenzytyczna, stal ferrytyczno-austenityczna duplex. Według normy EN 10088 stal austenityczna dzieli
się na gatunki: 1.4301, 1.4305, 1.4306, 1.4307, 1.4310, 1.4401,
1.4435, 1.4436, 1.4438, 1.4439, 1.4529, 1.4539, 1.4541, 1.4547,
1.4550, 1.4571. Stal ferrytyczna dzieli się na gatunki: 1.4000,
1.4003, 1.4016, 1.4510. Stal martenzytyczna dzieli się na gatunki: 1.4006, 1.4021, 1.4028, 1.4031, 1.4034, 1.4057, 1.4122. Stal
ferrytyczno-austenityczna dzieli się na gatunki: 1.4362, 1.4410,
1.4460, 1.4462.
Z kolei stal kwasoodporna, tzw. kwasówka, to – podobnie
jak nierdzewna – stal odporna na działanie kwasów o mniejszej mocy od kwasy siarkowego VI, którą uzyskuje się dzięki dodatkowi metali uszlachetniających: chromu (7-20 proc.)
oraz niklu (8-14 proc.) i innych dodatków stopowych, takich
jak mangan, molibden, miedź czy tytan.
Stal kwasoodporna po polerowaniu jest gładka i łatwa
w utrzymaniu czystości i dezynfekcji. Jest także trwała.
Najpopularniejsza jest stal z dużą zawartościa chromu – 18
proc. Tuż po niej na skali popularności plasuje się droższa,
ale bardziej wytrzymała stal chromo-niklowa, zawierająca 18
proc. chromu i 8-10 proc. niklu. Stale o większej odporności,
>>> REKLAMA
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RODZAJE STALI NIERDZEWNYCH
AISI 304 – najpopularniejszy materiał nierdzewny (tzw. nierdzewka), o dobrej odporności na korozję w różnych mediach, dobrze
spawalny.
AISI 321 – podobny do AISI 304, ale z dodatkiem tytanu. Wykazuje
dużą odporność na korozję międzykrystaliczną. Może być stosowany w zakresie temperatur od 450-800°C.
AISI 316, 316L, 316 Ti to najpopularniejsze materiały kwasoodporne
(to jest właśnie kwasówka), o podwyższonej odporności na korozję
w środowiskach agresywnych. Mogą być stosowane w temp. 300-400°C.
z dodatkiem tytanu czy molibdenu, stosuje się np. w kotłach
warzelnych (do budowy ścianek kotłów), do produkcji patelni
i tygli czy innych elementów wyposażenia wykorzystywanych
w bardzo trudnych warunkach lub w wysokich temperaturach.

HIGIENA i wygoda

Wyposażenie ze stali kwasoodpornej pozwala przede
wszystkim na higieniczną i wygodną pracę, zgodną z wymogami BHP i HACCP-em. – Stal nierdzewna, jak sama nazwa wskazuje, jest odporna na rdzewienie, estetyczna, łatwa
w czyszczeniu i przez długi okres zachowuje swoje parametry. Meble z tego rodzaju materiału mogą wytrzymać 7-10 lat
– mówi Jarosław Slota z firmy Ascobloc.

>>>
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Rynkowa oferta wyposażenia ze stali nierdzewnej jest bardzo bogata. Na zdj. asortyment ze stali nierdzewnej dostępny w ofercie firmy MAGOREX

Meble ze stali nierdzewnej są bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne. Wyposażenie emaliowane może się
obtłuc, z tworzywa sztucznego – połamać lub popękać
w trakcie przemieszczania czy czyszczenia pomieszczeń produkcyjnych. Uszkodzone wyposażenie przestaje być bezpieczne. Ponadto drobinki emalii czy tworzywa mogą dostać się
do półproduktów, co zdecydowanie zagraża bezpieczeństwu
żywności.

OD KRATKI ściekowej po szafę

W zakładach cukierniczych i piekarskich ze stali kwasoodpornej może być wykonany każdy mebel – od umywalki,
przez zlew, kratkę ściekową po szai i regały.
Niezbędne są stoły ze stali nierdzewnej (jezdne bądź
z regulowaną stopką, która ułatwia ustabilizowanie stołu na
podłożu), wyposażone w blaty ze stali, blaty drewniane, marmurowe lub granitowe. – Przy blatach marmurowych trzeba
pamiętać, że marmur nie jest odporny na kwasy. Do produkcji
czekoladziarskiej i cukierniczej najlepsze są blaty granitowe
z uwagi na fakt, że nie nagrzewają się tak jak blaty ze stali.
Z kolei do piekarskiej – drewniane, które utrzymują stałą temperaturę, a ponadto ich faktura nie pozwala, by ciasto ślizgało
się po stole, co utrudnia pracę – wymienia zalety blatów Jarosław Słota.
W wyposażeniu zakładu produkcyjnego nie powinno też
zabraknąć umywalek, a właściwie stacji higienicznych wyposażonych w pojemniki (dystrybutory) na mydło, środek dezynfekujący etc. Dla zachowania większej higieny konstruuje
się umywalki tzw. kolanowe – uruchamiane kolanem.
Zlewy także powinny być skonstruowane ze stali kwasoodpornej. Z dużymi komorami, najlepiej wyoblone, co
pozwala na zachowanie higieny – takie zlewy o wiele łatwiej się czyści.
Warto też zamontować w zakładzie rynienki i kratki ściekowe ze stali nierdzewnej, a w wilgotnych pomieszczeniach
regały i szai z tego wytrzymałego materiału. W ofercie firm
można znaleźć szai z półkami na tace, z szuﬂadami czy
z innym przydatnym w zakładzie wyposażeniem. Z „nierdzewki” produkuje się nawet okapy, półki i kosze na śmieci
– wszystko to, co powinno być trwałe, higieniczne i estetyczne.
WPC wrzesień 2011

KOMPLETUJEMY wyposażenie

Specjaliści są zgodni, że każdy zakład inaczej będzie projektował swoje wnętrza, liczbę stanowisk pracy, kształt mebli, ale jedno jest pewne – muszą być skonstruowane tak, by
pozwalały zachować maksymalną higienę. – Przede wszystkim meble ze stali nierdzewnej powinny być zaprojektowane
zgodnie ze specyfiką stanowiska pracy. Szczególną uwagę
należy zwrócić na solidność wykonania – czy nie mają zakamarków, źle dopasowanych listw, szczelin, do których mogą
dostać się resztki produktów – doradza Jarosław Słota i dodaje: – Dla przykładu, nasze meble zakończone są z przodu
kapinosem, specjalnym podgięciem zapobiegającym podciekaniu brudu.
Dobrze jest, gdy meble wyposażone są w osłonę przy ścianie i koła z blokadą, które ułatwiają przemieszczanie mebla
podczas np. codziennego czyszczenia pomieszczeń i wyposażenia. Pod uwagę warto wziąć też rozwiązania umożliwiające w późniejszym czasie rozbudowę danego stanowiska
o kolejny mebel, np. gdy zwiększy się wydajność produkcji
lub trzeba będzie stworzyć dodatkowe stanowisko do produkcji specjalistycznej. W blatach stołów roboczych istotna jest
grubość blachy – im grubsza, tym bardziej odporna na uginanie się, a we wszystkich meblach mających styczność z podłogą... uziemienie.
Wymienione zalety mebli ze stali kwasoodpornej to tylko
niektóre, jakie oferują producenci. Praktycznie każdy z nich
ma asa w rękawie – rozwiązania sprawiające, że meble są jeszcze bardziej funkcjonalne. Ważne, by ich zakup dokładnie zaplanować i przeanalizować rynkową ofertę pod kątem potrzeb
i finansowych możliwości.


STAL NIERDZEWNA 1.4301
Stal 1.4301 to najpopularniejszy materiał do produkcji mebli. Jest odporna na działanie korozji atmosferycznej, wód naturalnych i wody
morskiej, roztworów alkaicznych, wszystkich produktów żywnościowych, wrzącego kwasu mlekowego i gorącego kwasu szczawiowego,
roztworów soli, częściowo kwasów nieorganicznych i organicznych.
www.wpiekarni.pl
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NA CZTERECH KOŁACH



www.wcukierni.pl
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MONSUN
technika z właściwym klimatem
RYNEK PIEKARSKI I CUKIERNICZY ZMIENIA SIĘ BARDZO DYNAMICZNIE. KIEDYŚ
ROZRÓŻNIANO PIEKARZY ORAZ CUKIERNIKÓW-CIASTKARZY. TERAZ TEN PODZIAŁ
ZATARŁ SIĘ – WIELU PIEKARZY STAJE SIĘ RÓWNOCZEŚNIE CUKIERNIKAMI. WIELU
CUKIERNIKÓW ZACZYNA WYPIEKAĆ RÓWNIEŻ CHLEB I BUŁKI

Z

miany na rynku katalizuje między innymi silna obecność dyskontów, które mają
tzw. własny odpiek mrożonego pieczywa w technologii bake off. Ma to wpływ
na strukturę piekarni w Polsce. Według
różnych szacunków w tym roku zostanie
zamkniętych ok. 400-500, z reguły niewielkich i działających na granicy opłacalności zakładów piekarskich czy cukierni.

NA ZDROWIE

Z roku na rok Polacy konsumują mniej pieczywa, spadek
spożycia wynosi ok. 2-3 kg rocznie. Chleb nie stanowi już tak
istotnego elementu codziennego menu, ponieważ dostępnych
jest wiele, nazwijmy je – „zastępników”.
Jednak trzeba pamiętać, że nic nie zastąpi naturalnie prowadzonego wypieku. To szansa dla rzetelnego rzemiosła. Naturalne zakwasy, mąki grubo mielone, błonnik, orkisz, pełne ziarno
– to pojęcia kluczowe dla dzisiejszego rzemiosła. Pieczywo prowadzone naturalnie nie będzie tańsze od pieczywa mrożonego
w technologii bake off. Wielu piekarzy z krwi i kości stara się
utrzymać, a nawet polepszyć swoje produkty, dbając o właściwe
procesy technologiczne i jakość oferowanego pieczywa.

KONTROLA sprzyja ciastom

Rynek piekarski się polaryzuje. Średnie przedsiębiorstwa
najczęściej zwiększają swój potencjał rynkowy, inwestując w
technologie. Taka kolej rzeczy to następstwo postępu technicznego, konkurencji oraz przepisów bhp i standardów HACCP.
Jedną z najważniejszych zmian wymuszonych przez rynek jest inny sposób prowadzenia ciasta. Istotnym czynnikiem przy
rozroście ciast prowadzonych naturalnie
jest dokładna kontrola takich parametrów, jak: temperatura, wilgotność powietrza i czas. Wykorzystując te parametry, można prowadzić rozrost ciast na
różne sposoby:
1. Klasyczny rozrost ciasta oparty
na temperaturze i wilgotności panującej w piekarni. Można go
wspomóc wszelkiego rodzaju
garowniami.
WPC wrzesień 2011

2.

Wydłużony rozrost ciasta, bazujący na automatach garowniczych i wspomagających garowanie oraz przerywających garowanie (dzięki możliwości schłodzenia ciasta).
3. Przygotowanie i sposób transportu surowego ciasta do
sklepowych punktów wypieku to również kolejny czynnik wpływający na jakość późniejszego wypieku.
4. Sposób wypieku oraz odpowiednie urządzenia do wypieku w sklepach.
W dziedzinie komór rozrostowych i techniki chłodniczej
DEBAG oferuje rozwiązania jedyne w swoim rodzaju. Analogicznie do stosowania systemu MONSUN w technice piekarskiej przynoszą szereg korzyści, np. podwyższenie jakości
produktu i zmniejszenie kosztów. Można powiedzieć, że w garowniach, automatach garowniczych, w urządzeniach chłodniczych czy zamrażarkach szokowych specjalne rozwiązania
proponowane przez DEBAG dbają o niepowtarzalną jakość
produktów.

RÓWNOMIERNY nawiew

Zaprojektowany przez DEBAG specjalny system nawiewu
troszczy się o równomierne rozdzielenie powietrza w garowni
i niweluje różnice temperatury i wilgotności do ok. 1 proc.
Dzięki temu parametry te korzystnie wpływają na jakość rozrostu ciasta, a w konsekwencji na jakość wypieku. Pomocne są
również prosta obsługa z zewnątrz oraz izolacja PUR 75 mm,
dająca stabilne warunki rozrostu.
Wszystkie turbiny wentylatorów wyposażone są w regulację liczby obrotów, a zewnętrzna wytwornica pary, w przeciwieństwie do rozwiązań takich jak umieszczanie wytwornicy
w garowni, to większa higiena i precyzja sterowania wilgotnością.
Komory rozrostu MONSUN wykonane są modułowo z izolacją PUR
75-100 mm, bez podłogi, pod wózki,
mają samozamykające się drzwi oraz
system nadmuchu i cyrkulacji MONSUN, mają odbojnice wewnątrz i na
zewnątrz komory.

Agregaty chłodnicze
stosowane przez DEBAG
www.wpiekarni.pl
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Odbojnice wewnątrz komór

POMYSŁY mile widziane

Dzięki wielowariantowości automatów garowniczych
możliwe jest wdrażanie każdego pomysłu na świeżość
w jakości DEBAG. Kombinowane urządzenia schładzają, zamrażają, przetrzymują rozmrażają, podgarowują,
aż w końcu przygotowują, ciasto gotowe do wypieku – na
poranny pierwszy załadunek. Warto dodać, że w ciągu pracowitego dnia wypiekowego urządzenie może służyć jako
garownia. Oczywiście automaty mogą być wykorzystane
również do przechowywania mrożonych produktów (to
funkcja przydatna, szczególnie gdy w zakładzie zaczyna
brakować miejsca).
Programowanie urządzeń jest bardzo proste – wykorzystuje się do tego celu ekran dotykowy. Sterowanie komputerowe
z 20 programami oferuje dużą elastyczność i pewność obsługi. Automaty garownicze DEBAG budowane są modułowo
z zastosowaniem izolacyjnej pianki PUR
75 mm, podłoga również jest izolowana
z rozłożeniem ciężaru w formie higienicznej wanienki. Urządzenia mają samozamykające drzwi oraz system nadmuchu
i cyrkulacji MONSUN, mają też z odbojnice wewnątrz i na zewnątrz komory.

MOBILNE schładzanie

Obok energooszczędnych schładzarko-zamrażarek szokowych firma DEBAG
oferuje równoległe rozwiązanie o nazwie
JET BOX. To mobilna stacja do szybkiego schładzania, którą umieszcza się
w komorze mroźniczej. Z gotowym ciastem poukładanym w stos na tacach, tzw.
kippdiele, podjeżdża się pod urządzenie
JET BOX. Wykorzystując istniejący wewnątrz komory chłód, JET BOX zasysa powietrze poprzez szczeliny tac ustawionych
w kolumnę, powodując szybkie i jednolite
schładzanie produktu. Proces schładzania
trwa 6-12 min, do momentu osiągnięcia
żądanej temperatury środka ciasta.
W konstrukcji tej za schłodzenie odpowiada tylko jeden specjalny wentylator,
www.wcukierni.pl

Panel sterowania automatu garowniczego GUV

KIPPDIELE
Tace stosowane w DEBAG JET BOX. Wykonane są z polietylenu, mają
izolowane podwójne ścianki o wys. ok. 50 mm z systemem szczelin,
a oprócz tego wyposażone są w perforowany spód.
który zapewnia jednolite schładzanie produktu. Dodatkową
zaletą systemu DEBAG jest oszczędność energii (jeden wentylator zamiast z reguły trzech).
Niewielkie gabaryty pozwalają na zastosowanie JET BOX-a nawet w zupełnie małych komorach mroźniczych. Nie wymaga ono żadnych dodatkowych stacji dokujących czy miejsca do ustawienia.
JET BOX przystosowany jest do standardowych tac (PE-kippdiele) o wymiarach 40x60 cm, jak
również 58x78 cm, bez konieczności używania specjalnego adaptera. Urządzenie
wyposażone jest też w sondę temperatury
ciasta oraz w zewnętrzny panel sterowania.
Sterowanie JET BOX-em jest bardzo proste i bazuje na regulacji czasu
schładzania oraz temperatury. Unikalny
i energooszczędny system JET BOX firmy
DEBAG wymaga do podłączenia jedynie
gniazda zasilającego wewnątrz komory
chłodniczej lub mroźniczej.
JET BOX świetnie nadaje się do szybkiego i precyzyjnego schładzania surowego ciasta. Kombinacja JET BOX-a
oraz komory chłodniczej lub mroźniczej
to doskonałe i niedrogie rozwiązanie,
pozwalające na poszerzenie możliwości
prowadzenia ciasta. Może często zastąpić
schładzarko-zamrażarkę szokową. Schłodzone ciasto można przeznaczyć do transportu do wypieku w filiach lub do dalszego magazynowania.


JET BOX – mobilna stacja do szybkiego schładzania

www.debag.pl
WPC wrzesień 2011
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DÜBÖR

urządzenia i oleje gwarantujące oszczędności!
POWSTAWANIE TZW. NAGARU – CZARNEJ, TŁUSTEJ WARSTWY SPALONEGO TŁUSZCZU NA POWIERZCHNIACH BLACH I FORM
WYPIEKOWYCH – TO ODWIECZNY PROBLEM WIELU PIEKARZY, CHOĆ NIEKTÓRZY STARAJA SIĘ GO NIE DOTRZEGAĆ

D

laczego podkreślam problem nagaru, skoro stan taki funkcjonuje od lat, nie
tylko w naszych rodzimych zakładach, ale i w części piekarni europejskich?
Przyjrzyjmy się problemowi z bliska.

WPŁYW NAGARU NA PIECZYWO
Nagar powstaje tylko w przypadku stosowania olejów nieprzeznaczonych do
natłuszczania, tzn. słonecznikowego i rzepakowego. Oleje te mają bardzo niski punkt
dymienia (spalania) – ca. 180°C, co powoduje, że bardzo szybko spalają się, tworząc
tłustą, zwęgloną warstwę na powierzchni blach i form wypiekowych.
Spalający się podczas wypieku olej roślinny ulega chemicznemu rozpadowi, tworząc szereg niebezpiecznych dla zdrowia substancji, np. akroleinę, które siłą rzeczy są
częściowo wchłaniane przez ciasto, a częściowo odkładają się na powierzchni blachy
wypiekowej.
Przy zastosowaniu zbyt dużej ilości oleju do smarowania blach czy form (a tak
dzieje się w 90 proc. znanych mi przypadków), niespalony olej wsiąka do spodu
pieczywa, sprawiając, że po jednym, dwóch dniach wyraźnie pachnie on stęchłym
olejem roślinnym. To zjawisko jest szczególnie niepożądane w przypadku produktów
z kilkudniowym terminem przydatności do spożycia, pakowanych w woreczki. Innym,
zupełnie pobocznym, ale zdaje się najważniejszym aspektem jest bezpieczeństwo dla
zdrowia chleba wypiekanego przy zastosowaniu zwykłych olejów roślinnych. Istotna
jest też kwestia przenikania akroleiny do gotowego wyrobu.

JAKI WPŁYW MA NAGAR NA POWIERZCHNIĘ WYPIEKOWĄ?
W przypadku blach i form wypiekowych, szczególnie tych wykonanych z aluminium, nagar powoduje błędne koło: zużywa powierzchnię, tworząc czarny nalot, który
przyczynia się do powstawania mikrowżerów w powierzchni metalu. Nalot jest czyszWPC wrzesień 2011
czony chemicznie lub mechanicznie przez pracowników piekarni, co sprawia, że struk-

tura powierzchni jest niszczona i ulega szybszemu ścieraniu. Niszczenie powierzchni
wypiekowej powoduje jeszcze głębsze wdzieranie się nagaru w strukturę blachy.
W efekcie końcowym następuje dwukrotnie, a nawet trzykrotnie szybsze zużycie blach
i form, co zmusza piekarza do częściowej wymiany blach i form na nowe.

ZASTOSOWANIE PROFESJONALNYCH
PISTOLETÓW NATRYSKUJĄCYCH
WYSOKO- I NISKOCIŚNIENIOWYCH,
ELEKTRYCZNYCH I PNEUMATYCZNYCH DO
PODAWANIA ŚRODKA NATŁUSZCZAJĄCEGO NA
BLACHĘ CZY FORMĘ TO JUŻ POŁOWA SUKCESU

www.wpiekarni.pl

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Spalający się podczas wypieku
olej roślinny ulega chemicznemu
rozpadowi, tworząc szereg
niebezpiecznych dla zdrowia
substancji, np. akroleinę,
które siłą rzeczy są częściowo
wchłaniane przez ciasto,
a częściowo odkładają się na
powierzchni blachy wypiekowej
Produkty zawierające niewiele
tłuszczu, wypiekane w blachach
powlekanych powłokami
polimerowymi mają dość jasną
barwę. Na zdj. dwa chleby
wypieczone w natłuszczonej
formie (bochenek z lewej ) oraz
pokrytej warstwą polimerową
(bochenek z prawej)

AKROLEINA
Jest aldehydem nienasyconym – produktem chemicznego rozpadu
tłuszczów powstałym pod wpływem działania wysokiej temperatury. Odznacza się ostrą wonią. Akroleina wykazuje dość silne właściwości rakotwórcze.
CZY POWŁOKI POLIMEROWE MOGĄ POMÓC?
Stosowanie powłok polimerowych, takich jak np. powłoki na bazie teflonu, eliminuje
stosowanie tłuszczu do wypieku chleba czy bułek, ale opłacalne jest tylko w przypadku
małych zakładów piekarniczych, gdzie forma czy blacha nie będzie użyta częściej w cyklu
produkcyjnym niż 1 tys. razy w roku (1 tys./280 dni = 3,5 wypieku dziennie). W przypadku średnich i dużych zakładów, pracujących w systemie dwu- lub trzyzmianowym,
gdzie forma i blacha wykonują do 10 wypieków dziennie, trwałość powłok polimerowych
– szacowana na 3- 4 tys. wypieków – wystarczy zaledwie na maksimum półtora roku.
Powłokę można wymieniać właściwie tylko do czterech razy. Powodem jest piaskowanie powierzchni wypiekowej w celu ponownego nałożenia powłok. Inwestycję
w wymianę całej partii blach czy form należy planować średnio co cztery lata. Poza tym,
powłoki te po każdym wypieku powinny być myte, co pozwoliłoby im zachować swoje
właściwości. Kto w praktyce robi to w codziennej pracy w piekarni? Innym aspektem jest
też mało atrakcyjny, blady kolor produktów, które nie zawierają dość dużych ilości tłuszczu.
W przypadku zaś stosowania blach i form niepokrywanych i używania profesjonalnych środków natłuszczających, np. DÜBÖR, formy i blachy mogą pracować przez
minimum 10 lat! Ponadto nie muszą być czyszczone z nagaru, ponieważ przy właściwym stosowaniu profesjonalnych olejów czy emulsji nie ma on prawa się pojawić!

ROZWIĄZANIA LEŻĄCE W ZASIĘGU RĘKI
DÜBÖR jako jeden z niewielu producentów w Europie oferuje rozwiązania systemowe, tzn.
kompleksowo rozwiązujące problem natłuszczania blach i form w dużych i małych zakładach
piekarniczych i cukierniczych. Pierwszym krokiem jest zastosowanie profesjonalnych pistoletów
natryskujących wysoko- i niskociśnieniowych – elektrycznych i pneumatycznych. Podawanie
w ten sposób środka natłuszczającego na blachę czy formę to pierwszy krok do rozwiązania problemu w piekarni. Od zwykłych pistoletów, np. do farb i lakierów, różni je to, że nie pylą olejem
wokół stanowiska do natłuszczania, dzięki czemu są bezpieczne i oszczędne (nawet do 30 proc.
oszczędności na oleju!). Takimi pistoletami są: TSA440, TSA5, TSA10, TSA20, TSA200 czy TSA38
marki DÜBÖR.
Drugim krokiem jest zmiana zwykłego oleju roślinnego na profesjonalne środki natłuszczające. Na przykład DÜBÖR: Trennaktiv B100 (blachy, formy w piekarni) czy Trennaktiv PR100 (produkty słodkie), które gwarantują, że pomiędzy powierzchnią wypiekową a ciastem utworzy się
cieniutka warstwa filmu tłuszczowego, który nie dopuści do przywierania oraz nie pozostanie
po wypieku w formie. Wydajność środków DÜBÖR-a jest kilkukrotnie wyższa niż oleju roślinnego, zatem również ich zużycie będzie dużo niższe niż pozornie taniego oleju.

URZĄDZENIA DLA DUŻYCH ZAKŁADÓW
Automatyczne systemy natryskujące np. DÜBÖR TSA800 są przeznaczone dla dużych zakładów piekarniczych, które mają sporą liczbę blach i form do natłuszczania (powyżej 500 szt.).
Urządzenia te są niskociśnieniowymi, wielogłowicowymi i wydajnymi maszynami do natryskiwania olejem – przy formie na 0,7 kg ciasta zużycie oleju może wynosić od 0,5 do 0,8 g na jedną
foremkę. Przy tradycyjnym zastosowaniu pistoletów elektrycznych do farby ilość zużywanego
oleju wynosi min. 2-3 g lub więcej. Poza tym odpowiednie dysze natryskujące dostosowane
są idealnie do formy czy blachy. Pozwala to uniknąć zjawiska natłuszczania olejem np. rantów
formy czy blachy – olej podawany jest tylko na powierzchnię wypiekową. Straty oleju są zatem
www.wcukierni.pl
zerowe.

Po zastosowaniu zbyt dużej ilości
tłuszczu do smarowania blach czy
form niespalony olej nasiąka do
spodu pieczywa, powodując po
1-2 dniach wyraźnie wyczuwalną
woń stęchłego oleju roślinnego
i widoczne na zdjęciu zabrudzenia
spodu wypieków

CZYM JEST NAGAR?
Nagar powstaje w przypadku stosowania olejów nieprzeznaczonych do natłuszczania, tzn. słonecznikowego i rzepakowego. Oleje te mają bardzo niski punkt dymienia (spalania) ca. +180°C, co
powoduje, że bardzo szybko spalają się, tworząc tłustą, zwęgloną
warstwę na powierzchni blach i form wypiekowych.

Urządzenia TSA800 i SBB1200 mogą być dostosowywane np. do pieców tunelowych z taśmą wypiekową ze stali, np. do ciastek, muesli czy słomki ptysiowej, gdzie
wskutek bardzo kleistego produktu zalecane jest zastosowanie natrysku profesjonalnym olejem przy użyciu niskociśnieniowych dysz.

REALNA INWESTYCJA
Przy planowaniu inwestycji należy zawsze wziąć pod uwagę okres jej zwrotu
w realnym wymiarze czasu. Wymiana dużej liczby form czy blach (np. tych z powłokami
polimerowymi) nie jest, jak wielu przedsiębiorcom się wydaje, inwestycją jednorazową.
Przy niewłaściwym użytkowaniu powłoki te zużywają się bardzo szybko – nawet po 2 tys.
wypieków! Dla dużej, przemysłowej piekarni to zaledwie sześć miesięcy pracy.
Natomiast znane mi zakłady z Polski oraz z innych krajów europejskich na niepowlekanych
formach i blachach wykonanych z dobrych gatunkowo metali, jak aluminium czy alu-steel (stal
pokrywana galwanicznie aluminium), pracują już dobre 10 lat. A to dzięki zastosowaniu profesjonalnych urządzeń do natrysku oleju takich jak TSA800 oraz właściwych środków do natłuszczania, które nie zostawiają uciążliwego spalonego tłuszczu zwanego nagarem.
Na Państwa życzenie możemy przygotować ekonomiczną kalkulację zastosowania profesjonalnych urządzeń do natryskiwania i olejów, bazując na produktach firmy
DÜBÖR, a także porównanie z urządzeniami, które obecnie Państwo stosują lub które
chcą Państwo zakupić. Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem: 507 088 502.
Kontakt do autora: Piotr Kulik (HERT), e-mail: Piotr.kulik@hert.pl, www.hertakcesoria.pl

MY BAZUJEMY H!
C
NA LICZBACH I FAKTA
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Rewitalizacja
polskiego

chleba
Wypiek – przemiany
CZĘŚĆ VII

W TRENDACH ŚWIATOWEGO MŁYNARSTWA NA PRZEŁOMIE
OSTATNICH 20 LAT ZAUWAŻA SIĘ WZROST ZAINTERESOWANIA
ROZWOJEM PRODUKCJI MĄKI WYCIĄGOWEJ JASNEJ

W

ADAM WYBIERAŁA

wielu krajach Europy i Ameryki rezygnuje się z wytwarzania typowej mąki chlebowej!
Powodem są lepsza wartość
wypiekowa mąki jasnej, przedłużenie jej trwałości poprzez
wyodrębnienie zarodków zawierających odpowiednio dużą ilość tłuszczu podatnego na
utlenianie oraz zysk przedsiębiorstwa.
Wspomniane trendy mają wpływ na obniżenie zawartości
składników odżywczych w mące, a w konsekwencji na obróbkę ciast i wypiek. Technologia piekarska stosowana w sposób
właściwy umożliwia wytworzenie chleba o optymalnej wartości odżywczej, akceptowalnej przez konsumenta organoleptyce i odpowiedniej trwałości. Pamiętajmy, że spożycie chleba
przez polskich konsumentów pokrywa dzienne zapotrzebowaWPC wrzesień 2011

nie na ok. 25 proc. energii, w tym ok. 20 proc. zapotrzebowania na białka – źródła aminokwasów niezbędnych do tworzenia komórek, enzymów, hormonów, przeciwciał itp. Chleb
jest również dla Polaka głównym źródłem błonnika: celulozy,
hemicelulozy, pektyn, gumy i śluzów. Błonnik dzięki swoim
właściwościom hamuje rozwój wielu chorób. Pielęgnujmy
wiec tradycję pszenno-żytniego polskiego chleba.

PRAWIE 100 stopni Celsjusza

Wypiek to proces jednostkowy zachodzący w odpowiednim, ściśle powiązanym z masą wypiekanego ciasta czasie
i w temp. 170°C dla ciast cukierniczych, 225-245°C dla ciast
pszennych i chlebowych i 360°C dla ciastek trwałych. Powoduje wytwarzanie z ciasta pieczywa. Podkreślam tu słowo „wytwarzanie”, które mylone jest przez nadgorliwych HACCP-owców z utrwalaniem, czego konsekwencją jest powołanie
abstrakcyjnego krytycznego punktu kontroli, rzekomo wpływającego na jakość zdrowotną pieczywa.
Pieczywo, którego wypiek ukończono by w momencie,
gdy temperatura miękiszu osiągnie poziom 93°C czy 97°C,
z pewnością nikomu nie zaszkodzi, choć jego jakość – wygląd
skórki – będzie miała wiele do życzenia.
www.wpiekarni.pl

FOT. © STELIOS FILIPPOU - FOTOLIA.COM
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Przyrost temperatury wewnątrz miękiszu chleba wynosi 93-97°C zachodzi w czasie co najmniej 5-7 min
i z pewnością procesu wypieku nie ukończy. Proces
kształtowania prawidłowego miękiszu, związany z wyhamowaniem migracji niezwiązanej (oddawanej przez
denaturowane białko) wody przez skrobię (powodującej
odmiękanie skórki chleba) kończy się w temp. 98-99°C.
Powyżej temp. 99°C następuje ubytek masy wypiekanego
pieczywa pomniejszający masę deklarowaną bochenków
mierzoną po 6 godz.

AMBIWALENTNY wypiek

Wypiek w optymalnych warunkach czasu, temperatury
i wilgotności obok negatywnych skutków związanych z obniżeniem zawartości składników odżywczych wywiera korzystny wpływ na strawność niektórych aminokwasów białka zbóż. I tak na przykład: metionina, tryptofan i treonina
są łatwiej strawne w chlebie niż w pszenicy. W przypadku
leucyny przemiał ogranicza jej dostępność o 25 proc., a wypiek zwiększa prawie do 100 proc. Zasadniczy wpływ na zachodzenie tych procesów w czasie wypieku ma denaturacja
białka, dla której środowisko ciasta o określonej zawartości >>>
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wody jest idealne – denaturacja białka w wypiekanym chlebie zachodzi szybko w temp. do 100°C.
Denaturacja jest procesem pożądanym nie tylko z tego
powodu, że denaturowane białka są bardziej dostępne dla enzymów trawiennych, ale również dlatego, że denaturowane
białka zwiększają ilość oddawanej wody do otoczenia – pieczonego ciasta (w którym kleikowana skrobia ma jej zbyt
mało) – wprost proporcjonalnie do wzrostu temperatury.
Przy bardziej intensywnym ogrzewaniu ciasta w piecu nagrzanym powyżej optymalnych temperatur (powyżej 280°C
dla określonego gatunku pieczywa, z wyłączeniem ciastek
trwałych) obok zbyt szybkiego wyhamowania rozwoju objętości kęsów i szybkiego wybarwienia zbyt cienkiej skórki
pieczywa kojarzonego z ukończeniem wypieku następuje
obniżenie wartości odżywczej białek w powierzchniowych
warstwach wytwarzającego się miękiszu. Obniżenie wartości wynika z:
a) oksydatywnej destrukcji aminokwasów,
b) tworzenia się wiązań, które nie ulegają hydrolizie
w czasie trawienia – spadek biologicznej dostępności,
c) wolniejszego uwalniania aminokwasów w czasie trawienia,
d) zmiany smakowitości.
Zmiana szybkości uwalniania aminokwasów z białek
w czasie trawienia powoduje, że nie następuje uwolnienie
w procesie proteolizy wszystkich niezbędnych aminokwasów
– nie znajdują się one do dyspozycji organizmu wówczas, kiedy są potrzebne i w ten sposób część z nich nie może wziąć
udziału w biosyntezie białek. Chleb upieczony w takich warunkach zatraca swoje najważniejsze znaczenie pokarmowe.


CUKIER NADAJE nie tylko barwę

Drugim, bardzo istotnym procesem towarzyszącym wypiekowi chleba i pieczywa jest hydroliza skrobi – rozpad na
cząsteczki prostsze (dekstryny, dwucukry, cukry proste) pod
wpływem wody. Przebiega ona tym szybciej, im wyższa jest
temperatura tworzącego się miękiszu. Na przebieg hydrolizy
ogromny wpływ wywierają enzymy rodzime i dodane do mąki
enzymy z grupy amylaz, które są stosunkowo termostabilne.
Podczas umiarkowanego ogrzewania nie tylko nie ulegają inaktywacji, a przeciwnie, wykazują optimum działania
w temp. 70-80°C. Ponieważ w czasie wypieku chleba przewodzenie ciepła do wnętrza jest bardzo powolne, hydroliza skrobi bywa znaczna. W chlebie jest zatem zawsze mniej skrobi,
a więcej rozpuszczalnych cukrów niż w mące (należy również
uwzględnić, że 1-4 proc. suchej substancji ulega procesom
fermentacyjnym w trakcie wzrostu – fermentacji zasadniczej
– ciasta).
Im dłużej trwa wypiek, tym więcej tworzy się cukrów. Dla
przykładu pumpernikiel, który wypieka się przez 24 godz.,
jest słodkawy, ponieważ zawiera aż 20 proc. cukrów redukcyjnych: maltozy i glukozy. Podczas wypieku reagują one
z białkami, tworząc kondensaty, które nadają temu gatunkowi
chleba brązową barwę. W czasie wypieku chleba i pieczywa
skrobia ogrzewana w cieście kleikuje (przybiera formę rozpuszczalną w wodzie) i daje konsystencję typową dla miękiszu
chlebowego. Ponieważ woda z głębszych warstw ciasta praktycznie nie ulatnia się w czasie wypieku chleba, konsystencja
jego miękiszu zależy od ilości wody użytej do wytworzenia
ciasta.
WPC wrzesień 2011

PROCESY WPŁYWAJĄCE NA UTRATĘ
WŁAŚCIWOŚCI ODŻYWCZYCH MĄKI
Mąka wyciągowa jasna – cukiernicza i bułkowa – w stosunku do
mąki chlebowej ma zwiększoną zawartość skrobi i zmniejszoną zawartość białka, popiołu, tłuszczu, rodzimych enzymów oraz błonnika pokarmowego. Do otrąb w czasie przemiału „przenosi się” aż 80
proc. wszystkich składników mineralnych ziarna. Dziesięciokrotnie
obniża się ilość wapnia, piętnastokrotnie żelaza i cynku, aż dwudziestokrotnie zawartości magnezu.
Mąka jasna poddana intensywnemu mieszeniu podczas wyrabiania
ciast traci 85 proc. witaminy E. Technika intensywnego mieszenia
ciast pozwala na zwiększenie ich wydajności (zwiększenie absorpcji wody), co przekłada się na ubytek witaminy B o ok.40 proc. Ich
wypiek w pełnym nasyceniu pary rozkłada następne 20 proc. tej witaminy. W przypadku ciast nieukwaszonych (pH 6,55-7) zawartość
witaminy B spada aż do ilości śladowych.

W czasie przygotowywania ciasta w temperaturze pokojowej retrogradacja skrobi przebiega łatwo, natomiast w temp. 60-70°C zjawisko to nie występuje. Podczas ogrzewania skrobi jej
makrocząsteczki ulegają rozszczepieniu na mniejsze fragmenty
– dekstryny. Tworzą się one np. w czasie wypieku na powierzchni chleba w temp. 160-180°C, tworząc typową dla
niego skórkę. Dekstryny w trakcie dalszego ogrzewania karmelizują i ciemnieją w coraz grubszej warstwie skórki. Ciemnienie w trakcie wypieku chleba i pieczywa jest wywołane interakcjami grup redukcyjnych cukrów z grupami aminowymi
białek. Gdy skórka chleba ma co najmniej 3,7 mm grubości,
a temperatura centralnego punktu miękiszu osiągnie 98°C,
procesy zachodzące w czasie wypieku są ukończone.

WPŁYW CO2 na wypiek

Wypiek to szereg procesów, w których ma miejsce wiele
interakcji pomiędzy mikro- i makroskładnikami ciasta proporcjonalnie do wzrostu temperatury wewnątrz miękiszu.
W wyniku tych procesów powstaje jego właściwa tekstura, bukiet i smakowitość.
W pomieszczeniach piekarni (średnia temp. 26°C), szafie
fermentacyjnej (średnia temp. 34°C) i gorącym piecu przed
wypiekiem (średnia temp. 240°C) panują podobne warunki ciśnienia powietrza. Podczas fermentacji uformowanych z ciasta
bochenków (w garowni) wytwarzany jest gaz fermentacyjny
– dwutlenek węgla, który napiera na ścianki ciasta, powiększając jego objętość. Zamknięty wewnątrz ciasta dwutlenek
węgla jest poddawany coraz wyższemu ciśnieniu względem
tego, które panuje w piekarni, garowni czy piecu.
Po zasadzeniu przefermentowanych bochenków ciasta do
gorącego pieca i zaparowaniu, zachodzą zmiany w ciśnieniu
wewnątrz pieca i wewnątrz bochenków. Woda wprowadzona
do gorącej komory wypiekowej pieca przechodzi ze stanu ciekłego w stan pary (gazu), powiększając swoją objętość. Wypiera z jego wnętrza znajdujące się tam rozgrzane powietrze.
Para wodna, napotykając chłodne bochenki, zaczyna kondensować (skraplać się na ich powierzchni, zwilżając ją), zgodnie
z prawami fizyki zmniejsza swoją objętość, ciśnienie i tempewww.wpiekarni.pl
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ratura wewnątrz pieca spadają. Gaz fermentacyjny znajdujący
się wewnątrz ciasta przed włożeniem do pieca, mając wyższe
ciśnienie od panującego w piecu po zaparowaniu, będzie dążył
do wyrównania ciśnienia z tym, jakie panuje w danym momencie w piecu (niższe niż przed zaparowaniem). Objętość
gazu wzrasta proporcjonalnie do przyrostu jego temperatury.
Gwałtowny wzrost temperatury otoczenia (komory wypiekowej) względem temperatury wypiekanego ciasta musi doprowadzić do gwałtownego przyrostu ciśnienia dwutlenku węgla
zamkniętego w jego torbielach, a więc do wzmożonego parcia
na ich ścianki – bochenki zwiększają swoją objętość. Po około
2 min odprowadza się z komory wypiekowej nadmiar pary poprzez otworzenie kanałów wylotowych. Wzrastająca temperatura w piecu powoduje wytwarzanie się na powierzchni ciasta
skórki, która zaczyna ograniczać przyrost objętości.
Wzrastająca temperatura wewnątrz ciasta rozpoczyna nasilającą się denaturację białka, począwszy od 42°C – efektem
jest oddawanie do otoczenia (ciasta) odpowiedniej, coraz
większej ilości wody.

PĘCZNIEJĄCA skrobia

Wraz ze wzrostem temperatury nasila się również proces
kleikowania – rozpuszczania skrobi. To ona odbierze nadmiar
wody powstałej w cieście w wyniku denaturacji białka. To jej
zdolności fermentacyjne przy udziale rodzimych enzymów
amylolitycznych decydowały będą o gęstości tworzącego się
z ciasta miękiszu. Zbyt gęsty krochmal skrobiowy (powstały

na skutek zbyt wysokiej liczby opadania i niskiej aktywności
amylolitycznej mąki), pomimo odpowiednich własności technologicznych i mechanicznych glutenu (alweografia) będzie
wpływał na obkurczanie się bochenków w drugiej połowie
wypieku.
Pęcznienie skrobi można wyjaśnić następująco. W ziarnach skrobi cząsteczki amylozy i amylopektyny są wzajemnie
powiązane wiązaniami wodorowymi. W czasie pęcznienia
w podwyższającej się temperaturze cząsteczki wody przenikają między łańcuchy i wiążą się między nimi wiązaniami wodorowymi. To zjawisko wyjaśnia również, dlaczego pieczywo
„zapiekane”(przerywamy wypiek, gdy temperatura wewnątrz
miękiszu osiągnie ok. 92°C) i „półpieczone” (przerywamy
wypiek, gdy temperatura wewnątrz miękiszu osiągnie ok.
95°C) należy zamrażać szokowo w momencie, gdy jego temperatura w trakcie studzenia nie obniży się poniżej 64°C. Podczas pieczenia makrocząsteczki skrobi ulegają rozszczepieniu
na dekstryny, tworząc na powierzchni chleba charakterystyczną ciemną, chrupiącą skórkę. Tak przebiegają procesy niczym
niezakłócone. A jak interpretować efekty towarzyszące wypiekowi i wynikające z nich nieprawidłowości? Odpowiedź na to
pytanie już w następnym artykule.

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

>>> REKLAMA

www.wcukierni.pl
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Maize
i francuscy okupanci
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POMOST MIĘDZY AMERYKĄ PÓŁNOCNĄ I POŁUDNIOWĄ TO MIEJSCE, W KTÓRYM
OD WIEKÓW UPRAWIA SIĘ KUKURYDZĘ. WŁAŚNIE TEN SKŁADNIK POJAWIA SIĘ
W PIECZYWIE SPOŻYWANYM PRZEZ KAŻDEGO MIESZKAŃCA TEGO – BAGATELA!
– CZTERDZIESTOMILIONOWEGO REJONU. KRÓLUJE TU NIE TYLKO TORTILLA,
WYRAŹNE SĄ TAKŻE WPŁYWY FRANCUSKIE I NIEMIECKIE

A

MAŁGORZATA MILIAN-LEWICKA

meryka Środkowa obejmuje 22 kraje
leżące pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kolumbią. W sumie zamieszkuje tam ponad 40 mln osób na obszarze 522 tys. km2. Polska zajmuje ok.
313 tys. km2, ale ludności jest prawie
tyle samo.
Mezoameryka, mimo że jest krainą geograficzną z wieloma krajami i kulturami, jest jednorodna, jeśli chodzi
o kwestie przyzwyczajeń żywieniowych, ciężko wyróżnić
w każdym z nich typowe pieczywo.

MAIZE od Majów

Co jest podstawą diety mieszkańców Ameryki Środkowej?
Maize, czyli kukurydza, znana rdzennym mieszkańcom Ameryki Środkowej od czasów prehistorycznych. W wielu odmianach uprawiana była już przez Majów i Azteków. To właśnie
ten rejon jest jej ojczyzną (w Europie pojawiła się dopiero w
XV w. wraz z przybyciem do Meksyku podróżników i kupców europejskich).
WPC wrzesień 2011

Co wspólnego ma z pieczywem? Z masy kukurydzianej,
powstającej w wyniku procesu nixtamalizacji (w którym
ziarno jest moczone i gotowane w roztworze wapiennym),
wypieka się tortillę – królową tutejszego pieczywa. Istnieje
nawet powiedzenie, pewnie przekształcone z wierzeń Azteków, że jeśli nie zje się tortilli, to słońce nie wzejdzie (Aztekowie wierzyli, że stanie się tak, jeśli nie złożą w ofierze
ludzkiego serca).

TORTILLE, olé!

Tortilla jest rodzajem przaśnego, płaskiego placka
w kształcie okręgu. Jego nazwa z hiszpańskiego oznacza
mały placek. Istnieje co najmniej kilkadziesiąt jej odmian.
Wypieka się ją tradycyjnie – z masy kukurydzianej zmieszanej z wodą lub mniej tradycyjnie, od wprowadzenia
pszenicy przez Hiszpanów w XV w. – z mąki pszennej
z wodą i solą. Pierwsze mają bardziej elastyczne ciasto
i są grubsze, drugie są bardziej kruche, większe oraz cieńsze (tortilla de harina, tortilla de trigo). Wielkości, jakie
osiągają, to 6-30 cm.
W krajach Ameryki Środkowej tortille przyjmują różne
nazwy. W Meksyku najpopularniejsza jest najzwyklejsza
www.wpiekarni.pl
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MEZOMENU

Pan de Muerto spożywa się w Ameryce Łacińskiej w Dniu Zmarłych

"

Tortilla jest rodzajem
przaśnego, płaskiego placka
w kształcie okręgu. Jego
nazwa z hiszpańskiego
oznacza mały placek.
Istnieje co najmniej
kilkadziesiąt jego odmian

tortilla (z masy kukurydzianej), w Salwadorze pupusas – małe (ok. 10 cm średnicy), grube (0,5 cm) placki
z boczkiem, serem lub fasolą zatopionymi w cieście.
W Panamie i Puerto Rico tortille kukurydziane są smażone w wielkości nieco mniejszej niż krążek hokejowy (arepa). Niezależnie od nazwy używane są przede wszystkim
jako pieczywo, ale także jako baza do innych potraw. Powinno się je spożywać na ciepło, później mają gumowatą
konsystencję.
www.wcukierni.pl
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Tortille są bardzo popularne we wszystkich krajach Mezoameryki.
Spożywane są jako pieczywo lub wypełnia się je nadzieniem mięsnym, warzywnym, guacamole (masą z awokado) i innymi, wedle
upodobań konsumentów. Podstawowe dania z wykorzystaniem
tortilli to:
• tacos, gdzie placek jest bazą kanapki,
• enchiladas, gdzie w tortilli roluje się nadzienie mięsne
i polewa się całość sosem,
• chilaquiles, cienkie paski tortilli polane sosem,
podgrzane w piekarniku,
• quesadillas, tortilla wypełniana jest nadzieniem,
a następnie smażona,
• burrito, ostre nadzienie z papryką chilli, mięsem i ciemną fasolą,
dokładnie zawinięte w tortillę pszenną,
• tostadas, usmażona na głębokim tłuszczu tortilla kukurydziana
przekładana warzywami, serem, mięsem (zależnie od regionu).
Warto dodać, że na Kubie tostadas to tost z chleba kubańskiego.

>>>
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NIE SAMĄ tortillą...

Pomimo mnogości rodzajów tortilli nie tylko one charakteryzują pieczywo Mezoameryki. Rejon ten dzięki bogactwu
roślinności lubuje się i wykorzystuje w kuchni kakao, cynamon, wanilię, cukier trzcinowy. Te słodkie składniki aż proszą
się o wypiek ciast i ciastek. W Meksyku oprócz tortilli podstawowym składnikiem śniadania lub popołudniowej przekąski są bułki nazywane pan dulca (słodki chleb). Tylko w tym
kraju jest ponad tysiąc (tak, tak!) odmian tych bułeczek. Nadawane są im zabawne nazwy, np. bigote, czyli wąsiki (słodki
rogal w tym kształcie). Inne rodzaje to m.in. conchas, limas,
ojo de buey, pata de Mule, picón. W Gwatemali wypieka się
ciasta z owocami (np. bananami) i miodem, w Salwadorze
słodkie placki maślane z serem, śmietaną, ryżem lub mlekiem
(quesadillas), w Hondurasie chleb kokosowy. Puerto Rico
słynie z bunuelos de Queso – jasnych, słodkich placków serowych z mąki, jaj, cukru i sera. Na Kubie znane są desery:
chu – przygotowywane z ciasta francuskiego wypełnionego
bezą, churrizo (churros) – smażone na głębokim tłuszczu
różnego kształtu wypieki z tłustego ciasta przypominającego
ciasto drożdżowe na pączki oraz najprostsze ciastka kruche
znane także w Polsce, nazywane tam galletas.

FRANCUSKIE słodycze

Skąd upodobanie do słodkich ciast, kojarzonych również kulturą europejską? W XIX w., w czasie, gdy Meksyk okupowany był przez Francję, wprowadzono w obieg
m.in. croissanty, briosze, bagietki, ciasta francuskie. Z nieznacznie zmienionym składem i przede wszystkim często
zabawnymi, regionalnymi nazwami dostępne są do dziś
w całej Ameryce Środkowej. Nie ma większego problemu
z kupieniem rogali z ciasta francuskiego czy bułek
w kształcie brioszy (w Gwatemali – xeca).
Nie brakuje też wpływów innych krajów – upodobania smakowe turystów przypadły do gustu także tubylcom
i w piekarniach można znaleźć czasami chleb mieszany (którego korzeni miejscowi dopatrują się we wpływach niemieckich). W Gwatemali wypieka się cienkie, długie bułki w typie
bagietki, które posypywane są cukrem (lengua), pączki (donas) czy ciasta podobne do muﬃnów (cubilete).

A CHLEB?

W Ameryce Środkowej trudno o chleb w naszym rozumieniu. Pojawia się on tam, gdzie są turyści, ale trudno mówić o jego tradycji i regionalnych korzeniach. W Meksyku
dominują tortille oraz słodkie bułki, można jednak dostać
także bolillo – pikantne pieczywo, będące odmianą bagietki (ok. 15 cm długości, owalny kształt, chrupiąca skórka
i miękki miąższ). Na Kubie najczęściej wybierany jest chleb
kubański. Czym się charakteryzuje? Również podobny jest
do bagietki lub ciasta z włoskiej ciabatty, różnicą jest dodanie do składu smalcu lub tłuszczu roślinnego. Jest on dłuższy niż wersja meksykańska, bo mierzy aż trzy stopy (ok. 85
cm). Podobnie jak meksykański bolillo ma chrupiącą, jasną
skórkę i miękki, wilgotny miąższ. W tradycyjnych piekarniach obkładany jest wilgotnymi liśćmi palmowymi, dzięki
czemu uzyskuje na skórce charakterystyczne rowki. Jego
przydatność do spożycia wynosi maksymalnie 24 godz.,
później jest bardzo twardy, a kształt odbiega od francuskiego
WPC wrzesień 2011
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Meksykańskie słodkie bułeczki nazywane pan dulca

oryginału – jest spłaszczony (podobnie jak ciabatta), przez
co wygodniej robić z niego znane kubańskie kanapki, wypełnione szynką i serem z innymi dodatkami (np. tuńczykiem,
jajkiem).

OD ŚWIĘTA

W kulturach związanych z chrześcijaństwem, a do takich
należy niewątpliwie rejon Ameryki Środkowej, pieczywo
związane jest ze świętami kościelnymi. W Meksyku hucznie
obchodzi się Dzień Zmarłych (przypadający w nasze Zaduszki, czyli 2 listopada). W tym dniu rodziny świętują i odbywają pikniki, w czasie których spożywa się pan de Muerto,
czyli chleb zmarłych. Jest to słodkie pieczywo, formowane
w najróżniejsze kształty, np. anioły, zwierzęta. W inne ważne w Meksyku święto – Trzech Króli (6 stycznia) – wypieka
się tradycyjne ciasto rosca de ryses. Ma ono owalny kształt
wieńca, dekoruje się je suszonymi figami i kandyzowanymi
owocami, czasami spotyka się również figurkę Chrystusa
nowo narodzonego. W Gwatemali w czasie świąt, nie tylko
kościelnych, wypieka się torrejes i bunuellos. Pierwsze z nich
to ciasta o strukturze podobnej do ciast francuskich, drugie to
małe pączki pokryte na wierzchu miodem i cynamonem. 
www.wpiekarni.pl
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Skrobie modyfikowane
SKROBIA WYIZOLOWANA Z MATERIAŁU ROŚLINNEGO ZNALAZŁA ZASTOSOWANIE
W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM, GŁÓWNIE JAKO CZYNNIK STRUKTUROTWÓRCZY I
STABILIZATOR. JEST TEŻ STOSOWANA W WIELU INNYCH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU
MAGDALENA KOT
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
W WARSZAWIE. ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ZBÓŻ I PIEKARSTWA

ZŁOŻONY polimer

Roślina odkłada skrobię w tkankach zapasowych
(np. w bulwach ziemniaka, ziarnach zboża) w postaci ziarenek
zwanych również gałeczkami. Zarówno kształt, jak i wielkość
ziarenek skrobi jest uzależniona od ich pochodzenia. Charakterystyczny dla każdej rośliny kształt ziarenek skrobiowych
pozwala na odróżnienie ich od innych. Ziarna skrobi ziemniaczanej są duże (nawet do 110 μm), owalne, z wyraźnym
uwarstwieniem, obok nich często występują niewielkie (nawet
5 μm) owalne.
Skrobie zbóż są zazwyczaj mniejsze, mają owalne kształty
i występują w skupieniach. Najdrobniejsze owalne ziarenka
występujące w skupiskach ma skrobia kukurydziana.
Chemicznie skrobia jest polimerem złożonym z cząsteczek
glukozowych połączonych wiązaniami α-glikozydowymi.
Proste łańcuchy powiązane za pomocą wiązań α-1,4 glikozydowych stanowią frakcję zwaną amylozą, natomiast porozgałęziane struktury powiązane w miejscach rozgałęzień również
za pomocą wiązań α-1,6 glikozydowych to amylopektyna.
Stosunek obu wymienionych polisacharydów jest zmienny i charakteryzuje poszczególne gatunki skrobi. Zazwyczaj
skrobie zawierają około 15-25 proc. amylozy oraz 75-85 proc.
amylopektyny. Znane są także skrobie, w których skrobia
zbudowana jest prawie w całości z amylopektyny (tzw. skrobie woskowe) – pochodzą z niektórych odmian kukurydzy,
jęczmienia i ryżu – oraz takie, w których zawartość amylozy
przekracza 70 proc. – tzw. skrobie halonowe (odmiany grochu,
kukurydzy).

KLEIKOWANIE roztworów skrobiowych

Czysta skrobia jest substancją nierozpuszczalną w zimnej
wodzie, natomiast po rozmieszaniu skrobi z wodą i ogrzaniu
zawiesiny w temp. 37-58°C można zaobserwować pęcznienie
ziarenek i ich stopniowe rozlewanie się (kleikowanie), natomiast w wyższej temperaturze (ok. 55-67°C) cały roztwór

Roślina odkłada skrobię w tkankach zapasowych, np. w bulwach ziemniaka
(na zdj. ziarenka skrobi ziemniaczanej)

przekształca się w jednolity, lekko opalizujący kleik o wysokiej lepkości. Temperatury kleikowania roztworów skrobiowych są różne i charakterystyczne dla skrobi pochodzących
z określonych roślin. W procesie kleikowania skrobi nie biorą
udziału wszystkie ziarenka skrobi naraz, lecz w różnych temperaturach kleikują ziarna o różnych wielkościach.
Kleiki skrobiowe ogrzewane do wyższych temperatur tracą
swoje lepkie właściwości, zamieniają się w przezroczyste roztwory. Temperatura, w której skrobia traci swoje lepkie właściwości, to temperatura końcowa kleikowania.

SKROBIA – pochłaniacz wody

Skrobia ma zdolność do wiązania dużych ilości wody,
często 1 g skrobi może związać blisko 100 g wody. Zarówno ta właściwość, jak i zdolność do tworzenia żeli jest coraz
powszechniej wykorzystywana w wielu gałęziach przemysłu
– w przemyśle spożywczym, ale też papierniczym, kosmetycznym i innych.

Maltodekstryny powodują spulchnianie i przedłużanie
świeżości pieczywa, wpływają polepszająco na strukturę wyrobów
ciastkarskich, zabezpieczają przed krystalizacją cukru w wyrobach
cukierniczych – tym samym przedłużając ich trwałość
WPC wrzesień 2011
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W chwili obecnej skrobię o największym znaczeniu gospodarczym pozyskuje się z kukurydzy – ok. 73 proc. światowej produkcji, z manioku – ok. 14 proc. światowej produkcji,
z pszenicy – 8 proc. oraz z ziemniaka – 4 proc. i innych surowców (sorgo, ryż, jęczmień).
Kluczowe znaczenie dla właściwości użytkowych skrobi
ma proporcja amylozy do amylopektyny. Pozostałe cechy takie
jak wielkość granulek czy jej krystaliczność nie mają tak dużego znaczenia technologicznego. Na przykład – temperatura
kleikowania dla skrobi amylozowych jest znacznie wyższa
niż dla skrobi natywnej czy woskowej, co może determinować przydatność takiej skrobi do produktów sterylizowanych.
W przemyśle spożywczym właściwości skrobi wykorzystywane są m.in. w produkcji koncentratów spożywczych (składnik
sosów, zup w proszku, kisieli i budyni), w ciastkarstwie jako
składnik gotowych mieszanek wypiekowych.

MODYFIKACJE fizyczne skrobi

Aby zwiększyć możliwości zastosowania skrobi, jej właściwości funkcjonalne i użytkowe poddaje się różnego rodzaju modyfikacjom. Tradycyjne metody modyfikacji obejmują
zmiany struktury cząsteczkowej i nadcząsteczkowej w wyniku
działania czynników fizycznych, biochemicznych (enzymatycznych) lub chemicznych.
Skrobie modyfikowane przynajmniej jedną cechą różnią
się od skrobi naturalnych. Modyfikacje prowadzą głównie do:
• zwiększenia ilości wiązanej wody, przy czym może być
ona wiązana wraz z substancjami w niej rozpuszczonymi,

zmiany temperatury kleikowania – od pokojowej do ponad 100ºC,
• zmiany stopnia lepkości – od bardzo niskiej do bardzo
wysokiej,
• nieulegania lub ulegania tylko w niewielkim stopniu skrobi procesowi retrogradacji,
• tworzenia żeli o różnych właściwościach: odpornych na
wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie, odpornych na
działanie kwasu, wysokiej temperatury czy intensywne
mieszanie, homogenizację, żeli dobrze krajalnych lub
o ciągliwym skrzepie.
Modyfikacja fizyczna skrobi następuje w trakcie procesów
wstępnego kleikowania skrobi oraz jej suszenia albo ogrzewania
w wysokiej temperaturze. Zabiegi te mają na celu nadanie skrobi
właściwości do rozpuszczania się w zimnej wodzie czy mleku. W
trakcie modyfikacji fizycznej skrobia traci strukturę krystaliczną.
Skrobie otrzymane na drodze modyfikacji fizycznej zazwyczaj mają obniżoną temperaturę kleikowania, mogą pęcznieć
na zimno, są odporne na działanie kwaśnego środowiska i
szybko ulegają rozpuszczeniu w gorącej wodzie. Tego rodzaju
preparaty skrobiowe znalazły zastosowanie w produkcji deserów mlecznych sporządzanych na zimno, kisieli czy twarogów.
Inną metodą modyfikacji fizycznej skrobi jest połączenie
jej z tłuszczem poprzez działanie wysokiej temperatury i ciśnienia. Otrzymane w ten sposób preparaty skrobiowe stosowane są jako zamienniki tłuszczu w deserach lodowych. Inną,
chociaż niemającą szerszego zastosowania metodą fizycznej
modyfikacji skrobi jest ekstruzja.

•
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Ziarenka skrobi widziane pod mikroskopem

Skrobia modyfikowana fizycznie nie podlega znakowaniu
jako dodatek do żywności, traktowana jest jako środek spożywczy, na równi ze skrobią naturalną.

BIOCHEMICZNE i chemiczne modyfikacje

Modyfikacja biochemiczna polega na oddziaływaniu na
skrobię enzymem w celu uzyskania produktów jej hydrolizy
– maltodekstryny lub syropów. Maltodekstryny powstają w wyniku działania na skleikowaną skrobię enzymem α-amylazą,
która rozrywa łańcuchy skrobi na krótkie dekstryny. Roztwory
maltodekstryn charakteryzuje wysoka lepkość, ponadto mają
one zdolność do tworzenia żeli. Mogą służyć jako nośniki aromatów. Łatwo łączą się z tłuszczami, tworząc emulsje.
Ta ich zdolność jest wykorzystywana przy produkcji niskokalorycznych produktów: niskotłuszczowych majonezów,
kremów tortowych, lodów. Ponadto maltodekstryny powodują
spulchnianie i przedłużanie świeżości pieczywa, wpływają polepszająco na strukturę wyrobów ciastkarskich, zabezpieczają
przed krystalizacją cukru w wyrobach cukierniczych – tym
samym przedłużając ich trwałość. Mogą stanowić łatwo przyswajalny komponent odżywek dla niemowląt i małych dzieci.
Ponieważ wykazują wysoką stabilność w niskich temperaturach, doskonale sprawdzają się przy produkcji lodów, dodatkowo zapobiegając tworzeniu się w nich dużych kryształów
lodu.
Skrobie poddawane modyfikacjom na drodze reakcji chemicznych stanowią najliczniejszą grupę skrobi modyfikowanych. Modyfikacja chemiczna w wielkim skrócie polega na
reakcjach chemicznych jej wolnych grup hydroksylowych,
w następstwie których powstaje preparat skrobiowy o innych niż skrobia naturalna właściwościach. Skrobie utlenione otrzymywane są poprzez utlenienie reszt hydroksylowych
w łańcuchach skrobi. Utleniaczem stosowanym na skalę przemysłową jest najczęściej podchloryn sodu. Otrzymana w wyniku reakcji skrobia utleniona (E 1404) jest bardziej odporna
na środowisko kwaśne, tworzy jednolite, zwarte, dobrze krajalne skrzepy, stabilizuje teksturę wyrobu oraz ma właściwości
zagęszczające. Najczęściej stosowana jest do produkcji deserów: budyni, bitej śmietany, galaretkek oraz wyrobów ciastkarskich przekładanych kremami, a także do produkcji sosów
i zup w proszku.
Kolejną grupą skrobi modyfikowanych chemicznie są estry
skrobiowe. Przykładem takiej skrobi może być skrobia acetylowana (E 1420). Kleiki ze skrobi acetylowanej wykazują
WPC wrzesień 2011
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się wysoką stabilnością i klarownością, żele są odporne na
temperaturę pasteryzacji oraz niskie pH. Skrobie acetylowane znalazły zastosowanie w produkcji makaronów, wyrobów
cukierniczych, pieczywa, serów twarogowych, majonezów.
Innym preparatem estru skrobiowego jest fosforan monoskrobiowy (E 1410) uzyskany w procesie prażenia suchej skrobi
z solami kwasu fosforowego. W tym przypadku część grup
hydroksylowych skrobi zostaje zastąpiona przez reszty kwasu
fosforowego. Fosforan monoskrobiowy wykazuje się wysoką
rozpuszczalnością, ma zdolność do pęcznienia w zimnej wodzie, żel jest stabilny również po rozmrożeniu. Znalazł zastosowanie między innymi przy produkcji deserów, które żelują
na zimno. Oczywiście, grupa estrów skrobiowych jest o wiele
obszerniejsza, jednak z uwagi na poglądowy charakter publikacji nie ma potrzeby opisywania wszystkich.
Kolejną ważną grupą skrobi poddawanych modyfikacjom
chemicznym są etery skrobiowe. Przykładem może być hydroksypropyloskrobia (E1440) otrzymana w wyniku reakcji
skrobi z tlenkiem propylenu, w efekcie czego do skrobi za pomocą mostków tlenowych (wiązań eterowych) zostają przyłączone grupy hydroksypropylowe. Otrzymana w ten sposób
skrobia ma zdolność do tworzenia kleików stabilnych w niskich temperaturach. Znalazła zastosowanie m.in. w produkcji
makaronów i nadzień owocowych.

CZY MODYFIKOWANE jest bezpieczne?

Wszystkie preparaty skrobiowe wymienione powyżej zostały dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym,
ich stosowanie jest zgodne z zaleceniami FHO/WHO oraz
regulowane przez prawodawstwo europejskie. Jednak konsumenci obawiają się stosować preparaty oznaczone symbolem
E w żywności. Oczekują rozwiązań pozwalających na otrzymywanie wysokiej jakości produktów spożywczych bez stosowania modyfikacji, zwłaszcza chemicznych.
Pewne nadzieje wiązane są z inżynierią genetyczną, która
pozwalałaby w sposób kierowany zmieniać strukturę skrobi,
a co za tym idzie – jej właściwości technologiczne. Modyfikacja genetyczna skrobi polega w wielkim skrócie na interwencji
w DNA roślin w celu zmiany aktywności enzymów odpowiedzialnych za biosyntezę skrobi. Prowadzone są prace nad uzyskaniem skrobi wysokoamylopektynowych (udało się uzyskać
takie m.in. z kukurydzy, pszenicy, ziemniaków), o podwyższonej zawartości amylozy (groch, ziemniaki), o zmienionej
strukturze amylopektyny (ziemniaki), a nawet z podwyższoną
www.wpiekarni.pl
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zawartością fosforu (ziemniaki). Jednak próby zastosowania
transgenicznie zmienionych skrobi w przemyśle spożywczym
spotykają się z brakiem akceptacji wśród większości konsumentów. Pozostaje możliwość zastosowania tego typu skrobi
w innych gałęziach przemysłu.

Udział procentowy w światowej produkcji surowców do produkcji skrobi

OPORNA skrobia

Na koniec kilka słów o skrobi opornej. Co prawda nie jest
ona zaliczana do skrobi modyfikowanych, jednak również zasługuje na uwagę. Mianem skrobi opornej nazywana jest suma
skrobi i produktów jej rozkładu, które nie zostają wchłaniane
w jelicie cienkim zdrowego człowieka, w jelicie grubym stymulując rozwój szeregu grup bakterii, zwłaszcza Bifidobacterium i Lactobacillus, oraz eliminując lub ograniczając ilość
drobnoustrojów niekorzystnych. Produkty spożywcze zawierające skrobię oporną, w porównaniu z produktami bogatymi
w skrobię całkowicie trawioną powodują wolne uwalnianie
glukozy po posiłku, dzięki czemu spowalniana jest odpowiedź
insulinowa. Obniżanie stężenia glukozy i insuliny we krwi
jest korzystne dla osób chorych na cukrzycę. Zmniejszenie
wartości energetycznej pożywienia, wydłużenie czasu odczucia sytości na skutek powolnego uwalniania glukozy do krwi
oraz zwiększenie wypełnienia jelit mogą być wykorzystane
w produkcji żywności o obniżonej kaloryczności. Preparaty
zawierające skrobię oporną mogą być wykorzystywane przy
produkcji żywności ubogiej w błonnik, dodawane np. do pieczywa czy wyrobów ciastkarskich.

RETROGRADACJA

Amylopektyna w roztworze wodnym tworzy klarowną,
stabilną zawiesinę o wysokiej lepkości. W schłodzonej do
temperatury pokojowej zawiesinie po kilkunastu dniach wytrącają się kryształy amylopektyny – następuje proces jej retrogradacji. Retrogradacja amylopektyny jest odpowiedzialna
za przebieg odwracalnego czerstwienia pieczywa. Amyloza
ma również zdolności żelotwórcze, jednak w odróżnieniu od
amylopektyny, po ochłodzeniu roztworu bardzo szybko następuje proces retrogradacji amylozy. Ponadto jest to proces
nieodwracalny (czynnik odpowiedzialny za nieodwracalne
czerstwienie pieczywa). Zdolność amylozy do szybkiej retrogradacji może być wykorzystana przy produkcji żywności
niskokalorycznej.


>>> REKLAMA
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PRZEPROWADZONE PRZEZ AMERYKAŃSKIE TOWARZYSTWO NEUROBIOLOGICZNE
BADANIA WYKAZAŁY, ŻE W MÓZGU CZŁOWIEKA ODCZUCIA SMAKU, ZAPACHU
I BARWY WZAJEMNIE SIĘ NA SIEBIE NAKŁADAJĄ I DOPIERO SUMA TYCH WRAŻEŃ
STANOWI PODSTAWĘ DECYZJI O WYBORZE PRODUKTU

K

BOLESŁAW HOFFMANN

lient, zapoznając się z zawartymi na
etykiecie informacjami, musi uzyskać
ich potwierdzenie w trakcie konsumpcji. W przeciwnym wypadku oceni negatywnie nie tylko produkt, bo poczuje
się oszukany, ale jednocześnie straci
zaufanie do producenta. Zaufanie to
w równym stopniu zależne będzie od tego, czy każda następna
partia towaru wprowadzana do sprzedaży będzie charakteryzowała się takimi samymi cechami jak poprzednia.

NATURALNE, identyczne z naturalnymi czy sztuczne?

W produkcji cukierniczej i w rzemiośle cukierniczym powszechne zastosowanie znajdują aromaty płynne. Aromaty w
zależności od pochodzenia substancji aromatycznych dzielą
się na:
WPC wrzesień 2011

1.

2.

3.

Aromaty naturalne, których składniki aromatyczne pochodzą z różnych części roślin i są pozyskiwane określonymi
w przepisach Unii Europejskiej metodami. Charakteryzują
się bogatym bukietem smakowo-zapachowym, są jednak
mniej wydajne i mniej trwałe w wyrobie, a przede wszystkim znacznie droższe od pozostałych. Wyjątek stanowią aromaty na bazie olejków cytrusowych, których cena, ze względu na niską cenę surowców, jest bardzo atrakcyjna. Stąd ich
powszechne zastosowanie w wyrobach cukierniczych.
Największą grupę stanowią aromaty, których składniki
aromatyczne uzyskano w wyniku procesów chemicznych, a ich skład zbliżony jest do składu aromatów naturalnych. Są one bardziej trwałe, wydajniejsze, a przede
wszystkim znacznie tańsze od aromatów naturalnych.
Wreszcie trzecią, niewielką grupę stanowią aromaty, których składniki nie znajdują odpowiedników w przyrodzie
(np. etylowanilina). Są one również bardzo wydajne,
trwałe i znacznie tańsze od aromatów naturalnych.
www.wpiekarni.pl
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Każdy aromat składa się z substancji aromatycznych oraz
ich nośnika, spełniającego niekiedy funkcję rozpuszczalnika.
Oczywiście, im większy jest udział substancji aromatycznych
w aromacie, tym większą ma on zdolność aromatyzacji, i odwrotnie. Należy przy tym pamiętać, że substancje aromatyczne znacznie różnią się intensywnością, w związku z czym nie
zawsze ich niewielka zawartość będzie świadczyła o niskiej
sile aromatyzacji aromatu.
Aromaty dla cukierników charakteryzują się mniejszą
zdolnością aromatyzacji niż te stosowane w produkcji przemysłowej. Ułatwia to, poprzez konieczność dodania większej
ilości aromatu, dokładność ich dozowania, zwłaszcza w przypadku małych partii aromatyzowanych wyrobów.

JAKI AROMAT wybrać?

Wybór aromatu na odpowiednim nośniku ma bardzo istotne znaczenie dla jego trwałości w wyrobie gotowym. Niestety,
cukiernicy, ze względu na brak pełnej informacji, często nie są
świadomi, jak istotna jest to kwestia.
Nasza firma, przy współudziale Katedry Towaroznawstwa
Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przeprowadziła bardzo szczegółowe badania, które jednoznacznie
wykazały, że do wyrobów niepoddawanych obróbce termicznej, takich jak kremy, nadzienia, lody czy ciastka, najbardziej
przydatne są aromaty, w których jako nośnik zastosowano etanol (spirytus rektyfikowany) lub emulsję olejowo-wodną. Aromaty te doskonale komponują się z pozostałymi składnikami
wyrobu, nadając im wyrazisty i trwały smak i zapach.
Natomiast w pieczywie cukierniczym szczególnie trwałe
są aromaty na oleju roślinnym, glikolu i triacetynie. Wynika to
z faktu, że olej roślinny i triacetyna mają temperaturę wrzenia
powyżej 220°C, a glikol powyżej 198°C. Natomiast etanol,
którego temperatura wrzenia to zaledwie 78,2°C, w trakcie
wypieku w dużym stopniu ulega odparowaniu, a wraz z nim
ulatnia się aromat.

WAŻNE PRZEPISY

>>>

Od dnia 20 stycznia 2011 r. obowiązuje Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008
w sprawie środków aromatyzujących i niektórych
składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych. Wprowadza ono szereg zmian do nazewnictwa składników
aromatów, określając między innymi warunki, które
aromat musi spełniać, by można go nazwać „naturalnym”. Natomiast użytkownicy aromatów na etykietach
swoich wyrobów powinni w składzie zamieścić określenie „aromat(y)” lub bardziej szczegółową nazwę
bądź opis środka aromatyzującego. Sprawy te reguluje
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 3 września 2009 r. (Dz.U. nr 160, poz. 1271).

kompleksowym zaopatrzeniem cukierników. Zachęcamy do
kontaktu z przedstawicielami naszej firmy, którzy służą profesjonalnym doradztwem. Na życzenie przesyłamy bezpłatne
próbki aromatów w celu oceny i ewentualnego dostosowania
do Państwa potrzeb. Zapraszamy także na naszą stroną internetową www.hoffarom.com.

Wytwórnia Aromatów Spożywczych „HOFFMANN”
62-060 Stęszew, ul. Trzebawska 12 , tel. 61 819 70 65, fax 61 813 43 81
biuro@hoffarom.com, www.hoffarom.com
>>> REKLAMA

JAK stosować?

Do wyrobów cukierniczych aromaty należy dodawać
w możliwie najpóźniejszej fazie przygotowania produktu
(np. do kremów – przed rozpoczęciem lub w trakcie emulgowania, a do ciasta – bezpośrednio przed wypiekiem). Obowiązuje podstawowa zasada, że aromat należy dodawać małymi porcjami, bardzo dokładnie mieszając z wyrobem i stale
sprawdzając jego intensywność.
Aromaty dozujemy zgodnie z zasadą quantum satis,
tj. w ilości najmniejszej niezbędnej do osiągnięcia zamierzonego efektu technologicznego. Wyjątek stanowią aromaty zawierające substancje organiczne, do których zalicza się glikol
i triacetyna. Ilość tych substancji wprowadzonych do wyrobu
ze wszystkich źródeł (w tym z aromatów) nie może przekraczać 3 g na kilogram wyrobu. Ponadto przepisy ograniczają
maksymalną zawartość glikolu w napojach, która, za wyjątkiem likierów kremowych, wynosi 1 g na litr.
Wytwórnia Aromatów Spożywczych HOFFMANN
w Stęszewie od 17 lat produkuje specjalne aromaty dla cukierników na wszystkich aktualnie stosowanych nośnikach.
Sprzedaż tych aromatów prowadzona jest na terenie kraju głównie poprzez wyspecjalizowane firmy zajmujące się
www.wcukierni.pl
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PIECZYWO NA CZASIE

Dobrze wypieczone promocje
FIRMA MARTIN BRAUN ZAINSPIROWANA DUŻYM ZAINTERESOWANIEM LETNIĄ
AKCJĄ „MORZE KORZYŚCI, CZYLI WAKACJE Z MARTIN BRAUN” ROZPOCZĘŁA NOWĄ
PROMOCJĘ – NA MIESZANKI PIEKARNICZE AGRANO

N

owa akcja „Dni Chleba z Agrano – dobrze wypieczone promocje!” rozpoczęła się 1 września
i trwać będzie do 31 października. Kupując
w tym terminie popularne i cenione przez piekarzy w całej Europie mieszanki do wyrobu pieczywa:
Crusta 25%, Maisano 25%, Kartofel Mix 25%, Czosnek
Niedźwiedzi 25%, klienci otrzymują zestaw wyjątkowych
akcesoriów niezbędnych w pracy każdego piekarza, w tym
profesjonalne rękawice, kosze wiklinowe lub blachy do wypieku bagietek.
– Sukces dwóch pierwszych części letniej promocji sprawił, że startujemy z podobnym programem po raz kolejny.
Tym razem z wysokiej jakości mieszankami piekarniczymi Agrano. Cała akcja została przygotowana w wyniku
obserwacji i sugestii naszych klientów podczas spotkań na
szkoleniach Martin Braun. Liczę, że przygotowane przez
nas atrakcje będą dla nich dobrze wypieczoną korzyścią
– informuje Robert Sokół, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Martin Braun Sp. z o.o.
Wakacyjna akcja Martin Braun z surowcami cukierniczymi rozpoczęła się 15 lipca i potrwa do końca września br.
W promocji brały udział produkty, które cieszą się popularnością klientów podczas szkoleń produktowych. Wrzesień to
trzeci i zarazem ostatni etap letniej akcji. W jej ramach do
30 września można nabyć nowy w ofercie krem – Covela
Biały – oraz cenioną przez cukierników mieszankę do produkcji pączków – Berliner Plus. Przy zakupie 10 wiaderek
popularnego kremu Covela Czekoladowy klient ma możliwość zakupu wiaderka kremu Covela Biały za 1 zł. Natomiast dla klientów kupujących Berliner Plus Martin Braun
przygotował specjalny rabat promocyjny.
Szczegóły dostępne są u przedstawicieli regionalnych,
a także w Biurze Obsługi Klienta Martin Braun: tel. +48 22
814 52 59, e-mail: sprzedaz@martinbraun.pl.


Więcej o akcji promocyjnej AGRANO na www.martinbraun.pl

SKŁADNIKI:
mąka pszenna typ 550
mieszanka CRUSTA 25% *
miód sztuczny
drożdże
woda

7,5 kg
2,5 kg
0,5 kg
0,15 kg
7 kg

Razem:

17,65 kg

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
• Wszystkie składniki miesić z 5,5 kg zimnej wody przez 10 min na
•
•
•
•
•
•
•

wolnych i 10 min na szybkich obrotach.
Dodać pozostałą wodę i miesić 10 min.
Ciasto przełożyć do plastikowych pojemników
wysmarowanych olejem. Czas wyrastania ok. 1 godz.
Ciasto delikatnie wyłożyć na stół i odcinać kęsy o wadze 0,37 kg.
Odcięte kęsy zwijać i układać w blachach bagietkowych.
Pozostawić w spoczynku na ok. 15 min.
Temperatura pieczenia 220°C z małym zaparowaniem:
3 min + 40 min na otwartym lufcie.
Nie zmniejszać czasu pieczenia!

* Mieszanka Crusta 25% dostępna w promocji „Dni Chleba z Agrano – dobrze wypieczone
promocje!" – szczegóły u Przedstawicieli.

Piekarskie inspiracje

STEFANA WÓJCIAKA
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CO ŁĄCZY GARNITUR Z SAMOCHODEM UŻYTKOWYM? GARNITUR MOŻESZ KUPIĆ
GOTOWY W SALONIE LUB ZAMÓWIĆ SZYTY NA MIARĘ U KRAWCA. Z SAMOCHODEM
JEST PODOBNIE – W SALONACH CZEKAJĄ NA NA KLIENTÓW STANDARDOWE FURGONY,
A U SPECJALISTÓW – ZABUDOWY DOPASOWANE DO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI

Z
BRUNO STARECKI

wykły, klasyczny furgon jest najprostszą
i bodaj najbardziej uniwersalną wersją dostawczaka. Wozi się w nim niemal wszystko: warzywa, kwiaty, piach, cement...
Jednak jak w przypadku materiałów budowlanych lepiej sprawdzi się kabina ze
skrzynią, tak w przypadku przewozu pieczywa i wyrobów cukierniczych warto zastanowić się nad inwestycją w zabudowę specjalistyczną.

JAK to się robi?

Każdy szanujący się producent samochodów oferuje swoje
dostawczaki w różnych wersjach nadwozia. Oprócz wymienionych już blaszanych furgonów możemy się zdecydować
na podwozie z kabiną lub platformę z kabiną. Zarówno platforma, jak i podwozie to warianty z założenia przeznaczone
WPC wrzesień 2011

do specjalistycznej adaptacji dostosowanej do najróżniejszych
wymagań transportowych.
W zależności od producenta sposoby przystosowania pojazdu do potrzeb przedsiębiorcy są różne. Klient może nabyć samochód i samodzielnie wybrać, gdzie i w jaki sposób
przystosuje go do swoich potrzeb. Może też zlecić wykonanie zabudowy w jednym punktów dealerskich i z salonu
wyjechać gotowym już samochodem. Dealerzy, chcąc elastycznie podejść do wymagań rynku, tworzą działy zajmujące się sprzedażą i adaptacją samochodów dostawczych.
W przypadku zlecania zabudowy na własną rękę nie można
jednak zapomnieć o drobnym, lecz znaczącym szczególe
– gwarancji.
Jeśli decydujemy się na zakup nowego samochodu, to musimy pamiętać o tym, by zlecenie zabudowy poza siecią dealerską danej marki nie spowodowało utraty gwarancji. Niektórzy
producenci zezwalają na adaptację pojazdów wyłącznie w firmach mających autoryzację importera. Warto o tym pamiętać,
www.wpiekarni.pl

by z powodu takiego drobiazgu nie stracić dwuletniego okresu
spokoju, za który płaci się, kupując nowy samochód.

CZYM to się różni?

Skoro do wyboru są dwa warianty samochodu do zabudowy (platforma i podwozie), to warto wiedzieć, czym się
różnią. Platforma oznacza wersję do zabudowy, którą wyróżniają głównie dwie cechy: bardzo niska podłoga przestrzeni
ładunkowej i napęd na przednią oś, dzięki któremu możliwe
jest uzyskanie niskiego progu załadunku (brak tylnego mostu). Taka konstrukcja oznacza, że maksymalna ładowność
tej wersji nie może się równać z taką, na jaką możemy liczyć
w przypadku podwozia. Nie oznacza to jednak, że ładowność
platformy jest niska.
Dla przykładu w Renault Master platforma może udźwignąć nawet 1922 kg. Ten wariant w odróżnieniu od podwozia
ma podłogę na całej powierzchni ładunkowej. Może też występować w wersji bez tylnej ściany kabiny kierowcy, jeśli charakter transportu wymaga możliwości przechodzenia między
częścią ładunkową a kabiną. Podwozie z kabiną może występować zarówno w wersji z napędem na przednią, jak i na tylną
oś, jednak w obu przypadkach próg załadunkowy znajduje się
na tej samej wysokości. W przypadku podwozia nie mamy samochodu z podłogą w części ładunkowej. Jej rolę przejmuje
tu rama nośna przeznaczona do montażu zabudowy. Warianty podwozia z bliźniaczymi kołami i napędem na tylne koła
mogą wozić ładunki o masie dochodzącej nawet do 2500 kg.

PUDŁO na ramie

Podwozie z kabiną do potrzeb transportu spożywczego adaptowane jest poprzez montaż zamkniętej, prostopadłościennej skrzyni ładunkowej (z racji wyższego progu zabudowy).
Montowany na samochodzie kontener to najczęściej samonośna konstrukcja wykonana z klejonych płyt, które w razie potrzeby mogą być izolowane, co zmniejsza wpływ temperatury
zewnętrznej na temperaturę wewnątrz przestrzeni ładunkowej.
Izolowaną zabudowę można doposażyć w montowany nad kabiną kierowcy agregat chłodniczy, dzięki któremu temperatura
w przestrzeni ładunkowej będzie odpowiednio niska i stała, co
jest szczególnie istotne w przypadku transportu wrażliwych na
wahania temperatur wyrobów cukierniczych.
Zewnętrzne poszycie kontenera to zazwyczaj laminat, którym pokrywa się także wewnętrzne ściany zabudowy. Wnętrze zabudowy jest oświetlone i wentylowane, a jej ściany
zabezpiecza się przed uszkodzeniami za pomocą listew odbojowych. Zaletą takiej formy adaptacji są regularne kształty
przestrzeni ładunkowej, pozwalające na jej optymalne wykorzystanie oraz łatwość utrzymania porządku i czystości.
Oczywiście, firmy wykonujące tego typu adaptacje dbają
o to, by ich produkty spełniały wszystkie przepisy regulujące
zasady przewozu produktów spożywczych.

TRANSPORT i sprzedaż

Platforma daje znacznie większe pole manewru firmom
wykonującym adaptacje. Niższa podłoga pozwala na zastosowanie zabudowy o charakterze podobnym do kontenera
montowanego na podwoziu. Ponadto platforma jest bodaj najlepszą bazą do wszelkiego rodzaju adaptacji wysoce specjalizowanych. Przykładem może być mobilny sklep, który świetwww.wcukierni.pl

59
FOT. BCC POLSKA

NA CZTERECH
POLSKIKOŁACH
CHLEB

Mobilny sklep świetnie się sprawdzi, gdy chcemy dotrzeć z produktami
w miejsca, gdzie otwieranie stałego punktu nie jest uzasadnione

nie się sprawdzi, jeśli chcemy dotrzeć ze swoimi produktami
w miejsca, w których otwieranie stałego punktu niekoniecznie
jest uzasadnione. Tego typu zabudowa pozwala nie tylko realizować to, do czego została zaprojektowana, czyli sprzedaż,
lecz także może być traktowana jako narzędzie do promocji
firmy na różnego rodzaju targach czy jarmarkach.
Stosunkowo niewielka popularność tej formy sprzedaży
pieczywa i wyrobów cukierniczych sprawia, że nasz samochód, obowiązkowo efektownie ozdobiony reklamą, z pewnością pozytywnie wpłynie na wizerunek i rozpoznawalność
firmy i jej wyrobów.
Aranżacja wnętrza takiego mobilnego sklepu jest sprawą
bardzo indywidualną i musi być poprzedzona dokładnym
określeniem potrzeb przedsiębiorcy. Kombinacji jest mnóstwo, mobilny sklep oprócz półek i witryn może mieć również
ladę chłodniczą, własne zasilanie, a także podstawowe zaplecze sanitarne.

NIŻEJ = lepiej

Z wykorzystaniem kabiny z platformą wykonuje się także
adaptacje spełniające wyłącznie funkcje transportowe. Konstrukcja zabudów transportowych jest podobna do skrzyń

CO I GDZIE, CZYLI KTO ADAPTUJE?
•
•
•
•
•
•
•
•

Elbląg: K&F Artur KONOPKA, www.kif.elblag.com.pl
Gdynia: SysCar, www.syscar.pl
Nowa Sól: BCC Polska, www.bccpolska.pl
Środa Wielkopolska: Matczak Autonadwozia, www.a-n.pl
Daszyna k. Kutna: Gruau Polska, www.gruau.pl
Dębica: Igloocar , www.igloocar.com.pl
Sosnowiec: Nadwozia-Partner, www.nadwozia-partner.pl
Końskie: The European Van Company,
www.theeuropeanvancompany.eu

Ofertę adaptacji samochodów dostawczych możemy otrzymać
także w coraz większej liczbie punktów dealerskich poszczególnych producentów. Przy wielu salonach powstają specjalne centra
adaptacji, więc już z salonu możemy wyjechać gotowym pojazdem
przystosowanym do naszych oczekiwań.
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NA CZTERECH KOŁACH

Klasyczny furgon jest najprostszą i najbardziej uniwersalną wersją dostawczaka

kontenerowych montowanych na podwoziach. W przypadku
platformy mamy jednak do czynienia z przestrzenią ładunkową, której funkcjonalność nieco ograniczają wnikające do
środka nadkola tylnych kół. Tę drobną uciążliwość rekompensują zalety, jakie ma zabudowa na platformie. Pierwszą z nich
jest niżej położona podłoga, ułatwiająca załadunek. Niższa
podłoga oznacza też, że zabudowa jest osadzona niżej, więc
w mniejszym stopniu wystaje poza obrys kabiny kierowcy, co
przekłada się na niższe zużycie paliwa. Dodatkowo, niżej położony środek ciężkości powoduje, że auto prowadzi się lepiej
i bezpieczniej. Technologia i materiały używane do konstrukcji adaptacji na platformach nie różnią się o tych, z których
korzysta się przy zabudowach kontenerowych na podwoziu.
Także i w tym wypadku przestrzeń ładunkowa może być izolowana termicznie oraz chłodzona przez agregat.

LICZY SIĘ wnętrze

Jeśli mamy bardziej złożone potrzeby lub po prostu jeden
samochód musi przewozić różne wyroby (np. pieczywo w koszach razem z wyrobami cukierniczymi), możemy pokusić się
o stworzenie ku temu odpowiednich warunków. Odpowiedzią
na takie potrzeby może być system półek zamocowanych na
określonej wysokości. Pod nimi znajdzie się miejsce na ładunek o regularnych kształtach (kosze z pieczywem), a same
półki pozwolą na bezpieczne przewożenie ładunku, który jest
delikatny lub transportowany w mniejszych pojemnikach.
Tego typu aranżacje i systemy podziału przestrzeni ładunkowej mogą być oczywiście stosowane także w furgonach.
Konieczność transportowania towarów w niskiej temperaturze także nie wyklucza zakupu furgonu. W ofertach firm zajmujących się adaptacjami dostawczaków znajdziecie także opcję
montażu izolacji i zamiany ich w izotermę. Niewielka izoterma
oparta na samochodzie wielkości Fiata Doblo czy Volkswagena
Caddy może być doskonałym rozwiązaniem na przykład dla cukierni, która dostarcza swoje specjały do wielu klientów.
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RACHUNEK ekonomiczny

Różnice cen pomiędzy wersjami zamkniętymi (furgon),
a tymi przeznaczonymi do zabudowy wahają się od kilku do kilkunastu tys. zł, w zależności od modelu i wersji.
W praktyce oznacza to, że niższa cena bazy do adaptacji
w dużej mierze może rekompensować przedsiębiorcy dodatkowy koszt poniesiony na zakup zabudowy. Oczywiście, zależy to od stopnia skomplikowania wybranej adaptacji oraz różnicy w cenach wariantów nadwoziowych
wybranego samochodu. Warto jednak mieć tutaj na uwadze
wartość dodaną, jaką niesie za sobą samochód dokładnie
dopasowany do potrzeb transportowych przedsiębiorcy. 

FURGON CZY ADAPTACJA?
Furgon:
+ Nie wymaga dodatkowych kosztów związanych z adaptacją
+ Zabudowa nie ogranicza ładowności pojazdu
+ Krótszy czas oczekiwania na odbiór pojazdu
- Trudniejsza do utrzymania w czystości przestrzeń ładunkowa
- Mniej foremny kształt przedziału transportowego
Adaptacja:
+ Możliwość dostosowania nadwozia niemal
do każdego rodzaju transportu
+ Łatwiejsza do utrzymania w czystości
+ Zgodność z przepisami sanitarnymi
+ Regularne kształty przestrzeni ładunkowej są łatwiejsze
do zagospodarowania
- Zakup wymaga dodatkowych nakładów finansowych
- Dłuższy czas oczekiwania na gotowy samochód
www.wpiekarni.pl
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SETKI LUDZI OPOWIADAJĄ O SWOJEJ PASJI DO CZEKOLADY

“Ponieważ Callebaut wie, że jakość
czekolady zaczyna sie, tutaj”
EmmILY mWASOngWE – fARmER KAKAO, TAnZAnIA

W ciągu minionych 100 lat, Callebaut zawsze wykonywał krok naprzód, aby zapewnić
odpowiednią jakość Prawdziwej Belgijskiej Czekolady. Dlatego dziś Callebaut bezpośrednio
współpracuje z farmerami od Brazylii po Tanzanię. Razem dążymy do zapewnienia jak
najwyższej jakości upraw, odpowiednich zbiorów i dochodów farmerów — z jednoczesnym
poszanowaniem delikatnego eko-systemu. Poprzez tę współpracę, pragniemy przyczynić
się do zrównoważonej uprawy kakao. Ponieważ tylko dzięki odpowiedniej jakości kakao,
stworzymy odpowiedniej jakości czekoladę.
www.callebaut100years.com

Barry
Callebaut Polska Sp. z o.o. • ul. Nowy Józefów 36 • 94-406 Łódź • Polska • Tel. 42 683 77 00 • Fax 42
772011
01
www.wcukierni.pl
WPC683
wrzesień
e-mail: gourmet_polska@barry-callebaut.com • www.callebaut.com
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LICZBĘ BLOGÓW NA CAŁYM ŚWIECIE SZACUJE SIĘ NA 200 MILIONÓW.
ZAREJESTROWANYCH BLOGÓW FIRMOWYCH JEST W POLSCE ZALEDWIE
OKOŁO 400. WEJŚCIE W TĘ NISZĘ MOŻE OKAZAĆ SIĘ STRZAŁEM W DZIESIĄTKĘ!

Z

KAROLINA PODHAJECKA

ałożenie, a następnie prowadzenie bloga,
jak każde działanie marketingowe wymaga starannego przemyślenia oraz zaplanowania, a także dokonania bilansu zysków
i strat. Pamiętając o kilku podstawowych
zasadach oraz unikając niepotrzebnych błędów, można uczynić z bloga niezastąpione
narzędzie komunikacji z klientem i klucz do sukcesu.

ZYSK czy strata?

Na samym początku dobrze jest odpowiedzieć sobie na pytanie – dlaczego warto zainwestować czas w przedsięwzięcie, jakim jest prowadzenie bloga? Odpowiedzi jest wiele. Po pierwsze,
blog stanowi szansę na dotarcie do wielu osób zainteresowanych
branżą lub produktami firmy. To również świetna okazja, by poinformować o nowościach, zmianach w ofercie, promocjach czy
akcjach specjalnych, bez konieczności organizowania kampanii
reklamowej, w sposób ekspresowy i bezpłatny.
Po drugie, blog może służyć jako pole do wymiany doświadczeń, opinii dotyczących firmy i jej wyrobów, a także
WPC wrzesień 2011

konstruktywnej krytyki. Pozwalając klientom na swobodne wysuwanie pomysłów, pytając ich o zdanie, na przykład
w kwestii nowych wypieków, można uniknąć długotrwałych
i kosztownych badań opinii publicznej.
Po trzecie w końcu, nieformalna, swobodna relacja, która
nawiązuje się za pośrednictwem bloga pomiędzy pracownikami zakładu a czytelnikami (klientami), zwiększa zaufanie do
danej marki i wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy.
Największe zagrożenia związane z prowadzeniem bloga to
ryzyko przejęcia pomysłów przez konkurencję, czasochłonność oraz tzw. czarny PR, czyli celowe umieszczanie negatywnych wpisów przez osoby nieprzychylnie nastawione do
piekarni lub cukierni.

ELEMENTARZ blogera

Pod nazwą „blog” kryje się dziennik sieciowy, czyli rodzaj strony internetowej, na którą składają się samodzielne,
uporządkowane w sposób chronologiczny wpisy sporządzone przez właściciela. Notatki można archiwizować, dowolnie
kategoryzować i tagować (klasyfikować). Co więcej, każdy
wpis może zostać skomentowany przez czytelnika. Pozwala
www.wpiekarni.pl
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to na stały przepływ informacji między twórcą bloga a jego
odbiorcami. Właściciel, tzw. bloger, sam decyduje o zawartości swojej strony. Może na niej zamieszczać teksty, fotografie,
filmy wideo, pliki audio, a także odsyłacze do innych blogów
poświęconych podobnej tematyce. Utworzona w ten sposób
siatka blogów tworzy wirtualną przestrzeń – blogosferę.
Firmy mogą tworzyć blogi, wykorzystując w tym celu zarejestrowaną odrębną domenę lub serwisy społecznościowe.
Jeśli zakład posiada już stronę internetową, wystarczy założyć subdomenę. Przy wyborze serwisów społecznościowych
warto zastanowić się nad rodzajem materiałów, jakie planuje
się na blogu zamieszczać. Część z nich umożliwia prowadzenie tzw. mikroblogów, na które składają się jedynie krótkie,
dwu-, trzyzdaniowe wpisy. Inne natomiast pozwalają na dodawanie zdjęć, filmów czy nagrań audio.

KROK do sukcesu

Stworzenie dobrego bloga może okazać się łatwe pod warunkiem przestrzegania podstawowych zasad i zaleceń. Przede
wszystkim należy jasno zdefiniować grupę docelową, czyli potencjalnych czytelników. Czy mają być nimi klienci piekarni,
partnerzy biznesowi, czy też inni cukiernicy i piekarze, dla których blog ma stać się miejscem wymiany doświadczeń? Odpowiedź na to pytanie w znacznym stopniu zdeterminuje charakter
wpisów, a zatem to, czy dotyczyć one będą aktualnej oferty zakładu, czy na przykład receptur i sposobów produkcji.
Jeżeli blog ma pełnić funkcję kolejnego nośnika reklamy,
wybór pierwszej opcji jest dość oczywisty. Wartościowy tekst

SZYBKI KLICK NA BLIP!
Jednym z naszych rodzimych serwisów społecznościowych łączących
komunikowanie się w kręgu znajomych z prowadzeniem mikrobloga
jest Blip. Jego nazwa powstała z połączenia pierwszych liter słów: Bardzo
Lubię Informować Przyjaciół, taka jest też myśl przewodnia portalu. Za
jego pośrednictwem można zamieszczać nowe wpisy (do 160 znaków),
czatować z innymi użytkownikami, jak również poznawać kolejne osoby.
Istnieje możliwość dołączania do wiadomości zdjęć, filmów wideo lub
plików dźwiękowych. Korzystanie z Blipa jest bezpłatne i stosunkowo proste. Dodatkowym ułatwieniem jest fakt, że wpisy mogą być publikowane
za pośrednictwem strony internetowej, komunikatora, a nawet telefonu
komórkowego. Umieszczane w serwisie treści często są cytowane i przekazywane dalej przez innych użytkowników, dzięki czemu nowinka szybko
dociera do szerokiego grona odbiorców. Na stronie głównej serwisu znajduje się odnośnik do przewodnika dla marek, firm, instytucji i organizacji
chcących skorzystać z usług oferowanych przez portal.
Z serwisu korzystają znane osoby (między innymi Lech Wałęsa, Grzegorz
Napieralski czy Zbigniew Hołdys) oraz instytucje i organizacje (wśród nich
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, fundacja Anny Dymnej: Mimo Wszystko,
a także Polska Akcja Humanitarna).
Profesjonalnym i wzorcowo prowadzonym blogiem na portalu poszczycić
się może również łódzka cukiernia Ptyś. Konto firmy funkcjonuje od pół
roku i wyróżnia się bogactwem zamieszczanych materiałów – zdjęć, filmów wideo.
Warto dołączyć do tego grona i cieszyć się z korzyści, jakie niesie ze sobą
codzienne, kilkunastominutowe„blipowanie”.

>>> REKLAMA

Meble do piekarni i cukierni

biuro@kompleksserwis.pl • tel: 32 287 31 17 • www.kompleksserwis.pl
www.wcukierni.pl
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powinien być zwięzły, profesjonalny oraz atrakcyjny dla czytelnika. Błędy rzeczowe są niedopuszczalne, bowiem niekorzystnie wpływają na wizerunek firmy i budowanie zaufania
do marki. Wszelkie zauważone niedociągnięcia i usterki należy korygować na bieżąco. Dobrze jest zadbać o regularność
wpisów – jeśli nowe materiały będą się pojawiać zbyt rzadko,
internauci przestaną odwiedzać bloga.
Liczą się też pomysłowość i estetyka w zakresie szaty graficznej. Sprawdzają się ciemne czcionki na jasnym tle, stosowanie wytłuszczenia (bold) w celu wyróżnienia najważniejszych informacji oraz umiar, jeśli chodzi o zamieszczanie na
blogu dodatków (opcji, odnośników, wtyczek). Pliki audio
oraz filmy wideo nie powinny włączać się automatycznie po
wejściu na stronę. Decyzję o ich uruchomieniu lepiej pozostawić czytelnikowi.

CZARNY PR...

Specjaliści public relations nazywają tzw. czarny PR
po prostu propagandą. Zaliczają do niej wszelkie działania
konkurencji zmierzające do zdyskredytowania przeciwnika
w oczach opinii publicznej. Mogą być to również nieprzychylne komentarze pozostawione w sieci – na stronach internetowych, portalach społecznościowych, blogach. Jak uchronić się
przed tego typu antyreklamą na przykład na firmowym blogu?
Warto na bieżąco śledzić wpisy pozostawiane przez odwiedzających – tylko w ten sposób można szybko i skutecznie
zareagować na stawiane zarzuty. Co ważne, takie komentarze
nie powinny nigdy pozostawać bez odpowiedzi. Najlepszym
rozwiązaniem jest krótki, rzeczowy wpis informujący opinię
publiczną o faktycznym stanie rzeczy. Przykładowo, jeśli odwiedzający stronę internetową zarzuca piekarni lub cukierni
sprzedawanie nieświeżych produktów, można wyjaśnić, że
wypiekane są one codziennie, a wypieki z dnia poprzedniego
oferowane są w niższej cenie.
Warto zachować w takich sytuacjach zimną krew i pamiętać, że czarny PR jest metodą dyskusyjną, nieetyczną i kiedy
wyjdzie na jaw, przynosi szkodę temu, kto rozpowszechnia
negatywne informacje, a nie osobie lub firmie, której dotyczą
oszczerstwa. Wysoki poziom oferowanych usług i kontrolowanie informacji pozostawianych w sieci powinny zapewnić
zakładowi powodzenie w obliczu działań nie zawsze uczciwej
konkurencji.

BLOGOWE realia

Powielanie schematów oraz zamieszczanie informacji od
dawna krążących w sieci z pewnością nie przysporzy blogowi zainteresowania. Z tego względu przed przystąpieniem
do zakładania strony warto przyjrzeć się blogom, które już
funkcjonują w internecie. Tutaj czeka nas spore zaskoczenie.
Okazuje się, że większość polskich blogów poświęconych
cukiernictwu, wypiekom i recepturom to strony prowadzone
przez amatorów hobbystów. Blogów profesjonalnych, tych cukierniczych, i tych piekarskich, jest jak na lekarstwo. A zatem
pole do popisu duże i możliwości sporo.
Jeśli zakład nie posiada własnej domeny, można wykorzystać jeden z portali (na przykład onet.pl, interia.pl czy wp.pl)
lub serwisów blogowych (a wśród nich blox.pl, eblog.pl,
blog.pl, wordpress.com), a także serwisów społecznościowych (jak twitter.com, blip.pl). W większości przypadków
WPC wrzesień 2011

ZDANIEM EKSPERTA >>>

KATARZYNA SZUBIŃSKA

specjalista do spraw mediów społecznościowych agencji Crafton.pl

P

rowadzenie bloga można zlecić firmie lub agencji zajmującej się tym
profesjonalnie. Specjaliści w dziedzinie mediów elektronicznych doskonale wiedzą, jak sformułować notatki, by były interesujące, zawierały unikalne treści i przykuwały uwagę czytelnika, co więcej, potrafią
wykorzystać multimedia, by uatrakcyjnić wpisy.
Outsourcing prowadzenia blogów staje się coraz bardziej popularną praktyką. Profesjonalista będzie dbał o częstotliwość pojawiania się wpisów na
naszym blogu, ich jakość oraz doradzi nam, jaką przyjąć strategię.
Najważniejszą usługą jest oczywiście regularne pisanie i publikowanie postów – samo powołanie bloga do życia nie jest jeszcze gwarancją sukcesu.
Dodatkowo często pojawia się usługa projektowania szaty graficznej.
Zadaniem bloga jest przede wszystkim przedstawienie firmy od strony
osób, które w niej pracują, oraz nawiązanie bardziej osobistego kontaktu z klientami. Podzielenie się wiedzą czy pasją, komunikacja – to są ich
główne cele – ciężko więc mówić o skuteczności. Jeśli ktoś się spodziewa, że gdy tylko zacznie prowadzić bloga, jego sprzedaż nagle wzrośnie,
to może być niemile zaskoczony. Blog może nam pomóc przekonać do
siebie sceptyków i zdobyć zaufanie klientów, więc jego efektem jest
przede wszystkim budowanie wizerunku marki.

MINIKURS BLOGOWANIA
1. Utwórz konto – w tym celu podaj swój adres e-mail oraz hasło, wpisz
nazwę wyświetlaną, której chcesz używać do podpisywania wiadomości na blogu, uzupełnij rubryki dotyczące płci i daty urodzenia,
wpisz słowo weryfikacyjne, zaakceptuj warunki korzystania z usługi.
2. Nazwij bloga – wybierz dla niego tytuł (będzie on widoczny w opublikowanym blogu, w profilu i na pulpicie nawigacyjnym) oraz adres
bloga (URL).
3. Wybierz szablon – zdecyduj, jakie tło będzie najlepiej odzwierciedlać
charakter firmy, pamiętaj, że najlepiej prezentują się ciemne czcionki
na jasnym tle. W trakcie użytkowania bloga możesz wprowadzać
zmiany w wyglądzie stronki.
4. Dodaj wpis – korzystaj z funkcji oferowanych przez portal, takich jak
możliwość zmiany czcionki, zastosowania pogrubienia, kursywy, koloru i wielu innych opcji edycji tekstu. Kliknij w ikonę obrazu na pasku
narzędzi edytora postów, by dodać zdjęcie, lub w ikonę klatki filmu
w celu zamieszczenia pliku wideo. Dodawaj wpisy regularnie, najlepiej
co dwa-trzy dni!
5. Czytaj komentarze – wszelkie informacje zwrotne pozostawione
przez czytelników są niezwykle cenne. Dzięki nim można poznać mocne i słabe strony zakładu oraz wprowadzić niezbędne innowacje.
założenie i prowadzenie bloga jest bezpłatne, wymaga jedynie
poświęcenia czasu i zaangażowania w merytoryczne i graficzne opracowanie projektu. Korzyści, jak zawsze w przypadku skutecznej kampanii promocyjnej, są wymierne – m.in.
wzrost liczby klientów, kreowanie pozytywnego wizerunku
zakładu, regularna informacja zwrotna. A swoją drogą może
się okazać, że blogowanie to prawdziwa przyjemność, dzięki
której obowiązek szybko przekształci się w pasję.

www.wpiekarni.pl

KAWA RAZ!

PROMOCJA
16.08-14.10.2011
Berlinery
Berliner 1000, Berliner 2000, Berliner 2000 Pasta, Berliner Complete, Berliner 25
• za zakup dowolnej liczby i rodzaju Berlinera za co najmniej 400 zł – t-shirt
• za zakup dowolnej liczby i rodzaju Berlinera za co najmniej 2 000 zł –
oryginalne crocsy – miks kolorów (w rozmiarze od 36 do 45)

Mix Orkiszowy
• za zakup 50 kg – smycz ze skarpetą na komórkę
• za zakup 100 kg – zestaw materiałów promocyjnych – komplet
ulotek ze stojaczkiem + zawieszka

Mix Rustykalny
• za zakup 50 kg – plakat promujący produkt gratis
• za zakup 100 kg – pudełko na drugie śniadanie – miks kolorów

Muffiny
Muffiny Amerykańskie (o smaku waniliowym) NOWOŚĆ !
Muffiny Amerykańskie Choco (o smaku czekoladowym) NOWOŚĆ !
Ciasto o smaku Truflowym
• za zakup 25 kg – 15% rabatu na zakup 540 sztuk tulipapilotek
(białych lub brązowych) do wypieku muffin
• za zakup 300 kg – stelaż do wypieku muffin za 1 zł lub elegancki plecak
turystyczno-szkolny

Sosy i nadzienia
Sosy: Toskański NOWOŚĆ, Boloński, Pizza, Hawajski
Nadzienie szpinakowe, Farsz pieczarkowy
• za zakup produktu – 5% rabatu na produkty w promocji
• za zakup 300 kg – atrakcyjne kurtki przeciwwiatrowe – softshelle
damskie i męskie firmy Schwarzwolf

Mix Mleczno Maślany
• za pierwszy zakup – stempel do chałki NOWOŚĆ!
• do każdego worka 25 kg – komplet 100 sztuk woreczków
do paluchów za 5 zł

Więcej informacji w katalogu promocyjnym
oraz u Przedstawicieli Handlowych.

nowość
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MARKETING W INTERNECIE

Po maszynę do...

internetu
JEŚLI TWOJEJ FIRMY NADAL NIE MA
W INTERNECIE TO TAK, JAKBY JEJ NIE BYŁO.
TA FRAZA, CHOĆ DOŚĆ KATEGORYCZNA,
MA W SOBIE JEDNAK W SENSIE
MARKETINGOWYM SPORO PRAWDY.
CHODZI O ZAISTNIENIE W SIECI
I POCZYNANIA HANDLOWE

P

DAGMARA BEDNAREK

rzestrzeń internetowa w Polsce pełna jest
portali i sklepów, mających „targową” funcję (zakupową, sklepową itp.). W tej przestrzeni swoje miejsce ma też branża piekarniczo-cukiernicza. Klikając „Kup teraz”
możemy stać się właścicielami pieca do wypieku chleba, mebli ze stali kwasoodpornej
czy innych sprzętów i produktów niezbędnych w naszej firmie.

KONKURENCJA sprzyja obniżkom

Świstak.pl, Sprzedajemy.pl czy eBay Polska to tylko niektóre z serwisów internetowych, do których możemy się
wybrać na zakupy. Tradycyjna, szklana witryna wystawowa
zamieniona jest tu na zbiór zdjęć i opisów danego produktu,
a „Do koszyka” oznacza rezerwację interesującego nas na
przykład miksera gastronomicznego. I to wszystko jednym
kliknięciem myszki. Na wyżej wymienionych portalach co
prawda dopiero zaczynają pojawiać się elementy asortymentu
piekarniczego czy cukierniczego, ale jeśli się już zdarzą, ich
ceny bywają naprawdę bardzo atrakcyjne. Wynika to z faktu,
że dzięki dostępności internetu do ofert producentów z całego
kraju nie jesteśmy skazani tylko na tego w naszym regionie,
a jak wiadomo, konkurencja sprzyja obniżaniu cen.

SKORZYSTAJ Z OKAZJI – wystaw się

Niezaprzeczalnym liderem wśród wirtualnych giełd towarowych z dość bogatą ofertą dla zainteresowanych branżą piekarniczo-cukierniczą jest Allegro.pl. Nazwę zna niemal każdy,
sposób transakcji jest tam przejrzysty i prosty, jednak atutem numer jeden jest możliwość skorzystania z okazji. Co prawda takie
sprzęty jak miesiarka, wagodzielarka czy smażalnik do pączków
mają tam zazwyczaj swoją obligatoryjną cenę, ale zdarza się, że
w myśl idei portalu są przedmiotem aukcji, której finał jest barWPC wrzesień 2011

dzo atrakcyjny
finansowo dla licytującego cukiernika
czy piekarza.
Łukasz Malinowski – menedżer ds.
sprzedaży w firmie MASZ Gliwice – sukcesu allegro dopatruje się w najniższej na rynku prowizji od ewentualnej
transakcji. –Wiele firm, podobnie i nasza, traktuje takie aukcje
internetowe po prostu jak reklamę, bardzo skuteczny kanał dotarcia do klienta. Liczba wyświetleń mówi sama za siebie. Przykładowy sprzęt, jaki oferuje na Allegro.pl MASZ Gliwice, np.
miesiarka, generował zainteresowanie 500 potencjalnych zainteresowanych w ciągu 14 dni, tzn. że w ciągu dwóch tygodni ok.
pół tysiąca osób, nawet jeśli nie dokonało zakupu, to uzyskało
www.wpiekarni.pl

MARKETING W INTERNECIE
namiar na konkretnego producenta. Samo wystawienie produktu na aukcji to koszt zaledwie kilku złotych.
Alternatywą dla allegro jest gumtree.pl. Serwis ten, choć
kojarzony głównie z ogłoszeniami wynajmu i usług, jeśli
poszukać głębiej, pełen jest ofert sprzedaży również sprzętu
cukierniczo-piekarniczego. Czasem firma ogółem prezentuje
swój asortyment, odsyłając do swojej strony,
czasem wprost ogłasza że linia do
bułek czy chleba konkretnego producenta jest
najlepsza i najtańsza. Ogłoszenia
publikowane

jawi nam się zestawienie wszystkich oferowanych w danym
momencie produktów posegregowanych według nazw portali, które prowadzą obecnie daną aukcję lub co jeszcze lepsze
– posegregowanych według ceny. Nierzadko zdarza się bowiem,
że na rynku ten sam produkt potrafi kosztować bardzo różnie.

JAK w realu

Przy zakupach w internecie wybór, a co najważniejsze
wszelkie prawa konsumenta i sprzedawcy, podobnie jak
w przypadku transakcji tradycyjnej należą w pełni do zainteresowanych stron. To że towar wystawiamy na sprzedaż via
internet, nie oznacza, że kupujący traci prawo do gwarancji
czy możliwość zwrotu. Nie jest też żadnym problemem wystawianie faktury VAT.
Internet nie ogranicza w żaden sposób, a wręcz przeciwnie,
daje sporo możliwości – zaoszczędzenia czasu, pieniędzy, dotarcia do interesującego nas konsumenta. Ponadto ten wirtualno-handlowy mechanizm działa w obie strony. Cukiernik czy
piekarz może sprzętu czy narzędzi niezbędnych mu do pracy
i rozwoju interesu szukać, może też wytwory swojego przedsiębiorstwa sprzedawać. Jeśli komuś sprzedaż chleba czy
ciasta przez internet wydaje się ekstrawagancją nie do zrealizowania, niech spenetruje Bazarek.pl czy zajrzy do Eko-Spiżarni. Roi się tam od wypieków, które można sprzedać
bądź nabyć tą drogą. Furorę robią oryginalne ciasta i torty okolicznościowe. I mimo że konsumenci przemysłu piekarniczo-cukierniczego raczej zawsze wybiorą zakupy bezpośrednie
w okolicznej, zaprzyjaźnionej piekarence, to jeśli przyjrzeć się
bliżej takim portalom, okazuje się, że potencjał marketingowy
w internecie dla tego przemysłu wcale nie jest mały, szczególnie w kontekście produktów cukierniczych czy piekarskich,
które wyróżniają nas od innych.

PAMIĘTAJ O e-commerce

w wersji standardowej na tym portalu są
darmowe. Za opłatą można
manewrować ekspozycją naszego ogłoszenia. Za 8 zł podbijemy atrakcyjność miejsca, za 20 zł wyróżnimy ogłoszenie, a za
55 zł umieścimy je w galerii na stronie głównej.

DAJ SIĘ porównać

Równolegle do serwisów, które wystawiają interesujące
nas towary, w internecie funkcjonują bardzo przydatne porównywarki cen. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać nazwę
przykładowej, jak ceneo.pl, skąpiec.pl czy radar.pl, następnie
nazwę pożądanego przez nas towaru, a w kilka sekund po-

Niezależnie od naszych upodobań zakupowych czy wizji oferowania produktów warto o internecie pamiętać. Taka droga marketingu to przyszłość, bowiem żadna z dziedzin naszego życia nie
rozwija się tak szybko jak internet właśnie. – W dobie, gdy niemal
każdą dziedzinę życia przenosimy do sieci, to że naprowadzamy
nasze zachowania biznesowe na wirtualne tory, staje się koniecznością – mówi socjolog Katarzyna Ceralewska. – Dziś wszystko
robimy w internecie, zatem to naturalna kolej rzeczy, że nasza
firma prowadzi handel również tą drogą. Konsument branży
piekarniczo-cukierniczej nie jest odbiorcą masowym, a klientem
nieprzypadkowym, który sam szuka interesującego go produktu.
Pod tym względem internet można powiedzieć jest nieśmiertelny,
bo nawet jeśli aukcja jest nieaktualna, to namiary na producenta
zostają chociażby w archiwum portalu. Dzięki telewizji czy radiu
nie udałoby się tak skutecznie dotrzeć do odbiorców – podsumowuje Malinowski.


E-COMMERCE
Handel elektroniczny, z ang. e-commerce, to sprzedaż towarów i usług,
przyjmowanie i potwierdzanie zamówień oraz obsługa płatności bezgotówkowych. Można powiedzieć, że to po prostu możliwość realizowania transakcji kupna i sprzedaży za pośrednictwem internetu.
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ROZMOWY O BRANŻY

Witryna cukiernicza GRACIA – producent GRANER

bynietworzyć,
kopiować
Dla mnie ważne jest,

O TARGACH, NOWYCH URZĄDZENIACH, PLANACH I... URLOPIE
ROZMAWIAMY Z MICHAŁEM KOŁODYŃSKIM, PREZESEM FIRMY GRANER
PRODUKUJĄCEJ WITRYNY CUKIERNICZE
Ostatnio rozmawialiśmy na targach ExpoSweet i EuroGastro. Jak ocenia Pan te imprezy i co ciekawego w Pana
opinii wydarzyło się od tego czasu?
To był dobry okres potargowy. Obie imprezy przyciągnęły
dużą liczbę zwiedzających, a wśród nich wielu poważnych inwestorów. Targi Eurogastro to impreza, która mocno wpisała
się w targowy kalendarz naszej branży. Ubolewam trochę, że
organizatorzy nieco spoczęli na laurach i od dwóch lat impreza się nie rozwija. Mimo to jest to na pewno najlepsza impreza
gastronomiczna w Polsce. Natomiast bardzo wysoko oceniam
zaangażowanie organizatorów targów ExpoSweet. Z roku na
rok widzę, że poprzeczkę zawieszają sobie coraz wyżej. To
bardzo ważne, że branża chłodniczo-cukiernicza doczekała
się w Polsce dobrej imprezy.
Dlaczego poziom organizacyjny jest dla Pana aż tak
ważny?
WPC wrzesień 2011

Bo to kształtuje całą imprezę. Wysoki poziom gwarantuje uczestnictwo najlepszych wystawców, dla których z kolei
ważne jest, aby targi były odwiedzane przez dobrych inwestorów. Kiedy mamy miejsce, gdzie obie te dobre grupy się
spotykają, dochodzi do rywalizacji, prawdziwej konkurencji, w trakcie której wystawcy muszą w sposób profesjonalny i z pełnym zaangażowaniem walczyć o zainteresowanie
klienta.
Powstaje miejsce, gdzie można rozmawiać o potrzebach
klientów i rzeczowo dyskutować na temat cen i jakości.
Jak ocenia Pan przyjęcie przez rynek flagowego produktu GRANER – witryn cukierniczych GRACIA i ITALIA?
Nasza ciężka praca nad witrynami cukierniczymi, które
zdecydowanie wyrastają na lidera na polskim rynku, przyniosła efekt. To bardzo miłe. Cukiernicy przyjęli oba modele kapitalnie. Procentuje nasza dbałość o szczegóły.
www.wpiekarni.pl
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Witryna cukiernicza ITALIA – producent GRANER

Nie chciałbym zanudzać, ale wymienię kilka podstawowych elementów, które stanowią o wyjątkowości naszych witryn. Wszystkie szyby są zespolone, co definitywnie eliminuje zjawisko skraplania
i gwarantuje dobrą izolację. Urządzenia mają konstrukcję zbudowaną ze stali nierdzewnej, co gwarantuje długą żywotność i zachowanie pełnej estetyki na lata. System Soft Air zapobiega wysuszaniu
ciast oraz zapewnia niskie temperatury w witrynie.
Z kolei włoskie podzespoły gwarantują pracę w ciężkich
warunkach, czyli wyższych temperaturach otoczenia,
a także osiąganie zadanych temperatur na każdej półce.
Co z projektowaniem? Już na pierwszy rzut oka widać, że Wasze witryny są inne. Bardzo różnią się od
siebie i od tego, co oferuje polski rynek.
Dla mnie bardzo ważne jest, by tworzyć, nie kopiować. Zaangażowałem nawet włoskich projektantów, którzy pomogli nam stworzyć produkty inne niż wszystkie.
Projektowanie witryn polega w dużej mierze na odpowiednim zgraniu szczegółów. To w nich tkwi styl witryny. Zwracamy szczególną uwagę na ekspozycję towaru.
Te witryny sprzedają ciasta w najlepszy znany w Polsce
sposób. To dzięki idealnie dobranym kątom i zastosowaniu pełnego przeszklenia części ekspozycyjnej. Cukiernicy mówią nam, że widzą wzrost przychodu w placówkach, w których funkcjonują nasze witryny.
Jakie kolejne produkty planujecie włączyć do swojej oferty?
Mogę zdradzić, że nasz dział konstrukcyjny cały czas
pracuje, a moja głowa jest pełna pomysłów. Aktualnie pracujemy nad wdrożeniem do pełnej produkcji wersji witryny z szybą prostą. Moda na prostą szybę powraca, dlatego
www.wcukierni.pl

nasza reakcja jest natychmiastowa. Prototyp został zresztą
pokazany na targach w marcu i bardzo dobrze go przyjęto.
Gwarantuję, że kolejne niespodzianki są w drodze.
A co z konserwatorami do lodów? Jakie plany macie
wobec tej części produkcji?
W tym roku podpisaliśmy umowę na długofalową
partnerską współpracę z jednym z największych producentów konserwatorów na świecie – firmą SEVEL.
To dla nas ogromne wyróżnienie.
W tym sezonie wprowadziliśmy do sprzedaży sześć
modeli konserwatorów. Ci, którzy zdecydowali się na
zakup, są nimi zachwyceni i, uwaga – wychwalają nas
nad włoskie marki.
To bardzo pozytywny oddźwięk, jednak moja natura
każe mi nie spoczywać na lurach. Dziękuję wszystkim
za miłe słowa i zapewniam pracę nad kolejnymi usprawnieniami.
Czy znajdzie Pan w tym roku czas na wypoczynek?
O tak. Wypoczynek jest bardzo ważny dla każdego.
Nie trzeba jechać na koniec świata, żeby odpocząć. Ale
każdy potrzebuje na chwilę zmienić otoczenie i zrestartować umysł. Poza tym wyjazdy i podróże to spora inspiracja. Obserwacja innych kultur to cudowne źródło
energii i pomysłów na kolejne miesiące, dlatego wszystkim zdecydowanie polecam korzystanie z okresu wakacyjnego.
Dziękuje za rozmowę.
To ja dziękuję. Jestem stałym czytelnikiem „W Piekarni, W Cukierni”, a możliwość rozmowy z Państwem
na łamach jest dla mnie dużym wyróżnieniem. Do zobaczenia.

WPC wrzesień 2011
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Kawa
w cukierni

KAWA RAZ!

W CIĄGU KILKU OSTATNICH LAT WIDAĆ
W NASZYM KRAJU WZROST DYNAMIKI
SPRZEDAŻY NAPOJÓW KAWOWYCH.
CZY WARTO SERWOWAĆ KAWĘ RÓWNIEŻ
W CUKIERNI CZY CIASTKARNI?

P

JAN SZYMAŃSKI

owstaje bardzo wiele lokali z kawą na
wynos. Stacje paliw oprócz barów zakąskowych zainwestowały w nowe ekspresy.
Nawet bardzo znana sieć kiosków postanowiła zmienić swój image i oprócz gazet serwować przy okazji kawę. Już kilka
takich punktów powstało w Warszawie,
kolejne są w przygotowaniu. W sezonie letnim napotkamy
zwłaszcza w większych miejscowościach wypoczynkowych mobilne stoiska z kawą. Wielu właścicieli cukierni
decyduje się, by do swoich lokali przyciągnąć klientów nie
tylko wspaniałymi wypiekami, ale też zachęcić do skosztowania produktów na miejscu przy kawie.

SPRZĘT

Na początku problem może wydawać się trochę skomplikowany, bo oprócz spełnienia specyficznych wymogów
sanepidu dla nowego typu działalności trzeba mieć odpowiednie warunki lokalowe, sprzęt i personel.
Zacznijmy od spraw najłatwiejszych. Zakup ekspresu
w dzisiejszych czasach nie stanowi żadnego problemu. Zarówno firm zajmujących się dystrybucją i serwisem, jak
i sklepów internetowych jest bardzo wiele. Gdy jednak
przyjrzeć się bliżej, sprawa staje się trochę bardziej skomplikowana. Ekspres ekspresowi nierówny. Jest wiele rodzajów, typów i marek. Jaki wybrać? W pełni automatyczny
czy wymagający obsługi ręcznej z oddzielnym młynkiem?
W ubiegłym roku w czasie urlopu w jednej z nadmorskich
miejscowości przechodziłem codziennie obok ciastkarni serwującej kawę. Przy kilku stolikach wystawionych na chodnik prawie nigdy nie było wolnych miejsc. Sprzedawczynie
WPC wrzesień 2011
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KAWA RAZ!
miały sporo pracy, bo oprócz sprzedaży pieczywa i wyrobów
cukierniczych przygotowywały kawę. Ekspres automatyczny
nie absorbował co prawda zbyt wiele uwagi, bo trzeba w nim
tylko wybrać odpowiednią opcję, ale cała otoczka związana z serwowaniem kawy zajmuje już więcej czasu. Trzeba
mieć odpowiednią zastawę, zmywarkę, zbierać pozostawione na stolikach filiżanki i talerze. Przy małym ruchu nie jest
to uciążliwe, ale gdy we wspomnianej tu cukierni chętnych
do kupowania i picia kawy zebrało się więcej, tworzyła się
spora kolejka. Kawy serwowano tam też całkiem sporo,
a ekspres nie był profesjonalnym sprzętem gastronomicznym, ale trochę lepszej jakości sprzętem do użytku domowego. Po kilku dniach mojego pobytu zauważyłem, że pojawiła
się na nim kartka z napisem „Awaria”. Trwała kilka dni, do
momentu przyjazdu serwisanta.
Wnioski nasuwają się same, ale chciałbym zwrócić uwagę na co innego. Na ekranie ekspresu pojawił się napis „odkamienianie”. To prosta czynność, którą każdy użytkownik
powinien regularnie samemu przeprowadzać. Tu jednak zabrakło umiejętności, czy może chęci właściciela lokalu do
podstawowego chociażby zapoznania personelu z obsługą.
W wielu małych lokalach nietrudno dostrzec automatyczne ekspresy domowe, które przy mniej wymagających
klientach i niewielkiej ich liczbie będą się nieźle spisywały. Gdy jednak lokal ma sporą dzienną sprzedaż, warto pomyśleć o solidniejszym sprzęcie gastronomicznym,
który przygotowany jest na ciągłą pracę. Będzie to zwykle
kolbowy ekspres gastronomiczny, który w zależności od
natężenia ruchu będzie wyposażony w jedną, dwie lub na-

Prawdziwa sztuka baristyczna
polega na sporej wiedzy
na temat samej kawy, sprzętu
i technik zaparzania
wet trzy grupy zaparzające. To jednak już zupełnie inna
kategoria cenowa. Wymaga też bardziej skomplikowanego szkolenia personelu.

OBSŁUGA

Firmy sprzedające i serwisujące ekspresy oferują często
również szkolenia pracowników, którzy będą obsługiwać
ekspres. To niełatwa sztuka i zaparzenie poprawnej kawy
wymaga naprawdę wiele starań zarówno od serwisanta,
który powinien tak wyregulować sprzęt, aby ten wymagał
później jak najmniejszych interwencji od obsługi, jak i od
baristy, który będzie musiał poradzić sobie ze wszystkimi
drobnymi problemami technicznymi sam.
Barista to nie tylko zwykły sprzedawca kawy. Prawdziwa
sztuka baristyczna polega na sporej wiedzy na temat samej
kawy, sprzętu i technik zaparzania. Barista to osoba, która
powinna umieć zachęcić klienta i przekazać mu rzetelną informację na temat oferowanych napojów, ponieważ kultura
kawowa w naszym kraju ciągle raczkuje.
No właśnie, czy w ogóle w ciastkarni jest sens zatrudniać
baristów? Jak zwykle odpowiedź przynosi ekonomia. Jeżeli

>>> REKLAMA
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Efekt rozszerzenia oferty cukierni o dobrą kawę
zależy w dużym stopniu od zaangażowania
czy nawet pasji właściciela
to się opłaci, to warto. A może inaczej? Warto, bo to się
opłaci.
Nie zawsze opłaci się natomiast umowa leasingowa z firmą oferującą wraz z ekspresem zakontraktowaną sprzedaż
kawy. W owej umowie jakże często zdarza się, że kawy tej
jest o wiele więcej, niż jesteśmy w stanie sprzedać i powstaje niemały problem, co z jej nadmiarem zrobić.

SUKCES

Efekt rozszerzenia oferty cukierni o kawę zależy w dużym
stopniu od zaangażowania czy nawet pasji właściciela. Doskonałym przykładem może tu być sieć cukierni Consonni, gdzie
wysokiej jakości kawa jest priorytetem na równi z najwyższą
jakością wypieków. – Pod koniec lat 90. otworzyliśmy pierwszy
sklep z funkcją kawiarni – mówi Filip Bartelak z firmy Consonni. – To był nowy temat w tamtych czasach, a że chcieliśmy zrobić to dobrze, zaczęliśmy poszukiwać niezawodnych
rozwiązań. Kupiliśmy pierwszy wtedy w Polsce ekspres Faema
Elite 92, szkolenia dla nas robił młody Paweł Maliszewski...
wszystko było takie nowe. Chcieliśmy mieć kawę, która będzie, podobnie jak nasze produkty, ekskluzywna. Wybraliśmy
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włoską Illy. Po jakimś czasie chcieliśmy wiedzieć, co mamy
w młynkach, więc kupiliśmy piec do wypalania kawy.
Zaangażowanie w poszukiwanie dobrej jakości kawy zawiodło Filipa Bartelaka najpierw do brokera zielonych ziaren w Hamburgu, ale ich jakość była kiepska. W poszukiwaniu surowca postanowił osobiście wybrać się do Gwatemali.
– W ten sposób nawiązałem relację z organizacją Anacafe i zostałem ambasadorem kaw gwatemalskich w Europie
– kontynuuje opowieść współwłaściciel firmy Consonni.
– Teraz oprócz tego, że mamy w kawiarni dobre ziarenka,
sprzedajemy również surową kawę z Gwatemali. Szkolimy
z cuppingu i rozwijamy palarnię kawy. Niedługo w Polsce
pojawi się nasza oferta pod nowym logo. Zaczynam również
pośredniczyć w nawiązywaniu relacji handlowych związanych z kawą między Gwatemalą a Koreą, w przyszłym roku
będę sędziował w gwatemalskim Cup of Excellence.
Podsumowując, trzeba stwierdzić, że każde działanie
w nowej branży powinno być dobrze przygotowane, skonsultowane i mądrze prowadzone. Wtedy ma szansę się rozwinąć i przynieść sukces.

www.wpiekarni.pl

KAWA RAZ!

www.wcukierni.pl 

WPC wrzesień 2011

73

74

KAWA RAZ!

Eksplozja świeżości ogrodu
JAKA POWINNA BYĆ IDEALNA KAWA PO IRLANDZKU I CO O BARIŚCIE MÓWIĄ…
JEGO RUCHY? O TYM I NIE TYLKO Z ELĄ CITAK – TEGOROCZNĄ MISTRZYNIĄ POLSKI
W COFFEE IN GOOD SPIRITS – ROZMAWIAŁ MATEUSZ WILK
Czy mistrzyni prywatnie również przygotowuje kawę
z dbałością o idealny dobór składników?
Mówiąc szczerze zanim zostałam baristką wydawało mi
się, że kawa to kawa – leci z ekspresu, więc jest dobra. Dopiero podczas pierwszego profesjonalnego szkolenia nauczyłam
się, jak poprawnie parzyć i z jak wielu elementów składa się
napój, który nazywamy dobrą kawą. Dla siebie oraz moich
bliskich lubię parzyć po turecku, mam też ekspres na domowe
potrzeby. Poza tym od prawie pięciu lat jestem baristką, więc
pewne standardy parzenia kawy już stały się nawykami i trudno je pozostawić za barem.
Zamiast zostawiać za barem lepiej wykorzystać
– choćby podczas Mistrzostw Baristów. Kiedy po raz
pierwszy podjęłaś decyzję o starcie w zawodach?
To nawet nie do końca była moja decyzja (śmiech). Udział
w mistrzostwach zaproponował mi w 2007 r. mój szef, mówiąc, że to świetna zabawa, wyzwanie i możliwość nauczenia się czegoś nowego. Trochę się tego obawiałam, bo byłam
wtedy zaledwie dwa miesiące po szkoleniu. Ale podeszłam do
tego na zasadzie „a pójdę i spróbuję”. Ciekawiło mnie, jak wyglądają takie zawody – na czym polegają, jaka jest atmosfera...
Z czasem zdecydowałaś się na konkretną konkurencję...
Tak, na Coffee in Good Spirits. Tak naprawdę chciałam
wystartować w tej konkurencji już rok temu, ale wiedziałam,
że nie jestem jeszcze gotowa. Decyzja o starcie w tej części
Mistrzostw była podyktowana moją fascynacją kawą po irlandzku – jej smakiem i procesem przygotowania.
Jak wyglądają takie zawody i czym się różnią od części
ogólnej?
Przyjmuje się, że Coffee in Good Spirits to taka luźniejsza
część mistrzostw. Jest większa dowolność składników i można korzystać również z tych, które podczas części ogólnej są
zabronione – w tym z alkoholu. Każdy z zawodników startujących w tej konkurencji w czasie ośmiu minut musi przygotować dwie kawy po irlandzku i dwie porcje drinka kawowo-alkoholowego według własnej receptury.
Czy ten drugi drink przygotowałaś także na bazie whiskey?
Tak, ale wyszłam z założenia, że skoro irish podawana jest
na gorąco, to ciekawym pomysłem będzie zrobienie drugiego drinka na zimno. Przygotowałam więc mieszankę na bazie
Parfait Amour zmieszanego ze schłodzoną kawą, kostkami
lodu i whiskey Jerremy Terner, którą przykryłam musem pomarańczowym. Drink ten stanowił swego rodzaju połączenie
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Doskonałe kawowe drinki z alkoholem to spcjalność Eli Citak

lata z wiosną – jeden z sędziów powiedział nawet, że w smaku
czuć „eksplozję świeżości ogrodu”.
Podczas mistrzostw sędziowie zwracają uwagę nie
tylko na smak i wygląd przygotowanych napojów,
lecz także m.in. na swobodę ruchów zawodnika. Jak
myślisz, dlaczego jest tak ważna?
Myślę, że swoboda to najlepszy dowód kunsztu baristy. Każdy z zawodników z dużym wyprzedzeniem wie, że będzie brał
udział w zawodach. Może więc się do nich przygotować. Jednak, o ile reguł może nauczyć się każdy, o tyle swobodę ruchów
dają wyłącznie doświadczenie i doskonałe przygotowanie.
Jak widać Ty zachowałaś swobodę, skoro zajęłaś
pierwsze miejsce w polskich zawodach, a ósme w międzynarodowych. Jak sędziowie uzasadniali wybór?
Co ich zachwyciło w Twojej wersji kawy po irlandzku?
Powiem szczerze: nie pamiętam. To były ogromne emocje.
Na pewno wybór zwycięzcy nie był łatwy – sędziowie długo debatowali, wielokrotnie oglądali film i dyskutowali, czy
powinnam wygrać ja, czy osoba, która zajęła drugie miejsce.
Postanowili nagrodzić mnie, mimo iż przekroczyłam regulaminowy czas o siedem sekund, co oznacza, że przygotowałam
na tyle dobre drinki, że nie wpłynęło to na wynik. A co ich
zachwyciło? Myślę, że choćby sposób przygotowania. Byłam
jedyną osobą, która przepalała whiskey, co nadało kawie wyjątkowy smak. Nie bez znaczenia był też mój wybór samej
whiskey – moja irish miała delikatnie wyczuwalną owocową
www.wpiekarni.pl
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nutę. Na sędziach wrażenie zrobił też fakt, że wszystko przygotowywałam przy ich stanowisku. Dzięki temu mogli mieć
wrażenie, że przygotowują kawę razem ze mną.
Jaki jest Twoja recepta na idealną irish coffee?
Przede wszystkim powinien być zachowany balans pomiędzy smakiem whiskey, a smakiem kawy. Ja osobiście nie lubię
smaku whiskey, dlatego ją przepalam. W ten sposób zabijam
ostry smak whiskey, a uwydatniam aromaty, które się w niej
znajdują. Znaczenie ma też ilość śmietanki – za mało to źle, za
dużo jeszcze gorzej.
Obecnie trudno znaleźć jednoznaczny standard określający skład idealnej kawy po irlandzku, SCAE również nie precyzuje składników, ich gramatur i proporcji. Jak sobie z tym poradziłaś?
Opracowanie przepisu, który by spełniał moje oczekiwania, zajęło półtora roku. W tym czasie dużo czytałam na
temat irish, szukałam receptur, porównywałam składniki...
Przyjmuje się, że w składzie prawidłowej irish powinno się
znaleźć 40 ml whiskey – oczywiście irlandzkiej. Do tego
odpowiednia ilość cukru. Mówię odpowiednia, bo to zależy od tego, jakiej używamy kawy oraz własnych preferencji. Znaczenie ma też, jaki wybierzemy cukier – samą glukozę, cukier biały, cukier trzcinowy. SCAE w regulaminie
zawodów pozwala nawet na użycie miodu zamiast cukru.
Do tego kawa, której ilość zależy od pojemności kieliszków
– np. podczas Coffee in Good Spirits dopuszczalne są jedy>>> REKLAMA

MISTRZYNI POLECA
Poprosiliśmy Elę o przygotowanie receptury kawowego drinka specjalnie dla czytelników naszego magazynu.
Składniki:
• wiśniówka 30 ml • mocna kawa 40 ml • szczypta cynamonu
• kostka mlecznej czekolady • kostka gorzkiej czekolady
• śmietanka kremówka (30 proc.)
Sposób przygotowania:
Wiśniówkę wraz z cynamonem i czekoladą delikatnie podgrzewamy
i podpalamy, aby czekolada się rozpuściła. Tak przygotowaną wiśniówkę
wlewamy do kieliszka, dodajemy gorącą kawę i dokładnie mieszamy.
Na górę drinka lejemy ok. 10-15 ml zimnej śmietanki – warto wlewać
ją po łyżeczce, dzięki czemu pozostanie na górze. Wyjdzie nam gorący
kawowy drink idealny na chłodne jesienne wieczory.
nie te o pojemności 240 ml. Na górę dajemy wyszejkerowaną, delikatnie schłodzoną śmietankę. Jaką i ile? To zależy.
Trzeba sprawdzić, która jak się zachowuje, która się lepiej
wyszejkeruje, ma lepszą konsystencję i smak. Tak więc
moim zdaniem standard powinien brzmieć: do zrobienia
dobrej kawy po irlandzku potrzebujemy cukru, prawdziwej
irlandzkiej whiskey, kawy i śmietanki. Wybór rodzaju składników i ich proporcje zależą od nas samych.
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Z procentami
ALE BEZ FAJERWERKÓW

ZANIM POWSTAŁY KUSZĄCE OKO I ZMYSŁ POWONIENIA
KOKTAJLE KAWOWE, DO MAŁEJ CZARNEJ PROCENTY
DODAWANO W BANALNY SPOSÓB – LEJĄC JE WPROST
Z BUTELKI, BEZ MIARKI, UFAJĄC DOŚWIADCZENIU
I WPRAWNOŚCI RĘKI

B
GRZEGORZ OLMA

ariści i barmani być może poniższe
rady uznają za skandaliczne i godzące
w prawdziwą sztukę serwowania kawy
i alkoholu, niemniej przedstawione obrazki pochodzą z samego życia i jak
najbardziej realnych barów, bistr i cafeterii.

DWA w jednym

W wielu krajach dzień zaczyna się i kończy filiżanką dobrej
kawy wypitej poza domem. W zależności od upodobań i osobistych preferencji kawa często wzmacniana jest dodatkowym
składnikiem. Ma on z jednej strony uwypuklić smak i aromat
magicznych ziaren, z drugiej (w zależności od interpretacji
konsumenta) alkohol ma podnieść ciśnienie lub wyciszyć
przed spoczynkiem. Każda z tych interpretacji jest prawdziwa.
Większość klientów zamawiających kawę plus czy kawę
z dodatkiem kieruje się optymalizacją wykorzystania filiżanki, a także wskazówkami klasycznej reklamy i stawia na „dwa
w jednym”. Takie rozwiązanie dodatkowo sprawia, że ze stolika czy baru znika kieliszek, który może się źle kojarzyć,
szczególnie rannym świtem czy przedpołudniową porą.
Podstawowa zasada łączenia kawy z alkoholem jest prosta
– do kawy dolać można niemal każdy mocny alkohol i niemal
prawie każdy likier. Nie warto natomiast eksperymentować
z winami czy piwem.

DLA PRAWDZIWYCH mężczyzn

Caffe carajillo to napój, od którego zaczyna dzień spora
liczba Hiszpanów. Szybkie espresso z dodatkiem brandy ma
pobudzić do całodziennego wysiłku. Zwyczaj ten na Półwyspie Iberyjskim ma długą tradycję i sięga czasów, gdy Hiszpanie okupowali Kubę. By dodać sobie wigoru, łączyli kawę z
brandy lub rumem. Stąd narodziła się cafe carajillo (hiszpańskie słowo coraje, czyli odwaga, przekształciło się w carajillo).
Gustujący w dobrej kawie Włosi także z rana, a na pewno
przed południem sięgają po caffee corretto – w dosłownym tłumaczeniu: kawę właściwą (prawidłową). Trudno nie zgodzić
się z tą interpretacją, mając na względzie, że wzmocniona jest
ona popularną w Italii grappą, sambucą czy brandy. Podobnie
jest we Francji, gdzie z rana sięga się po cafe-calva, czyli kawę
z calvadosem – wysokoprocentowym winiakiem jabłkowym.
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W CHŁODNIEJSZYM klimacie

Pomysł, by „małą czarną” uzupełnić mocniejszym dodatkiem nie jest zarezerwowany wyłącznie dla krajów
śródziemnomorskich. W krajach z chłodniejszym klimatem jak Irlandia, Szkocja czy Anglia do kawy dolewa się
lokalne whisky (np. kawa po irlandzku). Wynalazek znają także Norwegowie, Szwedzi czy Finowie. Ci stosują go
w wersji ekstremalnej – do kawy dodają miejscowy bimber,
który często mocą przypomina spirytus. Tak przygotowany napój nazywają kaffedoctor, co może świadczyć o jego
uzdrawiających właściwościach. W przypadku Skandynawów ciekawostką jest sięgający jeszcze XVIII w. sposób
przygotowania wzmocnionej kawy. Drobną monetę kładzie
się w filiżance i zalewa kawą, tak by stała się niewidoczna
w czarnym naparze. Następnie wlewa się tyle alkoholu, by
ten, rozjaśniając napój, umożliwił dostrzeżenie leżącej na
dnie naczynia monety.
W krajach północy Europy tradycyjne nazwy na kawę połączoną z mocnym alkoholem coraz częściej wypiera wspólne
określenie – kawa po rosyjsku. Tu sprawa jest prosta – kawa
plus wódka.

DLA DELIKATNYCH kobiet

Kawa z procentami nie jest zarezerwowana wyłącznie
dla mężczyzn. Po słabszą wersję z przyjemnością sięgają
także panie. Doceniają nie tyle uzdrawiające właściwości
mieszanki, co jej walory smakowe. Warto im zaproponować dodatki, które tylko nieznacznie wpłyną na wzrost zawartości alkoholu, a wzmocnią aromat kawy. Do wyboru
jest bogata paleta likierów: Amaretto o migdałowej nucie,
Grand Marnier z pomarańczowo-manadrynkowym smakiem, Cointreau, Kahlua (meksykański likier wyrabiany
z destylatów i nalewów na świeżo palonej kawie), Sheridan's czy też kawowe rosolisy albo mleczne kremy typu
Baileys.
Szybko podana kawa z procentowym dodatkiem nie jest
pod względem wizualnym tym, czym może być specjalnie
przygotowany kawowy drink. Warto jednak pamiętać, że
klient może nie mieć czasu na celebrowanie konsumpcji, za to
ogromną ochotę na błyskawiczne wzmocnienie. Wtedy liczy
się wprawna ręka i doświadczenie zawodowe.
O kawowych koktajlach z alkoholem i innymi dodatkami napiszemy w kolejnym numerze
www.wpiekarni.pl

NASZA BIBLIOTECZKA

Siedmiu wspaniałych
ZNAKOMICI HISZPAŃSCY CUKIERNICY Z PRAWDZIWĄ RADOŚCIĄ I FINEZJĄ
PREZENTUJĄ NOWOCZESNE CUKIERNICTWO JAKO FASCYNUJĄCĄ PODRÓŻ W NOWE,
NIEZNANE OBSZARY WYOBRAŹNI. W ICH SŁODKIM ŚWIECIE PRAKTYCZNIE NIE MA
ŻADNYCH OGRANICZEŃ

N
WOJCIECH BIELSKI

ie mogę oderwać się od tej książki.
Jestem jak dziecko z ulubionym albumem pod pachą. Oglądam zdjęcia,
ekscytuję się układem graficznym
i z nie przemijającą zachłannością czytam receptury. To nic, że żadnej z nich
nie podejmę się wykonać. Bo też nie
o to chodzi. Ale z pasją i ciekawością zagłębiam się w szczegółowe opisy. Wraz z wysmakowanymi fotografiami przenoszą mnie one w inne obszary cukiernictwa. Otwierają nie
tylko, wydawać by się mogło nie przekraczalne granice smaków, ale także nieograniczone wręcz możliwości tworzenia
nowych, zaskakujących połączeń.
W języku hiszpańskim słowo „siete” oznacza siedem. Fotografie twarzy siedmiu prawdziwych mistrzów współczesnego hiszpańskiego cukiernictwa znajdują się też na okładce tej
wyjątkowej publikacji – Jordi Pujol, Jacob Torreblanca, Oriol
Balaguer, Miguel Sierra, Carles Mampel, Ramon Morato
i Paco Torreblanca.
Łączy ich prawdziwa miłość do cukiernictwa i zaszczytny
tytuł Najlepszego Mistrza Sztuki Cukierniczej w Hiszpanii
(MMAPE – Mejor Maestro Artesano Pastelero de Espana).
Wszyscy od najmłodszych lat interesowali się cukiernictwem,
fascynowali nim i w efekcie dotarli do szczytów rzemiosła.
Osiągnęli mistrzowski poziom. Teraz oni wyznaczają nowe
ścieżki, to za nimi podążają uczniowie nie tylko w Europie,
to ich naśladują inni. Ale też to, co sami proponują, jest niezwykłe i pociągające. Jak pisze we wstępie wydawca książki przedstawiając jej bohaterów – Paco Torreblanca to ojciec
nowoczesnego hiszpańskiego cukiernictwa. Oriol Balaguer
to znakomity kreator sztuki cukierniczej znany od Madrytu
www.wcukierni.pl

i Barcelony po Tokio czy Arabię Saudyjską. Z kolei Ramon
Morato jest światowym meastro czekolady. Każdy z autorów
tej niezwykłej księgi jest naj- w swym mistrzostwie.
Siedmiu mistrzów hiszpańskiego cukiernictwa to zarazem
przekrój pokoleniowy. Od 60-letniego dziś Paco Torreblanca,
przez 40-letnich kolegów, po 30-letniego jego syna Jacoba.
W albumie „Siete” każdy z nich prezentuje osiem receptur.
Osiem niezwykłych propozycji, które z pewnością nie trafią
do niewielkiej polskiej cukierni, nie przekonają przeciętnego
klienta, ale które sprawiają, że cukiernik może wyjść poza
ramy rzemiosła, może stać się Maestro.
Inspiracje Hiszpanów szokują. Natchnieniem do stworzenia deseru może być niemal wszystko – od budynku opery
w Sydney przez elementy stalowych maszyn, po zwykłą kromkę chleba z pomidorem. Podobnie jest ze składnikami używanymi do kreowania produktów – parmezan, imbir, oliwa, ikra
łososia, suszone pomidory, wasabi a nawet maleńkie małże
mogą być istotnymi składnikami cukierniczych produktów.
Wszystkie receptury, podobnie jak charakterystyki autorów
publikowane są w języku hiszpańskim i angielskim. Towarzyszą im znakomite, wysmakowane fotografie. Obszerna publikacja to przewodnik po mistrzowskich obszarach cukierniczego kunsztu. Mimo sporej ceny warto ją mieć na półce i sięgać
po nią od czasu do czasu, choćby tylko dla przyjemności obcowania z cukierniczą sztuką na światowym poziomie.
Książka dostępna jest w Polsce m.in. za pośrednictwem
firmy Pastry Creation (biuro@pastrycreation.pl, tel. 32 2411
749), której dziękujemy za udostępnienie albumu do zrecenzowania.

Jordi Pujol, Jacob Torreblanca, Oriol Balanguer, Miguel Sierra, Carles Mampal, Ramon Morato,
Paco Torreblanca: Siete. Siete maestros de la pasteleria moderna espanola.
Barcelona 2009.
WPC wrzesień 2011
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OPAKOWANIA

Folie opakowaniowe

dla przemysłu spożywczego
TWORZYWA SZTUCZNE ZNALAZŁY ZASTOSOWANIE DO CELÓW OPAKOWANIOWYCH
– JAKO FOLIE OPAKOWANIOWE I LAMINATY Z ICH UDZIAŁEM, JAK RÓWNIEŻ JAKO
OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE I TRANSPORTOWE

P

MGR INŻ. TOMASZ BOROWY
DR INŻ. MARIUSZ S. KUBIAK

rzemysł spożywczy wykreował w ostatnich
latach zupełnie nowe potrzeby w zakresie
produkcji opakowań. Wypierają one tradycyjne opakowania z papieru, tektury, blachy
czy szkła, których główne funkcje to: ochrona produktu, ułatwienie przemieszczania
i magazynowania produktu oraz oddziaływanie na percepcję konsumenta.

ZWIĘKSZONA funkcjonalność

Zwiększony popyt na tego rodzaju opakowania jest uzasadniony ze względów nie tylko ekonomicznych, ale i funkcjonalnych. Konsumenci oczekują od opakowań coraz więcej funkcji.
Dlatego producenci opakowań poszukują rozwiązań, które zapewnią lepsze właściwości materiałów opakowaniowych, takie
jak: odpowiednia barierowość w stosunku do gazów, ochrona
przed promieniowaniem UV, wydłużenie okresu przechowywania, transparentność i w końcu ekologiczność.
Kiedyś prawie wszystko pakowano w papier, on jednak nie
był dobrym zabezpieczeniem żywności. Dzisiaj znamy właściwości tworzyw, które pozwalają na dostosowanie konkretnego
tworzywa sztucznego do odpowiedniego produktu spożywczego czy surowca w zależności od tego, jak ma być przechowywany, transportowany czy eksponowany w ladzie chłodniczej.

ZALETY folii giętkich

Spośród całego szeregu tworzyw sztucznych stanowiących
bazę materiałową do wytwarzania różnych opakowań, największą dynamikę rozwoju wykazują folie.
Folie giętkie stanowią najpoważniejszą grupę opakowaniową stosowaną przez producentów żywności, a ich znaczenie
ciągle rośnie. Są to folie, które po uformowaniu i napełnieniu
opakowania ulegają odkształceniu, często dostosowując swój
kształt do zawartości. O tak szerokim wykorzystaniu folii giętkich decydują ich podstawowe zalety:
• relatywnie najniższe koszty pakowania,
• możliwość łączenia ich ze sobą lub z innymi foliami
w celu doboru odpowiedniej barierowości lub wytrzymałości mechanicznej,
• skuteczna ochrona zapakowanych wyrobów przed uszkodzeniami mechanicznymi i wysoka barierowość w przypadku gazów,
WPC wrzesień 2011

Spośród tworzyw sztucznych stanowiących bazę materiałową do wytwarzania
opakowań największą dynamikę rozwoju wykazują folie
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szeroki asortyment i duże możliwości doboru folii zgodnie ze wskazaniami ochrony produktu,
łatwość zadrukowywania powierzchni wysokiej jakości
wzorami graficznymi, przy zastosowaniu różnych technik
drukarskich,
możliwość pakowania praktycznie wszystkich produktów
spożywczych, ich pasteryzacji i sterylizacji w opakowaniach foliowych,
możliwość częściowej lub całkowitej ochrony przed
światłem (folie metalizowane lub laminaty z zawartością
folii aluminiowej),
możliwość pakowania próżniowego lub w atmosferze
różnych gazów,
łatwość poddawania recyklingowi i spalaniu oraz brak
negatywnego oddziaływania na środowisko,
możliwość wtopienia lub wklejenia wielokrotnych zamknięć błyskawicznych typu wciskowego zwanych zamknięciami strunowymi.
www.wpiekarni.pl
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POLIETYLEN i polipropylen

Folie polietylenowe charakteryzują się bardzo niską przepuszczalnością pary wodnej, przepuszczają natomiast tlen
i dwutlenek węgla. Mają wysoką odporność zarówno na niskie, jak i wysokie temperatury, wysoką przezroczystość oraz
stosunkowo niską cenę. Wadą tych folii jest to, że chłoną substancje zapachowe przechowywanych produktów.
W tej grupie występuje szeroki asortyment folii o zróżnicowanym przeznaczeniu, m.in. folie LDPE termokurczliwe do
łączenia kilku opakowań jednostkowych w formie tzw. zgrzewek, czy folie LDPE rozciągliwe, tzw. stretch, do pakowania
produktów spożywczych na tackach.
Folie polipropylenowe z kolei są aktualnie jedną z najpopularniejszych grup folii na świecie. Cechują się grubością
12-800 µm, dobrymi własnościami optycznymi i barierowymi
w stosunku do tlenu i pary wodnej, wysoką wytrzymałością
mechaniczną i dużą odpornością na temperaturę (do 230°C).

FOLIE z polichlorku winylu

Folie wykonane z PVC, przy odpowiedniej technologii ich
produkcji i bez zawartości monomeru polichlorku winylu są
najbardziej bezpieczne w bezpośrednim kontakcie z wieloma
produktami spożywczymi. Ich półprzepuszczalność dla pary
wodnej i innych gazów czyni je niezwykle przydatnymi do
pakowania wielu produktów świeżych, w tym pieczywa, owoców i warzyw. Świeże produkty spożywcze mogą wówczas
„oddychać”, utrzymując określony poziom aktywności wody
na swojej powierzchni.
W tej grupie występują dwa rodzaje folii PVC:
• termokurczliwe, charakteryzują się wysoką przezroczystością, małą grubością rzędu 15-35 μm i niską temperaturą obkurczania (80-120°C),
• folie rozciągliwe, są to bardzo cienkie folie o grubości
rzędu 10-20 μm, o dużej rozciągliwości dochodzącej do
300 proc., wysokiej przepuszczalności dla gazów, w tym
tlenu, dwutlenku węgla i pary wodnej, przezroczyste, odporne na rozdzieranie i przebicie.

FOLIE poliestrowe

Folie poliestrowe PET zyskują coraz więcej zwolenników na całym świecie. Dzięki bardzo dobrym właściwościom mechanicznym, wysokiej barierowości w stosunku
do gazów, dużej odporności na temperaturę (do 250°C),
wysokiej przezroczystości i coraz przystępniejszej cenie
oraz możliwości zakupu, zakres ich zastosowań ulega ciągłemu rozszerzeniu.
Folie poliestrowe giętkie, w formie jednorodnej, mają bardzo ograniczone zastosowanie, natomiast pokryte warstwą termozgrzewalną w drodze współwytłaczania lub lakierowania
są często stosowane do pakowania następujących produktów:
• świeżego pieczywa w atmosferze modyfikowanej,
• żywności mrożonej przeznaczonej do późniejszego podgrzania w piekarnikach kuchni tradycyjnych lub w kuchenkach mikrofalowych w temperaturze do 220°C,
• gotowych dań, sałatek, kanapek, masła i dżemów, w postaci warstwy pokrywkowej w opakowaniach termoformowanych,
• pizzy,
• pierożków w atmosferze modyfikowanej.

FOLIE poliamidowe

Folie poliamidowe występują w postaci nieorientowanej
i podwójnie orientowanej, najczęściej o grubości 0,015-1,0
mm. Są nietoksyczne, przezroczyste i bezzapachowe, odporne
na tłuszcze i promieniowanie UV. Charakteryzują się dość dobrą barierowością w stosunku do tlenu i aromatów, natomiast
niską dla pary wodnej. Są bardzo wytrzymałe na rozciąganie
i przebicie oraz odporne na wysoką temperaturę. Temperatura
topnienia folii poliamidowych wynosi powyżej 185°C. Folie
te zachowują swoje właściwości w temperaturze nawet do
-70°C. Tak duża odporność na niskie i wysokie temperatury
umożliwia obróbkę termiczną produktu w opakowaniu.

FOLIE aluminiowe

Do pakowania żywności wykorzystuje się wyłącznie folie
aluminiowe odtłuszczone i wyżarzone o grubości 7-20 μm.
Mają ograniczone zastosowanie jako folie jednorodne, natomiast często po pokryciu lakierem termozgrzewalnym są stosowane jako wieczka opakowań termoformowalnych i stanowią składnik wielu laminatów, w których ważna jest idealna
bariera dla światła oraz wszelkich gazów. Charakteryzują się
one m.in. wysoką ochroną (barierą) przed dostępem tlenu,
światła i wilgoci, odpornością na działanie wysokiej temperatury (tzn. folia aluminiowa może być poddawana ogrzewaniu
w wysokiej temperaturze bez ryzyka zmiany kształtu lub topnienia), czystością mikrobiologiczną, łatwością laminowania.
Właściwości te spowodowały, że folia aluminiowa stała się
nieodłącznym składnikiem wielu materiałów opakowaniowych.

FOLIE „EcoLean”

Folie tego typu występują głównie w postaci folii grubej
dwu- lub więcej warstwowej, o grubości 0,25-2 mm lub w postaci tzw. rękawa, o grubości 0,030-0,25 mm. Charakteryzują
się wysoką barierowością w stosunku do tlenu i pary wodnej,
a także są odporne na działanie wysokich i niskich temperatur.
Właściwość ta stwarza możliwość zamrażania zapakowanego
produktu i odgrzewania w kuchence mikrofalowej. W przemyśle spożywczym stosowane są do margaryny, masła i produktów masłopodobnych.

FOLIE z celulozy regenerowanej

Folia celulozowa w czystej postaci rzadko ma zastosowanie praktyczne z uwagi na wysoką wrażliwość na działanie
wilgoci i niskiej temperatury, dlatego poddawana jest dalszej
obróbce metalizacji, powlekaniu powłokami ochronnymi i barierowymi oraz lakierem termozgrzewalnym. Charakteryzuje
się dobrymi właściwościami mechanicznymi i barierowymi
w stosunku do tlenu oraz wysoką odpornością na działanie
wysokiej temperatury. Możliwość łączenia celofanu z innymi
foliami np.: PE, PP, PET czy aluminiową, rozszerza zakres pakowania produktów spożywczych.
Pomimo wszystkich niezaprzeczalnie pozytywnych właściwości folii opakowaniowych, pozwalających na ich szerokie
zastosowanie w przeszłości i obecnie, występowała i występuje
konieczność opracowywania nowych, barierowych folii wielowarstwowych o optymalnych właściwościach, dostosowanych
do zmieniających się wymagań rynku spożywczego.
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z greckiej piekarni

Rodzinna firma Vasilisa specjalizuje się w produkcji regionalnego pieczywa

Oliwki są jednym z niezbędnych składników greckiego pieczywa

ZAPRASZAM NA WIZYTĘ DO ZAKŁADU
PIEKARSKIEGO PROWADZONEGO
PRZEZ MŁODEGO GRECKIEGO
PIEKARZA VASILISA I JEGO RODZICÓW
W PANTELEIMONAS W GRECJI

P

SYZMON KONKOL

anteleimonas to niewielkie, malownicze
miasteczko położone na Riwierze Olimpijskiej, niezwykle kameralne i spokojne.
Piękna piaszczysta plaża, czyste, błękitne
morze, w pobliżu ruiny zamku z okresu wypraw krzyżowych. Atrakcyjne połączenie
gór, morza i typowej śródziemnomorskiej
atmosfery przyciągają do Panteleimonas rzesze spragnionych
wypoczynku turystów.
Znajduje się tutaj kilka rodzinnych zakładów piekarskich i cukierniczych, których niezwykle gościnni właściciele zapraszają
przyjezdnych do zakupów regionalnego pieczywa oraz obserwacji technik produkcji nieznanych w naszym kraju wyrobów.

PIECZYWO na plaży

Vasilis z jednym ze sztandarowych, ale nie regionalnych wyrobów zakładu – pizzą
WPC wrzesień 2011

Właścicielami jednej z niewielkich piekarni jest rodzina Vasilisa. Przypadkowo, podczas towarzyskiego spotkania z młodym Grekiem okazało się, że mamy wspólną pasję – piekarnictwo i cukiernictwo. Vasilis wraz z matką i jednym pomocnikiem
pracują w niewielkiej piekarni. Poza piekarnictwem rodzina
trudni się również produkcją ciastkarską, prowadząc od kilkunastu lat cukiernię w Salonikach. Po wymianie zaledwie kilku
zdań już byliśmy umówieni na spotkanie w jego zakładzie.
Dzięki zaproszeniu miałem okazję asystować podczas nocnej zmiany w piekarni. Jak się okazało, rodzinna firma specjalizuje się w produkcji tradycyjnych dla tego regionu wyrobów,
takich jak między innymi: baklavas, byrek, loukoumades, kadaifi i innych greckich specjałów. Wyroby pszenne, rzadziej
z dodatkiem mąki kukurydzianej i wyroby półgastronomiczne,
takie jak różnego rodzaju pizze i zapiekane w cieście kiełbaski
nazywane lucanopitakami, stanowią główną część produkcji.
Dystrybucja produktów odbywa się zarówno w przyzakładowym sklepie, kawiarence, jak i bezpośrednio na plaży – sprzedają je wędrujący między plażowiczami sprzedawcy.
Po zakończonej pracy, o świcie, przy porannej kawie Vasilis zgodził się zdradzić kilka przepisów na wytwarzane w jego
zakładzie specjały.
www.wpiekarni.pl

EUROPEJSKIE INSPIRACJE

BAKLAVAS

Baklavas wytwarzane jest na bazie ciasta francuskiego.
Aby sporządzić wyśmienite baklavas, należy drobno posiekać
łuskane orzechy i migdały, a ciasto francuskie cienko rozwałkować i pokroić na trójkąty, w które należy zawinąć orzechy.
Syrop, którym zalewa się gotowe już ciastka, przygotowuje
się, mieszając wszystkie jego składniki i gotując przez 20-30
min, aż do uzyskania gęstej konsystencji. Gotowe baklavas,
polane syropem, podaje się jako deser lub dodatek do kawy.

LOUKOUMADES

To ciastko bardzo przypomina małe pączki. Wyrabia się je
z ciasta drożdżowego, dzieli na małe porcje, zaokrągla i smaży
w oliwie z oliwek, co nadaje im charakterystyczny smak. Loukoumades nie są nadziewane i jak większość wyrobów podawane są w bardzo słodkiej zalewie z syropu miodowego. Po wysmażeniu i ostudzeniu nabijane są na drewniane szpilki po kilka
sztuk i jako słodkie szaszłyki sprzedawane na plaży opalającym.

BYREK

Byrek jest poza gyrosem jednym z najbardziej popularnych
fast foodów w Grecji. Przygotowuje się z długo wyrabianego bardzo cienkiego ciasta, które następnie jest nadziewane
farszem – mięsnym, warzywnym lub serowym – i podawane
w formie przypominającej dzielony na niewielkie części naleśnik. Byrek może mieć również formę przekładańca sporządzanego na blasze i dzielonego po wypieczeniu zazwyczaj na
trójkątne porcje.

KADAIFI

Kadaifi, nazywane również „włosami babci”, wytwarzane są z cienkich nitek ciasta, w które jak w paszteciki
owijane jest słodkie miodowo-orzechowe nadzienie. Uformowane wyroby układa się na natłuszczonych blachach
i wypieka. Po wypieczeniu kadaifi zalewa się syropem.

GRECKI chleb oliwkowy

Chleb oliwkowy otrzymuje się z luźnego ciasta pszennego prowadzonego na drożdżach z dodatkiem oregano
i drobno posiekanych oliwek. Wyrobione ciasto poddaje
się formowaniu na wydłużone lub okrągłe kęsy, układa
na posmarowanych oliwą blachach i poddaje rozrostowi.
Po wyrośnięciu kęsy smarowane są oliwą i obsypywane sezamem, następnie nacina się je i wypieka.
Nowe doświadczenia kolejny raz utwierdziły mnie
w przekonaniu, że pasja do piekarskiego i cukierniczego
fachu pozwala przekraczać
bariery językowe, kulturowe i geograficzne,
a zamiłowanie do zawodu jest wspólne dla
cukierników i piekarzy niezależnie od narodowości.


>>> REKLAMA

www.wcukierni.pl
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Carone
w średniowiecznym mieście
NA JEDNEJ Z ULICZEK ŚREDNIOWIECZNEGO MIASTECZKA SALENTO WE WŁOSZECH,
ZNAJDUJE SIĘ SZCZEGÓLNE MIEJSCE – LICZĄCY 73 LATA BAR ZAŁOŻONY PRZEZ
ANTIMO, ELENUCCIĘ I VINCENZINĘ CARONE

W

GRAZIANA MELILLO, BARTOSZ BUDZYŃSKI

ita nas Giovanni Grassi, syn
Elenucci, jednej z założycielek,
który kieruje barem, a jego córka, Elena, zajmuje się rzemieślniczym wyrobem słodyczy.
Lokal składa się z dwóch
pomieszczeń o przepięknych,
łukowych sklepieniach. Pan Giovanni serwuje nam chłodne
mleko migdałowe. W mniejszej sali, gdzie właśnie stoimy,
znajduje się bar, mała witryna z czterema smakami lodów rzemieślniczych, stolik z krzesłami oraz witryna z bombonierkami i półka ze starymi alkoholami. Wystrój nie zmienił się tu
od dziesięcioleci – współgra doskonale z wiekowymi szklankami, z których pijemy mleko.
Do drugiego pomieszczenia – muzeum – przechodzi się
niskimi drzwiami. Wystrój jest równie historyczny. Od razu
rzuca się w oczy szara, ciężka maszyna do wody sodowej. Pan
Giovanni opowiada, że ten kosztowny sprzęt został zakupiony
w czasach wielkiego niedostatku, około 1942 r. Zimna woda
sodowa cieszyła się wielkim powodzeniem zwłaszcza wśród
żołnierzy amerykańskich, którzy po wyzwoleniu przychodzili
do baru słuchać radia. Znajduje się tu także gablota eksponująca historyczne butelki z likierami, a w głębi – stary bar oraz
maszyna do lodów firmy Carpigiani.

WPC wrzesień 2011

Giovanni Grassi za barem w swoim lokalu

Stara maszyna marki Carpigiani

CUKIERNIA

Po wizycie w barze, przewodnik prowadzi nas do cukierni, która znajduje się niedaleko – w romantycznym, średniowiecznym zaułku miasteczka. W srodku czuć prażone migdały, orzechy, domowej roboty wypieki dopiero co wyjęte z
pieca – klient ma wrażenie, że znajduje się w babcinej kuchni,
a nie w lokalu, gdzie prowadzona jest działalność handlowa.
Nie sposób nie spojrzeć pod nogi – podłoga wykonana jest ze
starych, pięknych terakotowych płytek.
Wszystkie zmysły wariują na widok i zapach różnokolorowych słodyczy, które wnosi nasz przewodnik – na tacach leżą
przysmaki z marcepanu, pasty migdałowej, delikatnego ciasta
i kakao. Wspaniały smak zawdzięczają przygotowaniu według
starych przepisów, ze świeżych produktów wysokiej jakości.
Do dziś lody Eleny zachowały smak z dawnych czasów. A jakie słodkości przygotowuje cukiernia Carone?
Mostaccioli – ciastka z mąki, kruszonych, prażonych migdałów, cukru i aromatów naturalnych. Po wyjęciu z pieca
pokrywa się je polewą kakaową. Nazwa mostacciolo pochodzi od łacińskiego słowa mustacea, oznaczającego gotowany
moszcz, głównym składnik ciastek.
Bocconotti – mają kształt pierogów, są typowym przysmakiem okresu wielkanocnego. Wyróżnia je delikatne, puszyste
nadzienie z firmową marmoladą.
Marzepane Oritano, czyli marcepan z Orii. Recepturę na
tradycyjny marcepan ok. lat 50. XX w. Vincenzina Carone,
www.wpiekarni.pl

FOT. G. MELILLO, B. BUDZYŃSKI

82

EUROPEJSKIE INSPIRACJE

Nugatowe ciasteczka torrone

cukiernik-samouk, połączyła z jajkami, tworząc słodycze, z
których cukiernia Carone słynie do dziś.
Scarpetta – ciastka składające się z jajek, mąki i cukru pokryte białą polewą, które miejscowe kobiety przygotowują z
okazji świąt bądź dla chorych. Ciastko ma wielkość rozłożonej dłoni i jest płaskie. Tajemnice przyrządzania tych smakołyków są pilnie strzeżone przez gospodynie Orii. Scarpetty,
które w dawnych czasach zwano „udami mniszki”, być może
ze względu na biel polewy, odwołują się do gastronomii klasztornej. Ciastko wydostało się do świeckiego świata, kiedy
Królestwo Sardynii przejęło klasztory i zmusiło benedyktynki
do kontynuowania życia zakonnego w prywatnych domach.
Pasta reale, czyli migdałowa pasta królewska – pasta z
migdałów to typowy przysmak południowych Włoch. Dzięki

połączeniu jej z cukrem trzcinowym powstała wyborna frutta
martorana z Palermo. Cukiernia Carone wyrabia z tartych na
cienko migdałów wyborną masę, która pozwala na kształtowanie słodyczy w kształcie owoców (frutta martorana).
Spumone – rzemieślnicze lody składające się z dwóch zawsze takich samych półproduktów – kremu jajecznego i gotowanej na ogniu czekolady – oraz trzeciego, który jest zmienny. Podanie spumone było jedną z najbardziej wyczekiwanych
chwil przyjęcia weselnego, zarówno w domu któregoś z teściów, jak i na specjalnie wynajętych na tę okazję salach. Te
lody na wynos mogą być nadziane biszkoptem.

HISTORIA

Bar założyło w 1938 r. rodzeństwo Antimo, Elenuccia i
Vincenzina Carone. Po trzech latach działalność przeniesiono
go do dzisiejszej lokalizacji, czyli miejsca przy via Roma. Z
trójki założycieli działalnością rodzinną zarządzała urodzona
w 1913 r. Elenuccia, która zajmowała się barem. Jej siostra
Vincenzina prowadziła cukiernię, a brat Antimo odpowiadał
za bufety weselne oraz kontakty handlowe.
W czasie okupacji bar stanowił miejsce spotkań żołnierzy
niemieckich. Po wyzwoleniu z kolei stałymi bywalcami byli
żołnierze amerykańscy, a po wojnie miejscowi intelektualiści.
Sławę zdobyła jedna ze specjalności firmy – lody alla carpigiana produkowane w następujących smakach: krem jajeczny,
czekolada, cytryna, śmietankowy, spumoni (czekoladowo-kremowe semifreddo), a także domowej roboty alkohole.


>>> REKLAMA
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NIE
SAMYM

CHLEBEM

żYJE
CZŁOWIEK

TAKŻE PIEKARZE I CUKIERNICY MAJĄ PASJE, ZAINTERESOWANIA
I HOBBY, KTÓRE ODBIEGAJĄ OD CODZIENNOŚCI ZAKŁADU
PIEKARSKIEGO CZY CUKIERNICZEGO. W TYM MIEJSCU CHCEMY
PREZENTOWAĆ NASZYCH CZYTELNIKÓW OD INNEJ, MNIEJ ZNANEJ
STRONY. ZAPRASZAMY DO DZIELENIA SIĘ Z NAMI I KOLEGAMI
PO FACHU SWYMI ZAINTERESOWANIAMI, OSIĄGNIĘCIAMI
I RADOŚCIAMI. Z PRZYJEMNOŚCIĄ ZAPREZENTUJEMY JE
NA ŁAMACH „W PIEKARNI, W CUKIERNI”.
PISZCIE NA ADRES: REDAKCJA@WPIEKARNI.PL

MIĘDZY CHLEBEM,
SŁOWEM I CZŁOWIEKIEM
Barbara Schroeder
Każde miasto chciałoby mieć swoją Barbarę Schroeder. Ma ją Gorzów Wielkopolski.

B

arbara Schroeder do życia potrzebuje chleba, książek i ludzi. Choć zna świat,
nie wyobraża sobie, by mogła mieszkać poza Polską. Swoje akumulatory ładuje
w podgorzowskim Rybakowie – z książką w ręce i z dala od miejskiego zgiełku.
W Gorzowie od 15 lat prowadzi piekarnię „Chlebek”, a od dziesięciu klub Na Zapiecku.
W 2006 r. jako pierwsza za działalność kulturalną w mieście dostała nagrodę im. Janusza Słowika. Cztery lata później została Kobietą Przedsiębiorczą w województwie
lubuskim. W tym roku jest nominowana do kulturalnej Nagrody Prezydenta Miasta.

PRZED ZAPIECKIEM
W 1974 r., kiedy Barbara skończyła na poznańskiej Akademii Rolniczej technologię
żywności i miała wrócić do pracy w gorzowskiej fabryce makaronów, nic nie wskazywało na to, że jej życie zawodowe tak bardzo splecie się z kulturą. W „makaronach” pracowała tylko sześć miesięcy, bo wcześniej odbyła praktykę w Wojewódzkiej Spółdzielni
Spożywców Społem i tam dostała propozycję kierowania działem. Kiedy w 1989 r.
przyszła prywatyzacja, firmę zlikwidowano, a w jej miejsce pojawiła się m.in. Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa Promarket. Dwa lata później na bazie dzierżawionej
z tej spółdzielni piekarni mechanicznej Barbara Schroeder utworzyła najpierw spółkę
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W klubie Na Zapiecku spotykają się poeci, malarze, a także muzycy

cywilną, a w 1996 r. z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponieważ w około 150-tysięcznym Gorzowie działała tylko jedna piekarnia, spółka zajęła się produkcją chleba.
Do dziś piekarnia „Chlebek” jest największą w mieście i okolicy.

NIE SAMYM CHLEBEM
Basia, pani Basia, nasza Basieńka – tak mówią o niej bywalcy klubu Na Zapiecku,
bo to dla nich stworzyła to niezwykłe miejsce nad halą produkcyjną i piecami, z których
każdego dnia wyjeżdżają przeróżne chleby, by trafić na stoły gorzowian, do pacjentów wojewódzkiego szpitala i sklepów okolicznych miejscowości. Wśród całej gamy
produktów jest chleb „Dar zdrowia”, doskonały orkiszowy czy razowiec i wielkanocny
chlebek Caritasu.
Jednak nie samym chlebem żyje człowiek. Pani Barbara od zawsze dużo czytała,
uwielbiała majowe kiermasze książki i lektury z makulatury. W Warszawie znała wielu
piszących, którzy zapraszali ją na swoje promocje. Jeździła tam na Światowy Dzień Poezji czy Jesień Poetów i była jedyną niepiszącą w tym towarzystwie.
– Oni pytali mnie, czy w Gorzowie są szanse na prezentację ich twórczości. Chcieli
spotykać się z czytelnikami nie tylko u siebie w Warszawie. Próbowałam więc organi-

Spotkania klubu cieszą się sporąwww.wpiekarni.pl
popularnością
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zować im coś w naszych ośrodkach kultury, ale nie było na to pieniędzy – wspomina.
– Wtedy pomyślałam, żeby stworzyć taki klub do spotkań z ciekawymi ludźmi. Mieliśmy w firmie dwa małe pomieszczenia. Moja wspólniczka Bożena Gralewska podchwyciła pomysł i przerobiliśmy je na klub. Pomalowaliśmy na ostre kolory, by odróżniał się od zakładu pracy, wstawiliśmy krzesełka, stoliki i zaczęły się spotkania.

DZIESIĘĆ LAT SPOTKAŃ
Pierwsze spotkanie odbyło się 17 sierpnia 2001 r. Barbara Schroeder zaprosiła na
nie czterech poetów: Andrzeja Zaniewskiego, Aleksandra Nawrockiego, Joerga Ingo
Krause i Karla Grenzlera, którzy akurat gościli na warsztatach literackich w odległym
o 30 km Barlinku. Wtedy też – spośród 40 propozycji – goście wybrali nazwę swojego
klubu.
Przez następne dziesięć lat Na Zapiecku w drugi i czwarty wtorek miesiąca o godz.
17 poeci i malarze, podróżnicy i myśliwi, muzycy i dziennikarze, jednym słowem
– ludzie z pasją prezentowali swoje teksty, mówili o twórczości, pokazywali zdjęcia,
recytowali, śpiewali, a nawet tańczyli.
Poza środowiskiem kulturalnym Gorzowa Barbara Schroeder gościła: warszawskiego publicystę Zygmunta Broniarka (wtedy, żeby wszyscy mogli się pomieścić
w klubie, trzeba było wynosić stoliki i wyjąć drzwi z zawiasów), pisarza Jana Grzegorczyka z Poznania czy Janko Vujinowica z Serbii, aktorkę Barbarę Wrzesińską, malarza
Stanisława Mazusia czy siostrę Michaelę Rak, która właśnie tworzy w Wilnie pierwsze
na Litwie hospicjum.
W klubie Na Zapiecku mówiło się o 46 dniach podróży dookoła świata, o wyprawie
rowerem do Europy i na Bliski Wschód, o wspomnieniach z podróży od Kazachstanu
po Gorzów Wielkopolski, o kontrastach Ukrainy, o biegu na Monte Cassino, o Etiopii,
wędkarstwie, wspinaczce, nurkowaniu i ponad 100 innych tematach. Zawsze w ciepłej
atmosferze, zawsze z kawą i herbatą, zawsze ze świeżymi „chlebkowymi” wypiekami.
Zawsze też na tydzień przed planowanym spotkaniem klubowicze dostają esemesa z zapowiedzią tematu i osoby, która stanie przed nimi i opowie kolejną niezwykłą
historię, a potem wpisze się do Księgi Pamiątkowej i na Drzewie Wiadomości Wszystkiego Dobrego zawiesi swoje jabłko lub gruszkę. Barbara Schroeder zapowie kolejne
spotkanie i obdaruje każdego świeżym bochnem chleba.

Choć szefowa „zapieckowiczów” woli słuchać innych, mogłaby także zachwycić
opowieściami o swoich wyprawach, bo poza książkami kocha podróże. – Zawsze
interesował mnie świat. Wcześniej jeździłam po Polsce, bo to nie wymagało takich
pieniędzy. Odkąd skończyłam czterdziestkę, raz w roku planuję wyjazd do jakiegoś
egzotycznego kraju – mówi.
Najpierw wybrała się do Tunezji. Pieniądze dostała za technologiczny wniosek racjonalizatorski. Potem były Chiny, Hongkong, Tajlandia, Indie. Ale największe wrażenie
zrobiła na niej Namibia. – Urzekło mnie niezwykłe ciepło, nie tylko to słoneczne, ale
bijące od całej przyrody – wspomina. – To była wyprawa namiotowa. Codziennie jechaliśmy Land Roverem po 300 km, w trudnych warunkach, bez klimatyzacji. Obcowaliśmy ze zwierzętami, byliśmy na najpiękniejszych wydmach świata, których wysokość
sięga 400 m n.p.m., odwiedzaliśmy najstarsze plemiona Himba czy Herrero. To było jak
na filmie: wschody i zachody słońca, cisza, spokój, cykady, nieograniczona przestrzeń
i słonie, żyrafy, hipopotamy, szakale, hieny i sępy, a nawet lamparty w Parku Narodowym Etosha.
Rok temu pani Basia odwiedziła Peru, Boliwię i Amazonię, w październiku jedzie
do Nepalu i północnych Indii, a w przyszłości chce zobaczyć Wietnam i Kubę.
Dzięki szefowej klubu Na Zapiecku, Gorzów zyskał osobną kartę w historii. Ta karta jest tak wyrazista i barwna jak jej kolor włosów, jest znana wszystkim i widoczna
wśród wielu kulturalnych zdarzeń miasta. Powstała dzięki miłości Barbary Schroeder
do chleba, słowa i człowieka.
Dziesięć lat temu nikt nie sądził, że w piekarni przy trudno dostępnej ulicy Podmiejskiej Bocznej przyjmie się klub, w którym będą spotykać się ludzie kultury. Dziś
wrósł w życie Gorzowa i Barbary Schroeder do tego stopnia, że ani jego bywalcy, ani
ona sama nie wyobrażają sobie, że były czasy, kiedy nie istniał. 

www.wcukierni.pl 
Tekst
i zdjęcia: Hanna Kaup
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„W Piekarni, W Cukierni”

TAKŻE U TWOJEGO DYSTRYBUTORA!
MAGAZYN „W PIEKARNI, W CUKIERNI” OD MARCA DOSTĘPNY JEST
RÓWNIEŻ W WIELU HURTOWNIACH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU!
WSPÓŁPRACUJEMY Z AŻ 19 DYSTRYBUTORAMI!
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

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.

AMBASADOR 92 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

05-500 Piaseczno , ul. Raszyńska 13
tel. 22 711 33 33, fax 22 711 33 34
e-mail: biuro@ambasador92.pl
www.ambasador92.pl
Odziały
12-250 Orzysz , ul. Wierzbińska 6
tel. 87 423 71 78, fax 87 423 70 77\
80-180 Kowale k/Gdańska, ul. Magnacka 4
tel. 58 731 12 12, fax 58 333 13 11

BAYARD

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

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

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

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

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

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

MALMON

26-300 Opoczno, Mroczków Gościnny 52C
tel./fax 44 754 24 56, tel./fax 44 754 24 54
www.wpiekarni.pl
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BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Informacje podane ze smakiem
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.

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.

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
www.wcukierni.pl

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
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CO? GDZIE? KIEDY?

g

tar
i
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”.
POLSKA
POLAGRA-TECH

Poznań, Polska
12-15 września 2011
www.polagra-tech.pl
POLAGRA-FOOD

Poznań, Polska
12-15 września 2011
www.polagra-food.pl
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