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

Jakość niższym kosztem

Ambasador 
Fabryki 
Przyjemności

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

Podczas trwania Targów Rolnych „W sercu Polski” oraz  
XIII Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych  
w Bratoszewicach (18 czerwca br.) najlepszym firmom 
biorącym udział w Wojewódzkim Konkursie Wyrobów 
Piekarniczych wręczono puchary i dyplomy.
Do konkursu  zgłosiło się 15 zakładów piekarniczych  
z terenu województwa łódzkiego. Komisja 
przeprowadziła ocenę organoleptyczną wyrobów,  
w której uwzględniano m.in. wygląd zewnętrzny, cechy 
skórki, cechy miękiszu, smak i zapachu produktów.
Pierwsze miejsca w licznych konkursowych kategoriach 
otrzymały: Piekarnia Violetta i Feliks Ponitka z Łodzi, 
Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Marian Gołębiewski ze 
Rzgowa, Piekarnia Tadeusz Podpora z Łodzi, Gminna 
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z Ozorkowa, Piekarnia 
Mieczysława Grzegorczyka z Łodzi, Piekarnia Chlebuś 

Krzysztof Milczarek z Łodzi, Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc Chłopska z Uniejowa, Piekarstwo- 
-Cukiernictwo Grabowski z Pabianic.
Za najlepszy zakład uczestniczący w Wojewódzkim 
Konkursie Wyrobów Piekarniczych komisja uznała Zakład 
Piekarniczy Elżbiety Olszyńskiej z Koluszek. Dodatkowo 
przyznano Puchar Kanclerza Oddziału Łódzkiego Polskiej 
Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, który otrzymała 
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z Szadku za 
bułki w polewie piwnej.
Komisja przyznała też wyróżnienia dla piekarni: Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska z Andrespola za chleb 
kanapkowy oraz dla przedsiębiorstwa Piekarz z Lipin za 
chleb zakopiański.
Fundatorem pucharów był marszałek województwa 
łódzkiego Witold Stępień. 

Chleby na medal

W ramach współpracy z Małą Akademią Mistrzostwa 
Zawodowego firma Savpol zaprosiła uczniów śląskich szkół 
zawodowych na seminarium technologiczne poświęcone 
technikom i technologiom produkcji lodów włoskich i sorbetów. 
Szkolenie zorganizowano pod koniec czerwca w Zakładzie 
Cukierniczo-Piekarskim Dariusz Wocławek w Katowicach. 

W seminarium wzięli udział laureaci konkursu cukierniczego 
„Igraszki z drożdżówkami” wraz ze swoimi instruktorami 
praktyk zawodowych. Interesujące praktyczne szkolenie 
prowadził mistrz lodziarstwa Szymon Wolański. Adepci 
zawodu mogli eksperymentować przy użyciu surowców Fabbri, 
korzystając z wyposażenia zakładu Dariusza Wocławka.

Savpol z Akademią



www.wcukierni.pl  WPC lipiec-sierpień 2011

7

PRODUCENT PRZYCZEP 
I POJAZDÓW SPECJALNYCH

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

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

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

BCC Polska Sp. z o.o.
ul. Ekonomiczna 8, 67-100 Nowa Sól
tel. 68 478 43 50, fax. 68 478 43 59
e-mail: kp@bccpolska.pl, www.bccpolska.pl
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Po raz 13. rozegrano Mistrzostwa 
Polski Cukierników i Piekarzy w tenisie 
ziemnym oraz Turniej Deblowy im. 
Wojciecha Kandulskiego.  W ostatni 
czerwcowy weekend grający w tenisa 
cukiernicy i piekarze z całej Polski 
przyjechali do Centrum Tenisowego 
KORTOWO (www.kortowo.com.pl)  
w Poznaniu.
Jak co roku licznie stawiła się ekipa z 
Mazur (Iława i Mikołajki), przyjechali: 
zawodnicy z Krakowa, niezawodna grupa 
z Radomia, stały uczestnik  
z Olkusza, a także zawodnicy z Rogowa 
k. Wrocławia, Kłodzka, Drawska 
Pomorskiego, Lidzbarka Warmińskiego, 
Byczyny, Warszawy, Białegostoku. 
Pojawili się także nowi uczestnicy  
z Głogowa i Ciechocinka. Nie zabrakło 
również reprezentacji gospodarzy, czyli 
cukierników i piekarzy z Poznania.
Mistrzostwa były rozgrywane w trzech 
kategoriach wiekowych. O tytuł Mistrzyni 
Polski walczyły także panie. Poniżej 
przedstawiamy ostateczne wyniki.

Korty pełne piekarzy

  Kategoria 30+ 1. Daniel Dudziak  2. Robert Bąkowski 3. Karol Maciąg i Kamil Mironowicz (ex aequo) 
  Kategoria 40+ 1. Wiesław Bieńkowski 2. Lucjan Walkowicz 3. Krzysztof Bieńkowski i Tomasz Lasoń (ex aequo) 
  Kategoria 50+ 1. Janusz Piasny 2. Zbigniew Szpindler 3. Marian Bieńkowski 4. Stefan Frąckowiak
  Kategoria kobiet 1. Ewa Bieńkowska 2. Żaneta Walkowicz 3. Iwona Pokutyńska, Mariola Walkowicz,  
        Natalia Guska, Katarzyna Bąkowska (ex aequo) 
  Jak co roku, rozegrano również Turniej Deblowy im. Wojciecha Kandulskiego 
 1. Daniel Dudziak 2. Marian Bieńkowski  3. Zbigniew Szpindler / Kazimierz Pokutyński 
      Adam Sobczak       Wiesław Bieńkowski      oraz Tomasz Lasoń / Arkadiusz Jankowiak (ex aequo) 

Ekologiczna 
Biooaza

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

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

Sponsorzy: Zeelandia, Cukiernia Kandulski, Barbara Luijckx, Piekarz Poznań, Hert, Agart, Dolina Smaku, 
Unifine F&BI, Credin, Komplet Polska, Kruszwica, Eco Trade


