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Dziękujemy
za cały rok

Rok 2012 był dla nas wyjątkowy i pracowity. W branży dużo się działo. Pierwsza połowa upłynęła pod 
znakiem afer z solą wypadową i suszem jajecznym, które nie ominęły naszej branży. Były też i ważne 
wydarzenia, które wpisały się w historię polskiego cukiernictwa i piekarstwa. W styczniu w Rimini 
Marlena Szymaś wywalczyła 5. miejsce w I Cukierniczych Mistrzostwach Świata Kobiet. Na wiosnę w 
Krajowej Radzie Piekarstwa i Cukiernictwa przewodniczący Maciej Mielczarski ustąpił miejsca Jarosła-
wowi Gajdzie, przekazując zaawansowane prace związane z promocją pieczywa. W czasie wakacji na 
Jasnej Górze nastąpiła uroczystość poświęcenia sztandaru Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa 
RP. Potem ogarnęło nas euroszaleństwo. We wrześniu trzymaliśmy kciuki za Wiesława Kucię i Przemy-
sława Koperskiego, którzy w Monachium startowali w Mistrzostwach Świata Duetów Piekarskich, 
a w listopadzie za Olę Sowę i Mariusza Góreckiego podczas Mistrzostw Świata Młodych Cukierników 
w Sao Paulo. Przyglądaliśmy się również ważnym inicjatywom, jak Mała Akademia Mistrzostwa 
Zawodowego czy platforma e-learningowa dla branży. Wszystko było i jest dla nas ważne, a najważ-
niejsi są ludzie, którzy rzeczywiście działają w tej branży – ludzie z pasją, często mocno zapracowani, 
działający na rzecz innych. Dlatego bardzo nam miło, że „Mistrz Branży” gości na swoich łamach coraz 
więcej takich ludzi, że pokazuje ich różne oblicza, pasje, problemy. Dziękujemy też naszym Partnerom 
biznesowym, którzy nam zaufali i angażowali się we wszystkie nasze pomysły i projekty.
Dzisiaj oddajemy Państwu świąteczne wydanie „Mistrza Branży”, 
bogate nie tylko w merytorykę i inspirującą lekturę, ale 
też w prezenty. Korzystając z okazji, chcielibyśmy złożyć 
naszym Czytelnikom i Partnerom serdeczne życzenia:

Spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, wielu 
miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych, natomiast 
w nowym roku dużo pomyślności i sukcesów!

Prezenty mamy przez cały rok, 
nie tylko od święta!

    Zapraszamy do udziału w plebiscytach
     z nagrodami, które organizujemy dla
        Państwa przez cały rok wspólnie 
             z naszymi Partnerami! 
           Bądźcie z nami kolejny rok!
            www.MistrzBranzy.pl

redakcja „Mistrza Branży”
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– Od dawna zwracam uwagę naszej branży i nie tylko, że nie mamy 
możliwości promocji pieczywa z prawdziwego zdarzenia. Chodzi mi 
o kampanię medialną, bo to jest – według mojej wiedzy i przeko-
nania – skuteczny sposób na poprawę koniunktury dla chleba. Nie 
możemy pozyskiwać pieniędzy unijnych, bo na przeszkodzie stoją 
przepisy, ale to możemy zmienić w pewnej perspektywie czaso-
wej. Nie możemy także pozyskać większych środków z Funduszu 
Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych na dużą kampanię 
promocyjną, bo ich nie mamy, i nie mamy wkładu własnego. Tutaj 
też należy dokonać zmian.

Wysłuchała i spisała 
Anna Kania Jeżeli ktoś z czystego nauko-

wego przekonania namawia 
z jednej strony polityków 

i administrację państwową, 
z drugiej strony – własną 

branżę – do takiej czy innej 
decyzji lub działań, to jest 

lobbystą czy ekspertem, który 
bez przeszkód może wyrażać 

opinie? Maciej Mielczarski, były 
przewodniczący Krajowej Rady 

Piekarstwa i Cukiernictwa, 
pokazał, że można lobbować 

na rzecz branży z pełnym 
zaangażowaniem, poświęce-
niem czasu i środków, wszak 
funkcję przewodniczącego 
pełnił charytatywnie. Dziś 

Maciej Mielczarski opowiedział 
nam o kulisach społecznego 

lobbowania na rzecz pieczywa 
i piekarzy, które kontynuuje.

Maciej Mielczarski
Dlaczego  nie możemy 
pozyskiwać funduszów 
unijnych i o co właściwie 
walczymy?
Trzeba sobie uświadomić, że do 
tej pory występowaliśmy o zmianę 
niekorzystnego prawnego zapisu, 
a nie o pieniądze unijne. Bez 
zapisu nie mamy się o co ubiegać. 
Obecne Rozporządzenie Rady WE 
3/2008 w sprawie działań informa-
cyjnych i promocyjnych dotyczą-
cych produktów rolnych na rynku 
wewnętrznym i w krajach trzecich 
w art. 4 dopuszcza  uzasadnione 
zmiany w wyznaczonych okresach. 
Nasza propozycja dotyczy zmiany 
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Potem odbyło się wiele spotkań w Krajo-
wej Radzie Piekarstwa i Cukiernictwa 
(KRPiC) z ważnymi osobami i organiza-
cjami, pojawiły się też wywiady w prasie 
ogólnopolskiej („Polityka”, „Gazeta 
Wyborcza” i inne). Do ważniejszych 
spotkań lub rozmów zaliczam:

spotkanie z dyrektorem Dariuszem 
Goszczyńskim z Ministerstwa Rolnictwa, 
na którym omówiono zasady i możliwo-
ści promocji unijnej i krajowej. Dyrektor 
podkreślał realność promocji głównie 
pieczywa tradycyjnego i regionalnego;

spotkanie z Henrykiem Wujcem, preze-
sem Polskiej Izby Produktu Regionalnego 
i Lokalnego, obecnie doradcą Prezydenta 
RP;

udział w spotkaniu z przedstawicie-
lami i kierownictwem Światowej Unii 
Piekarstwa UIB na targach Polagra-Tech 
w 2010 r., gdzie przedstawiłem wniosek 
o wystąpienie do Brukseli z propozycją 
zmian zapisów dotyczących promocji 
pieczywa. Z entuzjazmem propozycję tę 
poparł przedstawiciel Hiszpanii;

wsparcie Krajowej Izby Gospodarczej 
i osobiste Adama Tańskiego, szefa Komi-
sji Rolnej w KIG na spotkaniu Zarządu 
Komisji;

oraz w listopadzie 2011 r. rozmowa 
w Krajowej Izbie Gospodarczej z panią 
Zofią Krzyżanowską, generalnym dorad-
cą w Ministerstwie Rolnictwa, potwier-
dzona moim pismem.

Po tych  spotkaniach oraz innych 
działaniach można było przygoto-
wać się do wystąpienia z wnioskiem 
o wprowadzenie zmian w przepisach unij-
nych. Na spotkanie KRPiC, po uprzednim 
omówieniu tematu we wcześniejszych 
rozmowach, zaproszono europosła 
Wojciecha Olejniczaka. Wyraził on swoje 
zainteresowanie i chęć wsparcia tema-

Musimy nieustannie lobbować, ponieważ nie wystarczy 
wysłać jedno pismo do posła, europosła lub administracji 
państwowej i czekać na efekt jak na Godota.

tu. Przekazał informację o pozytywnej 
opinii  inny unijnych członków Komisji 
Rolnej. Ponadto starałem się zasięgnąć 
informacji o procedurach składania 
wniosku w przedstawicielstwie polskim 
w Brukseli w Wydziale Rolnictwa 
i Rybactwa. Po tych przygotowaniach 
KRPiC w lutym 2012 r.  uzgodniła tekst 
wystąpienia do eurposłów i ministra 
rolnictwa. Wystąpienie otrzymali: 
Czesław Siekierski, który w tym czasie 
został wiceprzewodniczącym Komisji 
w Brukseli, Wojciech Olejniczak, Jaro-
sław Kalinowski, Janusz Wojciechowski 
oraz minister Marek Sawicki. W wystą-
pieniu zaznaczyliśmy, że podstawą do 
zmian zapisu jest argumentacja zawarta 

w rozporządzeniu Komisji WE nr 1/2004, 
w brzmieniu „przetwórstwo produktu 
rolno-spożywczego oznacza operację na 
produkcie rolnym, gdzie produkt będą-
cy wynikiem tej operacji również jest 
produktem rolnym”. Definicja ta znosi 
podział na dwa etapy przetworzenia, 
który jest bezcelowy i niewłaściwy. Dla 
przypomnienia podaję, że pierwszy etap 
to przetworzenie ziarna na mąkę, a drugi 
etap to przetworzenie mąki na pieczy-
wo. Tym argumentem posłużyłem się 
w 2004 r., gdy domagałem się, by 
produkcja pieczywa była objęta fundu-
szami strukturalnymi. Już mało kto 
pamięta lub nawet wie, że na początku 
wejścia do UE piekarze byli pozbawieni 
możliwości pozyskiwania funduszy 
strukturalnych. Wtedy przy zdecydowa-
nym i szybkim wsparciu Ministerstwa 
Gospodarki wpisano piekarzy na listę 
z możliwością korzystania z funduszy 
strukturalnych. Ten argument uważa-
my za ważny w obecnym wystąpieniu. 
W uzasadnieniu końcowym podano 
także niepokojący spadek spożycia 
pieczywa w Polsce.

w wykazie szczegółowych zasad stoso-
wania ww. rozporządzenia dotyczącego 
działań informacyjnych i promocyjnych 
zawartych w Rozporządzeniu Komisji WE  
nr 501/2008. 
W załączniku do tego rozporządzenia 
nie uwzględnia się promocji pieczywa 
na rynku wewnętrznym UE. Możemy 
się jednak ubiegać o środki finanso-
we na promocję pieczywa w krajach 
trzecich, tylko po co komu promocja 
naszego pieczywa w Szwajcarii, skoro to 
w Polsce spada jego spożycie. Zmiana 
taka jest realna pod warunkiem dobrego 
przygotowania. Trzeba mieć poparcie 
odpowiednich osób, wsparcie organizacji 
krajowych zajmujących się problematyką 
gospodarki żywnościowej, polityków 
i administracji państwowej oraz organi-
zacji krajowych i unijnych, które mają 
przedstawicieli w Komisji Rolnej UE.

Lobbing  2009-2012
Uznałem, że to my również tworzymy 
prawo i odpowiednie zmiany w przepi-
sach leżą w interesie piekarzy. Zgodnie 
z rozporządzeniem 3/2008 zmiany 
w załączniku można dokonywać co dwa 
lata lub w uzasadnionych przypadkach 
w innych terminach. Zgodnie z zapisem 
rok 2010 i 2012 to terminy ustawowe 
ewentualnych zmian. 

Pierwszy raz temat promocji pieczywa 
w kontekście prawa unijnego przed-
stawiłem w 2009 r. w Krajowej Izbie 
Gospodarczej (jestem członkiem KIG od 
wielu lat, a obecnie doradcą w Komisji 
Rolnictwa KIG) na seminarium dotyczą-
cym przygotowania projektów unijnych 
z udziałem europosłów, posłów i przed-
stawicieli ministerstw oraz gościa z Bruk-
seli, Michele Ottati – dyrektora Zespołu 
Promocji Produktów Rolniczych w Dyrek-
cji Generalnej Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Po dwukrotnej mojej wypowiedzi uzasad-
niającej konieczność promocji pieczywa 
Michele Ottati uznał zasadność moich 
argumentów i potwierdził możliwość 
wnioskowania zmian w ramach zapisów 
prawnych. Informacja o braku możliwo-
ści promocji pieczywa na rynku unijnym 
była zaskoczeniem dla większości uczest-
ników spotkania i zyskała poparcie wielu 
obecnych na seminarium.

''
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W połowie lutego 2012 r. skończyła się 
moja kadencja jako przewodniczącego 
w Krajowej Radzie Piekarstwa i Cukier-
nictwa. Przekazałem całą dokumenta-
cję i przekonywałem, że trzeba działać 
dalej. Argumentowałem, że w pierwszej 
kolejności KRPiC powinna spotkać się 
z Czesławem Siekierskim, który został 
wiceszefem Komisji Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi Parlamentu Europejskiego. Po 
drugie, należało spotkać się z polskimi 
przedstawicielami organizacji rolni-
czych, które wchodzą w skład Copa 
Cogeca, ponieważ mają oni najwięcej 
głosów w Komisji Rolnictwa – bez ich 
wsparcia nie ma powodzenia. 

W dalszym planie we wrześniu 2012 r. 
przedstawiciel KRPiC powinien udać się 
do Brukseli na  tzw. wysłuchanie publicz-
ne w Komisji Rolnictwa. To byłby dobry 
moment, żeby przedstawić problem na 
forum komisji i przekonywać pozostałych 
jej uczestników. Istotne było również, 
żeby SRP RP wysłało do przedstawicieli 
państw UIB, wchodzących do UE, nasz 
wniosek z prośbą o poparcie, zwłaszcza 

do Hiszpanii, która jest aktywnym 
członkiem i entuzjastą w tym temacie. 

Jeżeli sami nie pociągniemy tematu, nikt 
nas z tego nie wyręczy. Musimy docie-
rać do konkretnych osób i organizacji 
zarówno w Polsce, jak i za granicą. Musi-
my nieustannie lobbować, ponieważ nie 
wystarczy wysłać jedno pismo do posła, 
europosła lub administracji państwowej 
i czekać na efekt jak na Godota. Trzeba 
rozmawiać, uświadamiać, przekony-
wać, żeby w odpowiednim momencie 
uzyskać poparcie naszego stanowiska. 
Dla partnerów naszych rozmów najważ-
niejszym tematem jest i był rolnik oraz 
utrzymanie wysokich dopłat dla rolnic-
twa. Problem piekarzy jest dalszego 
rzędu. W parlamencie trzeba uczest-
niczyć w komisjach, wypowiadać się, 
trzeba uzasadniać, przekonywać  i mieć 
gremium. Na trzech spotkaniach komisji 
sejmowej wiosną w 2009 r. w temacie 
projektu ustawy o funduszach promocji 
produktów rolno-spożywczych nie było 
przedstawiciela branży piekarskiej. To 
kto miał reprezentować nasze interesy? 

Promocja pieczywa z Fundu-
szu Promocji Ziarna Zbóż 
i Przetworów Zbożowych
W sierpniu 2011 r. podczas spotkania 
w Ministerstwie Rolnictwa, kiedy 
przedstawiciele wszystkich branż 
spożywczych opracowywali tzw. zielo-
ną księgę, padła sugestia, również 
i z mojej strony, żeby połączyć środki 
z tych funduszy, które można pozy-
skać, by wspólnie promować produk-
ty spożywcze. Pojawił się wówczas 
projekt promocji chleba i masła. Spra-
wa miała różny bieg. Temat pojawił się 
ponownie na początku tego roku, tym 
razem ze strony branży mleczarskiej. 
Mleczarze byli dobrze przygotowani, 
mieli konkretną koncepcję, wybrali 
firmę, która miała zrealizować wspólną 
kampanię. Rozmawiałem parokrotnie 
z szefem tej agencji reklamowej, żeby 
przedyskutować możliwości i zakres 
finansowania promocji. Problem 
powstał z finansowaniem wkładu pier-
wotnego. Nasza branża nie posiada 
żadnych funduszy przeznaczonych na 
promocję. Ostatecznie można było 
znaleźć rozwiązanie, podpierając się 
dobrą wolą i chęcią współpracy branży 
mleczarskiej. Ale w zamian za to trzeba 
było oddać naszym partnerom nadzór 
i zrobić cesję do rozliczeń. Problemy 
wyniknęły także po stronie partnera. 
Szkoda, bo kampania była szacowana 
na 2 mln zł, więc partnerzy wyłożyliby 
po 1 mln zł. Ta koncepcja była bardzo 
dobra, zakładała długofalową promo-
cję (1,5 roku) w dwóch odsłonach, 
która byłaby zauważalna. 

Nie  upieram się, żeby promować 
pieczywo przez telewizję, ale uważam, 
że największym nośnikiem informacji 
i kształtowania wzorców czy trendów 
jest dobra reklama telewizyjna. Tylko 
nie nachalna, a przekonywująca. Ktoś 
powie, że nas nie stać. A ja powiem, 
że stać nas – wystarczy policzyć, ile 
jest pieniędzy w funduszu zbożowym 
i przeznaczyć je na jedną, spójną, 
medialną promocję pieczywa. Piekarze 
nie mają swojego udziału w Funduszu, 
dostają to, co ewentualnie inni zdecy-
dują, że trzeba im przyznać. Przecież 
tam są także nasze pieniądze. 
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Oczywiście w ustawie o funduszach 
promocji produktów rolno-spożywczych 
jest napisane, że do wpłat są obowiązani 
przedsiębiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą w zakresie przetwórstwa 
zbóż na cele konsumpcyjne z wartości 
zakupionego zboża. Łatwo się domyślić, 
że ta kwota jest przeniesiona na pieka-
rza i konsumenta, dlatego mamy prawo 
twierdzić, że tam są także nasze pienią-
dze bez prawa głosu. Uważam, że jest 
to do poprawienia przy nowej kadencji 
Komisji Zarządzającej. Należy przekonać 
ministra do zmiany składu Komisji. Obec-
nie na 5 członków 4 osoby to producenci 
zbóż i 1 osoba reprezentująca młynar-
stwo. Na razie pozostaje nam umowne 
współdziałanie z Komisją przy akceptacji 
zgłoszonych wniosków. 

Święta Chleba 
– promocja w regionie
W naszej branży pieniądze idą na tematy 
krótkie, małe i lokalne. Generalnie nie 
mam nic przeciwko regionalnym świę-
tom chleba, ale jeżeli mamy kilka takich 
imprez, które mianują się ogólnopolskimi, 

to rodzi to pytanie, które dofinansować? 
Jak każdego roku będą nam przybywać 
kolejne święta i jeżeli rozdamy pienią-
dze w tym kierunku, to promocja będzie 
miała charakter lokalny. Oczywiście 
w ustawie o funduszach promocji jest 
zapisane, że z tych pieniędzy mają 
być finansowane działania promujące 
produkty zbożowe, udział w wystawach 
i targach związanych z produkcją lub 
przetwórstwem zbóż lub przetworów 
zbożowych. Ujęte są również badania 
rynkowe dotyczące spożycia przetworów 
zbożowych, badania naukowe i prace 
rozwojowe mające na celu poprawę 
jakości zbóż, przetworów zbożowych, 
prowadzące do wzrostu ich spożycia, 
a także szkolenia producentów i prze-
twórców zbóż. To wszystko prawda, 
organizacje branżowe korzystają z tego, 
ale chyba najwyższa pora podsumować, 
czy dotychczasowa polityka rozdawania 
pieniędzy jest skuteczna, czy przynosi 
ona wymierne korzyści. Jestem krytycz-
nie nastawiony do finansowania ulotek 
o pieczywie wydawanych w małym 
zakresie, które są dostępne dla niewielu 

producentów pieczywa. Nieporozu-
mieniem jest również organizowanie 
kolejnych szkoleń w ramach jednej orga-
nizacji czy konferencji prasowych, które 
skutkują krótką, jednorazową wzmianką 
w prasie. 
Według mnie i wielu innych osób znają-
cych problematykę promocji, pieniądze 
z Funduszu Promocji są niewłaściwie 
wydawane. My, piekarze jako duży udzia-
łowiec rynku (rynek pieczywa jest wart 
10 mld zł), nie decydujemy w Komisji. 

Jeszcze raz powtórzę: akcje regio-
nalne przynoszą pewne efekty, tylko 
zastanawiam się, czy te pieniądze nie 
należałoby ukierunkować na nadrzędne 
cele, które obejmą także tematy lokalne. 
Wobec powyższego uważam, że Komi-
sja powinna przygotować szczegółowy 
raport z rozdysponowania pieniędzy na 
poszczególne tematy, beneficjentów 
i wartość przyznanego wsparcia oraz 
planowane i zrealizowane przedsięwzię-
cia. Z dostępnych w Internecie materia-
łów Komisji trudno dokonać prawidłowej 
i dokładnej analizy.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Z okazji Bożego Narodzenia składam Wam, Waszym rodzinom 

oraz pracownikom zakładów, najserdeczniejsze życzenia radosnych i spokojnych Świąt. 

Niechaj Wasze domy, prócz zapachu świątecznych smakołyków oraz sosnowych gałązek,  

wypełnią się rodzinnym ciepłem i wzajemnym zrozumieniem.

U progu Nowego Roku życzę by przyniósł on piekarskiej branży stabilność i zjednoczenie 

środowiska wokół wspólnych spraw. Nade wszystko życzę zdrowia, bo na inne sprawy 

mamy zawsze wpływ.

Wesołych Świąt!

Stanisław Butka
Prezes Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP
Grudzień 2012
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oraz kwestie znakowania – przecież 
do tego ciągle dążymy. To ustali także 
priorytety w branży.

Słowo o kryzysie
Mówienie o kryzysie w branży jest 
uzasadnione z punktu ekonomicznego 
i faktycznego. Ekonomia mówi o kryzy-

sie, jeżeli następuje spadek produkcji 
lub sprzedaży w kolejnych okresach 
porównywalnych. U nas występuje to 
od wielu miesięcy. W naszej branży 
potrzebne są rzetelne badania nie po 
to, żeby potwierdzić spadki, ale żeby 
określić, co nam dolega „od środka”. 
Takie opracowanie można sfinansować 
właśnie z funduszy promocji. Analiza 
miałaby nam dać odpowiedź, ile zakła-
dów upada, jaka jest ich wielkość, 
którego segmentu dotyczy ten problem: 
mikro, małych, średnich czy dużych 
firm, jakie są podstawowe przyczyny. 
Bez tej podstawowej wiedzy-diagnozy 
nie będziemy wiedzieć, jak powinniśmy 

Zmiana zasad 
dzielenia pieniędzy
Można z dużo lepszym rezultatem 
spożytkować pieniądze z Funduszu. Na 
razie poszczególne organizacje wnio-
skują o pieniądze i nie wiedzą między 
sobą, jakie projekty będą realizowane, 
a przecież pewne działania promocyjne 
są podobne i można je połączyć. Dlate-
go zaproponowałem, żeby te wnioski, 
po wstępnym rozpatrzeniu i zareje-
strowaniu w Komisji Zarządzającej, 
trafiały do Krajowej Rady Piekarstwa 
i Cukiernictwa, która skupia branżowe 
organizacje: Krajowe Forum Piekarstwa 
i Cukiernictwa, Krajowy Związek Rewizyj-
ny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, 
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni 
Spożywców „Społem”, Stowarzyszenie 
Piekarzy Polskich, Stowarzyszenie 
Rzemieślników Piekarstwa RP, Związek 
Rzemiosła Polskiego. Na tej podstawie 
KRPiC mogłaby opiniować, dać tzw. 
kontrasygnatę. Ta kontrasygnata nie 
musiałaby być obligatoryjna, ale byłaby 
pomocna dla Komisji w podejmowaniu 
decyzji. Moją propozycję omówiłem 
wstępnie z przewodniczącym Komisji 
Piotrem Doligalskim.

Co promować w Polsce 
– punkt wyjścia
Przede wszystkim trzeba jak najszybciej 
uporządkować nazewnictwo i trzy głów-
ne pojęcia: pieczywo tradycyjne, pieczy-
wo na zakwasie oraz pieczywo z ciasta 
mrożonego. Dzięki temu uporządku-
jemy reklamę i promocję. Należałoby 
wprowadzić te definicje, żeby stano-
wiły podstawę do znakowania naszych 
produktów. Według mnie najlepsza 
byłaby ogólna definicja, która nie wcho-
dziłaby w zbędne szczegóły. Pieczywo 
tradycyjne to pieczywo wytworzone od 
początku w jednym miejscu produkcji 
z surowców podstawowych. Pieczywo 
na zakwasie to pieczywo, w którym 
użyto zakwas wyprowadzany w miejscu 
produkcji. Pieczywo z ciasta mrożonego 
– wyprodukowane z ciasta zamrożonego 
w miejscu wypieku lub poza nim. Jeżeli 
te 3 pojęcia będą zdefiniowane, wtedy 
wyklarujemy wiele spraw: kto jest 
producentem wyrobów tradycyjnych 

postępować dalej. Jeżeli okaże się, 
że upadłości dotyczą najmniejszych 
przedsiębiorstw – a domniemam, 
że tak jest – to trzeba być może im 
pomóc. Zakładam, że małych przed-
siębiorstw jest ok. 7 tys. Ich udział 
w rynku jest znaczący, podobnie jak 
udział w zatrudnieniu, podatkach 
i asortymencie. Dlatego trzeba się 
zastanowić nad kołem ratunkowym 
dla tych firm. I tutaj dochodzimy do 
rozdziału funduszy strukturalnych 
dotyczących produkcji pieczywa. 
Według mojej wiedzy te fundusze 
idą do największych zakładów lub 
do nowo powstałych, czyli na nowo-
czesne technologie i produkcję chleba 
masowego. Jest to drugi temat do 
opracowania, który dałby odpowiedź, 
czy środki unijne są dobrze rozdyspo-
nowane w branży piekarskiej, i wska-
załby ewentualne kierunki zmian 
w tym zakresie. Mam przekonanie, że 
obydwa tematy zostałyby uznane jako 
niezbędne do realizacji przez Komisję 
i dałyby odpowiedź na realne potrzeby 
branży.

Nie unikniemy zmian w myśleniu 
– dotyczy to podejścia w prowadzeniu 
firmy, do swoich następców i pracow-
ników. W przypadku firm rodzinnych 
młodzi powinni mieć możliwość 
sprawdzić się w innych branżach, 
zawodach, zakładach, żeby wrócili 
z bagażem doświadczeń. Chcemy 
ściągnąć do pracy młodych ludzi, ale 
nie jesteśmy w stanie zaoferować im 
ani pieniędzy, ani komfortu pracy. 
Jeżeli tego nie zrobimy, to nie tylko 
nie będziemy mieć następców, ale 
nie będziemy mieli pracowników. Dziś 
pracownik chce być z rodziną, a nie 
iść do pracy na noc, a w dzień spać. 
Jaka jest wydajność pracownika, 
jeżeli w piekarni jednozmianowej 
non stop pracuje na noc? W branży 
zasadniczym tematem jest pozyskanie 
pieniędzy na szkolenia i naukę przy-
szłych pracowników. Teraz najwyższa 
pora lobbować we własnym środowi-
sku, żeby zmienić priorytety. Ale ten 
ważny temat zostawiam do na osobne 
rozważania.

W naszej branży potrzebne 
są rzetelne badania nie po 
to, żeby potwierdzić spadki, 
ale żeby określić, co nam 

dolega „od środka”.

''
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2012 rok to szesnasty rok realizacji 
programu rehabilitacji leczniczej 
w ramach prewencji rentowej prowa-

dzonej przez ZUS. Celem takiej rehabilitacji jest 
przywrócenie zdolności do pracy osobom, które 
w następstwie choroby są zagrożone długo-
trwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie 
istnieje szansa na odzyskanie tej zdolności po 
przeprowadzeniu rehabilitacji.
Osoby, które mogą zostać skierowane na 
rehabilitację leczniczą w ramach prewencji 
rentowej ZUS to:

ubezpieczeni zagrożeni całkowitą lub częś-
ciową niezdolnością do pracy,

osoby uprawnione do zasiłku chorobowego 
lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu 
tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub 
wypadkowego,

osoby pobierające rentę okresową z tytułu 
niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać 
osoby pracujące, zagrożone całkowitą lub 
częściową niezdolnością do pracy, jak również 
przebywające na zasiłku chorobowym, osoby 
pobierające świadczenie rehabilitacyjne bądź 
też okresową rentę z tytułu niezdolności do 
pracy. Muszą jednak spełniać podstawowy 
warunek: rokować odzyskanie zdolności do 
pracy. Oceny w tym zakresie dokonuje lekarz 
orzecznik ZUS. 

Krok po kroku do sanatorium
Wydane przez lekarza orzecznika ZUS orzecze-
nie jest podstawą skierowania na rehabilitację 
leczniczą. Orzeczenie takie może być wydane 

m.in. na wniosek leka-
rza prowadzącego, 
pod którego opieką 
pacjent się znajduje. 
Jeśli lekarz nie stwier-
dzi przeciwwskazań 
medycznych do reha-
bilitacji, może wypeł-
nić wniosek („wniosek 
o przeprowadzenie re-
habilitacji leczniczej 
w ramach prewencji 
rentowej”) na dowol-
nym druku. Można 
również skorzystać ze 
wzoru wniosku opub-
likowanego na stronie 
internetowej www.zus.
pl, w sekcji „Prewencja 
i rehabilitacja”. Wnio-
sek musi zawierać 
dane osobowe oraz 
informacje medyczne: 
rodzaj schorzenia, ak-
tualny stan zdrowia pacjenta, a także 
dane na temat wykonywanego zawo-
du.
Wypełniony przez lekarza wniosek 
należy złożyć w najbliższej placówce 
ZUS. Lekarz orzecznik ZUS może 
również wydać orzeczenie o potrzebie 
rehabilitacji leczniczej w wyniku:

kontroli prawidłowości wystawienia 
zwolnienia lekarskiego,

badania dla celów przyznania 
świadczenia rehabilitacyjnego,

badania dla celów przyznania 
renty.

Nic nie zapłacisz
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
ponosi pełne koszty rehabilitacji lecz-
niczej. Koszty te obejmują: opiekę 
medyczną, zabiegi lecznicze, wyży-

wienie i zakwaterowanie. ZUS zwraca 
również równowartość kosztów podró-
ży z miejsca zamieszkania do sana-
torium i z powrotem „do wysokości 
kosztu przejazdu najtańszym środkiem 
komunikacji publicznej”. 

Nad prawidłowym przebiegiem reha-
bilitacji czuwa zespół specjalistów 
– w trakcie turnusu pacjenci są pod 
opieką zespołu fachowców złożonego 
z lekarzy, fizjoterapeutów, psycholo-
gów i pielęgniarek. Program rehabi-
litacji jest kompleksowy i obejmuje 
ćwiczenia oraz zabiegi fizykalne (m.in.: 
kinezyterapia indywidualna i zbiorowa, 
ćwiczenia w wodzie, zabiegi  fizykote-
rapeutyczne z zakresu: ciepłolecznic-
twa, krioterapii, hydroterapii, leczenia 
polem elektromagnetycznym, a także 

 Justyna Gul

Masz astmę, nadciśnienie bądź też inną przewlekłą chorobę? Chcesz pojechać do sanatorium 
w góry czy nad morze, ale pozostaje to poza Twoimi finansowymi możliwościami? Nie wiesz, że 
z ZUS możesz wyjechać za darmo?

Rehabilitacja na koszt ZUS

 Program rehabilitacji leczniczej w ramach 

     prewencji rentowej

 Kto może skorzystać z rehabilitacji leczniczej?

 Jak długo trwa rehabilitacja lecznicza na koszt ZUS?

na skróty

prewencja rentowa
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masażu klasycznego i wibracyjne-
go), oddziaływania psychologiczne, 
edukację zdrowotną i promocję 
zdrowia. Rodzaj i liczba zabiegów 
są dostosowane do indywidualnych 
możliwości i schorzeń osoby skiero-
wanej na rehabilitację.
Rehabilitacja lecznicza w ośrodku 
rehabilitacyjnym powinna trwać 
24 dni, ale jej czas może być prze-
dłużony lub skrócony przez ordyna-
tora ośrodka rehabilitacyjnego, po 
uzyskaniu zgody ZUS, w przypadku:

pozytywnego rokowania co do 
odzyskania zdolności do pracy po 
przedłużonym czasie trwania rehabi-
litacji,

wcześniejszego przywrócenia zdol-
ności do pracy,

zaistnienia innych przyczyn leżą-
cych po stronie osoby skierowanej na 
rehabilitację.

Po zakończeniu procesu rehabilitacji 
ośrodek wydaje kartę informacyjną 

o przebytej rehabilitacji leczniczej, 
w której są odnotowane: przebieg 
rehabilitacji, dynamika uzyskanych 
zmian w stanie funkcjonalnym, 
aktualne badania diagnostyczne 
oraz zastosowane leczenie.

Jeśli ktoś w danym roku skorzystał 
już z rehabilitacji na koszt ZUS, 
może starać się o ponowny wyjazd. 
Nie ma tu ograniczeń ilościowych 
– obowiązuje jedynie kryterium 
związane z faktem, że brak leczenia 
lub rehabilitacji może spowodować 
utratę zdolności do pracy.

Rehabilitacja na miejscu
ZUS finansuje nie tylko pobyt 
w sanatorium, ale również leczenie 
w systemie ambulatoryjnym – na 
miejscu. Na skierowanie mogą liczyć 
osoby:

ze schorzeniami narządów ruchu 
i z problemami z kręgosłupem (m.in. 
po złamaniach rąk i nóg);

r e k l a m a

ze schorzeniami układu krążenia 
(m.in. po leczeniu kardiologicz-
nym);

ze schorzeniami układu oddecho-
wego (m.in. astma);

ze schorzeniami psychosoma-
tycznymi (m.in. wszelkiego rodzaju 
nerwice);

ze schorzeniami onkologicznymi 
– po operacji nowotworu gruczołu 
piersiowego.

Przeniesienie założeń polskiej 
szkoły rehabilitacji do prowadzo-
nego przez ZUS programu, a także 
nastawienie na kompleksowość 
podnosi jego skuteczność i efek-
tywność. Musimy również pamię-
tać, że wczesne rozpoznanie choro-
by i wdrożenie właściwego leczenia 
i rehabilitacji służą poprawie stanu 
zdrowia i zapobieganiu ewentual-
nym trwałym następstwom chorób, 
długotrwałemu leczeniu i niezdol-
ności do pracy. 

Pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności i sukcesów
w Nowym Roku 

życzy
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prędkości spływania), możliwość regulacji 
i zmiany listew podpierających, a także 
zmiany szerokości kanałów itd. Dzięki 
takim udogodnieniom regały są ergono-
miczne, ale przede wszystkim można je 
dostosować do indywidualnych potrzeb 
użytkownika, gabarytów pomieszczenia, 
wymogów zatowarowania*. 

Dobrym rozwiązaniem jest dodatkowy 
transporter rolkowy, znacznie przyspie-
szający i ułatwiający pracę przy większych 
systemach. Transportery te mogą być 
stosowane w postaci pojedynczej lub 
podwójnej „nitki” (jedną w tym układzie 
najczęściej jest transportowane puste 
opakowanie lub opakowania rozpoczyna-
jące zbiórkę produktów, druga służy do 
odprowadzania skompletowanego zlece-
nia do punktu docelowego lub kolejnego 
stanowiska poboru). Najczęściej stosuje się 
rozwiązanie z pojedynczą „nitką” obsługi-
waną ręcznie bez napędu, w którym puste 
opakowania są pobierane z zewnętrznego 
źródła, a opróżnione są wrzucane na 
najwyższą półkę o odwrotnym spadku. 

Wymiary obecnie produkowanych syste-
mów drobnicowych półek grawitacyjnych 
są dopasowane do wymiarów najczęściej 
stosowanych jednostek składowych, takich 
jak: europojemniki, typowe kartony itd. 
Występują też w rozmiarze typowego pola 
regału paletowego po to, by w przypadku 
kompletacji drobnicowej w magazynie móc 
zastosować je w dolnej partii regałów, 
utrzymując zapas towaru na paletach 
składowanych na wyższych poziomach 
ponad tymi półkami. Jest to rozwiązanie 
przyspieszające pracę, znacznie skracające 
czas kompletacji oraz pokonywanej drogi, 
dzięki czemu zyskuje się naprawdę duże 
oszczędności.

Regał grawitacyjny na palety
Systemy grawitacyjne regałów na palety 
tworzy się w zależności od indywidualnych 
potrzeb użytkownika, charakteru pomiesz-
czeń i oczekiwań dotyczących sposobu 
obsługi. Przykłady takich rozwiązań przed-
stawiają rysunki 2 a-c. Mając na względzie 
sposób obsługi i możliwości zagospoda-
rowania pomieszczenia, prezentują one 
odpowiednio:

 a) regał przepływowy FIFO**,
 b) regał grawitacyjny systemu push-back, 

działający na zasadzie FILO***, 
 c) regał grawitacyjny FIFO z wydzieloną 

wewnętrzną strefą ręcznej kompletacji. 

Systemy te są budowane jako przestrzenna 
konstrukcja oparta na ramach i trawersach 
typowych paletowych regałów rzędowych. 
Regały są wyposażone w bieżnie rolek 
(potocznie zwane rolotokami), które są 
montowane na konstrukcji wsporczej pod 
kątem i umożliwiają swobodny spływ towaru 
pod wpływem ciężaru. 

Bieżnie rolkowe są:
 projektowane dla danego typu palet, 

uwzględniając konkretne obciążenia (różni-
ce w ciężarze towaru stanowią największy 
problem przy projektowaniu takich syste-
mów, ponieważ inaczej zachowuje się paleta 
o wadze 100 kg w stosunku do palety 1000 kg),

 wyposażane w systemy hamowania 
(rolki hamujące z hamowaniem wewnętrz-
nym, wykorzystującym właściwości siły 
odśrodkowej, oraz rolki hamujce doci-
skane do rolek zwykłych za pomcą 
mechanizmu sprężynowego),

 wyposażone w separację ostatnich palet, 
by umożliwić obsługę i ich wyjmowanie. 

Problemy z regałami
Opisane regały mają sporo wad wynikających 
głównie z ich konstrukcji i sposobu obsługi. 
Do najważniejszych należą: 

 wysoka cena (rolki są łożyskowane, jest ich 
dużo; bieżnie i cały regał muszą być idealnie 
wypoziomowane, co wpływa znacząco na ich 
koszt), 

 awaryjność i zużywanie się rolek; 
 niszczenie towaru w przypadku tzw. palet 

z przewisami; blokowanie ich w przypadku 
składowania worków;

 problem jakości palet (palety muszą być 
normatywne, nie powinno używać się tzw. 
zbijaków; wystające gwoździe, obwisająca 
folia czy uszkodzone deski powodują zaklino-
wanie palet w kanale i konieczność ręcznego 
wyjmowania towaru od strony załadunku aż 
do wyciągnięcia uszkodzonej palety);

 problem czystości pod regałem – gęsto 
ustawione rolki utrudniają sprzątanie, poza 
tym palety, jeżdżąc na rolkach, ulegają tzw. 
wiórowaniu, w wyniku czego wióry gromadzą 
się na ziemi;

 problem rzeczywistego wykorzystania kuba-
tury – przy średnim spadku bieżni rolkowych 
4-5% na każdych 12 m (10 palet na głębokość 
regału) tracimy około 0,5 m na wysokości; 
maksymalne rzeczywiste wypełnienie takich 
regałów to ok. 80%;

 kwestia zmiany parametrów towaru (gaba-
ryty, ciężary) – układ tworzony jest właściwie 
raz na zawsze, nie ma możliwości łatwej, 
szybkiej, taniej przebudowy.

Ze względu na powyższe wady firmy zajmują-
ce się projektowaniem i produkcją systemów 
magazynowych wprowadziły na rynek regały 
kanałowe z wózkami transferującymi palety, 
tzw. systemy shuttle, które będą stanowiły 
temat kolejnego artykułu. 

Rys. 2. Systemy grawitacyjne regałów paletowych (opracowanie własne SSI Schaefer)

 Fot. 2. Bieżnia rolkowa

* Efektywny system magazynowania to system, w którym zatowarowywanie odbywa się nie częściej niż 1-2 razy na zmianę.
** FIFO – palety załadowywane na początku regału przemieszczają się grawitacyjnie na drugi koniec, gdzie są odbierane.
*** FILO (push back) – załadunek i rozładunek odbywa się z tej samej strony regałów, palety są składowane w głąb na zasadzie popychania na modułach rolkowych. Zasada 
działania jest taka, że jedne palety popychają drugie. Kiedy paleta znajdująca się na przedzie regału zostanie zdjęta, następna w kolejności zjeżdża na jej miejsce.

a. b. c.
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Zapewne wielu z nas pamięta 
stare regały skręcane na bazie 
kątowników perforowanych, ramek 

stanowiących konstrukcje półki i płyt 
wiórowych bądź laminowanych, które je 
wypełniały. Nie dość, że były nieestetyczne 
i niehigieniczne, to okazywały się niewy-
godne w sytuacji, gdy trzeba było zmienić 
organizację magazynu. Obecne rozwiązania 
charakteryzują się ergonomią użytkowania, 
dopasowaniem do składowanego towaru 
oraz techniką bezśrubowego montażu. Na 
plus trzeba też zaliczyć ich akcesoria, jak: 
systemy spasowanych pojemników, szuflad, 
przegród oraz separatorów. Ponieważ są 
estetyczne i higieniczne, można je stoso-
wać zarówno w częściach produkcyjnych, 
magazynowych, jak i biurach. Podobnie jest 
z regałami paletowymi, które są coraz bardziej 
uniwersalne, zunifikowane i – w zależności 

od akcesoriów i dodatkowego wyposażenia 
– mogą być stosowane do wielu rodzajów 
jednostek składowych.

Ze względu na specyfikę i wymogi stawiane 
systemom składowania w branży spożyw-
czej najczęściej spotykane są systemy rega-
łów dostosowane do zasady FIFO (pierwsze 
weszło, pierwsze wyszło). Pozwalają one na 
kontrolę rotacji towaru z uwagi na ich datę 
produkcji. Inną istotną cechą systemów 
grawitacyjnych jest stosunkowo krótki czas 
dostępu do towaru, co gwarantuje dużą 
wydajność i szybkość obsługi. W przypad-
ku niezbyt długich kanałów systemy te 
zapewniają wzrokową kontrolę nad stanem 
magazynowym.
Regały te możemy podzielić w zależności na: 
wielkość jednostek składowania (a) lub na 
miejsce występowania (b). Na tej podstawie 

wyróżniamy: 
a) regały drobnico-
we oraz paletowe, 
b) regały przypro-
dukcyjne (półprdu-
kty, surowce, przy-
prawy, bakalie itd.) 

oraz magazynowe (do składowania 
większych ilości towarów wymienionych 
w poprzedniej kategorii lub wyrobów goto-
wych).

Grawitacyjny regał drobnicowy
W przypadku magazynu na drobne towary 
składowane w kartonach, pojemnikach 
czy zgrzewkach egzamin zdają grawitacyj-
ne regały drobnicowe, które zapewniają 
sprawdzone rozwiązania techniczne. Należy 
tu wymienić: pochyłe, odgięte półki, możli-
wość zmiany kąta nachylenia (dopasowanie 
do wagi towaru, rodzaju opakowania, 

Andrzej Bonk, SSI Schaefer Sp. z o.o.

W poprzednim artykule (MB 10/2012) przedstawiliśmy współczesne systemy regałowe wykorzystywane 
w przemyśle spożywczym bez wchodzenia w tematykę regałów półkowych czy paletowych. Najwyższa 
pora przyjrzeć się regałom w kontekście systemu grawitacyjnego.

Regały w systemie grawitacyjnym

  Regały na towar drobny i palety w systemie grawitacyjnym

  Rozwiązania techniczne poprawiające ergonomię pracy 

  Najczęstsze problemy użytkowania regałów w systemach grawitacyjnych 

na skróty

      Rys. 1 Regały grawitacyjne (opracowanie 
własne SSI Schaefer)

    Fot. 1. Magazyn buforowy 
wyrobów spożywczych ze 
strefą kompletacyjną (materiały 
własne SSI Schaefer)

systemy magazynowe
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Prywatna opieka medycz-
na jest coraz bardziej 
popularnym rozwiązaniem, 

ponieważ jako jedyna forma opieki 
medycznej, gwarantuje najtańsze 
i najszybsze leczenie, uwzględniając 
dostęp do lekarzy, specjalistów 
i badań - bez kolejek - w ponad 
1000 prywatnych placówek medycz-
nych w całej Polsce.

Jak korzystać z pakietu?
Każdy klient otrzymuje plastikową 
kartę pacjenta z imieniem i nazwi-
skiem, ID pacjenta, a także numer 
telefonu do rejestracji czynnej 24 
h/dobę. Rejestracja do wszystkich 
lekarzy jest prowadzona telefonicz-
nie, bez stania w kolejkach i straty 
czasu. Wystarczy zadzwonić, podać 
dane identyfikacyjne i umówić się 
na wizytę, a lekarz przyjmie nas 
o umówionej godzinie.

Zdrowy pracownik 
to wydajny pracownik!
W strukturze firmy każdy jest 
ważnym 
ogniwem. Dlatego, gdy nagle 
z powodu złego stanu zdrowia 
pracownik nie przychodzi do pracy, 
pojawia się problem. Zakładamy, że 
nie będziemy chorowali, bo przecież 
nikt nie planuje własnej choroby 
ani choroby pracowników. Mimo to 
miesięcznie 570 tysięcy Polaków 
zapada na szereg chorób. Chorujemy 
niespodziewanie i w najmniej odpo-
wiednim momencie. Każdy kiedyś 
był chory i zdaje sobie sprawę, jak 
ważne jest wtedy szybkie leczenie. 

Pakiet korzyści dla firmy 
  niższe koszty – szybki i bezproblemowy dostęp do lekarzy umożliwia wczesne 

rozpoznanie choroby i rozpoczęcie leczenia, co z kolei skraca okres niezdolności 
pracownika do pracy oraz ogranicza występowanie chorób zawodowych wśród 
pracowników, co może wpływać na obniżenie wysokości odszkodowań wypłacanych 
przez pracodawcę z tego tytułu;

  lepsza wydajność – uczestnicy programów zdrowotnych rzadziej opuszczają pracę 
i są bardziej efektywnymi pracownikami niż osoby na tych samych stanowiskach, 
nieobjęte takim programem;

  wyższe morale – pracownicy odczuwają większą dumę z pracy w firmie, która dba 
o zdrowie osób w niej zatrudnionych i ich rodzin, co przekłada się na większe zaanga-
żowanie w pracę (pracownicy nie będą mieli ochoty rozglądać się za inną posadą).

Przykładem jest fragment wywiadu z Panią Iwoną Janą, właścicielem firmy INDECO 
SYSTEM WROCŁAW 
MB: Co się zmieniło dzięki wprowadzeniu opieki medycznej? 
Iwona Jana: Przede wszystkim jest to duży dostęp do lekarzy, szczególnie lekarzy 
specjalistów. Teraz nie muszę już umawiać się na wizytę do lekarza pierwszego kontak-
tu, jeśli wiem, że potrzebny mi jest np. chirurg. Umawiam się od razu bezpośrednio 
do chirurga, u którego dostaję skierowanie na rehabilitację. Jest to duża oszczędność 
czasu.

Za niewielkie pieniądze otrzymujemy alternatywę dla państwowej opieki medycznej. Jeden pakiet 
daje nam możliwość zarejestrowania wizyty w dobrej placówce medycznej w całej Polsce (obecnie 
1000 prywatnych placówek!). Gwarantuje też szybkie badania i kolejne wizyty w cenie. Szybko, czyli 
dzisiaj lub jutro. Tanio, bo tyle wizyt, badań, konsultacji, ile tylko potrzeba do skutecznego wyleczenia. 
Profesjonalnie: na określoną godzinę, z potwierdzeniem wizyty przez wiadomość SMS. 

 Opieka medyczna za grosze

Najpopularniejsze świadczenia pozapłacowe wśród pracowników

telefon komórkowy

dodatkowa prywatna opieka medyczna

komputer/laptop

bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne

dofinansowanie nauki

szkolenia

dodatkowe ubezpieczenie

samochód służbowy

preferencyjny kredyt

fundusz oszczędnościowo-inwestycyjny

prywatna emerytura

udział w zysku

fundusz reprezentacyjny

prywatna szkoła/przedszkole

             33,2%
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Najpopularniejsze 
świadczenie pozapłacowe  
Dodatkowa, czyli prywatna, opieka medyczna już od kilku 
lat jest najpopularniejszym i najbardziej cenionym przez 
pracowników dodatkiem (pomijając telefon komórkowy 
– narzędzie pracy).

To dlatego, że oferuje szybki dostęp do leczenia, z którego 
może korzystać nie tylko pracownik, ale również cała jego 
rodzina. Jest to możliwość, która pojawia się dzięki pracy 
w tej konkretnej firmie, a firmę kosztuje to równe 0 zł. Jest 
to swoisty podarunek od firmy. 

Ponadto pakiet medyczny daje pracownikowi poczucie 
bezpieczeństwa, stabilności, opieki i dbałości ze strony 
firmy, dla której pracuje. Sprawia, że pracownik identyfikuje 
się z firmą. Dla pracodawcy jest dodatkowym narzędziem do 
utrzymywania efektywności w przedsiębiorstwie na stabil-
nym i dobrym poziomie. 

Teraz jest najlepszy moment
Teraz jest najlepszy moment na wprowadzenie opieki 
medycznej do firmy, zwłaszcza że jest ona o wiele bardziej 
doceniana niż podwyżka. Przykładowo, podwyżka w wyso-
kości 50 zł nie jest odczuwalna dla pracownika. Może nawet 
mieć wydźwięk negatywny w momencie, gdy pracownik 
liczył na więcej. Za to opieka medyczna jest odczuwalna, 
ponieważ ma się do niej dostęp przez cały czas i może 
korzystać z niej nawet cała rodzina.

Już dwa miliony osób w Polsce korzysta 
z prywatnej opieki medycznej, oferującej 
korzystne pakiety medyczne dla firm i 
pracowników

Masz pytania? Dzwoń
  Jeżeli jesteś pracownikiem lub pracodawcą i myślisz o 

prywatnej opiece zdrowotnej w firmie, skontaktuj się ze specja-
listą Michałem Ruskiem. Zadzwoń lub napisz, a otrzymasz 
pełne informacje, jak szybko i sprawnie można wprowadzić 
opiekę medyczną w Twojej firmie.

Michał Rusek, 
tel. 504 905 968, 
e-mail: m.rusek@omsignum.pl
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Dla pierwszych 50 firm lub osób, które zamówią prenume-
ratę roczną i prześlą dane teleadresowe na maila, na adres 

redakcji lub zadzwonią do redakcji, wydłużamy 
prenumeratę o 3 dodatkowe numery oraz udostępniamy 

archiwalne wydania w formacie pdf.

99zł

Zamów już dziś

prenumerata@MistrzBranzy.pl, 
prosimy przesłać maila wraz z danymi teleadresowymi.

Adres redakcji "Mistrz Branży", 
ul. Wyplera 7, 
40-860 Katowice, z dopiskiem „prenumerata”

Tel. 32 729 96 80 wew. 1

Zamów roczna prenumerate 
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Dostosowanie struktury szkolni-
ctwa do nowego modelu kształce-
nia zawodowego spowodowało, że 

14 września 2012 r. Minister Edukacji Narodowej 
Krystyna Szumilas podpisała rozporządzenie 
w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu 
mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, 
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne 
izb rzemieślniczych. Zmiany dotyczą adaptacji 
systemu egzaminów, przeprowadzanych 
przez izby rzemieślnicze, do modernizacji 
kształcenia zawodowego, która rozpoczęła 
się 1 września 2012 r. Obejmują one egzaminy 
w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów 
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
25 października 2012 r. (Dz. U. z dnia 10 
października 2012 r., poz. 1117).

Najistotniejsze zmiany
Egzaminy będą przeprowadzane zgodnie 

z nowymi standardami wymagań egza-
minacyjnych, opracowanymi przez Związek 
Rzemiosła Polskiego na bazie podstaw 
programowych kształcenia w zawodach 
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 7 lutego 2012 r.):

 W związku ze zmianą ustawy o rzemiośle 
w części dotyczącej egzaminów czelad-
niczych i mistrzowskich przygotowywane 
są standardy wymagań egzaminacyjnych 
(zarówno w zawodach z klasyfikacji szkol-
nej, jak i zawodach pozaszkolnych) na bazie 
nowej podstawy programowej kształcenia 
w zawodach. Będą one stanowić podstawę 
do przeprowadzania nie tylko egzaminów, ale 

również do opracowania progra-
mów szkolenia w zawodach 
nieujętych w klasyfikacji zawo-
dów szkolnictwa zawodowego.

Izby rzemieślnicze uzyskały prawo 
wydawania suplementów Euro-
pass do świadectw czeladniczych 
i dyplomów mistrzowskich, co 
ułatwi posługiwanie się tymi doku-
mentami na terenie Unii Europejskiej. 
Suplement wystawiany będzie jako 
załącznik do świadectw czeladniczych 
i dyplomów mistrzowskich:

 „Na wniosek osoby, która 
uzyskała świadectwo czeladnicze 
lub dyplom mistrzowski, izba 
rzemieślnicza wydaje suplement 
do świadectwa czeladniczego lub 
suplement do dyplomu mistrzow-
skiego, sporządzony na podstawie 
opisu kwalifikacji absolwenta 
albo opisu zawodu, określonych 
w podstawie programowej kształ-
cenia w danym zawodzie, opisu 
kształcenia w danym zawodzie 
określonym w podstawie progra-
mowej kształcenia w zawodach 
albo na podstawie standardu 
wymagań egzaminacyjnych usta-
lonego przez Związek Rzemiosła 
Polskiego”. 

Przyjęcie takiego rozwiązania przy-
czyni się do zalecanego przez Komisję 
Europejską zwiększenia przejrzy-
stości kwalifikacji zawodowych, 
a tym samym zwiększenia mobilności 
wykwalifikowanych pracowników na 
rynkach krajów UE.

Nowe rozporządzenie wprowadza 
trzeci rodzaj egzaminu – egzamin 
sprawdzający. Osoby dorosłe, które 
ukończyły kształcenie ustawiczne 

w formie pozaszkolnej, będą miały 
możliwość przystąpienia do egzaminu 
sprawdzającego wybrane kwalifikacje 
zawodowe w zakresie zawodu odpowia-
dającego danemu rodzajowi rzemiosła:

  Czym jest Europass?
Jest to zestaw pięciu dokumentów 
pozwalających zaprezentować 
umiejętności i kwalifikacje w sposób 
jasny i zrozumiały w całej Europie, 
w tym Suplementu do Dyplomu 
Potwierdzającego Kwalifikacje Zawo-
dowe, zawierającego informacje na 
temat wiedzy i kwalifikacji nabytych 
przez posiadacza dyplomu ukończenia 
kształcenia zawodowego. Suplement 
stanowi uzupełnienie informacji 
zawartych w dyplomie i ma za zadanie 
ułatwiać ich lepsze zrozumienie, 
przede wszystkim przez pracodawców 
i instytucje zagraniczne.
Od 1 marca 2013 r. Izby 
Rzemieślnicze będą wystawiały 
suplement Europass do świa-
dectw czeladniczych i dyplomów 
mistrzowskich.

  Kto może otrzymać 
Suplement do Dyplomu 
Potwierdzającego Kwalifi-
kacje Zawodowe?
Dokument może otrzymać każdy 
posiadacz dyplomu ukończenia 
kształcenia i szkolenia zawodowego. 
Jest on wydawany bezpłatnie przez 
instytucje przeprowadzające egzamin 
i wydające dyplom, czyli Okręgowe 
Komisje Egzaminacyjne. Suplement 
jest wydawany w języku polskim oraz, 
na życzenie posiadacza dyplomu, 
również w wersji angielskiej.

Opracowano na podstawie 
europass.cedefop.europa.eu 
oraz europass.frse.org.pl 

  Europass – paszport rzemieślnika do UE

 Egzamin sprawdzający i potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe 

  Nowe zasady zwolnienia z egzaminu

na skróty

Zmiany w egzaminach 
rzemieślniczych 

Modernizacja kształcenia zawodowego, która rozpoczęła się w polskim szkolnictwie wraz z 1 września 2012 r., 
wymusiła wprowadzenie kilku istotnych zmian w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu. Jakie to zmiany 
i kogo dotyczą? 

 Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego

szkolnictwo zawodowe
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r e k l a m a

 Do egzaminu sprawdzającego 
będzie mogła przystąpić osoba, która 
ukończyła kształcenie ustawiczne 
w formie pozaszkolnej z zakresu 
umiejętności zawodowych wcho-
dzących w zakres zawodu, którego 
dotyczy egzamin, oraz posiadająca 
zaświadczenie potwierdzające ukoń-
czenie tej formy kształcenia.
 W przypadku egzaminu sprawdza-

jącego etap teoretyczny przeprowa-
dza się wyłącznie w części ustnej, 
ponieważ egzamin potwierdza tylko 
wybrany zakres wiedzy i umiejętności 
zawodowych w obrębie zawodu, a nie 
w całym zawodzie.
 Etap praktyczny egzaminu spraw-

dzającego polegać będzie na samo-
dzielnym wykonaniu przez zdającego 
zadań egzaminacyjnych sprawdza-
jących umiejętności praktyczne (nie 
może trwać dłużej niż 8 godzin).

Zrezygnowano z dotychczas obowiązu-
jącego zapisu, w którym ocena niedosta-

teczna z co najmniej jednego tematu 
części pisemnej lub ustnej etapu 
teoretycznego egzaminu decydowała 
o ocenie niedostatecznej z tego etapu:

 „Zdający, który otrzymał ocenę 
niedostateczną z tematu lub 
tematów części pisemnej lub 
ustnej etapu teoretycznego, ma 
prawo przystąpić do egzaminu 
poprawkowego.”

Wprowadzono nowe wzory świa-
dectwa czeladniczego, dyplomu 
mistrzowskiego oraz zaświadczenia 
o zdaniu egzaminu sprawdzającego, 
które będą zawierały elementy zabez-
pieczające dokument (nowe druki będą 
stosowane od 1 marca 2013 r.)

Zdecydowano o możliwości dopusz-
czenia do egzaminu czeladniczego osób, 
które wcześniej uzyskały zaświadczenie 
o zdaniu egzaminu sprawdzającego albo 
świadectwo potwierdzające kwalifika-
cję w zawodzie, z co najmniej rocznym 

doświadczeniem zawodowym, i które 
posiadają świadectwo ukończenia 
gimnazjum (albo ośmioletniej szkoły 
podstawowej).

Poszerzono także katalog prze-
słanek umożliwiających zwolnie-
nie z egzaminu – nie będą musieli 
zdawać go laureaci sześciu pierwszych 
miejsc olimpiad i turniejów o zasięgu 
krajowym.

System egzaminów czeladniczych 
i mistrzowskich pozwala na elastyczne 
i szybkie reagowanie na zmieniające 
się warunki na rynku pracy, wywołane 
procesami gospodarczymi oraz tech-
nologicznymi. Świadectwa czeladnicze 
i dyplomy mistrzowskie są znanymi 
i uznanymi kwalifikacjami, nie tylko 
na polskim rynku, ale także m.in. 
w krajach Unii Europejskiej. 

Edukacja
szkolnictwo zawodowe



Kiedy w końcu trafimy na urządze-
nie, które spełnia nasze oczekiwania 
w 100%, możemy sobie wyrzucać: 

„trzeba było się wcześniej zdecydować”. Tak było 
w przypadku Zdzisława Kozielskiego z Jastrzębia 
Zdroju, który zakupił automatyczny smażalnik 
przelotowy firmy Jufeba. Smażalnik produ-
kuje dziennie od 3-4 tysięcy pączków, łatwo 
i bezstresowo. – Jakościowo i ilościowo jest lepiej. 
Aż trudno wracać myślami do okresu „gorącej 
pracy”, kiedy podobna ilość powstawała w zwykłych 
smażalnikach o wydajności 60 pączków na jedno 
smażenie – wspomina śląski przedsiębiorca. „Gorą-
ca praca”, na szczęście, już za nim. Co prawda, 
smażalnik nie pracuje tak intensywnie przez cały 
czas jak przed tłustym czwartkiem, ale to nie ozna-
cza, że przydaje się wyłącznie w karnawale.

Jak przyznaje Zdzisław Kozielski, dzięki przeloto-
wemu smażalnikowi znacznie poprawiła się jakość 
oferowanych pączków. Ale nie bez znaczenia jest 
ten krągły kształt z charakterystyczną równiutką 
obwódką. Nie wiedzieć czemu, akurat ten jasny 
pasek działa podświadomie na konsumenta 
i sprawia, że trudno mu się oprzeć pokusie. Pączki 
to nie jedyny asortyment, który można wysmażyć 
w opisywanym urządzeniu. Modułowa budowa 
smażalników Jufeba pozwala bowiem na szybkie 
przejście z produkcji pączków na ciastka szpryco-
wane. Stacja szprycująca jezdna jest dokowana 
bezpośrednio do wanny. Różnorodność głowic 
formujących pozwala na dozowanie: oponek, 
kulek pączkowych, gniazd wiedeńskich i donatów 

w różnej wielkości. Wyroby cukiernicze 
z ciasta gofrowego, sprzedawane na 
sztuki lub na wagę, cieszą się popular-
nością nie tylko w okresie od Trzech Króli 
do Środy Popielcowej. 

Na czym jeszcze polega fenomen smażal-
nika niemieckiej marki Jufeba i jak zdaje 
egzamin podczas wzmożonej produkcji? 
Przekonamy się w dalszej części.

Smażenie równe, 
delikatne i oszczędne
Jak przystało na w pełni zautomatyzowa-
ny smażalnik, pączki trafiają do wanny 
bez udziału pracownika, bezpośrednio 
z płócien garowniczych w systemie 
taktów. Równym rzędem (po 6, 8 i 10 szt. 
w zależności od modelu) przesuwają 
się w stronę obrotnic (3 szt.), które 
delikatnie przejmują cały rząd pącz-
ków, zanurzając się w tłuszczu tylko 
na czas obracania. Dzięki temu stacje 
nie nagrzewają się, co wydłuża ich 
żywotność i pozwala zaoszczędzić na 
energii elektrycznej. Czas smażenia 

w tłuszczu można ustawić indywidualnie, 
jednak najczęściej jest to ok. 6 minut. 
Odległość między wywrotnicami jest 
regulowana, dlatego można dowolnie 
ustalać moment, w którym pączki mają 
być przewrócone. Jeśli jedna z obrotnic 
jest niepotrzebna, może być wyłączona 
bez użycia narzędzi. Dla cukierników, 

Stacja smażenia 
na mniejszą skalę

  Oprócz dużych przelotowych 
smażalników firma Jufeba oferuje 
mniejsze automatyczne lub półauto-
matyczne smażalniki. Wanna olejowa 
mieści od 36 do 60 szt., smażenie 
i obracanie odbywa się automatycznie. 
Modele te wyposażone są w przykry-
wę wanny pozwalającą na szybsze 
rozgrzanie tłuszczu, które oszczędza 
energię. Temperatura sterowana jest 
elektronicznie. Załadunek odbywa się 
na aparatach wrzutowych, na których 
garowane są paczki. 

Ciekawą opcją wykorzystania mniej-
szych smażalników jest możliwość 
połączenia 2 stacji smażenia jedną 
stacją odbiorczą pośrodku. System 
przekłada się na wygodę pracy osoby 
obsługującej oraz na efektywność. 
Ogrzewanie wanny posiada precyzyjny 
czujnik temperatury. Mniejsze stacje 
smażenia mogą być w wersji z garow-
nią umieszczoną pod smażalnikiem lub 
bez garowni.

 opracowano na podstawie materiałów firmy GETH

Karnawał dopiero za parę miesięcy, a my już piszemy o pączkach?! To nie przypadek. Każdy, kto liczy się 
z konkurencją, musi zawczasu kalkulować, co kupić, żeby przed tłustym czwartkiem wyrobić się z produk-
cją, wszak popyt będzie o g r o m n y. Eksperci spodziewają się, że Polacy w tym dniu zjedzą 100 milionów 
pączków! Wbrew pozorom czasu na podjęcie odpowiednich inwestycji nie zostało wcale tak dużo.

Specjalista 
nie tylko od pączków

 Modułowa budowa smażalników Jufeba, czyli jak szyb-

    ko przejść z produkcji pączków na ciastka szprycowane 

 Wysoka wydajność: 780 szt. do 2800 szt./h

Wyposażenie w standardzie: automatyczne uzupełnia-

     nie oleju i filtrowanie użytego

na skróty

monopol na smażenie
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którzy wytwarzają pączki znacznie 
większe od tradycyjnych, ważna będzie 
opcja bezproblemowego dopasowania 
rozstawu prętów na etapie produkcji.  

Wszystkie usmażone pączki automa-
tycznie przechodzą przez taśmę ażuro-
wą (gdzie skapują resztki tłuszczu), 
a następnie trafiają do stacji nadzie-
wania. Jest to odrębny moduł, który 
po otrzymaniu sygnału przez czujnik 
optyczny automatycznie dawkuje 
dowolny rodzaj nadzienia. W mode-
lu smażalnika UFD 8L nadziewarka 
nadziewa jednocześnie cały rząd pącz-
ków, a więc 8 szt., co znacznie przy-
spiesza pracę. Dla zwolenników pączka 
posypanego cukrem idealnie nadaje 
się prosty, ale praktyczny stolik jezdny 
z rondlem samoobracającym się. Tutaj 
pączek obrasta w cukrową pierzynkę. 
Do cukru polecamy dodać cynamon.

Kierunek przebiegu produkcji: od lewej 
do prawej strony, czy też odwrotnie, jest 
do ustalenia na etapie dopasowywania 
urządzenia do potrzeb producenta.

Dłuższe (u)życie tłuszczu
Grzałki elektryczne rozmieszczone na całej 
powierzchni wanny mają optymalnie dobra-
ną moc na swojej górnej powierzchni, tak 
by nie dopuścić do przegrzania tłuszczu. 
Innowacyjne rozwiązanie chłodnej strefy 
pod grzałkami, w której zbiera się osad, 
skutecznie przeciwdziała szybszemu zuży-
ciu się tłuszczu. Wiadomo, że resztki mąki 
(osad), które spalają się podczas smaże-
nia, tworzą szkodliwe dioksyny, dlatego 
najlepiej „utrzymać” je pod grzałkami. 
W ten sposób firma Jufeba zadbała, by ten 
„detal” nie psuł ani smaku pączka, ani też 
nie nadwyrężał portfela cukiernika. 

Po skończonym dniu pracy smażalnik trze-
ba wyczyścić. Nie bez znaczenia jest dostęp 
do dna wanny – w przypadku smażalników 
Jufeba jednym ruchem można podnieść 
cały mechanizm transportujący z wywrot-
nicami. Pod wanną smażalnika znajduje się 
wysuwana szuflada wraz z filtrem, który 
podczas automatycznego codziennego 
oczyszczania zbiera wszelkie zanieczysz-
czenia łatwe do usunięcia. Automatyczne 
uzupełnianie oleju, będące w standardzie 
wyposażenia smażalnika, jest szczególnie 
ważne przy ciągłej pracy urządzenia. Olej 
z bieżącego smażenia przechodzi przez 
filtr do zbiornika, skąd jest transportowany 
z powrotem do wanny, tak by wymagany 
poziom był zawsze zachowany. 

Zdzisław Kozielski jest bardzo zadowolony z syste-
mu filtrowania, który wydłuża żywotność tłuszczu. 
W mniejszych smażalnikach bez opcji codziennego 
filtrowania olej musiał być wymieniany bardzo 
często, teraz najczęściej rozpoczyna dzień od 
uzupełniania poziomu tłuszczu. Oczywiście ryzy-
ko poparzeń jest zminimalizowane, ponieważ 
pracownik praktycznie nie ma styczności z tłusz-
czem. Dodatkowym atutem smażalnika jest precy-
zyjny czujnik umożliwiający regulację temperatury 
z dokładnością 1°C.

Pamiętaj o serwisie 
Smażalniki przelotowe produkują od 780 szt. 
do 2800 szt./h i poddane są działaniu wysokich 
temperatur. Podczas tak intensywnej eksploata-
cji jakość materiałów, z których wykonany jest 
smażalnik, musi posiadać najwyższe standardy. 
Wysokogatunkowa stal nierdzewna podnosi koszt, 
ale bezpieczeństwo oraz brak częstych ingerencji 
serwisowych, a w końcu opłacalność inwestycji 
jest zasadniczym aspektem, szczególnie jeśli urzą-
dzenie pracuje w trybie ciągłym. Kupując smażal-
nik przelotowy, należy zwrócić uwagę na serwis 
– tylko firmy handlowe ze sprawdzonym serwisem 
pozwalają na zachowanie ciągłości produkcyjnej 

w najtrudniejszych momentach. 

Przedstawicielem marki JUFEBA na rynku polskim 
jest firma GETH z Krakowa. www.geth.pl

Automatyczny przelotowy 
smażalnik Jufeba typu UFD.

Smażalnik              – fakty

 pełna automatyzacja smażenia, 
   obracania, nadziewania 
   i wykładania

 modułowa budowa pozwala 
   na szybką zmianę produkcji 
   (z pączków na ciastka szprycowa-
   ne); moduły jezdne są dokowane 
   do głównego urządzenia,

 innowacyjny system grzewczy 
   chroni przed przegrzewaniem się 
   tłuszczu i szybkim jego zużywa-
   niem,

 zintegrowany system automa-
   tycznego uzupełniania tłuszczu,

 specjalny filtr oczyszczający 
    tłuszcz każdorazowo po użyciu,

 łatwe czyszczenie i serwisowanie!

Pączki nie tylko w karnawale…
  Kiedyś cukiernie w swojej ofercie 

miały jedynie pączki w lukrze i 
posypane pudrem. Dziś pączkowa 
oferta jest do wyboru, do koloru: z 
orzechami, czekoladą, marmoladą czy  
adwokatem, możemy kupić superwielkie 
pączki z kremem, bitą śmietaną czy 
jagodami itd. 

Kulisy produkcji
monopol na smażenie
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Nugat jest równie kapryśny w obrób-
ce jak czekolada. Trzeba go dobrze 
temperować, żeby uzyskać produkty 

błyszczące i łatwo odchodzące od form. Proces 
ten uzależniony jest od składu masy orzecho-
wej, tj. tłuszczu stanowiącego minimum 28% 
nugatu. Dlatego należy zadbać o powstanie 
w masie nugatowej odpowiednich form kryszta-
łów tłuszczu, które odpowiadają za właściwości 
tego szlachetnego surowca. 

W sukurs przychodzą nam firmy dostarczające 
masy nugatowe, które nie wymagają podgrze-
wania i chłodzenia do odpowiedniej temperatury. 
Dotyczy to m.in. masy nugatowej twardej, nada-
jącej się do formowania. 
Producenci dostarczają stemperowany nugat 
najczęściej w postaci bloków. Dzięki temu może-
my od razu przystąpić do przygotowywania pralin, 
bez obaw o jakość naszych produktów (tłuszcz 
znajdujący się w nugacie nie będzie siwiał, bo 

kryształki w nim zawarte mają odpowiednią 
trwałą formę, która nie zmieni swojej postaci). 

Ponieważ stemperowany nugat jest bardzo 
kruchy, przed formowaniem pralin konieczne 
jest jego uplastyfikowanie. Proces ten polega 
na uplastycznieniu masy podczas delikatnego 
ugniatania (mieszania) w mieszalniku przemy-
słowym lub w warunkach małej manufaktury 
w mieszalniku typu KitchenAid. 

Zasady dobrego uplastyczniania 
Mieszanie nugatu rządzi się własnymi prawami. Po 
pierwsze, ilość przeznaczoną na praliny mieszamy 
przez około 5-10 minut. Warto przy tym pamiętać, 
że im ciemniejszy nugat (więcej masy kakaowej), 
tym dłuższy czas mieszania. Po drugie, mieszanie 
odbywa się w odstępach czasowych – dzięki temu 
masa się nie przegrzeje i nie dojdzie do rozpusz-
czania trwałych form kryształów tłuszczu kakao-
wego. Temperatura uplastycznianego nugatu nie 
powinna przekroczyć 32-33°C. 

W warunkach manufaktury najlepiej jest mieszać 
przez około minutę, następnie odczekać kilka 
chwil i ponownie włączyć mieszadło. Gdy nugat 
jest już wystarczająco plastyczny, możemy przy-
stąpić do formowania. 

Nugat 
z dodatkami

 Do masy nugatowej 
– zarówno tej do formowania, 
jak i nadziewania – nadają się 
drobno posiekane orzechy, 
migdały czy też kandyzowane 
owoce, a także aromaty.

 Do mas, których przygoto-
wanie wymaga uplastycznienia, 
dodatki wsypujemy pod koniec 
mieszania. Natomiast do nuga-
tu, którym będziemy nadziewać 
praliny, dodatki wsypujemy, gdy 
nugat jest już stemperowany. 

 Producenci nugatu oferują 
także efektownie wyglądające 
bloki nugatowe z całymi 
orzechami lub migdałami, 
a także kilkukolorowe bloki 
przygotowane z trzech lub 
czterech rodzajów nugatu. 
Mogą one stanowić gotową 
bazę wyjściową do produkcji 
pralin. Można je jeść bez 
przetworzenia.

 Anna Sacharczuk

Niejednemu widok ręcznie robionych pralin z aksamitnym nugatem kojarzy się z przyjemnością. Konsu-
menci widzą w nim nie tylko niewinną, małą rozkosz, ale i wyjątkowy prezent dla bliskich. Przygotujmy 
im zatem przepyszne praliny nugatowe w oryginalnym wydaniu.  

Rozkoszne praliny

 Uplastycznianie masy nugatowej – czyli mieszanie 

     z zasadami

 Formowanie lub napełnianie korpusów

 Sprawdzona receptura na nugat biały 

na skróty

manufaktura pralin

Kulisy produkcji

Mistrz Branży grudzień 201226

W warunkach przemysłowych używane są urządzenia formujące 
z systemem temperowania masy. System chłodzenia umożliwia 
uformowanie nugatu bez jego roztemperowania. Jest to proces 
konieczny, mający znaczący wpływ na jakość produkowanych 
pralin. 

Jedno-, dwu- lub wielowarstwowe
W małej pracowni upla-
styfikowany nugat wy-
kładamy na stół lub 
pergamin. Jeżeli masa się 
przykleja do powierzch-
ni, stół czy też wałek 
możemy lekko oprószyć 
cukrem pudrem. Rozwał-
kowujemy masę na odpo-
wiednią grubość i wyci-
namy za pomocą fore-
mek pożądane kształty, 
przekładamy na paterę 
i pralinki mamy gotowe. 
To najprostszy i najszyb-
szy sposób na pralinki 
w 10 minut.

Ciekawą propozycją jest 
połączenie dwóch rodza-
jów nugatu migdałowe-
go: ciemnego i jasnego. 
Ręczne przygotowanie 
tego typu pralin zaczyna 
się od uplastycznienia 
obu surowców. Nugaty 
należy rozwałkować 
na odpowiednią 
grubość i zarówno 
z jasnego, jak i ciemne-
go kawałka odciąć pasek 
o szerokości ok. 1 cm lub 
o innej grubości według 
uznania. Dwa paski ze-
stawiamy blisko siebie 
i za pomocą rozgrzanego 
ostrza noża zlepiamy je 
ze sobą. Ostrze możemy 
rozgrzać, zanurzając je 

fot. AnnA SAchArczuk
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Tante Manon, tu nous gates!
 Ze słowem nougat wiąże się legenda o starszej pani 

w miejscowości Montelimar, która miała przygotowywać słodki 
specjał i częstować nim okoliczne dzieci. Dzieci z wdzięczności 
miały odpowiadać: Tante Manon, tu nous gâtes!, co w wolnym 
tłumaczeniu znaczy „ciociu Manon, ty nas rozpieszczasz!”. Nugat 
kojarzy się od tamtej pory ze słodkim miękkim przysmakiem. 



RECEPTURA
Biały nugat 

(proporcja na kocioł produkcyjny)

Składniki

5 l wody

17 kg cukru

17 kg syropu glukozowego

3 kg miodu

9 kg migdałów

0,5 kg proszku z białka jaja kurzego

aromaty: pomarańczowy, waniliowy lub sól 

do smaku

proces temperowania lub przegrzanie nadzie-
nia będzie negatywnie wpływać na stabilność 
produktu końcowego. Stemperowany nugat 

o temperaturze 26°C można bez obaw dozować do 
korpusów czekoladowych. 

nugat w formie
Nie ma wątpliwości, że do przygotowania takich pralin najlepiej 
nadają się formy silikonowe, z których bardzo łatwo wypchnąć 
gotowe nugatowe rarytasy. Nugat, którym wypełnimy formy, 
również należy odpowiednio stemperować. 
Interesującą kompozycją będzie zastosowanie naprzemiennie 
nugatu jasnego i ciemnego lub gianduja. Do foremek najpierw 
dozujemy nugat ciemny na wysokość 1/3 formy, foremką lekko 
potrząsamy, tak aby wyrównać warstwę. Następnie dodajemy 
warstwę jasnego nugatu, ponownie potrząsamy formą i dozu-
jemy ostatnią warstwę - tym razem nugatu ciemnego. Formę 
odstawiamy w chłodne miejsce do zastygnięcia nadzienia. 
Zastygły nugat bardzo łatwo wyjdzie z silikonowej foremki. 

Nugat jako nadzienie do pralin zyska na walorach smakowych, 
gdy wymieszamy go z drobno posiekanymi orzeszkami i wleje-
my wprost do małych pralinkowych papilotek z folii aluminio-
wej. Po zastygnięciu nugatu pralinki są gotowe.

Biały nugat
W cukiernictwie wyróżniamy biały nugat lub nugat Monteli-
mar. Jest to biała, miękka, sprężysta (do lekko ciągnącej się 
konsystencji), słodka masa. Jest ona popularna szczególnie 
w Turcji i znana również pod nazwą nugatu tureckiego. Nugat 
zawiera często całe orzechy, pistacje czy kandyzowane wiśnie. 
W przeciwieństwie do nugatu orzechowego biały nugat powstaje 
w głównej mierze z cukru, białek kurzych jaj, syropu glukozo-
wego, miodu i dodatku bakalii. 

Przygotowanie
Zagotować ok. 3 kg syropu glukozowego 
z cukrem do temperatury około 130-136°C. 

Pozostałą ilość syropu glukozowego wraz z 
miodem gotować nad łaźnią wodną. Stale 
mieszając, doprowadzić do temperatury 
ok. 130°C, po czym zestawić z ognia.

Ubić białka jaja kurzego (proszek rozpuścić 
w 1,5 kg wody) na sztywną pianę i dodać do 
schłodzonego roztworu glukozy z miodem. 
Do całości wlewać cienkim strumieniem 
wcześniej przygotowany cukier z syropem 
glukozowym, jednocześnie całą masę ener-
gicznie ubijać. Na końcu dodać migdały lub 
orzechy laskowe i wymieszać. Tak przygoto-
waną masą napełnić pojemniki i odstawić do 
schłodzenia. Wychłodzona masa nadaje się 
do krojenia i konsumpcji. 

na chwilę 
w gorącej wo-
dzie – pamiętajmy o jego 
osuszeniu. Ostrzem przesuwamy 
pomiędzy paskami, lekko nadtapiając 
ich brzegi, jednocześnie lekko dociskamy paski do siebie. 
W ten sposób otrzymujemy dwukolorowy pasek o szerokości 
ok. 2 cm. Dzielimy go na kawałeczki, które można również 
zanurzyć w czekoladzie, co jeszcze bardziej urozmaici nasz 
wyrób. Oczywiście pralinki można ozdobić czekoladowym wzor-
kiem lub posypać orzeszkami.

Innym sposobem jest przygotowywanie pralin złożonych 
z wielu warstw. W tym celu należy rozwałkować kilka rodzajów 
nugatu na placki o grubości ok. 5 mm, a następnie ułożyć je 
jeden na drugim. Całość należy lekko docisnąć, odciąć nierów-
ne krawędzie i pokroić na odpowiedniej wielkości cząstki. 

W korpusie lub formie
Nugat to nie tylko twarda masa, którą można formować, ale 
także surowiec dobry do nadziewania, jak w przypadku pralin 
z korpusem czekoladowym. Bez względu na to, czy bazujemy 
na nugacie w formie płynnej pasty, czy też w formie bloku, 
nugat do nadziewania wymaga specjalnego przygotowania.  

nugat w korpusie
W pierwszym etapie nugat należy rozpuścić i rozgrzać do 
temperatury ok. 40-45°C. W tej temperaturze roztopi się 
tłuszcz kakaowy, który ma wpływ na jakość produktu. Następ-
nie nugat temperujemy, czyli schładzamy w kontrolowanych 
warunkach do ok. 26°C. Dzięki temu nugat nadal pozostaje 
płynny i nadaje się do nadziewania. Mamy też pewność, że 
nasz produkt podczas dalszych etapów produkcji lub podczas 
przechowywania nie zsiwieje. Nieprawidłowo przeprowadzony 
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Głównym i niezmien-
nym celem opako-
wania jest oczywiście 

zapobieganie rozwojowi nieko-
rzystnej mikroflory w produktach 
i utrzymanie ich pożądanych cech 
sensorycznych przez możliwie długi 
czas. Do tego coraz częściej dochodzi 
jeszcze jeden ważny aspekt – opako-
wanie jako element gry rynkowej. 
Rozwój technologii i techniki porcjowa-
nia pieczywa, wprowadzanie nowego 
asortymentu wyrobów cukierniczych 
czy dań gotowych z wykorzystaniem 
pieczywa zmusza producentów naszej 
branży do wdrażania innowacyjnych 
materiałów opakowaniowych i metod 
pakowania. Dlatego w tym przeglądzie, 
oprócz standardowych rozwiązań, 
przedstawimy też bardziej zaawanso-
wane.

Pieczywo
Dobierając opakowanie i metodę 
pakowania, należy uwzględnić nie 
tylko rodzaj pieczywa, ale również 
czas i warunki jego przechowywania. 
Opakowanie powinno chronić produkty 
piekarskie przed zbyt szybkim wysu-
szeniem, lecz bez nadmiernego ogra-
niczania ulatniania się pary wodnej, co 
może spowodować rozwój pleśni na 
nawilgoconej powierzchni. Opakowanie 
nie jest w stanie zahamować zmian 
organoleptycznych pieczywa, będących 
efektem procesu retrogradacji skrobi.

Torebki papierowe chronią tylko przed 
zakażeniem mikrobiologicznym i służą 

do 
pako-
wania pieczy- 
wa przeznaczonego do spożycia 
w ciągu 1-2 dni. Pieczywo krojone 
oraz specjalne (np. dietetyczne, 
tostowe) jest często pakowane 
w torebki z folii PE-LD (polietylen 
małej gęstości) i PE-LLD (polietylen 
liniowy małej gęstości). Opakowania 
z folii PP (polipropylen) umożli-
wiają przeprowadzenie sterylizacji 
termicznej wystudzonego pieczywa. 
Do pakowania wyrobów piekarskich 
stosuje się także folie termokurczliwe 
z PP, PE-LLD lub PVC (polichlorek 
winylu). Wykorzystuje się też często 
folie dwuwarstwowe z polietylenu 
dużej gęstości i kopolimeru: etylen-
octan winylu (PE-HD/E-VAC) oraz 
polietylenu dużej gęstości i poliety-
lenu małej gęstości (PE-HD/PE-LD).

Pakowanie w atmosferze 
modyfikowanej (MAP) 
Produkty piekarskie, cukiernicze 
oraz wyroby kulinarne oparte na 
bazie pieczywa można pakować, 
wykorzystując zmodyfikowaną 
atmosferę gazową (MAP). Techno-
logia ta polega na zmianie składu 

 dr inż. Jerzy Wajdzik

Opakowania to dziedzina, która bardzo szyb-
ko i dynamicznie się rozwija, oferując 
branży spożywczej bogate portfo-
lio. Sprawdźmy, jakie rodzaje 
opakowań i metody pakowa-
nia można zastosować pod 
kątem: pieczywa, wyro-
bów cukierniczych oraz 
dań na bazie pieczywa. O

pa
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atmosfery w opakowaniu lub 
zastąpieniu próżni wytwo-

rzonej wokół produktu gazem 
jednorodnym lub mieszaniną  

gazową. 

Podstawowymi gazami stosowanymi 
w systemie MAP są: dwutlenek węgla, 

azot oraz tlen. W pakowaniu pieczywa, które 
należy do produktów niezawierających powierzch-
niowo warstwy wodnej, skutecznym gazem jest 
dwutlenek węgla. Nie daje on bowiem w takich 
warunkach niekorzystnego kwaśnego smaku 
wskutek tworzenia się kwasu węglowego i obniże-
nia się wartości pH. Stosując dwutlenek węgla do 
pakowania wyrobów, wykorzystuje się jego silne 
właściwości inhibitujące rozwój bakterii i pleśni 
(działanie bakteriostatyczne i hamujące wzrost 
grzybów).

Azot w technice pakowania MAP stanowi gaz 
wypełniający (podporowy), który zabezpiecza 
opakowania przed deformacją (zapadaniem się). 
Dodatek azotu do mieszaniny gazowej niweluje 
także tworzenie się pseudopróżni wynikającej 
z dyfundowania dwutlenku węgla. Udział gazu 
obojętnego, jakim jest azot w mieszaninie, nie 
ma bezpośredniego wpływu na trwałość zapako-
wanych produktów, ale sprzyja usunięciu resztek 
tlenu z opakowania, przeciwdziałając w ten sposób 
rozwojowi bakterii tlenowych (aerobowych). 

 Opakowania na pieczywo, wyroby cukiernicze 

i dania z dodatkiem pieczywa

 Pakowanie w atmosferze modyfikowanej (MAP)

 Nanotechnologia i opakowania aktywne

na skróty
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Procesy fizykochemiczne i biologiczne w gotowych wyrobach
  Wysychanie, 

czerstwienie, pleśń
To 3 podstawowe grupy procesów 
prowadzących do obniżania jakości 
konsumenckiej pieczywa. Podczas 
chłodzenia pieczywa dochodzi do 
migracji wody z centralnych warstw 
w kierunku powierzchni, a następnie 
jej parowania. Jeżeli wilgotność skórki 
podczas studzenia wzrasta zbyt szybko, 
pogarsza się zdecydowanie jej tekstura 
(zanika charakterystyczna kruchość 
i chrupkość). 
Czerstwość to najważniejszy czynnik 
powodujący pogorszenie jakości pieczy-
wa. Jest efektem zmiany formy skrobi 
z amorficznej na pseudokrystaliczną (tzw. 

W pakowaniu produktów piekarskich oraz 
cukierniczych nie stosuje się tlenu jako 
komponentu mieszaniny gazowej. Tlen 
jest bowiem odpowiedzialny za procesy 
utleniania i jełczenia tłuszczów oraz 
psucia się produktów w wyniku wzrostu 
bakterii aerobowych. Ma to szczególne 
znaczenie przy pakowaniu wyrobów 
cukierniczych oraz kulinarnych w postaci 
kanapek, zapiekanek, pizzy, które zawie-
rają większe ilości tłuszczu.
Stosując metodę pakowania MAP, prze-
dłuża się czas przechowywania pieczywa 
o 300%. W wypadku kanapek, pizzy czy 
zapiekanek uzyskuje się przedłużenie 
trwałości tych wyrobów nawet do 35 
dni w zależności od rodzaju produktu. 
W praktyce do pakowania metodą MAP 
wyrobów piekarskich, cukierniczych oraz 
kulinarnych z dodatkiem pieczywa stosu-
je się mieszaninę gazową o składzie: CO2 
(50-80%) i N2 (50-20%).

Wyroby cukiernicze
Głównym celem pakowania wyrobów 
cukierniczych trwałych jest ich ochro-
na przed wchłanianiem pary wodnej 
z atmosfery oraz zapewnienie odpowied-
niej bariery dla dostępu tlenu. Tlen nieko-
rzystnie wpływa na trwałość wyrobów 
cukierniczych, powodując zmiany oksy-
dacyjne w tłuszczach (wyroby cukiernicze 
zawierają znaczne ilości tłuszczu). 

W tym przypadku stosuje się opakowania 
z orientowanej folii polipropylenowej 
(OPP), tworzywa akrylowe z warstwami 
zgrzewalnymi, folie z regenerowanej celu-
lozy i laminaty z udziałem tej folii, również 
w postaci metalizowanej.

Łatwo kruszące się produkty cukiernicze 
mogą być zapakowane w termoformowal-
ne tacki z folii PS lub OPS (opakowania 
półsztywne) oraz z polistyrenu i kopolime-
rów akrylonitrylowych (folia PAN). Batony 
i wafle pakuje się w metalizowane folie 
OPP oraz OPP spienione, tzw. perliste. 
Pieczywo cukiernicze pakowane jest 
także w różne pudełka tekturowe, często 
uszlachetnione masami topliwymi oraz 
tworzywami sztucznymi. Mniej wrażliwe 
na uszkodzenia mechaniczne produkty 
cukiernicze mogą być pakowane w toreb-
ki z papieru z powłokami pigmentowymi 
i barierowymi oraz torebki z laminatów, 
głównie z udziałem folii OPP.

Dania gotowe na bazie pieczywa
Dobierając metodę pakowania dań goto-
wych opartych na bazie pieczywa, należy 
uwzględnić właściwości dodatków użytych 
w tworzeniu tych produktów. Wyroby te 
cechują się najczęściej krótkim terminem 
przydatności do spożycia ze względu na 
dodatek świeżych warzyw (sałata, rzod-
kiewki, cebula, pomidory, ogórki). 

Wyroby typu kanapkowego o krótkim 
terminie przydatności owija się w folie 
rozciągliwe i termokurczliwe (PVC oraz 
PE-LD), nie zamykając szczelnie. Można 
stosować opakowania perforowane, 
najczęściej z folii PE-LD, oraz tacki z masy 
PS owinięte folią PE-LLD lub E/VAC 
(kopolimer etylenu z alkoholem winylo-
wym). Tak zafoliowane produkty należy 
przechowywać w temperaturze 0-5°C, 
co ogranicza intensywność oddychania 
świeżych warzyw tworzących komponent 
kanapek.

Dania gotowe wyprodukowane na 
bazie pieczywa można pakować także 
w atmosferze modyfikowanej (MAP). 
Należy wówczas wykorzystywać mate-
riały opakowaniowe o dużej bariero-
wości. Mogą to być materiały sztywne, 
jak i giętkie przeznaczone na warstwę 
termoformowalną oraz w całości giętkie 
– przeznaczone do zamykania opakowań 
termoformowalnych oraz do produkcji 
torebek. Ze względu na skład dań goto-
wych (zawartość serów, wędlin, masła, 
margaryny) użyte folie opakowaniowe 
powinny cechować się dużą barierowoś-
cią dla tlenu. Do pakowania tych wyrobów 
w systemie MAP wykorzystuje się gotowe 
torebki z laminatów, znacznie częściej 
stosowany jest system termoformowa-
nia i napełniania oraz wprowadzania 

retrogradacja), która wiąże mniejszą ilość 
wody. Ta zmiana powoduje gwałtowne 
twardnienie i kurczenie się granulek skrobi, 
zwiększając kruchość miękiszu pieczywa. 
Czynnikiem przyspieszającym czerstwie-
nie jest mała zawartość wody w masie 
wypiekowej, co utrudnia kleikowanie 
skrobi podczas wypieku, ułatwia natomiast 
jej agregację podczas przechowywania 

pieczywa. Proces ten zachodzi najszybciej 
w temp. 0-4°C. Tempo zmian zmniejsza 
się poniżej 0°C, a zostaje zahamowane 
w temp. poniżej -18°C. W temp. powyżej 
30°C pieczywo czerstwieje wolniej. Proces 
ten można także ograniczyć poprzez 
stosowanie dodatków technologicznych 
w produkcji pieczywa, np. emulgatorów,
enzymów z grupy amylaz, hydrokoloidów. 
Rozwój pleśni na powierzchni pieczywa 
i wyrobów cukierniczych to efekt złych 
warunków przechowywania, szczególnie 
przy podwyższonej wilgotności. Jest 
to główny czynnik ograniczający czas 
przechowywania produktów z tej grupy.
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mieszaniny gazów i w końcowej fazie zamykania przez zgrzewanie. 
Sztywność opakowań uzyskuje się poprzez zastosowanie materiałów 
opakowaniowych o wyższym module sprężystości, takich jak: PS, 
PP, PE-HD, PVC. Coraz większe zastosowanie mają folie o dużej 
barierowości z kopolimeru etylenu z alkoholem winylowym. W lami-
natach wykorzystuje się folie metalizowane aluminium, folie powle-
kane kopolimerami chlorku winylidenu. Stosując mieszaniny gazowe 
o składzie procentowym: CO2 – 30-50% i N2 – 70-50%, można 
wydłużyć czas  przechowywania dań (np. pizza, zapiekanki) do 
21 dni. Warunkiem koniecznym jest ich przechowywanie w tempe-
raturze maksymalnej 5°C.

Nowe kierunki 
w technologii pakowania
Obecnie większego znaczenia nabierają nowoczesne metody 
pakowania spełniające zróżnicowane oczekiwania konsumentów 
oraz producentów pieczywa i wyrobów cukierniczych. W zakresie 
najnowszych materiałów i technik opakowaniowych pojawiają się 
nowej generacji folie barierowe i mikroperforowane, zastosowanie 
znajduje też nanotechnologia do ulepszania właściwości materiałów 
opakowaniowych. Wzrost nieprzepuszczalności dla gazów w foliach 
uzyskuje się w wyniku połączenia komponentów o różnych właściwo-
ściach (poliamid PA, poliestrowa folia PETP – politereftalan etylenu, 
PVDC – polichlorek winylidenu, EVOH – kopolimer etylenu i alkoholu 
winylowego, PVC).W celu łączenia stosuje się metodę laminowania, 
powlekania, wtapiania lub metalizowania. Właściwie dobrane folie 
zabezpieczają produkty piekarskie i cukiernicze przed dostępem 
tlenu. Z folii kurczliwych wykorzystuje się kopolimery zbudowane 
z poliolefin (zawierają PE, PP, PVC, PVDC).

Nanotechnologia
Nanotechnologia jest wykorzystywana do ulepszania właściwo-
ści barierowych i mechanicznych materiałów opakowaniowych. 

Nanocząsteczki (cząsteczki związków nieorganicznych 
o wymiarach rzędu nanometr) wbudowuje się w folie 
wielowarstwowe, polepszając ich przezroczystość. 
Nanocząsteczki mogą także ograniczać wzrost drob-
noustrojów, szczególnie kiedy są umieszczone na 
powierzchni polimerów pochodzenia naturalnego. 
Cząstki te ulepszają także  gazoszczelne właściwości 
folii.

Do pakowania świeżych dań gotowych z dodatkiem 
pieczywa można użyć folie z mikroperforacją (pory 
wielkości mierzonej w mikrometrach). Folie te można 
stosować również jako warstwę składową opakowań 
do pakowania w atmosferze modyfikowanej (MAP) 
oraz do żywności wygodnej (możliwość podgrzewania 
mikrofalami). Nowe technologie wytwarzania takich folii 
(ekstruzja w niskiej temperaturze) dodatkowo nadają 
materiałom opakowaniowym dużą rozciągliwość.

  Utlenianie tłuszczów 
w wyrobach cukierniczych
W pieczywie zawierającym większe ilości 
tłuszczu niekorzystnymi zmianami mogą być 
procesy rozkładu tego składnika. Szczególnie 
podatne na te zmiany są wyroby cukiernicze 
trwałe (np. herbatniki, wafle), w których 
zmiany w tłuszczach mogą prowadzić do 
powstania obcego smaku i zapachu. 

  Kanapki, zapiekanki, 
pizza, przekąski
Na przemiany w trakcie przechowywania 
produktów przygotowanych na bazie 
pieczywa istotny wpływ mają dodatki, jak: 
tłuszcze, wędliny, sery i warzywa. 

 Warzywa zawierają duże ilości wody 
i przez to ich aktywność biologiczna jest 
większa. Szybkość przemian fizjologicznych 

w warzywach świeżych zależy od 
temperatury, zawartości tlenu i dwutlenku 
węgla w otaczającej atmosferze, a także 
wilgotności względnej otoczenia. 
Szybkość „oddychania” użytych warzyw 
zależy od temperatury przechowywania. 
W temperaturze poniżej 10°C cebula, 
ogórki i pomidory cechują się niską 
intensywnością oddychania, podczas gdy 
sałata i rzodkiewki wykazują większą 
intensywność. 

 Masło i margaryna zawierają 
mało wody. Jakość ich jest pogarszana 
reakcjami hydrolizy kwasów tłuszczowych 
przez lipazy i autooksydację związków 
tłuszczowych (powstają aldehydy i keto-
ny). Procesy zmian w tłuszczach zachodzą 
także w niskich temperaturach. Najwięcej 
trudności sprawia masło, a decyduje 

o tym skład kwasów tłuszczowych, 
zawartość fosfolipidów i białek mleka, 
technologia wytworzenia, kwasowość 
plazmy masła i zawartość metali ciężkich. 
Trwałość margaryny zależy od składu 
kwasów tłuszczowych. Podczas przecho-
wywania margaryny może występować 
zjawisko rewersji (powrót pierwotnego 
smaku i zapachu użytego do produkcji 
surowca tłuszczowego). 

 Do wyrobów kanapkowych oraz innych 
dań zaleca się stosować sery o stosun-
kowo małej wilgotności, choć i one są 
podatne na zmiany oksydacyjne, nawet 
w niskich temperaturach. 

 Wędliny plasterkowane są podatne 
na procesy jełczenia oraz niekorzystne 
zmiany barwy, zapachu czy smaku.

„POLLCO-POLEN” Sp. z o.o.
60-166 Poznań

ul. Wieruszowska 10
tel. 61/867 36 51, 639 05 80

fax 61/639 05 81
e-mail: pollco@pollco.pl 

www.pollco.pl
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Opakowanie 
z aktywnym składnikiem
Przedłużenie przydatności do spożycia 
pieczywa, wyrobów cukierniczych oraz 
dań z pieczywem można uzyskać przez 
włączenie do materiału opakowaniowe-
go składnika bioaktywnego, pełniącego 
różne funkcje (tzw. opakowania aktyw-
ne). Wyróżnić można trzy podstawowe 
koncepcje produkcji opakowań aktyw-
nych:

 przez wbudowanie aktywnego 
 komponentu w folię opakowaniową,

 przez powlekanie folii i tworzenie 
 aktywnej powłoki,

 przez umieszczanie składnika 
 aktywnego wewnątrz opakowania.

Technologia pakowania w opakowa-
nia aktywne daje możliwość bieżącej 
korekty warunków środowiskowych 

zapakowanego pieczywa i wyrobów 
cukierniczych w sytuacji, gdy te warunki 
ulegają pogorszeniu.

Systemy pakowania aktywnego produk-
tów piekarskich i cukierniczych można 
sprowadzić do zastosowania pochła-
niaczy tlenu oraz pochłaniaczy wilgoci. 
Jako pochłaniacze tlenu stosuje się 
związki żelazawe, kwas askorbinowy 
oraz oksydazy glukozowe. Związki 
o takim charakterze znajdują zastoso-
wanie ze względu na funkcję inhibitują-
cą rozwój mikroorganizmów tlenowych, 
hamowanie oksydacji tłuszczów, zmiany 
barwy. Redukcja tlenu w opakowaniach 
zapobiega odbarwieniom wędlin wyko-
rzystywanych do produkcji przekąsek 
i kanapek. Środkami pochłaniającymi 
tlen można zredukować jego stężenie do 
poziomu 0,1%, a środki nowej generacji 

umożliwiają redukcję do poziomu stęże-
nia 0,01%. W przypadku pakowania 
pieczywa w atmosferze modyfikowanej 
zastosowanie pochłaniaczy tlenu umoż-
liwia przedłużenie czasu powstawania 
pleśni na powierzchni wyrobów (czas 
wydłuża się trzykrotnie). 

Do pakowania dań gotowych w postaci 
zapiekanek, pizzy wykorzystuje się 
folie powlekane tlenkami krzemu (folia 
QLF), w których można wyroby podda-
wać obróbce cieplnej (np. mikrofale). 
Pochłaniacze wilgoci (żele silikonowe, 
glicerol) stosuje się do obniżenia aktyw-
ności wody, co powoduje pogorszenie 
warunków dla wzrostu bakterii, pleśni 
i drożdży. 
W opakowaniach z produktami goto-
wymi, które wyprodukowano z dodat-
kiem świeżych warzyw (np. kanapki), 

Niekorzystne zmiany mikrobiologiczne 

   BAKTERIE
Bacillus cereus ma silne właściwości 
proteolityczne i hydrolizujące skrobię 
w chlebie. 
Bacillus subtilis, Bacillus licheriformis, 
Bacillus megaterium powodują 
ześluzowacenie w pieczywie pszennym. 
Śluzowacenie i ciągliwość miękiszu 
chleba wskutek działania bakterii 
z rodzaju Bacillus pojawia się zwykle po 
1-2 dniach po wypieku, a czasem nawet 
po kilku godzinach. 
Serratia marcescens pojawia się 
w postaci czerwonych plam miękiszu 
(tzw. krwistość chleba) jako efekt 
tworzenia się czerwonego barwnika 
prodigiozyny. Pałeczki z rodzaju Serratia, 
wykazując dużą aktywność enzymatycz-
ną, powodują rozkład białek. Często 
podczas niskiej temperatury wypieku 
chleba oraz w wyniku dłuższego schła-
dzania po wypieku następuje rozwój 
form wegetatywnych drobnoustrojów 
z endospor. 

W produktach bogatych w białko groźne 
są tlenowe pałeczki z rodzaju Pseudo-
monas oraz wykazujące właściwości 

gnilne bakterie z rodzaju Proteus. Przyczyną 
psucia się serów mogą być fermentujące 
laktozę bakterie z gatunku Clostridium 
butyricum. Niekorzystną mikroflorą 
w serach twardych są bakterie z grupy Coli, 
beztlenowce przetrwalnikujące (Clostridia) 
wywołujące fermentację masłową oraz 
bakterie gnilne. Zgniliznę warzyw wywołują 
często bakterie G (−) z rodzaju Erwinia.

   DROŻDŻE I PLEŚNIE
Z drożdży najczęściej niekorzystne zmiany 
w chlebie wywołuje gatunek Endomyces 
fibulier. Plamy na maśle i margarynie 
powodowane są często przez drożdże 
o właściwościach lipolitycznych (gatunki 
z rodzaju Candida) i pleśnie z rodzaju 
Rhodotorula. 
Na chlebie często rozwijają się pleśnie 
z rodzaju Rhizopus, tzw. „pleśń chlebowa”. 
Pleśnie Geotrichum wykorzystują kwas 
mlekowy i podwyższając w ten sposób 
wartość pH, umożliwiają rozwój bakteriom 
gnilnym.
Różowe zabarwienie luźną grzybnią na 
pieczywie jest efektem rozwoju pleśni 
z rodzaju Monilia. Ciemne kolonie pojawia-
jące się na chlebie i warzywach to efekt 

działania szczepów Aspergillus niger. 
Pleśnienie serów oraz chleba mogą także 
powodować pleśnie z rodziny Penicillium, 
tworząc kolonie o barwie niebieskiej, 
niebieskoszarej lub szarozielonej. Wiele 
szczepów pleśni wytwarza niebezpieczne 
toksyny określane mianem mykotoksyn. 
Najbardziej znanymi toksynami wytwa-
rzanymi przez toksynotwórcze pleśnie są 
aflatoksyny wytwarzane przez Aspergillus 
flavus oraz ochratoksyny wytwarzane 
przez Aspergillus ochraceus. Groźne 
mykotoksyny wytwarzają także niektóre 
gatunki z rodzaju Fusarium. 
Pleśnie często pojawiają się w mące 
wypiekowej, szczególnie przy wilgotności 
powyżej 15%, pogarszając jej cechy 
organoleptyczne, właściwość wypiekową 
oraz jakość glutenu. Mąka ze zbyt dużą 
ilością zarodników grzybów pleśniowych 
może spowodować wtórne zakażenie 
pieczywa. Porażenie mąki grzybami 
pleśniowymi jest zazwyczaj widoczne 
po 2 dniach przechowywania pieczywa, 
zwłaszcza w sprzyjających warunkach 
(wilgotność względna powyżej 70%, 
temperatura 20-30°C).
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może być generowany etylen, który 
wydziela się podczas procesu oddy-
chania warzyw. Może on negatywnie 
wpływać na jakość samych warzyw 
(przyspieszenie starzenia się, ciem-
ne plamy, utrata zielonego koloru), 
a także przyspieszać degradację 
łańcucha polimeru, z którego wyko-
nana jest folia opakowaniowa. Wobec 
tego w nowoczesnych systemach 
pakowania stosuje się pochłaniacze 
etylenu, którymi może być nadman-

ganian potasu, żele krzemionkowe 
i glinki. Wskutek absorbowania etylenu 
przez żele oraz jego rozkładu przez 
nadmanganian potasu można w istotny 
sposób wydłużyć okres przechowywa-
nia wyrobów piekarskich z dodatkiem 
świeżych warzyw. Jako składniki bioak-
tywne opakowań aktywnych znaczenie 
mają także substancje hamujące rozwój 
niepożądanej mikroflory (bakteriocyny, 
nizyna, kwasy organiczne, chitozan).

Dla przedłużenia trwałości chleba stosuje 
się także papier tłuszczoodporny powlekany 
karboksymetylocelulozą zawierającą kwas 
sorbowy. Do papieru parafinowego używa-
nego do pakowania produktów pochodzenia 
zbożowego wprowadza się przeciwutleniacze, 
które dyfundując do zapakowanego wyrobu, 
hamują utlenianie lipidów.

***

Rynek nowoczesnych systemów pakowania 
żywności systematycznie rozwija się ze 
względu na potrzeby konsumentów. Stosowa-
ne opakowania muszą odpowiadać za jakość, 
zdrowotność i wartość odżywczą zapakowa-
nego produktu. Nowe techniki pakowania 
i systemy opakowań aktywnych w coraz 
szerszym stopniu zdobywają przemysł piekar-
ski, cukierniczy oraz dań wyprodukowanych 
z dodatkiem pieczywa. I ten trend będzie się 
rozwijał.  

fot. Global PackaGinG Gallery
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Zaletą metody badania właściwości 
reologicznych ciasta jest fakt, że są one 
prowadzone w warunkach zbliżonych 

do warunków przemysłowej produkcji pieczy-
wa, co pozwala na dokładniejsze wnioskowanie 
o właściwościach wypiekowych mąki. Wadami 
metod reologicznych są jednak czasochłonność 
oraz brak możliwości uzyskania kompleksowej 
charakterystyki jakościowej przy wykonywaniu 
badań za pomocą jednego aparatu. W niniejszym 
artykule przedstawione zostaną wybrane 3 metody 
oceny reologicznej ciasta za pomocą farinografu, 
amylografu oraz nowego aparatu mixolab.

Ocena farinograficzna
W ocenie farinograficznej wyznaczana jest wodo-
chłonność mąki i badane są zmiany konsystencji 
i elastyczności ciasta uzyskanego z mąki pszennej 
i wody podczas jego tworzenia oraz dalszego 
miesienia. Oznaczanie cech farinograficznych 
wykonywane jest według metodyki określonej 
w normie PN-ISO 5530-1 Mąka pszenna – Fizyczne 
właściwości ciasta – Oznaczanie wodochłonności 
i właściwości reologicznych za pomocą farinografu. 
Wodochłonność mąki (%) definiowana jest jako 
objętość wody potrzebna do wytworzenia ciasta 
o maksimum konsystencji na poziomie 500 FU  
(FU – jednostki farinograficzne). Na wodochłon-
ność mąki wpływa wiele czynników, m.in. ilość 
i jakość białek glutenowych, aktywność enzymów 
amylolitycznych, stopień uszkodzenia skrobi, 
a także wyciąg i granulacja mąki. Wodochłonność 

mąki pszennej produkowanej w Polsce 
na cele piekarskie i ciastkarskie kształtu-
je się w zakresie od 52% do 64%. 
Z wykresu farinograficznego (rys. 1) 
odczytywane są następujące parame-
try:

 czas rozwoju ciasta (min) – czas od 
momentu rozpoczęcia dodawania wody 
do chwili, w której pojawiają się pierw-
sze oznaki zmniejszania się konsystencji 
ciasta,

 czas stałości ciasta (min) – czas 
mierzony od momentu, kiedy krzywa 
zetknie się górnym zarysem z linią odpo-
wiadającą wartości 500 FU do chwili, gdy 
opadając, ponownie zetknie się górnym 
zarysem z linią 500 FU,

 rozmiękczenie ciasta (FU) – różnica 
wysokości pomiędzy środkiem wykresu 
na końcu rozwoju ciasta a środkiem 
wykresu po 12 minutach od końca 
rozwoju ciasta,

 liczba jakości (mm) – odległość w mi-
limetrach mierzona wzdłuż osi czasu, 
liczona od punktu, w którym rozpoczęto 
dodawanie wody, do punktu, w którym 
środek krzywej obniży się o 30 FU  

względem środka krzywej w końcu 
rozwoju ciasta.

Na podstawie uzyskanych parametrów 
farinograficznych można wnioskować 
o jakości i wartości wypiekowej mąki, czyli  
o możliwym kierunku jej wykorzystania. 
Im większa wodochłonność, tym większa 
jest wydajność sporządzanego ciasta. 
Długi czas rozwoju i czas stałości oraz 
małe rozmiękczenie wskazują na silną 
mąkę o mocnym glutenie, odporną na 
zmęczenie w trakcie miesienia. Umożliwia 
to obróbkę ciasta w zautomatyzowanych 
piekarniach i w miesiarkach o intensyw-
nym miesieniu ciasta. Mąka „mocna”, prze-
znaczona do produkcji pieczywa, różni się 
jakościowo od mąki „słabej”, przeznaczo-
nej do produkcji wyrobów ciastkarskich. 
Mąka „słaba” powinna charakteryzować 
się krótkim czasem rozwoju i stałości oraz 
dużym rozmiękczeniem ciasta. 

Ocena amylograficzna
Metoda oceny amylograficznej pozwala na 
badanie aktywności enzymów zawartych 
w mące oraz zdolności skrobi do kleikowa-

Anna Szafrańska
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa

Wyróżniki jakościowe, takie jak np. zawartość białka, ilość i jakość glutenu czy wskaźnik sedymentacyjny 
Zeleny'ego, należą do pośrednich metod oceny jakości ziarna pszenicy oraz mąki pszennej i nie zawsze 
pozwalają na wystarczające określenie ich jakości. Do pełnej charakterystyki tych surowców służą metody 
badania właściwości reologicznych ciasta. 

Metody reologiczne
badania ciasta pszennego

 Przegląd metod oceny jakości mąki i interpretacja 

     wyników

 Mąka „słaba” i „mocna” – parametry mąki do wypieku 

     chleba czy ciastek

 Aparat mixolab – efektywne narzędzie kontroli jakości 

     mąki w młynach i piekarniach 

na skróty

Rys. 1. Przykładowy wykres farinograficzny

jakość mąki 
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           Mixolab to:

 urządzenie, które bada cechy 
reologiczne oraz wyznacza 
parametry farinograficzne

 idealne rozwiązanie kontroli jakości 
- dzięki własnym profilom mąk 
poprawisz proces produkcji

 świetna jakość wykonania 
oraz oszczędność czasu i środków

Zobacz, jak działa Mixolab na
www.fracop.pl

Ponadto: wilgotnościomierze, kontrola 
uszkodzonej skrobi, Alweograf, 

Infraneo - analizator na podczerwień 
i wiele innych.

Fracop Sp. z o.o. 
Wyczółki 101A

02-823 Warszawa
kontakt: 508 335 287, 501 552 123

Aparat do oceny w jednym teście cech 
reologicznych oraz enzymatycznych 

mąki i ciasta

Mixolab R

nia. Metodyka oceny amylograficznej opisana 
jest w normie PN-ISO 7973:2001 Ziarno zbóż 
i przetwory zbożowe – Oznaczanie lepkości 
mąki – Metoda z zastosowaniem amylografu. 
Na wykresie, tzw. amylogramie, rejestrowane 
są zmiany lepkości zawiesiny mąki w wodzie, 
zachodzące na skutek pęcznienia i kleikowania 
skrobi w trakcie stopniowego wzrostu tempe-
ratury o 1,5°C na minutę (rys. 2). Oznaczenie 
rozpoczyna się w temperaturze 30°C. Począt-
kowo wykres stanowi linię prostą, ponieważ 
lepkość zawiesiny jest stała. Po przekroczeniu 
temperatury 50°C następuje gwałtowny 
wzrost lepkości zawiesiny, spowodowany 
pęcznieniem skrobi. Krzywa idzie w górę. Ten 
punkt określamy jako „temperatura początko-
wa kleikowania, Tp”. Krzywa osiąga następnie 

swoje maksimum i zaczyna opadać, 
ponieważ nastąpiła degradacja skrobi 
i zmniejsza się lepkość zawiesiny. W tym 
momencie określana jest „temperatura 
końcowa kleikowania, Tk”. Maksymalną 
wysokość krzywej określa tzw. „lepkość 
maksymalna zawiesiny, ηmax”, wyrażona 
w jednostkach umownych AU. 

Mąki pszenne o lepkości maksymalnej 
zawiesiny poniżej 250 AU charaktery-
zują się wysoką aktywnością enzymów 
amylolitycznych. Uzyskane z takiej mąki 
pieczywo charakteryzuje się płaskim 
bochenkiem oraz wilgotnym i lepkim 
miękiszem o ciemnej barwie. Maksymal-
na lepkość zawiesiny powyżej 1000 AU 
jest charakterystyczna dla mąki o niskiej 
aktywności enzymów amylolitycznych, 
a uzyskane z niej pieczywo charaktery-
zuje się kulistym kształtem oraz suchym 
miękiszem z tendencją do kruszenia 
się. Dobrą jakość pieczywa uzyskuje się 
z mąki pszennej o średniej aktywności 
enzymów amylolitycznych i lepkości 
maksymalnej zawiesiny w zakresie od 
300 AU do 700 AU. 

Aparat mixolab 
Mixolab to nowe na rynku urządzenie, które 
opisuje wyniki pomiarowe badanych cech 
ciasta za pomocą niestosowanych dotąd 
umownych parametrów jakościowych. Użyt-
kowa interpretacja uzyskiwanych wyników 
przez technologów młynarstwa i piekarstwa 
wymaga nadal przeprowadzenia wielu 
badań porównawczych wobec uzyskiwanych 
wyników produkcyjnych i tradycyjnie stoso-
wanych wyróżników jakościowych.

Oznaczenie polega na określeniu wodochłon-
ności mąki, a następnie badaniu zmian ciasta 
podczas jego tworzenia i dalszego miesienia 
w zmiennych warunkach temperatury przez 
45 minut. Procedura ta, opisana w instrukcji 
użytkowania aparatu, a także w normach 
międzynarodowych, pozwala na określenie 
w jednym teście właściwości reologicznych 
mąki zarówno w zakresie kompleksu białko-
wego, jak i skrobiowego. Wykres uzyskany 
za pomocą aparatu mixolab (rys. 3, s. 36) 
można podzielić na 5 faz, w których mierzo-
ne są cechy charakteryzujące zachowanie 
się ciasta w każdej z tych faz – w określo-
nych punktach wykresu oznaczonych od  
C1 do C5. Rys. 2. Przykładowy wykres amylograficzny

r e k l a m a
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Pierwsza część wykresu jest podobna do 
wykresu uzyskiwanego w wyniku oceny fari-
nograficznej, druga natomiast przypomina 
wykres uzyskiwany w wyniku badania amylo-
graficznego.

Protokół oznaczania Mixolab Standard pozwala 
określić m.in.:

 wodochłonność mąki (%),
 czas T1, tzw. czas rozwoju ciasta,
 stałość ciasta (min),
 opór ciasta mierzony w punktach charak-

terystycznych wykresu C1-C5, wyrażany 
w jednostkach „niuton x metr” (Nm),

 wskaźniki opisujące tempo zmniejszania 
oporu ciasta w trakcie początkowego wzro-
stu temperatury w fazie drugiej (α), wzrostu 
oporu ciasta w wyniku kleikowania skrobi (β) 
oraz zmniejszania oporu w wyniku hydrolizy 
enzymatycznej (γ), (wyrażane w jednostkach 
Nm/min).

Ocena jakości mąki za pomocą aparatu mixolab 
dostarcza informacji dotyczących wodochłon-
ności mąki i 20 parametrów odczytywanych 
z wykresu, co sprawia, że interpretacja wyni-
ków jest trudna. Dlatego też uzyskiwane wyni-
ki przekształcane są na 6 umownych wskaź-
ników: wodochłonność, miesienie, gluten+,  
lepkość, amyloliza, retrogradacja. Każdy wska- 
źnik został zbonitowany w skali od 1 do 9, 
przy czym wartość „1” oznacza najniższy 
poziom wartości tego wskaźnika, odczytywa-
nej z wykresu uzyskanego za pomocą aparatu 
Mixolab. Wartości tych 6 wskaźników tworzą 
tzw. profil mąki, którego graficzne przykłady 
przedstawiono na rys. 4.

Profile użytkowe mąki
Na podstawie wartości granicznych wskaźni-
ków tworzących profil mąki można określić 
tzw. profil użytkowy mąki. Pozwala on na 
precyzyjne określanie wymagań dla mąki 

pszennej przeznaczonej do 
produkcji określonego asor-
tymentu pieczywa i może 
stanowić efektywne narzę-
dzie do kontroli jakości mąki 
w zakładach młynarskich. 
Na rynku funkcjonuje 16 
profili użytkowych dla mąki 
pszennej przeznaczonej do 
produkcji asortymentów pie- 
czywa tradycyjnie produko-
wanego w krajach Europy 

Zachodniej, opracowanych przez producen-
ta aparatu. Pozwalają one na precyzyjne 
określanie wymagań dla mąki pszennej 
przeznaczonej do produkcji m.in. chleba, 
ciastek, wafli czy ciasta na pizzę (rys. 4). 

Wśród opracowanych profili użytkowych nie 
ma jednak profili wyznaczonych dla asorty-
mentów pieczywa tradycyjnie spożywanego 
w Polsce. Dlatego też w Zakładzie Przetwór-
stwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechno-
logii Przemysłu Rolno-Spożywczego są opra-
cowywane profile użytkowe mąki pszennej 
wykorzystywanej do produkcji pieczywa 
tradycyjnie produkowanego i w największej 
ilości spożywanego w naszym kraju, np. 
chleba mieszanego, bułek pszennych itp.

Profil mąki „w zakresie” (rys. 5A) ozna-
cza, że wartości wszystkich wskaźników 
wyznaczonych dla badanej mąki mieszczą 
się w przyjętych, określonych wcześniej 
przedziałach granicznych, a więc mąka 
spełnia wszystkie wymagania odnośnie do 
jakości. Odbiorca może przyjąć taką mąkę 
do produkcji, mając pewność, że uzyskany 
produkt końcowy będzie charakteryzował 
się dobrą jakością.

Profil mąki „poza zakresem” (rys. 5B) oznacza, 
że jeden lub więcej ze wskaźników odbiega od 
wartości „min” i „max” wyznaczonych dla okre-
ślonego asortymentu pieczywa, a uzyskane 
z takiej mąki pieczywo może charakteryzować 
się gorszą, niespełniającą wymagań jakością.

Przy tworzeniu profilu niezbędne jest zgro-
madzenie kilkunastu próbek mąki (z różnych 
dostaw) przeznaczonej do produkcji pieczy-
wa, dla których wyznaczane są wskaźniki za 
pomocą aparatu mixolab. Podstawą okre-
ślania profilu jest porównanie uzyskanych 
wskaźników z informacją zwrotną z piekarni 
o jakości pieczywa uzyskanego z danej partii 
mąki. Wartości wskaźników uzyskane dla 
mąk, z których pieczywo charakteryzowało 

się niesatysfakcjonującą jakością, nie zostają 
włączone do profilu dla mąki przeznaczonej do 
produkcji określonego asortymentu pieczywa.

* * *

Przedstawione metody badania ciasta za 
pomocą farinografu i amylografu są stosowane 
w przemyśle zbożowo-młynarskim i piekar-
skim od kilkudziesięciu lat. Zakłady piekarskie 
i ciastkarskie ustalają wymagania jakościowe 
w odniesieniu do mąki na konkretne kierunki 
wykorzystania w oparciu o zakresy wybranych 
parametrów uzyskiwanych w tej ocenie. Aparat 
mixolab pozwala w jednym teście ocenić mąkę 
pod kątem właściwości białka i skrobi, które 
do tej pory oceniane były za pomocą dwóch 
różnych urządzeń. Możliwość tworzenia profili 
użytkowych dla mąki do produkcji określonego 
asortymentu pieczywa ułatwia interpreta-
cję wyników i współpracę między młynem 
i piekarnią.  

Rys. 3. Przykładowy wykres uzyskany 
za pomocą aparatu mixolab

Rys. 4. Przykładowe profile użytkowe dla mąki przeznaczonej do produkcji krakersów (A), 
chleba w formie (B) i bagietek (C) 

A B C

Rys. 5. Profil mąki 
w „zakresie” profilu 
użytkowego mąki do 
produkcji kajzerek 
(A) i „poza zakresem” 
profilu użytkowego 
mąki do produkcji 
chleba w formie (B)

A B

jakość mąki 
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Centrum Szkoleniowe 
w Litomyślu
Od tego roku działa nowe Centrum Szko-
leniowe firmy Pfahnl w czeskim Litomyślu 
i to tutaj odbywały się pokazy technolo-
giczne połączone z degustacją dla polskich 
piekarzy i cukierników. Za każdym razem 
prezentowany był bogaty asortyment na 
bazie produktów austriackiego potenta-
ta. Warto dodać, że oferta uwzględnia 
polskie upodobania smakowe, a także 
nowości, które budzą zainteresowanie 
nawet tradycjonalistów. Dużą część wypie-
kanego pieczywa stanowiły propozycje 
dla konsumenta dbającego o wysoką 
wartość odżywczą i szukającego nowych 
produktów, co świadczy o tym, że Pfahnl 
dostosowuje się do obecnych trendów 
w żywieniu. 

Czysta etykieta – clean label
Pojęcie clean label obejmuje przejrzyste 
i szczegółowe zdefiniowanie składników, 
co oznacza świadomą rezygnację ze 
sztucznych barwników, środków konserwu-

jących, środków wzmacniających smak, 
jak glutaminian sodu. Dla producentów, 
którzy chcą oferować pieczywo zdrowe, 
bez zbędnych dodatków chemicznych, 
firma Pfahnl opracowała produkty 
clean label. W tym segmencie znajduje 
się m.in. baza drożdżowa do produkcji 
ciast drożdżowych maślanych (oparta 
na naturalnych składnikach uzyskanych 
na bazie błonnika owocowego), doda-
tek przedłużający świeżość pieczywa, 
w którym zastosowano komponenty 
uzyskane z ziarna, pieczywo ziarniste 
Młynarz – gotowa mieszanka ziaren 
do pieczywa, pieczywo ziarniste Kłos 
– gotowa mieszanka do produkcji 
pieczywa pszenno-żytniego.

Pomysł na nowy biznes 
– pizza
Podczas targów Polagra-Tech w spe-
cjalnej Strefie Pizzy, organizowanej 
przez Mistrza Branży, firma Pfahnl 
zaprezentowała swój pomysł na pizzę. 
Wypieki w wersji wytrawnej przygoto-
wano na bazie mieszanki Pizza Ziołowa 
100% oraz na wielowarzywnym Sosie 
Cygańskim. Pizza na słodko bazowała 
na 50% mieszance ciasta maślanego, 
z którym komponowały się owoce 
w żelu, jak brzoskwinie, porzeczki 
i jabłka. Zastosowano specjalny polep-
szacz Prebak, który poprawia właści-
wości smakowe i wypiekowe ciasta na 
pizzę. 

W dobie ostrej walki o konsumenta 
najważniejszy jest sprawdzony partner, 
który nie tylko zapewni dobry jakościowo 
produkt, ale też zagwarantuje fachowe 
wsparcie w produkcji. Firma Pfahnl ma 
do zaoferowania produkty umożliwiają-
ce uzyskanie przewagi nad konkurencją. 
Nie bez znaczenia jest też wsparcie, 
czyli zapewnienie opieki technologicznej 
oraz serwisu zapewniającego optymalne 
wdrożenie produktów w zakładach. 

Szkoli, informuje, wspiera w rozwoju niejedną polską piekarnię czy 
cukiernię od ponad 25 lat. Szybko reaguje na zmieniające się tren-
dy i daje gotowe rozwiązania. Co w tym roku przygotowała firma 
Pfahnl w ofercie produktowej 2012 i nie tylko?

Cały rok
z firmą Pfahnl
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  Opracowane przez nas produkty 
są wynikiem naszej wieloletniej pracy, 
zbierania doświadczeń i przekuwania 
w czyn sugestii naszych Klientów. 
Nasz zespół składa się z grupy ludzi, 
którzy z pełnym zaangażowaniem 
robią wszystko, aby ułatwić pracę na 
niełatwym rynku piekarsko-cukier-
niczym. Nowe pomysły i ciekawe 
technologie stały się tym samym 
nieodzowną częścią naszej pracy. 
Wspólne rozwiązywanie problemów 
jest wyzwaniem, którego się chętnie 
podejmujemy! Dążymy do zaofero-
wania produktów, które jakościowo 
zawsze są z najwyższej półki, 
równocześnie proponując bardzo 
atrakcyjną cenę – Andrzej Bazior, 
Country Manager Pfahnl Polska.

Efekt synergii
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Zakręcone laski 
Prawdziwe choinkowe laski powinny 
mieć miętowy smak, ale w naszej 
Cukierkowni lubimy robić różne 

wariacje na temat klasyki, głównie ze względu 
na ulubione smaki dzieci. Trzeba przyznać, że 
najmłodsi klienci przychodzą do nas jak do 
bajecznej fabryki łakoci. To dla nich na miejscu 
ręcznie robimy lizaki truskawkowe i malinowe. 
Skręcamy je w kształt choinek, bałwanków, 
mikołajów i oczywiście reniferka Rudolfa. 
Robimy też typowe laski, nawet takie metrowe, 
ogromne słodycze. W przeciwieństwie do tych, 
które można spotkać w supermarketach i które 
służą jedynie do ozdoby, nasze można schrupać 
ze smakiem.

Są naprawdę świetne! Nadają się na prezent 
pod lub na choinkę i pewnie znikną ze świątecz-
nych drzewek, gdy tylko się na nich pojawią... 
Choinkowe lizaki robi się banalnie prosto, 
a efekt końcowy jest niesamowity. Zieleń 
żywego drzewka z czerwienią od razu wywo-
łuje uśmiech.

Pachnący świerk, lukrowane pierniczki, cukierki na wstążce, suszone plasterki cytryny, łańcuch z koloro-
wego papieru i perła w koronie: kruche lizaki choinkowe. Dłuższe bądź krótsze, w formie laski z rączką lub 
zawijane jak ślimaki winniczki. Szybko wkupują się w łaski najmłodszych klientów i ich mam.

 Olimpia Jakubczak-Choma, Cukier Lukier

emu. 

PrzePis na zakręcone laski
SKŁADNIKI
1 kg cukru

1 szklanka wody

2 czubate łyżki syropu glukozowego

olejek miętowy

czerwony barwnik

fot. www.pejotdrum.pl

fot. Magdalena lopez-pawłowicz

Wodę, cukier i syrop glukozowy 
gotujemy do odpowiedniej 
temperatury, czyli do momentu, 
gdy kropelka masy stężeje na 
blacie, a masa nie zżółknie.
Następnie dodajemy aromat 
lub olejek miętowy. Wylewamy 
masę na blat. Jedną część 
barwimy na czerwono, pozostałą 
część wyrabiamy na haku do 
białości. Na biały wałek masy 
naklejamy czerwone paski 
w równych odległościach. Rozciągamy, skręcamy i tniemy na kawałki (długość 
kawałków ustalamy według uznania). Wystarczy tylko zakręcić końcówkę i gotowe. 

W wersji „rozszerzonej o dodatkowy 
pasek” z masy wydzielamy jeszcze 
jedną część, którą zabarwimy na 
zielono i naklejamy na biały wałek 
w miejsce jednego czerwonego paska.

Manufaktura Słodyczy cukier Lukier

ul. Ofiar Oświęcimskich 3
wrOcław
www.cukierlukier.pl

www.slOdkiwrOclaw.pl

fot. Magdalena lopez-pawłowicz

robimy lizaki
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plebiscyt

SponSorzy nagród dla czytelników

Produkty i Receptury 
Świąteczne

Trwa kolejny plebiscyt tematyczny. Zabawę kończymy 21 grudnia.

Zagłosuj na www.MistrzBranzy.pl/plebiscyty/8
a możesz otrzymać 1 z 21 nagród



Karmelowa Gwiazdka
Karmelowe ciasto przełożone chrupiącą masą i słodkim kremem. Bardzo świąteczna, bardzo smaczna propozycja!

Ciasto karmelowe:

750 g Ciasto Karmelowe

375 g jaja

375 g olej

Wszystkie składniki mieszać na wolnych 
obrotach przez ok. 5 minut przy zasto-
sowaniu płaskiego mieszadła.  Masę 
wyłożyć do rantu 60x40 cm, równomier-
nie rozprowadzić.

Masa migdałowa do zapiekania:

200 g Florentynki Mix

140 g orzechy włoskie

30 g orzechy arachidowe siekane

30 g migdały- słupki

Składniki dokładnie wymieszać, posypać 
powierzchnię surowego ciasta karmelo-
wego. Wypiekać w temperaturze 180°C 
przez 20-30 minut. Po wypieczeniu i 
wystudzeniu przekroić ciasto w poprzek 
na 2 blaty.

Masa kajmakowa:

750 g kajmak

375 g orzechy arachidowe (połówki)

Kajmak lekko podgrzać ( najlepiej w 
„kąpieli wodnej”), dodać orzechy i wymie-
szać. Blaty ciasta przełożyć masą, lekko 
docisnąć. Pokroić na batony o wymiarach 
ok. 10x4 cm.

Polewa o smaku toffi:

360 g Satina o smaku Toffi

60 g olej

Satinę podgrzewać z dodatkiem oleju 
w „kąpieli wodnej”, ciągle mieszając do 
czasu całkowitego upłynnienia i powstania 
jednolitej masy (nie przekraczać temp. 
55°C).

Wierzch gotowych batonów pokryć 
polewą. Pozostawić do całkowitego 
zastygnięcia.

Przyrządzanie:
Fantazyjnie udekorować - wg uznania.

receptura
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Czapka
Gwiazdora

Ciastka drożdżowo - kruche nadziewane masą percepanową

Ciasto drożdżowe
5,00 kg Mąka pszenna 550 

1,00 kg Mieszanka do ciasta 

drożdżowego UNIFERM HefeFein

0,50 kg Masło / Margaryna 

0,30 kg Drożdże UNI Aktiva

2,75 kg Woda 

Ciasto kruche*

4,54 kg Mąka pszenna 550 

2,54 kg Masło / Margaryna 

1,82 kg Cukier kryształ 

0,05 kg Sól 

0,55 kg Jaja 

0,05 kg Proszek do pieczenia
*możliwość zastosowania własnej receptury 

na ciasto kruche

Nadzienie
12,50 kg Gotowa masa nadzieniowa
UNIFERM Persipan

Glazura
1,60 kg Żel morelowy

UNIFERM Gel-Aprikose

0,80 kg Woda 

Dekorowanie
1,30 kg Czekolada

35,30 kg Razem 

Wytwarzanie:
1. Mieszanie / drożdżowe: intensywne 
2. Mieszanie / kruche: zwyczajowo 
Temp.ciasta: 24°C 
Spoczynek: ok. 15 min 
Temp.wypieku: ok. 200°C
Czas wypieku: ok. 15 min

Przerób:
Wytworzyć ciasto drożdżowo – kruche 
(50/50) i po krótkim spoczynku rozwał-
kować na grubość 2,5 mm. Wycinać 
kwadraty 12 na 12 cm oraz wypełnić 
masą Percepanową - UNIFERM Persipan. 
Ranty zwilżyć wodą i składać w trójkąt. 
Wypiekać bez gary w temp. 200°C ok. 
15 min. Jeszcze ciepłe wypieki pokryć 
podgotowanym żelem UNIFERM Gel
- Aprikose. Po wystudzeniu zamaczać rogi 
w czekoladzie.
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Ciasto:
1 blat ciasta kruchego (o wadze ok. 80 g), 
przygotowany według przepisu z receptu-
ry podstawowej*

2 blaty biszkoptowo – orzechowe (o wadze 
ok. 50 g każdy), przygotowane według 
przepisu z receptury podstawowej**

20 g  konfitura morelowa

200 g gruszki z syropu w cząsteczkach

Masa śmietanowa 
magiczna gruszka:
50 g stabilizator Alaska-express 
       Magiczna Gruszka

60 g woda, ok. 25°C

250 g ubita, niesłodzona śmietana

Sposób przygotowania:
Stabilizator Alaska-express Magiczna 
Gruszka rozpuścić w wodzie, a następnie 
połączyć z ubitą, niesłodzoną śmietaną.

*Ciasto kruche:

1000 g Ciasto Kruche

400 g PRIMA cukiernicza margaryna

50 g woda

50 g jaja

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki wymieszać na wolnych 
obrotach mieszadła 2-3 minuty. Uformo-
wać spody o grubości ok. 3-4 mm. Piec 
w temperaturze około 200°C przez około 
12-15 minut.

Magiczna Gruszka
Torcik

Tortownica, średnica 18 cm

Dekoracja:
5 g złota pasta żelowa Gold Sparkle

10 g Cristaline klarowna polewa 

       cukiernicza (na zimno)

50 g gruszki z syropu

Sposób przygotowania:
Wypieczony blat ciasta kruchego posma-
rować konfiturą morelową i nałożyć na 
niego blat ciasta biszkoptowego-orzecho-
wego nasączonego nakropką. Następnie 
wyłożyć kawałki gruszek oraz masę 
śmietanową magiczna gruszka i przykryć 
drugim blatem ciasta biszkoptowo-
orzechowego nasączonego nakropką. Na 
wierzch wyłożyć resztę musu magiczna 
gruszka, wyrównać boki boki. Dekorować 
polewą Cristaline, Gold Sparkle i gruszka-
mi według uznania.

**Ciasto biszkoptowo-orzechowe:

1000 g BRAUN Bisquick Plus 

           – ciasto biszkoptowe

600 g jaja

200 g woda

100 g Pasta orzech laskowy

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki ubić na wysokich 
obrotach mieszadła przez około 5 minut. 
Piec w temperaturze 180°C przez około
25-30 minut.

Magiczna Gruszka
Torcikreceptura

Kulisy produkcji

42 Mistrz Branży grudzień 2012

Strucla Świąteczna

Masa makowa B4
Masa makowa B4 zawiera 40% maku. Dzięki 
specjalnie dobranym składnikom umożliwia 
łatwą i pewną produkcję doskonałej masy 
makowej.

Skład:
mak stabilizowany (40%), cukier, dekstroza, 
serwatka w proszku, skrobia pszenna pęcznie-
jąca, mąka sojowa, suszone białko jaj kurzych, 
kakao, cynamon, aromat wanilinowy.

Receptura:
1 kg Masy makowej B4

10 dag bułki tartej

0,5 l wody

1,6 kg masy makowej

Przygotowanie:
Masę makową  wymieszać z bułką tartą, zalać 
gorącą wodą, ponownie wymieszać i pozosta-
wić na chwilę. Tak przygotowaną masę można 
doprawić rumem dla zaostrzenia smaku. 

Porady
Kiedy używasz gotowych mas:

 Przygotowując nadzienie 
makowe i orzechowe, dodaj 
gorącą wodę o temperaturze 
ok. 60°C.

 Po zaparzeniu pozostaw 
masę na 15 min, aby dobrze 
stężała.

 Gotowe nadzienie można 
przechowywać w lodówce 
nawet do 48 godzin.

 Do przygotowywanej masy 
można dodać okruchy cukier-
nicze w ilości do 10%. Ten 
zabieg z pewnością nie obniży 
walorów smakowych, a pozwoli 
obniżyć koszty produkcji.

Wskazówki:
 Aby gotowa strucla dłużej zachowy-

wała świeżość, przygotowywane ciasto 
nie może być zbyt sztywne. 

 Przy produkcji strucli w kształcie 
warkocza wywiń masę makową do 
góry. W ten sposób uzyskasz bardzo 
efektowny wygląd.

 Dla smakowitego połysku posmaruj 
wierzch ciasta roztrzepanym jajkiem.

 Przy produkcji nadzienia na 
wykwintne makowce dodaj rodzynki 
i skórkę pomarańczową. Dodatek 
marmolady wieloowocowej do 
nadzienia makowego przedłuży jego 
świeżość, poprawi smak i dodatkowo 
obniży koszty produkcji.

 Optymalny udział nadzienia mako-
wego lub orzechowego to 75% w 
stosunku do ciasta. 

Kulisy produkcji
receptura
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Świąteczny tort
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RECEPTURA
Ciasto kruche piernikowe

70 g przyprawy piernikowej

750 g ECO-Kruche

340 g margaryny  

40 g jaj

Wszystkie składniki ciasta kruchego 
mieszamy na średnich obrotach 
maszyny. Nie wyrabiamy zbyt długo, 
ponieważ może to spowodować 
zaciągnięcie ciasta. Schładzamy 
ciasto, a następnie dzielimy je jak na 
kruszonkę do kołacza i wypiekamy.

Spód piernikowo-czekoladowy

1000 g wypieczonego i pokruszonego 

ciasta piernikowego

550-600 g Provenda luksusowa 53%

Wypieczone  kawałki ciasta (można 
dodatkowo pokruszyć)  łączymy 
z  upłynnioną czekoladą Provenda 
luksusowa 53%. Nakładamy do rantu 
o średnicy 26 cm i schładzamy blat.

Ciasto cytrusowe

250 g ECO Trade Montana

100 g jaj 

75 g oleju 

50 g wody

Wszystkie składniki na ciasto cytrusowe 
łączymy na średnich obrotach, nie ubijamy 
masy. Wypiekamy w okrągłym rancie 
o średnicy 24 cm.

Krem straciatella

800 g bitej śmietany 

15 g żelatyny 

80 g wody 

120 g ECO Cukru pudru wanilinowego

150 g czekolady Provenda luksusowa 53%

Ubitą śmietanę łączymy z rozpuszczoną 
żelatyną i cukrem wanilinowym.

Genache 

300 g Provenda Dark

600 g śmietany

Gotujemy śmietanę, a następnie 
zalewamy Provendę Dark.

PRZYGOTOWANIE
W rancie wykładamy spód czekolado-
wo-piernikowy. Schładzamy. Przekła-
damy kremem straciatella. Nakładamy 
blat ciasta cytrusowego. Wyrównujemy 
pozostałym kremem. Schładzamy, 
a następnie oblewamy genach’em.

receptura
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Magiczna Gruszka
Torcik

 Przysmak
        świąteczny

Składniki:
500 g Fiorfiore Chocomufin
- ciasto czekoladowe                       

200 g Jaja                       

180 g Premium Frit - tłuszcz 
słonecznikowo-palmowy                       

90 g Woda                       

4 g Cynamon                         

4 g Goździki                         

100 g Słonecznik prażony                       

100 g Ariba Fondente Gocce
- kropelki czekoladowe                       

100 g Pestki dyni prażone                       

100 g Skórka pomarańczowa                       

100 g Rodzynki                       

30 g Sezam lub siemie lniane                       

Sposób przygotowania:
Fiorfiore Chocomufin, jaja, Premium Frit,
wodę oraz przyprawy korzenne wymieszać 
3 minuty na średnich obrotach, a następnie 
dodać pozostałe składniki. Za pomocą 
worka cukierniczego szprycować ciasto na 
blaszkę wyłożoną papierem pergaminowym, 
posypać sezamem lub siemieniem lnianym 
i odpiec w temperaturze 200°C przez 10 
minut.

Magiczna Gruszka
Torcik
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Kostka 
Malibu- ciasto śmietankowe
ReceptuRa podstawowa: 
blat (60 × 40 cm)

1000 g Ciasto Śmietankowe

350 g jaja

300 g olej

200 g woda

1850 g razem

metoda
Wymieszać wszystkie składniki razem.
Czas mieszania: ok. 4 min. na 
średnich obrotach
Masę wylać na blat 60x40 cm.
Temp. pieczenia: 180°C
Czas pieczenia: ok. 20-25 min.

ReceptuRa podstawowa: 
masa kokosowa

500 g Kokos Mix

250 g mleko

750 g razem

metoda
Zagotować mleko i połączyć z Kokos Mixem.

ReceptuRa podstawowa: 
kRem malibu

1600 g śmietana 30%

400 g e-Wyśmienita

500 g Credi Fond Neutralny

300 g woda

100 g alkohol

2900 g razem

metoda
Śmietanę połączyć z e-Wyśmienitą i ubić. 
Credi Fond Neutralny połączyć z wodą i 
alkoholem. Całość połączyć i dodać do 
wcześniej przygotowanej masy kokosowej. 
Powstałą masę wylać na blat śmietankowy.

dekoRacja

600 g CF Nadzienie Czekoladowe

300 g woda gorąca

100 g Credi Fond Neutralny

50 g spirytus

1050 g razem

metoda
Credi Fond Neutralny połączyć z gorącą 
wodą i CF Nadzieniem Czekoladowym. 
Całość wylać na wierzch masy.

receptura
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Kulisy produkcji
receptura

ReceptuRa:
Uldo Polski Orkisz 3,00  kg
Uldo Ekstrakt Słodowy Żytni 0,06  kg
Cynamon 0,02  kg
Drożdże 0,12  kg
Woda 2,30  l
uwaga! Dodać przed końcem mieszania.

Rodzynki 1,20  kg
Suszone śliwki 0,80  kg
Orzechy włoskie 0,60  kg
Morele 0,40  kg
Ciasto 8,50  kg

paRametRy: 
Czas mieszania:  mieszarka spiralna
                                      2 min. wolno, 12 min. szybko
Temperatura ciasta: 27°C
Leżakowanie ciasta: 20  min.
Naważka: 350  g
Garowanie: 50  min.
Czas pieczenia: 35  min.
Temperatura pieca: 220°C  170°C
 piec obrotowy

WytWaRzanie:
 wypiekać w foremkach 
 piec z obfitym zaparowaniem
 ostatnie 5 min. piec  z otwartym cugiem 
 zwrócić uwagę na temperaturę pieca, przy zbyt wysokiej   

    chleb może kolorować



P
Nadzienie wiśniowe:

1000 g wiśni   

1000 g wody lub soku   

200 g cukru   

110 g SUPER KLAR   

Masa bakaliowa:

150 g orzechów włoskich  

200 g migdałów   

20 g skórki pomarańczowej   

300 g rodzynek   

100 g SUPER VANILA   

800 g PROVENDA DARK EXTRA   

300 g śmietany   

300 g mleka  

Śmietanę i mleko zagotować, dodać czeko-
ladę i krem SUPER VANILA, a następnie 
dodać bakalie i przemieszać.

Sposób przygotowania:
Wypieczony piernik przecinamy wzdłuż 
na dwie połowy. Dolną smarujemy 
nadzieniem wiśniowym, przykrywamy 
drugą warstwą piernika i na wierzch 
wylewamy masę bakaliową. Całość 
zamrażamy. Po zamrożeniu napylamy 
czekoladą tak, aby uzyskać efekt 
zamszu. Boki tortu dekorujemy 
ozdobnym paskiem czekoladowym, 
a z wierzchu zdobimy torcik elementa-
mi z marcepana i suszonymi pomarań-
czami.

Smacznego.

TorcikPiernikowy
Ciasto piernikowe:

1500 g SUPER PIERNIK   

450 g jaj   

300 g oleju   

300 g wody   

300 g marmolady   

100 g miodu   

50 g kawy Inka   

Podgrzać wodę (temp. ok. 50°C), 
połączyć z marmoladą, miodem 
i resztą składników, a następnie 
mieszać przez około 3 min na śred-
nich obrotach (nie ubijać). Przełożyć 
ciasto na blachę i piec przez ok. 
40-45 min w temp. 180°C.

receptura
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Cukiernik Eco Trade 
Daniel Waliszewski

Kostka serowo - makowa
Pyszne ciasto makowe połączone z delikatną masą serową , wykończone cukrem gronowym

Blacha 60/40 cm

Ciasto

380 g „Bimix standard” AKO

290 g Jaja   

80 g Woda   

750 g Razem    

Masa makowa

2000 g „Masa makowa” AKO

200 g Okruchy (bułka tarta )   

1200 g Woda   

3400 g Razem   

Masa serowa

200 g Margaryna    

180 g Cukier kryształ  

2100 g Twaróg mielony  

200 g Żółtka   

200 g Białko   

200 g Cukier do białka  

110 g „Fantazja waniliowa” AKO

3190 g Razem   

Wykończenie
70 g cukier nietopniejący   

    

7410 g Razem     

810 g Ubytki Produkcyjne   

6600 g Wydajnosc

Sposób wykonania:
Ciasto: składniki ciasta na blat biszkoptowy wg receptu-

ry wymieszać w ubijarce cukierniczej na wolnych obrotach 
do połączenia składników, następnie ubijać przy pomocy 
rózgi na wysokich obrotach ok. 5 min. Masę biszkoptową 
wyłożyć na blachę 60\40 cm uprzednio wyłożoną papierem 
pergaminowym i piec w temp 220-230°C przez ok.7 min.

Masa makowa: wszystkie składniki na masę makową 
połączyć razem i odstawić na 15 min. Tak  przygotowaną  
masę  rozłożyć na spód biszkoptowy.

Masa twarogowa: w celu przygotowania masy 
twarogowej margarynę napowietrzyć z cukrem kryształem, 
dodając stopniowo żółtka. Do tak przygotowanej masy 
dodać mielony twaróg i połączyć z „Fantazją waniliową”.
Białko ubić z cukrem kryształem na sztywną pianę, a 
następnie połączyć je z masą twarogową. Całość rozłożyć 
na masę makową, piec w temperaturze 170-180°C przez 
ok. 80 min. Po wypieczeniu i ostudzeniu posypać cukrem 
nietopniejącym.
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Duński Mix
Zalety miesZanki:

wysoka zawartość błonnika
bogaty skład:

    słonecznik
    siemie lniane
    proso

łatwość utrzymania ciężkich 
dodatków: ziarna, orzechy, swieże lub 
suszone owoce i warzywa

receptura oparta na zakwasie 
żytnim

bogaty smak, intensywny aromat, 
chrupiąca skórka i długo utrzymująca 
się świeżość

Pieczywo

metODa
miesienie: 10 min wolno, 2 min szybko,
temperatura ciasta: 28°C - 30°C,
leżakowanie: 40 min,
podzielić ciasto na kęsy, stosować 

dowolne foremki,
garowanie: T 35°C, W 55%, t 50 min,
naciąć wierzch wyrobów według uznania 

i/lub posypać mąką lub ziarnami,
temp. startowa: 250°C
zaparowanie: 20 s
temp. wypieku: 190°C
piec przez: 2 min,
 otworzyć zasuwę umożliwiającą ucieczkę 

pary,
piec przez kolejne 48 min.

Receptury:
R1 -  Chleb Duński
R2 -  Chleb marchewkowo - dyniowy
R3 -  Chleb orzechowy
R4 -  Bułki żurawinowe,  chleb żurawinowy
R5 - Bułki tropikalne,   chleb tropikalny

           ReCePtURy R1 R2 R3 R4 R5

NAMOCZYĆ 1 DZIEŃ WCZEŚNIEJ

Zakwas żytni suszony Bakels 160 g 160 g 160 g 160 g 160 g

Woda (60°C) 2500 g 1250 g 1560 g 1560 g 1560 g

Słonecznik 1900 g 630 g 950 g 1260 g 950 g

Siemie lniane 630 g 300 g 300 g 300 g 300 g

Dynia 300 g 950 g - - -

Mąka żytnia T720 1000 g 1000 g 1000 g 1000 g 1000 g

Duński Mix 1900 g 1900 g 1900 g 1900 g 1900 g

Sól 40 g 40 g 60 g 40 g 40 g

Słód jęczmienny Bakmalt 160 g 160 g 160 g 160 g 160 g

Drożdże 60 g 60 g 60 g 60 g 60 g

Woda 1250 g 1250 g 1250 g 1250 g 1250 g

Marchewka świeża tarta - 500 g - - -

Orzechy włoskie - - 950 g - -

Żurawina suszona - - - 630 g -

Mix owoców suszonych
(daktyle, rodzynki, morela, żurawina) - - - - 950 g

R4

R4

R5

R5 R2 R1

receptura
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Składniki:

 Ciasto kruche:

250 g maka

80 g masło

3 łyżki kwaśnej śmietany

1 jajko

Łyżka cukru

Szczypta soli

Ciasto francuskie (dwa opakowania)

Nadzienie makowe:

300 g Masy makowej PROSPONA

32 g cukier wanilinowy

1 jajko

100 ml śmietany 30%

Nadzienie serowe:

400 g twarogu

50 g cukru

100 ml słodkiej śmietanki

1 jajko

Budyń śmietankowy

Nadzienie z białego maku:

300 g Masy makowej z białego 
         maku PROSPONA

1 jajko

100 ml słodkiej śmietanki

Nadzienie jabłkowe:

700 g  Jabłka prażonego 
         „Szarlotka” PROSPONA

Skórka z jednej cytryny

Szczypta cynamonu

Dodatkowe składniki:

110 g kwaśnej śmietany na polewę

100 g masła – roztopione do 
       posmarowania pomiędzy 
        płaty ciasta francuskiego

Przygotowanie:
Przygotować ciasto kruche. Masło 

utrzeć z cukrem dodać jajko i resztę 
składników, zarobić ciasto. Odstawić 
do lodówki.

Ciasta francuskiego – jeden płat 
ciasta rozwałkować tak, aby starczył 
na dwa przełożenia – w sumie cztery 
płaty ciasta francuskiego.

Nadzienie makowe. Wszystkie 
składniki dokładnie wymieszać.

Nadzienie z białego maku. Wszyst-
kie składniki dokładnie wymieszać.

Nadzienie serowe. Wszystkie składniki 
dokładnie wymieszać.

Nadzienie jabłkowe. Wszystkie składniki 
dokładnie wymieszać.

Etapy przygotowania:
Ciasto kruche rozwałkować i przełożyć 

do blaszki 30 x 20 wyścielonej papierem 
do pieczenia

Warstwa Nadzienia makowego
Płat ciasta francuskiego, przesmarować 

masłem
Nadzienie serowe
Płat ciasta francuskiego, przesmarowa 

masłem
Nadzienie z białego maku
Płat ciasta francuskiego, przesmarować 

masłem
Nadzienie jabłkowe
Płat ciasta francuskiego, przesmarować 

masłem
Wierzch poleć kwaśną śmietaną
Piec w temp. 170°C ok. 1 godziny

Wskazówki:
Blachę do pieczenia przygotować w 

miarę wysoką
Ciasto po upieczeniu pozostawić do 

całkowitego ostygnięcia i dopiero go 
wyciągać

      Przekładaniec 
Świąteczny
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Blacha o wymiarach
40 × 60 cm

Masa korzenna:
850 g mleko

200 g jaja

300 g MAESTRO tłuszcz płynny 
         do mieszanek cukierniczych

900 g mąka

180 g Koncentrat ciasta korzennego

650 g cukier

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki połączyć mieszając 
na średnich obrotach 2-3 minuty.

Masa Sandmix:
1000 g Sandmix

450 g MAESTRO tłuszcz płynny 
         do mieszanek cukierniczych

450 g jaja

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki wymieszać 
na średnich obrotach 2-3 minuty. 
Obie masy szprycować na blaszkę 
na przemian paskami, 3 warstwy, 
a następnie odpiec w temperaturze 
około 175°C przez około 45-50 minut. 
Ostudzić, pokroić w poziomie na 
3 blaty.

Masa orzechowa do przełożenia:
1600 g Cremium orzechowy

800 g PRIMA margaryna cukiernicza

100 g spirytus

Sposób przygotowania:
Margarynę cukierniczą PRIMA napo-
wietrzyć  dodać Cremium orzechowe, 
następnie napowietrzając dodać 
spirytus. Masą orzechową przekładać 
odpieczone, wystudzone i przekrojone 
na trzy części ciasto. Dekorować 
według uznania.

  Korzenny Specjał
z nutką orzecha laskowego

receptura
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Makówka w cieście czekoladowym

makowa

Średnica  18 cm, 8 szt.

Blaty  czekoladowe / 2 szt. 40 x 60 cm

1000 g KOMPLET Czekoladowe Soft  

600 g olej roślinny 

500 g jaja 

300 g woda 

2400 g - łączna ilość

Składniki ciasta połączyć i wyrobić na 
średnim biegu miksera. Gotowe ciasto 
rozsmarować na 2 papiery do wypieku, 
upiec. Boki i spód foremek Ø 18 cm wyłożyć 
papierem i ciastem czekoladowym.

czas  mieszania: 3 minuty
temp. pieczenia: 230°C
czas pieczenia: 6 minut

Dekoracja:
Wierzch udekorować  KOMPLET 
Neuschnee i elementami czekola-
dowymi.

Ciasto makowe:

1500 g KOMPLET Makówka  

670 g jaja 

450 g margaryna kremowa 

300 g woda 

1200 g jabłka prażone (kostka ) 

4120 g - łączna ilość

6520 g - łączna ilość 

Wszystkie składniki z wyjątkiem 
jabłek połączyć i napowietrzyć na 
średnim biegu miksera. Pod koniec 
mieszania dodać jabłka. Gotowe 
ciasto nanieść do form z ciastem 
czekoladowym. Upiec.

czas  mieszania: 8 minut
temp. pieczenia: 190°C
czas pieczenia: 40 minut

Kulisy produkcji
receptura
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Strucla
ReceptuRa podstawowa

makowa

Mieszanka Masy makowej Lesaffre 
gwarantuje najszybszy, najprostszy 
i najbardziej pewny sposób na uzyska-
nie smacznej i dobrej jakościowo 
masy makowej. Masa makowa swój 
niezwykły smak i aromat zawdzięcza 
zastosowaniu najwyższej jakości 
mielonego maku niebieskiego.

Zalety masy makowej 
wysoka wydajność produktu,

 najwyższej jakości mielony mak niebieski stanowi 
    47% mieszanki,

 szybkie i proste wytwarzanie poprzez wyeliminowanie 
    pracochłonnych czynności typu zaparzanie i mielenie,

 naturalny kolor i smak, 
 niezmienna jakość,
 doskonale komponuje się ze wszystkimi rodzajami 

    ciast,
 możliwość wzbogacenia smaku poprzez dodatek 

    orzechów, bakalii czy owoców kandyzowanych.

Składniki masy makowej:
mak niebieski mielony 47%, cukier, 
skrobia modyfikowana (substancja 
zagęszczająca), syrop glukozowy, 
serwatka w proszku, mąka pszenna, 
cynamon.
Alergeny:  Produkt zawiera 
pochodne mleka, gluten. Może 
zawierać śladowe ilości: jaj 
i pochodnych, soi i pochodnych, 
sezamu.
Opakowanie: 10 kg
Warunki przechowywania: 
produkt przechowywać w szczel-
nie zamkniętym opakowaniu, 
w suchym i przewiewnym miejscu, 
bez dostępu światła słonecznego 
(maksymalna temperatura 25°C).

Warto WiedZieć

SKŁADNIKI
Masa Makowa

1000 g mieszanki masy makowej 

500-600 g wody

Wymieszać mieszadłem ramowym 
płaskim na szybkich obrotach przez 
5 minut do równomiernego połączenia 
składników. Pozostawić na 10 min do 
spęcznienia.

Strucle makowe

300 g Ciasta Panneto Lesaffre

350 g Masy makowej Lesaffre

Ciasto drożdżowe Panneto

1000 g mąki pszennej typ 500 

200 g mieszanki Panneto Lesaffre

200 g cukru

200 g tłuszczu

60 g drożdży Perfekta Złota Lesaffre

400 g wody

PRZYGOTOWANIE
Wszystkie składniki wymieszać. Odstawić ciasto 
do wstępnej fermentacji. Po 20 min przebić ciasto, 
mieszając je przez 30 sekund na wolnych obrotach. 
Pozostawić na kilka minut do odpoczynku. Następnie 
na ciasto wyłożyć Masę makową Lesaffre i uformo-
wać strucle. Fermentować w temperaturze 35°C 
i wilgotności 80% przez 40 min. Posmarować wodą, 
jajkiem lub inną substancją nabłyszczającą. Wypie-
kać bez zaparowania w temp. 200°C przez 40 min.
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Cukiernicy-technolodzy 
firmy PROSPONA: 
Jerzy Brzozowski i Marek Tomaszek

Cukiernicy-technolodzy firmy 
PROSPONA: Jerzy Brzozowski 
i Marek Tomaszek

SKŁADNIKI

Ciasto
½ kg mąki

1  jajko

1  margaryna

5 dag drożdży

1 łyżka cukru

½ szklanki mleka

szczypta soli

Nadzienie
800 g Masy makowej PROSPONA

2 jaja

okruchy biszkoptowe

bakalie

PRZYGOTOWANIE
Z mleka, cukru i drożdży zrobić 
rozczyn. Dodać pozostałe składniki, 
zarobić ciasto, włożyć do zimnej wody 
i pozostawić, aż wypłynie. Następnie 
podzielić ciasto na 4 części, wywałko-
wać 4 prostokątne placki.

chało”, a para wodna nie skraplała się 
po wewnętrznej stronie papieru.

 Po ostygnięciu makowiec warto przesmarować 
czekoladą i udekorować Posypkami owocowymi 
PROSPONA lub Skórką pomarańczową 
PROSPONA.

Makowiec na cieście drożdżowym   
Przygotować nadzienie: mak 
dokładnie wymieszać z jajkiem, 
okruchami, bakaliami. Nałożyć na 
rozwałkowane ciasto i równomier-
nie rozsmarować. 

Zwinąć całość, formując rolady 
i umieścić w pergaminowym papie-
rze. Pozostawić w ciepłym miejscu 
do wyrośnięcia. Piec 30-40 min 
w temperaturze ok. 180°C. 

WSKAZÓWKI 
 Ciasto po wypłynięciu należy 

natychmiast wyciągnąć, ponie-
waż zbyt długie przetrzymywanie 
w zimnej wodzie naruszy strukturę 
i właściwości ciasta.

 Po uformowaniu rolad przekła-
damy je na papier pergaminowy, 
który powinien mieć zakładkę 1 cm. 
Pozwoli nam to kontrolować rozrost 
ciasta. W pergaminie dobrze jest 
zrobić nakłucia, żeby ciasto „oddy-
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Ciasto franCuskie Piernikowa Panna

Składniki:
200g masła
300g mąki pszennej
1  jajko
1/2  łyżki octu
ok. 100 ml letniej wody

1. Przygotowanie masy: 200 g 
masła i 100 g mąki zagnieść na 
jednolitą gładką masę. Położyć 
na folię spożywczą, lekko przy-
gnieść, delikatnie rozwałkowując 
ją wałkiem. Tak przygotowaną 
masę schować do lodówki.
2. Przygotowanie ciasta 
podstawowego (gruntu): 200 g 
mąki, jajko, ocet, woda 
– zagnieść ciasto tak, aby jego 
konsystencja przypominała 
ciasto na pierogi, schłodzić 
w lodówce przez ok. 30 min.
3. Schłodzone ciasto rozwał-
kować na stolnicy przesypaną 
mąką, nałożyć na nie tłuszcz, 
złożyć na kształt koperty, 
odwrócić i rozwałkować, nadając 
kształt prostokąta o grubości 
1 cm. Schłodzić ok. 30 min.
4. Ponownie rozwałkować, złożyć 
na 3 części, zawinąć w folię, 
schłodzić. Czynność powtarza-
my jeszcze dwukrotnie.
5. Gotowe ciasto przeciąć na 
dwie połowy i jedną z nich zawi-
nąć w folię i odłożyć do lodówki. 
Pozostawiony kawałek przesy-
pać mąką i rozwałkować. Ciasto 
pokroić w małe kwadraty.

6. Na kwadraty nałożyć przygo-
towane nadzienie, złożyć na pół. 
Ciastka ułożyć na blasze wyłożonej 
papierem do pieczenia i wsadzić do 
rozgrzanego piekarnika do 200°C, 
piec ok. 15 min do złocistego koloru 
(pod koniec pieczenia posmarować 
rozmąconym jajkiem).
7. Po wyjęciu z piekarnika ciasto 
polać lukrem.

Nadzienie

Składniki:
3 duże jabłka
ok. 3 łyżki cukru trzcinowego
1 łyżka  miodu
1/3 szklanki rumu
cynamon do smaku

Przygotowanie nadzienia:
1. Jabłka umyć i obrać, pokroić
w kostkę o boku 1 cm.
2. Na patelni skarmelizować cukier, 
następnie dorzucić do niego pokro-
jone jabłka. Gdy jabłka zaczną 
być miękkie dodajemy miód, rum 
i cynamon. Całość mieszamy aż do 
uzyskania konsystencji miodu.

Lukier do polania ciastek

Składniki:
1/2  szklanki cukru kryształu
30 ml wody

1. Zagotować wodę z cukrem aż 
masa stanie się klarowna i gęsta.

Składniki:
400 g mąki pszennej typ 500
150 g cukru pudru
120 g miódu naturalnego 
      lub sztucznego
50 g masła
140 g - 2 jaja
5 g sody oczyszczonej
10 g przyprawy korzennej 
      do piernika
barwnik spożywczy zielony 
(dekoracja)
cukier puder (dekoracja)

Sposób wykonania:
Ze składników należy zarobić 
ciasto na stolnicy, aby powstała 
jednolita konsystencja w bryle. Po 
wyrobieniu, zawinąć w folię i odło-
żyć do dojrzewania w warunkach 
chłodniczych na czas 24 godz. 
Następnie należy je rozwałkować 
na stolnicy na grubość ok. 3-4 mm 
i wykrawać foremkami trzy wiel-
kości gwiazdek.

Po środku każdej gwiazdki 
należy wykonać niewielki otwór, 
który umożliwi nakładanie na  
specjalnie przygotowane  stojaczki 
upieczonych ciastek.
Uformowane ciastka przełożyć 
na wysmarowane olejem blachy 
i upiec w średnio rozgrzanym 
piekarniku ok 180°C, czas piecze-

nia od 10-15 min w zależności od 
wielkości i grubości uformowanych 
pierników.

Po upieczeniu, ostudzeniu pier-
niczków nałożyć  barwnik spożyw-
czy, w tym przypadku zielony 
i na każdy stojaczek nakładać 
po trzy gwiazdki poczynając od 
największej do najmniejszej, tak 
aby kompozycja przestrzenna  
utworzyła całość choinki. Na 
wierzchołku również mocujemy  
polukrowaną na biało  gwiazdę. 
Zielone gwiazdeczki należy obsy-
pać przesianym cukrem pudrem, 
co podkreśla zimowy wizerunek 
choinki, a gwiazda na szczycie 
nadaje świąteczny symbol świąt.

Sposób wykonania lukru:
Schłodzone białko napowietrzyć 
(ubić na sztywną lśniącą pianę), 
stopniowo dodawać podczas ubija-
nia cukier. Po otrzymaniu lśniącej 
białej masy dodać sok z cytryny 
i mąkę ziemniaczana. Masa stanie 
się gęsta o konsystencji śmieta-
ny. Nadaje się do wykorzystania 
w dekorowaniu pierników. Po 
nałożeniu dekoracji należy odsta-
wić pierniki do wysuszenia.

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2 w ZSGH Warszawa
autor: Edyta Śliżewska kl. 2g z Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2 im. prof. 
Stanisława Bergera w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie

ZPEW w Lwówku Śląskim
„Piernikową panienkę” wykonał zespół w składzie:
Daria Sosnowska i Adrianna Podkościelna - uczennice  klasy III ZSZ  kier cukiernik  
Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego Lwówek Śląski pod kierunkiem instruktora warsztatów szkolnych - Alicji Flak
Opis technologiczny:  M. Bełza

receptura ucznia
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Piernikowy domek Piernikowy Przekładaniec

Składniki:
500 g mąki pszennej typ 500
400 g cukru pudru
150 g miodu naturalnego lub sztucznego
450 g masła lub margaryny
500 ml mleka
3 żółtka
10 g sody oczyszczonej
10 g przyprawy korzennej do piernika
100 g polewy czekoladowej (gotowa)
40 g kaszy manny  
200 g dżemu porzeczkowego

Sposób wykonania ciasta:
Miód, 200 g masła, mąkę, żółtka, cztery łyżki 
mleka, sodę oczyszczoną, przyprawy do piernika 
i 100 g cukru ubić na jednolitą masę. Ciasto 
przykryć i odstawić do lodówki na czas 24 godz. 
Następnego dnia podzielić ciasto na cztery 
części, każdą należy ułożyć w osobnej foremce 
(np. foremka – choinka) i wypiec w temp 180°C 
około 45 min.

W rondlu zagotować mleko i wsypać kaszę 
mannę, pozostały cukier i gotować do zgęstnie-
nia masy. Następnie wystudzić gotową masę. 
Masło rozetrzeć na puszysty krem, nie przerywa-
jąc ucierania, dodać po jednej łyżce (stopniowo) 
gęstej kaszki. Ucierać na jednolity krem.
Placki piernikowe przełożyć na przemian: 
dżemem porzeczkowym i przygotowanym 
kremem. Lekko docisnąć. Na koniec udekorować 
polewą czekoladową i innymi dostępnymi 
naturalnymi dodatkami.

Liczba porcji: jeden duży 
domek lub dwa malutkie

Składniki:
0,5 kg mąki
ok. 240 g masła
1 żółtko
1 całe jajko
2 łyżki miodu
4 łyżki przyprawy do piernika
2 łyżki cukru pudru

Lukier:
białko
ponad 1 szklanka cukru pudru

Sposób wykonania: 

Krok 1.
Na blat wysypuję mąkę, dodaję 
cukier puder, przyprawę do 
piernika i masło. Siekam, by 
masło było w jak najmniejszych 
kawałkach.

Krok 2.
Dodaję miód, żółtko i całe jajko. 
Zagniatam, aż ciasto będzie 
odchodzić od dłoni. Na kilkana-
ście minut chowam do lodówki.

Krok 3.
Wycinam z papieru szablon 
i odrysowuję na rozwałkowanym 
cieście (podczas wałkowania 
podsypuję mąką).
Wymiary moich dwóch małych 
domków:
ściana duża: 12 x 8 cm

bok: 8 x 8, wysokość 11 cm, 
czyli spady po 5 cm
dach: 15 x 8 cm

Krok 4.
Wycinam okienka i drzwi.
Wstawiam do nagrzanego do 
180°C piekarnika na ok. 25 minut. 
Odstawiam, by wystygło.

Krok 5.
Z białka i cukru pudru kręcę lukier 
(dość gęsty).

Krok 6.
Sklejam ściany i odstawiam do 
zastygnięcia.

Krok 7.
Dolepiam dach.

Krok 8.
Dekoruję. Warto w tym celu użyć 
woreczka strunowego, do które-
go nakładamy lukier i odcinamy 
końcówkę worka. Dekorujemy, 
delikatnie wyciskając zawartość 
woreczka.

Robię mały wzorek na dachu, 
boki dekoruję ála cegiełki.

Jeśli któreś okienko czy cokol-
wiek Wam pęknie, to warto 
w tym miejscu dla zamasko-
wania postawić np. choinkę 
z pierniczka :). Smacznego!

Karolina Benisz, uczeń kl. 3 Szkoła Zawodowa w Żorach nr 1 ZPEW w Lwówku Śląskim
Piernikowy przekładaniec przygotowali: 
Karolina Reich, uczennica kl. II ZSZ kierunek cukiernik, i Damian Hutek, uczeń kl. III 
ZSZ kier. cukiernik z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Lwówek Śląski pod kierunkiem instruktora 
warsztatów szkolnych - Alicji Flak
Opis technologiczny: M. Bełza
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ŚwiąteCzne PierniCzki

(I sposób) ciasto
 wykonane na stolnicy

Składniki - ciasto:
500 g mąki pszennej typ 500
200 g cukru pudru
200 g miodu naturalnego 
         lub sztucznego
120 g masła lub margaryny
70 g 1 jajko
10 g sody oczyszczonej
10 g przyprawy korzennej 
       do piernika

Sposób wykonania ciasta:
Przygotować i dokonać namiaru 

surowców zgodnie z recepturą. 
Ciasto wykonywane na stolnicy. 
Miód podgrzać z cukrem, przestu-
dzić i dodać do niego przyprawy 
korzenne. Przesiać mąkę i wymie-
szać z sodą oczyszczoną. Dodać do 
mąki schłodzony miód z przyprawa-
mi i cukrem, masło i jajo. Zagnieść 
ciasto i wyrabiać, aż będzie gładkie 
i jednolite na przekroju.
Po wyrobieniu ciasto wałkować 
i wykrawać kształty pierniczków 
przy pomocy dostępnych foremek. 
Ciasto to można przygotować wcze-
śniej, nadaje się do dłuższego prze-

chowywania w chłodnym miejscu 
owinięte w folię spożywczą. Ufor-
mowane pierniki należy układać 
na przygotowanej, natłuszczonej 
blaszce i piec w temp. ok. 180°C. 
Czas pieczenia ok. 10 min. Należy 
uważać, żeby pierniczki podczas 
pieczenia nie nabierały zbyt ciem-
nego koloru.
Po upieczeniu należy je schłodzić 
(temp. pokojowa), można je 
dowolnie polukrować. Doskonale 
prezentują się na choince i nada-
ją piernikowy zapach w całym 
pomieszczeniu. Po kilku dniach 
nabierają wilgoci z powietrza 
i miękną.

(II sposób) 
ciasto wykonane w naczyniu

Składniki - ciasto:
500 g mąki pszennej typ 500
200 g cukru kryształ
40 g karmelu
100 g miodu naturalnego
120 g 2 jaja
10 g przyprawy korzennej 
       do pierników
5 g sody oczyszczonej
50 g margaryny
ok 150 ml wody

Sposób wykonania ciasta:
Sporządzić roztwór cukrowy 
- syrop temp. 106°C lekko ostudzić 
i wymieszać z miodem. Mąkę napo-
wietrzyć (przesiać), wymieszać 
z sodą oczyszczoną. Wybić jaja 
i połączyć z mąką, dodać przestu-
dzony roztwór cukrowy z miodem. 
Wszystkie składniki wymieszać w 

mieszarce na jednolitą gład-
ką strukturę (nie zaciągnąć 
ciasta). Gotowe ciasto przele-
wać do natłuszczonych form 
wypiekowych. Wypiekać w 
temperaturze ok. 170-180°C. 
Czas pieczenia uzależniony 
jest od wielkości foremek: 
35-40  min do 50 min - dla formy 
zawierającej 400 g ciasta.
Po upieczeniu i lekkim ostu-
dzeniu ciasta można wybijać 
uformowane gotowe pierniki, 
a po całkowitym schło-
dzeniu można je dowolnie 
dekorować lukrem z białek 
i cukru. Do lukru można doda-
wać barwniki spożywcze w 
dostępnych kolorach,  nie prze-
kraczając dawki normatywnej 
dla danej wielkości wyrobu. 

Składniki - lukier:
75 g białka z 2 jaj
230 g cukru pudru
4 ml soku z cytryny
5 g mąki ziemniaczanej
barwniki spożywcze

Sposób wykonania lukru:
Schłodzone białko napowietrzyć 
(ubić na sztywną lśniącą pianę), 
pamiętając, by podczas ubijania 
cukier dodawać stopniowo. 
Po otrzymaniu lśniącej białej 
masy dodać sok z cytryny 
i mąkę ziemniaczaną. Masa 
powinna mieć konsystencję 
gęstą jak śmietana. Po nało-
żeniu dekoracji pierniki należy 
odstawić do wysuszenia.

Składniki:

Ciasto:
3 żółtka 
1,5 szklanki mąki
0,5 kostki margaryny 
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Masa serowa:
1 kg sera 
2 budynie śmietankowe 
3 łyżeczki oleju
0,5 szklanki cukru
4 żółtka + 1 jajko całe
2 szklanki mleka

Piec: 40 minsernik z kokosem

Masa kokosowa:
7 białek + 7 łyżezek cukru – ubić
10 dag wiórków kokosowych

Piec:  15 min

Wykonanie:
Ugnieść ciasto kruche i wygładzić 
na prostokątnej blaszce (25x30). 
Przygotowaną masę serową nałożyć 
na warstwę ciasta. Wypiekać około 
40 min w temperaturze 200°C. 
Przygotowanie masy kokoso-
wej: ubić białka z kokosem, na 
koniec obficie posypać wiórkami 
kokosowymi. Następnie na masę 
serową wlać masę kokosową 
i wypiekać 15 min.

ZPEW w Lwówku Śląskim
Pierniczki świąteczne sporządził zespół uczniów klasy I ZSZ - kierunek cukiernik 
Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego Lwówek Śląski pod kierunkiem instruktora warsztatów szkolnych - Alicji Flak
Opis technologiczny: M. Bełza

autor: Magdalena Czapla, uczennica Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu
opiekun: Lucyna Kubicka. 

receptura ucznia
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coPa america
Zespół Szkół nr 1 w Żorach 
Patryk Kędroń - MAMZ

r e k l a m a

Przepis na biszkopt 
w tortownicy o wymiarach 26 cm:
4 jajka
½ szklanki mąki pszennej
½ szklanki mąki ziemniaczanej
¾ szklanki cukru
2 łyżki wody
1 łyżeczka proszku do pieczenia 

Przygotowujemy budyń waniliowy 
z torebki (można zrobić jaki smak się 
lubi): 
- Gotujemy pół litra mleka 
- Odlewamy jedną szklankę mleka z pół litra
- Wsypujemy zawartość torebki do szklanki 
z mlekiem i mieszamy
- Gdy mleko się zagotuje, wlewamy zawartość 
szklanki z budyniem
- Mieszamy gotujący się budyń przez ok. 1 min.

Następnie kroimy owoce, najlepiej gdyby to były:
2 puszki ananasu
trochę czekolady zmielonej
zgniecione i prażone 
orzechy włoskie
przegotowane rodzynki

Do budyniu dodajemy owoce, czekoladę, orzechy i rodzynki.

Następnie kroimy biszkopt na dwie części, tak aby spód był 
trochę grubszy niż górna warstwa. Dolną część zostawiamy 
w tortownicy i nasączamy alkoholem, dodajemy budyń 
z wszystkimi składnikami, wyrównujemy i kładziemy górną 
część biszpotu. Deser można zalać galaretką. Ubić bitą śmie-
tanę i formować w kształcie kopca kreta.  Posypać drobno 
zmieloną czekoladą lub kostkami galaretki różnego koloru.

Kulisy produkcji
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Sugarcrafting 
z Anną Daraż

  Zapraszam 
Czytelników MB 
do odkrywania 
ze mną tajemnic 
sugarcraftingu, 
czyli najcudow-
niejszego stylu dekorowania. 
Sugarcrafting pobudza 
wyobraźnię, inspiruje i pozwala 
stworzyć bajkowy świat. To 
przede wszystkim świetna 
zabawa.

Pozdrawiam, 
Ania Daraż, 

Pracownia Ciast i Tortów 
„Niezłe Ciacho”

Kokardka loopy bow

Prostota wykonania loopy bow
to jej duży walor, a jej przygoto-
wanie uruchamia indywidualne 

pokłady kreatywności. Tutorial naszej 
kokardy pokazuje, jak można zrobić ją 
najprościej. Może ona stanowić bazę do 
bardziej wyrafinowanych ozdób. Dlatego 
zachęcam do tworzenia własnych kompo-
zycji, łączenia kolorów. Czasem wystarczy 
nakleić na paski kolorowe kółka lub poma-
lować w paseczki lub grochy, żeby z tego 
wyjściowego projektu stworzyć coś wyjąt-
kowego. Przekonajcie się zatem, że każde 
wykonanie loopy bow rodzi nowe pomysły.

Do pracy potrzebna nam będzie: masa 
cukrowa z dodatkiem tragakantu lub cmc, 
czyli gumpaste, barwniki spożywcze, mały 
wałek nieprzywieralny, przyrząd do wycina-
nia równych pasków, rękawiczki (fot. 1).

Masę barwimy według własnego pomy-
słu. Równie dobrze możemy ją pozosta-

Kokardka loopy bow sama w sobie 
jest na tyle wdzięczna i eleganc-
ka, że wystarczy za wszystkie 
cukrowe figurki, które są częstym 
gościem na naszych tortach. 
Może w zasadzie stanowić jedyny 
element dekoracyjny. Może być 
też ozdobą w witrynie niejednej 
cukierni na święta Bożego Naro-
dzenia.

 Anna Daraż, Pracownia Ciast i Tortów „Niezłe Ciacho”

fot. AnnA DArAż
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Więcej inspirujących  
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wić białą. Nie zapomnijmy, żeby po zabarwieniu włożyć masę do 
woreczka z zipem lub folii spożywczej, by nie obeschła (fot. 2-3). 

Masę należy rozwałkować na grubość ok. 3 mm (fot. 4).

Z masy wycinamy 1-centymetrowe paski, z których będziemy 
tworzyć kokardę (fot. 5). Uwaga: szerokość pasków może być 
mniejsza lub większa, w zależności od przyjętej koncepcji kokardy. 
Dla dodatkowych efektów warto też eksperymentować z różnego 
rodzaju kółkami do cięcia pasków, które pozostawią dekoracyjne 
„szlaczki” wzdłuż wycinanych krawędzi masy. Dobrze sprawdzi się 
też radełko, którego ząbkowane brzegi dadzą efekt „falbanki”, lub 
specjalne radełko, które pozostawia wzór szycia. Możliwości jest 
bez liku, dlatego dobrze jest eksperymentować. 

Z kolorowych pasków przygotowujemy elementy dekoracyjne, jak 
„łezki” czy spiralki (fot. 6). „Łezki” wykonujemy, łącząc końcówki 
jednego paska. Spiralki to efekt nawijania cienkich pasków masy 
na patyczki do szaszłyków. W przypadku „łezki” w miejscu jej 
łączenia można użyć drucika, który wykorzystuje się w tworzeniu 
kwiatów z cukru. Odbiorców tortu zawsze należy poinformować o  
obecności drucików. 

Elementy 
dekoracyjne 
zostawiamy do 
całkowitego 
wyschnięcia 
(fot. 7). 
W praktyce 
najlepiej 
używać ich 
dopiero następ-
nego dnia. 

W ostatnim etapie tworzymy fantazyjną kokardę. Do tego celu 
musimy przygotować kulę z masy cukrowej, w którą będziemy 
wbijać poszczególne elementy dekoracyjne. Należy pamiętać, 
że cukrowe dekoracje są bardzo kruche, dlatego trzeba się nimi 
obchodzić ostrożnie. Wbijanie ułatwią druciki użyte przy przygo-
towaniu „łezek”. Do przyklejenia dekoracji najlepiej używać lukru 
królewskiego. 

Wykonywanie loopy bow daje dużo możliwości. Mam nadzieję, że 
nasza kokarda zainspiruje Czytelników MB do stworzenia czegoś 
własnego. Powodzenia i do zobaczenia w kolejnym wydaniu. 

7

fot. AnnA DArAż
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Już na pierwszy rzut oka na 
pewno zauważasz różnicę 
w wyglądzie artykułu poświęco-

nego praktycznym wskazówkom z zakresu 
marketingu. Do tej pory artykuły przed-
stawiały konkretne zagadnienie wraz 
z instrukcją jego organizacji od A do Z, tak 
by każdy Czytelnik we własnym zakresie 
mógł zorganizować akcję marketingową na 
najwyższym poziomie w swojej firmie. Tym 
razem zamiast jednego wyczerpującego 
artykułu, który w każdym wydaniu mógł 
zawierać tylko jeden temat, przedstawię 
szereg metod w przysłowiowej pigułce. 

Nowa forma to również doskonała okazja, 
by podsumować rok 2012 w ujęciu wszyst-
kich marketingowych podpowiedzi, które 
do tej pory przedstawiliśmy. Nie zabrak-
nie także ciekawostek ze świata reklamy, 
które napływają do nas zarówno z kraju, 
jak i zagranicy. Ponadto zachęcam, aby 
w okresie świąt Bożego Narodzenia wyko-
rzystać proponowane metody. Zaczyna-
my.
 
Ciekawostka 
wprawiająca w osłupienie
Zacznijmy od ciekawostki, która niejed-
nego wprawi w osłupienie. Specjaliści od 
marketingu wykorzystują każdą nadarzają-
cą się okazję, by firmowe logo zabłysnęło 
przed oczami klientów. To dlatego święta 
stanowią fantastyczny pretekst do podję-
cia intensywnych działań marketingowych. 
Niedawnym przykładem zza oceanu 

jest chyba najpopularniejsze, obok Dnia 
Niepodległości, Święto Dziękczynienia, 
po którym Amerykanie zorganizowali 
obniżki sięgające nawet 80%. To przykład, 
w jaki sposób wykorzystuje się święta do 
zwiększenia konsumpcji. Nie trzeba jednak 
szukać za oceanem, by odnaleźć jeszcze 
ciekawszy przykład – i to na czasie. 

ekranach telewizorów widzimy rozświet-
loną, pędzącą ciężarówkę wypełnioną po 
brzegi Coca-Colą. Nawet gdy otworzymy 
internetowe portale społecznościowe, jak 
Facebook, pojawiają się wpisy typu „w 
telewizji widziałem reklamę z rozświetlo-
ną ciężarówką Coca-Coli, czyli święta za 
pasem”. Jest to przykład idealnej promocji 
marki, a zarazem ciekawostki, do jakiego 
stopnia emisja bardzo podobnych do 
siebie, świątecznych reklam, rok po roku 
przez wiele lat, wywołuje w ludzkich 
umysłach skojarzenie konkretnego napoju 
słodzonego ze świętami.

Kuszący widok
Wykorzystajmy świąteczny okres do tego, 
aby przygotować specjalne, nastrojowe 
dekoracje produktów. Zastanówmy się, 
czy klienci, którzy odwiedzą nas tuż przed 
świętami, patrząc jedynie przez witry-
nę sklepową, są w stanie ocenić, które 
ciastko będzie smakowało im najlepiej? 
Oczywiście, że nie, dlatego z reguły wybie-
rają to, które wygląda najapetyczniej. Nie 
zapominajmy, że spora część klientów 
to wzrokowcy, a w szczególności należą 
do nich mężczyźni. To właśnie dlatego 
atrakcyjna dekoracja wpływa na decyzję 
o zakupie i zwiększa prawdopodobieństwo 
sprzedaży. 

Powinieneś pamiętać, że klienci jedzą ocza-
mi. Nawet skromne ciastko, uwieńczone 
przysłowiową wisienką na torcie, w oczach 
klienta staje się bardziej kuszące niż 
najsmaczniejszy tort pozbawiony atrakcyj-
nego wykończenia. Dekoracja kusi klienta 
i namawia do zakupów, dlatego powinna 
wyglądać tak apetycznie, jak to tylko 

 Michał Rusek, www.MarketingDlaCiebie.pl

Na święta czeka się jak na zbawienie. Konsumenci są wtedy bardziej 
skłonni wydawać pieniądze, żeby święta Bożego Narodzenia były 
wyjątkowo smaczne. To najlepsza pora, żeby zastosować wszystkie 
marketingowe rozwiązania, opisywane na łamach MB przez cały rok, 
i dodatkowo spotęgować dobre nastroje zakupowe naszych drogich 
klientów.

Świąteczny cud
marketingowy

Sięgnijmy pamięcią kilka lat wstecz. Jeszcze 
wtedy w Polsce poznawano zbliżające się 
święta Bożego Narodzenia po pierwszym 
padającym śniegu, świecących witrynach 
sklepowych czy pierwszej gwiazdce na 
niebie, ewentualnie telewizyjnej zapowie-
dzi filmu „Kevin sam w domu”. Obecnie 
myśl o zbliżających się świętach pojawia 
się w naszych umysłach, gdy na szklanych 

Twój portal www.MistrzBranzy.pl
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możliwe. Jest to jedna ze sprawdzo-
nych dróg, wiodąca do zwiększenia 
obrotów firmy. Zachęcam zatem, 
aby w okresie świąt i Nowego Roku 
szczególnie zadbać o finalny wygląd 
produktów na półce, by od samego 
wejścia do sklepu kusiły klienta 
najoryginalniejsze kształty, kolory 
i rodzaje dekoracji. 

Więcej na temat dekoracji prze-
czytasz w artykule „Kuszący 
widok” (MB 6-7, s. 64).

Czekolada 
– dekoracja na wagę złota
Jedną z najpopularniejszych form 
dekoracji jest czekolada. Okazuje się 
jednak, że kiedyś surowiec, z które-
go obecnie wytwarzamy czekoladę, 
był jeszcze bardziej pożądany niż 
obecnie. „Dla Azteków ziarna kaka-
owca miały taką samą wartość, co 
dla Europejczyków złoto czy srebro. 
Pełniły funkcję waluty, jak i przy-
smaku przeznaczonego wyłącznie 
dla wyższych warstw społecznych 
i zasłużonych wojowników. Dzien-
ne wydatki na utrzymanie dworu 
wynosiły 32 tysiące ziaren kakao, co 
daje sumę 11 milionów 680 tysięcy 
rocznie! Sama straż przyboczna 
otrzymywała 2 tysiące naczyń pitnej 
czekolady dziennie. Dla porównania: 
do zakupu indyka potrzeba było 
200 ziaren, 30 ziaren za królika, 
1 ziarno za pomidora. Dzienny zaro-
bek tragarza wynosił ok. 100 ziaren”. 
(Źródło: www.wawel.com.pl.)

Świąteczne życzenia 
z podarunkiem
Nic tak nie buduje bliskich relacji 
z klientem jak złożenie mu serdecz-
nych życzeń. Oczywiście najlepiej 
jest składać życzenia osobiście, 
patrząc rozmówcy prosto w oczy. 
Kiedy jednak nie mamy tak komfor-
towej sytuacji, warto składać je 
w każdy możliwy i dostępny sposób. 
Może to być zarówno kartka pocz-
towa, wiadomość e-mail, jak i SMS. 
Nadchodzące święta są doskonałą 
okazją, aby nasi klienci poczuli, jak 
bardzo troszczymy się o ich spokoj-
ne, zdrowe i przede wszystkim 

przepyszne święta. Nie ma w tym nic 
nadzwyczajnego. Przecież każdy dosta-
je całą masę życzeń od rodziny i swoich 
najbliższych znajomych. Jednak rzadko 
które niosą za sobą drobny podarunek. 
Proszę sobie wyobrazić, co by się 
mogło wydarzyć, gdybyśmy poinfor-
mowali, że mamy dla naszego klienta 
drobny świąteczny podarunek-smako-
łyk i zapraszamy po jego odbiór? Jeśli 
nie jest to jeszcze oczywiste, pozwól, 
że wyjaśnię ten schemat sprzedaży. 
W każdym wypadku, gdy ofiarowuje-
my prezent naszemu rozmówcy, czuje 
się on w obowiązku odwdzięczenia się 
nam. Nazywamy to regułą wzajemno-
ści. W praktyce oznacza to, że klient, 
który przyszedł odebrać swój prezent, 
wyjdzie nie tylko z nim, ale z całą torbą 
zakupów.  

O tym, w jaki sposób przeprowa-
dzić kampanię za pomocą wiado-
mości SMS, przeczytasz w artyku-
le „Marketing w komórce” (MB 4, 
s. 56).

Wzorowa degustacja
Apetyt rośnie w miarę jedze-
nia – tę genialną prawdę 
zna każdy, kto lubi dobre 
jedzenie, kto zasmakował 
w bogactwie lub choć raz 
zorganizował degusta-
cję swoich produktów. 
Degustację, która pozwala 
przekonać konsumentów do 
nowego produktu, zaostrzyć 
apetyt i... poprawić wyniki 
sprzedaży. To, co wyróżnia 
degustację od innych działań 
marketingowych, to fakt, że 
przeprowadzana jest bezpo-
średnio w miejscu sprzedaży 
i natychmiast daje nam 
informację o swej skuteczno-
ści. Często jest to najlepsza 
forma sprzedaży wśród klien-
tów, którzy nie lubią zmian. 
Boją się wyjść ze swojej 
„strefy komfortu” po to, by 
zaryzykować i kupić nowy, 
nieznany produkt. Wówczas 
musieliby podjąć ryzyko – „co 
będzie, jeśli produkt mi nie 
zasmakuje?”. 

Prawidłowo przeprowadzona degustacja elimi-
nuje tego typu problemy i jest doskonałym 
mechanizmem marketingowo-sprzedażowym, 
który znakomicie sprawdza się w okresie świąt. 
Warto zatem pomyśleć o zorganizowaniu degu-
stacji we własnym punkcie sprzedaży i przy-
gotować coś specjalnego dla swoich klientów. 
Organizując degustację, warto doprowadzić 
ten proces do perfekcji, dzięki czemu podjęte 
działanie przyniesie lepsze efekty. W związku 
z tym trzeba zadbać o prawidłowy przebieg oraz 
kluczowe zasady, o czym więcej w artykule 
„Sztuka częstowania” (MB 5, s. 50).

Obsługa klienta
Wzorowa obsługa klienta to podstawa, bez 
której nie obejdzie się żaden punkt sprzedaży. 
Prawidłowa obsługa w dzisiejszych czasach 
stanowi często nieosiągalny komfort. Jeśli 
nie ze względu na popularyzację sklepów 
bezobsługowych, to na pewno ze względu 
na wciąż widywane mało przyjazne twarze 
za ladą. Wyobraźmy sobie, że szykujemy się 
do świąt. Ubieramy w domu choinkę, szyku-
jemy prezenty, gotujemy świąteczne potrawy, 
robimy zakupy, chłonąc gwiazdkową aurę 
i jedyne, czego nam wówczas potrzeba to... 

Sprzedaż i ekspozycja
magia świąt

Ponad 65 lat doświadczeń w produkcji mobilnych punktów sprze-
daży, 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, proponu-
jemy przede wszystkim modele wykonywane na zamówienie. Wiel-
kość, 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 posiadaja 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
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ponura, nieuśmiechnięta twarz narzekającej 
ekspedientki. W Polsce jest 38 milionów 
mieszkańców czekających na wzorową 
obsługę, po której wrócą do domu zado-
woleni i uśmiechnięci. Jeśli jesteś w stanie 
wyszkolić i zorganizować tak dobrze obsłu-
gę punktu sprzedaży, wówczas pozostaje 
wstawić tylko większe drzwi, żeby przyjąć 
większą liczbę klientów. Warto przy okazji 
skorzystać z kilku dodatkowych zalecanych 
zasad marketingu w sklepie firmowym, jak: 
merchandising, świąteczne promocje i grati-

sy – choćby drobne czekoladki. Weźmy 
sobie do serca stwierdzenie, że nie ma 
czegoś takiego jak posunięcie się za daleko 
w obsłudze klienta. 

Na temat wzorowej obsługi klien-
ta przeczytasz w artykule „6 zasad 
marketingu w sklepie” (MB 1-2, s. 54). 

Jak daleko można 
się posunąć w obsłudze klienta?
Czytając książkę „Amazon.com. Historia 
przedsiębiorstwa, które stworzyło nowy 
model biznesu”, natrafiłem na ciekawy 
fragment opowiadania. „Pewnego dnia 
kierownik mojego sklepu wszedł na górę do 
mojego biura i powiedział: „Richard, na dole 
jest naprawdę zdenerwowana klientka i nie 
mogę sobie z nią dać rady. Może ty sobie 
z nią poradzisz”. Na swój sposób lubię to, 

ponieważ czuję, że zawsze mogę odwró-
cić każdą sytuację, mimo że nie zawsze 
jestem w stanie to zrobić. Ale właśnie 
takie podejście należy mieć. Schodzę na 
dół i widzę na dole tę kobietę, w której 
się wszystko aż gotuje. Pytam, „Co mogę 
dla pani zrobić?”. Ona opowiada mi, że 
zaparkowała samochód przed moim skle-
pem, który zajmuje dwie kondygnacje 
wraz z balkonem wzdłuż drugiego piętra. 
Na balkonie są posadzone rośliny. Kobieta 
powiedziała, że „Ktoś z balkonu zrzucił na 

mój samochód ziemię i teraz mój samo-
chód jest brudny. Mąż właśnie dziś rano 
go umył. Mój mąż jest prawnikiem”.

Spojrzałem na jej samochód i zapytałem: 
„Czy mógłbym umyć pani samochód?”. 
Zgodziła się. Więc powiedziałem: „No to 
chodźmy”. Wsiedliśmy do jej samochodu. 
Była z nią przyjaciółka. Ona z przyjaciółką 
usiadły z przodu; ja usiadłem na tylnym 
siedzeniu. Skierowałem ją do stacji obsłu-
gi, która ma myjnię samochodów. Dotar-
liśmy tam i okazało się, że stacja jest 
właśnie przebudowywana, a więc myjnia 
samochodów jest nieczynna. Kobieta 
ta stawała się coraz bardziej wściekła 
na mnie, ponieważ stacja nie dyspono-
wała myjnią. Nie mogłem przypomnieć 
sobie żadnej innej myjni samochodowej 
w mieście, więc powiedziałem, abyśmy 

pojechali do mnie do domu. 
Pojechaliśmy do mojego domu, znajdują-
cego się po drugiej stronie miasta. Wysiad-
łem z samochodu, poszedłem do domu, 
wziąłem wiadro, detergenty, wąż i umyłem 
jej samochód. Nie zajęło to bardzo dużo 
czasu. Zabawną rzeczą w tej całej sytuacji 
jest to, że to był naprawdę lichy samochód. 
Lakier z niego odchodził. Nie ma mowy, 
aby jej mąż umył samochód. To było 
śmieszne. Ale udawałem, że myję ostatni 
model Cadillaca. Wsiadłem z nią do samo-
chodu i pojechaliśmy z powrotem do skle-
pu. Zanim dotarliśmy na miejsce, zaczęła 
mnie przepraszać i dziękować. Później po 
południu wróciła do sklepu i kupiła ode 
mnie mnóstwo książek. Następnego dnia 
ktoś z mojego personelu opowiadał, że 
tego ranka jadł śniadanie w Holiday Inn 
i przypadkiem usłyszał, jak ta kobieta 
opowiada grupie kobiet siedzących przy 
stole o tym, jak umyłem jej samochód. Nie 
ma czegoś takiego jak posunięcie się za 
daleko w obsłudze klienta".

Źródło: Robert Spector, Amazon.com, 
Warszawa 2000

Program lojalnościowy
Program lojalnościowy jest nieopatento-
wanym sposobem na zwiększenie sprze-
daży. Oznacza to, że każdy ma prawo do 
korzystania z tej niezwykłej metody, która 
zawsze działa. Nadal zaskakuje mnie to, 
że wciąż korzysta z niej tak niewiele firm 
w branży piekarsko-cukierniczej. Mając 
do dyspozycji program lojalnościowy, 
niezwykle silne narzędzie marketingowe, 
i używając go konsekwentnie każdego 
dnia, jesteśmy w stanie wypracować 
znaczną przewagę nad konkurencją. 

Oczywiście najlepsze efekty uzyskamy 
wówczas, gdy połączymy tę metodę wraz 
z tworzeniem bazy klientów, dzięki której 
będziemy mogli zbudować fundamenty 
oparte na trwałych relacjach z klientem. 
Wielu przedsiębiorców, mimo wyraźnych 
wskazówek i rad ekspertów z całego świata, 
nie przyjmuje do wiadomości, że w obec-
nych czasach dobra relacja z klientem jest 
ważnym elementem handlowym. Wracając 
do samego programu lojalnościowego, jeśli 
spojrzymy na niego pod względem czysto 
ekonomicznym, okaże się, że nakład 
inwestycyjny oraz zakres pracy jest bardzo 

ŚWIĄTECZNY KONKURS Z NAGRODAMI!
  Przygotowałeś świąteczny wystrój wnętrza piekarni, cukierni czy 

kawiarni? Twoja witryna sklepowa zyskała pomysłowe ozdoby? Pochwal się 
i przyślij do nas zdjęcia, na których widać Twój pomysł na świąteczny wystrój 
i nastrój. Dodatkowo zachęcamy do nadsyłania zdjęć świątecznie ubranych 
ekspedientek. Zdjęcia należy przysyłać na adres: m.rusek@mistrzbranzy.pl

Najciekawsze zdjęcia opublikujemy w kolejnych wydaniach „Mistrza Branży” 
oraz w portalu www.MistrzBranzy.pl. Na zwycięzców czekają nagrody: 
roczna prenumerata czasopisma „Mistrz Branży” oraz nagrody ufundowane 
przez firmy Lebo, Voigt, Prospona.

Dostęp do artykułów, na które powoływał się autor, można uzyskać 
w redakcji: prenumerata@MistrzBranzy.pl 
Tel. 32 729 96 80, wew. 4

Nic tak nie buduje bliskich relacji z klientem jak złożenie mu 
serdecznych życzeń. Nadchodzące święta są doskonałą okazją, 
aby nasi klienci poczuli, jak bardzo troszczymy się o ich spokoj-
ne, zdrowe i przede wszystkim przepyszne święta.
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niski w stosunku do efektów, które można 
uzyskać. Moim zdaniem jest to pierwsza 
rzecz, którą powinien wprowadzić we 
własnej firmie każdy, kto przeczyta ten 
artykuł. Warto rozpocząć jeszcze przed 
świętami, ponieważ jest to doskonała 
szansa, by poinformować o tym wszyst-
kich odwiedzających nas klientów. 

Jak przygotować program lojal-
nościowy „krok po kroku”, dowiesz 
się z tekstu „Patent na zwiększenie 
sprzedaży” (MB 10, s. 52).

Postanowienie noworoczne
W ostatnim czasie przeanalizowałem 
kondycję marketingu, podpierając się 
dodatkowymi, ogólnodostępnymi bada-
niami w tym zakresie w Polsce. Wyniki 
pozostawiają wiele do życzenia, ponieważ 
okazuje się, że marketing jest traktowany 
po macoszemu. Myślałem, że nie będę 
musiał nikomu tłumaczyć, dlaczego takie 
podejście jest błędne, ale dla pewności 
zrobię to teraz po raz ostatni, bym nie 
musiał wracać do tego w przyszłym roku. 
Przede wszystkim odpowiednio zarządza-
ny marketing skonfigurowany z wybra-

nymi działaniami ukierunkowanymi na 
sprzedaż stanowi kluczowe narzędzie 
biznesowe. Elementy takie jak: wybór 
rynku, odnalezienie niszy produktowej 
czy odpowiedni dobór segmentu produk-
tów i potrzeb klientów, to tylko kilka 
z wielu przykładów, które mają istotny 
wpływ na rozwój biznesu. Prowadzenie 
firmy bez marketingu w ujęciu know-how 
oraz analizy rynku jest porównywalne do 
dryfowania po bezkresnym oceanie bez 
wyznaczonego celu. Brak myślenia strate-
gicznego, w którym marketing jest spójny 
ze wszystkimi znaczącymi obszarami, 
takimi jak: marka, cena, dystrybucja czy 
sprzedaż, prowadzi do funkcjonowania 
jedynie na krótką metę, co jednocześnie 
nie sprzyja budowaniu trwałej wartości. 

Szczegółową analizę rynku znaj-
dziesz w artykule „Marketing po 
polsku” (MB 8-9, s. 86).

Co jeszcze możesz 
zrobić dla siebie?
Wszystkie rady, z którymi do tej pory 
dzieliłem się na łamach MB, są możliwe 
do zrealizowania w stosunkowo prosty 

sposób. Nie wymagają zbyt wygórowanego 
nakładu pracy ani specjalistycznej wiedzy. 
Wszystkie wskazówki zostały opisane 
krok po kroku, by były jasne i zrozumiałe 
dla każdego Czytelnika. Przedstawiamy 
zagadnienia właśnie w taki sposób, ponie-
waż zależy nam, by mieć wkład w rozwój 
całej branży piekarskiej, cukierniczej oraz 
lodziarskiej poprzez zwiększanie jej udziału 
w rynku konsumpcyjnym. Mimo to istnieje 
szereg zagadnień bardziej skompliko-
wanych, dlatego zachęcamy wszystkich 
Czytelników do kontaktu z redakcją. 

Już teraz w ramach konsultacji pomo-
gliśmy wielu osobom, które prowadzą 
cukiernie czy piekarnie. Staramy się 
udzielać szczegółowych podpowiedzi, co 
można zrobić, aby w jeszcze większym 
stopniu ożywić własną sieć sprzedaży, 
a tym samym podnieść zyski. Zapraszamy 
do kontaktu mailowego: 
m.rusek@mistrzbranzy.pl.

Tymczasem wszystkim naszym Czytelnikom 
życzę wesołych świąt Bożego Narodzenia 
i szczęśliwego nowego roku!  

Sprzedaż i ekspozycja
magia świąt

POWLEKANIE 
TWORZYWAMI 

FLUOROPOLIMEROWYMI

Zalety powłok teflonowych dla piekarnictwa:
 zapobieganie przywieraniu wyrobów 

   do powierzchni form i blach
 eliminacja stosowania oleju
 proste czyszczenie – oszczędność czasu, energii i wody
 duża trwałość – 2500 – 4000 cykli piekarniczych
 dopuszczenie do kontaktu z żywnością

 Wykonujemy remonty blach 
      i form piekarniczych 
     (regeneracja powłok)

      Zapewniamy fachowe
doradztwo i pomoc techniczną

Technicoat Sp. z o.o.
43-512 Bestwina, ul. Krakowska 125
tel. 32 214 90 15, fax 32 214 90 14
e-mail: biuro@technicoat.pl
www.technicoat.pl

 

Wesołych Świąt 
i Szczęśliwego Nowego Roku 2013

r e k l a m y

Akcesoria piekarnicze 
i cukiernicze

P.P.H.ULEBOProducent
Rok założenia - 1986

Blachy i wózki do wszystkich rodzajów pieców

Producent

P.P.H.U. Lebo
ul. Przemysłowa 9, 
32-052 Radziszów

tel./fax 12 275 12 18, 
tel. kom. 604 130 133

e-mail: lebo@blachpiek.pl
www.lebo.dei.pl

Produkty nasze zdobyły 1 i 2 miejsce w plebiscycie 
Maszyny i Urządzenia, organizowanym przez redakcję 
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Z widokiem na  

święta
Zagospodarowanie przestrzeni 
witryny okiennej czy właściwe 
urządzenie naszych wnętrz 

w okresie świątecznym to spore wyzwanie. 
Aby przyciągnąć uwagę klienta, zachęcić 
go do odwiedzenia lokalu oraz dokonania 
konkretnych zakupów, trzeba wykorzystać 
wiedzę zarówno psychologiczną, marke-
tingową, jak i znajomość zasad kompozy-
cji plastycznej. Nie bez znaczenia są także 
aspekty ekonomiczno-społeczne, czyli 
to, w jakiej dzielnicy znajduje się lokal, 
a także jacy klienci mają stanowić grupę 
docelową.

Okno na święta
Stare porzekadło mówi, że droga do serca 
wiedzie przez żołądek. Z kolei do łask 
przedświątecznego konsumenta najłatwiej 
wkraść się przez... okno. Odpowiednia 
aranżacja okiennej witryny wystawowej 
ułatwi klientowi dokonanie wyboru i zachę-
ci go do zakupu upatrzonego produktu. 
Często właśnie wystawa rozstrzyga o tym, 
którą z kilku jednakowych cukierni, piekar-
ni czy kawiarni wybierze klient.

W okresie bożonarodzeniowym w oknie 
wystawowym powinny się znaleźć kolo-

rowe światełka oraz wszelkiego rodzaju 
dekoracje świąteczne, np. aniołki, mikoła-
je, koraliki, łańcuszki, dzwoneczki, gwiazd-
ki czy ozdobne świąteczne pudełka. Cieka-
wie wyglądają również bombki zawieszone 
na kolorowych taśmach lub łańcuszkach. 
Można wykonać także aranżację własnych 
produktów w świątecznych koszach czy 
kuferkach. Przyjemny klimat stworzą też 
rozsypane płatki sztucznego śniegu czy 
świerkowe gałązki. Okno wystawowe 
powinno oświetlać ciepłe światło, najle-
piej w kolorach z palety czerwieni i złota; 
dodatki mogą być wówczas w odcieniach 
zieleni oraz bieli. 

Łakoć, który urwał się z choinki 
W świątecznym wnętrzu nie może zabrak-
nąć także choinki. W zależności od wystro-
ju i kolorystyki pomieszczenia, którym 
dysponujemy, warto dobrać odpowiedni 
kolor bombek i łańcuchów. Do chłodnego, 
jasnego wnętrza najlepiej będą pasowały 
dodatki w kolorach: granatowym, niebie-
skim i srebrnym, a do wnętrza utrzyma-
nego w bardziej tradycyjnej kolorystyce 
ciepłego brązu najlepiej dobrać ozdoby 
w odcieniach złota; można również wyko-
rzystać całą paletę czerwieni i fioletów.

Dekorując choinkę, warto użyć własnych 
wyrobów. Lukrowane gwiazdeczki, pier-
nikowe ciasteczka, wypiekane aniołki czy 
czekoladowe mikołajki stworzą wspaniały 
klimat, a jednocześnie są doskonałym 
pomysłem na przedstawienie naszej 
świątecznej oferty. Takie jadalne ozdoby 

Wkrótce święta Bożego 
Narodzenia. Przygotowania 
do stworzenia odpowiedniego 
klimatu zazwyczaj zaczynają 
się na miesiąc przed Wigilią. 
Ale to nie reguła. W zależności 
od rodzaju lokalu, liczby asor-
tymentu, obsługi i sposobu 
sprzedaży boom na świąteczne 
dekorowanie może rozpocząć się 
wcześniej bądź nieco później.
I wtedy trzeba się zdecydować, 
czy wybrać feerię świateł prosto 
z choinki czy raczej skromne 
akcenty świąteczne. 

 Beata Parma-Ciejka, architekt wnętrz

   Marcepanowe drzewko i marcepanowe 
zwierzęta na tle białych (niemarcepano-
wych) choinek. Witryna wiedeńskiej cukierni 
Oberlaa
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można położyć na stolikach lub wręczać klien-
tom jako drobny świąteczny upominek. Można 
również codziennie zawieszać na choince świeże 
produkty, które klienci będą mogli jeść „wprost 
ze świątecznego drzewka”. 

Detal „robi” całość 
W piekarni czy cukierni świąteczny asortyment 
powinien być widoczny już od wejścia, dlatego 
dobrze jest umieścić go na przykład w specjalnie 
zaprojektowanych regałach lub odpowiednio na 
tę okazję ozdobionych półkach. Bardzo dobrze 
wygląda i wprowadza świąteczny nastrój dodat-
kowe oświetlenie „bożonarodzeniowych” stref. 

Drobne elementy tematyczne powinny znaleźć 
się na przestrzeni całego lokalu, tak aby świą-

teczna atmosfera była odczuwalna wszędzie. 
Również personel może mieć odpowiednie 
dodatki, na przykład nakrycia głowy, specjal-
ne kamizelki, bluzeczki, doszywki, broszki albo 
nawet specjalnie na tę okazję zaprojektowany 
ubiór. Można także wyznaczyć kilka osób z perso-
nelu do prezentacji świątecznych towarów 
oraz roznoszenia klientom w kawiarni 
drobnych upominków, takich jak pierniki, 
czekoladki itp.

Bożonarodzeniowy nastrój spotęgują dźwięki 
kolęd przeplatane największymi świątecznymi 
przebojami z różnych lat. Należy pamiętać, że 
taka muzyka nie może być zbyt głośna; powinna 
stanowić jedynie tło, tak aby nie przeszkadzała 
np. w rozmowie.

Ponadto w kawiarni nastrojowo zadziałają zapa-
lone kadzidełka lub świece roznoszące woń świą-
tecznych zapachów; tam, gdzie to możliwe, warto 
przygasić światła. 

Jeżeli w lokalu jest miejsce do konsumpcji lub 
odpoczynku, dobrze jest zadbać o umieszczenie 
tam większej ilości dodatków i ozdób świątecznych. 
Tutaj z pewnością przydadzą się miękkie materiały 
w odpowiedniej kolorystyce, mikołaje, świece, 
choinki, prezenty, czyli wszystko to, co wprowadzi 
odwiedzających w pozytywny, świąteczny nastrój 
i przywoła tak przyjemne wspomnienia, że będą oni 
odwiedzać ten właśnie lokal jeszcze długo, długo… 
Do kolejnych Świąt Bożego Narodzenia. 

Beata Parma-Ciejka 
– architekt wnętrz 
w firmie Promas. Absol-
wentka Politechniki 
Wrocławskiej  (Wydział 
Architektury i Urbani-
styki), a także Politech-
niki Śląskiej (Wydział: 
Architektury, specjal-
ność: Projektowanie 
Wnętrz i Wzornictwo). 
Od 5 lat zajmuje się 
projektowaniem wnętrz 
komercyjnych. 

     Piernikowy domek skrywa 
nasze najsłodsze dziecięce 
marzenia. Wystawa cukierni 
Cafe Central w Wiedniu

    Prosto i na temat – tort z prezentami 
i bożonarodzeniowym drzewkiem na święta 

Fabryka wnętrz – PROMAS Sp. z o.o.
projekt, produkcja, realizacja

Od 1989 r. profesjonalnie zajmujemy się projek-
towaniem, aranżacją i wyposażeniem wnętrz 
komercyjnych. Każdy projekt tworzymy starannie 
i z pasją, kierując się najnowszymi trendami. 
Nasze rozwiązania podkreślają indywidualny 
charakter każdego wnętrza, wydobywając jego 
piękno i nadając mu niepowtarzalny styl. 
Realizujemy zadania o zróżnicowanych skalach, 
terminach i budżetach, zarówno 
w Polsce, jak i w całej Europie. Gwarantujemy 
kompleksową obsługę i profesjonalizm na każdym 
etapie współpracy. 
Odwiedź nas na www.promas.com.pl

     Miss Vanillekipferl w oknie cukierni Demel. Vanil-
lekipferl to małe ciastka w kształcie półksiężyca, 
tradycyjnie przygotowywane w Austrii na Boże 
Narodzenie. Zazwyczaj są robione z migdałów 
i orzechów laskowych, przyprawione wanilią i posy-
pane cukrem pudrem 
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     Witryna piekarni jak choinka, przyozdobiona 
całą masą różnorodnych dekoracji świątecznych

W artykule zamieszczono zdjęcia 
Vereny Schrom przedstawiające witryny 
wiedeńskich cukierni i piekarni 
w latach 2010-2012. Redakcja „Mistrza 
Branży” serdecznie dziękuje za ich 
udostępnienie.

Wszystko mi móWi, że idą śWięta...

Sprzedaż i ekspozycja
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Jedną z najczęściej stosowanych diet 
jest dieta odchudzająca, czyli dieta 
o obniżonej wartości energetycznej 

w stosunku do zapotrzebowania. Stosowana jest 
w otyłości i nadwadze. Przyczyn nadmiernego 
gromadzenia się tkanki tłuszczowej jest wiele. 
Najczęściej do otyłości prowadzi nadmiar spoży-
wanych kalorii pochodzących głównie z tłuszczu 
i węglowodanów, a także zbyt mała aktywność 
fizyczna. Istotna jest również zmiana stylu życia. 
Otyłość jest dzisiaj jednym z największych prob-
lemów zdrowotnych.

Nadmiernie gromadząca się tkanka tłuszczowa 
może prowadzić do wielu chorób takich jak: 
cukrzyca typu II, zaburzenia lipidowe, nadciś-
nienie tętnicze, miażdżyca, choroba wieńcowa, 
zwyrodnienia kostno-stawowe, a nawet niektóre 
nowotwory. Nadmierna masa ciała nie jest 
jedynie problemem estetycznym, lecz przede 
wszystkim poważnym zagrożeniem dla zdrowia. 
Niepokojący jest wzrost częstości występowania 
otyłości. W Polsce nadmierna masa ciała dotyczy 
ok. 60% dorosłych mężczyzn i ok. 50% kobiet. 
Według prognozy WHO do 2030 r. na świecie 
może być już 600 milionów otyłych osób, czyli 
prawie dwukrotnie więcej niż obecnie.

Podstawą leczenia otyłości jest zmiana sposo-
bu odżywiania, a także zwiększona aktywność 

fizyczna. Dieta stanowi najważ-
niejszy element odchudzania. 
Panuje fałszywe przekonanie, że 
węglowodany nie są wskazane 
podczas odchudzania. Na tej teorii 
bazują niektóre modne diety. Nie 
jest to jednak słuszny pogląd, za 
czym przemawiają liczne badania 
i opinie naukowe. Spożycie węglo-
wodanów poniżej 100 g dziennie 
powoduje wykorzystywanie białka 
wewnątrzustrojowego na potrze-
by energetyczne i zaburza bilans 
wodny. Natomiast spożywanie 
poniżej 50 g dziennie węglowo-
danów prowadzi do wytwarzania 
ciał ketonowych, czyli produktów 
niepełnego spalania tłuszczów. 
Prawidłowa dieta odchudzająca 
musi być tak skonstruowana, aby 
nie zaburzać metabolizmu „spala-
nia” tkanki tłuszczowej. Zbyt małe 
spożycie węglowodanów prowa-
dzi również do wykorzystywania 
rezerw glikogenu zawartego 
w wątrobie i mięśniach. Dieta 
niskoenergetyczna musi dostar-
czać przynajmniej 130 g węglo-
wodanów. Taką ilość zawiera np. 
5 kromek chleba typu graham. 

Oczywiście dieta niskoenerge-
tyczna powinna być urozmaicona 
i dostarczać różnych źródeł węglo-
wodanów, nie tylko pochodzących 
z pieczywa. Węglowodany są 
podstawowym źródłem energii 
dla układu nerwowego i mięśni. 

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami węglowodany 
podczas odchudzania powinny dostarczać około 
55% energii, tłuszcze poniżej 30%, zaś białka 15% 
indywidualnego zapotrzebowania na energię. 

Sprzymierzeniec 
w diecie odchudzającej
Każdego konsumenta, który właśnie zdecydował 
się na odchudzanie, czeka niełatwa droga. Musi 

 Aneta Marciniak Pieczywo
w diecie odchudzającej

 Mity i fakty o pieczywie i odchudzaniu

 Jaki chleb polecać klientom na diecie odchudzającej?

 Ile pieczywa w 3 różnych dietach 

    – zalecenia dietetyków 

na skróty

Pieczywo i inne produkty zbożowe stanowią podstawę pożywienia i powinny występować w dziennej 
racji pokarmowej nawet kilka razy. Spożywanie ich w odpowiedniej ilości, wbrew potocznym opiniom, nie 
prowadzi do otyłości, a wręcz przeciwnie – może zmniejszać ryzyko jej powstawania. Mimo tych faktów 
wielu konsumentów decydujących się na dietę odchudzającą wciąż rezygnuje z pieczywa. Przekonajmy 
ich, że to duży błąd.

Mieszankę do produkcji chleba żytnie-
go razowego, zawierającego błonnik, 
poleca firma Zeelandia. Mieszanka 
zawiera specjalnie dobrane mąki żytnie 
i razowe, które gwarantują pewność 
wypieku oraz pełnię smaku. Chleb ma 
lekko kwaskowy, charakterystyczny 
dla tego typu pieczywa smak. Zawiera 
7,8 g błonnika na 100 g chleba, czyli 
wyróżnia się wysoką jego zawartością.
Porcja Żytniego z błonnikiem = 2 krom-
ki (ok. 80 g) zaspokaja 25% dziennego 
zapotrzebowania na błonnik (6.2 g).
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uzbroić się w cierpliwość, ale też potrzebuje konkretnej informacji, 
która ułatwi mu wybór wśród bogatego asortymentu. Stojąc przed 
dylematem, co kupić, dużo łatwiej będzie mu się kierować jasno 
sformułowanym komunikatem, który znajdzie na etykiecie pieczywa. 
Dlatego warto edukować i rzetelnie informować, które pieczywo 
będzie ważnym sprzymierzeńcem w niełatwej walce z nadwagą. 

Węglowodany złożone  – energia uwalniana stopniowo
Na skuteczność odchudzania mają wpływ ilość i rodzaj węglowoda-
nów. Korzystne są produkty zawierające węglowodany złożone, które 
stopniowo są uwalniane w procesie trawienia i dają powolny wzrost 
glukozy we krwi w dłuższym odstępie czasu. Do takich produktów 
należy właśnie pieczywo, zwłaszcza z mąki razowej, a także przetwory 
zbożowe. Znacznie trzeba ograniczyć pokarmy bogate w cukry łatwo 
przyswajalne, takie jak: sacharoza, wyroby cukiernicze, słodzone 
napoje, słodycze i niektóre owoce. Cukry proste szybko przenikają do 
krwi i gwałtownie podnoszą poziom glukozy, co wiąże się z koniecz-
nością wydzielenia większej ilości insuliny odpowiedzialnej za obniże-
nie glukozy do właściwego poziomu, to zaś nie sprzyja utracie masy 
ciała. Zwiększone stężenie insuliny ułatwia odkładanie się tłuszczu. 
Niewskazane jest zatem pieczywo z dodatkiem karmelu, miodu, 
cukru, pieczywo półcukiernicze typu chałki, rogale, bułki maślane, 
a także płatki śniadaniowe z dodatkiem cukru.

Błonnik pokarmowy – uczucie sytości bez przejadania się
Błonnik pokarmowy powinien być dostarczany w ilości 20-30 g na 
dzień. Jak wiadomo, błonnik posiada właściwości obniżające gęstość 
energetyczną pożywienia. Im większa jego zawartość w produkcie, 
tym mniejsza gęstość energetyczna. Cechę tę potęguje zdolność 
wiązania wody i powiększania objętości pożywienia. Produkty obfi-
tujące w błonnik wymagają długiego żucia, a więc wydłużają czas 
spożywania posiłków i wzmagają uczucie sytości. Błonnik powoduje 
również rozciąganie ścian żołądka, co jest dodatkowym sygnałem syto-
ści. Znane są dwa rodzaje błonnika: rozpuszczalny i nierozpuszczalny 
w wodzie. W pieczywie dominują frakcje nierozpuszczalne (celuloza 
i lignina), które przyspieszają przesuwanie się pokarmu w przewodzie 
pokarmowym, co zapobiega zaparciom oraz innym chorobom jelit. 
Frakcje rozpuszczalne natomiast (pektyny, gumy, beta-glukany, hemi-
celulozy) obniżają poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi.

Zawartość błonnika w pieczywie zależy od rodzaju i wyciągu mąki 
użytej do produkcji. Pieczywo z mąki z pełnego przemiału ma dużo 
wyższą zawartość błonnika niż pieczywo z mąki oczyszczonej. Ponadto 
pszenica jest o ok. 20% uboższa w błonnik od żyta. Niską zawartość 
błonnika mają m.in. kajzerki, pieczywo tostowe, rogale i nie są one 
wskazane w diecie niskokalorycznej. Produkty bogate w błonnik to: 
chleb żytni razowy, chleb wieloziarnisty, chleb staropolski ziarnisty, 
bułki żytnie. 

Niski indeks glikemiczny  – glukoza na kontrolowanym
Kluczowe znaczenie w odchudzaniu ma indeks glikemiczny. Określa 
on procentowe tempo wzrostu glukozy we krwi po spożyciu danego 

produktu w odniesieniu do czystej glukozy. Skala IG mieści się 
między 0 a 100. Poniżej 55% mają produkty o niskim IG, do 70% 
o średnim IG, zaś powyżej 70% o wysokim indeksie glikemicznym. 
Żywność o wysokim IG powoduje duże wahania stężenia glukozy 
we krwi, natomiast żywność o niskim IG wywołuje mniejszy i dłużej 
utrzymujący się wzrost glukozy. Korzyści z powolnego wchłaniania 
węglowodanów o niskim IG są przydatne w planowaniu nie tylko diet 
odchudzających, ale także diet dla diabetyków, sportowców i osób 
chcących prawidłowo się odżywiać. W odchudzaniu najbardziej 
polecane jest pieczywo i produkty zbożowe o niskim IG. Należą do 
nich: chleb pełnoziarnisty, pumpernikiel, chleb z dodatkiem gryki, 
jęczmienia czy owsa, kasza jęczmienna, makaron z mąki razowej, 
makaron sojowy i ryżowy. W mniejszej ilości można również 
spożywać produkty zbożowe o średnim indeksie glikemicznym  
(55-70), jak chleb z ziarnami, otrębami, chleb żytni, płatki owsiane, 
kasza gryczana, kasza kuskus. 
Na wartość IG żywności wpływa jednak wiele czynników, m.in.: 
rodzaj żywności i stopień przetworzenia, rodzaj błonnika, skrobi 
i cukrów, a także sposób obróbki kulinarnej. 

Pieczywo w menu klienta na diecie 
Ile pieczywa można spożywać, stosując dietę niskoenergetycz-
ną? Ilość ta zależy od wartości energetycznej racji pokarmowej, 

r e k l a m a

Sprzedaż i ekspozycja
informuj klienta

MistrzBranzy.pl 69



którą ustala się indywidualnie. Aby uzyskać optymalne tempo ubytku masy ciała między  
0,5 kg do 1 kg na tydzień, należy ograniczyć wartość energetyczną spożywanych posiłkó-
wo 500-1000 kcal dziennie. 

W zależności od stosowanej diety (1200 kcal, 
1500 kcal i 1800 kcal) ilość pieczywa 
różni się, ale warto zauważyć, że 
w poniższych propozycjach, przy-
gotowanych przez dietetyków, 
pieczywo zawsze występuje. 
Poniższe dane przedstawiają 
dzienną rację żywnościową 
dostarczającą konieczną ilość 
pożytecznej energii:

 Dieta 1200 kcal – 2 kromki 
chleba żytniego pełnoziarniste-
go (po 40 g), 2 łyżki płatków 
owsianych (30 g) i 3 łyżki maka-
ronu (30 g). Ilość tę najlepiej 
rozplanować na 4 posiłki.

 Dieta 1500 kcal – 3 kromki chleba 
razowego, 3 łyżki kaszy gryczanej (30 
g), 4 kromki chleba chrupkiego (rozło-
żone na 5 posiłków). 

Nawet w diecie odchudzającej obowiązuje piramida żywieniowa, w której podstawą są 
produkty zbożowe, a najbardziej pożądane jest pieczywo o niskim indeksie glikemicznym 

  Dieta 1800 kcal – 4 kromki pieczywa 
razowego, 3 łyżki ryżu lub kaszy (30 
g), 4 łyżki mąki razowej (rozłożone na  
6 posiłków).

Pieczywo przeznaczone dla osób na 
diecie odchudzającej powinno się 
charakteryzować: wysoką zawartością 
błonnika pokarmowego, niskim pozio-
mem IG, dużym udziałem mąki razowej, 
dodatkiem otrąb, pełnych ziaren i nasion 
roślin niezbożowych.

Kaloryczność pieczywa
Pieczywo  zawiera ok.  260  kcal/100 g  
i należy do produktów o średniej gęsto-
ści energetycznej. Najniższą wartość 
kaloryczną ma pieczywo razowe, 
ponieważ charakteryzuje się wysoką 
zawartością błonnika i dużą zawartością 
wody. Najniższą kaloryczność spośród 
zbóż ma ziarno żyta ze względu na dużą 
zawartość  błonnika pokarmowego. 

Pieczywo chrupkie
Ten rodzaj chleba dość często pojawia 
się w dietach niskokalorycznych. Panuje 
błędne przekonanie, że dostarcza ono 
mniej kalorii. Nie jest to jednak prawda. 
100 g  tradycyjnego chleba chrupkiego 
zawiera ok. 350  kcal, czyli więcej niż trady-
cyjny chleb. Wyższa kaloryczność jest 
spowodowana mniejszym udziałem wody  
i większym zagęszczeniem składników 
odżywczych. Dla porównania: zawartość 
wody w pieczywie chrupkim wynosi 
tylko 8 g, podczas gdy w zwykłym chle-
bie -  34 g. Są również gatunki pieczywa 
chrupkiego o zmniejszonej kaloryczno-

ści. Warto zatem decydując się na 
ten chleb sprawdzać wartość energe-

tyczną na opakowaniu. Kromki pieczy-
wa chrupkiego są lekkie, przez co ich 

Indeksy glikemiczne wybranych produktów 
(Tatoń i wsp.)

Bagietka 72

Bagietka z ciasta francuskiego 95

Chleb bezglutenowy 90

Chleb biały pszenny 70

Chleb biały z masłem 59

Chleb jęczmienny gruboziarnisty 
(70% ziarna) 34

Chleb z mąki jęczmiennej 67

Chleb z otrąb owsianych 47

Chleb pełnoziarnisty żytni 58

Chleb pełnoziarnisty z masłem 
orzechowym 59

Chleb żytni 65
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kaloryczność jest niewielka (19-50 kcal). 
Jednak po spożyciu pieczywa chrupkiego 
trudniej osiągnąć uczucie sytości, przez 
co łatwo o zjadanie zbyt dużych ilości.  
Decydując się na pieczywo chrupkie, 
najlepiej wybierać to produkowane 
z mąki z pełnego przemiału, wzbogaco-
ne ziarnami słonecznika czy siemienia 
lnianego.

Pieczywo niskokaloryczne
Z myślą o konsumentach skrupulatnie 
liczących kalorie w diecie powstał chleb 
o obniżonej kaloryczności. Przykładem 
takiego produktu jest chleb żytni pełno-
ziarnisty light. Jego wartość energetycz-
na  wynosi ok. 168 kcal, podczas gdy 
tradycyjny chleb żytni pełnoziarnisty 
zawiera 225 kcal. Wyróżnia go również 
mniejszy udział węglowodanów i wysoka 
zawartość błonnika. Jest to typ pieczy-
wa specjalnego, do którego dodaje się 
w czasie produkcji otręby, płatki zbożowe 
oraz nasiona roślin niezbożowych, np.:  
jęczmień, owies, grykę, kukurydzę.
Obniżenie kaloryczności chleba można 
osiągnąć dwoma sposobami: poprzez 
podwyższenie zawartości wody lub 
częściowe zastąpienie mąki substancja-
mi zawierającymi związki niskoprzyswa-
jalne (np. otręby).

Chleb IG
Jest to chleb o niskim indeksie glike-
micznym. Wartość IG wynosi zaledwie 
54, co wyróżnia go spośród innych 
gatunków chleba. Zawiera w swoim 
składzie mąkę pszenną i żytnią, nasio-
na słonecznika i dyni, siemię lniane, 

płatki owsiane, otręby pszenne oraz 
gluten pszenny. Dzięki niskiemu IG 
pieczywo to zaspokaja głód na dłużej. 
Spożywanie produktów o niskim indek-
sie glikemicznym powoduje powolny  
i niewielki wzrost poziomu cukru i co za 
tym idzie, niewielki wyrzut insuliny. Dzięki  
niskiemu IG chleb ten może znaleźć się 
w diecie osób odchudzających się, a także 
diabetyków, sportowców i wszystkich 
dbających o profilaktykę cukrzycy typu 2  
i chorób układu krążenia. Wartość ener-
getyczna chleba IG wynosi 288 kcal/100 
g i zawiera 5,3 g błonnika.

* * *

Chleb żytni razowy, chleb wieloziarni-
sty, bułki żytnie, pumpernikiel, chleb 
z dodatkiem gryki, jęczmienia czy owsa 
– to pieczywo najczęściej wymieniane 
w menu niskokalorycznym. Na długo 
zapewnia sytość, dzięki czemu niweluje 
nieprzyjemne uczucie głodu typowe 
dla diet ubogich w energię. Poza tym 
to dobre źródło białka roślinnego, 
witamin (zwłaszcza z grupy B), skład-
ników mineralnych, takich jak: magnez, 
żelazo, miedź, cynk, a także przeciwu-
tleniaczy. 

Zalecane w diecie niskokalorycznej 
gatunki pieczywa są oczywiście tak 
samo pożądane w zdrowym, racjonal-
nym żywieniu jako element dietoprofi-
laktyki.  Podobne zalecenia co do wyboru 
pieczywa w diecie dotyczą diabetyków, 
osób z podwyższonym cholesterolem, 
chorobą wieńcową, a także cierpiących 
na zaparcia i niektóre choroby jelit.   

   Od 12 grudnia 2016 r. wszystkie 
środki spożywcze będą musiały być 
znakowane wartością odżywczą, 
zgodnie z Rozporządzeniem Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1169/2011. Obecnie producenci 
mogą znakować artykuły

spożywcze wartością odżywczą zgodnie 
z aktualnymi wymaganiami, czyli rozpo-
rządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
znakowania żywności wartością odżyw-
czą lub według zasad nowego rozporzą-
dzenia.
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Aluminiowe 
blachy wypiekowe

Norma europejska EN 573-3 
wymienia ponad 30 różnych 
gatunków aluminium. Różnią 

się one właściwościami, które wynikają ze 
składu chemicznego stopu oraz metody 
wytwarzania w hucie. Innych parametrów 
oczekuje się od aluminium stosowanego 
np. w budownictwie czy lotnictwie, 
a innych od aluminium używanego w prze-
myśle piekarniczym czy cukierniczym.
Blachy wypiekowe poddawane są wielo-
krotnemu procesowi nagrzewania i studze-
nia. Temperatury osiągane w piecach 
wypiekowych są wysokie. Ponadto 
blacha w trakcie wypieku jest obciążona 
ciastem i formami. Żeby była trwała 
i wytrzymała, powinna być wykonana 
z odpowiedniego aluminium.

Trwała i wytrzymała
Do wytwarzania blach wypiekowych dla 
przemysłu piekarniczego i cukierniczego 
używa się najczęściej aluminium z dwóch 
grup:

stopy magnezowe Al-Mg, 
 np. 5754, 5052;

stopy miedziane Al-Cu, np. 3003.

Coraz częściej w Europie Zachodniej 
stosowane są blachy produkowane 
z aluminium Al-Cu. Dlaczego? O zdanie 
zapytaliśmy Roberta Górkę z firmy 
MAGOREX, polskiego producenta blach 
wypiekowych z blisko 20-letnim doświad-

Na rynku oferowane są blachy wypiekowe wykonane z różnych rodzajów stopów aluminium. Czym się 
różnią i jakie to ma znaczenie dla piekarzy i cukierników?

czeniem. Warto dodać, że Magorex 
rocznie produkuje dziesiątki tysięcy blach 
wypiekowych na rynek Polski, Niemiec, 
Holandii, Danii, Francji i innych krajów. 
Często są to blachy wykonane na zamó-
wienie, według własnej specyfikacji klien-
ta, która obejmuje nie tylko kształt blachy 
wypiekowej, ale także materiał. Dzięki 
temu polski producent ma porównanie 
branży piekarsko-cukierniczej na tle całej 
Europy. 

– Obserwujemy duże zapotrzebowanie 
na blachy z aluminium w gatunku 3003. 
Są one częściej wybierane przez piekarzy 
i cukierników z Europy Zachodniej niż w 
Polsce. Może to być spowodowane tym, 
że tam przedsiębiorcy dużo dokładniej 
obliczają koszty wypieku. Może też mają 
większe doświadczenie i przekonanie, że 
warto stosować nowe technologie – tłuma-
czy Robert Górka, prezes firmy Magorex.  
– Jeżeli chodzi o generalne właściwości 
mechaniczne i użytkowe stopów magne-
zowych Al-Mg oraz miedzianych Al-Cu, to 
niektóre parametry aluminium Al-Mg ma 
wyższe. Natomiast te parametry, które są 
istotne w przypadku produktów piekar-
niczych, aluminium Al-Cu ma znacznie 
lepsze. Głównie chodzi o żywotność blach 
wypiekowych. 

Na linii walcownia – producent 
blach – piekarz/cukiernia
Aby wyprodukować blachy piekarnicze 
o właściwościach, które umożliwiają 
zachowanie ich pierwotnych cech mecha-
nicznych przez długi czas, potrzebna jest 

współpraca na skalę międzynarodową. 
Magorex wykorzystuje głównie blachy 
pochodzące z walcowni światowe-
go potentata w produkcji aluminium 
– norweskiego koncernu Hydro. Dzięki 
temu polska firma ma dostęp do najnow-
szych osiągnięć technologii światowych 
w zakresie wytwarzania i obróbki mate-
riałów z aluminium i może wykorzystywać 
doświadczenie i wiedzę z innych krajów 
na gruncie polskim.

Sam materiał to jednak nie wszystko. 
Trzeba jeszcze umiejętnie połączyć 
właściwości materiału z konstrukcją 
konkretnej blachy wypiekowej. – Piekarz 
czy cukiernik musi mieć świadomość, że 
produkty dedykowane wymagają często 
odpowiedniego traktowania w piekarni. 
A z tym w Polsce bywa różnie. Jednak 
niektórzy nasi polscy klienci potrafią 
tak określić swoje wymagania, procesy 
i procedury, że osiągają kilkudziesięcio-
procentowe (!) oszczędności na czasie lub 
energii podczas pieczenia. A to przekłada 
się na koszty stałe i w efekcie na kondycję 
ich firm - dodał Robert Górka.

Aby osiągnąć produkt możliwie „idealny”, 
konieczna jest współpraca pomiędzy 
hutą/walcownią dostarczającą surowców, 
firmą produkującą blachy wypiekowe 
a piekarzami i cukiernikami, czyli końco-
wymi użytkownikami. 

Warto sięgać po nowości, warto jednak 
przede wszystkim wiedzieć, jakie korzyści 
wynikają z ich wdrażania.

artykuł promocyjny
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Według regulaminu w Mistrzo-
stwach Świata Młodych Cukier-
ników można wystąpić tylko raz, 

dlatego Ola i Mariusz nie poprawią swoich 
wyników, ale wcale nie uważają ten czas 
za stracony. – Nie żałuję tego występu. 
Mimo że wynik nie jest szczytem moich 
możliwości, to zdobyłam cenne doświad-
czenie – powiedziała Ola Sowa, 24-letnia 
bydgoszczanka. – Po pierwszym dniu 
byłam załamana, wiedziałam, że ekspo-
nat artystyczny nie będzie zrobiony, jak 

należy. Miałam powody do zadowolenia 
z tortu i deseru, co zresztą potwierdziła 
wysoka punktacja sędziów – wspominała 
Ola. Mariusz Górecki z pokorą przyjął 11. 
pozycję w klasyfikacji, choć w rozmowie 
najwyraźniej nie dawało mu spokoju, że 
wynik mógł być lepszy, gdyby nie pewne 
niespodzianki. Jemu nie udało się ukończyć 
baletnicy z karmelu. – Gdybym nie był tak 
skrupulatny, pewnie karmelowa postać 
byłaby kompletna – dodaje najmłodszy 
uczestnik mistrzostw w Brazylii. 

Co do niespodzianek – trochę ich 
było. Pierwszy dzień zawodów ruszył 
z opóźnieniem – zawodnicy zaczęli o 
10.00, skończyli o 18.00, a kolejny dzień 
konkursu startował o 8.00. Niemałym 
zaskoczeniem był fakt, że podczas zawo-
dów jedną lodówkę szokową czy jeden 
frezer trzeba było współdzielić z pozo-
stałymi uczestnikami. Na miejscu wszy-
scy się dowiedzieli, że muszą od podstaw 
przygotować surowce, czyli temperować 
czekoladę (bez temperówki) czy wybar-

Dopiero po 8 latach* polska reprezentacja pojawiła się w Mistrzostwach Świata Młodych Cukierników. Wynik nie 
był szczytem marzeń ani Oli Sowy, ani Mariusza Góreckiego – raptem 10. i  11. miejsce na 14 zawodników. Druga 
taka szansa dla nich już się nie powtórzy. Mogą jednak przekazać doświadczenie kolejnym młodym zawodnikom.

Biało-czerwoni w Brazylii
Mistrzostwa Świata Młodych cukierników 12-16 listopada 2012, sao Paulo

1. miejsce: Mirina Ueno, Japonia (270 pkt);
2. miejsce (ex aequo): Daniela Schmid, Szwajcaria 
    oraz Martin Hochleitner, Niemcy (251 pkt);
3. miejsce: Stefanie Bengelmann, Niemcy (244 pkt)

Czy porażkę można przekuć w sukces? 

*występ Daniela Staronia w 2004 r.

Podium Mistrzostw Świata Młodych Cukierników

     (od lewej) Przemysław Kuczora, 
Aleksandra Sowa, Mariusz Górecki, 
Mariusz Buritta (z przodu), Paweł 
Małecki, Michał Doroszkiewicz, Paweł 
Mieszała, Dorota Kaczmarek
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wić karmel. W efekcie młodzi zawodnicy 
nie tylko musieli pokazać swój kunszt od 
podstaw, ścigać się z czasem, to jeszcze 
wykazać się pracą zespołową w zawodach 
indywidualnych. 

Czy porażkę można przekuć w sukces? 
Jak najbardziej, tylko trzeba kuć żelazo 
póki gorące i wykorzystać doświadczenie 
Oli i Mariusza do przygotowania kolejnych 

urodziny (Wszystkiego najlepszego, Panie 
Mariuszu!). Ola z Pawłem Małeckim i Mariu-
szem Burittą wróciła do rodzinnej Cukierni 
Sowa w Bydgoszczy. 

Naszych młodych, doświadczonych cukier-
ników zobaczymy wkrótce, w lutym 2013 r.,  
podczas mistrzostw na Expo Sweet, gdzie 
pojawią się w roli jurorów.   

Piece i urządzenia piekarnicze

Wszystkim Klientom, Partnerom składamy 
życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz Pomyślności 
i Sukcesów w Nowym Roku.

Pro Ascobloc Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 22 

56-500 Syców
 www.debag.pl

W W międzynarodowym jury Polskę reprezentował Leszek Truskolawski – prezes 
Stowarzyszenia Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy RP, właściciel cukierni 
„U Lecha” w Łapach. Polski juror nie oceniał pracy naszych zawodników.

14-15 listopada br. zawodnicy musieli przygotować:  
- eksponat dekoracyjny (rzeźba z dowolnego cukierniczego materiału plastycznego, 
np. karmel lub czekolada),  
- 2 torty typu entrement (okrągły o średnicy 20 cm),  
- 2 torty lodowe,  
- 5 rodzajów pralin po 2 sztuki każdej,  
- 8  figurek marcepanowych (2 x4 kształty) oraz 8 identycznych deserów - konku-
rencja typu black box (każdy z zawodników na dzień przed startem wylosował 6 
składników przygotowywanego deseru).

zawodników. Najbliższe Mistrzostwa 
Świata Młodych Cukierników odbędą 
się w Tajwanie w 2014 r.

Nasi zawodnicy wrócili do swoich 
obowiązków. Mariusz nadrabia zale-
głości w nauce z dwóch miesięcy, 
kiedy trenował pod okiem Michała 
Doroszkiewicza i Pawła Mieszały.  
1 grudnia obchodził swoje 18. 

r e k l a m a

     Taniec zdominował prace przygotowane przez 
Mariusza Góreckiego

     Kwiaty i kobieta - temat przewodni prac Aleksandry Sowy
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22 listopada br. odbyły się 
warsztaty z techniki i technologii 
produkcji wyrobów na bazie ciast 

piernikowych, prowadzone przez techno-
loga Daniela Waliszewskiego (Eco Trade). 
Uczniowie podzieleni na dwuosobowe 
zespoły przygotowywali domki piernikowe. 
29 listopada te same drużyny musiały 
wykazać się pomysłowością, pracowitością 
i dbałością o warsztat pracy, tworząc włas-
ną, małą piernikową architekturę. Surowce 
dostarczyły firmy: Eco Trade oraz Savpol.

Do konkursu przystąpiło 7 zespołów ze 
szkół zawodowych z Żor, Rybnika 
i Jastrzębia Zdroju, w składzie:
Wioleta Skupień - Maria Firla,
Beata Sztwiorok - Aneta Nowak
Michał Różański - Krzysztof Malek
Łukasz Kołodziejczyk - Krzysztof Ulbrych
Angelika Rauer - Agnieszka Krawczyk
Klaudia Szweda - Aleksandra Małolepszy
Mateusz Puzyno - Klaudia Kolano.

W finale jurorzy – technolog Daniel Wali-
szewski z firmy Eco Trade oraz Tomasz 
Kostka z firmy Ai Solution (producent 
Receptora) – podkreślali wyrównany wyso-
ki poziom między uczestnikami, dlatego 
z trudem przyszło im wyróżnić jedną 
pracę. Wybór padł na piernikową kopalnię 
Łukasza Kołodziejczyka i Krzysztofa Ulbry-
cha z Ochotniczego Hufca Pracy z Rybnika. 

Drugie wyróżnienie trafi-
ło do zespołu Mateusza 
Puzyno i Klaudii Kolano 
za kapliczkę przy cmen-
tarzu.
Tradycyjnie wszyscy 
uczestnicy szkolenia 
otrzymali certyfikaty 
potwierdzajce uzyskanie 
kwalifikacji z produkcji 
wyrobów na bazie ciast 
piernikowych.

Precyzyjnie odwzorowana piernikowa kopalnia węgla z szybem, podświetlana kapliczka usytuowana obok 
cmentarza, zamki z piernika czy zdobione pierniczki pojawiły się podczas finału Wielkiego Pierniczenia. 
Gdzie? Oczywiście w Małej Akademii Mistrzostwa Zawodowego, która od tego roku szkolnego działa w ZS 
nr 9 w Jastrzębiu Zdroju.

Wielkie Pierniczenie w MAMZ

     Przycmentarna kapliczka – pomysł i wyko-
nanie Mateusza Puzyno i Klaudii Kolano

MAMZ ma dwa latka
Po rozdaniu certyfikatów i nagród 
odbyła się jeszcze jedna mała, niepla-
nowana uroczystość. Otóż Katarzyna 
Piełka, wychowawca z OHP Rybnik, 
wspólnie ze swoimi podopiecznymi 
podziękowała Szymonowi Konkolowi 
za stworzenie i rozwijanie inicjatywy 
MAMZ. – Dzięki współpracy z Małą 
Akademią Mistrzostwa Zawodowego 
nasi uczestnicy zyskują możliwość 
doskonalenia swoich umiejętności 
i rozwijania pasji. Dziękujemy za JUŻ, 
prosimy o JESZCZE – mówiła pani 
Katarzyna. Ponieważ MAMZ obchodzi 
w tym roku 2. urodziny, wychowanko-
wie OHP w Rybniku przygotowali tort, 
który wręczono Szymonowi Konkolowi.
MAMZ, wszystkiego najlepszego!

     Praca Krzysztofa Ulbrycha i Łukasza 
Kołodziejczyka (OHP Rybnik)

     Uczestnicy szkolenia „Wielkie Pierniczenie” 
fot. AnnA KAniA
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KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE
PIEKARNI, CUKIERNI i GASTRONOMII

www.masz.gliwice.pl 
  tel. 32 335 61 27          tel./faks 32 234 24 47
masz@masz.gliwice.pl	 	 	 	 																		sklep@masz.gliwice.pl

www.sklep.masz.gliwice.pl
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Specjalnie dla czytelników na pierwsze zakupyrabat 8%
 kod rabatowy
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Sensobus bada smaki i opinie o pieczywie
Sensobus, jedyne w Europie mobilne laboratorium 
sensoryczne wykorzystywane w branży piekarniczo-
cukierniczej, w ciągu 7 dni odwiedziło aż 1752 
konsumentów Krakowa, Krynicy Zdroju, Tuchowa 
i Kędzierzyna-Koźla!  Badanie, oprócz analizy 
preferencji smakowych, objęło także zagadnie-

nia związane z konsumpcją pieczywa. W tym dwupoziomowym pojeździe, który swoimi 
rozmiarami przekracza wielkość standardowego TIR-a, przy 6 stanowiskach komputerowych 
respondenci ocenili wyroby piekarnicze. Badania przeprowadzono we współpracy z Piekarnią 
Bobowska z Bobowej, Awiteks z Krakowa oraz Kristof z Kędzierzyna Koźla.

W przeprowadzonej ankiecie „Czy 
pieczywo jest zdrowe?” aż 93% 
respondentów przyznało, że codziennie 
spożywa pieczywo. [Wyniki badań na 
próbie N=1476 (mieszkańcy Krakowa, 
Krynicy Zdrój, Tuchowa i Kędzierzyna-
Koźla)]. Aż 87% badanych uważało, 
że pieczywo jest zdrowe. Konsumenci 
zostali również poproszeni o ocenę 
własnego poziomu wiedzy o pieczywie. 66% respondentów zadeklarowało, że byłoby 
zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat jakości pieczywa. [Wyniki badań na próbie 
N=1752 (mieszkańcy Krakowa, Bobowa, Tuchowa i Kędzierzyna-Koźla)].

Dekoracje w stylu 
Małgorzaty Weber

Dobra wiadomość dla wszystkich 
pasjonatów dekorowania tortów 
w stylu angielskim oraz kunsztu 
Małgorzaty Weber. Znana mistrzyni 
cukiernictwa i specjalistka od 
karmelu wydała nową książkę 
-  „Od pomysłu do realizacji”.

Małgorzata 
Weber od 
kilku lat 
prowadzi 
szkolenia 
dla cukier-
ników 
w Polsce 
i za granicą 
oraz 

publikuje swoje artykuły na łamach 
branżowych czasopism cukier-
niczych. Do tego doszły jeszcze 
publikacje książkowe. „Od pomysłu 
do realizacji” to druga pozycja 
wydawnicza, a zarazem zbiór 
artykułów poświęconych dekoro-
waniu tortów w stylu angielskim, 
które pojawiły się w czasopiśmie 
„Przegląd Piekarski i Cukierniczy” 
od 2006 r. W książce zaprezen-
towano nie tylko pomysły na 
dekoracje i aranżacje wyjątkowych 
tortów, ale także podstawowe 
sposoby modelowania i realizacji 
„krok po kroku” figurek i kwiatów 
z mas cukrowych. Polecamy!

13 listopada br. Cukiernia Sowa otworzyła swój pierwszy lokal w Katowicach, w pasażu 
handlowym zmodernizowanego Dworca PKP. Na klientów czekały liczne atrakcje, łakocie i... 
prawdziwa sowa.

Prawdziwa sowa, pod opieką sokolnika z Leśnego 
Parku Niespodzianek w Ustroniu, pojawiła się w Cukier-
ni 3 razy: na otwarciu lokalu 13 listopada, a także 
17 oraz 24 listopada. Natomiast atrakcyjne 15-proc. 
rabaty na cały asortyment cukierni obowiązywały 
przez cały listopad. Rabaty przewidziano dla każdego, 
kto przyszedł do bydgoskiej cukierni w Katowicach 
z ulotką, którą można było znaleźć na Facebooku.

Jest z czego wybierać, bo oferta – jak zapewnia 
kierowniczka lokalu Monika Hrabia – jest bardzo 
szeroka. – To przede wszystkim: ciasta, pączki, lody, 
torty i ręcznie robione praliny. Tylko takie praliny 
z bardzo krótką datą przydatności (maksymalnie 
2 tygodnie) są uważane na świecie za prawdziwie 
wykwintne i budzą emocje smakoszy. Czekolada 
do ich produkcji została stworzona w laboratorium 
czekoladowym pod Paryżem według własnego pomysłu specjalistów z Cukierni Sowa. Jest 
niepowtarzalna i zastrzeżona – zdradza Monika Hrabia.

Pierwsza Sowa w Katowicach
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Wykres Czy 
pieczywo 

jest zdrowe?
Wyniki badań na 

próbie N=1752 
(mieszkańcy 

Krakowa, Krynicy 
Zdrój, Tuchowa 
i Kędzierzyna-

Koźla)

87%

Tak      Nie      Nie wiem

8% 5%

fot. Puratos
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W dniach 22-24 maja 2013 r. w nowym 
Centrum Wystawienniczo-Kongreso-
wym AmberExpo w Gdańsku odbędzie 
się największe w północnej Polsce 
wydarzenie targowe dedykowane 
branży spożywczej, gastronomicznej 
i hotelarskiej. W ramach zintegrowa-
nego projektu branżowego zaprezen-
towane zostaną cztery specjalistyczne 

ekspozycje: 17. Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Gastronomii, Hoteli i Sklepów 
GASTROEXPO, 15. Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa 
BALTPIEK, 12. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych 
POLFISH oraz 16. Targi Mleczarstwa MLECZNA REWIA.  

Zintegrowany projekt branżowy odbędzie się pod hasłem „Zdrowo! czyli jak?” 
Formuła imprezy zostanie poszerzona o wspólny program targów, zainauguro-
wany debatą „Zdrowo! czyli jak? - Tajniki zdrowego biznesu”.  Po raz pierwszy 
w zakresie tematycznym targów znajdą się usługi oraz produkty związane ze 
zdrowym odżywianiem i dietetyką. Tradycyjnie program obejmie liczne spotkania 
dla branży, szkolenia, profesjonalne seminaria, a także konsultacje i porady dla 
odbiorców indywidualnych, realizowane z udziałem branżowych ekspertów oraz 
przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W programie m.in.: 
 Konferencja „Jak wypiekać, aby sprzedać więcej pieczywa?”
 Konferencja „Identyfikowalność i znakowanie produktów rybnych”
 Konferencja „Wartość odżywcza ryb” 
 Seminaria dla dietetyków i profesjonalistów z zakresu technologii żywienia 
 Pokazy kulinarne w wykonaniu Drużyny Olimpijskiej Stowarzyszenia 

   Kucharzy Polskich 
 Pokazy wypieków piekarzy irlandzkich, słowackich i węgierskich
 II Ogólnopolska Sztafeta Kulinarna Młodych Kucharzy
 III Konkurs Kuźnia Słodkich Talentów
 Strefa dietetyków – porady dla klientów indywidualnych

Zdrowo! czyli jak? Baltpiek 2013

eWięcej informacji i zdjęć na 
www.MistrzBranzy.pl

Partnerstwo powyższych projektów, zintegrowa-
nych tematycznie i terminowo stworzy optymalne 
warunki prezentacji oferty oraz dodatkowe 
możliwości nawiązywania kontaktów i pozyskiwania 
partnerów handlowych. 

Najlepsze produkty prezentowane na targach 
zostaną nagrodzone Medalami Mercurius Gedan-
esis oraz Nagrodą Specjalną - Pucharem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Targi odwiedzą: właściciele, menadżerowie, ajenci 
restauracji, kawiarni, barów, pizzerii, stołówek, 
jadłodajni, firm cateringowych, zajazdów, moteli, 
hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, 
piekarni, cukierni, lodziarni, smażalni ryb, sklepów 
spożywczych, rybnych i nabiałowych, hurtowni 
spożywczych i nabiałowych oraz szefowie kuchni, 
dietetycy, a także dyrektorzy zarządzający, 
przedstawiciele ds. zakupów sieci supermarketów 
i dyskontów. 

Serdecznie zapraszamy na targi do AmberExpo!
www.gastroexpo.pl
www.polfishtargi.pl
www.mlecznarewia.pl
www.baltpiek.pl

r e k l a m a

Rewolucyjna technika mRoźnicza dla piekaRnictwa
Mroźnia wózkowa firmy COOLANT Freezing 
z innowacyjnym, energetycznie zoptymali-
zowanym systemem mrożenia produktów 

w niskich temperaturach (do -70°C) bez 
konieczności stosowania gazów ciekłych.

Zużycie tylko 0,75 kW energii elektrycznej 
na 1 kW energii chłodniczej przy tempera-

turze powietrza w mroźni -32°C

Oferujemy systemy spiralne, liniowe 
i wózkowe.

Specjalizujemy się w mrożeniu pączków i 
pieczywa.

Wyłączne Przedstawicielstwo 
w Polsce  

Konrad Grudziński
Ul. Kapelanka 10/36
30-347 Kraków
Tel./Fax: +48 12 263 00 64
E-Mail: coolant@op.pl
Kom.: +48 502 745 045

Mroźnia wózkowa z podwójnym 
systemem parowników

Parownik z podwójnymi lamelkami 
24/12mm
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    (od lewej): dr inż. Ewa Sicińska (SGGW), Piotr 
Doligalski (Polski Związek Producentów Roślin Zbożo-
wych), Lucjan Zwolak (Agencja Rynku Rolnego), Anita 
Szczykutowicz (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi) oraz Marek Gąsiorowski (Slow Food)

Statystyczny Polak w 2011 r. zjadł ok. 54 kg 
pieczywa. To o 4% mniej niż w 2010 r. i aż o 43 
kg mniej niż 20 lat temu. Spadek spożycia chle-
ba nie jest związany całkowicie ze spadkiem 
spożycia produktów zbożowych. – W Polsce 
następuje zmiana struktury spożycia. Chleb 
zastępowany jest przez inne produkty zbożo-
we  – zauważył p.o. prezesa Agencji Rynku 
Rolnego Lucjan Zwolak podczas konferencji 
prasowej „Smaczne i zdrowe – nasze produkty 
zbożowe”, która odbyła się 13 listopada. 

Produkcja wyrobów zbożowych w naszym 
kraju nie przekracza 4%, podczas gdy w Niem-
czech stanowi ona ok. 20% ogólnej produkcji, 
w Szwecji i Norwegii – 15%. Stąd potrzeba 
promocji na szeroką skalę, a przede wszystkim 
funkcjonowania systemów jakości żywno-
ści. Konsumenci zwracają uwagę na jakość 
żywności i jej pochodzenie, co tym samym 
tworzy popyt na rozpoznawalne i uznane znaki 
o gwarantowanej jakości produktów spożyw-
czych. 

Promocja 
Lucjan Zwolak wspomniał o Branżowym 
Programie Promocji Branży Polskich Specjalno-
ści Żywnościowych (na lata 2012-2015), który 
realizuje ARR. Jest to program przygotowany 
w ramach projektu systemowego „Promocja 
polskiej gospodarki na rynkach międzynarodo-
wych”. Celem działań jest wykreowanie nowych, 
silnych polskich marek, które będą rozpozna-
walne na świecie i kojarzone z Polską, czemu 
ma służyć kompleksowa i usystematyzowana 
promocja produktów polskich przedsiębiorców 

Jak poprawić spożycie produktów zbożowych
za granicą. Działania promocyjne są przezna-
czone dla przedsiębiorców, którzy prowadzą 
działalność w sektorach: przetwórstwa oraz 
produkcji (m.in. produktów przemiału zbóż, 
pieczywa, wyrobów ciastkarskich i ciastek, 
czekolady i wyrobów cukierniczych). Rynkami 
docelowymi są: Rosja, Niemcy, Chiny, Francja, 
Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Z kolei Polski Związek Producentów Roślin 
Zbożowych (PZPRZ) od 2010 r. prowadzi 
liczne kampanie edukujące konsumentów 
i promocję spożycia produktów zbożowych 
z mąki z pełnego przemiału. Działania finan-
sowane są z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż 
i Przetworów Zbożowych i opierają się na 
spotkaniach z konsumentami m.in. podczas 
targów spożywczych i dożynek. Organizowane 
są także specjalne szkolenia dla piekarzy.
Dyrektor departamentu promocji i komunikacji 

dziennie, w porównaniu do osób, które wcale 
tych produktów nie jedzą bądź jedzą je, ale 
w niewielkim stopniu, ryzyko zachorowania 
na choroby sercowo--naczyniowe obniżyło się 
o 21%, cukrzycy II stopnia o 6%, obserwowa-
no też mniejszy przyrost masy ciała.

Spożywanie posiłków to nie tylko zaspoko-
jenie głodu, ale przede wszystkim możliwość 
spotkania z bliskimi, wspólnego biesiadowania 
i delektowania się smakiem. – Produktem, który 
pierwszy przychodzi na myśl, gdy mówimy 
o produktach zbożowych, jest „chleb”. Dopiero 
po nim przypominamy sobie pozostałe rodzaje 
pieczywa. Chleb jest od wieków podstawą 
pożywienia i symbolem dobrobytu – powiedział 
Marek Gąsiorowski ze Slow Food Polska. Dodał 
jednocześnie, że konsumenci powinni oceniać 
jakość pieczywa i produktów zbożowych, kieru-
jąc się trzema zasadami Slow Food: – good 
– czyli świeża i smaczna sezonowa dieta, clean 
– produkcja żywności nieszkodząca środowi-
sku, dobrostanowi zwierząt i naszemu zdro-
wiu, fair – etyczne podejście do konsumenta, 
pracownika i konkurenta.

Konferencja Polskiego Związku Producentów 
Roślin Zbożowych to już 3. spotkanie z cyklu, 
finansowane ze środków Funduszu Promocji 
Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Odbyła 
się 13 listopada. Patronem medialnym spotka-
nia była redakcja „Nowej Wsi Europejskiej”.

Chleb pełnoziarnisty dostarczyła Spółdzielnia 
Piekarsko-Ciastkarska, a grójeckie jabłka 
bracia Maliccy z firmy Benfix. Pokaz mąki 
różnego rodzaju goście konferencji mogli 
obejrzeć dzięki Młynom Szczepanki. 

     Wiesław Kuropatwa (z lewej) prezentował najlepsze 
mąki z Młynów Szczepanki, w tym mąkę żytnią

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anita 
Szczykutowicz dodała, że w Polsce powstaje 
coraz więcej lokalnych inicjatyw mających na 
celu promocję polskiej tradycyjnej żywności. 
Dużym zainteresowaniem cieszy się resortowy 
program Poznaj Dobrą Żywność, a znak PDŻ 
jest rozpoznawalny przez 25% polskiego 
społeczeństwa.

Jeść zdrowo
Podczas konferencji dr inż. Ewa Sicińska 
z Katedry Żywienia Człowieka SGGW prze-
konywała, że chleb oraz inne produkty 
pełnoziarniste zapobiegają wielu chorobom, 
np. serca, niedokrwieniu, cukrzycy II stopnia, 
otyłości czy niektórym nowotworom. Badania 
potwierdzają, że u osób spożywających od 
3 do 5 porcji produktów pełnoziarnistych 

      Lucjan Zwolak i Waldemar Broś częstowali 
chlebem pełnoziarnistym z masłem, twarożkiem i 
dżemem z babcinej spiżarni
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NadzieNie pączkowe 
z płatkami róży

Idealne na tłusty czwartek nadzienie o intensywnym niepowtarzal-
nym smaku płatków róży. Dzięki odpowiedniej konsystencji nadaje 

się  do dozowania zarówno ręcznego, jak i automatycznego. Polecane do 
pączków, kulek serowych i innego domowego pieczywa cukierniczego.

aLUmiNiowe tace
do ekSpozycJi praLiN
Złote lub srebrne aluminiowe tace do ekspozycji pralin. 
Dostępne są w dwóch wymiarach: 
275 mm x 135 mm
275 mm x 175 mm.

primabaLeriNa wśród margaryN
PRIMA to najwyższej klasy 
margaryny, odpowiadające 

światowym trendom, bez tłuszczów 
utwardzonych, ze śladową zawar-
tością izomerów trans – poniżej 
1%, o właściwościach użytkowych 
porównywalnych z tradycyjnymi 
margarynami. Margaryny PRIMA 
nie zawierają alergenów, konser-
wantów oraz substancji genetycznie 
modyfikowanych. Tego typu 
produkty są postrzegane przez 
konsumentów jako zdrowsze i wpisują się w trend tzw. zdrowej 
żywności.

PRIMA CUKIERNICZA MARGARYNA 80% jest przeznaczo-
na do wypieku szerokiej gamy ciast oraz sporządzania kremów 
i mas cukierniczych. Produkt został wzbogacony o ważny 
żywieniowo składnik – beta karoten (prowitamina A), który 
nadaje margarynie wyjątkową barwę. Blok 10 kg.

Margaryna:
 charakteryzuje się doskonałymi właściwościami 

napowietrzania – tablerowania,
 nadaje właściwą strukturę gotowym wyrobom cukierniczym,
 zapewnia wyjątkowe właściwości smakowo-zapachowe.

 MAGOREX
ul. Pienińska 11
68-200 Zary 
tel. 68 456 68 50
www.praliny.magorex.pl
sklep@magorex.pl

PROSPONA Sp. z o.o.
ul. Węgierska 11

33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 69 05
fax 18 444 28 02

biuro@prospona.com.pl
www.prospona.com.pl

przyJazNe SmażeNie – SoLFryt
Frytura płynna SOLFRYT jest 
kompozycją odpowiednio dobra-

nych olejów roślinnych, w której głów-
nym składnikiem jest wysokooleinowy 
olej słonecznikowy. Formuła SOLFRYTU 
zapewnia unikalne połączenie wysokich 
wartości użytkowych i korzystnych 
wartości żywieniowych produktu:
 wysoką odporność na niekorzystne 

przemiany zachodzące we fryturze 
w trakcie smażenia,
 neutralny smak i zapach frytury 

wydobywający i podkreślający naturalny 
smak smażonych potraw,
 niewielkie ubytki tłuszczu w trakcie smażenia,
 wysoki punkt dymienia ograniczający uciążliwe dymienie 

i nieprzyjemne zapachy,
 możliwość filtrowania w niskich temperaturach dzięki płynnej 

formie,
 atrakcyjną barwę i smak smażonych potraw,
 wysoki poziom jednonienasyconych kwasów tłuszczowych 

przy jednocześnie niskiej zawartości kwasów nasyconych,
 zawartość izomerów trans < 1%,
 brak alergenów, konserwantów i substancji genetycznie 

modyfikowanych, 
 długi czas użytkowania.

ZT Kruszwica SA 
ul. Niepodległości 42 
88-150 Kruszwica
tel.  52 353 51 00, fax 48 52 35 15 199

www.akademiamistrza.pl
www.przyjaznaslodycz.pl 
www.przyjaznesmazenie.pl
www.ztkruszwica.pl

Kulisy produkcji
xxxxxxxxxxxx

grudzień 2012
prosto z rynku

MistrzBranzy.pl 81



Inwestycja w uczniów
Małopolskie Centrum Zaopatrzenia 
Piekarzy i Cukierników BMS-G 

przykłada dużą wagę do kształcenia przy-
szłych cukierników i piekarzy, współpracując 
z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego 
w Krakowie. Właściciele BMS-G uczestniczą 
w życiu szkoły i wspierają ją finansowo. 
W tym roku firma podjęła również współpracę 
z Zasadniczą Szkołą Zawodową w Chrzanowie 
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym kształcącym uczniów w zawodzie 
piekarza i cukiernika. W pracowni szkolenio-
wo-technologicznej w oddziale firmy w Tarno-
wie odbyły się już dwudniowe warsztaty dla 
uczniów z Chrzanowa. 

Małopolskie Spotkania 
Piekarzy i Cukierników
Wychodząc z założenia, że spotkania to 
najważniejszy element budowania wzajem-
nych relacji z klientami, BMS-G od 10 lat 
organizuje Małopolskie Spotkania Piekarzy 
i Cukierników. Jak co roku, i tym razem 
spotkaniom towarzyszyły targi organizowane 
wspólnie z dostawcami BMS-G. Taka formuła 
spotkań zdaje egzamin, ponieważ umożliwia 
wymianę doświadczeń uczestników, a także 
pozwala zapoznać się z najnowszymi tren-
dami obowiązującymi w branży. Podczas 

tegorocznej, 10 edycji targów pojawiło się 
24 wystawców, a wśród nich m.in.: CSM 
Polska, Komplet Polska, Prospona, Polskie 
Młyny, Terravita, Jabex, ZT Kruszwica, 
Master Martini.

W godzinach popołudniowych odbył się 
panel dyskusyjny na temat sytuacji w bran-
ży. Dyskutowano m.in. o spadku spożycia 
pieczywa w Polsce. Jak ocenia Polski Związek 
Producentów Roślin Zbożowych (PZPRZ), 
statystyczny Polak w 2011 r. zjadł ok. 54 kg 
pieczywa, czyli o ok. 4% mniej niż w 2010 r. 
i aż o 43 kg mniej niż 20 lat temu. Uczestnicy 
spotkania zgodnie doszli do wniosku, że tylko 
promocja zdrowego pieczywa i bardzo dobra 
jego jakość mogą odwrócić tendencje spad-
kowe. Zwracano też uwagę, że Polacy spoży-
wają za mało pieczywa z pełnego przemiału. 
Według PZPRZ produkcja pieczywa z pełnego 
przemiału typu graham lub chleb razowy nie 

przekracza w Polsce 4%. Dla porównania 
w krajach skandynawskich jest to ok. 15%, 
a w Niemczech ok. 20% ogólnej produkcji. 

W dalszej części konferencji poruszono kwestie 
dotyczące pieczywa mrożonego oraz tematy 
związane z rynkiem zbóż i mąki. Burzliwa 
dyskusja przeniosła się z sali konferencyjnej 
w plener, gdzie przy grillu i nutach góralskiej 

muzyki kontynuowano rozmowy.    

Od ponad 20 lat rodzinna firma BMS-G dała się poznać w branży piekarsko-cukierniczej jako rzetelny i odpowie-
dzialny partner w interesach. Od lat angażuje się w sprawy lokalnego środowiska rzemieślników, jak i młodzieży 
uczącej się w zawodzie piekarza i cukiernika.

BMS-G – sprawdzony partner od ponad 20 lat

Sprawdzony 
partner w biznesie
BMS-G to polska rodzinna firma 
zaopatrująca piekarnie, cukiernie, 
lodziarnie oraz gastronomię od 1991 r. 
Oferuje kompleksową obsługę klienta, 
pełną ofertę asortymentową, towary 
o sprawdzonej jakości oraz profesjonal-
ną logistykę. Firma dysponuje własną 
bazą magazynową i transportową. 

Merkur i Martin Braun: przygotowania do świąt 
W restauracji Zaścianek w Lublinie, 
7 listopada 2012 r., firma Merkur 
wspólnie z firmą Martin Braun 

zorganizowały szkolenie produktowe dla 
klientów z regionu lubelskiego. Szkolenie dla 
ponad 30-osobowej grupy prowadzili tech-
nolodzy z firmy Martin Braun: Artur Pawlicki 
oraz Marcin Hruszka.

Tematem przewodnim były wypieki świątecz-
ne oraz ciasta deserowe i torty. Dużo czasu 
poświęcono również nowym trendom związa-
nym z dekorowaniem tortów i ciast. Klientom 

najbardziej spodobały się torty w stylu 
angielskim wykończone plastyczną czekola-
dą, którą z powodzeniem można stosować 
zamiast masy cukrowej i marcepanu. Dzięki 
bardzo dobrej organizacji zaprezentowano 
kilkanaście różnych produktów, które można 
było do woli degustować. Największym 
zainteresowaniem gości, oprócz plastycznej 
czekolady, cieszyły się ciasta deserowe 
Mozart i kostka malinowa.
Szkolenie zakończone zostało pysznym 
poczęstunkiem, który przygotował gospo-
darz – restauracja Zaścianek. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne 
przybycie! Mamy nadzieję, że już niedługo 
będziemy mogli spotkać się po raz kolejny 
– firma Merkur i firma Martin Braun.  
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Zgłoś się do Twojej hurtowni
lub zapytaj przedstawiciela o  bezpłatne wydanie MB

5M HURTOWNIA
Rybnik, ul.Golejowska 29
tel. 32 43 96 221

AGRA
opole, ul. budowlanych 4a,
tel. 77 442 82 82

oddziały:
częstochowa,
ul. taRtakowa 32/40, 
tel. 34 361 42 92
wRocł aw,
ul. GRabiszyńska 231 eF, 
tel. 692 15 39 46

BARTEX
częstochowa, ul. Żyzna 58, 
tel. 34 362 07 95

Bayard
choRzów, ul. józeFa lompy 13, 
tel. 32 241 65 13

BMS-G
wieliczka, pawlikowice 78 
tel. 12 288 16 60

oddział :
taRnów, ul. skRzyszowska 7 
tel. 14 620 16 50

CentruM PolSka
tuliszków, oGoRzelczyn 1a,
tel. 63 280 39 00

droSol
będzin, ul. piastowska 29, 
tel. 32 761 93 25

ekoM
szczecin, ul. kniewska 2h,
tel. 91 46 26 128

GHM
choRzów, ul. katowicka 115, 
tel. 32 241 08 12

Hurtownia Port
Rabka-zdRój, ul.kilińskieGo 46b,
tel. 18 267 74 46

Jan Piwowar
lubawa, ul.towaRowa 5, 
tel. 89 645 48 19

KUMA
bydGoszcz,
ul. stanisł awa jana RolbieskieGo 11
tel. 52 345 11 05

Modena
bielsko-biał a, ul. katowicka 80, 
tel. 33 812 60 26

oddział :
czechowice - dziedzice,
ul. junacka 12b,
tel. 32 215 16 16

Merkur 09
waRszawa, ul. annopol 4a bud. F, 
tel. 22 675 26 30

oddziały

kielce, ul. domaszowska 85, 
tel. 41 368 54 29
lublin, ul. steFczyka 30, 
tel. 81 740 81 23 
sieRadz, al. pokoju 10, 
tel./Fax 43 822 30 94

Motyl
piaski,
bystRzejowice pieRwsze 47 a
tel. 81 582 17 77 w.12

PiekarZ
poznań, ul. czoRsztyńska 1, 
tel. 61 842 21 51

PluS
Łódź, ul. Tuwima 98, 
tel. 42 674 52 24

PolMarkuS
pyskowice, ul. wyszyńskieGo 62, 
tel. 32 301 91 00 

oddziały:
wRocł aw, ul. Gieł dowa 12, 
tel. 71 363 55 66
kRaków, ul. saska 27, 
tel. 12 442 00 00

PZ euGeniuSZ SMoliŃSki
Gł oGów, ul. sikoRskieGo 48c,
tel. 76 726 58 96

SeMPre
pRuszków, ul.wiejska 13a,
tel. 519 02 00 42

SeZaMex
toRuń, ul. towaRowa 11, 
tel. 56 655 78 77

Siek
Radom, ul. kielecka 116e,
tel. 48 369 95 55

oddział :
busko zdRój,
ul. bohateRów w-awy 126, 
tel./Fax 41 370 81 29

SMakoSZ
ŚwięTochł owice, ul. Krauzego 8, 
tel./Fax: 32 245 12 72

taJfun
Rzeszów,
ul. monte cassino 14/61a

tel. 17 857 74 00

oddziały:
FRysztak, ul. FRysztackieGo 56
tel./Fax 17 277 70 27
sanok, ul. naFtowa 2

tel./Fax 13 464 84 60
taRnobRzeG, ul. jachowicza 12
tel./Fax 15 822 19 46

TECH MAT
bydGoszcz, ul. szajnochy 3/5, 
tel. 52 342 60 50

oddziały:
chojnice, ul. skł adowa 8, 
tel. 52 397 65 34
wł ocł awek, ul. okRzei 59, 
tel. 54 232 54 12
pRuszcz Gdański,
ul. pRzemysł owa 3, 
tel. 58 773 02 15 
olsztynek, ul. pionieRów 9, 
tel. 89 523 58 63

ZIARNEX '93
waRszawa, ul. cyklamenów 10, 
tel. 22 872 44 44

oddziały:
waRszawa, ul. saska 64, 
tel./Fax 22 617 35 95
BiałysToK, ul. leŚna 1D, 
kom. 604 50 29 33
pł ock, ul. taRGowa 1, 
tel./Fax 24 366 85 85
siedlce, ul. budowlana 3a,
tel./Fax 25 633 45 23
suwał ki, ul. pRzytoRowa 19, 
tel./Fax. 87 565 37 34




