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Na dobry start
Bez większego uszczerbku na zdrowiu przeżyliśmy ogłoszony przez Majów koniec świata 
i w dobrych nastrojach witamy Państwa w nowym, 2013 roku! 
Zaczynamy od najważniejszej informacji, do której dotarliśmy jeszcze przed końcem 2012 r. 
Powstała pierwsza w naszej branży Fundacja na Rzecz Wspierania i Promocji Piekarstwa 
i Cukiernictwa. Za tą inicjatywą stoi Jarosław Gajda, przewodniczący Krajowej Rady Piekar-
stwa i Cukiernictwa. W marcu 2012 r., przejmując stanowisko w KRPiC, Gajda postawił sobie 
za cel promocję pieczywa na skalę ogólnopolską i jednym z narzędzi ma być wspomniana 
Fundacja. Radomski rzemieślnik jest znany z szybkich i efektywnych działań promocyjnych 
w swoim rodzinnym mieście, gdzie Święto Chleba co roku przyciąga rzesze ludzi i lokalne 
media. Teraz ma pomysł, jak skupić branżę wokół promocji pieczywa. Trzymamy kciuki za 
pozytywny rozwój wydarzeń. Liczymy, że Fundacja rozwinie skrzydła i rzeczywiście swoimi 
działaniami obejmie całą branżę.

Czy jest sens promować pieczywo? Pół roku temu zadaliśmy to pytanie naszym Czytelnikom 
w portalu www.MistrzBranzy.pl. Dodaliśmy też pytania szczegółowe, żeby nadać kierunek 
rozważań. No i się zaczęło. Temat podzielił ludzi z branży, pokazując przy okazji pomysły, 
ciekawe spostrzeżenia, a czasem stanowiąc okazję do wyrażenia niezadowolenia czy otwar-
tej krytyki. Zgodnie z planem wszystkie wypowiedzi trafiły do przewodniczącego KRPiC, 
który każdemu z osobna odpowiedział. Odpowiedział oczywiście na łamach najnowszego 
wydania MB („Forum promocji”, s. 54-57). 

Zanim nowa Fundacja podejmie pierwsze działania i „zarazi” branżę swoimi pomysłami, my 
pokażemy naszym Czytelnikom parę sposobów poprawienia promocji i wizerunku własnych 
produktów. Po pierwsze, zapraszamy do rozmowy z Andrzejem Mędralą, właścicielem 
Cukierni-Lodziarni Melba z podkrakowskich Krzeszowic, który pokazał nam prosty patent na 
umocnienie pozycji rzemieślniczej firmy na rynku. Z kolei nasz ekspert Michał Rusek, znany 
z niestandardowego pisania o marketingu, przygotował coś specjalnego. W tym wydaniu 
zabiera Państwa w nietypową mentalną podróż do krainy marketingu – wystarczy się wcielić 
w Kowalskiego, który w pewien zimowy poranek musi iść do pracy… Co stało się dalej, 
prosimy koniecznie przeczytać na s. 66-69.

Zapraszamy do lektury! redakcja „Mistrza Branży”



miejsce na Twoją reklamę

www.MistrzBranzy.pl
600 produktów w 20 kategoriach
60 receptur 
ponad 600 informacji
codzienna aktualizacja

Reklama 
i współpraca
Zamawiając reklamę w 
drukowanym poradniku 
"Mistrz Branży", otrzymują 
Państwo konto biznesowe 
Premium/Komfort w 
portalu. Konto biznesowe 
umożliwia samodzielne (lub 
za pośrednictwem redakcji) 
zarządzanie kampanią 
informacyjną, publikowanie 
artykułów merytorycznych 
oraz efektywne promowanie 
produktów i usług Państwa 
firmy.

Kontakt: 

tel. 32 729 96 80 

lub marketing@MistrzBranzy.pl

dla biznesu
Mistrz 

Branży

Plebiscyty – podstrona portalu ściśle powiązana 
z Katalogiem produktów i usług. Tutaj przeprowa-
dzane są plebiscyty, w których głosują nasi Czytel-
nicy, wygrywając przy okazji nagrody ufundowane 
przez sponsorów. Zwycięskie produkty odznaczane 
są medalami:

Plebiscyty z nagrodami Newsletter

Newsletter – w ten sposób informujemy 
naszych Czytelników o najnowszych wydarze-
niach w branży, przypominamy o zbliżających 
się plebiscytach i nagrodach czy imprezach 
branżowych.

Rotator – miejsce, w którym wyświetlają się wszystkie najważniejsze informacje 
branżowe, ale także artykuły merytoryczne, receptury, relacje itp. Publikuje je zarówno 
Redakcja, jak i nasi Partnerzy posiadający konta biznesowe – Premium i Komfort. Dzięki 
przejrzystemu interfejsowi panelu administracyjnego każdy użytkownik może w prosty 
sposób zarządzać swoimi wpisami.

Hurtownie partnerskie, czyli dystrybutorzy drukowanego poradnika "Mistrz Branży", 
mogą publikować na swoich podstronach informacje o promocjach, przecenach, poka-
zach itp. Tytuły najnowszych wpisów pojawiają się na stronie głównej. 

Darmowe ogłoszenia drobne – krótka treść, w której zawarta jest oferta kupna, 
sprzedaży, zamiany, nie dotycząca działalności podmiotów gospodarczych. Ogłoszenie 
drobne może zamieścić WYŁĄCZNIE użytkownik zarejestrowany jako Piekarz, Cukiernik, 
Lodziarz, Cech i Stowarzyszenie (schemat dostępny na portalu).

Posiadacze kont biznesowych Premium i Komfort mogą nie tylko zamieszczać swoje 
produkty i usługi w multimedialnym Katalogu produktów i usług w portalu "Mistrz 
Branży", ale i promować je na stronie głównej w ramach tzw. Prezentacji produktów.  
Mają również możliwość zawieszania banerów reklamowych (6 różnych rozmiarów). 
Dodatkowo posiadacze tych kont (oraz konta Eko) mogą zgłaszać swoje produkty do 
Plebiscytów, które cyklicznie są organizowane w portalu.

www. MistrzBranzy.pl  Istniejemy już rok!
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Rozmawiała 
Anna Kania

W XIX w. Krzeszowice i okolice były 
wizytówką rodziny Potockich. Na ich 

zlecenie przyjeżdżali tutaj włoscy 
i francuscy architekci, którzy na nowo 

projektowali przestrzeń, odciskając 
piętno w historii tego miejsca i nada-
jąc mu charakter. Dziś do podkrakow-

skiego miasteczka też przyjeżdżają 
wysokiej klasy włoscy specjaliści, ale 
z branży cukierniczej. Przyjeżdżają 

specjalnie do małej cukierni-lodziarni 
Melba, która zapracowała na miano 
nieodłącznej wizytówki Krzeszowic.

Historia pewnej cukierni-lodziarni 
z Krzeszowic zaczęła się w 1992 r. 
Stworzyli ją Andrzej i Irena Mędralowie, 
chemicy, którzy wówczas z cukiernic-
twem niewiele mieli wspólnego. Mieli 
za to dobry smak i dwa strategiczne 
punkty na rynku w Krzeszowicach. 
Zaczęli od tradycyjnych lodów, które 
produkują od 20 lat i które wciąż cieszą 
się uznaniem konsumentów i znawców 
tematu. Jednak państwo Mędralowie 
zrobili jeszcze jedno: stworzyli produkt, 
który najlepiej promuje podkrakowskie 
miasteczko.
Niemal corocznie produkty Cukierni-
-lodziarni Melba otrzymują zaszczytne 
nagrody i wyróżnienia w regionalnych 
i ogólnopolskich konkursach. Najbar-

dziej prestiżowe to tytuł Polski Produ-
cent Żywności, wręczany podczas MTP 
Polagra Food w Poznaniu, certyfikat 
„Najlepsze w Polsce”, godło AGRO 
POLSKA oraz wyróżnienia i dyplomy 
w konkursach MAŁOPOLSKI SMAK.   

Mistrz Branży: Czy chemik z natury 
jest wyczulony na smaki i zapachy, 
a tym samym na dobre jedzenie?
Andrzej Mędrala: (śmiech) Nawet 
bardzo. Wie pani, kto odkrył słynny 
piąty smak – umami? 

MB: Oczywiście Japończyk.
AM: Brawo, ale ten Japończyk był 
chemikiem. Odkrył, że za intensyw-
nym, pysznym smakiem kryje się 

Historia pewnej cukierni

Najlepsze

z Krzeszowic

smaki 
Małopolski
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Andrzej Mędrala postanowił wyjść z Cukiernią Melba 
na zewnątrz, poza Krzeszowice. Lody Melba są w wielu 
miejscach w Krakowie i na Śląsku. I to się opłaciło.

MB: Krzeszowice wydają się taką 
zieloną wyspą dla cukierników. 
Wokół Pana nie widać żadnej konku-
rencji.
AM: Tak zupełnie bezkonkurencyjni nie 
jesteśmy. Oprócz nas działa lodziarnia Aga, 
która również ma dobry, rzemieślniczy 
produkt. My jednak postanowiliśmy 
„wyjść na zewnątrz”, poza Krzeszowice, 
i nasze produkty sprzedajemy klientom 
w hurcie. Lody Melba są np. w wielu 
miejscach w Krakowie i na Śląsku, gdzie 

klient ma większe wymagania. Współpra-
cujemy z cukiernikami czy gastronomami, 
którzy mają w swojej ofercie nasze lody. 
Ale co ciekawe, ten klient krakowski czy 
śląski przyjeżdża do nas w weekend, do 
Krzeszowic. To oczywiście też zasługa 
atrakcyjności miasteczka i okolic. Niedale-
ko od nas znajduje się Sanktuarium Matki 
Boskiej Szkaplerznej w Czernej, zabytkowy 
drewniany kościółek, a także pole golfowe 
w Paczółtowicach, ruiny zamku „Tenczyn” 
w Rudnie, stąd częste wizyty turystów 
i pielgrzymów. Jak widać, w małych Krze-
szowicach atrakcji nie brakuje.
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zastanowiliśmy się, co zrobić w małym, 
sympatycznym miasteczku i wpadliśmy 
na pomysł z cukiernią – której początkiem 
była pracownia lodziarska. 

MB: Lodziarnia w małym miasteczku 
na początku lat 90.? Nawet bez konku-
rencji w sezonie byłoby trudno zarobić 
na cały rok na tak liczną rodzinę.
AM: Tak, dlatego poza sezonem zajmowa-
liśmy się także konfekcjonowaniem arty-
kułów spożywczych, początkowo wędlin 

i serów, a potem lodów. Z czasem nasze 
usługi przestały być potrzebne, ponieważ 
przemysł szybko się w tym zakresie rozwi-
jał, zapychając rynek tanim produktem. 
Nie obniżyliśmy lotów, nasz produkt był 
i jest z wyższej półki; nadal wytwarzamy 
tradycyjne, rzemieślnicze lody do porcjo-
wania. Gdy pojawiły się nowe możliwości 
pozyskania dotacji z funduszy UE, najpierw 
zmodernizowaliśmy istniejącą pracownię, 
poprzez wymianę maszyn i wyposażenia 
do produkcji lodów, a następnie pozyska-
liśmy środki na profesjonalną pracownię 
cukierniczą. 

Historia pewnej cukierni

kwas glutaminowy. Odkrycia tego dokonał, 
popijając rodzimy bulion. Tak się składa, 
że moja żona i ja jesteśmy z zawodu 
chemikami i potrafimy rozróżniać niuanse 
w smakach, które decydują o ich jakości. 

MB: Jakości lodów?
AM: W szczególności. Dużo czasu poświę-
ciliśmy, żeby wyselekcjonować dobry suro-
wiec dla naszych lodów. Robimy je ze świe-
żego mleka i śmietanki kremowej, które od 
lat kupujemy od tych samych dostawców. 
Oczywiście stosujemy półprodukty smako-
we, których sami nie jesteśmy w stanie 
przygotować lub ich przygotowanie jest 
droższe, np. smaki orzecha laskowego czy 
pistacjowego. Polskie owoce, w postaci 
świeżej lub mrożonej, przetwarzamy sami. 
Proszę zauważyć, że Włosi, którzy są alfą 
i omegą w zakresie produkcji lodów, kupu-
ją owoce, np. borówki, maliny czy poziomki 
w Polsce, które wracają do nas w przetwo-
rzonej formie w zwielokrotnionej cenie. Nie 
stabilizujemy masy lodowej jajami. Z uwagi 
na zagrożenie salmonellą, której źródłem 
mogą być jajka, stosujemy naturalne stabi-
lizatory, np. produkowane na bazie mączki 
drzewa świętojańskiego. Nasze receptury 
to 20 lat doświadczeń i dużego wkładu 
pracy całego personelu cukierni.

MB: Z chemików przekwalifikowali się 
Państwo na rzemieślników lodziarstwa?
AM: Od samego początku zatrudniamy 
wysokiej klasy rzemieślników, którzy są 
z nami do dzisiaj – bez nich nie byłoby 
lodów Melba. Faktem jest, że codziennie 
próbuję naszych lodów – powiedzmy, że 
przeprowadzam taką kontrolę jakości, bo 
tak naprawdę to trzeba sprawdzać cały 
czas. Nie jest to dla mnie przykry obowią-
zek, bo ja po prostu uwielbiam lody. Latem 
nie mogę sobie darować sorbetów i lodów 
jogurtowych, a zimą mam smak na lody 
śmietankowe. 

MB: Chemikiem został Pan z rozsądku, 
a cukiernia i lodziarnia to spełnienie 
marzeń o dobrych lodach?
AM: Raczej na odwrót. Mamy bardzo 
liczną rodzinę – trzeba było pomyśleć, 
co zrobić, żeby utrzymać i wychować 
siedmioro małych dzieci. Tak się złożyło, 
że w Krzeszowicach na rynku mamy dwa 
lokale. Pewnego dnia usiedliśmy z żoną, 

Przyjemne wnętrze, najlepszej jakości lody i wypieki oraz miła obsługa to niewątpliwe walory 
Cukierni-Lodziarni Melba

Rozmowa Mistrza Branży



MB: Licząc od 2006 r., skutecznie 
wychodzą Państwo na zewnątrz. Od 
tego czasu nie ma roku, żeby Melba 
nie startowała w ogólnopolskim 
konkursie Agro Polska czy regio-
nalnym Małopolskim Smaku, za 
każdym razem zajmując wysokie 
miejsca, w najgorszym razie otrzy-
mując wyróżnienie. W 2012 r. nie 
było inaczej: tytuł Polski Producent 

Żywności i godło Agro Polska za 
zestaw ciasteczek prozdrowotnych, 
specjalne wyróżnienie w Wielkim 
Finale Małopolski Smak za lody 
oliwkowe z borówkami, tytuł 
i statuetka Źródło Sukcesu 2012 
Burmistrza Krzeszowic! Uzależnił 
się Pan od sukcesu? 
AM: Ja bym powiedział, że sukces moty-
wuje, natomiast człowiek bardzo łatwo 
przyzwyczaja się do dobrego smaku. 
Z tego względu poprzeczkę ustawiliśmy 
sobie bardzo wysoko i to wymaga od nas 
ciągłej weryfikacji naszych produktów; 
najlepiej ze strony fachowców. We wspo-
mnianych przez Panią konkursach biorą 

czy*. Jest to zestaw ciasteczek proz-
drowotnych, nagrodzonych w kon-
kursie Agro Polska 2012, a ostatnio 
także podczas targów Polagra-Food. 
Produkt droższy, ponieważ przygoto-
wany na bazie tłuszczów nienasyco-
nych oraz z dodatkiem tzw. kapsułek 
witaminowych, i ręcznie przygotowy-
wany. 
Moi goście, którzy przyjechali 
z krakowskiej piekarni, żeby kupić 
lody, wyjechali, pozostawiając także 
zamówienie na te ciasteczka. Nasze 
ciasteczka „Przyjaznej Słodyczy”, 
konfekcjonowane po 15-20 dag, 
trafiają również do sklepów innej 
zaprzyjaźnionej firmy.

Co roku gościmy u siebie technologów 
z Włoch. Reprezentują oni najlepsze 
firmy oferujące półprodukty smako-
we, które w ramach promocji wyko-
nują próby w naszej pracowni. Chcąc 
sprzedać produkt, muszą pokazać 
w naszych warunkach, że ta nowość 
może się u nas sprawdzić i będzie się 
sprzedawać. My oferujemy ją nasze-
mu klientowi i obserwujemy, jak to 
przyjmie. Czasem jest tak, że to, 
co nam smakuje, akurat nie zawsze 
trafia w gust klienta. Ideałem byłoby, 
gdyby ten produkt był świetnej jako-
ści według specjalistów i żeby był 
dobrze przyjęty przez klienta.

MB: Ma Pan swój sposób na 
sprawdzanie opinii konsumen-
tów. W specjalnym kąciku stoi 
mała drewniana skrzyneczka 
i zaproszenie do wypełnienia 
ankiety „mającej na celu zbada-
nie zadowolenia klientów”. Czy 
ludzie rzeczywiście piszą opinie 
i co daje Państwu ta wiedza?
AM: Nasi klienci już zdążyli się przy-
zwyczaić do anonimowych ankiet 
w cukierni, które mogą wypełnić 
i wrzucać do skrzyneczki. Oceniają 
produkty pod względem smaku 
i wyglądu, atmosferę i wystrój lokalu 
oraz jakość obsługi. Najczęściej są 
to pozytywne opinie i ciepłe słowa 
na temat poszczególnych wyrobów. 
Zdarzy się też, że wypomną nam, że 
w soboty i niedziele nasz lokal jest za 

udział eksperci ds. produkcji, ale są też 
mistrzowie kuchni, degustatorzy, którzy 
u siebie serwują najlepsze produkty. 
To nam dostarcza pewną wiedzę i daje 
możliwość weryfikacji, czy nasze propo-
zycje produktowe są właściwe. Jeste-
śmy małą cukiernią, więc trudno nam 
się porównywać z uznanymi od pokoleń 
znanymi markami, ale m.in. dzięki tym 
konkursom umocniliśmy swoją pozycję 

na rynku pod względem promocyjnym 
i jakościowym. Nie zaniedbujemy 
także naszej obecności w wirtualnej 
przestrzeni.

MB: Efekt?
AM: Współpraca z najlepszymi firmami, 
zarówno z dostawcami, jak i producen-
tami z branży. Najczęściej propozycje 
dotyczą możliwości uzupełnienia asor-
tymentu innej firmy naszymi lodami… 
ale nie tylko. Pamiętam, jak podczas 
jednego ze spotkań biznesowych, które 
zazwyczaj prowadzę w naszej cukierni, 
moim gościom rzuciły się w oczy małe 
ciasteczka ze znakiem Przyjaznej Słody-

Poprzeczkę ustawiliśmy wysoko – mówi Andrzej Mędrala 
– to wymaga od nas ciągłej weryfikacji naszych produk-
tów, najlepiej przez fachowców. Biorąc udział w konkursach 
i zdobywając nagrody, umocniliśmy swoją pozycję na rynku.

*Przyjazna Słodycz – ogólnopolski program ZT Kruszwica, promujący najnowsze trendy świadomego odżywiania, czyli stosowania odpowiedniej jakości 
tłuszczów nieutwardzonych, mąki graham, miodu, ziaren słonecznika, pestek dyni, orzechów itp. Program skupia ponad 180 cukierni z całej Polski. 

   Panoramiczny neowitraż „Z Melbą przez 
cały dzień” zdobi wnętrze drugiego lokalu 
– Sweet Point. Autorem kompozycji jest Piotr 
Barszczowski
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tworzy miejsce sprzedaży i uprzejma 
obsługa, dobry produkt lepiej się eksponu-
je. Poważnie mówiąc, zawsze nam zależało 
na stworzeniu czegoś indywidualnego, 
dobrze i bezbłędnie kojarzonego z Melbą. 
Podobnie jak produkcję lodów przekazali-
śmy fachowcom, tak w zakresie wizualiza-
cji wnętrz naszych lokali współpracujemy 
z ciekawymi ludźmi: z architektami wnętrz 
i artystami. Witraż to był czysty przypa-
dek, który – jak widać – wyszedł nam na 
dobre. Podczas jednej z edycji Małopolski 
Smak dostrzegłem człowieka, który robił 
zdjęcia naszej ekspozycji. W pierwszej 
chwili wydawało mi się, że fotografuje 
dziewczyny, ale szybko okazało się, to 
lody byłyby jego obiektem zdjęć. To było 
moje pierwsze spotkanie z artystą Piotrem 
Barszczowskim. Uznał, że lody są wdzięcz-
nym materiałem do komponowania witrażu. 
I tak powstały „Wakacje z Melbą”, witraż, 
który znalazł swoje miejsce w naszej 
cukierni. Został zrobiony z 300 fotografii 
lodów Melba. W naszym drugim lokalu 
Sweet Stop znajduje się witraż placuszko-
wo-ciasteczkowy, nazwany „Z Melbą przez 
cały dzień”. Są też mniejsze witrażyki, 
które zdobią ściany naszej cukierni.

MB: Sweet Stop to wierna kopia 
pierwszego lokalu?
AM: Nie, w tym przypadku chodziło 
o stworzenie czegoś małego, przytulnego, 
trochę na uboczu rynku, ale w bliskiej odle-
głości do parku i domu zdrojowego. Takie 
małe miejsce, do którego można wstąpić 
z dzieckiem na deser, odpocząć w drodze 
z pracy czy przy dobrej kawie poczytać 
gazetę. Małe jest piękne (śmiech). Tutaj 
serwujemy i lody, i ciasteczko. Dla uroz-
maicenia w Sweet Stop mamy trochę inne 
wypieki, żeby się nie dublować z ofertą 
głównego lokalu. Na miejscu przygoto-
wujemy też małe przekąski – panini, czyli 
grillowane kanapki, do których klient może 

sam dobrać dodatki. 
Codziennie przygotowuje-
my inne promocje: niższa 
cena na wybraną kawę 
albo jedna gałka lodów 
gratis. Dla tych, którzy 
lubią obcować ze sztuką, 
zawiesiliśmy panora-
miczny słoneczny witraż 
„Z Melbą przez cały 
dzień”.

krótko czynny, albo że tuż przed zamknię-
ciem obsługa przygotowuje cukiernię do 
zamknięcia. Nie zdarzyło się jednak, żeby 
posypały się słowa krytyki na lody czy 
ciasteczka. 

MB: W jakich lodach gustują klienci 
lodziarni Melba? Ile mają propozycji 
do wyboru i czy przeżył Pan boom 
na jogurt mrożony?
AM: Zazwyczaj wystawiamy 24 smaki, 
choć produkujemy ich ponad 40. W czasie 
sezonu bardziej chodliwe są lody owoco-
we i sorbety, lody jogurtowe, natomiast 
poza sezonem w cenie są propozycje 
pełniejsze w smaku, czyli klasyka na 
bazie śmietanki, lody waniliowe, orze-
chowe, tiramisu. W ubiegłym roku przy-
gotowaliśmy parę nowych propozycji. 
Wśród nich nie mogło zabraknąć jogurtu 
mrożonego przygotowanego z prawdzi-
wego jogurtu. Latem na krzeszowickim 
rynku sprzedawał się najlepiej.

MB: Podczas konkursu Małopolski 
Smak furorę zrobili Państwo lodami 
oliwkowymi z dodatkiem borówki. 
Mimo że nie zgłosił Pan lodów do 
konkursu, ich smak przypadł do 
gustu jurorom i szefom krakow-
skich kuchni tak bardzo, że posta-
nowili przyznać Panu wyróżnienie 
poza regulaminem festiwalu. 
AM: Nie zaprzeczam. To było dla nas 
miłe zaskoczenie. Najważniejsze, że 
ta propozycja spotkała się z życzliwym 
przyjęciem konsumentów.

MB: W cukierni Melba klient obcuje 
nie tylko ze sztuką lodziarską, przy-
jemnym i harmonijnym wnętrzem, 
ale też ze sztuką współczesną przez 
duże „S” w postaci tzw. neowitrażu. 
Skąd to umiłowanie do sztuki?
AM: Przy odpowiedniej otoczce, którą 
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smażenie równe, 
delikatne i oszczędne. 
1 osobowa obsługa.

Kompaktowa linia 
do bułek BackTech

elastyczne rozwiązania dla 
szerokiego asortymentu bułek.

Automatyczny przelotowy 
smażalnik JUFEBA



taka „paróweczka”, nie mająca nic wspól-
nego z wyższej jakości wyrobem, za który 
trzeba odpowiednio więcej zapłacić. 
MB: Co uważa Pan za największy 
sukces Pański czy Państwa firmy?
AM: Sukcesem jest to, że Melba to rodzin-
ny biznes. Wszystkie nasze dzieci praco-
wały w Melbie. Tutaj kształtowały swój 
charakter, nauczyły się pracować, dobrze 
organizować i szanować pracę innych 
ludzi. Dzisiaj cukiernię prowadzę wspól-
nie z zięciem Rafałem, który już zdołał 

„złapać” bakcyla biznesowego. Pomaga 
nam również mój syn Andrzej Mieszko. 
Przeprowadził w cukierni certyfikację 
w zakresie systemu zarządzania jakością 
i wszystko wskazuje na to, że zrobi nam 
jeszcze niejedną „rewolucję”. W firmie 
na co dzień zajmuje się zaopatrzeniem, 
logistyką i promocją. O przyszłość się nie 
martwię, w końcu mam dobrze przygoto-
wanych następców, a pod bokiem rośnie 
nam już pokolenie wnuków.

MB: Dziękuję za rozmowę.

MB: Serwuje Pan mieszkańcom 
Krzeszowic nie tylko lody, ale 
poprzez swoją promocję daje Pan 
najlepszą reklamę Krzeszowicom. 
I na tym Pan nie poprzestaje. Jesz-
cze w czerwcu ubiegłego roku wspo-
minał Pan o planach związa-nych 
z uzyskaniem dodatkowej prze-
strzeni na krzeszowickim rynku. 
Udało się rozkręcić Krzeszowice? 
AM: Rzeczywiście uzyskaliśmy od miasta 
dość dużą przestrzeń na rynku – na 
20 parasoli – w nowo oddanej do użyt-
ku estetycznej przestrzeni miejskiej, 
po zakończonej rewitalizacji rynku. To 
w czasie wakacji umożliwiło nam organi-
zację ciekawych, coniedzielnych imprez 
dla dzieci. Na świeżym powietrzu, pod 
parasolkami, odbywały się warsztaty 
z robienia ciasteczek i ich dekorowania. 
Fotorelacje z tych zajęć można oglądać na 
profilu Facebook Cukierni Melba. W przy-
szłym roku zamierzamy poszerzyć nasze 
cukiernicze warsztaty plenerowe o zajęcia 
z kołami gospodyń wiejskich z naszej 
gminy.

MB: Proszę zdradzić, na jakie 
Państwa wypieki był popyt w okre-
sie okołoświątecznym?
AM: Mistrzowskie wypieki naszych 
cukierników zna cała okolica. Przed świę-
tami zazwyczaj królują makowce, serniki, 
strucle orzechowe i owocowe i świąteczne 
ciasteczka. Te smaki niezmiennie cieszą 
się zainteresowaniem!

MB: Jaką Pan widzi przyszłość dla 
tak pięknie rozwijającego się bizne-
su rodzinnego?
AM: Mamy dobry produkt i myślimy 
o tym, jak go powielić bez straty na 
jakości. Nie odżegnujemy się od pomy-
słów, żeby zwiększyć udział w rynku, 
ale tutaj zdecydowanie bardziej skła-
niać się będziemy w stronę franczyzy. 
Chodzi o to, żeby nasz wizerunek razem 
z naszym jakościowo dobrym produktem 
oferować klientom w innych miejscach 
Polski. Wydaje mi się, że to jest realne, 
tym bardziej że produkt wysokiej jakości 
będzie zawsze doceniony. Dzisiaj lody to 
produkt, który się mocno różnicuje pod 
względem jakości, podobnie jak wędliny 
czy chleb... Lody przemysłowe to dla nas 

Nasze receptury to 
20 lat doświadczeń i dużego 

wkładu pracy całego 
personelu cukierni

wyróżnienie na II Wystawie Rolniczej 
AGRO KRAK 2006, pod patronatem Mini-
stra Rolnictwa, za lody tradycyjne

dyplom za I miejsce w konkursie 
MAŁOPOLSKI SMAK 2007 oraz plebiscycie 
publiczności za sorbet truskawkowy

dyplom za I miejsce w konkursie MAŁO-
POLSKI SMAK 2008 półfinał krakowski za 
lody tradycyjne

tytuł Polski Producent Żywności 2009 
za produkt lody jogurtowe z borówkami 
oraz ekspozycja firmowego stoiska na MTP 
Polagra-Food z lodami tradycyjnymi

certyfikat NAJLEPSZE W POLSCE za 
produkt lody tradycyjne, przyznany przez 
Kapitułę H. Cegielskiego

tytuł Polski Producent Żywności 2010 za 
produkt makaronik krakowski wręczony w 
czasie MTP

certyfikat ISO:2008 w zakresie systemu 
zarządzania jakością w cukierni, przyznany 
przez włoską firmę certyfikacyjną IMQ

godło AGRO POLSKA za produkty 
kremówka krakowska i lody tradycyjne

tytuł wicemistrz Małopolski w kategorii 
FIRMA, przyznany przez Marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego

wystawca na X Międzynarodowych 
Targach HORECA 2011 Kraków 

godło AGRO POLSKA za produkt krze-
szowickie ciasteczka prozdrowotne

specjalne WYRÓŻNIENIE w Wielkim 
Finale Małopolski Smak 2012 za produkt 
lody oliwkowo-borówkowe 

tytuł Polski Producent Żywności 2012 
oraz List Gratulacyjny Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi za produkt krzeszowickie 
ciasteczka prozdrowotne, Poznań, MTP 
Polagra Food 2012

wdrożenie elek-
tronicznego biznesu 
typu B2B – „auto-
matyzacja procesów 
biznesowych w 
relacjach 
pomiędzy 
MELBA sc 
i partnerami 
handlowymi”

 Nagrody i wyróżnienia dla   
 Cukierni-Lodziarni MELBA

Rozmowa Mistrza Branży
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Najlepsze pączki na 
Tłusty Czwartek tylko 

z koncentratu Berlinermix

IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.
Milejowice, ul. Cerekiewska 55;  26-652 Zakrzew

Tel: 48 330 84 71      Fax: 48 330 84 72
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Warto od razu wyjaśnić, że 
reorganizacja to nie restruk-
turyzacja, która kojarzy się 

z bardzo złą kondycją przedsiębiorstwa. 
Restrukturyzacja to ostateczność zwią-
zana z drastycznymi decyzjami o reduk-
cji etatów, natomiast reorganizacja to 
maksymalne osiągnięcie efektywności 
oraz redukcja kosztów w firmie na nowo 
stworzonych strukturach, mające popra-
wić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Tę 
metodę najczęściej stosują duże firmy 
i międzynarodowe korporacje. 

Proszę wrzucić w Internet hasło „restruk-
turyzacja firmy”. Oprócz typowych opraco-
wań znajdą tu Państwo informacje prasowe 
w odniesieniu do koncernów światowych. 
Ale czy reorganizacja jest domeną dużych 
firm? Nie, ponieważ tak naprawdę każdy 
podmiot gospodarczy wymaga odświeże-
nia czy weryfikacji swoich zasad działania. 
Faktem jest, że najczęściej takie gruntow-
ne „przemeblowanie” fundują sobie duże 
firmy, bo mają najwięcej do stracenia 
– duży udział w rynku i pozycję lidera. 

Specjaliści ds. reorganizacji podkreślają, 
że te działania są wpisane w naturę każdej 
firmy, tylko nie każda firma potrafi w porę 
zdecydować się na zmianę struktury. 
– Reorganizacja ma charakter „leczniczy” 
i powinna prowadzić do usuwania różnych 
defektów i niedociągnięć oraz do podnie-
sienia rentowności firmy – twierdzi Marcin 
Poniedziałek, który od lat nadzoruje 
procesy reorganizacji i komercjalizacji. 

W Polsce w branży piekarniczej jest to 
nowe zjawisko, które powoli przebija się do 
świadomości przedsiębiorców. W świecie 
biznesu jest to proces normalny, prowa-
dzony raz na 5 lat, a takie gruntowne 

zmiany są czymś natural-
nym i pożądanym. 
Poniżej prezentujemy krótki 
opis, jak przebiegają przy-
gotowania do reorganizacji, 
prezentowany przez firmę 
Hertz Polska Reorganiza-
cje.

Kiedy 
reorganizować?
Kiedy w piekarni zaczyna 
być źle, to zapadają decyzje 
albo o cięciu kosztów, albo 
rozszerzeniu asortymentu 
lub wprowadzeniu nowej 
technologii. To jest pewne 
rozwiązanie, tylko zazwyczaj 
na krótką metę. Wystarczy 
przyjrzeć się doświadcze-
niom dużych firm, które 
potrafią wychodzić obronną 
ręką z niejednej podbram-
kowej sytuacji – zauwa-
żymy, że tam zmianom na 
poziomie produkcji towa-
rzyszą zmiany na poziomie 
struktury. 

Kiedy zatem potrzebna jest reorganizacja? 
Wtedy, gdy pojawiają się poniższe symp-
tomy:

niepewna sytuacja firmy na rynku, 
brak rentowności, 

a także: możliwe zadłużanie firmy, brak 
umiejętności dostosowania się do warun-
ków biznesowych panujących w branży, 
zagrożenie niekorzystnym bilansem.
Firmy, które mają niekorzystny bilans finan-
sowy, wysokie zadłużenie, mogą się nie 
kwalifikować do reorganizacji. Takie przed-
siębiorstwa potrzebują bardziej zaawan-
sowanego programu ratunkowego, czyli 

restrukturyzacji. Nie jest to jednak reguła. 
Struktura organizacyjna nie ma aż tak 
dużego znaczenia. Dla mniejszych struk-
tur (firm) poprawa z pozoru o niewielkich 
wartościach może okazać się zbawienna.

Analiza oceniająca 
Każdą reorganizację poprzedza wstęp-
na analiza oraz ocena kondycji firmy 
w porównaniu z innymi uczestnikami 
rynku. To wtedy pada zasadnicza odpo-
wiedź na pytanie, czy firma kwalifikuje 
się do przeprowadzenia reorganizacji. 
Decyzja o tym jest bardzo ważna zarówno 

Wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Taka gruntowna weryfikacja zasad funkcjonowania firmy na 
rynku to nic innego, tylko zapobieganie zawczasu niekorzystnym zmianom. Najważniejsza jest wiedza, 
w którym momencie podjąć odpowiednie kroki i zaaplikować pacjentowi właściwą metodę leczenia. Na 
czym dokładnie polega program odnowy w firmie, czyli reorganizacja, czemu służy i jakich firm dotyczy?

Reorganizacja
– zmiana struktury działania firmy 

reorganizacja

Efektywne zarządzanie
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dla firmy, która ma się poddać 
procesom, jak i firmy, która ma 
przeprowadzić zmiany. Firma 
przeprowadzająca reorganizację  
bierze pełną odpowiedzialność 
za prowadzony proces, dlatego 
tak ważny jest wysoki współczyn-
nik skuteczności i opłacalności 
reorganizacji z punktu widzenia 
piekarni. Reorganizację warto 
przeprowadzić w piekarni, w której 
nigdy nie prowadzono podobnych 
prac. Proces ten pokaże wiele 
niedoskonałości, które nie były 
dostrzegane przez kierownictwo 
firmy na co dzień z uwagi na 
pewne „przyzwyczajenia”. Oczy-
wiście można zdecydować się na 
częściowy proces. 

Przygotowanie do zmiany
Najważniejszy krok, który daje 
odpowiedzi w sprawie reorgani-
zacji, to analiza. Obejmuje ona: 
sprzedaż, produkcję, administra-
cję, personel, marketing, techno-
logię oraz technikę, sposób zarzą-
dzania, zabezpieczenie prawne 
firmy, zakupy, informatyzację, 
standaryzację procesów zacho-
dzących w firmie. Na podstawie 
szczegółowej analizy i jej wyników 
specjaliści mogą określić, które 
obszary wymagają reorganizacji 
i w jaki sposób ją przeprowadzić. 
Następnym krokiem jest ogólny 
wywiad z zarządem. W rozmo-
wach z osobami decyzyjnymi 
ważne jest uzyskanie informacji, 
gdzie – według nich – powinna 
być przeprowadzona reorganiza-
cja. Chodzi o maksymalnie wiele 
informacji do ustalenia celów 
reorganizacyjnych.

Na każdym obszarze strategia 
przygotowywana jest wspólnie 
z właścicielami piekarni, ponie-
waż to osoby decyzyjne muszą 
być przekonane o konieczności 
i sensie zmian. Ważne, aby kierow-
nictwo firmy utrzymało przyjęte 
standardy wynikające z procesu 
po zakończeniu reorganizacji. 

Propozycje i uzgodnienia (cele i strategia) zakresu 
reorganizacji przygotowywane są wcześniej przez 
firmę, która ma przeprowadzić reorganizację, 
a później omawiane i implementowane z kierow-
nictwem firmy.

Współpraca
Podpisanie umowy w sprawie reorganizacji daje 
zielone światło dla realizacji zlecenia. Pełny proces 
reorganizacyjny w poszczególnych działach firmy 
trwa około 45 dni – ten czas zależy od stanu 
początkowego oraz od oczekiwanego poziomu 
efektywności założonego celu. Proces ten trwa 
stosunkowo krótko, ponieważ większość firm 
piekarniczych przeprowadza go po raz pierwszy, 
co powoduje, że firma reorganizująca zajmuje się 
tylko najważniejszymi obszarami, przynoszącymi 
największe efekty.  

Jak zapewniają eksperci, w czasie realizacji zlecenia 
prowadzone są konsultacje z zarządem przedsię-
biorstwa. Takie prace u podstaw zakładają ścisłą 
współpracę zarówno z kierownictwem piekarni, 
jak i z pracownikami – kierowcami, piekarzami, 
magazynierami, księgowymi i kadrowymi. Proces 
reorganizacji przewiduje również prace na pozio-
mie prawnym, które umożliwią przekształcenie 
firmy w rozwiązania korzystniejsze podatkowo. 
Końcowym etapem jest podsumowanie i zakoń-
czenie prac reorganizacyjnych przedsiębiorstwa.

* * *

To, czy nowe zasady działania będą praktykowa-
ne, w ogromnej mierze zależy od kierownictwa 
piekarni. Doskonale wiemy, że nie wystarczy 
wyposażyć zakład w system informatyczny 
czy nowy park maszynowy. Owszem, system 
informatyczny będzie kontrolować przebieg prac 
w piekarni, politykę magazynową, produkcyjną, 
sprzedażową, logistykę i księgowość firmy, ale 
mózgiem całej operacji jest kierownictwo czy 
właściciele podejmujący decyzje. To od nich zale-
ży, z jakim efektem użyją dostępnych narzędzi do 
zarządzania firmą czy nowej technologi. – Reorga-
nizacja to przede wszystkim zmiana mentalności, 
która wymaga od reorganizowanych otwarcia na 
nowe myślenie – dodaje na koniec ekspert Marcin 
Poniedziałek. 

6 pytań o reorganizację
  Jakie koszty ponosi piekarnia, która zdecyduje 

się na reorganizację z udziałem firmy zewnętrznej? 

Proces reorganizacji jest częściowo finansowany 

przez firmę reorganizowaną (piekarnię) 

z dodatkowych zysków netto (pochodzących 

z przeprowadzonych prac), wygenerowanych przez 

najbliższe pół roku po zakończeniu prac.

  Czy analiza kondycji firmy jest płatna?

Jest to usługa nieodpłatna – klient ponosi koszty 

dojazdu osoby prowadzącej wstępną analizę, 

ewentualnie koszt noclegu.

  Jakie formalności muszą być spełnione, jeżeli 

właściciel piekarni decyduje się na reorganizację?

Otrzymuje umowę w sprawie ewentualnej 

reorganizacji i wykaz potrzebnych pełnomocnictw 

do realizacji zadania. Dla klienta istotne jest 

przedstawienie kosztów procesu reorganizacji 

w poszczególnych obszarach. Zanim przystąpimy 

do właściwego procesu reorganizacji, zawsze 

bierzemy pod uwagę spostrzeżenia zlecającego 

dotyczące obszarów kwalifikujących się do 

przeprowadzenia zmian.

  Co się stanie, jeżeli właściciel piekarni nie 

ujawni wszystkich ważnych informacji?

Jeżeli właściciel lub zarząd firmy nie udzieli 

wystarczających informacji lub je „zmodyfikuje”, 

to można się spodziewać porażki reorganizacyjnej. 

Rzetelność wywiadu jest podstawą do osiągnięcia 

sukcesu na tym polu.

  Co się dzieje, jeżeli reorganizacja nie przyniesie 

założonych efektów? Czy firma reorganizująca 

ponosi odpowiedzialność finansową za nieudaną 

realizację?

To jest ryzyko, na które nikt sobie nie pozwoli. 

Analizy i reorganizację przeprowadzają fachowcy 

z dużym doświadczeniem. Szczegółowa wiedza 

o kondycji piekarni pozwala w 100% ocenić szansę 

na skuteczność zmian – w ten sposób chroniony 

jest zarówno interes klientów, jak 

i firmy prowadzącej reorganizację. Pamiętajmy, że 

częściowa opłata za usługę wynika z dodatkowych 

zysków netto (pochodzących z przeprowadzonych 

prac), wygenerowanych przez piekarnię w ciągu 

najbliższego pół roku po zakończeniu prac, 

więc w interesie firmy świadczącej usługi jest 

sukces reorganizacji. Poza tym nieudany proces 

podkopuje wiarygodność tejże firmy.

  Jaka jest gwarancja, że udostępnione informa-

cje o statusie piekarni nie dotrą do konkurencji?

Każda umowa podpisana z piekarnią zawiera 

dodatkową klauzulę poufności, która daje 100-

proc. bezpieczeństwo właścicielowi piekarni.

Odpowiedzi udzieliła firma: 

Hertz Polska Reorganizacje

 Reorganizacja czy restrukturyzacja – co różni te procesy?

 Jakie firmy kwalifikują się do reorganizacji?

 Koszty, etapy przygotowań i czas trwania reorganizacji

na skróty

Efektywne zarządzanie
reorganizacja
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z uporczywymi, tłustymi zabrudzenia-
mi, oraz Clinex Blink, przeznaczony 
do mycia i pielęgnacji powierzchni 
„ekskluzywnych”, wykończonych „na 
wysoki połysk”.

Ponieważ nasza oferta jest precyzyjnie 
skompletowana, trudno wyróżniać tyl
-ko niektóre spośród produktów. 
Dlatego zapraszam do zapozna-
nia się z katalogiem produktów na 
naszych stronach internetowych: 
www.clinex.com.pl i www.amtra.pl 
oraz do kontaktu z przedstawicielami 
handlowymi.

MB: Ostatnie lata to szybki rozwój 
firmy Nanochem. Jak w tym kon-
tekście wygląda polityka firmy, 
jakość oraz oferta nanoproduk-
tów?
JZ: W 2010 roku firma wdrożyła system 
ISO 9001. Nanochem jest częścią 
grupy kapitałowej Amtra, co zapewnia 
naszej firmie dostęp do najnowszych 
technologii oraz środków finansowych. 
Zadowolenie klienta jest efektem 
doskonale zorganizowanej współpracy 
wszystkich pracowników oraz prze-

MB: Dla wielu odbiorców ważną 
sprawą jest kwestia ekologii. 
W jaki sposób firma Nanochem 
minimalizuje negatywne skutki 
działania środków chemicznych 
na środowisko? 
JZ: Tak naprawdę już fakt, że stosu-
jemy rygorystyczne warunki produkcji, 
sprawia, że jesteśmy firmą społecznie 
odpowiedzialną. Ochrona środowiska 
naturalnego, w którym żyjemy, jest dla 
nas bardzo ważna. Ponadto od dłuż-
szego czasu dostosowujemy i opra-
cowujemy naszą ofertę pod kątem 
produktów, w których stosowane są 
składniki ulegające biodegradacji. To 
nie tylko moda, ale i konieczność. 
W ten sposób trafiamy w potrzeby 
klientów, dla których ochrona środo-
wiska i związane z tym proekologicz-
ne działania są priorytetem. To dla 
nas zaszczyt i wyzwanie utrzymywać 
ciągły i partnerski dialog z wymaga-
jącymi klientami.

www.clinex.com.pl

Nanotechnologia

  W ciągu ostatnich kilkunastu lat ta 
mało znana dziedzina nauki zajmująca 
się światem na poziomie atomowym 
stała się podstawą technologii, które 
mogą zrewolucjonizować wszystkie 
dziedziny naukowe. Nanotechnologia 
zajmuje się wytwarzaniem struktur lub 
elementów posiadających rozmiary 
w granicach od 1 do 100 nanometrów 
(nanometr = 1 milionowa część mili-
metra). Samo słowo nano („karzeł”) 
wywodzi się z greki. Nanotechnologia 
pozwala panować nad materią 
w skali pojedynczych atomów 
i molekuł. Technologia ta umożliwia 
uzyskiwanie nowych własności, 
zwiększa szybkość i efektywność 
działania. 

strzegania systemu jakości w przebiegu 
całej działalności. Nieodłącznym elemen-
tem naszej polityki jakości produkcji 
jest także konsekwentne przestrzeganie 
porządku i dobrej atmosfery w kontak-
tach oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji 
pracowników. Dbałość o jakość pozwala 
nam bez obaw korzystać ze zdobyczy 
nanotechnologii. Wiedza naszych tech-
nologów, ich doświadczenie daje nam 
gwarancję właściwego zastosowania 
nanokomponentów w tych produktach, 
które pozwalają na zabezpieczenie po-
wierzchni przed ponownym osadzaniem 
się brudu, poprawę bezpieczeństwa 
mikrobiologicznego czy też likwidację 
przykrych zapachów, a raczej ich źródeł.

Obecnie pracujemy nad nowymi produk-
tami, które uzupełnią linię produktów 
Nano, a o ich wprowadzeniu do sprzedaży 
z pewnością poinformujemy rynek chemii 
profesjonalnej i Czytelników „Mistrza 
Branży”.

  Nie znasz jeszcze preparatów chemii profesjonalnej firmy Clinex? 
Warto je poznać i wypróbować! 10 pierwszych osób, które zadzwonią 
do redakcji „Mistrza Branży” w styczniu 2013 r. i zamówią prenume-
ratę roczną, otrzyma zestaw środków czyszczących dostosowany do 
gastronomii i przemysłu spożywczego.

Kulisy produkcji
chemia profesjonalna

MistrzBranzy.pl 19

Mistrz Branży: Wiadomo, że w Pol-
sce w branży spożywczej częściej 
można spotkać środki chemii go-

spodarczej niż profesjonalnej. Jak pod 
tym względem wyglądamy na tle krajów 
UE? Czy chemia profesjonalna to kosz-
towny dodatek, czy konieczność?
Jarosław Zając: Chemia profesjonalna 
w naszym kraju wciąż jeszcze pozostaje 
w cieniu środków czystości przeznaczonych dla 
gospodarstw domowych. W krajach Wspólnoty 
Europejskiej wartość rynku chemii instytucjo-
nalnej i przemysłowej szacowana jest na z górą 
6,5 mld euro, u nas natomiast jest to wartość 
znacznie, znacznie mniejsza. W gastronomii, 
przemyśle spożywczym, w miejscach użytecz-
ności publicznej bezwzględnie ważne jest 
utrzymanie czystości fizykochemicznej i mikro-
biologicznej na stałym, wymaganym poziomie, 
z zachowaniem nienaruszonego stanu technicz-
nego i estetycznego czyszczonych powierzchni 
i wyposażenia. 

Takie wymagania spełnia tylko chemia profe-
sjonalna, dlatego trzeba patrzeć na nią przez 
pryzmat konieczności. Polemizowałbym nato-
miast z „kosztownym dodatkiem” – w przypad-
ku chemii opracowanej pod kątem przemysłu 
spożywczego istotne jest nie tylko skuteczne 
i bezpieczne działanie, ale również wysoka 
wydajność. Środki te cechuje wysoki stopień 

skoncentrowania – używane zgodnie 
z instrukcją zapewnią odpowiedni 
poziom higieny i wystarczą na dłuższy 
czas. I to jest ta oszczędność. Stosu-
nek ceny do jakości i efektywności 
czyszczenia jest proporcjonalny.

MB: Co świadczy o wyjątkowości 
rozwiązań linii Clinex? 
JZ: Wysoka jakość i pełna gwarancja, 
spełniająca oczekiwania nawet najbar-
dziej wymagających klientów. Warto 
dodać, że nasze produkty to polska 

myśl technologiczna. Zatrudniamy wy-
soko wyspecjalizowaną kadrę techno-
logów, która pracuje nad doskonale-
niem oferty produktowej, wdrażając 
nowe technologie. 

MB: Które produkty Clinex szcze-
gólnie poleciłby Pan naszym Czy-
telnikom? 
JZ: Nowością jest Clinex Barren, płyn 
posiadający dopuszczenie do mycia 
i dezynfekcji powierzchni mających 
kontakt z żywnością. Niezastąpione są 
preparaty do utrzymania w czystości 
stali nierdzewnej: Clinex Steel i Clinex 
Shine Steel, natomiast Clinex Grill 
sprawdza się niezawodnie w czyszcze-
niu grilli, płyt grillowych, jak również 
szyb kominkowych. Na uwagę zasługu-

je również Nano ProtectSilver Table do 
szybkiej dezynfekcji. Polecamy również 
płyny do zmywarek gastronomicznych, 
jak: płyn myjący Clinex Dish Wash 
i płyn nabłyszczający Clinex Di Shine, 
odkamieniacze: Clinex Destoner zasto-
sowania ogólnego i Clinex Destoner 
Coffee przeznaczony do odkamieniania 
ekspresów kawowych. 

MB: Które środki cieszą się uzna-
niem wśród klientów z uwagi na 
utrzymanie czystości w piekar-

niach, cukierniach czy gastronomii? 
Dlaczego warto po nie sięgnąć? 
JZ: W sektorze usług utrzymania 
czystości dużym powodzeniem cieszą 
się Clinex Glass do powierzchni szkla-
nych, Clinex Delos Shine i Delos Mat 
do pielęgnacji mebli, Clinex Anti-Spot 
niezastąpiony przy usuwaniu gumy 
do żucia, śladów po obuwiu, kleju czy 
żywicy.

Clinex W3 Multi i Clinex W3 Active 
z powodzeniem konkurują z wiodący-
mi do tej pory środkami służącymi do 
utrzymania czystości w łazience i toale-
cie, natomiast Clinex Floral i Clinex 
M4 przeznaczone są do mycia podłóg.  
No i wreszcie najnowsze produkty: 
Clinex 4Dirt, doskonale radzący sobie 

Clinex to szeroka gama środków chemii profesjonalnej, które od lat sprawdzają się m.in. w przemyśle 
spożywczym i gastronomicznym. Dostępne są zarówno produkty standardowe, rozwiązania proekolo-
giczne, jak i środki z zastosowaniem nanokomponentów. Co świadczy o ich wyjątkowości i na co zwrócić 
uwagę, opowiada Jarosław Zając, Brand Manager ds. chemii profesjonalnej Clinex z firmy Amtra.

Clinex – pełny wymiar higieny

Jarosław Zając, 
Brand Manager 
ds. chemii 
profesjonalnej 
Clinex

Każda piekarnia, cukiernia, lodziarnia ma swoje 
indywidualne potrzeby. Warto używać wysokiej jakości 
polskich produktów. Sprawdź ofertę marki Clinex 
www.clinex.com.pl lub www.amtra.pl

 Stosowanie profesjonalnych środków czystości 

    – bezpieczne i skuteczne

 Jak usunąć plamy z oleju, gumy do żucia, żywicy czy 

    uporczywe ślady butów?

 Jak zabezpieczyć powierzchnie przed ponownym 

    osadzaniem się brudu?

na skróty

chemia profesjonalna
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Składkowa abolicja

Taką możliwość daje uchwa-
lona przez Sejm w dniu 9 
listopada br. ustawa o umorze-

niu należności powstałych z tytułu 
niezapłaconych składek na ubezpie-
czenia społeczne osób prowadzących 
pozarolniczą działalność gospodarczą. 
Zgodnie z jej zapisami z takiego rozwią-
zania skorzystają osoby, które w termi-
nie 12 miesięcy od daty wejścia w życie 
ustawy złożą w tej sprawie wniosek do 
ZUS.

Kto skorzysta?
Abolicja dotyczy niepłaconych należno-
ści głównych oraz odsetek za okres od 
1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 
r. Ponadto ZUS będzie zobowiązany do 
umorzenia również kosztów upomnie-
nia, opłat dodatkowych oraz kosztów 
egzekucyjnych. Umorzenie dotyczy 
osób, które za ww. okres podlegały 
obowiązkowym ubezpieczeniom, ale 
nie opłaciły należnych składek. Sytu-
acja taka występowała głównie u tych 
przedsiębiorców, którzy prowadzili 
działalność i równocześnie zostały zgło-
szone do ubezpieczeń z innego tytułu. 
Mogli oni wybrać pomiędzy opłacaniem 
składki ZUS (od podstawy wynoszącej 
60% przeciętnego wynagrodzenia) 
a składką opłacaną od podstawy 
stanowiącej rzeczywisty przychód, bez 
określenia jego kwoty minimalnej. 

Przedsiębiorcy najczęściej wybierali to 
drugie, przynajmniej pozornie korzyst-

ZUS okazał się łaskawy i postanowił darować długi tym przedsiębiorcom, 
którzy zalegają ze składkami na własne ubezpieczenia społeczne, zdrowot-
ne oraz Fundusz Pracy. Zaległości dotyczą bagatela 10 lat i 2 miesięcy, 
odnoszą się bowiem do okresu od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

niejsze dla nich rozwiązanie. Co istot-
ne, ZUS potwierdzał wówczas zgod-
ność takiego sposobu postępowania 
z obowiązującymi przepisami, wydając 
opinię i interpretację przepisów, które 
potwierdzały prawidłowość wyboru 
pracy nakładczej jako tytułu do ubez-
pieczenia, niezależnie od wysokości 
dochodów osiąganych z tej pracy. 
Z możliwości abolicji będą mogli 
skorzystać również twórcy i artyści 
oraz osoby wykonujące wolny zawód. 
Prawo do abolicji zyskają również 
wspólnicy jednoosobowej spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością 
oraz wspólnicy spółki jawnej, koman-
dytowej lub partnerskiej, z tym że 
w ich przypadku wniosek o umorze-
nie składa płatnik składek.

Ustawa nie przewiduje jednak możli-
wości umorzenia należności z tytułu 
składek w stosunku do osób prowa-
dzących pozarolniczą działalność i do 
spółek, gdy:

 osoby te lub wspólnicy tych spółek 
sami byli zgłaszani do ubezpieczeń 
społecznych jako wykonawcy, 

lub 

 jako płatnicy zgłaszali inne osoby 
do ubezpieczeń z tego tytułu (jeśli 
ZUS wydał prawomocną decyzję 
stwierdzającą niepodleganie ubezpie-
czeniom społecznym z tytułu zatrud-
nienia na podstawie umowy o pracę 
nakładczą). 

Zgodnie z polskim systemem 
ubezpieczeń społecznych 
prawo wyboru tytułu do 
ubezpieczeń nie może być 
traktowane jako podstawa do 
unikania obowiązku opłacania 
składek z tytułu prowadzenia 
pozarolniczej działalności.

Za i przeciw
Wprowadzone zmiany mają na celu głównie znie-
sienie barier finansowych dla małych i średnich 
przedsiębiorców na rynku. Mają stanowić pomoc 
dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji, w której 
znalazły się m.in. z powodu zadłużenia z tytułu 
nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia 
za okres do lutego 2009 r., powiększającego się 
o kwotę odsetek oraz pozostałych należności 
powstałych w konsekwencji nieopłacania składek. 
Nie brak jednak komentarzy o demobilizującym 
charakterze ustawy, szczególnie o niesprawied-
liwości takiego rozwiązania względem solidnych 
płatników.

Co z emeryturą?
Należy jednak podkreślić, że przedsiębiorcy, 
w stosunku do których nastąpi umorzenie 
należności na własne ubezpieczenia społecz-
ne z tytułu prowadzonej działalności, przy 
ustalaniu prawa do świadczeń emerytalnych 
i rentowych nie będą mieli uwzględnionego 
okresu, za który zostały umorzone należności. 

Ustawa obecnie trafiła do Senatu, następnie do 
podpisu do prezydenta. Z racji tego, że została 
uznana za pilną nie tylko przez jej inicjatorów, ale 
i opozycję, to ma szansę wejść w życie jeszcze 
w tym roku.   

 Justyna Gul

 Abolicja za niepłacenie składek na ubezpieczenia 

społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w okresie 1 stycz-

nia 1999 r. – 28 lutego 2009 r. 

 Komu przysługuje abolicja składkowa? 

 Umorzenie należności a emerytura

na skróty

ZUS informuje

Efektywne zarządzanie
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Ideologia start-up została wypracowa-
na w USA podczas wielkiego boomu 
technologii cyfrowych. To właśnie 

wówczas niewielkie zespoły, składające się 
głównie z młodych i  kreatywnych osób, zaczęły 
rozwijać swą działalność w nowatorskich dzie-
dzinach. Uogólniając indywidualny charakter 
takich projektów, można wyszczególnić kilka 
cech, które odróżniają start-up od biznesu 
w potocznym rozumieniu. 

Cechami wspólnymi start-up’ów są:
niskie koszty rozpoczęcia działalności,
wyższe ryzyko niż w przypadku „standardo-

wych” przedsięwzięć,
potencjalnie wyższy w stosunku do „standar-

dowych” przedsięwzięć zwrot z inwestycji.

Masz genialny pomysł. Wiesz, że jego wdroże-
nie mogłoby w przyszłości zrewolucjonizować 
życie lub przynieść krociowe zyski. Jest tylko 
jeden problem – nie masz pieniędzy. I wcale nie 
musisz ich mieć! Start-up nie jest rozwiązaniem 
dla osób dysponujących funduszami... Tutaj 
kreatywny pomysł i samozaparcie stanowią 
kapitał wyjściowy.

Wystarczy chcieć
Co łączy Facebooka, Google i Małą 
Akademię Mistrzostwa Zawodowego 
(MAMZ)? Wszystkie te inicjatywy 
to start-up’y! Chociaż nie do końca, 
bowiem Facebook i Google stały się 
z biegiem czasu biznesem przynoszą-
cym ogromne zyski, natomiast MAMZ 
dopiero zaczyna wypełniać pewną lukę 
na rynku, nie generując przychodów. 
Realizatorzy tych projektów zaczęli 
wdrażać je w życie, nie dysponując 
żadnym kapitałem – poza kreatywnym 
pomysłem i zaangażowaniem grupy 
przyjaciół wierzących we wspólną ideę. 
Jedyny wkład własny to pomysł na 
zagospodarowanie niszy na rynku lub 
pobudzenie pojawienia się określone-
go popytu na nowe dobra (materialne 
lub intelektualne) i usługi.

Anioł Stróż
Nie dysponując kapitałem wyjścio-
wym, jesteśmy zmuszeni realizować 
nasze projekty bez ponoszenia kosz-
tów materialnych lub zainteresować 
podmiot zewnętrzny wizją zysku, jaki 
może przynieść finansowanie naszych 
poczynań. Jest tutaj sporo możliwo-
ści... W przypadku MAMZ receptą 
okazało się upozorowane wyjście 
inicjatywy z form nauki szkolnej na 
rzecz edukacji „obok szkolnej”. Posu-
nięciu temu towarzyszyła aktywna 
obecność w mediach i kreowanie 
logo inicjatywy oraz jej liderów. Dzia-

łania takie są właściwe dla większości 
start-up’ów, a ich efektem ma być 
przyciągnięcie partnerów wnoszących 
swój wkład w rozwój inicjatywy. W przy-
padku MAMZ są to: surowce, maszyny 
i zasoby wykwalifikowanej kadry. Mamy 
tutaj przykład jednego z najczęstszych 
mechanizmów start-up, czyli pozyskanie 
„Anioła Stróża”. Taki partner nie jest 
jednak bezinteresownym sponsorem, 
lecz stroną biznesową zainteresowaną 
korzyściami, jakie może jej przynieść 
wspieranie naszego start-up’a.

MAMZ, czyli start-up
Przytoczone tu mechanizmy były i są 
konsekwentnie wprowadzane w dzia-
łalności Małej Akademii Mistrzostwa 
Zawodowego. Obecnie MAMZ czeka 
reorganizacja z postaci nieformalnej 
inicjatywy do nadania jej osobowości 
prawnej. Ewenement na rynku eduka-
cji zawodowej, jaki stanowi MAMZ, 
znajduje już naśladowców i być może 
już wkrótce będziemy świadkami rewo-
lucyjnych zmian w podejściu do metod 
i narzędzi edukacji zawodowej – nie 
tylko w branży cukierniczo-piekarskiej.

Na uwagę zasługuje również inny 
wymiar tej inicjatywy, czyli działalność 
na rzecz upowszechnienia wolnych, 
otwartych dla wszystkich zasobów 
e-edukacji. Mowa tu o ściśle zwią-
zanym z MAMZ projekcie „Almanach 
cukierniczo-piekarski”. W projekcie tym, 
którego celem jest stworzenie ogól-
nie dostępnego kompendium wiedzy 
z zakresu technologii żywności oraz 
specjalizacji „produkcja piekarsko-
ciastkarska”, wykorzystywane są 
doświadczenia nabyte podczas wdra-
żania w życie działań MAMZ. Więcej 
szczegółowych informacji dotyczą-
cych tych projektów znajduje się na 
www.mamz.pl.

  Ciekawy pomysł plus samozaparcie – bez wkładu finan-

     sowego – recepta na sukces programów typu start-up

  MAMZ – wsparcie dla młodych kadr w zawodach: 

     piekarz i cukiernik

  „Almanach cukierniczo-piekarski” – „biblia” dla młodych 

     adeptów piekarstwa i cukiernictwa

na skróty

MAMZ   start-up

– Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic. 
To razem właśnie mamy tyle, w sam raz tyle, żeby 
założyć własną fabrykę – możemy przeczytać 
w „Ziemi Obiecanej” Władysława Reymonta. 
Cytat ten najlepiej ilustruje mechanizm powsta-
wania przedsięwzięć typu start-up.

 Szymon Konkol

nowy pomysł na naukę zawodu

Edukacja
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Idee działalności MAMZ
W obecnej postaci MAMZ działa dzięki zaangażowaniu grupy 
pasjonatów, których połączyła wspólna pasja do sztuki cukierniczej 
i piekarskiej oraz wrażliwość na trudności, z jakimi borykają się 
młodzi ludzie stawiający pierwsze kroki na drodze swojej kariery 
zawodowej w zawodach: cukiernik i piekarz. Osoby zaangażo-
wane w rozwój tej inicjatywy widzą w niej szansę na poprawę 
jakości kształcenia zawodowego poprzez tworzenie swoistego 
„inkubatora mistrzów zawodu”. Mała Akademia Mistrzostwa 
Zawodowego nie korzysta z żadnych instytucjonalnych form 
finansowania. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane są dzięki wspar-
ciu osób prywatnych, firm, zakładów rzemieślniczych i instytucji, 
którym bliska jest idea wolnej edukacji ukierunkowanej na wszech-
stronny rozwój młodych kadr.

O projekcie „Almanach 
Cukierniczo-Piekarski”
Celem projektu jest stworzenie ogólnie dostępnego, multimedialnego 
kompendium wiedzy z zakresu technologii żywności oraz specjaliza-
cji „produkcja piekarsko-ciastkarska”. Materiały zawarte w głównym 
dziale serwisu obejmują podstawowe zagadnienia z zakresu:

technologii żywności, 
towaroznawstwa, 
mikrobiologii, 
wyposażenia technicznego 
produkcji piekarskiej i technologii 

 ciastkarskiej. 

W projektowaniu serwisu wykorzystano technologie 
umożliwiające korzystanie z zasobów za pośrednictwem 
urządzeń teleinformatycznych. „Almanach...” w wersji 
internetowej oraz jego drukowany odpowiednik zostały stworzone 
z myślą o uczniach zawodów: cukiernik i piekarz oraz ich nauczy-
cielach. Ma on ułatwić zdobywanie wiedzy teoretycznej z zakresu 
nauczanego zawodu. W zasoby podręcznika wchodzą treści z zakresu 
przedmiotów zawodowych dostosowane do programu nauczania 
w zasadniczej szkole zawodowej w zawodach: cukiernik i piekarz. 
Materiały te mogą być również przydatne dla uczniów techników 
technologii żywności o specjalizacji „produkcja piekarsko-ciastkarska”, 
profilach żywieniowych i spożywczych, a także dla studentów kierun-
ków technologii żywności i żywienia człowieka. Ponadto serwis jest 
zintegrowany z platformą e-learningową zaprojektowaną w oparciu 
o oprogramowanie Moodle, zawierającą kursy przygotowawcze do 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: 
cukiernik i piekarz. 

Podstawowe założenia tego projektu doskonale wpisują się w rzą-
dowy program Cyfrowa Szkoła, którego liderzy MAMZ są gorącymi 
zwolennikami.

Szymon Konkol jest nauczycielem dyplo-
mowanym, magistrem pedagogiki, mistrzem 
cukierniczym, wielokrotnym laureatem wyróżnień 
branżowych i edukacyjnych, inicjatorem koordyna-
torem projektów edukacji zawodowej, w tym Małej 
Akademii Mistrzostwa Zawodowego.

Edukacja
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Zespół Szkół Przemysłu 
Spożywczego w Krakowie

Iwona Wołek,  
Małgorzata Klimek

Uczennice uczęszczają do drugiej 
klasy, kształcą się w zawodzie 
cukiernik. Mimo, że są dopiero  
w drugiej klasie, biorą udział  
w szkolnych, okolicznościowych 
wystawach i pokazach  
cukierniczych.

Cukiernia S.C. 
Krzysztof Wilk, Tomasz Wilk.

Wyróżnienie za pracę 
„Gwiezdny zaprzęg” w ramach 
szkolnej wystawy mikołajowo 
– świątecznej.

Halina Wanic

Master Martini Polska 
wsparcie finansowe  
i doradztwo technologiczne.

„Magiczna studnia”

Zespół Szkół Gastronomicznych 
im prof. Eugeniusza  
Pijanowskiego w Warszawie

Agata Tkaczyk,  
Karolina Gołębiewska

Uczennice uczęszczają do klasy II 
F w Technikum Gastronomiczno- 
Hotelarskim, zawód - kucharz.  
Dziewczęta są bardzo aktywne w 
pracach społecznych na rzecz szkoły 
i klasy. Torty i inne słodkości od 
kilku lat wykonują na zamówienie 
dla znajomych i rodziny.

-

Udział w finale tegorocznych MPUSC 
jest ich pierwszym sukcesem.

Lidia Górska

Prodotti Stella udziela wsparcia  
w zakresie doboru surowców i drob-
nego sprzętu, dostarcza potrzebne 
surowce i zapewnia doradztwo  
p. Sławomira Gniadka – technologa 
firmy Prodotti Stella.

Tort na spotkanie Pani Prezydent 
Anny Komorowskiej z wolontariu-
szami z okazji podsumowania akcji: 
„Budowa studni w Sudanie”.

Zespół Spożywczych  
i Hotelarskich w Radomiu

Monika Kucińska, 
Krzysztof Okrój

Uczniowie uczęszczają do II klasy  
i kształcą się w zawodzie cukiernik. 
Doskonalą swoje umiejętności 
cukiernicze biorąc udział w zaję-
ciach dodatkowych z dekorowania 
wyrobów cukierniczych.

Pracownia technologiczno-żywienio-
wa w ZSSiH w Radomiu. 
E. Leclerc w Radomiu.

Uczniowie nie posiadają jeszcze 
większych osiągnięć. Udział  
w tegorocznym Expo Sweet jest 
ich pierwszym sukcesem.

Beata Świąder

Eco Trade 
Udziela wsparcia technologicznego, 
wspiera, inspiruje, dzieli się wiedzą  
i doświadczeniem. Dostarcza potrzeb-
nych materiałów i surowców.

„Woda – Źródło Życia”

Młode talenty              
Znamy już finałową „dwunastkę”, czyli 12 dwuosobowych zespołów z 12 szkół z całej Polski, które na 
Expo Sweet powalczą o najwyższe laury. Poznajmy 24 młodych cukierników: gdzie się kształcą,  
kto czuwa nad ich rozwojem i które firmy ich wspierają. W tym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej 
objęło honorowy patronat nad mistrzostwami. 

Nazwa szkoły

Uczniowie

Krótki 
opis osób 
startujących

Zakłady 
pracy

Osiągnięcia

Nauczyciel, 
opiekun

Firma 
sponsorska

Temat pracy
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Zespół Szkół Rolnicze 
Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Wojsławicach

Ewelina Domaradzka,  
Marta Ratajczyk

Uczennice IV klasy techni-
kum w zawodzie kucharz. 
Aktywnie uczestniczą w życiu 
klasy i szkoły. Tworzą zgrany 
zespół. Uczennice są ambitne, 
kreatywne i otwarte na 
nowości.

-

IV miejsce w konkursie 
„Tradycyjne smaki regionu”, 
udział w szkolnym konkursie 
„Tradycje wigilijne i bożonaro-
dzeniowe”.

Lucyna Gara

Pre Gel Polska 
doradztwo technologiczne, 
konsultacja w zakresie 
doboru surowców i drob-
nego sprzętu, opiekun Pan 
Jarosław Zbaliszyn.

„Tam gdzie bije źródło” 
Tort przygotowany z okazji 
spotkania Koła Ekologicznego.

Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych 
w Warszawie

Aleksandra Młynarczyk,  
Ewelina Mergner

Uczennice przejawiają zainteresowanie zdobyciem 
umiejętności cukiernika, podejmują nowatorskie 
działania w zakresie przygotowania tortów, 
deserów i pralin. Systematycznie poszerzają 
wiedzę w tym zakresie.

Hotel WESTIN w Warszawie 
Hotel SHERATON w Warszawie 

Dziewczęta wygrywają konkursy szkolne, biorą 
udział w pokazach sztuki cukierniczej. Przygoto-
wywały desery, torty i praliny na bankiet, który 
odbył się w czasie podsumowania Ogólnopolskiego 
Konkursu Gastronomicznego „Kuchnia Polska na 
Mazowszu”.

Alicja Zabadała

Ambasador 92. Pani Monika Ignaciuk przygotowuje 
uczennice do konkursu, zapraszając je na liczne 
szkolenia w pracowni cukierniczej Firmy.

Tort wykonany na uroczystość rodzinną z okazji 
Chrztu, którego widocznym znakiem jest obmycie 
wodą oczyszczającą i podtrzymującą życie.

Zespół Szkół  
Gastronomicznych  
w Częstochowie

Renata Borczyk,  
Krystian Kowacki

Renata Borczyk to uczennica klasy III, 
Krystian Kowacki to uczeń klasy II  
w zawodzie cukiernik.

Zakład Cukierniczy ,,Jałowiec"  
w Częstochowie

Renata Borczyk uzyskała w 2011r.  
II miejsce w regionalnym konkursie, orga-
nizowanym w ramach ,,III Święta Palmy 
Wielkanocnej”  w kategorii ,,Mazurek”, 
oraz w 2012r. w tej samej kategorii w IV 
edycji tego konkursu  zdobycie - I miejsca. 

Mariola Więciorkowska

-

„Źródło życia”

Młode talenty              

c.d.

Tort „Dar Natury” to praca 
Elżbiety Raźna i Bartosza 
Zasady z Zespołu Szkół 
Specjalnych z Krakowa 

Agata Cegielska i Monika Karaś. 
Tort przygotowany na okazję 
obchodów Światowego 
Dnia Wody 

Aleksandra Młynarczyk  
i Ewelina Mergner przedstawiły 
tort na uroczystość Chrztu
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Zespół Szkół Gastronomiczno- 
-Hotelarskich w Tarnowskich 
Górach

Barbara Jeziorska,  
Katarzyna Podzimska

Dziewczyny są uczennicami klasy II 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
 Uczą się w zawodzie cukiernik. Nale-
żą do uczennic bardzo sumiennych, 
ambitnych i chętnych do pracy.

Uczennice nie mają jeszcze żadnych 
wybitnych osiągnięć. Udział w 
tegorocznej edycji Mistrzostw Polski 
Uczniów Szkół Cukierniczych jest ich 
pierwszym sukcesem.

Jolanta Mazur – Pogoda

Polmarkus 
dostarcza surowce, udziela pomoc 
technologiczną i techniczną, udostęp-
nia maszyny i sprzęt. 

„Podwodny świat”

Zespół Szkół Gastronomiczno- 
-Spożywczych w Olsztynie

Joanna Biernacka,  
Monika Kaiser

Uczennice uczęszczają do klasy III 
w zawodzie cukiernik. Sumienne, 
działają w samorządzie klaso-
wym i chętnie  rozwijają swoje 
umiejętności, wykazują się także 
zdolnościami plastycznymi.

-

Uczennice nie mają jeszcze 
żadnych wybitnych osiągnięć. 
Udział w finale tegorocznych 
MPUSC jest ich pierwszym 
sukcesem.

Teresa Iwanowska

GRADOS 
Praca konkursowa jest konsulto-
wana pod względem kompozycji 
smakowej oraz projektu dekoracji. 
Firma zapewnia surowce i półpro-
dukty oraz niezbędny sprzęt.

Tort „Piękno z głębin oceanu”

Zespół Szkół Przemysłu  
Spożywczego w Poznaniu

Agata Cegielska,  
Monika Karaś

Uczennice klasy trzeciej Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej; zawód –cukiernik.

Cukiernia „Weber” w Poznaniu

Laureatki szkolnych konkursów: Na 
najładniejszy Mazurek Wielkanocny 
oraz Wystawy Świątecznych Pierników.

Jadwiga Jabłecka

PAN Centrum Słodkiej Dekoracji 
Firma zapewnia surowce i półprodukty 
oraz niezbędny sprzęt.

Tort przygotowany na okazję 
obchodów Światowego Dnia Wody.

Nazwa 
szkoły

Uczniowie

Zakłady 
pracy

Nauczyciel, 
opiekun

Temat 
pracy

Krótki 
opis osób 
startują-
cych

Osiągnięcia

Firma 
sponsorska

    Agnieszka Domań i Stefan 
Okuła – „Scena uwieczniona na 
torcie przedstawia wycieńczonego 
psa leżącego na plaży”

     „Źródło życia” według 
Renaty Borczyk  
i Krystiana Kowackiego   
z Częstochowy.

    Tort „Magiczna Studnia” Iwony 
Wołek oraz Małgorzaty Klimek  
z Krakowa

Wybrane 
zdjęcia  
prac 
konkurso-
wych

    Tort Agaty Tkaczyk  
i Karoliny Gołębiewskiej  
z Warszawy

„Cukiernictwo i Wytwórnia Lodów”  
Józef Zdebik, Tarnowskie Góry
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Zespół Szkół Gastronomicznych  
w Białymstoku

Agnieszka Domań, Stefan Okuła

Uczniowie klasy III ZD o profilu cukiernik. 
Od najmłodszych lat interesują się 
pieczeniem ciast i dekorowaniem tortów. 
Pasjonaci tworzenia z masy cukrowej, 
czekolady i karmelu. Uczestniczyli w kursie 
zorganizowanym w szkole - „Sporządzanie 
elementów dekoracyjnych z czekolady".

-

Uczniowie nie posiadają jeszcze żadnych 
osiągnięć. Satysfakcji dostarcza im sam 
fakt uczestnictwa w zajęciach praktycz-
nych, możliwość pogłębiania wiedzy i 
doskonalenia umiejętności.

Alicja Dębicka

Kruszwica oferuje wsparcie mery-
toryczne i praktyczne w pracowni 
Akademii Mistrza. Zapewnia surowce 
oraz niezbędny sprzęt. Opiekunowie: 
Jacek Zięba i Mieczysław Chojnowski

Tort był przeznaczony na akcję  „Mamo, 
tato, wolę wodę!”

Zespół Szkół im. Wincentego 
Witosa w Suchej Beskidzkiej

Jurzec Mateusz, Palarczyk Michał

Uczniowie klasy II technikum gastrono-
micznego. Oboje stanowią zgrany zespół, 
chętnie rozwijają swoje umiejętności, 
oraz są otwarci na nowości.  Sympa-
tyczni i pracowici, interesują się również 
carvingiem.

-

Mateusz Jurzec brał udział w Mistrzo-
stwach Polski Uczniów Szkół Cukierni-
czych EXPO SWEET 2012. Reprezentował 
szkołę w zawodach pływackich i biegach 
narciarskich.

Krzysztof Maciejowski

Dawn (były UNIFINE) oferuje pomoc 
merytoryczną i praktyczną. Firma udostęp-
nia pracownie kulinarną w której ucznio-
wie będą odbywać praktyki i nabywać 
cenne doświadczenie, oraz udostępnia 
surowce trudne do zdobycia na rynku.

„Alla Primavera”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 31 
w Zespole Szkół Specjalnych nr 14 
w Krakowie

Elżbieta Raźna, Bartosz Zasada

Elżbieta Raźna uczennica klasy III 
cukiernik. Bartosz Zasada -  uczeń klasy 
III – kucharz. Uczniowie biorą udział 
w licznych pokazach sztuki cukierniczej 
prowadzonych przez mistrzów cukiernic-
twa zrzeszonych w Małopolskim Stowa-
rzyszeniu Kucharzy i Cukierników. 

Cukiernia „Wilk” w Krakowie
Restauracji „Chimera” w Krakowie

Elżbieta Raźna w Małopolskim Konkursie 
Cukierniczym o Puchar Rzemiosła i 
Przedsiębiorczości w 2012 roku zajęła 
I miejsce. Bartosz Zasada reprezentant 
szkoły na imprezach gastronomicznych: 
„Święto Chleba” czerwiec 2012, „Smak 
Pstrąga w Pieninach” wrzesień 2012. 
Laureaci konkursu „Najsprawniejszy w 
zawodzie” 2011,2012.

Jadwiga Kozera

Martin Braun - Wojciech Laśkiewicz 
sprawuje opiekę w przygotowaniach 
do III Mistrzostw Polski Uczniów Szkół 
Cukierniczych na Targi Expo Sweet 2013. 
Firma sponsoruje surowce potrzebne do 
przygotowania zadań konkursowych oraz 
służy pomocą technologiczną.

Tort „Dar Natury” wykonany na okolicz-
ność - Święto Ziemi.

     Tort „Piękno z głębin oceanu” 
Joanna Biernacka, Monika Kaiser 
- Olsztyn

      „Alla Primavera” - Jurzec 
Mateusz, Palarczyk Michał,  
Zespół Szkół im. Wincentego 
Witosa w Suchej Beskidzkiej

     Monika Kucińska, Krzysztof 
Okrój - Zespół Spożywczych  
i Hotelarskich w Radomiu

     „Podwodny Świat” - tort 
Barbary Jeziorskiej oraz  
Katarzyny Podzimskiej  
z Tarnowskich Gór
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Na niewielkiej powierzchni, zaledwie 
1,8 x 2,2 m, można umyć każdy 
rodzaj osprzętu, przede wszystkim 

wózki pieców obrotowych, wózki piekarnicze, 
niestandardowy osprzęt, kosze, pojemni-
ki, foremki, palety, misy, blachy na ciasto. 
Tak deklaruje producent – niemiecka firma 
Guggenberger. Gwarantuje ona także mniej-
sze zużycie energii elektrycznej, oszczędność 
na wodzie i środkach czystości. Czy deklara-
cje odbiegają od rzeczywistości? Sprawdzimy 
doświadczalnie. 

Załadunek na kółkach
To, co od razu rzuca się w oczy, to wygoda 
wjeżdżania z zabrudzonym sprzętem do komo-
ry myjącej. W celu efektywnego wykorzysta-
nia cyklu mycia zabrudzone wózki piekarnicze 
można wypełnić blachami, które wystarczy 
ułożyć do góry dnem. Natomiast kosze piekar-
nicze ustawione w słupki/stosy  trafiają prosto 
do komory na jezdnych stelażach. Stosy ukła-
damy maksymalnie na wysokość 2 m, a ich 
liczba zależy od wielkości myjki.

W wyposażeniu opcjonalnym znajdują się 
dodatkowe wózki wielopoziomowe do wygod-
nego ułożenia lub zawieszenia wszelkiego 
osprzętu, tak by woda mogła swobodnie 
dotrzeć w każde zabrudzone miejsce i bez 
problemu się z niego wydostać. Misy i kotły 
„wędrują” do środka myjki w specjalnych 
wagonikach. 

Po zaryglowaniu kosza zmywarki i rę-
cznym zamknięciu drzwi można uru-
chomić program zmywania. W ciągu 
jednej godziny możliwych jest nawet 
kilkanaście cykli. 

Prysznic z cyklem wirowania 
Myjka jest wyposażona w system dysz 
rotujących, rozmieszczonych na całej jej 
wysokości. Woda wydostaje się z dysz 
pod dużym ciśnieniem (10-12 bar), 
docierając do najbardziej newral-
gicznych i trudno dostępnych miejsc. 
Kluczowym momentem jest intensywny 
cykl wirowania zaprogramowany przed 
fazą płukania. Podczas wirowania na 
ustawione i zabezpieczone w koszu 
sprzęty działa duża siła odśrodkowa, 
która skutecznie usuwa resztki brud-
nej wody. Co daje takie rozwiązanie? 
Przede wszystkim mechaniczne wstępne 
oczyszczenie sprzętu pozwala na mniej-
sze użycie wody podczas fazy płukania. 

Mechaniczny jest również sposób susze-
nia umytego osprzętu. Dzięki temu, że 
na osprzęcie nie ma śladów pryskania 
wodą, a czyste narzędzia, kosze, blachy 
i wózki są idealnie suche i gotowe do 
użycia. Ponadto  mechaniczne czysz-
czenie oparte na sile odśrodkowej 
obracającego się kosza jest bardziej 
ekonomiczne od termicznego.

To nie wszystkie rozwiązania umożli-
wiające zredukowanie kosztów mycia. 
Dużym atutem jest możliwość regu-
lowania częstotliwości obrotów, która 
pozwala na dobieranie odpowiedniego 
cyklu wirowania dla mytego osprzętu. 
W przypadku wózków, blach i drobnego 
osprzętu wirowanie może mieć wolniej-
sze obroty, podczas gdy silniejszych 
obrotów wymagają kosze z pełnym 
spodem, które dotychczas nie były 
kwalifikowane do mycia w tradycyjnych 
myjkach. Regulować można również 
czas trwania płukania i dozowanie 
środka czyszczącego. 

Gospodarna i cicha
Jak przystało na niemiecką gospo-
darność, woda w systemie myjącym 
Guggenberger krąży w obiegu zamknię-
tym, dzięki czemu jest wykorzystana 
wielokrotnie. To gwarantuje mniejsze 
jej zużycie. Myjka o pojemności 30 m3 

średnio potrzebuje 18 l wody, w trybie 
oszczędnym – dla mniej zabrudzonych 
sprzętów – nawet 4 l. Mniej wody, która 
jest efektywnie wykorzystana, oraz 
zastosowany cykl wirowania pozwalają 
zaoszczędzić na środkach chemicznych. 
Producent podkreśla, że zużycie środ-
ków myjących jest mniejsze o ok. 20% 
niż w tradycyjnych komorach przeloto-
wych. 

Jedna komora naszpikowana dyszami wymiata skutecznie brud z trudno 
dostępnych miejsc, jak ranty blach czy zakamarki skrzynek transporto-
wych. Kosz umieszczony wewnątrz myjki trzyma w ryzach najróżniejszy 
osprzęt. Po co? Żeby zadziałał, niespotykany do tej pory w myjkach, 
cykl wirowania mechanicznie usuwający resztki brudnej wody.

Genialnie prosta 
myjka Guggenberger

 Co i ile może pomieścić jednokomorowa myjka 

    Guggenberger?

 Rotujący system natrysku wody 

    – patent na skuteczne mycie

 Mechaniczny system odwirowania i suszenia 

    – maksymalna oszczędność wody i energii elektrycznej

na skróty

     Niemyty wózek piekarniczy z warstwą nagaru przed myciem… i po myciu… 
Wystarczył jeden cykl mycia, żeby „zerwać” grubą warstwę spieczonego brudu

systemy mycia

Kulisy produkcji
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DIOSNA
światowa klasa i bezawaryjność

najczęściej kupowane 
miksery w polsce! 

pojemność dzież: od 20 do 160 l!

Diosna SPV 
 miesiarka z dzieżą wyjezdną

Diosna WV Wendelkneter 
nowoczesny system miesienia

Diosna PSPVW
miesienie i ubijanie w jednym

Miksery ESCHER 

Myjka jest mało wymagająca, jeżeli chodzi o zajmo-
wane miejsce i pod tym względem bezapelacyjnie 
wygrywa z konkurencją. Zajmuje powierzchnię 1,8 x 
2,2 m, a ustawić ją można bezpośrednio przy ścianie, 
oszczędzając tym samym miejsce w zakładzie. Są 
dwie opcje zamontowania myjki: wersja wpuszczana 
w podłogę i bezpośrednio na podłodze, co deter-
minuje położenie zbiornika z wodą pod myjką lub 
z tyłu.

Nie bez znaczenia jest fakt, że myjki komorowe 
Guggenberger pracują nad podziw cicho, zachowując 
normy higieny pracy. Jest to zasługa dobrej izolacji 
dźwiękowej kabiny, która w całości wykonana jest 
ze stali nierdzewnej. Tak jak zasady działania myjki 
są proste, tak prosta jest obsługa myjki. Przejrzy-
ste sterowanie marki SIEMENS wyklucza możliwość 
popełnienia błędu. 

Systemy myjące Guggenberger już budzą żywe 
zainteresowanie w Polsce. Piekarze czy cukiernicy 

przyjeżdżają na testy myjki 
z własnym sprzętem – najczęściej 
są to wózki piekarnicze, które nie 
były myte od nowości. Przedsię-
biorcy sprawdzają, czy czyszcze-
nie najgorszego nagaru odbywa 
się tak szybko i z takim skutkiem 
już w pierwszym myciu. Ten 
kilkuminutowy test przekonuje 
każdego. Jak wygląda obsługa 
myjki komorowej Guggenberger 
i z jakim efektem, można obej-
rzeć na www.youtube.pl. 

Fakt dużego zainteresowania 
systemami myjącymi jest świa-
dectwem, że zmienia się też 
spojrzenie polskich przedsiębior-
ców na kwestie związane z czysto-
ścią w zakładach piekarniczych 
i cukierniczych. Dowodem na to 
jest wzmożona dbałość o sprzęt 
i estetykę zakładu. Czysto ma 
być nie tylko w samej piekarni, 
ale przede wszystkim czysty ma 
być używany osprzęt.

Fakty i liczby
  Jeden wsad, różny osprzęt: blachy wypieko-

we, również z wysokimi rantami, zamykane, wózki 
z pieca obrotowego, kosze transportowe, naczynia, 
formy wypiekowe, szalki garownicze, pełne blachy 
cukiernicze.
  Zaledwie 18 l wody dla ok. 30 m3 pojemności!
  Suszenie mechaniczne poprzez odwirowanie 

resztek wody pochłania zaledwie 1 kW/h 
dziennie.
  Koszt umycia jednego wózka obrotowego

wynosi 0,5 euro. W jednym cyklu można umyć 
dwa takie wózki.

Najlepsze parametry wydajności:
  duża kabina,
  16 wysokowydajnych dysz rotujących

rozmieszczonych na całej wysokości myjki,
  izolacja, dwuwarstwowa konstrukcja kabiny, 

z materiału tłumiącego.

     Nie ma osprzętu, którego nie można by umieścić 
w obrotowym koszu myjki komorowej Guggenberger 

piorunujący 
efekt czyszczenia

  Na bardzo dobry efekt 
czyszczenia składa się kilka 
czynników: 
– wysokie ciśnienie rotującego 
systemu natrysku, które samo 
w sobie skutecznie usuwa brud 
i pozwala na redukcję środków 
chemicznych; 
– rozłożenie dysz natryskowych 
na całej wysokości myjki.  
Dzięki obrotom kosza zmywarki 
i rozmieszczeniu dysz z lewej 
i prawej strony myjka optymalnie 
czyści zarówno kosze, jak 
i blachy oraz wszelkie małe 
elementy osprzętu piekarniczego.

Chcesz sprawdzić, jak pracuje 
myjka, obejrzyj film na 
www.youtube.com pod 
hasłem: Komorowa myjka 
Guggenberger

Generalnym przedstawicie-
lem myjek Guggenberger 
na rynku polskim jest firma 
GETH, tel. 12 262 24 26, 
www.geth.pl



Według Rozporządzenia WE 450/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 29 maja 2009 r. aktywne mate-

riały i wyroby oznaczają produkty, których 
zadaniem jest przedłużenie okresu przydatno-
ści do spożycia lub też poprawa stanu opako-
wanej żywności. Główną zasadą działania 
opakowań aktywnych jest ich współdziałanie 
z zapakowanym produktem. Koncepcja opako-
wań aktywnych opiera się na zmianie warun-
ków wewnątrz opakowania i tym samym na 
przedłużeniu trwałości produktów. 

Substancje odpowiedzialne za funkcję aktywną 
mogą znajdować się bądź to w osobnym pojem-
niku, na przykład małej saszetce, lub stanowić 
integralną część ultracienkich samoprzylepnych 
etykiet. Substancje te mogą być również wkom-
ponowane w strukturę materiału, z którego 
wykonane jest opakowanie.

Kontrola tlenu
Pierwsze miejsce wśród opakowań aktywnych 
zajmują pochłaniacze, których rolą jest usuwa-
nie szkodliwych gazów z wnętrza opakowania. 
W przemyśle spożywczym najczęściej stosowa-
ne są pochłaniacze tlenu.

Efektywność poszczególnych rodzajów pochła-
niaczy tlenu zależy od rodzaju zastosowanego 
związku aktywnego oraz czynników zewnętrz-
nych, takich jak temperatura czy wilgotność. 
Najczęściej występującą formą pochłaniaczy 
tlenu, dostępną również w polskim handlu, są 
pochłaniacze bazujące na związkach żelaza. 

Do innych związków  usuwających tlen 
należą: enzymy (oksydaza glukozo-
wa, oksydaza alkoholowa), witaminy 
(np. kwas askorbinowy) oraz jony 
metali (np. kobaltu). Usunięcie tlenu 
z wnętrza opakowania uniemożliwia 
wzrost bakterii tlenowych i pleśni, 
chroni produkt przed niepożądaną 
zmianą barwy w wyniku enzymatycz-
nego brązowienia oraz zabezpiecza 
przez utlenianiem tłuszczów. 

Kontrola wilgoci
Ważną grupę opakowań aktywnych 
stanowią pochłaniacze wilgoci, których 
zadaniem jest absorbowanie nadmiaru 
wody. Stosowanie regulatorów wilgot-
ności chroni produkt przed rozwojem  
niekorzystnej mikroflory, zapobiega 
rozmiękaniu produktów oraz poprawia 
ich kruchość. Do substancji wiążących 
wilgoć należą sole poliakrylowe, kopoli-
mery skrobi, żele krzemionkowe, glinki 

Co, gdzie i w jakim celu
– krótki przegląd substancji aktywnych

  I. Pochłaniacze tlenu
Do najczęściej stosowanych w prze-
myśle związków pochłaniających tlen 
należą:

 żelazo –  Ageless® (Mitsubishi 
Gas Chemicals),  ATCO® (Standa), 
Omac® (Mitsubishi Gas Chemicals), 
FreshMax®, FreshPax® (Multisorb 
Technologies)
Mechanizm działania: utlenianie  
żelaza
Postać:  saszetki, etykiety

 kobalt – Cryovac OS 2000®  
(Sealed Air Corporation)
Mechanizm działania: utlenianie  
kobaltu
Postać: folia opakowaniowa

 oksydaza glukozowa, katalaza 
(enzymy) –  Bioka® (Bioka Ltd.)
Mechanizm działania: enzymatyczne 
utlenienie glukozy
Postać: saszetki

Zastosowanie:  sektor spożywczy,  
np.  przemysł piekarsko-cukierniczy, 
owocowo-warzywny, mięsny

 mgr Anna Szymańska

Nieustający wzrost wymagań konsumentów zmusza producentów żywności do poszukiwania nowych 
rozwiązań technologicznych gwarantujących wysoką jakość oferowanych przez nich produktów. Symbol 
tego rozwoju stanowią opakowania aktywne. Są one prostą i przewidywalną konsekwencją gorączkowych 
poszukiwań lepszych rozwiązań - ciekawszych, bardziej ergonomicznych, tańszych i zdrowszych.

Opakowanie aktywne

 Saszetka, supercienka etykieta czy folia wzbogacona 

– najczęściej spotykane formy opakowań inteligentnych 

 Zasady działania opakowań aktywnych

 Substancje odpowiedzialne za funkcje aktywne 

na skróty

  II. Pochłaniacze wilgoci
  Eat-Fresh® (Sirane) – tłoczony 

wkład absorpcyjny o pojemności 
chłonnej 600 cm3/m2. 

Zastosowanie: opakowania do kanapek, 
ciast, deserów

  III. Emitery związków 
antymikrobiologicznych
Do najczęściej stosowanych substancji 
aktywnych należą:

  etanol – zaabsorbowany na nośniku, 
np. krzemionce: Ethicap®, Negamold® 

(Freund Industrial Co.)

  jony srebra – wbudowane w struk-
turę foli opakowaniowych: Zeomic® 
(AgION Technologies)

  allyl izotiocyjanowy – związek 
pochodzenia roślinnego związany na 
powierzchni materiału opakowaniowego: 
WasaOuro®(Mitsubishi-Kagaku Foods 
Corporation)
Forma: saszetki, etykiety, wkładki, folie 
opakowaniowe
     
Zastosowanie: produkty zbożowe  

opakowania

Kulisy produkcji
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naturalne oraz glikol propylenowy. 
Pochłaniacze wilgoci mają najczęściej 
postać wkładów absorpcyjnych, sasze-
tek oraz foli opakowaniowych. 

Emitery
Jako opakowania aktywne stosuje 
się także opakowania z emiterami 
dwutlenku węgla, które uzupełniają 
jego stężenie w atmosferze modyfiko-
wanej. Podwyższony poziom tego gazu 
skutecznie ogranicza rozwój drobno-
ustrojów tlenowych,  natomiast  nie 
działa na bakterie beztlenowe, drożdże 
oraz bakterie kwasu mlekowego.

Do opakowań aktywnych zaliczamy 
również emitery substancji aktywnych 
np. o działaniu antymikrobiologicznym, 
które hamują wzrost bakterii poten-
cjalnie chorobotwórczych, pleśni oraz 
drobnoustrojów powodujących psucie 
żywności. Wśród najczęściej stosowa-
nych substancji aktywnych wymienić 
należy: etanol, związki srebra, bakte-

riocyny, dwutlenek chloru oraz substancje 
pochodzenia roślinnego.

Mimo tego, że dominującą pozycję 
w światowym rynku opakowań (ponad 1/3 
udziału wartościowego) osiągnęły papier 

i tektura, niemniej jednak w ostatnich 
latach wzrasta również zapotrzebowanie 
na opakowania aktywne. Według firmy 
NanoMarkets, globalny rynek opakowań 
aktywnych i inteligentnych w 2012 r. miał 
przekroczyć 14 mld USD.  

fot. Multisorb technologies

r e k l a m a
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inspiracji
Źródło

wiecznej

Okres  zimowy to dobra okazja, żeby rozgrzewać 
atmosferę ręcznie wykonanymi pralinkami z nadzie-
niem korzennym, batonami z chrupiącym nugatem 

czy ubitą truflą maślaną o zapachu cynamonu. Świat czeko-
lady to nie tylko pokusa dla dzieci czy kobiet, ale także dla 
mężczyzn. Dla tych ostatnich ciekawą propozycją są czeko-
lady energetyzujące z miodem i żeń-szeniem – składnikami 
będącymi niemal nieodzownymi elementami zimowej diety. 
Ta feeria smaków i zapachów zawsze dobrze nastraja. 

Nie tylko na słodko
Na rynku czekoladowym mamy wiele możliwości wyboru przez 
klienta czekoladowych specjałów z wybranym nadzieniem czy 
dodatkami, takimi jak np. suszone owoce czy biała morwa. 
Na barykady czekoladowej rewolucji wstąpiły również świeże 
zioła i kwiaty, wzbogacające nowymi aromatami znany czeko-

ladowy zapach. Pojawiają się ponadto bardzo 
nietypowe kombinacje – połączenie smaków 
słodkich i słonych (np. bekonu, czekolady 
i soli morskiej). 
Swój renesans przeżywają czekolady o pikant-
nej nucie smakowej; ciekawą propozycją jest 
połączenie czekolady z chili lub czerwonym 
pieprzem. Takie nieoczywiste smaki na długo 
zapadają w pamięć i sprawiają, że otwieramy 
się na wciąż nowe doznania smakowe. 
Ciekawą propozycją jest również organiczna 
czekolada z jagodami goji, wykonana ręcznie 
z surowych ziaren kakaowca Criollo, bogata 
w magnez, potas i żelazo. 

Na zdrowie!
Zdrowy styl życia wciąż jest na topie, więc 
warto to wykorzystać. Powszechnie wiado-
mo, że czekolada zawiera zbawienny dla nas 
magnez, ale nie tylko dlatego warto ją jeść. 
Coraz liczniejsi wytwórcy oferują czekoladę 
z bardzo dużą zawartością polifenoli, podczas 
gdy w standardowym procesie produkcji 
znacznie obniża się ich zawartość.
Kakao zawiera o 80% więcej polifenoli niż 
czerwone wino czy zielona herbata. Związki 
te są bardzo skutecznymi przeciwutleniacza-
mi, które chronią organizm przed uszkodze-
niami powodowanymi przez wolne rodniki. 
Przyczyniają się do zmniejszenia szkodliwo-
ści działania wielu czynników zagrażających 
naszemu zdrowiu. 
Czekolada jest zatem nie tylko królową słody-
czy, ale i swoistą patronką zdrowia, dbającą 
o some i psyche. Ten słodki przysmak zawiera 
bowiem teobrominę – związek o działaniu 
antydepresyjnym, poprawiającym nastrój 
– doskonale nadaje się więc do rozpraszania 
smutku. 

 Marcin Paździor

Czekolada nie przestaje nas 
inspirować. To w zasadzie 

temat, który wciąż zaskakuje, 
a im bardziej się w to wgłę-
biasz, tym więcej zyskujesz… 

pomysłów. Zapraszam na 
krótki rekonesans światowych 

trendów, które – mam nadzieję 
– zachęcą do przeprowadzania 

własnych eksperymentów 
z czekoladą.

świat czekolady
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Czekolada na patyku
Mniej lub bardziej ozdobny patyczek, na końcu czekoladowy sześcian, który 
rozpuszcza się w kubku gorącego mleka – to coraz częściej spotykany u nas 
widok. Szanujące się czekoladziarnie dbają o urozmaicone formy choco sticks,
ale głównie prześcigają się w pomysłach, jak urozmaicać paletę smaków. 
Czego się nie robi, by konsument wracał i wciąż miał poczucie, że tyle mu 
jeszcze zostało do spróbowania. Wśród choco sticks znajdziemy tradycyjną 
mleczną czekoladę najwyższej próby, czekolady smakowe, ciemną czekoladę 
z oddzielną porcją alkoholu (zestaw interesujący dla mężczyzn), a także propo-
zycje typu eksperymentalnego – tutaj nikogo nie zdziwi czekolada z dodatkiem 
pomidorów (!). Do ich wytwarzania używane są surowce najlepszej jakości, co 
oczywiście przekłada się na wyższą cenę czekoladowego trunku.

Uczta dla ciała i zmysłów
Powszechnej fascynacji czeko-
ladą nie uniknął także przemysł 
kosmetyczny. Kąpiel w czekoladzie, 
relaksujące peelingi z łupin ziarna 
kakaowego i czekoladowe masecz-
ki na twarz to prawdziwa rozkosz 
dla zmysłów i ożywczy koktajl dla 
zmęczonej skóry.

Jeżeli wciąż Państwu mało, zapraszam 
do przeprowadzenia własnych ekspe-
rymentów, z kąpielą czekoladową 
włącznie. To naprawdę działa! :) 

Czekolada Fairtrade
  Dla coraz liczniejszej grupy ludzi 

oprócz poszukiwania nowych doznań 
smakowych istotne jest pochodzenie 
produktów czekoladowych. Konsumenci 
są coraz bardziej świadomi w swoich 
wyborach; kupują produkty z trwałych 
i ekologicznych źródeł. Przykładem jest 
wzrost sprzedaży czekolady „Fairtrade” 
(Produkty Sprawiedliwego Handlu). 
Taki zakup sprawia, że korzyści z niego 
doznają nie tylko osoby nabywające 
czekoladowe przysmaki, ale również i ci, 
którzy przyczynili się do jej wytworzenia.

  Jego pasją od najmłodszych lat jest czekolada, 
z której potrafi tworzyć zarówno wyrafinowane 
w smaku praliny, jak i niepowtarzalne rzeźby czekola-
dowe. Jest twórcą ręcznie robionych pralin, receptur 
pitnych czekolad, wyjątkowych deserów czy tabliczek 
czekoladowych - przysmaków jego autorstwa można 
skosztować w wielu miejscach w Polsce, Czechach 
i na Słowacji.

Kształcił się u najlepszych mistrzów cukiernictwa 
m.in. w Belgii, Francji, Szwajcarii oraz Wielkiej 
Brytanii. Wiedzę o ziarnie kakaowca czerpał u źródeł, 
czyli na trzech plantacjach w Ameryce Południowej. 
Z sukcesem kończył międzynarodowe, liczące się 
konkursy cukiernicze, by potem samemu sędziować 
w prestiżowym konkursie „World Chocolate Master”. 
Jest cenionym autorem publikacji na temat czekolady 
w czasopismach branżowych.  
Dziewięć lat prowadził „Chocolate  Academy” w Łodzi, 
gdzie był odpowiedzialny za tworzenie nowych recep-
tur dla segmentu Gourmet oraz oryginalnych pralin, 
tortów czy deserów. Oprócz budowania wizerunku 
firmy czy organizowania niebanalnych wydarzeń 
związanych z czekoladą prowadził szkolenia oraz 
doradztwo dla klientów gastronomicznych i indywi-
dualnych w dużych firmach przemysłowych. Obecnie 
prowadzi własną firmę „Profesjonalne Szkolenia 
– Świat Czekolady”. Spotkać go można także w „The 
Culinary Institute in Cracow”, gdzie również szkoli. 

Marcin Paździor,
Mistrz cukiernictwa, konsultant 
i doradca gastronoMiczny 

Czekolada 
– całe jego życie

Mistrzowskie receptury

Czekoladowe trufle  70 szt. 
300 g czekolady deserowej 65% kakao 

100 g śmietanki 34%

 50 g masła

proszek kakaowy

Czekoladowy napój  2 szt.
150 g czekolady deserowej 65% kakao 

 50 g śmietanki 30%

 25 g wody

 25 g mleka

 25 g likieru Cointreau

fot. Archiwum AutorA

Po zagotowaniu śmietanki, wody i mleka wlać 
Płyn do czekolady, dokładnie mieszać i Przez Pół 
minuty Podgrzewać. Przed Podaniem Podać likier 
Cointreau i wymieszać. Pamiętajmy, że naPój 
Powinien mieć ok. 65°C.

Czekoladę deserową zatemPerować. śmietankę zagotować 
i ochłodzić do temP. ok. 40°C. Połączyć z czekoladą 
i dodać masło (masło w temP. Pokojowej). wyszPrycować 
masę na Pergamin workiem cukierniczym i umieścić na 
2 godziny w lodówce (temP. 14-16°C). trufle oblać 
czekoladą temPerowaną i obtoczyć w Proszku kakaowym.

 Czekolada – nie tylko na słodko

 Prozdrowotne właściwości czekolady dzięki 

    zawartości minerałów i polifenoli

 Czekolada w formie tabliczki, napoju oraz... 

    peelingu do ciała! 

na skróty
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Jaki jest maksymalny procent nadzienia 
w pralinie przy zastosowaniu techno-
logii One Shot? Przy odpowiednich 

parametrach uzyskano nawet 80%. Ma to kolo-
salne znaczenie dla producentów w sytuacji, gdy 
ceny za ziarno kakaowe wciąż rosną. Teraz już 
wiadomo, dlaczego ostatnimi czasy przemysł 
cukierniczy zainteresował się również techno-
logią, której początki, o dziwo, sięgają lat 40. 
XX w. Zajrzyjmy do środka i sprawdźmy, na czym 
polega jej fenomen.

Jeden strzał, dwa surowce
Technologia One Shot polega na jednoczesnym 
podawaniu do formy czekolady oraz nadzienia. 
W tej technologii podczas jednego taktu maszyny 
tworzony jest korpus czekoladowy praliny, a jego 
wnętrze wypełniane jest nadzieniem. Wszystko 
dzieje się jednocześnie. W rezultacie powstaje 
kompletnie zamknięta czekoladą pralina, a w niej 
nadzienie.

Jak to jest możliwe? Otóż wszystko dzieje się 
za sprawą sprytnie zaprojektowanych igieł/dysz 
dozujących oraz konstrukcji urządzenia. Dysze 
dozujące zbudowane są z dwóch rurek, jedna 
umieszczona jest w drugiej. Dysza podająca 
nadzienie znajduje się centrycznie w środku dyszy 
podającej czekoladę. Surowce do dysz doprowa-
dzane są za pomocą odpowiedniego systemu 
kanalików w płycie mocującej dysze. Odpowied-
nia ilość surowca jest nabierana przy pomocy 

systemu tłoków działających podobnie 
jak strzykawka. Gdy tłok się odsuwa, 
nadzienie i czekolada są nabierane, 
a podczas tłoczenia nabrana odpo-
wiednia ilość surowców jest podawana 
przez dysze dozujące do form. 

W tej technologii można łączyć ze sobą 
surowce o różnych właściwościach 
i poprzez system odpowiednich dysz 
dozujących produkować praliny, kulki, 
małe tabliczki czekolad, batoniki, żelki 
nadziewane oraz wiele innych. Takt 
nadziewania polega na dozowaniu 
do formy wstępnej ilości czekolady 
poprzez zewnętrzną dyszę. Następnie 
po odpowiednim czasie poprzez dyszę 
wewnętrzną zaczyna płynąć nadzienie 
i jednocześnie przez dyszę zewnętrzną 
podawana jest czekolada budująca 
korpus praliny. Gdy dozowanie nadzie-
nia jest już zakończone, podawana jest 

końcowa ilość czekolady, która zamyka 
korpus praliny. Tak wypełniona forma 
kierowana jest następnie na wytrzą-
sarkę, gdzie przy delikatnych wibra-
cjach nadzienie i czekolada zostają 
jeszcze równomiernie rozprowadzone, 
a ewentualne nierówności wygładzo-
ne. Kolejnym etapem produkcyjnym 
jest chłodzenie i wybijanie gotowych 
pralin z form.

One Shot 
– zalety i możliwości
Taki system produkcji ma wiele zalet, 
m.in. obniżenie kosztów produkcji, 
gdyż zamiast wielu etapów cały 
proces tworzenia korpusu czekolado-
wego i dodanie nadzienia odbywa się 
w jednym takcie dozującym. W techno-
logii tej zaletą jest również mała ilość 
powietrza wtłaczanego podczas poda-
wania nadzienia (eliminuje to wady 

 Anna Sacharczuk

Za jednym strzałem celnie podaje czekoladę i nadzienie do formy. Szybko, bezbłędnie i z zyskiem dla 
producenta. Dlaczego? Ponieważ technologia One Shot, którą dziś opisujemy, umożliwia produkcję pralin 
o zwiększonej zawartości nadzienia i pozwala zmniejszyć zużycie czekolady do 20%. 

Technologia 
One Shot

  Technologia One Shot w produkcji pralin

One shot, long one shot, power one shot, triple shot, 

      quadro shot – 5 opcji produkcji 

Zasady łączenia różnych surowców w technologii One Shot

na skróty
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Jednym z producentów urządzeń w technologii one shot (prezentowanych na 
zdjęciach) jest firma Awema

ABC pralin
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produktów, tzw. dziurki w kuwerturze 
czy luki w nadzieniu), co ma znaczny 
wpływ na poprawienie jakości i trwałości 
mikrobiologicznej produktów. Poprzez 
zminimalizowanie procesu produkcyjne-
go do jednego taktu dozowania wzrasta 
ogólna atrakcyjność i jakość produktu 
nadziewanego. 

Przy tej technologii np. niewidoczne 
jest połączenie korpusu czekoladowego 
z dnem praliny (gdyż korpus i dno prali-
ny budowane są jednocześnie). Nadzie-
nie nie będzie w tym przypadku miało 
możliwości wyciekać przez niedolany 
spód praliny. 

Kolejną zaletą systemu One Shot jest 
równomierne rozlanie się czekolady 
wokół nadzienia; dzięki temu warstwa 
czekolady jest takiej samej grubości z 
każdej strony praliny. Dzięki możliwości 
sterowania grubością warstwy czekola-

dy (jej procentowym udziałem) mamy 
wpływ na przedłużenie trwałości wyro-
bu. Czyli poprzez zwiększenie udziału 
czekolady eliminujemy negatywny wpływ 
tłuszczu znajdującego się w nadzieniu na 
powierzchnię czekolady. Równomierna 
grubość wszystkich ścianek praliny jest 
znacząca w przypadku tego problemu.

Ponieważ technologia One Shot charak-
teryzuje się dużą elastycznością produk-
cji, daje wiele możliwości producentom. 
Możliwe są opcje produkcji według kilku 
programów: one shot (jedna czekolada 
i jedno nadzienie), triple shot (dwie 
czekolady i jedno nadzienie lub dwa 
nadzienia i jedna czekolada), quadro 
shot (kombinacja dwóch czekolad 
i dwóch nadzień) power one shot (do 
produkcji otwartych pralin z 2 warstwa-
mi nadzienia), long one shot (do długich 
tabliczek czy batoników). Naturalnie 
wszystkie wymienione programy do-
zowania polegają na jednoczesnym 
podawaniu czekolady bądź czekolad 
wraz z jednym bądź dwiema masami 
nadzieniowymi. 
Technologia One Shot jest dużo szybsza 
niż tradycyjna technologia produkcji 
pralin nadziewanych korpusowych.

Ograniczenia One Shot
W technologii One Shot należy zwrócić 
dużą uwagę na dopasowanie lepkości 
surowców, jakie razem będą dozo-
wane. Ponieważ Proces nadziewania 
w technologii One Shot składa się z 
dwóch etapów, czyli procesu aktywnego 
(gdzie działają tłoki, a nadzienia pchane 

są siłami mechanicznymi, właściwości 
reologiczne nadzienia i czekolady poko-
nywane są przez siły mechaniczne) oraz 
procesu pasywnego (gdzie siła tłoków 
ustępuje i wewnątrz pralin zachodzi 
wzajemne oddziaływanie dwóch surow-
ców o innych właściwościach, nadzienie 
i czekolada poruszają się w pralinie pod 
wpływem swojego ciężaru, a ich ruch 
zdeterminowany jest lepkością i granicą 
płynięcia obu surowców). Dlatego też 
bardzo ważne jest dobranie nadzienia 
i czekolady o podobnych właściwościach 
reologicznych. W związku z tym nadzienie 
powinno mieć nieco lepsze właściwości 
płynięcia niż czekolada, z jaką jest dozo-
wane, co jest powiązane z jego niższą 
lepkością. Obecnie, gdy technologia One 
Shot jest bardziej zaawansowana, proble-
my mogą sprawiać jedynie nadzienia o 
bardzo niskiej lepkości, takie jak likiery 
czy alkohole.

Kolejnym parametrem, który należy 
kontrolować, jest temperatura mas. 
Nadzienie nie powinno być cieplejsze niż 
czekolada. Naturalnie należy pamiętać 
o tym, że dozowana czekolada powinna 
być stemperowana. Nadzienie cieplejsze 
od czekolady mogłoby spowodować jej 
roztemperowanie, a w efekcie powstanie 
produktu o niewłaściwej jakości. 

Technologia One Shot umożliwia dozowa-
nie nadzień z drobnymi dodatkami, np.: 
pociętymi orzechami, bakaliami o wielko-
ści cząstek około 2-3 mm. Niestety, w tej 
technologii nie jest możliwe dozowanie 
całych orzechów czy wiśni. 

  One Shot in plus
metoda jest bardzo elastyczna 

 i daje wiele możliwości i konfiguracji 
produktów 

szybkość – w jednym takcie 
 dozowane są nadzienie i czekolada

oszczędność – przy małym
 nakładzie pracy powstaje 

kompletny produkt

dużo lepsza jakość produktów 
 – równomierne rozlanie czekolady, 
 brak widocznego połączenia 
 korpusu ze spodem praliny, gdyż 
 korpus powstaje w całości od razu

możliwość uzyskania bardzo 
cienkiej warstwy czekolady 

 – dozowanie do 80% nadzienia

możliwość dozowania nadzienia 
 z drobnymi dodatkami

  One Shot in minus
konieczność dopasowania lepkości 
nadzienia do czekolady

ścisła kontrola temperatur surowców

Budowa dyszy

Dysza wewnętrzna – nadzienie/nadzienia

Dysza zewnętrzna 
– czekolada/czekolady

Schemat dozowania 
w technologii One Shot
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Najpopularniejsze są stale chromo-
wo-niklowe typu 18/8, czyli zawiera-
jące kolejno 18% chromu i 8% niklu. 

Zawarty w stali chrom, wchodząc w reakcję 
z tlenem znajdującym się w powietrzu, tworzy 
na powierzchni stali niewidoczną warstwę tlen-
ku chromowego, która zabezpiecza stal przed 
działaniem czynników powodujących korozję. 
Uszkodzona warstwa po ponownym zetknięciu 
się z tlenem ulega samoistnej odbudowie. 

W teorii wszystko jest w porządku, niestety 
praktyka pokazuje, że z jakością produkowanej 
stali nierdzewnej bywa różnie. Problematyczne 
jest utrzymanie stali nierdzewnej w czystości 
z powodu jej małej odporności na agresywne 
substancje i brud (brud i osady pozostawione 
zbyt długo na jej powierzchni mogą spowodo-
wać korozję i zmatowienie), natomiast uzyska-
nie połysku bez smug wymaga doświadczenia 
i wprawy. 

Bezpieczne czyszczenie 

Odciski palców i smugi
Użytkownicy stali nierdzewnej w sektorze 
spożywczym najczęściej wskazują na problem 
ze śladami palców i smugami. Ślady palców na 
powierzchniach ze stali nierdzewnej są najbar-
dziej widoczne, gdy urządzenia i sprzęty są 
nowe. Po ok. 8 tygodniach użytkowania nie będą 
one już tak widoczne, jak na zupełnie nowej 
powierzchni.

Paradoksalnie – im więcej czyścimy, tym większe 
ryzyko zabrudzenia: kłopot ze smugami wynika 

przede wszystkim z substancji, osadów 
i związków powierzchniowo czynnych, 
które odłożyły się na powierzchni pod 
wpływem użytkowania. Największy 
wpływ ma stosowanie różnych rodza-
jów środków czystości bez okresowego 
spłukiwania wodą.

Smugi to nic innego jak tłuszcz i pozo-
stałości po chemii. Często są one bardzo 
trudne do usunięcia ze względu na fakt, 
że substancje nabłyszczające z prepa-
ratów do stali nierdzewnej w pewnym 
sensie „cementują” to, co już znajduje 
się na powierzchni. Dlatego jeśli bory-
kamy się ze smugami i zaciekami, nale-
ży najpierw przemyć powierzchnię przy 
użyciu czystej szmatki i wody. Pomoże 
to w dużym stopniu usunąć substancje 
chemiczne z powierzchni. Jeżeli nie 
przyniesie to rezultatów, należy użyć 
profesjonalnych środków utrzymania 
czystości. W tym wypadku niezbędny 
jest specjalny koncentrat o odczynie 
zasadowym. Najlepiej, kiedy producent 
wyraźnie określa go jako środek do 
zmywania tłustych i olejowych zabru-
dzeń lub nawet jako tzw. „stripper” do 
usuwania powłok polimerowych.

Jak czyścić?
Należy przygotować 2-procentowy 
roztwór takiego preparatu (20 ml na 
1 litr wody), przemyć problematycz-
ną powierzchnię, a następnie po raz 
kolejny przemyć czystą wodą. Czyn-
ność można powtórzyć dla lepszego 
efektu. Tak przeprowadzony proces 
sprawi, że pozbędziemy się ze stali 
wszelkich niepożądanych substancji, 
wosków, past i powłok. Teraz już 
tylko trzeba pamiętać, by stosować 
preparaty profesjonalne, okresowo 
przemywać stal wodą i zachować 
ostrożność i zdrowy rozsądek przy 
używaniu środków o właściwościach 
nabłyszczających.

W przypadku brudu trudnego do 
usunięcia (w szczególności tłuszcz 
i zabrudzenia olejowe) najlepiej stoso-
wać alkaliczne środki do usuwania 
tłustych zabrudzeń - bez nabłyszcza-
czy. Doskonale radzą sobie one również 
z usuwaniem plam i nagarów z kawy, 
herbaty, białek i cukrów. Najlepiej gdy 
nie są oparte na wodorotlenku sodu.
Powierzchnie należy przetrzeć do sucha 
i nie pozostawiać na nich wilgotnych 

 Jakub Klewaniec, Voigt

Trudno sobie wyobrazić przemysł spożywczy bez stali nierdzewnej. Powierzchnie z tzw. nierdzewki są 
odporne na korozję oraz reakcje chemiczne. Jak wiadomo, łatwo je utrzymać w czystości, pod warunkiem 
że zastosujemy się do podstawowych zasad mycia i zabezpieczania przed zabrudzeniami. 

Stal nierdzewna 
bez skazy

 Sposób na uporczywe odciski palców, smugi, 

    zarysowania i osady

 Środki zakazane do czyszczenia stali nierdzewnej

 Profesjonalne środki do czyszczenia i zabezpieczania 

    stalowych powierzchni 
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szmatek lub gąbek (uwaga ta dotyczy 
zwłaszcza tych miejscowości, w których 
woda jest twarda, czyli zawiera znacz-
ne stężenie soli różnych metali). To 
najłatwiejszy sposób ochrony przed 
nalotami i osadami.

Usuwanie osadów
Osady z kamienia, jeżeli już powsta-
ną, łatwo niwelować preparatami na 
bazie kwasu octowego. W wypadku 
stali nierdzewnej z wykończeniem 
na wysoki połysk najlepiej nadają się 
profesjonalne środki zawierające alko-
hol, w szczególności te do mycia szyb. 
Należy bezwzględnie unikać środków 
ściernych i mleczek, które degenerują 
i zarysowują stal. Powierzchnie szlifo-
wane trzeba wycierać zgodnie z kierun-
kiem szlifowania, a nie w poprzek 
szlifu.

Czego nie stosować
Stali nierdzewnej nie należy czyścić 
środkami zawierającymi podchloryn 
sodowy. Mowa tutaj o tych środkach 

dezynfekcyjnych, które z uwagi na 
swoją zawartość mogą uszkodzić 
powierzchnie. Nawet jeżeli takie 
środki są wyraźnie opisane jako 
nadające się do zastosowania na stali 
nierdzewnej, ich użycie wymaga dużej 
ostrożności i stosowania zgodnie 
z instrukcją, co w praktyce wygląda 
tak, że wciąż istnieje ryzyko uszko-
dzenia powierzchni.

Unikajmy również stosowania środków 
czyszczących zawierających chlor. 
Może on uszkodzić stal nierdzewną. 
Do mycia i przemywania nie stosujmy 
środków do czyszczenia srebra.

Równie zgubny wpływ mają popularne 
„zmywaki”. Zazwyczaj wykonane ze 
zwykłej stali, nie nadają się do stali 
nierdzewnych, ponieważ mogą uszko-
dzić materiał. Powodują zarysowania 
oraz pozostawiają śladowe ilości 
żelaza, co negatywnie wpływa na 
zdolność samoregeneracji powierzchni 
stali nierdzewnej. 

Środki zabezpieczające
Dobrze przygotowaną powierzchnię łatwo jest 
zabezpieczyć, co bezpośrednio przekłada się na 
mniejsze przyjmowanie brudu, łatwiejsze jego 
usuwanie oraz wyraźne podniesienie walorów 
estetycznych powierzchni. Idealnie nadają się 
do tego preparaty przeznaczone do ochrony 
stali szlachetnej, wytwarzane przez producen-
tów chemii profesjonalnej. Wysokiej jakości 
produkty są wzbogacane o polimer. Najlepiej, 
gdy łączą właściwości zabezpieczające z silnym 
działaniem myjącym. Takie preparaty tworzą 
warstwę ochronną utrzymującą się nawet 
do kilku tygodni, ale istotne jest okresowe 
przemywanie takiej powierzchni wodą (min. 
raz na kwartał). Nie należy ich stosować do 
powierzchni mających kontakt z żywnością.

Stal nierdzewna jest nieszkodliwa dla ludzi 
i środowiska. Nie wymaga stosowania farb, 
które są podatne na uszkodzenia oraz mogą 
się zużywać. Jej zdolność do czyszczenia 
pozostaje bez zmian na przestrzeni czasu. 
Dlatego też stal nierdzewna jest stosowana 
wszędzie tam, gdzie higiena stanowi istotne 
kryterium. 

Kulisy produkcji
chemia profesjonalna



Tłuszcze do smażenia 
Spalona sprawa?

Tłuszcz podczas smażenia na patelni 
jest wykorzystywany jednorazowo, 
w krótkim czasie i raczej zapobiega 

przywieraniu do powierzchni, niż uczestniczy 
w wymianie ciepła pomiędzy patelnią a goto-
wym wyrobem. Uważa się, że w tej metodzie 
tłuszcz nie powoduje istotnych zmian jakości 
produktu finalnego. Gorzej wygląda sprawa 
z tłuszczem wykorzystywanym w smażeniu 
głębokim, w którym produkt najczęściej 
jest całkowicie zanurzony. Jest to metoda, 
w której tłuszcz jest wykorzystywany wielo-
krotnie, przez kilka lub nawet kilkanaście dni, 
do smażenia wielu partii surowca. To, co się 
wówczas dzieje z tłuszczem, nie pozostaje 
bez wpływu na jakość gotowego produktu, 
np. pączka. 

W czasie smażenia ciągłego, stosowanego 
głównie w warunkach przemysłowych, ubytki 
tłuszczu, powstałe na skutek wchłaniania 
przez produkt, są na bieżąco uzupełniane. 
Przyjmuje się, że całkowity czas wymiany 
medium smażalniczego nie przekracza  
8 godzin. Z kolei podczas smażenia okresowe-
go, najpowszechniej stosowanego w gastro-
nomii i w gospodarstwach domowych, tłuszcz 
znajdujący się w smażalniku jest wielokrotnie 
podgrzewany i ochładzany, i w ten sposób 
może być wielokrotnie dłużej używany niż 
w przypadku ciągłego smażenia.

Dla jednych pączek to po prostu pączek. Dla innych to bomba z opóźnionym zapłonem, czyli źródło zaabsorbowanych 
z tłuszczu niebezpiecznych substancji o niekorzystnym wpływie na zdrowie konsumenta. Z  pączkami konsument może 
przyjąć produkty oksydacji i polimeryzacji tłuszczów, substancje dodatkowe, jak środki powodujące gaszenie piany 
podczas smażenia lub syntetyczne przeciwutleniacze. Nie dziwi więc fakt, że za wszelką cenę dąży się do kontroli 
tłuszczów w procesie produkcji, prawnie przymuszając producentów żywności do stosowania tłuszczów dobrej jakości.

W czasie głębokiego smażenia na 
tłuszcz oddziałuje jednocześnie wysoka 
temperatura, tlen z powietrza oraz woda 
pochodząca ze smażonych produktów. 
Pod wpływem tych czynników wykorzy-
stywany tłuszcz ulega wielu niekorzyst-
nym przemianom: hydrolizie, utlenianiu 
oraz przemianom termicznym. Wszystko 
to prowadzi do jego degradacji. Tempo 
zachodzenia tych reakcji zależy m.in. od: 
rodzaju zastosowanego tłuszczu, warun-
ków prowadzenia procesu, dostępu tlenu, 
obecności wody, przeciwutleniaczy oraz 
substancji o działaniu prooksydatyw-
nym, a także rodzaju i ilości smażonej 
żywności.

Tłuszcze smażalnicze – ich
charakterystyka i zalecenia
Aby zrozumieć niekorzystne przemia-
ny zachodzące w tłuszczach podczas 
smażenia, należy zrozumieć ich naturę 
chemiczną. O właściwościach techno- 
logicznych, żywieniowych, a także od-
porności na niepożądane przemiany 
chemiczne tłuszczów decydują wchodzą-
ce w ich skład kwasy tłuszczowe (rys.1). 

Przewaga kwasów 
tłuszczowych nasy-
conych i nienasyco-
nych w konfiguracji 
trans powoduje sta- 
łą konsystencję tłu- 
szczu, podwyższenie  
jego stabilności ter-
micznej, ale również 
negatywny żywie-

niowy profil. Z kolei przewaga korzyst-
nych żywieniowo nienasyconych kwasów 
tłuszczowych o wiązaniu w konfiguracji 
cis nadaje tłuszczom ciekłą postać i obni-
ża ich odporność na ogrzewanie. Zaleca 
się, aby dominującym składnikiem tłusz-
czów smażalniczych były jednonienasy-
cone kwasy tłuszczowe (tab. 1). 

Na przydatność tłuszczu do celów gastro-
nomicznych wpływ ma technologia jego 
produkcji. W przemyśle tłuszczowym 
stosuje się wiele metod modyfikacji tłusz-
czów. Są to m.in.: frakcjonowana krysta-
lizacja, heterogeniczne uwodornienie 
na katalizatorach metalicznych (głównie 
niklowych), mieszanie tłuszczów lub ich 

 dr inż. Anna Żbikowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, 
Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych

     Rys. 1. Budowa cząsteczki tłuszczu 
(triacyloglicerolu) (www.edu.nauka.pl)
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Wielonienasycone (z 3 wiązaniami cis)
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Kwasy tłuszczowe (KT) Zalecenia 
(% w tłuszczu)

Tabela 1. Cechy idealnego medium smażalniczego 

 Niezdrowe produkty smażenia

 Cechy idealnego medium smażalniczego

 Tłuszcze pod ścisłą kontrolą – nowe rozporządzenie 

    w sprawie tłuszczów smażalniczych

na skróty
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przeestryfikowanie. W Polsce dostęp-
ny jest szeroki asortyment tłuszczów 
smażalniczych, wśród których można 
wyróżnić kilka grup:

tłuszcze stałe pochodzenia roślinnego, 
do których głównie zalicza się frakcje 
oleju palmowego, 

tłuszcze uwodornione, czyli oleje 
roślinne, z których częściowo lub całko-
wicie wyeliminowano wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe, 

tłuszcze o obniżonej, najczęściej na 
drodze genetycznej, zawartości wielo-
nienasyconych kwasów tłuszczowych 
i podwyższonej ilości jednonienasyconych 
KT, np. wysokooleinowe oleje: sojowy, 
słonecznikowy, rzepakowy, arachidowy,

mieszaniny tłuszczów (blendy) powsta-
łe na skutek zmieszania tłuszczów 
o różnej stabilności, np. mieszaniny 
uwodornionego tłuszczu roślinnego 
i olejów roślinnych,

tłuszcze alternatywne – namiastki 
tłuszczowe, np. olestra (mieszanina okta-, 
hepta- i heksaestrów sacharozy z długo-

łańcuchowymi kwasami tłuszczowymi).
Dodatkowo w produkcji pączków ciągle 
jeszcze bywa stosowany, niekorzystny 
żywieniowo, tłuszcz zwierzęcy – smalec. 

Wybór odpowiedniego medium smażal-
niczego podyktowany jest wieloma 
czynnikami. Zależy on w dużej mierze od 
lokalnych przyzwyczajeń, dostępności 
oraz ceny. Większość olejów rafino-
wanych w zasadzie pozbawiona jest 
charakterystycznego smaku i zapachu, 
jednak oleje bawełniany czy arachidowy 
nadają smażonym produktom specyficz-
ny orzechowy aromat i dlatego są one 
najpopularniejszymi fryturami w USA. 
Natomiast w Europie częściej stosowane 
są rafinowane lub modyfikowane oleje 
słonecznikowy i rzepakowy. Ostatnio 
coraz popularniejsze stają się frytury na 
bazie olejów wysokooleinowych. Mają 
one postać ciekłą i charakteryzują się 
wysoką zawartością kwasu oleinowego 
(jednonienasyconego), który ma korzyst-
ne żywieniowo działanie przy jednocze-
śnie stosunkowo wysokiej stabilności. 

Szybkie testy jakości frytur
Od 2012 r. w Polsce pojawiło się stosow-
ne rozporządzenie nakładające obowią-
zek kontroli jakości tłuszczów smażalni-
czych na organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 25 września 
2012 r. w sprawie określenia maksymal-
nych poziomów substancji zanieczysz-
czających, które mogą znajdować się 
w tłuszczach stosowanych do smażenia, 
oraz kryteriów dla metod analitycznych 
stosowanych do ich oznaczania, wprowa-
dzony został w Polsce obowiązek kontroli 
jakości frytur u producenta, jak i prywat-

nych przedsiębiorców, np. w placówkach 
gastronomicznych. Inspektor dokonujący 
kontroli przeprowadza tzw. szybki test (na 
miejscu) – w przypadku pozytywnego lub 
„niejasnego” wyniku jest zobowiązany do 
pobrania próbek tłuszczu smażalniczego 
i do ich przekazania do wyspecjalizowa-
nego laboratorium w celu dokładnego 
przebadania. 

Dopuszczone jest stosowanie do oceny 
jakości tłuszczu smażalniczego kilku tzw. 
szybkich testów, dających możliwość 
prawie natychmiastowej weryfikacji. Są 
to testy dopuszczone do stosowania 
w UE, w dużej mierze opierają się one 
na reakcjach barwnych, których wynik 
interpretowany jest zgodnie z załą-
czoną skalą barwną. Uzyskany kolor 
może być odzwierciedleniem tzw. liczby 
kwasowej, liczby zmydlania, utlenionych 
kwasów tłuszczowych lub ilości związ-
ków polarnych. Dostępność i łatwość 
użycia pozwala na stosowanie takich 
wskaźników nie tylko w specjalistycznych 
punktach gastronomicznych, ale także 
w gospodarstwach domowych. Do tej 
pory tłuszcz w smażalnikach można było 
ocenić tylko organoleptycznie (smak, 
zapach, wygląd, dymienie, barwa), 
poprzez zastosowanie takiego proste-
go testu można mieć pewność co do 
faktycznej jakości frytury.

Czy zapowiadane kontrole będą skutecz-
ne i jak wpłyną na wybory producentów 
z branży spożywczej, czas pokaże. Jest 
szansa, że w dużej mierze przyspieszy to 
zmiany w myśleniu, w którym uwzględniać 
się będzie nie tylko względy ekonomiczne 
i właściwości użytkowe frytur, ale także 
ich walory żywieniowe. 

Co robić 
z tłuszczowym odpadem?

  Zużytego tłuszczu nie powinno 
się wylewać do zlewu czy kanalizacji, 
ponieważ ulega on przemianie do 
mydeł wapniowych i stwarza trudności 
w przesyłaniu i oczyszczaniu ścieków. 
Rozlany olej wnika głęboko w ziemię, 
przyczyniając się do zanieczyszczania 
wód gruntowych, a niekontrolowane 
spalanie powoduje emisję do atmo-
sfery szeregu toksycznych związków 
chemicznych. 
Zasady postępowania z odpadami 
reguluje Ustawa o odpadach z dnia 
27 kwietnia 2001 r.

Izomery trans 
kwasów tłuszczowych

  Jednym z niepożądanych składni-
ków medium smażalniczego mogą być 
izomery trans kwasów tłuszczowych 
(TFA). W niektórych krajach wprowa-
dzono przepisy określające dozwoloną 
ilość TFA w tłuszczu jadalnym (Dania 
na poziomie 2%, Kanada od 2 do 5% 
– zależnie od produktu – lub nakazu-
jące informowanie na opakowaniu o 
ich zawartości (w USA gdy ilość TFA 
przekracza 0,5 mg w porcji).

fot. AnnA KAniA
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Czekolada to substancja po części płyn-
na, po części stała. Na pewnym etapie 
produkcji także płynie i jest wtedy 

zdecydowanie łatwiejsza w obróbce. Jednak 
podczas niezbędnego procesu temperowania wraz 
z obniżeniem się jej temperatury zaczyna gęst-
nieć. Wzrasta wtedy jej zdolność do płynięcia oraz 
lepkość, czyli wewnętrzny opór przeciw płynięciu. 
W przypadku mas czekoladowych jest to ściśle 
związane z temperaturą.

Wiele emulgatorów ma duży wpływ na właściwo-
ści reologiczne, krystalizację, zestalanie się oraz 
stabilność czekolady w trakcie przechowywania. 
Zauważalny jest także pozytywny wpływ na stabi-
lizowanie się nadzień z alkoholem. Co więcej, emul-
gatory hamują powstawanie kwiatu tłuszczowego, 
hamują procesy oksydacji oraz stabilizują migrację 
tłuszczów z nadzienia. Dodatek emulgatora wpły-
wa jednak głównie na właściwości reologiczne, 
w dużym stopniu je poprawiając, dzięki czemu 
można znacznie obniżyć koszt poprzez obniżenie 
zawartości drogiego masła kakaowego. 

Emulgatory dodane do roztopionej czekolady mają 
tendencję do koncentrowania się w przestrzeni 
pomiędzy fazą płynną (masło kakaowe, tłuszcze 
roślinne) a fazą stałą (cukier, kakao, mleko). Ze 
względu na swoją specyficzną budowę oraz ich 
lipofilowe i hydrofilowe grupy funkcjonalne są 

Odpowiednia lepkość mas czekoladowych to punkt wyjścia 
w produkcji różnorodnych wyrobów czekoladowych. Innej 
lepkości oczekujemy przy wytwarzaniu czystej tabliczki czeko-
lady, innej przy czekoladach z dodatkami. Odmienne właści-
wości będą potrzebne przy formowaniu czekoladowej skorupki 
dla produktów nadziewanych, inne do oblewania. Cała sztuka 
polega na kontrolowaniu oraz „kształtowaniu” lepkości masy. 
Kluczem są oczywiście emulgatory.

w stanie obniżyć napięcia międzyfazowe 
pomiędzy tymi komponentami, dzięki 
czemu korzystnie wpływają na właści-
wości reologiczne oraz zachowanie się 
czekolady podczas temperowania.

Lecytyna 
Lecytyna jest najpowszechniejszym 
emulgatorem stosowanym w masach 
czekoladowych. Występuje naturalnie 
w organizmach roślinnych i zwierzęcych. 
Najwyższy jej poziom jest w żółtku jaja 
kurzego (ok. 8-10%), masło zawiera ok. 
0,5-1,2%, a soja, która stanowi główne 
i najtańsze źródło pozyskiwania lecyty-
ny, zawiera jej ok. 2,5%. W organizmie 
człowieka lecytyna jest obecna w każdej 
komórce ciała, zwłaszcza jako składnik 
błon komórkowych. Dla przemysłu 
spożywczego pozyskuje się ją z nasion 
soi, rzepaku i słonecznika. 
Jest mieszaniną różnych fosfolipi-
dów; jedne z nich wyrównują mocno 
rozdrobnione kryształy cukru, a inne 
wyrównują fazę tłuszczową. Dzięki 
temu kryształy cukru zyskują otoczkę, 
a to redukuje wewnętrzne tarcia, przez 
co lepkość spada. Lecytynę dozuje się 
w przedziale 0,3-0,6%, co odpowiada 
3-6% masła kakaowego, oszczędność 
można więc łatwo policzyć. 
Lecytynę można stosować pod dwoma 
postaciami: w proszku lub w formie 
płynnej. Poziom substancji aktywnych 
w wypadku lecytyny płynnej wynosi 
średnio 60%, a dla proszkowej śred-
nio 96%. W zależności od możliwości 

produkcyjnych można stosować obie 
postacie, jednak aby dobrze wymie-
szała się z masą, w produkcji mas 
czekoladowych stosuje się lecytynę 
płynną.

Mieszanina poliglicerolu 
i olejku rycynowego
Produkty czekoladowe z niską 
zawartością tłuszczu zazwyczaj 
mają bardzo niewielkie właściwości 
reologiczne i zastosowanie lecytyny 
jako jedynego emulgatora może 
być niewystarczające. Konieczne 
w takim wypadku jest zastosowanie 
np. PGPR-u, czyli polirycynooleinianu 
poligliceryny (E476). Wpływa on 
w dużo większym stopniu na granicę 
płynięcia, zdecydowanie bardziej niż 
na lepkość. Został dopuszczony jako 
dodatek do czekolady w 1999 r. Jest 
to syntetyczna mieszanina poliglicero-
lu i olejku rycynowego (otrzymywany 
z drzewa Ricinus sp.). Decydując się 
na takie rozwiązanie, musimy jednak 
pamiętać o deklaracji na opakowaniu 
z oznaczeniem „E”. 

Klienci coraz bardziej zwracają uwagę 
na listy składników na etykiecie i coraz 
częściej wybierają produkty naturalne, 
z czystą etykietą. W przypadku prze-
mysłu cukierniczego to duże wyzwanie, 
aby stosować jedynie naturalną lecy-
tynę jako emulgator. W związku z tym 
jej udział w recepturze wydaje się być 
obecnie jeszcze bardziej znaczący.

 Agata Kondrat

Stabilizująca rolaStabilizująca rola
       mulgatorów

 Reologia mas czekoladowych 

 Od czego zależy lepkość i punkt płynięcia? 

 Lecytyna i PGPR – dwa podstawowe emulgatory

na skróty

reologia mas czekoladowych
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cukiernik
Krzysztof Wysłucha

SKŁADNIKI
Rolada biszkoptowa

300 g ECO TRADE Super rolada 

90 g wody

250 g jaj

Krem migdałowy

100 g Kremu ECO Talent 

400 g masła 

250 g mleka

400 g marcepanu 

75 g rumu

Banany karmelizowane

6 szt. bananów

100 g masła

100 g cukru

100 g rumu

Polewa czekoladowa

500 g Musso nut 

100 g oleju

Do przybrania

Wylewane elementy z czekolady 
PROVENDA DARK

Chipsy bananowe

PRZYGOTOWANIE
Wszystkie składniki na roladę biszkoptową 
połączyć na szybkich obrotach przez ok. 3 min. 
Wypiekać w temp. 240-250˚C.

Do naczynia wsypać ECO Talent, dodać mleko 
i mieszać ok. 2 min. Osobno napowietrzyć 
100 g masła. Pozostałą ilość masła napowietrzyć 
z marcepanem. Krem i napowietrzony marcepan 
z masłem delikatnie połączyć. Na koniec dodać 
rum. Tak przygotowanym kremem wysmarować 
formy silikonowe. Schłodzić.

Banany przeciąć wzdłuż i piec na bardzo 
małym ogniu z cukrem oraz masłem. 
Na koniec polać rumem. 

Schłodzone formy wypełnić karmelizo-
wanymi bananami. Przykryć okrągłymi 
biszkoptami. Zmrozić.

Zmrożone bankietówki polać polewą przy-
gotowaną z Musso nut i olejem. Przybrać 
elementami dekoracyjnymi z czekolady 

i chipsami bananowymi. 

anki tówki
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trio
Cukiernik Eco Trade Daniel Waliszewski

Cukiernik Eco Trade 
Daniel Waliszewski

RECEPTURA 
(na blachę 60 x 20 cm)
Ciasto czekoladowe

500 g makao

190 g oleju

150 g jaj

100 g wody

Wszystkie składniki połączyć na 
wolnych obrotach, mieszając przez 
ok. 3 min. Następnie wylać ciasto do 
blachy o wymiarze 60 x 20 cm i wypie-
kać w temperaturze 180°C przez ok. 
25 min.

Musy czekoladowe

1000 g wody

 400 g Elita

250 g musso Czoko

250 g musso Nuts

250 g musso White

Łączymy wodę z Elitą i ubijamy na wysokich 
obrotach przez ok. 3 min. Tak przygotowaną 
masę dzielimy na 3 równe części. Każdą część 
łączymy z rozpuszczonymi pastami w kolejno-
ści: Musso Czoko, Musso Nuts, Musso White.

Na blat czekoladowy wylewamy żel owocowy 
bezpośrednio po wlaniu żelatyny i schładza-
my. Następnie wykładamy kolejne warstwy 
musów Czoko, Nuts, White. Schładzamy krót-
ko każdą warstwę. 

Ciasto wykańczamy, powlekając cienką 
warstwą Musso Nuts i elementami z czekola-
dy, zrobionymi z Provendy Dark lub White. Żelka z czarnej porzeczki

300 g czarnej porzeczki

300 g wody

 50 g cukru

 30 g Super Klar

100 g wody

 12 g żelatyny 180 blum

Owoce, cukier i wodę zagotować. Po 
zagotowaniu odsączyć owoce i żelować 
Super Klarem. Namoczoną żelatynę 
rozpuścić i połączyć z przygotowanym 
wcześniej żelem.

receptura
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Spotkałam się ostatnio ze stwierdze-
niem, że prawdziwy cukiernik nie zrobi 
TAKIEGO tortu, a jeśli już przyjmie 

nietypowe zlecenie, to na pewno nie będzie się 
chwalił realizacją ani nie umieści tego w portfo-
lio czy na stronie internetowej. Czy rzeczywiście 
takie torty nie mogą być powodem do dumy? 
Po dłuższych rozmowach ze znajomymi cukier-
nikami jedno jest pewne, że w tym temacie nie 
ma zgody. Jedni bez pruderii opowiadają o tego 
typu zleceniach, otwarcie mówiąc o mniej lub 
bardziej ambitnych pracach, inni przemilczają 
sprawę, bo o czym tu mówić. Przeglądając 
sieć (a także na podstawie własnego doświad-
czenia), mogę powiedzieć, że temat tortów 
o zabarwieniu erotycznym (czy obscenicznych) 
nabiera kolorów, bo też rośnie zapotrzebowanie 
na „niegrzeczne ciacha”. 

Coraz więcej cukierni decyduje się oficjalnie 
prowadzić na stronie internetowej dział tortów 
na specjalne zamówienia, opatrzonych klauzulą 
„tylko dla dorosłych”. Najczęściej takie propozy-
cje są bardzo dosłowne w formie, mało wyszu-
kane, na granicy dobrego smaku, ale zdarzają 
się też rarytasy. I na nich się skupimy.

Erotyczny bon ton
Co można napisać o tortach zbyt dosłow-
nych w przekazie? Są zbyt intymne, by 
o nich pisać :). Według mnie w tym przypad-
ku lepsza jest zasada, że bardziej interesujące 
czy intrygujące są prace z niedopowiedze-
niem. Tam, gdzie pozostawiamy pewną dozę 
tajemniczości, tam zawsze dajemy naszym 
konsumentom pole dla wyobraźni. Dla cukier-

nika to też większe wyzwanie i przede 
wszystkim większa frajda, by ująć 
erotyzm w artystyczną, zawoalowaną 
formę.

Niewątpliwie najwięcej inspiracji 
dostarcza kobieta, jej ciało i atry-
buty kobiecości. Nie chcę przez to 
powiedzieć, że mężczyźni są mniej 
atrakcyjni – po prostu są inaczej 
zbudowani. Wróćmy zatem do kobiet 
– ponętne i pełne kształty, kusząca 
bielizna to temat nr 1 tortów na 
specjalne okazje. Te najciekawsze 
i moim zdaniem najelegantsze torty 
dla dorosłych zawsze charakteryzują 
się niedopowiedzeniem i dużą dbałoś-
cią o szczegóły. 

Zmysłowość zamknięta w torcie ma 
różne kształty. Proszę przyjrzeć się 
zdjęciu, na którym widać bardzo 
dokładnie „ubrany” tort. Nie ma ani 
kawałka ciała, a jednak ten gorsecik 
w stylu burleski jest bardzo zachę-
cający. To, co do nas przemawia, to 
zarys bioder, wcięcie w talii, dwie 
wypukłości w odpowiednim miej-
scu... Całość sprawia, że mimowolnie 
uruchamiamy wyobraźnię, a apetyt 
rośnie w miarę patrzenia.

Wdzięcznym, często powtarzanym 
motywem jest kształt kobiecego biustu 
w dopasowanej bluzeczce lub pośladki 
w wyrafinowanej bieliźnie. Takie torty 
można ubierać w nieskończoność, inspiru-
jąc się aktualnymi trendami w seksownej 
bieliźnie.

Jest jeszcze jeden bardzo fajny pomysł, 
żeby lukrowe fantazje „dozwolone od lat 
18” zaskakiwały czy wywoływały uśmiech, 
a nie żenowały. Gra w skojarzenia! Bardzo 
mile wspominam zamówienie na tort dla 
informatyków. Zleceniodawcy postawili 
jeden warunek: ma być erotycznie, ale 
nie wulgarnie. Przygotowując projekt, 

Karolina Ciesielska, Lukrowe Fantazje, www.lukrowefantazje.com.pl 

Torty erotyczne, dla dorosłych, torty z pieprzykiem – bo o nich właśnie mowa – mogą być bardziej lub 
mniej niegrzeczne. Stopień tego słodkiego erotyzmu zależy przede wszystkim od zleceniodawcy, a także 
w dużej mierze od zleceniobiorcy. Jak wygląda druga strona cukiernictwa, ta nasiąknięta erotyzmem jak 
ponczem? Jakie są najciekawsze motywy, które ciągle inspirują? I kto zamawia takie torty? 

Lukrowe fantazje 
z pieprzykiem

  Popyt na torty erotyczne 

  Między erotyzmem a sztuką obsceniczną

  Najciekawsze motywy tortów z pieprzykiem

na skróty

fot.tinaneill.blogspot.com

fot.lukrowefantazje.com.pl fot.Krzysztof Wysłucha

dozwolone od lat 18
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www.bartex.net.pl 
biuro@bartex.net.pl 

tel. 34 362 07 95
fax 34 362 94 72

 

Wszystkiego 
najlepszego 

w Nowym Roku

r e k l a m a

wykorzystałam fakt, że profesja panów wiąże 
się z komputerami, przy których spędzają 
całe dnie. Na lukrowych miniaturowych 
kobiecych ciałach w odpowiednich miejscach 
umieściłam komputerowe „myszki”. Efekt był 
murowany :).

Kto i co zamawia
Kto najczęściej zamawia tego typu torty? 
W takich zamówieniach zdecydowanie przo-
dują młodzi ludzie, np. przyszli nowożeńcy. 
Torty z dużym pieprzykiem, czyli te dosłow-
ne, najczęściej trafiają na wieczór panieński 
lub kawalerski. Zdarzają się też „seksowne” 
zamówienia na 18. urodziny. Ostatnio dowie-
działam się o klientce, która zamówiła dla 
swojego syna tort z 25 figurkami nagich pań, 
oczywiście na 25. urodziny. 

Okazuje się, że wśród zwolenników tortów 
z pieprzykiem nie ma ograniczeń wiekowych 
– zdarzały się zamówienia na erotyczne torty 
na 80. urodziny seniorów. To bez znaczenia, 
czy ktoś jest profesorem, celebrytą czy 
pracownikiem fabryki samochodów. 

Jeśli chodzi o wzór tortu, w 99% przypadków 

zgłaszają się osoby z konkretnym 
projektem lub też pomysłem na dany 
tort. Z tego, co zaobserwowałam, 
takie tematy nie stanowią już tabu. 
Klienci mówią wprost, czego oczekują, 
nazywając rzeczy po imieniu. 

Od strony technicznej są to na ogół 
torty bardzo proste do wykonania. 
Problemu nie sprawia również zaopa-
trzenie się w odpowiednie materiały. 
W tej chwili mamy dostęp do coraz 
większej gamy surowców, co mnie 
osobiście bardzo cieszy. Pamiętam, 

jak zaczynałam swoją przygodę z tortami 
artystycznymi, dokładnie 3 lata temu, nie 
było praktycznie nic. Większość materia-
łów zamawiałam z zagranicy. Zmiana na 
rynku jest korzystna zarówno dla klientów, 
jak i dla nas, cukierników; dzięki temu 
możemy się rozwijać i tworzyć coraz pięk-
niejsze torty. Takie ciacho z pieprzykiem 
jest świetnym zwieńczeniem udanego 
wieczoru, kolacji sam na sam. Dobry 
pomysł na tort i świetne wykonanie mogą 
sprawić, że nie tylko nasi klienci nabiorą 
ochoty na więcej... słodyczy.  

fot.Cukiernia tortissima
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Cukiernik Bartosz Wawrzyniak, 
Master Martini

cukiernik Bartosz Wawrzyniak, Master Martini

Żelka owocowa
4 g żelatyny
20 g wody
20 g żurawiny
60 g gruszki z syropu
80 g jabłka prażonego

Slodycz Dakaru

TorT ranT 17 cm

SKŁADNIKI
1 blat czekoladowy 
83 g Fiofiore Chocomufin
40 g jaj
29 g oleju
18 g wody

1 blat Camargo 
60 g Fiofiore Camargo
12 g cukru
31 g jaj
6 g wody
25 g oleju
10 g żółtek

Krem mus kiwi
125 g Ariba Latte
63 g Master Gourmet
1 owoc kiwi
150 g śmietany 30%
50 g Decor Up
5 g żelatyny
20 g wody

Na co dzień cukiernika Bartosza Wawrzyniaka można spotkać 
w białym uniformie z logo Master Martini. Po godzinach 
z wirtuoza słodkiej sztuki zamienia się kierowcę ekstremalnych 
sportów motorowych. O wyścigach, rajdach, pojazdach 
militarnych, współczesnych samolotach myśliwskich może 
rozmawiać godzinami. Były zawodnik rajdów off-roadowych, 
obecnie przesiadł się na motocykl enduro

Dakar to jedna z moich ulubionych imprez sportowych! Ekstremalne warunki, duży 
wysiłek dla zawodników i ogromne obciążenia dla sprzętu – tak wygląda prawdziwy 
Dakar, który zainspirował mnie do przygotowania własnego Dakaru. Od paru lat Dakar 
biegnie przez Amerykę Południową, stąd pomysł na skomponowanie trzech oddzielnych 
smaków. Smaków Peru, Argentyny i Chile – kraje, przez które w styczniu sunie rajdowa 
karawana. 

PRZYGOTOWANIE
Przygotować blaty według receptury na Choco-
mufin i Camargo. Sporządzić żelkę i zamrozić. 
Przyrządzić nakropkę i ostudzić. Połączyć czeko-
ladę z Master Gourmet, podgrzewać do rozpusz-
czenia, tworząc ganasz. 
Kiwi zetrzeć na tarce i dodać do ganaszu. Następ-
nie ubić śmietanę, krem roślinny i stopniowo 
połączyć z ganaszem, tworząc mus. Część przy-
gotowanego musu wylać na blat czekoladowy 
i wyłożyć żelkę, a następnie wypełnić musem do 
połowy wysokości formy. Na tak przygotowane 
warstwy ułożyć blat Camargo i mocno nasą-
czyć nakropką. Pozostałą część formy wypełnić 
musem. Schłodzić.
Po schłodzeniu tort wykończyć polewą Cover 
i dowolną techniką nanieść wzór Beduina (symbol 
Dakaru) i ślady motocykla. W tym przypadku 
zastosowano szablon i kakao.

Nakropka
50 g wody
25 g cukru
5 g żelu pomarańczowego
5 g spirytusu

receptura
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Sugarcrafting 
z Anną Daraż

  Zapraszam Czytelników 
MB do odkrywania ze mną 
tajemnic sugercraftingu, 
czyli najcudowniejszego 
stylu dekorowania. 
Sugercrafting pobudza 

wyobraźnię, inspiruje i pozwala stworzyć 
bajkowy świat. To przede wszystkim 
świetna zabawa.

Pozdrawiam, 
Ania Daraż, 

Pracownia Ciast i Tortów „Niezłe Ciacho”

Nieśmiertelne 
Nemo & ferajna

Do wykonania projektu będzie-
my potrzebowali masę cukrową 
w wielu kolorach. Z pewnością 

przyda nam się masa niebieska, biała, 
czarna, różowa, fioletowa, ciemnoniebie-
ska, pomarańczowa, brązowa, żółta oraz 
zielona. 

W sztuce modelowania masy cukrowej 
bardzo ważne jest dobre wyrobienie 
surowca. Dzięki temu masa jest elastycz-
na, łatwo się formuje, a przede wszystkim 
w finalnym produkcie na jej powierzchni 
nie pojawią się żadne niespodzianki, jak 
pękanie lub rozwarstwienie się masy 
cukrowej.  

Jak zrobić NEMO i ferajnę?
Zaczynamy od pomarańczowej kulki, z 
której formujemy łezkę. Na jednym jej końcu 
robimy ogonek, ściskając masę palcami. 

Odkąd sięgam pamięcią, rybka Nemo to bodaj najbarwniejszy i najciekawszy spośród projektów, które 
wykonałam do tej pory. Rybka Nemo nigdy się nie nudzi i wciąż jest na topie. Wielość różnych kształtów 
połączonych z jaskrawymi kolorami podbije serce każdego dziecka. Tak niesamowity efekt można osiągnąć 
w bardzo prosty sposób... 

 Anna Daraż, Pracownia Ciast i Tortów „Niezłe Ciacho”

Drugi koniec łezki posłuży nam za buźkę 
rybki. Przy użyciu „kulki” robimy miej-
sce na oczy, które lekko wygładzamy 
opuszkami palców. 

Poniżej oczu pojawi się rozbrajający 
uśmiech. W tym celu rozcinamy masę, 
lekko ją rozchylamy i nadajemy kształt 
uśmiechniętej buzi, robiąc przy okazji 
przestrzeń na „zęby”. 

Oczy rybki formujemy z białych kule-
czek, które przykleimy we wcześniej 
przygotowanych miejscach. Następnie 
kleimy brązowe tęczówki, a na koniec 
czarne źrenice. 

W uśmiechniętej buzi, na dolnej „wardze”, 
przyklejamy cienki pasek czarnej masy. 
Białe paski posłużą nam za prążki i 
„zęby”. Kleimy je na powierzchni rybki, 
pamiętając o pozostawieniu miejsca na 
płetwy. Wklejamy również cienki biały 
pasek w otwartej buźce. 

Za pomocą przyrządu do wyciskania 

Kulisy produkcji
tutorial
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masy cukrowej przygotowujemy cienkie 
czarne paski, które następnie przykleja-
my po dwóch stronach białych pasków. 
Uwaga: takie paski można pomalować 
barwnikami spożywczymi, ale trzeba 
mieć do tego wprawną rękę.

Z kawałka pomarańczowej masy tworzy-
my płetwy i przyklejamy je do naszej 
rybki. Czarnymi paseczkami ozdabiamy 
brzegi płetw.

Proces przygotowania innej morskiej 
rybki jest podobny jak w przypadku 
Nemo. Całość formujemy z niebieskiej 
masy, po czym czarnym barwnikiem 
pokrywamy wybrane fragmenty. 

Na ogonku kleimy żółty, lekko „nacinany” 
element. 

Do przygotowania dwukolorowych płetw 
posłużą nam dwie kulki: mniejsza żółta 
i większa niebieska. Żółtą kulkę umiesz-
czamy na większej niebieskiej i spłasz-

czamy za pomocą pałeczki z zaokrągloną 
końcówką. Tak połączone masy formuje-
my w płetwę. 

Przyklejamy płetwy i rybka wygląda jak 
żywa. 

Rafa koralowa 
Aby zrobić elementy rafy koralowej, musi-
my uzbroić się w cierpliwość. Najpierw z 
cienko rozwałkowanej masy (w różnych 

fotografie anna Daraż

Ostatnim szlifem jest biała kropeczka w 
oczach rybki, dodająca jej blasku i
wyraźnego spojrzenia. 

tutorial
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Więcej inspirujących 
pomysłów szukaj na 

www.niezleciacho.com

kolorach) dość gęsto wycinamy różnej 
wielkości koła, podobnie jak dziury w 
serze szwajcarskim. 

Do uzyskania wygiętego kształtu 
pomocne będą pozwijane folie spożyw-
cze, na których te kruche elementy będą 
się suszyć. I tutaj ponownie przyda się 
cierpliwość, ponieważ cukrowa rafa 

koralowa potrzebuje kilku godzin, aby 
dobrze wyschnąć. 

Drobne elementy rafy koralowej to już 
czysta zabawa. Warto się uzbroić w 
foremki w kształcie gwiazdek, przyrząd 
do modelowania muszelek i tzw. kulka, 
czyli pałeczka z kulką na końcu. 

Gotowe elementy wystarczy poukładać 
na torcie. Jeszcze tylko wycinamy z 
kolorowej masy słodkie imię soleni-
zanta. Na koniec można zrobić efekt 
bąbelków na powierzchni tortu poprzez 
zamoczenie końcówki okrągłej tylki w 
białym barwniku i lekkim jej odciśnię-
ciu. Życzę słodkiej zabawy! 

r e k l a m a
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Koncentrat Pączka 20% służy do łatwego 

i prostego przygotowania pączków. Zalety:

stała jakość,

duża objętość pączka,

równomierna, puszysta struktura miękiszu,

gładka powierzchnia pączka,

stabilna i ładna biała obwódka,

zminimalizowane wchłanianie tłuszczu podczas smażenia.

RecePtuRa na 72 PącZKi

SKŁADNIKI
400 g Koncentratu Pączek 20%

2000 g mąki pszennej typ 550

500 g jaj

160 g drożdży

200 g margaryny 80%

700 g wody

PRZYGOTOWANIE
Czas mieszania:  4 min na wolnych obrotach/6 min na średnich obrotach

Fermentacja wstępna: 20 min

Temp. ciasta: 26°C

Naważka: 1650 g (55 g/1 szt.)

Fermentacja końcowa: ok. 50 min (35°C, wilgotność 70%) + 5 min (osuszanie)

Temp. smażenia:  180°C

Czas smażenia: 3 min góra, 2 min dół, ponownie 1 min góra

Dekoracja: Snow Sugar

 Delikatne i puszyste 

pączki
receptura
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Maciej Wieczorek i Artur Wieczorek byli 
obecni na uruchomieniu linii do chle-
ba w Piekarni Artura Frąszczaka Hert 
w Gościmiu.

Firma Wieczorek od wielu lat produkuje 
i wdraża na polskim rynku piekarniczym 
specjalistyczne maszyny do formowania 
tradycyjnego polskiego chleba na zakwa-
sach. Kilkadziesiąt rodzajów maszyn 
produkowanych przez Firmę Wieczorek 
zostało stworzonych na bazie wiedzy 
i doświadczenia własnych konstruktorów 
i współpracy podczas setek spotkań 
i wdrożeń z polskimi piekarzami w ich 
zakładach produkcyjnych.

Profesjonalne formowanie
Celem jakim Firma Wieczorek kierowała 
się  przy  konstruowaniu  maszyn  jest 
zapewnienie  polskim piekarzom podczas 
użytkowania zakupionych maszyn profe-
sjonalnego formowania tradycyjnego 
polskiego chleba na zakwasach. Dlatego 
też produkowane urządzenia posiadają 
wiele specyficznych cech, które w stosun-

ku do innych oferowanych urządzeń tego 
typu na  rynku wykonują najlepiej swoje 
zadania w procesie formowania chleba. 
Wiele piekarni użytkujących nasze maszy-
ny zdobywa za swoje chleby formowane na 
liniach Firmy Wieczorek wysokie miejsca 
w konkursach branżowych na najlepsze 
produkty wypiekowe. Wysoka jakość ufor-
mowanych chlebów na naszych maszynach 
była głównym powodem, dla którego Pan 
Artur Frąszczak z Piekarni Hert w Gościmiu 
zakupił te urządzenia.

Ponad 100 ustawień
Ze względu na specyficzne warunki, 
którymi charakteryzuje się każda piekarnia 
oferowane przez Firmę Wieczorek maszyny 

można konfigurować na wiele sposobów i usta-
wień. Każda piekarnia ma określoną ilość miejsca 
na procesy produkcyjne np. mechaniczne formo-
wanie  chleba. W przypadku mniejszych piekarni 
z małą ilością miejsca możliwość dowolnego 
ustawiania maszyn w linie do chleba jest bardzo 
dużym atutem. Przykładem tego może być 
niedawne uruchomienie małego zestawu składa-
jącego się z dzielarki i zaokrąglarki oraz podajnika 
stołowego w Piekarni Hert Pana Artura Frąszcza-
ka z Gościmia. Podczas prób technologicznych 
ustalono z właścicielem piekarni odpowiednią 
konfigurację maszyn co do rodzaju i typu.

Do 5 lat gwarancji
Wieloletnie doświadczenie w produkcji maszyn 
pozwoliło Firmie Wieczorek na udzielaniu użyt-
kownikom maszyn gwarancji do 5 lat. W produ-
kowanych maszynach stosujemy od wielu lat
odpowiedniej jakości materiały np. stal kwasood-
porną i najwyższej jakości tworzywa  przeznaczo-
ne  dla  przemysłu spożywczego oraz wysokiej 
klasy automatykę produkowaną przez renomo-
wane firmy zachodnie i japońskie.

Zimowa promocja - ZadZwoń!
T: 601 884 166, 601 884 186



   Jarosław  
piekarz ze Śląska

Uważam, że ogólnopolska kampania nie jest dobrą formą promocji 
pieczywa. Powinno się postawić na organizację lokalnych imprez, jak regio-
nalne święta chleba, festiwale czy dożynki. Dla nas, rzemieślników, ważna 
jest promocja na miejscu, tu, gdzie produkujemy, żeby dotrzeć do konkret-
nych ludzi, a nie do masowego konsumenta. Kampanie promujące pieczywo 
jako takie to przekaz anonimowy, a ja chcę docierać do konkretnych ludzi. 
Na reklamie w ogólnopolskich mediach zyska duży producent i nikt więcej. 
Małym producentom zostaje indywidualna reklama w mediach lokalnych, jak 
radio czy społeczne regionalne portale internetowe. 
Oprócz świąt chleba zostają nam działania w Internecie. Konieczna jest 
własna domena i dobrze rozbudowana strona internetowa firmy z odpowied-
nimi informacjami. Ludzie zrobili się wygodni, wszystkiego szukają w sieci 
– dlatego warto im tutaj przygotować pełny przekrój oferowanych produktów 
ze zdjęciem, opisem, ceną, mapką dojazdu do firmy i kontakt. 
Tak naprawdę powinniśmy więcej promować pieczywo we własnych 
sklepach. Z tym wiąże się degustacja nowych produktów. Byłbym ostrożny 
z akcjami promocyjnymi organizowanymi w centrach handlowych. Nie 
powinniśmy promować produktów prawdziwego rzemiosła pod nosem 
supermarketów, gdzie sprzedaje się chleb wypiekany z ciasta mrożonego. 
Taki chleb ma mało wspólnego ze zdrową żywnością i tradycją pieczenia 
chleba. Dodatkowe działania wspierające promocję pieczywa są zawsze 
potrzebne i to nie tylko w sklepie. Dobrym miejscem jest poradnia diabetolo-
giczna – czemu by nie przygotować rzetelnych informacji o różnego rodzaju 
pieczywie w formie ulotek? 

Odpowiedź II
Chciałbym pana przekonać do ogólnopolskiej promocji pieczywa. Podam 
przykład; w Polsce w ostatnich latach zorganizowano kilkanaście projektów 
promocyjnych takich jak: „Pij mleko, będziesz wielki”, „Miodem słodzone”, 
„Pięć porcji owoców”, „Ryba wpływa na wszystko”. Czy uważa pan, że 
ludzie, którzy przeprowadzali te kampanie, wyrzucili w błoto miliony złotych?  
Według mnie najlepszą dźwignią handlu nadal jest reklama. 

Promować pieczywo czy nie?
Promocja chleba podzieliła naszych Czytelników. Pojawiały się nowe pomysły, jak zorganizować promocję 
pieczywa, kto powinien się w to zaangażować. Czy w ogóle potrzebna jest promocja? Na wszystkie te opinie, 
sugestie czy wątpliwości odpowiedział Jarosław Gajda, przewodniczący Krajowej Rady Piekarstwa i Cukier-
nictwa. 

   Tomasz Kasprowicz, 
właściciel Cukierni-Piekarni 
KAJMAK, Niechanowo

Jaki jest sens reklamować pieczywo 
w Polsce? To tak jakby chcieć promować u nas 
ziemniaka! Przecież to jest podstawowy produkt 
spożywczy. Spadek pieczywa jest spowodowany 
m.in. faktem, że Polakom powodzi się lepiej 
i poszukują nowych smaków i chcą urozmaicić 
swoją dietę. Według mnie, musimy przeczekać 
ten spadkowy trend w spożyciu pieczywa. Kiedy 
Polacy zbiednieją, sprzedaż pieczywa od razu 
wzrośnie. Wydaje mi się, że nie trzeba będzie 
na to długo czekać ze względu na prognozo-
wane spowolnienie gospodarcze i konieczność 
zaciskania pasa.
Nie wiedzę sensu w prowadzeniu kampanii 
promującej pieczywo. Po pierwsze, nie uda 
się pogodzić interesów polskich piekarń o tak 
różnych profilach, które oferują zróżnicowany 
jakościowo produkt, jakim jest chleb. Jeżeli 
chcemy promować pieczywo, to według 
mnie należy postawić na pieczywo z małych, 
lokalnych piekarń.  Na pewno nie może to 
być promocja pieczywa z supermarketów 
czy dyskontów. Odwoływanie się do walorów 
zdrowotnych pieczywa bogatego w błonnik 
i mikroelementy w kontekście masowej 
produkcji np. z ciasta mrożonego lub gotowej 
mieszanki jest zwykły kłamstwem.

Odpowiedź I
Nie zgadzam się z panem, panie Tomaszu. 
Promocja pieczywa jest bardzo ważna i przynosi 
efekty. Od 1999 r. w Radomiu organizujemy 
Święto Chleba, na które rok rocznie przychodzi 
kilkanaście tysięcy ludzi. W tym okresie bardzo 
dużo w mediach mówi się i pisze o pieczywie 
oraz piekarzach. Wszyscy piekarze, którzy 
uczestniczą w Święcie, są zadowoleni. Jak pan 
myśli, promują konkurencję czy siebie?  Są to 
tylko działania lokalne, które mają przełożenie 
na sprzedaż pieczywa w Radomiu, a nam zależy 
na zmianie w skali społeczeństwa.

Jarosław Gajda 
Właściciel „Piekarni Cukierni Jarosław Gajda” w Radomiu. 
Ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. 
Pełni funkcję prezesa Cechu Piekarzy w Radomiu oraz prze-
wodniczącego Krajowej Rady Piekarstwa i Cukiernictwa (KRPiC) 
w Warszawie. Od 1999 r. jest przewodniczącym Komitetu 
Organizacyjnego Święta Chleba w Radomiu. Pod jego redakcją 

powstała monografia „Historia o chlebie i piekarzach radomskich”.

bez cenzury
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   Angelika Sikora, członek zarządu 
   Cukierni Piekarni Woźniak, Szczecin

Z uwagi na malejące spożycie pieczywa należy 
wspólnie z ministerstwami rolnictwa i zdrowia prowadzić 
intensywne, wieloletnie kampanie ogólnopolskie w prasie 
i telewizji promujące chleb i jego walory zdrowotne. Infor-
macje należy poprzeć opinią Instytutu Żywienia i Żywności, 
podeprzeć się osobami kojarzącymi się ze zdrowym trybem 
życia. Należy informować, że nie każde pieczywo tuczy i jak 
się odchudzamy, to jemy chleb razowy, a nie pieczywo chrup-
kie. Należałoby też popracować nad młodymi ludźmi (dzieci 
i młodzież), którzy wolą płatki śniadaniowe i chrupki zamiast 
kanapek. Należałoby uzdrowić rynek piekarski, na którym 
panuje niezdrowa konkurencja: piekarnie wożą po 100 km 
chleb 0,5 kg po 0,80 zł/szt. marnej jakości, aby tylko sprzedać. 
Przez to, nie sprzedaje się chleb lepszej jakości i w adekwatnej 
cenie, po drugie, klienci jedząc takie dziadostwo, zniechęcają 
się do chleba, wybierając płatki śniadaniowe, chrupki itp. Należy 
skorzystać z doświadczeń rynku niemieckiego i  francuskiego 
– walczyli kilka lat, ale było warto.
Nie wiem, czy na ten cel byłyby środki z Unii czy z ministerstwa 
rolnictwa, a może ministerstwa zdrowia? Może cechy podnio-
słyby składki członkowskie, aby finansować promocje. Ta akcja 
leży w naszym wspólnym interesie.

Odpowiedź III
Zgadzam się z panią. W promocji pieczywa, tak ważnej dla 
zdrowia całego społeczeństwa, powinny uczestniczyć instytucje 
państwowe. Myślę, że trzeba dążyć do powołania Instytutu 
Chleba, który mógłby kierować wszystkimi działaniami, jak 
zasięganie opinii, prowadzenie badań czy kampanii informacyj-
nych, ale wydaje mi się, że może to nastąpić w dalszej przy-
szłości. Jeśli chodzi o środki finansowe na promocję, to niestety 
prawo unijne nie przewiduje promocji pieczywa wewnątrz Unii. 
Na dzisiaj możemy skorzystać ze środków zgromadzonych 
w Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, ale 
są pewne zastrzeżenia, o których chciałbym powiedzieć.  Krajo-
wa Rada Piekarstwa i Cukiernictwa w tym roku przystąpiła do 
prac nad projektem promocyjnym „Dieta kanapkowa smaczna 
i zdrowa”. Program przewidywał wspólną promocję z Polskim 
Związkiem Spółdzielni Mleczarskich. Nie doszło do realizacji 
projektu, ponieważ okazało się, że wymagany jest wkład 
własny, na który piekarzy po prostu nie stać. O ogólnopolskiej 
promocji pieczywa rozmawialiśmy również z Fedimą Polska, 
organizacją zrzeszającą producentów dodatków dla piekarni 
i cukierni, i cierpliwie czekamy na efekty tych rozmów. 

Sceptycznie podchodzę do pomysłu podnoszenia składek 
członkowskich, ponieważ tylko część piekarzy do nich należy 
i byłoby to niesprawiedliwe, gdybyśmy pominęli tych piekarzy, 
którzy nie należą do cechu czy innego stowarzyszenie, ale 
chętnie chcieliby uczestniczyć w promocji. Proponuję coś 
zupełnie innego, a mianowicie na wzór niemiecki, roczne wpłaty 
od każdego zakładu. Pozostaje jedynie określić ich wysokość.

    Krzysztof Magdziarz, 
    mistrz piekarstwa, właściciel   
    Piekarni MAGDZIARZ z Wągrowca

Moim zdaniem ogólnopolska promocja powinna 
docierać przede wszystkim do pań, ponieważ to 
one w dużym stopniu decydują o codziennych zakupach 
i o tym, co znajduje się na stole. Dlatego w różnych 
kobiecych pismach powinna się ukazać seria artykułów 
o korzyściach ze spożywania naturalnego pieczywa. 
Najpierw trzeba przekonać Polki, że pieczywo jest 
konieczne, bo dobrze wpływa na zdrowie, a przede 
wszystkim udowodnić, że pieczywo nie tuczy.
Angażowanie celebrytów jest drogie, poza tym pełno 
ich w reklamach. Wydaje się, że ich siła przebicia jest 
przereklamowana. Bardzo dobra jest forma reklamy 
znanej firmy produkującej sery topione. W przekazie 
reklamowym kładzie się nacisk na rodzinne spożywanie 
posiłków – rodzice, dzieci, uśmiechnięte twarze, słonecz-
ny poranek. Budowanie pozytywnych skojarzeń z danym 
produktem jest bardzo istotne, ponieważ wzmacnia 
główny przekaz.
Nie zapominajmy, że bardzo dużą siłą w dotarciu do 
klientów jesteśmy my, sami piekarze. Codziennie 
wysyłamy miliony sztuk pieczywa na rynek. Dlaczego nie 
opracować reklamy umieszczanej na etykietach pieczy-
wa, które sprzedajemy? Musiałaby to być informacja 
o korzyściach ze spożywania pieczywa, a nie reklama 
konkretnego produktu. W związku z tym warto by 
przygotować jeden wzór etykiety na pieczywo, wspólnej 
dla wszystkich piekarzy. Etykieta może przedstawiać np. 
znaną piramidę żywienia. Tutaj koszty większej etykiety 
piekarze powinni wziąć na siebie.
Wracając do medialnej kampanii ogólnopolskiej, pienią-
dze można by było zebrać od sponsorów. Mam tu na 
myśli producentów i dostawców surowców dla piekarni-
ctwa. Ponadto konieczne jest zaangażowanie organizacji 
zrzeszających piekarzy w jeden duży projekt promocji 
pieczywa dla wspólnego dobra. Jedynym problemem jest 
odpowiedź na pytanie: kto centralnie chciałby i potrafił 
profesjonalnie zająć się tym tematem?

Odpowiedź IV
Słusznie Pan zauważył, że to kobiety w głównej mierze 
decydują w gospodarstwie domowym o zakupach chleba 
naszego powszedniego. Jak najbardziej do reklamy 
można wykorzystać (a nawet trzeba) pisma i portale 
dla kobiet. Zgadzam się również z pomysłem reklamy 
jako takiej umieszczonej na etykietach. Możliwe, że taki 
projekt powstanie wspólnie z Fedimą (patrz: Odpo-
wiedź III). Jeśli mówimy o pieniądzach na promocję, 
to uważam, że w pierwszej kolejności obowiązek ten 
spoczywa na piekarzach, dopiero potem możemy sięgnąć 
do kieszeni sponsorów.  

Sprzedaż i ekspozycja
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Jestem zwolennikiem ogólnopolskiej 
promocji pieczywa. Jestem przekona-
ny, że należy za wszelką cenę kontynuo-
wać kampanię regionalnych świąt chleba 
oraz niebanalnych akcji reklamujących 
chleby w sklepach spożywczych. Dodat-
kowym pomysłem są organizowanie 
w szkołach akcji promujących chleb, 
np. dzień małego piekarza. Takie akcje 
miałyby uzasadniać, dlaczego chleb jest 
zdrowszy od batoników, a przy okazji 
dzieci mogłyby zrobić i upiec sobie chleb 
w szkole. Co więcej, niech „mali piekarze” 
mają specjalne rabaty na kajzerki do 
szkoły. Co do regionalnych świąt chleba, 
proszę mi wybaczyć, ale przy okazji 
stołecznego święta chleba zetknąłem się 
z mydłem i powidłem zamiast promocją. 
I wstyd mi było oglądać taką szopkę na 

Placu Zamkowym. Było wszystko, 
tylko nie to, co potrzeba.
Jestem za powołaniem Stowarzy-
szenia, które by zrzeszało podmioty 
zaangażowane w działania na rzecz 
promocji pieczywa. Mam tu na 
myśli młyny, hurtownie dodatków 
spożywczych, media, sklepy czy 
nawet koncern paliwowy (za rabat na 
paliwo). Im więcej takich podmiotów, 
które mogą pomóc takiej inicjatywie, 
tym lepiej. Ba, można poprosić 
o patronat jakiś teatr Czemu by 
nie? Jeśli tylko teatr – w zamian 
za reklamę – będzie mógł promo-
wać przedstawienia piekarzy lub 
organizować spektakle poświęcone 
tematyce chleba. Nawet domy 
dziecka powinny być w takim stowa-

rzyszeniu. Oczywiście każdy członek 
płaciłby składki w zależności, czy jest 
to osoba fizyczna, czy też firma (i jak 
duża). Następnie – w zależności od 
rangi pomocy – można by działać na 
skalę ogólnopolską.
Kampania promująca pieczywo powin-
na trwać cały rok. Może się zmieniać 
tylko jej forma, ewentualnie święto 
czy czas trwania - w zależności od 
regionu. Jestem przekonany, że ważną 
rolę mogą mieć media. Jak daleko 
dociera mała kampania promująca 
pieczywo? Tak pożyteczny dźwięk 
rozlega się w promieniu kilkunastu 
kilometrów. Sądzę, że jest to błąd. 
Niech wiedzą o tym wszyscy! Niech 
zazdroszczą, że gdzieś, w jakimś krań-
cu Polski dzieje się coś takiego. Niech 

Trudno sobie wyobrazić jadłospis, w którym nie ma pieczy-
wa. Brak chleba byłby odczuwalny w dotkliwy sposób dla ludzkiego 
organizmu. Pieczywo pszenne zwykłe, wyborowe i półcukiernicze 
wraz z chlebem stanowi bogaty asortyment wysokiej jakości polskie-
go pieczywa, posiadający podstawowe znaczenie w piramidzie żywie-
niowej. Chleb żytni na naturalnym kwasie ma szczególne znaczenie, 
bowiem ma odpowiedni stosunek białka, tłuszczów i węglowodanów, 
jest bogaty w witaminy i niezbędne aminokwasy oraz substancje 
mineralne. Niestety, dzisiaj ludzie ignorują tę podstawową wiedzę 
o pieczywie, nie szanują chleba, przez co jego wartość gwałtowanie 
spada. Spada również jakość oferowanego pieczywa. Dlatego 
konieczne są działania, które uratują sytuację. Pomysł ogólnopolskiej 
kampanii promocyjno-informacyjnej KRPiC oceniam jako zasadniczy 
punkt wyjścia do budowy stałej struktury działalności zjednoczonych 
i zdeterminowanych sił dla skutecznej obrony przed szeroko rozu-
mianą, całkowitą zapaścią polskiego piekarstwa. Jestem za tym, by 
wszystkie bez wyjątku piekarnie partycypowały w kosztach kampanii. 
Na podstawie zebranych opinii o ewentualnej potrzebie utworzenia 
Stowarzyszenia, skupiającego zainteresowane podmioty, będzie 
można lepiej określić taką potrzebę. Trzeba zaangażować wszystkie 
media, które będą skutecznie wspierać kampanię, a osiągnięte wyniki 
posłużą dokonaniu racjonalnych ustaleń stałej obecności branży 
piekarskiej w środkach masowego przekazu. W wytyczonym kierunku 
medialnej promocji powinny być zawarte m.in. następujące tematy:

 organy odpowiedzialne za zdrową higienę żywienia naszego 
społeczeństwa powinny zalecać codzienne spożywanie polskiego 
chleba,

 Piotr Goszczycki, mistrz piekarstwa, poeta

 konieczność czynienia wysiłków dla wprowadzenia 
przepisów promocji i wspomagania polskiego piekarstwa przez 
państwo, jak również Unię Europejską,

 konieczność pomocy państwa w ratowaniu upadających 
piekarń poprzez np. ulgi podatkowe w rodzaju kilkuletniego 
zwolnienia od podatku dochodowego itp.,

 wszystkie inne dodatkowe działania wspierające przekaz 
medialny (promocja w szkołach itp.).
Na zakończenie pragnę podziękować Redakcji MB za zaufanie 
i wykazaną troskę o złożony los naszego piekarstwa. Bardzo 
proszę o przekazanie od naszej piekarni panu Jarosławowi 
Gajdzie pozdrowień i wyrazów uznania i wdzięczności za Jego 
zaangażowanie na rzecz ratowania upadającego polskiego 
piekarstwa oraz zapewnieniu wsparcia stosownie do naszych 
możliwości - tego ogromnej wagi przedsięwzięcia. 
Z piekarskim pozdrowieniem, Andrzej Tomaszewski

Odpowiedź V
Panie Andrzeju, dziękuję za ciepłe słowa! To wszystko, o czym 
Pan pisze, jest nad wyraz słuszne i zdajemy sobie sprawę, ile 
wymaga ciężkiej pracy. Myślę, że jeszcze za wcześnie na wyra-
zy uznania, bo kawał drogi przed nami. Dlaczego zająłem się 
tym tematem? Podobnie jak panu, i wielu innym wspaniałym 
ludziom, którzy parają się tym zawodem, mnie również leży na 
sercu profesjonalne polskie piekarstwo. To znaczy takie, które 
jest silne, sprawne i odpowiedzialne. 

    

Andrzej Tomaszewski, piekarz pracujący w zawodzie od 1940 r., 
właściciel Piekarni Tomaszewski Andrzej i Tomaszewski Mariusz

bez cenzury
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inne regiony również wykazują swoje 
zaangażowanie w promocję pieczywa. 
Stowarzyszenie powinno koordynować 
takimi inicjatywami i udostępniać 
rzetelną informację, inspirować, działać!
W przypadku połączenia promocji 
chleba z innymi produktami spożywczy-
mi, wszystko zależy od tego, jaki byłby 
to produkt. Jeśli mleko czy masło do 
smarowania pieczywa - to wtedy tak...
Jak bumerang wraca jedno pytanie: 
dlaczego jest tak mało literatury 
o pożyteczności pieczywa, albumów, 
teledysków, piosenek? Dlaczego nikogo 
nie stać, aby pisać o wpływie pieczywa 
na rozwój człowieka? Czyżby naprawdę 
nikomu się nie chciało wyłonić swoich 
utworów z głębi szuflad albo pojemnej 
pamięci komputera? Dzisiaj w modzie 
jest beznadziejny „lans”, i jakoś nikt nie 
ma chęci głośno mówić o pieczywie. 

Czyżby to był aż tak trudny temat? 
Kto się boi tematu chleb – Twórca 
i piekarz, czy ten, kto unika tegoż 
pożywienia?
Jak na razie jestem przeciwny TWARZY 
kampanii. Co sobą reprezentuje Anna 
Mucha? Nic. Adam Małysz. Ech, bardzo 
lubię faceta, ale nie widzę go w roli 
promującego pieczywo. Robert Makło-
wicz jest zajęty promocją Tesco. Jest 
jeszcze jeden problem. Pieniądze. Czy 
piekarzy stać, aby wywalić kilkadziesiąt 
tysięcy na pozoranta? Proponowałbym 
najpierw rozkręcać kampanię, działać 
w skali ogólnopolskiej, a potem prosić 
kogoś o honorowy udział. Mam tu na 
myśli np. panią prezydentową. Poza 
tym czy piekarze są jacyś gorsi, że 
nie potrafią się promować. Nie mają 
twarzy? Nie mają osiągnięć w innych 
dyscyplinach?

Odpowiedź VI
Panie Piotrze, wszystkie pana pomysły 
są do realizacji, ale najbardziej 
spodobał mi się pomysł „mali 
piekarze”. Zgadzam się, że z kampa-
nią promującą pieczywo powinniśmy 
wejść do szkół, o czym wspomniałem 
mówiąc o projekcie: „Dieta kanapko-
wa smaczna i zdrowa”. Ze względu 
na zaniedbania, jakie narosły przez 
ostatnie lata, uważam, że powinniśmy 
się przygotować nie na rok, ale mini-
mum kilka lat permanentnej kampanii. 
Cieszy mnie również, że wyraża pan 
chęć wzięcia udziału w pracach nad 
promocją. To, co teraz mogę zapro-
ponować, to praca społeczna, tak jak 
moja i wielu osób.      

Działalnością nowo powołanej Fundacji kieruje Zarząd, w którym 
funkcję prezesa pełni Jarosław Gajda, a wiceprezesa – Zbigniew 
Prokopowicz. Kontrolę nad działaniami Zarządu ma Rada Nadzor-
cza, w skład której wchodzą: dr Krzysztof Cywiński, Urszula 
Miśkiewicz oraz Angelika Jędryka Pihut. W ramach Fundacji będzie 
działać też społeczna Rada Programowa.
– Jest to pierwsza taka inicjatywa w branży, 
która umożliwi pozyskiwanie środków 
finansowych na własne działania promujące. 
Z działalnością statutową wiąże się również 
promocja spożycia pieczywa jako produktu 
niezbędnego w zrównoważonej diecie człowie-
ka – poinformował Jarosław Gajda, przewodni-
czący Krajowej Rady Piekarstwa i Cukiernictwa 
oraz inicjator powołania Fundacji. Jak podkre-
śla, nowo powołana organizacja jest otwarta 
zarówno dla piekarzy i cukierników, osób 
prywatnych, jak i firm wspierających branżę 
piekarsko-cukierniczą.
Jeżeli Fundacja na Rzecz Wspierania i Promocji 
Piekarstwa i Cukiernictwa potwierdzi działal-
ność zgodnie ze statutem, będzie ona mogła 
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Narzędzie wsparcia i promocji branży 
Fundacja na Rzecz Wspierania i Promocji 
Piekarstwa i Cukiernictwa

Od 29 listopada 2012 r. formalnie działa Fundacja na Rzecz Wspierania i Promocji Piekarstwa i Cukiernictwa z siedzibą w Radomiu 
– poinformował redakcję "Mistrza Branży" Jarosław Gajda, przewodniczący Krajowej Rady Piekarstwa i Cukiernictwa.

ubiegać się o zmianę statusu na organizację pożytku publiczne-
go. To z kolei otworzy jej możliwość otrzymywania 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych.
Nowa Fundacja widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 
numerem 0000441641



Celiakia (choroba trzewna) jest 
chorobą o podłożu genetycznym, 
która charakteryzuje się trwałą 

nietolerancją glutenu, czyli białka znajdujące-
go się w zbożach pszenicy, żyta, pszenżyta, 
jęczmienia i owsa oraz produktów je zawiera-
jących. U osób chorych na celiakię gluten dzia-
ła toksycznie, prowadząc do zaniku kosmków 
jelita cienkiego odpowiedzialnych za wchłania-
nie składników odżywczych. W efekcie wchła-
nianie treści pokarmowej jest upośledzone, 
co prowadzi do wystąpienia różnorodnych 
objawów klinicznych. U dzieci zwykle domi-
nują objawy ze strony układu pokarmowego, 
u dorosłych zaś objawy pozajelitowe. 

Chorzy często cierpią z powodu ogólnego 
spadku odporności organizmu. W przypadku 
nieprzestrzegania diety istnieje ryzyko poważ-
nych powikłań (mogą wystąpić m.in.: osteo-
poroza, krzywica, niedobór masy ciała, niski 
wzrost u dzieci, niedokrwistość, zaburzenia 
neurologiczne i psychiczne). Większość osób 
z celiakią odczuwa szybką poprawę samopo-
czucia po rozpoczęciu diety bezglutenowej, 
a objawy choroby mijają w ciągu kilku miesię-
cy. 

Gluten jest jednym z najczęstszych alergenów 
– 10-25% osób z alergią pokarmową ma obja-
wy uczulenia na to białko. Podstawą leczenia 
alergii na gluten jest ścisła dieta bezglute-
nowa. Jednak nie jest to dieta na całe życie 
jak w przypadku celiakii. Istnieją przypadki 
nietolerancji glutenu, w których wykluczono 

celiakię, alergię na pszenicę, 
a pomimo to spożycie glutenu 
powoduje niepożądane objawy 
u pacjenta. Schorzenie dotyczy 
głównie osób dorosłych i charak-
teryzuje się wystąpieniem jednego 
lub najczęściej wielu objawów nie 
tylko ze strony układu pokarmo-
wego. U osoby z nadwrażliwością 
na gluten mogą występować: bóle 
brzucha, biegunki, migreny, ciągłe 
zmęczenie, bóle mięśni i stawów, 
egzema, anemia i inne objawy. 
Prawdopodobnie nadwrażliwość 
na gluten jest znacznie częstsza 
niż celiakia i dotyczy kilku procent 
populacji. Nadwrażliwość na gluten 
nie ma podłoża genetycznego jak 
w przypadku choroby trzewnej. 

Dieta bezglutenowa
Opisane powyżej przypadki kliniczne 
są wskazaniem do stosowania diety, 
która wymaga wyeliminowania zbóż 
i ich przetworów zawierających 
gluten. Zatem mąka, pieczywo, 
makarony i inne tradycyjne przetwory 
zbożowe trzeba zastąpić produktami 
zbożowymi niezawierającymi glutenu. 
Do produktów naturalnie niezawiera-
jących glutenu zaliczamy: amarantus, 
grykę, kukurydzę, maniok, ryż, proso, 
sorgo, quinoa (komosa ryżowa). 
Większość z nich charakteryzuje 
się wysoką wartością odżywczą 
oraz dobrymi walorami smakowymi. 
Surowcami niezawierającymi glutenu 
są również: mięso, ryby, jaja, mleko, 
warzywa i owoce, a także tłuszcze. 

Bardzo ważnym produktem w diecie 
bezglutenowej jest pieczywo. Uzyska-
nie dobrych wypieków z mąk pozba-
wionych glutenu nie jest proste 
i wymaga stosowania odpowiednich 

dodatków, aby otrzymać produkt jak 
najbardziej zbliżony wyglądem i smakiem 
do pieczywa tradycyjnego. Gluten 
odpowiedzialny jest za strukturę ciasta, 
dlatego wypieki z mąki pozbawionej 
tego składnika zawsze będą się różniły 
od tradycyjnych produktów. 

 Aneta Marciniak

Przynajmniej 1% populacji europejskiej nie może spożywać tradycyjnych przetworów zbożowych. Znacz-
nie częściej występuje nadwrażliwość na gluten lub alergia na ten składnik. Niewykluczone, że to efekt 
coraz większego spożycia wysokoglutenowych odmian zbóż, zmiany nawyków żywieniowych oraz lepszej 
diagnostyki. Jedyną metodą leczenia tych chorób jest stosowanie ścisłej diety bezglutenowej, w przypad-
ku celiakii przez całe życie.

Bez glutenu

 Celiakia, nadwrażliwość lub alergia na gluten 

    – wskazania do stosowania diety bezglutenowej

 Produkty naturalnie niezawierające glutenu

 Zasady znakowania produktów bezglutenowych oraz 

    z niską zawartością glutenu

 Program „Menu bez glutenu”

na skróty

Gluten w celiakii
  Gluten oznacza frakcję białek zbóż 

z grupy prolamin. Spośród prolamin szko-
dliwy wpływ w celiakii w poszczególnych 
zbożach wykazują: gliadyna (pszenica), 
sekalina (żyto), hordeina (jęczmień), 
awenina (owies). Część chorych z wyrów-
naną celiakią może spożywać owies. 
Awenina zawarta w owsie nie zawiera 
takich samych sekwencji aminokwasów 
w łańcuchu polipeptydowym jak gliadyna. 
Problemem jest zanieczyszczenie owsa 
prolaminami innych zbóż. Z tego względu 
owies nadal zaliczany jest do zbóż 
glutenowych. 

Dla ujednolicenia wszystkie toksyczne 
prolaminy, zgodnie z zaleceniami Kodeksu 
Żywnościowego, określono wspólnym 
terminem „gluten”.
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Mąki zawierające gluten zastępuje się mąką ryżową (również 
razową), skrobią kukurydzianą, ryżową i ziemniaczaną, skrobią 
pszenną bezglutenową, mąką gryczaną. Stosowane są substancje 
spulchniające (drożdże, wodorowęglan sodu), substancje zagęsz-
czające (guma guar, guma ksantan, hydroksypropylometylocelu-
loza, pektyna), tłuszcz roślinny, emulgatory, błonnik, regulatory 
kwasowości, cukier, sól, syrop glukozowy, mleko w proszku, 
serwatka, aromaty. Koncentraty chlebów i ciast bezglutenowych 
przeznaczone do wypieku pieczywa w warunkach domowych 
zawierają również niektóre z wymienionych dodatków. 

Wypieki oparte na mące bezglutenowej, skrobi pszennej i mące 
kukurydzianej charakteryzują się niską wartością odżywczą. Natu-
ralnym sposobem wzbogacania może być dodatek mąki gryczanej, 
mąki jaglanej, mąki sojowej, amarantusa, ziarna słonecznika, soi, 
sezamu, orzechów.

Ważne etykietowanie
Dla konsumentów przestrzegających diety bezglutenowej bardzo 
ważne jest oznakowanie produktów spożywczych. Symbolem 
graficznym produktu bezglutenowego jest przekreślony kłos. 
Aktualnie obowiązkowe jest umieszczanie słownego oznaczenia 
„(produkt) bezglutenowy”. Umieszczanie symbolu przekreślonego 
kłosa jest dowolne i ma dodatkowy charakter informacyjny.
Zgodnie z aktualnymi przepisami (Rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 41/2009, Kodeks Żywnościowy) żywnością bezglutenową 
określa się produkty:

składające się lub wytworzone wyłącznie z surowców 
niezawierających pszenicy (i jej odmian, takich jak pszenica 
durum, orkisz lub kamut), żyta, jęczmienia i owsa lub ich 
odmian, w których całkowity poziom glutenu nie przekracza 
20 mg/kg;

zawierające jeden lub więcej składników z pszenicy (i jej 
odmian takich jak pszenica durum, orkisz lub kamut), żyta, 
jęczmienia i owsa lub ich odmian, które zostały specjalnie 
przetworzone w celu usunięcia z nich glutenu, a całkowity 
poziom w nich glutenu nie przekracza 20 mg/kg.

Żywność o obniżonej zawartości glutenu to produkty:
 przeznaczone dla osób z nietolerancją glutenu, zawierające 

jeden lub więcej składników z pszenicy (i jej odmian, takich 
jak pszenica durum, orkisz lub kamut), żyta, jęczmienia 
i owsa lub ich odmian, które zostały specjalnie przetwo-
rzone w celu obniżenia w nich zawartości glutenu, a całko-
wity poziom glutenu w tych produktach nie przekracza 
100 mg/kg.

Dodatkowo została wyróżniona kategoria produktów ogólnego 
spożycia, naturalnie niezawierających glutenu, które mogą 
być spożywane przez osoby z celiakią, o ile zawartość glutenu 
spełnia warunki określone dla żywności bezglutenowej. 

W etykietowaniu środków spożywczych odpowiednich dla osób 
nietolerujących glutenu stosuje się następujące określenia 
(Rozporządzenie Komisji (WE) nr 41/2009): 

produkt bezglutenowy (gluten-free), umieszczone w bezpo-
średnim sąsiedztwie nazwy produktu – dla produktów, w których 
zawartość glutenu nie przekracza 20 mg/kg; 
produkt o bardzo niskiej zawartości glutenu (very low gluten 
foods) – dla produktów o zawartości glutenu nieprzekraczających 
100 mg/kg. Tej grupy produktów nie powinno się określać jako 
produkty bezglutenowe. 
Produkty ogólnego spożycia, naturalnie niezawierające 
glutenu oraz inne środki spożywcze przeznaczone do normalnego 
spożycia mogą być znakowane jako „produkty bezglutenowe”, o ile 
zawartość glutenu nie przekracza 20 mg/kg.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz niezbędnej informacji 
konsumentom cierpiącym na alergie i nietolerancje pokarmowe, do 
obowiązujących przepisów z zakresu znakowania żywności wpro-
wadzono zapisy mające ułatwić osobom z celiakią zidentyfikowanie 
produktów zawierających gluten. Zgodnie z nimi obowiązkowe jest 
podanie na etykiecie nazwy produktu oraz wykazu składników, 
w tym składu dodawanych mieszanin surowcowych stanowiących 
więcej niż 2% środka spożywczego, co jest szczególnie istotne 
w przypadku produktów złożonych. Istnieje też wymóg podawa-
nia prawidłowej informacji na opakowaniach poprzez wymienianie 
składnika alergizującego w składzie produktu, zaznaczania pocho-
dzenia skrobi i skrobi modyfikowanej, podawania ostrzeżeń „zawiera 
gluten” w produktach konwencjonalnych.

r e k l a m a
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Osoby na diecie bezglutenowej 
stanowią coraz liczniejszą grupą 
świadomych konsumentów. Oko-

ło 1,5 mln Polaków cierpi na alergie 
pokarmowe. Część tych osób, ze względu 
na alergię na pszenicę lub inne zboża, 
przechodzi na dietę bezglutenową. Szacu-
je się, że 380 tysięcy osób w Polsce cierpi 
na trwałą nietolerancję glutenu – celiakię. 
Osoby te do końca życia muszą stosować 
ścisłą dietę bezglutenową. Często cała 
rodzina, ze względu na wygodę i bezpie-
czeństwo chorego, odżywia się bezglute-
nowo. Ponadto jest wiele osób stosujących 
dietę bezglutenową z innych niż alergia 
i celiakia powodów (autyzm, nadwrażliwość 
na gluten, przejściowa nietolerancja glute-
nu spowodowana np. antybiotykoterapią, 
rekonwalescencją po zakażeniach układu 
pokarmowego itp.).

Restauracje, kawiarnie…
Żywienie poza domem to jedna z bardziej 
problematycznych kwestii w diecie bezglu-
tenowej. W krajach zachodnich sytuacja 
osób na specjalnej diecie jest jednak 
o wiele lepsza niż w Polsce. We Włoszech 
około 3000 barów, pizzerii, restauracji 
i kawiarni posiada certyfikat tamtejszego 
stowarzyszenia osób z celiakią (AIC) 
i jest oznakowanych specjalnym logo. 
W każdym z tych miejsc wszyscy pracowni-
cy wiedzą, czym jest gluten, dlaczego jest 
niebezpieczny dla części osób i na czym 
polega dieta bezglutenowa. Chcielibyśmy, 
aby tak samo było w Polsce!  Restauracja, 
kawiarnia czy piekarnia, która zdecyduje 

Program MENU BEZ GLUTENU
się przystąpić do programu, musi spełnić 
odpowiednie warunki związane z bezpiecz-
nym przygotowaniem potraw czy produk-
tów bezglutenowych. Kolejnym etapem 
jest obowiązkowe szkolenie dla całego 
personelu. Dzięki przystąpieniu do progra-
mu można do swojego lokalu przyciągnąć 
nową, wierną grupę klientów, którzy 
przyjdą ze swoimi znajomymi i rodziną. 
Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie 
Bezglutenowej promuje takie miejsca.

Pierwsza bezglutenowa 
piekarnio-cukiernia
Od niedawna do grona polecanych miejsc 
dołączyła pierwsza w Polsce w pełni 
bezglutenowa piekarnio-cukiernia Margi-
ta.  Piekarnia jest spełnieniem marzeń 
osób na diecie bezglutenowej. Po raz 
pierwszy mogą one kupić świeży, wyjęty 
prosto z pieca chleb, bułeczki czy ciasto, 
także zamówić okolicznościowy tort. 
Właścicielka Margity, pani Małgorzata 
Dąbrowska, z zawodu nie jest ani pieka-
rzem, ani cukiernikiem, jednak z powo-
dów rodzinnych postanowiła otworzyć 
taką piekarnio-cukiernię. – Z doświad-
czenia rodzinnego wiem, jak trudno jest 
utrzymać smaczną dietę bezglutenową 
i ile taka dieta wymaga wyrzeczeń – napi-
sała Pani Małgorzata na swojej stronie 
internetowej. W swojej cukierni oferuje 
zdrowe i smaczne smakołyki, tradycyjnie 
przygotowywane, bez konserwantów 
i ulepszaczy. Wszystkie oferowane 
produkty są bezglutenowe i nie zawierają 
mleka krowiego.

Program MENU BEZ GLUTENU ma na celu 
stworzenie bazy restauracji, kawiarni, hoteli, 
a nawet piekarni, która ułatwi konsumentom 
będącym na specjalnej diecie wybór miejsc, 
w których bezpiecznie można kupić bezglu-
tenowy posiłek, zaopatrzyć się w chleb czy 
słodkie wypieki, które są dla nich bezpieczne. 

Program „MENU BEZ GLUTENU” 
dla piekarni i cukierni

Pieczenie bezglutenowego pieczywa, ciast 
nie jest możliwe w zwykłej piekarni czy cukier-
ni. Wynika to z dużego zapylenia mąką. Tylko 
osobne pomieszczenie, piece, foremki mogą 
zapewnić bezpieczne, niezanieczyszczone 
glutenem wypieki przeznaczone dla osób na 
diecie bezglutenowej.

Piekąc bezglutenowe pieczywo czy ciasta, 
należy zawsze używać mąk i innych dodatków, 
które nie zawierają glutenu.

Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie 
Bezglutenowej służy pomocą i radą w doborze 
bezglutenowych produktów, potrzebnych do 
wypieków. Oceni również zgodność przygoto-
wań z przedstawionymi kryteriami oraz prze-
prowadzi szkolenie personelu.

Piekarni/cukierni zostanie przyznany stosow-
ny certyfikat oraz prawo do używania logotypu 
„MENU BEZ GLUTENU”. Firma zostanie dopi-
sana do listy miejsc bezpiecznych dla osób 
bezglutenowych i polecanych im przez Stowa-
rzyszenie (www.menubezglutenu.pl).

Stowarzyszenie będzie w stałym kontakcie 
z piekarnią/cukiernią. 
Zgłoś chęć przystąpienia do programu – skon-
taktuj się z Polskim Stowarzyszeniem Osób 
z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.

Kontakt:
Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej
skr. poczt.  22  02-796 Warszawa 138, www.celiakia.pl
Grażyna Konińska: g.koninska@celiakia.pl , tel.: 602 258 466 
Paulina Sabak: p.sabak@celiakia.pl , tel.: 513 666 035

Pamiętaj, że dieta bezglutenowa jest lekiem, a gluten jest niebezpieczny dla osób chorych. 
Przystępując do programu MENU BEZ GLUTENU, zobowiązujesz się zawsze przestrzegać ściśle 

reguł przygotowywania bezglutenowych posiłków.
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Najważniejszą kwestią pod-
czas znakowania środków 
spożywczych wartością ener- 

getyczną jest poprawność prezento-
wanych danych, dlatego tak ważne 
jest ich prawidłowe obliczanie. 
Najprościej i najpewniej jest zlecić 
ustalenie wartości własnych produk-
tów akredytowanemu laboratorium 
analizy żywności. Można też samemu 
obliczać wartość odżywczą w opar-
ciu o wartości użytych surowców, 
dostarczanych przez producentów, 
lub na podstawie zatwierdzonych 
tabel wartości odżywczych. Kwestie 
te określa Rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 
1169/2011 w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat 
żywności w artykule 31, a my posta-
ramy się to przedstawić szerzej.

Analiza laboratoryjna
Każdy producent może określić 
wartość odżywczą swojego wyrobu 
gotowego na podstawie wyników 
otrzymanych z badań laboratoryj-
nych. Producent powinien zapoznać 
się z ofertą akredytowanych labora-
toriów, które przeprowadzają badania 
wartości odżywczej według wymagań 
Rozporządzenia 1169/2011. Po wybra-
niu najkorzystniejszej dla siebie ofer-
ty producent musi wysłać określoną 
ilość wyrobu gotowego do takiego 
laboratorium, a po około 21 dniach 
roboczych otrzyma drogą mailową 
i pocztą wyniki analizy laboratoryj-
nej. Na podstawie tych wyników 
umieszcza odpowiednie wartości na 
etykiecie wyrobu gotowego. Wyniki 
z analizy wartości odżywczej powin-
ny być archiwizowane i dostępne do 
wglądu jednostkom nadzorującym.

Obliczanie na podstawie znanych 
lub rzeczywistych wartości śred-
nich użytych składników, czyli 
obliczanie wartości odżywczej wyro-
bu gotowego na podstawie wartości 
odżywczych surowców wykorzysta-
nych do produkcji wyrobu gotowego.

Co to oznacza dla producenta? 
Producent powinien gromadzić wia- 
rygodne informacje od swoich do- 
stawców odnośnie do wartości odży-
wczych dostarczanych przez nich 
produktów/półproduktów. Producent 
może poprosić każdego ze swoich 
dostawców o dostarczenie informa-
cji na temat wartości odżywczych 
wytwarzanych przez nich wyrobów 
gotowych. Proces ten zazwyczaj jest 
długi i wymaga cierpliwości, ponie-

waż nie wszyscy dostawcy z dnia na dzień 
będą w stanie przesłać informacje dotyczące 
wartości odżywczych dostarczanych produk-
tów. Producenci surowców również potrzebują 
czasu na uzupełnienie etykiety o informacje 
dotyczące wartości odżywczej! Dlatego pomimo 
odległego terminu obowiązywania znakowania 
wartością odżywczą warto już teraz gromadzić 
dane dotyczące wartości odżywczych stoso-
wanych surowców/półproduktów. Po zebraniu 
jak największej ilości danych można zbudować 
za pomocą programów komputerowych, tj. 
arkuszy kalkulacyjnych czy baz danych, swoją 
bazę danych wartości odżywczych używanych 
surowców i półproduktów. 

Gdy baza danych będzie gotowa, należy do niej 
wprowadzić wszelkie receptury wraz z ilościami 
recepturowymi poszczególnych składników, 
takich jak: woda, sól, mąka, drożdże itp. 
Następnie należy ustalić prawidłowy algorytm 
i za jego pomocą obliczać wartość odżywczą 
wyrobu gotowego. Najlepiej, aby informacje 
o wartości odżywczej uzyskane od dostawców 
surowców/półproduktów były przekazywane 
pisemnie. Informacje te powinny być prze-
chowywane dla wiarygodności kalkulowanych 
wartości, aby osoba obliczająca zawsze mogła 
odnieść się do danych źródłowych. Ostateczne 
dane pochodzące z kalkulacji wartości odżyw-
czej wyrobu gotowego powinny być przecho-
wywane i archiwizowane, aby była możliwość 
powrotu do tych danych i ich weryfikacji. 

Wyjątki od reguły 
Przekazywanie informacji o wartości 
odżywczej nie jest obowiązkowe w 
przypadku środków spożywczych:
  bez opakowań, przeznaczonych do 

sprzedaży konsumentowi końcowemu 
lub do zakładów żywienia zbiorowego, 
lub w przypadku pakowania żywności 
w miejscu sprzedaży na życzenie 
konsumenta, 
  żywności wytwarzanej ręcznie, 

dostarczanej bezpośrednio przez 
wytwórcę w małych ilościach konsu-
mentowi finalnemu lub miejscowym 
placówkom handlu detalicznego,
  żywności w opakowaniach lub 

pojemnikach, których największa 
powierzchnia jest mniejsza niż 25 cm2. 

 Alina Niewelt

Od 13 grudnia 2016 r. znakowanie wartością odżywczą to nie będzie wyłącznie dobra wola producen-
ta, tylko jego obowiązek. Firmom, które do tej pory nie zamieszczały informacji o wartości odżywczej 
na etykiecie, ta konieczność może przysporzyć niemałych problemów, a czasem dodatkowych kosztów.  
Z tego względu już teraz warto się zainteresować tematem. 

Jak obliczyć 
wartość odżywczą?

Obowiązkowe znakowanie wartością odżywczą 

     – od 13 grudnia 2016 r. 

 Analiza laboratoryjna czy samodzielne obliczanie 

    wartości odżywczej?

 Baza wartości odżywczych – w oparciu o jakie 

    źródła ją budować?

na skróty
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Obliczanie na podstawie 
ogólnie dostępnych i zaak-
ceptowanych danych, czyli 
informacji o wartości odżywczej 
poszczególnych składników ży-
wności zawartych w tabelach 
wartości odżywczej. W Polsce 
bardzo znanymi i rozpwszech-
nionymi są „Tabele wartości 
odżywczej produktów spożyw-
czych i potraw” (Hanna Kuna-
chowicz, Irena Nadolna, Beata 
Przygoda, Krystyna Iwanow, wyd. 3, 
Instytut Żywności i Żywienia, Warsza-
wa 2005). Oczywiście podstawą do obli-
czeń mogą być wszelkie ogólnodostępne 
i zaakceptowane dane. 

Co to oznacza dla producenta?
Jeżeli producentowi nie udało się zdobyć 
wszystkich danych od dostawców surow-

dujących się w ogólnodostępnych 
i akceptowanych źródłach naukowych, 

np. tabelach wartości odżywczej, książ-
kach, czasopismach, wiarygodnych źródłach 
internetowych itp. 
Należy pamiętać, że dla wykazania wiarygod-
ności obliczeń wartości odżywczej wyrobów 
gotowych zawsze należy gromadzić i prze-
chowywać informacje o źródłach naukowych, 
z których pochodzą dane uwzględnione 
podczas obliczeń. Oczywiście ostateczne 
wartości, które zostały uzyskane z obliczeń 
i są nanoszone na etykietę, powinny również 
być przechowywane i archiwizowane, aby 
w każdej chwili móc się do nich odwołać.

Współczynniki przeliczeniowe      
Wartość energetyczną oblicza się z zastoso-
waniem współczynników przeliczeniowych 
określonych w załączniku XIV Rozporządze-
nia 1169/2011 (tabela 3). 

Nowe Rozporządzenie zachowuje wymóg 
przedstawiania energii zarówno w kilodżulach 
(kJ), jak i kilokaloriach (kcal) w przeliczeniu 
na 100 g (ml) (kilokaloria zawiera 4,2 kJ).  
Wartość odżywcza musi być podawana 

Wartość energetyczna (energia)

Tłuszcz

W tym: kwasy tłuszczowe nasycone 
(kwasy nasycone)

Węglowodany

W tym: cukry

Białko

Sól (można podać, że zawartość soli 
wynika wyłącznie z obecności natural-

nie występujących składników) 

kJ/kcal

g bądź mg bądź µg

g bądź mg bądź µg

g bądź mg bądź µg

g bądź mg bądź µg

g bądź mg bądź µg

g bądź mg bądź µg

Kwasy tłuszczowe jednonienasycone

Kwasy tłuszczowe wielonienasycone

Alkohole wielowodorotlenowe

Skrobia

Błonnik

Witaminy i składniki mineralne (załącznik 
XIII cz. A, pkt 1 i obecnych w znaczącej ilości 
zgodnie z jej definicją w załączniku XIII część 

A, pkt 2) 

Tabela 2. Informacje dotyczące wartości odżywczej z podziałem na obowiązkowe i dobrowolne

Informacje obowiązkowe Informacje dobrowolne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie artykułu 30 Rozporządzenia 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

g bądź mg bądź µg

g bądź mg bądź µg

g bądź mg bądź µg

g bądź mg bądź µg

g bądź mg bądź µg

Jednostki określone 
w załączniku XIII 

części A pkt 1

ców/półproduktów, wyrób gotowy może 
wysłać na badania laboratoryjne bądź 
uzupełnić brakujące dane za pomocą 
informacji o wartości odżywczej znaj-

wartość energetyczna (energia)

Źródło: Załącznik XV Rozporządzenia 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

Tabela 1. Sposób wyrażania i prezentacji wartości odżywczej

Tłuszcz

w tym: kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone)

w tym: kwasy tłuszczowe jednonienasycone (jednonienasycone)

w tym: kwasy tłuszczowe wielonienasycone (wielonienasycone)

Węglowodany

w tym: cukry

w tym: alkohole wielowodorotlenowe (poliole)

w tym: skrobia

Błonnik

Sól

witaminy i składniki odżywcze

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

jednostki określone  
w załączniku XIII 

części A pkt 1

kJ/kcal

Wartość odżywcza  
i etykieta w 10 sekund 

Trwają prace nad rozbudową funkcjonalności Receptora – niezawodnej wagi, która przelicza 
receptury, zarządza surowcami i w ten sposób optymalizuje procesy produkcyjne w nowoczesnej 
piekarni czy cukierni. Firma Ai Solution, producent Receptora, poinformowała, że wkrótce tak 
rozbudowana waga zyska kolejną cenną funkcję. Receptor będzie wyliczał wartość odżywczą 

zawartą w 100 g produktu na podstawie składników poszczególnych receptur i ich wartości, 
wprowadzonych do pamięci urządzenia. Umożliwi 

również drukowanie etykiety. To wszystko bez 
kosztownych badań w laboratoriach i bez ogra-
niczeń!

www.receptor.net.pl

znakowanie
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r e k l a m a
Źródło: Załącznik XIV Rozporządzenia 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

– węglowodany (z wyjątkiem alkoholi wielowodorotlenowych)

– alkohole wielowodorotlenowe (poliole)

– białko

– tłuszcz

– salatrimy

– alkohol (etanol)

– kwasy organiczne

– błonnik

– erytrytol

17 kJ/g – 4 kcal/g 

10 kJ/g – 2,4 kcal/g

17 kJ/g – 4 kcal/g

37 kJ/g – 9 kcal/g

25 kJ/g – 6 kcal/g

29 kJ/g – 7 kcal/g

13 kJ/g – 3 kcal/g

8 kJ/g – 2 kcal/g

0 kJ/g – 0 kcal/g

Współczynniki przeliczeniowe do obliczania wartości energetycznej 

w przeliczeniu na 100 g (ml), a dodat-
kowo może być wyrażona w przeliczeniu 
na porcję. Gdy wartość energetyczna jest 
deklarowana dla porcji lub jednostkowej 
ilości żywności, musi być podana wielkość 
porcji/liczba sztuk razem z ilością porcji 
lub sztuk, które zawiera opakowanie. 
Np. 400 g pieczywa krojonego zawiera  
4 sugerowane porcje (porcja = 100 g) lub 
7 sugerowanych porcji (porcja = kromka).  

Jak łatwo zauważyć, kromka to tylko 
jedna z form, w jakiej konsumujemy 
pieczywo, i nie musi być sugerowaną 
porcją. Wielkość sugerowanej porcji 
ustala producent. W artykule 32 i 33 
Rozporządzenia 1169/2011 znajdują się 
wszelkie informacje dotyczące wyrażania 
ilości w przeliczeniu na 100 g lub na 100 
ml bądź na porcję lub na jednostkową 
ilość żywności.

Każdy producent ma możliwość w dwojaki 
sposób uzyskać informacje o wartości odżywczej 
swoich wyrobów gotowych. Jednym źródłem 
jest laboratorium, gdzie na zlecenie prowadzona 
jest analiza żywności, drugim – własna kalku-
lacja poparta wiarygodnymi wartościami. Dane 
w wartości odżywczej do samodzielnej kalkulacji 
muszą pochodzić: od dostawców surowców/
półproduktów bądź z ogólnie dostępnych i zaak-
ceptowanych źródeł, np. literaturowych. 

Producent sam bądź z pomocą specjalistów 
może zbudować swoją bazę danych zawie-
rającą informacje na temat wartości odżyw-
czych surowców i półproduktów, prowadzoną 
w arkuszu kalkulacyjnym. Wprowadzić do niej 
swoje receptury i samodzielnie obliczać wartość 
odżywczą produkowanych przez niego produk-
tów. Jest wiele możliwości i źródeł pozyskiwania 
informacji o wartościach odżywczych środków 
spożywczych, dlatego należy pamiętać, aby 
uzyskane informacje były rzetelne i wiarygodne 
i aby zawsze można było do nich powrócić i je 
zweryfikować.   

Tabela 3. 
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W dzisiejszych czasach fałszowanie 
żywności ma różne oblicza i czasem 
potoczne rozumienie tego pojęcia 

nie obejmuje całego wachlarza przypadków 
fałszowania, które z kolei uwzględnia i jasno 
formułuje prawo. Oczywisty przykład fałszo-
wania, którego nikt nie będzie kwestiono-
wać, to praktyka zastępowania składników 
w żywności innymi, tańszymi, lub dodawania 
wody. Pod fałszowanie żywności podpada 
również nieprawidłowa deklaracja składu 
środków spożywczych, zatajanie informa-
cji o dodatku określonych składników, np. 
niedozwolonych substancji dodatkowych 
lub barwników. Fałszowaniem jest również 
nieprawidłowe deklarowane pochodze-
nie produktu lub brak deklaracji sposobu 
produkcji, np. żywność utrwalana metodami 
radiacyjnymi czy żywność modyfikowana 
genetycznie. Niewłaściwe oznakowanie czy 
wydłużanie terminu spożycia także jest 
fałszowaniem. 

Celowe podrabianie lub fałszowanie produktu 
rolno-spożywczego jest oszustwem w stosun-

ku do konsumenta, może również zagra-
żać jego zdrowiu, a także zmniejszać 
zaufanie do producenta i marki.

Produkt fałszowany 
w świetle prawa 
W 2008 r. została znowelizowana usta-
wa o jakości handlowej artykułów rolno-
-spożywczych. Jedną z najważniejszych 
zmian było zdefiniowanie, czym jest 
„artykuł zafałszowany” oraz wprowadze-
nie obowiązku podawania do publicznej 
wiadomości nazw firm, którym udowod-
niono fałszowanie żywności. 

Producenci dopuszczają się fałszowania 
swoich produktów m.in. ze względu 
na chęć zwiększenia zysków, obniże-
nie kosztów produkcji, zamiar ukrycia 
niewłaściwej jakości produktów czy 
faktycznego ich pochodzenia. Do 
najczęściej fałszowanych produktów 
spożywczych należą: soki i przetwory 
owocowe, napoje alkoholowe, miody, 
oliwa z oliwek i oleje roślinne, mięso 
i przetwory mięsne, mleko i produkty 
mleczarskie, ale i kawa, napoje wino-
podobne czy aromaty. Z danych IJHARS 
wynika, że ok. 5 spośród kontrolowa-
nych produktów spożywczych ma inny 
skład niż deklaruje producent. 

Branża piekarniczo-cukiernicza również 
nie jest wyjątkiem. Najbardziej znanym 

 Wioletta Bogusz-Kaliś, Jars Sp. z o.o.

Już ponad 2000 lat temu w Indiach znane były metody fałszo-
wania produktów z ziarna roślin zbożowych i olejów jadalnych. 
W prawie rzymskim scharakteryzowano sposoby fałszowania 
oliwy z oliwek oraz wina. W kolejnych stuleciach opisywano 
metody wykrywania oraz przeciwdziałania fałszowaniu przypraw. 
Jak obecnie wyglądają praktyki fałszowania i co na to prawo?

O fałszowaniu
produktów

 spożywczych

Artykuł rolno-spożywczy 
zafałszowany

  ...to produkt, którego skład jest 
niezgodny z przepisami dotyczącymi 
jakości handlowej poszczególnych 
artykułów rolno-spożywczych, 
albo produkt, w którym zostały 
wprowadzone zmiany, w tym zmiany 
dotyczące oznakowania, mające na 
celu ukrycie jego rzeczywistego składu 
lub innych właściwości, jeżeli niezgod-
ności te lub zmiany w istotny sposób 
naruszają interesy konsumentów, 
w szczególności jeżeli: a) dokonano 
zabiegów, które zmieniły lub ukryły 
jego rzeczywisty skład lub nadały mu 
wygląd produktu zgodnego z przepi-
sami dotyczącymi jakości handlowej, 
b) w oznakowaniu podano nazwę 
niezgodną z przepisami dotyczącymi 
jakości handlowej poszczególnych 
artykułów rolno-spożywczych albo 
niezgodną z prawdą, c) w oznako-
waniu podano niezgodne z prawdą 
dane w zakresie składu, pochodzenia, 
terminu przydatności do spożycia lub 
daty minimalnej trwałości, zawartości 
netto lub klasy jakości handlowej.

Źródło: Ustawa z dnia 24 października 

2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlo-

wej artykułów rolno-spożywczych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. 

nr 24, poz. 1346)

  Co się kryje pod pojęciem „produktu zafałszowanego”?

  Typowe zafałszowania: tańsze zamienniki, dodanie 

     wody, brak odpowiednich informacji na etykiecie

  Sankcje karne wynikające z fałszowania żywności

na skróty
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przykładem fałszowania pieczywa 
jest dodawanie karmelu do pieczywa 
z mąki pszennej w celu upodobnienia 
go do pieczywa razowego. Przykłady 
innych nieuczciwych praktyk produ-
centów dostępne są na stronie inter-
netowej Inspekcji Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych.

Informacje zawarte w decyzjach, 
zgodnie ze znowelizowaną usta-
wą o jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych, dotyczące zafał-
szowania, podaje się do publicznej 
wiadomości jedynie z pominięciem 
informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
Decyzje zawierają informacje na te-
mat nazwy produktu, kodu partii 
produkcyjnej oraz jej wielkości, dane 
producenta, a także powód zakwe-
stionowania. 

Sankcje karne
Za naruszanie prawa przez przed-
siębiorcę i wprowadzanie do obrotu 
produktów o niewłaściwej jakości 
organy IJHARS mogą w drodze decy-
zji administracyjnej: 

zakazać wprowadzania do obrotu 
 artykułu, 

nakazać poddanie go określonym 
 zabiegom, tj. np. właściwemu 
 oznakowaniu, 

lub nakazać jego zniszczenie. 
Wysokość kar pieniężnych za wpro-
wadzanie do obrotu artykułów 
rolno-spożywczych zafałszowa-
nych wynosi od 1000 zł aż do 10 
proc. przychodu osiągniętego przez 
przedsiębiorcę w roku rozliczeniowym 
poprzedzającym rok nałożenia kary. 
Za ponowne wprowadzenie do obrotu 
produktu tego samego rodzaju, 
który nie odpowiada jakości handlo-
wej ze względu na tę samą wadę, 
kara pieniężna podwyższona zosta-
nie o wysokość kar nałożonych 
w okresie 24 miesięcy przed dniem 
rozpoczęcia kontroli, natomiast za 
nieusunięcie nieprawidłowości stwier-
dzonych podczas kontroli w terminie 
określonym w zaleceniach pokon-
trolnych może zostać nałożona kara 
w wysokości do trzykrotnego prze-
ciętnego wynagrodzenia. 

Przykłady zafałszowanych 
artykułów rolno-spożywczych 

Chleb wiejski krojony
Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzo-

no nieprawidłowości w oznakowaniu ze względu na:

niepodanie w wykazie składników pełnego składu 

 surowcowego, tj. składnika złożonego – polepszacza do 

 pieczywa mieszanego w płynie Hydra Mix Plus, 

brak opisu umożliwiającego konsumentowi rozpoznanie 

 rodzaju i właściwości środka spożywczego.

Chleb żytni niemiecki krojony 
Stwierdzono nieprawidłowość w oznakowaniu ze względu na 

niepodanie w wykazie składników pełnego składu surowcowe-

go, tj. składnika złożonego – polepszacza do pieczywa L-1.

Chleb lubuski krojony
Stwierdzono nieprawidłowość w oznakowaniu ze względu na 

podanie w wykazie składników pełnego składu surowcowego, 

tj. składnika złożonego – polepszacza do pieczywa L-1,

Chleb noderlander słodowy krojony
Stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu ze względu na:

 brak wskazania przez producenta składu surowcowego, 

 brak opisu umożliwiającego konsumentowi rozpoznanie 

 rodzaju i właściwości środka spożywczego.

Wafle tortowe suche 
Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzo-

no nieprawidłowość polegającą na zaniżonej zawartości masy 

netto artykułu o 50 g w stosunku do deklaracji producenta.

Praliny z czekolady z nadzieniem różanym 
Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na zastosowaniu 

przez producenta nazwy wyrobu „Praliny z czekolady 

z nadzieniem różanym”, sugerując, że do produkcji użyto 

nadzienia różanego pozyskanego z płatków i/lub owoców 

róży, podczas gdy w rzeczywistości użyto jedynie aromatu 

róży.

Cukierki Pan Michał
Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzo-

no nieprawidłowość w oznakowaniu dotyczącą podania przez 

producenta, że do produkcji użyto polewę czekoladową, 

mimo że faktycznie zastosowano polewę czekoladopodobną.

Mieszanka studencka bakaliowa 
Stwierdzono nieprawidłowość w oznakowaniu polegającą na 

wydłużeniu daty minimalnej trwałości o 53 dni. 

Mieszanka egzotyczna 
Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzo-

no nieprawidłowość w oznakowaniu dotyczącą niewykazania 

w składzie wyrobu: cukru, kwasu cytrynowego oraz barwni-

ków; E110, E124, E133, E102+E133.

Inny przykład dotyczył partii chleba, w którym zastosowano 

polepszacz oraz substancje alergenne (gluten, mączka sojowa 

z soi tradycyjnej oraz preparat enzymatyczny z nośnikiem 

– pszenicą), nie podając na ten temat informacji w oznakowa-

niu produktów, a także niewłaściwego oznakowania makaronu, 

z uwagi na podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycz-

nym. 

źródło: www.ijhars.gov.pl



  Marketing oczami klienta

  Konsekwencja w budowaniu relacji z klientem

  Nowoczesne metody dotarcia do konsumenta 

  Budowanie marki w postaci opowiadania

  Wirtualny świat – narzędzie skutecznego 

     oddziaływania

na skróty

Start: PONIEDZIAŁKOWY 
ZIMNY PORANEK

Wychodzisz z domu rano i wybierasz 

się tam, gdzie zwykle… do pracy, na 

uczelnię, może na spacer z psem. 

Idziesz wzdłuż zakorkowanych ulic 

pełnych zamrożonych, ledwo zipiących 

samochodów. Pod nogami skrzypi śnieg, 

który jak na złość ciągle pada, a palce 

kostnieją na samą myśl o zimnie. Nagle 

przed kawiarnią, którą zawsze mijasz, 

ale nigdy do niej nie zaglądasz, widzisz 

osobę w firmowym stroju, częstującą 

przechodniów małymi porcjami gorącej 

kawy. Podchodzisz do uśmiechniętej 

ekspedientki, która wita Cię serdecznie, 

podaje mały kubeczek i wlewa do niego 

parującą, gorącą kawę. Czujesz, jak ta 

niewielka rzecz rozgrzewa Twoje ręce, 

a aromat syropu orzechowego powoli 

dochodzi do Ciebie i nagle pachnie 

nim cała okolica. Do kawy otrzymujesz 

wizytówkę i ustne zaproszenie na kawę 

po powrocie z pracy.

Sugestie: warto przeprowadzać 

degustację już od pierwszych, 

wczesnych godzin, zwłaszcza 

gdy jest mroźno. Wówczas każdy 

przechodzień myśli o tym, żeby się 

rozgrzać. Gdy prowadzimy kawiar-

nię, przygotujmy dzbanek gorącej 

kawy, najlepszej, jaką tylko możemy 

zaproponować, np. z dodatkiem 

syropu smakowego. Zadbajmy, aby 

była wyjątkowa i zapadła głęboko 

w pamięć. Zaopatrzmy się w małe 

kubeczki, wyjdźmy przed kawiarnię 

i rozdając je przechodniom, 

wlewamy do nich rozgrzewającą 

i aromatyczną kawę. Zamieńmy 

kilka zdań z każdą osobą, zbudujmy 

relacje, zapytajmy, czy kawa 

smakuje. Po chwili z uśmiechem 

podajmy wizytówkę i zaprośmy na 

kawę, by nasz rozmówca wstąpił do 

nas w drodze powrotnej. 

Marketing Michała Ruska 

  W moich artykułach nie zamieszczam monotonnych 
i niepotrzebnych analiz ze świata rynków zachodnich 

i innych informacji niemających większego wpływu na nasze 
rodzime podwórko. W każdym artykule zdradzam praktyczne 
wskazówki, jak krok po kroku zachęcić klienta, by trafił do 
naszego sklepu. Nie zamierzam tego zmienić, co więcej, 

w tym roku zamierzam wciągnąć Państwa jeszcze bardziej w marketing 
stosowany. Zapraszam do lektury!

                                                                       Michał Rusek

 Michał Rusek, www.MarketingDlaCiebie.pl

Nie wiem, czy Czytelnicy zauważyli, że właśnie dnia 21.12.2012 r. przeżyliśmy koniec świata, zapowiadany przez Majów. Co nas 
nie zabije, to nas wzmocni, więc pokrzepieni tą myślą, rozpoczynamy nowy, 2013 rok! Urodzonym pesymistom z pewnością nie 
ujdzie uwadze „13”, która ma niechlubny przydomek „pechowa”. Dla kogo pechowa, dla tego pechowa. Proponuję wziąć sprawy 

w swoje ręce. Naprawdę czasem wystarczą proste działania marketingowe, by kolejny rok był dla nas szczęśliwy. 

Dyskretny urok 
   marketingu

Rozpoczynamy nowy rok, 
za oknem leży mnóstwo 
białego puchu. Jest zi-

mno i ciemno. Wcielmy się dziś 
w rolę osoby – klienta, który 
wstaje rano i jest niewyspany. 
Z powodu mrozu musi wyjść 
z domu jeszcze wcześniej, by 
dotrzeć na czas do pracy, szkoły, 
spotkanie biznesowe czy rozmowę 
w sprawie pracy. Wejdźmy w jego 
buty i zastanówmy się, co czuje, 
o czym myśli i jak odbiera świat 
swoimi oczami. Wejdźmy w jego 
skórę. 

Drogi Czytelniku, od teraz nazy-
wasz się Jan Kowalski. Zapraszam 
Cię do wirtualnej gry z marke-
tingiem w tle. To będzie długi 
i fascynujący spacer wyobraźni, 
który może być naszą rzeczywi-
stością.

marketing jednego dnia
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Dziękujesz za pyszną, pachnącą kawę i ciasteczko, 
chowasz wizytówkę do portfela, po czym idziesz dalej. 
Przed Tobą jeszcze kawałek drogi do pracy. Dzisiejszy 
poranek był wyjątkowo ciężki i wstałeś lewą nogą. Jakby tego było mało, to dopiero poniedziałek, do weekendu 
jeszcze daleko i masz wrażenie, że życie to jedna wielka monotonia, w której niewiele się zmienia. W głębi duszy pytasz samego siebie: „Kiedy zdarzy się coś, co znów 
mnie zaskoczy i przywróci życiu prawdziwy smak? I wtedy dostajesz SMS-a o treści: „Prawdziwe amerykańskie 
donutsy w 15 smakach na gorąco tylko u nas, tylko 
dzisiaj!”. Właśnie na taką wiadomość czekałeś, a po 
adresie umieszczonym w wiadomości już wiesz, że sklep jest niedaleko. To zaledwie parę minut od pracy, więc 
wstąpisz tam po drodze. Patrząc na zegarek i korki, już 
wiesz, że się spóźnisz, a lepiej się spóźniać z pączkami dla wszystkich w biurze niż z pustymi rękoma. (Uwierzcie mi, wiem to z własnego doświadczenia).

Jeśli prowadzimy cukiernię, wyjdźmy przed 

nią i poczęstujmy przechodniów malutkimi 

ciepłymi ciasteczkami. Moje ulubione to 

Brownie na ciepło. Jestem pewien, że mało 

kto w Polsce zna tę formę jedzenia ciasta 

czekoladowego i idę o zakład, że wielu 

przypadłaby ona do gustu. Poprośmy, by 

wracając tą samą drogą, nasz rozmówca 

wstąpił do nas, ponieważ mamy bardzo 

świeże pieczywo i pyszne ciasteczka. 

Zapewnijmy, że jeśli jeszcze nie próbował 

naszych wyrobów, to koniecznie musi to 

sprawdzić na własnym podniebieniu, bo nie 

wie, co traci. Nawiązanie relacji i konkretny 

przekaz są bardzo istotne podczas tej 

rozmowy. Pamiętajmy o wręczeniu 

wizytówki. Niech nasz rozmówca ma ją 

przy sobie. Na pewno gdzieś ją włoży: 

do kieszeni, portfela, torby. Nawet jeśli 

pod naporem codziennych spraw zapomni 

o niej, to na pewno kiedyś ją znajdzie 

i przypomni sobie o naszej krótkiej 

pogawędce oraz w jaki sposób ją otrzymał. 

Niech nasza wizytówka będzie przydatna. 

Z drugiej strony może być na przykład 

wydrukowany kalendarz na nowy rok lub 

program lojalnościowy stanowiący dla 

rozmówcy kuszący bodziec do ponownego 

odwiedzenia naszego sklepu.

Sugestie: na pewno czytałeś moje 
poprzednie artykuły, w których wspomina-
łem o programie lojalnościowym. Pisałem 
również, że jest to doskonała metoda służąca 
zbieraniu danych kontaktowych. Od tamtego 
artykułu minęło już wystarczająco dużo 
czasu, byś przygotował solidną bazę klientów, 
by wygenerować pokaźny obrót. Właśnie 
teraz jest idealny moment na wykorzystanie 
skrzętnie budowanej bazy danych, aby wysłać 
kolejną wiadomość SMS oraz e-mail reklamu-
jący: „Zimno Ci? Zagrzej się, czeka na Ciebie 
specjalna niespodzianka, prawdziwe amery-
kańskie donutsy na gorąco w wielu smakach”. 
Nowe wyjątkowe smaki i niespodzianki 
to elementy marketingowe, które kuszą 
wszystkich klientów. Jeśli wymyślisz nietypowy 
smak, część klientów z pewnością zapragnie 
go skosztować, by poczuć nowy smak kawy, 
ciastka czy donutsa. 

Jak ważną rolę odgrywa zapach 

w naszym życiu? W Wielkiej 

Brytanii przeprowadzono ciekawe 

badania dotyczące preferencji 

zapachowych kobiet i mężczyzn. 

Badania zostały oparte na podsta-

wie próby 4000 Brytyjczyków i oto 

co się okazało...

Kobiety lubią zapach:

świeżo pieczonego chleba,

skoszonej trawy,

czystej pościeli,

kwiatów, wanilii,

świeżo zmielonej kawy,

czekolady,

niemowlaków,

lawendy i deszczu.

Natomiast mężczyźni preferują zapach:

  świeżo upieczonego chleba,

 czystej pościeli,

 świeżo skoszonej trawy,

 ryby z frytkami,

 pieczeni,

 kawy,

 świeżego powietrza po deszczu,

 lawendy,

 placka jabłkowego.

We wszystkich przypadkach na pierwszym 

miejscu znalazły się produkty piekarskie. 

Ciekawostką jest, że mężczyźni spośród 

zapachów wolą benzynę, zapach opony samo-

chodowej i smażonego boczku od zapachu 

dzieci i noworodków.

Co kusi ludzi? Zapachy. Ale jakie?

W drodze: SZUKASZ CZEGOŚ SŁODKIEGO
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Dojeżdżasz do pracy, wchodzisz do środka i częstujesz wszystkich 

gorącymi donutsami. Wystarczy zaledwie chwila, by przekonać 

się, że ich smak jest rewelacyjny i chcesz więcej. Ale nie 

możesz się wyrwać z pracy nawet na chwilę. Setki telefonów, 

całe mnóstwo wiadomości w skrzynce e-mail, które czekają na 

odpowiedź. Siedzisz biurko w biurko z resztą kolegów i koleżanek, 

którzy tak samo jak Ty, uwięzieni w czterech ścianach, zamknięci 

przed światem, skrzętnie wykonują swoje zadania. Pracujesz 

już jakiś czas i powoli zaczynasz odczuwać głód. Przydałaby się 

chwila przerwy, a burczenie w Twoim brzuchu słyszy kolega obok. 

Na domiar złego, gdy zaglądasz do swojej torby, okazuje się, że 

przygotowane śniadanie zostało w domu. W tej chwili do pokoju 

wpada dwóch mężczyzn ubranych w charakterystyczne stroje, 

sugerujące, że są piekarzami. Eleganckie stroje, czapki i szeroki 

uśmiech na twarzy… tak… to muszą być piekarze. Podchodzą do 

każdego Twojego kolegi z pracy, pokazując coś, zostawiając małą 

paczuszkę w zamian za trochę drobnych, aż w końcu podchodzą 

do Ciebie. Zastanawiasz się, czy kiedykolwiek wcześniej widziałeś 

piekarza na żywo, a więc już ten fakt sam w sobie jest atrakcją. 

Zaglądasz, co przynieśli, a Twoim oczom ukazuje się przepiękna, 

świeża, pełna zdrowych i atrakcyjnie wyglądających składników 

przygotowana kanapka. Co więcej, w paczuszce masz dwa małe 

ciasteczka o różnych smakach, a to wszystko za dosłownie kilka 

złotych. Nie zastanawiasz się długo i od razu bierzesz zestaw dla 

siebie, w końcu nie mogło Cię spotkać nic innego, co zaskoczy-

łoby Cię w tak miły sposób - i to dosłownie przy Twoim biurku 

w pracy. Wraz z paczką dostajesz wizytówkę, abyś mógł przyjść 

na pyszne wypieki, gdy zgłodniejesz.

Marketing na co dzień 
– Zapraszamy do zabawy! 

  Drogi Czytelniku, z pewnością masz sprawdzone patenty, jak przyciągnąć 
klientów do swoich sklepów, czym ich zaskoczyć, co niezmiennie wywołuje u ludzi 

uśmiech i dlaczego codziennie przychodzą do Ciebie, mimo że w okolicy „obrodziła” 
konkurencja. Opisz nam swoje metody marketingowe, jakie stosujesz w swoich 
punktach sprzedaży, i jakie są ich efekty. Może sam masz słabość do niewinnych 

sztuczek, które zawsze wpływają na Twoje decyzje zakupowe? Zdjęcia mile widziane. 
Podziel się z nami i Czytelnikami! 

-------------
Specjalnie dla Czytelników MB nasz ekspert ds. marketingu Michał Rusek skomentuje 

nadesłane propozycje, udzieli rad i wskazówek. 
Zachęcamy do kontaktu: 

m.rusek@mistrzbranzy.pl
lub tel. 504 905 968. 

Zapraszamy do odwiedzenia portalu autora: www.MarketingDlaCiebie.pl

Przystanek PRACA

Jak to się robi za oceanem?

Pewnego razu w Stanach Zjednoczonych przepro-

wadzono akcję reklamującą włączenie więźniów 

w prace społeczne. W tym celu przygotowano 

specjalną policyjną furgonetkę, pełną aktorów 

przebranych za więźniów i policjantów. W pobliskiej 

restauracji obywatele zamawiali posiłek, który 

przynosił więzień zakuty w kajdanki, pod eskortą 

umundurowanych policjantów. Posiłek podawany 

był na tacy identycznej jak w więzieniu, tak by 

oddać więzienną rzeczywistość. Wraz z posiłkiem 

klient otrzymywał ulotki i adres strony WWW, aby 

móc zabrać głos w tej sprawie. Cała akcja stała 

się bardzo głośna i przyniosła większe efekty, niż 

z początku spodziewali się organizatorzy.

Sugestie: warto przygotować i udekorować zestawy 

śniadaniowe dla pracowników pobliskich firm i korporacji. 

Przygotować dwóch piekarzy, aby wzięli kosze wypeł-

nione po brzegi pysznymi kanapkami z różnorodnymi 

dodatkami i pachnącymi ciasteczkami. Wejść do biur 

i w parę chwil sprzedać całą masę przepysznych firmo-

wych produktów. Zadbajmy o wszystko w każdym calu. 

Niech pracownicy piekarni są ubrani w czysty, elegancki 

i charakterystyczny strój, czapkę, a z kieszeni może 

wystawać jakieś piekarskie narzędzie, dla zbudowania 

atmosfery. Niech produkty będą ładnie zapakowane 

i udekorowane. Każdy klient powinien otrzymać wizytów-

kę, by mógł odnaleźć sklep, który tym razem wyjątkowo 

przyszedł do niego. Nie będę zaskoczony, jeśli wkrótce 

powstaną stałe zamówienia na wyjątkowe produkty, 

na które pracownicy pobliskich firm będą czekali od 

pierwszych minut pracy. Świat należy do odważnych, 

a więc nie zastanawiajmy się długo. Zakaszmy rękawy 

i weźmy sprawy w swoje ręce, a z pewnością osiągniemy 

o wiele więcej, niż moglibyśmy sobie wyobrazić.

marketing jednego dnia

Sprzedaż i ekspozycja
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Potraktujmy powyższe praktyczne rady, historyjki i ciekawostki jako wzór, z którego w pełni możemy korzystać każde-
go dnia. Sprawmy, by nowy rok okazał się rokiem skutecznego marketingu, 

prowadzącego do dalszego rozwoju i sukcesu firmy, czego życzy cała redakcja "Mistrza Branży".

Do końca pracy pozostało zaledwie 10 minut, a Ty masz już dość. To był intensywny i wyczerpujący dzień, więc na koniec postanawiasz sprawdzić prywatną pocztę. Jedna z wiadomości jest z piekarni, która znajduje się tuż obok Twojego domu. Rzadko dostajesz wiadomości, ale kiedy już przychodzą, to zawsze jest w nich jakiś produkt, od zakupu którego nie możesz się powstrzy-mać. Pyszny sernik według domowego przepisu, świeży i bajecznie udekorowany. Już samo zdjęcie przekonało Cię do zakupu chociaż-by kawałka. Wgłębiasz się w treść wiadomości i widzisz konkurs, który przekierowuje Cię na stronę fanpage Facebook. Poznajesz na nim historię, w jaki sposób powstał sernik: kto go wynalazł i w jakich okolicznościach, jakie są odmiany sernika i gdzie serowe ciasto jest najpopularniejsze. Znajdziesz też informację, jak należy go podawać. Wiadomości, które przeczytałeś, to pełne opowiadanie, które sprawi, że deser sernikowy stanie się nie tylko zwykłym ciastkiem, ale pasją cukierników, a przede wszystkim przygodą, którą możesz przeżyć wraz z całą swoją rodziną podczas wspólnego pałaszowania. Wchodzisz na stronę Facebook, bierzesz udział w konkursie, zapraszasz do wzięcia udziału również kilku znajomych i już wiesz, że czeka na Ciebie dodatkowa niespodzian-ka przy zakupie. Decyzja zapadła i jesteś pewien, że wracając do domu, sprawisz przyjemność całej swojej rodzinie – wstąpisz po swoją nagrodę oraz wymarzony sernik. 

Sugestie: social media to narzędzia marketingowe, które w nieograniczony sposób propagują wartości, wydarzenia i produkty. Mimo że w 2013 r. przewiduje się coraz trudniejszy wpływ, ze względu na wysokie zainteresowanie medium, to social media w skuteczny sposób potrafią wywrzeć wpływ na decyzje zakupowe konsumentów. Jest to również medium, które dociera w każde miejsce, wystarczy mieć telefon z Internetem lub smartfona, by w tramwaju, autobusie czy na nudnym meczu piłki nożnej poczytać, co ciekawego pieką nam piekarze na deser. Marketing w social media w postaci ciekawych informacji, historii czy konkursów jest w stanie przynieść zadowalające wpływy finansowe. Warto zaprezentować markę w social media po to, by skutecznie wykreować jej wyraźny wizerunek. W dzisiejszych czasach marki budują przewagę w komunikacji marketingowej poprzez tworzenie i opowiadanie historii. Jeśli zainteresujemy 

klienta opowiadaną historią, jesteśmy w stanie zmienić 
postrzeganie naszej marki, poprawić nasz wizerunek 
– dzięki temu konsument w większym stopniu skupi 
się na tym, co je, na naszych produktach. Z każdym 
kęsem nasze notowania idą w górę, rośnie też szansa, 
że klienta coraz częściej będziemy spotykać w naszym 
sklepie. Przedstawmy zatem swoją markę w formie 
opowiadania, ubierzmy wszystko w ciekawą historię, 
by finalny produkt stanowił dużo większą wartość 
w oczach klienta niż zwykłe ciastko.

Finisz: PRZED WYJŚCIEM 
Z PRACY

Wirtualny marketing XXI wieku

W dobie Internetu i mediów społecznościowych powstają coraz ciekawsze i intrygujące pomysły na tworzenie 
wirtualnej rzeczywistości. Wśród takich miejsc jest 
gra o nazwie „Second Life”, gdzie mamy równoległą 
rzeczywistość wirtualną. W tej grze robi się dokładnie to samo co w rzeczywistości. Można umówić się i spotkać 
ze znajomymi, poznać nowych ludzi, ale również zawierać transakcje i kupować. Stałym elementem jest już 
lokowanie produktu, gdzie na każdym kroku spotykamy logo znanych firm i przekierowania do stron WWW. 
Obecnie „Second Life” liczy około 4 milionów użytkow-
ników, a liczba ta wciąż rośnie. Grze przybywa nie tylko uczestników, ale i reklamodawców, zgodnie z zasadą: 
„Gdzie są ludzie, tam pojawia się reklama”. Natkniemy się nawet na szwedzką ambasadę (!). Wirtualnie odbywają 
się również polityczne spotkania z wyborcami, rozdawane są zaproszenia na wydarzenia, koncerty, spotkania. 

Sprzedaż i ekspozycja
marketing jednego dnia
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ChlebemChlebemChlebem i winem

Jacek Baliński

        Zdarza się, że tempo życia nas przerasta. Mamy tysiąc spraw na głowie i wszystko robimy w biegu. 

Kto by wtedy pamiętał o odpowiednio długim śnie lub racjonalnej diecie... 

                  
   Ile razy było tak, że wychodziliście z domu bez porządnego śniadania? 

Warszawskie i krakowskie bistro „Charlotte – Chleb i Wino” wyszło z założenia, że niejeden raz, 

                  
dlatego teoretycznie ranne posiłki serwuje do godziny... dwudziestej czwartej. 
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„Charlotte” to piekarnia 
i winiarnia serwująca 
własne pieczywo i wysele-

kcjonowane francuskie wina. Lokal 
znajduje się na modnym placu 
Zbawiciela w Warszawie i placu 
Szczepańskim w Krakowie i oba na 
zewnątrz prezentują się okazale. 
Wrażenie potęguje wnętrze – dość 
minimalistyczny, ale bardzo ciepły 
wystrój zachęca do zatrzymania 
się tu na dłużej. Uwagę przyciąga 
przede wszystkim stojący w cen-
tralnym miejscu duży drewniany 
stół, który – jak mówi nam 
Wojciech Konferowicz, menedżer 
„Charlotte. Chleb i Wino” – ma 
sprzyjać poznawaniu nowych osób. 
Ceniący sobie prywatność mogą 
z kolei usiąść przy mniejszych 
stolikach – nie ma problemu z 
miejscem, choć rezerwacje są tu 

na porządku dziennym. Bistro słynie z 
dobrego jedzenia. – Wszystkie nasze 
potrawy są przyrządzane tylko ze świeżych 
i naturalnych produktów – zachwala 
Konferowicz. Większość składników 
kanapek jest przygotowywana na miejscu, 
chociażby pesto, tapenada 
z czarnych oliwek czy żurawina 
z winem. Zapytany o specjalność piekarni, 
menedżer odpowiada bez wahania: 
– Z czystym sumieniem mogę polecić 
dowolną pozycję z menu – każda 
z nich tworzona jest w oparciu o 
tradycyjne francuskie receptury – dodaje 
Konferowicz. 

Nikogo zatem nie zdziwią francuskie 
bagietki, ale niejednego zaskoczy fakt, 
że pieczywo jest wyrabiane 
i wypiekane na miejscu i na bieżąco. 
– To nie żaden chwyt marketingowy, 
my po prostu jesteśmy piekarnią i nie 
musimy rozpylać zapachu świeżego 
pieczywa „prosto z pieca”, aby skusić 
klientów – opowiada menedżer 
nietypowej piekarni połączonej 
z bistro. – Tradycyjne francuskie 
pieczywo to podstawa naszego 
menu, dlatego jest ono dopracowane 
w każdym szczególe. Ciasto jest 
prowadzone u nas na miejscu pod 
fachowym okiem doświadczonych 
piekarzy. Do produkcji stosujemy 

Mistrz Branży styczeń 201370

winem

winem winem 
winem winem winem winem winem Chlebem i winem C

hl
eb

em
 i

w
in

em
 

fot. Archiwum bistro „chArlotte – chleb i wino”

C
hl

eb
em

 i
w

in
e

m
 

C
hl

eb
em

 i
w

in
e

m
 

C
hl

eb
em

 i
w

in
e

m
 

C
hl

eb
em

 i
w

in
e

m
 

Chlebem i winem 

najlepsze rodzaje mąki pszennej i żytniej, używamy wyłącznie soli 
morskiej. I, co najważniejsze, bazujemy na naturalnym zakwasie z 
dzikich kultur drożdży żyjących na skórkach winogron dostarczonych 
z upraw ekologicznych. Ostateczny smak pieczywa z Charlotte 
zawdzięcza wydłużonym procesom fermentacji zakwasu pszennego 
– podkreśla ze znawstwem Konferowicz. Tradycja nakazuje też 
ręczne formowanie chlebów, których naliczyliśmy 11 rodzajów, oraz 
wypiekanie na kamieniu. 

Pieczywo to doskonale sprawdza się nie tylko we wspomnianych 
już, będących ewenementem na skalę kraju słodkich lub słonych 
śniadaniach. Oprócz nich możemy zamówić zimne i ciepłe tartines 
(czyli po prostu kanapki – w tym doskonała „Dinde mayo” 
z pieczonym na miejscu indykiem), sałatki, jak również kawy, 
herbaty znanej firmy Mariage Frères oraz wyborne wina z takich 
regionów, jak Bordeaux, Alzacja, Burgundia, Langwedocja, 
Côtes du Rhône czy Champagne… Wszystko to smakuje tak, jak 

powinny smakować potrawy 
i napoje, aby skłonić nas do 
powrotu do lokalu. 

Zresztą nie tylko to 
zachęca do ponownych 
odwiedzin – swoje robią 
również bardzo uprzejme 
kelnerki. Ich urokowi ulegli 
zarówno biznesmeni w 
drogich garniturach, jak 
i alternatywna młodzież.
Warto podążyć ich śladem 
– jeśli nie w Warszawie, 
to w Krakowie przy placu 
Szczepańskim. Klient 
nigdy nie wie, kiedy znów 
obudzi się kwadrans 
za późno i wyjdzie bez 
śniadania...
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Dla pierwszych 50 firm lub osób, 
które zamówią prenumeratę 

roczną i prześlą dane teleadresowe 
na maila, na adres redakcji lub 

zadzwonią do redakcji, wydłużamy 
prenumeratę o 3 dodatkowe 

numery oraz udostępniamy archi-
walne 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 
poradnika drukowanego Mistrz Branzy 

a zyskasz 3 wydania gratis.
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Promocja na dobry 
początek roku
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konkretny fach
Wywiad z Jerzym Bartnikiem
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www.MistrzBranzy.pl
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  Pomysł na piekarnię i... pizzerię

   Adam i Justyna Janoszowie
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Maciej Mielczarski

Kulisy lobbingu na rzecz pieczywa

   Jak szybko obliczyć wartość odżywczą -                      s. 70

RECEPTOR

Koszt rocznej prenumeraty

Dodatkowo do wygrania 5 zestawów 
profesjonalnych preparatów marki Clinex:

 4Dirt - 1L
 Barren - 1L
 Nano Protect Silver Table - 1L 



Zanim przejdziemy do omówienia 
zagrożeń czy wyzwań, warto przy-
pomnieć kilka ważnych danych 

statystycznych mówiących o znaczeniu 
sektora cukierniczego w polskiej gospodarce 
przemysłowej. Wartość rynku spożywczego 
została wyceniona na 8,2 mld zł (według 
danych Nielsena). W okresie 12 miesięcy 
wartościowa sprzedaż asortymentu zwięk-
szyła się o 6,1%, natomiast ilościowa zale-
dwie o 0,2%. W branży cukierniczej pracuje 
ponad 350 podmiotów gospodarczych, nato-
miast 100-120 firm zatrudnia ponad 50 osób. 
Łączna liczba osób zatrudnionych w sektorze 
słodyczy to 20 tysięcy pracowników.  

Zagraniczne koncerny spożywcze działające 
w Polsce mają 75-80% udziału w produkcji 
wyrobów cukierniczych. Do głównych zagra-
nicznych „słodkich” graczy należą: Nestle 
Polska SA, Mondelez International Inc. 
(Grupa Kraft Foods), Lotte Wedel, Ferrero 
oraz Mars Polska.
Polscy producenci słodyczy mają 20-25% 
udziału w produkcji cukierniczej. Wśród nich 
można wymienić takie firmy, jak: Wawel, 
Mieszko, Jutrzenka Colian i ZPC Otmuchów. 
Warto dodać, że są to cukiernicze podmioty 
gospodarcze zarejestrowane na Giełdzie 
Papierów Wartościowych.  

ladowe (czekolada, praliny, batony) 
wynoszą 230 tysięcy ton, ciastka – 320 
tysięcy ton, a wyroby cukiernicze(m.in. 
cukierki, karmel i lizaki) stanowią 150 
tysięcy ton produktów. 

Niestabilna sytuacja 
na rynku surowców
Pomimo obiecujących danych produ-
cenci słodyczy patrzą z niepokojem 
na sytuację rynku surowcowego. Ceny 
podstawowych surowców: mąki, tłusz-
czów, mleka w proszku czy kakao syste-
matycznie rosną. W latach 2002-2011 
cukier podrożał ponad trzyipółkrotnie. 
Podaż cukru w UE jest limitowana, 
przez co nasze cukrownie, które rocznie 
są w stanie wytworzyć 1,8-1,9 mln ton 
cukru, mogą wyprodukować maksymal-
nie 1,4 mln ton. To niestety nie zaspo-
kaja krajowego popytu, więc w rezul-
tacie Polska importuje drogi cukier. 
Zaistniała sytuacja owocuje bardzo 
wysoką rentownością netto sektora 
cukrowego, sięgającą aż 19%, podczas 
gdy przeciętna rentowność całej branży 
spożywczej wynosi zaledwie 4-5%. 

Ponadto w ciągu najbliższych kilku 
lat istnieje duże ryzyko wystąpienia 
znaczącego deficytu kakao. Roczna 
konsumpcja kakao, w przeliczeniu na 

 dr inż. Michał Kociszewski

Dla branży cukierniczej rok 2012 był w pewnym sensie przełomowy. Ostatnie trzy kwartały wyraźnie 
pokazują, w jakim kierunku podąża ten sektor oraz z jakimi wyzwaniami i zagrożeniami przyjdzie zmierzyć 
się w najbliższym czasie. 

Zagrożenia i wyzwania
dla branży cukierniczej w Polsce

 Najważniejsze problemy branży słodyczy – rosnące 

     ceny surowców, deficyt kakao

 Popyt na polskie słodycze: wartość eksportu i rynki zbytu

 Marki własne szansą rozwoju dla małych i średnich firm 

na skróty

* Więcej na temat Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 czytaj w MB 
1-2/2012, s. 60. 
** Rozporządzenie weszło w życie 12 grudnia 2011 r. – od tego dnia producentów artykułów spożyw-
czych obowiązuje 3-letnia karencja, czyli czas na dostosowanie się do nowych przepisów. 

Wielkość produkcji w przemyśle 
cukierniczym stanowi łącznie około 
700 tysięcy ton, w tym wyroby czeko-

Do głównych zagrożeń rozwoju 
segmentu słodyczy w ostatnich 
latach należą:

 wahania cen podstawowych 
surowców cukierniczych (kakao, 
cukier, mleko, tłuszcze, zboża): 
dostępność i wysokie ceny,

 niestabilne kursy walut,
 utrudnienia prawne i celne 

w eksporcie.
Z kolei do nowych wyzwań i trendów 
w branży cukierniczej warto zaliczyć:

 rosnący eksport produktów rolno-
spożywczych, w tym czekolady, 
słodyczy i pieczywa cukierniczego,

 polscy producenci słodyczy 
poszukują nowych zagranicznych 
rynków zbytu,

 zwiększony popyt na czekoladę 
ciemną(gorzką),

 zapotrzebowanie na polskie słody-
cze o wysokiej jakości, innowacyjno-
ści  i o walorach prozdrowotnych,

 wzrost sprzedaży słodyczy pod 
marką własną sieci handlowych. 

Zagrożenia,  
wyzwania i trendy

rynek słodyczy
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statystycznego Polaka, wynosi 0,5 kg, 
natomiast w ciągu 4 lat wzrośnie o 2,7 %. 
Barry Callebaut, światowy lider na świa-
towym rynku najwyższej jakości produk-
tów kakaowych i czekoladowych, wdrożył 
już program Cocoa Horizons, mający 
wspierać produkcję tego surowca. Inni 
światowi producenci ziarna kakaowego 
podjęli podobne działania. 
  
Producenci wyrobów spożywczych, w tym 
słodyczy, już teraz przymierzają się do 
nowych zasad znakowania produktów, 
ponieważ za 2 lata etykiety będą musiały 
odpowiadać unijnemu rozporządzeniu 
w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności*. Większość 
producentów stanie przed koniecznością 
opracowania etykiety na nowo, a nawet 
całego opakowania. Nowe przepisy 
dotyczą również marek własnych i jasno 
wskazują, że to producent odpowiada za 
oznakowanie produktu przed wprowadze-
niem go do obrotu. Dlatego od 13 grud-
nia 2014 r.** na etykiecie czy opakowaniu 
oprócz informacji typu „Wyprodukowano 
dla sieci X” będzie konieczne podanie 
nazwy producenta. Za jej brak Inspekcja 
Handlowa Artykułów Rolno-Spożywczych 
będzie nakładać kary nie na sieć handlo-
wą, tylko na producenta.  
Kolejnym zagrożeniem dla producentów 
słodyczy są wahające się kursy walut oraz 
utrudnienia prawne i celne w eksporcie. 

Rosnący eksport 
i silne marki własne
Eksport naszych produktów spożyw-
czych rośnie szybciej, niż sądzili produ-
cenci oraz ekonomiści. Sprzyjają temu 
rosnące ceny i zaciskanie pasa w UE. 
Wiele polskich produktów jest nadal 
konkurencyjnych cenowo, ponieważ nasi 
producenci mają niższe koszty pracy oraz 
dostęp do tańszych krajowych surowców. 
W I połowie 2012 r. wartość ekspor-
tu rynku rolno-spożywczego wzrosła 
o 11%. Do hitów eksportowych z Polski 
w analizowanym półroczu należą wyroby 
tytoniowe, mięso wołowe i drobiowe, 
a także czekolada i słodycze czekolado-
we oraz chleb i pieczywo cukiernicze. 

W I półroczu br. wartość eksportu wyro-
bów czekoladowych wynosiła 375,6 mln 
euro i była wyższa o 5,6% niż w analo-
gicznym okresie w 2011 r. Wartość ogólna 
eksportu polskich słodyczy wynosi ok. 
4 mld zł rocznie. Producenci słodyczy 
eksportują 70% swoich produktów do 
krajów UE. Inne ciekawe rynki eksportowe 
to Rosja, Ukraina, Chorwacja, Rumunia, 
poradzieckie republiki: Kazachstan, Arme-
nia, Gruzja, a także Turcja, kraje arabskie, 
Izrael, USA, Kanada, Chiny, Mongolia. 

Kolejną szansą rozwoju dla polskich produ-
centów słodyczy są produkty pod marką 
własną. W ciągu ostatnich 12 miesięcy 
sprzedaż słodyczy w sieciach handlowych 
discount wzrosła o 24%. Dane sprzedaży 
detalicznej wyrobów spożywczych do 
2015 r. przewidują wzrost sprzedaży 
marek własnych nawet do 40%. Udział 
marek własnych w produkcji czekolady 
wzrośnie o 15,1% (obecnie 14,3% udzia-
łu), a udział marek własnych w produkcji 
dużych ciastek wyniesie ok. 38%. Jest to 
wielka szansa rozwoju dla małych i śred-
nich producentów słodyczy. 

Polscy konsumenci spożywają w znacznych 
ilościach batony czekoladowe, ciastka, 
praliny, a przede wszystkim gorzką czeko-
ladę. Jeden ze światowych producentów 
czekolady przekonuje, że czekolada gorz-
ka jest „paliwem dla serca” i pozytywnie 
wpływa na układ krwionośny. Firma 
chciałaby, aby na wybranych produktach 
czekoladowych w UE  umieszczać informa-
cję o ich prozdrowotnych właściwościach. 
Dla potwierdzenia tych trendów w Europie 
Zachodniej w 2011 r. oznakowano 10% 
wyrobów jako wegetariańskie, 7% jako 
wolne od dodatków oraz 7% jako wyroby 
organiczne.  

Pomimo oznak spowolnienia produkcji 
przemysłowej większość producentów 
słodyczy  odnotowuje wzrost sprzedaży 
liczony wartościowo i raczej ten trend 
będzie się utrzymywał w kolejnych latach. 
Pomaga w tym eksport zwłaszcza polskiej 
czekolady i wyrobów czekoladowych, 
szczególnie cenionych za wysoką jakość 
i typowe polskie smaki.            
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Czekolada 
Jesień i zima to okres szczególnie 
dobry dla producentów wyrobów 

czekoladowych, które cieszą się większym 
zainteresowaniem konsumentów niż 
latem. Warunki pogodowe i znacznie krót-
szy dzień zachęcają do zostania w domu 
i poprawiania sobie samopoczucia słodkimi 
przekąskami. Nie oznacza to oczywiście, 
że pozostała część roku jest sezonem 
„martwym” dla wyrobów czekoladowych. 

Czekolady, batoniki i pralinki są w cenie 
przez cały czas. Według badań Nielsena od 
sierpnia 2010 r. do lipca 2011 r. sprzedano 
słodyczy czekoladowych na kwotę 4,7 
mld złotych. Liczby te nie powinny dziwić, 
ponieważ ponad 80% Polaków przyznaje 
się do jedzenia czekolady w tabliczkach, 
co druga osoba deklaruje kupowanie 
produktów typu mieszanki i bombonierki, 
a więcej niż co trzecia – pralin i czekola-
dek sprzedawanych na wagę. Co więcej, 
czekoladę jadamy stosunkowo często 
– najwięcej osób sięga po ciemną tablicz-
kę średnio 2-3 razy w miesiącu, ale istnieje 
też stosunkowo duża grupa osób (prawie 
14%), które robią to częściej niż raz na 
tydzień. Nie jest zaskoczeniem, że wyroby 
czekoladowe pakowane Polacy kupują 
częściej i za większe pieniądze w okresie 
przedświątecznym. 

Nie bez wpływu na rynek czekoladowy 
pozostaje coraz silniej dająca o sobie 
znać moda na produkty zdrowe i nisko-
kaloryczne. Stopniowo zwiększa się liczba 
zwolenników gorzkiej czekolady, która 
zawiera w sobie polifenole, magnez, wolne 
rodniki i przeciwdziała procesom starzenia 
się oraz zapobiega zapadaniu na choroby 
serca i raka.

Lody 
Nikogo nie zaskoczą wyniki badań prze-
prowadzonych przez TNS OBOP, że lody to 
ulubiony deser Polaków latem. Pokazuje 
to, jak wyraźnym trendem na polskim 
rynku lodów jest jego sezonowość. Choć 
zimne desery jemy również jesienią i zimą, 
to największych zysków w tym segmencie 
należy spodziewać się pomiędzy kwiet-
niem a wrześniem, ze szczególnym naci-
skiem na miesiące wakacyjne: czerwiec, 
lipiec i sierpień. Na to półrocze przypada 
niemal 3/4 całorocznej sprzedaży detalicz-
nej lodów.
 
Pomimo sezonowości rynek lodowy 
w Polsce rozwija się dynamicznie. Ponad 
60% spożycia to lody impulsowe, ale stop-
niowo wzrasta również sprzedaż lodów 
familijnych. Coraz więcej konsumentów 
sięga po desery lodowe, kierując się ich 
lekkostrawnością i wbrew pozorom – niską 
kalorycznością. Niekwestionowany prym 
wśród smaków wiodą lody śmietankowe. 
Drugie miejsce przypada lodom wanilio-
wym, natomiast kolejne pozycje to smaki: 
czekoladowy i truskawkowy. 

W ciągu roku przeciętny Polak spożywa 
blisko 4,2 l lodów. Przy wyborze produ-
centa konsumenci kierują się przede 
wszystkim smakiem i chętnie wracają 
do tej marki lodów, która ma w ofercie 
niezmiennie ich ulubione smaki. Dla prze-
ciętnego konsumenta coraz ważniejsze są 
również innowacyjne rozwiązania. Liczy 
się korzystanie z nowoczesnej technologii 
w procesie produkcji, a także dobra jakość 
produktów i ich bezpieczeństwo dla zdro-
wia. Coraz więcej producentów próbuje 
przyciągnąć przeciętnego klienta nowymi, 
pomysłowymi smakami (np. śmietanko-

wo-bezowymi, jogurtowe z truskawkami). 
Jeszcze większą pomysłowością mogą 
pochwalić się Szkoci, raczący się lodami 
o smaku haggis, czyli potrawy z owczych 
podrobów, Francuzi delektujący się loda-
mi lawendowymi lub Włosi, którzy coraz 
chętniej zajadają lody o smaku papryki 
lub parmezanu, jako dodatek do mięs lub 
surowej szynki.

Ciastka, wafle i cukierki
Pomiędzy czerwcem 2011 a majem 2012 r. 
wartość rynku cukierków wyniosła niemal 
1,2 miliarda zł, co jest wynikiem słabszym 
niż rok wcześniej. Pomimo tego spadku 
cukierki i lizaki to nadal blisko 17,2% 
rynku słodyczy w Polsce. Szacuje się, że 
przeciętny Polak zjada kilogram cukierków 
rocznie, głównie żelków. Chętnie sięgamy 
też po cukierki twarde, sugusy, pudrowe, 
czy wreszcie krówki i cukierki nadzie-
wane. Specjaliści szacują, że to właśnie 
w żelkach drzemie największy potencjał, 
nie tylko na innowacyjne pomysły, ale 
również na rozbudowę rynku cukierków. 
Ciastka i wafelki osiągnęły jeszcze lepsze 
wyniki – wartość segmentu to około 2,8 
miliarda zł. Co ważne, jest to wynik lepszy 
niż we wcześniejszych latach. 

Polacy w miarę często delektują się marki-
zami. Wybiera je około 1/3 Polaków.
Branża cukiernicza pozostaje jedną 
z najdynamiczniej rozwijających się 
w Polsce, a co za tym idzie – również 
jedną z najbardziej odpornych na kryzys 
i niekorzystne zmiany gospodarcze. Przez 
ostatnie lata produkcja w tym segmencie, 
w zależności od rodzaju wyrobów, wzrosła 
od kilku do nawet kilkunastu procent na 
przestrzeni roku.   

Według agencji badawczej GFK Polonia słodycze i przekąski to 13,7% zawartości koszyka przeciętne-
go konsumenta, co stanowi całkiem pokaźną sumę w budżecie domowym. Na jakie słodkości i desery 
najczęściej decydują się Polacy? Królują przede wszystkim ciastka, czekolada, praliny, lody oraz wafelki, 
lizaki i cukierki. Coraz częściej konsumenci zwracają uwagę na kaloryczność produktów i ich skład oraz 
jakość składników, z których powstają. 

Apetyt na słodkie
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Zakładam, że skorzystałeś z dostęp-
nych na rynku gotowych platform do 
prowadzenia sklepu internetowego 

(np. Shoper). O różnicach pomiędzy poszczegól-
nymi rozwiązaniami – gotową platformą a opcją 
indywidualną – pisałam w poprzednim artykule 
(MB 10/2012). Jeśli wybrałeś rozwiązanie indy-
widualne, musisz samodzielnie zatroszczyć się 
o znacznie więcej obszarów, np. wyszukanie 
i negocjację stawek na usługi kurierskie, wybór 
sposobów i systemów płatności, uzgodnienie 
warunków współpracy itd. Rozwiązania gotowe 
są najczęściej już zintegrowane z kilkoma kurie-
rami czy systemami płatności – zostaje tylko 
kwestia zgłoszenia się i podpisania umów. Poza 
tym dzięki wspomnianym integracjom jako użyt-
kownik danej platformy do prowadzenia sklepu 
internetowego możesz otrzymać preferencyjne 
stawki, np. na wysyłkę kurierem. 

Konfigurowanie sklepu 
Proces konfigurowania sklepu oznacza przygo-
towanie naszego wirtualnego „lokalu” do sprze-
daży. Chodzi tu o zadbanie o to, by poszczególne 
elementy typu: wyszukiwarka, menu, kontakt, 
informacje o firmie, regulamin itd., były umiesz-
czone w odpowiednich miejscach i opracowane 
w sposób czytelny i zrozumiały. 
Jeśli wybrałeś rozwiązanie dedykowane, przy-
gotowane specjalnie na Twoje zamówienie, 
to już na etapie projektowania będziesz miał 
wpływ na to, jak i gdzie będą ułożone wyżej 
wymienione elementy oraz jak będą prezento-
wane produkty. 
Dostępne na rynku oprogramowania abona-
mentowe mają najczęściej budowę modułową 
(np. oprogramowanie Shoper), co oznacza, że 

można w łatwy sposób zarządzać wszyst-
kimi elementami sklepu (przesuwając je) 
i decydować samodzielnie o tym, gdzie 
ma być wyszukiwarka, w którym miejscu 
ma wyświetlać się informacja o nowoś-
ciach, gdzie i jak ma być prezentowane 
menu, informacje o firmie itd.

Budowa modułowa sklepu jest o tyle 
wygodna, że w miarę użytkowania, 
wraz ze wzrostem Twojej wiedzy na 
temat użyteczności strony internetowej, 
możesz dowolnie zmieniać położenie 
elementów w sklepie, dostosowywać je 
do klientów oraz do własnych potrzeb. 
Możesz również przygotowywać je 
etapami (np. zamieszczanie artykułów 
w sklepie – moduł możesz włączyć 
dopiero, gdy ta opcja będzie gotowa). 
Temat użyteczności strony internetowej 
jest dość rozległy i stanowi materiał na 
oddzielny artykuł, jednak warto podkre-
ślić, że niektórzy dostawcy gotowych 
platform wykonują regularne badania 
użyteczności, zwalniając Cię z obowiąz-
ku „bycia na bieżąco” z trendami.

Tymczasem poniżej została przedstawio-
na krótka lista elementów, które musisz 
przygotować, uruchamiając sklep inter-
netowy. W kolejnych artykułach omówię 
również szczegółowo istotność każdego 
z nich; na tym etapie poniższe informa-
cje powinny być wystarczające.

Nawigacja e-sklepu
Tak jak wspomniałam, dostępne na rynku 
gotowe sklepy internetowe zbudowane 
są z modułów, które możemy dowolnie 
przesuwać, decydując, czy w ogóle mają 
być widoczne. Poniżej przedstawiam listę 
modułów (elementów), które powinny 
się znajdować w Twoim sklepie.

Opcja logowania Moduł pozwalający 
klientowi założyć konto w Twoim sklepie. 
Możesz umożliwić kupno produktów bez 
konta, jednak dla późniejszych działań 
marketingowych dobrze jest budo-
wać bazę klientów. Taki moduł zwykle 
zamieszcza się na górze strony (może 
być w prawym górnym rogu) – tak, by 
był dobrze widoczny.

Menu Narzędzie pozwalające użytkow-
nikowi zapoznać się z ofertą Twojego 
sklepu. Zwykle zamieszczane jest po 
lewej stronie (lub w górnej części stro-
ny). Zastanów się, jak najlepiej nazwać 
kategorie, tak by były jak najbardziej 
intuicyjne dla potencjalnego klienta, by 
klikając, nie musiał zastanawiać się, gdzie 
ma szukać danego przedmiotu. 

Wyszukiwarka Niezwykle ważny 
element sklepu internetowego. Pozwala 
klientowi szybko sprawdzić, czy Twój 
sklep ma w swojej ofercie żądany produkt. 
Wyszukiwarka powinna być umieszczona 
w widocznym miejscu – np. na środku 
strony lub po prawej stronie (klienci intui-
cyjnie będą jej szukać w tym miejscu).

Produkt To również bardzo istotna część 
ustawień Twojego sklepu – decydujesz 
o tym, gdzie oraz w jaki sposób będą 
wyświetlały się produkty w Twoim skle-
pie oraz jakie informacje będą podane 
przy każdym produkcie. Warto tę część 
przygotować w sposób czytelny i este-
tyczny, tak by potencjalny kupujący miał 
przyjemność z przeglądania asortymentu 
Twojego e-sklepu.

Koszyk Moduł, który pozwala klientowi 
sprawdzić, czy i co dodał do koszyka, 
robiąc zakupy w Twoim sklepie. Zamiesz-
czany jest zwykle po prawej stronie, 
w widocznym miejscu. 

Karolina Bartnik-Kura, DreamCommerce SA

Zainwestowałeś w internetowy kanał sprzedaży, wybrałeś branżę, przeanalizowałeś atuty konkurencji i 
potencjał rynku, wybrałeś domenę, hosting oraz platformę sklepu internetowego. Teraz musisz przygoto-
wać swój biznes do sprzedaży, czyli skonfigurować e-sklep. 

Kupiłem sklep internetowy. 
Co dalej?

  Konfiguracja e-sklepu, czyli co musisz mieć w sklepie

  Aktywność sklepu – zasada dobrego pozycjonowania 

w Google

na skróty

…e-commerce dla początkujących (cz. II) 

wirtualny sklep

Sprzedaż i ekspozycja

Mistrz Branży styczeń 201376

r e k l a m a

Nowości (i bestsellery) w sklepie Moduł 
ten powinien być widoczny dla klienta 
i zawierać produkty, które np. sprzedają się 
najlepiej lub są nowościami w ofercie sklepu 
i/lub w branży.

Stopka sklepu
To zbiór informacji ważnych dla każdego 
kupującego, które uwiarygodniają Twój sklep 
i budują zaufanie klientów. Dlatego ważne 
jest ich rzetelnie przygotowanie. Stopka 
zwykle znajduje się na dole strony i zawiera 
najczęściej wymienione poniżej informacje. 

O firmie 
Tutaj można podać kontakt oraz informacje 
o samej firmie. 

Regulamin 
W tym miejscu powinien się znaleźć regula-
min sklepu przygotowany z uwzględnieniem 
obowiązujących aktualnie regulacji praw-
nych.

Reklamacje i zwroty 
To zbiór informacji dotyczących zasad rozpa-
trywania reklamacji składanych przez kupu-
jących oraz opis polityki zwrotów.

Dostawa i płatności 
Jest to miejsce, w którym możemy podać 
informacje na temat obsługiwanych sposo-
bów płatności (karta, wpłata na konto, za 
pobraniem) oraz kanałów wysyłki (Poczta 
Polska, kurierzy, paczkomaty). Możemy 
również zamieścić informacje dotyczące 
czasu realizacji zamówienia.

Pomoc 
Tutaj warto zamieścić informacje doty-
czące polityki prywatności oraz FAQ 
(lista najczęściej zadawanych pytań wraz 
z odpowiedziami). 

Ciągłe udoskonalanie 
Tak naprawdę proces konfigurowania 
sklepu internetowego nigdy się nie 
kończy. Dbałość o aktualność poszczegól-
nych informacji to codzienność właścicie-
la. Ma to znaczenie nie tylko dla klientów, 
ale także dobrze wpływa na pozycję 
sklepu w wyszukiwarkach (Google „lubi” 
strony, które są aktywne, gdy coś się na 
nich dzieje, pojawiają się nowe treści; 
traktuje je wtedy jako wartościowe dla 
szukających). 

Uruchomienie sklepu internetowego to 
tylko kilka kliknięć myszką, podczas gdy 
przygotowania poprzedzające sprzedaż 
zajmują od kilku godzin do kilku dni. 
W przypadku skorzystania z dostępnych 
na rynku gotowych rozwiązań do prowa-
dzenia e-sklepu można rozpocząć e-dzia-
łalność w bardzo krótkim czasie.

W kolejnym artykule postaram się przed-
stawić sposoby oraz bezpłatne narzędzia, 
które pozwalają samodzielnie dbać 
o promocję i marketing sklepu interneto-
wego.   

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 

Mistrza BranżyPonad 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
www.bccpolska.pl

PRODUCENT PRZYCZEP 
I POJAZDOW SPECJALNYCH

Sprzedaż i ekspozycja
wirtualny sklep
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Atrakcje PAN Centrum Słodkiej 
Dekoracji na Expo Sweet 

Podczas Expo Sweet (19-21 lutego) PAN 
Centrum Słodkiej Dekoracji zaplanowało 
sporo atrakcji dla osób, które odwiedzą 
stoisko poznańskiej firmy. Już wiadomo, 

że mistrzyni cukiernictwa Małgorzata 
Weber będzie podpisywała swoją 

najnowszą książkę pt. „Od pomysłu do 
realizacji”. Nowa pozycja książkowa 

stanowi zbiór pomysłów, które ukazały 
się od 2006 r. w „Przeglądzie Piekarskim 

i Cukierniczym”. 
Przez cały czas trwania targów będą 
odbywały się pokazy wykonywania 
dekoracji cukrowych i karmelowych. 
Prezentowane będą m.in. najnowsze, 

uniwersalne wykrawaczki do mas 
cukrowych, pierniczków i ciasteczek. 

Będzie to premiera najnowszej i niedo-
stępnej wcześniej kolekcji wykrawaczek. 

Podczas targów będą one dostępne 
w sprzedaży w specjalnej, promocyjnej 

cenie.

Znany radomski piekarz oraz przewodniczący KRPiC 
– Jarosław Gajda znalazł się w gronie przedsiębiorców, 
którzy zostali wyłonieni w konkursie  „Biznes. Dobry 
wybór”. Trafiły tu osoby, które odniosły sukces ekono-
miczny, są dobrymi pracodawcami i zaangażowały się 
w sprawy społeczne. Uroczystość rozdania dyplomów 
odbyła się 3 grudnia 2012 r. w siedzibie Lewiatana. 
Nagrody osobiście wręczała prezydent PKPP Lewiatan 
Henryka Bochniarz.

Konkurs „Biznes. Dobry wybór”, w ramach projektu „Poprawa wizerunku przedsiębior-
ców”, miał w każdym województwie wyłonić przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces 
ekonomiczny, zaangażowanych w sprawy społeczne i dobrych pracodawców. Po wstęp-
nej selekcji kandydatów wyboru laureatów dokonały powołane przez PKPP Lewiatan 
kapituły wojewódzkie. Kapituły złożone były z przedstawicieli: mediów regionalnych, 
władz samorządowych, PKPP Lewiatan i regionalnych związków pracodawców. W całej 
Polsce wyłoniono 120 przedsiębiorców. Z województwa mazowieckiego wybrano 9 ludzi 
sukcesu, wśród nich pojawił się również Jarosław Gajda.

Jarosław Gajda od blisko 20 lat prowadzi znaną piekarnię w Radomiu. W 2004 r. uhono-
rowano ją tytułem „Firma Roku”. Jest również prezesem Cechu Piekarzy w Radomiu, 
który prężnie działa i co roku organizuje Święto Chleba. Radomski przedsiębiorca od 
lutego 2012 r. pełni rolę przewodniczącego Krajowej Rady Piekarstwa i Cukiernictwa. 
Panie Jarosławie, nasze gratulacje!

źródło: www.wizerunekprzedsiebiorcow.pl

Przedsiębiorca o pozytywnym wizerunku

W Stanowicach k. Oławy 
ruszyła realizacja pierwszej 
europejskiej inwestycji Bama 
Companies, amerykańskie-
go producenta wyrobów 
piekarniczych. Na 10-hekta-
rowej działce powstanie hala 
o powierzchni około 6 tysięcy 
metrów kwadratowych, 

w której produkowane będą mrożone wyroby piekarnicze. Jej wartość wynosi blisko 50 
mln zł. Zakład zostanie uruchomiony w I półroczu 2013 r.

Decyzję o wybudowaniu nowej fabryki w celu zwiększenia mocy produkcyjnych przyjęła 
spółka Inter-Europol Piekarnia Szwajcarska z podwarszawskich Marek. W 2011 r. firma 
specjalizująca się w produkcji m.in. pieczywa mrożonego, osiągnęła 237 mln zł przy-
chodów ze sprzedaży, co daje jej 24-proc. wzrost w porównaniu z 2010 r. Jak podaje 
„Puls Biznesu”, obroty za 2012 będą jeszcze wyższe. Za ponad 50 mln zł Inter-Europol 
Piekarnia Szwajcaria zbuduje swoją drugą fabrykę w gminie Dąbrówka, k. Radzymina. 
Pieczywo z nowego zakładu powinno pojawić się na rynku pod koniec 2013 r.

Dwie nowe fabryki pieczywa mrożonego
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Ubiegły rok przyniósł firmie 
MASZ Gliwice powiew świeżości.  
Z początkiem 2012 r. na dobre 

zadomowiliśmy się w nowej hali montażowo-
magazynowej, dzięki czemu skrócił się czas 
realizacji zamówień oraz czas oczekiwania na 
części serwisowe, które są zawsze dostępne 
od ręki, również do maszyn typu DK i XUN.  
 
W naszym dziale handlowym powstało 
specjalne miejsce, gdzie w komfortowym 
i elegancko urządzonym pomieszczeniu 
możemy otwarcie porozmawiać z naszymi 
klientami na temat oferty oraz dopasować 
sprzęt do indywidualnych preferencji. 
Jednocześnie w naszej profesjonalnie 
wyposażonej piekarni testowej można 
sprawdzić sprzęt w prawdziwych warun-
kach pracy.

Ekspansja 
w różnych kierunkach
W minionym roku zainstalowaliśmy 
kilkanaście nowych maszyn na Wyspach 
Brytyjskich, gdzie rynek jest szczególnie 
trudny ze względu na mentalność lokalnych 
przedsiębiorców, oczekujących komplek-
sowych usług od swoich dostawców. 
Właśnie wtedy uświadomiliśmy sobie, że 

na naszym polskim rynku jest podobnie. 
Któż z nas nie chciałby współpracować  
z jednym, zaufanym dostawcą, który jest 
w stanie zaopatrzyć nas we wszystkie 
niezbędne w piekarni czy cukierni maszyny 
lub akcesoria? W wakacje 2012 r. otworzy-
liśmy nowy kanał dystrybucyjny poprzez 
sklep internetowy. Być może nie jesteśmy 
pierwszą firmą, która zdecydowała się 
na e-handel, jednak mam nadzieję, że 
nasze ambicje, wsparte doświadczeniem 
oraz zaangażowaniem ze strony pracow-
ników, w ciągu roku uczynią nas liderem  
w tym zakresie, wyróżniając nas szeroką 
ofertą produktów, szybkością obsługi oraz 
przyjaznym interfejsem obsługi sklepu.

Zapowiedź 
premier na sezon 2013 
Do wiosny 2013 r. w Gliwicach powstanie 
jeden z największych salonów dla pieka-
rzy, cukierników oraz gastronomów, który 
obecnie jest w fazie realizacji. Czekają nas 
również premiery m.in. takich maszyn, 
jak: mała krajalnica do chleba, wywrotni-
ce, a także nowa seria miesiarek przezna-
czonych do zadań specjalnych. Nasz dział 
konstrukcyjny skupia się na sugestiach 
oraz oczekiwaniach klientów, którzy  

 Krzysztof Malinowski, dyrektor FH MASZ

Otwarcie nowej hali montażowo-magazynowej w firmie MASZ Gliwice czy 
uruchomienie sprzedaży online – to tylko część zmian, które przyczyniły 
się do zwiększenia możliwości produkcyjnych oraz sprzedażowych. 

MASZ Gliwice 
– podsumowanie sezonu 2012

r e k l a m a

www.MistrzBranzy.pl
portal niespotykanych możliwości

Szukasz inspiracji, wejdź na

 codzienne nowe, ciekawe informacje  plebiscyty z nagrodami 
 Katalog produktów i usług   receptury   multimedialne prezentacje 

                                                                                                          

w ciągu tego roku dali nam jednoznaczne 
wskazówki, jakich nowości od nas oczekują.

Firma z pasją
Jesteśmy firmą elastyczną, współtworzoną 
przez niesamowitych ludzi, których łączy pasja 
tworzenia. Staramy się nawiązać z naszymi 
odbiorcami więź symbiozy w oparciu o system 
win-win, gdzie każda ze stron wygrywa. Zysku-
ją klienci, otrzymując towar najwyżej klasy w 
rozsądnej cenie, wsparty opieką ze strony 
naszych handlowców oraz szybkiego serwisu, 
zyskuje też nasza firma, nawiązując dobre 
relacje z klientami na długie lata.

W imieniu całej firmy MASZ Gliwice chciałbym 
serdecznie podziękować wszystkim naszym 
obecnym klientom za pozytywne opinie, 
sugestie oraz zaufanie. Pragnę zapewnić, że 
osobiście dopilnuję, aby jakość oferowanych 
przez nas produktów oraz obsługa klienta 
stały na najwyższym poziomie ku Państwa 
zadowoleniu.  

Kulisy produkcji
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Targowe zapowiedzi w Polsce
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4. SweetTARG, 
3-5 marca 2013, Katowice

Śląskie Targi Cukiernictwa, 
Piekarnictwa i Lodziarstwa 
SweetTARG podczas 
4. Edycji najwyraźniej 
nabiorą rumieńców. 

W tym roku rozszerzono bowiem program konkursów, zaproszono 
do udziału więcej mistrzów piekarstwa i cukiernictwa, zadbano też 
o ciekawe seminaria.

3 marca – Konfrontacje Mistrzów, tj. prezentacje technologiczne 
przeprowadzane przez przedstawicieli wiodących na polskim rynku firm 
produkcyjnych, handlowych oraz wybitnych rzemieślników. Swój udział 
potwierdzili: Tomasz Kaszuba (Backaldrin), Dariusz Kowalczewski 
(Savpol), Daniel Waliszewski (Eco Trade), Zbigniew Droś (Credin), 
Karol Nowicki (Dossche Mills), Krzysztof Wysłucha (Cukiernia Wysłu-
cha), Piotr Burzawa (Cukiernia-Piekarnia Buła).

4-5 marca – II Zespołowe Mistrzostwa Młodych Cukierników i Piekarzy. 
W tym roku konkurs zostanie poszerzony o część piekarską, więc obok 
tortów i deserów staną wspaniałe, nawiązujące do polskiej tradycji 
bochenki chleba. Organizatorem jest Mała Akademia Mistrzostwa 
Zawodowego (MAMZ), wspólnie z portalem DlaPiekarzy.pl oraz firmą 
SAVPOL.
Dodatkowe informacje i zgłoszenia uczestników dostępne są 
na www.mamz.pl

Spotkania panelowe. Wśród licznych prelekcji na szczególną uwagę 
zasługuje wystąpienie „Zastosowania technologii teleinformatycznych 
w produkcji piekarskiej, cukierniczej i lodziarskiej”  

Więcej informacji na www.sweettarg.fairexpo.pl

5. ExpoSweet, 
19-21 lutego 2013

Nowy sezon targowy 
rozpocznie 5. edycja Expo-
Sweet – największe w Polsce 
targi dla branży cukierniczej 
i lodziarskiej. W ciągu 3 
dni targowych odbędą się 
następujące konkursy:

19 lutego – 5. Lodziarskie Mistrzostwa Polski „Expo Sweet 
2013” i  1. Krajowe Eliminacje do Mistrzostw Świata COPPA 
DEL MONDO DELLA GELATERIA 2014 
20 lutego – Mistrzostwa Cukierników 2013
21 lutego – III Mistrzostwa Polski Uczniów Szkół Cukierni-
czych.

Tematem konkursów jest „Woda – źródło życia”. Tradycyjnie 
już odbędzie się Wystawa Tortów Expo Sweet 2013, otwarta 
zarówno dla profesjonalistów, jak i pasjonatów cukiernictwa. 
W tym roku uczestnicy zaprezentują tort okolicznościowy 
o tematyce dowolnej.

Podczas Expo Sweet zaplanowano liczne seminaria i szkolenia. 
Większość seminariów jest bezpłatna, a warunkiem uczestni-
czenia jest wcześniejsza rezerwacja.
Tematyka seminariów

 Jak sprzedać o 20% więcej dzięki unikatowej obsłudze 
klienta?

 Jak sprawić, aby klient do nas powrócił i zwiększył zakupy?
 Bezpieczeństwo finansowe małych i średnich firm – zabez-

pieczenie płatności w dobie kryzysu.
 Wymogi oznakowania składników alergennych produktach 

cukierniczych.
 „Pierwsze pokolenie buduje, drugie rozwija, a trzecie…? 

– o strategiach sukcesji władzy”.  
 Franchising – łatwy sposób na biznes. 
 Rynek cukierniczy – w perspektywie rozwoju kanału 

HoReCa. Trendy, fakty i przewidywania. 
 Redukcja kosztów pracy w cukierniach, lodziarniach 

i piekarniach. 
 Wejście na Targi jest możliwe jedynie po okazaniu zapro-

szenia lub wykupieniu jednorazowego biletu. Zaproszenia 
będą kolportowane przez Wystawców oraz załączone do prasy 
branżowej.

Grupy zorganizowane ze szkół o profilu cukierniczym, 
piekarskim lub gastronomicznym mogą wejść bezpłatnie 
w czwartek 21 lutego. Wejście grupy szkolnej należy zgłaszać 
do 15.02.2013 telefonicznie na nr 504 169 420. Grupy 
niezgłoszone nie zostaną wpuszczone.

Mistrz cukiernictwa Przemysław Kuczo-
ra nie kryje dumy z osiągnięć swojego 
wychowanka Mariusza Góreckiego, który 
w listopadzie startował w Mistrzostwach 
Świata Młodych Cukierników. Na począt-
ku grudnia ub. r. w Kuczora Cafe poja-
wiła się karmelowa baletnica, którą 18-
letni Mariusz wykonał podczas konkursu 
w Sao Paulo.  Karmelowa blondynka 
o rozwianych włosach i w skąpym stroju 
stanowi atrakcję kawiarni we Wrześni 
przy ul. Kilińskiego 10. Warto zobaczyć!

Baletnica Mariusza Góreckiego w Kuczora Cafe
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Za pół roku odbędzie się 4. edycja Targów 
Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego 
BAKEPOL po raz pierwszy w Lublinie. Przy-
pomnijmy, że nowy też jest termin: 7-10 
września 2013 r.

Nowa lokalizacja targów BAKEPOL stwarza szansę 
na znaczne rozszerzenie zasięgu terytorialnego 
wydarzenia, zwiększenie jego dostępności dla 
odwiedzających z regionu wschodniej Polski i nie 
tylko. Organizatorzy spodziewają się przyjazdu 
wielu partnerów handlowych z państw sąsiadu-
jących, tj. z Białorusi, Łotwy, Ukrainy oraz Rosji. 
Swoje przybycie już zapowiadają przedstawiciele 
małych, rzemieślniczych piekarni i cukierni, dużych 
zakładów, a także menadżerowie sieci handlowych. 

Przestrzeń wystawiennicza targów w Lublinie 
stwarza możliwości przygotowania profesjonalnej 
ekspozycji, wykreowania atrakcyjnego wydarzenia 
i zorganizowania interesujących biznesowych 
spotkań. W tym roku obok tradycyjnych prezentacji 
na stoiskach targowych nie zabraknie specjalnych 
demonstracji i wyjątkowych pokazów. Dla produ-
centów i dystrybutorów maszyn i urządzeń techno-
logicznych, systemów technologicznych, pakowania 
i magazynowania to dobra okazja do uruchomienia 
urządzeń i pokazania ich funkcjonalności „na 
żywo”. Mistrzowie piekarscy i cukierniczy mają 
idealną sposobność pokazana najlepszych technik 
wypieku pieczywa, przygotowania i dekorowania 
wyrobów cukierniczych na specjalnych pokazach. 
Na targi przyjeżdżają profesjonaliści działający na 
rzecz branży piekarniczej i cukierniczej, mistrzowie 
zawodu – najlepsi piekarze i cukiernicy, którzy 
dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem również 
na konferencjach i spotkaniach biznesowych. 
Na targach prezentowane jest wszystko, co jest 
potrzebne do produkcji pieczywa, wyrobów 
cukierniczych i lodów, począwszy od maszyn, 
poprzez technologie na nowoczesnych systemach 
informatycznych skończywszy. Zapraszamy!

Więcej informacji na www.bakepol.pl

BAKEPOL
w nowej odsłonie

eWięcej informacji i zdjęć na 
www.MistrzBranzy.pl
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Technicoat otwiera pierwszą w Europie Środkowej licencjonowaną 
linię produkcyjną DIBS (DuPont Industrial Bakery Solutions – Rozwią-
zania DuPont dla piekarni przemysłowych).

W grudniu 2012 r. Technicoat s.r.o., partner DuPont Chemicals & Fluoropro-
ducts, otworzył nową fabrykę w Czechach (Homole, Czeskie Budziejowice) 
z pierwszą w Europie Środkowej licencjonowaną linią produkcyjną wykorzy-
stującą technologię DuPont Industrial Bakery Solutions (DIBS), przeznaczoną 
do wyrobu wysokiej jakości form oraz blach do pieczenia. Jest to pierwsza 
inwestycja w regionie, dzięki której na rynki lokalne w Czechach, Polsce, 
Rumunii oraz Rosji trafią wysokiej jakości rozwiązania w dziedzinie nakładania 
powłok zapobiegających przywieraniu przeznaczone dla przemysłu piekarskie-
go. Potencjał produkcyjny nowej linii fabrycznej umożliwi wyrób ponad 1000m2 
blach oraz form piekarniczych z powłokami DuPont™ Teflon® dziennie. Wartość 
całej inwestycji to w przybliżeniu 2 miliony euro, z czego na nowe wyposażenie 
wydano 800 tysięcy euro. Fabryka zatrudni 60 miejscowych pracowników. 

Nowa fabryka Technicoat 
7-10 września 2013, LubLin 

Rozwiązania DIBS (DuPont 
Industrial Bakery Solutions) to 
wysokiej jakości systemy powłok 
do blach oraz form dla piekarni 
przemysłowych, oferowane pod 
marką DuPont™ Teflon®. 

Ich szczególną zaletą jest tworze-
nie nowych możliwości dla piekarni 
przemysłowych. Wdrożenie DIBS 
ma wpływ zarówno na zwięk-
szenie zdolności produkcyjnych, 
poprawę higieny i bezpieczeństwa 
produkcji, jak i na podniesienie 
jakości oraz wartości odżywczych 
wypiekanych produktów dzięki 
przeprowadzaniu częstych audy-
tów. Systemy DIBS aplikowane 
i dystrybuowane są wyłącznie za 
pomocą sieci wyspecjalizowanych, 
licencjonowanych partnerów. 
Technicoat jest jedynym licen-
cjonowanym wykonawcą powłok 
DIBS w rejonie Europy Środkowej 
i Wschodniej.

Natalia Kasyanova, Global Business Manager Finis-
hes and Release Coatings w DuPont Fluoropolymer 
Solutions wręcza certyfikat dostawcy DIBS Martinowi 
Kortusowi (po lewej), dyrektorowi generalnemu 
Technicoat oraz Thomasowi Adelhelmowi (po prawej), 
dyrektorowi głównemu Adelhelm Group. 

Wybudowane od podstaw w ciągu mniej niż 
2 lat, kosztem inwestycji o wartości około 
2 milionów euro, nowy biurowiec oraz fabryka Techni-
coat - jedna z pierwszych na świecie linii do nakładania 
pokryć posiadająca pełną licencję na wykonywanie 
powłok zgodnie z wymagającymi standardami jakości 
DIBS. 

Kontakt:
Magdalena Kicińska, DuPont
Corporate Communication Leader Central Europe
Tel.: +48 22 320 09 79  |   Mob.: +48 604 201 230
E-mail: magdalena.kicinska@pol.dupont.com
oraz
Jakub Dmitrowski, RingPR/ Smart Media
Tel. +48 601 93 93 76  lub (+48) 22 514 18 80 
E-mail: j.dmitrowski@ringpr.pl  

TECHNICOAT Sp. z o.o, ul. Krakowska 125,
43-512 Bestwina
Tel. +48 32 214 90 15 Fax +48 32 214 90 14
biuro@technicoat.pl| www.technicoat.pl
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SMAŻALNIKI TERMOOLEJOWE I GAZOWE DO PĄCZKÓW
Wydajność i delikatność smażenia – to propozycja dla Ciebie, 
bo z pewnością nie są Ci obojętne koszty produkcji. Te 

smażalniki wymagają jedynie kilku kilowatów energii elektrycznej.
Delikatne i szybkie przeniesienie ciepła z palników na tłuszcz 
poprzez OPATENTOWANY PANEL TERMOOLEJOWY CANOL. 
Palniki na gaz ziemny lub płynny. Sterowanie poprzez panel 
dotykowy.  
Programowanie: 50 receptur produktowych. 
Szerokość robocza: 790–1000 mm, 8 albo 10 rzędów smażenia 
Wydajność: 1245–5520 pączków/h dla 5 minut smażenia  
(16 modeli)

AUTOMATYCZNE NADZIEWARKI 6- i 10- igłowe to wydajność  
i gwarancja uzyskania powtarzalnych wyrobów. System dozowania: 
poziomy. Podawanie nadzienia: poprzez ślimaki. 
Sterowanie poprzez panel dotykowy. 
Wydajność: 3600–6000 szt./h (2 modele). 
Przekonaj się, jak w prosty sposób można tanio i na czas wysmażyć 
i nadziać smaczne pączki. OSZCZĘDŹ KILKADZIESIĄT KILOWA-
TÓW energii elektrycznej, potrzebnej Ci w innym miejscu. Przeko-
naj się, jaką przewagę daje smażalnik termoolejowy i gazowy.

ITALMARCO Sp. z o.o.
32-050 Skawina
ul. Jagielnia 6 
tel. 12 422 55 47
fax 12 422 67 50
www.italmarco.pl

RECEPTOR – PRODuKCJA POD PEłNĄ KONTROLĄ 
Receptor to urządzenie elektroniczne będące połączeniem komputera oraz 
superdokładnej wagi elektronicznej, w którym możemy zaprogramować dowol-

ne receptury. Receptor błyskawicznie przelicza receptury na zadaną partię wyrobu, 
dokładnie odważa wszystkie surowce i kontroluje cały proces produkcji. Waga jest 
wykonana ze stali nierdzewnej charakteryzuje się dużą dokładnością pomiarów oraz 
bardzo szybką reakcją. Zakres ważenia: od 0-100 kg z dokładnością do 5 g. Minima-

lizuje straty w procesie produkcji, optymalizuje czas przygotowania 
ciasta lub masy, gwarantuje powtarzalną jakość produktu nawet przy 
zmianie pracownika.

Receptor jest dostępny w dwóch wariantach: jako urządzenie 
wolnostojące przeznaczone dla zakładów o dużej mocy przero-
bowej oraz w wersji stołowej dla małych i średnich zakładów 

typu rzemieślniczego.

Ai Solution.pl 
ul. Gliwicka 23a 
47-400 Racibórz 
tel. 32 700 70 10
kontakt@ai-solution.pl 
www.ai-solution.pl

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. 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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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




