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    Czysta etykieta
w konfrontacji
O czystej etykiecie zaczyna być coraz głośniej, wszyscy szafują tym terminem, 
który w przepisach prawa nawet nie istnieje. Prawnie nie ma czegoś takiego 
jak czysta etykieta. Jeżeli nie ma definicji, to zaczyna się niebezpieczna gra 
w interpretację albo działanie producentów na granicy uczciwości. 

Jak zatem rozumieć czystą etykietę i jakie są jej granice? Które działania produ-
centa (żywności, dodatków do żywności) są zgodne z jej zasadami, a kiedy 
naruszają je bezpardonowo? Są to podstawowe pytania, które postawiliśmy 
w tym wydaniu i które – mamy nadzieję – nie zostaną bez odpowiedzi. Te pyta-
nia o rozumienie czystej etykiety postawiliśmy również ekspertom w zakresie 
dodatków do żywności, organizacjom reprezentującym konsumentów, produ-
centów żywności, jak i firmy oferujące takie dodatki. Te pytania stawiamy 
również naszym Czytelnikom, przedsiębiorcom, technologom. Zapraszamy 
Państwa do rzetelnej dyskusji, do wymiany spostrzeżeń, a przede wszystkim 
do konfrontacji. Tymczasem warto przeczytać pierwszy artykuł w tej sprawie 
„Idea(ł) czystej etykiety”, który pokazuje, dokąd prowadzi brak jednoznacznej 
definicji i jak można w prosty sposób „wyczyścić” etykietę. Liczymy, że to 
będzie punkt zaczepny.

O tym, że trend czystej etykiety jest mocny i odciska piętno na producentach, 
świadczy artykuł Andrzeja Kujawińskiego. Nasz ekspert od fermentacji przed-
stawia możliwości ograniczenia polepszaczy w pieczywie. Natomiast Michał 
Kociszewski wciąga nas w rynek dodatków do żywności, przedstawiając pełną 
gamę aromatów płynnych i proszkowych, proszków owocowych itp. Skoro już 
jesteśmy przy smakach, to odsyłamy do działu „Sprzedaż i ekspozycja”, 
gdzie można znaleźć sporą dawkę inspiracji lodowych (w tym 
smakowych). W końcu to już ostatni dzwonek przed 
sezonem 2012. Nie gwarantujemy, że lody czosnkowe 
lub o smaku lisich jąder (!) zdobędą zwolenników 
wśród polskich smakoszy, ale jogurt mrożony ma 
duże szanse stać się propozycją na cały rok, np. 
w systemie franczyzowym. 

Zresztą prosimy przeczytać i samemu wyrobić 
sobie opinię!



Autorzy
„Mistrza Branży” 
czyli kto m.in.  dla  nas  pisze

Marzena Rutkowska-Kalisz
poznanianka, dziennikarka z 30-letnim doświad-

czeniem, związana z Telewizją Poznań, a także 

rzeczniczka prasowa Izby Rzemieślniczej w 

Poznaniu. Uwielbia podróże - zwłaszcza te pod 

żaglami, ceni dobrą muzykę i długie, leniwe 

pogawędki z przyjaciółmi zgromadzonymi wokół 

stołu zastawionego... słodkościami. Z wielu pieców 

już jadła chleb,... ale wciąż uparcie twierdzi, że 

najlepszy jest ten w Polsce.

Marzena Miodońska-Winkler 
nasz dyżurny psycholog, psychoterapeuta, 

doradca zawodowy i trener w jednej osobie. 

Zadba nie tylko o psyche, ale też o somę naszych 

czytelników, podpowiadając, np. jak rozładować 

stres. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, biegły 

sądowy. Zainteresowania zawodowe to: terapia 

rodzin, psychologia sądowa, prowadzenie szkoleń, 

rzeźba. 

Aneta Marciniak 
jako doświadczony dietetyk i żywieniowiec wie 

wszystko o roli żywności i jej wpływie na zdrowie 

człowieka. Dla nas będzie się zajmować zagadnie-

niami związanymi oczywiście ze spożyciem pieczywa, 

jego wartościami zdrowotnymi oraz surowcami, z 

jakich powstaje. Na bieżąco śledzi trendy w spoży-

waniu pieczywa w odniesieniu do współczesnych 

zaleceń żywieniowych. Ukończyła SGGW na kierunku: 

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.

Agata Kondrat
czekolada zdominowała jej pracę zawodową. 

W międzynarodowej firmie produkującej różne 

wyroby czekoladowe opracowuje receptury i wpro-

wadza nowe produkty do produkcji. Nadzoruje 

również procesy konszowania i przygotowywania 

mas czekoladowych i czekoladopodobnych. Niema-

ło czasu spędza także przy procesach formowania 

tabliczek czekolady z różnymi dodatkami oraz 

różnego formatu. Nietrudno się domyślić, czym 

zajmie się w naszym poradniku.

Szymon Konkol
ma wszelkie kwalifikacje, żeby być cukiernikiem, na 

dobrą sprawę mógłby przejąć schedę po dziadku 

i mamie oraz poprowadzić własną cukiernię, ale 

wolał zostać nauczycielem. Można go spotkać 

w szkole w Żorach, Jastrzębiu Zdroju i Rybniku. 

Autor wielu publikacji z zakresu technologii, ciętych 

felietonów, ale przede wszystkich pomysłodawca 

wirtualnego tworu, czyli MAMZ. Człowiek, który ma 

100 pomysłów na minutę, pojawił się również na 

naszych łamach.

Krzysztof Wysłucha 
oraz Piotr Burzawa 
tandem, który tworzy silne wsparcie „Małej Akademii 

Mistrzostwa Zawodowego”, teraz wesprze „Mistrza 

Branży”. Krzysztof Wysłucha jest mistrzem cukierni-

czym i piekarniczym z wieloletnim doświadczeniem, 

który ukończył Politechnikę Śląską na Wydziale 

Organizacji i Zarządzania. Razem z ojcem prowadzi 

piekarnię w Rybniku. Piotr Burzawa to doświad-

czony cukiernik, laureat Pucharu Lesaffre, który 

na co dzień kieruje produkcją w Piekarni-Cukierni 

Wocławek w Katowicach. W „Mistrzu Branży” będą 

nie tylko propagować ideę MAMZ, ale też zajmą się 

recepturami, nie zawsze tradycyjnymi.

Andrzej Kujawiński 
w branży działa od 15 lat. Zaczynał jako specja-

lista ds. technologii w dużej piekarni, następnie 

przez 13 lat czuwał nad rozwojem nowych 

produktów w Zeelandii, gdzie specjalizował się 

w substancjach dodatkowych dla przemysłu 

piekarskiego, głównie w zakresie enzymów. Teraz 

na własny rachunek eksperymentuje z różnego 

rodzaju zakwasami piekarskimi, dlatego naszych 

czytelników wprowadzi w tajniki smaku, zapachu, 

świeżości pieczywa w oparciu o procesy fermen-

tacji i naturalne składniki żywności. Nacisk kładzie 

na czystą etykietę, naturalny charakter chleba, 

pełnego smaku i długiej świeżości.

Piotr Ławrowski 
jego przygoda z czekoladą zaczęła się jeszcze 

na studiach, kiedy w czasie wakacji w jednej z 

kolońskich cukierni ręcznie dekorował czekoladki. 

Dziś, podobnie jak Anna Sacharczuk, kreatywnie 

pracuje nad nowymi wyrobami czekoladowymi w 

międzynarodowej firmie. Produkcja pralin w warun-

kach przemysłowych nie ma przed nim tajemnic i 

tym właśnie będzie się zajmował na łamach „Mistrza 

Branży”. Absolwent Wydziału Nauk o Żywności i 

Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Michał Kociszewski 
od 17 lat związany z branżą dodatków do żywności, 

propagator wszystkiego, co naturalne. Zaczynał od 

aromatów spożywczych w firmie Pollena-Aroma, 

obecnie pod szyldem firmy Etol doradza producentom 

przetwórstwa spożywczego i przekonuje do natu-

ralnych dodatków smakowych. Absolwent Wydziału 

Chemicznego PW, Wydziału Zarządzania i Marketingu 

WSZiP, a przede wszystkim doktor nauk ekonomicz-

nych na Wydziale Ekonomii SGGW. W wolnym czasie 

instruktor w stopniu harcmistrza, pasjonat fotografii.
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Wioletta Bogusz-Kaliś
z wykształcenia dietetyczka, z wyboru specjalistka 

ds. bezpieczeństwa żywności. W Instytucie 

Żywności i Żywienia opiniowała suplementy diety, 

później opiniowała akty prawne polskie i UE 

dotyczące żywności. Brała też udział w pracach 

Komisji Europejskiej w zakresie nowej żywności. 

Od dwóch lat pracuje w firmie Jars Sp. z o.o., 

gdzie dała się poznać jako dobry szkoleniowiec. 

Zmiany na etykiecie, zagadnienia nowej żywności 

to jej chleb powszedni. Autorka licznych publikacji 

w czasopismach branżowych. 

Anna Sacharczuk 
to nasza specjalistka od czekolady, a dokładnie od 

pralin. Na co dzień komponuje nowe czekoladowe 

smaki, nadzienia oraz praliny w Dziale Rozwoju 

Nowego Produktu w międzynarodowej firmie z 

ponad 150-letnią tradycją. Pracę z czekoladą, 

pralinami i cukierkami do żucia rozpoczęła w 

2006 r. Podczas wakacyjnych wojaży zagląda do 

lokalnych sklepów, oczywiście na półki z wyrobami 

cukierniczymi, gdzie szuka ciekawych smaków, 

wzorów i pomysłów do własnej pracy, a raczej 

pasji. Ukończyła technologię żywności i żywienia 

człowieka na Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Michał Rusek
kiedy nie zajmuje się marketingiem czy zarządza-

niem, to bawi się fotografią… reklamową. Naszym 

czytelnikom da się poznać jako rzutki spec, który 

bezkrwawo rozprawia się z demonami marketin-

gu, pokaże, jak można korzystnie (marketingowo) 

zmieniać mniejsze czy  większe piekarnie i 

cukiernie, a nawet poda przepis na idealną firmę.  

Branżę piekarsko-cukierniczą zna jak mało kto 

- doświadczenie zyskał w Dziale Marketingu 

firmy Credin Polska Sp. z o.o. Obecnie działa na  

własną rękę, zaczął też pisać do „Mistrza Branży”.

Justyna Gul 
dziennikarka, która specjalizuje się w tematach zwią-

zanych z biznesem, marketingiem i zarządzaniem; 

prywatnie miłośniczka dobrej literatury i nowych 

smaków. Justyna na bieżąco będzie informować 

i doradzać w kwestiach ZUS-u i efektywnego 

zarządzania firmą na łamach naszego poradnika, a 

także w portalu „Mistrz Branży”. Ponieważ hoduje w 

sobie mola książkowego, w ramach „Biblioteki MB” 

zajmie się wyszukiwaniem i podsuwaniem naszym 

czytelnikom ciekawych tytułów, nie tylko z zakresu 

technologii. 

Jarosław Żabówka 
praktyk z wieloletnim doświadczeniem w 

tworzeniu i wdrażaniu polityki bezpieczeństwa 

danych osobowych w administracji publicznej 

i przedsiębiorstwach prywatnych. Na co dzień 

administrator bezpieczeństwa informacji, audytor 

normy ISO 27001 i menadżer systemów infor-

matycznych. Popularyzuje zagadnienia ochrony 

danych osobowych, aktywnie uczestnicząc w 

budowaniu polskiej społeczności administratorów 

bezpieczeństwa informacji. Współorganizator 

„Internetowych Spotkań ABI”.

Joanna Terelak-Subramanian 
HACCP, GHP i GMP zna od podszewki. Opracowuje i 

wdraża systemy bezpieczeństwa żywności, 

prowadzi audyty, szkoli. Doświadczenie pozwoliło jej 

stworzyć innowacyjną platformę 

www.haccponline.pl, żeby pokazać, że wdrażanie tych 

systemów w MŚP branży spożywczej nie musi być 

ani uciążliwe, ani kosztowne. Jest współwłaścicielką 

firmy Now-Act Consulting. Od blisko 10 lat działa w 

Komitecie Technicznym ds. Mikrobiologii Żywności przy 

Polskim Komitecie Normalizacyjnym, jest członkiem 

Rady Nadzorczej Krajowej Izby Gospodarczej 

„Przemysł Spożywczy”.

Mariusz Dyka 
doświadczony specjalista oraz szkoleniowiec z 

zakresu ochrony środowiska, geolog. Na co dzień 

urzęduje w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, 

gdzie pełni funkcję naczelnika Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz geologa 

powiatowego. Jest też przewodniczącym Komisji 

Ekologii, działa w: Komisji Geologii i Górnictwa przy 

Śląskim Związku Gmin i Powiatów, w Prezydium 

Rady Regionu Wodnego Górnej Odry w Gliwicach 

oraz w Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania 

na Środowisko w Katowicach. Wolny czas dzieli 

między rodzinę, ogrodnictwo i pasję gotowania.

Jakub Klewaniec 
od 5 lat działa w branży profesjonalnego utrzymania 

czystości, pierwsze poważne doświadczenie zdobył na 

praktykach dla studentów w ramach programu CIEE 

Internship, odpowiadając za utrzymanie czystości i 

służbę pięter w The Pines Resort w Bass Lake w Kali-

fornii. Obecnie jest menadżerem sprzedaży Horeca w 

firmie Voigt. Autor licznych artykułów i felietonów na 

temat czystości dla czasopism branżowych. Absolwent 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Wyższej Szkoły 

Ekonomii i Administracji w Bytomiu na Wydziale Nauk 

Społecznych.
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Mistrz Branży: Od czego zaczęła się Pana przygoda z piekar-
stwem?
Piotr Koperski: To właściwie całkowity przypadek. Z początku wcale 
o tym nie myślałem, chciałem mieć zawód typowo męski. Miałem 
zostać mechanikiem samochodowym albo elektrykiem, ale na starcie 
– ze względu na wadę wzorku– usłyszałem: nie, szukaj sobie innego 
zawodu. Po namyśle i naradzie z mamą wybrałem Zasadniczą Szkołę 
Przemysłu Spożywczego w Poznaniu i … karierę cukiernika. Potem 
skończyłem Technikum Spożywcze i w wieku 21 lat zostałem mistrzem 
cukiernictwa, a po ośmiu latach także mistrzem piekarstwa. Ale wrócę 
do początków, które wcale nie były takie łatwe. Nie od razu poczułem 
się dobrze w zawodzie cukiernika. Miałem jednak spore zdolności 
manualne – dużo rysowałem, robiłem rzeźby w drewnie, w modelinie 

Cukiernik, piekarz, podstarszy cechu, tenisista, 
narciarz, gitarzysta basowy, podróżnik, społecz-

nik, miłośnik Suchego Lasu… Każde z tych 
określeń doskonale pasuje do Piotra Koperskie-

go . Ale trzeba poznać go bliżej, by przekonać 
się, jak świetnie łączy wszystkie te pasje i jak 

wciąż szuka nowych pomysłów na przyszłość. 
To opowieść o rodzinnej firmie, poszukiwaniu 

nowych smaków i sposobów na mobilizowanie 
innych. A wszystko zaczęło się od niekorzystne-

go orzeczenia lekarskiego…

rozmawiała: Marzena Rutkowska-Kalisz

Miałem być 
mechanikiem…
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– nauczyciele i przełożeni w zakładzie szybko 
to zauważyli i nie musiałem już tylko czyścić 
blach. Zacząłem zajmować się ciastami droż-
dżowymi, półfrancuskimi, deserowymi, aż 
w końcu ukończyłem szkołę z wyróżnieniem. 

MB: Do szkoły na Warzywnej, czyli 
Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego 
w Poznaniu, ma Pan szczególny senty-
ment. Skąd ta sympatia do „Musztar-
dówy”, jak pieszczotliwie nazywają ją 
uczniowie?
PK: Jestem jej absolwentem. A poza tym 
kończyła ją moja żona Monika, syn Przemy-
sław, synowa Paulina, córka Anna i jej mąż 
Tyberiusz. A jak by tego było mało, to w tej 
szkole zaraziłem się sportową pasją. Dzięki 
mojemu nauczycielowi WF-u odkryłem koszy-
kówkę, którą trenowałem wyczynowo od 15. 
roku życia. Jak nie lubić takiej szkoły? 

MB: Kolejnym ważnym miejscem była 
chyba Cukiernia „Zodiak”?
PK: Tak, trafiłem tam po zdanej maturze 
i ukończonym z wyróżnieniem technikum. 
To był rok 1976, zakład należał do Społem, 
a mnie zaproponowano, abym objął funkcję 
zastępcy kierownika. Szefem był … Wojciech 
Kandulski. Był starszy o osiem lat, miał już 
o wiele większe doświadczenie i bardzo wiele 
mnie nauczył. To były lata bardzo intensywnej 
nauki, zbierania doświadczeń zawodowych, 
a Wojtek właściwie przejął rolę takie-
go starszego brata. Nawiasem mówiąc, 
w dawniejszej cukierni „Zodiak” na poznań-
skich Winogradach nadal wypiekam ciasta, 
ale już pod własnym szyldem. 

MB: Ciągnęło jednak Pana do zało-
żenia własnej firmy…
PK: Pamiętajmy tylko, że to były czasy 
zupełnie niesprzyjające takim inicjaty-
wom. Założenie własnej cukierni czy 
piekarni było skokiem na bardzo głębo-
ką wodę. Szukałem różnych miejsc, 
w Poznaniu i w okolicznych miastach. 
Po długich poszukiwaniach trafiłem do 
Promnic niedaleko Murowanej Gośliny. 
Był tam zakład do wydzierżawienia, ale 
były też kartki na żywność i całkowity 
brak gwarancji na przydział surowców 
do produkcji. A w dodatku byłem 
cukiernikiem, tymczasem władze gminy 
postawiły warunek – wypiek chleba! Tak 
zostałem przymuszony do piekarstwa. 
A poza tym byłem cukiernikiem, kierow-
cą, zaopatrzeniowcem i księgowym. 
Pracowałem po dwadzieścia godzin na 
dobę – ale z czasem mogłem zatrudnić 
pracowników i uczniów i … wyprowadzić 
się do nowego lokum na poznańskim 
Sołaczu. 

MB: Następnym etapem rozwo-
ju firmy jest Suchy Las. Bardzo 
mocno wpisał się Pan w historię tej 
podpoznańskiej miejscowości. 
PK: Wszystko zaczęło się w roku 1990, 
gdy na własnej już działce wybudowa-
łam dom, piekarnię i sklep. Bardzo się 
związałem z tym miejscem, nie tylko 
dlatego, że tu mieszkam i pracuję. Przez 
trzy kadencje pełniłem funkcję radnego 
gminy. Mam też swój udział w rozwoju 
działalności gospodarczej. Walczyłem 
o podatki lokalne i ulgi dla przedsiębior-
ców. Wójt miał wtedy do mnie ciągle żal 

o to, że zabiegam o sprawy przedsiębiorców. 
Teraźniejszość pokazała, że miałem rację, 
bo dziś mieszkam w jednej z najbogatszych 
gmin w Polsce. Wystarczy zresztą wyjechać 
z Poznania w kierunku Obornik, Piły, by się 
o tym przekonać.

MB: Siedziba firmy nie jest jednak 
zlokalizowana przy głównej trasie, 
a jak się okazuje, ma to swoje całkiem 
spore plusy.
PK: Od nas niedaleko jest do bardzo dużego 
osiedla domów, które są właściwie sypial-
niami Poznania. Co ciekawe, taka lokalizacja 
zorganizowała nam pracę piekarni. Rano 
ludzie wyjeżdżają stąd do pracy w mieście 
i koło 17-18.00 wracają z Poznania do okolicz-
nych miejscowości. Pierwsza fala klientów 
jest więc rano, później jest długa przerwa, 
a kolejna mobilizacja sił następuje od 16.00. 
Tak ustawiłem pracę, że mam dwie zmiany. 
Popołudniówka przygotowuje wypieki dla 
klientów wracających późnym popołudniem 
do domów – klienci mają świeże bułki, gorą-
cy chleb, podobnie jak ci, którzy rano kupują 
wyroby przygotowane przez nocną zmianę. 
Wystarczyło tylko inaczej zorganizować 
pracę, by w rezultacie nie mieć prawie zwro-
tów. Wystarczyło tylko uwzględnić potrzeby 
klientów i nieco odwrócić sposób myślenia, 
ale przecież de facto ja z nich żyję…

MB: Zmiana zasad organizacji pracy to 
nie jedyny przykład działania na życze-
nie klientów. Na ich życzenie powstał 
przecież chleb sucholeski.
PK: Mamy w ofercie bardzo wiele chlebów 
smakowych, z różnymi dodatkami, ale histo-
ria tego chleba jest rzeczywiście szczególna. 

fot. Marzena rutkowska-kalisz
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Bardzo często rozmawiam z klientami w sklepie i wszystko zaczęło 
się od takich spotkań. Pytałem, co im najbardziej smakuje, czego 
poszukują, co chcieliby zmienić w najczęściej kupowanym pieczywie. 
Klienci ciągle poszukiwali czegoś specjalnego. Chcieli przede wszyst-
kim naturalnego pieczywa, bez chemii i ulepszaczy. Wszedłem więc do 
piekarni i zacząłem szukać receptury, mieszałem różne mąki, dodatki, 
eksperymentowałem z kwasami. Co upiekłem, poddawałem ocenie 
zaprzyjaźnionych klientów. Ciągle jednak mieli jakieś uwagi… Już się 
wydawało, że to właśnie o ten smak chodzi, gdy podpowiadali, że tego 
czy tego im jednak brakuje. Trwało to kilka miesięcy, zanim – mogę 
powiedzieć wspólnie – uzgodniliśmy ten najwłaściwszy smak. I tak 
z tych wszystkich opinii i poszukiwań smaków zrodził się wspomniany chleb. 

W jego skład wchodzi mąka żytnia, mąka chlebowa, grahamka 
i kwas. Chleb zachowuje długo świeżość. Kiedy receptura była gotowa, 
powstał problem, jak go nazwać. Są różne chleby dziadka, babuni, staro-
polskie, wiejskie, ale pomyślałem – skoro piekę go w Suchym Lesie, to 
dlaczego nie nazwać by go od nazwy miejscowości. A skoro już była 
nazwa, to wpadłem na kolejny pomysł umieszczenia na etykiecie herbu 
Suchego Lasu. Okazało się, że wcale to nie było takie proste, bo nie 
dość, że trzeba było uzyskać pozwolenie władz gminy, to jeszcze projekt 
musiała ocenić komisja heraldyczna i zezwolić na umieszczenie herbu 
na opakowaniu chleba. Wszystko musiało nabrać mocy urzędowej. Ale 
za to dzisiaj w czasie oficjalnych uroczystości, wizyt czy wyjazdów gości 
częstuje się solą i … chlebem sucholeskim. 

MB: Jesteście Państwo firmą rodzinną. Widać to zresztą nie 
tylko na wspólnych zdjęciach. 
PK: Jak najbardziej – ja jestem głównym technologiem, wyznaczam 
kierunki rozwoju i na co dzień dbam o standardy produkcji, a żona Moni-
ka zajmuje się pracami administracyjnymi. Syn wraz z synową wspomaga 
nas we wszystkich działaniach. To nie jest częste zjawisko w polskim 
piekarstwie. Jak już wspominałem, kończyliśmy tę samą szkołę, tam się 
poznaliśmy, firma ma więc też bardzo romantyczny wątek w swojej histo-
rii. Teraz pracuję z dziećmi i mam okazję cieszyć się ich sukcesami. Syn 
Przemysław ma wiele światowych sukcesów na koncie, a ja jako trener 
kadry polskiego piekarstwa z dumą patrzę na jego tytuł wicemistrza świa-
ta i udane starty w wielkich prestiżowych imprezach. W tej chwili jeste-
śmy po starcie w Paryżu w Pucharze Świata w Piekarstwie. Wprawdzie 
nasza drużyna znalazła się tuż za podium, czyli na najgorszym miejscu, 
ale i tak jesteśmy w ścisłej światowej czołówce. Przed nami bardzo ważny 
start na wrześniowych Międzynarodowych Targach IBA i obrona tytułu 
Wicemistrza Świata. Podobno występujemy tam w roli faworytów. 

MB: Będziemy trzymać kciuki. Okazuje się, że wspólnie Państwo 
nie tylko pracują, ale też wypoczywają – podróże to Państwa 
pasja?
PK: Podróże i sport to znakomity sposób na odreagowanie. To spraw-

Pytałem, co im najbardziej smakuje, czego poszu-
kują, co chcieliby zmienić w najczęściej kupowa-
nym pieczywie. Klienci ciągle poszukiwali czegoś 
specjalnego.

dzony patent. Udało nam się zawędrować w różne zakątki 
świata. Przy okazji szukam inspiracji, różnych smaków. 
Jestem z tego znany, że zawsze muszę zajrzeć do miejsco-
wej piekarni, porozmawiać, zobaczyć, co i jak wypiekają, 
posmakować, sfotografować. Przyznam się, że niektóre 
pomysły kulinarne udaje mi się przemycić do naszej firmy. 
Po ostatniej wizycie w USA byłem zafascynowany ilością 
placków opartych na mące kukurydzianej, ale nie sądzę, 
żeby mogły się stać u nas przebojem handlowym. To specy-
ficzne produkty i smaki.

MB: A sport?
PK: Gram w tenisa, pływam, lubię rower, jazdę na 
nartach, piłkę nożną i bowling. Mogę się pochwalić, że 
w Mistrzostwach Polski Cukierników i Piekarzy w tej ostat-
niej dyscyplinie zawsze stoję „na pudle”.

MB: Sportem stara się Pan także zarazić młodych 
ludzi…
PK: Sponsoruję dwa kluby TPS Winogrady – to drużyna 
piłkarska Technikum Przemysłu Spożywczego i piłkarzy 
Sucharów Suchy Las. To na co dzień, ale do swoich osiąg-
nięć mogę też zaliczyć wybudowanie hali widowiskowo-
sportowej, która powstała w Suchym Lesie m.in. z mojej 
inicjatywy. Grałem w koszykówkę kilkanaście lat i wiem 
z własnego doświadczenia, ile sport może dać, jak kształtu-
je charakter, jak uczy pracy w zespole. Ważny jest nie tylko 
komputer, ale przede wszystkim sprawność, zdrowie i ruch. 

MB: Prawdę powiedziawszy, powinniśmy wszy-
scy o tym pamiętać, zwłaszcza po zjedzeniu 
„entego” pączka czy Rogala Świętomarcińskiego. 
Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmowa Mistrza Branży
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Najnowsze wpisy 
zamieszczane 

przez Hurtownie 
partnerskie

„Ogłoszenia 
drobne” z 

możliwością 
bezpłatnej 
publikacji 

dla piekarzy, 
cukierników i 

lodziarzy oraz firm 
współpracujących 

(dam pracę, 
sprzedam, 

poszukuję itd.)

Poradnik „Mistrz 
Branży” w formie 

pdf, wysyłamy 
na życzenie 

zainteresowanych 
użytkowników

"Rotator" - tutaj 
można promować 
informacje 
merytoryczne 
(receptury, 
relacje, ertykuły, 
aktualności, 
porady prawne i 
finansowe)

Najnowsze wpisy 
widoczne są na 
stronie głównej

"Prezentacja 
produktów" 
czyli sześć 
slotów, które 
naprzemiennie 
wyświetlają 
zaplanowane 
na dany dzień 
promocje z 
"Katalogu 
produktów i 
usług"

reklama
300x250

reklama 750x100



Agnieszka Sulewska: projekt 
Doskonalenie „Chlebem 
Powszednim” Nauczyciela 

Zawodu realizowany jest od stycznia 
bieżącego roku, ale kiedy powstał 
pomysł?
Mirosław Łęczycki: Ciężko powiedzieć. 
Pomysł rodził się przez wiele miesięcy. Aż 
wreszcie zebrałem w sobie tyle odwagi, 
by zacząć działać. Jako właściciel sieci 
piekarń wiem, jak ważni są wykwalifiko-
wani pracownicy. To oni tworzą potencjał 
firmy. Co roku przychodzą do mnie ucznio-
wie szkół gastronomicznych – przyszli 
mistrzowie piekarnictwa i cukiernictwa. 
Widzę, jak się starają, jak chłoną wiedzę. 
Niestety są nieodpowiednio przygotowa-
ni. A gdzie leży przyczyna? W szkołach. 
Właśnie dlatego zaproponowałem Panu 
Krzysztofowi, byśmy wspólnie zaczęli 
działać. 

Krzysztof Szulborski: Rzeczywiście taka 
jest prawda. Szkoły nie do końca odpo-
wiednio przygotowują uczniów. Dopiero 

na stażach czy praktykach uczniowie 
poznają, jak działają nowoczesne przed-
siębiorstwa. Ze swego doświadczenia 
wiem, że takie programy doskonalenia 
zawodowego są bardzo potrzebne, bo 
nauczyciele to doskonali teoretycy, ale 
z ich wiedzą praktyczną bywa znacznie 
gorzej. 

AS: Jak przebiega współpraca?
MŁ: Bardzo dobrze. Nasz Partner jest 
utytułowanym mistrzem sztuki kulinarnej. 
Największym sukcesem jest Mistrzostwo 
Świata BBQ 2006 we Wrocławiu, Mistrzo-
stwo Republiki Czeskiej w Gulaszu, Brązo-
wy Medal na Olimpiadzie Kulinarnej Erfurt 
2008. Każdy z nas ma doświadczenie 
związane w branżą piekarsko-cukierni-
czą, tylko, że trochę z innej strony. Po 
prostu dopełniamy się. Ja bardzo dobrze 
znam branżę od strony przedsiębiorcy. 
Jak już wcześniej powiedziałem – szkolę 
wielu uczniów. Widzę, czego brakuje, 
w którą stronę należy pójść, by poprawić 
stan polskiego piekarnictwa i cukierni-

ctwa. Z kolei Pan Szulborski ma bogate 
doświadczenie w prowadzeniu różnych 
praktyk, staży. Prowadzi wiele konkursów 
kulinarnych. Po prostu mistrz w każdym 
calu.

KSz: Miło słyszeć takie pochwały. Sądzę, 
że wspólnie wiele zdziałamy i w końcu 
zmieni się sposób nauczania w szko-
łach gastronomicznych. Musimy zadbać 
o przyszłych cukierników, kucharzy, 
piekarzy. Projekt jest tak skonstruowany, 
aby wszyscy chętni rozwinęli swoje umie-
jętności. Zobaczyli i spróbowali pracy 
w rzeczywistych warunkach. Wzbogacili 
swój warsztat pracy w sposób meryto-
ryczny i praktyczny.

AS: Jaki jest główny cel projektu? 
Co Panowie chcą dzięki niemu osiąg-
nąć?

Potrzeba matką wynalazków i… 
genialnych pomysłów. Takich 
jak ten, na który wpadł Miro-
sław Łęczycki, właściciel sieci 
piekarni na Warmii i Mazurach, 
a który realizuje wspólnie z 
Krzysztofem Szulborskim, 
prezesem Stowarzyszenia 
Kucharzy Polskich. Mowa o 
projekcie Doskonalenie „Chle-
bem Powszednim” Nauczyciela 
Zawodu. 

10 dni bezpłatnych, 
praktyk dla nauczycieli

rozmawiała Agnieszka Sulewska

Projekt Doskonalenie „Chlebem 
Powszechnym” Nauczycieli Zawodu jest 
wypracowanym wspólnie z przedsię-
biorcami i szkołami nowym podejściem 
do nauczania praktycznego. Podczas 
Projektu uczestniczki i uczestnicy, pod 
czujnym okiem ekspertów, wzbogacą 
swój warsztat pracy, aby ich uczniowie 
zdobyli odpowiednie przygotowanie do 
podjęcia pierwszej pracy i osiągania 
tytułów mistrza sztuki kulinarnej i 
piekarsko-cukierniczej. 

Projekt obejmuje 2 spotkania diag-
nozujące organizowane w Pomorskiej 
Akademii Kulinarnej i 10-dniowe praktyki 
w przedsiębiorstwie piekarsko-cukierni-
czym Mirosława Łęczyckiego. 

Krzysztof szulborsKi

Człowiek - Najlepsza Inwestycja
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KSz: Głównym celem jest wypracowanie wspólnie z przedsię-
biorcami i szkołami nowego podejścia do nauczania praktycz-
nego. Podczas projektu uczestniczki i uczestnicy z całej Polski, 
pod czujnym okiem ekspertów, wzbogacą swój warsztat pracy. 
Wszystko po to, aby ich uczniowie zdobyli odpowiednie przygo-
towanie do podjęcia pierwszej pracy i osiągania tytułów mistrza 
sztuki kulinarnej, piekarnictwa i cukiernictwa.

AS: Czym ten projekt różni się od innych? 
KSz: Projekt Doskonalenie „Chlebem Powszednim” Nauczyciela 
Zawodu to wyjątkowa szansa, by całkowicie bezpłatnie nabyć 
profesjonalne umiejętności związane z praktycznym i teore-
tycznym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa piekarsko-cukier-
niczego. Unikalnym rozwiązaniem jest dostosowanie praktyk 
do osobistego profilu zawodowego uczestniczki i uczestnika. 
I przede wszystkim mistrzowie, którzy będą prowadzić zajęcia 
i opracowywać ten program doskonalenia. Sądzę, że nie możemy 
mówić o konkurencji. Przecież każdemu z realizatorów podob-
nych działań zależy na tym samym. Chcemy mieć cukierników 
i piekarzy najwyższej klasy.

MŁ: Ważne też jest, że udział w projekcie, dzięki współfinanso-
waniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, jest całkowicie bezpłatny. Zapewnione 
jest całodniowe wyżywienie, noclegi, materiały piśmiennicze, 
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i profesjo-
nalny strój kucharski z logotypami tego prestiżowego projektu. 
Zwracane są wszelkie koszty dojazdów. Zadbamy nie tylko 
o sferę naukową, ale także odkryjemy uroki Warmii i Mazur, 
gdzie będą odbywały się 10-dniowe praktyki. A podczas 2-
dniowych diagnoz zaprosimy Państwa nad nasze piękne morze. 
Także proponujemy kompleksowy pakiet – mistrzów, którzy 
podzielą się tajnikami sztuki kulinarnej, w najpiękniejszym miej-
scu Polski.

AS: Jak długo będzie trwał projekt?
MŁ: Do końca 2014 r. w założeniach projektu mamy zapisanych 260 
uczestniczek i uczestników, ale teraz trochę żałujemy, że nie zapi-
saliśmy większej liczby. Działamy trzy miesiące, a chętnych osób 
jest mnóstwo. Bardzo dziękujemy za wielkie zainteresowanie. 

KSz: Zapraszamy na stronę projektu www.doskonaleniechlebem.pl. 
Tam zawsze znajdują się najnowsze informacje na temat naszych 
działań. Oczywiście zapraszamy do wzięcia udziału.

Mirosław łęczycki z żoną



Systemy chłodnicze
to nie tylko moda

Małgorzata Majdan: Co takie-
go się zmieniło, że od kilku lat 
konsekwentnie spada spożycie 

pieczywa?
Hermann Späth: Faktycznie, obecnie mamy 

zupełnie nową sytuację. Wcześniej chleb miał 

sycić głodnego, dzisiaj chleb ma sytego uczy-

nić głodnym. Oznacza to, że chleb nie jest już 

zwykłym środkiem spożywczym, ale „ucztą 

dla podniebienia”, towarem delikatesowym. 

Spożycie kawałka chleba najwyższej jakości 

powinno być czystą rozkoszą i wzniecać zapał 

do sięgania po więcej. Jest to najważniejsza 

i najbardziej istotna zmiana w piekarnictwie 

starej i nowej generacji.

MM: Skąd wzięła się potrzeba wprowa-
dzania technik chłodniczych w piekar-
nictwie?
HS: Przede wszystkim ze względu na braki 

kadrowe. Proszę zauważyć, 30 lat temu 

piekarnie w całej Europie potrzebowały licznej 

siły fachowej. Klimat zakładu tworzyły stoły 

piekarnicze i praca ręczna. Z biegiem lat ta 

siła znacznie się zmniejszyła, dlatego zakłady 

musiały szukać nowych rozwiązań. Pierwszym 

i jakże przełomowym etapem rozwiązania 

tego problemu było wprowadzenie w ciągłym 

(jak dotąd) procesie pieczenia – przerwania 

garowania, które dało możliwość oddzielenia 

produkcji od wypieku. Wcześniej procesy 

te były ściśle ze sobą związane: gotowa 

gara ciasta zmuszała do natychmiastowego 

pieczenia. Dzięki tej metodzie łatwiej było 

pozyskać pracowników do pracy w trybie 

dziennym. Tym samym rozwiązano pierwszy 

z problemów, jakim był brak kadry.

MM: Rozumiem, że to był dopiero 
początek drogi….
HS: Pierwszy, choć tak rewolucyjny 

etap, jakim było wstrzymanie garo-

Systemy chłodnicze to już nie moda, tylko konieczność, która pozwoli podnieść konkurencyjność piekarni 
na rynku. Zanim jednak ta technologia osiągnęła swoje optimum, przeszła długą drogę doskonalenia. 
Dlaczego warto inwestować w techniki chłodnicze, opowiada Hermann Späth, człowiek, który rozwijał te 
systemy w niemieckiej firmie MIWE i wdrażał je w całej Europie.

wania, a następnie przejście z temp. 

-18˚C do +28˚C w ciągu 6 godzin nie dawało 

wspomnianego „wyrafinowanego” efektu 

smakowego. Dopiero 10 lat później rozpo-

znano kolejny etap, jakim jest wydłużenie 

procesu fermentacji (temp. -6˚C do +5˚C). 

Na tym przykładzie dokładnie widać, jak 

żmudnym był proces optymalizacji warunków 

chłodniczych. Potrzebny był czas, by móc 

rozpoznać różnice, jak zmieniał się surowiec, 

jakie efekty końcowe przeważały. Należało 

ponownie zmienić parametry prowadzenia 

ciasta i dobrać odpowiedni czas. Okazało 

się, że najbardziej optymalnym przedziałem 

temperaturowym dla powstania aromatu 

i smaku są niskie temperatury dodatnie. 

Podobnie rzecz ma się ze sportem wyczyno-

wym. Tylko wytrwałość, regularny trening, 

obserwacja i rozwój stwarzają możliwości 

osiągania mistrzowskiej klasy. Ważnym jest, 

aby nie przekroczyć granicy ideału i nie znisz-

czyć efektów pracy. 

MM: Jak zatem wyglądały poszukiwania 
ideału?
HS: Kolejne zmiany wiązały się ściśle z jakoś-

cią pieczywa. Ciasto, które uprzednio było 

poddane schładzaniu, nabierało zupełnie 

innego smaku i aromatu, oczywiście dużo 

lepszego! Dzięki chłodnictwu odkryto, że 

chleb może mieć aż 250 różnych aromatów. 

Warunkiem ich rozwoju jest wydłużony etap 

fermentacji, a procesem powstawania sam 

wypiek. I jeszcze coś, o czym piekarze często 

zapominają, a mianowicie czas, jaki należy 

zagwarantować ciastu poddanemu fermenta-

cji. Do każdego procesu należy podejść indy-

widualnie i ustawić stosowną krzywą tempe-

raturowo-wilgotnościową. A jest to możliwe 

jedynie w urządzeniach chłodniczych z opcją 

sterowania poszczególnymi procesami. Tym 

sposobem jesteśmy w stanie wygenerować 

rozmawiała Małgorzata Majdan, GETH

pożądany poziom aromatu i elastyczność 

skórki na danym etapie produkcji.

MM: Jak wyglądały początki wprowa-
dzania technologii chłodniczych na 
rynek niemiecki? Co stanowiło najwięk-
szy problem, żeby przekonać rzemieśl-
ników?
HS: To był bardzo trudny proces. Człowiek 

z natury niechętnie przekonuje się do 

nowości technologicznych. Należy dodać, że 

w zupełności miał zmienić się też produkt, 

a przecież klienci przyzwyczajeni do produktu 

szukają tego, „co zawsze kupowali”. Niezado-

wolenie trwało jednak na ogół do momentu 

skosztowania. Zatem producent miał obawy 

nie tylko przed nowymi technologiami, ale 

także przed utratą w gruncie rzeczy zadowo-

lonych klientów. W przypadku wprowadzania 

systemów chłodniczych było to ekstremalnie 

trudne, gdyż zakłady pracowały na ogół 

w oparciu o technologie wypracowywane 

latami, nierzadko przez pokolenia, i uznawa-

ne były za udane, przynosząc niejednokrotnie 

sukces. Potrzebne było zatem uświadamianie. 

Jeszcze przed 20 laty trudno było dotrzeć do 

świadomości piekarza, że temperatura ciasta 

i proces miesienia przy wykorzystaniu techno-

logii chłodniczych powinny być inne. 

MM: Jak w obliczu tych przeobrażeń 
zachowywał się konsument?
HS: Odkąd ludzie stali się „obywatelami 

świata”, zaczęli podróżować, poznali smak 

pieczywa z innych krajów, wymagania konsu-

menckie wzrosły. Piekarnie przyjęły, że klient 

w poszukiwaniu niezapomnianego smaku 

powinien sięgać po produkty, których nawet 

delikatne różnice smakowe warte są wyższej 

ceny. Efektem tego było ciągłe podnoszenie 

jakości, m.in. poprzez inwestycje w chłodni-

ctwo. 
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MM: Jak dzisiaj pozyskać klienta, kiedy tajniki odkrywania 
aromatu i jakości są wiedzą ogólnie dostępną, stosowaną 
przez wielu piekarzy?
HS: Dzisiaj w dobie coraz częściej uzyskiwanej jakości premium 

ważną rolę odgrywają detale. W wyborze piekarni konsument kieruje 

się na ogół podświadomością, automatycznie wybiera ten, a nie inny 

sklep, chociaż w wielu dostanie podobną jakość w podobnej cenie. Na 

pewno niezbędna jest szeroka wiedza o potencjalnych konsumentach 

i ich priorytetach. Jest to związane oczywiście z dużym nakładem 

pracy i przemyślaną filozofią zakładu. Przyjemność jedzenia, która 

przeradza się w „uzależnienie”, jest oczywiście celem. Przykładem 

jest kajzerka. Przy powstawaniu kajzerki zwraca się uwagę na skór-

kę. Skórka powstała w procesie spowolnienia fermentacji jest dużo 

bardziej delikatna, chrupiąca jak chipsy. I właśnie o ten efekt –  odgłos 

chrupania skórki – chodzi najbardziej, tak by odczuwać wewnętrzną 

potrzebę sięgania po więcej. Jako technolog mogę stwierdzić, że 

jedyną drogą do uzyskania takich walorów jest chłodnictwo, etap 

wydłużenia fermentacji. Nie wspomniałem jeszcze o jednej ważnej 

rzeczy – chłodnictwo to nie tylko gwarantowana jakość, ale i świeżość, 

poprzez dostępność do półproduktu 24 h na dobę. Ważnym w walce 

o przetrwanie jest podążanie za rynkiem, obserwacja i inwestycje 

w zakładach (Tutaj polecam szkolenia technologiczne oraz ścisłą 

współpracę z producentami urządzeń, które znając potrzeby zakładu, 

elastycznie dopasowują i wskazują, jak wykorzystać potencjał parku 

maszynowego). 

MM: Jak inwestować?
HS: Dzisiejsze inwestycje w Niemczech różnią się znacznie od tych 

sprzed 15 lat. Wcześniej inwestowano, by zwiększyć produkcję, dzisiaj 

inwestuje się, by podnieść jakość. Teraz kupując piec, piekarz nie 

patrzy na to, czy zwiększy dzięki niemu produkcję, ale na aspekty 

techniczne, które przyczynią się do uzyskania lepszej jakości. Ostatnio 

przyglądałem się zmianom w pewnej piekarni, w której właściciel 

niespodziewanie wymienił wszystkie 16 relatywnie nowych, bo zale-

dwie 2-letnich pieców innego producenta, na piece MIWE roll in e+, 

tylko dlatego że te drugie poprawiły lepszą jakość skórki pieczywa. 

Sprawiły, że produkt osiągnął lepsze walory smakowe. Podobnie 

rzecz ma się z chłodnictwem. Systemy chłodnicze nie są wdrażane ze 

względu na modę, lecz po to, aby podnieść naszą konkurencyjność 

na rynku. Zmiany ideału jakości pieczywa wymusiły w firmie MIWE 

stworzenie nowego sterowania, które potrafi indywidualnie zarządzać 

procesami chłodniczymi. Sterowanie, o którym mówię, może odwzo-

rować wszystkie krzywe (temperaturowe i wilgotnościowe), jakie są 

wymagane. Jest ono zatem przygotowane do własnego, nieskompliko-

wanego programowania. 

MM: Jak ocenia Pan rynek piekarski w Polsce pod kątem wiedzy 
o chłodnictwie i inwestycji pod tym kątem? 
HS: Polskie zakłady piekarnicze są na podobnym etapie rozwoju jak 

wiele zakładów w Niemczech. Dzięki długoletniej współpracy firm MIWE 

– GETH technologie chłodnicze są już znane i stopniowo wdrażane tutaj. 

Byłem w wielu polskich piekarniach, które już dopracowują technologie 

w oparciu o systemy chłodnicze. Najważniejsze jest to, że polscy pieka-

rze posiadają wiedzę i przeświadczenie, że opracowane w Niemczech 

w ciągu ostatnich 20 lat struktury są niezbędne. Na szczęście nasza 

wiedza jest podparta konkretnymi wynikami, należy jednak zwrócić 

uwagę, że na jej wprowadzenie nie ma zbyt dużo czasu jak kiedyś, 

kiedy wdrażanie technologii potrafiło zająć nawet 5 lat. Dzisiaj należy 

działać zdecydowanie szybciej, aby nie utracić kontroli nad rynkiem.

MM: Jaka jest przyszłość małych rzemieślniczych piekarni 
w Polsce wobec prężnie rozwijających się piekarni przemysło-
wych?
HS: W gruncie rzeczy nie „duży zjada małego, ale szybszy wolnego”, 

zatem wielkość zakładu nie jest decydująca, ale jego filozofia. Podobne 

pytanie często stawiano również u nas w Niemczech. Z pewnością wsku-

tek restrukturyzacji znikną niektóre zakłady, natomiast wiele rzemieślni-

czych piekarni w tym trudnym czasie w Niemczech obrało tzw. politykę 

niszową. Tylko ten przetrwa, kto wypromuje swoją markę w połączeniu 

z wysoką jakością. Nie tak dawno w Szwajcarii, w jednej z piekarni, 

w której wdrażałem technologie chłodnicze, pojąłem kluczowe przesła-

nie dla tej branży. Na pytanie, jak może zaistnieć i jednocześnie prze-

trwać mały zakład (zatrudniający 30 osób) obok ogromnego giganta? 

Właściciel wspomnianej szwajcarskiej piekarni niedbale odparł: „nie 

jestem jakościowo lepszy od mojego wielkiego brata, ale jestem bliżej 

klienta aniżeli mój konkurent. Mnie ludzie znają, kiedy piekę, wypiekana 

jest jakość i świeżość – a nie bezosobowa ilość 10 godzin wcześniej”. 

Ten drobny przedsiębiorca robi to, czego chce klient, a nie to, co jest 

wygodne dla linii produkcyjnej. Nie wierzono, że tego rodzaju nisza może 

okazać się bardziej skuteczna. Dzisiaj łatwo i szybko kupuje się w Inter-

necie, wszystko jest ładne i korzystne cenowo, ale kiedy szukamy czegoś 

specjalnego, potrzebujemy porady specjalisty. Okazuje się, że osobowość 

jest dużo ważniejsza. Dowodem tego jest fakt, że znów w Niemczech 

powstają małe zakłady, a istniejące inwestują w chłodnictwo, w nowe 

techniki piecowe. Wracamy z sentymentem do czasów, kiedy idąc przez 

miasto, można było opowiadać – chleb kupowałem w tym zakładzie, 

ciasto – w tym, a pączki jeszcze gdzie indziej. I tu odsłania się kolejna 

prawda – można egzystować na rynku, ale pod warunkiem że robi się 

coś wyjątkowego. I tu wracamy do pytania, jak uzyskać jakość będącą 

rozkoszą dla podniebienia? Nie ma innej drogi aniżeli przez chłodnictwo. 

Potwierdzeniem tego jest fakt, że największą powierzchnię zakładu 

dzisiaj zajmują nie piece, ale urządzenia chłodnicze, dzięki którym 

produkty nabierają smaku i aromatu, dodatkowo produkowane są 

bardziej racjonalnie, korzystniej cenowo, gdzie jakość powstaje 24 h na 

dobę, a nadzorowana jest przez „inteligentne” sterowanie.

MM: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Hermann Späth, niemiecki technolog o międzynarodowej renomie i doświad-
czeniu, piekarz i cukiernik. Od 15 lat pracuje dla niemieckiej firmy MIWE. Pracę 
zawodową rozpoczynał jako wykładowca w szkole zawodu. Autor książki z 
recepturami i współautor wielu publikacji.  
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Firmy, które chcą dołączyć do 
liderów, powinny trzymać rękę 
na pulsie – już przed terminem 

zgłoszeń ponad połowa powierzchni ekspo-
zycyjnej została zarezerwowana, swoją 
obecność potwierdziło już 70% firm, które 
uczestniczyły w targach Polagra-Tech w 2010 
r. Targi Polagra-Tech są chętnie odwiedzane 
przez technologów, właścicieli, menadże-
rów linii produkcyjnych, kadrę zarządzającą 
piekarni, cukierni, dyrektorów zakupów 
w sieciach handlowych. Dlatego poznań-
ska impreza stanowi doskonałą okazję do 
prezentowania możliwości produkcyjnych 
maszyn i całych linii technologicznych, 
minipiekarni, rozwiązań informatycznych, 
systemów logistycznych i pakujących oraz 
dodatków i komponentów piekarniczych, 
cukierniczych, lodziarskich. 

W tym roku pawilony ekspozycyjne 5 
i 9, w których zlokalizowana będzie branża 
piekarska, cukiernicza i lodziarska, połą-
czone zostaną nowoczesnym łącznikiem. 
Ekskluzywna konstrukcja na stałe wpisze 
się w architekturę terenów targowych 
w Poznaniu.

Więcej niż spotkania 
biznesowe
Ekspozycję tradycyjnie uzupełni program 
wydarzeń towarzyszących: pokazy, konfe-
rencje i szkolenia w zakresie zastosowania 
komponentów piekarskich, cukierniczych 
i lodziarskich, przygotowania deserów, 
skutecznych działań marketingowych 
i promocyjnych w branży piekarskiej 
i cukierniczej. Wyrafinowane receptury 

i kompozycje smakowe, a także orygi-
nalne dekoracje wyrobów cukierniczych 
prezentowane będą podczas pokazów 
odbywających się na przestrzeni Forum 
Rzemieślników Piekarstwa i Cukiernictwa, 
przygotowanym we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Rzemieślników Piekarstwa 
RP oraz Stowarzyszeniem Cukierników, 
Karmelarzy i Lodziarzy RP. 

Zachęcające statystyki
Tegorocznej edycji dobrze wróżą statystyki 
Salonu Przemysłu Piekarskiego i Cukier-
niczego w ramach targów Polagra-Tech 
2010, kiedy ekspozycję wystawców 
odwiedziło 45 000 profesjonalnych zwie-
dzających z 50 krajów. Rekomendacją dla 
niezdecydowanych niech będzie również 
systematycznie wzrastająca liczba wystaw-
ców – w roku 2010 w Salonie uczestniczyło 
150 firm, a ekspozycja zajęła rekordową 
powierzchnię 18 tys. m2.

Prestiż w nowej odsłonie
W roku 2012 zadebiutuje nowa formuła 
konkursu o prestiżowy Złoty Medal MTP. 
Liczne zmiany wiążą się nie tylko z odświe-
żonym wizerunkiem medalu, a przede 
wszystkim z całym pakietem unikatowych 
korzyści, na które mogą liczyć laureaci 
konkursu. Podstawową zmianą jest znacz-
nie wcześniejszy termin wyłaniania laurea-
tów. Lista produktów nagrodzonych Złotym 
Medalem znana będzie już na kilka tygodni 
przed rozpoczęciem targów. Gwarantem 
jakości nagrodzonych produktów będzie 
renomowane jury złożone z ekspertów 
branżowych. Laureat Złotego Medalu otrzy-

ma Pakiet medalisty – komplet materiałów 
promocyjnych do wykorzystania w kampa-
niach promocyjnych firmy. Produkty 
nagrodzone Złotym Medalem prezentowa-
ne będą na ekskluzywnym stoisku zlokali-
zowanym w centrum ekspozycji targowej 
– tzw. Strefie Mistrzów. Nowością będzie 
także konkurs przeprowadzany równolegle 
w Internecie i w Strefie Mistrzów wśród 
zwiedzających targi. Profesjonaliści będą 
mogli oddawać głosy na najlepszy ich 
zdaniem produkt spośród laureatów Złote-
go Medalu, a wybrany przez nich produkt 
otrzyma prestiżowe wyróżnienie Złoty 
Medal – Wybór Konsumentów. 

Najcenniejsze trofea MTP – Złote Medale, 
które po raz pierwszy będą miały nową 
formę prestiżowej statuetki – zostaną 
wręczone już pierwszego dnia targów, 
podczas uroczystej Gali Nagród. Wówczas 
przyznane zostaną również statuetki Acan-
thus Aureus za stoiska targowe najlepiej 
sprzyjające realizacji strategii marketingo-
wej firm.

Więcej na: 
www.polagra-tech.pl 

Za kilka miesięcy ruszy najważniejsza w Polsce impreza dla branży piekarskiej, cukierniczej i lodziarskiej 
– Polagra-Tech. Co nas czeka 7-11 października w Poznaniu?
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Zastosowanie paliw alternatywnych w 
piecach do tego nieprzystosowanych 
daje zupełnie odmienny efekt do 

założonego. Nagrzewanie rur Perkinsa odby-
wa się punktowo, paliwo, nie emitując ciepła 
poza obręb płomienia, nie dogrzewa stopy i 
komory paleniskowej pieca, a „jaskółka” pozo-
staje poniżej temperatury wypiekowej. Punk-
towe grzanie palnikiem olejowym doprowadza 
niejednokrotnie do uszkodzenia końcówek rur 
Perkinsa, czyli powstaje pewne zagrożenie 
wybuchem w komorze spalania. Wilgotne 
spaliny wnikają w spoiny wymurówki wewnątrz 
pieca, powodując powolną erozję materiału i 
przenikanie spalin do komór wypiekowych. W 
tej sytuacji jedynym rozwiązaniem było opra-
cowanie nowego palnika na paliwo stałe dla 
ceramicznych pieców piekarskich. 

Palnik nowej generacji
Od 2001 r. do 2011 r. stosowaliśmy palnik 
retortowy przystosowany tylko do ekogroszku  
o granulacji 5-30 mm, jednakże wzrost cen 
tego paliwa i ograniczona dostępność zmusi-
ła nas do zweryfikowania zasady działania 
palnika retortowego. Pierwsze prace nad 
nową konstrukcją zaczęliśmy trzy lata temu, 
a wdrożenie do eksploatacji nastąpiło pół roku 
temu i trwa do chwili obecnej. Palnik nowej 
generacji zyskał uproszczony sterownik, który 
dość  łatwo można obsługiwać, a w razie awarii 
piekarz sam jest w stanie usunąć usterkę 
(przekaźnik). Palnik w komorze spalania został 
maksymalnie przybliżony do rur Perkinsa, przez 

co wzrosła jego efektywność spalania. Przej-
ście z ekogroszku na groszek lub miał (suchy 
z dodatkiem groszku) to obniżenie kosztów o 
200-300 zł na tonie, a przy średnim zużyciu ok. 
4 t dla RRK 26 daje ponad 1 tysiąc zł miesięcz-
nie. 

Ogień w palniku utrzymywany jest w cyklu 
ciągłym, dzięki temu piec nie ulega naprę-
żeniom, łatwo uzyskuje i kumuluje ciepło, 
a paliwo uzupełniane jest raz na dobę przed 
podjęciem produkcji. Pierwszy rok eksploatacji 
nowego palnika pokrywa koszty jego zakupu i 
montażu, następne lata palnik pracuje na obni-
żenie kosztów eksploatacji pieca.

Zmodernizowane piekarnie potwierdziły, że po 
zastosowaniu systemu automatycznego nawę-
glania skończyły się problemy z sadzą, wzrosła 
jakość wypiekanego pieczywa, a tym samym 
wzrosła liczba konsumentów i zyskowność 
produkcji. 

Realne oszczędności
Dla pieców opalanych na ruszcie węglem sortu 
orzech oszczędność sięga rzędu 20%, a dla 
oleju opałowego i gazu 60%. Palnik nowej 
generacji bez problemu potrafi spalać węgiel, 
groszek brunatny, jak i groszek „rosyjski” 
dostępny na niektórych składach opałowych, 
który cenowo konkuruje z naszym krajowym. 
W każdym przypadku zalecane jest stosowanie 
paliwa nisko spiekalnego dla palników pracują-
cych w trybie automatycznym. Z powodzeniem 
palnik został wprowadzony także do pieca 

„blaszaka”, gdzie obecnie przecho-
dzi półroczne testy, a jego montaż 
pokazany jest na załączonym zdję-
ciu. Póki co Polska stoi na węglu, 
co daje gwarancję bezpieczeństwa 
energetycznego dla funkcjonowania 
zakładów piekarniczych i nie tylko.

Ryszard Talarczyk, NEO-TECH

W przypadku ceramicznych pieców RRK, przystosowanych do spalania paliw stałych, przestawienie 
się na alternatywne paliwa gazowo-płynne nie zawsze daje spodziewane efekty. Szukając realnych 
oszczędności, lepiej zmodernizować piec na tradycyjny opał, wyposażając go w nowy palnik i system 
automatycznego nawęglania.

Bezdymnie 
i ekonomicznie w Twojej piekarni

r e k l a m a

Montaż palnika z boku pieca ceramicz-
nego RRK.

Montaż w piecu blaszanym

Modernizacja pieców ceramicznych RRK na terenie całego kraju     

         EKOLOGICZNIE     OSZCZĘDNIE     BEZPIECZNIE

Ekologiczny palnik węglowy do RRK, który posiada 
certyfikat - świadectwo badania na „znak bezpieczeń-
stwa ekologicznego” nr 0191: bezdymne spalanie węgla 
groszku, stałopalny, prosty w obsłudze, obniżony koszt 
opalania pieca o około 60% w stosunku do gazu i oleju 
opałowego.

Zakład Doświadczalno-Produkcyjno-Usługowy             
„NEO-TECH” Ryszard Talarczyk
ul. Brynicy 22
40-358 Katowice-Szopienice
Tel. kom. + 48 608 707 330
mail: neotech@op.pl
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Znamy już stanowisko Związku 
Rzemiosła Polskiego w sprawie 
opłat za kontrole urzędowe 

w sektorze spożywczym. W przygoto-
waniu stanowiska udział wzięli przed-
stawiciele ZRP branży spożywczej oraz 
organizacji współpracujących z ZRP, 
spoza jego struktury: Stowarzyszenia 
Rzemieślników Piekarstwa RP, Stowa-
rzyszenia Cukierników, Karmelarzy 
i Lodziarzy RP oraz 
Stowarzyszenia Rzeź-
ników i Wędliniarzy RP. 
Stanowisko uzyskało 
poparcie Stowarzyszenia 
Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników 
Przemysłu Spożywczego. 
Brzmi to bardzo oficjal-
nie, jak przystało na dokument, który 
za pośrednictwem Europejskiej Unii 
Rzemiosła Małych i Średnich Przedsię-
biorstw (UEAPME) zostanie przekazany 
Komisji Europejskiej. 

Co zatem kryje się za propozycjami 
Brukseli i jak ustosunkowali się do nich 
polscy przedsiębiorcy? Pora na wyjaś-
nienie kontekstu, w jakim wypracowano 
to stanowisko.

Polski status quo i europej-
skie propozycje zmian
Przypomnijmy, w Polsce urzędowe  
kontrole jakości produktów spożyw-
czych regulowane są szeregiem 
przepisów krajowych. Kontrolują 
przedstawiciele Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej, Inspekcji Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożyw-
czych, Inspekcji Weterynaryjnej, 

a także Urzędu Ochrony Konsumen-
tów i Konkurencji. Każdy z inspekto-
rów  tych organów ma prawo wejść 
do firmy i ją skontrolować, nałożyć 
mandat, zalecić zmiany… . W przypad-
ku branży mięsnej czy mleczarskiej za 
takie kontrole firma płaci niezależnie, 
czy kontroler coś znajdzie, czy nie. 
W odniesieniu do pozostałych przed-
siębiorstw branży spożywczej opłaty 
występują w przypadku re-kontroli 
związanych z nieprawidłowościami 
stwierdzonymi podczas rutynowych 
kontroli. Jeśli inspektorzy GIS, GIW, 
IJHARS, UOKiK nie stwierdzą w trakcie 
rutynowej kontroli żadnych uchybień, 
przedsiębiorca nie jest obciążony 
żadnymi kosztami. 

A co promowała Komisja Europejska? 
Propozycje te związane są z realizowa-

nym z inicjatywy Komisji Europejskiej 
(KE) przeglądem Rozporządzenia 
882/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie 
kontroli urzędowych przeprowadza-
nych w celu sprawdzenia zgodności 
z prawem paszowym i żywnościowym 
oraz regułami dotyczącymi zdrowia 
zwierząt i dobrostanu zwierząt. Te 
informacje zawarte są m.in. w ogól-

nodostępnych Planach Działań Komisji 
Europejskiej, w tzw. mapach drogo-
wych (PLAN DZIAŁANIA (Mapa Drogo-
wa) - Propozycja przeglądu rozporzą-
dzenia WE nr 882/2004 w sprawie 
kontroli urzędowych w ramach 
łańcucha żywności; wersja nr 5; data 
modyfikacji czerwiec 2011). Plany te 
zakładają w największym uproszcze-
niu ujednolicenie w całej Unii systemu 
opłat za kontrole urzędowe, zapew-
nienie środków na ich przeprowadza-
nie, a tym samym zagwarantowanie 
bezpieczeństwa żywności. 

Pozornie jest to korzystne, szczególnie 
dla konsumenta, ale dla przedsiębior-
cy  już znacznie mniej – jak zwykle 
w takich skomplikowanych procesach 
legislacyjnych diabeł tkwi w szczegó-
łach… 

 Marzena Rutkowska-Kalisz

Ważą się losy opłat za kontrole urzędowe w sektorze spożywczym. Komisja Europejska ma własną 
wizję, która „podszyta jest” kolejnym ukrytym podatkiem, a UEAPME i ZRP – własną. Co przemawia 
za poszczególnymi stanowiskami? O tym więcej w poniższej analizie.

Spór: kto ma płacić
za kontrole urzędowe 

 Propozycje Komisji Europejskiej w sprawie opłat 

     za kontrole urzędowe: ujednolicenie systemu 

     w trosce o konsumenta czy kolejny ukryty podatek?

 Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego: 

    koszty kontroli powinny być pokrywane 

    ze środków publicznych 

na skróty

„Opłaty za kontrole pobierane od przedsiębiorców to de facto kolejny 
podatek. Koszty kontroli urzędowych powinny być pokrywane ze środków 
publicznych, gdyż kontrole stanowią część zadań publicznych, za które 
odpowiada państwo”.

opłata za kontrole
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Gdzie tkwi 
legislacyjny diabeł?
W te szczegóły zagłębił się właśnie 
zespół ekspertów ZRP pracujący 
w ramach projektu „Branże w dialo-
gu”. ZRP zapoznał się z propozycjami 
Komisji Europejskiej (KE) dotyczą-
cymi opłat za kontrole urzędowe 
w sektorze spożywczym dzięki 
współpracy z UEAPME oraz człon-
kami Forum Spożywczego UEAPME, 
z którym współpracują polscy 
przedstawiciele branży spożywczej. 
UEAPME zdecydowanie sprzeciwiła 
się obciążaniu przedsiębiorców kosz-
tami takich kontroli, a – jak czytamy 
w przekazanym do Brukseli oficjalnym 
stanowisku ZRP – w pełni popiera 
zastrzeżenia wobec projektu unijnych 
rozwiązań: 
„Opłaty za kontrole pobierane od 
przedsiębiorców to de facto kolejny 
podatek. Koszty kontroli urzędowych 
powinny być pokrywane ze środków 
publicznych, gdyż kontrole stanowią 
część zadań publicznych, za które 
odpowiada państwo”.

Jakich argumentów używała Komi-
sja Europejska, chcąc przekonać do 
swojego projektu? Bardzo często 
powoływano się na gwarancje 
bezpieczeństwa żywności. Ma się 
to sprowadzić do skuteczniejszego 
kontrolowania i egzekwowania prawa. 
Tylko czy od intensywniejszego 
mieszania herbata może być słod-
sza? ZRP zdecydowanie sprzeciwia 
się wydłużaniu listy obowiązkowych 
opłat i obarczeniu przedsiębiorców 
kosztami każdej kontroli. Dla mniej-
szych przedsiębiorstw, szczególnie 
tych nastawionych na proekologiczną 
produkcję, może to być zabójcze. 
Koszty kontroli, którymi ma być obcią-
żony producent w ten sposób, wpłyną 
na cenę oferowanego produktu. Małe 
firmy już i tak mają dość problemów 
w walce z konkurencją supermarke-
tów. 

A co, jeśli się okaże, że import wyro-
bów z krajów trzecich będzie bardziej 
korzystny niż kupowanie od rodzimych 
producentów? Może to niestety powodo-
wać ucieczkę do szarej strefy, gdzie tym 
bardziej będzie problem z zachowaniem 
rygorów produkcji bezpiecznej żywności. 
ZRP, podobnie jak UEAPME, rozumie, 
że  jest to przede wszystkim działanie 
na rzecz konsumentów. Nikt tego nie 
kwestionuje – ale po co generować 
niekorzystne dla obu stron rozwiązania? 
Po prostu koszty inspekcji powinny być 
pokrywane ze środków publicznych.

Komisja Europejska bardzo często 
w swoim uzasadnieniu wprowadzenia 
zmian powołuje się na trudną sytuację 
gospodarczą i kryzys światowej gospo-
darki. Dowodzi, że brakuje środków na 
kontrole publiczne. Ale czy rzeczywiście 
chodzi tylko o bezpieczeństwo konsu-
mentów?

ZRP krótko odpiera te argumenty.  MŚP 
doskonale wiedzą, co to znaczy kryzys 
ekonomiczny, bo to właśnie teraz one 
najbardziej go odczuwają. Dodatkowe 
koszty mogłyby tylko pogorszyć już i tak 
trudną sytuację. Istnieje jeszcze jedno 
niebezpieczeństwo – jeśli de facto byłaby 

to zawoalowana forma kolejnego podatku, 
to nic prostszego jak państwowym inspek-
torom nakazać wzmożone, obowiązkowe 
kontrole. Rośnie wtedy  budżet instytucji 
kontrolującej i budżet państwa…

Propozycja 
ukrytego podatku? 
Eksperci opiniowali 4 różne warianty 
rozwiązań prawnych – począwszy od 
tych, które zakładały pozostawienie stanu 
obecnego, po ten, który przewidywał 
ujednolicenie opłat w całej UE. Wystarczy 
pomyśleć o przeliczniku euro w stosunku 
do złotówki i o różnicy poziomu życia, by 
natychmiast takiej skrajności się przeciw-
stawić. 

ZRP w przyjętym stanowisku podkreśla, że 
właściwie każdy z tych zaproponowanych 
wariantów sprowadza się do wprowadze-
nia kolejnego ukrytego podatku. W Polsce 
kontrole bardzo często się dublują. Są 
formą wywierania presji na przedsię-
biorców i skutecznie dezorganizują pracę 
firmy. Czy zatem potrzebne są kolejne 
sankcje, być może nie tylko sanitarne? 
A może wystarczy popracować nad tym, 
co już mamy i znamy?

Polscy rzemieślnicy zgłosili konkretne 

Przypis, przypis, przypis, makietowy, przypis, przypis, makietowy, 
przypis, przypis, makietowy, przypis, przypis, makietowy, 
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propozycje wprowadzenia innych 
rozwiązań na rzecz realizacji główne-
go celu Komisji Europejskiej. System 
kontroli ma być prostszy i bardziej przej-
rzysty i mają się na to znaleźć pieniądze 
– twierdzą urzędnicy z  Brukseli. Sche-
mat ich myślenia jest prosty – skoro są 
afery dioksynowe, solne itp., to znaczy, 
że system kontroli jest niestateczny. 
Nieskuteczny, bo niedoinwestowany. 
A jeśli nie ma dla inspektorów pieniędzy 
z budżetu państwa, to trzeba je wyjąć 
z kieszeni przedsiębiorców. 

Polski punkt widzenia
ZRP postuluje inaczej spojrzeć na prob-
lem. Sprowadza się to do 5 newralgicz-
nych punktów: szarej strefy, przerostu 
adm in i s t r a c j i , 
k w a l i f i k a c j i 
inspektorów, samo-
kontroli przed-
siębiorców oraz 
liczby instytucji 
kontrolujących. 

W s p o m n i a n a 
szara strefa wymyka się całkowicie 
jakiejkolwiek kontroli. Może więc czas 
się za nią zabrać rzetelniej. Producenci 
żywności doskonale wiedzą, że na 
markę przyciągającą klientów pracuje 
się latami – a stracić ją można w kilka 
dni. Nikt rozsądny nie pozwoli sobie na 
niedbalstwo, bo od tego zależy byt jego 
firmy. Tymczasem organy kontrolujące 
powielają swoje działania, kontrolują 
już skontrolowanego, w dokumentach 
wykazują aktywność, a szara strefa 
pozostaje nietknięta. W omawianym 
dokumencie  postuluje się więc skon-
centrowanie się na tych zupełnie 
nietkniętych obszarach. Czytamy 
w nim m.in.: „(…) tu jest ogromne 
pole do popisu dla organów kontroli. 
Ale nie może to się dziać na koszt 
przedsiębiorców działających legalnie 
i płacących podatki oraz ponoszących 
koszty związane z badaniami przepro-
wadzanymi zgodnie z obligatoryjnymi 
i dobrowolnymi systemami zapewnienia 
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 
(…)”. Nic dodać, nic ująć.

A co z samymi kontrolującymi? Jest 
ich zbyt dużo i pracują w oparciu 
o założenia z ubiegłego wieku. 
W świetle obowiązujących przepi-
sów to przedsiębiorca odpowiada za 
produkt i musi stosować wewnętrzne 
systemy kontroli. Kontrola zewnętrza 
może być zatem tylko jedynie potwier-
dzeniem słuszności działań firmy 
i sprowadza się do skontrolowania 
skontrolowanego. A gdzie inspirująca 
rola inspektora, który mógłby pełnić 
rolę doradcy, osoby wpływającej 
na faktyczne polepszenie produkcji 
i funkcjonowania firmy. Codzienność 
pokazuje, że jest to niestety raczej 
„wróg” niż „przyjaciel”. Ale być może 
problem tkwi w kompetencjach inspek-

torów – na co zwraca uwagę ZRP. 
Może trzeba zmienić system rekrutacji 
i szkoleń ludzi, którzy trafiają do insty-
tucji kontrolujących, by później nie 
dochodziło do kuriozalnych sytuacji, 
w których to doświadczeni producenci 
podpowiadają dla świętego spokoju 
inspektorom, co powinni skontrolo-
wać.

Kontrolerzy i przedsiębiorcy mają 
w istocie ten sam cel – zapewnie-
nie produkcji bezpiecznej żywności 
i zapewnienie zadowolenia klien-
tów. Jeśli inspektor będzie doradcą, 
a producent z rozwagą przyjmie jego 
uwagi i sugestie, to i system kontroli 
będzie wydajniejszy – w dodatku bez 
kolejnych nakładów finansowych.

Kontrola jakości 
musi mieć swoją jakość 
Nikt nie neguje, że kontrole są potrzeb-
ne, ale niech będą systematyczne, 
profesjonalne, oparte na stabilnych, 
czytelnych zasadach. Powinny trak-

Nikt nie neguje, że kontrole są potrzebne, ale niech będą systematyczne, 
profesjonalne, oparte na stabilnych, czytelnych zasadach. Powinny traktować 
wszystkich równo, niezależnie od tego, czy są przeprowadzane w wielkiej firmie, 
czy w małej rodzinnej piekarni – kontrola jakości też musi mieć swoją jakość. 

tować wszystkich równo niezależnie 
od tego, czy są przeprowadzane 
w wielkiej firmie, czy w małej rodzin-
nej piekarni – kontrola jakości też 
musi mieć swoją jakość. Ta zasada 
powinna obowiązywać nie tylko 
w Polsce!

Jakie zatem wnioski płyną z opraco-
wanego stanowiska? Związek Rzemio-
sła Polskiego w pełni przychyla się 
do sprzeciwu wobec obarczania 
sektora MŚP kolejnymi kosztami. 
Są one w kontekście zwiększania 
bezpieczeństwa żywności niesku-
teczne i dodatkowo zmniejszają 
konkurencyjność. Poprawmy raczej 
to co już istnieje, a nie twórzmy 

kolejnych barier i biurokratycznych 
zatorów. Nadmiar regulacji w UE 
i długa lista wymogów jakie muszą 
spełnić producenci branży spożyw-
czej już i tak zepchnął Europę 
z podium największych producen-
tów żywności. Może więc pora na 
dokładną „inwentaryzację: tego, co 
już jest i oczyszczenie istniejących 
struktur z biurokratycznego kurzu. 
Kontroler pracujący z wykorzystaniem 
nowoczesnych narzędzi zarządzania 
informacją, w dodatku kompetentny 
i kierujący się we wszystkich naszych 
działaniach zasadą „think small first” 
(„najpierw myśl na małą skalę”), to 
cel, do jakiego powinniśmy w tych 
wspólnych działaniach zmierzać, 
konkludują eksperci, którzy przygoto-
wali oficjalne stanowisko Polski. 

Trzeba teraz tylko mieć nadzieję, że 
nasz głos, bardzo rozsądny, znajdzie 
posłuch w ocenach brukselskich 
decydentów.
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Podatek 4 razy w roku
Agata Szymborska-Sutton, Tax Care

Konieczna 
dyscyplina finansowa

  Minus rozliczeń kwartalnych? Płacone 
w ten sposób zaliczki na podatek wymagają 
od przedsiębiorcy dużej dyscypliny finansowej 
– rozliczenie z fiskusem co 3 miesiące jest 
bowiem tylko odroczeniem zapłaty podatku. 
Przedsiębiorca musi być świadomy tego, że 
cztery razy w roku musi zgromadzić na swoim 
koncie wysoką kwotę, którą przeznaczy tylko 
na podatek. 

Przedsiębiorcy zyskali dodatkowy 
miesiąc na rozliczenie z urzędem 
skarbowym. O ile do tej pory zaliczkę 

za trzy ostatnie miesiące roku należało wpłacić 
do 20 grudnia, o tyle od 2012 r. przedsiębiorcy 
mają na to czas aż do 20 stycznia następnego 
roku. Co więcej, mają też wybór. Zamiast płacić 
zaliczkę za IV kwartał, do 20 stycznia mogą 
złożyć roczne zeznanie podatkowe, tym samym 
rozliczając się z fiskusem już z podatku za cały 
rok (złożenie w styczniu rocznego zeznania 
będzie opłacalne dla tych prowadzących dzia-
łalność, którzy spodziewają się nadpłaty). 

Sposób na 
optymalizację podatkową
Co daje przedsiębiorcom kwartalne rozliczanie 
podatku dochodowego? Płacąc podatek co trzy 
miesiące, a nie co miesiąc, mogą aż o dwa 
miesiące dłużej obracać firmowymi pieniędzmi. 
To istotne w sytuacji, gdy przedsiębiorca bory-
ka się z nierzetelnymi, niepłacącymi na czas 
kontrahentami – kwartalnie płacone zaliczki 
dają mu szansę na utrzymanie płynności 
finansowej. Jeśli natomiast firma jest w dobrej 
kondycji finansowej, pieniądze przeznaczone na 
zaliczkę na podatek można przenieść na konto 
oszczędnościowe lub założyć krótkoterminową 
lokatę – w ten sposób podatek choć trochę na 
siebie zarobi. Zakładając, że miesięczny dochód 
przedsiębiorcy, rozliczającego się z fiskusem 
według jednolitej 19% stawki, wynosi  15 tys. 

zł, miesięczna zaliczka na podatek 
sięgałaby 2850 zł, a zatem za 3 miesią-
ce – 8550 zł. Gdyby przedsiębiorca 
zdecydował się na ulokowanie całej 
kwoty kwartalnej zaliczki na najlepiej 
oprocentowaną na rynku 3-miesięczną 
lokatę dla mikroprzedsiębiorstw (6,10% 
oferowane przez FM Bank i Idea Bank), 
jego zysk brutto wyniósłby ok. 130 zł.
Płacąc kwartalne zaliczki, przedsiębior-
ca może także zaproponować lepszy 
kredyt kupiecki – dłuższe terminy 
płatności dla kontrahentów mogą 
zaowocować lepszym postrzeganiem 
firmy na rynku, co w efekcie dałoby jej 
przewagę konkurencyjną. 

Przywilej małych 
podatników i nowicjuszy
Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy 
mogą skorzystać z przywileju kwartal-
nych zaliczek. Przysługuje on tylko tym, 
którzy rozpoczynają działalność gospo-
darczą (co oznacza, że nie mieli firmy 

w ciągu dwóch lat poprzedzających 
założenie działalności gospodarczej) 
lub mają status małego podatnika (ich 
roczne przychody ze sprzedaży wraz 
z VAT nie przekroczyły w poprzednim 
roku podatkowym równowartości 1 mln 
200 tys. euro, czyli 5 mln 324 tys. zł). 
Przedsiębiorcy, którzy spełniają jeden 
z wymienionych warunków i zdecydują 
się na kwartalne rozliczenia, muszą 
o tym pisemnie poinformować swój 
urząd skarbowy. Działający już na 
rynku mieli na to czas do 20 lutego, 
natomiast rozpoczynający działalność 
muszą to zrobić najpóźniej do dnia 
uzyskania pierwszego przychodu.

Od tego roku zaliczki kwartalne płaci się według nowych zasad. Za pierwsze 3 kwartały roku prowadzący 
działalność rozliczają się z fiskusem tak jak dotychczas. Zatem za każdy kolejny kwartał płacą zaliczki do 
20 dnia następnego miesiąca: do 20 kwietnia, 20 lipca i 20 października. Zmienił się jednak termin wpłaty 
fiskusowi ostatniej zaliczki, za IV kwartał roku.

  Nowy termin wpłaty zaliczki za IV kwartał 

  Korzyści kwartalnego rozliczenia  

     podatku  dochodowego

  Kto może skorzystać z przywileju 

     podatkowego

na skróty

Efektywne zarządzanie
 podatek dochodowy
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Zabezpiecz siebie, 
rodzinę i swoich
 pracowników

Operacja za dwa lata, kiedy jest koniecz-
na już teraz? To codzienność polskich 
szpitali. Polskim pacjentom pozostaje 
kosztowne leczenie prywatne. Jednorazo-
wa wizyta u specjalisty waha się od 80 zł 
do 200 zł. Czy istnieje sposób na to, aby 
zabezpieczyć siebie, swoją rodzinę oraz 
pracowników przed chorobą oraz szybko 
radzić sobie z sytuacją kryzysową? 

Najprostsze i najtańsze rozwiązanie 
stanowi karta prywatnej opieki medycz-
nej, która umożliwia leczenie w pierwszej 
kolejności, przed pacjentami NFZ, w 
ponad 1000 placówek medycznych w 
całej Polsce. Jest to rozwiązanie bardzo 
popularne w Europie, a w Polsce już 
zdobywa swoich zwolenników. Stać na 
nią nie tylko duże firmy, ale w zasadzie 
każdego obywatela. Może dlatego, że 
„80% Polaków uważa, że stan służby 
zdrowia jest zły lub bardzo zły”.  

Nie mylić 
z ubezpieczeniem grupowym
Bardzo często prywatna opieka medyczna 
mylona jest z ubezpieczeniem grupowym. 

Warto wiedzieć, że są to dwa odrębne zagadnienia. Prywatna abonamentowa opieka 
medyczna zapewnia nam dostęp do placówek leczniczych w całej Polsce. Posiadając 
kartę, w każdej chwili możemy dostać się do wszystkich lekarzy i badań bez limitów 
i ograniczeń. Wystarczy wykręcić numer na infolinię i umówić się do wybranej przez 
siebie kliniki. Dobrej kliniki, zarówno w swoim mieście, jak i w całej Polsce, ponieważ 
do dyspozycji jest ponad 1000 placówek medycznych na terenie całego kraju. Karta 
medyczna w porównaniu z dwiema najpopularniejszymi metodami leczenia, a więc NFZ 
oraz prywatnym, jest bezkonkurencyjna. 

Dbajmy o swoich pracowników!
Związek między zdrowiem pracowników a ich produktywnością jest oczywisty. Trudno 
oczekiwać od źle czującego się czy nieobecnego pracownika nowych pomysłów i efek-
tywnego wykonywania obowiązków. Dlatego – we własnym interesie – coraz więcej 
zakładów pracy posiada programy oferujące pracownikom dodatkową opiekę medyczną, 
którą według badań pracownicy traktują bardzo poważnie. Opieka medyczna należy 
do najbardziej cenionych przez pracowników elementów pakietu wynagrodzenia poza-
finansowego  – wynika z badań przeprowadzonych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii 

Zdrowy pracownik to wydajny pracownik, zwłaszcza że w strukturze firmy każdy jest ważnym ogniwem. 
Zakładamy, że nie będziemy chorowali, bo przecież nikt nie planuje własnej choroby ani choroby pracow-
ników. Gdy nagle z powodu złego stanu zdrowia pracownik nie przychodzi do pracy, pojawia się problem, 
ale nie tylko dla niego – również dla całej firmy. Wówczas chcemy, aby pracownik był zdrowy nie za 
tydzień, za miesiąc czy za rok, ale dzisiaj, najpóźniej jutro. Jakie mamy możliwości?

Opieka medyczna
w cenie rogalika

  Miesięcznie na różne choroby zapada 570 

tys. Polaków! Dla firm, zwłaszcza w naszej 

branży, oznacza to koszty, straty, kłopoty. A 

wystarczy zawczasu zapewnić odpowiednią 

opiekę zdrowotną, która zagwarantuje szybki 

dostęp do specjalistów i efektywne leczenie. 

Nasza redakcja znalazła ciekawe rozwiązanie 

– pakiet opieki zdrowotnej w cenie jednego 

rogala dziennie! 

Zdrowa akcja „Mistrza Branzy” 

Państwowa 
służba zdrowia

Abonamentowa
prywatna opieka
 medyczna

wydłużony czas rejestra-
cji, często osobisty

długie kolejki
miesiące oczekiwania na 

specjalistę
problem z dostępem 

do badań oraz dobrego 
sprzętu

niedokładnie przepro-
wadzane badania, brak 
fachowości

ograniczenie czasowe

wysokie koszty od 80 zł 
do 200 zł za jednorazową 
wizytę u lekarza

wysokie koszty leczenia, 
nawet kilka tys. zł

leczenie odbywa się do 
momentu, gdy pacjentom 
kończą się pieniądze

trudność w wyborze 
dobrego lekarza i badań

każda wizyta jest płatna

rejestracja telefoniczna 
od ręki

dostęp do 1000 placówek 
w całej Polsce

dostęp do najlepszych 
specjalistów w ramach 
abonamentu

dostęp do najlepszych 
badań w ramach abona-
mentu

możliwość weryfikacji 
diagnozy u kilku lekarzy

możliwość konsultacji u 
najlepszych i specjalistów, 
którzy w leczeniu prywat-
nym są kosztowni

wygoda, bez długiego 
oczekiwania na badania, 
rehabilitację, operacje

Prywatna 
służba zdrowia

zdrowie pracownika

Efektywne zarządzanie
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Społecznej „W trosce o zdrowie” 
(www.gazetapraca.pl). Pracownicy 
doceniają opiekę medyczną nawet 
wtedy, gdy sami ponoszą część 
lub całość kosztów. Taka oferta w 
ramach firmy jest dla nich nawet 
60% tańsza niż indywidualny pakiet 
dostępny na rynku. 

Jaką opiekę medyczną 
wybrać dla firmy?
Najlepiej taką, która daje duży 
zakres świadczeń w korzystnej 
cenie i z możliwością korzystania 
w placówkach medycznych w całej 
Polsce. Czyli dokładnie to, co oferuje 
opieka medyczna SIGNUM. SIGNUM 
umożliwia wybór wśród czterech 
pakietów z naprawdę dużym zakre-
sem świadczeń medycznych w 
korzystnej cenie, o czym świadczy 
szybko rosnąca liczba nowych klien-
tów. Są to zarówno małe firmy, w 
których pracownicy sami opłacają 
abonament, jak i duże przedsię-
biorstwa biorące na swoje barki 
ciężar finansowy. Na dodatek firma 
udostępnia rozwiązania informatycz-
ne do administrowania płatnościami 
i listą pracowników. Dzięki ominięciu 
tzw. papierologii wdrożenie jest 
naprawdę proste, co niejednokrot-
nie podkreślają panie kadrowe.

Często wydaje się, że w firmie 
są ważniejsze tematy niż opieka 

Optymalny, 
srebrny pakiet 
SIGNUM obejmuje: 

  dostęp do 24 specjalistów
  22 rodzajów badań
  61 zabiegów chirurgicznych

Dbajmy o swoich 
pracowników!

3 sposoby opłacania 
abonamentu

samodzielne opłacanie abona-
mentu przez pracowników (wyma-
gana kwota jest potrącana z 
zarobków; pracownik zyskuje, bo 
ten sam wariant w opiece medycz-
nej SIGNUM dla Firm jest 2-3 razy 
tańszy niż w ofercie dla Klienta 
Indywidualnego)

współdzielenie kosztów: część 
abonamentu opłaca firma, część 
dopłaca pracownik (np. 20-30 
zł/mc) 

firma opłaca abonament pracow-
nikom w 100% (jest to koszt dla 
firmy i motywacja dla pracowni-
ków)

medyczna, mimo wszystko warto 
zadbać o zdrowie zawczasu. 
Warto pójść w ślady dużych 
korporacji, które oszczędzają 
pieniądze, dlatego wykupują 
opiekę medyczną pracownikom, 
gdyż wiedzą że ten wydatek 
zwróci się z nawiązką.

Specjalnie dla Czytelników „Mistrza Branży”
  Opieka medyczna SIGNUM w korzystnej cenie + 3-miesięczna prenumerata „Mistrza Branży”! 

Każdy, kto zdecyduje się na zakup pakietu „Opieki medycznej w korzystnej cenie” do 18 maja br., 
otrzyma darmową 3-miesięczną prenumeratę czasopisma „Mistrza Branży” oraz dodatkowe 
nagrody niespodzianki. Zamówienia na „Opiekę medyczną SIGNUM” można składać poprzez 
www.ommistrzbranzy.pl
Pełna oferta znajduje się na www.ommistrzbranzy.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać również 
pod numerem tel. 504 905 968 .

Elastyczne pakiety SIGNUM
 W zależności od wariantu opieka może obejmować 

pracownika – 65 zł,   pracownika z partnerem życiowym – 130 zł  lub nawet całą rodzinę  – 150 zł. 

Porównując ceny z początków funkcjonowania  abonamentów, tj. 1000-1500 zł miesięcznie, czy kosztów 

leczenia „prywatnego”, gdzie nawet jedna choroba może kosztować 500-700 zł, to ceny 65 zł czy 125 zł 

miesięcznie, porównywalne do jednorazowej wizyty, nie stanowią bariery dla większości firm i pracowników. 
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Wariant Srebrny
 24 h Infolinia Medyczna – 7 dni w tygodniu – 365 dni w roku
 3 lekarzy pierwszego kontaktu – do 24 h –bez limitu
 24 lekarzy specjalistów – do 5 dni – bez limitu – bez skierowań
 25 % zniżki w placówkach POLMED, 15 % zniżki w placówkach partnerskich – na usługi poza wariantem
 prowadzenie ciąży
 testy alergiczne i odczulanie z lekiem pacjenta
 24 h pomoc ambulatoryjna
 profilaktyczny przegląd stanu zdrowia
 usługi pielęgniarskie
 22 rodzaje badań laboratoryjnych
 6 zakresów badań diagnostycznych
 bezpłatne szczepienia p/grypie: konsultacja, iniekcja, szczepionka
 20 % zniżki na leczenie stomatologiczne w placówkach POLMED
 61 zakresów zabiegów chirurgii 1 dnia – do kwoty 550 zł bezpłatnie
 24 h transport medyczny na terenie kraju: 10 % zniżki

Efektywne zarządzanie
zdrowie pracownika
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(Nie)szkodliwe odpady,
słone opłaty

W branży piekarsko-cukierniczej 
problem odpadów wydaje się margi-
nalny. Cóż złego mogą komuś uczynić 

odpady spożywcze? Niestety, rzeczywistość 
jest bardziej złożona i w związku z tym zagad-
nieniem spotkać nas może wiele przykrych 
niespodzianek. Żeby ich uniknąć, lepiej zawcza-
su zweryfikować swoją wiedzę o odpadach 
i obowiązkach, których ustawodawca nam nie 
pożałował.

Odpad, co to jest?
Żeby wiedzieć, jak prawidłowo postępować 
z odpadami, musimy jednoznacznie określić, co 
znaczy odpad. Formalnie to każda substancja 
lub przedmiot należący do jednej z kategorii 
określonych w załączniku nr 1 do ustawy1, 
których posiadacz pozbywa się, zamierza się 
pozbyć lub do ich pozbycia się jest zobowiąza-
ny. Najprościej mówiąc, odpadem jest dla nas 
wszystko to, co jest dla nas zbędne, nieprzy-
datne, będące ubocznym efektem naszej 
działalności, jednocześnie nie stanowiące 
pełnowartościowego produktu rynkowego. 

Fakt powstania odpadów wiąże się z koniecz-
nością pozbycia się ich. Wynika to z różnych 
powodów, np. z konieczności spełnienia 
przepisów sanitarnych (podatne na rozkład 

Niewłaściwy sposób postępowania z odpadami, lekceważenie lub nieświadome naruszenie prawa w tym 
zakresie może słono kosztować piekarzy czy cukierników. W zasadzie odpady z tej branży są nieszkodliwe 
tylko z pozoru… 

substancje spożywcze), ze względu na 
stwarzanie zagrożenia przeciwpożaro-
wego (substancje palne, w tym oleje) 
czy też dlatego, że zajmują potrzebną 
nam przestrzeń (np. zużyte opakowa-
nia). Odpady, choć nie są pełnowartoś-
ciowymi produktami, mogą podlegać 
swobodnemu obrotowi rynkowemu, 
pod warunkiem dopełnienia pewnych 
prawnych obowiązków.

W ustawie o odpadach szczególną 
uwagę zwraca się na odpady niebez-
pieczne, które zawierają substancje 
niebezpieczne, szkodliwe lub mają 
szkodliwe właściwości. Choć bezpo-
średnia produkcja branży piekarsko-
cukierniczej nie jest źródłem takich 
odpadów, to powstają one często 
w związku z eksploatacją urządzeń, 
maszyn. Typowym ich przykładem 
są: zużyte świetlówki, oleje usuwane 
z samochodów, zużyty sprzęt elektro-
niczny, akumulatory ołowiowe, opako-
wania po środkach dezynfekujących.

Kody do zapamiętania
Chcąc poprawnie klasyfikować wytwa-
rzane odpady, należy posiłkować się 
katalogiem odpadów 2. Zawiera on 
listę odpadów podzielonych na grupy 
i podgrupy według źródeł ich powsta-
wania, w tym rodzajów działalności, 
oraz kody. Każdy odpad posiada 6-
cyfrowy kod i przypisaną mu nazwę 
rodzaju. Dodatkowo odpady zaliczane 
do niebezpiecznych oznaczono w rozpo-
rządzeniu gwiazdką. Odpady z branży 

piekarsko-cukierniczej umieszczono 
w grupie o numerze 02 nazwanej 
„odpady z rolnictwa, sadownictwa, 
upraw hydroponicznych, rybołówstwa, 
leśnictwa, łowiectwa oraz przetwór-
stwa żywności”, a dokładnie w podgru-
pie o numerze 0206 nazwanej „odpady 
z przemysłu piekarniczego i cukierni-
czego”. 

Powstawanie odpadów wiąże się 
oczywiście bezpośrednio z podstawo-
wą działalnością branży. Działalność 
gospodarcza związana jest jednak nie 
tylko z bezpośrednią produkcją, ale 
także z konieczną do wykonania dzia-
łalnością towarzyszącą (prowadzenie 
biura, utrzymanie obiektów, maszyn 
i urządzeń, wykorzystanie własnych 
środków transportu do dystrybucji 
towarów czy pozyskiwania surowców). 
Także ta działalność, jeżeli prowadzo-
na jest przez nas osobiście, może być 
źródłem powstawania odpadów, za 
które odpowiadamy jako ich wytwórcy. 
Odpowiednich dla nich kodów i nazw 
rodzajów szukać musimy w innych 
grupach i podgrupach wskazanych 
w cytowanym rozporządzeniu.

 mgr Mariusz Dyka

Odpady i ich kody
  Dla branży piekarsko-cukierniczej 

przewidziano 5 rodzajów odpadów w 
5 kodach: 
020601 surowce i produkty nieprzy-
datne do spożycia i przetwórstwa
020602 odpady konserwantów
020603 osady z zakładowych 
oczyszczalni ścieków
020680 nieprzydatne do wykorzysta-
nia tłuszcze spożywcze
020699 inne niewymienione odpady 

 Czy odpady niebezpieczne dotyczą branży 

     piekarsko-cukierniczej?

 Odpowiednie kody dla odpowiedniego odpadu 

     z piekarni czy cukierni

 Jak postępować z odpadami: unieszkodliwianie, groma-

     dzenie lub przekazywanie uprawnionym podmiotom

 Legalizacja, ewidencja, sprawozdawczość oraz konse-

     kwencje unikania obowiązków posiadacza odpadów

na skróty

jak postępować z odpadami 

Efektywne zarządzanie

2 Rozporządzenie Ministra Środowi-
ska z 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. 
nr 112, poz. 1206)

1 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. 
Dz.U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.).
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Obowiązki 
posiadacza odpadów
Zgodnie z ustawą o odpadach, podmiot wytwarza-
jący odpady i jednocześnie ich właściciel jest uzna-
wany za tzw. „posiadacza odpadów”. Oznacza to, 
że odpowiadamy za to, co się stanie z odpadami, 
i jesteśmy zobowiązani postępować z nimi tak, jak 
nakazują przepisy. Chyba że „nasze” odpady prze-
każemy kolejnemu podmiotowi, który ma prawo 
do władania nimi, czyli może zostać ich kolejnym 
„posiadaczem”.

Wśród najważniejszych obowiązków „posiadacza 
odpadów” jest oczywiście postępowanie z odpada-
mi według określonych zasad. Ponadto musi  on 
zalegalizować we właściwym urzędzie rozpoczęcie 
wytwarzania odpadów oraz gospodarowania nimi. 
Inne ważne obowiązki to prowadzenie ewidencji 
odpadów i składanie okresowych sprawozdań. 

Jak postępować z odpadami?
Przede wszystkim musimy pamiętać o zaleceniu 
unikania (o ile to możliwe) wytwarzania odpadów. 
Osiągamy to, stosując technologie niskoodpadowe 
lub też precyzyjnie planując proces produkcyjny. 
Kolejna reguła nakazuje wykorzystywanie wytwa-
rzanych odpadów osobiście (przy produkcji żywno-
ści jest to ograniczone) lub ich przekazywanie do 
wykorzystania przez innych. Najczęściej odpady 
z branży spożywczej są wykorzystane do skarmia-
nia zwierząt. Najnowsze metody pozwalają użyć 
ich jako źródła energii lub substancji organicznej 
w postaci tzw. biomasy. 

O ile wskazane sposoby postępowania są niemoż-
liwe do zastosowania, można przekazać odpady do 
unieszkodliwiania. Warto wiedzieć, że od 2013 r. 
nie będzie można oddawać na składowiska (co jest 
formą unieszkodliwiania) selektywnie zebranych 
odpadów biodegradowalnych. Do tej grupy zali-
czamy większość odpadów z procesów produkcji 
i sprzedaży branży piekarsko-cukierniczej.

Kolejna ważna reguła to konieczność „selektywnego 
gromadzenia” wytwarzanych, wykorzystywanych, 
magazynowanych odpadów. Chodzi o to, żeby 
odpady były tak gromadzone (magazynowane), aby 
się ze sobą nie mieszały w sposób uniemożliwiają-
cy ich późniejsze wykorzystanie (lub utrudniający 
przyszłe unieszkodliwienie). W tym celu najprościej 
przyjąć zasadę (oczywiście w granicach zdrowego 
rozsądku), że gromadzimy każdy rodzaj odpadów 
osobno. Jeżeli odpadów nie wykorzystujemy we 
własnym zakresie, to skupiamy się na prawidłowym 
ich magazynowaniu. 

Niezależnie od selektywnego groma-
dzenia odpadów trzeba postępować 
z nimi tak, aby prawdopodobień-
stwo zanieczyszczenia miejsc, gdzie 
są obecne, było jak najmniejsze. 
W naszej branży należy zwrócić uwagę 
m.in. na zużyte oleje spożywcze, które 
najlepiej przechowywać w szczelnych, 
zamykanych i niepalnych pojemnikach. 
Generalnie w przypadku odpadów 
żywności zawsze ważne jest ich odpo-
wiednie zabezpieczenie przed proce-
sami rozkładu oraz przed dostępem 
insektów i gryzoni.

Legalizacja 
wytwarzania odpadów
Są cztery sposoby legalizacji wytwa-
rzania odpadów: 
1. uzyskanie decyzji zatwierdzającej 
program gospodarki odpadami niebez-
piecznymi, 
2. przedłożenie informacji o wytwa-
rzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpa-
dami, 
3. uzyskanie pozwolenia na wytwarza-
nie odpadów, 
4. uzyskanie decyzji zatwierdzającej 
program gospodarki odpadami.
W przypadku podmiotów z branży 
piekarsko-cukierniczej, będących 
jednocześnie małymi i średnimi 
przedsiębiorcami, najczęściej mamy 

do czynienia z dwiema pierwszy-
mi formami regulacji urzędowej. 
Stosowny wniosek (informację) 
składamy do starosty lub prezyden-
ta miasta na prawach powiatu.

Decyzję zatwierdzającą program 
gospodarki odpadami niebez-
piecznymi musi uzyskać ten, kto 
wytwarza odpady niebezpieczne 
w ilości powyżej 0,1 Mg (czyli 100 kg) 
rocznie. Odpadami niebezpiecznymi
w naszej branży są w większości 
odpady z działalności towarzyszącej,
a nie prosto z produkcji.

Informację o wytwarzanych odpa-
dach oraz o sposobach gospoda-
rowania wytworzonymi odpadami 
należy przedłożyć, jeżeli wytwarza-
my odpady niebezpieczne w ilości do 
0,1 Mg (100 kg) rocznie albo powy-
żej 5 Mg (5000 kg) rocznie odpadów 
innych niż niebezpieczne.

Przepisy regulują nie tylko wytwa-
rzanie odpadów, ale także ich 
odzysk oraz  unieszkodliwianie, 
w tym składowanie. Ten, kto prowa-
dzi taką działalność (także gdy 
dotyczy to jego własnych odpadów), 
powinien posiadać zezwolenie (decy-
zję) na odzysk lub unieszkodliwianie 
odpadów. Decyzje takie wydaje 
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Taryfikator kar
  5000 zł – wytwarzanie odpadów bez wymaganej regulacji w urzędzie lub postępowa-

nie z nimi w sposób niezgodny z zasadami ustawy o odpadach
10 000 zł – przekazanie odpadów podmiotom bez odpowiednich zezwoleń (na ich 
zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie, chyba że takie zezwolenia nie są wymagane)
500 zł – nieskładanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach do marszałka wojewódz-
twa; lekceważenie urzędowych wezwań może nas kosztować w ciągu roku maksymalnie 
10 000 zł.

Porzucenie odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (np. w lesie), magazyno-
wanie w miejscach niedozwolonych (bez wymaganych regulacji prawnych) grozi nalicze-
niem tzw. opłat podwyższonych za składowanie (magazynowanie) odpadów w miejscu 
na ten cel nieprzeznaczonym. Wynika to z przepisów Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25 poz., 150 z późn. zm.).

Brak ewidencji odpadów lub prowadzenie jej niezgodnie ze stanem rzeczywistym jest 
traktowane jako wykroczenie zagrożone karą grzywny.

odpowiednio: starosta lub prezydent 
miasta na prawach powiatu, marszałek 
województwa oraz regionalny dyrektor 
ochrony środowiska.

Zezwolenia (decyzji) wymaga także 
prowadzenie transportu odpadów oraz 
tzw. „zbierania”, które obejmuje ich 
magazynowanie poza miejscem wytwo-
rzenia lub odzysku i unieszkodliwiania. 
Wydają je starostowie (lub prezydenci 
miast na prawach powiatu) lub regionalny 
dyrektor ochrony środowiska. Starosta 
prowadzi także tzw. rejestr podmiotów 
zwolnionych z obowiązku posiadania 
zezwolenia na zbieranie lub transport 
odpadów.

Nie musimy mieć decyzji na prowadzenie 
zbierania (w tym magazynowania) włas-
nych odpadów w miejscu ich wytworzenia 
oraz na transport wytworzonych przez 
siebie odpadów. Nie musimy też zgłaszać 
tego faktu do starosty. 

Pamiętać trzeba o tym, że nasze odpady 
możemy przekazywać tylko uprawnio-
nym do tego celu podmiotom. Posiada-
nie zezwolenia na transport odpadów 
uprawnia wyłącznie do ich przewozu. 
Odpowiedzialności za nasze odpady 
pozbywamy się wyłącznie w przypadku, 
gdy przekażemy je podmiotowi, który: 
posiada decyzję na ich odzysk, unie-
szkodliwianie, zbieranie lub jest wpisany 
do rejestru starosty podmiotów zwol-
nionych z obowiązku zbierania. Ponadto 
możemy przekazywać niektóre odpady 
osobom fizycznym3. 

Konieczna papierologia, czyli 
ewidencja i sprawozdawczość
Większość wytwórców odpadów musi prowa-
dzić ewidencję odpadów oraz odpowiednią 
sprawozdawczość (nie dotyczy odpadów 
komunalnych). W praktyce oznacza to 
sporządzenie karty ewidencji odpadu i karty 
przekazania odpadu4. Kartę ewidencji zakłada 
się oddzielnie dla każdego z rodzajów wytwa-
rzanych (wykorzystywanych, unieszkodli-
wianych, zbieranych) odpadów. Wpisujemy 
w niej informacje na temat ilości wytwarza-
nych odpadów (poddanych odzyskowi, unie-
szkodliwianiu, zbieraniu) oraz  postępowania 
z nimi. 

Karta przekazania odpadów służy do udoku-
mentowania legalnego obrotu odpadem, jej 
wzór podobnie jak karty ewidencji odpadów 
zawiera stosowne rozporządzenie. Dokumen-
ty ewidencji odpadów musimy przechowywać 
przez 5 lat. 

W niektórych sytuacjach mali i średni przedsię-
biorcy mogą prowadzić ewidencję odpadów, 
wyłącznie sporządzając i gromadząc karty 
przekazania odpadów5. Nasze obowiązki nie 
kończą się na ewidencjonowaniu odpadów 
– co roku do 15 marca należy sporządzić rocz-
ne sprawozdanie dotyczące odpadów, które 
wytworzyliśmy i którymi gospodarowaliśmy6. 

Przesyłamy je do marszałka województwa 
(urzędu marszałkowskiego), na terenie 
którego wytworzyliśmy odpady (gospoda-
rowaliśmy nimi).

Gdzie warto szukać informacji o gospoda-
rowaniu odpadami? Na pewno w wydziale 
zajmującym się ochroną środowiska 
w starostwie (lub urzędzie miasta na 
prawach powiatu), do którego przynależy 
przedsiębiorca. W trudniejszych sprawach 
warto skorzystać z pomocy fachowca lub 
organizacji branżowych. Polecamy też 
śledzić publikacje w „Mistrzu Branży”. Ciąg 
dalszy nastąpi.

jak postępować z odpadami 
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4 Ich wzory znajdziemy w Rozporządze-
niu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 
2010 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpa-
dów (Dz.U. z 2010 r. nr 249, poz. 1673). 

5 Przypadki te opisuje Rozporządze-
nie Ministra Środowiska z 11 grudnia 
2001 r. w sprawie rodzajów odpadów 
lub ich ilości, dla których nie ma 
obowiązku prowadzenia ewidencji 
odpadów, oraz kategorii małych 
i średnich przedsiębiorstw, które 
mogą prowadzić uproszczoną ewiden-
cję odpadów (Dz.U. z 2001 r. nr 152, 
poz. 1735). 

6 Wzór sprawozdania znajduje się w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy 
służących do sporządzania i przeka-
zywania zbiorczych zestawień danych 
o odpadach (Dz.U. z 2010 r. nr 249, 
poz.1674).

3 Wymienia je Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie listy odpadów, które posiadacz 
odpadów może przekazywać osobom 
fizycznym lub jednostkom organiza-
cyjnym niebędącym przedsiębiorcami 
oraz dopuszczalnych metod ich odzy-
sku (Dz.U. z 2006 r. nr 75 poz., 527 z 
późn. zm.). Wymieniono tam typowe 
odpady z branży piekarsko-cukierniczej 
o kodzie 020601, opisane jako surowce 
i produkty nieprzydatne do spożycia i 
przetwórstwa, które powstały w zakła-
dach przemysłu spożywczego i cukier-
niczego, np. łom paluszków, ciastek, 
odpadowe ciasto, polewy, prósze.
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W raporcie „Edukacja: jest w niej 
ukryty skarb” Komisji ds. Edukacji 
dla XXI w., powołanej przez UNESCO, 

przewiduje się, że w 2020 r. w przeciętnych 
dyscyplinach naukowych i technologiach 
wiedza będzie się w pełni odnawiać co 76 dni. 
W jaki sposób – wobec tak szybkiego postępu  
– tradycyjna szkoła czy zakład doskonalenia 
zawodowego nadąży z przekazywaniem aktu-
alnej wiedzy i nowinek technologicznych? 

Wiadomo, że w społeczeństwie informacyj-
nym, do którego zmierzamy, wiedza będzie 
najważniejszą wartością i dobrem. Wobec stale 
rosnącej konkurencji na rynku pracy zwycięży 
ten, kto będzie miał dostęp do informacji oraz 
umiejętność jej przetwarzania i stosowania 
w praktyce zawodowej. 

Od informatyzacji do e-edukacji
W Polsce pod koniec lat 90. do szkół dotar-
ła rewolucja informatyczna – komputery 
i dostęp do Internetu. Techniki teleinforma-
cyjne, początkowo odbierane jako dziwaczne 
„nowinki” obsługiwane przez nieliczne grono 
wtajemniczonych „szamanów” (czy może 
raczej oszołomów), całkowicie zrewolucjo-
nizowały dostęp do wiedzy i zmieniły oblicze 
nowoczesnej szkoły. Ostatnie lata to kolejny 
krok w stronę cyfryzacji: pracownie przedmio-
towe wyposażone w stanowiska komputerowe, 
tablice interaktywne, multimedialne projektory, 
a przede wszystkim współpracujące z interak-
tywnymi zestawami serwisy i oprogramowania 
edukacyjne. 

Rozwój zasobów edukacyjnych 
w sieci to zjawisko powszechne w Europie 
i szczodrze dotowane przez organizacje 
oświatowe. W polskich realiach cyfrowa 
szkoła długo jeszcze pozostanie w wersji 
„beta” (testowa). Obecnie wykorzy-
stanie ogólnie dostępnych zasobów 
i narzędzi edukacyjnych w sieci to wciąż 
jeszcze egzotyka i ekstrawagancja, 
którą zajmują się pasjonaci rzadko 
wynagradzani za swoją wiedzę, pracę 
i kreatywność. Jednak pomimo niełatwej 
sytuacji w Polsce powstaje wiele wzorco-
wych i uznawanych w świecie zasobów 
e-edukacji, w tym również adresowanych 
do branży piekarskiej i cukierniczej. 

E-book, czyli nowy 
model podręcznika?
Współczesny uczeń częściej sięga po 
telefon komórkowy niż po książkę czy 
podręcznik. Trudno zapobiegać takiej 
tendencji, więc może warto ją wyko-
rzystać, dostosowując podręczniki do 
oczekiwań uczniów? Rozwiązaniem takim 
są różnej formy e-booki. 

E-book to książka 
lub publikacja ele-
ktroniczna. Jest 
to treść „druko-
wana” zapisana 
w formacie okre-
ślonego pliku, 
którą można prze-
czytać za pomocą 
odpowiedniego 

oprogramowania zainstalowanego 
w komputerze, tablecie czy 
telefonie. Przykładem takiego 
e-podręcznika skierowanego do 
piekarzy i cukierników jest „Alma-
nach cukierniczo-piekarski”. Celem 
tego projektu jest stworzenie 
ogólnie dostępnego, multimedial-

nego kompendium wiedzy z zakresu 
technologii żywności oraz specjalizacji:
produkcja piekarsko-ciastkarska. 

Materiały zawarte w głównym dziale 
serwisu obejmują podstawowe zagad-
nienia z zakresu: technologii żywności, 
towaroznawstwa, mikrobiologii, wypo-
sażenia technicznego oraz produkcji 
piekarskiej i technologii ciastkarskiej. 
W projektowaniu serwisu wykorzystano 
technologie umożliwiające korzystanie 
z zasobów za pośrednictwem urządzeń 
teleinformacyjnych.  

Almanach został stworzony z myślą 
o uczniach zawodów cukiernik i piekarz 
oraz ich nauczycielach. Narzędzie 
to ma ułatwić zdobywanie wiedzy 

 Szymon Konkol

Dla jednych e-learning to rzadko dostrzegany, przeprowadzany jak gdyby na marginesie oficjalnego szkol-
nictwa eksperyment edukacyjny. Dla innych to przyszłość, wcale nie taka daleka. Jak rozwija się polski 
e-learning w branży piekarsko-cukierniczej?

E-learning – edukacja przyszłości

 Szybszy postęp w technologii – czynnik rozwoju 

     e-learningu 

 Zasoby e-edukacji adresowane do branży 

     piekarskiej i cukierniczej

 Jakie są możliwości internetowych platform 

     edukacyjnych i jak połączyć je z praktyką?

na skróty
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teoretycznej z zakresu nauczanego zawodu, dlatego zawiera 
treści dostosowane do programu nauczania w zasadniczej 
szkole zawodowej. Materiały te mogą być również przydatne 
dla uczniów techników technologii żywności o specjalizacji 
produkcja piekarsko-ciastkarska, profilach żywieniowych 
i spożywczych oraz studentów kierunków technologii żywności 
i żywienia człowieka. 

Aby ułatwić posłu-
giwanie się e-pod-
ręcznikiem, zamie-
szczono go w serwi-
sie internetowym 
będącym wirtualną 
biblioteką, w skład 
której wchodzą po-
szczególne tomy 
Almanachu. Ser-
wis ten zinte-
growany jest 

z mechanizmami znanymi z Wikipedii, dzięki którym każdy może 
uzupełniać te zasoby, stając się redaktorem Almanachu.

Almanach można przeglądać bezpośrednio z poziomu strony 
internetowej lub pobrać na swój komputer osobisty, czytnik 
e-booków, tablet czy smartfon w postaci prezentacji slajdów, 
plików PDF czy formacie flash. E-book dostępny jest za pośred-
nictwem serwisu Małej Akademii Mistrzostwa Zawodowego 
www.mamz.pl.

E-kursy, czyli nowy model szkoły?
Czy można zdać 
egzamin w Interne-
cie, nie wychodząc 
z domu? Być może 
taka perspektywa 
już wkrótce będzie 
osiągalna dla kandy-
datów przystępują-
cych do egzaminów 
czeladniczych czy 
m i s t r z o w s k i c h . 
Termin „e-learning” 
odnosi się do stoso-
wania w nauczaniu 
technologii elektro-

nicznej, w szczególności komputerów, cyfrowych nośników 
informacji oraz Internetu. Zgodnie z definicją jest to nauczanie 
na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych oraz 
Internetu. Pozwala na ukończenie kursów, szkoleń, a nawet 
studiów bez konieczności chodzenia na tradycyjne wykłady. 
Choć nieliczne, w sieci znajdują się również zasoby kierowane 
do osób pragnących podnosić w ten sposób swe kwalifikacje 
w zawodach cukiernika i piekarza. Platforma e-learningowa 
dla branży może zawierać treści teoretyczne, jak i materiały 
poglądowe w postaci prezentacji czy filmów instruktażowych. 

Materiał taki jest doskonałym narzędziem do zgłębiania tajników 
zawodu, jak i do samodzielnego przygotowania się do egzaminów 
kwalifikacyjnych. Platforma taka może zawierać również specjalnie 
skonstruowane, interaktywne testy pozwalające na sprawdzenie 
stopnia przyswojenia nabytej tą drogą wiedzy. Platforma może 
również być płaszczyzną komunikacji pomiędzy jej użytkownikami 
dzięki komunikatorom, czatom i forom dyskusyjnym. 

Przykładem jest „Almanach Moodle Experyment” – platforma 
zawierająca w swych zasobach interaktywne materiały pozwa-
lające samodzielnie przygotować się do egzaminu czeladnicze-
go w zawodach cukiernika i piekarza. Pomoże też sprawdzić 
posiadaną wiedzę w wirtualnym egzaminie teoretycznym. 
Kurs dostępny jest za pośrednictwem serwisu Małej Akademii 
Mistrzostwa Zawodowego: www.mamz.pl.

Blended learning, czyli korelacja teorii i praktyki?
Teoria sama w sobie, 
nawet w najlepszej 
formie, traci sens 
bez praktycznego jej 
odnośnika. Korelacja 
pomiędzy zasobami e-
edukacji i ich praktycz-
nym odzwierciedleniom 
nosi nazwę  blended 
learningu. Ma ona 
również swe przełoże-
nie w przytaczanych 
przykładach. Edukacja, 
w której wykorzystywa-
ne są zasoby i techniki 
informacyjno-komuni-
kacyjne, a jednocześ-
nie duży nacisk kładzie 

się na praktyczne działanie, jest prowadzona w ramach Małej 
Akademii Mistrzostwa Zawodowego. 

Teoria zawodu uzupełniana jest przez praktykę poprzez orga-
nizowanie cyklicznych (zazwyczaj co dwa tygodnie) specjali-
stycznych szkoleń i warsztatów dla młodych kadr cukierników 
i piekarzy. Podczas takich warsztatów młodzież ma sposobność 
przyswojenia sobie umiejętności zawodowych w zakresie wykra-
czającym poza możliwości zakładów praktycznej nauki zawodu.  

Nowoczesne techniki przyswajania wiedzy teoretycznej 
i warsztaty technologiczne prowadzone przy współpracy z uzna-
nymi autorytetami i wiodącymi firmami w branży pozwalają mieć 
nadzieję na wykreowanie jednostek będących w przyszłości 
liderami mistrzów branży.

E-learning dla piekarzy i cukierników
Aby przybliżyć możliwości cyfrowego środowiska edukacyjnego 
w przyswajaniu wiedzy zawodowej, specjalnie dla użytkowników 
portalu „Mistrz Branży” opracowano wersję demonstracyjną 

nauczanie na odległość
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kursu e-learningowego zawierającego wszystkie omawiane 
przykłady. Udostępniona platforma umożliwia samodziel-
ne przygotowanie się do etapu teoretycznego egzaminów 
czeladniczych (lub mistrzowskich) w zawodach cukiernik 
i piekarz. Zbudowana w oparciu o oprogramowanie Moodle, 
platforma „E-learning dla piekarzy i cukierników” dostępna 
jest za pośrednictwem portalu „Mistrz Branży” oraz bezpo-
średnio z adresu www.mistrzbranzy.pl/e-learning. 

Główną składową platformy jest kurs kwalifikacyjny dla 
zawodu cukiernik i piekarz, w którym zawarto materiały 
pomocne w zdobywaniu wiedzy teoretycznej z zakresu tech-
nologii ciastkarskiej i piekarskiej, wyposażenia technicznego 
zakładów produkcyjnych, towaroznawstwa, podstaw chemii 
i mikrobiologii żywności oraz wielu innych pokrewnych 
dziedzin. Kurs podzielony został na etapy – działy progra-

mowe. Każdy etap zawiera fragment podręcznika w postaci 
prezentacji e-booka, z którym muszą zapoznać się kursanci. 
Treści prezentowane w podręczniku ilustrowane są slajdami, 
krótkimi filmami wideo lub prezentacjami. Aby przejść kolej-
ne etapy szkolenia, należy zdać interaktywne testy spraw-
dzające poziom przyswojenia materiału z etapu poprzedza-
jącego lub działu, by następnie przystąpić do wirtualnego 
egzaminu. 

Testy zostały opracowane na podstawie zestawów egzaminacyj-
nych publikowanych przez OKE i Izby Rzemieślnicze. Platforma 
w tej wersji jest bezpłatna. Większość zasobów nie wymaga 
logowania, jednak aby w pełni korzystać ze wszystkich narzę-
dzi, należy założyć indywidualne konto użytkownika. 

Zapraszam do zapoznania się z platformą i jej zasobami. Liczy-
my na opinię e-learningowych kursantów.

Inicjatywy e-learningowe
  Mała Akademia Mistrzostwa Zawodowego (www.mamz.pl)

– niezależna inicjatywa edukacyjna zrzeszająca mistrzów, 
nauczycieli, przedsiębiorców oraz pasjonatów sztuki cukierniczej 
i piekarskiej, zaangażowanych w rozwój zawodowy uczniów o 
szczególnych aspiracjach zawodowych. Celem działań MAMZ-u 
jest wzbogacanie praktyki i teorii zawodu o nowe formy i treści 
wykraczające poza tradycyjny program nauczania obowiązujący 
w szkole zawodowej, a również promocja i upowszechnienie 
nowoczesnych technik w edukacji zawodowej. 

  Almanach Cukierniczo-Piekarski (www.technolog.friko.pl) 
– biblioteka e-booków adresowanych do uczniów w zawodach 
cukiernika i piekarza. Ten zbiór opracowań technologicznych 
jest efektem współpracy zespołów osób (uczniów i nauczycieli) 
działających w różnych placówkach szkolnictwa zawodowego. 
Materiały te wzajemnie się uzupełniają, wchodząc we wspólny 
zakres tematyczny, jakim jest technologia żywności i produkcja 
piekarsko-ciastkarska. Almanach powstał w 2004 r. i jest stale 
uzupełniany o nowe działy i zagadnienia tematyczne. Zasób ten 
stał się również podstawą rozwoju innych zintegrowanych z nim 
zasobów.

  AlmanachWikiExperyment (www.technolog.w8w.pl)
– projekt, który umożliwia zalogowanym użytkownikom edycję 
treści zawartych w Almanachu, tj. dodawanie własnych publikacji, 
a także uzupełnianie istniejących artykułów. Działania te są możli-
we dzięki zastosowaniu oprogramowania Media Wiki. Strony Wiki 
Almanachu są wykorzystywane do pracy nad wspólnymi projek-
tami, jak gromadzenie informacji na wybrany temat lub projekty 
większych grup osób czy klas. Tematy z Wiki Almanachu, po ich 
weryfikacji i ocenie przydatności oraz poprawności merytorycznej, 
mogą być włączone do serwisu Almanach Cukierniczo-Piekarski 
lub stać się częścią podręcznika.

  AlmanachMoodleExperyment 
(www.technolog.freewebclass.com) – to próba połączenia 
serwisu internetowego z platformą e-learningową umożliwiającą 
prowadzenie lekcji i kursów on-line oraz tworzenie pomocy dydak-
tycznych i testów. Wirtualne zajęcia edukacyjne są prowadzone 
z zastosowaniem oprogramowania Moodle. Głównym zasobem 
platformy jest kurs kwalifikacyjny dla zawodów cukiernik i piekarz, 
w skład którego wchodzą materiały edukacyjne (opracowania, 
prezentacje, filmy instruktażowe, testy sprawdzające). Te zasoby 
umożliwiają samodzielne przygotowanie z teorii do egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie czeladni-
czym i mistrzowskim w zawodach cukiernik i piekarz.

Efektywne zarządzanie
nauczanie na odległość
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Dokumentacja HACCP/GHP/GMP

Działając w branży spożywczej, 
musimy opracować i wdrożyć 
dwa główne elementy systemu 

zarządzania bezpieczeństwem żywności, 
tj. plan HACCP oraz programy warunków 
wstępnych (GHP/GMP). W efekcie powstaje 
„Księga bezpieczeństwa żywności”, będąca 
m.in. zbiorem procedur GHP/GMP w postaci 
„Księgi dobrych praktyk” i zbiorem procedur 
dotyczących wyznaczonych CCP (krytycznych 
punktów kontroli) – „Księgi HACCP”. 

Rozporządzenie 852/2004 w sprawie higieny 
środków spożywczych nakłada wymóg opraco-

Dokumentacja w zakresie realizacji bezpieczeństwa żywności 
musi być prowadzona na bieżąco i dostosowywana do zmie-
niających się warunków, np. produkcji. Czego potrzebujemy, by  
z przygotowaniem dokumentów uporać się w 20 min? 

wania, wykonania i utrzymania stałej 
procedury lub procedur opartych na 
zasadach analizy zagrożeń i krytycz-
nych punktów kontroli (HACCP)  
w przedsiębiorstwach działających 
we wszystkich sektorach gospo-
darki żywnościowej, wzdłuż całego 
łańcucha żywnościowego (produk-
cja, transport, handel, dystrybucja, 
gastronomia etc). Dopuszcza ono 
jednak również elastyczne i prostsze 
prowadzenie zasad systemu HACCP 
w uzasadnionych przypadkach,  
w szczególności w małych przedsię-
biorstwach. 

Uproszczony HACCP
W rozporządzeniu nr 852/2004 kluczo-
wymi zagadnieniami w uproszczonej 
procedurze HACCP są:
 zapewnienie odpowiedniej elastycz-

ności, aby te zasady mogły być 
stosowane w każdej sytuacji, w tym  
w małych przedsiębiorstwach, 
 wyraźne stwierdzenie, że procedura 

musi być oparta na zasadach HACCP, 
a nie musi być wdrożony cały system 
HACCP, 
 stwierdzenie, że ustanowienie doku-

mentów i rejestrów musi być propor-
cjonalne do  charakteru i rozmiaru 
przedsiębiorstwa sektora spożywcze-
go.

Aby uprościć wdrażanie systemu 
HACCP w małych i średnich firmach, 
Komisja Europejska wydała specjalny 
przewodnik oparty na rozporządzeniu 
852/2004, pt. „Wytyczne dotyczące 
wdrażania procedur opartych na zasa-
dach HACCP oraz ułatwianie wdrażania 
zasad HACCP w niektórych przed-
siębiorstwach sektora spożywczego. 
Załącznik II. Ułatwianie wdrażania 
zasad HACCP w niektórych przedsię-
biorstwach sektora spożywczego.” 

Należy pamiętać, że dokumentacja 
musi być prowadzona na bieżąco  
i powinna być  uaktualniana wraz ze 
zmieniającym się prawem żywno-
ściowym, ze zmianami w procesach 
technologicznych, w przypadku wystą-
pienia nowych  zagrożeń itp.
Właściciele i kadra menadżerska 
najczęściej nie mają wystarczających 
umiejętności samodzielnego radzenia 
sobie z przygotowaniem dokumentacji 

 Joanna Terelak-Subramanian

Obowiązek 
dokumentowania

  Każdy podmiot gospodarczy 
występujący w łańcuchu żywnościo-
wym jest zobowiązany do obligato-
ryjnych szkoleń swoich pracowników, 
posiadania zaświadczeń  ich odbycia 
(certyfikatów) oraz prowadzenia 
dokumentacji (procedur) systemu 
HACCP oraz dobrych praktyk. 
Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia  (z dnia 25 sierp-
nia 2006 r. Dz.U. nr 171 poz. 1225  
z 27.09.2006 r. oraz Rozporządzeniem 
852/2004 w sprawie higieny środków 
spożywczych).
Kto nie wdroży zasad systemu HACCP 
wbrew obowiązkowi, podlega karze 
(i/lub karom pieniężnym w przypadku 
łamania prawa żywnościowego),  
a wdrożenie to musi być potwierdzone 
odpowiednią dokumentacja HACCP  
i zaświadczeniami ze szkoleń do wglą-
du organów kontroli (np. sanepidu).  

 Jak często aktualizuje się 

    „Księgę bezpieczeństwa żywności”?

 Na czym polega uproszczona procedura HACCP

 Prosty e-kreator dokumentacji

na skróty

HACCP online 

Efektywne zarządzanie
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ze względu na brak znajomości metodologii czy też prawa. Z kolei 
wysokie koszty usług konsultantów powodują częstą praktykę 
wdrażania systemu HACCP na własną rękę, korzystając z gotowych 
wzorów dokumentacji niedostosowanych do specyfiki konkretnej 
placówki lub przestarzałych przewodników dostępnych na rynku.

E-kreator dokumentacji
Innowacyjnym rozwiązaniem jest interaktywny e-kreator dokumen-
tacji dostępny na platformie www.haccponline.pl, który umożliwia 
samodzielne sporządzenie dedykowanej dla danej placówki doku-
mentacji przez każdego, praktycznie  bez znajomości zasad systemu 
HACCP. Użytkownik odpowiada jedynie na proste pytania, wybiera-
jąc odpowiednie opcje wyboru, a system sam konfiguruje kompletną 
dokumentację złożoną z „Księgi HACCP”, „Księgi dobrych praktyk”, 
niezbędnych instrukcji oraz procedur. To, co jest jednak najważniej-

sze, a do tej pory sprawiało najwięcej problemów, to automatyczna 
analiza i dobór przez aplikację krytycznych punktów kontroli (CCP). 
To rozwiązanie umożliwia stworzenie dedykowanej  dokumentacji 
w ciągu 20 minut w bardzo przystępnej cenie z możliwością konsul-
tacji telefonicznej lub mailowej podczas jej tworzenia i stosowania.  
Dokumentacja została opracowana na sprawdzonych wzorach 
przez specjalistów dziedzinowych według uproszczonej metodyki 
dostosowanej w szczególności do specyfiki mikro- i małych przed-
siębiorstw.

Jak widać, każdy musi wdrożyć zasady systemu HACCP, ale każdy 
na miarę swoich możliwości i potrzeb. Należy pamiętać, że w tych 
wdrożeniach chodzi o to, by zapewnić jakość zdrowotną oferowa-
nych produktów. Właściwie prowadzona dokumentacja pokazuje, 
że działamy z należytą starannością, to znaczy zgodnie „ze sztuką”, 
co jest szczególnie ważne w sytuacjach kontroli, np. sanepidu, 
lub podejrzenia o używanie niewłaściwych surowców, podejrzenia 
spowodowania zatrucia pokarmowego itp.

Pamiętajmy: System HACCP wymaga dokumentowania wszelkich 
działań mających wpływ na bezpieczeństwo żywności w myśl zasa-
dy „Co nie zostało zapisane, nie zostało wykonane”.  

Wdrożyć, dokumentować, 
stosować!

  Wdrożenie zasad systemu  HACCP oznacza nie tylko posiada-
nie dokumentacji, ale także stosowanie się do niej na co dzień i 
prowadzenie bieżących zapisów zgodnie z procedurami.  
Pracownicy zapoznają się z Księgami HACCP i dobrych praktyk  
i poświadczają ten fakt podpisem. Od tego momentu są zobowią-
zani przestrzegać ustanowionych procedur i dokonywać bieżących 
zapisów, jeśli należy to do ich obowiązków. 
Zapisy wymagane dokumentacją i wszelkie załączniki należy 
przechowywać co najmniej 1 rok.

Efektywne zarządzanie
HACCP online 
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Doskonale wiemy, że w procesie przemia-
łu zbóż polepsza się wartość odżywcza 
całości ziarna, jednak w otrzymanych frak-

cjach mąki znacząco obniża się zawartość cennych 
substancji. Straty witamin i minerałów, szczególnie 
z grupy witamin B, mogą wynosić nawet do 70-
80%. Wiadomo też, że kombinacja frakcji bielma 
z otrębami pozwala na uzyskanie mąki o wyższym 
wyciągu i zwiększonej zawartości błonnika. Jednak 
większość (nawet 95%) powszechnie używanej 
mąki do chleba to mąka biała. Frakcja okrywy 
i zarodka jest używana w produkcji pasz zwierzę-
cych. Dzięki temu zwierzęta dostają lepsze produkty 
niż ludzie (np. zwierzęta jedzą sól nieoczyszczo-
ną z mikropierwiastkami, ludzie czysty NaCl). 
Aby zrekompensować straty, stosuje się wzbo-
gacenie mąki w witaminy grupy B (B1, B2, B3) 
i w związki żelaza. W Polsce mąka może zawierać 
także witaminę B5, B6, B12, biotynę, kwas foliowy, 
lecytynę i witaminę C.

Obniżanie kosztów i konieczność zapewnienia 
trwałości mąki spowodowały powszechne użycie 
środków chemicznych w procesie dojrzewania mąki 
(wybielających, utleniających gluten), co nie było 
powodem zadowolenia specjalistów od żywienia. 
Wybielana mąka i otrzymane z niej wyroby piekar-
skie mają znacznie mniejsze efekty prozdrowotne 
niż mąka z pełnego przemiału. Powszechne praktyki 
uproszczenia technologii piekarskich, stosowanie 
substytutów naturalnych zakwasów, dodawanie 
polepszaczy, spulchniaczy, emulgatorów sprawia, 
że chleb często nie jest żywnością funkcjonalną. 
W wielu krajach UE eliminuje się tego rodzaju prak-
tyki, zalecając produkcję chleba metodami tradycyj-
nej kilkufazowej fermentacji. 

Innym sposobem jest wzbogacanie chleba w biologicznie czynne substancje, które 
sprzyjają zachowaniu pełnej sprawności fizycznej i intelektualnej, czyli może mieć 
cechy żywności funkcjonalnej (prozdrowotnej). Przykładem takich wyrobów jest 
pieczywo wysokobłonnikowe, pełnoziarniste, wytwarzane bez dodatków chemicz-
nych, z produktów przemiału żyta lub pszenicy z dodatkiem otrąb, słonecznika, 
dyni czy sezamu. Technologia produkcji chleba pozwala na wprowadzenie szeregu 
składników, które mogą poprawić wartość żywieniową.

Amarantus
Dodatek amarantusa (szarłat, Amaranthus 
cruentus) jest korzystny dla zdrowia, bowiem 
jego nasiona zawierają wartościowe białko 
(komplet egzogennych aminokwasów) oraz 
skwalen, który może zmniejszyć poziom 
cholesterolu i triglicerydów we krwi. Amaran-
tus to było „zboże Inków”, którzy wierzyli, że 
dodaje niezwykłej siły wojownikom. Dlatego 
właśnie hiszpańscy konkwistadorzy zakazali 
jego uprawy, a roślina została wyniszczona i zapomniana na kilkaset lat. Obecnie jest 
uprawiana w Ameryce, Azji, a także w Polsce. Amarantus nie jest zbożem w sensie 
botanicznym, ale jego nasiona dobrze kojarzą się z chlebem. Mąka z amarantusa 
lub nasiona nadają orzechowy smak wypiekom. Chleb z amarantusem, czyli chleb 
siły jest doskonały dla sportowców, ale można go też polecić seniorom, osobom 
z cukrzycą czy miażdżycą. Bezglutenowe ciastka z dodatkiem amarantusa były 
smaczne i miały dużo cennych składników mineralnych. Ostatnio stwierdzono, że 
amarantus ma związki polifenolowe, które działały ochronnie na wątrobę szczurów 
zatrutych alkoholem.

Ostropest
Chleb z dodatkiem ostropestu to tzw. chleb 
dla wątroby. Owoce ostropestu (Silibum 
marianum) zawierają błonnik oraz sylimary-
nę (zespół  flawonolignanów), które poma-
gają zachować prawidłowe funkcje wątroby 
i przewodu pokarmowego. Związki te dzia-
łają ochronnie na komórki wątroby i błonę 
śluzową żołądka, pobudzają wydzielanie 
soku żołądkowego i żółci. W Polsce najpo-
wszechniejszym powodem chorób wątroby jest nadużywanie alkoholu, a sylimaryna 
może pomóc w jej regeneracji. Sylimaryna pomaga też przy zatruciach chemikaliami, 
toksynami grzybów oraz przy zaburzeniach wywołanych zażywaniem wielu leków. 
Chleb z ostropestem byłby więc dobry dla starszych osób, które muszą jednocześnie 
leczyć kilka chorób.

 prof. Iwona Wawer

Jak ubarwić nasz chleb powszedni i przy okazji zrobić z niego dobre źródło antyoksydantów? Czym go 
wzbogacić, by miał cechy żywności funkcjonalnej (prozdrowotnej)? Pod ręką mamy dodatki z dalekiego 
świata.

Chleb na zdrowie

  Aronia, amarantus, kurkuma, ostropest, szafran 

    – dodatki, które zrobią z chleba pieczywo funkcjonalne

  Propozycja dla konsumenta wymagającego: chleb 

    dla zdrowia, dla wątroby, krzepiący i oryginalny 

na skróty

chleb funkcjonalny

Kulisy produkcji

Mistrz Branży kwiecień 201232

Próbne wypieki takiego chleba wykonano w Zakładzie Badawczym 
Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy. Użyto 400 g mąki pszennej, 
3% drożdży, 2% soli oraz wodę w ilości potrzebnej do wyrobie-
nia ciasta o odpowiedniej konsystencji. Dodatek stanowiły zmie-
lone owoce ostropestu w ilości: 0,4 g, 0,84 g oraz 1,4 g. Ciasto 
poddawano fermentacji w temp. 30ºC przez 1 godz., umieszczano 
w foremkach i pieczono w temperaturze 230ºC przez 30 min. 
Dodatek owoców ostropestu nie wpłynął na smak chleba, który był 
charakterystyczny dla pieczywa pszennego, nie spowodował zmia-
ny barwy ani zapachu. Chleby, niezależnie od wielkości dodatku 
owoców ostropestu, miały jasną barwę miękiszu oraz złocisty kolor 
skórki i były bardzo smaczne.

Kurkuma, czyli curry
Suszone, zmielone kłącze 
kurkumy (Curcuma longa) 
o intensywnym żółtym kolo-
rze, używa się jako przy-
prawy. Jej główny bioakty-
wny związek (polifenolowy) 
to kurkumina. Kurkumina 
i związki pochodne mają 
silne właściwości antyoksy-
dacyjne; to potencjalne leki przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, 
przeciwdepresyjne oraz działające na system odpornościowy.

Badania naturalnych antyoksydantów, które można dodać do chle-
ba, prowadzili Koreańczycy. Zainteresowali się kurkumą, ponieważ 
jest powszechnie używana do dań typu vegetable curry. Wypiekali 
chleb z pszennej mąki, stosując od 2% do 8% kurkumy i odpowied-
nio 1000-960 g mąki. Inne dodatki to: 80 g cukru, 20 g soli, 20 g 
drożdży, 30 g masła, 20 g odtłuszczonego mleka w proszku, 24 g 
spulchniacza i 650 g wody. Ciasto podzielono na porcje i wypiekano 
w temp. 220ºC przez 20 min. Większy dodatek (8%) kurkumy 
nie był korzystny, bowiem ze wzrostem zawartości kurkumy chleb 
stawał się mniej pulchny, twardszy i ciemniejszy. Testy smakowe 
pokazały, że najlepszy był chleb o żółtym kolorze i zawartości 
kurkumy 2-4%. Taki złocisty, pachnący chleb na pewno polubiliby 
ci, którzy chętnie jedzą „kurczaka z curry”. Chleb orientalny może 
też być polecany dla seniorów.

Szafran
Szafran od czasów 
starożytnych stosowano 
jako barwnik, przyprawę 
i lek. Nadaje smak, zapach 
i barwę potrawom z ryżu, 
mięsa czy sosom. Uzyskuje 
się go z kwiatów krokusa 
(Crocus sativus), którego 
uprawa i zbiór są bardzo 
pracochłonne, dlatego jest to jedna z najdroższych przypraw na 
świecie. Szafran zawiera lotne olejki odpowiedzialne za zapach, 
żółty barwnik krocynę oraz gorzką pikrokrocynę. Bioaktywne 
składniki szafranu, zwłaszcza krocyna, mają właściwości antyok-
sydacyjne. Oprócz walorów smakowych, dodawanie szafranu do 
potraw ma znaczenie prozdrowotne – pozwala zmniejszyć skutki 

spożywania tłustych posiłków. Ekstrakt z szafranu może działać 
przeciwmiażdżycowo, przeciwzapalnie i przeciwdepresyjnie. Odro-
bina szafranu do ciasta nada mu złoty kolor, ciasteczka szafranowe 
poprawią nastrój.

Aronia
Dodatek wytłoków aronii, wysuszone i zmielone wytłoki pozostają-
ce po wyciśnięciu soku, są cennym surowcem, który można dalej 
wykorzystać jako źródło antyoksydantów oraz błonnika pokarmowe-
go. Chleb z aronią – to pieczywo funkcjonalne, które można nazwać 
chlebem dla serca, ze względu na wysoką zawartość związków 
polifenolowych, zwłaszcza antocyjanin działających podobnie jak te 
w czerwonym winie. W starożytnym Rzymie, aby zapewnić spokój 
społeczny, należało dostarczać ludowi: „chleba, wina i igrzysk”. Jak 
twierdzą politycy, jest to aktualne do tej pory, ale w Polsce wyda-
waje się trudne do zrealizowania, ponieważ winogrona u nas nie 
rosną. Mamy jednak największe na świecie plantacje aronii. 

Chleb z aronią jest smaczny, zaspokaja zapotrzebowanie na anty-
oksydanty, jak i składniki energetyczne. Jedząc chleb z aronią, 
potrzebujemy jedynie igrzysk. W owocach aronii są związki o silnych 
właściwościach antyoksydacyjnych: antocyjany, katechiny i dłuższe 
polimery (taniny). Badania potwierdziły, że antocyjany aronii obni-
żają ciśnienie krwi, działają przeciwzapalnie. Owoce aronii warto 
włączyć do diety sportowców, kierowców i komputerowców. Aronia 
nie jest jednak smacznym owocem, jest cierpka. Popularne są soki, 
dżemy, syropy. Może zyska popularność chleb aroniowy? 
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Klasyczny polepszacz jest mieszanką 
różnych substancji dodatkowych 
(emulgatorów, kwasu askorbinowego, 

środków spulchniających, substancji stabili-
zujących), enzymów oraz czasami składników 
żywności, takich jak cukier, mączki słodowe, 
mączka sojowa, serwatka, tłuszcz roślinny itp. 

Pod względem zastosowania polepszacze nale-
żą do dwóch grup:

polepszacze do pieczywa pszennego,
polepszacze do pieczywa mieszanego 

i żytniego.
Bez względu na zastosowanie wpływają na 
następujące parametry:

poprawiają właściwości ciasta (modelują 
elastyczność i rozciągliwość, nadają suchość),

regulują proces fermentacji i szybkość 
dojrzewania ciasta,

poprawiają stabilność ciasta podczas fermen-
tacji,

zwiększają objętość pieczywa,
wpływają na świeżość pieczywa.

I co chyba najważniejsze, używanie polep-
szacza daje gwarancję bezpiecznej produkcji. 
Dobrze dobrany polepszacz zapewnia równą 
jakość pieczywa nawet przy gorszej jakości 
mąki lub pomimo błędów ludzi lub maszyn. Nie 
bez znaczenia jest również aspekt zwiększenia 
wydajności produkcji i obniżenia kosztów.

Naturalna alternatywa
Pytanie, jak pozbyć się niechcia-
nych składników polepszaczy przy 
zachowaniu obecnej wydajności 
produkcji lub niestabilnej jakości 
mąki? Czy istnieją inne składniki 
lub alternatywne metody produk-
cji? I wreszcie czy uzyskana 
jakość pieczywa będzie zadowala-
ła konsumenta przyzwyczajonego 
już do obecnego wyglądu chleba?

Możliwości ograniczenia ilości 
substancji dodatkowych w pieczy-
wie jest kilka:
a. fermentacja kwasów

produkcja chleba na kwasie 
żytnim oraz bułek na kwasie 
pszennym (mąka poddana 
„obróbce” przez mikroorganizmy 
ma m.in. bogatszy skład enzyma-
tyczny, a to pozwala zmniejszyć 
znacznie ilość polepszacza),

produkcja chleba na kwasie 
i podmłodzie (metoda praco-
chłonna – polecana do małej 
produkcji)
b. naturalne składniki stabili-
zujące

gluten pszenny, mąka pszenna 
i żytnia poddane wstępnej obrób-
ce termicznej, naturalne białka 
pszenne,

mąka żytnia i pszenna zaparzana
c. inne składniki stabilizujące

kwas askorbinowy,
ekstrakty z roślin wyjątkowo 

bogatych w witaminę C

d. składniki regulujące szybkość 
fermentacji i dojrzewanie ciasta

mączki słodowe aktywne enzymatycznie.

Porównanie receptur z różnym 
udziałem polepszaczy

 Andrzej Kujawiński, Fermis

Jak ograniczyć
 polepszacze

w chlebie?
Słowo „polepszacz” mieści w sobie chyba najwięcej negatywnych 
emocji i skojarzeń związanych z wypiekiem chleba. Z jednej stro-
ny polepszacz jest odbierany jako niechciany dodatek, z drugiej 
strony wydaje się, że trudno bez niego w dzisiejszych czasach 
bezproblemowo produkować dobre jakościowo pieczywo.

  Plusy niechcianych polepszaczy

  Możliwości ograniczenia substancji 

     dodatkowych w pieczywie

  Porównanie receptur z różnym udziałem polepszaczy

na skróty

mąka 
pszenna

kwas pszenny

margaryna

cukier

sól

drożdże

polepszacz
tradycyjny

polepszacz 
naturalny*

woda

100 kg

-

2 kg

1 kg

1,8 kg

4 kg

0,5 kg

-

53 l
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90 kg

20 kg

2 kg

1 kg

1,8 kg

3,5 kg

0,3 kg

-

43 l

90 kg

20 kg

2 kg

1 kg

1,8 kg

3,5 kg

-

1 kg

45 l
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czas mieszania

temperatura
ciasta

fermentacja
 wstępna

fermentacja 
końcowa

*gluten pszenny, mąka pszenna obrabiana termicznie, 
mączka słodowa, kwas askorbinowy

4+6 min

26-28oC

     -

50-60 min

6+5 min

27-29oC

 20 min

45-50 min

4+6 min

26-28oC

     -

50-60 min

pieczywo bez E
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Choć wielu rodzajów pieczywa nadal nie można wyprodukować 
bez udziału tradycyjnych polepszaczy (np. tradycyjne bułki 
kajzerki, bułki zapiekane, pieczywo zapiekane i mrożone, ciasto 
mrożone), to jednak do znacznej większości można zastosować 

kompozycje wymienionych wyżej składników z efektem 
bardziej niż zadowalającym.

Ważny jest oczywiście aspekt kosztów, ponieważ 
klasyczny polepszacz jest rozwiązaniem tańszym 
i mimo wszystko bezpieczniejszym. Dodatkowo pozwa-
la zwiększyć wydajność produkcji i tym samym obniżyć 
jeszcze koszty produkcji. Pytanie jednak, gdzie jest 
granica – między jeszcze dobrym chlebem a chlebem, 
którego konsumenci nie chcą już kupować. 

Z punktu widzenia konsumenta ideałem byłoby pieczy-
wo produkowane starymi metodami rzemieślniczymi 
przy dużym nakładzie czasu. Rzeczywistość jest jednak 
inna i potrzebne jest pogodzenie interesów obu stron 
– piekarzy i konsumentów.

Obecna tendencja odchodzenia od polepszaczy zawie-
rających składniki znakowane symbolami E w kierunku 
polepszaczy opartych na enzymach, czyli polepszaczy 
z tzw. „czystą etykietą”, jest być może tylko etapem 
przejściowym w drodze do poszukiwania jeszcze 
bardziej obojętnych dla organizmu człowieka składni-
ków.

Włączenie przynajmniej do części receptur naturalnych 
składników i procesów fermentacji oraz dążenie do 
jakości pieczywa takiej, jakiej będzie poszukiwać coraz 
większa grupa klientów, jest chyba nieuniknione. 

Chleb mieszany

produkcja na 
kwasie żytnim

produkcja na kwasie 
żytnim i podmłodzie 

pszennej

mąka pszenna

podmłoda pszenna

kwas żytni

sól

drożdże

polepszacz

woda

podmłoda pszenna

czas fermentacji

temperatura

wydajność

ilość drożdży

ilość mąki z ogólnej   
            ilości mąki

80 kg

-

32 kg

1,8 kg

3 kg

0,5 kg

46 l

56 kg

40,8 kg

32 kg

1,8 kg

0,5 kg

0,1 kg

29 l

2-4 godzin

25-28˚C

170

2%

30%
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Ze smakiem  
i aromatem

Polski przemysł spożywczy, podobnie 
jak w Europie Zachodniej, świetnie 
dostosowuje się do preferencji i ocze-

kiwań konsumentów, spełniając co rusz nowe 
zachcianki. A te są coraz bardziej wyrafinowane, 
nastawione na różnorodność i nowe smaki. 
Żeby temu podołać, producenci żywności muszą 
poszukiwać właściwego dodatku smakowego, 
m.in. po to, by wyróżnić produkt. Nie dziwią więc 
dane statystyczne podające, że przeciętny Polak 
zjada w ciągu roku od 1-1,5 kg różnego rodzaju 
dodatków do żywności. 

Branże cukiernicza i lodziarska, nie wyłączając 
piekarskiej, nie odstają od ogólnych tendencji 
rynkowych. Dlatego pod tym kątem oferta aroma-
tów spożywczych i innych dodatków smakowych 
jest równie bogata. Obejmuje ona pełną gamę 
aromatów płynnych i proszkowych, proszków 
owocowych i soków sproszkowanych, blendigsów, 
czyli proszków owocowych z naturalnym aromatem 
i naturalnym barwnikiem, ekstraktów ziołowych 
pełniących funkcje żywności barwiącej, granulatów 
z dużą zawartością naturalnych soków i owoców. 

Aromaty dobrze dobrane…
W produkcji cukierniczej najczęściej zalecane są aromaty płynne. Wybór 
aromatu na właściwym nośniku ma ogromne znaczenie dla jego trwałość 
w końcowym produkcie. W wyrobach takich jak kremy, nadzienia smakowe, lody, 
polewy czy ciastka, nie poddawanych wysokiej obróbce termicznej, stosujemy 
aromaty na nośniku etanolowym lub glikolowym. Różnorodność stosowania tych 
aromatów wynika z ich dobrej rozpuszczalności w środowisku wodnym, a także 
z dużego zakresu temperatur wrzenia poszczególnych nośników. Aromaty te 

 Michał Kociszewski

Rynek produktów spożywczych przeżywa prawdziwy boom różnorodności w asortymencie. W ślad za 
rozrastającą się ofertą produktów i ich różnorodnością smakową idą producenci aromatów spożywczych 
i innych dodatków smakowych…

w tym dodatków smakowych 
Rynek dodatków do żywności w Polsce, 

Dodatek 
do żywności

  to każda substancja, która 
w normalnych warunkach 
ani nie jest spożywana 
jako żywność, ani nie jest 
stosowana jako charaktery-
styczny składnik żywności, bez 
względu na swoją ewentualną 
wartość odżywczą. Dodana 
do żywności w trakcie jej 
produkcji, przetwarzania, 
przygotowywania, obróbki, 
pakowania, przewozu lub 
przechowywania powoduje, że 
substancja ta lub jej produkty 
pochodne stają się bezpośred-
nio lub pośrednio składnikiem 
tej żywności (Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1333/2008 z dnia 
16.12.2008 r. w sprawie 
dodatków do żywności).

 Wszystko, co powinieneś wiedzieć o dodatkach 

    do żywności

 Tendencje rozwojowe na rynku dodatków do żywności

 Aromaty spożywcze najczęściej używane 

   w cukiernictwie i piekarstwie

na skróty

doskonale łączą się z innymi składnikami 
produktu, nadając charakterystyczny 
smak i zapach. Charakterystyczne efekty 
smakowe w kremach, masach lodowych 
i polewach otrzymujemy, stosując proszki 
owocowe i granulaty smakowe. Ciekawy 
efekt smakowy uzyskujemy w polewach 
do lodów, w których podczas konsumpcji 
dopiero uaktywnia się granulat smakowy.  

W piekarnictwie popularne i najczęściej 
stosowane są aromaty szczególnie trwałe, 
najczęściej na nośniku olejowym, gliko-
lowym i triacetynie. Temperatura wrze-
nia oleju i triacetyny przekracza 220°C, 
natomiast glikolu propylenowego wynosi 
powyżej 198°C. Zastosowanie w procesie 
pieczenia aromatu etanolowego spowo-
duje jego odparowanie, czyli „ulatnianie 
się kominem”. Dobre rezultaty smakowe 
i zapachowe otrzymujemy w piekarnictwie, 
stosując aromaty proszkowe (na nośniku 
maltodekstryny). 

dodatki do żywności
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aromatem

Partner wybrany ze smakiem

Etol Polska Sp. z o.o.
02-127 Warszawa, 
ul. Mołdawska 9
tel. 22 668 51 09, fax 22 668 51 26
mail: etol@etol.pl

Proszki owocowe Etol posiadają szeroką gamę smakową. Zawierają 
30-54% owoców w suchej masie. Proszki owocowe są doskonałym 
naturalnym dodatkiem smakowym do nadzień, wsadów, kremów, 
polew w produktach cukierniczych i czekoladowych. Są dodatkiem 
smakowym w budyniach, galaretkach, kisielach, koncentratach ciast 
i lodów, napojach  instant, kaszkach smakowych. Proszki owocowe 
podczas pieczenia są termostabilne.

Występują jako składniki smakowe w recepturach artykułów żywnoś-
ciowych, które  zadowolą oczekiwania i gusta każdego konsumenta.
Zamówienia: 30 kg w opakowaniach po 5 kg.

Technologie, surowce, dodatki

intensywność. Doświadczeni technolo-
dzy-cukiernicy, opracowując produkt, 
wykonują liczne próby technologiczne, 
aby określić niezbędną dozę stosowania 
aromatu i osiągnąć zamierzony efekt 
smakowy. Przepisy unijne dotyczące 
bezpieczeństwa żywności narzucają 
ograniczenia stosowania nośników 
organicznych, jakimi są glikol i triace-
tyna do 3 g/kg wyrobu spożywczego, 
natomiast w napojach to ograniczenie 
wynosi 1 g/l.

Co do znakowania, warto pamiętać, że 
od 20 lutego 2011 r. obowiązuje Rozpo-
rządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1334/2008 dotyczące 
środków aromatyzujących, w szczegól-
ności zmian w nazewnictwie aromatów 
(aromat naturalny i aromat(y)). W tym 
rozporządzeniu znajdziemy określenie 
warunków, które musi spełniać „aromat 
naturalny” oraz jakie określenie aroma-
tów na etykietach swoich produktów 
powinni zamieścić producenci. Nie ma 
już pojęcia aromatu naturalnego, iden-
tycznego z naturalnym i syntetycznego. 
Mamy aromaty naturalne lub aromaty 
(Rozporządzenie MRiRW z 3.09.2009 r.; 
Dz.U. nr 160, poz. 1271). Na etykiecie 
produktu spożywczego możemy użyć 
nazwę aromatu naturalnego, proszku 
owocowego i wizerunek danego owocu, 
stosując wspomniane wcześniej natu-
ralne dodatki smakowe.

Szeroka gama dodatków do żywności 
powoduje, że producenci przemysłu 
spożywczego poszukują atrakcyjnych 
dodatków, dopuszczonych do stosowa-

nia w żywności i bezpiecznych dla zdrowia. Różno-
rodność wytwarzanych produktów spożywczych 
sprawia, że przemysł cukierniczy, lodziarski jest 
jednym z najbardziej innowacyjnych gałęzi świato-
wej gospodarki przemysłowej. 

Funkcje technologiczne 
dodatku do żywności:

  wydłuża okres trwałości 
     produktów i ich stabilność;

  utrzymuje stałą powtarzalność 
     jakości produktów poprzez   
     zapobieganie zmianom cech 
     organoleptycznym: smak, zapach, 
     tekstura czy barwa;

  chroni składniki odżywcze i 
     decydujące o wartości żywieniowej 
     produktów;

  podnosi atrakcyjność i dyspozycyj-
     ność produktów dla konsumentów;

  zwiększa różnorodność 
     asortymentu produktów;

  zwiększa efektywność produkcji;
  zapewnia bezpieczeństwo 

     produktu żywnościowego przed  
    drobnoustrojami chorobotwórczymi.

3 warunki konieczne do 
zastosowania dodatku do 
żywności:

  uzasadniony wymóg 
     technologiczny, 

  bezpieczny dla zdrowia 
     konsumenta, 

  jego użycie nie wprowadza 
     konsumentów w błąd.

Światowy ranking popularności dodatków do 
żywności 

…odpowiednio stosowane 
i znakowane
W wyrobach cukierniczych techno-
lodzy zalecają dodawanie aromatów 
do pieczywa cukierniczego w przed-
ostatniej fazie produkcyjnej, czyli 
przed wypiekiem. Aromat należy 
dodawać małymi porcjami, dokładnie 
mieszając z wyrobem i kontrolując jego 

Rynek dodatków w 
liczbach
Światowy rynek dodatków do żywności w latach 
2006-2010 rozwijał się w tempie 4% rocznie. 
Natomiast polski rynek dodatków rozwija się szybciej 
niż średnia światowa. Wartość jego obrotów na 
terenie Polski wynosi ponad 100 mln dolarów (łącznie 
z aromatami dla przemysłu mięsnego). Rozwój rynku 
dodatków do żywności, w tym aromatów, jest uzależ-
niony od tempa wzrostu poszczególnych segmentów 
przemysłu spożywczego i jego innowacyjności.

Rządzą i dzielą
W Polsce prym wiodą międzynarodowe koncerny 
chemiczne: szwajcarski Givaudan (około 21% rynku 
światowego w 2010 r.), Firmenich, IFF czy Symrise, 
a także mniejsi producenci: Takasago, Mane, Sensient 
Flavours czy Frutarom. Doskonale radzą sobie 
również: Wild, Etol, Curt Georgi, Bell, Dohler, a także 
polscy producenci: Pollena Aroma, Aromes Group, 
Aromapol, Carotex, Jaskulski Aromaty czy Hoffman. 
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Każdy zakład piekarniczy 
powinien dysponować surow-
cem w ilości zapewniającej 

ciągłość produkcji szacowaną na około 
14 dni. Jest jednak rzeczą oczywistą, 
że w mące zbyt długo przechowywanej 
mogą zachodzić procesy, które w znacz-
nej mierze pogarszają jej jakość. Warto 
również podkreślić, że mąka jest 
surowcem mniej trwałym od ziarna. 
Nie posiada naturalnej ochrony, a duże 
rozdrobnienie surowca wpływa na 
większy dostęp tlenu, światła i wilgoci, 
które mogą powodować szereg niepo-
żądanych reakcji biochemicznych oraz 
stwarzają warunki do rozwoju mikroflo-
ry i szkodników. Wspomniane czynniki 
zewnętrzne mogą doprowadzić do zmia-
ny właściwości organoleptycznej i obni-
żenia wartości wypiekowej. Dochodzi 
do tego za sprawą zawartego w mące 
tłuszczu, który może ulec zjełczeniu. 

Ogromny wpływ na zmiany zachodzą-
ce w mące ma również jakość ziarna, 
z którego została ona wyprodukowana. 
Łatwiej ulega zepsuciu mąka powstała 
z ziarna porośniętego, zagrzanego, 
zmarzniętego lub przedwcześnie 
zebranego. Mąka powstała z ziarna 
zwilgotniałego łatwiej ulega zbryleniu. 
Szybciej rozwijają się w niej pleśnie 
i drobnoustroje. Surowiec, którego 
wilgotność nie przekracza 14%, może 
być przechowywany przez rok. W przy-
padku jednak, gdy wilgotność mąki jest 
większa, powinna być ona przechowy-
wana znacznie krócej. 

Transport i organizacja 
dostaw mąki
Na użyteczność technologiczną surow-
ca duży wpływ ma organizacja dostawy 
mąki. Ta z kolei w dużej mierze uzależ-
niona jest od wielu czynników, takich 
jak: położenie piekarni i młyna, wielkość 
zakładu oraz sposób magazynowania 
surowca. Idealnym rozwiązaniem było-
by bliskie sąsiedztwo młyna i zakładu 
piekarniczego. Jak wiadomo, młyny są 
zazwyczaj położone w większej odle-
głości od miast bądź na ich przedmieś-

ciach, stąd też zachodzi konieczność 
transportowania mąki. W Polsce mąkę 
dostarcza się w workach z juty, chodź 
w ostatnim czasie popularne stają się 
również worki papierowe, tzw. wielo-
warstwowe. Pojemność worków wynosi 
45-50 kg. 

Mniejsze zakłady posiadają jeden maga-
zyn, z którego bezpośrednio pobiera się 
mąkę do produkcji pieczywa. W dużych 
piekarniach, prócz głównego magazynu, 
znajduje się również magazyn produk-
cyjny, tzw. zmianowy lub dobowy, 
który znacznie ułatwia rozliczanie mąki 

między magazynem a produkcją. 

Wymogi dotyczące 
magazynu
Pomieszczenie przeznaczone na 
magazyn powinno być suche i czyste. 
Do niedawna ściany magazynu 
bieliło się przynajmniej raz w roku 
wapnem. Nie dotyczyło to jednak 

ścian, których wysokość nie przekraczała 
2 m, wówczas to malowało się je białą 
farbą olejną. Alternatywą dla tradycyjnie 
stosowanego wapna w ostatnim czasie 
stają się specjalne materiały i pokrycia 
ścian o właściwościach uniemożliwiają-
cych rozwój grzybów i bakterii. Podłogi 
w magazynie powinny być równe, beto-
nowe bez nierówności, szpar i pęknięć. 
Dla zapewnienia właściwej cyrkulacji 
powietrza konieczne jest zastosowanie 
urządzeń przewietrzających. Ważne 
jest również wstawienie do okien siatek 

uniemożliwiających przedostawanie się 
szkodników do wnętrza magazynu. 

Worki w stosach
W przypadku mniejszych zakładów 
rzemieślniczych mąkę w workach składuje 
się, ustawiając je w stosach. W przypadku 
krótkiego czasu składowania mąki zaleca 
się ułożenie worków w tzw. trójki, przy 
długim natomiast proponuje się ułoże-
nie typu obmurówka. Jest to związane 
z zapewnieniem odpowiedniej cyrkulacji 
powietrza.

Worki nigdy nie powinny stać bezpośred-
nio na podłodze. Dlatego też stosy układa 
się na specjalnie do tego przeznaczonych 
drewnianych podstawach zwanych lega-
rami bądź paletami. Unika się również 
bezpośredniego opierania worków o ścia-
ny. W przypadku jednak, gdy surowiec 
okazał się wilgotny i zagrzany, zaleca 
się układanie worków w piątki, trójki lub 
studnię. Liczba worków w jednym stosie 

 Krzysztof Wysłucha

Dostawa, magazynowanie i przygotowanie surowców decyduje w dużej mierze o jakości gotowego wyro-
bu. Ma również wpływ na koszty produkcji piekarsko-cukierniczej. Jak zatem przechowywać mąkę w 
mniejszych zakładach produkcyjnych?

Mąka dobrze magazynowana

Łatwiej ulega zepsuciu mąka powstała z ziarna porośnię-
tego, zagrzanego, zmarzniętego lub przedwcześnie zebra-
nego. Mąka powstała z ziarna zwilgotniałego łatwiej ulega 
zbryleniu. Szybciej rozwijają się w niej pleśnie.

  Transportowanie mąki

  Pomieszczenie odpowiednie do 

     magazynowania mąki

  Zasady przechowywania mąki w zależności 

     od warunków zewnętrznych i nie tylko

na skróty
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uzależniona jest od wilgotności mąki, 
jak i panującej temperatury. W ciepłej 
porze roku, powyżej 10˚C zaleca 
się układanie stosów z 10 worków. 
Wówczas to wilgotność mąki nie powin-
na przekraczać 14%. Z kolei w zimnej 
porze, w temperaturze poniżej 0˚C, 
stosy można układać odpowiednio z 12 
i 14 worków.

Uwaga przed szkodnikami
W przypadku rozmieszczenia mąki 
w magazynie należy również wyse-
lekcjonować surowiec pod względem 
gatunkowym i technologicznym 
z uwzględnieniem zasad FIFO. 
Należy pamiętać, że pobierana do 
produkcji mąka powinna wykazy-
wać taką samą jakość i parametry.                                                                                          

Zapewnienie właściwych warunków 
składowania mąki jest niezwykle istot-
ne, ponieważ nieprzestrzeganie opisa-
nych standardów powoduje narażenie 

surowców na dzia-
łanie szkodników. 
Do szkodników 
takich zalicza 
się: rozkruszka 
mącznego, wołka 
zbożowego, mola 
ziarniaka, mącz-
niaka młynarka. 
Groźnymi szkod-
nikami są również 
myszy i szczury, 
które przenoszą na 
swoim ciele owady 
i drobnoustroje. 
Program profilak-
tyczny zakłada przechowywanie mąki 
w racjonalnych warunkach, higienę 
pomieszczeń i pracowników. W przy-
padku pojawienia się dużej ilości szkod-
ników przeprowadza się dezynsekcję 
przy użyciu specjalnie przeznaczonych 
do tych celów środków trujących.

Gwarantem jakości mąki jest stworzenie 
optymalnych i racjonalnych warunków jej 
składowania. Bez odpowiedniej temperatury 
pomieszczenia przeznaczonej na magazyn, 
odpowiedniej wilgotności, zabezpieczenia przed 
światłem i szkodnikami nie może być mowy 
o zapewnieniu właściwej użyteczności techno-
logicznej surowca.   
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W wielu procesach technolo-
gicznych wysoki poziom higie-
ny jest niezbędny do uzyska-

nia produktu odpowiedniej jakości. 
Mikroflora, która nie została uprzednio 
zlikwidowana, może zaburzyć proces 
produkcyjny i spowodować olbrzymie 
straty finansowe oraz wizerunkowe.

Już sama myśl o możliwości poniesienia 
ogromnych kosztów po ewentualnym 
zatruciu konsumentów przyprawia o ból 
głowy. Należy podkreślić, że nieunor-
mowane przestrzeganie zasad higieny 
w sektorze spożywczym jest na pewno 
bardziej kosztowne niż wydatki na utrzy-
manie czystości. Poważne i profesjo-
nalne podejście do tematu utrzymania 
czystości nie tylko zabezpiecza przed 

wywołaniem sytuacji kryzysowych, 
ale i bezpośrednio przyczynia się do 
solidnej racjonalizacji wydatków na 
sprzątanie, a także gwarantuje speł-
nianie surowych norm sanitarnych. 

Zamknięta kontra 
otwarta technologia mycia
Do wyboru mamy dwa mniej lub 
bardziej zautomatyzowane systemy 
myjące. Chodzi oczywiście o system 
CIP w pełni zautomatyzowany, 
czyli Cleaning In Place, oraz OPC, 
czyli Open Plant Cleaning. Pierwszy 
przypadek (CIP) to mycie w obiegu 
zamkniętym, mycie membran, mycie 
butelek, lubrykację przenośników 
taśmowych, mycie natryskowe np. 
myjki pojemników. Do drugiej techno-
logii, nie w pełni zautomatyzowanej, 
zaliczamy m.in.: mycie pianowe, 
żelowe, zamgławianie, szorowanie, 
przecieranie itp. 

Najczęściej stosowaną techniką mycia 
i dezynfekcji w zakładach piekarni-
czych, cukierniczych, mięsnych jest 
właśnie OPC. Mycie w tej technologii 
często odbywa się bez użycia specja-
listycznych dozowników i urządzeń. 
Metoda mycia OPC jest obszarem 
najbardziej narażonym na powstanie 
nieprawidłowości. Mogą one być 
spowodowane trzema czynnikami. Po 
pierwsze, z braku znajomości istnieją-
cych na rynku rozwiązań, po drugie, 
z „pozornych” oszczędności wynika-

jących z używania niecertyfikowanych 
lub domowych środków czystości. 
Po trzecie, w zasadzie najistotniejszy 
powód nieprawidłowości, to „czynnik 
ludzki”, a więc pracownik, który powi-
nien przestrzegać ustalonych procedur, 
ale z niewyjaśnionych przyczyn tego nie 
robi. Wciąż pokutuje bowiem zwyczaj 
oddelegowywania do procesu mycia 
i dezynfekcji ludzi „przypadkowych”, 
niewykwalifikowanych, niedoświadczo-
nych i niewyszkolonych. Trzeba również 
pamiętać o absolutnym wymogu higieny 
osobistej personelu.

OPC jest najszerzej stosowanym 
i najbardziej popularnym rozwiązaniem. 
Ponadto w pewnych sferach OPC jest 
wręcz niezbędne. Mowa tu przede 
wszystkim o utrzymaniu czystości 

Zanim wybierzesz 
producenta chemii 
profesjonalnej….

  …warto przyjrzeć się dokładnie 
ofertom na rynku. Dlatego trzeba 
koniecznie sprawdzić, czy taka 
firma – w ramach usług – zapewnia 
szkolenia, prowadzi audyty (doradz-
two technologiczne) oraz serwis. 
Jest to dodatkowe, bardzo istotne 
wsparcie dla producentów żywności. 
Warto również zainteresować się, 
czy dana firma oferuje automatyczne 
urządzenia dozujące, które podnoszą 
wydajność środków przy równoczes-
nym obniżeniu ich zużycia.

 Jakub Klewaniec, Voigt

W branży spożywczej w zakresie czystości mikrobiologicznej nie 
ma miejsca na półśrodki, potknięcia czy odstępstwa od reguły. 

Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest chemia profesjonalna. 
Żeby jednak przyniosła ona spodziewane korzyści, musi spełniać 

określone wymagania i być odpowiednio stosowana.

Higiena
według profesjonalistów

  Technologia mycia w obiegu zamkniętym (Cleaning In 

     Place) oraz w obiegu otwartym (Open Plant Cleaning)

  Dlaczego warto stosować chemię profesjonalną?

  Wybór dostawcy chemii profesjonalnej – 

     czym się kierować?

na skróty
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dużych powierzchni poziomych, w szcze-
gólności posadzek. Podsumowując, 
OPC wymaga odpowiedniego podejścia, 
które zaprocentuje perfekcyjną czystoś-
cią i redukcją niezbędnych wydatków. 
Wymaga również odpowiedniej, profe-
sjonalnej chemii.

Profesjonalne 
podejście do higieny
Pierwszym krokiem do poprawienia 
czystości i ograniczenia wydatków na jej 
utrzymanie jest więc wprowadzenie do 
procesów mycia chemii profesjonalnej. 
Co przemawia za takim posunięciem? 
Przede wszystkim chemię profesjonalną 
w odróżnieniu od tzw. „chemii detalicz-
nej” różni wysoki stopień koncentracji, 
czyli znaczna zawartość ilościowa 
substancji aktywnych. Sprawiają one, 
że zakład zużywa mniej opakowań 
i procesy mycia są bardziej wydajne. 
Specjalizacja zastosowania prepara-
tów, a więc optymalizacja ich składu 

chemicznego do danego obszaru 
zastosowania gwarantuje, że zabru-
dzenia usuwane są efektywnie, bez 
ryzyka uszkodzenia powierzchni. 
Wysoka skuteczność przekłada się 
na niski koszt zastosowania. Wraz 
z preparatami dostarczana jest 
dokumentacja bezpieczeństwa (karty 
charakterystyki, dopuszczenia)  oraz  do-
kumentacja eksploatacyjna (instruk-
cje, technologie, plany higieny).

Przy doborze profesjonalnych 
środków do utrzymania czystości 
w zakładach produkujących lub 
wprowadzających żywność do obro-
tu handlowego należy pamiętać, 
że zarówno do mycia i dezynfekcji 
rąk, jak i do mycia urządzeń, sprzę-
tu oraz naczyń należy stosować 
preparaty czyszczące dopuszczone 
do powierzchni mających kontakt 
z żywnością. Informację taką można 
sprawdzić w Świadectwie Jakości 

Higiena
profesjonalistów

Zdrowotnej produktu, który produ-
cent chemii profesjonalnej powinien 
udostępnić użytkownikowi. Dodat-
kowo, jeśli preparat ma właściwości 
biobójcze, to musi posiadać zezwole-
nie Ministra Zdrowia, którego numer 
producent zobligowany jest zamieścić 
na etykiecie. Warto zwracać uwagę na 
te elementy, gdyż jest to fundament 
certyfikowanego i odpowiedzialnego 
mycia w przemyśle spożywczym.

Wymieniłem kilka atutów, które 
przemawiają za wyborem chemii 
profesjonalnej jako najbardziej opty-
malnego rozwiązania w zakresie utrzy-
mania czystości na obiekcie. Chemia 
to dopiero wstęp do kompleksowego 
wprowadzenia, przestrzegania i stoso-
wania systemu HACCP, racjonalizacji 
wydatków oraz cyklicznych szkoleń dla 
personelu, które są jednym z narzędzi 
minimalizującym negatywne aspekty 
„czynnika ludzkiego”. 
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Siwy nalot na czekoladzie, jasne 
plamy na pralinie
Siwy nalot na pralinach, czekoladach lub 
innych wyrobach czekoladowych to jedna 
z najbardziej widocznych wad pralin. Mimo to 
siwa czekolada ani nie obniża walorów smako-
wych czekoladek, ani nie jest niebezpieczna 
dla zdrowia. Siwizna to najczęściej wykrystali-
zowany tłuszcz kakaowy lub cukier znajdujący 
się w czekoladzie.  
W przypadku nieprawidłowo przeprowadzo-
nego procesu temperowania kuwertura, zaraz 
po oblewaniu pralin, wygląda na prawidłową, 

Pralina z wadą
Przyczyny ich powstawania, sposoby zapobiegania
Porysowane albo siwe, z wyciekiem nadzienia lub z nieestetycznym nadlewem – to tylko niektóre spoty-
kane w praktyce wady pralin. Jak powstają i jak im przeciwdziałać, szczegółowo wyjaśnia nasz ekspert.

niestety krótko po zastygnięciu 
wytrącają się białe kryształki 
tłuszczu, tworząc siwy nalot na 
powierzchni czekoladek. Wykwity 
te mogą tworzyć na powierzchni 
czekolady całkiem nieprzewidziane 
obrazy. 

Błąd ten powstaje podczas 
niewłaściwego procesu schładza-
nia czekolady (temperowania) lub 
podczas niekontrolowanego miej-
scowego podgrzania czekolady. 
Połączenie pomiędzy tłuszczem 
kakaowym a pozostałymi częścia-
mi kakaowymi kuwertury ulega 
wtedy zniszczeniu. Przy tempera-
turze około 33°C tłuszcz kakaowy 
zaczyna się upłynniać, a w postaci 
płynnej traci swoje właściwości 
wiążące. Połączenia w kuwerturze 
zostają przerwane: części kakaowe 
kuwertury osadzają się, a tłuszcz 
kakaowy w postaci warstwy oleju 
gromadzi się na powierzchni. 
W postaci płynnej tłuszcz jest 
transparenty, natomiast po zastyg-
nięciu ma żółtawobiały kolor. Ten 
żółtawobiały film na powierzchni 
czekolady nazywany jest fachowo 
siwym nalotem.

Jak uniknąć tej wady? Sprawdzić, 
czy czekolada jest prawidłowo 
stemperowana. Można to sprawdzić 
poprzez zanurzenie w niej np. czub-
ka noża. Prawidłowo przygotowana 
kuwertura powinna zastygnąć na 
ostrzu po kilku minutach. Jeżeli 
po 10 minutach czekolada nadal 
pozostaje płynna, oznacza to, że 
nie nadaje się do oblewania, gdyż 
produkty nią oblane będą siwe. 
Fachowym sposobem kontrolowania 
procesu temperowania jest badanie 
indeksu temperowania (omówiono 
to w 1. wydaniu „Mistrza Branży”).

Nadlewy czekolady, 
tzw. stópki i ogonki
Podczas oblewania pralin nadmiar czekola-
dy jest zdmuchiwany, a także usuwany za 
pomocą wibracji. Niestety często powstają 
wady związane z nadmiarem czekolady, 
który nie został odpowiednio odebrany 
na zgarniaczu czy też nie został wystar-
czająco zdmuchnięty. Podczas tego typu 
technologicznych problemów powstają na 
pralinach nadlewy, tak zwane stópki lub 

 Anna Sacharczuk

Czekolada prawidłowo utemperowana ma równo-
mierny kolor i ładny połysk.

Czekolada z wykwitem tłuszczowym świadczy o 
złym procesie temperowania czekolady.

Praliny przygotowane z wadliwie stemperowa-
nej czekolady...

... i z prawidłowo przygotowanej czekolady.

Za wysoka temperatura czekolady do oblewania 
pralin, słaby nadmuch lub złe ustawienia wałka 
odbierającego nadmiar czekolady powodują 
tzw. stópki i ogonki.
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 Najczęstsze wady technologiczne: siwizna, 

    nadlewy, porysowania, obicia, wycieki nadzienia, 

    pęcherzyki powietrza

  Jak powstają ww. wady i jak im zapobiegać?

na skróty

ABC pralin
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ogonki. Zalicza się je do wad wyrobów 
czekoladowych, gdyż znacznie znie-
kształcają produkt. Może to znacznie 
utrudnić zapakowanie produktów 
w opakowania.  

Nadlewy i zniekształcenia tego typu 
powstają przy oblewaniu czekoladą 
o zbyt wysokiej temperaturze przy 
zastosowaniu zbyt małego nadmuchu 
powietrza lub przy złym ustawieniu 
wałka odbierającego nadmiar czekola-
dy z „ogonków” pralin. Stała kontrola 
i optymalizacja ww. parametrów 
skutecznie poprawia wygląd produktu. 

Porysowania i obicia pralin
Poprzez wzajemne obijanie się pralin 
powstają na ich powierzchni zadrapa-
nia i białe plamki po obiciach. Wady 
te są wynikiem wielu czynności, 
jakie wykonywane są w warunkach 
produkcyjnych, przed finalnym 
umieszczeniem pralin w opakowaniach 
jednostkowych. Pudełka czekoladek 
składają się często z kilku lub kilku-
nastu różnych rodzajów pralin. Nie są 
one produkowane jednocześnie ani 
nie są układane w pudełka od razu 
po wyprodukowaniu, co byłoby sytu-
acją idealną. W rzeczywistości praliny 
wchodzące w skład takich mieszanek 
są przygotowywane i międzyskłado-

wane na kilka lub kilkanaście dni przed 
pakowaniem. Transport pojemników 
z czekoladkami, ich ruch i wibracje, 
jakie temu towarzyszą, przyczynia-
ją się do powstawania nieładnych 
zadrapań i obić. Niestety wadę tę jest 
bardzo ciężko wyeliminować, jednak 
przy zachowaniu dużej staranności 
i ostrożności podczas międzyskłado-
wania można znacząco zminimalizować 
zadrapania. Dla uniknięcia mechanicz-

nych zadrapań powstających podczas 
automatycznego pakowania pokrywa 
się elementy mające kontakt z pralina-
mi specjalnymi powłokami, np. z teflo-
nu. W ten sposób przesuwanie się 
pralin w dozownikach jest łatwiejsze, 
co minimalizuje ich zadrapania. 

Wycieki nadzienia
Zbyt cienka warstwa czekolady na 
pralince skutkuje często powstaniem 
kolejnej wady, a mianowicie wycieku 
nadzienia. Możemy to zaobserwować 
na produktach, na których czekolada 
została zbyt mocno zdmuchnięta. 
Wówczas przez ubytki w cienkiej 
warstwie czekolady nadzienie prześwi-
tuje lub wycieka na zewnątrz pralinki. 

Często podczas oblewania pralin 
zbyt zimną czekoladą gromadzą 
się pomiędzy warstwą czekolady 
a nadzieniem pęcherzyki powietrza, 
które pękając, powodują ubytki 
w czekoladowym oblewie. Przyczynia 
się to często do wypłynięcia kropelki 
nadzienia na powierzchnię lub jego 
wyschnięcia. Warto tu zwrócić uwagę 
na to, że czekolada oprócz swoich 
walorów smakowych pełni funkcję 
tzw. szkieletu, w którym zamknięte 
jest nadzienie. Każde uszkodzenie czy 

ubytek w takiej konstrukcji ma wpływ na 
jakość całego produktu. Aby uniknąć tego 
typu wad, należy odpowiednio dopasować 
parametry produkcji, a w szczególności: 
temperaturę kuwertury, siłę nadmuchu 
oraz siłę wytrząsania, a także kontrolować 
temperaturę nadzienia, w jakiej jest oble-
wane czy też dozowane do korpusu czeko-
ladowego. 

Pęcherzyki powietrza
Pęcherzyki powietrza widoczne na pralinie 
powstają w wyniku zastosowania do oble-
wu czekolady zbyt chłodnej (tym samym za 
gęstej). Podczas wytrząsania na przenośni-
ku taśmowym czy też podczas poddawania 
produktu wibracjom powietrze nie uchodzi 
ze zbyt zimnej czekolady i tworzy na 
powierzchni produktu niepożądane bąbelki. 
Te z kolei kiedy podczas schładzania pękną, 
odsłaniając nadzienie, i mogą powodować 
jego wyciek lub wyschnięcie. Dlatego 
istotne jest kontrolowanie temperatury 
czekolady, a także częsty przegląd instalacji 
transportującej czekoladę, żeby wyelimino-
wać miejsca, w których mogłaby ona zostać 
niepotrzebnie napowietrzona (zbyt szybki 
nastaw pompy, za duże ciśnienie przepły-
wu, zbyt niski poziom czekolady w zbiorniku 
zasilającym urządzenie oblewające). To 

jedne z wielu parametrów, jakie należy 
kontrolować i optymalnie ustawić w celu 
wyeliminowania powstawania pęcherzyków 
powietrza.

Do innych wad należą także brak poły-
sku, niepełna dekoracja, zdeformowane 
nadzienie, dziury w oblewie, pęknięcia, zbyt 
cienkie spody pralin, niedolania czekolady 
i wiele innych. Wszystkie te nieprawidło-
wości można wyeliminować, odpowiednio 
ustawiając maszyny i często kontrolując 
i optymalizując wszystkie ww. parametry 
produkcji. 

Ruch i wibracje podczas transportu, przed 
finalnym zapakowaniem pralin, odbija się 
na nich w mało estetyczny sposób.

Praliny z wadami technologicznymi
(od lewej): deformacja dekoracji, wyciek 
nadzienia, deformacja nadzienia, nadlew 
czekolady.

Praliny oblane czekoladą w dobrej ilości 
w porównaniu z pralinami, z których 
nadmiernie zdmuchnięto czekoladę.

Pęcherzyk powietrza i nadlew czekolady
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Tort Yin Yang przygotowała damsko-męska załoga: Mateusz 
Puzyno i Patrycja Piotrowska, adepci MAMZ. Ich praca zajęła 
2. Miejsce podczas Zespołowych Mistrzostw Młodych Cukierników 
o Puchar „Cukiernictwa i Piekarstwa” (SweetTarg 2012) 

Według chińskiej filozofii yang prezentuje 
siłę, aktywność i męski aspekt natury, 

natomiast yin to bierność, chłód i żeński 
aspekt. Tym razem te dwa elementy 

wszechświata połączyliśmy w ciekawie 
skomponowanym torcie 2 w 1. 

Tort Yin-Yang

PRZYGOTOWANIE TORTu:
Boki rantu wykładamy roladą z cygaretki. Wystudzony 
blat przekrawamy w poprzek i:

 w przypadku tortu Yang: przekładamy gana-
chem z dodatkiem ostrych przypraw. Nakładamy mus 
czekoladowy, a następnie śmietankowy.
 w przypadku tortu Yin: nakładamy ganache 

z białej czekolady, a następnie mus miętowy. 

Schładzamy. Powierzchnię pokrywamy żelem neutral-
nym, barwimy:

 w przypadku tortu Yang: ognistymi kolorami, 
imitując płomienie. W pozycji pionowej wkładamy 
papryczki chili, 
stylizując kwiat.
 w przypadku 

tortu Yin: fine-
zyjnie barwiąc 
pastą miętową. 
Dla podkreślenia 
orzeźwiającego 
charakteru tortu 
przyozdabiamy 
cytryną.

YIN
tort orzeźwiający
ciasto biszkoptowo-tłuszczowe
330 g Eco Trade Majami 

150 g jaj

100 g oleju

70 g wody 

Masa cygaretkowa na ranty 
100 g białka 

100 g cukru pudru

100 g masła rozpuszczonego

100 g mąki

Wszystkie składniki mieszamy. 
Masę zabarwioną na zielono 
wylewamy na matę silikonową, na 
którą następnie wylewamy masę 
neutralną. Odpiekamy.

Ganache 700 g
140 g śmietany

560 g czekolady

Zagotowujemy śmietankę, 
po czym dodajemy czekoladę.

Mus miętowy
600 g śmietany

150 g fondu neutralnego

100 g pasty miętowej Fabbri 

80 g wody

Ubijamy śmietanę i łączymy 
z fondem neutralnym, pastą 
i wodą.

Mus śmietankowo-herbaciany
480 g śmietany 

100 g fondu neutralnego

120 g wody 

Japońska zielona herbata Matcha

Ubijamy śmietanę i łączymy 
z fondem neutralnym i wodą ze 
sproszkowaną zieloną herbatą.  

YANG
TORT NA OsTRO
ciasto biszkoptowo-tłuszczowe
330 g Eco Trade Alabama 

150 g oleju

65 g jaj 

65 g wody

Masa cygaretkowa na ranty 
100 g białka

100 g cukru pudru

100 g masła rozpuszczonego

100 g mąki 

Po wymieszaniu wszystkich składników 
i zabarwieniu na czerwono masę wylewa-
my na matę silikonową, na którą następnie 
wylewamy masę neutralną. Odpiekamy.

Ganache  880 g
260 g śmietany   

620 g czekolady 

Śmietankę zagotowujemy, po czym dodaje-
my czekoladę. Odmierzamy 700 g ganachu.

Ganache ostry
700 g ganache

Kipetti - musujące i strzelające w ustach kulki 
papryka, pieprz, tabasco

Do odmierzonej ilości dodajemy kipetti 
i ostre przyprawy według własnego uzna-
nia. Ostrość ganachu jest odczuwalna 
dopiero po jakimś czasie.

Mus czekoladowy
180 g ganache

360 g bitej śmietany

50 g fond neutralny

80 g wody

Ubijamy śmietanę i łączymy z fondem 
neutralnym i wodą. Na koniec dodajemy 
pozostałą część ganachu.

Mus śmietankowy
530 g śmietany

110 g fondu neutralnego 

120 g wody

Cukiernik Krzysztof Wysłucha

Wszystkie składniki mieszamy na wolnych obrotach z użyciem płaskiego mieszadła. 
Ciasto wlewamy do formy w kształcie łezki. Odpiekamy w temp. ok. 180°C.

Cukiernik 
Krzysztof Wysłucha

receptura
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Cukiernik Piotr Burzawa

Cukiernik Piotr Burzawa

SKŁADANIE TORTU
Tort składamy w formie w kształcie księgi. 
Układamy kolejno wycięte na wymiar blaty 
biszkoptowe. Nasączamy nakropką waniliową 
pierwszy blat o wymiarach 20/30 cm. Nakła-
damy masę pralinową i przekładamy następ-
nym blatem 20/30 cm. Nasączamy nakropką 
waniliową i nakładamy krem waniliowy. 
Nakładamy mniejszy biszkopt w dwóch częściach na prawą i lewą stronę księgi i nasą-
czamy. Wykładamy pozostałą część kremu na wierzch i za pomocą noża formujemy 
kształt księgi. Po wyrównaniu i nadaniu kształtu ściągamy formę. Tort odkładamy do 
schłodzenia. 

800 g masy dekoracyjnej (Pastry White) rozwałkowujemy i obkładamy tort, wyrów-
nujemy. Nakładamy opłatek z nadrukiem komunijnym, na bokach tortu malujemy linie 
imitujące kartki. Tort natryskujemy (cieniuje-
my) brązowym barwnikiem za pomocą aero-
grafu. Ozdobę z masy dekoracyjnej wyci-
skamy za pomocą formy silikonowej (motyw 
sznurka) i układamy zakładkę na torcie.

SKŁADNIKI:
1. Masa biszkoptowa

15 jaj

350 g cukru

450 g mąki pszennej typ 500 (przesianej)

Jaja z cukrem ubić i połączyć z mąką pszenną. 
Masę biszkoptową przełożyć na blachy wyłożo-
ne papierem (60/40 cm i 30/40 cm) i wygładzić. 
Piec w temperaturze 220°C przez 15-20 minut 
(w zależności od pieca). Obydwa biszkopty dzie-
limy na dwie równe części.

2. Nakropka waniliowa (poncz)

400 g wody

200 g cukru

laska wanilii Black Bourbon (Pastry Creation)

75 g wódki zżelowanej (Pastry Creation)

Wodę z cukrem wlewamy do garnka. Laskę 
wanilii rozcinamy i usuwamy miąższ. Całość 
dodajemy do wody z cukrem (miąższ i pozo-
stałą laskę wanilii). Doprowadzamy do wrzenia 
i gotujemy 5-10 minut na średnim ogniu. Po 
zagotowaniu studzimy poncz. Następnie doda-
jemy całą zżelowaną wódkę.

3. Krem waniliowy

700 g margaryny kremowej (Kruszwica)

5 jaj

250 g cukru kryształ

100 g Vanilla Super Delipaste (Fabbri)

75 g wódki zżelowanej (Pastry Creation)

Margarynę wytablerować, jaja i cukier ubić na 
parze na sztywną masę. Po ubiciu połączyć ją 
z margaryną i dodać Vanilla Super Delipaste 
oraz zżelowaną wódkę. 

100 g kremu odkładamy do przygotowania 
masy pralinowej.

4. Masa pralinowa

500 g Pralin Croquant - masa pralinowa (CSM BakeMark)

100 g kremu waniliowego (wcześniej przygotowanego)

Składniki łączymy ze sobą do uzyskania odpo-
wiadającej nam konsystencji.

wanilia z praliną
 Komunijna księga

ZApAMIęTAj:
  Masę biszkoptową możemy sporządzać na 

ciepło lub zimno w zależności od upodobań 
(masa sporządzona metodą „na ciepło” daje 
lepszą jakość).

 Masę jajowo-cukrową doprowadzić do 
około 40˚C (krem) i wystudzić.

 Zamiast masy dekoracyjnej możemy użyć 
samego kremu.

 Opłatek dekoracyjny możemy nakładać na 
delikatnie zwilżoną masę dekoracyjną bądź 
przesmarować gotowym żelem na zimno.

Kulisy produkcji
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Zanim przejdziemy do szcze-
gółów technicznych, trzeba 
się zastanowić nad formą 

tortu. Jej ogólny zarys jest często 
narzucony przez zamawiających, 
jednak przeważnie na tyle mało precy-
zyjny, że mamy tu jeszcze duże pole 
do popisu (oczywiście zawsze lepiej 
dokładnie omówić ostateczny projekt 
z zainteresowanymi). Warto pokusić 
się o to, aby tort miał oryginalny 
wygląd, dostosowany do nastroju 
uroczystości. 

Przygotowując duży tort, musimy 
uważać na to, aby nie wyglądał zbyt 
ciężko. Nie możemy także zapomnieć 
o transporcie i ustawieniu tortu na 
miejscu. Znani światowi dekoratorzy 
zwykle sami ustawiają kompozycję na 
stole tuż przed przyjęciem. Dzięki temu 
mogą zadbać o  szczegóły (w których 
– jak wiadomo – tkwi diabeł) i mieć 
pewność, że kompozycja nie zostanie 
naruszona.

Tort na specjalną okazję, na bardzo dużą liczbę gości to 
już nie lada wyzwanie. Taki tort (najczęściej piętrowy, 
w dodatku odporny na transport) powinien być ideal-
ny, a przy tym jest trudniejszy do zrobienia niż nasze 
„codzienne” słodkie dzieła. Poniżej kilka wskazówek, jak 
zabrać się za tak odpowiedzialne zadanie.

Tort na stelażu, wsporni-
kach lub separatorach
Jeśli gotowy tort ma być transpor-
towany, najwygodniej jest przy-
gotować go tak, by każde piętro 
dojechało na miejsce oddzielnie. 
Przy takim transporcie wspaniale 
sprawdzają się nowoczesne stela-
że, dzięki którym każdy z tortów 
znajduje się na osobnej sztywnej 
podkładce. Jeśli jednak nie usta-
wiamy tortu osobiście, musimy 
dokładnie zaznaczyć, (np. naryso-
wać) która część każdego tortu ma 
się znaleźć „z przodu” kompozycji 
i który tort ma być umieszczony 
na którym piętrze patery. Im taki 
stelaż jest prostszy w formie, tym 
większe daje nam możliwości deko-
racji. Można wokół niego owinąć 
wstążki oraz świeże lub cukrowe 
kwiaty i liście.

Drugą metodą przygotowania tortu 
piętrowego jest ułożenie „składo-

wych” tortu jeden na drugim z użyciem specjalnych 
wsporników, które zapobiegną zapadaniu się dolnych 
pięter pod ciężarem górnych. Taka metoda pozwala 
przygotować tort piętrowy z lekkich puszystych ciast 

Agnieszka Klimczak, tortownia.pl

na duuuże 
przyjęcie

Sposób użycia wsporników.
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   Tort   Tort
torty wielopiętrowe
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bez obawy o jego stabilność. Uzyskamy 
wówczas najbardziej klasyczny rodzaj 
wielopiętrowego tortu.

Między piętrami tortu możemy umieścić 
również specjalne separatory lub kolu-
mienki, które dodatkowo będą udeko-
rowane (jak stelaże opisane powyżej). 
Dostępne są również separatory, wokół 
których można umieścić serię zdjęć, 
np. historię znajomości młodej pary. 
Dekorując przy tym same torty w stylu 
angielskim, na dolnym piętrze możemy 
umieścić obraz ich pierwszego spot-
kania, powyżej np. ważnej wspólnej 
wyprawy, a na samej górze postawić 
(lub posadzić) figurki w strojach ślub-
nych. Tak opisana historia na pewno 
będzie niepowtarzalna. 

Dobry pomysł 
na urozmaicenie
Zachęcam także do kreatywnego 
wykorzystania jadalnych wydruków. 
Pierwsze skojarzenie, które się nasu-
wa, to zdjęcie młodej pary położone 
na wierzchu tortu (np. śmietanowego, 
w kształcie serca). Możemy jednak 
także powycinać z papieru waflowego 
lub cukrowego wydrukowane wcześ-
niej elementy dekoracji i dowolnie je 
zastosować, np. umieścić na bokach 
tortu. Wszystko zależy od inwencji.

Osoby bardziej odważne mogą pójść 
krok dalej i zrobić tort w całkiem niety-
powym kształcie. Bardzo popularnym 
pomysłem jest sterta walizek i toreb, 
kojarząca się z podróżą poślubną. 
Używając jako bazy tortu złożonego ze 
stosu poduszek, możemy także puścić 
wodze fantazji.

Nie sposób w tym miejscu nie wspo-
mnieć o coraz bardziej, także w Polsce, 
popularnych tortach będących kompo-
zycją pojedynczych babeczek lub 
małych torcików. Pojedyncze ciastka 
możemy ustawić na specjalnym stelażu 
do muffinek lub na piętrowej paterze 
do tortu. Jeśli mamy sentyment do 
wspólnego krojenia tortu podczas 
wesela, niech stosik babeczek (po 
jednej dla każdego z gości) zwieńczy 
malutki, odpowiadający im wyglądem 
torcik. Takie rozwiązanie sprawdza się 
również podczas balu dla dzieci - osob-

ne ciasteczka w papilotkach wymagają 
od małych gości mniej cierpliwości i nie 
powodują tyle bałaganu, co krojone 
kawałki ciasta.

Dekoracja – zachwyt 
od pierwszego spojrzenia
Każdy z powyższych tortów będzie 
wymagał dekoracyjnych detali, stylem 
pasujących do całości projektu. Oczy-
wiście dobór użytych ozdób będzie 
zależeć od funduszy i czasu, którym 
dysponujemy, ale także od naszych 
umiejętności i odwagi. Możemy prze-
cież zastosować gotowe figurki lub 
cukrowe bukiety, ale możemy je także 
przygotować całkiem samodzielnie 
z lukrów plastycznych... To wcale nie 
takie trudne!

Samodzielnie wykonując dekoracje, 
pamiętaj, aby starannie wybrać 
materiały, których użyjesz, np. lukry 
plastyczne odpowiednie do zastoso-
wań. Pamiętaj także o żelaznej zasa-
dzie: im wyższa jakość materiałów, 
tym większe szanse na powodzenie 
całego projektu!

Ogromne znaczenie ma też kolory-
styka ozdobnych elementów, harmo-

nijnie dobrana do koloru tortu lub nawet 
wystroju sali.

Tort w przeliczeniu na gości
Dobór rozmiaru tortu do liczby gości jest 
zadaniem niełatwym. W Polsce przyjmuje 
się, że na jednego gościa powinno się 
przygotować około 100 g tortu, czyli tort 
dla 30 osób powinien ważyć około 3 kg. 
Oczywiście dekorując tort w stylu angiel-
skim, musimy pamiętać, że lukier plastycz-
ny jest dość ciężki i przy szacowaniu liczby 
porcji w zasadzie należałoby odliczyć 
masę użytego lukru od ciężaru gotowe-
go tortu. W Wielkiej Brytanii i Stanach 
Zjednoczonych (gdzie „kultura przyjęć” 
znacznie odbiega od naszych rodzimych 
obyczajów) stosuje się zupełnie inne prze-
liczniki. Obliczając wielkość tortu, bierze 
się też pod uwagę to, jakie inne potrawy 
będą mu towarzyszyć. Nie da się ukryć, 

Nietypowy tort na 
urodziny piwosza 
(wyk. Małgorzata 
Wyżgowska).
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  Piętro po piętrze, czyli ułożyć piętrowe torty 

     i nadać im lekkości

  Sposób na niesztampową dekorację

  Prosty przelicznik, jak duży ma być tort  

  Tort w drodze, czyli wskazówki dotyczące 

     bezpiecznego transportu
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tortu). Oczywiście transport tortu zimą przysparza znacznie 
mniej problemów.

Znam też kilka przypadków, kiedy osoby odbierające torty 
wykazały się rozbrajającą lekkomyślnością, biorąc zamknię-
te pudełko z tortem „pod pachę”, odwracając je bokiem lub 
prawie upuszczając na ziemię. Zamknięty kartonik dla osoby 
niewtajemniczonej może kojarzyć się np. z niezniszczalnym 
pudełkiem z parą butów. Miejmy to na uwadze i zawsze prze-
strzegajmy: „traktuj to pudełko jakby zawierało kryształowe 
kieliszki!”. Przewożąc tort samochodem osobowym, najlepiej 
poprosić o pomoc drugą osobę, która trzymając pudełko 
z tortem w rękach, będzie amortyzować nierówności na drodze 
i ostre hamowania (tym trudniej, im więcej pudełek musimy 
przewieźć). W najgorszym wypadku trzeba tort położyć na 
możliwie najbardziej poziomej płaskiej powierzchni i zabezpie-
czyć tak, żeby się nie mógł przesunąć.

Powodzenia i samych wspaniałych pomysłów! 

tortownia.pl
– źródło inspiracji!

  W galerii tortownia.pl znajduje 
się ok. 20 000 zdjęć tortów, które 
mogą być inspiracją dla niejed-
nego cukiernika. Warto również 
przejrzeć bogatą biblioteczkę z 
książkami i czasopismami angielskojęzycznymi, które stanowią 
kolejne źródło pomysłów.

W Wielkiej Brytanii wszystkie torty kroi się 
„w kratkę”.
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że najlepszym doradcą, jeśli chodzi o rozmiar 
tortu, jest po prostu doświadczenie. Jeśli go 
nie mamy, możemy przymierzyć się do nasze-
go projektu, zanim przystąpimy do pieczenia 
ciasta. Ze zdrowym rozsądkiem spojrzeć np. 
na formy, w których zamierzamy piec i „na 
sucho”, w wyobraźni podzielić otrzymany 
z nich tort na porcje.

Niejednokrotnie spotkałam się też z pytaniem, 
jak pokroić tort podczas przyjęcia. Odpowiedź 
jest prosta: tak, żeby było wygodnie. W Polsce 
torty okrągłe zwykle kroi się promieniście, 
przy czym w większych tortach uprzednio 
trzeba wyciąć w środku jedną okrągłą porcję. 
Dzięki niej łatwiej potem nakładać krótsze 
i pozbawione cieniutkiego koniuszka kawałki. 
Torty kształtem zbliżone do prostokąta zwykle 
kroi się na porcje prostokątne. W Wielkiej 
Brytanii przyjmuje się, że wszystkie torty, 
niezależnie od ich kształtu, kroi się „w krat-
kę”, na prostokąty o rozmiarach około 3 x 5 
cm (rozmiar dotyczy ciast biszkoptowych). 
Przykładowo więc tort o średnicy 28 cm prze-
widziany będzie na około 40 osób. W naszych 
warunkach starczyłby najwyżej na 20.

Ostrożnie w transporcie
Przewożąc tort, pamiętajmy o tym, że... to tort. 
Powinniśmy go więc przewozić z należytą staran-
nością.

Po pierwsze, najlepiej w chłodnym miejscu, nie 
każdy jednak dysponuje samochodem-lodówką. 
Jeśli pieczemy dużo tortów na zamówienie, dobrze 
by było zaopatrzyć się przynajmniej w specjalny 
termiczny pojemnik. W najgorszym wypadku 
skorzystajmy z klimatyzacji w samochodzie 
(i lepiej włączyć ją chwilę przed włożeniem tam 

torty wielopiętrowe

Kulisy produkcji
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NAGRODY
Firma Grados Sp. z o.o. ufundowała 3 zestawy 
produktów:
- Jabłko Prażone Premium 11 kg
- Nadzienia Likierowe w czterech smakach 6 kg

Firma Polmarkus Sp. z o.o. ufundowała
- 10 zestawów po 5 szt. środka antyadhezyjnego 
do pokrywania foremek marki SUPRIMA

Firma Baker ufundowała 50 kuponów z 10% 
rabatem na własne produkty (kupon rabatowy)

Firma VOIGT ufundowała 3 zestawy po 12 szt. 
preparatu w sprayu do usuwania tłustych plam 
i olejowych zabrudzeń GASTRO-SPRINT VC 652

SponSorzy ufundowali 66 nagród dla oSób głoSujących w plebiScycie 

Zakończył się kolejny plebiscyt tematyczny: PRODUKTY I RECEPTURY WIELKANOCNE. Zobacz, które 
produkty zwyciężyły na www.MistrzBranzy.pl/plebiscyty.

Produkty i Receptury 
Wielkanocne

x 3

x 50

x 10

x 3
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Nominacje w kategorii

Surowce

„Cozonac 
Lemon” 10% 
Credin Polska

10% koncentrat ciasta półcu-
kierniczego o smaku cytryno-
wym. Cozonac to tradycyjne 
ciasto bałkańskie i jednocześnie 
„nowe oblicze ciasta droż-
dżowego” bez dodatku jaj w 

Białko Cukiernicze 
PLUS Eifix 
Eipro

Delikatne Białko Cukiernicze
Najwyższa zdatność ubijania 
– sprosta największym wyma-
ganiom!

Lepsze i szybsze niż białko ze 
świeżo wybitych jaj!

Łatwe w obróbce – dla najlep-
szych wyników: 
- optymalna stabilność
- szybkie przygotowanie
- łatwe w mieszaniu 
- duża objętość

Wyprodukowane oczywiście ze 
świeżych jaj klasy A. Pasteryzo-
wane i wolne od salmonelli.

wyrobie gotowym. Koncentrat  
gwarantuje  długą wilgotność,  
lekką  i  puszystą strukturę  
miękiszu  oraz  delikatny  
cytrynowy aromat.  Cozonac  
przygotowywany  jest  zwykle  
z  nadzieniem  makowym  lub  
orzechowym, zwijanym w fanta-
zyjne wzory. Ciasto  stanowi  
ciekawą  i  bardziej  korzystną  
w  kalkulacji  alternatywę 
drożdżówki. 

Masa jajowa Eifix
Eipro

Przetwory jajczarskie z 
gwarancją Wiesenhof-a

- jajo w najlepszej postaci
- masa jajowa w płynnej formie
- wyprodukowana ze świeżych 
jaj klasy A
- stała jakość – zawsze świeża

Całkowite bezpieczeństwo:
pasteryzowana i w 100% wolna 
od salmonelli
aseptycznie pakowana

Mąki piekarnicze 
i cukiernicze 
Młyny Szczepanki

W swojej różnorodnej ofercie 
proponujemy Państwu szeroką 
gamę mąk pszennych i żytnich.

Dzięki nowoczesnemu zapleczu 
laboratoryjnemu jesteśmy w 
stanie opracować najbardziej 
wyrafinowaną recepturę mąki. 
Oferujemy wysokiej jakości 
mąki  piekarnicze, wytwarzane 
ze specjalnie wyselekcjonowanej 
pszenicy, charakteryzującej się 
najlepszymi parametrami

Ser twarogowy 
Sernikowy 
OSM Kalisz

Produkowany metodą ultra-
filtracji dzięki czemu zawiera 
wszystkie białka mleka, które są 
łatwo przyswajalne przez orga-
nizm. Posiada jednolitą, zwartą 
konsystencję i białą barwę do 
lekko kremowej. Stosowany jest 
przede wszystkim do wypieku 
serników. Jego walory zostały 
docenione przez specjalistów na 
Targach Baltpiek 2007 i 2010 
w Gdańsku i EuroGastro 2008 
w Warszawie gdzie otrzymał 
nagrody i wyróżnienia oraz 
Złoty Medal Targów Polagra-
Food 2010.

Pakowany w wiadra 10 kg.
Zawartość tłuszczu: 14% (55% 
w s.m).
Termin przydatności: 21 dni

Tłuszcz płynny do 
mieszanek cukierni-
czych - MAESTRO
Kruszwica

Najwyższej klasy, płynny tłuszcz 
cukierniczy o unikalnych cechach 
użytkowych i żywieniowych, 
rekomendowany do użycia z mie-
szankami cukierniczymi i piekar-
skimi oraz do zastosowania we 
wszystkich recepturach ciast 
zalecających użycie oleju: ciasta 
biszkoptowo-tłuszczowe, parzone, 
piaskowe; pieczywo półcukiernicze 
i inne. Odpowiednia kompozycja 
składników Tłuszczu Płynnego 
Maestro zapewnia: przedłużoną 
świeżość wyrobów gotowych, 
utrzymanie wilgotności miękiszu 
ciasta, zwiększoną objętość ciasta 
w stosunku do wyrobów przygoto-
wanych na bazie oleju, wyjątkową, 
apetyczną barwę wyrobów final-
nych dzięki obecnemu w składzie 
beta-karotenowi.

Podstawę receptury jest olej rzepa-
kowy. Produkt zawiera również 
lecytynę i beta karoten. Maestro 
jest wolny od alergenów, genetycz-
nie modyfikowanych składników, 
nie zawiera konserwantów ani 
tłuszczów utwardzonych.
Opakowanie Bag In Box  10 l.

Ponadprzeciętna praktyczność:
łatwa i szybka w użyciu
dostępna w wielu opakowaniach
termin przydatności do 6 tygodni
mrożona nawet do 12 miesięcy
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Dekoracje 
Wielkanocne
Dekor Pol

Firma Dekor Pol posiada w 
swojej ofercie szeroką gamę 
dekoracji okolicznościowych na 
święta Wielkanocne. Dekoracji 
z cukru, dekoracje z tworzyw 
sztucznych, czekolady (np: 
stroiki, figurki z czekolady) listki, 
róże, ażurki, dekoracje waflowe, 
kwiaty. Dodatkowo: świeczki, 
perełki (złote, srebrne), koloro-
we posypki, barwniki spożyw-
cze. Różnorodność kolorów i 
wzorów pozwola na stworzenie 
własnych, ciekawych kompozycji 
na ciastach i tortach.

Nadzienia i dekoracje

Marcepan
Atlanta Poland

Marcepan to masa z najdrobniej 
zmielonych słodkich migdałów, 
utartych z cukrem. Służy do 
wyrobu wykwintnych tortów, 
mazurków, ciastek i barwionych 
marcepanowych dekoracji.

Masa Makowa 
Prospona

Masa Makowa – jest gotowym 
do użycia nadzieniem, przygoto-
wanym wg tradycyjnej receptury 
opartej na mieleniu maku z 
dodatkiem bakalii. Masa mako-
wa poddana procesom zamra-
żania i zapiekania zachowuje 
wszystkie właściwości nadane 
jej podczas procesu produkcji. 
W ofercie dostępna jest także 
masa makowa bez bakalii.

Masa Makowa (puszka) 
Zawartość suchej masy: nie 
mniej niż 38%.
Zawartość cukru: 40%.
Produkt nie zawiera sztucznych 
barwników.
Masa Makowa (pojemnik 
plastikowy) – bez bakalii
Zawartość suchej masy: nie 
mniej niż 60%.
Zawartość cukru: 65%.
Produkt nie zawiera sztucznych 
barwników.

Zastosowanie:
gotowa, tradycyjna masa do 
makowców, strucli makowych, 
mazurków, bułeczek drożdżo-
wych oraz tortów makowych
dodatek do drobnego pieczywa 
cukierniczego oraz ciasta 
francuskiego i półfrancuskiego, 
kruchego, biszkoptowego, 
biszkoptowo-tłuszczowego
składnik lodów, kremów i 
deserów.

Znakomity dodatek do wyrobów 
gastronomicznych takich jak: 
kutia, kluski z makiem, pierogi.

Masa makowa B4
Pfahnl Polska 

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

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

Masa orzechowa B1
Pfahnl Polska

Masa orzechowa B1 zawiera 
10% orzechów laskowych. Dzięki 
specjalnie dobranym składnikom 
umożliwia łatwą i pewną produk-
cję doskonałej masy orzechowej.

Skład:
orzechy laskowe prażone (10%), 
cukier, mąka pszenna pęczniejąca, 
maltodekstroza, serwatka w prosz-
ku, mąka sojowa, olej roślinny, 
suszone białko jaj kurzych, 
aromat, sól.

Zestaw do 
dekoracji - owoce 
kandyzowane
Prospona

W jednym zestawie zebraliśmy 
owoce kandyzowane najczęściej 
wykorzystywane podczas deko-
racji wyrobów cukierniczych. 

Owoce kandyzowane w 
zestawie:
gruszka : zielona, czerwona, 
naturalna
czereśnia : czerwona, zielona, 
żółta
anżelika rurki, żurawina, skórka 
pomarańczowa (paski, serca i 
koniczynki), jabłko rajskie

Masa netto zestawu: 1400 g.

Do zestawu proponujemy 
praktyczny przewodnik z 
przykładowymi dekoracjami 
wykorzystującymi owoce 
kandyzowane - katalog „Dekoruj 
z Prosponą”.
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Urządzenia i akcesoria

Aluminiowe 
blachy zamykane 
58x10x5cm
Magorex

Blachy zamykane produkowane 
są z aluminium w gatunku 5754 
(AlMg3) grubości 1,5 mm. Trzy 
ranty blachy zespolone są ze 
sobą na stałe metodą gięcia 
i spawania w narożnikach, 
natomiast czwarty rant, który 
jest krótszym bokiem blachy, 
to rant ruchomy (zatyczka). 
Zatyczka pozwala na łatwe i 
szybkie wysunięcie ciasta nie 
naruszając jego kompozycji. W 
przypadku pokrojonego ciasta 
ruchomy rant umożliwia wygod-
ne wyjmowanie kawałków.

Dostępne wymiary:
58x10x5, 58x20x5, 58x40x5, 
60x20x5, 60x40x5, 40x30x5

Drożdżownik z 
napowietrzaniem
BioStar

Wychodząc naprzeciw proble-
mom związanym z koniecznością 
rygorystycznego przestrzegania 
technologii  przygotowania 

Środek 
antyadhezyjny
Polmarkus

Środek antyadhezyjny do 
pokrywania foremek do babek 
marki SUPRIMA.
Środek do natłuszczania form 
jak również do oddzielania 
ciasta od form i blach. Zaleca 
się stosowanie środka, kiedy 
niepożądane jest występowanie 
efektu zapieczonego tłuszczu 
na blachach, rusztach, patel-
niach, gofrownicach, grillach 
oraz innych urządzeniach do 
wypieku.

Urządzenie 
PELION Wiromat
Geth

PELION Wiromat - automatycz-
ne wylewanie mas biszkopto-

logarytmicznemu przyrostowi 
ilości komórek drożdży. 
Substancje odżywcze dodawane 
są w ratach, aby nie wywołać 
procesu fermentacji alkoholowej  
(monitorowanie wytwarzanego 
dwutlenku węgla). Zalecane 
pH środowiska 4-6. Etap 
ten określany jest jako faza 
logarytmicznego wzrostu.

mleczka drożdżowego firma 
skonstruowała urządzenie 
nazwane drożdżownikiem. Jest 
ono gwarantem  przygoto-
wania mleczka drożdżowego 
o najwyższych parametrach 
technologicznych. 
Jest to zbiornik dwupłaszczowy 
z pełną stabilizacją temperatury 
(możliwość grzania i chłodzenia 
lub tylko chłodzenia) i układem 
napowietrzania. Napowietrza-
nie odbywa się za pomocą 
pneumatyczno-mechanicznego 
mieszadła lub wężownicy uło-
żonej na dnie zbiornika. Wtła-
czane powietrze lub tlen są 
odpowiednio przefiltrowane 
przez zestaw filtrów gwarantują-
cych czystość mikrobiologiczną.
Drożdżownik z napowietrzaniem 
(z dotlenianiem) to urządzenie 
dotychczas nie zastosowane 
w piekarnictwie, obniżające 
koszty produkcji z równocze-
snym podnoszeniem jakości 
wypieków. Dzieje się to dzięki 
przyrostowi biomasy i adaptacji 
do środowiska ciast piekarskich 
komórek drożdży. Potwierdzają 
to badania przeprowadzone w 
laboratorium, jak i bezpośrednio 
w piekarni.

Proces przygotowania mleczka 
podzielono na następujące 
etapy:
1. Po napełnieniu drożdżow-
nika wodą i dodaniu drożdży 
rozpoczyna się  okres odbudowy 
i adaptacji komórek drożdżo-
wych. Trwa on od 1-2,5 godziny. 
Często określany jest jako faza 
zastoju.

2. Po zakończeniu pierwszego 
etapu  dodajemy substancje 
odżywcze i dostarczamy 
tlen. Takie warunki sprzyjają 

wych lub innych półpłynnych 
mas na papier wypiekowy i na 
blachę.

W ciągu 4 sek. idealnie 
rozprowadzona masa na całej 
powierzchni blachy.

Urządzenie składa się z:
leja na ciasto, uchwytu na rolkę 
papieru wypiekowego oraz 
gilotyny do obcinania papieru.

Urządzenie nie wymaga 
żadnego zasilania elektryczne-
go. Ciasto wypływa z leja na 
papier ręcznie rozwijany z rolki 
zamocowanej na urządzeniu.

Papier wraz z warstwą ciasta 
(masy) układany jest od razu 
na blasze. Wszystkie elementy 
urządzenia mające kontakt z 
nakładaną masą wykonane 
są z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej. Poszczególne 
elementy są łatwe do 
zdemontowania i utrzymania w 
czystości. Przy zastosowaniu 
urządzenia można uzyskać 
większą wydajność (o ok. 
10-30%) niż przy ręcznym 
rozprowadzaniu masy, podczas 
którego narusza się porowatą 
strukturę ciasta.

Za pomocą tego urządzenia 
można nakładać równomierne 
warstwy masy o grubości od 2 
do 16 mm.

Receptury Wielkanocne 
Mistrza i Ucznia 

dostępne na portalu 
www.MistrzBranzy.pl

Przeczytaj i wydrukuj!
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Lenari – subtelna elegancja

Meble Lenari pasują zarówno 
do nowoczesnych, przestron-
nych wnętrz, jak i do tych 

mniejszych o klasycznym charakterze. 
Szeroka gama materiałów, kolorów 
i faktur frontowych paneli, jak również 
możliwość wyboru koloru wykoń-
czenia na szybach witryn pozwalają 
dopasować meble chłodnicze do 
różnych punktów sprzedaży. – Projekt 
Lenari zrodził się z naszej prawdziwej 
pasji. Stworzyliśmy urządzenia nie 
tylko funkcjonalne, ale estetyczne 
– mówi Magdalena Warchoł-Konce-
wicz z firmy ES SYSTEM K.

Wszystkie moduły zaprojektowano 
z niezwykłą dbałością. Każdy detal, 
każdy kształt, każdą powierzchnię 
szklaną i wszystkie elementy konstruk-
cyjne utrzymano w jednym stylu. 
Dzięki temu w lokalu mogą obok siebie 
stanąć witryny na ciasta, pralinki 
i lody. Prosta szyba i minimalizm 
samej bryły urządzenia to wyznacz-
nik obecnie panujących trendów, 
co jednak nie pozbawia tych mebli 
elegancji i klasy.

Lenari to propozycja zupełnie innego konceptu ekspozycji i sprzedaży ciast, pralinek i lodów. Sprawdźmy, 
czy jest to propozycja dla tych, którzy cenią subtelną elegancję we wnętrzach handlowych.  

Oprócz tak konwencjonalnych miejsc, 
jak galeria handlowa, witryny z powo-
dzeniem funkcjonowały w przestrzeni 
galerii sztuki przy Instytucie Wzornictwa 
Przemysłowego. Lenari trafiło bowiem 
do finału konkursu Dobry Wzór 2011, 
reprezentując tym samym najlepiej 
zaprojektowane produkty w Polsce. 

Dobry design to jednak nie tylko 
aspekty wizualne produktu. Dobry 
projekt oznacza także optymalizację 
funkcji użytkowych, uwzględnia ergo-
nomię pracy personelu obsługującego 
urządzenie oraz efektywne zużycie 
materiałów. Nie inaczej jest w kolek-
cji mebli Lenari, której nie brakuje 
licznych zalet praktycznych, jak np.: 
– głębokie półki ekspozycyjne w ladzie 
cukierniczej Limicola mieszczące tace 
z ciastami, – duża widoczność towaru 
dzięki przemyślanym rozwiązaniom 
konstrukcyjnym, – energooszczędne 
pionowe oświetlenie LED doświetla 
towar na wszystkich półkach.

Witryna na lody Limosa została 
z kolei przystosowana do obec-

nie panującego trendu, czyli ekspozycji 
lodów w postaci gór lodowych. Można w 
niej przechowywać dodatkowe pojemniki 
z lodami pod poziomem ekspozycji widocznym 
dla klienta. W meblach szyby frontowe podno-
szone są na siłownikach, co ułatwia towarowanie 
lad oraz utrzymanie ich w czystości. Na uwagę 
zasługują też materiały, z których wyprodu-
kowano urządzenia, chociażby konstrukcja 
z blachy nierdzewnej, co z pewnością wpłynie 
na długą żywotność urządzenia. 

 Opracowano na podstawie materiałów firmy ES System K

Sprzedaż i ekspozycja
polski design

Do tej pory jeśli ktoś poszukiwał wyrafinowa-
nych kształtów i elegancji, skazany był raczej na 
produkty włoskie. Od 2011 r. pojawiła się polska 
marka Lenari – linia mebli chłodniczych dla cukier-
ni, lodziarni, wyprodukowana przez rodzimego 
producenta, firmę ES SYSTEM K.

fot. Archiwum ES System K
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Zarządzanie sprzedażą to 
element, który stanowi siłę 
napędową naszego biznesu. 

Jeśli sprzedaż oferowanych przez nas 
produktów jest zmienna lub – co gorsza 
– maleje, wówczas spadają obroty 
firmy. Jeżeli tak się dzieje, należy 
zastanowić się, co możemy zrobić, aby 
zwiększyć sprzedaż. Patrząc na przy-
kłady zza oceanu, zwiększenie sprze-
daży to nie tylko tzw. wyśrubowanie jej 
w miejscu, ale poszukiwanie nowych 
rynków zbytu. 

W takim samym 
punkcie znajdowała 
się niegdyś restau-
racja McDonald’s, 
która z początku 
była zwyczajną 
restauracją serwu-
jącą niczym niewyróżniające się 
hamburgery. Jedyne, co ją odróżniało 
w branży to szybkość obsługi. Przez 
pewien moment marka przodowała na 
rynku, dopóki nie pojawiła się silniej-
sza konkurencja. Bracia McDonald 
byli zmęczeni rywalizacją z coraz to 
mocniejszym naporem konkurentów, 
aż w końcu podjęli decyzję o sprze-
daży restauracji. Za cenę miliona 
dolarów kupił ją Ray Croc i wprowadził 
w życie klarowną wizję zbudowania 
biznesu sieciowego. Ray wiedział, że 
tylko i wyłącznie odpowiedni system 
sprzedaży nie tylko zagwarantuje 
przetrwanie restauracji, ale również 
umożliwi rozwinięcie biznesu na wielką 
skalę.

Jak efektywnie 
zarządzać sprzedażą?
Biorąc pod lupę McDonald’s, możemy 
wyciągnąć bardzo prosty wniosek 
– sam produkt oraz jego jakość nie 
zawsze stanowią o atrakcyjności 
oferty. McDonald’s nie serwuje swoim 
klientom najlepszych hamburgerów 
na świecie, ale z pewnością opra-
cował najlepszy system dystrybucji. 
Jeżeli odniesiemy się do własnego 

biznesu, okaże się, że bez względu 
na asortyment, który oferujemy, 
najważniejszy jest pomysł na efek-
tywne zarządzanie sprzedażą. Jeżeli 
nasyciliśmy nasz rynek zbytu i nie 
jesteśmy w stanie zwiększyć popytu 
w dostępnych miejscach sprzedaży, 
warto pomyśleć o rozszerzeniu obsza-
ru dystrybucji. W jaki sposób dotrzeć 
do nowych klientów? Naturalnie, aby 
otworzyć nowe punkty, potrzebne są 
środki inwestycyjne oraz kompeten-
tna załoga, która zrealizuje wszelkie 
założenia biznesowe, od marketingu 
aż po sprzedaż. 

Menadżer danego punktu bierze na 
siebie ogromną odpowiedzialność, 
ponieważ sami nie jesteśmy w stanie 

nadzorować jednoczesnego rozwoju 
kilku sklepów. Wówczas może okazać 
się, że najmądrzejszym rozwiązaniem 
jest obranie sobie za przykład kogoś, 
kto borykał się z podobnymi problemami 
i znalazł skuteczne rozwiązanie. Naszym 
zadaniem będzie przejście przez grząski 
grunt po jego śladach, dostosowując 
chód do naszych realiów. Taką osobą 
jest właśnie Ray Croc, który stworzył 
system franczyzowy McDonald’s. 

Czym jest system 
franczyzowy?
Franczyza to najprostszy system, 
który bez nadmiernych inwestycji jest 
w stanie ustabilizować dochód ze sprze-
daży produktów. Franczyza polega na 
zorganizowaniu niezależnych punktów 
sprzedaży, do których prawo obsługi 
klienta pod daną marką otrzymują 
niezależni przedsiębiorcy. Franczyza to 
nie tylko przywilej do sprzedaży pod 
daną marką, ale także nakaz do stoso-
wania określonych norm i zasad. 

Największą zaletą wprowadzenia 
tego systemu jest możliwość mnoże-
nia punktów sprzedaży bez kosztów 
inwestycyjnych, które ponosi franczy-
zobiorca. Budując taki system, należy 

 Michał Rusek

Chcąc sprawdzić, jak bardzo ugruntowany jest Twój biznes, odpowiedz sobie na pytania – ilu mam 
klientów, a do ilu jestem w stanie dotrzeć na obszarze, na którym prowadzę działalność?

Biznes na wielką skalę,
czyli zarządzanie sprzedażą sieciową

Franczyza to najprostszy system, który bez nadmiernych inwestycji jest w 
stanie ustabilizować dochód ze sprzedaży produktów. Franczyza polega na 
zorganizowaniu niezależnych punktów sprzedaży, do których prawo obsługi 
klienta pod daną marką otrzymują niezależni przedsiębiorcy. 
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mieć świadomość, że przekazujemy 
nowemu partnerowi dopracowany 
system sprzedaży i marketingu, 
który po wdrożeniu daje wysokie 
prawdopodobieństwo osiągnięcia 
stałych zysków. Przygotowu-
jąc własny system franczyzowy, 
ważnym elementem jest stworzenie 
duplikowalnego systemu marketin-
gu, wzorowej obsługi klienta oraz 
dbania o rozpoznawalność marki. 

Franczyzobiorca powinien
otrzymać:
– know-how, a więc metodę i system 
sprzedaży,

– podręcznik operacyjny – spis zasad, 
według których należy prowadzić 
własny punkt,

– pomoc w doborze lokalizacji,

– pomoc w zamówieniu franczyzo-
wego wyposażenia,

– standardowe oprogramowanie,

– pomoc w otwarciu punktu oraz 
opracowany system rozliczeniowo-
księgowy,

– intensywny program szkoleniowy 
dotyczący: produktów, wzorowej 
obsługi klienta, technik marketingo-
wych, zarządzania zapasami i logi-
styką,

– dostęp oraz prawo do publikacji 
logo, marki i wszelkiego rodzaju 
elementów wizerunkowych,

– dostęp do surowców, receptur, 
metod produkcji lub gotowych wyro-
bów (w systemie sklepowym),

– regularne konsultacje z opiekunem 
franczyzy,

– regularną pomoc w opracowy-
waniu i wdrażaniu nowych strategii 
marketingowych,

– jednolite materiały reklamowe dla 
wszystkich punktów franczyzowych,

– możliwość wymiany informacji na 

cyklicznych szkoleniach,

– opracowaną dla całego systemu 
witrynę internetową, która może 
służyć zarówno jako prezentacja 
systemu franczyzowego, jak i oferty 
detalicznej.

Dzięki systemowi franczyzowemu 
jesteśmy w stanie rozbudować 
system sprzedaży do kilku punktów 
jednocześnie, budując dywersyfi-
kację zbytu. Odpowiedzialność za 
każdy punkt przyjmuje na siebie 
franczyzobiorca, co zwalnia nas 
z jakiegokolwiek ryzyka inwestycyj-
nego i konsekwencji w przypadku 
niepowodzenia. W zależności od 
oferowanych produktów, trudności 
w produkcji oraz kosztów organizo-
wania niezależnej piekarni, możemy 
opracować franczyzę sprzedażową, 
np. do 100 km od piekarni-matki. 
Wówczas każdego dnia możemy 
udostępniać dla franczyzobiorcy 
towar do odbioru w określonym 
miejscu lub w zależności od indy-
widualnych ustaleń – dowozić do 
punktu sprzedaży.

Sprzedaż sieciowa – młody 
trend w branży
Obserwując światową ekonomię, możemy 
zauważyć, że biznesy sieciowe zaczynają 
dominować na rynku, niejednokrot-
nie wypierając małe przedsiębiorstwa 
regionalne. Jeżeli posiadamy tylko jeden 
punkt dystrybucji, wówczas nie mamy 
dywersyfikacji zysków. W przypadku gdy 
regionalny punkt przynosi straty (nie jest 
w stanie utrzyma całego przedsiębior-
stwa), a naszego biznesu nie wspomagają 
inne punkty sprzedaży – może to oznaczać 
bankructwo. Według licznych ekspertów – 
jedynie systemy sprzedaży sieciowej będą 
w stanie rozwija się na dużą skalę i zdoby-
wać rynek. Na dzień dzisiejszy systemy 
franczyzowe nie są bardzo popularne 
w branży piekarsko-cukierniczej, dlaczego 
więc tego faktu nie wykorzystać?   

  Dla kogo sprzedaż sieciowa?

  Jak otwierać nowe punkty, nie ponosząc 

     przy tym kosztów?

  Franczyza przepisem na podbój rynku?

na skróty
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Wyśli sms-a z hasłem 

"Moj Poradnik " na 

nr 881 440 088. 

Możesz wygrać

atrakcyjne niespodzianki.

Szczegóły na 

www.MistrzBranzy.pl.

W obecnych czasach zalewają nas 
reklamy przekazywane drogą trady-
cyjną, a więc w telewizji, radiu, na 

billboardach czy innych mediach masowych. 
Efektem silnego chaosu informacyjnego jest 
coraz trudniejsze dotarcie komunikatu marke-
tingowego do klienta. Szum reklamowy może 
sprawić, że nasza kampania stanie się nieza-
uważalna. Warto zastanowić się nad wyko-
rzystaniem nowych dróg komunikacyjnych, 
w bezpośrednim dotarciu do interesującego 
nas odbiorcy. Pamiętajmy o fakcie, że zależy 
nam, aby forma komunikacji wręcz zmusiła 
odbiorcę do zapoznania się z tym, co chcemy 
mu przekazać. Od jakiegoś czasu popularna 
stała się forma przekazu wszelkiego rodzaju 
reklam i konkursów za pośrednictwem krót-
kich wiadomości SMS. 

Telefon komórkowy to jeden z nowszych 
nośników, dzięki któremu możemy dotrzeć 
do klientów z naszą kampanią. Należy jednak 
zachować ostrożność, nie zawsze nasze dzia-
łania trafią na pozytywny odbiór. Upewnijmy 
się zatem, czy klient jest zainteresowany taką 
formą komunikacji.

Jak przygotować 
kampanię SMS-ową?
Bez względu na to, czy organizujemy 
kampanię reklamową, czy przesyłamy 
odbiorcom bieżące informacje prosto 
z punktu sprzedaży, warto przestrzegać 
pewnych zasad, dla lepszego efektu nasze-
go przekazu. Co istotne, trzymanie się 
pewnych norm oraz opracowanych form 
komunikacji nie tylko zapewni skutecz-
ność na wysokim poziomie, ale również 
zabezpieczy nas przed negatywną reakcją 
odbiorców. Do podstawowych założeń 
przed rozpoczęciem kampanii SMS-owej 
należą:

Zgoda – w pierwszej kolejności należy 
zapytać klienta o zgodę na przesyłanie 
komunikatów poprzez SMS i poprosić 
o numer telefonu. Powinniśmy zadbać 
o dostateczną informację na temat tego, 
jakie treści będą przez nas dostarczane, 
aby nie wzbudzać niepotrzebnej obawy 
przed nadmierną agresywnością kampanii. 

Treść komunikatu – szanujmy naszego 
odbiorcę i starajmy się, aby nasze wiado-
mości były nieinwazyjne i odpowiednio 
sformułowane. Treść zatem powinna być 
zwięzła i klarowna, a do tego nie powinna 
być nachalna i nakazująca. Unikajmy języ-
ka skomplikowanego oraz sloganów.

Przypomnienia – warto podkreślić 
wartość klienta i ofiarować mu coś, czego 
nie otrzymują standardowi klienci, aby 
utwierdzić go w przekonaniu, że zezwolenie 
na wysyłanie SMS-a jest właściwą decyzją.

Wartość dodana – jeżeli jest taka 
możliwość w oprogramowaniu, którego 
używamy, wysyłajmy życzenia okazjo-
nalne, np. imieninowe, świąteczne. 
Takie wiadomości zasugerują odbiorcy, 
że o nim pamiętamy i pomogą zbudo-
wać mocną relację.

Możliwość rezygnacji – klient powi-
nien wiedzieć o możliwości wypisania 
się z usługi, dlatego zawsze umieszczaj 
w treści wiadomości adres strony inter-
netowej, na której można zrezygnować 
z informacji SMS. Obsługuj również 
funkcję wiadomości zwrotnych bezpo-
średnio z telefonu klienta.

Pora wysyłania SMS-ów – wiadomo-
ści, które docierają do klientów, powinny 
docierać o takiej godzinie, która umożli-
wi skorzystanie z danej promocji. Należy 
pamiętać, aby nie wysyłać wiadomości 
o wczesnej i późnej porze dnia – klient 
odczuje tę sytuację jako uciążliwą i chęt-
niej zrezygnuje z usługi.

Treść wiadomości
Kluczem do właściwego wykorzystania 
tego nośnika reklamowego jest treść. 
Wiadomość SMS pozwala na przesłanie 
160 znaków, na bazie których należy 
zbudować odpowiedni przekaz rekla-
mowy. Przygotujmy nasz komunikat 
rozważnie, przede wszystkim wystrze-
gając się błędów. Najczęstszym z nich 
jest przemycanie do treści zbyt wielu 
szczegółów, co może zmniejszyć czytel-
ność informacji. 

 Michał Rusek

Aby sprawnie przebić się przez reklamę konkurencji, powinniśmy wykorzystać środki, które są pod ręką, 
jak telefon komórkowy. Zobacz, że ten przedmiot może okazać się Twoim tanim sprzymierzeńcem w 
marketingu, pod warunkiem że spełnimy kilka podstawowych zasad…

  Jak przebić się przez szum medialny 

     i dotrzeć do klienta?

  Kampania SMS-owa – nachalność 

     czy sprawny system informacyjny?

  Zasady formułowania wiadomości SMS do klienta

na skróty
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Imię i nazwisko: …………………………………………………………….

Nazwa firmy: ………………………………………………………………..

Adres firmy: ………………………………………………………………….

Telefon: …………………………………………………………………………

Mail: ……………………………………………………………………………..

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera. 

    ………………………………………………
                                                    (podpis)

Dla wszystkich, którzy wypełnią ankietę i prześlą faxem, 
pocztą lub mailem odpowiedzi na powyższe pytania, 
bezpłatna prenumerata 3 numerów.

Dla najciekawszych wypowiedzi - atrakcyjne nagrody. 

Adres Redakcji: Mistrz Branży ul. Wyplera 7, 40-860 Katowice 
tel. 32 729 96 80, fax 32 729 96 70, 
mail: prenumerata@MistrzBranzy.pl

1. Poradnik Mistrz Branży otrzymałem(łam)

 z hurtowni (jakiej?) 
……………………………………………………

 pocztą
 na targach
 inaczej (jak?) ………………………………………………

……………..

2 Co zainteresowało mnie w „Mistrzu Branży”

………………………………………………………………
………………………

………………………………………………………………
………………………

………………………………………………………………
………………………

3. O czym chciałbyś przeczytać w poradniku  
„Mistrz Branży”: 

………………………………………………………………
………………………

Warto skorzystać ze sprawdzonych mechanizmów, jakim 
jest model AIDA:
A – attention (uwaga) – przyciągnąć uwagę klienta. 
I – interest (zainteresowanie) – wzbudzenie zainteresowania. 
D – desire (pożądanie) – wzbudzenie chęci posiadania i pożądania 
produktu. 
A – action (działanie) – motywacja klienta do zakupu. 

Przyciągnąć uwagę klienta, możemy za pomocą personalizacji 
treści, wysyłając SMS z imieniem odbiorcy. Dla każdego człowie-
ka jego własne imię to najważniejszy wyraz w całym słowniku. 
Wzbudzimy zainteresowanie wśród odbiorców, jeżeli wypuścimy 
informacje o atrakcyjnym rabacie lub specjalnym, nietypowym 
produkcie. Zmotywujemy naszego klienta do przyjścia, informując 
go o określonym czasie trwania naszej promocji lub ograniczonej 
ilości produktu. Warto podać stronę internetową sklepu, gdzie 
klient będzie mógł odnaleźć więcej szczegółów oraz skontakto-
wać się z nami w razie potrzeby.

Poniżej kilka przykładowych wiadomości 
wykorzystujących model AIDA.

Przykład: Witaj Marku! Jako stały klient skorzystaj z 10% raba-
tu na CHLEB „ORKISZOWY”. Ważne 24 h. Pokaż SMS w kasie. 
Piekarnia „Rogalik”, ul. Pyszna 6. www.rogalik.pl

Przykład 2: Witaj Marku! Specjalność dnia to BANANY 
W CIEŚCIE Z POLEWĄ MIODOWĄ. Liczba produktów ograniczo-
na. Piekarnia „Rogalik”, ul. Pyszna 6. www.rogalik.pl

Przykład 3: Witaj Marku! Tego jeszcze nie było! Tylko dzisiaj 
TARTA MARCEPANOWA Z JABŁKIEM. Zapraszamy do Piekarni 
„Rogalik”, ul. Pyszna 6. www.rogalik.pl

Zalety kampanii SMS-owej
Podstawową korzyść kampanii SMS-owej stanowi z dnia na dzień 
aktualizowana baza naszych klientów i możliwość stałego kontaktu 
z nimi. Możemy wówczas informować konsumentów na bieżąco 
o tym, co dzieje się w naszej piekarni lub cukierni. Przykładowo wraz 
z pojawieniem się nowego produktu w naszym asortymencie pojawia 
się informacja SMS-owa w telefonie naszego klienta. Informacja jest 
przydatna, gdy zawiadomimy zainteresowanych np. o odbywającej 
się danego dnia degustacji i atrakcyjnej cenie nowego produktu. 
Kampania SMS-owa jest łatwo mierzalna, możemy poprosić klienta 
przy kasie o pokazanie otrzymanego SMS-a (warunek otrzymania 
zniżki), wówczas otrzymamy informacje zwrotną o skuteczności 
naszych działań reklamowych. 

Zachęcam do podjęcia konkretnych kroków i wykorzystania nowo-
czesnych form marketingu do rozwoju naszego biznesu, szczególnie 
w okresie wzmożonej konkurencyjności.



Czysta etykieta to oznakowanie 
produktu, na którym nie są 
wymienione substancje dodat-

kowe, np. barwniki czy konserwanty. 
Dokładniej mówiąc, nie ma wymienionych 
symboli E substancji dodatkowych, które w 
powszechnej opinii brzmią „sztucznie” i są 
kojarzone z czymś nienaturalnym. Na przy-
kład ksantan gum (guma ksantanowa) jest 
źle kojarzona przez konsumentów. Biorąc 
zatem potrzeby konsumenta, produkty z 
czystą etykietą powinny charakteryzować 
się prostą listą składników, o minimalnym 
stopniu przetworzenia, wytwarzane meto-
dami tradycyjnymi. Jednak produktu z 
etykietą clean label nie można stawiać na 
równi z produktem naturalnym. 

Punkty krytyczne znakowania
O tym, jak łatwo można manipulować 
wyborami konsumenta, świadczy etykieta. 
W zasadzie świadczy ona o odpowiedzial-
nym podejściu producenta do przekazy-
wania informacji. 

Przypadek I – zwykłe produkty o 
„szczególnych właściwościach”
Stosowanie takich haseł, jak: „bez dodat-
ków”, „bez sztucznych dodatków”, „bez 
chemicznych konserwantów”, „nie zawiera 
…”, „zawiera tylko naturalne barwniki” itp. 
mają zazwyczaj znaczenie jedynie marke-
tingowe. Mimo że zasad ich stosowania 
nie odnajdziemy w prawie, nie zawsze są 
stosowane poprawnie. 

Aby sprawdzić, czy oznakowanie jest zgod-
ne z wymaganiami przepisów prawnych, 
każdy taki przypadek (produkt) należy 
rozważyć indywidualnie. Chodzi o to, że 

mamy pewne ograniczenia co do stosowa-
nia określonych substancji dodatkowych, o 
czym informuje rozporządzenie dotyczące 
substancji dodatkowych. Na przykład na 
etykiecie śmietany nie można podkreślać, 

że „nie zawiera konserwantów”, a na 
wodzie mineralnej, że „nie zawiera barwni-
ków”. Wymienione określenia na tego 
typu produktach naruszają zapis ustawy 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 
który mówi że: nie można wprowadzać 
konsumenta w błąd poprzez przypisy-
wanie środkowi spożywczemu szczegól-
nych właściwości, jeżeli wszystkie tego 
typu środki spożywcze posiadają takie 
właściwości.

Stosowanie substancji dodatkowych do 
żywności jest obwarowane prawem. 
Mamy wykaz produktów spożywczych, do 
których nie można dodawać barwników 
czy konserwantów. Jeśli producent nie 
przestrzega tych przepisów, łamie prawo. 
Można podkreślić walory produktu związa-
ne z brakiem lub obecnością konkretnych 
dodatków (np. „nie zawiera”, „zawiera 
naturalne”), ale zawsze należy dokładnie 
sprawdzić, czy dany produkt faktycznie ich 
nie zawiera, czy nie zostały wniesione z 
jednym ze składników złożonych. Należy 
też zwrócić uwagę na prawidłowe nazew-

nictwo. Istnieją prawne definicje kategorii 
dodatków do żywności, np. substancja 
konserwująca, substancja zagęszcza-
jąca itd. Nie istnieją natomiast pojęcia 
chemicznych dodatków, sztucznych dodat-

ków, chemicznych konserwantów itp. W 
przypadku barwników nie ma podziału na 
sztuczne i naturalne. 

Przypadek II – rzeczywista lub 
rzekoma zamiana składnika
Jeżeli producent zamienia barwnik wymie-
niony na liście dozwolonych dodatków na 
inny składnik pochodzenia naturalnego, 
np. sok z buraków, który nie jest substan-
cją dodatkową, a ma właściwości barwią-
ce, oraz zamienia polepszacz na enzym, 
który będzie dezaktywowany podczas 
wypieku chleba, to takie działania są na 
pewno korzystne dla konsumenta. Ale jeśli 
na etykiecie zamieni symbol E substancji 
dodatkowej na jej nazwę i chwali się 
czystą etykietą, czyli produktem bez 
dodatków, to nie jest w porządku wobec 
konsumentów.

Zgodnie z przepisami prawa, zapisując 
w wykazie składników substancje dodat-
kowe, zawsze należy podać ich funkcje 
technologiczne, czyli w jakim celu zostały 
dodane do danego produktu, oraz już 

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

Produkty bez E – tak najkrócej można opisać czystą etykietę (ang. clean label), która z każdym miesiącem 
robi zawrotną karierę wśród producentów. Przemysł spożywczy odkrywa dzięki temu nowe możliwości, 
alternatywne dodatki do żywności i nakręca niesamowity popyt na produkty mniej lub bardziej zbliżone 
do naturalnych. O czystej etykiecie mówi się dużo. Sęk w tym, że ludzie, używając tego samego pojęcia, 
myślą czasem o czymś zupełnie innym. Sytuację utrudnia fakt, że w przepisach prawnych nie ma takiego 
pojęcia. 

Idea(ł) czystej etykiety

Można podkreślić walory produktu związane z brakiem lub 
obecnością konkretnych dodatków, ale zawsze należy dokładnie 
sprawdzić, czy dany produkt faktycznie ich nie zawiera, czy nie 
zostały wniesione z jednym ze składników złożonych.
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50% mieszanka do wyrobu pieczywa ziarnistego



dobrowolnie symbol E tej substancji 
dodatkowej lub jej nazwę. 

Nie trzeba bać się 
substancji dodatkowych
Substancją dodatkową, zgodnie z 
prawną definicją, jest każda substan-
cja, która w normalnych warunkach 
ani nie jest sama spożywana jako 
żywność, ani nie jest stosowana jako 
charakterystyczny składnik żywności, 
bez względu na swoją wartość odżyw-
czą, której celowe dodanie do żywno-
ści, ze względów technologicznych, w 
trakcie jej produkcji, przetwarzania, 
przygotowywania, obróbki, pakowania, 
przechowywania powoduje, lub można 
spodziewać się zasadnie, że spowo-
duje, iż substancja ta lub jej produkty 
pochodne staną się bezpośrednio lub 
pośrednio składnikiem żywności.

Substancje dodatkowe wchodzą 
w skład żywności i nie mogą być 
niebezpieczne. Żaden szkodliwy lub 
niebezpieczny środek spożywczy nie 
może być wprowadzany do obrotu 

– to podstawowe wymagania prawa 
żywnościowego (Rozporządzenie 
178/2002). Jeśli jest nadany symbol 
E i znajduje się na liście dozwolonych 
dodatków, to znaczy, że dana substan-
cja dodatkowa jest bezpieczna.
Substancja dodatkowa może znaleźć 
się w wykazie, jeżeli

na proponowanym poziomie stoso-
wania nie stanowi zagrożenia dla zdro-
wia konsumenta, w oparciu o dostępne 
dowody naukowe,

istnieje uzasadniony wymóg tech-
nologiczny, który nie może zostać 
spełniony w inny, możliwy do zaakcep-
towania ze względów ekonomicznych i 
technologicznych,

oraz jej stosowanie przynosi korzyści 
konsumentom i nie wprowadza ich w 
błąd. 
Zatem decyzja i odpowiedzialność leży 
po stronie producentów.

Rewizja produktów 
pod kątem dodatków
W listopadzie 2011 r. ukazało się nowe 
rozporządzenie – tzw. Wspólnotowy 

wykaz dodatków. Producenci są zobowiązani 
do zrewidowania swoich produktów, czy stosują 
dodatki dozwolone do danych kategorii żywności 
i w odpowiedniej ilości. W związku z kontrower-
syjnymi doniesieniami dotyczącymi stosowania 
różnych dodatków w EFSA trwają prace nad 
ponowną oceną bezpieczeństwa dozwolonych 
substancji dodatkowych.

Prawo jest również tworzone w oparciu o 
doniesienia naukowe. Np. po opublikowaniu 
wyników badań dotyczących wpływu na dzie-
ci 6 barwników, tzw. Szóstki z Southampton: 
żółcień pomarańczowa, żółcień chinolinowa, 
azorubina, czerwień allura, tartrazyna, pąs 4R, w 
prawie zostało wprowadzone dodatkowe wyma-
ganie – koniecznośćzamieszcania ostrzeżenia na 
produktach zawierających wymieniony barwnik: 
„może mieć szkodliwy wpływ na aktywność 
i skupienie uwagi u dzieci”, chociaż badania 
były prowadzone na określonej grupie dzieci z 
użyciem wszystkich barwników łącznie i dodat-
kowo w połączeniu z kwasem benzoesowym. W 
dalszym etapie będziemy mieć rozporządzenie, 
w którym będą podane obniżone dopuszczalne 
ilości do stosowania niektórych barwników na 
podstawie przygotowanej przez EFSA opinii 
naukowej. 

*  *  *

Jak widać, bardzo łatwo jest przekroczyć cienką 
granicę znakowania, żeby ze standardowego 
produktu zrobić produkt z czystą etykietą. W 
dobie tak rozwiniętego przemysłu spożywczego 
trudno jest wyeliminować substancje dodatkowe 
tak powszechnie stosowane, ale także ciągle 
kontrolowane, weryfikowane przez EFSA. Na 
producentach spoczywa ogromna odpowie-
dzialność nie tylko na etapie produkcji, ale też 
na etapie rzetelnego informowania o składzie 
produktu. Natomiast konsumenci mają prawo do 
podejmowania świadomych wyborów kupowa-
nej przez siebie żywności, ale wciąż są za mało 
edukowani, ale za to umiejętnie manipulowani. 
Dla wielu konsumentów substancje dodatkowe 
stosowane w żywności kojarzone są ze szkodli-
wymi substancjami chemicznymi. To konsumenci 
oczekują od producentów „czystych etykiet”. A 
czego oczekują producenci? 

Czysta etykieta – zabierz głos w dyskusji 
  Produktów z czystą etykietą poszukują konsumenci, do ideału czystej 

etykiety dążą producenci żywności, a w ślad za nimi (albo tuż przed nimi) 
gonią firmy z dodatkami do żywności, szukając w naturze alternatyw dla 
wszystkich możliwych E. Problem w tym, że czysta etykieta nie doczekała się 
ani definicji, ani kryteriów stosowania ustalonych w przepisach prawa. Panuje 
zatem chaos, który powoduje zamieszanie, jest przyczyną niedomówień czy 
działań producentów na granicy uczciwości. 
Pewnego dnia dostaliśmy sygnał, że potrzebna jest dyskusja i wymiana 
informacji, żeby wspólnie uzgodnić jedno stanowisko, które ukróci swobodne 
(czyt. nie do końca uczciwe) traktowanie/interpretowanie czystej etykiety. 
No właśnie, jak rozumieć czystą etykietę i jakie są jej granice, które 
działania producenta (żywności, dodatków do żywności) są zgodne 
z jej zasadami, a kiedy naruszają je bezpardonowo? 

Z dyskusją ruszamy już teraz z polemiką Wioletty Bogusz-Kaliś, eksperta ds. 
znakowania i dodatków do żywności. W kolejnym wydaniu opublikujemy 
opinie organizacji reprezentujących konsumentów, producentów żywności 
i producentów dodatków do żywności. Czekamy również na wolne głosy w 
tej sprawie – napisz do nas: a.kania@mistrzbranzy.pl lub redakcja@
mistrzbranzy.pl. Na opinie, komentarze, polemikę czekamy do 27 kwietnia. 
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Co się kryje pod pojęciem czystej 
etykiety (ang. clean label)? Biorąc 
pod uwagę, że w legislacji nie 

istnieje takie pojęcie, nikt nie sformułował 
jednoznacznej definicji, to jednak pewne 
wyobrażenia na ten temat mają zarówno 
konsumenci, jak i producenci żywności. 
Bazując na tych przekonaniach, czystą 
etykietę można ująć jako:
- przejrzystą deklarację składu żywno-
ści, w której świadomie rezygnuje się ze 
sztucznych barwników, środków konser-
wujących, środków wzmacniających smak, 
np. glutaminian sodu. 

Ponad 300 rodzajów substancji oznaczone 
literą E jest dopuszczone przez Unię Euro-
pejską jako dodatek do żywności niepo-
wodujący żadnych negatywnych skutków. 
Mimo to przeciętny konsument utożsamia 
je ze składnikami, które należy eliminować 
z codziennej diety. Takie nastawienie może 
być konsekwencją negatywnych doświad-
czeń z lat 80. XX wieku, kiedy to żółty 
barwnik E110 powodował nadaktywność 
u dzieci.

Czym zastąpić 
odrzucone dodatki?
W tej sytuacji producenci coraz częściej 
sięgają po dodatki naturalne: barwniki 

naturalne, dodatki słodzące, które powsta-
ły na bazie owoców. Przy czym istotnym 
problemem jest tutaj czynnik kosztowy, 
bowiem dodatki naturalne są po prostu 
dużo droższe, a ich otrzymanie najczęściej 
czaso- i pracochłonne.

Przy aromatach często sięga się po zaska-
kujące rozwiązania. Na przykład poprzez 
odpowiednią delikatną obróbkę drożdży 
uzyskano aromat zbliżony do zapachu 
mięsnego. Zastosowanie produktów na 
bazie octu naturalnego w sposób naturalny 
przedłuża trwałość żywności bez potrzeby 
sięgania po chemiczne konserwanty. 

W przemyśle piekarniczym pod lupą 
znalazły się szczególnie emulgatory, 
stabilizatory i różnego rodzaju zagęstniki. 
Tutaj bardzo pomocne okazały się wyciągi 
z owoców i warzyw, np. błonnik roślinny. 
Opracowano również bardzo skuteczne 
dodatki na bazie skrobi i białka mleczne-
go. Produkty te, dzięki swoim naturalnym 
właściwościom, nie muszą być deklarowa-
ne na etykiecie.

Bardzo bogatym, a jeszcze nie do końca 
zbadanym źródłem naturalnych dodatków 
są niektóre ziarna zbóż, które poddane 
odpowiedniemu procesowi obróbki z powo-

dzeniem mogą zastąpić różnego rodzaju 
zagęstniki. Temat ten jest szczególnie 
bliski producentom pieczywa, którzy już 
od lat sięgają po różnego rodzaju ziarna 
podnoszące walory smakowe i odżywcze 
pieczywa.

Produkty clean label
Ten wyraźnie rysujący się trend został 
zauważony przez firmę Pfahnl i zaowocował 
opracowaniem całego szeregu produktów 
z dziedziny „clean label”. Prezentowane 
przez firmę Pfahnl produkty z segmentu 
„clean label” to m.in.

Baza drożdżowa do produkcji ciast 
drożdżowych maślanych (w produkcie tym 
zastosowano naturalne składniki uzyskane 
na bazie błonnika owocowego),

dodatek przedłużający świeżość pieczy-
wa, w którym zastosowano komponenty 
uzyskane z ziarna,

pieczywo ziarniste Młynarz – gotowa 
mieszanka ziaren do pieczywa,

pieczywo ziarniste Kłos – gotowa 
mieszanka do produkcji pieczywa pszen-
no-żytniego.

W opracowaniu są kolejne produkty, a bliż-
sze informacje można uzyskać w naszej 
firmie lub u naszych technologów regio-
nalnych.

 Andrzej Bazior

Jakość żywności jest ściśle związana ze składem żywności. Im ten skład na etykiecie jest czystszy 
(czyt. wolny od dodatków chemicznych), tym jakość jest wyższa. 

Czysta etykieta
– nowy globalny trend w przemyśle spożywczym 
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Przemysł produkujący maszy-
nowo setki identycznych ciastek 
czy lodów nie spełnia oczekiwań 

klientów, którzy wybierają małe rodzime 
kawiarnie lub cukiernie w poszukiwaniu 
czegoś niepowtarzalnego. Produkty prze-
mysłowe są postrzegane jako gorsze, 
sztuczne i nafaszerowane chemią. Na 
nieszczęście dla rzemieślników te stereoty-
py są coraz mniej prawdziwe. Producenci 
przemysłowi sukcesywnie poprawiają 
jakość, stosują coraz to lepsze surowce, a 
dzięki nowoczesnej technologii i wymogom 
przepisów unijnych eliminują z receptur 
coraz więcej składników zaczynających się 
na E.

Stylizacja na tradycję
Innym realnym niebezpieczeństwem jest 
fakt, że tzw. przemysł zaczął sprzedawać 
swoje produkty w sposób charaktery-

styczny dla rzemiosła. Sieciowe kawiarnie, 
cukiernie czy lodziarnie sprzedają produk-
cję maszynową w otoczeniu stylizowanym 
na tradycję. Fachowcy nie wątpią, że w 
lodziarniach sygnowanych marką Grycan 
czy Carte D’Or można kupić dokładnie 
ten sam produkt co w każdym markecie. 
Konsumenci nie mają już takiej świadomo-
ści. Mylnie przypuszczają, że lody sprzeda-
wane z ładnie udekorowanych kuwet na 
pewno są produktem wykonanym metodą 
tradycyjną, zatem są wysokiej jakości. 
Tymczasem są to produkty przeciętne, 
ale za to doskonale opakowane i zapre-
zentowane. Z odwrotną sytuacją można 
się zetknąć w wielu prawdziwie rzemieśl-
niczych lodziarniach i cukierniach. Niejed-
nokrotnie produkty doskonałej jakości, 
wykonane własnoręcznie przez właściciela 
z najlepszych surowców i według receptur 
sprzed lat, bywają sprzedawane byle jak, 

Producenci przemysłowi w formie sieci kawiarnianych coraz silniej wkraczają w rewiry przypisane dotych-
czas mniejszym, rodzinnym firmom. To, co pozostaje tym drugim to wysoka i niepowtarzalna jakość 
produktów oraz… spersonalizowane opakowania.

Włosi personalizują wszystko, co tylko się da. 

Personalizacja -
fanaberia 
      czy konieczność

fo
t.

 N
o

va
c

a
r

t
fo

t .
 N

o
va

c
a

r
t

opakowania zindywidualizowane

Sprzedaż i ekspozycja

Mistrz Branży kwiecień 201262

bez żadnej oprawy, bez podkreślenia 
ich wyjątkowych walorów. Żeby je 
sprzedać, wystarczy renoma i marka, 
jaką dany lokal wyrobił sobie w lokal-
nej społeczności przez wiele lat. Trzeba 
jednak pamiętać, że współczesny 
klient podlega permanentnej presji 
marketingowej ze strony konkurentów, 
nie można zatem oczekiwać, że klienci 
będą wierni aż po grób. Dlatego też o 
swoją markę trzeba stale dbać. Jeśli 
nie będziemy podkreślać walorów 
naszych produktów – ciast, ciastek 
czy lodów – z czasem klienci o nas 
zapomną, bo ich lojalność zostanie 
zwyczajnie „zakrzyczana” reklamami 
potężnej konkurencji. Czy więc polski 
rzemieślnik jest skazany na porażkę w 
tym nierównym starciu?

Identyfikacja 
poprzez opakowanie
Sukces w walce o klienta jest podyk-
towany dwoma czynnikami – trzeba 
posiadać bardzo dobry produkt i 

skutecznie przekonywać o tym 
potencjalnych nabywców. 
Ważny jest spójny przekaz 
– produkt wraz opakowaniem, 
jakość obsługi wraz z wystro-
jem lokalu. Klient odbiera taką 
informację jednoznacznie: „tu 
kupisz coś wyjątkowego, niepo-
wtarzalnego i niedostępnego gdzie 
indziej, coś o nieprzeciętnej jakości, 
za co warto dobrze zapłacić”. 

Skupmy się na kwestii opakowania, 
bo ten element spełnia dwie funkcje. 
Pierwsza, czyli czysto techniczna, 
zabezpiecza produkt, druga funkcja 
to reklamowo-komunikacyjna. Drugiej 
funkcji nie powinno się lekceważyć. 
Opakowanie jako pierwsze „mówi” 
klientowi zarówno o produkcie, jak i 
o producencie, docierając znacznie 
dalej niż tylko do osoby kupującej 
produkt (zwykle dociera także do 
gości lub osób bliskich). Rozumieją to 
producenci opakowań, oferując coraz 

większy wybór standardowych wzorów pudełek, 
papilotek czy kubków w wielu odmianach kolo-
rystycznych z atrakcyjną grafiką. Jednak nawet 
najpiękniejsze opakowania nie podkreślają tego, 
co w cukiernictwie kluczowe – indywidualności. 
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Jeśli już więc chcemy zadbać o atrakcyj-
ność swoich opakowań, warto od razu 
pójść krok dalej i zamówić wykonanie ich 
według własnego pomysłu. Dzięki temu 
mamy pewność, że nasze opakowania 
będą niepowtarzalne, tak jak niepowta-
rzalne są nasze produkty. Teraz nie będą 
już zwykłymi pączkami czy eklerkami, 
jakie można kupić wszędzie, ale pączkami 
i eklerkami konkretnej marki.

Informuj o jakości
Podpisywanie swoich dzieł to domena 
artystów i twórców, a przecież właśnie 
cukiernicy są artystyczną elitą branży 
spożywczej. Ten szczególny walor zawodu 
cukiernika koniecznie trzeba wykorzystać 
na swoją korzyść. Pączek z przemysłowej 
produkcji kosztuje w markecie poniżej 
złotówki, ale porządny pączek, opatrzony 
marką renomowanej cukierni potrafi kosz-
tować trzy razy więcej. Stosując tradycyjne 
metody produkcji nie można konkurować 
ceną z producentami przemysłowymi, bo 
rzemieślnik nie ma najmniejszych szans 
na zwycięstwo w tej walce. Jedynym 
sposobem jest konkurowanie jakością. 
Cukiernicy i lodziarze z Europy Zachodniej 
przykładają do tej kwestii szczególną 
wagę. Przy czym nie tylko dbają o jakość 
samego produktu, ale także o jakość infor-

mowania o nim. Troska o wyrobienie i 
utrzymanie marki jest dla nich niemniej 
ważna, jak troska o jakość surowcową 
i technologiczną produktów. Dlatego 
logo i własne wzornictwo umieszczają 
nie tylko na szyldzie przed lokalem, ale 
prawie wszędzie, gdzie tylko jest to 
możliwe – na papilotkach, kubeczkach, 
serwetkach, podkładach, cenówkach, 
pudełkach czy nawet tasiemkach do 
ich zawiązywania. 

Personalizacja – 
duża zmiana, mały koszt
W Polsce zainteresowanie persona-
lizacją rośnie z roku na rok, w miarę 
jak cukiernicy, właściciele lodziarni czy 
kawiarni orientują się, że jej koszt jest 
niewielki, a korzyści znaczące. W cukier-
niach personalizacji poddaje się przede 
wszystkim pudełka na ciasta i torty oraz 
papilotki. W przypadku personalizacji 
papilotek minimalne zamówienie to co 
najmniej 20 tys. sztuk, ale uwzględnia-

jąc symboliczną cenę tego opakowania, 
łączny koszt takiego zamówienia wraz z 
personalizacją rzadko przekracza 500 zł 
(czyli jest o ok. 10-15% wyższy od ceny 
zwykłych papilotek). Podobnie niewielkie 
są koszty spersonalizowanych kubków do 
lodów czy napojów. Zapewne dlatego w 
Europie Zachodniej i Ameryce ponad 60% 
jednorazowych kubków ma indywidualny 
nadruk. W Polsce proporcje te póki co są 
odwrócone, ale tendencja zmian wyraźnie 
wskazuje, że za kilka lat krajowy rynek 
będzie wyglądał podobnie. Zwłaszcza że 
minimalna wielkość zamówienia własnych 
kubków zaczyna się już od 5 tys. sztuk, a 
więc ilości, która nie powinna przerastać 
nawet najmniejszych lokali. Jeśli ktoś 
obawia się, że z personalizacją wiążą 
się jakieś dodatkowe, ukryte koszty lub 
problemy, z całą odpowiedzialnością 
możemy zapewnić – renomowane firmy 
zajmujące się takimi usługami gwarantują 
pełne wsparcie graficzne i doradcze. Nie 
trzeba mieć gotowego projektu, wystarczy 
mieć pomysł, a doświadczeni graficy prze-
leją go na papier i przyślą do weryfikacji. 
Klient otrzyma próbny wydruk dokładnie 
w takich kolorach, w jakich później będą 
wykonane jego kubki, pudełka czy papilot-
ki. Jeśli projekt się nie spodoba, jest tak 
długo zmieniany, aż zdobędzie uznanie i 
akceptację. Dlatego nie warto obawiać się 
personalizacji. 

W dzisiejszych czasach personalizacja to 
niezbędny element sprzedaży dla kogoś, 
komu zależy, aby jego produkty były 
postrzegane jako lepsze i wyróżniające się 
z przeciętnej, przemysłowej masówki. 

  Opakowanie jako tania i skuteczna 

     powierzchnia reklamowa

  Personalizacja opakowania sposobem 

     na wyróżnienie marki 

  Jak przynieść markę do domu klienta

na skróty

opakowania zindywidualizowane

Sprzedaż i ekspozycja

Minimalny koszt, maksymalny prestiż.
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Wystarczy założyć konto w portalu 
www.MistrzBranzy.pl

dla piekarni 
dla cukierni 
dla lodziarni

Darmowa
3-miesięczna 
prenumerata

  Szybka i prosta rejestracja w portalu MB zapewnia:

  bezpłatny wpis do Katalogu firm 

  bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń drobnych

  udział w konkursach i plebiscytach z nagrodami

  bezpłatne otrzymywanie newslettera z najnowszymi informacjami

  bezpłatny dostęp do forum

  bezpłatny dostęp do wiedzy i receptur

  możliwość otrzymania bezpłatnej trzymiesięcznej 
     prenumeraty poradnika drukowanego "Mistrz Branży"

Portal oraz poradnik drukowany 
dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

w przypadku pytań służymy pomocą
kontakt do redakcji MB

asystent projektu
Barbara Wichary

tel. 32 729 96 80
fax 32 729 96 70

mail: prenumerata@MistrzBranzy.pl

w w w. M i s t r z B r a n z y . p l

Mistrzbranży

konkretny fach

Wywiad z Jerzym Bartnikiem

Profesjonalny portal
www.MistrzBranzy.pl

Zapraszamy na nasze 
 stoiska na targach

Expo Sweet - Warszawa stoisko 7
SweetTarg - Katowice stoisko 49

Nowoczesny poradnik dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Młode 
talenty na

Expo Sweet 
2012 

Informuj klienta:
Warto jeść 
pieczywo 

Liczy się

s.68

www.mistrzbranzy.pl

styczeń-luty 2012

s.58

Receptury
wielkanocne

s.58-62

Jak uzyskać
świeżość 

chleba 
s.40

Z pokolenia
na pokolenie

Łagodna konfrontacja

Mistrzbranży

Interaktywny portal
www.MistrzBranzy.pl

Mniej soli dla 
zdrowia s.38

Tajniki słodkiej 
stewii s. 47

Nowoczesny poradnik dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

www.mistrzbranzy.pl

marzec 2012

Prosto z Expo Sweet
s. 70



Polski rynek lodów rośnie w siłę. 
Według prognoz w ciągu najbliż-
szych 3 lat osiągnie poziom sprze-

daży o wartości 2 mld złotych. Nie zmienia 
to jednak faktu, że spożycie lodów w Polsce 
w porównaniu z Niemcami czy Włochami 
wypada skromnie. Kiedy przeciętny Polak 
zjada 4,2 l lodów rocznie, to nasz zachodni 
sąsiad czy mieszkaniec Półwyspu Apeniń-
skiego pochłania prawie dwa razy więcej, 
a Skandynawowie aż trzy razy więcej. 

U nas sezon lodziarski trwa średnio 6 
miesięcy w roku i jest mocno uzależniony od 
pogody i słońca. Znawcy polskich upodobań 
twierdzą, że przekształcenie lodów w produkt 

całoroczny jest procesem długotrwałym 
i na razie skazanym na niepowodzenie. 
Producenci muszą wciąż uświadamiać 
i podkreślać konsumentom zalety lodów, 
a mianowicie zawartość lekkostraw-
nego białka pochodzącego z serwatki, 
witamin, naturalnych składników oraz 
niskokalorycznych w porównaniu ze 
słodyczami i przekąskami. Dla przykładu 
3 kulki lodów owocowych to 90 kcal, 
natomiast jagodzianka to 285 kcal. 

 Upodobania lodowe Polaków
Polacy mają jasno określone i – nie 
bałbym się określenia – zawężone 
upodobania do lodów.  U 70% konsu-
mentów decydującym czynnikiem skła-
niającym do zakupu lodów jest kwestia 
smaku, a dopiero u 46% konsumentów 
przekonanie, że lody danej marki są 
dobre jakościowo i bezpieczne dla zdro-
wia. Według TNS OBOP 38% populacji 
Polaków lubi lody śmietankowe, 16% 
– lody waniliowe, 14% –  lody o smaku 
czekoladowym, a 10% –  lody truskaw-
kowe. Marzeniem dorosłych konsumen-

Podpatrzone w Rimini
  Styl i trendy w branży lodziarskiej 

jak co roku wyznaczają Włosi na 
Targach SIGEP w Rimini. Co według 
Włochów będzie na topie w 2012 r.?

1. Lody impulsowe w rozmaitych 
formach jako szansa dla rzemieślni-
ków na zwiększenie sprzedaży.
2. Czysta etykieta, czyli informowanie 
konsumentów o naturalnych surow-
cach i ich wartościach odżywczych.
3. Naturalne kolory – wykorzystujemy 
inwencję producentów pod hasłem 
„Lubimy barwy, a nie barwniki”, 
wykorzystujemy to, co daje natura.
4. Bio i Eko, czyli oferujemy produkty 
bio i technologie przyjazne środowi-
sku.
5. Mrożony jogurt może przyciągnąć 
konsumentów dbających o zdrowie i 
linię.
6. Mrożona kawa jako integralna część 
oferty produktowej w lodziarni i w 
cukierni.
7. Połączenie tradycji z nowoczesnoś-
cią to trend dla producentów maszyn 
i witryn.
8. Energooszczędne, wielofunkcyjne 
i wydajne maszyny i urządzenia to 
szansa dla rzemiosła.
9. Moda na lody włoskie soft szansą 
dla rzemiosła.

  Ile lodów zjada przeciętny Polak 

     i jakie ma ulubione smaki?

  Innowacje lodowe w Polsce i za granicą 

  Najciekawsze (i najdziwniejsze) propozycje 

     lodów z całego świata

na skróty

inspiracje
Mimo że spożycie lodów w Polsce systematycznie rośnie, to mało który 
ekspert wierzy, że lody szybko skończą z sezonowością. Chyba że 
zmieni się podejście do promocji lodów, a przede wszystkim podejście 
polskich konsumentów do zachodnich trendów.

 Michał Kociszewski

  w sezonie 2012

Lodowe

inspiracje

Sprzedaż i ekspozycja

fot. A. Kania
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tów jest powrót do smaków dzieciństwa, kiedy w lodach można 
było wyczuć nutę prawdziwej śmietanki, laski wanilii czy kawałki 
świeżych owoców i bakalii. 

Rodacy spożywają głównie lody familijne (52,3% rynku polskie-
go), lody impulsowe (41%), ciasta, rolady i desery lodowe (6,4%), 
lody do zamrożenia (3%).

Innowacja w różnych odsłonach
Żeby zwrócić uwagę przeciętnego Kowalskiego, producenci nie 
mogą unikać innowacyjnych rozwiązań, oczywiście po uprzed-
nim badaniu rynku. Zrobić to można w bardzo prosty sposób, 
podpatrując działania konkurentów, którzy dobrze radzą sobie na 
rynku. 

Algida, która jest niewątpliwym liderem rynku lodów w Polsce 
(właściciel znanych marek: Magnum, Carte d’Or, Cornetto, Big 
Milk, Viennetto), oferuje swoje najbardziej popularne smaki lodów 
impulsowych (Magnum) w opakowaniach multipack. W ofercie są 
4 warianty lodów z prawdziwą czekoladą: Classic, Almond, White 
i Double Chocolate. Desery Carte d’Or kuszą konsumentów trady-
cyjnymi smakami pochodzącymi z najlepszych surowców: wanilią 
z Madagaskaru i czekoladą z Belgii. 

Z oferty Nestle Ice Cream najlepiej sprzedają się rożki Kit Kat, Lion 
i Princessa. Powracają produkty marki Movenpick, np. rożki o smaku 
śmietankowo-truskawkowym z sosem truskawkowym, kawałkami 
truskawek i płatkami białej czekolady. Stworzono ciekawy wariant 
lodów Cortina Orange, czyli lody waniliowe z koktajlem pomarań-
czowym oblane czekoladą i posypane płatkami ryżowymi.

Koral stworzył limitowaną edycję loda biało-czerwonego o smaku 
truskawkowo-cytrynowym, oblanym białą polewą ze strzelającym 
cukrem. Stworzono kolejny produkt nawiązujący do mistrzostw 
Europy w piłce nożnej – lody Kibica, które są w kolorach współ-
organizatorów turnieju, Polski i Ukrainy: biało-czerwone to lody 
śmietankowe z sorbetem truskawkowym, a żółto-niebieskie to 
lody cytrynowe o smaku gumy balonowej. 

Przemysł 
kontra rzemiosło lodziarskie

  Rynek lodów w Polsce dzieli się na dwa obszary działania: 
przemysłowy i rzemieślniczy. Mamy kilku graczy międzynaro-
dowych, takich jak Unilever i Nestle, którzy są zainteresowani 
umacnianiem swojej  pozycji w Polsce i z pewnością będą 
chcieli wykorzystać sytuację rynkową na swoją korzyść.  
Podział rynku lodowego w Polsce w 2010 r.: Algida (Unilever) 
Banino (36%), Koral Nowy Sącz (21%), Nestle Ice Cream 
Namysłów (10%), Grycan Majdan (7,5%), pozostali producen-
ci (21,5%): Kilargo Chechło, Zielona Budka Mielec, Ice Mastry 
Kęty, Anita Działoszyn, WSG Kościan, Nordis Chłodnie Polskie 
Zielona Góra, Wytwórnia Lodów „Jaś” Koszalin oraz wielu 
innych lokalnych producentów.       
Szereg rodzinnych producentów lodów może nie sprostać 
konkurencji i ich właściciele mogą podjąć decyzję o sprzedaży 
biznesu. Przejęciem mogą być zainteresowane również 
fundusze inwestycyjne. W lutym bieżącego roku w Portalu 
Spożywczym pojawiły się spekulacje o sprzedaży Korala. Czy 
drugi producent w kraju stanie się łakomym kąskiem dla 
Unilevera i Nestle Ice Cream? Wartość sprzedaży lodów w 
2010 r. wyniosła 1,13 mld zł.   

www.MistrzBranzy.pl
portal niespotykanych możliwości

Szukasz lodowych inspiracji, wejdź na

                                  Katalog produktów i usług     receptury
                                                    multimedialne prezentacje
                                                                                                          

Sprzedaż i ekspozycja
inspiracje

fot. A. Kania



Z kolei Zielona Budka postawiła na nowoś-
ci smakowe. W tym roku będzie to: Wata 
Cukrowa, Pinacolada, Szarlotka, Muucia 
Krówka, Jabłko Mint, Ice Twins.  

Grycan, Zielona Budka, Algida i Haagen-
Dazs zdecydowali się na rozwój sieci 
lodziarnio-kawiarni we franczyzie, co może 
ułatwić zerwanie z sezonowością lodów. 
Ponadto takie punkty sprzedaży zazwyczaj 
oferują klientom ogromny wybór smaków 
lodowych deserów. 

Jogurtowy boom
W tym roku branża lodziarska przeżyje 
prawdziwy boom jogurtowy w postaci 
mrożonych jogurtów smakowych. Ten 
rodzaj deseru jest szczególnie poszukiwa-
ny przez młodych konsumentów, którzy 
zwracają uwagę na jak najmniejszą ilość 
kalorii, ale za to na jak największą ilość 
smaków i wartości odżywczych. 

Najbardziej popularne smaki mrożo-
nych jogurtów to nuty: waniliowe, 
truskawkowe, czekoladowe, jago-
dowe, kokosowe, malinowe, bana-
nowe, tiramisu i o smaku owoców 
leśnych.  Natomiast najpopularniej-
sze dodatki do jogurtów to: owoce 
sezonowe, gruszki, ananas, arbuz, 
maliny, brzoskwinie, winogrona, 
owoce kandyzowane, müsli, posyp-
ki czekoladowe, kokosowe, grano-
la, draże czekoladowe, orzechy 
laskowe, orzech włoskie, orzechy 
nerkowca, melon, mango, kiwi, 
żurawina, marshmallows (rodzaj 
pianek wytwarzanych z cukru 
/syropu kukurydzianego/, żelatyny 
i wody). 

Koktajl wiecznie młody
Kolejnym strzałem w dziesiątkę są 
koktajle na bazie jogurtu, mleka, 
maślanki, kefiru, soku, lodów czy 
napojów gazowanych. Oprócz 
koktajli owocowych popularność 
zdobywają koktajle przygotowane 

Najdziwniejsze 
smaki lodów świata

  Wenezuela – lody o smaku viagry 
Szkocja – lody o smaku potrawy z 
owczych podrobów (haggis)
Tokio – lody z koniną
Kalifornia – lody czosnkowe
Szwecja – lody z lukrecją
Tajwan – krewetka z ananasem
Monachium – lody o smaku piwa
Stara Nicea (Francja) – lody lawendowe 
Turcja – lody o smaku lisich jąder
Włochy – lody o smaku papryki, parme-
zanu czy wina, jako przystawki lub dodatki 
do ryb, mięs i surowej szynki robią furorę w 
restauracjach. 
Lody o smaku oliwy znakomicie pasują 
do małż, a lody tymiankowe są poda-
wane razem z carpaccio z wołowiny. Lody 
parmezanowe  z dodatkiem czerwonego 
pieprzu są doskonałym dodatkiem do szynki 
parmezańskiej.
Mistrz Gege Mangano z restauracji w Apulii 
we Włoszech zaproponował swoim gościom 
lody o intensywnym smaku czosnkowym z 
dodatkiem oliwek. Na degustację lodów
bekonowych zaprosiła swoich klientów 
lodziarnia w stanie Delaware w USA.   

w granitorach – mleczne, kawowo-
mleczne, czekoladowe, migdałowe, 
tropikalne, egzotyczne i w innych 
smakach. Takie koktajlowe sklepy 
(smoothie shopy) cieszą się popular-
nością w Europie Zachodniej, USA czy 
Australii. Konsumenci mogą  kompono-
wać koktajle, sami dobierając składniki 
pod względem ich wartości odżywczych 
i upodobań smakowych. Na lato polecane 
są propozycje smakowe: shake owocowy 
z dodatkiem lodów straciatella, koktajl 
z kiwi i ananasa z nutką mięty czy koktajl 
truskawkowo-arbuzowy, orzeźwiający 
drink mohito czy kremowa propozycja 
pina colada.   
  
Na progu sezonu lodziarskiego w Polsce 
i na świecie jedyną radą dla produ-
centów lodów  działających na skalę 
przemysłową i rzemieślniczą jest inwe-
stowanie w jakość i innowacyjność. 
Nie bez znaczenia jest sprzyjająca 
słoneczna pogoda. To jest recepta na 
sukces i wzrost sprzedaży lodów. Zatem 
słonecznego i długiego lata!

  Historia lodów liczy sobie 3000 lat. Pierwsze lody, czyli mrożone przysmaki 
sporządzane ze śniegu i lodu z dodatkiem mrożonych owoców, wina i miodu, pojawiły 
się w Chinach, a rozkoszowali się nimi władcy Chin. Jeden z władców chińskiej dynastii 
Tang w świcie 2271 służących miał 94 ludzi zajmujących się wyłącznie przygotowywa-
niem lodów. Przekazy biblijne podają, że król Salomon (X wiek p.n.e.) podczas żniw 
korzystał z mrożonych napojów, natomiast Aleksander Wielki gustował w miodowo-
-lodowych nektarach. 

Lody wodne. Do Europy lody dotarły prawdopodobnie dzięki podróżnikowi Marco 
Polo, który z Chin miał przywieźć recepturę napoju podobnego do dzisiejszego sorbetu. 
Wpływ na pierwsze sorbety mieli Persowie, którzy wymyślili mrożony deser zwany 
faloodeh. W jego skład wchodziły: makaron, mączka kukurydziana, woda różana, sok 
z cytryny, herbata, wino, likier i czasami orzeszki pistacjowe. Według Brytyjskiego 
Stowarzyszenia „Ice Cream Alliance” lody wodne dotarły do Europy w latach 
60. XVII w. Sorbetami rozkoszowali się mieszkańcy Włoch, Francji i Hiszpanii.

Pierwsze lodziarnie na świecie W 1660 r. powstała w Paryżu pierwsza w świecie 
kawiarnio-lodziarnia „Cafe Procope”. Natomiast 4 lata później w Neapolu powstały 
pierwsze lody ze słodzonego mleka. Na kontynencie amerykańskim pierwsza lodziarnia 
powstała w 1660 r. założona przez Włocha Giovanni Bosso. 

Przełom w technologii lodziarskiej nastąpił w 1876 r., kiedy to Niemiec Carl von 
Linde wynalazł chłodziarkę. Zaczęto do masy lodowej dodawać jaja i mleko, przez 
co konsystencja stała się jednorodna. Około 1930 r. zaczęła się produkcja lodów na 
szeroką skalę. W II połowie XX w. maszyny do produkcji lodów zostały udoskonalone, 
przez co lody stały się dostępnym i popularnym deserem dla wszystkich. 

inspiracje

Sprzedaż i ekspozycja
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plebiscyt

NAGRODY

Firma Grados ufundowała 2 zestawy produktów:
- Jabłko Prażone Premium 11 kg
- Nadzienia Likierowe w czterech smakach 6 kg

Firma Polmarkus ufundowała
- 5 zestawów po 10 kuwet nierdzewnych
- pojemnik do transportu lodów

Firma Mini Melts ufudowała 5 zestawów: 
- paczka z lodami Mini Melts (20 porcji) różnych 
smaków

Firma Prospona ufundowała 5 zestawów:
- Zestaw do dekoracji PROSPONA 
- Wsad owocowy malina PROSPONA
- Frużelina® owoce w żelu PROSPONA , zestaw trzech 
smaków.
- Koszulka firmowa, Smycz, Długopis, Materiały 
informacyjno – reklamowe.

SPONSORzY NAGRóD

Trwa kolejny plebiscyt tematyczny: SEZON NA LODY. Zapraszamy na www.MistrzBranzy.pl/plebiscyty. 

Informujemy, że system oddawania głosów został uproszczony i obecnie nie jest wymagane logowanie do 
systemu (wystarczy podać swój adres mailowy, na który prześlemy potwierdzenie oddania głosów).

Zagłosuj na www.MistrzBranzy.pl/plebiscyty
a możesz otrzymać 1 z 18 zestawów

Sezon na Lody

x 1

x 5

x 2

x 5 
po 10

x 5

MistrzBranzy.pl 69
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fot. ZuZanna Putka-twardowska

Puchar Świata w Piekarstwie 
odbył się podczas targów 
EUROPAIN w Paryżu w dniach 

3-7 marca 2012 r. Nasza drużyna starto
-wała we wtorek 6 marca. W środę ogło-
szono wyniki. Zawodnicy z Japonii ujęli 
jury precyzją wykonania swoich wyro-
bów, jak również niezwykłą pomysłowoś-
cią. Na uwagę zasługuje zaprezentowany 
przez nich chleb z czarnym ryżem oraz 
chleb z zieloną herbatą – jako kwint-
esencja postrzegania Japonii w świecie.
Co prawda, polska drużyna znalazła się 
poza podium, ale już sam występ wśród 
12 najlepszych drużyn z całego świata 
jest niewątpliwym sukcesem. Oczywi-
ście zawsze zostaje uczucie niedosytu, 
uczestnicy zawsze się zastanawiają, co 
można było zrobić lepiej… .

Puchar poprzedziły międzynarodowe 
eliminacje w latach 2010-2011, które już 
po raz 3. zorganizowała firma Lesaffre. 
Przez 7 lat swego istnienia Puchar stał 
się ważnym wydarzeniem w kalendarzu 
branżowym i co roku skupia na sobie 
uwagę piekarzy i cukierników całego 
świata.

Co zaprezentowali 
Polacy? 
W skład drużyny wchodziło 
dwóch debiutantów: Marcin 
Surowiecki i Paweł Chojecki, 
pracownicy warszawskiej 
piekarni Polpain-Putka, oraz 
Przemysław Koperski z Piekar-
ni-Cukierni Piotr Koperski 
z Suchego Lasu, który już po 
raz drugi wchodził w skład 
drużyny narodowej i po raz 
drugi startował w finale Pucha-
ru Świata.
– W dużej mierze zaprezento-
waliśmy te same wypieki co podczas półfi-
nału w Lyonie, dały nam one zwycięstwo 
i zarazem wstęp do finału Pucharu Świata. 
Zostały one oczywiście odpowiednio 
ulepszone i zmodyfikowane – zapewnia 
Przemysław Koperski, kapitan drużyny, 
który startował w kategorii „wyroby 
półcukiernicze”.
– Wykonałem zupełnie nową, oryginalną 
recepturę na chleb specjalny z orzecha-
mi – wyjaśnia Marcin Surowiecki, który 
odpowiedzialny był za kategorię „chleby 
specjalne i bagietki”.

Zupełnie inaczej wyglądał natomiast nasz 
eksponat artystyczny. Przypomnijmy, 
że w Lyonie była to wariacja na temat 
naszego wielkiego rodaka Fryderyka 
Chopina. – Tym razem postawiłem na 
akcent bardziej branżowy niż narodo-
wy – wyjaśnia Paweł Chojecki, który 
w drużynie odpowiedzialny jest za ekspo-
nat artystyczny. Eksponat przedstawiał 
wieniec dożynkowy, który opowiada 
symboliczną drogę powstawania chleba, 
czyli przysłowiową ścieżkę „od ziarenka 

Tym razem się nie udało. Marcin Surowiecki, Paweł Chojecki i Przemysław Koperski startujący w presti-
żowym Pucharze Świata znaleźli się poza podium. Bezkonkurencyjni okazali się Japończycy, Amerykanie 
oraz Tajwańczycy.

Z jednej strony ogromny sukces, że znaleźli się wśród 
12 finalistów Pucharu, z drugiej – poczucie niedosytu, że 
znaleźli się poza podium.

Polacy poza podium
Puchar Świata w Piekarstwie

Żurawi majstersztyk Japończyków, 
którzy w tym roku zgarnęli 1. miejsce.

Dawno temu w Ameryce w wyobrażeniu 
amerykańskich piekarzy (2. miejsce).

Śmiejący się budda przyniósł 
szczęście zespołowi z Tajwanu 
(3. miejsce).

Małgorzata Pielok i Iwona Zalewska
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Zbigniew Putka, 
właściciel piekarni Polpain-Putka
– Pomimo że polska drużyna nie stanęła na podium, 
jestem z naszej reprezentacji bardzo dumny! Jest to dla 
mnie ogromny prestiż, że dwóch moich pracowników 
reprezentowało Polskę na arenie międzynarodowej. 

Marcin Surowiecki i Paweł Chojecki to moi etatowi pracownicy, na co 
dzień pracujący jako ciastowi, a w Paryżu przygotowywali swoje wypieki 
w imieniu nas wszystkich z polską flagą na piersi. Przeszli oni długą 
drogę, aby znaleźć się w Paryżu. Przypominam, że najpierw zwyciężyli w 
eliminacjach regionalnych w Warszawie, potem w Mistrzostwach Polski 
w Poznaniu, a następnie w eliminacjach Europejskich w Lyonie. Czasu 
podczas finału w Paryżu drużyny miały tyle samo, czyli tylko 8 godzin, 
za to doszły im nowe zadania. Zawodnicy musieli wypiec produkty z 
większej ilości mąki, a dodatkowo zrobić 4 rodzaje kanapek, po 40 szt. 
każdej. Była to więc prawdziwa walka z czasem i zmęczeniem, ale dali 
radę, za co im dziękuję. Bardzo cieszy mnie fakt, iż są organizowane 
takie Mistrzostwa. Zawsze bowiem chętnie biorę udział w imprezach 
podnoszących rangę pieczywa oraz szerzące kulturę jedzenia chleba na 
świecie.

Piotr Koperski, 
właściciel piekarni Cukiernia-Piekarnia 
Piotr Koperski z Suchego Lasu
– Finał był dla nas bardzo emocjonujący, mieliśmy 
nadzieję, że po prezentacji naszej polskiej drużyny 
jednak staniemy na podium, ale sędziowie byli odmien-

nego zdania. Trzeba przyznać, że finaliści: Japonia, USA i Tajwan byli 
bezkonkurencyjni! Natomiast cieszy fakt, że jesteśmy obecni w czołówce 
światowego piekarstwa. Dla Polski to już II finał, kolejna okazja o 
ubieganie się o wysokie miejsca. Jestem bardzo zadowolony, że po raz 
kolejny Przemek reprezentował Polskę (w kategorii „wypieki półcukierni-
cze”). Wracamy zatem z dużą satysfakcją i dumą z uzyskanego wyniku.

Małgorzata Pielok, 
Marketing Manager Lesaffre Polska SA
– Louis Lesaffre Cup organizowany przez firmę Lesaffre 
i Puchar Świata w Piekarstwie (finał), którego firma 
Lesaffre jest oficjalnym partnerem, jest wysoko ceniony 
przez piekarzy na całym świecie. Zatem pojawienie 

się Polaków wśród grona 12 finalistów to ogromny sukces i prestiż 
dla naszej polskiej drużyny! Konkurs to przede wszystkim możliwość 
promocji naszego kraju, prezentacji polskiego pieczywa i okazja do 
wymiany doświadczeń. Dzięki kolejnej edycji znów udało się wyłonić 
„unikatowe perełki” światowego piekarstwa i wprowadzić je na wyżyny 
sukcesu. Dziękuję zawodnikom za włożony trud i tygodnie szkoleń, 
jakie poświęcili, przygotowując się do konkursu pod czujnym okiem 
trenera Andrzeja Boryckiego (Lesaffre Polska SA). Dziękuję również Panu 
Zbigniewowi Putce, jak i Panu Piotrowi Koperskiemu za czynne wsparcie 
udzielone swoim pracownikom. Piekarstwo to pasja, która łączy! Są 
chwile, dla których warto włożyć wiele pracy - niewątpliwie pojawienie 
się wśród 12 najlepszych na świecie – w Paryżu 7 marca 2012 r. należy 
do nich! Serdecznie gratuluję Marcinowi, Pawłowi i Przemkowi!

do bochenka”. Składał się z trzech ważnych części. 
Stosunek ciasta żywego do martwego wynosił 50%.

Całość eksponatu ułożona była na wielkich liściach wyko-
nanych z żywego ciasta chlebowego. W pierwszej części 
można było dostrzec na ściankach eksponatu kłosy zbóż 
falujące na wietrze oraz ogrzewające je swymi promie-
niami słońce. Na głównym planie tej części znajdował 
się młyn. Druga część wypieku to część rzemieślnicza. 
Przedstawiała ona piekarnię, którą charakteryzowała 
wyjątkowa dbałość o szczegóły. W centralnej części 
pojawił się piekarz z łopatą, wokół niego: worki z mąką 
i stoły, jeden z ciastem, drugi z wypieczonymi bochenka-
mi. Wnikliwy obserwator dostrzegł również miniaturową 
miesiarkę. Na boku tej części można było dostrzec piec 
chlebowy starego typu, opalany drewnem, z którego 
wychodzi staropolski chleb, o niezrównanym smaku. 
Trzecia część wypieku ukazuje nam gotowy owoc pracy 
rolnika, młynarza i piekarza – okrągły bochen chleba, 
który w całości wykonany został z ciasta żywego.

Polski wieniec dożynkowy symbolizuje drogę powstawania 
chleba „od ziarenka do bochenka”.

Polacy mieli swoich wiernych kibiców na widowni: (od 
lewej) Andrzej Szydłowski, Piotr Koperski, Wanda Mamaj 
oraz Hanna Putka 
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Targi SweetTARG dla regiona-
lnych przedsiębiorców to zawsze 
dobra okazja do spotkania 

z wiodącymi dostawcami dla branży 
cukierniczej, piekarniczej i lodziarskiej. 
Na powierzchni ponad 3000 m² ponad 
70 wystawców z całej Polski zaprezento-
wało innowacyjne technologie, maszyny 
i urządzenia, produkty i półprodukty, 
koncentraty, dekoracje, wyroby i galan-
terię cukierniczą, produkty przemysłu 
tłuszczowo-olejarskiego i mleczarskiego, 
urządzenia do utrzymania czystości 
i higieny, a także odzież roboczą. Nie 
zabrakło również wydawnictw branżo-
wych, w tym po raz pierwszy naszego 
„Mistrza Branży”.

Nagrody dla wystawców
Dla wystawców, jak co roku, przygoto-
wano 3 konkursy: „Produkt SweetTarg 
2012”, „Na najciekawszy okolicznościowy 
wyrób piekarski” oraz „Na najbardziej 
interesującą ekspozycję”.

Najlepszy produkt targów SweetTARG 
2012 obejmował 3 kategorie: wyrób, 
urządzenie oraz komponent. Jury w skła-
dzie: przewodniczący – prof. nadzw. dr 
hab. Jan Klimek, Lech Jędryka, dr hab. 
inż. Lesław Juszczak przyznało następu-
jące nagrody i wyróżnienia.

1. W kategorii „wyrób”:
 statuetkę otrzymała firma Promas za 

kompletne wyposażenie cukierni-kawiarni
 statuetkę otrzymała Spółdzielnia 

Mleczarska „Sudowia” za Millę Cukierniczą
 wyróżnienie otrzymała firma Emix

za jogurt mrożony w proszku 
 wyróżnienie otrzymała firma Baker za 

Tort Artystyczny

2. W kategorii „urządzenie”:
 statuetkę otrzymała firma Masz 

Gliwice za krajalnicę taśmową REX
 statuetkę otrzymała firma 

BioStar za drożdżownik DR-EKO 400
 statuetkę otrzymała firma Jeremy za 

linię krojąco-pakującą

3. W kategorii „komponent”:
 wyróżnienie otrzymała firma Pfahnl 

Polska za chleb orkiszowy z jabłkiem
 wyróżnienie otrzymała firma Kames za 

Dolce BIO

Statuetkę za ekspozycję targową otrzy-
mały firmy Bączkowicz i Mankiewicz, 
które przygotowały wspólne stoisko w 
stylu rustykalnym. Dodatkowo wyróż-
niono Lecha Jędrykę za innowacyjność 
w promowaniu produktów piekarskich
i promowanie zawodu piekarza, nato-
miast Wiesława Kierata za artyzm i pro-
fesjonalizm.

Szkolenia i konferencja 
W drugi dzień zorganizowano I Śląską 
Konferencję Piekarsko-Cukierniczą, która 
zmierzyła się z negatywnymi zjawiskami, 
jakie w ostatnim czasie niekorzystnie 
wpływają na działalność piekarń i cukier-
ni. Tematem kondycji rzemiosła i jego 
przyszłości w kontekście firm rodzin-
nych zajął się prof. Jan Klimek, prezes 

SweetTARG
w nowym wydaniu

SweettARG

Regionalne targi mają swój urok – przez 3 dni (4-6 marca), mimo dużej frekwencji odwiedzających, można 
było spotkać się i porozmawiać z każdym wystawcą. W mniejszym splendorze i bez takiego szumu medial-
nego na Śląsku pojawili się wystawcy, których tydzień wcześniej pochłonęło doszczętnie Expo Sweet.

    Dyrektor Zbigniew Boniewski w towarzy-
stwie swoich pracowników za barem gustownie 
wyposażonej cukierni-kawiarni.

    Prezes Zarządu Bożena Dobrzyń otrzymała 
statuetkę za Millę Cukierniczą.

     Duma Andrzeja Baziora i firmy 
Pfahnl: chleb orkiszowy z jabłkiem.
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Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Lech 
Jędryka, wiceprezes Zarządu Głównego 
SRP RP, ocenił aktualną sytuację w branży 
piekarsko-cukierniczej na Śląsku i w kraju. 
Poruszył również możliwości promocji 
pieczywa w celu zwiększenia jego spożycia 
poprzez wykorzystanie środków unijnych. 

Nie zabrakło również wykładu o roli 
pieczywa w prawidłowym żywie-
niu, który szczegółowo przedstawił 
dr hab. inż. Lesław Juszczak Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie. Natomiast 
mgr inż. Alina Niewelt omówiła wciąż 
żywo dyskutowane wymogi dotyczące 
informacji umieszczanych na etykietach.
Przed konferencją odbyło się bezpłatne 
szkolenie pt. „Wymagania minimalne 
w zakresie BHP maszyn i urządzeń eksplo-
atowanych w przemyśle piekarniczym, 
wyniki kontroli przeprowadzonych w tej 
branży w 2011 r.” Szkolenie poprowadził 
nadinspektor Zbigniew Latacz z Okręgo-
wej Inspekcji Pracy w Katowicach.

Czesław Kierat to znany śląski mistrz branży. 
Podczas SweetTARG otrzymał wyróżnienie za 
artyzm i profesjonalizm.

   Producent Masz Gliwice otrzymał 
statuetkę za krajalnicę taśmową REX.

   Jedyne takie urządzenie w Polsce, które 
wykorzystuje efekt Pasteura – drożdżownik z 
napowietrzaniem serii DR-EKO.

    Bączkiewicz & Mankiewicz stworzyli 
barwną, swojską ekspozycję.

     Linia krojąco-pakująca z firmy Jeremy.

      Firma Emix wyróżniła się jogurtem mrożo-
nym w proszku.

      Dolce BIO, czyli ekologiczne lody, propaguje 
firma Kames.
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W tym roku SweetTARG 
– wzorem innych imprez targo-
wych – uzupełnił swój program 

o atrakcyjny punkt, w czym niemałą 
zasługę miał Szymon Konkol. Chodzi 
oczywiście o zorganizowane przez 
MAMZ konkursy branżowe: Zespoło-
we Mistrzostwa Młodych Cukierników 
o Puchar „Cukiernictwo i Piekar-
stwo” oraz „Konfrontacje Mistrzów”. 
W roli mistrzów podczas niedzielnego 
starcia wystąpili dobrze znani z czasopi-
sma „Mistrz Branży” Krzysztof Wysłucha 
oraz Piotr Burzawa. 

Natomiast przez wszystkie dni targo-
we można było przyjrzeć się mniej lub 
bardziej zuchwałym czy odważnym 

Rywalizacja mistrzów i uczniów
na SweetTARG

pracom młodych cukierników. O najwyż-
sze laury walczyło 7 zespołów w skła-
dzie:
1. Patrycja Piotrowska i Mateusz Puzyno
2. Mateusz Dypczak i Dawid Dyrka
3. Beata Sztwiorok i Natalia Gunia
4. Marzena Kajzerek i Joanna Konojecka
5. Damian Mola i Daniel Kubasiak
6. Justyna Indyk i Angelika Gamon
7. Adam Wachtarczyk i Krzysztof Ulbrych

W ostatnim dniu targów nastąpiło 
rozstrzygnięcie. Ostatni zawodnicy 
mistrzostw zostali pierwszymi! Praca 
Adama Wachtarczyka i Krzysztofa Ulbry-
cha, czyli koszulka kibica na Euro 2012,
najbardziej spodobała się jury, czyli 
Joannie Synoradzkiej (DlaPiekarzy.pl),

Zuzannie Bernackiej („Cukiernictwo 
i Piekarstwo”) i Szymonowi Wolańskie-
mu (Savpol). Ten sam skład sędziowski 
zadecydował o dwóch pozostałych miej-
scach. Drugie miejsce przypadło Patrycji 
Piotrowskiej i Mateuszowi Puzyno za tort 
idealnie uzupełniających się kontrastów 
smakowych (który wszyscy nazywali 
„łezkami”). Na trzecim miejscu znalazł się 
duet Damiana Moli i Daniela Kubasiaka z
pracą marcepanową z różaną dekoracją. 

Nasza redakcja postanowiła dodatkowo 
nagrodzić trzy zespoły: 1. Adam Wachtar-
czyk i Krzysztof Ulbrych, 2. Beata Sztwio-
rok i Natalia Gunia oraz 3. Angelika Gamon 
i Justyna Indyk. Fundatorami nagród są 
firmy: Prospona, Magorex oraz Baker.

    Koszulka kibica Adama Wachtarczyka i Krzysztofa 
Ulbrycha była bezkonkurencyjna.

     Tort weselny w stylu angielskim Damiana Moli 
i Daniela Kubasiaka zajął III miejsce.

     Tort Yin i Yang Mateusza Puzyno i Patrycji Piotrow-
skiej zajął II miejsce.

     Uczestnicy Zespołowych Mistrzostw 
Młodych Cukierników.

     Ta konfrontacja mistrzów miała przyjacielski 
charakter – Piotr Burzawa i Krzysztof Wysłucha to 
dobrzy znajomi od lat.

SweettARG
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Seminarium Lodziarskie, podobnie jak w ubiegłych 
latach, i tym razem przyciągnęło rzesze nie tylko 
doświadczonych lodziarzy, ale i tych, którzy dopiero 

stawiają pierwsze kroki w branży. Bogata tematyka, możliwość 
wypróbowania nowości przygotowanych na sezon 2012 – to tylko 
niektóre elementy tego cenionego spotkania. 

Chantilly, Variegato, 
mrożony jogurt  kluczem do sukcesu
Podczas tegorocznej edycji prym wśród nowości produkto-
wych Fabbri wiódł stabilizator do lodów Chantilly 30. Jest to 
jedyny stabilizator 30 dostępny na polskim rynku. Niezwykle 
śmietankowy smak Chantilly to podstawa dobrych lodów. 
Konkurencyjna cena stabilizatora oraz duże oszczędności 
związane z mniejszym dozowaniem produktu umożliwiają 
maksymalizację zysków. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, 
jak jest to istotne na obecnym rynku polskim i europejskim. 
Technolodzy prezentowali Chantilly w połączeniu z nowymi 
smakami Variegato – ananas, brzoskwinia, cytryna, gruszka. 
Tak przygotowane lody degustowali lodziarze biorący udział 
w szkoleniu. 

Na seminariach nie mogło zabraknąć mrożonego jogurtu. Jest 
on świetną alternatywą dla tradycyjnego jogurtu oraz lodów. 
To deser dość uniwersalny, gdyż świetnie nadaje się do podania 
zarówno z toppingami, müsli czy owocami sezonowymi. Podczas 
seminariów technolodzy zdradzili kilka wskazówek, w jaki sposób 
przygotować prawdziwy mrożony jogurt. Tak jak i w ubiegłym 
roku uczestnicy seminariów mogli spróbować orzeźwiającej 
granity, czyli mrożonych deserów powstałych w granitorze. 
Niewiele osób wie, że poza owocowymi smakami w granitorze 
można przygotować także mrożoną kawę czy jogurt – wszystko 
zależy od użycia odpowiednich produktów. 

Także dla cukierników
Produkty Fabbri są coraz częściej stosowane w cukiernictwie. 
Jak je zastosować, pokazał krok po kroku Dariusz Kowalczewski, 
mistrz cukiernictwa z firmy Savpol. Można było zobaczyć, jak 
w krótkim czasie przygotować monoporcje, czyli małe i eleganc-

kie desery w różnorodnych smakach i kolorach, a wszystko to przy 
użyciu zaledwie kilku produktów. 

W czym podać deser? Jak wyprodukować?
Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć przedstawiciele 
współorganizatorów – Miran Ice Cones oraz Valmar Global. Pierwsi 
przedstawili ofertę wafli – rożków i posypek. 

Ogromne zainteresowanie wśród osób biorących udział w semi-
nariach wywołały maszyny do produkcji lodziarskiej. Specyfikację 
techniczną maszyn Valmar przedstawił Alessandro Glessi z firmy 
Valmar Global. Savpol z początkiem roku jest wyłącznym dystry-
butorem maszyn firmy Valmar na polskim rynku. W porównaniu do 
konkurencji maszyny te są bardziej ekonomiczne, łatwe w obsłu-
dze, a przy tym dobre jakościowo. 

– Wśród naszych klientów nie brakuje prawdziwych profesjonali-
stów, jak i pasjonatów. Przygotowanie lodów, dekoracja kuwet 
czy tworzenie wymyślnych deserów to nie tylko praca. Trzeba się 
wykazać wiedzą oraz pomysłowością – tłumaczy Szymon Wolański 
z Savpol. – Przygotować deser to nie sztuka. Sztuką jest deser, który 
łączy w sobie dwie cechy. Po pierwsze, a może przede wszystkim, 
jest pyszny, a po drugie – przyciąga klientów do naszych lokali 
– dodaje na zakończenie.

Czeladź, Kraków, Rzeszów i Wrocław – w tych miastach przez 4 dni (12, 13, 15 i 16 marca) odbywały 
się Seminaria Lodziarskie 2012. Te przygotowane z myślą o specjalistach pokazy zorganizowane zostały 
przez firma Savpol Sp. z o.o. wraz z Fabbri, Valmar Global oraz Miran Ice Cones.

Cztery miasta
opanowane przez lodziarzy

fo
t.

 A
r

c
h

iw
u

m
fi

r
m

y 
SA

v
po

l

Kulisy produkcji
xxxxxxxxxxxx

kwiecień 2012

MistrzBranzy.pl 75



Przez dwa dni klienci Polmarkus 
w jednym miejscu mogli zapo-
znać się z nowościami i trendami 

rynkowymi, w tym z szeroką ofertą produk-
tów lodowych na sezon 2012. – Trady-
cyjnie zaprezentowaliśmy ofertę lodową 
marki Elenka, m.in. pasty: pistacja Oro 
Verde, orzechowa Nocciola Laurus, kawa 
Rinforzo Cafe, koncentrat cytryny Agrolina. 
Nasi klienci częstowali się granitami marki 
Elenka, prosto z nagrodzonego na targach 
w Warszawie granitora nowej generacji. 
Na sezon letni dla branży lodziarskiej poda-
no propozycję transportu lodów w pojem-
nikach termoizolacyjnych Thermohauser 
– relacjonowała Alicja Brandys, dyrektor 
marketingu w firmie Polmarkus.
Dla piekarzy również przygotowano 
interesującą ofertę – zgodnie z prozdro-
wotnymi tendencjami. Duże zaintereso-
wanie budziło Pieczywo Gryczane, chlebek 
Pumpernikiel (nowość) oraz Pieczywo 
z Guaraną. 

Nasi technolodzy przygotowali zakąski na 
bazie ciemnego pieczywa przekładanego 
puff pastry, z dodatkiem różnych farszy: 
z papryką i cebulą, leczo, pieczarkowym 
i kapuścianym – wymieniała pani Alicja.

Z kolei cukiernicy mogli zainspirować się 
nowymi recepturami na bazie serka mascar-
pone, pasty malaga czy dodatku porzecz-
ki, które również były autorstwa technolo-
gów firmy Polmarkus. Wypieki zachęcały 
nie tylko smakami, ale także nazwami (np. 
Czekoladowa Kwaśnica). Serwowano 
je zarówno w tradycyjnej formie, jak 
i w postaci deserków w plastikowych 
pucharkach. Duże zaciekawienie budzi-
ły drożdżówki w papilotach o nazwie 
„Zakręone Quarkino”.

Jak przystało na program Dni Otwartych, 
Organizator zadbał - wspólnie z naszą 
redakcją - o dawkę praktycznych informa-
cji na tematy ważne i aktualne z zakresu 
znakowaniu etykiet na pieczywo i marke-
tingu. Redakcja „Mistrza Branży” zaprosiła 
mgr inż. Zygmunta Cichonia, naczelnika 

Wydziału Kontroli Handlu i Usług Woje-
wódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlo-
wej, który wyjaśniał zmiany w znakowaniu 
środków spożywczych według nowych 
przepisów UE. Natomiast nasz autor, 
Michał Rusek, przystępnie i z dużą dawką 
humoru brylował w świecie niekoniecznie 
trudnej sztuki marketingu i budowania 
dobrych relacji z klientem.

Nowości targowe:
Polmarkus – aromaty żelowe 

   z dodatkiem alkoholu, chleb 
   Pumpernikiel

Monin – letnie smaki na bazie   
   syropów i kawy

Eco Trade – chlebek Salvia 
   z ziarenkami chia

Prospona – rabarbar w żelu 
   i nadzienia żelowe gładkie o smaku 
   moreli i wiśni do nadziewania pączków

 Komplet – produkt Pro-body – 
   pieczywo o dużej zawartości białka

Unifine – linia ciast marki Dawn 
   i dekoracje marki Dobla

Grados – nadzienia likierowe 
Credin – mieszanka Ciasto Bałkańskie 

   Cozonac

Dni Otwarte w firmie Polmarkus, zorganizowane po raz 8. (13-14 marca), okazały się strzałem w 10. 
Dopisali lodziarze, cukiernicy i piekarze, na wysokości zadania stanęli organizatorzy i wystawcy. Nowo-
ści, kuszące promocje, smaczne przekąski oraz ciekawe prelekcje złożyły się na dwudniowe spotkanie
w Pyskowicach. Redakcja „Mistrza Branży” miała również swój wkład w uatrakcyjnienie spotkania.

Z pomysłem i rozmachem
8. Dni Otwarte w Polmarkusie
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– Z każdym rokiem nasze targi 
rosną w siłę i cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem nie 

tylko dostawców dla branży lodziarskiej, 
ale przedsiębiorców. W tym roku targi są 
większe o około 30% w porównaniu do 
zeszłorocznej edycji. Nasze targi odwie-
dzili nie tylko śląscy przedsiębiorcy, ale też 
z bliższych lub dalszych województw – nie 
ukrywał zadowolenia właściciel Hurtow-
ni Smakosz i współorganizator Targów 
Andrzej Mieszkowski. Według szacunków 
targi odwiedziło ok. 200 osób, w tym wielu 

nowych klientów, a przede wszystkim 
młodych przedsiębiorców wchodzą-
cych w tę branżę i chłonnych wszelkich 
nowości. Andrzej Mieszkowski dodał 
przy okazji, że jeden z głównych celów 
imprezy został osiągnięty – zwiedzający 
uzyskali informacje, jak mogą wykorzy-
stać produkt, aby było ekonomicznie 
i smacznie.
Wśród wystawców pojawili się m.in.: 
Master Martini, Emix, AKO, Gotsztlik, 
Waflex, Dijo, Vortumnus, OSM Bieruń, 
Fanex, Gel Matic, Vega, AP Polska, 
Miran Wafel, Soreno, Sudowia Spół-
dzielnia Mleczarska w Suwałkach.
Producenci przez jeden dzień prezento-
wali to wszystko, co jest niezbędne do 
produkcji lodów włoskich, świderków, 
gofrów, naleśników i innych produktów 
branży cukierniczo-lodziarskiej. Nie da 
się ukryć, że dużą furorę robiły jogurty 
mrożone i lody płynne z OSM Bieruń. 
Swoją prezentację miały też maszyny 

do produkcji lodów, akcesoria oraz 
niezbędne dodatki podnoszące atrakcyj-
ność lodów. Ale to nie wszystko. Targi 
to zawsze dobre miejsce, żeby podpytać 
technologów produkcji, jak wybrnąć 
z trudnych technologicznych sytuacji.

Tak dobrze zorganizowana impreza miała 
również odpowiednią oprawę medial-
ną. Relacje na bieżąco pojawiały się 
w kilku stacjach radiowych i TV regional-
nej.

Hurtownia Smakosz po raz 5. zorganizowała Targi Lodowe w Świętochłowicach, które z roku na rok 
przybierają na sile. Zwłaszcza sile przyciągania… nowych klientów. Na ten jeden dzień (16 marca) do 
Świętochłowic z całej Polski zjechały firmy związane z branżą lodziarską.

Targi Lodowe ze Smakoszem
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Przy pięknej pogodzie i co 
najważniejsze, w dobrym 
towarzystwie organizatorów 

i wystawców odbyły się jedyne takie 
targi w Wielkopolsce, a może nawet w 
całej Polsce. To tutaj co roku targom 
towarzyszą imprezy, które umilają 
czas klientom PZ Piekarz. – W Dolsku 
mamy tak naprawdę rodzinne spotka-
nie integracyjne. Oprócz spotkań 
z dostawcami, oprócz możliwości 
zapoznania się z ofertą dostawców 
nasi klienci mogą po prostu odpocząć, 
spędzić miło czas w gronie rodzinnym, 
zjeść dobry obiad. Dla dzieci zawsze 
mamy atrakcje, co roku coś innego 
– wymienia Czesław Kowalewski, 
prezes PZ Piekarz.
PZ Piekarz w Dolsku zazwyczaj gości 
ok. 120 firm, przy czym przedsiębiorcy 
przyjeżdżają z całymi rodzinami, więc 
w sumie targi odwiedza ok. 500 osób. 

Są wśród nich rzemieślnicy: piekarze, 
cukiernicy, lodziarze oraz przedstawiciele 
małej gastronomii. Pojawiają się również 
wielkie piekarnie typu Fawor. Oczywiście 
poznańska firma obsługuje więcej firm, 
ale te, które ją odwiedzają w Dolsku, 
i tak dają duże zadowolenie.

Centrum promocyjnych cen
Minicentrum wystawiennicze zorgani-
zowano w jednym z budynków ośrodka 
Villa Natura. Tam na dwóch piętrach 
swoje stoiska rozłożyło ponad 20 firm. 
Wśród nich pojawili się przedstawiciele 
znanych marek, jak: Vortumnus, Credin, 
Prospona, Unifine, Master Martini, AKO, 
Komplet, Bakels, Galago, Barry Calebaut, 
Dekor Pol, Alfatec, Lesaffre, Daisy Decor, 
Eipro, PreGel oraz Primulator. Swoje 
stoisko miała również Grupa APC-Back 
Europ Polska, do której należy poznański 
PZ Piekarz.

PZ PiekarZ

Od 5 lat mała miejscowość Dolsk kojarzy się 
wielkopolskim rzemieślnikom z targami, które od 

2008 r. organizuje PZ Piekarz w ośrodku Villa Natura. 
17 marca do Dolska, jak co roku, przyjechali lokalni 

przedsiębiorcy z całymi rodzinami na targi a’la piknik.

W oczekiwaniu na gości (od lewej): Czesław 
Kowalewski, prezes PZ Piekarz, oraz Marek Pokusa, 
prezes Grupy APC.

Rewelacyjna ekipa z firmy Credin, czyli (od prawej) Maciej 
Schmidt, Robert Jandy, Anita Ogryzek i Krzysztof Fot.

Na wejściu do minicentrum wystawienniczego czekało stoisko 
Grupy APC, gdzie dowodziła Lidia Bartsch.

W dobrym humorze spotkaliśmy technologa 
Bartosza Wawrzyniaka z firmy Master Martini.
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– Nasi klienci mają możliwość zaopatrzyć się w artykuły niezbędne 
podczas przygotowań do świąt wielkanocnych w cenach promocyj-
nych. Mamy duży przegląd surowców, dodatków do produkcji oraz 
dekoracji. Ważne jest, że dostawcy biorący udział w tej imprezie 
przygotowują specjalne promocje dla klientów, które my realizujemy 
jeszcze przez miesiąc. To powoduje, że klient ma komfort w wyborze, 
nie musi podejmować pochopnych decyzji, ponieważ nie działa pod 
presją czasu – podkreśla Czesław Kowalewski.

Za rok PZ Piekarz będzie obchodził 20-lecie istnienia. Można się jedy-
nie domyślić, że poznańska firma przygotuje coś ekstra dla swoich 
klientów. Czekamy z niecierpliwością na 6. edycję rodzinnych targów 
w Dolsku, o czym oczywiście będziemy informować.

Pełna fotorelacja na www.MistrzBranzy.pl

Elżbieta Zając z Vortumnusa dla 
każdego miała promienny uśmiech. 

Beata Adamczyk prezentowała 
się świetnie na tle owocowych 
inspiracji Prospony.

Daisy Decor – tej firmy również nie 
mogło zabraknąć na targach u Piekarza.

Czysta etykieta
z firmą Pfahnl

Produkty z tzw. czystą etykietą (clean label) zdominowały 
marcowe seminarium firmy Pfahnl. Spotkanie odbyło się 
8 marca 2012 r. w Centrum Szkoleniowym firmy w Litomyślu.

Dla producentów, którzy chcą oferować pieczywo bez konser-
wantów i polepszaczy, firma Pfahnl opracowała szereg produk-
tów zgodnych z najnowszymi trendami światowymi. Podczas 
marcowego spotkania zaprezentowano ofertę produktową 
z segmentu clean label:

 baza drożdżowa do produkcji ciast drożdżowych maślanych,
 dodatek przedłużający świeżość pieczywa,
 pieczywo ziarniste Młynarz – gotowa mieszanka ziaren 

   do pieczywa,
 pieczywo ziarniste Kłos – gotowa mieszanka do produkcji 

   pieczywa pszenno-żytniego.

Prezentacja była połaczona z pokazem technologicznym.

fot. archiwum firmy Pfahnl

Seminarium 
Rozwój e-learningu

Czy rozwój e-learningu stanowi odpowiedź na wyzwania uczenia 
się przez całe życie? Na to pytanie starano się odpowiedzieć 
27 marca br. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU).

Seminarium było dobrą okazją, by zaprezentować dorobek 
nauczycieli w zakresie wykorzystywania e-learningu w procesie 
edukacji. Swoje prezentacje mieli: Szymon Konkol z ZSZ Izby 
Rzemieślniczej w Rybniku, ZS nr 1 w Żorach, Piotr Halama 
z Powiatowego Centrum Edukacji z Pile oraz Maria Wilkin i Doro-
ta Sidor z COME UW. Spotkanie otworzyli Andrzej Brzozowski 
i Piotr Czajka (KOWEZiU) prelekcją pt. „E-learning w KOWEZiU”, 
a podsumował wicedyrektor Ośrodka – Witold Woźniak.
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Ponad 26 ton pochodzącego z nielegalnej produkcji i obrotu, szkodliwego dla 
zdrowia proszku jajecznego zabezpieczono w trakcie śledztwa prowadzonego 
w tej sprawie przez prokuraturę w Kaliszu. 

Biegli, którzy zbadali niewielką partię proszku, ocenili, że produkt jest szkodliwy 
dla zdrowia. Służby weterynaryjne podjęły działania mające na celu ustalenie, 
do jakich zakładów trafił sfałszowany susz jajeczny. Prokuratura ustaliła, że 
nielegalny susz produkowało pod Kaliszem dwóch przedsiębiorców. Aresztowano 
głównego oskarżonego, 56-letniego mieszkańca Kalisza. Pomysłowemu biznes-
menowi z Kalisza grozi kara do 10 lat więzienia.

Nowości 
z hurtownią Drosol

Wielkanoc i wypieki na wiosnę były 
głównym motywem spotkania zorganizo-
wanego 7 marca dla klientów hurtowni 
Drosol. 

Krótko, atrakcyjnie i na temat – tak 
można podsumować spotkanie zorganizo-
wane w Szafranowym Dworze w Będzinie. 
Hurtownia Drosol wspólnie z dostawcami: 
OSM Bieruń, Vortumnus, Unifet, Komplet 
oraz Daisy Decor prezentowała nowości 
produktowe, które mogą się przydać 
rzemieślnikom w sezonie wiosenno-
letnim. Po prezentacjach „scenę” przejął 
technolog Mirosław Grzeluszka z firmy 
Komplet, który do udziału w pokazie 
zapraszał osoby z widowni. Pod facho-
wym okiem można było ciąć, przekładać 
ciasta oraz niestandardowo je dekorować, 
a na koniec występu otrzymać bonus 
w postaci drobnego upominku.

Kolejna afera:
podrobiony susz jajeczny

6 marca br. Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa 
RP wydało oświadczenie ws. możliwego zastosowania 
soli wypadowej w zakładach piekarskich.

W oświadczeniu czytamy m.in., że zakłady piekarskie 
padły ofiarą oszustwa, kupując sól, która miała wszel-
kie atesty producenta potwierdzające jej stosowanie 
w branży spożywczej.  Co więcej, prezes SRP RP 

Stanisław Butka podkreślił, że w interesie zwłaszcza małych i średnich zakładów 
jest oferowanie konsumentom pieczywa wysokiej jakości pełnego wartości 
odżywczych. Jednocześnie – zgodnie z najnowszymi informacjami z Państwowego 
Inspektoratu Sanitarnego w Poznaniu – zapewniał, że badane próbki soli nie 
wykazały odchyleń od norm. Dlatego wyroby z zakładów, którym sprzedano sól 
wypadową, są bezpieczne dla zdrowia konsumentów. 

Kopia oświadczenia SRP znajduje się w portalu www.MistrzBranzy.pl

Oświadczenie SRP RP 
w sprawie soli wypadowej

CSB-System w GOM Owczarek 
6 marca w Bełchatowie CSB-System prezentował kompleksowe rozwiązania IT dla 
przemysłu piekarskiego i cukierniczego. Część praktyczna odbyła się w zakładzie 
GOM Owczarek

Podczas seminarium przedstawiono wybrane rozwiązania z bogatego portfolio 
produktów systemu ERP, opracowane pod kątem wymagań branży piekarskiej 
i cukierniczej. W części teoretycznej omówiono integrację procesów zakładowych 
i możliwości optymalizacji w systemie centralnego zarządzania informacją, która 
obejmowała część produkcyjną, magazynową, logistykę oraz zarządzenie sklepami 
firmowymi. Szczególną uwagę zwrócono na mobilną, bezpapierową organizację 
procesów od przyjęcia surowca, prowadzenia magazynów, kontroli jakości aż do 
sprzedaży bezpośredniej „van selling”. Druga część seminarium odbyła się 

w zakładzie produkcyjnym GOM Owczarek 
w Kamieńsku, gdzie wdrożono oprogramowa-
nie CSB-System i gdzie najlepiej było widać, 
jakich narzędzi potrzebują zakłady piekarskie, 
by sprawnie zarządzać procesami i zyskać 
przewagę na rynku.
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27 marca w Poznaniu w Wielkopolskiej 
Izbie Rzemieślniczej odbyło się 
pierwsze w tym roku zebranie członków 
Zarządu Głównego SRP RP na czele 
z prezesem Stanisławem Butką.

Posiedzenie dotyczyło m.in. przyjęcia 
projektów sprawozdawczej dokumentacji 
Walnego Zebrania za 2011 r. oraz aktu-
alnej sytuacji w piekarstwie po ostatnich 

doniesieniach związanych z aferą soli wypadowej oraz nielegalnego suszu jajecznego. Nie 
zabrakło dyskusji nt. palących problemów branży, jak rozrastające się supermarkety, szara 
strefa wciąż niekontrolowana przez państwo, brak promocji pieczywa. Nowy przewodniczący 
Krajowej Rady Piekarstwa i Cukiernictwa Jarosław Gajda mocno przekonywał do współpracy 
w ramach branży, jak i z rolnikami i młynarzami, podkreślając, że wzrost spożycia pieczywa 
w Polsce leży w interesie wszystkich tych grup. Z kolei Maciej Mielczarski, były przewodniczą-
cy KRPiC, przedstawił dotychczasowe działania w sprawie zmian umożliwiających korzystanie 
z unijnego funduszu promocji produktów rolnych na promocję pieczywa. W walce o pozyska-
nie konsumenta zwrócono także uwagę na potrzebę zdefiniowania chleba na kwasie 
z podkreśleniem jego prozdrowotnych walorów. 
Podczas spotkania prezes honorowy Stowarzyszenia Andrzej Szydłowski omówił korzyści 
wynikające z przynależności – obecnie do Światowej Unii Piekarzy i Cukierników (UIB) oraz 
w przyszłości do podobnej branżowej, acz Europejskiej Konfederacji (CEBP). Członek zarządu 
Piotr Koperski zrelacjonował udział, jak i kulisy występu polskiej ekipy w finale Pucharu Świa-
ta w Piekarstwie podczas Salonu Europain w Paryżu. Wnioskował również, by na Mistrzostwa 
IBA Cup w Monachium (16-18 września 2012 r.) pojechali: Wiesław Kucia i Przemysław 
Koperski, którzy w 2009 r. wywalczyli wicemistrzowski tytuł. Natomiast wiceprezes Lech 
Jędryka podsumował katowicki SweetTARG, podkreślając duży potencjał imprezy 
i dobrą współpracę z organizatorami targów. Podczas posiedzenia podjęto także decyzję, że 
24 czerwca br. na Jasnej Górze poświęcony zostanie sztandar Stowarzyszenia.

Pod tą nazwą kryje się projekt firmy 
Prodotti Stella (Droga do doskonało-
ści), który ma na celu poszukiwanie 
nowych, niepowtarzalnych smaków 
świata, które zostaną skompono-
wane i zawarte w lodach. Projekt 
obejmował m.in. cykl marcowych 
seminariów, poświęconych prezen-
tacji tegorocznych nowości oraz 
pomysłów związanych z ich promocją 
w lodziarni. Ponieważ już niedługo 
zaczną się szaleństwa związane 
z Euro 2012, technolodzy z Włoch 
zaprezentowali receptury lodowe 
i kompozycje związane z piłką nożną.

Spotkania odbyły się w Lublinie, 
Rzeszowie, Krakowie i Katowicach. 

„Le vie dell’eccellenza”
Posiedzenie Zarządu Głównego SRP

Międzynarodowy tygiel w Brnie
Od 28 lutego do 2 marca brneńskie Centrum Wystawiennicze, jak co dwa lata, 
przeżyło oblężenie w związku z międzynarodowymi targami spożywczymi: 
SALIMA, MBK, INTECO, VINEX. Targi odwiedziło prawie 27 tysięcy gości. 

Kompleks międzynarodowych targów spożywczych to doskonały przegląd prze-
mysłu przetwórczego: od technologii produkcji, maszyn i wyrobów gotowych 
po rozwiązania w zakresie dystrybucji, pakowania i sprzedaży. 
3 największe pawilony wypełniło ponad tysiąc wystawców. W części spożywczej 
(SALIMA – MBK – INTECO – VINEX) zaprezentowało się 674 wystawców z 28 
krajów. Wśród nich nie zabrakło również tradycyjnych wystąpień narodowych 
oraz polskich stoisk.

Uzupełnieniem targów były seminaria i konferencja Food Forum połączoną 
ze spotkaniem ministrów krajów grupy wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii 
i Słowenii. Dyskusje toczyły się wokół zmian w europejskiej polityce rolnej. 

Seminaria zdominowała tematyka nadzoru nad jakoś-
cią produktów spożywczych, zabezpieczanie żywności 
oraz relacji żywność – zdrowie. 
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Firma Mini Melts jest pionierem 
w branży wendingowej. Posiada 

jedyne w Polsce w pełni zautomaty-
zowane maszyny wendingowe 
do lodów. Niepowtarzalna grafika 
automatów oraz łatwość obsługi 
sprawiają, że mogą one być dosko-
nałą formą sprzedaży. Maszyny 
wendingowe będą pracować na Twój 
sukces 24 godziny na dobę! Mini 
Melts to 100% lodów w lodach! Lody 
są produkowane na bazie naturalnej 
śmietanki. Najnowsza technologia 
produkcji, opatentowana w USA, 
zapewnia niepowtarzalną formę 
kuleczek. 

Kompletna oferta

maszyny wendingowe mini melts

Chleb ProBody to innowacyjne pieczywo 
idealne dla osób na diecie niskowęglowo-

danowej. ProBody charakteryzuje się unikalnymi 
wartościami odżywczymi, takim jak obniżona o 
ok. 90% zwartość węglowodanów i podwyższona 
o ok. 300% zawartość białka w porównaniu do zwykłych chlebów mieszanych. 
ProBody – Produkt ten sprawdził się już na rynku niemieckim przede wszystkim 
wśród osób dbających o sylwetkę i zdrowie, poszukujących zdrowego, pełnoziarni-
stego pieczywa, które świetnie uzupełnia ich dietę.

Niezawodna mieszanka do przyrządzania Kremu brûlée, jednego z najsłynniejszych 
deserów francuskich. Delikatny waniliowy krem zapiekany 
ze skarmelizowaną skorupką z cukru jest klasyczną pozycją 
w wielu restauracjach i cukierniach. 
Komplet Polska  ul. Chlebowa 2, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. 61 896 71 00 fax. 61 896 71 01 www.komplet.pl

Drożdżownik z 
napowietrzaniem to 

urządzenie dotychczas nigdy 
nie zastosowane w piekarni-
ctwie. Obniża koszty produkcji 
z równoczesnym podniesieniem 
jakości wypieków. Dzieje się to dzię-
ki przyrostowi biomasy i adaptacji 
komórek drożdży do środowiska ciast 
piekarskich. Urządzenie dostarcza odpowiednią 
ilość tlenu i umożliwia całkowitą rehydratację  komórek 
drożdży. Dzięki temu następuje szybkie namnażanie drożdży, 
które daje nawet 50% oszczędności.
BioStar ul. Jaracza 19, 90-261 Łódź 

tel. 42 639 96 17 fax. 42 630 37 71 www.biostarplus.pl

drożdżowniK
z napowietrzaniem

Kosz z szybKim 
dostępem 
Prosty w użytkowaniu, spełnia HACCP

Klapa uruchamiana stopą 
(bez dotykania rąk)

Wolnoopadająca pokrywa
Na worki 60 l
Wymiary: 45 x 48 x 105 (cm)

Od 12 marca br. ruszył polskojęzyczny portal jednego z czołowych europejskich producentów silosów do mąki, cukru oraz 
innych produktów spożywczych – Spiromatic.

Przejrzysty i wygodny interfejs oraz czytelny podział na poszczególne grupy informacyjne na www.spiromatic.pl powoduje, że 
bez problemu można znaleźć informacje dotyczące takich produktów, jak: silosy zewnętrzne czy wewnętrzne, opisy różnych 
typów systemu transportu produktów sypkich, od spiralnego aż do systemów pneumatycznych czy opisy urządzeń służących do 
dozowania mąki czy innych składników i mikroskładników używanych w przemyśle piekarniczym czy innych gałęziach przemysłu 
spożywczego. Nie brakuje również informacji z zakresu przepisów przeciwwybuchowych ATEX, które obowiązują już od dłuższego 
czasu także polskich użytkowników systemów silosowych. Spiromatic jako jeden z niewielu europejskich producentów szczyci się 
pełną zgodnością oferowanych przez siebie produktów z najostrzejszymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa. 

www.spiromatic.pl – polsKojęzyczny portal
europejsKiego producenta silosów  

Mini Melts Polska
ul.Pocztowa 11, 

07-210 Długosiodło

kom. 883 23 12 31

www.minimelts.pl

MAGOREX
ul. Pienińska 11

68-200 Żary

+48 691 671 872

www.kosz.magorex.pl

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kulisy produkcji

Flash News
prosto z rynku
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Zgłoś się do Twojej hurtowni
przedstawiciel dostarczy Ci  bezpłatne wydanie 

poradnika Mistrz Branży

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

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

Jan Piwowar
luBawa, ul.tOwarOwa 5, 
tel. 89 645 48 19

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

PiEkarZ
pOznań, ul. czOrsztyńska 1, 
tel. 61 842 21 51

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

PZ EuGEniusZ smoliŃski
Gł OGów, ul. sikOrskieGO 48c,
tel. 76 726 58 96

siEk
radOm, ul. kielecka 116e,
tel. 48 369 95 55

Oddział :
BuskO zdróJ,
ul. BOhaterów w-awy 126, 
tel/Fax 41 370 81 29

sEZamEx
tOruń, ul. tOwarOwa 11, 
tel. 56 655 78 77

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

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




