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>>>>>>ZAMIAST W PIEKARNI  
– chleb pod domem – s. 38

LOGO MÓWI WIĘCEJ 
niż tysiąc słów – s. 56W
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Czekolada po francusku
Równo  jak z krajalnicy
przegląd oferty rynkowej
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FRANK HAASNOOT
ZWYCIĘZCĄ WORLD CHOCOLATE MASTERS 2011

RELACJA Z MISTRZOSTW NA STRONIE 22
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O potrzebie promocji wyrobów piekarskich  
i cukierniczych piszemy już od wielu lat  
w różnych miejscach i przy licznych okazjach. 
To konieczność wynikająca ze zmieniających się 
uwarunkowań rynku, rosnącej konkurencji  
i wręcz pączkującej oferty konsumpcyjnej. Klient 
bombardowany jest dziś reklamami, ofertami 
i propozycjami nowych produktów. Zewsząd 
zachęcany jest do wydania czy zainwestowania 
swoich pieniędzy. Tych samych, które może wydać 
w piekarni czy cukierni.
Standardowa reklama to już zbyt mało. W natłoku 
ofert i zachęt trzeba się czymś wyróżnić, w jakiś 
sposób zapaść w pamięć. Dlatego słowa uznania 

należą się poznańskim cukiernikom, którzy wykorzystali możliwość stworzoną przez urząd 
miejski i w nowatorski sposób wyszli do klienta z rogalem świętomarcińskim. Jak to zrobili? 
O tym piszemy w tym numerze. Podobnie jak o konkursie World Chocolate Masters, który po 
raz pierwszy można było śledzić na bieżąco w internecie dzięki transmisji online.
Innowacyjność i pomysłowość to najlepsze obecnie sposoby dotarcia do odbiorcy, 
nawiązania z nim kontaktu. Zachęta do odwiedzenia sklepu to często zbyt mało. Klienta 
trzeba czymś zaskoczyć, zaintrygować. Czasami samemu wykonać pierwszy krok,  
na przykład ustawiając w dogodnym miejscu sklep na kółkach oznakowany szybko 
zapadającym w pamięć logotypem. Bo przecież, jak powtarzał Steve Jobs, niedawno 
zmarły twórca potęgi Apple – design to nie tylko to, jak coś wygląda i jak się to odbiera. 
To też to, jak coś działa. O nowoczesnych rozwiązaniach promocyjnych również w tym 
numerze.
Dynamicznie zmieniający się świat potrzebuje zmieniających się form reklamy. Jak pisze 
Eryk Mistewicz, twórca strategii marketingu narracyjnego, trzeba pogodzić się z myślą, 
że nic nie jest dane raz na zawsze i to, co pozwoliło nam odnieść sukces wczoraj, nie 
zapewni go dziś ani tym bardziej jutro. Trzeba zaakceptować zmiany i uświadomić sobie, 
że nasz świat to świat ciągłej zmiany.
Coraz trudniejszy rynek, także ten związany z produktami piekarsko-cukierniczymi, 
wymaga niekonwencjonalnych pomysłów i rozwiązań. Mamy nadzieję, że właśnie takie 
idee znajdują Państwo w naszym czasopiśmie. Hołdujemy bowiem zasadzie znakomitego 
niegdyś hokeisty kanadyjskiego Wayne'a Gretzky'ego, którą powtarzał także wspomniany 
już Stave Jobs: – Jadę zawsze tam, gdzie krążek będzie za chwilę, a nie tam, gdzie już był.
Właśnie takiego wyczucia życzymy Państwu i sobie.

Wydawca oraz Zespół Redakcyjny

Klienta zdobyć... pomysłem

OD REDAKCJI
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Parlament bez piekarzy
Nie udało się Kazimierzowi Czekajowi, właścicielowi piekarni 
w Zabierzowie, zdobyć senatorskiego mandatu. W wyborach 
do Senatu RP nieznacznie przegrał z Bogdanem Pękiem, 
doświadczonym politykiem, byłym posłem trzech kadencji  
i byłym eurodeputowanym.
O wyborczej porażce mogą mówić dwaj dotychczasowi 
posłowie piekarze: Bogdan Bojko z Nowej Soli i Adam Wykręt 
z Bielska-Białej (obaj Platforma Obywatelska), którym nie 
udał się powrót do parlamentu.
W wyborach do Sejmu RP kandydowało wiele osób 
związanych z branżami cukierniczą i piekarską. W trakcie 
kampanii wyborczej znajome nazwiska można było dostrzec 
na listach Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej czy Polskiej Partii Pracy. W nowo wybranym 
parlamencie zabraknie więc głosu naszego środowiska.

1000 
bochenków 
chleba
Dokładnie tyle przekazali katowiccy 
piekarze Józef Lipa, Grzegorz 
Bittmann, Mirosław Michalski 
i Ryszard Kauf na happening 
pod hasłem „Strajk żywności”, 
który towarzyszył w Katowicach 
obchodom Światowego Dnia 
Żywności i Walki z Głodem.
Kilkuset uczestników: 
przedszkolaków, uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych, podopiecznych i 
członków organizacji pozarządowych, 
świetlic środowiskowych przeszło w 
kolorowym pochodzie ulicami miasta, 
manifestując w ten sposób przeciwko 
marnotrawieniu żywności. W trakcie 
happeningu wolontariusze rozdali 
mieszkańcom 1000 bochenków 
chleba jako symbol dostatku  
i dzielenia się z potrzebującymi.
Manifestacje i happeningi 
pod hasłem „Strajki żywności” 
odbyły się 17 października br. 
w kilkunastu miastach Polski. 
Miały zwrócić uwagę Polaków 
na marnowanie żywności. 
Według informacji pochodzących 
z Banków Żywności w Europie 
rocznie marnuje się 89 mln ton 
pożywienia, z czego 59 mln nadaje 
się do spożycia.

Jesień z Polmarkusem

Doradztwo, technologia, dystrybucja i serwis to główne 
zagadnienia, na których koncentrują się dni otwarte 
organizowane przez firmę Polmarkus. Od kilku lat wiosną 
i jesienią na dwa dni do Pyskowic zjeżdżają kooperanci 
Polmarkusa z całego kraju, a także z zagranicy. W gościnnych 
progach gospodarzy mogą się spotkać z piekarzami  
i cukiernikami z całej południowej Polski.
Co ich przyciąga do Pyskowic? Przede wszystkim doskonała 
atmosfera spotkania, które upływa w przyjaznym, 
towarzyskim klimacie. Sporą wartość stanowi także 
możliwość bezpośrednich rozmów z producentami 
surowców i dodatków piekarsko-cukierniczych oraz sprzętu 
niezbędnego w codziennej pracy. Dodatkową atrakcją są zaś 
seminaria specjalistyczne.
W trakcie ostatnich dni otwartych prezentowano 
przygotowanie dekoracji z czekolady plastycznej oraz 
dekoracje w stylu angielskim. Konsultanci od zarządzania 
personelem doradzali, jak zwiększyć efektywność pracy 
ekspedientki w sklepie piekarsko-cukierniczym, a eksperci 
zajmujący się opracowaniem menu informowali,  
co można zaoferować do picia klientom kawiarni i lodziarni  
w sezonie jesienno-zimowym. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się też warsztaty carvingu, które koncentrowały  
się na przygotowaniu dekoracji z owoców  
na wyrobach cukierniczych.

WWW za darmo? 
To możliwe!
Mówi się, że w życiu nie ma nic za darmo. Rzeczywiście, 
można uznać to za regułę. Jednak od każdej reguły musi 
być wyjątek. Jednym z nich jest oferta darmowych stron 
internetowych dla piekarzy, cukierników oraz lodziarzy. 
Przygotował ją portal branżowy Piekarnie24.pl. Każdy 
piekarz, cukiernik czy też lodziarz może całkowicie 
bezpłatnie stworzyć swoją stronę internetową i zamieścić ją 
w internecie oraz uzupełnić własnymi treściami.
Koszt stworzenia własnej strony internetowej, wykupienie 
domeny, serwera to ok. 1–2 tys. zł. Korzystając z oferty 
portalu Piekarnie24.pl, wystarczy podać swoje dane, 
wybrać szablon strony i następnie uzupełnić ją własnymi 
opisami oraz zdjęciami. Dodatkowo każdy otrzymuje swój 
unikalny adres strony z końcówką branżową (piekarnie24.
pl, cukiernie24.pl lub lodziarnie24.pl). Tak stworzoną stronę 
można dowolnie modyfikować i zmieniać – do dyspozycji 
jest specjalny panel umożliwiający obsługę strony bez 
znajomości języka html. Z założeniem strony oraz jej 
prowadzeniem poradzi sobie dosłownie każdy, nawet jeśli 
nie jest bardzo zaawansowanym użytkownikiem internetu.
Plusów obecności w internecie jest bardzo wiele.  
Strona internetowa to m.in. darmowa forma reklamy  
w internecie. Firma staje się obecna w wirtualnym świecie, 
w którym może pozyskać realnych klientów i w ten sposób 
generować realne zyski. Stronę można połączyć z portalami 
typu Facebook czy też NaszaKlasa. W ten sposób dociera się 
do potencjalnych klientów mieszkających w miejscowości 
oraz okolicy, w której prowadzona jest działalność.
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PRODUCENT PRZYCZEP 
I POJAZDÓW SPECJALNYCH

Ponad 65 lat doświadczeń w produkcji mobilnych punktów 
sprzedaży pozwala nam na dostosowanie Państwa 
mobilnego punktu sprzedaży do najwyższych wymagań 
i nowoczesnych standardów.
Dostarczamy wysoką jakość i najnowszą technologię.  
Aby jeszcze lepiej spełniać wymagania i potrzeby naszych 
Klientów, proponujemy przede wszystkim modele 
wykonywane na zamówienie. Wielkość, wyposażenie, 
kolorystyka i wiele innych rzeczy zależy przecież od Państwa 
gustu i potrzeb.
Wszystkie nasze pojazdy dostosowane są do norm 
obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej oraz mają 
atest PZH.

BCC Polska Sp. z o.o.
ul. Ekonomiczna 8, 67-100 Nowa Sól
tel. 68 478 43 50, fax. 68 478 43 59
e-mail: kp@bccpolska.pl, www.bccpolska.pl
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KRÓTKO I NA TEMAT

Dostęp pod kontrolą
W Zakładzie Usług Produkcyjnych Piekarnia-Ciastkarnia 
STESKAL wdrożony został System Kontroli Dostępu CEM 
AC 2000 Lite. Jego głównym elementem jest AC 200 Lite 
Controller, w którym wykorzystano najnowocześniejsze 
rozwiązania, takie jak biometryczne czytniki linii papilarnych. 
System umożliwia generowanie raportów dotyczących ruchu 
gości w obiekcie czy nadawanie lub anulowanie uprawnień 
do poruszania się w określonych strefach  
– wszystkie polecenia wprowadzane są przez zarządcę  
w jednym miejscu. Dzięki zastosowaniu dostępu nowoczesnej 
technologii IP, czytniki linii papilarnych i kontrolery systemu 
zostały przyłączone poprzez sieć Ethernet. Zagwarantowaøo 
to sprawną instalację oraz możliwość szybkiej i prostej 
rozbudowy systemu w przyszłości. W przypadku stref 
wymagających zapewnienia ochrony zastosowane zostały 
czytniki biometryczne sterowane za pomocą inteligentnych 
kontrolerów. Inwestor może być spokojny nie tylko  
o zarządzanie ruchem osób w obiekcie, ale także  
o niezawodność systemu kontroli dostępu w przypadku 
awarii sieci. Nowoczesny kontroler umożliwia także integrację 
systemu z innymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa, 
takimi jak np.: System Nadzoru Wizyjnego , System 
Sygnalizacji Włamania i Napadu i innymi. Przedsięwzięcie 
zostało wdrożone przez firmę AGIS Fire & Security  
– wyłącznego dostawcę rozwiązań marki CEM w Polsce.

VIII Mistrzostwa Polski Piekarzy 
i Cukierników w Bowlingu

W tegorocznej imprezie w Nowych Bielcach wzięły udział 54 osoby – piekarze, cukiernicy z rodzinami 
oraz firmy współpracujące z tą branżą. Zawody odbywały się w trzech kategoriach: młodzież do lat 16, 
kobiety i mężczyźni. 
W kategorii młodzieżowej niezawodny okazał się Marcin Koperski z Suchego Lasu k. Poznania, drugie 
miejsce zdobył Michał Kordus z Kostrzyna Wlkp., a trzecie – Anna Dudek z Trzcianki. W kategorii 
kobiet pierwsze miejsce zajęła Justyna Grabarczyk z Wrocławia, drugie miejsce przypadło Małgorzacie 
Domżalskiej z Młynów Szczepanki, a trzecie ubiegłorocznej mistrzyni – Monice Łakomy. Męską kategorię 
wygrał Miron Michalski z Poznania, tuż za nim uplasował się Piotr Koperski z Suchego Lasu k. Poznania, 
a trzeci był Ryszard Grabarczyk z Wrocławia. Warto wspomnieć, że drugie i trzecie miejsce w tej kategorii 
zajęli przedstawiciele firmy Zeelandia. Jednak z uwagi na fakt, że firma była jedynym sponsorem nagród 
ufundowanych dla zwycięzców, jej reprezentanci lojalnie wycofali się z miejsc punktowanych.  
Po zawodach na wszystkich czekał smaczny obiad i relaks na basenie, w jacuzzi, siłowni lub minispa.
Pierwsze Mistrzostwa Polski Piekarzy i Cukierników w Bowlingu organizowane przez Cech Cukierników 
i Piekarzy w Poznaniu odbyły się osiem lat temu w Pile. Kolejne – w Poznaniu, Bydgoszczy, Nowych 
Bielicach k. Koszalina, ponownie w Pile i Nowych Bielicach, rok temu w Poznaniu.

Twój nowy piecowy!
22 listopada 2011 r. odbędzie się jednodniowe seminarium poświęcone automatycznemu 
systemowi załadowczemu MIWE athlet w warunkach produkcyjnych. Rozpoczęcie seminarium  
w pałacu Łochów, druga część odbędzie się w nowoczesnej, nowo wybudowanej piekarni ROBSON 
w Łochowie. Z racji ograniczonej liczby miejsc prosimy o zgłoszenie chęci wzięcia udziału w 
seminarium telefonicznie pod nr tel. 12 262 24 26, 506104520 lub mailowo: m.majdan@geth.pl.
Organizatorem seminarium jest PPHU GETH.
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Festiwal był jedną z atrakcji 
przygotowanych na 5. uro-
dziny Galerii Krakowskiej, 
a zorganizowali go: Sto-

warzyszenie Małopolskich Kucharzy 
i Cukierników, Studio 2 Biuro Promo-
cji Festiwalu Tortów Kreatywnych oraz 
Galeria Krakowska.

Głównym wydarzeniem Festiwalu 
był konkurs na najbardziej kreatywny 
tort urodzinowy. W szranki stanęło pięć 
fi rm: Cukiernia Wojciech Wilk z Kra-
kowa, Cukiernia Krakowskie Wypieki, 
Słodki Wentzl, Cukiernia Michalscy 
oraz fi rma Martin Braun.

Każdy z uczestników miał do dys-
pozycji stoisko wyposażone w lady 
chłodnicze, które zapewnił główny 
i jedyny sponsor imprezy – fi rma Es 
System K. Wystawione w ladach torty 
przyciągnęły liczną publiczność, która 
z zaciekawieniem przyglądała się temu, 
co można wyczarować z cukierniczych 
półproduktów. A kreacje były napraw-
dę wyjątkowe. Torty i dekoracje były 
inspirowane porami roku – jesienny 
tort przygotowali cukiernicy Martin 

Z serem pleśniowym i czerwoną 
szpilką, czyli pomysły na 
niecodzienne torty
NA KILKA GODZIN 16 PAŹDZIERNIKA GALERIA KRAKOWSKA ZAMIENIŁA SIĘ 
W BAJECZNIE KOLOROWE MIEJSCE PRZYCIĄGAJĄCE MIŁOŚNIKÓW SŁODKICH 
CIEKAWOSTEK. WSZYSTKO ZA SPRAWĄ FESTIWALU TORTÓW KREATYWNYCH.

Przedstawiciel Krakowskich Wypieków odbiera nagrodę główną za najbardziej kreatyny tort przygotowany na 5. urodziny Galerii Krakowskiej. Na zdj. obok jego dzieło

Konkursowe jury nie miało łatwego zadania

Wszyscy uczestnicy Festiwalu Tortów Kreatywnych

WYDARZENIA
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Braun. Słodki Wentzl zaczerpnął garść 
pomysłów z halloween, a Cukier-
nia Michalscy przygotowała fototort 
przedstawiający 5-letnią historię Gale-
rii Krakowskiej. Na torcie można było 
obejrzeć najważniejsze wydarzenia 
i imprezy, jakie miały miejsce w tym 
czasie w Galerii.

Torty oceniało profesjonalne jury, 
które pod uwagę przy końcowej ocenie 
brało nie tylko pomysł na dekorację, ale 
również na smak tortu. Ciekawostką 
były ser pleśniowy zastosowany w torcie 
Słodkiego Wentzla i imbir w produkcie 
Krakowskich Wypieków. To właśnie 
innowacyjny smak i świetny design 
sprawiły, że jury jednogłośnie okrzyk-
nęło tort przygotowany przez Krakow-
skie Wypieki za mistrzowski. Pokryty 
zamszem czekoladowym wypiek był 
wariacją na temat... zakupów. Znalazł 
się na nim mały zegarek, portfel, torba 
z prezentami, a nawet... szpilka! Cu-
kiernia otrzymała nagrodę ufundowaną 
przez fi rmę Es System K w wysokości 
5 tys. złotych, z przeznaczeniem na za-
kup lady chłodniczej tego producenta. 
Jak powiedziała Magdalena Warchoł-
>>>    REKLAMA

-Koncewicz reprezentująca głównego 
sponsora – reszta uczestników może 
liczyć na specjalne rabaty przy zaku-
pie urządzeń chłodniczych. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali też drobne upo-

minki od fi rmy Es System K, a od re-
dakcji magazynu „W Piekarni, W Cu-
kierni” – patrona medialnego festiwalu 
– roczną prenumeratę pisma.
Zwycięzcom gratulujemy!

Ciekawe dekoracje to podstawa  
kratywnego tortu

Firma Es System K zapewniła na każdym 
stoisku lady chłodnicze

Firma Martin Braun przygotowała tort 
inspirowany jesienią

WYDARZENIA
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WOJCIECH BIELSKI

Doroczna impreza, orga-
nizowana od wielu lat w 
drugiej połowie paździer-
nika, bardziej przypo-

mina wielki kiermasz niż wytworny 
salon. Przybywają tu kochający cze-
koladę Francuzi, by w atmosferze 
pikniku delektować się jej smakiem. 
To tu mogą zaopatrzyć się w wy-
roby znamienitych czekoladników 
(chocolatiers), a także, co dla wie-
lu jest równie ważne, porozmawiać 
z mistrzami sztuki czekoladziarskiej 
czy nabyć książki ich autorstwa.

Salonowe stoiska to w rzeczy 
samej uginające się pod obfi tością 
czekoladowych wyrobów stragany 
wabiące kolorem, ekspozycją pro-
duktów i czarem słodyczy. Tylko 
niektóre z nich przypominają butiki 
jubilerów, z elegancko wyekspono-
wanymi słodkimi cackami. Między 
licznymi stoiskami wędrują tłumy 
gości, którzy ze znawstwem przebie-
rają w szerokiej ofercie. Królują tu 
wyroby rzemieślnicze, często sygno-
wane nazwiskiem producenta, który 
najczęściej sam stoi za ladą.

Manufaktury wabią czekolado-
wym rękodziełem. Indywidualizm, 

niepowtarzalność, wyjątkowość to 
atrybuty małych warsztatów. Wszyst-
kiego można spróbować, spożyć na 
miejscu albo zabrać ze sobą. Hostes-
sy, także o czekoladowym kolorze 
skóry, zachęcają do degustacji.

Odległe czekoladziarskie świa-
ty wzajemnie się przenikają. Egzo-
tyczne wyspy Pacyfi ku sąsiadują tu 
z czekoladowymi propozycjami Ja-
pończyków. Klasyka rywalizuje ze 
smakowymi eksperymentami.

Paryski salon pokazuje czekoladę 
w różnych odsłonach. Uświadamia 
bogactwo skojarzeń i paletę zasto-
sowań. Bo czekolada to nie tylko 

            Czekolada po francusku
PARYSKI SALON CZEKOLADY TO IMPREZA PRZEDE WSZYSTKIM DLA KONSUMENTÓW 
– MIŁOŚNIKÓW MAGICZNEGO PRZYSMAKU. ALE I PROFESJONALIŚCI ZNAJDĄ TU 
MNÓSTWO INSPIRACJI I POMYSŁÓW, W JAKI SPOSÓB ZAPREZENTOWAĆ 
I ZAOFEROWAĆ TEN PRODUKT

Henri Le Roux – znakomity mistrz czekolady i karmelu przy swoim stoisku. W tym roku zdobył nagrodę za innowacyjny produkt prezentowany podczas Salonu

WYDARZENIA
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przysmak, ale również materiał rzeź-
biarski i malarski, którym można na 
przykład wykonać rysunek. Portrety 
szkicowane czekoladowym blokiem 
czy obrazy wykonywane czekoladą 
dostępne są tu na wyciągnięcie ręki. 
Podobnie jak inspirowana czekoladą 
moda dla kobiet i mężczyzn. Kolek-
cje przygotowują wspólnie projek-
tanci i cukiernicy, a pokazy ich pracy 
przyciągają uwagę salonowych gości 
i fotoreporterów. Choć Salon Czeko-
lady jest imprezą przede wszystkim 
dla konsumentów, to jednak i profe-
sjonaliści znajdą tu sporo inspiracji 
i pomysłów, w jaki sposób zapre-

zentować i zaoferować ten produkt. 
Pomogą im w tym liczne pozycje 
książkowe. W czekoladowej księgar-
ni doliczyć się można kilkudziesięciu 
tytułów.

Salon Czekolady to impreza to-
talna, to także liczne wykłady i po-
gadanki, prezentacje i wydarzenia 
towarzyszące. Co ciekawe – pełne 
zainteresowanych tematem uczestni-
ków.

Jest jeszcze jeden istotny element 
tego święta czekolady, na który warto 
zwrócić uwagę. To ogromna promo-
cja wydarzenia w mieście. Plakaty, 
billboardy czy tablice zawieszone na 

autobusach komunikacji miejskiej 
niemal na każdym kroku przypomi-
nały mieszkańcom i turystom o tej 
imprezie.

Paryski salon organizowany jest 
od 1995 r. W ciągu kilkunastu lat 
wydarzenie to na trwałe wpisało się 
w kalendarz najważniejszych imprez 
branży. Dziś patronują mu m.in. fran-
cuskie ministerstwa: ekonomii, prze-
mysłu i zatrudnienia, żywności i rol-
nictwa, ekologii, handlu, rzemiosła 
i drobnej wytwórczości, a także mi-
nisterstwo handlu zagranicznego. Jak 
widać, także francuscy politycy lubią 
czekoladę! 

Orientalne przyprawy i egzotyczne smaki wspaniale komponują się z czekoladą

Bogata oferta czekoladziarni Maxa Vauche Wśród zwiedzających krążyły atrakcyjne hostessy kuszące słodkimi przekąskami

Dodatki do czekolady – tu ograniczeniem są jedynie granice wyobraźni

Degustacje, także w Paryżu cieszą się sporym powodzeniem

WYDARZENIA
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MICHAŁ DAWID

Ta akcja to doskonały przy-
kład, jak łączyć siły i środki 
we wspólnym celu. Cukier-
nicy poznańscy zapewnili 

doskonały produkt, a Urząd Miejski  
w Poznaniu wyłożył spore, będące 
poza zasięgiem wielkopolskich cukier-
ników, środki na reklamę. Dzięki ta-
kiemu mariażowi rogal zaistniał także 
w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu,  
a nawet na... serwisie aukcyjnym.

ROGAL z Allegro
Po raz pierwszy poznańskie rogale 

świętomarcińskie można było kupić 
przez internet. Wypieki dostępne były 
na Allegro. Sprzedaż trwała od 4 paź-
dziernika do 8 listopada. Każdy za-
mawiający otrzymał wraz z przesyłką 
informację o tradycji wypieku rogali. 
Rogal z Allegro kosztował 9 zł, do tego 
należało doliczyć koszt przesyłki.

Świętomarcińskie smakołyki wysta-
wione na aukcji pochodziły z poznań-
skich cukierni posiadających certyfikat, 
pozwalający na wypiek rogali jako 
produktów regionalnych Unii Europej-
skiej. W nowatorskim przedsięwzięciu 
uczestniczyły cztery zakłady: Cukier-
nia-Piekarnia Piotra Koperskiego, 
Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska Fa-
wor, Cukiernia Kandulski oraz Cukier-
nia Gruszecki. – Nasze rogale smakują 
wszystkim, nie tylko poznaniakom. Ale 
muszą być prawdziwe, czyli zrobione 
według sprawdzonego przepisu i przez 
doświadczonych fachowców – mówi 
Piotr Koperski, cukiernik biorący 
udział w akcji. – To wspaniale, że każ-
dy w Polsce będzie miał teraz szansę 
spróbować oryginalnego poznańskiego 
rogala marcińskiego.

Rogale w natarciu
nowatorski pomysł z Poznania
TAKIEJ PROMOCJI MOŻNA POZAZDROŚCIĆ I POGRATULOWAĆ. ROGAL 
ŚWIĘTOMARCIŃSKI PO RAZ KOLEJNY WYSZEDŁ POZA GRANICE WIELKOPOLSKI I ZACZĄŁ 
PODBIJAĆ PODNIEBIENIA POLAKÓW. CZY UDA SIĘ ZACIEKAWIĆ ICH NA DŁUŻEJ?

Kampania promocyjna rogali świętomarcińskich to świetnie  
zorganizowane przedsięwzięcie, a pomysł z zapachem rogali unoszącym się w okolicy wiat 

autobusowych jest jak dotąd jedynym takim pomysłem w kraju i Europie. Na zdjęciu plakat promujący 
sprzedaż rogala na serwisie aukcyjnym Allegro.

WYDARZENIA
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PROMOCJA jedyna w Europie

O tym, że rogale z Poznania moż-
na kupić przez internet informowała 
kampania reklamowa przeprowadzona 
w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. 
W tych miastach na przystankach auto-
busowych pojawiło się 200 citylightów. 
Absolutną nowością było dodatkowe 
wykorzystanie w tej kampanii mar-
ketingu zapachowego. – Wiaty przy-
stankowe, na których eksponowane 
były plakaty tej kampanii, wyposażone 
zostały w rozwiązania emitujące za-
pach nadzienia tradycyjnego wypieku 
poznańskiego. Czekający na autobus 
pasażerowie mogli poczuć się tak, jak-
by obok nich znajdowała się piekarnia  
z tym przysmakiem lub ktoś dzielił 
rogala na cząstki – opisuje akcję Ka-
tarzyna Zerbe, Key Account Manager  
w firmie AMS.

Ze względu na specyficzny skład 
rogala, w którym łączy się kilka skład-
ników o silnym aromacie, niemożliwe 
było wykorzystanie gotowych miesza-
nek zapachowych, tradycyjnie używa-
nych w tego typu akcjach. Dostarcze-
nia odpowiedniej podjęła się agencja 
Commercial Communications we 

współpracy z Marcinem Kasprzakiem 
z firmy Scentcare. – W marketingu za-
pachowym liczy się precyzja. Mimo iż 
przeciętny człowiek ma trudności z na-
zwaniem poszczególnych zapachów, to 
nie znaczy, że nie będzie umiał wykryć 
fałszu. Stąd tak ważny jest dobór odpo-
wiedniej mieszanki – mówi Arkadiusz 
Szczepański, dyrektor agencji Com-
mercial Communications. – Z przy-
jemnością podjąłem się tego zadania, 
mimo że wymagało dużych nakładów 
pracy. Jednak rezultat jest dokładnie 
taki, jakiego oczekiwaliśmy – wiaty 
autobusowe pachną świeżym rogalem 

marcińskim, zupełnie takim jak w Po-
znaniu w dniu jego święta.

Kampania promocyjna z zapachem 
rogali unoszących się w okolicy wiat 
autobusowych jest jak dotąd jedynym 
takim pomysłem w kraju i Europie.

Pachnące rogalami przystanki to 
nie jedyna tegoroczna nowość. 11 li-
stopada w dzień świętego Marcina 
poznańskie specjały będą promowane 
na pokładach samolotów LOT-u wyla-
tujących z polskich lotnisk. Na ten cel 
przeznaczonych zostanie 14,5 tys. mi-
niaturowych rogali. 

>>>    REKLAMA

WYDARZENIA



WPC listopad 2011 www.wpiekarni.pl

16 WYDARZENIA16

W trakcie dwudniowej 
sesji uczestnicy spo-
tkania mieli okazję 
poznać cały koncept 

biznesowy, który obejmował pro-
dukcję, pakowanie i prezentację na 
sklepowej półce kruchych ciasteczek. 
Przedsięwzięcie było możliwe dzięki 
wspólnemu działaniu fi rm: Credin, 
Intertech, Ilapak oraz Primulator.

Ciasteczka wyprodukowano na 
bazie szerokiej palety mieszanek 
Credin. Do ich przygotowania wy-
korzystano maszyny typu multidrop 
z oferty Cookie Machines by Inter-
tech – DOMINAT IT i DOMINETTA 
25S. Pierwsza z nich umożliwia za-
stosowanie wielofunkcyjnej głowicy 
pozwalającej na pracę praktycznie 
z każdym rodzajem ciasta (od ciast 
półpłynnych do bardzo twardych). 
Dzięki szerokiemu wyborowi matryc 
i końcówek oraz komputerowemu ste-
rowaniu możliwa jest produkcja sze-
rokiej gamy wyrobów. Drugie z urzą-

Od produkcji po sprzedaż
CREDI COOKIES SENSATION TO HASŁO JESIENNEGO SEMINARIUM, KTÓRE W CENTRUM 
TECHNOLOGICZNYM CREDIN ZORGANIZOWANO W DNIACH 12–13 PAŹDZIERNIKA

CIASTECZKA PIERNIKOWE LANE NA MĄCE ŻYTNIEJ
Składniki:
Ciasto Piernikowe (mieszanka)  1000 g
miód  400 g
mąka żytnia  ok. 600 g
marmolada  400 g
woda  300 g
olej  300 g
jaja  150 g
zaciemniacz słodowy  100 g
amoniak  20 g
Razem:  3370 g

Sposób przygotowania:
Wymieszać miód, olej, wodę, jaja i marmoladę. Dodać Ciasto Piernikowe. 
Mieszać przez około 10 min. Na końcu dodać mąkę, amoniak i delikatnie 
wymieszać. Udekorować czekoladową Miss Kongo, frużeliną itp.

Parametry wypieku:
czas mieszania: ok. 10 min
temp. pieczenia: ok. 170–180ºC
czas pieczenia: ok. 10 min w zależności od wielkości ciasteczek

Wymieszać miód, olej, wodę, jaja i marmoladę. Dodać Ciasto Piernikowe. 
Mieszać przez około 10 min. Na końcu dodać mąkę, amoniak i delikatnie 

CIASTECZKA PIERNIKOWE LANE NA MĄCE ŻYTNIEJ

Ciasto Piernikowe (mieszanka)  1000 g
miód  400 g
mąka żytnia  ok. 600 g
marmolada  400 g

Wymieszać miód, olej, wodę, jaja i marmoladę. Dodać Ciasto Piernikowe. 
Mieszać przez około 10 min. Na końcu dodać mąkę, amoniak i delikatnie 

Nowoczesna maszyna do produkcji ciasteczek była gwiazdą seminarium Dekoracje z zamszu sprawią, że ciasta będą wyglądały elegancko i wytwornie

Uczestnicy seminarium z zaciekawieniem przyglądali sie prezentacji urządzeń
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dzeń to półautomatyczna maszyna 
do produkcji ciastek kruchych. Jedna 
z niewielu zaprojektowana jako „włącz 
i używaj” (plug-in easy to use). Za-
pożyczone z maszyn przemysłowych 
możliwości sterowania sprawiają, że 
jest to w pełni profesjonalne, a przy 
tym dostępne dla osób bez specjali-
stycznego przygotowania urządzenie.

W Credinie wypiekano także 
cienkie blaty biszkoptowe do rolad 
oraz prezentowano możliwości de-
korowania i oblewania czekoladą 
ciasteczek przy użyciu urządzenia 
z oferty fi rmy Intertech. Po raz 
pierwszy zaprezentowano też pisto-
let z kompresorem, pozwalający na 
nanoszenie na ciasteczka dekoracji 
imitującej zamsz. Dopełnieniem 
prezentacji było pakowanie goto-
wych wyrobów przy zastosowaniu 
technologii fl owpack i urządzeń fi r-
my Ilapak. Tak przygotowane pro-
dukty trafi ały na wzorcową sklepową 
ekspozycję. Przy jej aranżacji oma-
wiano zastosowanie zasad merchan-
disingu. Znakomity smak kruchych 
ciasteczek oblanych czekoladą moż-

na było w pełni docenić przy serwo-
wanej przez fi rmę PRIMULATOR 
doskonałej kawie.

Tematyczne seminaria to już 
tradycja fi rmy Credin. Atrakcyjny 
i kompleksowy program prezenta-

cji sprawia, że do Sobótki zjeżdżają 
piekarze i cukiernicy z całej Polski. 
W przyjaznej atmosferze znajdują in-
spirację do poszerzania asortymentu 
i wprowadzania nowości produkto-
wych.  

biuro@kompleksserwis.pl • tel: 32 287 31 17 • www.kompleksserwis.pl

>>>    REKLAMA

Meble do piekarni i cukierni

W programie znalazły się także pokazy pakowania gotowych wyrobów przy zastosowaniu urządzeń fi rmy Ilapak

WYDARZENIA
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Szwedzki rynek 
hermetyczny, ale...
W POŁOWIE WRZEŚNIA W NOWOCZESNYM CENTRUM WYSTAWIENNICZYM 
KISTAMASSAN W SZWECJI ODBYŁY SIĘ WAŻNE BRANŻOWE TARGI PIEKARSKO-
-CUKIERNICZE – SVERIGES BAGERI & KONDITORIMÄSSA

Szwedzkie targi, podobnie 
jak IBA, odbywają się co 
trzy lata. I na tym, niestety, 
podobieństwo się kończy. 

Szwedzka impreza, w przeciwieństwie 
do niemieckiej, jest bardzo kameral-
na. Odbywa się w raptem jednej hali 
wielkości słynnej „piątki” MTP – taką 
powierzchnię przeznaczono dla nasze-
go sektora w ogromnym centrum wy-
stawienniczym. Świadczy to o herme-
tyczności rynku. Szwecja jest krajem 
charakteryzującym się nacjonalizmem 
gospodarczym. Wszechobecne są tu-
taj samochody marek Saab czy Volvo, 
a sprzęt elektroniczny produkuje głów-
nie Erricson. Firmy te mają okazałe 
siedziby w pobliżu wspomnianego 
centrum wystawienniczego. Ale wróć-
my do tematu.

ILE SZWECJI w Szwecji?
Sztokholmskie targi zdominowali 

szwedzcy producenci, choć tak na-
prawdę jest ich stosunkowo niewielu. 
Z pozostałych krajów północnych wy-

stawców było zaledwie kilku. Sporym 
zaskoczeniem był symboliczny udział 
w targach potentatów z Europy Za-
chodniej – fi rm z Niemiec, Holandii, 
Francji czy Austrii. Ich stoiska miały 
charakter jedynie informacyjny, bez 
ekspozycji produktów, czego nigdy do-
tąd nie odnotowałem, zwiedzając targi 
w całej Europie.

Impreza, pomimo wspomnianej 
kameralności, idealnie dopasowana 
jest do wielkości i chłonności rynku. 
Populacja Szwedów liczy nieco ponad 
dziewięć milionów obywateli, którzy 
zamieszkują obszar półtora raza więk-
szy od Polski. Co piąty mieszkaniec 
Szwecji nie jest autochtonem. Główną 
część tamtejszej mniejszości stano-
wią Finowie i Irakijczycy. Bardzo po-
pularne są małżeństwa mieszane. Ta 
wielokulturowość sprawia, że rynek 
piekarsko-cukierniczy jest w Szwecji 
mocno zróżnicowany. Prym w produk-
cji pieczywa wiodą koncerny, takie jak: 
Schulstad, Wasa czy producent żywno-
ści na bazie zbóż Svenska Lantmannen.

SKANDYNAWSKIE rzemiosło
Oczywiście, poza przemysłową 

produkcją pieczywa istnieje doskona-
ły rynek rzemieślniczy, wytwarzający 
niszowe produkty zbożowe. Spożycie 
chleba w Szwecji per persona waha się 
w granicach 60 kg rocznie. Czyli po-
dobnie jak u nas, z tym że asortyment 
pieczywa znacznie odbiega od nasze-
go. W całej Skandynawii popularne 
jest pieczywo chrupkie, poza tym mie-
szane, lecz ze zdecydowaną przewagą 
mąki żytniej. Pieczywo drobne, typu 
kajzerki, ciabatta czy bagietki francu-
skie też mają tu swych amatorów.

Mój udział w tych targach sprowa-
dzał się do rozeznania, czy fi rma IBIS 
ma szansę odbudowania rynku sprze-
daży własnych maszyn w tym rejonie 
Europy. Zamierzenie – z racji specyfi ki 
rynku, który, jak wspomniałem, jest 
bardzo hermetyczny – niewątpliwie 
trudne, ale z pewnością – wykonalne. 
Tym bardziej że IBIS w Skandynawii 
jest jedynym znanym polskim pro-
ducentem maszyn piekarniczych. To 

Szwedzki chleb rustykalnySztokholmskie targi zdominowali szwedzcy producenci
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POLSKI RYNEK OKIEM BECKERA
Korzystając ze spotkania na targach z Peterem Beckerem, prezydentem UIB, a także szefem 
stowarzyszenia niemieckich piekarzy, spytałem go, jak przedstawia się sytuacja piekarstwa w 
Niemczech. W odpowiedzi usłyszałem, że jest pełen optymizmu. Spożycie pieczywa w jego oj-
czyźnie zaczyna rosnąć. W Niemczech powstał triumwirat na rzecz promocji pieczywa, w jego 
składzie są: producenci pieczywa, niemiecki rząd oraz przedstawiciele stowarzyszeń piekarzy. 
Te trzy podmioty działają wspólnie na rzecz promocji spożycia pieczywa, co przynosi zamie-
rzony efekt.
Peter Becker stwierdził, że w Polsce mamy świetnie pieczywo, które w polskiej diecie odgrywa 
bardzo istotną rolę. Więc choćby z tych względów możemy osiągnąć sukces podobny do nie-
mieckiego. Oczywiście, potrzebne jest porozumienie odpowiednich środowisk.

napawa optymizmem na przyszłość. 
Swojego sukcesu upatrujemy przede 
wszystkim w ulokowaniu tutaj naszych 
miesiarek spiralnych wyjezdnych MS 
i niewyjezdnych NS. Maszyny IBIS-a 
przeszły już  pozytywnie testy u kilku 
szwedzkich dealerów. Porównywane z 

niemieckimi odpowiednikami wypa-
dły tak samo dobrze, a niewątpliwie 
korzystniej cenowo. Liczymy zatem na 
wymierne korzyści z tej współpracy.   

Tomasz Maciuba 
Dział handlu zagranicznego, IBIS Ltd.

Więcej dowiesz się na stronie
www.lodmar.com 

tel. 609 444 882

NOWOŚĆ 
NA POLSKIM RYNKU 

TAYLOR C 723
LODY JOGURTOWE
MROŻONY JOGURT

NAJNOWSZEJ GENERACJI 
MASZYNA DO LODÓW JOGURTOWYCH 

I MROŻONEGO JOGURTU

ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno
tel.: + 48 61 425 96 45

tel./fax: + 48 61 424 47 02
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Centrum wystawiennicze Kistamässan to niezwykle nowoczesny i ciekawie zaprojektowany zespół budynków
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MARTA STUS

Każdy piekarz wie, że od 
soli w dużym stopniu 
zależy smak pie-
czywa i trudno 
produkować 
chleb, któ-
ry by nie 

odpowiadał konsumentom. Pola-
cy są przyzwyczajeni do okre-
ślonych smaków i pieczywa 
znacznie mniej słonego nie 
kupią. Przy tym na ogół nie 
zdają sobie sprawy, że z solą 
nie można przesadzać. Leka-
rze i żywieniowcy ostrzegają, 
że nadmiar soli (NaCl – chlor-
ku sodu) w diecie może grozić 
nadciśnieniem tętniczym, cho-
robami układu krążenia (udary 
mózgu, zawały serca), a nawet 
rakiem żołądka. Wysokie spo-
życie soli upośledza wchłanianie 
wapnia, co z kolei grozi osteoporozą.

PIECZYWO – 20 proc. soli
Wprawdzie spożycie soli w Polsce 

zmniejszyło się od 1998 r. i w 2009 r. wynosiło 
11,5 g na osobę dziennie, ale to nadal ponad dwa 
razy więcej niż zalecane przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) 5 g na osobę dziennie.

Jak wykazały badania Instytutu Żywności i Żywienia, już 
dzieci w wieku szkolnym mają za dużo sodu w dziennej ra-
cji pokarmowej: dziewczęta o 47 proc. ponad normę WHO, 
a chłopcy o ponad 61 proc. Wśród najważniejszych źródeł 
sodu znalazły się dania fast food, pieczywo i słone przeką-
ski, których dużo jest niemal w każdym szkolnym sklepiku. 
Nadmiar soli stwierdzono nawet w posiłkach podawanych w 
szpitalach. Chleb, który dostawali chorzy, dostarczał prawie 
50 proc. dziennej dawki zalecanej przez WHO, co w powią-
zaniu z trzema posiłkami dawało łącznie dwu- i trzykrotne 
przekroczenie tej normy. Na szczęście chorzy nie zjadali 
wszystkich podanych im kromek.

– W diecie statystycznego Polaka pieczywo dostarcza 
ok. 20 proc. dziennej porcji soli – powiedział dr Lucjan 

Żeby nie przesolić
O PIECZYWIE JAKO POWAŻNYM ŹRÓDLE SOLI MÓWI SIĘ CZĘSTO, WSKAZUJĄC, 
ŻE JEJ NADMIAR W ŻYWNOŚCI JEST SZKODLIWY I TRZEBA OBNIŻAĆ ZAWARTOŚĆ 
TEGO ZWIĄZKU W POŻYWIENIU. NIE JEST TO JEDNAK ŁATWE

Szponar na zorganizowanej przez Instytut Żywności i Ży-
wienia konferencji poświęconej zmniejszeniu spożycia soli 
w Polsce*. IŻiŻ wskazuje, że potrzebna jest edukacja na 
temat ograniczenia spożycia soli. Wiedza przeciętnego 
Kowalskiego na ten temat jest dalece niewystarczająca,  
a nieświadomi zagrożeń konsumenci nie pogodzą się z in-
nym smakiem żywności i nie będą domagać się produktów 
o obniżonej zawartości soli.

Obniżenie zawartości soli w produkcie nie jest łatwe 
również ze względów ekonomicznych. Reformulacja, czyli 
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zmiana receptur i ewentualna zmiana technologii, jest kosz-
towna. Dla małych firm piekarskich stanowi to poważną ba-
rierę. Podczas reformulacji jednym z najtrudniejszych za-
dań jest utrzymanie smaku. Smak produktów o obniżonej 
zawartości soli nie jest gorszy, ale mniej akceptowany przez 
konsumentów. Istnieje także ryzyko obniżenia trwałości 
produktu, co oznacza większe ryzyko producenta i handlu.

SÓL W INFORMACJI o wartości odżywczej
Polska Federacja Producentów Żywności tak jak IŻiŻ 

zwraca uwagę na potrzebę edukacji społeczeństwa, gdyż 
obniżenie zawartości soli w produktach nie może odbyć się 
bez akceptacji ze strony konsumentów. Już teraz widać, że 
konsumenci unikają produktów o smaku zmienionym z po-
wodu obniżenia zawartości soli.

To błędne koło może być przerwane, a sprawie soli  
w produktach żywnościowych trzeba będzie poświęcić 
więcej uwagi. W chwili oddawania materiału do druku roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat żyw-
ności nie zostało jeszcze opublikowane. Wśród zapisów 
dotyczących wartości odżywczej (wartości energetycznej, 
zawartości tłuszczu, tłuszczów nasyconych, węglowoda-
nów, cukrów i białek) jest też nowy, który dotyczy zawar-
tości soli w produkcie. Wartość tę trzeba będzie podawać 
w gramach soli na 100 g lub 100 ml produktu. Zapis ten 
ma dotyczyć wszystkich produktów spożywczych. Nie bę-
dzie można odnieść tych wartości do porcji produktu (cza-

sem jeden wafelek, czasem cała paczka), co w niektórych 
systemach znakowania stosowali producenci, by złagodzić 
wymowę liczb. 

Konsument sam będzie mógł wybrać między produktem 
o – nazwijmy to – tradycyjnym smaku i wysokiej zawarto-
ści soli i o nieco zmienionym smaku i z niską zawartością 
NaCl.

Producenci żywności będą mieli trzy lata na dostosowa-
nie się do nowych wymagań, choć część przepisów nowego 
rozporządzenia wejdzie w życie po upływie pięciu lat od 
publikacji.

ROZWIĄZANIA z mniejszą ilością soli
Za granicą, gdzie postanowiono rozwiązać problem 

nadmiaru soli w żywności, nie poprzestaje się na apelach. 
W Wielkiej Brytanii w ciągu trzech lat udało się obniżyć 
spożycie soli o 1 g na osobę dziennie. British Retail Con-
sortium (BRC) i organizacja producentów żywności Food 
and Drink Federation zaprosili europejskich naukowców 
do udziału w projekcie badawczym wartym 18 tys. funtów. 
Chodzi o stworzenie wszechstronnego zbioru rozwiązań 
technicznych w tej dziedzinie, łącznie z rozwiązaniami pro-
cesowymi i dodatkami do żywności, które dopiero są opra-
cowywane, a także z oszacowaniem korzyści i wskazaniem 
barier zastosowania opisywanych technologii. 

* II Konferencja pt. „Zmniejszenie spożycia soli w Polsce a produkty, potrawy i posiłki z obniżoną 

 zawartością soli”, Instytut Żywności i Żywienia, 14 października 2011 r. 

>>>    REKLAMA
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GRZEGORZ OLMA

Wojownik – niezwykle 
ekspresyjna, potężna 
rzeźba z czekolady 
autorstwa utalentowa-

nego Holendra była chyba najczęściej 
fotografowanym przez publiczność 
eksponatem w trakcie  konkursu. 
Przykuwała uwagę i zachęcała do ko-
mentarzy. W swej stylistyce wyraźnie 
odbiegała od pozostałych prac.

Czekoladowe eksponaty uczest-
nicy finałów World Chocolate Ma-
sters przygotowują pierwszego dnia 
konkursu. Dzięki temu publiczność 
obserwująca zmagania cukierników 
może z bliska przyglądać się tym 
pracom przez kolejne dwa dni impre-
zy. Przy okazji może także typować 
faworytów. W tym pierwszym kon-
kursowym dniu nie brakuje emocji i 
dramatów. Tak było i tym razem. Pie-
czołowicie przygotowywane rzeźby 

Zwycie,ski 
WOJOWNIK
HOLENDER FRANK HAASNOOT ZDOBYŁ PRESTIŻOWY 
TYTUŁ WORLD CHOCOLATE MASTER I OKAZAŁ SIĘ 
NAJLEPSZYM MISTRZEM CZEKOLADY NA ŚWIECIE. 
STARTUJĄCY W TYM KONKURSIE POLAK, 
MARIUSZ BURITTA Z BYDGOSZCZY, 
ZAJĄŁ WYSOKIE SIÓDME MIEJSCE

w dwóch przypadkach nie wytrzyma-
ły transportu na miejsce ekspozycji i 
rozpadły się tuż przed ustawieniem 
ich na platformach. Takie zdarzenie 
oznacza praktycznie zaprzepaszcze-
nie szans na dobry wynik.

19 CUKIERNIKÓW  
i feeria smaków

W tegorocznym finale uczestni-
czyło 19 cukierników z całego świa-
ta. Podzieleni zostali na dwie grupy. 
Na przygotowanie swych prac każdy 
z nich miał 11 godzin. Zgodnie z re-
gulaminem imprezy uczestnicy mie-
li za zadanie przygotowanie ręcznie 
oblewanych pralin, czekoladowego 
torciku oraz czekoladowego deseru. 
Indywidualną ekspresję oraz zmysł 
artystyczny cukiernicy mogli zapre-
zentować, przygotowując duży eks-
ponat z czekolady (mierzący od 1 
do 2 metrów), a także wspólną dla 
wszystkich pracę pod roboczym ty-

tułem: czekoladowy naszyjnik Azte-
ków.

Temat przewodni tegorocznego 
konkursu brzmiał tajemniczo i eg-
zotycznie zarazem: Kakao jako dar 
boga Quetzalcoatl. W prekolumbij-
skich przekazach Quetzalcoatl ucho-
dził za jednego z najpoważniejszych 
bóstw Mezoameryki. Kojarzony był 
z wiatrem, ogniem, niebem i ziemią.

O tym, jak ten temat zinterpre-
towali cukiernicy, można było się 
przekonać w Paryżu. Zwycięskiemu 
Holendrowi skojarzył się z wojowni-
kiem, najpewniej także zwycięskim.

Prawdziwym kontrapunktem dla 
ekspresyjnego eksponatu z czekolady 
była nagroda dla najładniejszego na-
szyjnika Azteków. Powędrowała ona 
do reprezentantki Niemiec – Jany Ri-
stau. Jej praca była jedną z najbardziej 
ascetycznych, a czekoladowy naszyjnik 
najbardziej przypominał dzieło jubile-
ra. Właściwie stanowił gotowy projekt.

WYDARZENIA
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nawet najbardziej wyrobionych de-
gustatorów mogą odmówić posłu-
szeństwa, zwłaszcza przy takiej ku-
mulacji czekolady.

ZMAGANIA mistrzów online
Po raz pierwszy w historii World 

Chocolate Masters impreza na bieżą-
co relacjonowana była w internecie. 
Znakomitej jakości obraz przekazy-
wały na telebimy i równocześnie do 
sieci trzy kamery, prace uczestników 
komentowali renomowani cukier-
nicy, doradcy technologiczni Barry 
Callebaut tej miary co Ramon Mo-
rato czy Aleksandre Bourdeaux. Te-
lewizyjne relacje były atrakcyjnym 
widowiskiem. Wydarzenia w Paryżu 
śledziły online tysiące miłośników 
czekolady na całym świecie, sporo 
było także wejść na stronę interneto-
wą z polskich adresów.

Internauci obserwujący konkurs 
mogli przyznać swoją nagrodę – gło-
sując na najlepszy eksponat. W tej 
kategorii najwięcej głosów zdoby-
ła Kanadyjka Veronique Rousseau. 
Czwarty z kolei wynik w plebiscycie 
internautów uzyskał Mariusz Buritta 
z Cukierni Sowa z Bydgoszczy. Polak 
nieźle wypadł także w ogólnej klasy-
fi kacji, zajmując wysokie, siódme 
miejsce. Jego eksponat wyróżniał się 
szlachetną elegancją i estetyką.

Zasłużone zwycięstwo odniósł 
jednak Holender. Można powiedzieć, 
że to doświadczony uczestnik World 
Chocolate Masters. Brał udział już 
raz – w konkursie w 2007 r. – i wte-
dy zajął czwarte miejsce. Po czterech 
lata powrócił, zdobywając zaszczytny 
tytuł. Przy okazji zdobywając nagro-
dę dziennikarzy i laury za najlepszy 
eksponat i najlepszy deser. Frank 
Haasnoot od ponad roku pracuje w 
fi rmie Dobla, gdzie jest wiceszefem 
działu cukierniczego.

W grudniowym numerze zapre-
zentujemy najciekawsze receptury 
konkursu. Być może będą inspiracją 
dla uczestników kolejnych elimina-
cji. Te już za niecałe dwa lata. 

Kraje i regiony reprezentowane w tegorocznym  

World Chocolate Masters:
Australia, Belgia, Europa Środkowa, Dania, Francja, 

Hiszpania, Holandia, Islandia, Japonia, Kanada, Liban, 

Meksyk, Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Tajwan, 

Wielka Brytania, Włochy

PRAWDZIWY show
Konkursowa publiczność z bliska 

podziwiać mogła tylko eksponaty 
mistrzów czekolady. Pozostałe prace 
można było obserwować na telebi-
mach, a w ich ocenie sensorycznej 
– zdać się na wiedzę i doświadczenie 
jurorów. Jury World Chocolate Ma-
sters składało się z uznanych cukier-
ników. Każdy kraj, który miał swego 
reprezentanta, dysponował również 
prawem wystawienia własnego sę-
dziego. Naszym człowiekiem w tym 
międzynarodowym gronie był Karol 
Okrasa, znany z programów telewi-
zyjnych szef kuchni warszawskiej 
restauracji Platter.

Jurorzy z bliska przyglądali się 
pracy fi nalistów, oceniali zachowa-
nie na stanowisku pracy, dbałość o 
porządek, a nade wszystko smako-
wali próbki wszystkich przygoto-
wanych prac. Zadanie mieli trudne 
i niewdzięczne, bo kubki smakowe 

LAUREACI KONKURSU
1 miejsce: Frank Haasnoot, Holandia
2 miejsce: Yoshiaki Uezaki, Japonia
3 miejsce: Palle Sørensen, Dania
Najlepszy tort: Palle Sørensen
Najlepszy deser: Frank Haasnoot
Najlepsze praliny: Palle Sørensen
Najlepsza rzeźba z czekolady: 
Frank Haasnoot
Najlepszy naszyjnik: Jana Ristau, Niemcy
Nagroda dziennikarzy: Frank Haasnoot 
Nagroda internautów: 
Veronique Rousseau, Kanada

Dopracowana w każdym calu rzeźba autorstwa 
Franka Haasnoota – zwycięzcy tegorocznego 

World Chocolate Masters (na zdj. obok)

Mariusz Buritta w trakcie pracy

Naszyjniki z czekolady jak z prawdziwego złota

Torciki czekoladowe zachwycały jurorów smakami

Desery były prawdziwymi dziełami sztuki 

WYDARZENIA
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Ośrodek zlokalizowany jest 
w Łodzi przy ulicy Do-
stawczej 12. Uroczyste 
otwarcie odbyło się w dru-

gim tygodniu października. Gościli 
na nim przedstawiciele specjalistycz-
nych fi rm z branży cukierniczo-pie-
karskiej, które ściśle współpracują 
z fi rmą Bakels Polska w zakresie dys-
trybucji produktów marki Bakels.

Przybyły ze Szwajcarii prezes 
Grupy Bakels Armin Ulrich, przeci-
nając wstęgę, zwrócił się do zgroma-
dzonych gości z podziękowaniem za 
obecność oraz za owocną współpracę, 
bez której rozwój marki BAKELS na 
polskim rynku nie byłby tak prężny. 
Wyraził ponadto nadzieję, że dalszy 
rozwój będzie jeszcze bardziej dy-
namiczny dzięki własnemu zaple-
czu badawczo-rozwojowemu i stanie 
się kluczem do wspólnego sukcesu 
z Grupą BAKELS na rynku w Polsce.

– Jesteśmy przekonani, że miejsce 
to będzie nieocenionym wsparciem 
dla piekarzy, cukierników oraz dla 
nas samych we wdrażaniu nowych 
produktów i technologii oraz pod-
noszeniu kwalifi kacji zawodowych 
wszystkich zainteresowanych – tymi 
słowami zwrócił się do obecnych go-

Wsparcie dla rzemieślników
ZAPLECZE BADAWCZO-ROZWOJOWE, NOWOCZESNE SALE KONFERENCYJNE 
I BOGATE KNOW-HOW – WSZYSTKO TO OFERUJE NOWY OŚRODEK 
KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWY OTWARTY PRZEZ BAKELS POLSKA

ści Maciej Dega, dyrektor handlowy 
i członek zarządu BAKELS Polska. 
Jednocześnie wszystkim zebranym, 
jak również wspólnym klientom ży-
czył, aby nowo otwarty ośrodek szko-
leniowo-konferencyjny stał się kuź-
nią nowych pomysłów i możliwości 
na rynku w Polsce.

Jak zadeklarował Armin Ulrich, 
Grupa Bakels będzie nadal inwestować 
w dalszy rozwój ośrodka i rozbudowy-
wać wyposażenie. Przede wszystkim 
jednak będzie inwestować w kapitał 
ludzki, szkoląc personel w zakre-

sie nowych produktów i technologii, 
a także rozwijać udział grupy w pol-
skim rynku, promując nowe pomysły 
na zastosowanie produktów oraz wdra-
żając innowacyjne rozwiązania. Pre-
zes Grupy Bakels stwierdził również, 
że fi rma istnieje już od ponad 100 lat 
i z pewnością pozostanie w tym bizne-
sie przez następną setkę. – Mogą być 
państwo pewni, że Grupa Bakels to 
solidny partner – powiedział na zakoń-
czenie główny gospodarz uroczystej 
ceremonii otwarcia Ośrodka Szkole-
niowo-Konferencyjnego. 

Prezes Grupy Bakels Armin Ulrich oraz  Maciej Dega, dyrektor handlowy i członek zarządu BAKELS Polska
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Wyjątkowy konkurs fotografi czny zorgani-
zowała fi rma Savpol, a nasz magazyn miał 
zaszczyt objąć nad nim patronat medialny. 
Zadaniem uczestników było wykonanie 

najefektowniejszego tortu ślubnego i nadesłanie jego zdjęć 
wraz z wypełnionym formularzem. Prace można było nad-
syłać do 30 września br. 

Konkurs podzielono na trzy części – w każdym z trzech mie-
sięcy, w trakcie których trwał, można było wygrać jedną nagro-
dę główną.

W czerwcu jury jednogłośnie postanowiło nagrodzić Elizę 
Wilczyńską z zakładu P.P.H.U. Żaneta Jana Kowalskiego. Pani 
Eliza wykonała oryginalny pięciopiętrowy tort o wdzięcznej 
nazwie Love Krowe. Udekorowany w całości ręcznie wykona-

nymi ozdobami tort ślubny inspirowany był umaszczeniem... 
krowy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że tra-
dycyjne fi gurki państwa młodych, umieszczone na najwyższym 
piętrze tortu, w tym przypadku przedstawiały urocze krówki.

Konkurs nabrał rozpędu w kolejnych miesiącach. Etap 
lipcowo-sierpniowy przebiegał w burzliwej atmosferze ob-
rad jurorów, którzy musieli, spośród prac przygotowanych 
na wyjątkowo wysokim i wyrównanym poziomie, wybrać 
tę najbardziej wyjątkową. Po dokładnym przeanalizowa-
niu wszystkich nadesłanych zdjęć, wielu wypitych kawach 
i kilku sporach, wytypowano zwycięzcę. Nagroda główna 
powędrowała do dwuosobowego zespołu z Hort-Cafe – Le-
sława Kińskiego oraz Dariusza Jakubczyka za Lawendowe 
Spełnienie – biały tort ślubny w stylu angielskim ozdobiony 

Konkurs 
Aparat za jedno zdjęcie 
rozstrzygnięty!
W STYLU ANGIELSKIM, KLASYCZNYM, TORTY KREMOWE, ŚLUBNE, URODZINOWE, 
KOLOROWE, W STONOWANYCH BARWACH, ELEGANCKIE I EKSTRAWAGANCKIE 
KRÓLOWAŁY NA ZDJĘCIACH, JAKIE CUKIERNICY Z CAŁEJ POLSKI PRZYSYŁALI NA 
KONKURS APARAT ZA JEDNO ZDJĘCIE

ZWYCIĘZCY KONKURSU 
APARAT ZA JEDNO ZDJĘCIE

NAGRODZENI:
•	 Eliza Wilczyńska z Zakładu P.P.H.U. za tort Love Krowe.
•	 Lesław Kiński i Dariusz Jakubczyk z Hort-Cafe za tort 

Lawendowe Spełnienie.
•	 Grażyna Kaczmarczyk i Magdalena Kuć z P.H.U. za tort 

Miłością Zakręcony.

WYRÓŻNIENIA:
•	 Marcin Sikorski z Cukierni Michaś za tort Owocowa 

Pokusa.
•	 Adam Jagoda z Cukierni Michaś za tort Gorące Serce.
•	 Arkadiusz Strzoda z Ciastkarni Marysieńka za tort Na 

Wspólną Podróż.
•	 Aleksandra Rycharska z P.P.H. Aleksandra za tort 

Pastelowa Fantazja.

Eliza wykonała oryginalny pięciopiętrowy tort o wdzięcznej 
nazwie Love Krowe. Udekorowany w całości ręcznie wykona- Spełnienie – biały tort ślubny w stylu angielskim ozdobiony 

Eliza Wilczyńska z Zakładu P.P.H.U. za tort Love Krowe.
Lesław Kiński i Dariusz Jakubczyk z Hort-Cafe za tort 

Grażyna Kaczmarczyk i Magdalena Kuć z P.H.U. za tort 

Marcin Sikorski z Cukierni Michaś za tort Owocowa 

Adam Jagoda z Cukierni Michaś za tort Gorące Serce.
Arkadiusz Strzoda z Ciastkarni Marysieńka za tort Na 

Aleksandra Rycharska z P.P.H. Aleksandra za tort 

Love Krowe Elizy 
Wilczyńskiej (po lewej) 
i Lawendowe Spełnienie 
Lesława Kińskiego 
i Dariusza Jakubczyka 
(z prawej)

WYDARZENIA
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klasycznymi różami z lukru plastycznego i lawendowymi 
wstążkami. Nie była to jedyna nagroda w lipcowo-sierpnio-
wym konkursie. Z uwagi na wyrównany poziom prac, jury 
postanowiło przyznać także nagrody dodatkowe. Cukierni-
ków z Cukierni Michaś – Marcina Sikorskiego za tort Owo-
cowa Pokusa oraz Adam Jagodę za Gorące Serce nagrodzo-
no fi rmowymi polarami.

Wrześniowa część to już wisienka na konkursowym torcie. 
Zgłoszeń było jeszcze więcej, a i torty tak fantazyjne, że trud-
no było wybrać ten najwspanialszy. Główną nagrodę otrzyma-
ły panie cukierniczki Grażyna Kaczmarczyk oraz Magdalena 
Kuć z P.H.U. Cukierni Grażyna Kaczmarczyk za tort Miłością 
Zakręcony – przygotowany w angielskim stylu, nieco surreali-
styczny, a przez to bardzo oryginalny. W tym miesiącu, podob-

nie jak w poprzednim nie obyło się bez wyróżnień. Nagrody 
dodatkowe otrzymali: Arkadiusz Strzoda z Ciastkarni Mary-
sieńka za tort Na Wspólną Podróż oraz Aleksandra Rycharska 
z P.P.H. Aleksandra za tort Pastelowa Fantazja. 

 

Firma Savpol  oraz patron medialny konkursu – magazyn  „W Piekarni, W Cukierni” dziękują 

wszystkim za ogromne zainteresowanie. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom! Zachęcamy do 

brania udziału w kolejnych konkursach.

Odwiedź stronę www.savpol.pl i zapisz się do Klubu Miłośników Promocji. Zapraszamy też do 

newslettera magazynu „W Piekarni, W Cukierni”. Formularz rejestracyjny na www.wpiekarni.pl. 

Bądź na bieżąco!

Tort  Miłością Zakręcony 
autorstwa Magdaleny Kuć 
i Grażyny Kaczmarczyk

Za Gorące Serce wyróżnienie 
otrzymała cukiernia Michaś

Tort Pastelowa Fantazja 
Aleksandry Rycharskiej

Arkadiusz Strzoda 
z Ciastkarni Marysieńka 

za tort Na Wspólną 
Podróż otrzymał 

wyróżnienie

Ciekawie wykonany tort Owocowa 
Pokusa  autorstwa Marcina 
Sikorskiego z Cukierni Michaś

WYDARZENIA
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Sezon jesień-zima to czas czekolady. Torciki cze-
koladowe przekładane lekkimi kremami z nutką 
kontrastujących smaków, np. owoców leśnych 
w żelu czy pomarańczy, tarteletki wypełnione cze-

koladowym kremem, czekoladowe muffi nki i inne słodkie ό
specjały wymagają też odpowiedniej oprawy – dekoracji, 
która zaciekawi klientów i zachęci do sięgnięcia po jesien-
no-zimowy asortyment.

Odpowiednio dopasowane dekoracje mogą znacząco 
podnieść sprzedaż, ponieważ dzięki nim produkty z naszej 
cukierni będą wyglądać unikalnie i atrakcyjnie. Ważne, by 
zaopatrzyć się w takie, które pozwolą cukiernikom na wiele 
ciekawych aranżacji.

Takie właśnie ozdoby na sezon jesień-zima przygotowa-
ła fi rma Barbara Luijckx. Są innowacyjne pod względem 
kolorystycznym i tematycznie związane ze wspomnianymi 
porami roku. Liście Mimoza, Kulki: Neptun, Ziemia, Ve-
nus, Mars czy też owoce malin na pewno dodadzą wyrazu 
i charakteru cukierniczym produktom. Te ostatnie, dzięki 
naturalnej kolorystyce, będą stanowić świetną ozdobę mini-
deserków czy bankietówek. Z kolei z liści i kulek utrzyma-
nych w jesiennych tonacjach kolorystycznych można stwo-
rzyć wyjątkowe kompozycje, w sam raz na koniec roku.

Drugim rodzajem dekoracji są te powiązane z okresem 
świątecznym. Dekoracje bożonarodzeniowe fi rmy Barbara 
Luijckx to od wielu lat silna pozycja na rynku. W tym roku 
do ich szerokiej gamy dołączyła Impresja – duży kwadrat 
z czekolady ozdobiony motywami bożonarodzeniowymi. 
Jest ciekawym i bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Moż-
na go złamać i tworzyć w ten sposób nieregularną, bogatą 
przestrzennie, efektowną dekorację fi nalnego produktu.

Z pełną ofertą nowości na sezon jesień-zima można za-
poznać się w folderze reklamowym.  

Więcej informacji na stronie internetowej www.barbara-luijckx.pl, u dystrybutorów i handlowców firmy.

 jesień 
    SIĘ ZACZYNA
ODPOWIEDNIO DOPASOWANE DEKORACJE MOGĄ 
ZNACZĄCO PODNIEŚĆ SPRZEDAŻ. DZIĘKI NIM 
PRODUKTY Z NASZEJ CUKIERNI BĘDĄ WYGLĄDAĆ 
UNIKALNIE I ATRAKCYJNIE. WAŻNE, BY ZAOPATRZYĆ 
SIĘ W TAKIE, KTÓRE POZWOLĄ CUKIERNIKOM NA 
CIEKAWE ARANŻACJE

    MIMOZAMI

listopad 2011 www.

NOWOŚCI RYNKOWE
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Nowości są ideal-
ne do wyrobu popular-
nych ciast karpatkowych, łączą 
w sobie niemiecką nowoczesność z 
polską tradycją. Obydwa produkty 
dostępne są w wyjątkowej karpat-
kowej promocji. To jednak nie jedy-

ne jesienne niespodzianki, jakie koncern przygotował dla 
swoich klientów. Już 7 listopada rusza wyjątkowy kiermasz 
świąteczny Martin Braun.

CIASTO KARPATKOWE z pysznym kremem
Mieszanka Ciasta Parzonego BRAUN Brandmasse jest 

idealna do wypieku m.in. blatów, ptysiów, eklerów, groszku 
ptysiowego. Charakteryzuje się szybkim i prostym użyciem 
bez konieczności zaparzania mąki, zdecydowanie lepszym 
smakiem i kolorem ciasta w stosunku do przygotowywane-
go metodą tradycyjną oraz dużą wydajnością.

Krem CREMONTE to delikatny krem z naturalnym aro-
matem waniliowym. Ma bardzo szerokie zastosowanie w 
wielu wyrobach cukierniczych. Bardzo dobrze łączy się z 
tłuszczami i z pastami, łatwo się ubija, dobrze utrzymuje 

puszystość, jest bardzo wydajny i 
prosty w użyciu. Gotowy krem nie klei 

się i łatwo się kroi (nie ciągnie się). – Nowy 
krem CREMONTE jest wyśmienity do wypełnień i prze-
kładania ciast deserowych i karpatkowych, ptysiów, na-
poleonek,  eklerów, tortów i ciastek deserowych. Bardzo 
prosty i ekonomiczny w użyciu pozwala zaoszczędzić czas 
oraz pieniądze – dodaje Marcin Hruszka, technolog Martin 
Braun.

JESIENNA promocja
Obydwie nowości objęte są akcją „Karpatkowa jesień z 

Martin Braun”. Przy zakupie kartonu kremu klient otrzy-
ma w zestawie profesjonalną miarkę do wody, przy zakupie 
worka ciasta parzonego – elegancką rózgę, natomiast naby-
wając obydwa produkty – wysokiej jakości blachę do wy-
pieków cukierniczych. Promocja trwa od 10 października 
do 22 grudnia 2011 r.

– Karpatkowa promocja to nie jedyna jesienna niespo-
dzianka Martin Braun. Już 7 listopada rusza wyjątkowy 
„Kiermasz świąteczny Martin Braun”, na którym będzie 
można nabyć hity produktowe w zestawach ze świąteczny-

MARTIN BRAUN WPROWADZIŁ NA POLSKI RYNEK DWA NOWE PRODUKTY: 
CIASTO PARZONE BRAUN BRANDMASSE ORAZ KREM CREMONTE

Karpatkowa jesień
z Martin Braun

NOWOŚCI RYNKOWE
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mi prezentami: ciepłą bluzą polarową, profesjonalną formą 
cukierniczą w kształcie łezki oraz blachą do wypieków. 
Wśród surowców m.in. uwielbiane przez cukierników kre-
my Covela, mieszanka Ciasto Kakaowe, mieszanka San-
dquick oraz idealny na świąteczne wypieki koncentrat cia-
sta korzennego – informuje Krystian Rafał Cieślak z Działu 
Promocji Martin Braun. 

Szczegółowe informacje dotyczące nowych produktów oraz akcji promocyjnych Martin Braun 

można uzyskać w Dziale Handlowym, e-mail: sprzedaz@martinbraun.pl oraz u przedstawicieli 

regionalnych: region północny, tel. 602 360 971, region południowy, tel. 604 949 861, region cen-

tralny, tel. 600 966 328, region zachodni, tel. 604 518 379.

Kontakt w sprawie szkoleń cukierniczych – tel. kom. 602 304 256, www.martinbraun.pl 

NOWOŚCI RYNKOWE
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MAŁGORZATA MILIAN-LEWICKA

Prekursorem chleba krojonego maszy-
nowo okrzyknięty został Otto Frederick 
Rohwedder, amerykański wynalazca 
niemieckiego pochodzenia. Pierwsza li-
nia do krojenia chleba ruszyła w 1928 r.  
w Stanach Zjednoczonych. W Europie 
pomysł ten zyskał zwolenników znacznie 

później – najwięksi producenci Starego Kontynentu (np. 
JAC, GHD Hartmann) rozpoczęli wytwarzanie krajalnic 
po wojnie. W Polsce na większą skalę pieczywo krojone 
sprzedaje się tak naprawdę od lat 90 XX w.

REALNE oczekiwania
Niezależnie od tego, czy pieczywo krojone jest w zakładzie 

produkcyjnym i sprzedawane w folii, czy krojone jest w przez 
sprzedawcę w sklepie na oczach klienta, jest kilka wymagań, 
które konsumenci stawiają krojonym chlebom. Ważny jest 
walor estetyczny – chleb pokrojony nie może być zgnieciony 
przez krajalnicę, bochenki powinny być sprężyste i w natu-
ralnym kształcie. Niepożądane jest, aby chleb był zaparzony  
w worku, kromki miały nierówne brzegi lub były posklejane 
– taki może być efekt krojenia ciepłego pieczywa w nieodpo-
wiedniej krajalnicy. Najważniejsza dla konsumentów jest jed-
nak możliwość wyboru chleba w sklepie oraz zdecydowania  
o szerokości kromki, dlatego popularnością cieszą się krajal-
nice manualne lub półautomtyczne (przeważnie stołowe) oraz 
coraz częściej spotykane sklepowe krajalnice samoobsługowe.

KOMU, komu?
Przedstawiciele firm oferujących na polskim rynku krajalni-

ce do pieczywa pytani o ofertę, jaką kierują do klientów, odpo-
wiadają bardzo różnie. Małgorzata Majdan z firmy Geth mówi:  
– W ofercie znajdują się małe, kompaktowe urządzenia stołowe, 
superbezpieczne modele samoobsługowe oraz wydajne krajalni-
ce przemysłowe. Są krajalnice ręczne, pół- oraz w pełni automa-
tyczne. Do niedawna paleta produktów zamykała się w liczbie  

12 modeli, ostatnio dołączyły kolejne trzy. Najistotniejszw, że 
oferta zawiera wiele opcji i rozwiązań, które spełniają najbardziej 
zaskakujące oczekiwania klientów.

Piotr Kulik z Herta podkreśla: – Podział urządzeń jest ściśle 
związany z indywidualnymi potrzebami naszych klientów, to jest 
priorytet przy doborze właściwej maszyny. Można je podzielić 
na krajalnice z nożami trakowymi o małej i średniej wydajności,  
z nożami taśmowymi o dużej wydajności, z nożem tarczowym 
do cięcia chlebów razowych, „metrowych”, czyli tzw. pieczywa 
gatunkowego, oraz krajalnice specjalistyczne, np. do bułek, do 
ciast cukierniczych.

Łukasz Malinowski z MASZ-a opisuje ofertę w następujący 
sposób: – Posiadamy wszystkie typy krajalnic, począwszy od kra-
jalnic stołowych, poprzez wolno stojące półautomatyczne, auto-
matyczne oraz przemysłowe z indywidualną konfiguracją. Oferu-
jemy szeroki asortyment krajalnic zarówno dla małych sklepów 
oraz piekarni, jak i dużych zakładów produkujących tysiące bo-
chenków chleba dziennie. Jesteśmy producentem krajalnicy auto-
matycznej (również wersji z nadmuchem) ROXY oraz krajalnicy 
przemysłowej REX wraz ze stacją pakunkową. 

Tomasz Szczeciński z MECH-MASZ-a: – Nasza firma po-
siada w sprzedaży praktycznie każdy rodzaj krajalnic – od naj-
prostszych półautomatycznych w wersji stołowej i wolno stoją-
cej, poprzez krajalnice specjalistyczne „dedykowane” z nożami 
tarczowymi lub sierpowymi, a kończąc na liniach do krojenia  
i pakowania chleba o dużych wydajnościach, przeznaczonych do 
pracy w dużych zakładach piekarskich. Najnowszy produkt firmy 
HERLITZIUS, który zaprezentujemy pod koniec roku, to krajal-
nica samoobsługowa ROTEC SB 350. 

Ziemowit Kołodziej z Creamu: – Posiadamy w ofercie maszy-
ny firm JAC oraz MS mako. Są to krajalnice z nożami prostymi, 
nożem sierpowym oraz krajalnice z nożami taśmowymi.

OGÓLNIE
Krajalnice można ogólnie podzielić ze względu na typ ob-

sługi, miejsce zastosowania, ze względu na wydajność oraz 
typ zastosowanych rozwiązań tnących. Jeśli chodzi o typ ob-
sługi, możemy wybierać spośród maszyn obsługiwanych ręcz-

Równo 
jak z krajalnicy
WYMAGANIA KONSUMENTÓW ROSNĄ: CHLEB POWINIEN BYĆ ESTETYCZNIE 
ZAPAKOWANY, POKROJONY NA RÓWNE, NIEPOSTRZĘPIONE KROMKI O WYBRANEJ 
INDYWIDUALNIE GRUBOŚCI. UZYSKANIE IDEALNYCH I DOSTOSOWANYCH DO GUSTÓW 
KONSUMENTÓW PARAMETRÓW JEST MOŻLIWE DZIĘKI NOWOCZESNYM KRAJALNICOM

URZĄDZENIA
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nie, czyli manualnych (np. półautomatyczne: MHS Basic H, 
MASZ KP400) oraz automatycznych (np. MASZ Roxy, JAC 
Full). Gdy patrzeć przez pryzmat miejsca stosowania, wyróż-
niamy krajalnice:
•	 sklepowe (stołowe – łatwa obsługa, zajmuje mało miejsca, 

ładny wygląd, nieduża wydajność krojenia, np. JAC Pico, 
MHS Ideal, JAC Topmatic; samoobsługowe – intuicyjna 
obsługa, zabezpieczenia, ładny wygląd, nieduża wydaj-
ność, możliwość wyboru szerokości kromki, np. MHS Ba-
sic SB, HERLITZIUS Rotec SB 350, JAC Self) stosowane 
przede wszystkim w sklepach z pieczywem i piekarniach;

•	 krajalnice wolno stojące (małe zakłady rzemieślnicze i skle-
py), np. MASZ AK11 i ZK11, MHS Basic, JAC Speed;

•	 krajalnice przemysłowe (duża wydajność, wytrzymałość, 
możliwość stworzenia linii krojenia i pakowania) – sto-
sowane w dużych zakładach piekarniczych, np. PS mako 
Rianta SL3.

Jeśli chodzi o kwestię rozwiązań tnących, to producenci 
oferują różne noże i ostrza. Można zakupić krajalnicę z no-
żami trakowymi, taśmowymi, sierpowym lub jednym nożem 
tarczowym. Nie brakuje też w ofertach krajalnic specjalistycz-
nych do cięcia bułek, bagietek i ciast cukierniczych.

Jedna z krajalnic MHS 
Schneidetechnik GmBH  
dostępna w ofercie  
firmy Hert

Krajalnica JAC DURO 600 
z oferty firmy Cream

>>>    REKLAMA

URZĄDZENIA
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ILE w godzinę?
Miejsce zastosowania krajalnicy uzależnione jest przeważ-

nie od gabarytów i wydajności. Patrząc na ten ostatni para-
metr, wyróżnimy maszyny o małej wydajności – ok. 150–400 
bochenków na godzinę, które idealne nadają się do zastosowa-
nia w sklepach i piekarniach. W ofertach dystrybutorów są to 
m.in. JAC Eomatic – ok. 250 szt. na godz., Pico i Duro – ok. 
300 szt. na godz. (Geth); MHS Basic H 250 szt. na godz., MHS 
Basic/MHS Basic SB – 300–350 szt. na godz. oraz z krajalnic 
tarczowych MHS Ideal/Compact/Premium – ok. 100/100/140 
kromek na minutę – ok. 200–300 szt. na godz. (Hert); KP400 
– ok. 400 szt. na godz. (MASZ Gliwice); ZK-11 – ok. 300 szt. 
na godz. (MECH-MASZ); JAC Picomatic – ok. 200–250 szt. 
na godz., Topmatic – ok. 150 szt. na godz., Self – ok. 300 szt. 
na godz. (Cream).

Średnia wydajność to liczba rzędu 400–800 bochenków 
w ciągu godziny (odpowiednie dla większych piekarni). 
W ofertach m.in. JAC Speed – ok. 500 szt. na godz. (Geth); 
ROXY – ok. 730 szt. na godz. chleb 1,0 kg oraz 950 szt. na 
godz. chleb 0,6 kg (MASZ Gliwice); krajalnica z taśmą po-
dawczą – ok. 500–1000 szt. na godz. (MECH-MASZ); JAC 
Full – ok. 800–1000 szt. na godz. (Cream).

Duża wydajność oscyluje powyżej 1000 bochenków (na-
wet do 4500 szt. na godz.). Takie parametry otrzymujemy 
w krajalnicach przemysłowych. Oferty dystrybutorów to m.in. 
krajalnice półprzemysłowe MHS CGM45 (CGM1 i CGM2) 
– ok. 1000–1500 szt. na godz. oraz krajalnice przemysłowe 
GHD Hartmann (Hert); REX ze stacją pakunkową – ok. 2000–
–2500 szt. na godz. (MASZ Gliwice); linie do krojenia i pako-
wania chleba SPA-3000 – ok. 2500–3000 szt. na godz. (MECH-
-MASZ).

JAKĄ wybrać?
Niezwykle istotne, wskazywane przez wszystkich dystry-

butorów są względy bezpieczeństwa pracy z krajalnicą, jej 
gabaryty (małe, gdy urządzenie ma stanąć w sklepie lub ma-
łej piekarni), łatwość obsługi (intuicyjna, nieskomplikowana, 
zautomatyzowana), możliwość wyboru szerokości kromki 
oraz przede wszystkim odpowiednia do konkretnego zakładu 

wydajność. Łukasz Malinowski (MASZ Gliwice) podpowia-
da: – Trzy podstawowe czynniki warunkujące wybór zwią-
zany z zakupem nowego sprzętu to wydajność, żywotność 
i cena. Wybór odpowiedniej krajalnicy powinien być uwarun-
kowany przede wszystkim bieżącym zapotrzebowaniem na 
krojenie chleba. Związane jest to również z częstotliwością, 
z jaką urządzenie wykorzystywane jest w ciągu dnia. Całość 
ma oczywiście wpływ na ostateczną cenę produktu. Opiera-
jąc się na wieloletnim doświadczeniu piekarskim, stanowczo 
odradzamy poszukiwania tańszych rozwiązań azjatyckich 
produktów. Należy pamiętać, iż pieczywo w każdym regionie 
świata jest produkowane z innego rodzaju ciasta. Dopasowa-
nie krajalnicy do regionalnej tradycji wypieku jest kluczem 
w osiągnięciu pożądanego zadowolenia z zakupu produktu.

Tomasz Szczeciński (MECH-MASZ) wskazuje z kolei na 
ułatwienia w maszynach, które mogą być obsługiwane przez 
klientów: – Krajalnice sklepowe wyposażone są w czujniki 
oraz pokrywy uniemożliwiające kontakt rąk klienta z nożami 
i innymi elementami niebezpiecznymi. Zajmują mało miej-
sca. a ich obsługa jest prosta (intuicyjne przyciśnięcie jednego 
guzika, diagramy opisujące obrazkowo kolejne kroki pracy 
z maszyną).

COŚ dodać?
Ważne jest wzbogacenie urządzenia w dodatkowe akceso-

ria lub parametry. W przypadku maszyn JAC są to – jak po-
daje Małgorzata Majdan (Geth) – np. system automatycznego 
olejenia noży, nadmuchiwarka worków, system rotacyjny pa-
kowania, przycisk awaryjny stop, chowane kółka ułatwiające 
czyszczenie maszyny. Piotr Kulik (Hert) mówi o wyposaże-
niu dodatkowym krajalnic przemysłowych: – Liczba opcji jest 
bardzo duża, np. automatyczna łapa wkładająca bochenek do 
torebki czy opcja rozdzielania połówek krojonego chleba na 
dwa różne worki.

Piotr Szczeciński (MECH-MASZ) przekonuje: – Przy pro-
stych maszynach wszystko, co potrzebne, jest w standardzie. 
Do każdej krajalnicy, nawet najprostszej, oferujemy także 
maszyny klipsujące, również o różnych wydajnościach. Przy 
maszynach sierpowych lub tarczowym klient w standardzie 

Krajalnica automatyczna 
ROXY (MASZ Gliwice)

Jedna z krajalnic marki JAC  
w ofercie fi rmy GETH
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otrzymuje od nas zawsze drugi, wymienny nóż. W przypadku 
linii oferujemy listę konkretnych opcji, w które trzeba wyposa-
żyć maszynę w zależności głównie od rodzaju chleba.

INNOWACJE
Czy krajalnice są tak proste, że każda, niezależnie od pro-

ducenta, działa tak samo? Dystrybutorzy podają kilka przykła-
dów świadczących o tym, że rynek jest wymagający i oczeku-
je coraz to nowych udogodnień w pracy z tymi maszynami. 
Małgorzata Majdan (Geth) mówi: – Jedną z innowacji jest 
opatentowany system ISC [intelligent slicing concept], jest to 
system zapobiegający zgniataniu chleba. W ten sposób można 
kroić chleb każdego rodzaju (gorący, twardy czy miękki) bez 
konieczności zmiany ustawień w krajalnicy. System JAC stops 
w krajalnicach sklepowych ułatwia przytrzymanie chleba po 
pokrojeniu, tak aby go w łatwy sposób odebrać i zapakować. 
Firma JAC opatentowała również system automatycznego 
załączania i wyłączania krajalnicy sklepowej poprzez klapę 
bezpieczeństwa, którą należy zamknąć, by urządzenie rozpo-
częło krojenie (system dla krajalnic sklepowych). Firma JAC 
posiada również w ofercie krajalnicę do krojenia pieczywa  

Z KART HISTORII
Prekursorem sprzedaży chleba krojonego maszynowo okrzyknięty zo-
stał Otto Frederick Rohwedder, amerykański wynalazca niemieckiego 
pochodzenia. W 1912 r. zgłosił do urzędu patentowego maszynę do 
automatycznego krojenia chleba. Nie uruchomił jednak produkcji na 
skalę przemysłową, ponieważ pieczywo krojone szybko traciło świe-
żość, przez co rynek zbytu był niewielki. Po 15 latach, w 1927 r., zapro-
jektował linię produkcyjną, która kroiła oraz pakowała bochenki chleba. 
7 lipca 1928 r. w firmie zaprzyjaźnionego piekarza – Chillicothe Baking 
Company w stanie Missouri – pokrojono i zapakowano pierwsze chle-
by. A to był dopiero początek! Linię nazwano „Kleen Maid Sliced Bread”. 
Reklamowano ją jako „największy krok naprzód w branży piekarni-
czej, odkąd wynaleziono chleb pakowany”. Już pięć lat później prawie  
80 proc. chleba w Stanach sprzedawane było jako pokrojone.

Krajalnica stołowa dostępna  
w asortymencie  
firmy MECH MASZ
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z podajnikiem w pionie JAC ZIP. Świetnie nadaje się do kroje-
nia bagietek, bułek, wek. Podajnik w formie rynienki nakiero-
wuje pieczywo na pojedynczy nóż tnący. Krajalnica JAC ZIP 
ma niewielkie gabaryty, można ją ustawić niemal w każdym 
miejscu, cicha praca sprawia, że nie obciąża hałasem otocze-
nia, a efekty krojenia pieczywa są wyśmienite.

Piotr Kulik (Hert): – Reprezentowane przez nas fi rmy w za-
kresie krojenia (GHD HARTAMNN, MHS Schneidetechnik 
GmbH czy KRUMBEIN) to fi rmy z tzw. górnej półki inwe-
stycyjnej, a więc takie, które w zakresie krojenia i pakowa-
nia wyznaczają swego rodzaju trendy. Nie da się wymienić 
wszystkich innowacji użytych choćby w maszynie jednego 
producenta – to wymaga indywidualnej rozmowy z klientem. 
Tomasz Szczeciński (MECH-MASZ): – Kilka przykładów 
na konkretnych modelach. W krajalnicy taśmowej z taśmami 
podającymi chleb lawinowo jeden za drugim jest opatento-
wany system szybkiej wymiany całej ramki z nożami (trwa 
to około 2 min), po czym można natychmiastowo rozpocząć 
krojenie chleba z inną grubością kromki. Klient unika proble-
mu zakupu dwóch krajalnic na różne grubości, a dodatkowo 
wymienioną ramkę można całą wstawić do myjki i w bardzo 
prosty sposób umyć, zachowując pełną higienę. W krajalnicy 
z nożem tarczowym ROTEC 350 lub sierpowym SITEC 380 
jest możliwość płynnej regulacji grubości kromki w zakresie 
od 3 do 25 mm. Dostępna jest także funkcja krojenia chle-
ba na pół, funkcja odkrawania z całego chleba żądanej liczby 
kromek i żądanej grubości, a pozostałą część chleba można 
pokroić na inną grubość. W nowym modelu ROTEC SB 350 
(wersja sklepowa) po pokrojeniu maszyna sama pakuje chleb 
w woreczek.

I ZA ile?
Ceny urządzeń kształtują się w zależności od wielkości 

urządzenia, wydajności, ale przede wszystkim od stopnia 

przystosowania urządzenia do potrzeb klienta, wyposażenia 
maszyny w dodatkowe akcesoria. Małgorzata Majdan (Geth) 
mówi: – Tylko te urządzenia, które mają przerwy w eksplo-
atacji, oczekując na serwis, są drogie, bo ceną często jest 
strata klienta. Liczy się ciągłe i niezawodne użytkowanie, 
które warte jest każdej ceny. Piotr Kulik (Hert) przekonuje: 
– Zakres cen „od do” nie pokaże rzeczywistych możliwości 
maszyn. Czy stać małe piekarnie na utrzymywanie trzech, 
czterech stanowisk krojących z wydajnością 300–350 sztuk 
chleba każda? Podejście do tego tematu w sposób profesjo-
nalny wymaga rozpoznania rzeczywistych potrzeb piekarza, 
a co za tym idzie, przedstawienia rzeczywistych ekonomicz-
nych korzyści, jakie może przynieść mu taka czy inna inwe-
stycja. Wielokrotnie po podaniu ceny za krajalnicę przemy-
słową spotykaliśmy się z odpowiedzią, że „mnie na to nie 
stać”. Do momentu, dopóki wspólnie z klientem nie przeana-
lizowaliśmy całego procesu krojenia i pakowania – wówczas 
okazywało się, że ta inwestycja jest tak naprawdę niezbęd-
na. Łukasz Malinowski (MASZ Gliwice): – Nasza fl agowa 
krajalnica automatyczna z nadmuchem typu ROXY to koszt 
26 tys. zł. Jest to oczywiście cena przed rabatami oraz upu-
stami, które są nadawane indywidualnie dla każdego klien-
ta. Tomasz Szczeciński (MECH-MASZ): – Ceny zależne są 
oczywiście od konkretnego modelu, który dobierany jest od-
powiednio do potrzeb klienta. Co do cen to jesteśmy bardzo 
konkurencyjni – najprostsze krajalnice można zakupić już 
w cenie około 7 tys. zł, a kończąc na wyspecjalizowanych 
maszynach za paręset tysięcy złotych. Ziemowit Kołodziej 
(Cream) podaje bardziej szczegółowo: – Ceny zaczynają się 
od ok. 1,8 tys. euro, np. PICO – stołowa krajalnica do chleba, 
łatwa w użyciu, o wysokiej jakości krojenia, bardzo ergo-
nomiczna. Idealna do małych piekarni i sklepów. Zajmuje 
niewielką przestrzeń, co pozwala na umieszczenie jej w do-
wolnym miejscu. 

Małgorzata Majdan (Geth)
Najlepiej sprzedaje się krajalnica DURO. Wbrew pozorom jest to naj-
prostsza, tradycyjna krajalnica. Do jej zakupu przekonuje wytrzy-
małość i cicha praca, jest uniwersalna. Świetnie nadaje się zarówno 
do sklepów, jak i do rzemieślniczych piekarni. Krajalnica DURO jest 
urządzeniem mobilnym, daje się łatwo przesuwać, jest sprawna 
i niezawodna.

Piotr Kulik (Hert)
Sprzedaż krajalnic jest ściśle związana z aktualnymi trendami rynkowy-
mi. 11 lat temu hitem były krajalnice półautomatyczne bez rączki, które 
były ułatwieniem pracy dla obsługi, potem na scenę weszły maszyny 
półprzemysłowe, które zamieniały dwa, trzy stanowiska krojenia na 
jedno, a dzisiaj następuje kolejna automatyzacja – jest to proces nie-
unikniony. W dziedzinie krajalnic sklepowych wchodzą na rynek urzą-
dzenia, które obsługiwać może samodzielnie konsument (klient), ale to 
dopiero trend europejski.

Łukasz Malinowski (MASZ Gliwice)
Na przestrzeni lat najlepiej sprzedawaną krajalnicą była krajalnica au-
tomatyczna ROXY. Ma ona wszystkie cechy pożądane przez właścicieli 

mniejszych i średnich piekarni, jeżeli mowa o wydajności w rozsądnej 
cenie. Ponadto w krajalnicy zastosowano sprawdzone rozwiązania 
technologiczne, m.in. opcję smarowania noży. Od ponad roku systema-
tycznie rośnie zainteresowanie oraz sprzedaż krajalnic przemysłowych 
typu REX ze stacją pakunkową.

Tomasz Szczeciński (MECH-MASZ)
Najlepiej sprzedaje się krajalnica podstawowa ZK-11, krajalnica trako-
wa. Kupowana jest głównie ze względu na cenę oraz bardzo wysoką 
kulturę pracy. Klienci kupują również coraz częściej krajalnice tarczowe 
ROTEC 350 lub 500 lub sierpowe SITEC 380, gdyż za pomocą tych ma-
szyn można praktycznie kroić każdy rodzaj chleba, nawet chleby ciężkie. 
Dużym zainteresowaniem cieszy się również nasza linia do krojenia 
i pakowania chleba, gdyż jest to jedyny tego typu komplet produkcji 
polskiej na rynku, cena jest bardzo atrakcyjna, a praktycznie wszystkie 
funkcje dostępne w firmach konkurencyjnych jako opcje są u nas w 
standardzie.

Ziemowit Kołodziej (Cream)
Najlepiej sprzedają się: krajalnica JAC Pico – model sklepowy oraz kra-
jalnica JAC Duro – do sklepów i piekarni.

NAJPOPULARNIEJSZE KRAJALNICE
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AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA

Piekarze niemal stają na głowie, by jak naj-
skuteczniej dotrzeć do klientów ze swoimi 
produktami. Wiadomo, że na tym rynku 
konkurencja jest ogromna, a klienci mają 
w sklepach tak duży wybór, że nie zawsze 
chce im się wybrać do ulubionej piekarni.  
I na to znalazł się sposób.

Bakery drive przyszło do Polski z Zachodu. Samochody  
z pieczywem, specjalnie do tego przystosowane, wyposażo-
ne w półki, ladę i kasę fiskalną, można od wielu lat spotkać  
np. w Niemczech. W Polsce ta forma sprzedaży też nie jest 
zupełnie nowa – przecież od lat np. na targowiskach można 
kupić chociażby warzywa prosto z samochodu producenta.

Ale chleba z przysłowiowego żuka sprzedawać się nie da  
– a wręcz nie wolno. Natomiast przepisy dopuszczają sprze-
daż pieczywa w tzw. systemie obwoźnym – choć piekarze na 
to sformułowanie mocno się krzywią.

PRZEPISY raczej skromne
Jeżeli piekarz chce sprzedawać pieczywo w systemie 

sprzedaży obwoźnej, musi przestrzegać obowiązujących  
w tym zakresie przepisów, które zawarte są w dwóch pod-
stawowych dokumentach: rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia z dnia 20.12.2002 r. w sprawie wymagań higieniczno-

-sanitarnych oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
19.12.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących środków 
transportu. Rozporządzenie z dnia 20.12.2002 r. w sprawie 
wymagań higieniczno-sanitarnych, obowiązujące w handlu 
obwoźnym środkami spożywczymi, zawiera wykaz artyku-
łów, które nie mogą być wprowadzane do obrotu w handlu 
obwoźnym. Natomiast drugi z dokumentów zawiera wyma-
gania dotyczące środków transportu żywności. 

Istotą pierwszego z tych rozporządzeń jest m.in. wymóg 
posiadania przez sprzedawcę odpowiednich kwalifikacji  
w zakresie przestrzegania higieny w obrocie żywnością. 
Wśród zapisów tego rozporządzenia znajdziemy także i ten, 
który mówi o wyłączeniu z obrotu w systemie obwoźnym pie-
czywa i wyrobów ciastkarskich, które nie posiadają opakowań 
jednostkowych.

Drugie zarządzenie szczegółowo określa wymagania, za-
równo w zakresie technicznym, jak i wyposażenia technolo-
gicznego, jakie muszą spełniać środki transportu stosowane  
w systemie sprzedaży obwoźnej żywności.

Nie bez znaczenia jest także opinia służb sanitarnych, któ-
re mają swoje wymagania, jeśli chodzi o warunki higieniczne 
związane z tego typu sprzedażą żywności. – Przedsiębiorca, 
który chce rozpocząć obwoźną sprzedaż pieczywa z samo-
chodu, musi złożyć wniosek o zatwierdzenie środka trans-
portu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego. Informacje dotyczące wymogów higienicznych zawarte 

Zamiast w piekarni 
– chleb pod domem
SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PIECZYWA TO KOLEJNY KROK W ZDOBYWANIU KLIENTA. 
TA WYGODNA FORMA SPRZEDAŻY MA CORAZ WIĘKSZE GRONO ZWOLENNIKÓW
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są w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 
852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. 
UE L 139 z 30.04.2004 r. s. 1 z późn. zm.) – odsyła do unij-
nych zapisów Halina Mądra, rzecznik prasowy Powiatowej 
Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Świdnicy.

JAK NAJBLIŻEJ klienta
W dobie ostrej konkurencji na rynku producenci chleba 

starają się zrobić wszystko, aby wyjść z produktem do klienta. 
Jak grzyby po deszczu powstają malutkie punkty z pieczy-
wem typu kiosk lub niewielkie filie piekarni, w których ofe-
rowany jest w przeważającej większości ten sam asortyment  
co w głównym punkcie dystrybucji. Jednak nie wszędzie moż-
na lub opłaca się uruchomić filię zakładu. Wtedy dobrym roz-
wiązaniem jest sklep na kółkach, czyli auto przystosowane do 
sprzedaży pieczywa.

Taki ruchomy punkt sprzedaży staje się dodatkowo idealną 
formą reklamy samego zakładu – przeważnie jest on wyposa-
żony w widoczne logo, nazwę piekarni, bywa że auto jest ko-
lorowe i ma ciekawą graficznie szatę, co dodatkowo przyciąga 
klientów i pozwala im rozpoznać producenta. Specjaliści uwa-
żają, że takie właśnie sklepy na kółkach są jednym z najtań-
szych i najbardziej efektywnych sposobów reklamy zarówno 
firmy, jak i towaru. Stanowią mobilną wizytówkę właściciela 
piekarni pod warunkiem oczywiście, że samochód utrzymany 
będzie w należytym stanie, towar będzie dostarczany punk-
tualnie i będzie doskonałej jakości, a załoga sklepu na kołach 
będzie przyjazna, kompetentna i pomocna dla kupujących.

JEDNA Z PIERWSZYCH PIEKARNI na kółkach
Ryszard Kauf, właściciel piekarni KAUF w Katowicach 

był jednym z pierwszych piekarzy, który kupił auto do sprze-
daży pieczywa. Był rok 2001 i nikt wtedy jeszcze o tego typu 
formie handlu nie myślał. Dziś piekarnia KAUF ma pięć aut: 
dwa mercedesy, peugeota i volkswagena. Do tego piekarnię 
główną i dwa stałe punkty sprzedaży. Sprzedaż bezpośred-
nia pieczywa stanowi aż 50 proc. całej sprzedaży w firmie. 
Piekarz nie ukrywa jednak, że na rodzimym gruncie napo-
tkał sporo utrudnień w uruchomieniu tego rodzaju sprzedaży 
– głównie za sprawą nieprecyzyjnych przepisów i nieznajo-
mości zagadnienia przez instytucje, które wydają stosowne 
pozwolenia. – W polskim prawie istnieje pojęcie handlu ob-
woźnego, pod którym mieści się sprzedaż tego typu, jednak 
moim zdaniem sprzedaż pieczywa ze specjalnie do tego przy-
stosowanych samochodów, które podlegają ścisłym rygorom 
higienicznym, technicznym – nie jest handlem obwoźnym  
– uważa Ryszard Kauf. – To jest coś w rodzaju sklepu, tylko na 
kółkach. Funkcjonuje tak samo, jak małe kioski z pieczywem, 
jedyną różnicą jest fakt, że może się przemieszczać.

Żeby prowadzić sprzedaż tego typu należy mieć przede 
wszystkim przystosowany do tego samochód. Auta do sprze-
daży artykułów spożywczych oferuje m.in. firma BCC Polska. 
Firma oferuje zarówno samochody-sklepy, jak i przyczepy 
(jednak w ich przypadku konieczne jest podłączenie wodne,  
a co za tym idzie – dodatkowe uzgodnienia). Popularne nad-
wozie do sprzedaży pieczywa na bazie auta dostawczego 
marki Peugeot oferowane przez BCC Polska wyposażone jest  
w zestaw półek, witrynę do prezentacji, szafę chłodniczą, za-

plecze sanitarne, ma także przejście do kabiny. Całość ma nie-
zależne zasilanie i podnoszenie elektryczne. Oczywiście, to 
zabudowa podstawowa. Firma na życzenie klienta wyposaża 
takie auto według konkretnych potrzeb, także pod względem 
kolorystyki. Jeśli firma chce się szczególnie wyróżnić, warto 
zastanowić się nad zaprojektowaniem designu zewnętrznego 
dla tego typu auta. To oczywiście znacznie podnosi koszty.

Auta tego typu na podbudowie samochodu marki Renault 
oferuje także firma GPM. Mają one pełne wyposażenie we-
wnętrzne, kącik sanitarny, własne zasilanie – czyli są w pełni 
przystosowane do sprzedaży pieczywa.

Cena nowych samochodów waha się w granicach 200 tys. 
zł, ale używane, w dobrym stanie auto można kupić za połowę 
tej kwoty, a nawet mniej.

GDZIE SPRZEDAWAĆ z auta?
Ważną kwestią przy tego rodzaju sprzedaży jest rzecz jasna 

lokalizacja. Tu jednak także musimy pamiętać, że trzeba mieć 
zgodę właściciela terenu na to, by móc postawić na nim swoje 
auto. Bez względu na to, czy jest nim osoba prywatna, czy 
miasto. Z tym też nie będzie łatwo, gdyż przepisy zaostrzyły 
się niedawno i przybyło miejsc, w których takiej sprzedaży 
prowadzić nie wolno.

W przypadku terenów miejskich regulują to przeważnie lo-
kalne uchwały dotyczące stawek za opłaty targowe. – Niestety, 
są spore kłopoty ze znalezieniem lokalizacji, nie można już np. 
wykorzystywać do tego celu parkingów publicznych – ubole-
wa Ryszard Kauf. – Lokalizacja jest bardzo ważna, bo trzeba 
się pojawiać tam, gdzie jest dużo potencjalnych klientów.

Czyli na przykład tam, gdzie nie ma zbyt wielu punktów 
sprzedaży pieczywa. Dobrym rozwiązaniem są okolice szkół  
– zwłaszcza jeśli w ofercie są słodkie wypieki. Młodzież chęt-
nie się w nie zaopatruje. Dobrym rozwiązaniem są także mniej-
sze miejscowości, w których w ogóle liczba piekarni i sklepów 
spożywczych nie jest duża. Jeśli planujemy w przyszłości uru-
chomić jakiś punkt, warto regularnie pojawiać się w tym miej-
scu z samochodem-sklepem. Tak zrobił np. Jarosław Gajda  
z Radomia. Postawił swój pierwszy samochód z pieczywem  
w miejscu, w którym za kilka tygodni planował uruchomić 
punkt sprzedaży stałej – tak, by przyzwyczaić klientów do 
miejsca.

A MOŻE by tak na drive’a?
Kupno samochodu specjalistycznego to jednak spory wy-

datek, można więc spróbować jeszcze innego rozwiązania. 
Takiego, jakie zastosowali państwo Brzęczkowie, właściciele 
rodzinnej piekarni cukierni w Pszczynie. Oprócz kilku filii  
w okolicznych miastach właściciele zakładu urządzili w swo-
jej piekarni specjalne okienko, w którym można zaopatrzyć 
się w pieczywo bez konieczności wysiadania z samochodu. 
To taki piekarniczy mc drive. – Klienci bardzo chętnie z tego 
korzystają – przyznaje Szymon Brzęczek, syn właścicieli.  
– To doskonałe ułatwienie i wygoda, zwłaszcza gdy jest 
kiepska pogoda i nie chce się biec do piekarni. Dla mamy  
z wózkiem to też spore ułatwienie, bo nie musi się martwić,  
co z tym wózkiem zrobić. Takie zakupy to oszczędność cza-
su i wygoda. Oczywiście, dla nas było to spore wyzwanie, bo 
trzeba było przygotować miejsce, na którym auta będą mo-
gły bezpiecznie manewrować, ale w dłuższej perspektywie  

SPRZEDAŻ
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– a okienko funkcjonuje już cztery lata – pomysł okazał się 
trafi ony i klienci coraz chętniej z tego korzystają.

W takim wypadku właściciele nie musieli już występo-
wać o żadne dodatkowe zgody. Oczywiście, poza kwestiami 
związanymi z wytyczeniem parkingu. Sprzedaż odbywa się 
bowiem nadal w sklepie już istniejącym, jedyną zmianą jest 
fakt, że nie trzeba do niego wchodzić.

SZARA STREFA nie śpi
Instytucje kontrolujące handel żywnością z uwagą przyglą-

dają się sprzedaży żywności z samochodu, bo nieuczciwych 
sprzedawców, starających się omijać przepisy, wciąż nie bra-
kuje. Boleje nad tym cała branża, bo przecież tzw. szara strefa 
psuje cały rynek. – Od wielu lat nie spotkałem się z żadną 
skargą dotyczącą potencjalnie nieuczciwej sprzedaży pieczy-
wa w systemie obwoźnym na terenie Wrocławia – przyznaje 
Ryszard Smoliński, kierownik wydziału kontroli żywności 

PIH, działającej przy wojewodzie dolnośląskim. – Jeśli pieka-
rze przestrzegają ściśle przepisów w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, wymogów sanitarnych, sprzedają swoje wyroby w 
odpowiednio do tego przystosowanych samochodach i w wy-
znaczonych miejscach – to nie mają się czego obawiać.

Sami piekarze nie ukrywają, że nieuczciwa konkurencja 
jest prawdziwą zmorą na rynku. – Każdy klient kupujący 
pieczywo z samochodu powinien otrzymać paragon fi skalny, 
tak jak w sklepie, a z doświadczenia wiem, że różnie z tym 
bywa, zwłaszcza na targowiskach – komentuje rozgoryczony 
Ryszard Kauf.

Nie ulega jednak wątpliwości, że sprzedaż pieczywa z sa-
mochodu może być ciekawym i opłacalnym uzupełnieniem 
oferty piekarni. Biorąc pod uwagę fakt, że jako społeczeństwo 
robimy się coraz bardziej wygodni, wizja podjeżdżającego 
pod osiedlowy blok auta z cieplutkim, pachnącym bochen-
kiem wydaje się mieć obiecującą przyszłość. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie wymagań higienicznych i sanitarnych obowiązujących 
w handlu obwoźnym środkami spożywczymi oraz wykazu artykułów, 
które nie mogą być wprowadzane do obrotu w handlu obwoźnym.

§ 1
1. Handel obwoźny środkami spożywczymi może być prowadzony po 
uzyskaniu decyzji, o której mowa w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 
2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, zwanej dalej 
„ustawą”.
2. Środki transportu przeznaczone do handlu obwoźnego w czasie 
sprzedaży są wyposażone w tabliczkę informacyjną umieszczoną 
w miejscu dobrze widocznym dla kupujących, zawierającą napisane 
w sposób czytelny firmę lub nazwę, a w przypadku osób fizycznych 
– imię i nazwisko przedsiębiorcy prowadzącego handel obwoźny oraz 
jego siedzibę lub miejsce zamieszkania.

§ 2
1. Wymagania sanitarne środków transportu, w tym dotyczące zacho-
wania odpowiedniej temperatury, z których prowadzony jest handel 
obwoźny, określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy.

§ 4
1. W handlu obwoźnym są sprzedawane środki spożywcze opakowane 
w szczelne opakowania jednostkowe, z zastrzeżeniem § 5 i 6.
2. Sprzedaż w handlu obwoźnym środków spożywczych pochodzenia 
zwierzęcego oraz innych łatwo psujących się, w tym artykułów, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 1–9 załącznika do rozporządzenia, w opako-
waniach jednostkowych odbywa się wyłącznie ze środków transportu 
wyposażonych w urządzenia chłodnicze umożliwiające ich przecho-
wywanie w oddzielnych komorach chłodniczych dla każdego rodzaju 
środka spożywczego.
3. Temperatura w urządzeniach chłodniczych musi odpowiadać wyma-
ganiom określonym przez przedsiębiorcę produkującego dany środek 
spożywczy i jest na bieżąco sprawdzana i rejestrowana.

§ 8
Sprzedawca jest obowiązany myć i dezynfekować 
sprzęt wykorzystywany do sprzedaży, każdorazowo po 
zakończeniu pracy oraz w przypadku jego zanieczysz-
czenia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu 
żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych 
substancji dodatkowych i innych składników żywności.

§ 1
1. Żywność, substancje pomagające w przetwarzaniu, dozwolone sub-
stancje dodatkowe i inne składniki żywności, zwane dalej „artykułami” 
są przewożone specjalistycznymi środkami transportu, posiadającymi 
konstrukcję i wyposażenie odpowiednie do rodzaju przewożonych ar-
tykułów.
2. Artykuły mogą być przewożone również środkami transportu przy-
stosowanymi do przewozu żywności, jeżeli zostały wykonane zmiany 
konstrukcyjne oraz zainstalowano wyposażenie zapewniające ochronę 
przed zanieczyszczeniem i zachowanie odpowiedniej jakości zdrowot-
nej artykułów.

§ 2
1. Środki transportu muszą być utrzymywane w dobrym stanie tech-
nicznym, zabezpieczającym przed zanieczyszczeniem i umożliwiają-
cym zachowanie właściwej jakości zdrowotnej artykułów, posiadać 
powierzchnię ładunkową dostosowaną do rodzaju przewożonych arty-
kułów i konstrukcję umożliwiającą łatwe utrzymanie czystości i porząd-
ku, a także dezynfekcję – w przypadkach, gdy jest to niezbędne.
2. Specjalistyczne środki transportu, o których mowa w § 1, muszą być 
odpowiednio oznakowane poprzez umieszczenie w sposób trwały na 
zewnętrznej powierzchni środka transportu napisu wskazującego prze-
znaczenie tego środka transportu, z uwzględnieniem wymagań przepi-
sów o ruchu drogowym.

Sprzedawca jest obowiązany myć i dezynfekować 

AKTY PRAWNE – NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY  >>>

SPRZEDAŻ
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Passion for Pastry

BalanceLine®

Unifi ne Food & Bake Ingredients Polska Sp. z o.o.
ul. Przepiórcza 6

62-081 Przeźmierowo
telefon: +48 61 814 22 63

fax: +48 61 814 22 63
e-mail: info@unifi ne.pl

internet: www.unifi ne.pl

Trendy prozdrowotne w żywieniu obserwowane są już od 
wielu lat. Wszyscy chcemy jeść zdrowo i czuć się dobrze. 
Jednak jak pogodzić pragnienie zjedzenia czegoś słodkiego 
z niechęcią do pochłaniania zbyt dużej ilości cukru. 
Firma Unifi ne Food & Bake Ingredients oferuje 
doskonałe rozwiązanie tego dylematu: smaczne wypieki 
oparte na komponentach z serii BalanceLine®. Nie 
zawierają one cukru, a stworzone na ich bazie wyroby mają 
również (w zależności od receptury) zredukowaną ilość 
tłuszczu i obniżoną kaloryczność. 

Producentów i dystrybutorów zainteresowanych ofertą Balance 
Line serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem
e-mail: info@unifi ne.pl oraz pod numerem tel: 61 814 22 63 
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ADAM WYBIERAŁA

O koło 10 tys. temu doszło do znaczą-
cych zmian w egzystencji człowieka, 
który z koczownika przeobraził się  
w rolnika. Zaczął uprawiać ziemię 
i hodować zwierzęta. O tym okre-
sie mówi się „łagodna rewolucja”. 
Człowiek zakładał osady i groma-

dził żywność – tworzył cywilizację, która ewoluowała do 
czasów obecnych. Ewoluowała również technika wytwa-
rzania żywności, a podstawą diety był oczywiście chleb. 
Dzięki niemu człowiek stał się mniej zależny od niepew-
nych i nieregularnych wyników polowań. Droga do wy-
pieku chleba prowadziła od papki zbożowej sporządzanej 
z roztartych między kamieniami nasion przez podpłomyki 
formowane z papki zbożowej i pieczone na gorącym ka-
mieniu. Kształt współczesnego bochenka powstał rów-
nież na drodze ewolucji pradawnej techniki wypiekania,  
w której kamienie rozgrzane w ogniu zanurzano w papce 
zbożowej. Wypiekano ją przylepioną do gorącego kamie-
nia. Pierwszy chleb na zakwasie wypiekali Egipcjanie ok. 

Rewitalizacja polskiego

chleba
CZĘŚĆ IX
Święta chlebem pachnące

POLSKI CHLEB
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1 tys. lat p.n.e. Od nich tę sztukę przejęli Grecy i później 
Rzymianie.

Po upadku Cesarstwa Rzymskiego sztukę wypieku chleba 
w Europie rozpropagowali mnisi. Historycy okres ostatnich 10 
tys. w dziejach ludzkości nazywają „cywilizacją wojny”. W 
tym czasie można zauważyć niekończące się konflikty w róż-
nych formach i rzekomo z różnych powodów. Ja nazwałbym 
ten okres „cywilizacją chleba” – bo to żywność i miejsce do 
jej wytwarzania były głównymi powodami wojen.

PRZY DOMOWEJ piekarni
Moja sędziwa sąsiadka prowadzi mnie do bardzo ekscytują-

cego, choć zamkniętego pomieszczenia – do komory, nazywa-
nej piekarnią przydomową. Pokazuje piec opalany drewnem 
wewnątrz komory wypiekowej. Opowiada o zamierzchłych 
czasach i wspomina. Do dzisiaj ma przed oczyma obraz swo-
jej matki, czekającej na koniec pieczenia ciast na Boże Naro-
dzenie. Patrząc na ten piec, mówi o uczuciu szczęścia, które 
pamięta do dziś. Pamięta tamte – niestety – minione zapachy i 
tamtą atmosferę. Umawiamy się na termin latem. Spróbujemy 
w tym piecu upiec dawne podpłomyki, potem chleb i na ko-
niec placek drożdżowy.

ŚWIĄTECZNE pieczywo
Idą radosne święta. Zgodnie z dawną tradycją na świą-

tecznych stołach nie może zabraknąć świątecznego słodkiego 
chleba drożdżowego. Słodki chleb drożdżowy, nazywany wi-
gilijnym, przyjmował różne formy: bochnów, placków formo-
wych, chał, bułek i innych.

Przygotujmy więc ciasto na słodki chleb wigilijny. W trak-
cie wyrabiania, fermentacji i wypieku trzeba pamiętać, że wie-

le czynników wywiera wpływ na końcowe efekty pracy. Pora 
roku, pogoda, temperatura otoczenia, twardość wody, jakość 
drożdży i podatność mąki na fermentację to tylko te najważ-
niejsze.

Stare przysłowie głosi, że aby upiec dobre pieczy-
wo, poza wprawą potrzebne są jeszcze czas, cierpliwość 
i pozytywne nastawienie do dzieła. Pamiętajmy, że luźna 
konsystencja ciast wytwarzanych z mąki o wysokiej wo-
dochłonności, długie, chłodne ich prowadzenie oraz in-
tensywne mieszenie powoduje optymalne uwodnienie ich 
składników. To z kolei sprzyja utworzeniu optymalnego 
bukietu pieczywa i utrzymaniu jego świeżości. Natomiast 
bezpośrednie wytwarzanie nadmiernie sztywnych ciast, 
zbyt wysoka ich temperatura i krótkie leżakowanie w dzie-
ży (skracanie procesu ich dojrzewania), nadmierna dawka 
drożdży i zbyt wysoka temperatura fermentacji negatywnie 
wpływają na smak i procesy utrzymania świeżości.

Technologia wytwarzania ciasta jest bardzo złożona, i ogól-
nie rzecz biorąc, składa się z szeregu procesów jednostkowych, 
w czasie których ma miejsce wiele interakcji między wodą, 
skrobią, cukrowcami (polisacharydami), białkami, lipidami, 
enzymami rodzimymi mąki. W wyniku tych procesów tworzy 
się ciasto zdolne do zatrzymywania gazów fermentacyjnych 
i posiadające odpowiednie cechy decydujące o swobodnym, 
rozłożonym w czasie przyroście objętości chleba wigilijnego 
w trakcie pieczenia bez zaparowania.  

Kontakt z autorem: 
tel. 509 499 500, BioEnzym Technology s.c.

62-028 Koziegłowy k. Poznania; ul. Piaskowa 1

tel. 61 652 10 12, fax 61 651 47 57, www.bioenzym.pl 

Przygotowanie ciasta należy zacząć na 12 godzin przed 
jego zamieszeniem od sporządzenia mlecznej podmło-
dy. Wszystkie składniki podam w odniesieniu do 100 kg 
mąki.

PODMŁODA

Składniki:
•	 mąka pszenna typ 750  20 kg
•	 mleko 2 proc. tłuszczu, zimne  20 kg
•	 sól  0,2 kg
•	 drożdże  1 kg

Sposób przygotowania:
Po zamieszeniu ciasto należy odstawić na 12 godzin do 
chłodni, temp. 4–8°C.

CIASTO

Składniki:
•	 podmłoda  41,2 kg
•	 mąka  pszenna typ 500  80 kg
•	 cukier  16 kg
•	 sól  0,8 kg
•	 żółtka  300 szt

•	 margaryna  12,5 kg
•	 drożdże  4,0 kg
•	 aromat pomarańczowy  0,2 kg  

lub skórka pomarańczowa i rodzynki  po 10 kg
•	 woda do luźnej konsystencji.

Sposób przygotowania:
Przesiana mąka powinna mieć temperaturę pokojową, 
a woda ok. 30°C. Żółtka należy utrzeć z cukrem, marga-
rynę rozpuścić i schłodzić do temperatury wody. Droż-
dże rozpuść w niewielkiej ilości wody. Następnie dodać 
do podmłody mąkę, rozpuszczone drożdże, sól, utarte 
jaja z cukrem i aromat. Jeśli używa się rodzynek i skórki 
pomarańczowej, należy dodać je w trakcie pierwszego 
przebicia. Ciasto trzeba zacząć miesić na wolnych ob-
rotach, powoli dodając wodę w takiej ilości, by można 
było bez problemu dodać jeszcze rozpuszczoną mar-
garynę. Po czterech minutach w miarę sztywne ciasto 
należy zacząć miesić na szybkich obrotach. Po kolejnych 
czterech minutach mieszarkę należy przełączyć ponow-
nie na wolne obroty i powoli dodawać rozpuszczoną 
margarynę. Całość należy mieszać jeszcze przez dwie 
minuty na szybkich obrotach.
Ciasto o stosunkowo luźnej konsystencji i temperaturze 
ok. 28°C należy pozostawić w spokoju przez 40 min. 

Po tym czasie przebić na wolnych obrotach przez dwie 
minuty i ponownie pozostawić na 30 min, po czym de-
likatnie przebić. Po 10 min odważyć kęsy adekwatne do 
dużych blach typu „domowego” (pokrywające 1/3 po-
jemności) i po zaokrągleniu pozostawić do odprężenia 
na 20 min.
Każdy kęs należy wywałkować na prostokąt i układać w 
blachy wypiekowe posmarowane margaryną (blachy 
muszą mieć temp. otoczenia).
Kęsy należy pomalować rozbitym jajkiem z niewielką 
ilością wody. Czynność tę powtarzać co 15 min i ostatni 
raz tuż przed wypiekiem.
Ciasto garuje się w niezbyt nagrzanej garowni,  
w ok. 30°C. Wypieka w piecu wsadowym w temp. 
170–180°C przez około 50 min bez zaparowania.
W przypadku zbyt szybkiego zabarwiania się skórki 
ciasta należy przykryć każdą formę papierem wypie-
kowym lub folią aluminiową (piec obrotowy nie dość, 
że przesuszy ciasto, to jeszcze nie pozwoli na przykry-
cie go). Skuteczność wypieku sprawdzamy patykiem 
szaszłykowym.

Wbrew pozorom chleb wigilijny doskonale pasuje do 
smażonego karpia. A jeśli następnego dnia coś z placka 
pozostanie, można zjeść z masłem i mlekiem.

RECEPTURA – CHLEB WIGILIJNY
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MAGDALENA KOT
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ZBÓŻ I PIEKARSTWA
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO

Wszystkie środki spożywcze i sub-
stancje dodatkowe dozwolone, 
przeznaczone bezpośrednio dla 
konsumenta w opakowaniach 
jednostkowych, zbiorczych i bez 
opakowań objęte są obowiązko-
wym znakowaniem. 

Producentów żywności obowiązują wytyczne dotyczące 
znakowania, które można znaleźć m.in. w krajowych aktach 
prawnych – Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożyw-
czych (z późn. zmianami), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  
z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności war-
tością odżywczą (Dz.U. 2007 nr 137, poz. 966 i 967), a także  
w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej arty-
kułów rolno-spożywczych (Dz.U. 2001 nr 5, poz. 747, z późn. 
zmianami). Wiele uwagi problemom związanym ze znakowa-
niem poświęcono w ustawie o bezpieczeństwie żywności i ży-
wienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 171 poz.1225). 
Powyższe przepisy jasno mówią, że oznakowanie środka spo-
żywczego – w tym pieczywa, nie może:
•	 wprowadzać konsumenta w błąd w zakresie charak-

terystyki środka spożywczego, w szczególności co do 
rodzaju, właściwości, składu, ilości, źródła, miejsca po-
chodzenia, metod wytwarzania lub produkcji, a w przy-
padku środka spożywczego powszechnie spożywanego 
zawierać określenia „dietetyczny” oraz sugerować, że jest 
to środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego;

•	 przypisywać działania lub właściwości, których nie po-
siada, właściwości zapobiegania chorobom lub ich lecze-
nia albo odwoływać się do takich właściwości;

•	 sugerować, że środek spożywczy posiada szczególne 
właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze 
posiadają takie właściwości.

NAZWA produktu
Nazwa powinna precyzyjnie informować o rodzaju środka 

spożywczego, odpowiadać jego składowi i definicji ustalonej 
przepisami unijnymi, zawierać informacje o zastosowanych 
procesach technologicznych. Nie może być nazwą handlo-
wą, nazwą marki czy znakiem towarowym. W przypadku 

pieczywa i produktów ciastkarskich ułatwieniem w ustaleniu 
prawidłowej nazwy wyrobu mogą być – nieobligatoryjne co 
prawda – Polskie Normy, w których w czytelny sposób zostały 
zawarte definicje i podstawowa terminologia dotycząca oma-
wianych wyrobów.  Prawidłowa informacja o grupie i rodzaju 
pieczywa jest niezwykle istotna dla konsumenta, umożliwia 
bowiem zakup produktu zgodnie z upodobaniem czy zgodnie 
z wymaganiami stosowanej diety.

Przykład prawidłowego oznakowania nazwą:
•	 chleb żytni pytlowy – dla chleba wyprodukowanego  

z mąki żytniej typ 720, z ewentualnym dodatkiem mąki 
pszennej nie przekraczającym 10 proc.

Błędnie podana nazwa wyrobu:
•	 chleb niskosodowy – nazwa sugeruje zawartość sodu 

poniżej 0,12 g w 100 g produktu, tymczasem pieczywo 
zawiera go znacznie więcej.

WYKAZY składników
Wykaz składników poprzedzamy zwrotem „składniki” lub 

„skład”, wymieniając wszystkie składniki, które zostały użyte 
do produkcji danego środka spożywczego i mimo zmiany for-
my nadal w nim występują. Składniki powinny być podawane 
zawsze w malejącej kolejności. Dopuszcza się, aby składniki 
stanowiące mniej niż 2 proc. gotowego wyrobu umieszczać 
w wykazie składników w dowolnej kolejności. Jeżeli chodzi 
o wodę, również należy ją umieścić w wykazie składników. 
Wyjątek stanowią produkty, w których zawartość wody nie 
przekracza 5 proc. (np. wafle), wówczas można jej w składzie 
surowcowym nie podawać.

Jeżeli do produkcji zostaną zastosowane składniki podobne 
lub zastępowalne, w wykazie składników możemy umieścić 
zwrot: zawiera... i (lub)..., np. zawiera ekstrakt słodowy lub sy-
rop ziemniaczany. Powyższą zasadę możemy zastosować, gdy 
oznaczane składniki stanowią mniej niż 2 proc. gotowego środ-
ka spożywczego i nie mają wpływu na charakterystykę tegoż 
środka. Nie wolno w powyższy sposób znakować składników 
alergennych oraz substancji dodatkowych.

W przypadku, gdy do produkcji zostanie użyty składnik 
złożony, jego komponenty należy podać w wykazie składni-
ków. Można to zrobić dwojako: jeżeli w wykazie składników 
umieścimy nazwę składnika złożonego, wówczas bezpośred-
nio po niej w nawiasie należy wymienić wszystkie składni-
ki tego środka, w kolejności malejącej. Jeżeli nie podajemy 
nazwy środka złożonego, wówczas wszystkie jego składniki 
wymieniamy wraz z pozostałymi w kolejności malejącej. Nie 
musimy wymieniać składników środka złożonego w składzie 

Znakowanie pieczywa 
zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi
PODSTAWĘ INFORMACJI KONSUMENCKIEJ, KTÓRA JEST ELEMENTEM 
BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, A W PRAKTYCE MA UŁATWIĆ ZAKUP TOWARU 
ZGODNEGO Z OCZEKIWANIAMI, STANOWI PRAWIDŁOWE ZNAKOWANIE
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żywności, jeżeli stanowi on mniej niż 2 proc. gotowego pro-
duktu, natomiast jego skład jest zamieszczony w odpowied-
nich przepisach prawa żywnościowego; jest mieszanką ziół  
i stanowi mniej niż 2 proc. gotowego produktu lub jest takim 
produktem złożonym, dla którego wykaz składników nie jest 
wymagany zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa żyw-
nościowego.

ALERGENY na opakowaniu
Na opakowaniu musi znaleźć się także wykaz składników 

alergennych lub składników pochodzących ze składników 
alergennych, które są obecne w gotowym środku spożyw-
czym, nawet w zmienionej formie. Należą do nich m.in.:
•	 zboża zawierające gluten, np. pszenica, żyto, jęczmień, 

orkisz,
•	 skorupiaki, jaja, ryby, nasiona soi, mleko, migdały, różne-

go rodzaju orzechy,
•	 seler, gorczyca, nasiona sezamu,
•	 SO2 i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg na kg lub  

10 mg na l w przeliczeniu na SO2,
•	 mleko łącznie z laktozą,
•	 mięczaki.

Znakując żywność zawierającą składniki alergenne, w wy-
kazie składników podajemy nazwę składnika alergennego (np. 
soja), nazwę każdego składnika pochodzącego ze składnika 
alergennego (np. mąka sojowa), nazwę każdej substancji do-
datkowej pochodzącej ze składnika alergennego z podaniem 
nazwy tego składnika (np. lizozym pochodzący z jaj), nazwę 
substancji będącej nośnikiem dozwolonej substancji dodat-
kowej, jeśli nośnik ten jest alergenem (np. mleko w proszku, 
skrobia pszenna). Jeśli składnik alergenny jest składnikiem 
przypraw stanowiących mniej niż 2 proc. gotowego wyrobu, 
wówczas wystarczy w jego oznakowaniu podać: „zawiera... (se-
ler, gorczycę)”.

Gdy oznaczany produkt spożywczy zawiera w składzie 
skrobie modyfikowane (np. utleniona, acetylowana), w wyka-
zie składników można napisać: skrobie modyfikowane. Gdy 
skrobia pochodzi ze składnika alergennego, należy się do nie-
go odnieść, np.: skrobia modyfikowana pszenna.

Nie muszą być znakowane z wyraźnym odniesieniem do 
składnika alergennego: syrop glukozowy pochodzący z jęcz-
mienia i laktitol – substancja słodząca. Pozostałe substancje  
i składniki nie muszą być znakowane z odniesieniem do na-
zwy składnika alergennego tylko wtedy, gdy istnieje dla nich 
dokument potwierdzający bezpieczny poziom ich alergenno-
ści. Wśród takich substancji (wymienionych w zał. 2 rozpo-
rządzenia o znakowaniu) znajdziemy m.in.: syrop glukozowy 
na bazie pszenicy, maltodekstryny na bazie pszenicy, olej so-
jowy i tłuszcz sojowy. W przypadku, gdy takiego dokumentu 
brak, należy je znakować z wyraźnym odniesieniem do skład-
nika alergennego, (np. lecytyna sojowa – emulgator, zamiast 
lecytyna – emulgator).

DODATKOWE substancje
Substancje dodatkowe objęte są obowiązkowym znakowa-

niem. Substancjami dodatkowymi są takie, które nie są zwy-
czajowo spożywane jako żywność, nie są jej typowymi skład-
nikami i których celowe użycie technologiczne w procesie 
produkcyjnym może spowodować, że substancje te mogą stać 

się składnikami żywności. Substancje dodatkowe nie mogą 
stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka. Mogą być 
stosowane tylko wtedy, gdy technologia produkcji uzasadnia 
ich użycie, dawki nie przekraczają ustalonych poziomów lub są 
zgodne z dobrą praktyką produkcyjną, a ich użycie nie wprowa-
dza konsumenta w błąd.

Substancje dodatkowe zaznacza się na opakowaniu, poda-
jąc ich nazwę lub numer w nomenklaturze E oraz zasadniczą 
funkcję technologiczną, jaką pełni dana substancja w pieczy-
wie. Wszystkie te dane są określone przepisami w sprawie 
dozwolonych substancji dodatkowych. W przypadku zastoso-
wania do produkcji preparatu składającego się z wielu sub-
stancji dodatkowych dozwolonych należy wszystkie wymie-
nić w składzie surowcowym. Jeżeli produkt spożywczy został 
wytworzony z udziałem środka spożywczego złożonego, sub-
stancji dodatkowych w nim zawartych można nie wymieniać 
pod warunkiem, że nie są one alergenami i nie pełnią w tym 
produkcie funkcji technologicznej.

W piekarstwie można stosować ponad 30 ogólnie dozwo-
lonych substancji dodatkowych. Stosuje się je zgodnie z za-
sadą quantum satis, czyli w dawce najniższej niezbędnej do 
osiągnięcia zamierzonego efektu technologicznego, zgodnie  
z dobrą praktyką produkcyjną.

Do takich substancji należą: kwas mlekowy i jego pochod-
ne, kwas octowy i jego pochodne, różne formy kwasu askor-
binowego, lecytyny, mączka chleba świętojańskiego, guma 
guar, pektyny, karboksymetyloceluloza, mono- i diglicerydy 
kwasów tłuszczowych, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczo-
wych estryfikowane kwasem octowym, mlekowym, cytryno-
wym, winowym lub diacetylowinowym, L-cysteina.

Wśród substancji dodatkowych dozwolonych przeznaczo-
nych do stosowania w piekarstwie, dla których została okre-
ślona dopuszczalna dawka znajdziemy:
•	 emulgatory: stearyoilomleczan wapnia i sodu, w dawce  

3 g na 1 kg chleba oraz 5 g na 1 kg pieczywa cukiernicze-
go i wyrobów ciastkarskich;

•	 substancje konserwujące: kwas sorbowy i jego sole oraz 
kwas propionowy i jego sole, dawki są uzależnione od 
rodzaju wyrobu.

Nie uznaje się za składniki dozwolonych substancji dodat-
kowych, których obecność w pieczywie wynika z tego, że były 
zawarte w składnikach pieczywa, pod warunkiem że nie pełnią 
one w gotowym pieczywie funkcji technologicznej. Przykła-

PIECZYWO NIEOPAKOWANE
W punktach sprzedaży pieczywa nieopakowanego powinny być poda-
ne następujące informacje: 
•	 nazwa	pieczywa,	
•	 dane	identyfikujące	producenta,	ew.	jednostki	wprowadzającej	pie-

czywo do obrotu,
•	 masa	jednostkowa,	
•	 adnotacja	o	ewentualnym	użyciu	ciasta	głęboko	mrożonego,	
•	 wykaz	 składników	 oraz	 data	 minimalnej	 trwałości	 w	 przypadku	

pieczywa, do produkcji którego użyto dozwolonych substancji do-
datkowych przedłużających świeżość. 
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dem takiej substancji może być kwas askorbinowy dodawany 
w młynie do mąki – w mące pełni funkcję przeciwutleniacza, 
stabilizując jej właściwości wypiekowe, natomiast w gotowym 
pieczywie nie odgrywa istotnej roli.

TERMIN PRZYDATNOŚCI do spożycia
Termin przydatności do spożycia wyrażony jest jako „nale-

ży spożyć do: dzień, miesiąc, rok”. W ten sposób znakowane 
są produkty nietrwałe mikrobiologicznie, łatwo psujące się. 
Oznacza termin, po upływie którego środek spożywczy nie 
może być przeznaczony do obrotu i do spożycia.

Pozostałe artykuły znakuje się datą minimalnej trwałości, 
czyli datą, do której prawidłowo przechowywany lub trans-
portowany środek spożywczy zachowuje pełne właściwości 
fi zyczne, chemiczne, mikrobiologiczne, organoleptyczne, po 
jej upływie nie może znajdować się w obrocie handlowym. 
Data ta powinna być poprzedzona określeniem:
•	 „najlepiej spożyć przed: dzień, miesiąc, rok” w odniesie-

niu do produktów o trwałości nieprzekraczającej trzech 
miesięcy, lub

•	 „najlepiej spożyć przed końcem: miesiąc, rok” dla pro-
duktów o trwałości 3–18 miesięcy lub

•	 „najlepiej spożyć przed końcem: rok” dla produktów 
o trwałości przekraczającej 18 miesięcy.

Pieczywo oraz produkty piekarskie przeznaczone do kon-
sumpcji w ciągu 24 godzin nie muszą być oznakowane datą 
minimalnej trwałości czy terminem przydatności do spożycia. 

WAGA i zawartość
Zawartość netto lub liczbę sztuk w oznakowaniu pieczywa 

opakowanego podaje się w jednostkach masy – kilogramach 
lub gramach. Masę można poprzedzić wyrażeniem „zawar-
tość netto” lub „masa netto”.  Jeżeli opakowanie zawiera dwie 
bądź więcej pakowanych pojedynczo porcji, w opakowaniach 
zawierających taką samą ich liczbę podaje się masę netto por-
cji oraz ich całkowitą liczbę, np.: masa netto 500 g, 4 x 125 g.

Jeżeli pieczywo spełnia wymagania w zakresie dozwolo-
nych odchyleń od deklarowanej masy, może być dodatkowo 
znakowane symbolem „e” umieszczonym obok deklarowanej 
masy. Świadczy to, że w czasie paczkowania stosowany jest 
wewnętrzny system kontroli masy towaru paczkowanego.

Ważne jest, aby nazwę pieczywa, datę minimalnej trwało-
ści i zawartość netto oraz warunki przechowywania umiesz-
czać na opakowaniu w tym samym polu widzenia.

POZOSTAŁE informacje
Na opakowaniu powinna znaleźć się także informacja 

o sposobie przygotowania lub stosowania, jeżeli jej brak może 
wprowadzić konsumenta w błąd i spowodować niewłaściwe 
postępowanie z danym środkiem spożywczym.

Nie może zabraknąć danych identyfi kujących producenta 
(dane osobowe, nazwa fi rmy, adres) lub danych jednostki od-
powiedzialnej za wprowadzenie pieczywa do obrotu.

Pieczywo powinno być również oznakowane informacją doty-
czącą warunków przechowywania. Obligatoryjnie, gdy produkt 
oznaczony jest terminem przydatności do spożycia oraz w przy-
padkach, gdy wpływają one na jakość artykułów spożywczych, 
np. wyroby ciastkarskie przekładane kremem lub serniki, które 
powinny być przechowywane w warunkach chłodniczych.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA – wybór czy konieczność?
Warto pamiętać, że producent nie ma obowiązku znakowa-

nia wszystkich produktów wartością odżywczą. Obowiązek ten 
istnieje wyłącznie w odniesieniu do środków spożywczych spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego, a w odniesieniu do środ-
ków powszechnie spożywanych, jeżeli deklarowane jest tzw. 
oświadczenie żywieniowe. Pod tym pojęciem należy rozumieć 
każdą informację, w tym także reklamową, która stwierdza, su-
geruje lub daje do zrozumienia, że dany produkt ma szczególne 
właściwości odżywcze, np. jest mało kaloryczny, ma obniżony 
poziom cholesterolu, obniżoną zawartość tłuszczu lub cukru 
itp. Na etykietach środków spożywczych nie wolno umieszczać 
informacji przypisujących produktom właściwości leczniczych 
czy też zapobiegających powstawaniu schorzeń. 

ZNAKOWANIE – wcale nie takie proste!
Okazuje się, że prawidłowe znakowanie pieczywa stanowi 

problem dla producentów. Błędne znakowanie jest najczęst-
szym powodem zastrzeżeń w trakcie kontroli przeprowadza-
nych przez kontrolerów Inspekcji Jakości Handlowej Artyku-
łów Rolno-Spożywczych. Do najczęściej kwestionowanych 
nieprawidłowości w znakowaniu pieczywa należą: nieprawi-
dłowa nazwa pieczywa, brak pełnych danych umożliwiających 
identyfi kację producenta, niepełny wykaz surowców, wymie-
nienie składników w kolejności dowolnej zamiast malejącej, 
brak informacji o składnikach alergennych, brak oznakowania 
partii produkcyjnej, umieszczenie określenia „waga netto”, 
zamiast „masa netto”.

Nie są to jednak błędy w istotny sposób wprowadzające kon-
sumentów w błąd. Jeżeli producent świadomie znakuje produkt 
w sposób mający na celu ukrycie jego faktycznego składu lub 
innych jego właściwości, takie postępowanie może zostać za-
kwalifi kowane jako zafałszowanie. Do najczęściej występujących 
zafałszowań pieczywa należą: nieujawnianie w składzie surowco-
wym dodatku polepszacza, zastosowanie karmelu do produkcji 
chleba innego niż słodowy, zaniżanie masy w stosunku do dekla-
rowanej. Na producentów wprowadzających zafałszowane pro-
dukty spożywcze do obrotu nakładane są kary pieniężne, ponadto 
dane takiego producenta podawane są do publicznej wiadomości  
poprzez zamieszczenie ich na stronie IJHARS. 

OZNAKOWANIA DODATKOWE WYMAGANE 
DLA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW PIECZYWA:
•	 „pakowany	w	atmosferze	ochronnej”	–	gdy	przy	pakowaniu	pieczy-

wa użyto gazu obojętnego, powodującego przedłużenie jego okresu 
trwałości,

•	 „produkt	mrożony”,
•	 „zawiera	 cukier/cukry	 i	 substancję/e	 słodzącą/e”	–	 gdy	 pieczywo	

zawiera jednocześnie cukier (cukry) oraz jedną lub więcej substancji 
słodzących,

•	 „zawiera	lukrecję”	–	gdy	pieczywo	cukiernicze	zawiera	kwas	glicyry-
zynowy lub jego sole. Dodatek lukrecji jest nie mniejszy niż 100 mg/
kg (gdy lukrecja jest wymieniona w wykazie składników lub nazwie 
produktu – informacji tej nie trzeba zamieszczać),

•	 „zawiera	lukrecję,	nie	może	być	spożywany	przez	osoby	cierpiące	na	
nadciśnienie” – gdy zawiera lukrecję w ilości co najmniej 4 g/kg.

POLSKI CHLEB
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47BÖCKER Karto� elpaste
PIERWSZY KWAS ZIEMNIACZANY

Ernst Böcker GmbH & Co. KG
Ringstraße 55-57
32427 Minden/Niemcy
tel. +49 571 83799-0
fax +49 571 83799-20
www.sauerteig.de

Malmon
Mroczków Gościnny 52 C
26-300 Opoczno
tel. 044 754 24 56
info@malmon.eu
www.malmon.eu

Kontakt z biurem obsługi: tel. 44 754 24 56

BÖCKER Karto� elpaste jest kwasem powstałym w wyniku fermentacji delikatnych płatków ziem-
niaczanych. Dodatkowo do kwasu wprowadzone są kawałki ziemniaków. Łagodny aromat kwasu 
łączy się z łagodną i aromatyczną nutą kawałków ziemniaków.
W gotowym wypieku kawałki ziemniaków są dobrze widoczne, przyjemne do gryzienia i nadają mu 
rustykalny, wiejski charakter.
Z BÖCKER Karto� elpaste można osiągnąć w wypiekach ziemniaczanych jeszcze lepszy, bardziej 
wyrazisty smak. Ogromną zaletą produktu jest bezpośrednie dozowanie, bez udziału innego kwasu.
Pasta przygotowywana jest z kwasu ziemniaczanego (kawałki ziemniaków i płatków ziemniacza-
nych, zmielone produkty pszenne, słód jęczmienny, kultury bakterii), soli, octu winnego oraz przy-
praw. Warto zwrócic uwagę, że nie zastosowano do jej produkcji żadnych sztucznych konserwantów 
– BÖCKER Karto� elpaste została w naturalny sposób zakonserwowana wyłącznie solą i octem.
Pastę dozuje się w ilości 25 proc. na mąkę. Przy takim dozowaniu nie ma potrzeby stosowania soli 
w recepturze, dzięki czemu gotowy wyrób zawiera 1,8-2 proc. soli.

BÖCKER Karto� elpaste jest kwasem powstałym w wyniku fermentacji delikatnych płatków ziem-

ZALETY 
BÖCKER Karto� elpaste:
• dwa w jednym: kwas 

ziemniaczany plus 
kawałki ziemniaków

• nie wymaga 
stosowania innego 
kwasu

• wyraźna poprawa 
aromatu w wypiekach 
ziemniaczanych

• kawałki ziemniaków 
dobrze widoczne 
w gotowym wyrobie 
i przyjemne 
dla podniebienia

• przedłużona świeżość 
wyrobów poprzez kwas

WAŻNE!
Stabilny kwas 
ziemniaczany
• stałe dozowanie 

25 proc. na mąkę
• dozowanie 

bezpośrednie, bez 
dodatkowego kwasu

• soczysty, świeży 
miękisz kromki

• kawałki ziemniaków 
przyjemne 
dla podniebienia
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JÓZEF SADKIEWICZ
ADAM MELKOWSKI

Udział pieczywa żytniego oraz mieszane-
go z przewagą mąki żytniej, tak zaleca-
nego przez lekarzy i dietetyków, stanowi 
niestety niewielką część w ogólnej ma-
sie wyrobów piekarskich spożywanych 
przez polskich konsumentów. Jest kilka 
przyczyn takiego stanu rzeczy. Chleb 

żytni kojarzy się przeważnie z pieczywem ciemnym, spoży-
wanym w ciężkich czasach (np. w okresie okupacji) lub przez 
ludzi ubogich. Zmieniły się też preferencje organoleptyczne 
nabywców, którzy poszukują pieczywa aromatycznego, o ła-
godnym smaku i delikatnym, jasnym miękiszu.

WYMAGAJĄCE metody ukwaszania
Pieczywo żytnie, szczególnie z różnych rodzajów ciemnej 

mąki, oferowane obecnie na polskim rynku, nie zawsze speł-
nia te wymagania. Jest mało pulchne, ma drażniący, kwaśny 
smak, który pogłębia się w miarę przechowywania, i szybko 
czerstwieje. Powodem tych mankamentów jest głównie brak 

wykwalifikowanej kadry, mającej umiejętności prawidło-
wego prowadzenia procesu ukwaszania ciasta żytniego oraz 
skracanie procesu ukwaszania na rzecz metody jednofazowej 
z zastosowaniem tzw. gotowych zakwasów w postaci suchej, 
płynnej lub pasty.

W tradycyjnych, naturalnych metodach ukwaszanie ciasta 
żytniego odbywa się w kilku etapach zwanych fazami fermen-
tacyjnymi. W każdej fazie rozwijają się odpowiednie gatunki 
i liczba drobnoustrojów. Wymagają one uzupełniania co jakiś 
czas o mąkę i wodę. Fazowe odnawianie fermentacji chroni 
ją przed wyrodzeniem, polegającym na zamieraniu pożąda-
nych bakterii, a na ich miejsce rozwoju drobnoustrojów po-
garszających smak, zapach i spulchnienie ciasta. Jak widać, do 
prawidłowego prowadzenia fermentacji potrzeba fachowców 
z doświadczeniem, którzy potrafią dopilnować odpowiednich 
parametrów procesu, jakimi są czas i temperatura, oraz potra-
fią organoleptycznie i za pomocą pomiaru kwasowości ocenić 
jakość poszczególnych faz, co w efekcie końcowym przekłada 
się na jakość pieczywa.

Zbyt niska temperatura fermentacji powoduje wytworzenie 
nadmiernej ilości kwasu octowego, który sprawia, że chleb 
jest niesmaczny i drażni żołądek szczególnie osób cierpiących 

Dla małych 
piekarni

MINIWYTWARZACZE KWASU MOGĄ BYĆ STOSOWANE W ZAKŁADACH 
GASTRONOMICZNYCH, SZKOLNYCH PRACOWNIACH, A PRZEDE WSZYSTKIM 
W MAŁYCH PIEKARNIACH. POZWALAJĄ NA OTRZYMANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI KWASU 
DO PRODUKCJI SMACZNEGO PIECZYWA O WYSOKICH WALORACH ODŻYWCZYCH
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na dolegliwości gastryczne. Z kolei zbyt wysoka temperatura 
przyśpiesza starzenie się kwasu. Podobnie jest w przypadku 
niezachowania czasu fermentacji. Zarówno niedokwaszenie 
będące wynikiem skrócenia czasu, jak i przekwaszenie wy-
nikające z przedłużenia fermentacji, negatywnie wpływają na 
smak wyrobu końcowego, czyli pieczywa.

DOBRY WYTWARZACZ KWASU 
to wysoka jakość pieczywa

W nowoczesnej fi rmie piekarskiej dbającej o stabilną i wy-
soką jakość wyrobów pożądane jest zastosowanie specjalnych 
wytwarzaczy kwasu, w których fermentacja przebiega w sta-
łej temperaturze i stałym czasie z zastosowaniem tzw. kultur 
starterowych – wyizolowanych ze specjalnej hodowli bakterii 
kwasu mlekowego. Istnieją kultury starterowe, które zawiera-
ją tylko jeden określony gatunek bakterii kwasu mlekowego, 
inne natomiast zawierają wiele gatunków, a w prawie wszyst-
kich występują jeszcze dodatkowo drożdżaki.

W dużych zakładach piekarskich mają zastosowanie wy-
twarzacze kwasu o pojemności zbiornika osiągającej kilkaset 
litrów. Są to urządzenia, które w małych zakładach piekar-
skich oraz w zakładach gastronomicznych nie są stosowane 
ze względu na wysoki koszt, duże gabaryty oraz nadmierną 
wydajność.

SPECJALNIE dla małych piekarni
Bydgoscy naukowcy, wychodząc naprzeciw potrzebom 

małych piekarni oraz zakładów gastronomicznych, opraco-
wali typoszereg miniwytwarzaczy kwasu o pojemności od 5 
do 30 l. Są one wykonane z blachy stalowej kwasoodpornej 
z podwójnymi izolowanymi ściankami oraz szczelną pokrywą. 
Charakterystyczną cechą miniwytwarzaczy jest podgrzewane 
elektrycznie dno zapewniające stałą temperaturę zachodzących 
w urządzeniu procesów fermentacji oraz mieszadło wyrów-
nujące konsystencję i temperaturę w całej objętości zbiornika. 
Ponadto posiadają zamontowany w pokrywie odpowietrznik do 
usuwania CO2, który jednocześnie nie pozwala na dopływ po-
wietrza w trakcie fermentacji mlekowej i ogranicza w ten spo-
sób do minimum wytwarzanie niepożądanego kwasu octowego.

Dla ułatwienia dozowania gotowego kwasu według bieżą-
cych potrzeb oraz opróżniania miniwytwarzacza z całej jego 
zawartości w pobliżu dna zamontowano zawór spustowy. 
W trakcie pracy urządzenia za pomocą programatora włącza-
ne jest okresowo mieszadło. Wytwarzanie kwasu przebiega 
w dwóch 24-godzinnych fazach, z których pierwsza to roz-
czyn, a druga to gotowy kwas. W załączonej instrukcji obsługi 
znajdują się receptury dostosowane do każdej wielkości urzą-

Fazowe odnawianie fermentacji 
chroni ją przed wyrodzeniem, 

polegającym na zamieraniu 
pożądanych bakterii, a na ich 

miejsce rozwoju drobnoustrojów 
pogarszających smak, zapach 

i spulchnienie ciasta

dzenia. W efekcie otrzymuje się kwas żytni o przyjemnym 
smaku i zapachu, zawierający prawie wyłącznie kwas mleko-
wy z niewielką domieszką drożdżaków i tzw. lotnych kwasów 
organicznych, głównie kwasu octowego w ilości, która nie 
wpływa negatywnie na smak pieczywa.

WYDAJNOŚĆ dopasowana do wielkości produkcji
Kwas z miniwytwarzacza, dzięki swej stałej i wysokiej ja-

kości, pozwala na produkcję smacznego pieczywa żytniego 
zarówno jasnego, jak i z mąki razowej. Umożliwi to małym 
piekarniom skuteczne konkurowanie z dużymi zakładami pie-
karskimi oraz supermarketami, na terenie których produkuje 
się pieczywo. Stosowanie miniwytwarzacza pozwoli też na 
wzbogacenie oferty asortymentowej o pieczywo żytnie razo-
we na kwasie, które dzięki swym walorom organoleptycznym 
będzie chętnie kupowane przez konsumentów.

Miniwytwarzacz kwasu żytniego może być stosowany tak-
że w zakładach gastronomicznych do przygotowania żurku, 
który swymi walorami smakowymi zadowoli najbardziej wy-
magającego konsumenta. Ponadto w restauracjach hotelowych 
zastosowanie tego urządzenia umożliwi codzienną produkcję 
własnego świeżego i smakowitego pieczywa.

Te oryginalne urządzenia o niewielkiej wydajności i stosun-
kowo niskiej cenie mogą być przydatne w średnich, a nawet 
wyższych szkołach piekarskich i gastronomicznych. Wyposa-
żenie w miniwytwarzacze kwasu pracowni technologicznych 
umożliwi zapoznanie przyszłych adeptów sztuki piekarskiej 
i gastronomicznej z nowoczesną technologią zapewniającą 
stałą i wysoką jakość efektów ich pracy zawodowej. 

Miniwytwarzacz kwasu piekarskiego o pojemności 5 l z uwagi na 
niewielką wydajność i stosunkowo niską cenę może być przydatny nie 

tylko w małych piekarniach, ale też w średnich i wyższych szkołach 
piekarskich i gastronomicznych

POLSKI CHLEB
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Francuskie przedsiębiorstwa zajmujące się w Au-
strii sprzedażą chleba i innych wypieków wniosły 
do miejscowego sądu skargi na decyzje wiedeń-
skich władz (odpowiednik polskiego sanepidu). 

Władze te wydały zalecenia, by pojemniki przeznaczone  do 
samoobsługowej sprzedaży pieczywa dostosować do wymo-
gów prawa unijnego w taki sposób, aby znajdujące się w nich 
produkty mogły być z nich wyjmowane jedynie za pomocą 
środków technicznych, takich jak np. szczypce lub pochyl-
nie oraz aby ponowne włożenie wyjętego produktu było 
niemożliwe. Nakaz powyższy został wydany w następstwie 
urzędowych kontroli. Kontrolerzy uznali, że we sklepach 
prowadzonych w Wiedniu przez francuskie firmy pojemniki 
samoobsługowe stwarzają ryzyko wyjmowania lub dotyka-
nia towaru przez klientów gołymi rękami oraz kasłania lub 
kichania na towar. Kontrolerzy zwrócili też uwagę, że sto-
sowane środki do wyciągania pieczywa pozwalają klientowi 
na zwrot towaru do pojemnika. Doszli więc do wniosku, że 
poprzez kichanie na środki spożywcze mogą przedostać się 
wirusy i bakterie, a w związku z tym dotykanie środków 
spożywczych gołymi rękami może przyczyniać się do prze-
noszenia zarazków.

Wnoszące skargę firmy argumentowały przed sądem krajo-
wym, że omawiane pojemniki zostały przywiezione z Niemiec, 
gdzie są stosowane powszechnie w setkach, a nawet tysiącach 
sklepów spożywczych. Dotychczas władze niemieckie ani razu 
nie stwierdziły niezgodności owych pojemników z odpowied-
nim rozporządzeniem. Skarżący podkreślali ponadto, że klien-
tom zwraca się również wyraźnie uwagę, aby nie odkładali pie-
czywa z powrotem do pojemników. 

Austriacki sąd w związku ze sporym skomplikowaniem 
sprawy zwrócił się  do  Trybunału Sprawiedliwości z kilkoma 
pytaniami prejudycjalnymi pozwalającymi na wykładnię prawa 
unijnego – w tym przypadku  rozporządzenia (WE) nr 852/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków 
spożywczych. W istocie chodziło o przepis, który stanowi, że na 
wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żyw-
ność musi być chroniona przed zanieczyszczeniami, które mogą 
uczynić ją niezdatną do spożycia, szkodliwą dla zdrowia lub za-
nieczyszczoną w taki sposób, że nie da się rozsądnie oczekiwać, 
iż w tym stanie mogłaby zostać skonsumowana. 

Trybunał Sprawiedliwości doszedł do wniosku, że tym ra-
zem w Wiedniu właściwe władze  nie stwierdziły wystąpienia 
rzeczywistego zanieczyszczenia, a tylko potencjalne zagroże-
nie. Dlatego nie można dojść do wniosku, że doszło do naru-

szenia przepisów UE wyznaczających europejskie standardy 
higieny żywności. Tym samym należy założyć, że pieczywo w 
sklepach skarżących jest zadowalająco chronione przed zanie-
czyszczeniem. Oznacza to, że zagrożenia, którym da się zapo-
biec, zostały przez przedsiębiorców ograniczone do zadowala-
jącego poziomu.

Orzeczenie to jest wiążące także dla sądów w Polsce oraz in-
nych krajach Unii Europejskiej, jeżeli spotkają się z podobnym 
problemem. 

Prawo unijne w piekarni
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI O SKRZYNKACH NA PIECZYWO

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI W LUKSEMBURGU DOKONAŁ WYKŁADNI PRAWA 
WSPÓLNOTOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE HIGIENY ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH. 
ORZECZENIE TO JEST WIĄŻĄCE TAKŻE DLA SĄDÓW W POLSCE, JEŻELI SPOTKAJĄ SIĘ Z 
PODOBNYM PROBLEMEM. WARTO WIĘC PRZEANALIZOWAĆ TEN PRZYPADEK

Nawet jeżeli kupujący 
mogą dotknąć pieczywa 
gołymi rękami albo kichnąć 
nad skrzynką pełną chleba, 
to nie znaczy, że żywność ta 
automatycznie jest niezdatna 
do spożycia
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CLEAN 
LABEL

DAGMARA BEDNAREK

Polacy uwielbiają zakupy i spę-
dzają na nich coraz więcej 
czasu. Wzmożony kon-
sumpcjonizm jest zjawi-
skiem niezaprzeczalnym, 
jednak obok negatywnych 
skojarzeń w tej kwestii war-

to zauważyć i pozytywne zachowania, takie jak 
chociażby rozwój świadomości konsumentów  
w kwestii wybieranych przez nich produktów. Dziś pol-
scy konsumenci coraz częściej analizują etykiety. Artykuły, na 
których widnieją „tablice Mendelejewa”, eliminują ze swojej 
listy zakupów. Chcą mieć pewność, że choć odrobinę wpływają 
na to, jak zdrowe jedzenie ląduje na ich stołach.

PRZYJAZNE dla konsumenta i środowiska
W praktyce „clean label” jest rezygnacją z powszech-

nie stosowanych emulgatorów i zastąpieniem ich enzymami 
dezaktywującymi się w naturalny sposób podczas wypieku. 
Enzymy są bezpieczne i przyjazne środowisku, a po dezak-
tywacji w trakcie pieczenia nie pozostawiają żadnych śladów 
w gotowym pieczywie. Przemysł piekarniczy stosuje enzymy 
w celu wytworzenia odpowiedniej ilości cukrów ze skrobi. 
To z kolei przyśpiesza fermentację ciasta, zwiększa objętość  
i świeżość pieczywa oraz powoduje lepsze zabarwienie skór-
ki. Przewagę nowoczesnym polepszaczom daje też fakt, że po 
ich zastosowaniu nie wytwarza się charakterystyczny kwaso-
wy zapach produktów, kojarzony z polepszaczami na bazie 
emulgatorów. – Wprowadzając produkty z czystą etykietą, 
tzn. bez dodatków „E” w składzie produktu,  oparliśmy kieru-
nek rozwoju produktów na światowym trendzie „clean label”.  
Za granicą funkcjonuje on już bardzo powszechnie, w Polsce 
to nadal niszowy temat – mówi Michał Rusek – specjalista  
ds. marketingu i reklamy w firmie Credin Polska.

MNIEJ znaczy więcej
W czasach, kiedy popyt na czyste produkty, również eko-

logiczne, jest tak duży, próba uproszczenia listy składników 
staje się nie tylko modą, ale i koniecznością. – Dla mnie im 
mniej, tym więcej – mówi, patrząc na etykietę chleba pszen-
nego, Jacek Kosmacki – klient jednego ze stołecznych marke-
tów. I dodaje: – Choć nie jestem ortodoksyjnie ekologiczny, 

Clean label, 
czyli pieczywo bez chemii
JEDNYM Z DZIAŁAŃ PRODUCENTÓW, WYCHODZĄCYM NAPRZECIW 
OCZEKIWANIOM KONSUMENTÓW, KTÓRZY CORAZ CZĘŚCIEJ WYBIERAJĄ 
PROZDROWOTNE PRODUKTY, JEST TREND „CLEAN LABEL”, CZYLI „CZYSTA ETYKIETA”

to coraz częściej zwracam uwagę na to, ile 
chemii serwują nam producenci. Jeśli nie 

potrafię wypowiedzieć nazwy większo-
ści składników takiego produktu, 
unikam go jak ognia – dodaje.

– Skuteczność polepszaczy nowej 
generacji jest co najmniej taka sama, je-

śli nie lepsza, jak polepszaczy starego typu. 
A po wypieczeniu nie pozostają w pieczywie 

żadne nieprzyjazne organizmowi składniki. 
Pozwala to nam, producentom, otworzyć się rów-

nież na klienta, który prowadzi prozdrowotny tryb 
życia – dodaje Michał Rusek z Credin Polska.
W swojej ofercie produkt sygnowany jako „clean label” 

ma też firma Cargill – międzynarodowy dostawca produktów  
i usług dla przemysłu rolno-spożywczego. Wprowadzana 
przez tę firmę na polski rynek skrobia Starrier jest pozyskiwa-
na z kukurydzy niemodyfikowanej genetycznie, dzięki czemu 
można ją deklarować na opakowaniu jako po prostu „skrobię” 
czy „mąkę kukurydzianą” i tym samym klasyfikować właśnie 
w kategoriach „clean label”.

BEZ przepisów
To, czy produkty piekarnicze utożsamiane są z „czystą ety-

kietą” uzależnione jest jedynie od producentów wyrobów pie-
karniczych oraz ich producenckich zachowań. Jest bowiem tak, 
że określenie „clean label” nie jest ściśle zdefiniowane prawnie, 
nie wiąże się z nim żaden oficjalny symbol ani certyfikat. Dla-
tego też to nic innego jak deklaracja danego producenta, że jego 
wyroby są wytwarzane w sposób zgodny z trendem „czystej 
etykiety”, a to, czy jest tak w rzeczywistości, pozostaje jedy-
nie kwestią uczciwości względem klientów. I choć zdarzają się 
przykłady nadużyć tego określenia do celów marketingowych, 
to jednak takie deklaracje bez pokrycia szybko były weryfiko-
wane przez świadomych, dociekliwych klientów, a nierzadko 
także przez czułą na nieuczciwość konkurencję.

Wszelkie wysiłki, by zmniejszyć lub wyeliminować w pro-
cesie produkcyjnym jakiekolwiek modyfikacje składników są 
dla producentów branży piekarniczej nie lada wyzwaniem. Po-
dążanie za klientem i jego potrzebami wymaga śledzenia no-
wych trendów, a te idą zdecydowanie w stronę zdrowego stylu 
życia. Jeśli do obserwacji i deklaracji dodamy jeszcze konkretne 
proekologiczne działania, z pewnością przełoży się to na zysk 
i prestiż dla nas jako piekarniczych producentów. 

TRENDY
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TOMASZ BOROWY
MARIUSZ S. KUBIAK

W ostatnich latach obserwu-
je się duże zainteresowanie 
nowymi koncepcjami roz-
wiązań konstrukcyjnych i 
materiałowych opakowań 
spożywczych. Ich najważ-
niejszą funkcją jest ochrona 

produktu przed zanieczyszczeniem mikrobiologicznym i 
chemicznym, bezpośrednim kontaktem z tlenem atmos-
ferycznym, parą wodną i światłem. Rodzaj opakowania 
ma duże znaczenie w wyznaczeniu czasu przechowywa-
nia produktów cukierniczo-piekarskich.

ZAWSZE świeże
Inteligentne pakowanie polega na monitorowaniu 

warunków, w jakich znajduje się zapakowana żywność, 
w celu dostarczenia informacji o jej jakości podczas 
transportu i magazynowania. Takie opakowanie spełnia 
następujące inteligentne funkcje: wykrywanie, zapisy-
wanie, śledzenie, a przede wszystkim zastosowanie na-
ukowej logiki w celu ułatwienia podejmowania decyzji 
dotyczących przedłużenia trwałości produktu, popra-
wy jego jakości, dostarczenia informacji i ostrzeżenia 
przed możliwymi zagrożeniami. Inteligentne opakowa-
nia nie oddziałują bezpośrednio na żywność, czyli nie 
uwalniają swoich składników do opakowania, w którym 
znajduje się produkt spożywczy, a jedynie dostarczają 
klientowi, sprzedawcy czy producentowi informacji o 
jego stanie.

Omawiane opakowania rozwinęły się jako odpowiedź 
na preferencje konsumentów poszukujących produktów 
żywnościowych nieznacznie utrwalonych, świeżych, 
smacznych, wygodnych i o wydłużonym okresie przy-
datności do spożycia (pieczywo, przetwory owocowe, 
mleczne). Ponadto zmiany w sprzedaży detalicznej, ta-
kie jak np. globalizacja rynków i związana z tym dys-
trybucja towarów na duże odległości przyczyniły się 

do zmian w koncepcji opakowań, tj. między innymi do 
wydłużenia czasu przydatności do spożycia, przy jedno-
czesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości zapako-
wanej żywności.

INTERAKTYWNE wskaźniki
Działanie inteligentnych opakowań związane jest z 

użyciem interaktywnych wskaźników, najczęściej barw-
nych, umożliwiających ocenę jakości produktu spożyw-
czego (np. tortilli, gotowych kanapek, owoców, warzyw 
i ich przetworów). Ostrzegając, opakowania te wskazują, 
kiedy żywność jest przechowywana w nieodpowiedniej 
temperaturze lub kiedy uległa zepsuciu.

Wyróżnia się dwa rodzaje inteligentnych opakowań: 
jedne bazują na pomiarze warunków na zewnątrz opa-
kowania, a drugie mierzą bezpośrednio jakość żywności, 
czyli warunki panujące wewnątrz opakowania.

Na rynkach światowych znane są obecnie następujące 
rodzaje opakowań interaktywnych:
•	 integratory czasu i temperatury (TTI);
•	 wskaźniki świeżości;
•	 wskaźniki nieszczelności.

Temperatura jest jednym z najważniejszych czynni-
ków decydujących o pojawieniu się w produktach spo-
żywczych niekorzystnych zmian fizykochemicznych i 
drobnoustrojów. W żywności przechowywanej w tem-
peraturze wyższej aniżeli jest to zalecane, dochodzi do 
gwałtownego namnażania się flory bakteryjnej. Zwykle 
produkt ulega zepsuciu przed upływem terminu jego 
przydatności do spożycia. Wskaźniki integratora czasu 
i temperatury (TTI) stosowane są w celu nieustannego 
monitorowania aktualnej temperatury produktu oraz 
jego środowiska.

TYPY wskaźników TTI
Zasada działania TTI polega na nieodwracalnej zmia-

nie jego właściwości pod wpływem działania tempera-
tury wyższej od wartości zadanej lub w wyniku efektu 
cieplnego, skumulowanego w czasie przechowywania i 
transportu. Następstwem tej zmiany jest proporcjonalny 

Opakowania 
inteligentne
SZCZEGÓLNĄ GRUPĘ WŚRÓD OPAKOWAŃ INTERAKTYWNYCH STANOWIĄ 
OPAKOWANIA INTELIGENTNE, KTÓRE ZAWDZIĘCZAJĄ NAZWĘ FUNKCJI POMIARU 
OKREŚLONEGO CZYNNIKA I SYGNALIZOWANIA WYNIKU

TRENDY
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do jej natężenia efekt wizualny – wyrażający się naj-
częściej przebarwieniem pola etykiety. Jest to szczegól-
nie istotne w przypadku mrożonek (owoce, warzywa) i 
produktów chłodzonych (margaryny, przetwory mlecz-
ne używane w cukiernictwie i piekarstwie). Pozwala to 
m.in. zarejestrować fakt przejściowego rozmrożenia pro-
duktu, przez co wskaźnik zmienia swoją barwę, informu-
jąc nas o wymianie środowiska.

Drugi typ TTI umożliwia monitorowanie wszelkich 
odstępstw od optymalnej temperatury w całym okresie 
dystrybucyjnym, jednocześnie sumując ich natężenie i 
czas występowania. Sygnał integratora pośrednio infor-
muje o skróceniu bezpiecznego dla jakości okresu prze-
chowywania.

Wskaźniki czasu i temperatury, aby były skutecznym 
narzędziem służącym do monitorowania żywności, mu-
szą spełniać określone wymagania, między innymi takie 
jak: łatwość aktywacji, precyzja i dokładność pomiaru. 
Wskazania muszą być nieodwołalne, odtwarzalne i za-
leżne od zmian zachodzących w żywności, muszą też być 
czytelne i nie mogą wprowadzać w błąd użytkownika. 
Wskaźniki czasu i temperatury od momentu aktywacji 
wizualizują historię czasowo-temperaturową produktu 
spożywczego poprzez zmianę barwy lub przemieszcze-
nie się barwnika. Barwa wskaźnika ulega zmianie w mo-
mencie, gdy opakowanie osiągnie uprzednio założoną 
pojemność cieplną.

Zasada działania TTI 
polega na nieodwracalnej 
zmianie jego właściwości 
pod wpływem działania 
temperatury wyższej 
od wartości zadanej lub 
w wyniku efektu cieplnego 
skumulowanego 
w czasie przechowywania 
i transportu. 
Następstwem tej zmiany 
jest proporcjonalny 
do jej natężenia efekt 
wizualny – wyrażający 
się najczęściej 
przebarwieniem 
pola etykiety

>>>    REKLAMA
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W CHŁODZONEJ żywności

Obecnie na świecie najbardziej znane są trzy rodzaje 
integratorów:
•	 Life LineTM, w których zachodzi chemiczna poli-

meryzacja powodująca zmianę wyglądu okrągłego 
okna na etykiecie (tzw. bawolego oka) wskutek po-
stępującego od centrum ciemnienia. Jest to popu-
larny wskaźnik sprawdzający świeżość produktów. 
Składa się z polimeru znajdującego się wewnątrz 
koła otoczonego pierścieniem wzorcowym. Ciem-
niejsza barwa polimeru w części centralnej in-
formuje konsumenta, że produkt nie nadaje się do 
spożycia bez względu na datę ważności, która jest 
umieszczona na opakowaniu.

•	 3M Monitor Mark®, który sygnalizuje zmianę za po-
mocą barwnego pierścienia (lub paska) przesuwają-
cego się na białym tle. Jest to efekt fizycznej dyfuzji 
roztworu o zmienionej chemicznie barwie. Wskaź-
nik tego rodzaju sygnalizuje moment przekroczenia 
przez produkt temperatury wyższej niż jest to zale-
cane dla zachowania przez niego odpowiedniej jako-
ści. O przekroczeniu progu temperatury właściwej 
dla produktu świadczy czerwony kolor wskaźnika. 
Wskaźniki pokazują także, jak długo produkt znaj-
dował się poza wymaganym zakresem temperatury. 
Różnią się natomiast między sobą zakresem tempe-
ratury, w jakim produkty mogą być przechowywane, 
oraz czasem działania od momentu aktywacji.

•	 Etykieta Vitsab®, której działanie opiera się na en-
zymatycznej hydrolizie tłuszczów prowadzącej do 
zmiany barwy sygnalizatora. Aktywacja wskaźnika 
następuje przez zniszczenie przegrody pomiędzy 
dwoma elementami, czyli pomiędzy płynem zawiera-
jącym lipolityczny enzym a jego lipidowym substra-
tem i wskaźnikiem pH. Wraz ze zmianą pH dodany 
do systemu barwnik zmienia zabarwienie z zielonego 
na jaskrawożółty czy też pomarańczowoczerwony.

Wskaźniki TTI są obecnie stosowane w wielu krajach 
Europy do pakowania żywności wymagającej chłodze-
nia. Samoprzylepne etykiety można spotkać m.in. na 
opakowaniach ze świeżymi kanapkami, tortillami, sałat-
kami, przetworami mięsnymi i mlecznymi.

W REAKCJI na atmosferę
Drugą grupę inteligentnych opakowań stanowią 

wskaźniki świeżości, które różnią się od TTI głównie 
tym, że jakość produktu sygnalizują przez bezpośred-
nie reagowanie na zmianę składu atmosfery panującej w 
wewnętrznej przestrzeni opakowania (np. w przypadku 
pakowania pieczywa w MAP) lub na zmiany zachodzące 
na powierzchni samego produktu. Ich działanie opiera 
się zazwyczaj na wykrywaniu obecności metabolitów 
mikroorganizmów, takich jak: dwutlenek węgla, dwu-
tlenek siarki, amoniak, aminy, siarkowodór, kwasy orga-
niczne, etanol, toksyny i enzymy. W metodzie tej stosuje 
się głównie elektroniczne i optyczne detektory, a tak-
że barwne związki tworzące się w reakcji z substancją 
wchłanianą z wnętrza opakowania. 

Wśród proponowanych rozwiązań najszersze zasto-
sowanie znalazły etykiety Fresh Tag®. Zawierają one 
wkładkę z tworzywa sztucznego z zamocowanym w jej 
wnętrzu pierścieniem (od strony opakowania). Pierścień 
zawiera opatentowaną substancję chemiczną będącą 
w bezpośrednim kontakcie z gazami dyfundującymi z 
wnętrza opakowania i tworzy barwną reakcję z lotnymi 
aminami obecnymi w gazie. Wraz ze wzrostem stężenia 
amin jaskrawożółta plama ulega przesunięciu na termo-
metrycznej skali pierścienia, określając aktualną jakość 
produktu spożywczego. Powstały również systemy re-
agujące na różnego rodzaju bakterie, np. Salmonella, 
Campylobacter czy Escherichia coli.

SYGNALIZACJA nieszczelności
Ostatnią grupę inteligentnych opakowań stanowią 

wskaźniki nieszczelności. W opakowaniu, które jest nie-
szczelne, zmniejsza się zabezpieczające oddziaływanie 
zmodyfikowanej atmosfery na produkt i wzrasta niebez-
pieczeństwo mikrobiologicznego zanieczyszczenia po-
przez zwiększoną podatność produktu na niebezpieczne 
dla zdrowia człowieka mikroorganizmy. Wskaźniki po-
miaru zawartości tlenu i dwutlenku węgla (CO2) w opa-
kowaniu, jako wskaźniki nieszczelności, mogą być użyte 
do monitorowania jakości m.in. produktów piekarskich 
(chleb, bułki). Zasada działania tego rodzaju wskaźni-
ków oparta jest na zmianie ich koloru w wyniku reakcji 
chemicznej lub enzymatycznej. Najczęściej stosowanym 
barwnikiem redukująco-utleniającym we wskaźnikach 
nieszczelności w odniesieniu do tlenu jest niebieski 
metylen. Wskaźniki te muszą kontaktować się ze środo-
wiskiem gazu wewnątrz opakowania i stąd pozostają w 
bezpośrednim kontakcie z żywnością.

Według prognoz ekspertów powstające generacje in-
teligentnych opakowań stanowią przyszłość opakowal-
nictwa żywności. Powszechna jest również opinia, że 
opakowania aktywne i inteligentne w połączeniu z pa-
kowaniem w kontrolowanej i modyfikowanej atmosferze 
mogą w przyszłości wywrzeć znaczący wpływ na rozwój 
przemysłu spożywczego.  

Wskaźniki TTI są obecnie 
stosowane w wielu krajach 
Europy do pakowania 
żywności wymagającej 
chłodzenia. Samoprzylepne 
etykiety można spotkać m.in. 
na opakowaniach ze świeżymi 
kanapkami, tortillami, 
sałatkami, przetworami 
mięsnymi i mlecznymi

TRENDY



www.wcukierni.pl  WPC listopad 2011

55WYDARZENIA

Favorit Soft 100 proc. (op. 10 kg):
•	 miękki tłuszcz roślinny (margaryna) przeznaczony do produkcji wyrobów cukierniczych i 

piekarniczych,
•	 składa się z czystych tłuszczów roślinnych,
•	 idealny substytut tłuszczu zwierzęcego,
•	 może być używany zamiast standardowej margaryny, w dodatku w mniejszej ilości,
•	 100 proc. zawartości tłuszczu przedłuża świeżość i trwałość produktów końcowych,
•	 produkty z jego użyciem mają większą objętość, regularną strukturę i dłuższy termin 

przydatności do spożycia,
•	 niższe dozowanie to obniżenie kosztów produkcji.

Favorit Non Stix (op. 10 kg):
•	 emulsja do spryskiwania blach i form piekarskich,
•	 zapobiega przywieraniu,
•	 skład Non Stix sprawia, że preparat nie musi być stosowany po każdym pieczeniu,
•	 cienka warstwa emulsji utrzymuje się przez trzy do czterech pieczeń.

Zapraszamy również do zakupu polepszaczy marki FAVORIT wyprodukowanych 
na bazie ulepszonych receptur, gwarantujących wyższą jakość i wydajność.

Polepszacze można stosować zarówno w produkcji cukierniczej, jak i piekarskiej.

Złota jesień ze Złotą Babką Merkura!
•	 100 proc. koncentratu babki piaskowej,
•	 nowa, lepsza jakość,
•	 konkurencyjna cena,
•	 wysokie walory smakowe,
•	 łatwy i szybki sposób przygotowania ciasta,
•	 zapewnia długą świeżość oraz powtarzalność wypieku,
•	 wyraźny aromat i niepowtarzalny smak gwarantują  

dużą sprzedaż gotowych ciast i zadowolenie klientów.

Wraz ze spadającymi liśćmi jesieni spada cena Złotej Babki!
Tylko teraz, kupując Złotą Babkę, otrzymasz dodatkowy rabat!

NOWOŚĆ NA POLSKIM RYNKU!
Najwyższej jakości tłuszcze 

BELUSA FOODS

Przedstawiciele handlowi:
Adrian Zawada, tel. 609 430 402 – Warszawa
Marek Olejko, tel. 609 009159 – Legionowo
Renata Kanabus, tel. 609 430 418 – Otwock/Wołomin
Sławomir Świtek, tel. 609 009 155 – Grodzisk Mazowiecki
Grzegorz Lesiak, tel. 609 009 158 – Kielce
Krzysztof Ponieważ tel. 697 092 464 – Lublin

Merkur 09 Sp. z o.o.
03-236 Warszawa, ul. Annopol 4A, bud. F
tel. 22 675 26 30, fax 22 675 26 29, w. 28
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JUSTYNA WYDRA

T ytułem wstępu pozwoliłam sobie skorzystać ze 
starego kawału z czasów zimnej wojny. Uważam, 
że świetnie oddaje siłę, którą ze sobą niesie do-
brze zaprojektowane logo. Coca-Cola to świato-
wa marka. Stoją za nią: pierwszeństwo na rynku, 
legenda „american dream”, lata dominacji w seg-
mencie napojów z kofeiną i rzecz jasna – duże pie-

niądze. Ktoś zapyta:  gdzie naszym firmom i markom równać 
się z gigantem? Należy jednak pamiętać o tym, że producenci 
brunatnobrązowego płynu z bąbelkami też kiedyś zaczynali.  
I jednym z ważniejszych ruchów, jakie wykonali, była inwesty-
cja w charakterystyczne logo, a właściwie logotyp – specyficzna 
czcionka, białe litery na czerwonym tle albo litery czerwone na 
tle białym układają się w rozpoznawalny na całym świecie napis 
„Coca-Cola”. Graficzny znak napoju z kofeiną (na marginesie  
– czy wiedzieliście, że do 1903 r. składnikiem coli była kokaina?) 
jest tak dobry, że w swojej historii przechodził jedynie kosme-
tyczne zmiany. Innymi słowy, inwestycja w projekt się opłaciła.

NIECO teorii
Czym tak naprawdę jest logo? Czym jest logotyp? Logo-

typ (gr. λόγος logos – słowo, myśl i τόπος typos – odcisk, 
obraz) to forma graficzna będąca interpretacją brzmienia na-
zwy i jednoznacznie identyfikująca markę, firmę, agencję, 
organizację, produkt, usługę, przedsięwzięcie, imprezę oraz 
każdy inny rodzaj aktywności gospodarczej lub społecznej. 
Logotyp może składać się z:
•	 samego symbolu graficznego (godła), symbolu i nazwy 

lub samej nazwy, ponadto może zawierać inne elementy, 
np. slogan – jako skrótu często używa się pojęcia logo;

•	 tylko i wyłącznie samej nazwy i być tym samym literni-
czą częścią znaku firmowego lub towarowego.

Teorię przedstawiam zaledwie w zarysie i tylko dlatego, że 
zarówno w literaturze fachowej, jak i w rozmowach z agencja-
mi reklamowymi i grafikami można spotkać obydwa te ter-
miny. Czasem, jak wynika z powyższej definicji, bywają one 
używane zamiennie. Logo czy logotyp to graficzne przedsta-
wienie marki. Znak, który będzie powtarzany na materiałach 
reklamowych, torbach firmowych, wizytówkach, drzwiach 

LOGO MÓWI 
WIĘCEJ 
NIŻ TYSIĄC 
SŁÓW

PROSTE, TRAFNE, ŁATWE DO ZAPAMIĘTANIA, W ODPOWIEDNICH 
KOLORACH – TO TYLKO NIEKTÓRE CECHY DOBREGO LOGO. 
DAVID AIREY, AUTOR KSIĄŻKI „LOGO DESIGN LOVE” WYMIENIA AŻ 
SIEDEM WYTYCZNYCH, JAKIMI POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ GRAFIK, 
PROJEKTUJĄC LOGOTYP

USA. Do Białego Domu dzwonią  
z obserwatorium astronomicznego:
– Panie prezydencie, Rosjanie malują Księżyc 
na czerwono! Co robić?
– Poczekajcie aż wyschnie i dodajcie napis: 
Coca-Cola.
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Każda barwa ma swoje kulturowe i zwyczajowe znacze-
nie. Warto znać symbolikę kolorów, zanim zdecydujemy 
o tym, jakie logo będzie reprezentować naszą firmę.

KOLORY CIEPŁE

   Czerwony wyraża optymizm, dynamizm, ener-
gię, młodość, miłość, moc, siłę, sukces, pełnię życia, 
seks, niebezpieczeństwo, agresję. Kojarzony jest ze 
zdrowiem (serce, krew), namiętnością i ciepłem.  
W Chinach oznacza powodzenie, a w Indiach – czystość.

   Pomarańczowy cechuje ambicję, zabawę, szczę-
ście, energiczność, równowagę, ciepło, entuzjazm, hoj-
ność, żywotność, aktywność, witalność. W Irlandii kolor 
ten ma związek z wiarą protestancką, w Holandii jest 
barwą narodową.

   Beżowy nasuwa skojarzenia z ziemią, klasyką, neutral-
nością, ciepłem, miękkością, łagodnością, melancholią.

   Żółty oznacza wesołość, radość, działanie, opty-
mizm, szczęście, idealizm, lato, nadzieję, wyobraźnię, 
słońce, młodość, aktywność, intelekt, rozsądek, dosta-
tek. Kojarzy się także z chorobą, zazdrością (powiedze-
nie „żółty z zazdrości”), zawiścią, hańbą (płaszcze pokut-
ników były żółte), zdradą. Żółty to kolor działania, 
odwagi i próby. Symbol śmierci w Meksyku.

   Różowy to przede wszystkim miłość, zakochanie, 
miękkość, delikatność, słodycz, przyjaźń, czułość, wier-
ność, współczucie, dziewczęcość, seks.

   Czerwonobrązowy daje uczucie ciepła i radości, 
złudzenie stabilności, dostatku i siły. Nasuwa skojarzenia 
z ziemią, gościnnością, ciepłem, stabilnością.

Fuksja może wywoływać rozdrażnienie. Złudzenie ener-
gii, zmysłowości i tajemnicy, kobiecości.

   Złoty kojarzy się z elegancją, bogactwem, przepy-
chem, pieniędzmi i powodzeniem. Dodaje świetności, 
blasku, poczucia bogactwa i przepychu, majestatu  
i królewskości. 

   Brąz wprowadza poczucie ciepła, stabilności i sza-
cunku. Wzbudza zaufanie. Symbolizuje wigor, elegan-
cję, bogactwo, wyrafinowanie, przywództwo, dojrza-
łość, luksus, stabilność, męskość, niezawodność.  
W Kolumbii zniechęca do kupna, a w Indiach jest kolo-
rem żałoby.

KOLORY ZIMNE

   Błękitny wprowadza uczucie chłodu i świeżości.  
W zależności od natężenia może powodować spokój,  
a nawet lekkie znużenie.

   Lawendowy wpływa na uczucie świeżości i harmo-
nii. Wzmacnia przyjemne zapachy.

   Oliwkowy daje wrażenie ciepła, świeżości, zmniej-
szania ciężaru, nie męczy wzroku, działa relaksująco.

   Zielony wywołuje wrażenie świeżości, chłodu, lek-
kości. Działa depresyjne, jeśli jest jedyną barwą. Korzyst-
nie wpływa na wzrok. Może symbolizować niedojrza-
łość i brak doświadczenia, ale też powrót do życia, 
wiosnę i świeżość.

   Turkusowy orzeźwia, ochładza, przynosi wrażenie 
lekkości, tajemniczości i niepokoju. W intensywnych 
odcieniach jest niepokojący i bardzo kontrastuje z bar-

wami sąsiadującymi. Jest połączeniem niebieskiego  
i zielonego, łącząc także w sobie cechy znaczeniowe tych 
kolorów. Postrzegany jako wyszukany, ale też sztuczny. 
Kojarzy się z kobiecością, delikatnością, ale również 
chłodem i niepokojem.

   Niebieski działa relaksująco. Ulubiony kolor (jak cała 
gama od błękitu, poprzez niebieski do granatu) więk-
szości ludzi.

   Fioletowy i granatowy przynoszą działanie usypia-
jące, powodują melancholię, sprzyjają twórczej pracy, 
pomagają zasnąć. Fioletowy ponadto oznacza ducho-
wość, królewskość, tajemniczość, mądrość, niezależ-
ność, oświecenie, szacunek, bogactwo.

KOLORY NEUTRALNE

   Czarny przygnębia i dodaje tajemniczości, żałoby, 
smutku, pozornego spokoju i zadumy. Doskonale kontra-
stuje z barwami jasnymi, dopełnia kolory ciemne. Tradycja 
chrześcijańska wiąże kolor czarny z gniciem, zepsuciem  
i złymi duchami; wyjątkiem jest tylko anioł śmierci.

   Srebrny wprowadza uczucie chłodu i niepokoju. 
Dodaje elegancji, metaliczności i techniczności barwom 
sąsiadującym.

   Szary uspokaja, zmienia odcień barw sąsiadujących 
na bardziej stonowany.

   Biały daje złudzenie światła, zimna, powiększania 
objętości. Rozjaśnia barwy sąsiadujące. Kolor biały do-
minował zawsze jako wyobrażenie boskiego światła i na 
zasadzie kontrastu z czernią w sposób naturalny był ko-
jarzony z dobrem.

ZNACZENIE KOLORÓW – WAŻNE PRZY WYBORZE LOGOTYPU!

wejściowych do punktu sprzedaży, a może nawet na produk-
tach? Cukiernie coraz częściej umieszczają na tortach owalne 
czekoladki z nadrukiem logo. Jeśli klientowi smakuje, wie, 
dokąd wrócić po więcej.

SIEDEM cech głównych
David Airey, autor genialnej książki „Logo Design Love”, 

wymienia siedem wytycznych, jakimi powinien kierować się 
grafik, projektując logotyp. Dobrze o nich pamiętać, przystę-
pując do rozmów z firmą, której powierzymy projekt własne-
go znaku firmowego.

1. Prostota. Prosty projekt jest najbardziej uniwersalny. 
Minimalizm zachowany w graficznej emanacji marki po-
zwala stosować logo w wielu różnych mediach, od wizytó-
wek do billboardów, oraz powielać je dowolnymi metodami. 
Prostota zwiększa szansę na rozpoznawalność projektu oraz 
ma pozytywny wpływ na możliwość zapamiętania go. Ludz-
ki mózg lepiej pamięta bowiem jeden charakterystyczny 
element niż wiele rozproszonych szczegółów. Barwy logo-
typu także powinny być proste – przed zastosowaniem warto 
sprawdzić, czy proponowany przez grafika zestaw barwny 
jest łatwo powtarzalny, np. na gadżetach reklamowych, fo-
liach samoprzylepnych, czy będzie dobrze wyglądał na tor-
bach firmowych etc.

2. Trafność. Logotyp musi oddawać profil działalności fir-
my i odzwierciedlać wartości marki, którą reprezentuje. Nie 
oznacza to, że znakiem towarowym piekarni musi koniecznie 
być jasnobrązowy bochenek chleba (choć tak oczywiście być 
może), ale już różowe koło nie powinno. Nawet jeśli właści-
cielowi firmy różowe koła kojarzą się dobrze, klienci raczej 
nie znajdą dla nich analogii z zapachem i smakiem świeżego 
pieczywa.

3. Czerpanie z tradycji. Kluczem do sukcesu logotypu jest 
jego długowieczność. I nie chodzi tu o to, by nigdy nie wpro-
wadzać zmian. Należy po prostu projektować znak graficzny 
tak, by pozostał on aktualny przez długi czas. Trendy graficz-

Kluczem do sukcesu logotypu 
jest jego długowieczność. 
I nie chodzi tu o to, by nigdy nie 
wprowadzać zmian. Należy po 
prostu projektować znak graficzny 
tak, by pozostał on aktualny przez 
długi czas
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nej mody powinno się pozostawić firmom z branży… modo-
wej lub ewentualnie reklamowej, zaś logotyp klienta, którego 
oferta ma kojarzyć się z tradycją, powinien być właśnie taki 
– solidny, trwały i budzący zaufanie.

4. Wyjątkowość. Charakterystyczne logo wyróżnia firmę 
na tle konkurencji. Odznacza się unikalną jakością i stylem. 
Wyjątkowy symbol graficzny jest wariacją na temat jednego 
charakterystycznego elementu, na tyle rozpoznawalnego, by 
można było go zidentyfikować na podstawie kształtu lub na-
wet tylko obrysu.

5. Łatwość zapamiętywania. Do zapamiętania świetnego 
logotypu wystarczy jedno spojrzenie. Ludzie przechodzący uli-
cą, oglądający telewizję, odwiedzający sklep czy też buszujący 
w internecie atakowani są milionami bodźców w jednym czasie. 
Zapamiętują jedynie te, które wyślą do nich najwyraźniejszy sy-
gnał – najmocniej zapadną im w pamięć. David Airey podpo-
wiada grafikowi, jak rozpoznać takie logo – jeśli nie można go 
naszkicować w ciągu 30 sekund (czyli nie jest to projekt „szyb-
korysowalny”), to znaczy, że nie jest też łatwe do zapamiętania.

6. Małe rozmiary. Małe jest piękne i w dodatku może 
zaistnieć na dowolnie małej powierzchni. Dobry projekt po-
winien być adaptowalny do rozmiaru dwóch–trzech centyme-
trów bez straty szczegółów. Czemu świetnie służy... prostota 
logotypu.

7. Koncentracja na jednym aspekcie. Znowu nawiąza-
nie do braku czasu, który jest wyróżnikiem naszego świata. 
Nikt nie będzie poświęcał długich godzin na analizę symbo-
lu graficznego firmy. W końcu zakupy robimy nie dla kon-

taktu ze sztuką, prawda? Szybki rzut oka i klient biegnie da-
lej. Dlatego ważne jest, by projekt koncentrował się na jednej 
najistotniejszej zalecie marki, tej, którą chcemy przekazać 
odbiorcy jako pierwszą.

Podsumowując – idealny logotyp powinien spełnić bar-
dzo wiele warunków, aby sprostać oczekiwaniom właści-
ciela marki, jaką będzie reprezentował. Jak wszystko co 
idealne, jest przypuszczalnie nie do końca osiągalny. Za-
wsze warto jednak dążyć do doskonałości – im lepiej logo 
wpisze się w powyższe wytyczne, tym skuteczniej przy-
czyni się do sukcesu sprzedażowego oferty naszej firmy.  
A przecież temu właśnie służy! 

Prosty projekt jest  
najbardziej uniwersalny. 
Minimalizm zachowany 
w graficznej emanacji 
marki pozwala stosować 
logo w wielu różnych 
mediach, od wizytówek do 
billboardów, oraz powielać 
je dowolnymi metodami

>>>    REKLAMA
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MAGDALENA KOT

W poprzednim wydaniu pisali-
śmy o tym, jak powstał zbiór 
przepisów prawnych mających 
na celu ochronę wyjątkowych 
wyrobów, i w jaki sposób zgło-
sić produkt na Listę Produk-
tów Tradycyjnych, jak uzyskać 

Chronioną Nazwę Pochodzenia czy Chronione Oznaczenie 
Geografi czne. Przedstawiliśmy także część polskich pro-
duktów, które uzyskały unijne certyfi katy, m.in. andruty ka-
liskie i świętomarcińskiego rogala, który może poszczycić 
się świetnie opracowaną, nowoczesną promocją (piszemy 
o niej na s. 14). Dziś o pozostałych produktach umieszczo-
nych na unijnych listach, a także o tradycyjnych specjalno-
ściach.

GWARANCJA wyjątkowości
Zarejestrowanie nazwy produktu jako Chronionej Nazwy 

Pochodzenia lub Chronionego Oznaczenia Geografi cznego 

daje gwarancję, że nikt na terenie kraju ani całej Unii Euro-
pejskiej nie może bezprawnie używać w obrocie zarejestro-
wanej nazwy. Prawo do używania znaku grafi cznego oraz 
nazwy mają wyłącznie producenci, którzy pochodzą z za-
rejestrowanego terytorium, produkt wytwarzają zgodnie ze 
specyfi kacją z surowców, które zostały przy rejestracji zgło-
szone. Różnica pomiędzy powyższymi oznaczeniami polega 
na sile związku produktu z miejscem jego pochodzenia.

Chroniona Nazwa Pochodzenia wskazuje, że zarówno 
pozyskiwanie surowców, jak cały proces produkcyjny od-
bywają się na zdefi niowanym obszarze. Nieco luźniejszy 
związek produktu z obszarem jego wytwarzania występuje 
w przypadku Chronionego Oznaczenia Geografi cznego – 
tu wystarczy, aby jeden etap produkcji odbywał się na ob-
szarze, do którego nawiązuje nazwa środka spożywczego.

PRĄDNICKA specjalność
Chleb prądnicki oraz metoda jego wytwarzania zostały 

ukształtowane w toku wieloletniej praktyki wypracowanej 
przez kilka pokoleń piekarzy. Jest to ciemne pieczywo miesza-
ne wytwarzane na zakwasie żytnim. Wypiekany jest w dwóch 

Produkty regionalne 
i tradycyjne cz.2
OCHRONA I PROMOCJA ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI ZYSKUJE NA ZNACZENIU. 
WYJĄTKOWE PRODUKTY REGIONALNE O UNIKALNYCH RECEPTURACH I SMAKACH 
STAJĄ SIĘ DOSKONAŁĄ PROMOCJĄ REGIONU, Z KTÓREGO POCHODZĄ, 
I PRODUKUJĄCYCH JE ZAKŁADÓW

Kołocz śląski w rejestrze europejskim jako ChOG widnieje od 22 lipca br.

PRODUKTY REGIONALNE
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Polecamy
• polskie kajmaki 

o różnych smakach i zastosowaniu
• argentyńskie Dulce de leche o różnym 

zastosowaniu
• polkremy – gotowe kremy cukiernicze
• variegato do lodów typu dulce de leche 
• polewy kajmakowe do lodów i deserów
• sosy owocowe na bazie naturalnych owoców

Zakład Produkcyjny w Bobrowie
87-327 Bobrowo 28
tel.: 56 495 30 72, fax: 56 495 30 71
polder@torun.home.pl, www.polder.biz.pl

kształtach: owalnym i okrągłym. Bochenki owalne występują 
w dwóch gramaturach: 14 kg (długość: 950–1000 mm, wy-
sokość: 120–150 mm, szerokość bochenka na środku waha 
w granicach 450–500 mm), jest pieczony okazjonalnie, oraz 
4,5 kg (długość 600–650 mm, wysokość 120–150 mm, szero-
kość bochenka na środku 300–350 mm). Natomiast bochen-
ki okrągłe występują w gramaturze 4,5 kg i mają średnicę 
450–500 mm. Niezależnie od kształtu wyrobu skórka chleba 
ma grubość 4–6 mm, jest w kolorze brązowym do ciemnobrą-
zowego, o jednolitej powierzchni lub z widocznymi pęknięcia-
mi, pokryta jest cienką warstwą otrąb żytnich.

Charakterystyczne cechy chleba prądnickiego związane są 
z umiejętnościami i kunsztem sztuki piekarskiej wytwórców, 
którzy pieką go według tradycyjnych metod przy wykorzy-
staniu tylko określonych surowców. Szczególną cechą odróż-
niającą chleb prądnicki od innych wyrobów jest jego rozmiar, 
gruba skórka oraz długotrwała świeżość.

Każdy bochenek chleba ma nieco inny kształt. Ponadto 
chleb prądnicki przechowywany w normalnych warunkach 
zachowuje świeżość przez siedem dni. Cechą szczególną jest 
również fakt, że jest on pieczywem, które dojrzewa po upie-
czeniu i pełnię smaku i aromatu osiąga w drugiej dobie od 
ukończenia wypieku. Jako ChOG (Chronione Oznaczenie 
Geografi czne) został zarejestrowany w marcu 2011 r. 

ŚLĄSKIE smaki
Kołocz śląski lub kołacz śląski to ciasto drożdżowe 

o kształcie prostokątnym, o wymiarach 40 × 60 cm (± 5 cm) 

i wysokości ok. 3,5 cm (± 0,5 cm). Masa kołocza śląskiego 
wynosi ok. 5–6 kg. Może być produkowany bez nadzienia 
lub z nadzieniem serowym, makowym albo jabłkowym. Gór-
ną warstwę kołocza śląskiego stanowi tzw. posypka złożona 
z kruszonki oprószonej cukrem pudrem. Posypka kołocza 
(kołacza) śląskiego charakteryzuje się maślanym zapachem 
dzięki zastosowaniu dużej ilości masła, ma gęstszą konsysten-
cję i jest grubsza w porównaniu z posypkami stosowanymi 
w innych rejonach kraju.

Kołocz (kołacz) śląski wywodzi się z tradycji wypieku 
i spożywania obrzędowego ciasta weselnego, które wypieka-
no już od X stulecia. Uważany był za wyrób magiczny, dlate-
go też przy jego wypieku musiały być spełnione odpowied-
nie warunki – wypiekiem zajmowały się wyspecjalizowane 
gospodynie, które nie mogły m.in. dopuścić do powstawania 
przeciągów w pomieszczeniu. W czasie pieczenia nie dopusz-
czano też mężczyzn do kuchni.

Jako kosztowne ciasto weselne miał zagwarantować nowej 
rodzinie dostatek. Z biegiem czasu wyrób ten stał się wypie-
kiem dostępnym na co dzień, niemniej jego rola jako ciasta 
obrzędowego jest wciąż bardzo ważna.

Z biegiem czasu wykształcił się popularny na Śląsku 
zwyczaj chodzenia z kołaczem. Gotowy kołocz (kołacz) 

śląski zanoszony jest trzy do czterech dni przed we-
selem gościom zaproszonym na 
uroczystość. Kolejną cechą spe-

cyfi czną odróżniającą kołocz 
(kołacz) śląski od in-
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nych, podobnych wyrobów jest jego prostokątny kształt – ko-
łacze występujące w innych rejonach Polski są okrągłe.

Sama nazwa kołocz (kołacz) odnosi się w języku polskim 
do ciasta obrzędowego i pochodzi od wyrazu „koło” okre-
ślającego jego kształt. Cechy specyfi czne kołocza śląskiego 
lub kołacza śląskiego związane są nie tylko z dawną tradycją 
i walorami sensorycznymi wypieku, ale również z wciąż żywą 
na Śląsku symboliką kołacza jako ciasta obrzędowego. Jest to 
najmłodszy polski produkt umieszczony w rejestrze europej-
skim. Jako ChOG widnieje w nim od 22 lipca 2011 r.

TRADYCYJNE specjalności
Aby produkt mógł zostać umieszczony w europejskim reje-

strze jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, musi mieć 
takie cechy (lub jedną cechę), które wyraźnie odróżniają go 
od innych podobnych do niego. Musi być wytwarzany przy 
użyciu tradycyjnych surowców, tradycyjną metodą produkcji. 
Nazwa takiego produktu musi być sama w sobie specyfi czna, 
sama w sobie tradycyjna i zgodna z przepisami krajowymi 
bądź też przyjęta zwyczajowo.

Do rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności 
wpisywane są produkty i środki spożywcze, które mają tra-
dycyjny charakter, nie są jednak powiązane z żadnym szcze-
gólnym obszarem. Wniosek o GTS może być składany bez 
zastrzeżenia nazwy lub z zastrzeżeniem nazwy. Ten pierwszy 
składany jest głównie w celach promocyjnych. Oznacza to, że 
każdy dotychczasowy producent danego wyrobu, niezależnie 
od sposobu jego wytwarzania, ma prawo do stosowania wcze-
śniej używanej nazwy, chociaż została ona zarejestrowana. Nie 
może on natomiast znakować produktu logo GTS. Symbol ten 
mogą stosować jedynie producenci, którzy produkują zgodnie 
ze specyfi kacją  podaną we wniosku o rejestrację. Wniosek 
z zastrzeżeniem nazwy może być składany tylko dla produk-
tów o oryginalnej nazwie, która nie jest powszechnie stosowa-
na i nie przynosi dochodów innym producentom.

POLSKIE tradycyjne specjalności
Najbardziej obrazowym przykładem produktu, któ-

rego nazwa jest zbyt powszechna, aby ją zastrzec, 
są kabanosy, natomiast przykładem produktu 
zarejestrowanego jako GTS z zastrzeżeniem 
nazwy jest jedyny polski wyrób z grupy 
wyrobów piekarskich i ciastkarskich w tej 
kategorii – pierekaczewnik. W europejskim 
rejestrze Gwarantowanych Tradycyjnych 
Specjalności w dniu przygotowywania ni-
niejszej publikacji widnieje osiem wyrobów, 
z czego jeden piekarsko-ciastkarski.

Pierekaczewnik to tradycyjny wypiek o korze-
niach tatarskich, o wyglądzie zewnętrznym przypo-
minającym skorupę ślimaka. Efekt ten uzyskuje się dzięki 
nałożeniu na siebie sześciu bardzo cienkich warstw rozwał-
kowanego ciasta, przekładanych farszem (słodkim lub mię-
snym) i zwiniętych w rulon. Tak uformowane ciasto piecze się 
w okrągłym naczyniu, które nadaje pierekaczewnikowi pożą-
dany kształt. Po upieczeniu pierekaczewnik swym wyglądem 
przypomina muszlę ślimaka W przekroju uwidocznione są 
liczne warstwy ciasta na przemian z nadzieniem. Z zewnątrz 
pierekaczewnik, w zależności od długości pieczenia, jest lek-

ko złoty lub rumiany. Gotowe ciasto ma zazwyczaj 26–27 cm 
średnicy i waży ok. 3 kg.

Tradycyjny charakter pierekaczewnika jest ściśle związany 
z niezmienioną przez stulecia metodą jego wytwarzania. Cały 
proces wyrobu, zarówno ciasta, jak i farszu, nie uległ zmianie 
na przestrzeni wieków. Tatarzy przybyli na tereny Polski już 
w XIV w., przynosząc ze sobą bogatą, orientalną kulturę. Jed-
nym z elementów tego dziedzictwa kulturowego jest właśnie 
kuchnia, która w swej znakomitej większości zdeterminowa-
na jest religią oraz dostępnymi na stepie produktami. Wraz 
z funkcjonowaniem osadników tatarskich wokół ważnych 
grodów i dworów ich kultura przenikała się z kulturą miej-
scową. Dzięki wspólnym kontaktom na stoły polskie trafi ały 
często przysmaki tatarskie. Jednym z takich produktów jest 
właśnie pierekaczewnik. 

Wyjątkowo pracochłonna receptura sprawia, że piereka-
czewnik przygotowuje się bardzo rzadko – obecnie właściwie 
tylko w domach tatarskich podczas świąt Bajramy (Bayramy). 
Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że obecnie 

w Polsce wytwarza go tylko jedna jedyna Dżenneta 
Bogdanowicz (z rodziną) w Kruszynianach. Jako 

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność piereka-
czewnik został zarejestrowany w 2009 r.

Wytwarzanie, ochrona i promocja żyw-
ności wysokiej jakości odgrywają w pań-
stwach Unii Europejskiej coraz większą 
rolę. Jednym z podstawowych sposobów 

realizacji polityki jakości w UE jest wyróż-
nianie znakami potwierdzającymi wysoką ja-

kość wyrobów rolno-spożywczych pochodzących 
z konkretnych regionów oraz charakteryzujących się 

tradycyjną metodą produkcji.  Za sprawą systemu ochrony 
i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych ochronie 
podlega również  dziedzictwo kulturowe wsi, co w dużym 
stopniu przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności tere-
nów wiejskich oraz rozwoju agroturystyki. Realizowana w 
Unii Europejskiej polityka jakości utwierdza konsumentów 
w przekonaniu, że kupują oni żywność bardzo wysokiej ja-
kości, która jednocześnie charakteryzuje się wyjątkową, tra-
dycyjną metodą produkcji. 

Najbardziej obrazowym przykładem produktu, któ-
rego nazwa jest zbyt powszechna, aby ją zastrzec, 
są kabanosy, natomiast przykładem produktu 

Pierekaczewnik to tradycyjny wypiek o korze-

w Polsce wytwarza go tylko jedna jedyna Dżenneta 
Bogdanowicz (z rodziną) w Kruszynianach. Jako 

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność piereka-

nianie znakami potwierdzającymi wysoką ja-
kość wyrobów rolno-spożywczych pochodzących 

Chleb prądnicki oraz metoda jego wytwarzania zostały ukształtowane w toku 
wieloletniej praktyki wypracowanej przez kilka pokoleń piekarzy

PRODUKTY REGIONALNE
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KAROLINA PODHAJECKA

Postęp technologiczny i związana z nim coraz 
większa automatyzacja procesu produkcji 
wymagają od piekarzy i cukierników ela-
styczności oraz ciągłego samodoskonalenia, 
bycia na bieżąco z nowinkami w branży. Eu-
ropejskie programy, takie jak EFS Kapitał 
Ludzki czy Leonardo da Vinci (część Life-

long Learning Programme, czyli programu Uczenia się przez 
całe życie), pozwalają na wymianę doświadczenia i wiedzy  
z partnerskimi przedsiębiorstwami na terenie całego kontynen-
tu. Dobrze napisany projekt stanowi podstawę sukcesu i daje 
pewność, że specjalistyczne szkolenia i praktyki zostaną dofi-
nansowane z budżetu Unii Europejskiej.

ŚCIEŻKI kariery
Placówek, gdzie można profesjonalnie kształcić się w sztuce 

cukiernictwa i piekarstwa jest w Polsce jak na lekarstwo. Wciąż 
zbyt mało osób decyduje się na ukończenie studiów wyższych, 
na przykład na kierunku technologia żywności lub w dziedzinie 
zupełnie nowej – food designu. Na temat międzynarodowych 
wymian pracowników zazwyczaj nie wiadomo nic lub zdecy-
dowanie zbyt mało, by stawić czoła formalnościom związanym 
z organizacją takiego przedsięwzięcia.

Wahających się mogą przekonać liczby – rocznie aż 200 
polskich podmiotów (placówek oświatowych, małych i śred-
nich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych) otrzymuje 
dofinansowanie z programu Leonardo da Vinci, co umożliwia 
wyjazd za granicę 6 tys. osób, w tym 4 tys. uczestników staży  
i wymian. Czym jest zatem ów program i co warto wiedzieć na 
jego temat przed przystąpieniem do tworzenia projektu? O tym 
w naszym przewodniku po ścieżkach rozwoju zawodowego  
w nowoczesnej Europie.

GRUPA docelowa
Program Leonardo da Vinci skierowany jest do podmiotów 

publicznych, niepublicznych oraz komercyjnych, w szczególno-

ści zaś do małych i średnich przedsiębiorstw. O dofinansowanie 
mogą ubiegać się również stowarzyszenia branżowe i związki 
pracodawców, izby rzemieślnicze, związki zawodowe oraz 
placówki przygotowujące do wykonywania zawodu, takie jak 
szkoły zawodowe i techniczne, a także centra kształcenia prak-
tycznego i ustawicznego.

Udział w stażu zarezerwowany jest dla osób pracujących lub 
pozostających w trakcie kształcenia zawodowego. W praktyce 
oznacza to, że do uczestnictwa w projekcie zaangażować można 
zarówno uczniów szkół zawodowych praktykujących w piekarni 
lub cukierni, jak również czeladników oraz osoby bezrobotne. Na-
tomiast projekty wymiany doświadczeń skierowane są do nauczy-
cieli zawodu i osób zarządzających zasobami ludzkimi w przedsię-
biorstwach. W latach 2008 – 2009 Dolnośląska Izba Rzemieślnicza 
pełniła funkcję instytucji pośredniczącej w pilotażowym projekcie 
„Indywidualne staże w przedsiębiorstwach – faza testowa”. Najlicz-
niej reprezentowaną grupę zawodową stanowili piekarze i cukier-
nicy z całej Polski, którzy spędzili od trzech do ośmiu tygodni na 
stażach w innych krajach europejskich. Efekty były spektakularne. 
Aż 90 proc. ankietowanych zadeklarowało wzrost motywacji do 
dalszego doskonalenia zawodowego, 84 proc. respondentów przy-
znało, że dzięki projektowi zdobyło nową wiedzę i umiejętności 
związane z wykonywanym zawodem, a 70 proc. uczestników wy-
miany zwiększyło swoją aktywność zawodową.

NIEZBĘDNE formalności
Osoby, które chcą zgłosić swój zakład pracy do uczestnictwa 

w konkursie, na początku powinny zapoznać się z obowiązują-
cymi regulaminami i terminami składania wniosków. Na stro-
nie internetowej programu (www.leonardo.org.pl) znajdują się 
najważniejsze dokumenty: zaproszenie do składania wniosków, 
przewodnik dla wnioskodawców zawierający wiele praktycz-
nych wskazówek, jak stworzyć godny uwagi projekt, a także 
formularz wniosku. Warto też skonsultować się z ekspertami 
kształcenia zawodowego w branży, w której działa przedsię-
biorstwo i z ich pomocą sformułować cele projektu, przewidy-
wane rezultaty, scharakteryzować posiadane zasoby i środki, 
które mogą okazać się pomocne w realizacji tych założeń.

Europejskie 
perspektywy

DO 2020 R. 35 PROC. NOWYCH MIEJSC PRACY BĘDZIE WYMAGAŁA OD PRACOWNIKÓW WYSOKICH 
KWALIFIKACJI, A PONAD POŁOWA – UMIEJĘTNOŚCI NA ŚREDNIM POZIOMIE. NAPRZECIW TYM 

POTRZEBOM WYCHODZĄ POMYSŁODAWCY EUROPEJSKICH PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

64 SZKOLENIA
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Udział w programie wymaga również znalezienia organi-
zacji partnerskiej. Ich lista znajduje się na stronie internetowej 
programu w zakładce „poszukiwanie partnerów”. Przemyślany 
projekt jasno definiuje zadania każdego z partnerów, harmono-
gram działań oraz szacowany budżet. Niezbędny element sta-
nowi określenie metod oceny rezultatów i sposobów ich upo-
wszechniania w danej branży.

DOBRY projekt
Aby projekt został zaakceptowany i uzyskał dofinansowa-

nie, należy pamiętać o wszystkich kryteriach formalnych oceny 
wniosku, sformułowanych dla danego konkursu przez Komisję 
Europejską i Narodową Agencję. Regulamin może zmieniać 
się w trakcie kolejnych edycji, warto zatem śledzić na bieżą-
co wytyczne zamieszczane na stronie internetowej programu. 
Pod uwagę brana jest spójność projektu, dobra znajomość re-
aliów panujących w branży i jasne zdefiniowanie celów. Język, 
w jakim sformułowany został projekt, nie powinien zawierać 
specjalistycznego słownictwa, gdyż jego oceny dokonywać 
będą osoby niezwiązane z branżą. Ważne jest, aby formularz 
zgłoszeniowy został wypełniony starannie oraz poprawnie pod 
względem ortograficznym i stylistycznym – stanowi wizytówkę 
przedsiębiorstwa przystępującego do programu.

Najważniejsze jednak, by pamiętać, że zatwierdzony wnio-
sek jest zarazem planem projektu – po rozpoczęciu jego reali-
zacji nie ma możliwości modyfikowania celów czy przebiegu 
poszczególnych etapów. Koniecznie zatem należy zadbać o 

WAŻNE TERMINY
Poniżej prezentujemy zestawienie najbliższych szkoleń i kursów finansowanych z Unii 
Europejskiej oraz spotkań informacyjnych dla nowych beneficjentów programu Leonar-
do da Vinci.

BEZPŁATNE SZKOLENIA NA CUKIERNIKA  
–  „ZMIANA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH – KROKIEM KU PRZYSZŁOŚCI”

Cena szkolenia bezpłatne
Termin 01.01.2012-31.03.2012
Miejsce Radom
Termin zgłoszeń do 31.12.2011
Tryb szkolenia stacjonarny, środek tygodnia
Adresaci rolnicy ubezpieczeni w KRUS lub ich domownicy, 
 zamieszkujący w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej 
 w mieście do 25 tys. mieszkańców
Cel uzyskanie kwalifikacji w zawodzie cukiernik
Liczba uczestników 10
Informacje  www.inwestycjawkadry.info.pl

SPOTKANIA INFORMACYJNE 
DLA NOWYCH BENEFICJENTÓW PROGRAMU LEONARDO DA VINCI

Data  15.11.2011
Organizator  Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
Miejsce Katowice
Rodzaj spotkania Spotkanie informacyjne
Data  15.11.2011
Organizator  Kuratorium Oświaty w Opolu
Miejsce  Opole
Rodzaj spotkania  Spotkanie informacyjne
Data  15.11.2011
Organizator  Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców
Miejsce  Kielce
Rodzaj spotkania  Spotkanie informacyjne
Data  24.11.2011
Organizator  Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim
Miejsce  Gorzów Wlkp.
Rodzaj spotkania  Spotkanie informacyjne, warsztaty
Data  25.11.2011
Organizator  Kuratorium oświaty w Katowicach
Miejsce  Katowice
Rodzaj spotkania  Konferencja informacyjno-promocyjna
Więcej informacji na stronie internetowej programu: www.leonardo.org.pl

PRZYDATNE ADRESY
Informacje o szkoleniach, kursach, praktykach i stażach finansowanych z funduszy 
europejskich (i nie tylko) regularnie pojawiają się na stronach internetowych organów 
rządowych, organizacji pozarządowych oraz firm szkoleniowych.
www.inwestycjawkadry.info.pl
www.szkolenia.nf.pl
www.efs-szkolenia.com.pl
www.efs.gov.pl
www.szkolenia24h.pl  

BOŻENA MIENTUS 
Centrum Finansowo-Księgowe PROFIT w Mikołowie

Jeśli planujemy podjąć szkolenie kadry bez konieczności przemiesz-
czania się poza granice naszego kraju, to warto skorzystać z bazy 

ofert dofinansowanych z funduszy europejskich w ramach programu 
operacyjnego EFS Kapitał Ludzki. W bazie tej znajdują się setki propo-
zycji kursów, szkoleń i warsztatów dla osób chcących doskonalić się w 
swojej branży. Jeśli zdarzy się, że interesującego nas obszaru nie ma w 
aktualnej ofercie, wtedy można pokusić się o udział w konkursie i sa-
modzielne stworzenie projektu. Przed przystąpieniem do pracy należy 
zapoznać się z regulaminem konkursu. Dobrze jest skonsultować się z 
firmą, która zajmuje się profesjonalnym opracowywaniem tego typu 
projektów. Specjaliści mogą pomóc zarówno w samym procesie two-
rzenia wniosku, jak również uczestniczyć w jego realizacji, zarządzaniu 
nim oraz rozliczaniu.
Po stronie przedsiębiorstwa stającego do konkursu leży ustalenie wizji i 
tematyki szkolenia, jego zakresu merytorycznego, celów, oczekiwanych 
rezultatów. Wybierając firmę, która ma zająć się stworzeniem dla nas 
projektu, należy zwrócić uwagę na jej wiarygodność, opinie dotychcza-
sowych klientów, przede wszystkim zaś na skuteczność działań, czyli 
liczbę wniosków, które otrzymały dofinansowanie.
Udział w programie może okazać się niepowtarzalną szansą na rozwój 
zakładu i zaangażowanie pracowników w proces samodoskonalenia 
zawodowego. Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku, ponieważ 
konkurs trwa już od kilku lat, zgłaszane projekty są na coraz wyższym 
poziomie, a konkurencja z miesiąca na miesiąc się zwiększa.

ZDANIEM EKSPERTA >>>   

poprawne oszacowanie kosztów, opracowanie harmonogramu 
działań i sprecyzowanie metod ich ewaluacji. Zasadniczym wa-
runkiem powodzenia projektu jest przemyślany wybór zagra-
nicznych partnerów. Sprawny przepływ informacji, odpowie-
dzialność i chęć współpracy stanowią podstawę realizacji celów 
związanych z kształceniem pracowników w ramach praktyk 
i staży. Projekt powinien odpowiadać potrzebom wszystkich 
partnerów i cechować się dużą innowacyjnością.

Kierowanie się powyższymi zasadami na etapie opracowy-
wania wniosku powinno zapewnić przedsięwzięciu niezbędne 
dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. 

SZKOLENIA
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  Nie lada 
CZEKOLADA
DOSTĘPNA W WIELU FORMACH, PODAWANA 
NA SETKI SPOSOBÓW, NAJLEPSZA TA GĘSTA. 
CZEKOLADA DO PICIA – BO O NIEJ MOWA – TO 
PIERWSZA Z FORM PRZYRZĄDZANIA TEGO 
CENNEGO SUROWCA. WŁAŚCICIELE PIJALNI 
CZEKOLADY PRZYZNAJĄ ZGODNIE, ŻE OKRES 
JESIENNO-ZIMOWY TO SEZON NA CZEKOLADĘ DO 
PICIA-NA GORĄCO OCZYWIŚCIE

WPC listopad 2011 www.wpiekarni.pl

Klimatyczne wnętrze i atrakcyjne czekoladowe menu stołecznej czekoladziarni Amor przyciągają klientów przez cały rokFO
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DAGMARA BEDNAREK

MAŁY ZAKUP, wielkie zmiany
Wystarczy zakup jednego urządzenia i nasza cukiernia, 

kawiarnia czy po prostu zwykły pub zyskają jeszcze jedno 
pyszne oblicze. Chodzi o... urządzenie służące do przygotowy-
wania gorącej czekolady. Ponieważ temat jest obecnie modny, 
ceny urządzeń tego typu są zdecydowanie niższe niż przed 
laty. Dystrybutor czekolady na gorąco można nabyć już od 1,2 
tys. zł. Przygotowuje on czekoladę na bazie wody lub mleka 
oraz czekolady w proszku.

Nieco tańsze są niektóre czekoladziarki – urządzenia, 
w których przyrządza się jednocześnie większą ilość gorącej 
czekolady z gotowych mieszanek (w proszku lub płynnych) 
czy czekolady w kaletkach oraz mleka lub śmietanki. Dzię-
ki wbudowanemu termostatowi utrzymuje ona odpowied-
nią temperaturę, a dzięki mechanizmowi, który czekoladę 
miesza napój ma odpowiednią konsystencję i nie przypala 
się. Małe, trzylitrowe czekoladziarki można kupić już za ok. 
600 – 700 zł. Ich cena rośnie wraz z pojemnością (na rynku 
dostępne są czekoladziarki o pojemnościach 5, 10 i więcej 
litrów), a także wtedy, gdy wyróżniają się designem (styli-
zowane np. na antyki). Droższe będą również czekoladziarki 
wyposażone w dodatkowy termostat i inne „ponadprogramo-
we” funkcje.

Urządzenia do gorącej czekolady nie trzeba od razu ku-
pować. Można je po prostu wynająć i sprawdzić, jak będzie 
sprawować się w naszym lokalu i czy nowy produkt w ofercie 
– gorąca czekolada – przynosi zamierzony zysk.

JAK przygotować?
Sporym ułatwieniem są dostępne na rynku czekolady 

płynne mające odpowiednią ilość proszku kakaowego i ga-
tunkowych czekolad. Rozlewane do kartonów są gotowe do 
podania po podgrzaniu – w czekoladziarce, kąpieli wodnej, 
a nawet w mikrofalówce.

Obok płynnych oferta rynkowa serwuje także czekola-
dy w proszku, zawierające nawet do 48 proc. kakao. Do 
rozcieńczenia używa się mleka lub wody uzyskując gęsty 
aromatyczny napój, będący świetną bazą do tworzenia wa-
riacji na temat czekolady na gorąco.

W każdym przypadku warto pamiętać o tym, że przygoto-
waną mieszankę należy zużyć w stosunkowo krótkim czasie.

Wprowadzenie czekolady do picia do oferty to nie tylko 
dodatkowy produkt w menu. To także wyjście naprzeciw 
gustom klientom i modzie. Wyjątkowe receptury, charakte-
rystyczne tylko dla naszego lokalu, mogą uczynić z gorącej 
czekolady nie lada atrakcję i przyciągnąć ciekawych wra-
żeń smakowych klientów. Czekolada to wdzięczny temat 
również z tego powodu, że smacznie łączy się z wszelkie-

GWIAZDY I CZEKOLADA
Barbara Krafftówna wierna jest podobno zawsze czekoladzie miętowej. 
Bożena Batycka lubi czekoladowe eksperymenty, a i Justyna Steczkow-
ska wszelkie sprawy i wywiady uwielbia załatwiać przy filiżance kla-
sycznej gorącej czekolady. Ile osób, tyle smaków.
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go rodzaju dodatkami – konfiturami, świeżymi owocami 
i kandyzowanymi, bakaliami, miętą, lodami. Doskonale 
komponuje się także z korzennymi i ostrymi przyprawami 
(kardamon, chili, cynamon, nawet gałka muszkatołowa!), 
alkoholami, syropami i likierami, tworząc napój idealny na 
jesienne i zimowe chłody.

DOBRY przykład
Wedlowska Pijalnia czekolady na ul. Szpitalnej 8 w War-

szawie jest najstarszą w Polsce. W tym miejscu czekolada ser-
wowana jest od 120 lat i można powiedzieć – rozpoczęło kul-
turę picia czekoladowego napoju w Polsce. Dziś czekoladę do 
picia na zimno czy gorąco możemy kupić w niemal każdym 
lokalu, ale nie zawsze była tak dostępna. – Niezwykle wolno 
polska kultura dojrzewa w tym względzie – zauważa Profus  
i dodaje-Tak naprawdę dopiero po 2000 roku pojawiło się oży-
wienie w kwestii takiego konsumowania czekolady. Dziś jest 
lepiej, ale nadal daleko nam do światowej czołówki.

O zmianę takiego stanu rzeczy i naszej polskiej mental-
ności walczy Anna Cichosz – dyrektor ds. klientów bizne-
sowych w Pijalni Czekolady E.Wedel. – Byłoby świetnie, 
gdybyśmy wszyscy zaczynali dzień nie od filiżanki kawy, 
ale od czekolady, która jest zdrowa.

Jak potwierdza Janusz Profus coraz częściej klienci 
zaczynają traktować czekoladę, jak alternatywę dla kawy  
i wymieniając jej zdrowotne atuty (zawiera żelazo, magnez, 
błonnik, mikroelementy) poleca, by przy serwowaniu cze-
kolady do picia eksponować te walory jak najczęściej. 

Czekoladę do picia za kulinarny temat przewodni obrała 
też stołeczna czekoladziarnia Amor. W tym niezwykle kli-
matycznym miejscu na mapie Śródmieścia, obok klasycznej 
gorącej czekolady serwowanej na kilkanaście sposobów, jest 
też czekolada w kilku wariantach na zimno. Koneserzy napoju 
bogów mogą tam zaglądać przez okrągły rok.

NA BIEŻĄCO z gustami
By w naszym lokalu sprzedaż czekolady do picia była 

zawsze wysoka, warto reagować na gusta klientów na bie-
żąco, a zdaniem mistrzów Wedla modę i trendy kształtują 
w tym temacie pory roku i niemal zawsze zataczają koło. 
Zimą wzięciem cieszy się czekolada z marcepanem, cyna-
monem i przyprawami, wiosną i latem królują wiśnie, tru-
skawki i inne owoce sezonowe, najczęściej w połączeniu  
z czekoladą białą, jesień to czas pomarańczy i kardamo-
nu. Na każdą porę roku nadaje się wanilia, która doskonale 
współgra z czekoladą.
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ZANIM KUPISZ CZEKOLADZIARKĘ, CZYLI JAK  
PRZYRZĄDZIĆ CZEKOLADĘ DOMOWYM SPOSOBEM?
Porcja dla dwóch osób: mleko 3,2 proc. (400 ml) i tłustą śmietankę 30-36 proc. (150 ml) należy wlać 
do rondelka i doprowadzić do wrzenia. Następnie dodać ok. 200 g czekolady w proszku lub pokru-
szone drobno dwie tabliczki czekolady. Nie zdejmując rondelka ze źródła ciepła, ciągle mieszać aż 
do ponownego zagotowania. Doprowadzić do pożądanej gęstości, gotując ok. 1 min. By zapobiec 
przypaleniu się czekolady, od momentu jej dodania do mleka napój należy ciągle mieszać. Na koniec 
wzbogacić dodatkami według uznania: bakaliami, owocami lub likierem.

– Nie zawsze było tak pysznie – podkreśla Profus. – Hi-
storia czekoladowego napoju sięga czasów Majów i Azte-
ków i ich sposób przyrządzania czekolady do picia różnił 
się znacznie od tego dzisiaj. Nasi dalecy przodkowie cze-
koladę pijali jako bardzo mocny, gorzko-ostry płyn, niczym 
nie przypominający dzisiejszych specjałów. Gdyby ktoś 
w ramach kulinarnej ciekawostki chciał poznać ten smak, 
niech przyrządzi napar z kiepskiej jakości kawy, kardamo-
nu, chili, kilku ziaren piasku i spróbuje-efekt degustacyjny 
powinien być podobny – żartuje Maestro Profus.

JAK i w czym?
Jak odpowiednio podawać czekoladę? Znawcy tematów 

czekoladowych z Januszem Profusem na czele proponują, by 
w przypadku czekolad klasycznych pozostać przy małych, 
prostych filiżankach, bo w tej kwestii nic się tak nie spraw-
dza, jak dobra porcelana. Na więcej elastyczności można 
sobie pozwolić w przypadku fantazyjnych mieszanek – tu 
dobrze jest eksponować dodatki w przeźroczystym szkle  
– wysokich szklankach z uchem lub bez, na szerokiej stopce, 
podając czekoladę z długą łyżeczką lub – w przypadku drin-
ków i czekoladowych shaków – ze słomką. W przypadkach 
czekolady na ciepło ważne jest, by naczynia były wcześniej 
podgrzane i wyprodukowane z grubszego szkła, które spra-
wi, że temperatura czekolady na dłużej pozostanie odpo-
wiednia. 

Przed sporządzaniem dla naszych klientów czekolado-
wego zastrzyku endorfin na pochmurne jesienne dni pamię-
tać należy o jednej zasadzie, która przyświeca zawsze Pijal-
niom Wedla. – Przyrządzając czekoladę do picia miejmy na 
uwadze, że to ona jest najważniejsza. Używając dodatków 
pamiętajmy o umiarze by nie zabić jej pysznego smaku  
– podsumowuje Anna Cichosz. 

CIEKAWE DODATKI
Do czekolady pasują nie tylko imbir, cynamon, chili czy wanilia. Aby na-
pój był jeszcze ciekawszy, można do niego dodać pokruszone, skarmeli-
zowane orzechy, migdały, herbatniki czy pianki, tzw. marshmallows (to 
wersja amerykańska czekolady). Sprawdzone dodatki to również bita 
śmietana, kawa, czekoladowe wiórki do dekoracji i alkohole – brandy, 
whisky, wiśniówki, likiery smakowe (np. cointreau, malibu) i oczywiście 
rum.
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693-7 MARCA 2012
Paris-Nord Villepinte
FRANCJA | www.europain.com

EUROPAIN
Jedyne światowe targi piekarstwa, 
cukiernictwa oraz sektora restauracji, 
które umożliwią realizację Państwa projektów!

ŚWIATOWE TARGI PIEKARNICTWA, 
CUKIERNICTWA, LODZIARSTWA, 

WYROBÓW CZEKOLADOWYCH I SŁODYCZY

La Rue du Succès (Aleja Sukcesu): naturalne doświadczenia służące inspirowaniu 
się koncepcjami, które sprawdziły się w praktyce

Aby OTRZYMAĆ ELEKTRONICZNIE DARMOWĄ kartę wstępu, 
należy wpisać kod PBH  na www.europain.com

Wraz z targami Europain 
przystosujcie swą ofertę do 
nowych oczekiwań 
konsumentów

• Ponad 1 000 wystawców i marek, w tym 
750 na targach Europain: wszystkie 
nowatorskie  rozwiązania z zakresu produktów, 
materiałów, sprzętu, usług i wyposażenia 
sprzyjające rozwijaniu Waszej działalności

• Przestrzeń 7 tendencji: pokazy i praktyczne 
porady

• Prestiżowe Konkursy :
 - Puchar Świata Piekarzy,

 - Międzynarodowy Konkurs Sztuki Cukierniczej

• Wraz z SuccessFood, targami sektora 
restauracji, Europain staje 
się najważniejszym 
światowym wydarzeniem 
promującym wszelkie 
miejsca i momenty 
konsumpcji

Promosalons Polska 
Tel. 22 815 64 55
e-mail: promopol@it.pl

W PIEKARNI I W CUKIERNI_L204xH290.indd   1 14/10/11   11:55
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 I ETAP: PRZYGOTOWANIE MUSU Z MANGO

Składniki:
1 szt. dojrzałego mango
świeżo zmielony kardamon (10 ziarenek)

Sposób przygotowania:
Mango obrać i drobno posiekać, przyprawić kardamonem i podsmażyć. 
Następnie przetrzeć przez drobne sitko.

II ETAP: PRZYGOTOWANIE MUSU CZEKOLADOWEGO

80 ml śmietany kremówki 30 proc.
20 ml polewy czekoladowej (ciemnej)
30 ml rumu

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki dokładnie wymieszać i przelać do syfonu do bitej 
śmietany, dzięki któremu otrzymamy delikatny mus.

III ETAP: PRZYGOTOWANIE CAŁEGO DRINKA

25 ml musu z mango
10 ml ginu
70 ml mocnej zimnej kawy
ok. 25 ml musu czekoladowego z syfonu

Sposób przygotowania:
Na dno kieliszka wlać zimny mus z mango, następnie po łyżce powoli wlewać 
kawę (osłodzoną 5 ml syropu cukrowego), tak by powstały warstwy. Na 
wierzch drinka położyć delikatnie mus czekoladowy. Udekorować dowolnie.
Przed degustacją całość dokładnie wymieszać. Drink jest orzeźwiający, 
dzięki zawartości mango, i przyjemnie słodki, a mus czekoladowy nadaje mu 
kremową konsystencję.

Mediolan 
KAWA Z MANGO NA ZIMNO

Warto wiedzieć!
Koloru kawy nie można zmienić, 

można go jedynie rozjaśnić. 
Dlatego, aby drinki kawowe 

wyglądały atrakcyjnie, najlepiej 
przygotowywać je warstwowo. 

Dzięki temu przed ich spożyciem 
klient może nacieszyć oko, 
a później rozkoszować się 

smakiem.

70 KAWA RAZ!

Mediolan
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PREINFUZJA W 

E61
sekrety baristów, cz. II

ABY WYJAŚNIĆ KOLEJNE TRUDNE OKREŚLENIA Z JĘZYKA BARISTÓW 
ZAWARTE W TYTULE ARTYKUŁU, NALEŻY POZNAĆ ZARÓWNO TROCHĘ 

HISTORII KONSTRUOWANIA EKSPRESÓW, ALE TEŻ ZAGŁĘBIĆ SIĘ 
W TAJNIKI ICH BUDOWY

72 KAWA RAZ!
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JAN SZYMAŃSKI

Historia ciśnieniowych ekspresów do 
kawy sięga początku XX w., ale re-
wolucyjny rozwój ich konstrukcji na-
stąpił dopiero w latach 60. Za twórcę 
pierwszego ekspresu ciśnieniowego 
uważa się Achille Gaggię, który skon-
struował pierwsze urządzenie służące 

do zautomatyzowania zaparzania kawy w kawiarniach. 
Jego budowa nieco przypominała współczesne ekspresy.

KONSTRUKCYJNA prostota
Ówczesne ekspresy różniły się na pewno budową, bo 

początkowo woda nie była podgrzewana elektrycznie, i nie 
miały elektrycznych pomp tłoczących wodę. Pierwsze mo-
dele nie były też idealne. Konstrukcję cały czas doskonalo-
no. Ekspres wyposażony był w dźwignię z tłokiem. Barista 
naciągał za pomocą dźwigni sprężynę wewnątrz ekspresu, 
która z kolei naciskała z dużą siłą na tłok z wodą. W ten 
sposób powstawało dość duże ciśnienie słupa wody (9–14 
barów) przepływającego przez kawę umieszczoną, podob-
nie jak współcześnie, w sitku kolby. Należy tu podkreślić, 
że ekspresy o zbliżonej budowie, nazywane dźwigniowymi, 
produkuje się do dzisiaj, doceniając ich prostą konstrukcję 
i niezawodność.

Z czasem dołączono do ekspresów elektroniczne stero-
wanie, kontrolę temperatury czy nawet pomiar objętości 
przepływającej wody, aby ograniczyć pracę baristy do mini-
mum. Rozwój technologii stosowanych w ekspresach trwa 
nadal, ale sentyment do solidnych konstrukcji pozostał. Do 
takich właśnie tradycyjnych i niezmiennie obecnych w eks-
presach rozwiązań należy zaliczyć grupę zaparzającą skon-
struowaną i opatentowaną w 1961 r. przez Ernesto Valente, 
założyciela fi rmy Faema. Nazwę jej nietrudno zapamiętać, 
bo nawiązuje zarówno do imienia twórcy, jak i roku rozpo-
częcia produkcji – to E61.

MOSIĘŻNA stabilność
Niezwykłość tego rozwiązania przejawiała się w kilku 

aspektach. Głównym jest opływowy kształt, mocno wy-
stający z obudowy ekspresu. Mosiężny odlew waży około 
5 kg. Pokryty jest warstwą błyszczącego chromu, który za-
pewnia efektowny wygląd i dodatkową ochronę przed ubyt-
kami ciepła.

Oprócz niezwykłego wyglądu te kilka kilogramów me-
talu daje ekspresowi potężną stabilność temperaturową. 
Grupa rozgrzewa się powoli, ponieważ przejmuje tempe-
raturę gorącej wody krążącej w zatoce (rys. 1, element nr 
2). Ale gdy osiągnie już pożądany poziom, utrzymuje go 
bardzo długo i stabilnie. Wychłodzenie następuje powoli. 
Obecnie konstrukcję grupy udoskonalono i zamiast jednej 
zatoki wodnej przez grupę przebiega obieg termosyfonu 
z wymiennika ciepła (HX). To rozwiązanie zapewnia szyb-
sze i jeszcze dokładniejsze rozgrzanie całej konstrukcji. 
Wszystko po to, aby zaparzanej kawie zapewnić jednolitą 
temperaturę w czasie całej ekstrakcji. To jeden z głównych 
warunków, aby otrzymać poprawne, aromatyczne, gęste 
espresso z obfi tą i ciemną cremą.

73KAWA RAZ!

Budowa wewnętrzna grupy zaparzającej E61: 
1 – mosiężny korpus
2 – zatoka bojlera
3 – komora zaparzania i preinfuzji
4 – kanały wodne
5 – ujście zaworu trójdrożnego

Obecnie montowana w ekspresach grupa E61
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EKONOMICZNA solidność
Tak duża kumulacja temperatury w grupie ekspresu po-

zwala na długie utrzymanie jednolitej temperatury całego 
obiegu wody. Grzałka ekspresu nie musi się często włączać, 
przez co zużycie prądu pozostaje na bardzo przyzwoitym po-
ziomie, nawet przy dużym bojlerze. Konstrukcja tej grupy 
jest bardzo trwała i prosta w budowie. Uruchomienie prze-
pływu wody odbywa się za pomocą ręcznej dźwigni. We-
wnątrz nie ma zbyt wielu elementów mogących ulec awarii, 
a te, które się zużywają, jak na przykład uszczelki, bardzo 
łatwo wymienić bez potrzeby wzywania specjalistycznego 
serwisu. Grupa ma także zintegrowany zawór trójdrożny, 
którym odprowadzane są z niej resztki wody. Ułatwia on  
i usprawnia czyszczenie z osadów kawowych. Tak nieskom-
plikowana i solidna konstrukcja zapewnia bardzo długą bez-
awaryjną pracę, co jest bardzo ważne w kawiarni.

Oczywiście, oprócz wielu zalet nietrudno też znaleźć 
wady takiego rozwiązania. Bardzo ciężka grupa wymaga 
dość długiego nagrzewania ekspresu. Jej wystająca kon-
strukcja staje się powodem drobnych oparzeń zwłaszcza 
wśród początkujących baristów. Czyszczenie błyszczące-
go chromu jest dość uciążliwe, a zbyt długie nagrzewanie, 
przy dość wysoko ustawionej temperaturze wody w bojle-
rze, przegrzewa grupę. Aby zaparzana kawa po dłuższym 
przestoju ekspresu nie była przepalona, barista musi przelać 
przez grupę trochę wody, aby zrównać jej temperaturę z tą 
znajdującą się w wymienniku ciepła.

Mimo tej prostoty budowy i obsługi w kawiarnianej co-
dzienności zdarza się zapominać o podstawowych zasadach 
działania grupy. Stąd często kiepska jakość espresso zależy 
nie tylko od użycia złej czy zwietrzałej kawy, ale np. od 
tego, że barista zapomniał schłodzić grupę, czy wcześniej 
dobrze ją wyczyścić.

EKSTRAKCJA i preinfuzja
Zaparzanie kawy, czyli ekstrakcja, przebiega w grupie 

ekspresu. Tutaj wypływająca z bojlera woda trafia na sit-
ko prysznica grupy i kawę umieszczoną w kolbie. W przy-
padku grupy E61 ta droga jest wyjątkowa. Zupełną nowość  
w momencie wprowadzenia jej do produkcji stanowiła 
właśnie komora wstępnego zaparzania kawy – preinfuzji. 
Ekstrakcja espresso zaczyna się po 3–4 s po otwarciu dźwi-

gni i włączeniu pompy. Jest to możliwe dzięki specjalne-
mu zaworowi sprężynowemu, który dostarcza do prysznica 
ciśnienie pompy z opóźnieniem i powoli wzrastającym ci-
śnieniem. Taki sposób działania przypomina nieco powolny 
nacisk tłoka w ekspresach dźwigniowych. Głównym jednak 
powodem takiego rozwiązania w grupie E61 było zastoso-
wanie w pierwszych ekspresach Faemy pompy rotacyjnej.

W przypadku pomp rotacyjnych, nazywanych inaczej 
wolumetrycznymi, od razu następuje podanie pełnego ci-
śnienia wody, która dostarczana jest zwykle z początkowym 
ciśnieniem sieci wodociągowej. Takie nagłe uderzenie słu-
pa wody na przygotowaną porcję kawy doprowadziłoby do 
rozbicia całej jej struktury i uniemożliwiło zaparzenie po-
prawnego espresso. Dzięki powolnemu wzrostowi ciśnie-
nia kawa w sitku jest wstępnie zraszana wodą, a dopiero 
po chwili woda przepływa przez nią z pełnym określonym 
ciśnieniem, oscylującym w granicach 9–10 barów. 

Wielu specjalistów uważa, że taki powolny proces wstęp-
nego zaparzania kawy nadaje jej jeszcze więcej aromatu, 
delikatności i słodyczy. Doceniają to bariści, którym zależy 
na najwyższej jakości serwowanej kawy.

PONADCZASOWE piękno
Mimo że powstały już nowsze wersje konstrukcji Ernesto 

Valente (E91, E98), to wciąż ta klasyczna grupa jest produ-
kowana i montowana w bardzo wielu ekspresach, zarówno 
tych gastronomicznych, jak też do użytku domowego.

Ze względu na to, że błyszcząca grupa E61 jest naj-
bardziej widocznym elementem ekspresu, większość eks-
presów, w których się ją stosuje, ma obudowy wykonane  
z polerowanej stali. Prezentują się one nad wyraz elegancko,  
a ich lekko archaiczną budowę można określić jako styl re-
tro. Jednym będą się podobać, innym nie, ale mogą stano-
wić ozdobę niejednego lokalu. 

Dodatkowym powodem ich popularności i powszech-
nego stosowania, a także relatywnie niskiej ceny jest wy-
gaśnięcie patentu. Nie trzeba kupować licencji, aby móc 
produkować ekspresy z grupą zaparzającą E61 lub jej mo-
dyfikacjami. Wielu producentów chętnie korzysta z tego 
sprawdzonego rozwiązania, a firma Faema cały czas ma  
w swojej ofercie model Legend wyglądający identycznie 
jak ten z 1961 r. 

74 KAWA RAZ!

Nie trzeba kupować licencji, 
aby móc produkować 
ekspresy z grupą E61.
Wielu producentów  
chętnie korzysta z tego 
rozwiązania, a firma  
Faema cały czas ma 
w swojej ofercie model 
Legend wyglądający 
identycznie jak ten z 1961 r.
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MAŁGORZATA MILIAN-LEWICKA

Pieczywo azjatyckie to w większości pie-
czywo wypiekane bez użycia drożdży,  
te stosuje się tylko w niektórych regionach. 
W Indiach lub innych krajach azjatyc-
kich o silnym wpływie indyjskim wypieki  
w niczym nie przypominają naszych bo-
chenków chleba przystosowanych do 

krojenia, są to raczej płaskie placki. Oczywiście, w innych 
regionach Azji, np. w Japonii czy Chinach, ze względu na 
napływ turystów oferuje się również pieczywo (przeważnie 
zachodniego typu), które podobne jest w kształcie do znanych 
nam wypieków, ale znacznie różniące się w smaku. Daleki 
Wschód nie zapomina swoich tradycji kulinarnych i można 
tam znaleźć wyroby z dodatkiem mąki... ryżowej. Co istot-
ne, w Azji nie ma tradycji wypieku w piecach chlebowych. 
Zamiast niego stosuje się wypiek na gorących patelniach lub 
płytach, smażenie w głębokim tłuszczu, wypiek w piecach cy-
lindrycznych, do ścian których przykleja się placki i oczekuje 
na upieczenie. W Chinach, Japonii, Korei chleby uparowuje 
się w bambusowych lub innych parownikach.

Przaśne INDIE
W Indiach, ogólnie rzecz biorąc, rozróżnia się dwa typy 

pieczywa, których gatunków jest całe mnóstwo. W części po-
łudniowej spożywa się pieczywo przaśne, w północnej – okrą-
głe i płaskie chleby na zakwasach. Z tych chlebów kanapki 
nie zrobimy, ale doskonale nadają się do zakąszania posiłków.

Roti (w jęz. hindi – chleb) to ogólna nazwa dla płaskiego, 
przaśnego pieczywa, które może przyjmować różne kształty. 
Słowo to w hindi oznacza po prostu chleb. Każdy region In-
dii ma swoje roti, które przyjmują inne nazwy. Podstawowym 
składnikiem roti są zmielone ziarna pszenicy (czasami również 
ryżu, kukurydzy lub prosa), woda, czasami sól i inne smakowe 
dodatki. Roti może być cienkie lub grube, bez dodatków lub 
ze świeżymi wiórkami kokosowymi, chilli, cebulą wewnątrz, 
które nadają plackom smak i pozwalają jeść je bez obłożenia 
lub farszu. Przede wszystkim roti są bazą wielu dań – zawija się  
w nie ugotowane warzywa lub mięso, macza w jogurcie, dodaje 
owoce lub podaje jako dodatek do dań z curry i soczewicy.

Chapati – jeden z wielu przaśnych placków zaliczanych 
do roti. Spożywany jest codziennie przez miliony mieszkań-
ców Indii (przede wszystkim północnych i zachodnich). Jego 
produkcja jest bardzo prosta – wystarczą woda i razowa mąka 
pszenna (atta). Skład chapati może różnić się w zależności od 
regionu – czasami dodaje się olej, masło klarowane, nasiona 
selera lub kolendry. Ciasto rozwałkowuje się na okrągłe placki 
i wypieka bezpośrednio na rozgrzanej patelni (tawa) przypo-
minającej patelnię do naleśników. Po podgrzaniu placki nabie-
rają powietrza jak balon. Przeważnie zjada się je jako dodatek 
do dań z curry oraz zupy z soczewicy.

Puri (poori lub boori) to przaśny chleb znany nie tylko  
w Indiach, ale także w Pakistanie, Turcji, Bangladeszu i Nepalu. 
Lekkie placki spożywane są najczęściej na śniadanie lub jako 
przekąska. Mają również znaczenie religijne – ofiarowywane 
są w czasie modlitwy. Przygotowuje się je z mąki pszennej, 
wody i soli. Małe placki smaży się w ghee (klarowane masło) 
lub w oleju roślinnym. Podczas smażenia ciasto rozciąga się  

i nabiera kształtu przypominającego balon. Gdy się zarumieni, 
wyciąga się je z oleju i podaje na ciepło lub zimno jako prze-
kąskę. Puri charakteryzuje się miękkością i puszystością oraz 
chrupiącą, brązową skórką.

Paratha wypiekana jest w regionie Punjab (północne Indie) 
na specjalne okazje. Te przaśne, cienkie i wielowarstwowe 
placki wytwarza się z pełnoziarnistej mąki pszennej. Smaży 
się je w ghee lub w oleju roślinnym. Przeważnie wypełniane 
są serem (paneer) i (lub) gotowanymi warzywami, np. ziem-
niakami (mowa wtedy o aloo parathi).

Zupełnie inną techniką wypiekany jest naan. Ciasto 
przykleja się do ściany glinianego pieca w kształcie dzba-
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na wykonanego z gliny, nazywanego tandoor. Tradycyj-
nie pali się w nim drewnem, ale współcześnie spotyka się 
częściej zasilanie na gaz. Temperatura pieczenia przekra-
cza 480°C. Placki naan produkowane są z mąki pszennej 
z dodatkiem drożdży (lub zależnie od regionu – zakwasu, 
sody lub tylko mąki), jogurtu, który jest obowiązkowy 
i bierze udział w fermentacji, czasami także jaj i masła. 
Można dodać do nich migdały i rodzynki – słodka wer-
sja to peshwari naan. Jogurt nadaje plackom naan lekkość 
oraz miękkość wnętrza i chrupkość z zewnątrz. Nazwa 
naan w perskim oznacza chleb. Placki te podawane są  
z gorącymi daniami.

    Azjatyckie
inspiracje

Tradycyjne CHINY
Chleb pieczony to produkt dostępny w Chinach w nie-

licznych sklepach, przede wszystkim kupowany jest przez 
zagranicznych gości. Produkuje się go według europejskich 
receptur.  Jeśli chodzi o pieczywo typowo chińskie, to, np. 
w północnej części Chin, gdzie hoduje się przede wszyst-
kim pszenicę (ze względu na chłodniejszy klimat), jada się 
bułki oraz makaron pszenny. Chińskie chleby nie są pieczo-
ne a... uparowane. W Chinach nie ma tradycji korzystania 
ze znanych nam pieców chlebowych. Co nas jeszcze może 
zaskoczyć? Chiński chleb jest często biały (z powodu doda-
nia mąki ryżowej).

CZY DA SIĘ CHLEB UPAROWAĆ 
LUB USMAŻYĆ W GŁĘBOKIM 

TŁUSZCZU? CZY RYŻ NADAJE SIĘ 
JAKO SKŁADNIK CHLEBA? 

W AZJI WSZYSTKO JEST 
MOŻLIWE!

PIECZYWO 
DALEKIEGO 

WSCHODU I INDII

CHLEBY ŚWIATA
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W Chinach metodą 
uparowania produ-
kuje się również 
bułki, których 
ciasto zarabia się 
z mąki pszennej, 
wody i zakwasu (cza-
sami również z dodat-
kiem oleju i cukru). Bułeczki mają 
wielkość od czterech aż do piętnastu centymetrów, są bardzo 
miękkie i puszyste. Spotyka się różne odmiany mantou, np. 
maczane w słodzonym mleku skondensowanym lub smażone 
w głębokim tłuszczu. Bułki te sprzedawane są na ulicy jako 
przekąska, można kupić je także zamrożone, gotowe do paro-
wania w domu. Jeśli dodamy do bułek nadzienie, mowa wtedy 
o bułkach baozi.

Kompyang pochodzą z Fuzhou, stolicy prowincji Fujian 
w Chińskiej Republice Ludowej. Historia mówi, że wynalazcą 
jest Qi Jiguang (opierając się na japońskim onigiri). Aby nie poka-
zywać wrogowi miejsca biwakowania, żołnierze musieli mieć ze 
sobą łatwe do przenoszenia pieczywo – tak powstało kompyang 
z dziurą w środku, przez którą można było przewlec sznur i nosić 
ze sobą. W skład placków wchodzą: boczek, mięso, cebula, sól 
i mąka. Ciasto z tymi składnikami spłaszcza się za pomocą wałka 
i wypieka przylepione do ścianek tradycyjnego, glinianego pieca 
domowego. Nazywane chińskimi hamburgerami kompayang pie-
cze się około kwadransa.

Bing to ogólna nazwa dla wszystkich płaskich placków 
wypiekanych w Chinach. Skład opiera się przede wszystkim 
na mące pszennej. Odmiany bing łączy kształt okręgu i to, że 
placki są płaskie. Popularne są również w Korei – jian bing 
podaje się do dań z owoców morza. Wyróżnia się wiele od-
mian bing, oto kilka z nich: cong you bing (z cebulką i ole-
jem), fa mian bing (drożdżowe), shaobing (pieczone), jian 
bing (z jajkiem sadzonym, podobne do naleśnika).

Inspiracje w JAPONII
Chleb nie jest częścią kulinarnej tradycji Japonii. Jego nazwa 

po japońsku to pan – zaczerpnięta jest z języka portugalskiego. 
Stosunkowo niedawno wprowadzono pieczywo do japońskiej 
diety, a piekarni przybywa jak grzybów po deszczu. Niewiele 
jest typowo japońskich, tradycyjnych wypieków (anpan i melon 
pan), ale – na co warto zwrócić uwagę – Japończycy adaptują 

znane zachodnie przepisy do upodobań smakowych rodaków. 
A idzie im świetnie – japońska drużyna piekarzy wygrała Coupe 
du Monde de la Boulangerie w 2002 r. (w 2005 r. byli trzeci).

Wyjątkowym japońskim chlebem jest anpan. Produkowano 
go najpierw w istniejącej do dziś piekarni Kimuraya w Tokio 
(otwartej w 1869 r.). Te małe bułeczki przypominają miniatu-
rowe bułki do hamburgerów lub bajgle, ale są miękkie, słod-
kawe i wypełnione słodką czerwoną, białą lub zieloną pastą 
z fasoli. Nadzienie może zawierać również trochę pasty seza-
mowej lub inne składniki. Do produkcji ciasta używa się droż-
dży stosowanych do fermentacji sake. Z wierzchu posypuje się 
anpan sezamem.

Innym typem japońskiego pieczywa, które można kupić 
prawie w każdej piekarni, jest melonpan, popularny także 
na Tajwanie i w Chinach. Jego nazwa pochodzi od wyglądu 
– ciasto pokryte jest cienką warstwą słodkiej kruszonki, dzięki 
czemu wygląda jak popękana skórka melona. Melonpan może 
mieć różne nadzienia, również o smaku melona, oraz dodatki 
w skórce z kruszonki (np. czekoladę). Nazwa ma etymologię 
dwujęzyczną, ponieważ melon jest słowem pożyczonym z ję-
zyka angielskiego, a pan – z portugalskiego (chleb).

Shokupan (czyli bochenek chleba) to biały chleb tostowy 
– najpopularniejsze japońskie pieczywo. Japończycy zaczerp-
nęli przepis od angielskich piekarzy. Jednak chleb jadany 
przez Japończyków jest bardzo słodki, a jego fakturę można 
porównać do bułeczek mlecznych. Chleb spożywany jest jako 
tosty (często z twarogiem).

W Japonii jada się także... bagietki. Jest jednak spora róż-
nica między paryską a tokijską bagietką. Ta druga jest miękka 
w środku i na zewnątrz. Właśnie takie bagietki najbardziej 
smakują Japończykom, którzy chętnie jedzą je na śniadanie. 

1. Chleb bing 
przygotowywany jest na 
specjalnych patelniach

2. Przasne placki paratha 
wypełniane są serem lub 
gotowanymi warzywami

3. Anpan to  tradycyjny 
japoński wypiek 
nadziewanysłodką 
czerwoną, zieloną lub 
białą bastą z fasoli

CHLEBY ŚWIATA
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W Koszalinie znają go chyba wszyscy. Jego 
„Piekarnia Drzewiańska”, od lat słynąca ze 
znakomitych wypieków, na stale wrosła w 
miejski krajobraz. Ale piekarska przygoda 

pana Wacława zaczęła się w zupełnie innym miejscu. O 
przeszłości rozmawiamy z jubilatem w jego piekarni przy 
ul. Zwycięstwa. To, że zostanie piekarzem, na początku 
wcale nie było takie oczywiste.

- Tatuś chciał, żebym był kowalem – opowiada. – Posze-
dłem terminować do kowala, ale po jednym dniu wiedzia-
łem, że to nie dla mnie. Było za ciężko. Tato miał kolegę 
piekarza. Powiedział mi: „spróbuj tam”.

Spróbował i od razu wiedział, że piekarstwo to jego prze-
znaczenie. Miał 14 lat, gdy został uczniem piekarnictwa w 
powiecie Przasnysz, skąd pochodzi. Jako szesnastoletni 
chłopak rozpoczął pracę w prywatnej piekarni, jednocze-
śnie uczył się rzemiosła na kursie dla czeladników. – W 
zawodzie jestem od 66 lat, do piekarskiego fachu przygo-
towałem 90 uczniów – podkreśla. – Zawsze im mówiłem, 
żeby być dobrym piekarzem, nie są potrzebne żadne cuda. 
Liczy się dokładność, zamiłowanie do zawodu i solidność.

TŁUSTY CZWARTEK – dzień szczególny
W 1960 r. Wacław Chodkowski ożenił się. Młodzi posta-

nowili spróbować szczęścia na ziemiach odzyskanych. Spa-
kowali dobytek (poza rowerem niewiele tego było) i przyje-
chali do Dobrzycy. Pan Wacław podjął pracę w piekarni GS, 
jego żona Romualda, z zawodu nauczycielka, uczyła dzieci 
w miejscowej szkole podstawowej. – Dobrze wspominam 
tamte lata – opowiada Wacław. – Na początku nie mieliśmy 
niczego, dorabialiśmy się wspólnie, byliśmy tacy szczęśliwi.

W Dobrzycy urodził się jedyny syn państwa Chodkow-
skich, Piotr. Jednak los ich nie rozpieszczał. W 1999 r. Piotr 
zginął w wypadku samochodowym w Koszalinie. Zapowia-
dał się na wspaniałego piekarza, zamiłowanie do zawodu 
odziedziczył po ojcu. Do dziś w piekarni wisi jego dy-
plom. Romualda Chodkowska ciężko odchorowała śmierć 
syna. Zmarła w następnym roku. Odeszła w dzień tłustego 
czwartku. – Dla piekarzy ten dzień jest wielkim świętem 
– opowiada Małgorzata Chodkowska, żona Piotra. – Przez 
wiele lat teściowa tego dnia rano szła do fryzjera, by póź-
niej stanąć za ladą piekarni i sprzedawać ciepłe pączki.

W 1971 r. Chodkowscy kupili małą piekarnię w Drze-
wianach. Pani Romualda zaczęła uczyć dzieci biologii, pan 
Wacław zajął się piekarskim biznesem. W krótkim czasie 
jego wypieki stały się sławne w całej okolicy. Po drzewiań-
ski chleb przyjeżdżali koszalinianie, docierali zagraniczni 
turyści. Chlebem raczyli się wielcy ówczesnego świata.

Nie jestem czarodziejem
80-LETNI DZIŚ WACŁAW CHODKOWSKI PRZY PIEKARSKIM PIECU SPĘDZIŁ PONAD 
TRZY CZWARTE SWEGO ŻYCIA. PRZY KAŻDEJ OKAZJI PODKREŚLA,  
ŻE W TYM FACHU LICZY SIĘ DOKŁADNOŚĆ I SOLIDNOŚĆ

SIEDMIOKILOGRAMOWE bochny na dożynki
W archiwum piekarni zachowało się urzędowe pismo ze 

Strzekęcina z 1974 r., w którym Stacja Hodowli Roślin prosi-
ła o „sprzedaż dwóch bochenków chleba w związku z przy-
witaniem państwowych dostojników” (później okazało się, 
że byli nimi: Edward Gierek i Leonid Breżniew). Kiedy stało 
się jasne, że centralne dożynki w 1975 r. odbędą się w Kosza-
linie, w całym województwie rozpoczęło się badanie jakości 
pieczywa we wszystkich piekarniach Pomorza Środkowego. 
Najlepiej wypadła mała piekarnia z Drzewian. – Przyjechali 
bardzo ważni goście – wspomina pan Wacław. – Mówią, że 

PIEKARZ Z HISTORIĄ
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chleb na dożynki trzeba upiec, drzwi pieca powiększyć, bo 
bochenki będą większe.

Piekarz z Drzewian najpierw zdziwił się, dlaczego on, a 
zaraz potem rozpoczął próby. Dożynkowe bochny musiały 
być okazałe. Pierwsza partia niezbyt wyrosła, ale kolejna 
okazała się wspaniała. Chleb na dożynki Wacław Chod-
kowski piekł wraz z żoną przez cały dzień i noc. W sumie 
90 bochenków. Każdy ważył 7 kg. – Proponowali nam ludzi 
do pomocy, ale ja nie chciałem – opowiada. – Jeśli chleb 
miał być naprawdę dobry, sami musieliśmy wszystkiego 
dopilnować.

Dożynkowe bochenki zachwyciły nie tylko wojewodów 
i partyjnych dygnitarzy. Smak chleba drzewiańskiego do-
cenił sam Edward Gierek, który ponoć dopytywał, co to za 
piekarz takie cuda wypieka.

PRZEPROWADZKA
Ledwo przebrzmiały dożynkowe echa, a do Drzewian 

zaczęli zaglądać przedstawiciele władz. Najpierw pojawiła 
się delegacja ze Słupska, później z Koszalina. – Przenieś 
piekarnię, my pomożemy – kusiły władze. Chodkowscy 
zdecydowali się na Koszalin. W 1976 r. przy ul. Armii 
Czerwonej (obecnie Piłsudskiego), rozpoczęła działalność 
„Piekarnia Drzewiańska”. To tu stało się w kolejkach po 
pyszny chleb czy chrupiące bułeczki. Gdy już człowiek na-
wąchał się zapachu świeżego pieczywa, gdy pracownik wy-
niósł pojemniki z ciepłym chlebem, a mistrz Chodkowski 
sprawdzał jakość wypieczenia pukając w bochenek, wtedy 
było wiadomo: to chleb drzewiański. Musi być dobry.

– Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, wybierając Koszalin, a 
nie Słupsk – dzieli się refleksją Wacław Chodkowski. – Przez 
tyle lat zabiegałem o kupno piekarni przy Piłsudskiego, ni-
gdy nie nie było takiej możliwości. Później piekarnia została 
zburzona, w związku z budową obwodnicy śródmiejskiej. 
Musiałem się przenosić. A miasto tyle mi obiecywało...

BO LICZY SIĘ jakość
Konkurencja na piekarniczym rynku jest duża, jednak 

chleb drzewiański cieszy się niesłabnącym uznaniem klien-
tów. Małgorzata Chodkowska, synowa pana Wacława, która 
przejmuje zarządzanie piekarnią mówi, że asortyment ofe-
rowany klientom w zasadzie nie zmienia się. Zawsze jest to 
chleb upieczony według własnych receptur, bez jakichkol-
wiek polepszaczy. – Ludzie poszukują określonego gatunku 
chleba – wyjaśnia. – Szanujemy ich upodobania kulinarne.

Największym wzięciem cieszy się chleb razowy. Jedni 
wolą foremkowy, inni – okrągły. „Drzwiańska” opatento-
wała jeden swój wyrób – to chleb drzewiański, wypiekany 
według oryginalnej receptury, z mąki bułkowej i żytniej. 
Piekarnia proponuje także inne gatunki, oprócz chleba zwy-
kłego czy baltonowskiego, także słonecznikowy, sezamo-
wy, wiejski, czy najnowszy – orkiszowy.

Wacław Chodkowski mówi o sobie, że nie jest czaro-
dziejem, a w jego fachu liczy się dokładność i solidność. 
Ale pamięta o tym, żeby każdy rozczyn opatrzyć znakiem 
krzyża. Do każdego bochenka chleba dodaje też odrobinę 
swojego serca. Wierzy, że wtedy chleb smakuje lepiej.

Tekst: Alina Konieczna, zdjęcie: Radosław Koleśnik >>>   
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APC-AGRA  
Glapiński Sp. jawna 

45-005 Opole, ul. Budowlanych 4a
tel. 77 442 82 82, 456 43 88, 442 82 44
email: agra@apc.com.pl
www.agra.apc.com.pl

Oddziały

42-200 Częstochowa, ul. Tartakowa 32/40
tel. 34 361 42 92, fax 34 368 02 42
tel. kom. 602 663 411
e-mail: agra.czestochowa@apc.com.pl 

53-264 Wrocław, ul. Grabiszyńska 231 EF
tel. 71 339 03 51, 363 11 23
e-mail: agra.wroclaw@apc.com.pl 

AGART-PRO Sp. z o.o. 

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

Oddziały

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

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

AMBASADOR 92 SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

05-500 Piaseczno , ul. Raszyńska 13
tel. 22 711 33 33, fax 22 711 33 34
e-mail: biuro@ambasador92.pl
www.ambasador92.pl
 
Odziały

12-250 Orzysz , ul. Wierzbińska 6
tel. 87 423 71 78, fax 87 423 70 77\ 

80-180 Kowale k/Gdańska, ul. Magnacka 4 
tel. 58 731 12 12, fax 58 333 13 11

BAYARD 

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

BMS-G 

BMS-G Pawlikowice
Pawlikowice 78
tel. 12 288 16 60, fax: 12 278 66 16
e-mail: pawlikowice@bmsg.pl
www.bmsg.pl
BMS-G Tarnów, ul. Skrzyszowska 7
tel. 14 620 16 50, 620 16 01
e-mail: tarnow@bmsg.pl
www.bmsg.pl

DROSOL Krzysztof Puz  
i Wspólnicy Sp. Jawna

42-500 Będzin, ul. Piastowska 29
tel. 32 761 93 25, 761 93 27, fax  32 761 93 28
e-mail: drosol@drosol.pl 
www.drosol.pl

EKOM sp z o.o. 

70-789 Szczecin, ul. Dąbska 70
tel. 91 462 61 28, 91 431 31 90, fax 91 464 09 76
e-mail: ekom@ekom.szczecin.pl
www.ekom.szczecin.pl

GHM Grupa Handlowo-  
-Marketingowa Sp. z o.o.

41-500 Chorzów, ul. Katowicka 115
tel. 32 241 08 12, fax 32 241 08 23 
e-mail:ghm@ghm.pl
www.ghm.pl

MALMON 

26-300 Opoczno, Mroczków Gościnny 52C
tel./fax 44 754 24 56, tel./fax 44 754 24 54
e-mail: info@malmon.eu
www.malmon.eu

MARGO Przedsiębiorstwo 
Zaopatrzenia Spożywczego 
Maria Magdalena Szymańska

ul. Niciarniana 2, 92-208 Łódź
tel. 42 636 28 20, 637 48 45, fax 42 637 75 73
e-mail: handel@margo-grupa.pl
www.margo-grupa.pl

„W Piekarni, W Cukierni” 
TAKŻE U TWOJEGO DYSTRYBUTORA!

MAGAZYN  „W PIEKARNI, W CUKIERNI” OD MARCA DOSTĘPNY JEST 
RÓWNIEŻ  W WIELU HURTOWNIACH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU! 

WSPÓŁPRACUJEMY Z AŻ 19 DYSTRYBUTORAMI! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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MDJ Sp. J awna 

44-121 Gliwice, ul. Starogliwicka 70
www.piekarniamdj.sgl.pl
tel. 32 775 06 10,
tel. kom. 0 604 100 768

Merkur 09 Sp. z o.o. 

03-236 Warszawa, ul. Annopol 4 a, bud. F
tel. 22 836 73 60, 22 877 44 91, 22 877 20 34, 
fax w. 28
e-mail: magazyn@merkur.com.pl
www.merkur.com.pl

Oddziały

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 42 a
tel./fax 22 755 74 17, tel. 22 755 74 20-151

Lublin, ul. Stefczyka 30
tel./fax 81 740 81 23, tel. 81 740 71 13 25-320

Kielce, ul. Domaszowska 85
tel./fax 22 368 54 29

MODENA M.A Tokarski Sp. Jawna

43-300 Bielsko-Biała, ul. Katowicka 80
tel. 32 215 16 16, tel./fax 32 326 30 37
e-mail: modena@modena-mt.pl
www.modena-mt.pl

Biuro-Magazyn
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Junacka 12

NESTOR 

Oddziały

86-300 Grudziądz, ul. Magazynowa 3
tel. 56 643 85 09-12, fax 56 641 18 08
e-mail: www.nestor.biz.pl

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 75
tel. 58 305 42 47, fax 58 320 73 46

10-449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 77A
tel. 89 525 18 29, fax 89 525 18 29

PHPiU Centrum 

Ogorzelczyn 1A, 62-740 Tuliszków
tel: 63 280 39 00, fax: 63 280 39 20
e-mail: centrum@centrumzp.pl
www.centrumzp.pl

PIEKARZ Przedsiębiorstwo 
Zaopatrzenia Spółka z o.o.

60-474 Poznań, ul. Czorsztyńska 1
tel. 61 842 21 51, fax 61 8479143
e-mail piekarz@apc.com.pl
www.apc.com.pl

POLMARKUS Sp. z o.o. 

44-120 Pyskowice
ul. Wyszyńskiego 62
tel. 32 30 19 100, fax 32 30 19 169 
e-mail: biuro@polmarkus.com.pl
www.polmarkus.com.pl

PORT Bogdan Kurzawa 

34-700 Rabka-Zdrój, 
ul. Kilińskiego 45b
tel. 18 267 74 46, fax 18 267 78 62
e-mail: port@poczta.fm

SAVPOL 

44-100 Gliwice
ul. Sowińskiego 7
tel. 32 400 04 00, fax 32 400 04 25
www.savpol.pl

Oddziały

58-300 Wałbrzych, ul. 1 Maja 62 
tel. 74 846 38 84, 842 68 23, 847 80 46
e-mail: walbrzych@savpol.pl

30-740 Kraków , ul. Półłanki 18
tel. 12 266 11 65, fax 12 269 78 60
e-mail: krakow@savpol.pl

UNICUS Sp. z o.o. 

41-500 Chorzów, pl. Mickiewicza 17
tel. 32 241 27 40, tel./fax 32 249 77 53 
e-mail: sprzedaz@unicus.pl 
www.unicus.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO 

 

Informacje podane ze smakiem
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CO? GDZIE? KIEDY?

   targi
imprezy         wydarzenia

Imprezy na początek roku
W tym roku odbyło się sporo ważnych imprez, ale kolejny będzie jeszcze ciekawszy. ExpoSweet wprowadził Salon Kawowy, 
nie zabraknie też innych atrakcji. Ciekawie zapowiada się EuroGastro i wrześniowa Polagra z Salonem Przemysłu Piekarskiego 
i Cukierniczego. W 2012 r. nie można nie przegapić targów IBA, tym razem ta ogromna impreza odbędzie się 
w Monachium. I oczywiście Europain – doskonały paryski sznyt na mapie targowych imprez. Na bieżąco będziemy 
informować o kolejnych ważnych wydarzeniach.  Nie zapomnijcie sięgnąć po następne wydanie  „W Piekarni, W Cukierni”.

EXPOSWEET 

Warszawa, Polska
21-23 lutego 2012
www.exposweet.pl

SALIMA 

Brno, Czechy
28 lutego - 2 marca 2012 
www.bvv.cz/en/salima

EUROPAIN 

Paryż, Francja
3-7 marca 2012
www.europain.com

SWEETTARG 

Katowice, Polska
4-6 marca 2012
www.sweettarg.fairexpo.pl

EUROGASTRO 

Warszawa, Polska
21-23 marca 2012

IBA 

Monachium, Niemcy
16-21 września 2012
www.iba.de

POLAGRA-TECH 

Poznań, Polska
Salon Przemysłu Piekarskiego 
i Cukierniczego
7-11 października 2012

POLAGRA-FOOD 

8-11 października 2012 r.

Czwarta edycja targów producentów i importerów, 
rzemieślniczego sektora cukierniczo - lodziarskiego. 

Po raz pierwszy na Expo Sweet
Salon Kawowy

Godziny otwarcia Targów: 
21.02 (wtorek)         godz. 10.00-18.00
22.02 (środa)                  godz. 10.00-18.00
23.02 (czwartek)      godz. 10.00-18.00

www.exposweet.pl

Expo Sweet - największe w Polsce targi branży cukierniczej i lodziarskiej. 

21-23 lutego 2012
Warszawa Centrum Targowe MTPolska

ul. Marsa 56
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Czwarta edycja targów producentów i importerów, 
rzemieślniczego sektora cukierniczo - lodziarskiego. 

Po raz pierwszy na Expo Sweet
Salon Kawowy

Godziny otwarcia Targów: 
21.02 (wtorek)         godz. 10.00-18.00
22.02 (środa)                  godz. 10.00-18.00
23.02 (czwartek)      godz. 10.00-18.00

www.exposweet.pl

Expo Sweet - największe w Polsce targi branży cukierniczej i lodziarskiej. 

21-23 lutego 2012
Warszawa Centrum Targowe MTPolska

ul. Marsa 56



WPC listopad 2011 www.wpiekarni.pl

86


