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T rwa właśnie Narodowy Spis Powszechny Ludności  
i Mieszkań. To pierwszy taki spis od czasu przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. Jak informują statystycy, ma 
on dostarczyć wielu istotnych informacji demograficzno- 
-społecznych oraz społeczno-ekonomicznych dotyczących 
naszego kraju. W ubiegłym roku przeprowadzono 
Powszechny Spis Rolny. Z obu tych spisów wyłoni się 
bezcenna wiedza o naszym społeczeństwie. A może 
przydałby się jeszcze jeden spis – branżowy?

Z branżową samoświadomością nie jest u nas 
najlepiej. Od lat poruszamy się w zaklętym kręgu 
magicznych liczb. Tymczasem nie ma żadnych 
wiarygodnych, a przy tym zobiektywizowanych informacji 
na temat nie tylko kondycji, ale choćby ogólnej liczby 

zakładów piekarskich, cukierniczych, lodziarni czy czekoladziarni. Wszystko, na czym 
opieramy branżową samoświadomość, to szacunki. Bardziej lub mniej przybliżone do 
rzeczywistości.

Główny Urząd Statystyczny nie monitoruje liczby przedsiębiorstw piekarskich czy 
cukierniczych. Branżowa specyfika sprawia, że firmy mają różne formy prawne – są tu 
zarówno spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością i jawne, a także ogromna 
liczba spółek cywilnych. Oddzielna kategoria to przedsiębiorstwa zarejestrowane na 
nazwiska właścicieli. Ilu nas – trudno dziś powiedzieć. Jesteśmy bowiem zapisani  
zarówno w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak i w gminnych ewidencjach działalności 
gospodarczej.

Tymczasem od kilku lat nie dzieje się dobrze. Z roku na rok drastycznie spada 
spożycie pieczywa oraz likwidowane są kolejne zakłady. Według najnowszego raportu 
renomowanej wywiadowni gospodarczej D&B Poland na koniec 2010 r. działało 
w Polsce 11,6 tys. piekarni. Tylko w I kwartale br. liczba ta zmniejszyła się o 162 
piekarnie. W 2010 r. ich liczba skurczyła się o 400, natomiast w 2009 r. ubyło ich ok. 
370. Jeśli trend się utrzyma, w tym roku może zostać zlikwidowanych blisko 650 
piekarni i 400 punktów sprzedaży detalicznej pieczywa i wyrobów cukierniczych. Na 
ile jednak są to prawdziwe dane?

Sygnały napływające z rynku nie są optymistyczne i potwierdzają kierunek 
przemian. Witryny internetowe piekarni wystawiane są na sprzedaż, zakłady 
produkcyjne – likwidowane, adresy pocztowe tracą aktualność. Więcej firm się zamyka 
niż powstaje nowych. Bilans niewątpliwie jest ujemny, ale skala tego zjawiska wciąż nie 
jest dokładnie sprecyzowana.

Branżowy spis powszechny to oczywiście mrzonka, pomysł z kategorii 
abstrakcyjnych – niemożliwy do zrealizowania i przeprowadzenia. Trochę szkoda, że tak 
trudno nam się policzyć...

Wydawca oraz Zespół Redakcyjny

A może branżowy spis powszechny?

OD REDAKCJI
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Firma Hert Sp. z o.o. Akcesoria Sp. Komandytowa (www.hertakcesoria.pl) należąca do Grupy Spółek HERT (www.hert.pl), jednej z największych firm – dostawców 
maszyn i akcesoriów dla przemysłu piekarniczego i cukierniczego w Polsce – poszukuje do pracy osób związanych z branżą od co najmniej dwóch lat na stanowiska:

REGIONALNYCH PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH (MENEDŻERÓW REGIONÓW),
MENEDŻERÓW PRODUKTU

Jesteśmy zainteresowani kandydatami z całej Polski. Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: piotr.kulik@hert.pl.

>>>    OGŁOSZENIE DROBNE

Cukiernik Kazimierz Rak największym na świecie, bo 
wysokim na ponad 1,7 m tortem Taubera w kształcie 
piramidy pobił rekord Guinnessa.
Rekordowe ciasto ważyło prawie tonę, a cukiernicy 
z rzeszowskiej cukierni J. Orłowski & K. Rak układali 
piramidę od godz. 5 rano 21 maja, by w południe rozdać 
kawałki gotowego ciasta łasuchom zgromadzonym na 
XVIII edycji Konkursu AGRO POLSKA. Tort składał się z ciast 
czekoladowego i orzechowego, przekładanych powidłami  
z czarnej porzeczki oraz ganaszem kawowym ze spirytusem.
Cukiernicy pracowali w przeszklonym pomieszczeniu,  

w którym klimatyzatory chłodziły powietrze do ok.  
15-16°C. Przy przygotowaniach do bicia rekordu pracowało 
ok. 20 cukierników. Do tortu zużyto m.in. prawie 3 tys. 
żółtek, 240 kostek masła, 300 kg powideł porzeczkowych, 
55 kg mąki i ponad 200 kg czekolady, 56 kg cukru pudru, 
2 kg proszku do pieczenia, 35 kg orzechów, 20 kg skórki 
pomarańczowej.
Recepturę tortu opracował syn Kazimierza Raka – Jarosław 
wspólnie z rektorem Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii z 
Poznania. Wywalczył nim złoty medal na VI Międzynarodowym 
Festiwalu Sztuki Kulinarnej w Hawanie w 2004 r. 

Rak pobił  rekord Guinnessa!

W 34. edycji konkursu Orzeł Agrobiznesu wśród 
nagrodzonych firm znalazła się  piekarnia „Patrycja & Paweł” 
Zofii Rydzyk z Kwaśniowa Górnego w Małopolsce.
Orzeł Agrobiznesu to nagroda dla firmy z branży rolno- 
-spożywczej i jej otoczenia. Przyznaje ją kapituła pod 
przewodnictwem posła Franciszka Stefaniuka (PSL). Do tej 
pory nagrodę zdobyło 200 firm.
– W najbliższym czasie na rynku ukaże się nasz nowy 

produkt: chleb firmowy, na którego etykiecie, podobnie jak 
na wszystkich wyrobach piekarni, umieścimy godło Orzeł 
Agrobiznesu. Nowe pieczywo pszenno-żytnie odpowiada 
wszelkim wymogom chleba ekologicznego, polecanego dla 
ludzi stosujących dietę. Chleb firmowy stanie się ważnym 
produktem pozwalającym na zdobywanie nowych klientów, 
szczególnie na wymagających rynkach Krakowa i Śląska  
– mówi Zofia Rydzyk.

Piekarnia z Orłem

Unia pomaga 
piekarniom
Dwie firmy z branży piekarskiej 
wzięły udział w organizowanym 
przez Urząd Marszałkowski 
województwa lubelskiego 
internetowym konkursie  
„RPO – wiele projektów,  
jedna Lubelszczyzna”.
Dzięki funduszom Unii Europejskiej 
i Regionalnego Programu 
Operacyjnego na Lubelszczyźnie 
zrealizowanych zostało już 
ponad 600 projektów, 48 z nich 
wytypowano do internetowego 
konkursu. Jego wyniki znane będą 
w najbliższych dniach.
W konkursowej kategorii dla 
małych i średnich firm znalazły 
się: Piekarnia Mariana Kulanica  
z Biłgoraja oraz Piekarnia 
Sarzyński z Kazimierza 
Dolnego. W pierwszej dzięki 
unijnemu dofinansowaniu 
zakupiono urządzenia, które 
umożliwiły wprowadzenie 
dwóch nowych produktów na 
rynek. Zakład ulepszył także 
produkcję pieczywa mieszanego, 
pszennego oraz wyrobów 
cukierniczych. Wartość projektu 
wyniosła prawie 2 mln zł, a 
dofinansowanie – ponad milion.
Natomiast Piekarnia Sarzyński, 
prowadzona przez Barbarę 
Sarzyńską z Kazimierza Dolnego, 
złożyła wniosek o dofinansowanie 
w dziedzinie priorytetowej: 
„Inwestycje w przedsiębiorstwa 
bezpośrednio związane  
z dziedziną badań i innowacji”. 
W ramach realizacji projektu 
zakupiono: dwa piece piekarnicze 
Columbus z systemem STIR, dwie 
garownie, dwie chłodnie, dwie 
rogalikarki, półautomatyczną 
dzielarko-zaokrąglarkę, dwie 
wałkowarki do ciasta, smażalnik 
do pączków, elektroniczny 
dozator do produkcji ciastek, 
linię do produkcji pralin, pH-
metr oraz oprogramowanie 
Gastro-Szef. Wartość inwestycji 
przekroczyła 1,2 mln zł, a unijne 
dofinansowanie wyniosło połowę 
tej kwoty.
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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 
posiadają atest PZH.

BCC Polska Sp. z o.o.
ul. Ekonomiczna 8, 67-100 Nowa Sól
tel. 68 478 43 50, fax. 68 478 43 59
e-mail: kp@bccpolska.pl, www.bccpolska.pl
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Bogata paleta smaków 
od Prospony
Są źródłem wielu inspiracji, wielu smaków i wielu nowych receptur 
na desery. Mowa o Frużelinach ® – owocach w żelu w bogatej 
palecie smaków – wiśnia, truskawka, brzoskwinia, czarna jagoda, 
borówka amerykańska, zielone jabłko, malina, owoce leśne, 
ananas i żurawina. Od niedawna do oferty Prospony dołączyła 
również Frużelina® Deserowa dostępna w czterech smakach: wiśni, 
truskawki, jagody i brzoskwini. Owoce zanurzone w aksamitnym, 
lśniącym żelu zamknięte zostały w poręcznym opakowaniu 3,8 kg.
By wydobyć z lodów głębię owocowego smaku, Prospona 
proponuje Wsady Owocowe. Dostępne są aż w dziewięciu 
smakach, wśród nich: truskawkowy, wiśniowy, jabłkowy 
zielone jabłko, gruszkowy, jagodowy, grejpfrutowy oraz od 
niedawna również smaki pomarańczowy i czarnej porzeczki. 
Produkt jest wydajny i nadaje lodom wyrazisty, intensywny 
owocowy smak, a także naturalny aromat  
i kolor. W odróżnieniu od past owocowych Wsady Owocowe 
wzbogacają masę lodową o widoczne i wyczuwalne 
w smaku kawałki owoców. Wspaniale sprawdzają się 
również jako smakowy dodatek do śmietan oraz kremów 
budyniowych i tłuszczowych. Można stosować je jako 
owocowy akcent w ciastach biszkoptowo-tłuszczowych. 
Wsady owocowe dostępne w opakowaniach plastikowych  
o wadze 1 kg i 4 kg.

Wysublimowane chłodzenie
Witryna na lody Limosa została stworzona jako propozycja dla wszystkich tych, którzy cenią sobie 
wysublimowaną elegancję we wnętrzach handlowych. Wymienialne panele zabudowy sprawią, 
że urządzenie doskonale wpisze się w klimat każdego wnętrza i zaspokoi nawet najbardziej 
wyrafinowane gusta użytkownika.
Witryna posiada bardzo dobrą izolację i podwójne szyby zespolone. Atutem urządzenia jest także 
możliwość podniesienia szyby frontowej do góry, co ułatwia utrzymanie go w czystości. Dużym 
udogodnieniem jest możliwość przechowywania lodów na dwóch poziomach. Pod kuwetami, 
znajdującymi się na górnym, widocznym dla klienta poziomie jest jeszcze poziom dolny. Umożliwia to 
szybką i łatwą wymianę opróżnionych kuwet na nowe.
Lada dostępna jest w wersji na 12, 18 i 24 smaki lodów.
www.lenari.com.pl

Niemiecki 
chleb jako 
dziedzictwo 
kulturowe
Jak donosi niemiecka prasa, w tym 
portal Rp-online.de niemiecka 
minister rolnictwa Ilse Aigner, 
znana ze swoich działań na rzecz 
niemieckiego rzemiosła piekarskiego, 
chce, by chleb jej rodaków znalazł 
się na liście światowego dziedzictwa 
UNESCO. Jak szacuje ministerstwo, 
w Niemczech wypieka się ok. 
300 rodzajów chleba oraz 1200 
rodzajów  innych wypieków. Właśnie 
to zróżnicowanie oraz wysoka 
jakość zasługują według Aigner 
na wyróżnienie i umieszczenie na 
liście niematerialnego dziedzictwa 
ludzkości. Pomysł resortu znalazł 
uznanie wśród niemieckich 
piekarzy, którzy domagają się 
utworzenia oficjalnej listy pieczywa 
wytwarzanego w Niemczech.
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Na walne, a do tego wybor-
cze zebranie do Pawłowic 
Gorzowskich koło Klucz-
borka przyjechało ledwie 

47 ze 140 członków stowarzyszenia. 
Z tego też względu nie udało się roz-
począć obrad w pierwszym wyznaczo-
nym terminie. By uchwały i decyzje 
były prawomocne, w zgromadzeniu 
musi uczestniczyć co najmniej połowa 
członków. Wymóg ten nie obowiązuje 
za to w terminie drugim, w którym to 
wiążące postanowienia podejmowane 
są bez względu na liczbę obecnych.

Głównym i najbardziej oczekiwa-
nym punktem zebrania były oczywi-
ście wybory przewodniczącego sto-
warzyszenia oraz nowego zarządu. 
Sensacji nie było. Stowarzyszeniem 
przez kolejne cztery lata pokieruje do-
tychczasowy jego prezes – Stanisław 
Butka, który w tajnych wyborach sto-
sunkiem 30:15 pokonał Bogdana Ma-
maja (dwa głosy były nieważne). Jak 
więc można się spodziewać – dotych-
czasowy sposób działania tej orga-
nizacji będzie kontynuowany, co po-
twierdził również przedstawiony plan 
pracy na najbliższe miesiące. Zakłada 
on optymistycznie m.in. „pozyskiwa-
nie nowych członków przez kształto-
wanie nowych kierunków działania 
i ciekawszych, bardziej przyciągają-
cych wzorców członkostwa”.

Frekwencja na walnym zebraniu 
doskonale ilustruje sytuację, w jakiej 
od dłuższego czasu znajduje się Stowa-
rzyszenie Rzemieślników Piekarstwa 
RP. Jak przyznano w sprawozdaniu Za-
rządu Głównego, na koniec ubiegłego 
roku do SRPRP należało 140 człon-
ków, przy czym są to tylko i wyłącznie 
dane statystyczne. Nie jest bowiem ta-
jemnicą, że część z nich nie wykazuje 
żadnej aktywności, a nawet nie spełnia 
podstawowych obowiązków członkow-

U piekarzy bez zmian
STANISŁAW BUTKA – PIEKARZ Z WIELKOPOLSKI – ZOSTAŁ PONOWNIE WYBRANY PREZESEM 
STOWARZYSZENIA RZEMIEŚLNIKÓW PIEKARSTWA RP. JEGO RYWALEM W WYBORACH 
BYŁ BOGDAN MAMAJ Z WARSZAWY. ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM STATUTEM SZEFEM 
STOWARZYSZENIA MOŻNA BYĆ TYLKO PRZEZ DWIE KOLEJNE KADENCJE

Stanisław Butka, prezes SRP RP

skich (w domyśle – nie płaci składek, 
nie uczestniczy w zebraniach kół). Pro-
blem ten dotyczy nie tylko członków, 
ale i niektórych organów statutowych 
stowarzyszenia. W całym kraju istnieje 
tylko sześć kół regionalnych, choć wy-
daje się, że gdyby nie nowelizacja sta-
tutu byłoby ich jeszcze mniej (dziś koło 
tworzy przynajmniej sześciu członków, 
do niedawna wymagano minimum 10). 
Niemal co roku z braku członków li-
kwidowane są kolejne placówki tereno-
we. Czy ktoś dziś pamięta o powstałym 
niegdyś Klubie Młodego Piekarza.

Demografi a to oddzielny problem, 
z którym zmaga się stowarzyszenie. 
Brakuje w nim pokoleniowej ciągło-
ści i pokoleniowej zmiany. Główny 
trzon stanowią niegdysiejsi założycie-
le stowarzyszenia, którzy 20 lat temu, 
u jego zarania, byli w pełni zawodo-
wych i życiowych sił. Obecnie swe za-
kłady z wolna przekazują następcom, 

mają mniej zapału, za to więcej proble-
mów ze zdrowiem. W sposób naturalny 
ograniczają więc swą społeczną aktyw-
ność. Ci, którzy pozostają w Stowarzy-
szeniu, mają szansę na udział w jego 
statutowych organach. Niemal co drugi 
uczestnik walnego zebrania w Pawło-
wicach Gorzowskich trafi ł do władz 
organizacji. Zarząd Główny może się 
składać z 10 członków (w tym prezes 
i trzech wiceprezesów), kolejnych 
pięciu tworzy Komisję Rewizyjną, 
a następnych siedmiu – Sąd Koleżeń-
ski. Statutowe organy mogą więc liczyć 
22 osoby.

Tymczasem na zewnątrz, na arenie 
krajowej i zagranicznej, Stowarzysze-
nie reprezentowane jest zaledwie przez 
kilka osób. Te same twarze spotyka 
się na imprezach targowych. Taki stan 
rzeczy można oczywiście tłumaczyć 
ich aktywnością i zaangażowaniem, a 
także możliwościami fi nansowymi, bo 
często wyjazdy te opłacają we własnym 
zakresie. Niemniej jednak problem ten 
dostrzegają sami zainteresowani, bo w 
planach na najbliższe miesiące zapi-
sano również „szersze niż dotychczas 
uczestnictwo członków stowarzyszenia 
w kongresie, konferencjach i zebra-
niach zwołanych przez UIB”.

Najbliższe lata będą stanowić o dal-
szej przyszłości Stowarzyszenia Rze-
mieślników Piekarstwa RP. Jeśli nie 
uda mu się powstrzymać spadku liczby 
członków, może zostać zmarginalizo-
wane do towarzyskiej organizacji. Jeśli 
bowiem powstanie bardziej liczny, kon-
kurencyjny branżowy związek to on 
wejdzie w struktury UIB (Światowej 
Unii Piekarzy) i będzie reprezentował 
polskich piekarzy na międzynarodo-
wej arenie. Już dziś można szacować, 
że wśród członków UIB polskie sto-
warzyszenie należy do grupy najmniej 
licznych krajowych organizacji.
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GRZEGORZ OLMA 
Wydawca „W Piekarni, W Cukierni”

Stowarzyszenie to organizacja społeczna powołana przez grupę 
osób, które zainteresowane są osiągnięciem wspólnego celu, bądź 

mają wspólne zainteresowania. Niewątpliwie tak szeroko pojmowa-
na definicja mieści w sobie pomysł na funkcjonowanie Stowarzysze-
nia Rzemieślników Piekarstwa RP. Wspólne zainteresowania jednoczą 
członków, którzy działają według swoich planów i zamierzeń.

Z pozoru więc funkcjonowanie samodzielnego, niezależnego, 
działającego zgodnie z przepisami prawa stowarzyszenia nie po-
winno specjalnie interesować postronnych osób, w tym i mediów. 
Trudno jednak przejść obojętnie wobec stowarzyszenia, które mo-
głoby reprezentować głos i interesy branży. Stowarzyszenia, które 
symbolizuje polskie środowisko piekarskie na świecie i które jest tego 
środowiska oficjalnym, w dodatku jedynym reprezentantem. Dlatego 
też działaniom branżowej organizacji warto przyglądać się z uwagą, 
kibicować jej poczynaniom, a gdy trzeba – recenzować jej kroki.

Kondycja słabnącego z roku na rok Stowarzyszenia Rzemieślników 
Piekarstwa RP powinna budzić niepokój także wśród osób niezrzeszo-
nych, a zainteresowanych rozwojem i przyszłością rynku piekarskiego 
w Polsce. Chcąc nie chcąc to wciąż jedyna organizacja, mająca man-
dat, który uprawnia ją do mówienia w imieniu wielotysięcznej rzeszy 
piekarzy (nie tylko rzemieślników w Polsce), właścicieli zakładów 
produkcyjnych czy osób związanych z tą branżą. Inna rzecz to okre-
ślenie mocy tego mandatu, jego realnej siły skoro płynie ona ledwie 
z jedno- czy półtoraprocentowej reprezentacji (warto pamiętać, że 
szacunki te są mocno dla stowarzyszenia optymistyczne).

Obserwując od 10 już lat działalność Stowarzyszenia Rzemieśl-
ników Piekarstwa RP nasuwają mi się następujące pytania: jedno o 
przyczyny słabości branżowej reprezentacji, kolejne – czy reprezen-
tacja formułująca opinie i zabiegająca o interesy środowiska jest dziś 
piekarzom rzeczywiście potrzebna. Bo skoro wielu piekarzy nie chce 
istniejącej już organizacji wzmocnić swym działaniem, to może w 
ramach konkurencji powinni stworzyć alternatywę, która zajmie się 
tym, czym obecne zrzeszenie się nie zajmuje? A może po postu nie 
zmieniać niczego i... nadal narzekać, skarżyć się na obiektywne wa-
runki zewnętrzne i działać na własną rękę w lokalnych środowiskach.

Po 20 latach istnienia Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa 
RP oficjalnie liczy dziś zaledwie 140 członków. Tylko jedna trzecia z 
nich jest w stanie raz w roku wziąć udział w walnym zebraniu, w do-
datku takim, które wybiera władze na czteroletnią kadencję. Mimo 
to o przyszłość tej organizacji jestem spokojny. Zgodnie z polskim 
prawem, by stowarzyszenie mogło funkcjonować wystarczy 15 jego 
członków. Jestem też przekonany, że problemów, z jakimi zmaga się 
dziś i będzie zmagać w przyszłości branża wystarczy na działanie co 
najmniej jeszcze jednej podobnej organizacji. Byle tylko znaleźli się 
zainteresowani społeczną aktywnością zapaleńcy. Ich brak to najbar-
dziej palący problem naszego środowiska.

NASZ KOMENTARZ >>>   

Nasze łamy chętnie udostępnimy środowiskowej dyskusji na temat ogólnopolskiej branżowej  

reprezentacji piekarzy, a także cukierników. Zapraszamy do prezentowania Państwa opinii. 

Każdy głos się liczy. 

Prosimy pisać na adres e-mail: redakcja@wpiekarni.pl >>>   
 RE

KL
AM

A

WYDARZENIA



WPC czerwiec 2011 www.wpiekarni.pl

12 WYDARZENIA12

Międzynarodowe Targi 
Chleba to trzydniowy 
cykl imprez poświę-
conych chlebowi, wy-

piekom, piekarzom i wszystkiemu co 
związane z branżą. Świetnie bawią 
się na nich zarówno sami piekarze, 
jak i konsumenci. W ciągu trzech dni 
(26-28 sierpnia) będzie można poznać 
najbezpieczniejszą piekarnię – laureata 
konkursu Bezpieczna Piekarnia, wziąć 
udział w nabożeństwie za dar chleba, 

a nawet posłuchać zespołu Brathanki 
– koncert odbędzie się w pierwszym 
dniu targów.

Drugi dzień zarezerwowany jest dla 
strzelających piekarzy – odbędą się IX 
Mistrzostwa Polski Piekarzy w Strzelaniu 
Sportowym. Również w sobotę będą mia-
ły miejsce V Samorządowe Dni Chleba 
– konkurs obrzędów i zwyczajów ludowych 
„Od ziarenka do bochenka”. Prowadzącą 
konkurs będzie Małgorzata Majeran-Ko-
kott – prezenterka ludowej listy przebojów 

Polskiego Radia Wrocław. W tym samym 
dniu zostaną również wręczone nagrody 
w konkursie Piekarz Roku, a wieczorem 
wszystkich zebranych rozbuja zespół Star 
Guard Muffin z charyzmatycznym wokali-
stą Kamilem Bednarkiem – finalistą ostat-
niej edycji programu „Mam Talent”.

W ostatni dzień imprezy tradycyjnie 
już zostaną wręczone nagrody w kon-
kursie Produkt Targowy.

Więcej na www.targi-chleba.pl 

15. Święto Chleba 
w Jaworze 
JUŻ W SIERPNIU ODBĘDĄ SIĘ W JAWORZE MIĘDZYNARODOWE 
TARGI CHLEBA. CO ORGANIZATORZY SZYKUJĄ TYM RAZEM?

REGULAMIN KONKURSU BEZPIECZNA PIEKARNIA NA ROK 2011
§ 1
Organizatorem konkursu „Bezpieczna piekarnia” jest Stowarzyszenie „Międzynarodowe Targi
Chleba” w Jaworze wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy. Patronat nad konkursem obejmu-
je Główny Inspektor Pracy.

§ 2
W konkursie wyłaniany jest jeden zwycięzca, który otrzymuje Puchar Głównego Inspektora 
Pracy.
W konkursie mogą być przyznane wyróżnienia – dyplomy.
W konkursie mogą być przyznawane nagrody ufundowane przez sponsorów, których pozy-
skają organizatorzy.

§ 3
Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać:
•   Zarząd Główny Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarnictwa RP w Warszawie.
•   Przewodniczący Kół Regionalnych Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarnictwa RP.
•   Właściciele piekarni, prowadzący swoje piekarnie.
•   Okręgowi Inspektorzy Pracy.
Zgłoszenia kandydatów powinny być kierowane na adres:
Stowarzyszenie MTCH 59-400 Jawor, ul. Rynek 15 z siedzibą przy ulicy Staszica 13, faxem pod 
nr (76) 871-10-39,email: targi_chleba_jawor@poczta.onet.pl
lub do wszystkich Okręgowych Inspektoratów Pracy Państwowej Inspekcji Pracy do 4 sierp-
nia 2011 r. (data wpływu do organizatora).
Dokumentacja dotycząca zgłoszonych kandydatów powinna zostać przekazana przez Stowa-
rzyszenie MTCH lub Okręgowe Inspektoraty Pracy PIP do Departamentu Prewencji i Promocji 
GIP do dnia 17 sierpnia 2011 r. wraz z protokołem z kontroli lub notatką służbową. Kandyda-
tury zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

§ 4
Do konkursu może zostać zgłoszona każda piekarnia, bez względu na liczbę zatrudnionych 
pracowników, którą cechuje szczególna dbałość o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pra-
cowników.
Zgłaszając piekarnię do konkursu, należy wypełnić kartę zgłoszenia wg załączonego wzoru 
(załącznik nr 1) oraz załączyć prezentację zakładu ze szczególnym uwzględnieniem działań 
na rzecz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

§ 6
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas XIV edycji Międzynarodowych Targów Chleba 
w Jaworze 26 sierpnia 2011 r.
Ogłoszenia wyników i wręczenia pucharu dokona Główny Inspektor Pracy lub Jego przed-
stawiciel.
Nagrodę rzeczową może wręczyć przedstawiciel sponsora nagrody.

KONKURS BEZPIECZNA PIEKARNIA

Zgłoszenie do konkursu może samodzielnie przesłać każdy zakład. 
Zachęcamy więc do uczestnictwa. Poniżej publikujemy wzór karty 
zgłoszeniowej i wybrane fragmenty regulaminu.

WZÓR KARTY ZGŁOSZENIOWEJ 
do udziału w konkursie BEZPIECZNA PIEKARNIA

1.  Nazwa zakładu – adres, telefon

2.  Imię i nazwisko pracodawcy, pełniona funkcja

3. Regon i branża (PKD) oraz stan zatrudnienia

4.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na udział w konkursie BEZPIECZNA PIEKARNIA oraz na przetwarzanie moich 
danych osobowych do celów konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych*.

Data .......................................             Podpis ...................................

5. Wnioskodawca

6. Uzasadnienie Wnioskodawcy

*Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 101 poz. 926)
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WOJCIECH BIELSKI

Wiosną tego roku ceny ziarna ka-
kaowca na giełdach w Londynie 
i Nowym Jorku osiągnęły rekor-
dowy poziom. Ostatni raz tak 
wysokie były 32 lata temu. Jed-
nym z głównych powodów tych 
zmian były zawirowania politycz-

ne na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Ten afrykański kraj jest liderem 
w produkcji ziarna kakaowego na świecie. Kiedy doszło tam 
do wojny domowej między zwolennikami dwóch polityków 
aspirujących do prezydenckiego fotela, rząd zawiesił sprze-
daż podstawowego bogactwa narodowego. Spadek podaży, 
wynikły z politycznych zawirowań, zdecydował o lawinowym 
wzroście ceny. To wymarzone sytuacje dla graczy giełdowych, 
niegdyś zwanych spekulantami. Oceniając prawdopodobień-
stwo różnych scenariuszy, angażując własne środki, grają na 
zwyżki lub spadki cen. Gracze to coraz rzadziej indywidualni 
inwestorzy-ryzykańci. Najczęściej są to wyspecjalizowane fi r-
my, które w ten sposób pomnażają kapitał swych udziałowców 
bądź klientów. To naturalne, że w pożądane dobra inwestują 
swe pieniądze. Także produkty rolne, podobnie jak złoto, ropa 
naftowa czy inne kopaliny oraz surowce są przedmiotem gieł-
dowej gry. Wydawać by się mogło – nic nowego. Wszak już 

Nikodem Dyzma utworzył Bank Zbożowy. Tyle, że niespełna 
100 lat temu spekulowano na lokalną skalę. Dziś spekuluje 
się na skalę globalną, stąd też potencjalne zyski są nieporów-
nywalne.

Polityczne zawirowania wokół surowców piekarsko-cu-
kierniczych odczuliśmy bezpośrednio kilka miesięcy temu, 
kiedy cena cukru, głównie w detalu, choć bywało, że także 
w hurcie, galopowała bez miary, przekraczając poziom zna-
ny z krajów ościennych. A przecież nie trzeba być wiekowym 
człowiekiem, by pamiętać czasy, gdy Polska była potentatem 
w produkcji tego produktu. O tym jednak, ile mamy produko-
wać w krajowych cukrowniach i jaki ma być górny poziom tej 
produkcji zdecydowali politycy i urzędnicy Unii Europejskiej. 
W szacunkach nie uwzględnili wszystkich elementów. Skutki 
błędu czy pomyłki odczuwać będziemy przez lata.

Bo też przy dzisiejszych analizach pod uwagę należy 
brać dane globalne – popyt i podaż na światowych rynkach 
z uwzględnieniem polityki, demografi i oraz zmian klimatycz-
nych. Nie wystarczą już dobre zbiory w okolicy. Na to, jakie są 
ostateczne ceny mąki u lokalnego dostawcy wpływ mają po-
wodzie czy susze w Rosji, Chinach czy nawet w Australii. Bie-
żącą sytuację monitoruje szereg organizacji. Dla przykładu: 
według ostatnich informacji Rabobank International najgorsze 
od dekady susze niszczą obecnie pola pszenicy od Chin przez 
Stany Zjednoczone po Wielką Brytanię. Ich efektem jest już 

Piekarz 
w globalnej wiosce

CORAZ WIĘKSZY WPŁYW NA CENY WYROBÓW PIEKARSKICH I CUKIERNICZYCH MAJĄ 
KOSZTY NIEZALEŻNE OD PIEKARZA CZY CUKIERNIKA. NA PODAŻ W WIĘKSZYM NIŻ 

NIEGDYŚ STOPNIU WPŁYWA POLITYKA. BRUTALNY I CYNICZNY POŚREDNIK
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znaczący wzrost cen zbóż na światowych rynkach. Znalazły 
się one już na najwyższym poziomie od 2008 r. Jaki poziom 
osiągną jesienią?

Polityka, zmieniający się klimat i wreszcie demografia to 
czynniki istotne w zglobalizowanej gospodarce. Chiny, Indie  
i Japonia to obecnie najbardziej dynamiczne rynki pod 
względem wzrostu spożycia czekolady. Społeczeństwa te do 
niedawna nie znały tego magicznego smaku, dlatego teraz  
z zachwytem sięgają po słodkości. Uwzględniając liczbę 
potencjalnych odbiorców i, bądź co bądź ograniczoną przez 
możliwości surowcowe i produkcyjne wielkość podaży, oce-
nia się, że cena kakao i produktów czekoladowych będzie ro-
sła. W najbliższych latach o jej poziomie będzie decydował 
popyt w krajach azjatyckich. Jeśli tam powstaną gigantyczne 
rynki zbytu, większość produkcji konsumowana może być 
przez spragnionych słodkości Chińczyków, Hindusów czy Ja-
pończyków.

Prawie 50 lat temu Marshall McLuhan wprowadził do 
socjologii pojęcie globalnej wioski. Odnosił je wówczas je-
dynie do zmian w komunikacji między ludźmi. Zauważył, 
że media elektroniczne, takie jak radio i telewizja obali-
ły dotychczasowe bariery czasowe, umożliwiając ludziom 
komunikację na masową skalę. Dzięki nim w tym samym 
momencie możemy usłyszeć, a nawet zobaczyć, co dzieje 
się na świecie, w miejscach oddalonych od nas o tysiące 
kilometrów, w miejscach, do których zapewne nigdy nie 
dotrzemy i o których być może nigdy nie słyszeliśmy i nie 
usłyszymy.

Dzięki masowej komunikacji, niemal jak w niewielkiej 
wiosce możemy poznać problemy Argentyńczyków, Austra-
lijczyków czy Kanadyjczyków. I choć nie dotyczą one nas 
bezpośrednio, to jednak coraz częściej, w coraz większym 
stopniu mają wpływ na nasze codzienne życie. Globalne ko-
munikowanie w połączeniu z globalną gospodarką i wymianą 
dóbr na skalę masową sprawiają, że na cenę mąki w pobliskiej 
hurtowni w pewnej mierze wpływa susza na Ukrainie.

Rozszerzająca i wkraczająca w nasze codzienne życie global-
ność ma jednak nie tylko ujemne strony. Dzięki masowej komu-
nikacji, a przede wszystkim dzięki łatwemu dostępowi do niej, 
nawet niewielki zakład może zaistnieć, jeśli nie w masowej, to z 
pewnością dużo szerszej niż do niedawna świadomości.

W przypadku produktów, które mają krótkie terminy przy-
datności do spożycia ostatnią barierą w globalnej wymianie 
pozostaje odległość i czas niezbędny na jej pokonanie. Ale  
i ta przeszkoda wydaje się być do pokonania. Wszak piekar-
skie wyroby z kieleckiej piekarni trafiły całkiem niedawno do 
Afryki Zachodniej, a świeże pieczywo z Polanki Wielkiej w 
Małopolsce regularnie sprzedawane jest w wiedeńskim skle-
pie spożywczym. Za to u nas trafiają się ciabatty, puddingi, 
tiramisu. Zapewne kwestią czasu jest moment, gdy na większą 
niż dotąd skalę cudzoziemcy otwierać będą w Polsce własne 
piekarnie. Bo Włosi już są i z powodzeniem prowadzą cukier-
nie i lodziarnie.

Globalna wioska stała się faktem. To realna społeczna rze-
czywistość. Żyjemy i funkcjonujemy w niej wszyscy. Także 
piekarze i cukiernicy.

>>>    REKLAMA
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IGLOO powstało w 1986 r. Wtedy jeszcze pod 
nazwą Zakład Elektromechaniki Chłodniczej fir-
ma produkowała niewielka liczbę chłodziarek i 
zamrażarek dla lokalnego rynku. Ciągłe inwesty-
cje w rozwój oraz sprzyjające warunki rynkowe 
pozwoliły przekształcić zakład w prężnie działa-
jące, nowoczesne przedsiębiorstwo.

880 TYSIĘCY możliwości
Aktualna oferta IGLOO jest naprawdę imponująca. 

Obejmuje ponad 400 urządzeń chłodniczych dostępnych w 
wielu wariantach. Ta liczba pozwala na stworzenie aż 880 
tys. urządzeń – wszystko dzięki odpowiedniej konfiguracji 
zróżnicowanego asortymentu.

Przedsiębiorstwo realizuje też projekty na indywidualne 
zamówienia, dla zleceniodawców m.in. z takich dziedzin jak 
medycyna, branża funeralna a nawet instytuty nasiennictwa.

O skali przedsiębiorstwa może też świadczyć wolumen 
sprzedaży – dotychczas wyprodukowano ponad 1 mln 
urządzeń dla odbiorców z ponad 40 krajów.

DZIAŁANIE z pasją
IGLOO to nie tylko chłodnictwo. Pasja tworzenia nowych 

produktów oraz najnowocześniejszy park maszynowy pozwo-
liły rozwinąć również dodatkowe gałęzie działalności. W ra-
mach Grupy IGLOO funkcjonują m.in. nowo powstała marka 
GASTROO oraz spółka córka MILOO Electronics.

GASTROO oferuje meble technologiczne z wysokiej jako-
ści stali nierdzewnej dedykowane szeroko pojętej branży ga-
stronomicznej. W ofercie GASTROO znajduje się ponad 4 tys. 
produktów należących do dziewięciu kategorii, są to między 
innymi stoły, zlewy i baseny, szafy, regały, okapy, wózki trans-
portowe, stoły chłodnicze, bemary, komory chłodnicze i mroź-
nicze, a także ciągi wydawcze, dystrybutory do lodów, witryny 
nastolne czy wyspy sałatkowe. Meble produkowane są w parku 
maszynowym IGLOO przy wykorzystaniu najnowocześniej-
szych urządzeń sterowanych cyfrowo w technologii CNC.

TEMPERATURA pod kontrolą
Głównym zadaniem MILOO Electronics jest sprzedaż re-

gulatorów i rejestratorów temperatury stosowanych między 

CHŁODZIMY Z PASJĄ

od 25 lat
NIEODŁĄCZNYM ELEMENTEM BRANŻY CUKIERNICZEJ I PIEKARSKIEJ SĄ 
URZĄDZENIA CHŁODNICZE. IGLOO – JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH POLSKICH 
PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH – OBCHODZI W TYM ROKU 
JUBILEUSZ 25-LECIA ISTNIENIA
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innymi w urządzeniach chłodniczych i komorach. Spółka 
rozwija też technologie systemów oświetlenia LED, oferując 
rozwiązania dla urządzeń chłodniczych oraz przemysłu.

NOWOCZESNA przestrzeń produkcyjna
Cały proces produkcyjny odbywa się z udziałem po-

nad 400 specjalistów, którzy pracują na powierzchni 20 
tys. m2. W zeszłym roku IGLOO uruchomiło produkcję 
w nowej hali, która zajmuje powierzchnię 12 tys. m2.

Za implementację informatycznych systemów zarzą-
dzania w 2009 r. dział IT fi rmy IGLOO odebrał nagrodę 
LIDER INFORMATYKI w kategorii małych i średnich 
przedsiębiorstw, potwierdzając tym samym wysoki poziom 
również w tej dziedzinie.

Więcej informacji na: www.igloo.pl, www.gastroo.eu , www.e-miloo.pl   

WYDARZENIA

KAMELEO PREMIERA
W tym roku IGLOO zaprezentowało nową witrynę chłodniczą KAME-
LEO stworzoną z myślą o sektorze cukierniczym. Premiera urządze-
nia odbyła się na targach Exposweet 2011 w Warszawie.

WPC czerwiec 2011

innymi w urządzeniach chłodniczych i komorach. Spółka 
rozwija też technologie systemów oświetlenia LED, oferując 

przedsiębiorstw, potwierdzając tym samym wysoki poziom 

1 mln 
URZĄDZEŃ 

dla odbiorców z 40 krajów
wyprodukowała dotychczas 

fi rma IGLOO



WPC czerwiec 2011 www.wpiekarni.pl

18 POLSKI CHLEB

ADAM WYBIERAŁA

Nie da się zrobić dobrego pieczywa z 
niewłaściwej mąki. Zadziwia fakt, że 
wielu doświadczonych piekarzy traci 
swój cenny czas, starając się sprostać 
wyzwaniom związanym ze zużyciem 
zakupionej taniej i najczęściej złej 
mąki. W konsekwencji otrzymują pie-

czywo o niezłym wyglądzie, ale jego smak, zapach, trwałość 
i jakość nie dorównują jego wyglądowi. Problemy rozpoczy-
nają się już na poziomie otrzymywania ciasta (z mąki i innych 
składników przewidzianych recepturowo).

PO PIERWSZE – mieszenie
Technologia wytwarzania ciasta jest bardzo złożona  

i, ogólnie rzecz biorąc, składa się z szeregu procesów jed-
nostkowych, w czasie których zachodzi wiele interakcji 
między wodą, skrobią, cukrowcami (polisacharydami nie-
skrobiowymi – arabinoxylanami), białkami, lipidami, en-
zymami, solą, czynnikami utleniającymi lub redukującymi 
i substancjami emulgującymi. Ich przebieg uzależniony 
jest w dużej mierze od sposobu i intensywności miesienia, 
założonej temperatury końcowej – nierozłącznie związa-
nej z masą i konsystencją ciasta. W wyniku tych procesów 

tworzy się ciasto zdolne do zatrzymywania gazów fermen-
tacyjnych, mające odpowiednie cechy alweograficzne (roz-
ciągliwość w czasie, optymalny stosunek sprężystości do 
rozciągliwości P/L) decydujące o swobodnym, rozłożonym 
w czasie przyroście objętości pieczywa w trakcie pieczenia.

To właśnie podczas mieszenia ciasta gluten rozwija się, 
co oznacza przestrzenne zorientowanie skrobi względem 
białka. Pamiętajmy jednak, że miesienie ciasta jest pro-
cesem burzliwym i biorą w nim udział (poza glutenem, 
skrobią i wodą) i inne składniki mąki oraz surowce do-
dane zgodnie z recepturą, które wbudowują się w sieć, 
wspomagają jej tworzenie lub wręcz przeszkadzają. Naj-
ważniejszą częścią tego procesu jest uwodnienie glutenu 
i wzajemne oddziaływanie spiralek – nitek glutenowych 
względem siebie. Uwodnienie jest równie ważne dla ela-
styczności i zachowania ciasta w następnych etapach pro-
cesu produkcji.

WŁASNOŚCI świeżych produktów piekarskich
Temperatura wewnątrz wypieczonego produktu jest 

wyższa od temperatury otoczenia i stopniowo maleje. Skór-
ka chleba podczas stygnięcia nabiera chrupkości, ponieważ 
zawiera poniżej 10 proc. wody, a więc o ponad 40 proc. 
mniej niż wewnętrzna część miękiszu chleba.  Miękisz jest 
miękki i daje się łatwo żuć. Zapach i smak są aromatycz-
ne, lecz w miarę wystygania i magazynowania tracą swoje 
właściwości. Część czynników aromatycznych ulatnia się. 
Podczas magazynowania pieczywa zachodzi proces „wę-
drówki” wody w miękiszu. Nierównomierna obecność 

Rewitalizacja 
                polskiegochleba
CZĘŚĆ V

NA ŚWIEŻOŚĆ PIECZYWA MOŻE WPŁYWAĆ WIELE CZYNNIKÓW, M.IN. 
TEMPERATURA CZY WZGLĘDNA ZAWARTOŚĆ WILGOCI W MIĘKISZU, A NAWET 
OPAKOWANIE. PIEKARNIE MAJĄ DUŻE MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE, 
POZWALAJĄCE NA OTRZYMANIE WYSOKOGATUNKOWEGO PIECZYWA 
UTRZYMUJĄCEGO OPTYMALNĄ ŚWIEŻOŚĆ BEZ STOSOWANIA ŚRODKÓW 
PRZEDŁUŻAJĄCYCH ŚWIEŻOŚĆ
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wody w miękiszu (im dalej od środka chleba, tym zawar-
tość wody w miękiszu mniejsza) wymusza wyrównywanie 
jej poziomu, a więc „wędrówkę” od środka miękiszu do 
skórki. Przez to skórka traci chrupkość i staje się wilgotna, 
a następnie twarda. Proces ten znacznie przyspieszają wo-
doszczelne opakowania i zbyt duża wilgotność powietrza w 
magazynie pieczywa.

Kolejny etap to wzmacnianie się miękiszu, który staje 
się czerstwy i nabiera swoistego smaku. Ten z kolei zależy 
od ilości ulatniających się substancji aromatycznych. Warto 
wspomnieć, że przyczyną czerstwienia pieczywa jest zdol-
ność kleikowania skrobi w cieście podczas procesu piecze-
nia, który kończy się w momencie osiągnięcia wewnątrz 
miękiszu temperatury 98°C. Podczas ochładzania pieczywa, 
poniżej 65°C dochodzi do wydzielania się mikrokryształ-
ków skrobi – retrogradacji. Zaawansowanie tych procesów 
można określić, stosując pomiary świeżości metodami: 
•	 sensoryczną, czyli nacisk kciukiem – metoda stosowana 

do oceny jakościowej,
•	  próbą obciążeniową – zróżnicowana wytrzymałość mię-

kiszu na ściskanie,

•	  pomiarem penetrometrycznym – pomiar odkształcenia 
miękiszu po 5 s na kromce o grubości 3 cm specjalnym 
półkulistym ciężarkiem.

Porównując pomiary świeżości chleba pszennego, miesza-
nego i żytniego dokonywane penetrometrem, można się prze-
konać, że im większa ilość ukwaszonego żyta w recepturze, 
tym miękisz chleba jest trwalszy.

ŚWIEŻOŚĆ WYPIEKÓW – eksperyment I
Czerstwienie pieczywa zależy w sposób oczywisty od tem-

peratury magazynowania. Doświadczenie, w którym chleb 
z tego samego wypieku przechowuje się przez 18 godz. w róż-
nych temperaturach, pokazuje następujące zależności:
•	  w zakresie temperatur między 4 a 0°C starzenie przebiega 

najszybciej,
•	  w temperaturach powyżej 50°C czerstwienie przebiega 

najwolniej,
•	  w temperaturze -7°C ulega zatrzymaniu.

W tym samym doświadczeniu po wypieczeniu i wstęp-
nym wystudzeniu (do ok. 70°C) chleb pszenny zapakowano 
w woreczki polietylenowe i szokowo zamrożono na dwa dni. 

Nagminne stosowanie polepszaczy piekarskich oddziałujących 
na składniki mąki pszennej powoduje nadmierne zwiększenie 

objętości chleba, wpływając przy okazji na przyspieszenie 
procesu czerstwienia
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Miesienie ciasta jest procesem burzliwym i bierze w nim udział wiele istotnych składników. Najważniejszą częścią tego procesu jest uwodnienie glutenu
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Następnie rozmrażano go w piecu w pełnym zaparowaniu  
w temp. 200°C przez 15 min. Po 24 godz. sprawdzono wytrzy-
małość miękiszu i porównano z miękiszem próby 0. Okazało 
się, że chleb z tego samego wypieku zapakowany i przecho-
wywany w temperaturze pokojowej po odmrożeniu zachował 
zdecydowanie więcej cech chleba świeżego.

Szybkie wystudzanie chleba zimą przy niskich temperatu-
rach powoduje pogorszenie jego jakości i skrócenie jego świe-
żości.

Chleb po wypieczeniu wprowadzono do komory, w któ-
rej temperatura wynosiła 70°C. Po upływie 24, 48, i 72 godz. 
wyjmowano kolejne bochenki chleba z komory i schładzano 
w temperaturze pokojowej. Po zmierzeniu wytrzymałości 
miękiszu okazało się, że miękisz chleba magazynowanego w 
temperaturze 70°C jest wytrzymalszy. Wniosek płynący z do-
świadczenia jest taki, że przechowywanie chleba w komorach 
cieplnych w temperaturze 70°C jest w pełni uzasadnione do 
24 godz.

WYDAJNOŚĆ CIASTA – eksperyment II
Z jednakowych ilości mąki żytniej i pszennej wyproduko-

wano chleb mieszany o różnej wydajności ciasta i zmierzono 
przebieg jego czerstwienia. Okazało się, że chleb wyproduko-
wany z ciasta o najwyższej wydajności zachowuje świeżość 
najdłużej.

Bardzo często w piekarniach, z powodu źle pojmowanego 
bezpieczeństwa, wytwarzane są ciasta zbyt sztywne, które po-
wodują, że chleb z nich wyprodukowany po 24 godz. nabiera 
cech chleba wyprodukowanego z ciasta o optymalnej zawarto-
ści wody i przechowywanego przez 60 godz.

PODMŁODY ciepłe i zimne
Podmłoda to efekt fermentacji alkoholowej mąki pszen-

nej i żytniej w środowisku wodnym, wywołanej dodatkiem 
drożdży. Podmłody pszenne doskonale polepszają zdolności 
wypiekowe mąki. W czasie fermentacji alkoholowej zacho-
dzi wiele procesów, jak np. przemiany skrobi – jej rozkład 
przy współudziale rodzimych enzymów drożdży i mąki 
do dwucukrów i cukrów prostych, które w części (w czasie  
kilkugodzinnej fermentacji) przekształcane są w alkohol i jego 
związki oraz olejki eteryczne. Szczególnie ważną przemianą 
jest powolny rozkład amylopektyny przy udziale rodzimych 
enzymów. Zachodzi tu również szereg przemian białek glute-
nowych. Najważniejszą częścią tego procesu jest uwodnienie 
glutenu i wzajemne oddziaływanie nitek glutenowych wzglę-
dem siebie.

Na elastyczność ciasta w następnych etapach procesu pro-
dukcji oddziałuje też uwodnienie – wpływa na możliwość po-
prawienia własności sieci glutenowej i w końcowym efekcie 
na przedłużenie świeżości pieczywa.

Podmłody do ciast pszennych bułkowych lepiej jest wytwa-
rzać z mąki typu 750 z uwagi na inne niż w mące typu 500  
i 550 własności reologiczne glutenu, którego jest więcej niż 
w jasnych.

Podmłody zimne powstają przez fermentację mąki  
z wodą, drożdżami oraz z dodatkiem 1 proc. soli, powoli,  
w warunkach chłodniczych (temp. około 4°C) przez  
6-24 godz. W efekcie powstaje delikatne, aromatyczne, dłu-
go świeże pieczywo pszenne. 

ŚRODKI przeciwdziałające czerstwieniu
Jedna trzecia zużywanych dzisiaj monoglicerydów E 471 

w światowej produkcji pieczywa używana jest jako dodatek 
przeciwdziałający czerstwieniu. Proces czerstwienia obejmu-
je zmiany zachodzące we wszystkich składnikach chleba. Po-
wstawanie wrażenia suchości podczas żucia ściśle powiązane 
jest z utratą wartości smakowych.

Warto zauważyć, że czerstwienie nie jest zjawiskiem zwią-
zanym z utratą wody przez chleb. Pięciodniowe bochenki 
przechowywane w optymalnych warunkach zawierają tyle 
wody, ile znajduje się w chlebie świeżym.

Jak wcześniej wspomniałem, skrobia w temp. ok. 65°C tra-
ci w sposób nieodwracalny swoje własności, tracąc jednocze-
śnie naturalną krystaliczność i zdolność do pęcznienia. Prze-
chodzi w stan żelu. Emulgatory modyfikują przebieg procesu 
żelowania skrobi.

Doświadczalnie udowodnione zostało, że w chlebie wypro-
dukowanym z ciasta o dużej wydajności, otrzymanego z mąki 
o zwiększonej wodochłonności proces retrogradacji skrobi za-
chodzi wolniej. A więc zwiększenie poziomu wilgoci w chle-
bie zwiększa jego trwałość.

Bardzo często do zwiększenia wydajności ciasta stosuje się 
dodatek kompleksu amylopektyna-alpha amylaza – powoduje 
on wzrost modułu sprężystości miękiszu chleba. Dodaje się 
również mąkę guarową E 412 oraz mąkę sojową.

Nagminne stosowanie polepszaczy piekarskich oddziałują-
cych na składniki mąki pszennej powoduje nadmierne zwięk-
szenie objętości chleba, wpływając przy okazji na przyspie-
szenie procesu czerstwienia.

Na świeżość pieczywa w zdecydowany sposób mogą 
wpływać: temperatura, wydajność ciasta, wodochłonność 
mąki, względna zawartość wilgoci w miękiszu, opakowanie 
oraz substancje dodane wpływające na świeżość. Jednak jak 
wspomniałem na wstępie, piekarnie mają szereg możliwości 
technologicznych pozwalających na otrzymanie wysokoga-
tunkowego pieczywa utrzymującego optymalną świeżość bez 
stosowania środków przedłużających świeżość.

Kontakt do autora: 
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
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MAGDALENA KOT
IBPRS WARSZAWA, ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ZBÓŻ I PIEKARSTWA

Pod wpływem wysokiej temperatury na 
powierzchni pieczywa przebiegają re-
akcje pomiędzy cukrami redukującymi  
a aminokwasami. W wyniku tych przemian 
powstaje szereg związków karbonylowych 
oraz ciemno zabarwione związki melano-
idowe, które nadają skórce swoistą barwę.

TRZY PROCENT cukru i gotowe
Intensywność barwy skórki zależy nie tylko od zawartości 

w cieście aminokwasów i cukrów redukujących, ale również 
od temperatury komory wypiekowej, gęstości zasadzenia kę-
sów na trzonie i czasu wypieku. Duży wpływ na wybarwie-
nie powierzchni skórki ma też zwilżanie powierzchni kęsów 
podczas rozrostu oraz doprowadzenie pary do komory wy-
piekowej zaraz po zasadzeniu trzonu kęsami.

Jeżeli ciasto zostanie wytworzone z mąki zawierającej 
niedostateczne ilości białka i cukrów redukujących, wów-
czas skórka nie osiągnie brązowego zabarwienia podczas 
wypieku. Aby uzyskać prawidłowo wybarwioną skórkę pie-
czywa pszennego, ciasto powinno zawierać ok. 2-3 proc. cu-
kru. Stąd pieczywo, w którego skład zamiast cukru wchodzi 
np. ksylitol, ma skórkę tylko nieznacznie wybarwioną.

Zmiana zabarwienia skórki od jasnożółtej do ciemno-
brązowej zachodzi w przedziale temperatur 130-170°C,  
w temperaturach wyższych następuje jej zwęglanie. Wszyst-
kie ww. reakcje znane są pod ogólną nazwą reakcji Maillar-
da. Przyjrzyjmy się bliżej tym przemianom.

SERYJNE REAKCJE na aromatyczne wypieki
Nazwa reakcji Maillarda pochodzi od nazwiska francu-

skiego chemika Louisa Camille’a Maillarda (1878-1936), 
który w ramach pracy doktorskiej opublikowanej w 1913 r. 
badał reakcje pomiędzy aminokwasami i węglowodanami. 
Reakcja Maillarda nie jest pojedynczą reakcją, lecz złożoną 
serią reakcji pomiędzy aminokwasami i cukrami reduku-
jącymi, zwykle zachodzących w podwyższonej temperatu-
rze. Podobnie jak karmelizacja należy do reakcji typu brą-
zowienia nieenzymatycznego. W trakcie reakcji Maillarda 
powstają setki różnych związków smakowo-zapachowych, 

które ulegają rozkładowi do większej liczby nowych, ale 
podobnych związków.

Każdy rodzaj żywności ma specyficzny skład związków 
smakowo-zapachowych, powstających w trakcie reakcji. Re-
akcje Maillarda są istotne w pieczeniu, smażeniu i przy ogrze-
waniu prawie każdego rodzaju produktu żywnościowego. Są 
częściowo odpowiedzialne za zapach chleba, ciastek, mięsa, 
piwa, czekolady, prażonej kukurydzy i gotowanego ryżu. W 
wielu produktach, na przykład w kawie, aromat tworzą pro-
dukty reakcji Maillarda i karmelizacji. Podczas gdy karmeli-
zacja zachodzi w temperaturze powyżej 120-150°C, reakcje 
Maillarda – już w temperaturze pokojowej.

Pomimo że reakcję Maillarda bada się od prawie stu lat, 
jej złożoność powoduje, że wiele cząstkowych reakcji jest 
wciąż nieznanych. W powstawaniu produktów reakcji Mail-
larda odgrywa rolę wiele czynników, od których zależy także 
ostateczna barwa i zapach produktu. Należą do nich m.in.: 
pH (kwasowość), rodzaj aminokwasu i cukru, czas, tempe-
ratura, obecność tlenu, zawartość wody, aktywność wody,  
a także inne składniki żywności.

PREKURSORZY smaku
W 1953 r. opracowany został trójfazowy schemat reakcji. 

Kolejno następujące po sobie etapy: wczesny, zaawansowa-
ny oraz końcowy prowadzą do powstania produktów zwa-
nych melanoidynami. We wczesnym etapie zachodzi reakcja 
pomiędzy cukrem redukującym a związkiem zawierającym 

POLSKI CHLEB

Rumieni się, bo...
ZŁOTOBRĄZOWA SKÓRKA NA CHLEBIE CZY ZŁOTA NA BUŁCE TO ZNAK DLA 
KLIENTA, ŻE PRODUKT JEST DOBRZE WYPIECZONY, CHRUPIĄCY I SMACZNY. 
PO TAKIE PIECZYWO BĘDZIE CHĘTNIE WRACAĆ DO ULUBIONEJ PIEKARNI. TA 
OCZYWISTA WYDAWAŁOBY SIĘ CECHA WYPIEKÓW POWSTAJE W WYNIKU WIELU 
SKOMPLIKOWANYCH REAKCJI CHEMICZNYCH

Produkty reakcji Maillarda 
to związki o działaniu 
przeciwbakteryjnym 

i przeciwutleniającym 
– o pozytywnym wpływie na 

organizm człowieka, a z drugiej 
strony związki potencjalnie 
mutagenne i kancerogenne
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wolną grupę aminową, która może pochodzić od aminokwa-
sów, peptydów bądź białek. W wyniku reakcji powstają al-
dozamina lub ketozoamina, które ulegają tzw. przegrupowa-
niu Amadori. Produkty powstałe po dalszym przekształcaniu 
produktów Amadori (np. furozyna) mogą być oznaczane jako 
wskaźniki wczesnego etapu reakcji Maillarda. Dzięki wyko-
rzystaniu nowoczesnych technik rozdziału i identyfikacji (np. 
HPLC) furozynę oznaczono w wielu produktach zbożowych, 
m.in. w krakersach, płatkach zbożowych oraz chlebie.

Produkty przegrupowania Amadori są prekursorami 
wielu związków odpowiedzialnych za szereg cech senso-
rycznych żywności. Jednak trzeba pamiętać, że procesy 
termicznego przetwarzania żywności są odpowiedzialne za 
obniżenie wartości żywieniowej białek egzogennych. Przy-
kładem może być aminokwas lizyna – jego zmniejszona do-
stępność jest charakterystyczna dla produktów zbożowych 
(np. makaron, płatki), pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich.

FAZA zaawansowana
Przemiany produktów zaawansowanej fazy reakcji  

Maillarda uzależnione są od poziomu pH środowiska. Na tym 
etapie przemian w środowisku kwaśnym powstają głównie 
furfurale (F) lub hydroksyfurfurale (HMF) – związki niepożą-
dane w przemyśle spożywczym. W przetwórstwie zbożowym 
wspomniany powyżej HMF stosowany jest jako wskaźnik  
w ocenie i optymalizacji przeprowadzanych procesów ter-
micznych. Wszystkie powstałe na tym etapie przemian związ-
ki są wysoko reaktywne i biorą udział w kolejnych reakcjach.

Najlepiej poznanym związkiem tej fazy przemian jest 
N-α-karboksymetylolizyna (CML), którą bardzo często wy-
korzystuje się w badaniach żywności termicznie przetwarza-
nej – służy jako marker zachodzącej reakcji Maillarda.

Innym dobrze poznanym związkiem zaawansowanej 
fazy reakcji Maillarda jest pentozydyna, zidenty-
fikowana  m.in. w produktach piekarskich.

Kolejnym związkiem stosowa-
nym jako wskaźnik uszkodzeń 
białek w żywności prze-

twarzanej termicznie jest pirralina. Oznaczono ją między in-
nymi w produktach piekarskich i  makaronie.

JAK POWSTAJE złotobrązowa barwa?
W końcowym etapie reakcji Maillarda zachodzi wiele 

następujących po sobie reakcji – cyklizacja, dehydratacja  
i kondensacja. Wszystkie te przemiany prowadzą do po-
wstania wielkocząsteczkowych  związków barwnych – 
melanoidyn. Melanoidyny powszechnie występują w pro-
duktach spożywczych poddawanych obróbce termicznej. 
Znajdują się w dużych ilościach w kakao, kawie, chlebie. 
Związki te są odpowiedzialne za zapach, smak i  barwę 
produktów spożywczych. Jako związki o silnym działaniu 
przeciwutleniającym mają wpływ na długość okresu prze-
chowywania środków spożywczych. Ponadto wykazują 
działanie antymutagenne, obniżają poziom cholesterolu, 
stymulują wzrost bakterii jelitowych.

Reakcja Maillarda nie jest 
pojedynczą reakcją, 
lecz złożoną serią reakcji 
pomiędzy aminokwasami 
i cukrami redukującymi, 
zwykle zachodzących 
w podwyższonej 
temperaturze
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Doniesienia naukowe wskazują, że melanoidyny mogą 
stanowić alternatywę dla antybiotyków stosowanych w le-
czeniu zakażeń Helicobakter pylori. Melanoidyną o silnych 
właściwościach przeciwutleniających jest występująca  
w skórce chleba pronylo-L-lizyna, której przypisuje się 
również silne działanie antynowotworowe.

FUNKCJONALNA reakcja
Produkty reakcji Maillarda są obecne w żywności 

od tysięcy lat i są spożywane codziennie przez niemal 
wszystkich ludzi na świecie. Produkty tych reakcji mogą 
wywoływać zarówno pozytywne, jak i negatywne efekty. 
W wyniku przemian niszczone zostają struktury podsta-
wowych aminokwasów, obniża się strawność białek, in-
aktywacji ulegają enzymy. Produkty reakcji Maillarda to 
zarówno związki potencjalnie mutagenne i kancerogenne 
(chociaż nie ma potwierdzonych dowodów na zależność 
między zwiększoną zapadalnością na nowotwory a ich 
obecnością w żywności), a z drugiej strony o działaniu 
przeciwbakteryjnym i przeciwutleniającym – o pozytyw-
nym wpływie na organizm człowieka. W dobie żywności 
funkcjonalnej badania nad produktami reakcji Maillarda 
są ważnym zagadnieniem. Z doniesień naukowych można 
wnioskować, że produkty te mogą stanowić poważne źró-
dło funkcjonalnych składników żywności.

FAST
Jest to metoda, za pomocą której ocenia się intensywność zmian 
zachodzących w trakcie procesów termicznych w produkcji żywno-
ści. Pozwala uzyskać informację o produktach zaawansowanej fazy 
reakcji Maillarda oraz informuje o poziomie uszkodzenia białek. 
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MAŁGORZATA MIELCARZ
IBPRS WARSZAWA
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ZBÓŻ I PIEKARSTWA

W poprzednim wydaniu pisa-
liśmy o takich dodatkach 
do wyrobów piekarniczych  
i ciastkarskich jak mleko  
i jego pochodne (kazeiniany, 
serwatka, białczany) oraz 
ziemniaki. Dziś zaprezentu-

jemy możliwości suplementowania wspomnianych wyro-
bów w błonnik, zboża niechlebowe czy bardzo popularne 
ostatnio zioła, preparaty białkowe oraz bakalie.

BŁONNIK walczy z rakiem
W poszukiwaniu czynników żywieniowych zmniej-

szających ryzyko zachorowań na choroby cywilizacyjne 
(cukrzyca, miażdżyca, choroby serca i układu krążenia, 

nowotwory) wykonano ogromną liczbę badań, które wy-
kazały ważną rolę ochronną składników występujących  
w produktach roślinnych – nazywane są włóknem pokarmo-
wym lub błonnikiem pokarmowym. Włókno pokarmowe  
w środowisku wodnym przewodu pokarmowego człowie-
ka jest odporne na działanie enzymów trawiennych, pęcz-
nieje, zatrzymując wodę i substancje drobnocząsteczkowe. 
Błonnik wpływa na uczucie sytości po posiłku, na tempo 
wchłaniania składników pokarmowych (opóźniając je) oraz 
na ruchliwość jelit. Na cząsteczkach włókna pokarmowego 
następuje absorpcja wielu organicznych substancji, ale też 
kwasów żółciowych i różnych substancji toksycznych. Są 
one nieodwracalnie wiązane przez niestrawione składniki 
włókna i wyprowadzane przez przewód pokarmowy.

Część komponentów włókna pokarmowego trawiona 
przez florę jelitową jest wykorzystywana przez organizm 
gospodarza, inna stanowi balast niezbędny dla prawidłowej 
perystaltyki jelit, przeciwdziała niebezpiecznemu zaleganiu 
treści pokarmowej, zaparciom i wynikającym z tego tytułu 

Trendy w suplementacji 
PIECZYWA I WYROBÓW CIASTKARSKICH, CZ. II

JEDNYM Z WAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW CODZIENNEJ DIETY JEST PIECZYWO. 
NIE TYLKO Z UWAGI NA WARTOŚĆ KALORYCZNĄ, ALE I NA ZAWARTOŚĆ WIELU 
DOBROCZYNNYCH DLA ORGANIZMU SKŁADNIKÓW

FO
T.

  ©
 B

A
RB

A
RA

 H
EL

G
A

SO
N

 - 
FO

TO
LI

A
.C

O
M

POLSKI CHLEB



www.wcukierni.pl  WPC czerwiec 2011

27
niebezpiecznym dla zdrowia konsekwencjom, jak nowo-
twory jelita grubego. Błonnik w przewodzie pokarmowym 
absorbuje też cholesterol i w ten sposób zmniejsza jego 
przyswajalność, pośrednio wpływając na obniżenie jego za-
wartości we krwi.

W zakresie żywienia profilaktycznego zboża chlebowe  
i niechlebowe oraz ich przetwory, w tym głównie pieczywo, 
powinny odgrywać istotną rolę jako źródło błonnika. Zale-
cana ilość błonnika to ok. 30-40 g błonnika dziennie, nato-
miast zjadamy go prawie sześciokrotnie mniej (ok. 5-9 g).

WIĘCEJ WŁÓKNA pokarmowego
Poszczególne zboża różnią się między sobą zawarto-

ścią włókna pokarmowego, dlatego poziom jego zawar-
tości w przetworach zbożowych jest zmienny. Przyczyną 
jest nierównomierne rozmieszczenie opisywanego skład-
nika w ziarnie. Najwięcej włókna pokarmowego występu-
je w okrywie nasiennej ziaren. Dlatego najbardziej bogate 
w błonnik są produkty wytworzone z całego ziarna (mąka 
razowa, kasze, płatki), z kolei mąka jasna i pieczywo, 
które z niej powstaje jest dość ubogie w te substancje. 
Najbogatsze w substancje balastowe są otręby zbożowe 
(najwięcej błonnika mają otręby owsiane), będące natu-
ralnym koncentratem błonnika, białka, soli mineralnych 
oraz witamin grupy B i E.

Jak wynika z danych, żyto oraz mąka żytnia zawierają 
więcej błonnika pokarmowego niż pszenica, a ponadto jego 
cechy są bardziej korzystne w żywieniu człowieka,  jest on 
trudniej trawiony niż włókno mąki pszennej. Diety z udzia-
łem żyta powodują szczególnie wyraźnie obniżenie wchła-
niania wysokocząsteczkowych kwasów tłuszczowych, co 
jest związane ze zwiększonym wydalaniem cholesterolu. 
Polisacharydy tych zbóż zbudowane są głównie z cząste-
czek ksylozy, glukozy i arabinozy.

Jednym ze sposobów wzbogacania pieczywa w błon-
nik jest dodawanie do pieczywa i wyrobów ciastkarskich 
surowców zawierających dużo błonnika, takich jak: płat-
ki zbożowe, otręby (nie tylko ze zbóż chlebowych, ale też 
owsiane, jęczmienne itp.). Mogą to być również gotowe 
preparaty błonnikowe.

Włóknem pokarmowym pochodzącym ze zbóż, owo-
ców, warzyw można częściowo zastąpić mąkę lub tłuszcz w 
wyrobach piekarskich i ciastkarskich, ponieważ pieczywo z 
mąki jasnej, zarówno pszennej, jak i żytniej jest ubogie w 
błonnik pokarmowy, to samo można powiedzieć o wyro-
bach ciastkarskich.

WĘGLOWODANY
W zależności od rodzaju pieczywa zawartość węglowo-

danów wynosi 40-50 g na 100 g pieczywa. Pieczywo razowe 
jest w ten składnik najuboższe, w przeciwieństwie do pszen-
nego chleba jasnego i bułek. Wśród węglowodanów dominu-
je skrobia, zwana pospolicie krochmalem. Ma ona zdolność 
wiązania wody przy tworzeniu ciasta i zatrzymuje ją podczas 
wypieku. W czasie wypieku ziarenka skrobi pękają, tworząc 
kleistą masę, co ułatwia działanie soków trawiennych i za-
pewnia dobrą przyswajalność gotowego produktu.

Tylko niewielką część węglowodanów (2-4 proc.) w chle-
bie stanowią niskocząsteczkowe cukry. Najwięcej jest sacha-

CHLEB Z KIEŁKAMI

W trakcie wielu badań stwierdzono, że podkiełkowane nasiona 
(tzw. kiełki) mają wyższą wartość odżywczą niż w stanie anabiozy, 
ponadto w czasie kiełkowania obniża się poziom substancji anty-
odżywczych.
Wyniki badań składu chemicznego skiełkowanych nasion wyka-
zały, że w czasie kiełkowania w dość dużym stopniu wzrasta za-
wartość kwasu askorbinowego (wit. C) i nienasyconych kwasów 
tłuszczowych. Podwyższa się też poziom lizyny, cystyny i metioniny 
oraz kwasu asparginowego i alaniny, natomiast zawartość innych 
aminokwasów, takich jak: kwas glutaminowy i prolina obniża się. 
Związki fitynowe ulegają rozkładowi, wzrasta poziom wielu wita-
min z grupy B oraz witaminy E (w kiełkach pszenicy jest jej ponad 
osiem razy więcej niż w mące razowej).
Na rynku znajduje się obecnie wiele rodzajów kiełków, najczęściej spo-
tykane to kiełki rzodkiewek, fasoli mung, lucerny, pszenicy, soi oraz ich 
mieszanki. Kiełki te mogą być znakomitym dodatkiem do pieczywa, 
wzbogacać jego wartość odżywczą oraz walory smakowe i zapachowe.

rozy, niewiele zaś glukozy. Cukry przyspieszają fermentację 
ciasta, wpływają na atrakcyjne zabarwienie skórki oraz nale-
żyty kształt bochenka (objętość). Cukry proste bardzo łatwo 
rozpuszczają się w wodzie, szybko przenikają przez błony 
śluzowe przewodu pokarmowego i są bardzo łatwo przyswa-
jalne przez organizm człowieka. Do grupy węglowodanów 
należą także związki nieprzyswajalne lub słabo przyswa-
jalne, takie jak hemicelulozy (pentozany) i celuloza, które 
obecnie określane są pojęciem błonnika pokarmowego oraz 
lignina (grupa ta została omówiona osobno).

Produktami, które najczęściej są używane w piekarstwie 
są: syrop skrobiowy, syrop maltozowy, syrop fruktozowy i 
maltodekstryny.

ZBOŻA NIECHLEBOWE i ich przetwory
Zbóż niechlebowych, takich jak: jęczmień, owies, kuku-

rydza, proso, ryż oraz gryka często używa się do wzboga-
cania wartości odżywczej pieczywa. Nie wszystkie białka 
zbóż niechlebowych mają taką samą wartość żywieniową. 
Największą ma owies, następnie kukurydza i jęczmień.

Dodatek zbóż niechlebowych daje możliwość uzyskania 
pieczywa poprawnej jakości, ale o podwyższonej zawarto-
ści aminokwasów egzogennych, błonnika, soli mineralnych, 
witamin z grupy B oraz substancji tłuszczowych. Jęczmień, 
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a zwłaszcza owies są bogatym źródłem węglowodanów ko-
loidalnych zwanych betaglukanami i pentozanami. Węglo-
wodany te stanowią bardzo istotną część błonnika pokarmo-
wego mąki, którego rolę wcześniej obszernie omówiono.

Nieskrobiowe polisacharydy są od dawna przedmiotem 
zainteresowania specjalistów żywienia z uwagi na ich ko-
rzystny wpływ na zdrowie człowieka i ich znaczenie w za-
pobieganiu chorobom cywilizacyjnym.

Omawiane zboża dodawane są do ciasta chlebowego pod 
bardzo różnymi postaciami: ziarna gniecionego, płatków, 
kasz, mąki itp.

PO OLEJ do głowy
Kolejną grupą dodatków do pieczywa są nasiona oleiste, 

czyli takie, w których naturalna zawartość oleju nie jest 
mniejsza niż 35 proc. w suchej masie. Do produkcji chleba 
mogą być stosowane następujące nasiona oleiste: nasiona 
lnu (siemię lniane), nasiona maku, nasiona sezamowe, na-
siona słonecznika, nasiona dyni, nasiona bawełny, słodkie 
migdały, orzechy włoskie, laskowe i ziemne oraz soja. Wy-
mienione tu nasiona są jednym z najcenniejszych źródeł 
nienasyconych kwasów tłuszczowych, takich jak linolowy, 
linolenowy i arachidowy. Zawierają także witaminy z grupy 
B, zwłaszcza B2, witaminy E (tokoferole), są bogatym źró-
dłem białek i tłuszczów.

Wszystkie wymienione składniki można zaliczyć do 
czynników prozdrowotnych, dostarczających organizmowi 
ludzkiemu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
makro- i mikroelementów.

Składniki te zapobiegają chorobom XXI w., takim jak: cho-
roby nowotworowe, choroby układu krążenia i zawały serca, 
choroby układu pokarmowego, otyłość i cukrzyca i inne.

PSEUDOZBOŻA jak polepszacze
Ostatnio jako dodatki do pieczywa oferuje się surowce, 

które dotychczas nie były stosowane na większą skalę lub 
nawet mało znane w praktyce. Duże możliwości w tym 
zakresie przypisuje się roślinom należącym do grupy tzw. 
pseudozbóż, inaczej określanych jako rośliny alternatyw-
ne. Należą do nich: szarłat (amaranthus), komosa ryżowa  
(quinoa), babka płesznik i inne. Rośliny te mogą być stoso-
wane jako dodatki do pieczywa względnie zamienniki mąki 
używanej do wypieku. Do celów żywieniowych można wy-
korzystywać liście, a przede wszystkim nasiona wymienio-
nych roślin. Ich skład chemiczny jest zbliżony do składu 
chemicznego ziarna zbóż, ale korzystniejszy żywieniowo. 
Wyróżniają się wysoką zawartością białka o lepszym ilo-
ściowo składzie aminokwasowym w porównaniu z ziar-
nami zbożowymi, zawierają też wiele cennych związków 
tłuszczowych, w tym nienasyconych kwasów tłuszczowych 
oraz związków mineralnych.

Warto zauważyć, że białko szarłatu i quinoi jest bardzo 
dobrze przyswajalne (80-90 proc.). Bardzo istotną cechą 
białek roślin alternatywnych jest to, że nie zawierają białek 
glutenowych, co przy zwiększającej się liczbie osób nieto-
lerujących glutenu jest bardzo pożądaną cechą żywieniową.

W przypadku węglowodanów, podobnie jak u innych zbóż, 
szarłat zawiera stosunkowo niewiele mono- i dwucukrów (2-3 
proc.), zawartość pentozanów wynosi 3-4 proc., a skrobi 55-

-65 proc., przy czym zdolność wiązania wody przez skrobię 
wyizolowaną z amarantusa wynosi 120-130 proc. w stosunku 
do jej suchej masy i jest prawie dwukrotnie wyższa od tej ce-
chy skrobi pszennej (70 proc.). Pozwala to na znaczne zwięk-
szenie wydajności ciasta przy produkcji chleba.

W grupie zbóż i pseudozbóż szarłat wyróżnia się naj-
wyższą zawartością tłuszczu, którego głównymi składnika-
mi są nienasycone kwasy tłuszczowe – ich zawartość waha 
się od ponad 50 (guinoa) do ok. 75 proc. (amarantus).

Nie można tu nie wspomnieć o cennym składniku frak-
cji tłuszczowych amarantusa, jakim jest skwalen – substan-
cja wykorzystywana do produkcji leków kardiologicznych 
i przeciwdziałających procesom starzenia się. Z tego też 
względu coraz większa liczba piekarzy wytwarza chleb  
z dodatkiem skwalenu pochodzącego z ziaren amarantusa.

Dodatek pseudozbóż, a w szczególności amarantusa, 
do ciast pszennych, mieszanych i żytnich działa podobnie 
jak polepszacze. Dodatek amarantusa do ciasta powoduje: 
przyspieszenie fermentacji ciasta, podwyższenie maksy-
malnej lepkości kleików skrobiowych, poprawę cech fi-
zycznych miękiszu (elastyczność, porowatość i innych, jak 
krajalność, barwa, lepkość) oraz  objętości pieczywa. Mniej 
korzystny jest natomiast wpływ dodatku amarantusa na ce-
chy farinograficzne ciasta pszennego.

AROMATYCZNE zioła i bakalie
Zioła i przyprawy stosowane są w wypiekach na coraz 

szerszą skalę. Najczęściej spotyka się w produkty z kolen-
drą, kminkiem, zielem angielskim, pieprzem ziołowym, 
tymiankiem, ziołami prowansalskimi, majerankiem, gałką 
muszkatołową, a także z czosnkiem. Znakomicie uroz- 
maicają smak i zapach chleba, wpływając korzystnie na sys-
tem trawienny i przyspieszając procesy trawienne.

Prowadzone od wielu lat prace badawcze wskazały na 
możliwość zastosowania koncentratów niektórych białek 
roślinnych do poprawy właściwości wypiekowych mąki  
i wartości żywieniowej pieczywa. Wymienia się tutaj 
przede wszystkim mąkę sojową, gluten witalny i koncentra-
ty białka ziemniaczanego. Ich dodatek skutecznie poprawia 
właściwości reologiczne ciasta oraz cechy organoleptyczne 
wyrobu gotowego. Jednocześnie ich obecność powoduje 
dość znaczny wzrost czynników żywieniowych – głównie 
aminokwasów endo- i egzogennych.

WARTOŚCIOWE BIAŁKO 
Biologiczna wartość białka, za 100 przyjęto najwyższą wartość bio-
logiczną białka o teoretycznie idealnym bilansie aminokwasowym

amarantus  75 proc.
mleko 73 proc.
soja  68 proc.
jęczmień  62 proc.
pszenica  56 proc.
kukurydza  44 proc.
amarantus+kukurydza ( 1:1)  81 proc.
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Do pieczywa i ciastek można również dodawać owoce 
świeże i suszone. Ich obecność w omawianych wyrobach 
znacznie podnosi walory smakowe i odżywcze gotowego 
produktu. Wzrasta ilość mikro- i makroelementów oraz wi-
tamin, ciekawiej i atrakcyjniej wygląda również przekrój 
wyrobu z ich dodatkiem. Ma to duże znaczenie dla konsu-
menta, który najpierw kupuje oczami.

POKOMBINOWANE na zdrowie
W produkcji stosuje się też wieloskładnikowe mieszan-

ki zawierające różne kombinacje i mające różny skład. Ich 
receptury zostały tak opracowane, aby jak najlepiej wzbo-
gacały wypieki w składniki technologiczne i funkcjo-
nalne, nadając im jednocześnie atrakcyjny smak, zapach  
i wygląd.

Omówione wcześniej dodatki  funkcjonalne wzboga-
cają pieczywo pośrednio, tzn. poprzez zastosowanie do 
produkcji dodatkowych surowców bogatych w pożądane 
składniki odżywcze i technologiczne. W ostatnim czasie 
opracowano także receptury na wyroby piekarskie i ciast-

karskie z dodatkiem preparatów chemicznych, wzbogaca-
jących omawiane wyroby bezpośrednio w wapń i żelazo. 
Wygląd, smak i zapach takich produktów nie odbiega od 
tradycyjnego, a wartość zdrowotna jest zdecydowanie 
większa. Uzyskały one także pozytywną ocenę specjali-
stów od żywienia ze względu na to, że preparaty wapnia 
i żelaza dodawane do ciasta są dość dobrze przyswajane 
przez organizm ludzki. Jest to jeden ze kolejnych sposo-
bów na podnoszenie wartości żywieniowej produktów 
zbożowych.

Spożywanie żywności funkcjonalnej przyczynia się nie 
tylko do ograniczenia wielu zaburzeń i chorób pogarsza-
jących jakość życia i osłabiających siły witalne, ale także 
odgrywa ważną rolę w poprawianiu potencjału twórczego 
i biologicznego człowieka. Dlatego warto wprowadzać 
na rynek coraz to nowe rodzaje pieczywa wzbogaconego  
o składniki żywieniowe potrzebne zarówno do prawidłowe-
go funkcjonowania organizmu ludzkiego, jak i do wydajnej 
pracy.

BŁONNIK POKARMOWY W PRODUKTACH PRZEMIAŁU PSZENICY
produkty błonnik ogółem błonnik rozpuszczalny zawartość wody (%) 
pszenna mąka razowa 10,24 2,43 15,9 
pszenna mąka pośrednia (straigth) 2,51 1,09 15,0 
pszenna mąka jasna (patent) 2,50 1,31 14,7 
zarodki 9,31 1,14 14,3 
otręby 44,03 2,10 15,6 

PRZECIĘTNE WARTOŚCI SKŁADNIKÓW NASION OLEISTYCH
składniki (%) słonecznik len sezam soja orzechy 
białko 30 8 20 37 14,1 
węglowodany 7,7 15 7 27 13,7 
tłuszcze 50,3 35 55 18 61,7 
składniki mineralne 4 12,1 5 0,8 2,4 
woda 4,5 8 6 8,5 8 
inne składniki 3,5 6,9 7 8,7 6,9 

PRZECIĘTNE WARTOŚCI SKŁADNIKÓW ZBÓŻ NIECHLEBOWYCH

składniki (%) owies jęczmień  kukurydza proso gryka ryż 
białko 13 8 10 11 9 7 
węglowodany 61 73 67 65 71 75 
tłuszcze 7 1 4 4 1,5-2 1 
składniki mineralne 2 1-2 2  2-3 1,7 1 
woda 15 15 15 15 15 15 
inne składniki 2 1 2 2 2,3 1 

SKŁAD CHEMICZNY SZARŁATU I ZIARNIAKÓW PSZENICY (ZAWARTOŚĆ W GRAMACH LUB MILIGRAMACH W 100G  S.M.)

rodzaj ziarna białko (g) tłuszcz (g) włókno (g) węglowodany (g) wapń (mg) żelazo (mg) energia (kcal) 
szarłat 16 7,8 4,2 62 280 15 370 
pszenica 13,3 2,8 2,3 71 47,4 3,4 333 
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S załwia hiszpańska, z aztecka zwa-
na chia, uprawiana była na terenie 
Ameryki Południowej i Środkowej 
już 4 tys. lat temu. 500 lat temu 
po raz pierwszy zetknęli się 
z nią hiszpańscy konkwista-
dorzy podbijający zamorskie 

tereny. Według jezuickich kronikarzy nasiona 
chia były dla Azteków i Majów trzecią, najważ-
niejszą po fasoli i kukurydzy lokalną uprawą. 
Maleńkie ziarenka miały nie tylko wartość spo-
żywczą. Miejscowa ludność traktowała je jako coś 
niezwykle cennego – to w nasionach szałwii płaco-
no daniny kapłanom i arystokracji. Z różnych jednak 
względów  zapomniano o nich na wiele setek lat.

NAWILŻAJĄCE ziarenka
Ogromna wartość nasion chia ma swoje naturalne 

uzasadnienie. Jak potwierdzają badania naukowe, sta-

Aztecki 
    CHLEB biegaczy
PRZEZ NIEMAL KILKASET LAT  NASIONA 
TE BYŁY CAŁKOWICIE ZAPOMNIANE. 
DZIŚ NA NOWO ZDOBYWAJĄ 
ŚWIATOWE RYNKI I TRIUMFALNIE 
WKRACZAJĄ DO BRANŻY 
CUKIERNICZO-PIEKARSKIEJ. NIEKTÓRZY 
TWIERDZĄ, ŻE TE NIEPOZORNE, 
DROBNE ZIARENKA STANOWIĄ 
NAJBARDZIEJ ODŻYWCZY, 
NATURALNY POKARM WYSTĘPUJĄCY 
W PRZYRODZIE

Aztecki chleb biegaczy jest na najlepszej drodze, 
by podbić serca aktywnych, prozdrowotnie nastawionych konsumentów

załwia hiszpańska, z aztecka zwa-

Ogromna wartość nasion chia ma swoje naturalne 
uzasadnienie. Jak potwierdzają badania naukowe, sta-
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nowią one najbogatsze źródło kwasów omega-3. Po-
nadto zawierają również: białko, błonnik rozpuszczalny 
i nierozpuszczalny, antyoksydanty oraz imponującą listę 
witamin i minerałów. Co ważne, nie zawie-
rają glutenu. Olej z nasion chia zawiera 
30 proc. kwasów omega-3 oraz 40 proc. 
kwasów omega-6. Zakłada się, że jest 
to optymalna równowaga egzogennych 
kwasów tłuszczowych, które są uzna-
wane za konieczne dla zdrowego ciała 
i umysłu. 

Nasiona chia świetnie nadają się dla 
sportowców ze względu na swoje wła-
ściwości hydrofi lowe, tzn. mogą one 
wchłaniać i zatrzymywać wodę. Mogą 
zatrzymywać dziesięciokrotność swojej 
wagi, dzięki czemu wspomagają nawilża-
nie organizmu. Badania wykazały również, 
że nasiona chia spowalniają rozkład węglo-
wodanów na cukry proste. Uważa się, że na-
siona te mogą być korzystne dla diabetyków, ponieważ 
spowalniają wchłanianie cukrów.

Nasiona chia w połączeniu z wodą tworzą żel (podob-
nie jak siemię lniane). Żel ten w układzie pokarmowym 
pomaga zapobiegać zbyt szybkiemu wchłanianiu niektó-
rych węglowodanów. Mogą również pomóc tym, którzy 
chcą schudnąć poprzez powodowanie uczucia sytości 
oraz zmniejszenie uczucia głodu między posiłkami.

Z DIETY wojownika
Bogactwo wartości odżywczych nasion szałwii hisz-

pańskiej bez specjalnej aparatury analitycznej poznali 
tysiące lat temu Aztekowie. Ich wojownicy obok broni 
zawsze mieli przy sobie woreczki z nasionami chia. Po-
zwalały im przetrwać kilka dni bez jedzenia i dyspono-
wać energią i szybkością niezbędną do walki.

Dla celów spożywczych szałwię hiszpańską ponow-
nie odkryto pod koniec ubiegłego wieku. Po drobiazgo-
wych badaniach i analizach okazało się, że stanowi ona 
niemal naturalny skarb. Dwa lata temu Unia Europejska 
zatwierdziła nasiona chia jako produkt spożywczy, który 
może być stosowany jako dodatek do pieczywa stano-
wiący do 5 proc. jego całkowitej masy. Aztecki chleb 
biegaczy jest więc na najlepszej drodze, by podbić serca 
aktywnych, prozdrowotnie nastawionych konsumentów, 
dla których liczy się wartość odżywcza produktów spo-
żywczych.

ORIGINAL CHIA®
ANTYCZNA ŻYWNOŚĆ PRZYSZŁOŚCI
Właściwości nasion chia

• Olej w nich zawarty jest najbogatszym naturalnym źródłem 
 nienasyconych kwasów tłuszczowych.
• Nasiona charakteryzują się bardzo niską zawartością nasyconych 
 kwasów tłuszczowych.
• W przeciwieństwie do oleju rybnego nie posiadają 
 i nie wytwarzają zapachu ryby kojarzonego z kwasami 
 tłuszczowymi omega-3.
• Są bardzo bogate w błonnik pokarmowy.
• Nie zawierają glutenu.
• Nie zawierają cholesterolu.
• Nie zawierają żadnych substancji toksycznych.
• Mogą być bezpiecznie magazynowane przez lata.
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Olej z nasion chia zawiera 
30 proc. kwasów omega-3 
oraz 40 proc. kwasów 
omega-6, czyli tyle, ile jest 
konieczne dla zdrowego 
ciała i umysłu

nowią one najbogatsze źródło kwasów omega-3. Po-
nadto zawierają również: białko, błonnik rozpuszczalny 
i nierozpuszczalny, antyoksydanty oraz imponującą listę 
witamin i minerałów. Co ważne, nie zawie-
rają glutenu. Olej z nasion chia zawiera 
30 proc. kwasów omega-3 oraz 40 proc. 
kwasów omega-6. Zakłada się, że jest 
to optymalna równowaga egzogennych 

Nasiona chia świetnie nadają się dla 
sportowców ze względu na swoje wła-
ściwości hydrofi lowe, tzn. mogą one 
wchłaniać i zatrzymywać wodę. Mogą 
zatrzymywać dziesięciokrotność swojej 
wagi, dzięki czemu wspomagają nawilża-
nie organizmu. Badania wykazały również, 
że nasiona chia spowalniają rozkład węglo-
wodanów na cukry proste. Uważa się, że na-
siona te mogą być korzystne dla diabetyków, ponieważ 

Nasiona chia w połączeniu z wodą tworzą żel (podob-
nie jak siemię lniane). Żel ten w układzie pokarmowym 
pomaga zapobiegać zbyt szybkiemu wchłanianiu niektó-
rych węglowodanów. Mogą również pomóc tym, którzy 
chcą schudnąć poprzez powodowanie uczucia sytości 
oraz zmniejszenie uczucia głodu między posiłkami.

Olej z nasion chia zawiera 
30 proc. kwasów omega-3 

czyli tyle, ile jest 
konieczne dla zdrowego 

Kwiaty hiszpańskiej szałwii
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Lekko, 
ziołowo i muzycznie 
O CHLEBACH WE WŁOSZECH
KTO JAK NIE WŁOSI MA MIEĆ POJĘCIE O PIECZENIU CHLEBA? TO 
WŁAŚNIE ITALIA JEST KOLEBKĄ CHLEBA W EUROPIE. Z 350 ZNANYCH 
RODZAJÓW BEZ PROBLEMU MOŻNA TAM DOSTAĆ AŻ 250! OD WIELKICH 
BOCHNÓW CHLEBA Z ALTAMURA, PRZEZ PALUSZKI TURYŃSKIE GRISSINI, 
PO „ARKUSZE NUTOWE” Z SARDYNII. PRZEDSTAWIAMY NAJBARDZIEJ 
CHARAKTERYSTYCZNE CHLEBY PÓŁWYSPU APENIŃSKIEGO

MAŁGORZATA MILIAN-LEWICKA

Chleb we Włoszech od zawsze był 
w centrum życia religijnego, rodzin-
nego i społecznego. Bez niego nikt 
nie wyobrażał sobie spotkań lub 
jakichkolwiek posiłków. Starożyt-
ni Rzymianie zjadali wiele pieczy-
wa przygotowanego z mąki i wody 

(drożdże pojawiły się we włoskich przepisach zdecydo-
wanie później) i to oni przyczynili się również do rozpo-
wszechnienia wypieku chleba w domach oraz budowy 
odpowiednich do tego celu pieców. Współcześnie nadal 
spotyka się regiony, w których domowy wypiek chleba 
nie jest tylko atrakcją turystyczną, tak jest m.in. we wsi 
Genzano niedaleko Rzymu.

PIECZYWO ekspansywne
W zależności od regionu wypiekano chleb w róż-

nych kształtach, wielkościach (od ponadpółmetrowych 
bochenków mających starczyć na cały tydzień, po małe 

bułki) oraz z użyciem innej kombinacji składników lub 
dodatków smakowych. Wiele regionalnych specjałów 
zyskało już światową sławę np. ciabatta.

Zdecydowana większość pieczywa wypiekana jest 
z mąki pszennej. Rzadko stosuje się żyto lub grykę, 
czasami, ale przede wszystkim w zupach, spotyka się 
jęczmień. Wiele chlebów wypieka się na zakwasach lub 
z użyciem drożdży, ale nie wszystkie – przede wszystkim 
te, które mają jeszcze starożytny rodowód, np. piadina 
(nazywany również romagna).

AL LATTE, ALLA ROMANA, integrale? Ciabatta!
Ciabatta to chyba najbardziej znane pieczywo pocho-

dzące z Włoch. Jego nazwa pojawia się niemal na każdym 
kontynencie i pozwala bez trudu odgadnąć kraj pochodze-
nia. To lekkie pieczywo produkowane jest z mąki pszennej, 
wody, oliwy z oliwek i drożdży. Wywodzi się z regionu 
Liguria, choć wytwarzane jest współcześnie na dużą skalę 
w każdej części Włoch (do jego pierwotnej receptury przy-
znaje się również region Reneto oraz Emilia-Romania). 
Ciabatta oznacza kapeć lub pantofel. Porównanie pieczywa 
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do buta wprawdzie nie jest zbyt fortunne – może przywo-
dzić na myśl, zupełnie niesłusznie, niezbyt udany wypiek. 
Kluczem jednak jest tutaj kształt tego chleba – podłużny, 
szeroki i płaski, zupełnie jak schodzony kapeć.

Współcześnie, szczególnie w Polsce, z ciabattą koja-
rzy się pieczywo wielkości bułki, tradycyjnie był to jed-
nak chleb i w tej formie możemy dostać ją we Włoszech 
do dziś. Ciabatta przygotowana jest ze sfermentowanego 
ciasta, które poddawane jest długotrwałemu ugniata-
niu i wyrastaniu. Dzięki temu można otrzymać wypiek 
chrupiący na zewnątrz, wilgotny w środku, z charakte-
rystycznymi dużymi dziurami w miąższu. Włoscy pie-
karze oferują wiele odmian ciabatty – i tak, gdy dodamy 
do ciasta mleko, otrzymujemy ciabattę al latte, rzymską 
odmianą jest ciabatta z dodatkiem oliwy z oliwek, soli 
i majeranku, gdy zastosujemy mąkę pszenną razową, 
otrzymujemy ciabattę integrale.

ZMARSZCZONA foccacia
Pomarszczone, duże i płaskie bochenki. Ideał chleba? 

Niewielu polskich klientów skusiłoby się na taki pro-
dukt, chyba że kształt, skład i nazwa nie są dziełem przy-
padku, a kwestią wielowiekowej tradycji regionu Ligu-
ria. Taka bowiem jest focaccia. Pierwotnie produkowana 
z resztek ciasta, przez co bochenki były postrzępione.

Najczęściej można kupić focaccię z oliwkami, cebulą, 
szynką, serem, z dodatkiem białego wina, ziół lub czosnku, 
ale także miodu. Włosi uważają, że to właśnie ten rodzaj 
pieczywa jest prototypem pizzy i prawdopodobnie tak jest, 
ponieważ już w starożytnym Rzymie znano ten przysmak. 
Nazwa pochodzi od łacińskich słów focacius panis (pol. 
chleb pieczony w popiele), a te bezpośrednio od słowa fo-
cus (pol. ognisko). Współcześnie spotyka się dwie nazwy: 
focacia lub foccacia. Podobnie jak z ciabattą pojawiło się 
wiele odmian tego chleba: fi tascetta (z Lombardii), staccia-
ta (z Toskanii), schiacciata (z Emilii-Romania).

HIGIENICZNE paluszki grissini
Jest we Włoszech pieczywo, o którym mówi się, 

że jest królewskie. Dlaczego? Ponieważ na przełomie 
XVII i XVII w. mały chłopiec, Wiktor Amadeusz II, 
będący najpierw księciem Sabaudii, a następnie królem 
Sycylii, miał... problemy żołądkowe. Nadworny lekarz 
stwierdził, że powodem jego dolegliwości były mikro-
organizmy, które znajdowały się w przygotowanym bez 
zachowania należytych zasad higieny chlebie grissa lub 
ghësse. Na jego życzenie upieczono chleb w innej formie 
– małych, cienkich, dobrze wypieczonych paluszków, 
których ciasto powinno być wcześniej dwukrotnie ugo-
towane. Ten rodzaj pieczywa nazwano grissini lub gris-
sino. Zdarzyło się to w Turynie i właśnie dla tego miasta 
grissini jest najbardziej charakterystycznym rodzajem 
chleba. Współcześnie paluszki te podawane są przede 
wszystkim jako zakąska. Kształt do dziś jest podobny – 
są to cienkie, chrupiące paluszki chlebowe produkowane 
z mąki pszennej, najlepszej jakości oliwy z oliwek z do-
datkiem ziół i grubej soli, które mają zapewnić jeszcze 
lepsze warunki konserwowania. Wielkość pożądana to 

długość ołówka, na rynku spotyka się jednak grissini 
różnej grubości i długości. Złoty kolor na powierzchni 
skórki uzyskuje się przez posmarowanie przed wypie-
kiem ciasta jajkiem.

SARDYŃSKA carta la musica 
Co wspólnego mogą mieć arkusz nutowy i chleb? Wy-

dawać by się mogło, że niewiele, jednak Włosi dostrze-
gają podobieństwo, i niezwykle cienkie, okrągłe, duże 
placki chlebowe nazywają carta la musica. Produkowany 
głównie w Sassari i Noro pane carasau, bo o nim mowa, 
ma niezwykle prosty skład: mąka pszenna razowa i droż-
dże. Niegdyś był pożywieniem pasterzy, którzy sporo 
czasu spędzali poza domem. Dlatego ich chleb musiał 
mieć długi termin przydatności do spożycia. Pane carasau 
przygotowany z wysokiej jakości produktów można jeść 
aż do roku od upieczenia! Ważne są odpowiednie warun-
ki przechowywania – w suchych pomieszczeniach. Chleb 
ten można jeść na sucho lub z dodatkiem sosów, a także 
wina i wody. Gdy podajemy go z pomidorami i jajkiem, 
możemy mówić o pane frattau, gdy natomiast z oliwą 
z oliwek, otrzymujemy pane guttiau. Pane carasu wypieka 
się jako okrągłe placki o średnicy ok. 0,5 m.

SŁOMKOWY pane di Altamura
Mieszkańcy miasta Altamura (region Apulia) są prze-

konani, że Horacy w swoich „Satyrach”  z 37 r. naszej ery 
wspomniał o chlebie z ich miasta. Jest to możliwe, ponie-
waż chleb ten uważany jest za jeden z najsmaczniejszych 
we Włoszech. W czym tkwi jego tajemnica? Wyrabia się 
go z mąki produkowanej z pszenicy rosnącej tylko w oko-
licach miasteczka. Chleb otrzymał dzięki temu znak PDO 
(Protected Designation of Origin – chroniona nazwa po-
chodzenia). Ta najlepszej jakości mąka z pszenicy durum 
zapewnia chlebowi piękną słomkową barwę i aromatycz-
ny smak. Jest chrupiący z wierzchu, a miękki w środku. 
Ma również większe niż zwykle ilości glutenu. W skła-
dzie znajdują się także: drożdże, słód i sól.

Tradycyjnie wyrabiano chleb w domu, a wypiekano go 
w piecach miejskich, zaznaczając na bochenkach inicjały 
głowy rodziny dla odróżnienia. Chleb musiał wystarczyć 
na cały tydzień, więc formowano duże bochny, a dla za-
chowania świeżości ciasto przed wypiekiem przez chwilę 
gotowano w wodzie z oliwą z oliwek i solą. Pane di altamu-
ra najlepszy jest prosto z pieca z kilkoma kroplami oliwy.

Współcześnie, szczególnie 
w Polsce, z ciabattą 

kojarzymy raczej pieczywo 
wielkości bułki, tradycyjnie 

był to jednak chleb i w tej 
formie możemy dostać ją we 

Włoszech do dziś
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PIADINA z żywego ognia
Najprostsze przepisy przeważnie potrafi ą przetrwać 

wieki. Tak jest z chlebem-plackiem piadina (nazywa-
nym również romagna). Niezwykle prosty skład: woda, 
mąka pszenna, sól i tłuszcz (oliwa bądź smalec) i niezbyt 
skomplikowany proces produkcji – wypiek bezpośred-
nio na nagrzanej blasze oraz smak sprawiają, że piadina 
króluje nie tylko w rejonie swojego pochodzenia, czyli 
w Romanie, gdzie wpisany jest na listę produktów re-
gionalnych (miejscowości Forli, Ravenna, Rimini), ale 
w całych Włoszech. Niech o jego popularności świad-
czy fakt, że podobny do naszych podpłomyków placek 
sprzedawany jest w kioskach piadinerie z niezliczoną 
ilością dodatków (od warzyw, mięs, po owoce i miody). 
Najlepiej smakuje gorący, przygotowany na blasze roz-
grzanej na żywym ogniu. Jego nazwa pochodzi od grec-
kiego słowa plakous (pol. płaski). 

KLASYCZNIE włoskie
Region Puglia nazywany jest spichlerzem Włoch – tu-

taj uprawia się najwięcej zbóż. Pieczywo tu wypiekane 
można dostać, ze względu na jego wielką popularność, 
na terenie całego kraju. Czym charakteryzuje się puglie-
se? Smakosze wskazują na jego wilgotne ciasto z dużymi 
dziurami, jednocześnie na chrupiącą, delikatną, pokrytą 
mąką cienką skórkę. Połączenie idealne. Chleb ten jest 
bardziej ciężkostrawny niż ciabatta, ze względu na dużą 
zawartość glutenu. Bochenki formowane są w kształcie 
owalnym (tzw. batard) oraz nacinane na górze podłużny-
mi cięciami. Jest to klasycznie włoskie pieczywo, któ-
rego smak, pochodzący z oliwy z oliwek, jest jednym z 
ulubionych smaków Włochów.

Jest we Włoszech pieczywo, 
o którym mówi się, że jest 

królewskie. Dlaczego? 
Ponieważ na przełomie XVII 
i XVII wieku mały chłopiec, 
Wiktor Amadeusz II, będący 
najpierw księciem Sabaudii, 
a następnie królem Sycylii, 

miał… problemy żołądkowe
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Pane pugliese charakteryzuje się wilgotnym ciastem z dużymi dziurami i chrupiącą, delikatną skórką

Piadina przygotowywana 
jest według prostej 

receptury z wody, mąki 
pszennej, soli i tłuszczu
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35TEMAT NA  CZASIE

MASZYNA 
DO PRODUKCJI 
WYROBÓW 
CUKIERNICZYCH 
(GRZANIE + MIESZANIE)
Szybkie przygotowanie 
ważnych receptur
• różnorodne kremy 
• musy owocowe
• roztapianie pomady
• czekolady
• budynie
• zupy, sosy
• nadzienia, polewy
• masy wg własnych receptur
• risotto, polenta, beszamel itp.

Do przygotowywania mas wymagającyh mieszania i jednoczesnego 
równomiernego podgrzewania (max 150oC).
Specjalne mieszadło z dwoma biegami pracy ze zbierakami 
zapobiegającymi przywieraniu produktu.
Uchylny kocioł z blokadą w pozycji wychylonej do wylania masy.
Dostępne również wersje nierdzewne.

MECH-MASZ 
88-400 Żnin, ul. Szpitalna 20 

tel. (52) 303 12 38-9, (52) 302 00 73 
fax (52) 303 48 11 

mechmasz@mech-masz.com.pl 
www.mech-masz.com.pl, www.piecerurowe.pl 

Producent 
MECH-MASZ ŻNIN

Model MK-60 MK-80 
Pojemność kotła [litry] 60 80 
Moc grzałek [kW] 6,0 6,0 
Moc silnika mieszadła [kW] 0,37/0,45  0,37/0,45 
Szerokość [mm] 715 715 
Głębokość [mm] 770 770 
Wysokość [mm]  1460  1460  
Waga [kg] 110 130 

 *Dostępne również modele do 300 l

Przy zakupie modelu 

MK-60 / MK-80 

miesiarka spiralna 

na 30 litrów 

gratis!
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ALEKSANDRA SEGHI

Co roku w Altopascio (prowincja Lukki) 
odbywa się Święto Chleba. Celem jest 
promocja największego symbolu miasta, 
czyli właśnie chleba. Istnieje tam bo-
wiem długowieczna tradycja wypiekania 
pieczywa. Nawiązuje do zamierzchłych 
czasów, tj. roku 1000, kiedy to w Alto-

pascio założono instytucję goszczącą pielgrzymów. Zasady 
przyjmowania gości i ich pobyt ustalono w 1232 r. Chleb 
wypiekany w mieście był podstawowym produktem w diecie 
pielgrzymów. Każdy, kto zatrzymywał się w Altopascio, miał 
do niego prawo. Stąd wypiekanie pieczywa i sami piekarze 
mają długowieczną tradycję, a Altopascio zostało nazwane 
miastem chleba.

NA TWARDEJ wodzie
Obecnie typowy chleb z Altopascio wypiekany jest przez 

11 piekarzy. Niektórzy z nich zajmują się dystrybucją na 

większą skalę, tj. do innych regionów Włoch. Podobno sekre-
tem chleba z Altopascio jest woda używana do wyrobu – jest 
to woda twarda – jak również sposób wyrastania pieczywa. 
Tradycyjny chleb z Altopascio produkuje się bez użycia droż-
dży. Zamiast nich wykorzystuje się zaczyn zwany la sconcia, 
który odnawiany jest każdego dnia Jak przystało na tradycję 
toskańską, chleb wypiekany jest bez soli. Stąd nazywany jest 
również sciocco, co znaczy – niesłony. Dodam, że technologia 
wypieku tego pieczywa jest ściśle określona przez specjalną 
dyrektywę – w 6-stronicowym dokumencie wyznaczona jest 
dokładnie procedura przygotowania ciasta, czas wyrośnięcia 
oraz wypieku. Do produkcji używana jest tylko toskańska 
mąka. Należy też przestrzegać wymiaru i wagi produktu (we 
Włoszech pieczywo kupowane jest na wagę).

DOBRY chleb
Każdego roku w maju na głównych placach Starego 

Miasta piekarze z miasta, okolic oraz innych regionów pre-
zentują swoje wyroby. Zapraszają do degustacji oraz kup-
na. Można delektować się nie tylko smakiem pieczywa. 

Chleb pełen natury
PRZEZ CAŁY ROK W KAŻDYM WŁOSKIM REGIONIE ODBYWAJĄ SIĘ ŚWIĘTA ŻYWNOŚCI. 
WSZYSTKIE BARDZO SMAKOWITE. JEDNYMI Z WAŻNIEJSZYCH SĄ ŚWIĘTA RÓŻNEGO 
RODZAJU WYPIEKÓW, NA PRZYKŁAD OKREŚLONEGO RODZAJU PIECZYWA

Typowo toskański chrupiący chleb

CHLEBY ŚWIATA

Schiacciata to jeszcze jedna odmiana focacci FO
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Są również ciasta i ciasteczka. Najpiękniejszym stoiskiem 
jest to z samego Altopascio – prezentowane przez piekarnię 
il buon pane, co oznacza – dobry chleb. Przyciąga różno-
rodnością i liczbą wypieków. Chleb i bułeczki wystawione 
są w pięknych wiklinowych koszach. Obok prezentowane 
są cantuccini – typowe toskańskie ciasteczka. Piekarnia po-
leca je w dwóch smakach: klasycznym z migdałami oraz  
z orzechami. Stoisko wyróżnia się również tym, że sprze-
dawczynie ubrane są jednakowo i zgodnie z kolorystyką 
całości wystawienniczej. To również przyciąga zaintereso-
wanych, zwiedzających targi.

Obok il buon pane swoje pieczywo prezentowała duża 
firma Panem z Muggiò, miasta położonego w rejonie Lom-
bardii. Zaskoczyła sposobem reklamowania się na targach, 
gdyż wystawiła tylko jeden typ pieczywa, tj. chleb toskań-
ski.

MIEJSCOWE najlepsze
Prawdą jest, że Toskańczycy wolą swoje pieczywo od 

jakiegokolwiek innego. Nie zawiera soli i wspaniale współ-
gra z różnymi rodzajami wędlin, przede wszystkim z długo 
dojrzewającymi szynkami oraz serami o wyrazistym sma-
ku. Chleb toskański szybko traci świeżość – już następnego 
dnia po produkcji zaczyna czerstwieć. Toskańczycy jed-
nak nie wyrzucają go. Z pewnością wiąże się to z tradycją 
chrześcijańską i z historią.

Cała kuchnia regionalna określana jest mianem biednej, 
składającej się dosłownie z kilku składników. Nawet czer-
stwy chleb zostaje wykorzystany do przygotowania wspa-
niałych potraw. Mowa tu na przykład o sałatkach z pomido-
rami i przede wszystkim zupach warzywnych.

W tym roku na Święcie Chleba w Altopascio wystawiała 
się również firma DMP z Pistoi, która zajmuje się sprze-
dażą produktów do wyrobu pieczywa, ciast i organizacją 
profesjonalnych kursów dla piekarzy. Zwiedzający mogli 
podziwiać pracę specjalistów firmy i tworzone przez nich 
wypieki. Zachwyt wzbudzał prawie dwumetrowy krokodyl 
z ciasta chlebowego, udekorowany na grzbiecie ciastowymi 
różami i liśćmi.

PIECZYWO z liniami papilarnymi
Pozostałe stoiska przyciągały sprzedażą schiacciaty – to 

rodzaj focacci, spłaszczonego pieczywa z dodatkiem oliwy 
z oliwek oraz soli. Istnieją różne typy schiacciaty. Może być 
cienka, mocno wypieczona lub gruba, dobrze wyrośnięta. 
Przed włożeniem jej do pieca piekarz robi w niej dziurki 
tj. robi na niej odciski swoich palców, co można później 
zauważyć przy zakupie już gotowego produktu.

Wyrośnięta schiacciata może być przekrojona na pół  
i wypełniona plasterkami wędliny lub sera z dodatkiem 
pomidora, sałaty, jaja na twardo (ewentualnie majonezu). 
We Florencji istnieje również tradycja wypiekania słod-
kiej schiacciaty z dodatkiem winogron (małych, czarnych,  
z małą ilością pestek).

Oprócz typowego toskańskiego pieczywa można było 
kupić na przykład chleb z miasta Altamura położonego się 
w regionie Apulia. Posiada on sygnaturę DOP (Denomina-
zione di origine protetta), czyli Chroniona Nazwa Pocho-
dzenia. Wytwarzany jest z otrąb zmielonej pszenicy durum. 

Produkcja obejmuje tereny takich gmin, jak: Altamura, 
Gravina di Puglia, Poggiorsini, Spinazzola i Minervo Mur-
ge. Również i w tym przypadku mąka do produkcji może 
pochodzić tylko z regionu Apulii. Produkt ten zdobył po-
pularność w całych Włoszech. Charakteryzuje się dużym 
rozmiarem. Kroi się go równie dużymi, długimi nożami. 
Chleb ten zachowuje długo świeżość.

NOWOCZESNOŚĆ z tradycją
Jedno ze stoisk prezentowało nowoczesne wypieki. Moż-

na było zakupić między innymi chleb z ziemniaków, z ziar-
na zwanego we Włoszech kamut, z mąki kasztanowej lub 
mąki z pszenicy płaskurki. Na święcie w Altopascio można 
było również dostać chleb z różnych rodzajów ziaren lub 
chleb z oliwkami i ostrą papryczką peperoncino.

Święto w Altopascio to nie tylko degustacja pieczywa. 
Niektóre stoiska oferowały wyroby mięsne, przede wszyst-
kim szynkę toskańską lub oliwę z oliwek, której można było 
spróbować na specjalnie pokrojonych kawałeczkach chleba.

Podobno przeciętny Włoch dziennie zjada tylko 120 g 
pieczywa. Obserwując mieszkańców Toskanii oraz liczbę 
piekarni w moim mieście, mam w tym względzie duże wąt-
pliwości. Owszem, zmniejszyła się sprzedaż bochenków  
o wadze 1 kg. To dlatego, że obecnie we Włoszech zanikają 
tzw. rodziny wielodzietne. Codziennie natomiast kupuje się 
chleb ważący 0,5 kg. Większość rodzin chodzi codziennie 
do piekarni. Oprócz klasycznego bochenka kupuje również 
bułeczki oraz uwielbianą przez wszystkich schiacciatę.

>>>    REKLAMA

CHLEBY ŚWIATA
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Mucha 
W PĄCZKU

TEMPERATURY CORAZ WYŻSZE, OWADY CORAZ BARDZIEJ SKORE DO 
ODWIEDZANIA PACHNĄCYCH CUKIERNI. NIEPROSZENI GOŚCIE MOGĄ JEDNAK 

PRZYSPORZYĆ WIELE SZKÓD. JAK SOBIE Z NIMI SKUTECZNIE RADZIĆ?

3838

Mucha 

HIGIENA38



www.wcukierni.pl  WPC czerwiec 2011

39
DAGMARA BEDNAREK

Prażone larwy much, 
owady bądź skor-
piony oblane cze-
koladą, mrówki o 
smaku curry. Choć 
trudno w to uwie-
rzyć, są amatorzy 

takich przysmaków. Takie raryta-
sy serwuje z dużym powodzeniem 
kuchnia tajska. W Polsce nie tylko nie 
przepadamy za owadzią kuchnią, ale 
owadom wytaczamy nieraz prawdzi-
wą wojnę, szczególnie w miejscach 
nierozerwalnie związanych z jedze-
niem. Bo nie da się ukryć, że mucha 
w pączku czy mrówki wśród rogali 
to dla polskiego piekarza prawdziwy 
stres. Owadzi problem nabiera więk-
szego znaczenia szczególnie teraz, 
gdy przed nami ciepłe miesiące.

POŻEGNANIE z komarem
Jak sobie skutecznie radzić z owa-

dami? Sposobów jest mnóstwo, bo 
i zapotrzebowanie jest niemałe. 
Polski rynek oferuje szeroką gamę 
różnych preparatów chemicznych: 
w granulkach, w proszku, płynie, 
sprayu czy w postaci nasączonych 
wabiącym płynem płytek i spirali. 
Wśród tego urodzaju można spotkać 
nazwy brzmiące jednocześnie za-
bawnie i bardzo groźnie, np. „Bomba 
zamgławiająca Black Jack” czy na-
wet romantycznie, jak „Pożegnanie z 
komarem”. Wybór jest bogaty, jednak 
warto dokładnie przed kupnem ta-
kiego preparatu wczytać się w skład 
i zalecenia podane na opakowaniu. 
Nie każdy bowiem produkt będzie 
odpowiedni do miejsc, gdzie stale 
mamy do czynienia z żywnością.

Inny sposób poleca pan Marian 
Gzel z piekarni Tradycja w Piekarach 
Śląskich. – Tak na-
prawdę próbowali-
śmy wielu środków, 
najlepsze okazały 
się jednak siatki 
w oknach. Nie ma 
skuteczniejszej 
metody, jak ta, 
by nie dopu-
ścić, aby owady znalazły się we-
wnątrz piekarni czy cukierni – mówi.

Na szczęście, i w tym względzie 
oferta jest szeroka. Siatki, rolety 

i moskitiery są dziś nie tylko estetycz-
ne, ale i praktyczne. Nie ograniczają 
widoczności ani przepływu światła. 
Często są też robione na wymiar, 
zatem możemy zabezpieczyć okna o 
niestandardowych wymiarach, a na-
wet drzwi. Coraz większym powo-
dzeniem cieszą się lampy owadobój-
cze, które działają dzięki specjalnym 
wkładom lepiącym lub rażącym. Nie-
jednokrotnie są na tyle dekoracyjne, 
że wyglądem niczym nie odstają od 
tradycyjnych. Ich skuteczność doce-
niła zdecydowana większość z kilku-
nastu pytanych o opinię cukierników 
i piekarzy.

MUCHA przed sądem
Jakie owady doskwierają pieka-

rzom najczęściej? W znanej bajce 
„Mucha przed sądem” czarnym cha-
rakterem i bohaterką pierwszego pla-
nu była właśnie tytułowa mucha. Wy-
tykano jej brak higieny i roznoszenie 
zarazków. Jak wiadomo, każda bajka 
niesie ze sobą morał, jednak gdyby 
pójść tym tropem dalej, to na ławie 
oskarżonych obok muchy powin-
ni się znaleźć jeszcze: osa, mrówki, 
trojszyk, rozkruszki, mklik mączny 
i wiele innych. Bo owadów, które 
uprzykrzają życie piekarzy, jest na-
prawdę sporo.

Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz 
z Katedry Entomologii Stosowanej 
SGGW w Warszawie podkreśla, że 
szkodniki magazynowe raczej nie 
roznoszą zarazków – czynników 
wywołujących choroby, jednak ich 
obecność w żywności jest niedopusz-
czalna, gdyż są dla większości konsu-
mentów po prostu obrzydliwe.

Osy mogą roznosić czynniki cho-
robotwórcze, gdyż często żerują 

w miejscach gromadze-
nia odpadów, a potem 
zalatują do cukierni. Mu-
chy, poza ich uciążliwym 

sposobem bycia, mogą 
nieść ze sobą spore 
niebezpieczeństwo. 

Owady te przepadają 
za zapachem zepsutej 
żywności i przeby-

waniem wśród śmieci, zatem jeśli 
po takich eskapadach zechcą po-
spacerować po naszym pieczywie 

i ciastach, może dojść do przeniesie-
nia chorobotwórczej bakterii. Muchę 
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oskarża się często o przenoszenie 
chorób zakaźnych czy salmonelli. 
Zatem jeśli zdarzy się taka sytuacja, 
przyczyn niekoniecznie szukajmy w 
nieświeżych jajkach, tylko może wła-
śnie w tym małym szkodniku.

Inną motywacją do pozbycia się 
z piekarni i cukierni owadów wszel-
kiej maści jest to, że ich ogranicze-
nie zmniejsza jednocześnie ryzyko 
piekarniczej wpadki. I to wpadki do-
słownej, bo tej owadziej np. do ciasta 
na chleb. Takie niepożądane nadzie-
nie w pieczywie czy ciastkach z pew-
nością doprowadzi do reklamacji, a 
stąd już tylko krok do utraty zaufania 
klienta.

NIEPROSZENI goście
Skąd biorą się owady w piekarniach 

i cukierniach? Czy to rzeczywiście 
przede wszystkim cukier je tam wabi? 
Profesor Ignatowicz odpowiada: – Je-
śli chodzi o osy, to rzeczywiście tak, 
jednak większość owadów lgnie do 
mąki. Niezwykle ważne jest, by mieć 
zaufanego i sprawdzonego dostawcę, 
bo problem zaczyna się najczęściej już 
w młynie. W 2005 r. zabrany został 
młynarzom bromek metylu. Bardzo 
dobry i tani gaz do gazowania. Teraz 
zabiegi gazowania w młynach prze-
prowadzane są bardzo rzadko. Fos-
forowodór, jedyny gaz, jaki pozostał, 
jest drogi i uciążliwy w stosowaniu.  
A tu reguła jest prosta: mniej zabiegów  
w młynach – mąka z owadami częściej 
trafia do sklepów, cukierni i piekarni – 
dodaje prof. Ignatowicz.

A zatem jak sobie radzić z nie-
proszonymi gośćmi w naszych pie-
karniczych zakładach? Poszczegól-
ne szkodniki są zwalczane różnymi 
metodami. Profesor Ignatowicz zna 
jednak jedną uniwersalną metodę 
na to, by choć odrobinę ten problem 
zmniejszyć. – Mimo że rynek propo-
nuje pełen wachlarz rozwiązań, uwa-
żam, że najlepsze są te najprostsze, 
czyli higiena i jeszcze raz higiena. 
Poza ogólną czystością dobrze jest 
zwracać uwagę na to, jak utylizo-
wane są śmieci. Resztki żywności  
i odpady kuchenne należy zamykać w 
plastykowych workach i umieszczać 
w szczelnych pojemnikach,  
z których należy je regu-
larnie i często usuwać. 
Jeśli tego nie dopilnu-
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Piekarnia i cukiernia 
to ulubione miejsca 
owadów takich jak: 
muchy, mrówki, osy, 
trojszyk, rozkruszki, 

mklik mączny 
i wiele innych

jemy, nie pomogą nawet najdroższe 
lampy i moskitiery.

Siłę w prostocie widzi też Ewa 
Woźniak – pełnomocnik ds. HACCP- 
ISO, odpowiedzialna za sprawy bhp 
w warszawskiej piekarni-cukierni 
Grzybki. – Czasem wystarczy uczu-
lić pracowników, by po prostu zamy-
kali drzwi – mówi. Ponadto kwestię 
higieny w tej piekarni oddała w ręce 
profesjonalnej firmy, która regular-
nie co miesiąc dokonuje kontroli  
i niezbędnych zabiegów. Podobnie 
postąpił właściciel stołecznej cukier-
ni Amelia. – Wszelkie plastry i lepy 
wyglądały nieestetycznie, więc z nich 
zrezygnowaliśmy. Teraz korzystamy 
z lamp i regularnych wizyt specjali-
stycznej firmy.

ODSIECZ przez cały rok
Gdy właściciele cukierni i piekarni 

nie potrafią samodzielnie poradzić so-
bie z uporczywymi owadami, a chcą 

usatysfakcjonować sanepid,  
a przede wszystkim klien-

tów, coraz częściej ko-
rzystają z usług takich 
zakładów jak Mklik-

-Pest Control. Obok przeprowadzania 
zabiegów dezynsekcji i dezynfekcji 
specjalizuje się on w kompleksowym 
zabezpieczaniu obiektów przed szkod-
nikami. – Widzimy coraz większe za-
interesowanie i świadomość potrzeby 
takich zabezpieczeń ze strony bran-
ży piekarniczo-cukierniczej – mówi 
Kamil Wróblewski, właściciel firmy. 
Plusem nawiązania współpracy z taką 
firmą jest to, że zakład podlega regu-
larnej kontroli, a metody zwalczania 
są dostosowywane do nowo powsta-
łych okoliczności, czy jak kto woli  
– nieproszonej wizyty nowego owada.

Niestety, jest bowiem tak, że wy-
czuleni powinniśmy być nie tylko la-
tem, ale i przez cały rok. Temperatury, 
jakie panują w piekarni czy cukierni 
w związku z jej funkcjonowaniem, 
dla szkodników są prawdziwym ra-
jem. To obok światła i wilgoci wła-
śnie temperatura jest aspektem, który 
sprzyja owadom w rozmnażaniu się 
w naturalny sposób, a ponieważ żad-
na piekarnia czy cukiernia nie jest w 
stanie funkcjonować bez tego czyn-
nika, trzeba sobie radzić środkami,  
o których wspomnieliśmy.
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Czas na 
niewielkie piekarnie

W OSTATNICH LATACH BRANŻA PIEKARSKO-CUKIERNICZA ZMIENIAŁA SIĘ BARDZO 
DYNAMICZNIE. ROZWÓJ RYNKU ZATRZYMAŁ SIĘ W PUNKCIE, W KTÓRYM PIEKARNI 
I CUKIERNI RACZEJ NIE PRZYBYWA, A NIEWIELKIE OBIEKTY, BAZUJĄCE CZĘSTO NA 

STARYCH I WYEKSPLOATOWANYCH URZĄDZENIACH, POWOLI SĄ ZAMYKANE
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Tendencja zmniejszania się liczby piekarni 
i cukierni to konsekwencja znaczących 
zmian na rynku. Nastąpiło rozwarstwie-
nie na duże zakłady piekarskie, działające  
w skali województwa, a nawet kraju,  
i małe miejscowe zakłady. Średniej wiel-
kości piekarnie i cukiernie powoli zmniej-

szają swój udział w rynku.
Maleje też spożycie pieczywa. Głównie ze względu na 

różnorodność dostępnych produktów, które w mniejszy lub 
większy sposób mogą zastąpić świeży wypiek. Ta tendencja 
jest nieodwracalna. Jak się przed nią obronić? Na przykład 
podnosząc jakość produktów przy jednoczesnym zmniejsze-
niu wolumenu produkcji.

PIEKARSKI slow food
Wiele dużych piekarni wytwarza produkty w techno-

logii bake of. Są to produkty wypieczone, powiedzmy,  
w 70-80 proc., które po rozmrożeniu nadają się do spożycia, 
choć są tak przygotowywane, aby można było dopiec je na sto-
isku w dyskoncie lub w sieciach piekarenek i cukierenek. Ta 
tendencja to nieubłagana przyszłość branży. Choć niejedyna.

Na przeciwnym biegunie rodzi się coś w rodzaju piekar-
sko-cukierniczego slow food, i to jest przyszłość niewielkich 
piekarni. To właśnie w małych zakładach wszystko zmierza 
do zmiany nie tylko asortymentu, ale też podejścia do klienta. 
Tutaj rozwiązaniem problemów wynikających z rynkowych 
zmian jest nie pogoń za dążeniem do zwiększenia produkcji, 
ale pokazanie rzetelnego rzemiosła piekarskiego.

JAK OŻYWIĆ małą piekarnię?
W Polsce zawód piekarza i cukiernika wymiera. Niestety, 

jest coraz mniej chętnych do pracy w cukierni czy piekarni.  
W Niemczech tendencja zaniku tego zawodu została zatrzy-
mana i kształcenie w tych kierunkach jest prowadzone nadal.  
A w Polsce zawód piekarza najzwyczajniej w świecie ginie.  
W wielu rozmowach branżowych da się słyszeć głosy o nieprzy-
gotowaniu ludzi do zawodu oraz o ich przypadkowym kontak-
cie z branżą.

Jak ożywić małe piekarnie? Jak przywrócić wartość pie-
karskiego i cukierniczego fachu? Pomysłów na ożywienie tych 
mniejszych obiektów jest wiele. Od pokazania całego procesu 
produkcji chleba, bułek itp. konsumentowi, który dzięki temu 
mógłby zobaczyć wysiłek oraz umiejętności piekarzy i cukier-
ników (coś à la „show kitchen” w gastronomii), do wypieku w 
piecu umieszczonym w bezpośrednim sąsiedztwie klientów 
(oczywiście, z zachowaniem względów bezpieczeństwa i higie-
ny). Te proste pomysły pozwalają celebrować pozornie prosty 
proces przygotowania ciasta i wypieku. Rzemieślnik przestaje 
być anonimowy, a ciężka nocna i często niedoceniona praca zo-
staje zamieniona na piekarski show w świetle dziennym. Wielu 
ludzi chętnie dopłaciłoby parę groszy, by móc zobaczyć, w jaki 
sposób powstaje ciasto, wymyślnie udekorowany tort, chrupiąca 
bułka czy prosta z pozoru drożdżówka.

SCENOGRAFIA IDEALNA do piekarskiego show
W Niemczech wystrój wielu małych piekarni został pomy-

ślany tak, by piekarski show nie umknął uwadze klienta. Od-
powiednio zaprojektowane wyposażenie, a także dopasowane 

ZALETY PIECA MONSUN SM:
Piec kombinowany „Monsun SM” to połączenie pieca, w którym za 
pośrednictwem modułu można wypiekać chleby na płytach cera-
micznych lub zamiennie – wyjeżdżając modułem na zewnątrz, 
można wypiekać na wózkach z blachami.
Uniwersalność pieca w połączeniu z niewysokimi kosztami eksplo-
atacji (mała bezwładność cieplna, doskonała izolacja), łatwością 
obsługi oraz niezawodnością i niewielkimi gabarytami, dzięki któ-
rym zajmuje małą powierzchnię, to idealne rozwiązanie dla praw-
dziwych rzemieślników.
Główne cechy pieca:
•  możliwość wypieku całego asortymentu produktów,
•  wykorzystanie jako pieca półkowego lub wózkowego,
•  stojący nieruchomo wózek, opływany przez gorące powietrze,
•  wysoka niezawodność,
•  łatwość serwisowania,
•  doskonały na duże obciążenie,
•  możliwość wyboru sterowania komputerowego lub elektronicznego,
•  małe zapotrzebowanie na energię,
•  oświetlenie halogenowe,
•  doskonała ergonomia.

do niego maszyny to clou tych zakładów. Idealne urządzenia 
do tego typu piekarni oferuje firma DEBAG. Piece – i te naj-
mniejsze, sklepowe, dzięki którym klient może obserwować 
cały proces wypieku, i te oparte na opatentowanym systemie 
Monsun. Te ostatnie znakomicie dają sobie radę z ciastami 
prowadzonymi w naturalny sposób, bez dodatku substancji 
zwiększających w sztuczny sposób objętość wypieku. To ide-
alne urządzenia pozwalające praktykować w zakładach show 
baking według idei slow food.

W ofercie firmy znajduje się wiele pieców: od półkowych 
Monsunów po piece wózkowe i kombinowane.

www.debag.pl 
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E
manuele Saracino (ur. w 1971 r. w Bitonto) jest 
uważany za jednego z najlepszych we Włoszech 
szefów cukierni. Pracuje też jako czekoladziarz, 
lodziarz, gastronom oraz ekspert w zakresie badań 
i rozwoju produktów cukierniczych i lodziarskich. 
Często prowadzi kursy dla międzynarodowych 
słuchaczy, a od roku 2005 jest współwłaścicielem 
fi rmy wytwarzającej półprodukty dla cukiernictwa 
i lodziarstwa, które fi rmuje własnym nazwiskiem 
www.saracinogelati.com

Książka jego autorstwa – „Dessert, dessert, 
dessert” – uważana jest za jedną z najważniej-

szych w branży. Emanuele jest również autorem pozycji „Il cioccolato” oraz 
wielu receptur dostępnych m.in. na płytach DVD. Prowadzi rubryki w wiodą-
cych włoskich magazynach branżowych, jak choćby w „Il Pasticciere Italiano”, 
„Il Gelatiere Italiano” czy „Pasticceria Internazionale”.

Jego kariera rozpoczęła się w 1990 r., kiedy po zdobyciu dyplomu 
technikum hotelarskiego Emanuele zaczął pracować w znanych hotelach we 
Włoszech i za granicą.

Cztery lata później pomimo młodego wieku wygrał pierwszy konkurs 
międzynarodowy. W 1996 r. został wybrany do reprezentacji narodowej cze-
koladziarzy, która wzięła udział w mistrzostwach świata we Francji. Emanuele 
Saracino zdobył wiele nagród we Włoszech oraz za granicą, w tym Puchar 
Świata cukierników w 2005 r. w Rimini. Aktualnie zamienił rolę ocenianego 
na miejsce za stołem jurorskim – jest członkiem międzynarodowego jury.

W latach 1998-2001 uczył i pełnił funkcję dyrektora akademii kulinarnej 
w mieście Chioggia – Boscolo Etoile Academy. Obecnie doradza takim fi rmom 
jak PreGel, Fabbri, Nestlè/Perugina.

Emanuele specjalizuje się w m.in.: obróbce cukru, obróbce czekolady, 
przygotowywaniu tortów okolicznościowych i dekoracji, realizacji deserów 
restauracyjnych, współczesnym lodziarstwie i przygotowywaniu specjalności 
międzynarodowych.

Dessert. 
dessert, dessert

CZYLI RECEPTURY
Emanuele Saracino
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KREM CZEKOLADOWY

Składniki:
variegato z białej czekolady  600 g
twarda posypka na rogale  50 g
kandyzowana pomarańcza  100 g
okruszki amaretto  100 g

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki wymieszać.

KREM BAWARSKI O AROMACIE 
ŚRÓDZIEMNOMORSKIM

Składniki:
śmietana ubita na półsztywno  750 g
mleko  500 g
stabilizator do kremu bawarskiego  100 g
pasteryzowane i słodzone jaja  250 g
pasta o aromacie śródziemnomorskim 
(pomarańcza, cytryna i mandarynka)  100/150 g

Sposób przygotowania:
Podgrzać mleko do 60°C, dodać stabilizator i wymie-
szać. Dodać pasteryzowane jajo oraz aromatyzowaną 
pastę i wymieszać. Całość przelać na ubitą na półsz-
tywno śmietanę.

MUS O SMAKU 
WANILII BURBON

Składniki:
śmietana  1000 g
stabilizator do musów  100 g 
pasteryzowane i słodzone jajo  100 g
pasta z wanilii burbon  70/80 g

Sposób przygotowania:
Umieścić w naczyniu robota planetarnego stabilizator 
i śmietanę, mieszać wolno przez 1 min, a następnie 
ubijać, aż masa osiągnie kremową i puszystą konsy-
stencję. Na koniec dodać pastę z Wanilii Burbon i wy-
mieszać delikatnie.

PRZYGOTOWANIE TORTU
Umieścić na dnie półkulistego naczynia krem bawarski o śródziemnomorskim aromacie, ostudzić. Wyjąć krem z formy i umieścić w niej mus waniliowy, a następnie wyjętą 
wcześniej słodkość oraz warstwę kremu czekoladowego i zamknąć klasycznym biszkoptem. Całość schłodzić, wyjąć z formy i oblać polewą z pomarańczy. Ozdobić dekoracjami 
z cukru bądź czekolady.

Złota kopuła
Wanilia burbon i śródziemnomorskie cytrusy
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PÓŁKANDYZOWANE
OWOCE LEŚNE 150 G

SOS BANANOWY

Składniki:
woda  200 g
cukier  150 g
pasta bananowa  50 g

Sposób przygotowania:
Połączyć wszystkie składniki i wy-
mieszać.

MALINOWY KREM 
BAWARSKI

Składniki:
śmietana ubita na półsztywno  750 g
mleko  500 g
stabilizator 
do kremu bawarskiego  100 g
pasteryzowane, słodzone jaja  250 g
pasta malinowa  200 g

Sposób przygotowania:
Podgrzać mleko do 60°C, dodać sta-
bilizator i wymieszać. Dodać paste-
ryzowane jajo oraz pastę malinową 
i wymieszać. Całość przelać na ubitą 
na półsztywno śmietanę.

MUS BANANOWY

Składniki:
stabilizator do musu  100 g
śmietana  1000 g
pasta bananowa  100 g

Sposób przygotowania:
Umieścić stabilizator i śmietanę 
w naczyniu robota planetarnego, 
mieszać powoli i ubijać, aż całość 
osiągnie pulchną i kremową kon-
systencję. Dodać pastę bananową i 
wymieszać delikatnie.

Kompozycja:
Przelać do silikonowej formy war-
stwę malinowego kremu bawar-
skiego, ostudzić, dodać warstwę 
półkandyzowanych owoców leśnych 
i wykończyć musem bananowym. 
Zamknąć bananowym biszkoptem i 
schłodzić. Wyjąć z formy, polać gład-
ką i lśniącą polewą z owoców leśnych 
i dodać czekoladowe dekoracje.

Malinowy krem bawarski i mus bananowy



www.wcukierni.pl  WPC czerwiec 2011

47



WPC czerwiec 2011 www.wpiekarni.pl

48 CUKIERNICZE PROPOZYCJE48

Jaki dodatek najczęściej wybierają konsumenci, 
kupując lody czy gofry? Oczywiście, polewę! 
Obok owoców i bitej śmietany jest najczęściej 
stosowanym uzupełnieniem deserów. Poprawia 
ich walory smakowe i uatrakcyjnia wygląd słod-
kości, zachęcając klienta do zakupu.

Nie da się jej zdefiniować, opisać w kilku sło-
wach, bowiem polew jest tyle, że brakłoby czasu i miejsca na 
ich opisanie. Czekoladowe, owocowe, alkoholowe, karmelo-
we, przygotowywane specjalnie dla dzieci – każdy znajdzie 
coś dla siebie.

Na rynku jest wiele polew do lodów i deserów. Tań-
sze na bazie dodatków funkcjonalnych, natomiast droż-
sze, o bogatszych walorach smakowych, produkowane są  
w oparciu o surowce naturalne, np. czekoladę, kajmak i pulpy 
owocowe.

KLASYCZNA czekolada
Najbardziej klasyczna jest polewa czekoladowa. Może oble-

wać deser, ale można też w niej zanurzyć lody – do tego służą 
specjalne polewy szybkostygnące. Na wierzch świetnie kompo-
nują się orzechy, rodzynki maczane w rumie, ale też truskawki 
czy pomarańcze. Ciekawym eksperymentem jest połączenie  
z kandyzowaną skórką z pomarańczy, a nawet z kandyzowanym 
imbirem czy cytryną.

Nie można tu nie wspomnieć o polewach z białej czeko-
lady, które doskonale pasują nawet do lodów sorbetowych,  
a z ananasowymi stworzą pyszną pinacoladę.

SZLACHETNY kajmak
Modnym ostatnio dodatkiem do deserów jest kajmak i jego 

przeróżne odmiany. Ten jedyny w swoim rodzaju krem, któ-
ry dodaje się już niemal do wszystkich słodkości, doskonale 

Smakowicie smakuje
JEST GĘSTA, KOLOROWA, UWIELBIAJĄ 
JĄ DZIECI I DOROŚLI. NA GOFRACH, NA 
BITEJ ŚMIETANIE, NA LODACH I POD 
NIMI, NA DNIE PUCHARKU, MOŻNA JĄ 
ŚWIETNIE SKOMPONOWAĆ Z MROŻONĄ 
KAWĄ I Z OWOCAMI – POLEWA. SŁODKA, 
AROMATYCZNA, SMAKOWITA
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CUKIERNICZE PROPOZYCJE

pasuje również do lodów. Nie tylko jako dodatek 
do masy lodowej czy jako variegato, ale właśnie 
jako polewa.

Jedynym producentem polew kajmakowych 
w Polsce jest fi rma Polder i to jej przedstawiciela za-
pytaliśmy o rodzaje i sposób ich zastosowania. – Na 
wstępie zaznaczę, że receptura naszych polew kajma-
kowych bazuje na tradycyjnym kajmaku. Oprócz 
klasycznego toffi  w nasze j ofercie z najdują s ię �
polewy kajmakowe o smaku orzechowym i ka-
wowym. Z uwagi na fakt, że produkowane 
są z naturalnych składników, ich smak jest 
bardzo wyważony. Idealnie komponują się 
lodami i bitą śmietaną. Mogą być również 
wykorzystywane do gofrów, naleśników 
i innych słodkich deserów – mówi Tadeusz 
Przymus, właściciel fi rmy.

SOCZYSTE owoce
Lekko kwaskowaty smak i kawałki prawdziwych owoców 

doskonale wyglądają na niemal każdym lodowym deserze. 
Z lodami śmietankowymi, waniliowymi, jogurtowymi, ale też 
sorbetowymi polewy owocowe tworzą feerię smaków, dając 
konsumentom niezapomniane wrażenia smakowe i zapacho-
we. Bo polewy mają nie tylko dobrze wyglądać i smakować, 
ale też pachnieć. Te owocowe szczególnie. Aby rozbudzały 
intensywne wrażenie smakowe, producenci do ich wyrobu 

stosują pulpy owoce, owoce liofi liozane czy kandyzo-
wane. Dzięki temu polewy mają w 100 proc. natu-

ralny smak. – W naszych polewach owocowych 
głównym składnikiem są owoce pozyskiwane z 

najlepszych plantacji w Polsce. Charaktery-
zują się niepowtarzalnym aromatem 

oraz kolorem przypominającym 
konfi tury z kawałkami owoców 
– mówi pan Tadeusz.

Dzięki swojej konsystencji 
polewy z kawałkami owo-
ców świetnie prezentują się 

i smakują także na gofrach, na-
leśnikach, a nawet na plackach 

z jabłkami czy tartach. Te ostatnie 
można podawać na zimno i na ciepło, z dodatkiem 

lodów czy bitej śmietany i właśnie polewy owocowej. Rodza-
jów tego dodatku na rynku jest bardzo wiele. – Nasz fi rma pro-
dukuje polewy: truskawkową, malinową, wiśniową, brzoskwi-
niową z marakują i o smaku kiwi – wymienia Tadeusz Przymus 
i dodaje: – Wysoka jakość polew produkowanych przez fi rmę 
Polder to efekt użytych najlepszych surowców. Produkty te 
w połączeniu z rozsądną ceną są doskonałą propozycją na te-

goroczny sezon lodowy. Polewy dostępne są w plastikowych 
butelkach i w workach foliowych o gramaturze 1kg.

www.polder.biz.pl  

>>>    REKLAMA
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PIOTR BĄK 
Doradca technologiczny od kilkunastu lat związany
z rynkiem cukierniczo-lodziarskim. Tworzy nowe 
receptury, opracowuje kompletne karty menu lodziarni, 
a także systemy szkoleń dla personelu. Pomaga przy 
otwarciach kawiarni, lodziarni i punktów cukierniczych. 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobywanemu 
w Polsce i za granicą jest wysoko cenionym doradcą.

Fot. www.studiosmakow.com.pl

Deser Owocowy raj

OWOCOWY raj
Sorbet truskawkowy

SKŁADNIKI

truskawki  600 g
baza do sorbetu 50’  35 g
woda  155 g
cukier  170 g
syrop glukozowy  20 g
sok z cytryn  20 g

Razem 1000 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Zagotować syrop do 65°C (woda, cukier, 
dekstroza oraz baza do sorbetu 50’), 
a następnie zmiksować go z resztą skład-
ników. Tak przygotowaną mieszankę wlać 
do frezera.

SKŁADNIKI

różne owoce lub truskawki  200 g
sorbet truskawkowy 3 gałki  120 g
bita śmietanka  50 g
sos owocowy  15 g

Razem  385 g

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Owoce nakładać warstwami, zaczynając 
od dna pucharu, następnie nałożyć trzy 
gałki lodów, na wierzchu ułożyć dekora-
cyjnie bitą śmietankę i dodać sos. Całość 
dekorujemy owocami, tak aby deser 
wydawał się jeszcze bardziej okazały.
Polecam używać maszyny automatyczne 
Carpigiani, gdyż źle napowietrzona śmie-
tanka nie ma odpowiedniej stabilności.

CUKIERNICZE PROPOZYCJE
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Puddingi 
Z CAŁEJ EUROPY
PANNA COTTA I CRÈME BRÛLÉE SĄ DELIKATNE I PRZYPOMINAJĄ PUDDING. MAJĄ 
SUBTELNY SMAK I ŚWIETNIE KOMPONUJĄ SIĘ Z OWOCAMI, SOSAMI I CZEKOLADĄ. 
PODAJE SIĘ JE W KILKUNASTU WARIANTACH, A KAŻDA NOWA WARIACJA POZWALA 
ODKRYĆ KOLEJNE OBLICZE TYCH EUROPEJSKICH DESERÓW

DESERY ŚWIATA54
FO

T.
  ©

 F
RA

N
CE

SC
O

83
 - 

FO
TO

LI
A

.C
O

M



55DESERY ŚWIATA

>>>    REKLAMA

BARTOSZ MALICKI

Poszukiwanie nowych smaków, cukierni-
czych inspiracji, pomysłów, kreatywnych 
zastosowań znanych dotąd rozwiązań prze-
niosło nas tym razem głównie do Włoch  
i Francji, będących ojczyznami deserów  
– puddingów, które ulubił sobie cały świat. 
Proste w przygotowaniu są inspiracją dla 

kreatywnych cukierników. Bo przecież to prostota rodzi naj-
więcej możliwości.

PROSTOTA i elegancja
Panna cotta znaczy tyle co gotowana śmietanka i to ona jest 

głównym składnikiem deseru pochodzącego z północnych 
Włoch. Ten rodzaj włoskiego puddingu powstaje przez pod-
grzanie śmietany z żelatyną oraz różnymi dodatkami, takimi 
jak laska wanilii czy skórka z cytryny. Tak przygotowany płyn 
wylewa się do foremki, a po zastygnięciu wykłada do góry 
dnem i dekoruje.

W pierwotnej wersji przygotowywano ją ze śmietany goto-
wanej z mlekiem i cukrem, z dodatkiem żelatyny. Od tamtego 
czasu pojawiło się wiele wariacji tego prostego i jedynego w swo-
im rodzaju deseru. Podaje się go z sosem z owoców leśnych lub  
z samych jagód, z sosem malinowym, ze świeżymi owocami, 
owocami w żelu, karmelem, polewą czekoladową, bakaliami.

Bliskim kuzynem panna cotty jest il budino, czyli po prostu 
budyń. We Włoszech, podobnie zresztą jak w Polsce deser ten 

serwuje się na koniec posiłku. Do zagęszczenia masy z mleka, 
cukru i smakowych dodatków używa się nie tylko mąki ziem-
niaczanej, ale także mąki pszennej, kaszy, kleiku ryżowego 
czy jaj.

KARMELOWY krem
Z tej samej rodziny mlecznych deserów pochodzi deli-

katny creme caramel, którego rodowód znawcy cukiernic-
twa umieszczają we Francji. Od poprzedników rożni się 
tym, że często mieszany jest z dodatkami alkoholowymi, 
np. z amaretto lub rumem. Deser ma również charaktery-
styczną karmelową powłokę. Powstaje ona jeszcze przed 
nałożeniem deseru do formy – wsypuje się do niej cukier 
i karmelizuje go. Do tak przygotowanej foremki wlewa 
się zimną mieszaninę jaj, mleka i cukru i gotuje w kąpieli 
wodnej aż stężeje. Taki proces przygotowania sprawia, że 
wyjęty z formy krem pokryty jest płynnym, bardzo słodkim 
karmelem.

Deser musi być podany na zimno – dzięki temu uzysku-
je odpowiednio słodki smak, a dodatki nabierają delikat-
nego aromatu. Creme caramel szczególnie ulubili sobie 
mieszkańcy krajów hiszpańskojęzycznych. W Argentynie, 
Urugwaju i krajach sąsiadujących deser podaje się w wersji 
ekstremalnie słodkiej – z dulce de leche.

RECEPTURA ze starożytnego Rzymu
Najprawdopodobniej najstarszym deserem – puddin-

giem jest flan. Jego receptura pochodzi jeszcze z czasów 
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Desery 
PEŁNE SŁOŃCA
MARTIN BRAUN WPROWADZA NA 
POLSKI RYNEK ŚWIATOWE HITY 
CUKIERNICZE: ZŁOTĄ PASTĘ GOLDEN 
SPARKLE DO DEKORACJI ORAZ LETNIĄ 
– BIAŁĄ – WERSJĘ KREMU COVELA

Pasta żelowa Golden Sparkle odniosła wielki sukces 
sprzedażowy w wielu krajach świata. To zaawan-
sowany technologicznie, wysokiej jakości produkt, 
mający wiele możliwości zastosowań. Zachodni 

cukiernicy chwalą go za wydajność, łatwość użycia i bardzo 
efektowny wygląd końcowy – szlachetny, złoty blask. Małe 
dozowanie zapewnia ekonomiczne użycie w zależności od in-
dywidualnych potrzeb zastosowania, a tych jest naprawdę spo-
ro – od nakładania, marmurkowania i mieszania ze wszystkimi 
wodnymi polewami, żelami i toppingami do ozdabiania owo-
ców, dekorowania tortów i deserów. Golden Sparkle jest ide-
alna do nabłyszczania polew czekoladowych. Po dodaniu do 
czekolady, sosu lub żelu nadaje mu błyszczącą strukturę. Ta-
kie dekoracje świetnie sprawdzają się szczególnie latem, gdy 
w promieniach słońca produkt mieni się pięknym blaskiem. 
Pastę można łączyć z polewami na bazie wody i z żelami na 
zimno. Jest odporna na zamrażanie oraz kwaśne środowisko.

Na sezon letni firma Martin Braun przygotowała też nową 
– białą – wersję kremu Covela z linii kremów „prosto z wia-
derka”. Produkt ten idealnie nadaje się do nadziewania oraz 
dekoracji produktów cukierniczych. Cechuje go wyjątkowa 
łatwość w użyciu – jest gotowy do użycia na zimno bezpośred-
nio z wiaderka. Dzięki swojej gęstej konsystencji jest bardzo 
wydajny i w łatwy sposób łączy się z pastami smakowymi, 
tłuszczami i alkoholem. Nowy krem Martin Braun znajduje 
zastosowanie przy przekładaniu ciast, wafli, jest doskonały do 
nadziewania pralin i tortów, jako dekoracja oraz do szpryco-
wania, może być również ubijany. Biały kolor, delikatny po-
łysk oraz waniliowa nuta smakowa sprawiają, że jest to idealny 
produkt na letnie wariacje cukiernicze.

www.martinbraun.pl 

starożytnego Rzymu. Podobnie jak w poprzednich deserach 
przygotowuje się go z jaj, śmietanki i mleka, ale zamiast 
cukru dodaje się miód, całość gotuje i zagęszcza mąką.  
W Europie flan zdobył popularność jako leczniczy pudding 
– zawiera bowiem bogate w składniki odżywcze żółtka jaj. 
Ciekawostką jest, że pierwotnie deser ten był podawany na 
słono, słodkie wersje były rzadkością. W tej wersji można 
jeszcze flan spotkać we Włoszech i Francji. Taka wytrawna 
odmiana lubi połączenie ze szparagami i białym pieprzem, 
z gotowanymi warzywami i śródziemnomorskimi przypra-
wami. Podawana jest wtedy jako przystawka przypomina-
jąca budyniową tartę.

POD KARMELOWĄ okrywą
Ten francuski deser łączy w sobie delikatność, tajemnicę 

i chrupkość karmelu. Jego niecodzienna forma urzekła nie-
jednego smakosza. Crème brûlée (franc. przypalony krem) 
podawany jest bowiem z chrupiąca karmelową okrywą. Gdy 
przełamie się łyżeczką wierzchnią warstwę skarmelizowane-
go cukru trzcinowego, wypływa spod niej miękki krem, a pod 
nim na smakosza czeka kolejna niespodzianka – francuskie 
ciasto, czasami też warstwa kwaskowatego, owocowego sosu. 
Może to być również płynna czekolada albo wiśnia w likierze.

Krem sporządza się z jaj, śmietany i cukru z dodatkami 
(baza może być waniliowa, ale też cytrusowa – z dodatkiem 
skórki z cytryny lub kandyzowanej skórki pomarańczowej), 
natomiast warstwę karmelu uzyskuje się przez posypanie de-
seru cukrem trzcinowym i skarmelizowanie go opalając ręcz-
nym palnikiem.

Kuzynem crème brûlée jest hiszpańska crema catalana 
podawana tradycyjnie na dzień św. Józefa, przypadający 19 
marca. W przeciwieństwie do swojego kuzyna, crema catala-
na ptzygotowywana jest w bain marie (kąpieli wodnej). Istot-
ny akcent smakowy nadają jej skórka cytrynowa i cynamon. 
W tym deserze istotna jest również wierzchnia warstwa skar-
melizowanego cukru. Może być przygotowana bezpośrednio na 
deserze, ale też osobno. W tym drugim wypadku wierzch kremu 
posypuje się pokruszonym, gotowym już chrupiącym karmelem.

WARSTWOWO kolorowo
Puddingi wszelkiej maści idealnie nadają się do tego rodza-

ju słodkości. Przekłada się je sosami, owocami w żelu (świet-
nie sprawdzają się wiśnie, jagody, cytrusy), rozgniecionymi 
herbatnikami, biszkoptami ladyfingers nasączanymi nakrop-
ką, np. z kawy i alkoholu... możliwości jest całe mnóstwo. Cie-
kawym połączeniem jest mariaż z kremem z kasztanów czy 
wspomnianym dulce de leche.

Urok deserów na bazie mleka, jaj i cukru polega na ich nie-
zwykle delikatnym smaku, który doskonale komponuje się z 
przeróżnymi dodatkami. Kwaśne owoce, słodkie bakalie, a na-
wet owoce kandyzowane czy wspomniany alkohol dają moż-
liwość nieograniczonych połączeń, które mogą efektownie 
wyglądać. Wszystko dzięki zastosowaniu odpowiednich form.  
A tych na rynku nie brakuje. Najlepsze są formy silikonowe, 
ale desery można też przygotowywać w formach ceramicz-
nych czy szklanych.

Kształt, kolor i ciekawa kompozycja z kolorowymi owoca-
mi sprawią, że proste w przygotowaniu kremy mogą stać się 
gwiazdą w menu niejednej cukierni.
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DR INŻ. MARIUSZ S. KUBIAK

W warunkach rozwoju gospodar-
ki rynkowej coraz większego 
znaczenia nabiera właściwe 
oznakowanie opakowań znaj-
dujących się w obrocie towa-
rowym.

Obowiązkowym znakowa-
niem objęte są wszystkie środki spożywcze i substancje 
dodatkowe dozwolone przeznaczone do obrotu zarówno  
w opakowaniach jednostkowych, zbiorczych, jak i bez opa-
kowań. Należy zaznaczyć, że:
•	 nie może wprowadzać konsumenta w błąd w zakresie 

charakterystyki środka spożywczego, w szczególności 
w kwestii rodzaju, właściwości, składu, ilości, źródła, 
miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produk-
cji, a w przypadku środka spożywczego powszechnie 
spożywanego nie powinno zawierać określenia „diete-
tyczny” oraz sugerować, że jest to środek spożywczy 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

•	 nie można mu przypisywać działania lub właściwości, 
których nie ma, a także właściwości zapobiegania cho-
robom lub ich leczenia albo odwoływać się do takich 
właściwości;

•	 nie może sugerować, że środek spożywczy ma szcze-
gólne właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki spo-
żywcze mają takie właściwości.

Odpowiednio znakowane muszą być zarówno opako-
wania jednostkowe, które trafiają bezpośrednio do konsu-
menta, jak i opakowania transportowe i jednostki wysył-
kowe.

Przepisy prawne w zakresie znakowania opakowań obo-
wiązujące w krajach Unii Europejskiej określają przede 
wszystkim rodzaj i zakres informacji, których umieszczanie 
na opakowaniu jest obowiązkowe, dozwolone lub zabronio-
ne, zapewniając pełną ochronę konsumenta i zachowanie 
rzetelnych praktyk handlowych.

JAK znakować?
Rozmieszczenie znaków na opakowaniu jednostkowym 

i ich wielkość zależą od przeznaczenia wyrobu, kształtu  
i wymiarów opakowania oraz od wymagań estetyki i rekla-
my. Sposób umieszczenia zależy od właściwości materiału 
opakowaniowego, rodzaju wyrobu i przeznaczenia. Znaki 
powinny się znajdować bezpośrednio na opakowaniu, ety-
kiecie lub obwolucie, ewentualnie na dodatkowej ulotce do-
łączonej do opakowania. 

Znaki mogą być nanoszone za pomocą drukowania, wy-
palania, tłoczenia lub stemplowania w sposób czytelny, wy-
raźny i czysty, a także zapewniający odporność na działa-

OPAKOWAŃ
znakowanie
PRAWIDŁOWE ZNAKOWANIE STANOWI PODSTAWĘ INFORMACJI KONSUMENCKIEJ, 
KTÓRA JEST ELEMENTEM BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, A W PRAKTYCE 
MA UŁATWIĆ DOKONANIE WŁAŚCIWEGO WYBORU ORAZ ZAKUP TOWARU 
ZGODNEGO Z OCZEKIWANIAMI
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nie wilgoci oraz na ścieranie. Napisy powinny być zgodne  
z zasadami języka polskiego, a układ graficzny uwzględniać 
nowoczesne wymagania handlu, estetyki i reklamy. W Unii 
Europejskiej najbardziej znaczący zarówno dla firmy wpro-
wadzającej produkt na rynek, jak i dla odbiorcy – konsumen-
ta jest zakres obligatoryjnego znakowania, określony odpo-
wiednimi przepisami prawnymi. Podstawowe obligatoryjne 
informacje dla wszystkich wprowadzanych na rynek produk-
tów są określone w prawodawstwie krajowym i dyrektywach 
Unii Europejskiej. 

DODATKOWE symbole
Oprócz podstawowych znaków wymaga się podawania na 

opakowaniach dodatkowych informacji wówczas, gdy np.:
•	 produkt pakowano przy użyciu gazu innego niż powie-

trze („pakowane w atmosferze modyfikowanej”);
•	 produkt składa się z organizmów genetycznie zmodyfi-

kowanych lub ich części zawierających białka lub DNA 
tych organizmów – należy umieścić na opakowaniu na-
pis („produkt genetycznie zmodyfikowany”);

•	 użyty został środek słodzący zawierający fenyloalaninę 
(„produkt zawiera źródło fenyloalaniny”);

•	 zawartość polialkoholi wynosi powyżej 10 proc. – to 
musi być informacja o możliwym efekcie przeczyszcza-
jącym;

•	 w celu przedłużenia okresu przydatności do spożycia 
produkt spożywczy został napromieniowany („utrwalo-
ny radiacyjnie”).

BEZPIECZEŃSTWO produktu
Warunki bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać materiały 

opakowaniowe i opakowania, są przedmiotem Ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością. Materiały i wyroby wprowadzane 
na rynek muszą być oznakowane w sposób jasny, czytelny 
i zrozumiały. Ponadto musi im towarzyszyć określenie „do 
kontaktu z żywnością” lub symbol w postaci kieliszka i wi-
delca, zamieszczony bezpośrednio na wyrobie, opakowaniu 
lub etykiecie dołączonej do takiego wyrobu. Wszystkie ma-
teriały i wyroby do kontaktu z żywnością, zgodnie z powyż-
szą ustawą, podlegają urzędowej kontroli sprawowanej na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Na terenie krajów należących do Unii Europejskiej zna-
kiem obligatoryjnym mówiącym o bezpieczeństwie produk-
tu jest znak CE.

Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie jest deklaracją 
producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dy-
rektyw Unii Europejskiej. Dyrektywy te dotyczą zagadnień 
związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdro-
wia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które pro-
ducent powinien wykryć i wyeliminować. Zatem producent, 
oznaczając swój produkt znakiem CE, deklaruje, że produkt 
nie zagraża zdrowiu ani nie jest szkodliwy dla środowiska 
naturalnego – nie tylko w postaci gotowej, ale również na 
wszystkich etapach wytwarzania. Do znaków obligatoryj-
nych należą także znaki związane z ochroną środowiska 
naturalnego. Naniesione na opakowania powinny dostarczać 
określonym „ogniwom łańcucha opakowaniowego” (użyt-
kownikom, konsumentom), odpowiednich informacji po-

mocnych w działaniach związanych z racjonalną gospodarką 
odpadami. 

ZNAKOWANIE opakowań
Współczesne opakowania są nośnikiem wielu istotnych 

informacji zarówno dla producenta, nabywcy, jak i samego 
użytkownika. Podana informacja może dotyczyć pakowa-
nego produktu lub samego opakowania jako wyrobu. Jeżeli 
umieszczona informacja dotyczy opakowania, a może być 
mylnie odniesiona do jego zawartości, wówczas konieczne 
jest takie uzupełnienie, aby wykluczyć mylne odczytanie 
podanej informacji. Naniesione na opakowanie oznakowania 
przyniosą spodziewane efekty wówczas, gdy będą powszech-
nie znane nabywcom, zharmonizowane z właściwościami 
produktu, czytelne i jednoznaczne, aby nie wprowadzać  
w błąd konsumentów. 

Oznakowaniu ułatwiającemu identyfikację materiału,  
z którego jest wykonane opakowanie, podlegają opakowania 
o masie większej niż 50 g, wykonane z tworzyw sztucznych, 
takich jak: politereftalan etylenu, polietylen dużej gęstości, 
polietylen małej gęstości, polipropylen, polistyren i poli-
chlorek winylu. Wymagania te nie odnoszą się do opakowań 
wykonanych z folii aluminiowej powlekanej tworzywami 
sztucznymi oraz laminatów z udziałem folii aluminiowej, 
papieru lub tektury.

System identyfikacji materiałów opakowaniowych w kra-
jach Unii Europejskiej jest dobrowolnym sposobem identyfi-
kacji wyrobów z tworzyw sztucznych.

INFORMACJE dobrowolne
Wielofunkcyjność współczesnych opakowań i informacji 

na nich umieszczanych prowadzi do tworzenia szerokiego 
zakresu informacji dobrowolnej. Bardzo często obok funk-
cji czysto informacyjnej lub ochronnej podana informacja 
ma charakter promocyjny i edukacyjny. Certyfikacja dobro-
wolna dotyczy także umieszczania znaków świadczących o 
jakości, przyznawanych w ramach konkursów i programów. 
Należą do nich:
•	 Znak „Q” – ten znak jakości przyznawany jest wyrobom 

o wysokich parametrach jakościowych (użytkowych, 
ergonomicznych, zdrowotnych) oraz niskiej materiało-  
i energochłonności.

•	 Znak „Teraz Polska” – przyznawany jest w wyniku ogól-
nopolskiego niekomercyjnego konkursu dla produktów 
i usług najwyższej jakości. Jest on najbardziej prestiżo-

Znakowanie to zespół 
czynności wyrażający się 
w określeniu, gdzie znak 
powinien być umieszczony, 
jak ma być wykonany (kształt, 
forma znaku) oraz jakim 
sposobem powinien być 
naniesiony na opakowanie
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PRO EKO
Spośród znaków związanych z ochroną środowiska wyróżnić można np.:
• Znak ekologiczny, tzw. ekoznak – przyznawany jest wyrobom, 

które w trakcie całego cyklu życia nie powodują negatywnych 
skutków dla środowiska. Zasady jego przyznawania określają 
ustawy o badaniach i certyfikacji oraz wytyczne Zarządzenia 
PCBC.

• Znak przydatności opakowania do ponownego przetwórstwa 
– informuje, że opakowanie spełnia określone wymagania 
ekologiczne zgodne z prawem ustawodawczym. Uprawnie-
nie do umieszczania takiego znaku nadaje certyfikat wydany 
przez COBRO w Warszawie. 

• Znak informujący o biodegradowalności – stosowany jest 
obecnie w krajach należących do Unii Europejskiej. Umieszcze-
nie na opakowaniu tego znaku świadczy o tym, że ulega ono 
biodegradacji, nadaje się do utylizacji przez kompostowanie i 
powinno podlegać systemowi zbiórki razem z bioodpadami. 
Uprawnienie do umieszczania takiego znaku nadaje certyfikat 
wydany przez DIN CERTCO.

Rys. 9. Kody kreskowe stosowane w Polsce: EAN – 8 oraz EAN – 13.

numer 
kraju

numer 
kraju

numer 
indywidualny
produktu

numer 
producenta

cyfra
kontrolna

cyfra
kontrolna

numer 
indywidualny
produktu

Rys. 1. Międzynarodowy 
znak informujący o fakcie 
napromieniowania produktu 
spożywczego

Rys. 5. Znak  „Polska Dobra Żywność” 
dla wyrobów wyprodukowanych na 
terenie Polski z surowców pochodzenia 
krajowego

Rys. 2. Znak przydatności materiałów  
i wyrobów do kontaktu z żywnością

Rys. 6. Znak zgodności z Polską Normą

Rys. 3. Znak potwierdzający spełnienie  
przez dany wyrób podstawowych 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa, 
ujętych w dyrektywach UE

Rys. 7. Znak ekologiczny, tzw.  
ekoznak

Rys. 4. Znak Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska” dla 
produktów i usług o najwyższej jakości

Rys. 8. Znak informujący  
o biodegradowalności opakowania

wym wyróżnieniem polskiej gospodarki, a godło tego 
znaku ma być marką narodową.

•	 Znak „Dobra Polska Żywność” – nadawany jest w ra-
mach działań promocyjnych pod patronatem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla wyrobów wyprodukowa-
nych z surowców pochodzenia krajowego.

Oprócz wyżej wymienionych oznaczeń na wielu opa-
kowaniach umieszczany jest tzw. znak zgodności z Polską 
Normą. Nanoszony jest w przypadku wyrobów spełniają-
cych wymagania określone w Polskiej Normie. Znak ten jest 
własnością PKN.

KRESKI, kreseczki, cyfry
Do szczególnych rodzajów znakowania, wiążących się 

z dystrybucją towarów i gospodarką magazynową, należy 
Międzynarodowy System Znakowania Opakowań Kodami 
Kreskowymi EAN. System ten obok jednoznacznej w skali 
świata identyfikacji towarów obejmuje:
•	 identyfikację towarów standardowych i niestandardo-

wych (o zmiennej ilości w opakowaniu) w skali i dla 
potrzeb jednego przedsiębiorstwa oraz

•	 identyfikację towarów niestandardowych jednoznacznie 
w skali kraju.

System EAN jest systemem specjalnych numerów jed-
noznacznie rozróżniających towary niezależnie od kraju, 
z którego dany towar pochodzi, miejsca nadania numeru i 
konkretnego miejsca sprzedaży. Na każdym opakowaniu jed-
nostkowym może być umieszczony tylko jeden symbol kodu 
EAN. W Polsce stosowane są dwa rodzaje numerów identy-
fikacyjnych: numer EAN – 13 (jako podstawowy) i numer 
EAN – 8, dla towarów o niewielkich rozmiarach.

Wymagania znakowania kodem kreskowym nie mają 
charakteru obowiązkowego, jednak stosowanie ich bardzo 
ułatwia w formie skondensowanej umieszczenie wszystkich 
niezbędnych informacji o produkcie, jego pochodzeniu itp. 
na małej powierzchni, w sposób łatwy do identyfikacji.
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TRENDY W CHŁODNICTWIE

Inwestycja 
NA LATA
KONKURENCJA JEST NAJLEPSZYM MOTOREM ROZWOJU. NAPĘDZA TAKŻE 
PRZEMYSŁ CHŁODNICZY W KRAJU. W POLSCE W OSTATNICH LATACH 
O PODIUM WALCZY KILKU PRODUCENTÓW KONSERWATORÓW DO LODÓW, 
KTÓRZY Z ROKU NA ROK OFERUJĄ KLIENTOM CORAZ LEPSZE ROZWIĄZANIA. 
WŚRÓD NICH JEST FIRMA GRANER

TROYS, 
producent GRANER by SEVEL
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Jeszcze kilka lat temu klient miał bardzo ogra-
niczony dostęp do dobrych jakościowo pro-
duktów, a znalezienie odpowiedniego, speł-
niającego oczekiwania techniczne i estetyczne 
produktu było nie lada wyzwaniem. Ci, których 
było na to stać, decydowali się na zakup wi-
tryn produkcji włoskiej za bajońskie sumy, a ci, 

którzy dysponowali mniej zasobnym portfelem – na zakup 
urządzeń, które z profesjonalnym konserwatorem miały 
przeważnie wspólną jedynie nazwę.

PRZEŁOMOWY rok
W zasadzie dopiero bieżący rok przyniósł duże zmiany 

i kapitalną ofertę dla klienta. Ostatnia edycja targów Expo 
Sweet pokazała, że nastąpiło spore przetasowanie wśród do-
stawców urządzeń chłodniczych. Jedną z najciekawszych ofert 
zaprezentowali producenci z Polski, wśród nich firma Graner, 
specjalizująca się w produkcji witryn cukierniczych i witryn 
do lodów.

SZOKUJĄCO dobre produkty
Czy można powiedzieć, że to niespodzianka? Graner do tej 

pory znany był z produkcji wysokiej jakości witryn cukier-
niczych, które zdobyły uznanie wielu znamienitych cukierni-
ków w Polsce i za granicą. – Jeśli rynek odbiera naszą ofertę 
jako zaskoczenie, to znaczy, że nie obserwuje naszych działań 
i polityki wdrażanej konsekwentnie od paru lat. Wyproduko-
wanie dobrego konserwatora do lodów w polskich warunkach 
jest bardzo trudne, w zasadzie niewykonalne. Od 2009 r. pro-
wadziliśmy rozmowy z jednym z największych producentów 
tego typu urządzeń na świecie –  firmą Sevel. Po dwóch latach 
rozmów i negocjacji podpisaliśmy długofalową umowę i nasze 
partnerstwo, w pełnym tego słowa znaczeniu, stało się faktem. 
Sądzę, że to najlepsza informacja, jaką mogli usłyszeć polscy 
lodziarze – mówi Michał Kołodyński, prezes firmy Graner.

61 LAT doświadczeń
Sevel to międzynarodowa potęga, to 61 lat doświadczeń  

i niewyczerpane źródło wiedzy. Sevel i firma Graner przygo-
towali ofertę na polski rynek. Klienci mają do dyspozycji pięć 
doskonałych linii witryn mroźniczych do lodów. Część pro-
dukcji odbywa się w zakładach firmy Sevel, część w Polsce. 
Tylko dzięki takiej kombinacji można było uzyskać niespoty-
kaną na polskim rynku jakość, a jednocześnie przystępną cenę 
dostosowaną do możliwości polskiego rynku.

Dzięki konsekwentnej polityce, 
otwarciu na świat  

i determinacji zaprezentowane 
produkty są atrakcyjne 

pod względem wykonania, 
funkcjonowania układu 
chłodniczego i designu

Oferta powstała ze współpracy tych dwóch firm jest na 
tyle szeroka, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie. W tym 
roku wprowadzane są następujące modele: Aspen, Ephesus, 
Smyrna, Troy i Troys – model narożny, którego często po-
szukują lodziarze. – Serdecznie zapraszam do zapoznania 
się z nową ofertą. Jestem pewien, że zaproponowaliśmy 
kolejne świetne rozwiązania, a dzięki ciekawemu designo-
wi nasze urządzenia upiększą wiele lokali w całej Polsce 
– podsumowuje ofertę Michał Kołodyński.

DOSKONAŁE połączenie
Dzięki konsekwentnej polityce, otwarciu na świat i deter-

minacji zaprezentowane produkty są atrakcyjne pod wzglę-
dem wykonania, funkcjonowania układu chłodniczego i de-
signu. To bardzo zaawansowane technologicznie urządzenia, 
spełniające oczekiwania najbardziej wymagających inwesto-
rów. Przecież właśnie o to chodzi – żeby klienci ograniczyli 
swoje wyprawy do Włoch do wyjazdów wakacyjnych, a speł-
niającą oczekiwania ofertę mogli znaleźć na rodzimym rynku.

TROY 24, 
producent GRANER by SEVEL

ASPEN (II), 
producent  GRANER by SEVEL

SMYRNA 24,
producent GRANER by SEVEL
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KAROLINA PODHAJECKA

Dynamiczny rozwój gospodarki i gwał-
towny wzrost konkurencji w ostatnich 
latach sprawił, że nawet najwyższa ja-
kość wypieków, profesjonalna i miła 
obsługa, korzystne ceny czy dobra lo-
kalizacja mogą nie wystarczyć do przy-
ciągnięcia klientów. Zarówno małe, 

rodzinne zakłady, jak i prężnie rozwijające się piekarnie i cu-
kiernie powinny większy nacisk położyć na dobrą komunika-
cję z potencjalnym i aktualnym odbiorcą. Jednym z narzędzi, 
które pozwalają w fachowy sposób informować klientów o 
bieżącej ofercie, jest z pewnością reklama. Dobrze przemy-
ślana i zaplanowana kampania reklamowa, wykorzystująca 

Reklama 
Z POMYSŁEM

SZYBKIE ROZPOWSZECHNIANIE 
INFORMACJI, NOWOCZESNE  
ŚRODKI PRZEKAZU, RZESZA 
ODBIORCÓW – OTO ATUTY 
WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY. JAK 
TANIO I SKUTECZNIE DOTRZEĆ DO 
KLIENTA, JAKĄ FORMĘ PROMOCJI 
WYBRAĆ? ODPOWIEDZI NA TE ORAZ 
WIELE INNYCH PYTAŃ UDZIELA NASZ 
PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO 
ŚWIECIE REKLAMY
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Reklama 
Z POMYSŁEM

nowoczesne – często niebanalne i zaskakujące metody – przy-
nosi korzyści w postaci poszerzenia kręgu odbiorców, przy-
wiązania na stałe klientów obecnych, kreowania pozytywnego 
wizerunku firmy. Od sukcesu dzieli jedynie kilka prostych 
kroków, przez które poprowadzi nasz przewodnik. 

SPRAWDZONY sposób
Do tradycyjnych już środków przekazu należą telewizja, 

prasa i radio o zasięgu krajowym lub lokalnym. Koszt 30-se-
kundowego spotu reklamowego w Telewizji Polskiej (oddział 
Łódź) od poniedziałku do piątku wynosi 600 zł, jeśli zdecy-
dujemy się na godzinę 17.55 2400 zł, jeśli wykupimy emisję 
przed głównym wydaniem Łódzkich Wiadomości Dnia. Do-
brym rozwiązaniem może okazać się zamieszczenie reklamy 
w lokalnej prasie. Na przykład kolorowa reklama o wymia-

PSYCHOLOGIA W PIGUŁCE
Kiedy Robert Cialdini po raz pierwszy opublikował swoją książkę 
„Wywieranie wpływu na ludzi”, stała się ona jedną z najczęściej 
kupowanych publikacji na świecie. Sekret jego sukcesu tkwił w 
tym, że w przystępny i praktyczny sposób pokazał, jak działają me-
chanizmy wpływu społecznego, a więc także jak nakłonić ludzi, by 
postępowali zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Sformułował kilka 
prostych zasad, o których warto pamiętać, rozpoczynając kampanię 
reklamową w cukierni i piekarni. A oto i one:

1. REGUŁA WZAJEMNOŚCI

Niezależnie od płci, wykształcenia czy wieku mamy tendencję do 
odwdzięczania się ludziom za to, co zrobili dla nas dobrego. Jeśli 
zaoferujesz klientom 5-proc. zniżkę na zakupy, prawdopodobień-
stwo że wrócą po kolejne wypieki wzrasta kilkakrotnie! Podobny 
efekt można osiągnąć, obdarzając klienta małym podarunkiem, np. 
kalendarzykiem z logo zakładu.

2. REGUŁA AUTORYTETU

Nieważne, jak szeroką wiedzę mamy, nie możemy znać się na 
wszystkim. Dlatego też tak chętnie ufamy autorytetom – specjali-
stom w danej dziedzinie albo osobom o wysokim statusie społecz-
nym. Jeśli jakość wypieków potwierdzi lokalna gwiazda, wzrośnie 
zaufanie do polecanej firmy.

3. REGUŁA KONSEKWENCJI

Jako konsumenci lubimy mieć poczucie, że dokonujemy przemy-
ślanych wyborów, rzadko też zmieniamy stare przyzwyczajenia. To 
niezwykle podatny grunt dla promocji typu: „Kup dziewięć wypie-
ków, zachowaj paragony – dziesiąty dostaniesz gratis!”.

4. REGUŁA LUBIENIA

Jako ludzie kierujemy się prostą zasadą: lubimy tych, którzy lubią 
nas. Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi klienta, wprowa-
dzenie obowiązku noszenia wizytówek z imionami, troska o przyja-
zną atmosferę na pewno zaprocentują wzrostem sprzedaży.

5. SPOŁECZNY DOWÓD SŁUSZNOŚCI

Kiedy nie wiemy, czy coś jest dobre, zazwyczaj wzorujemy się na 
wyborach innych ludzi. W hasłach reklamowych warto więc wspo-
mnieć np. o liczbie klientów (lub bochenków chleba sprzedawanych 
każdego dnia).  To uświadomi odbiorcom, jak dużym społecznym 
zaufaniem cieszy się reklamowana firma.

6. REGUŁA DOSTĘPNOŚCI

Aby znacząco zwiększyć sprzedaż, wystarczy zapewnić klientów, że 
dany produkt jest trudno dostępny – zostały ostatnie sztuki lub jest 
to limitowana seria, do kupienia tylko przez określony okres. W pie-
karni i cukierni można na przykład sprzedawać wypieki zawierające 
owoce sezonowe. Można wtedy podkreślić, że dany produkt jest do 
nabycia jedynie do końca miesiąca.
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rach 9,6 na 5 cm opublikowana na drugiej stronie „Życia By-
tomskiego” to koszt 275 zł.

Reklama radiowa nadawana w stacji o zasięgu lokalnym lub 
ogólnopolskim, trafia do szerszej grupy odbiorców niż rekla-
ma prasowa i telewizyjna. Jej cena waha się w zależności od 
zasięgu rozgłośni oraz długości spotu. Do najczęściej słucha-
nych stacji w Polsce należą RMF FM, Radio Zet, Radio Eska 
i stacje Polskiego Radia. Są to także media najdroższe. Jeśli 
szukamy sposobu na dotarcie do lokalnych nabywców, lepiej 
skorzystać z oferty stacji o mniejszym zasięgu. Przykładowo, 
koszt emisji 30-sekundowego spotu reklamowego w Polskim 
Radiu Rzeszów, w godzinach 9-15 to ok. 220 zł brutto. Za 
30-sekundową reklamę w Polskim Radiu Białystok pomiędzy 
10 a 16 zapłacimy ok. 130 zł, a w niedzielę nawet do 50 proc. 
mniej. Do tych cen należy doliczyć jednorazowy koszt pro-
dukcji spotu ustalany indywidualnie z rozgłośnią radiową. Co-
raz częściej do celów reklamowych wykorzystuje się też inter-
net. Do niezaprzeczalnych atutów tego sposobu komunikacji 
z klientem należą prostota (z internetu korzystać można, nie 
wychodząc z domu) oraz brak nakładów finansowych. Więcej 
o bezpłatnej promocji zakładu za pomocą internetu, rosnącej 
pozycji stron internetowych, portali społecznościowych i blo-
gów piszemy w artykułach poświęconych social media.

NA CZTERECH kółkach
W ostatnich latach bardzo popularne stało się wynajmowa-

nie powierzchni reklamowych. Obecnie istnieje wiele miejsc, 
w których umieścić można reklamę. Należą do nich prywat-
ne samochody, billboardy, ściany budynków, wyświetlacze 
typu LED czy serwisy internetowe. Reklama na samochodzie 
to koszt 100-1200 zł miesięcznie, jeśli decydujemy się na 
umieszczenie jej na całej powierzchni. Jeśli wybieramy opcję 
mniejszą, czyli naklejenie reklamy tylko na część auta, wtedy 
cena waha się pomiędzy 300-600 zł na miesiąc. Cena wynaj-
mu billboardu na miesiąc zmienia się w zależności od jego 

lokalizacji: poza miastem (300-400 zł), przy trasie (100-1000 
zł) lub w mieście (150-600 zł).

Spoty reklamowe wyświetlane na powierzchniach LED 
to miesięczny koszt w wysokości 200-600 zł. Wynajem ścia-
ny budynku pod reklamę kosztuje 200-2000 zł. W końcu za 
reklamę w serwisie internetowym zapłacimy 5-200 zł mie-
sięcznie. Od niedawna powierzchnie reklamowe udostępniają 
przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej: na autobusach, tram-
wajach i trolejbusach.

Z przygotowaniem projektu warto zwrócić się do profesjo-
nalnej agencji reklamowej. Do wyboru mamy kilka opcji: back 
(reklama na tyle autobusu, bez szyb), full back (reklama obej-
mująca cały tył – to typ najczęściej wybierany), busboard (lewy 
bok autobusu i szyby), reklama całopojazdowa (obejmuje lewy 
bok, tył i szyby) oraz dual (dotyczy autobusów przegubowych). 
Niewątpliwym atutem takiej reklamy jest duża liczba jej odbior-
ców, oraz brak ograniczeń lokalizacyjnych.

MAŁA RZECZ, a cieszy
Aby piekarnia czy cukiernia dobrze zapadła klientowi w 

pamięć, warto podarować mu w trakcie zakupów mały firmo-
wy gadżet. Może on też być nagrodą w organizowanym przez 
zakład konkursie, polegającym np. na wypełnieniu krótkiej an-

POZYTYWNE DOŚWIADCZENIA
Piekarnia Nova z Tychów w województwie śląskim jako jedna z pierw-
szych na polskim rynku zdecydowała się na nowoczesną reklamę  
w środkach komunikacji miejskiej (trolejbusach). – Dwa, trzy lata temu 
zastanawialiśmy się nad tym, jaka forma reklamy byłaby dla naszej pie-
karni najkorzystniejsza – mówi menedżer zakładu Małgorzata Szlęk. 
– Przeglądaliśmy różne oferty, ale w końcu wybór padł na reklamę 
na trolejbusach. Realizacja naszego projektu okazała się wyjątkowo 
prosta: skorzystaliśmy z pomocy profesjonalnej agencji reklamowej, 
która wykonała zlecenie w przystępnej cenie. Nigdy nie żałowaliśmy tej 
decyzji. Pomysł umieszczenia reklamy piekarni na trolejbusach okazał 
się strzałem w dziesiątkę – uzyskaliśmy dostęp do szerokiej rzeszy od-
biorców, kampania objęła zasięgiem całe miasto, a w efekcie zwiększyła 
się liczba zadowolonych z naszych wypieków klientów. Zakładom, które 
dopiero planują rozpoczęcie tego typu akcji promocyjnej, doradzałabym 
umieszczenie na reklamie podstawowych danych: adresu piekarni, in-
formacji o aktualnych promocjach, a także zdjęcia wybranych produk-
tów wraz z cenami. Nakłady finansowe oraz zaangażowanie w prowa-
dzenie akcji reklamowej warto potraktować jako inwestycję w dalszy, 
prężny rozwój firmy.

62%
DO TYLU ODBIORCÓW 
dociera mobilna reklama w 

pojazdach komunikacji miejskiej

Ciekawym pomysłem na reklamę jest przygotowanie firmowych koszulek
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>>>    REKLAMA

kiety dotyczącej zadowolenia z wypieków, a następnie rozloso-
waniu wśród uczestników drobiazgów z logo fi rmy. Mogą to 
być smycze (ceny od 1,30 zł za sztukę), breloki (już od 1,50 zł za 
sztukę), kubki (2,50 zł za sztukę), długopisy (od 0,60 zł za sztu-
kę), reklamowe koszulki z nadrukiem (od ok. 9 zł za sztukę). To 
tylko niektóre z przykładów. Do mniej typowych należą paraso-
le, podkładki pod mysz, akcesoria biurowe i szkolne, gadżety do 
samochodu. Jednym słowem wszystko, na czym da się umieścić 
logo piekarni, jej adres i zdjęcie produktów.

Upominki fi rmowe nie tylko będą stale przypominać klien-
towi o ulubionym dostawcy pieczywa, ale także mogą zostać 
zauważone przez jego rodzinę i znajomych, przez co reklama 
zatoczy szerszy krąg. Przy tej okazji warto wspomnieć również 
o możliwości zamówienia foliowych, papierowych i materiało-
wych toreb oraz opakowań na ciasta i torty z logo i adresem 
fi rmy. Zamiast pakować towar w przezroczyste reklamówki 
uczyńmy z nich następny nośnik reklamy. Cena torby zależeć 
będzie od jej wymiarów, liczby zamówionych egzemplarzy, na-
druku (np. liczby kolorów). Jeśli zdecydujemy się na wybór to-
reb ekologicznych, oprócz reklamy pozytywnie wpłyniemy na 
wizerunek fi rmy – jako dbającej o dobro środowiska.

PODWÓJNA korzyść
Dobrym pomysłem na skuteczną promocję połączoną z 

kształtowaniem pozytywnego wizerunku fi rmy jest zaangażo-
wanie w lokalne akcje charytatywne. Koszt tego typu działań 
jest niewielki. Czasem wystarczy przekazać tort na uroczysto-
ści szkolne lub kilka ciast na miejscowy kiermasz.

Podobny efekt można uzyskać, zatrudniając uczniów star-
szych klas lub studentów do roznoszenia ulotek reklamujących 
zakład. Koszt wydrukowania 2,5 tys. ulotek w formacie A5 na 
eleganckim kredowym papierze, to niecałe 250 zł brutto. Oso-
bom roznoszącym ulotki możemy zapłacić za godzinę pracy 
7-12 zł, w zależności od regionu Polski. Warto pamiętać, aby 
na ulotkach zamieścić informacje o piekarni lub cukierni, ta-
kie jak adres, aktualne promocje, zdjęcia popisowych wypie-
ków. Jednym słowem wszystko to, co zachęci do odwiedzenia 
zakładu i skorzystania z jego oferty.

STUDIUM PRZYPADKU: CUKIERNIA MISZTELA 
O tym, jak wygląda dobrze skonstruowana reklama zakładu, przekonać 
się można, oglądając filmy promocyjne Cukierni Misztela z Tychów za-
mieszczone na portalu internetowym YouTube. Pokazują one zarówno 
proces powstawania wypieków, jak i efekt końcowy. Skonstruowane są w 
sposób ciekawy, dynamiczny, nowoczesny. Uczynienie główną bohaterką 
spotu reklamowego dziewczynki zajadającej się ze smakiem tortami jest 
skutecznym zabiegiem, wywołującym sympatię i zaufanie odbiorców. Po-
zytywny wydźwięk ma także hasło reklamowe: „Smak tradycji”. Odwołuje 
się ono zarówno do przywiązania klientów do danej marki, jak i jakości 
wypieków. Co ważne, na końcu spotu reklamowego pojawia się adres 
zakładu i numeru telefonu. Brakuje jedynie informacji, w postaci napisów 
lub komentarza lektora, dotyczących oferty cukierni, promocji, wypieków, 
w których  specjalizują się jej pracownicy. Bilans mocnych i słabych stron 
reklamy przemawia jednak zdecydowanie na jej korzyść.
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Zalew niewielkich fi rm parających się rekla-
mą to jeden ze znaków naszych czasów. 
W średniej wielkości mieście funkcjonuje 
nawet kilkadziesiąt podmiotów gospodar-
czych pod szyldem agencji reklamowych. 
Handel przenosi się do hipermarketów, 
a centra miast to na zmianę – bank, zakład 

fryzjerski, pub, agencja reklamowa.
O ile jednak do placówek bankowych można mieć zaufa-

nie, ponieważ są to oddziały dużych, znanych od lat fi rm, ja-
kość obsługi fryzjerskiej czy też smak potraw i piwa serwowa-

nych w lokalu gastronomicznym jesteśmy w stanie sprawdzić 
po pierwszej wizycie, o tyle z agencjami reklamowymi sprawa 
nie wygląda tak prosto. Odróżnienie dobrej agencji od złej jest 
na pierwszy rzut oka niemal niewykonalne. W końcu spece 
od reklamy perfekcyjnie znają się na kreowaniu wizerunku. 
Niestety, czasami tylko swojego.

CZEGO PRAGNĄ KLIENCI, czego pragną agencje?
Temat współpracy agencja – klient udało mi się poznać 

z obu stron, dlatego wiem, że nie zawsze oczekiwania jednej i 
drugiej strony spotkają się w połowie drogi.

Agencja, niby wiadomo – chce zrealizować dla klienta 
kampanię reklamową za przyzwoite pieniądze. Ludziom od 

„ZADBAMY O TWOJĄ MARKĘ”, „POMOŻEMY CI PODNIEŚĆ 
SPRZEDAŻ”, „NASZ ZESPÓŁ KREATYWNY JEST GOTÓW 
SŁUŻYĆ CI PROFESJONALNĄ POMOCĄ MARKETINGOWĄ”... 
AGENCJA REKLAMOWA, AGENCJA KREATYWNA, STUDIO 
REKLAMY, BUTIK KREATYWNY... JAK SPOŚRÓD ZALEWU 
DOSTĘPNYCH NA RYNKU OFERT WYBRAĆ TĘ WŁAŚCIWĄ?

JAK WYBRAĆagencję              REKLAMOWĄ
agencję          ?



www.wcukierni.pl  WPC czerwiec 2011

67MARKETING

reklamy zależy na tym, żeby ich praca przyniosła wymierne 
efekty (w wymiarze artystycznym i fi nansowym) i aby kam-
panią można było pochwalić się w portfolio przed kolejnymi 
klientami. Czyli – zamawiający musi być zadowolony.

Mam tu na myśli PRAWDZIWĄ agencję reklamową, a nie 
taką, która obliczona jest jedynie na wyciśnięcie zleceniodaw-
cy do ostatniej złotówki za nic, bo i takie fi rmy niestety na 
rynku funkcjonują, nawet w sporej liczbie.

Klient przychodzący do agencji z reguły ma w głowie wizję 
działań, które chce zrealizować z pomocą agencji. Często nie 
ma natomiast określonego budżetu, jaki zamierza wydać na 
akcję promocyjną. Nie przemyślał także do końca własnych 
oczekiwań w stosunku do fi rmy reklamowej. Takie podejście 
do tematu może znacznie utrudnić współpracę.

ZANIM POSZUKASZ agencji
Proszę sobie wyobrazić klienta, który przychodzi do pie-

karni, staje nieco z boku, zaczyna się rozglądać, łapie się za 
brzuch, wzdycha, przewraca oczami i generalnie nie wie, co ze 
sobą zrobić. Zagadnięty przez ekspedienta mówi, że jest głod-
ny, ale nie chce powiedzieć, na co ma ochotę i nie ma pomysłu, 
ile chce wydać na pieczywo. Na kolejne propozycje obsługi 
odpowiada oburzony: „Przecież ja nie lubię ciemnego chleba! 
Dlaczego proponuje mi pani chleb krojony, wolę cały boche-
nek!”. Na koniec robi wykład na temat właściwego sposobu 
wypiekania bułek i wychodzi niedokonawszy zakupu. Pewnie 
od czasu do czasu taka sytuacja spotyka każdego sprzedawcę.

Dla agencji reklamowej to chleb powszedni. Tymczasem 
jest na to prosta recepta. Aby oszczędzić czasu i nerwów, 
przed wyjściem na zakupy spożywcze robimy listę sprawun-
ków. Zaś przed wizytą w agencji dobrze jest usiąść, pomyśleć 
i spisać w zarysie:
•	 co chcemy osiągnąć dzięki współpracy z agencją? (cel),
•	 kto ma być odbiorcą naszego przekazu reklamowego? 

(target),

•	 ile chcemy wydać? (budżet).
Cel oznacza oczekiwane efekty kampanii. Generalnie cele 

można podzielić na dwie grupy:
•	 cele sprzedażowe, gdy efektem kampanii reklamowej ma 

być zwiększenie sprzedaży,
•	 cele wizerunkowe, czyli np. zwiększenie świadomości 

naszej marki wśród potencjalnych klientów. 
Target – pod tym tajemniczym terminem kryją się po prostu 

osoby, do których ma dotrzeć nasz przekaz reklamowy. Trzeba 
zastanowić się, czy adresatami reklam będą osoby starsze czy 
też młode. Kobiety czy mężczyźni, wielbiciele ciemnego pie-
czywa czy tradycjonaliści.

Budżet – na tym tle dochodzi zwykle do największych tarć 
na linii agencja – klient. Klient chce, aby podano mu kwotę, 
którą powinien wydać, pracownikom agencji z kolei bardzo 
trudno poruszać się po omacku, bez ram fi nansowych, w ja-
kich mają się zmieścić. W efekcie klient otrzymuje często pro-
pozycję kampanii, której koszty przyprawiają o zawał serca. 
Dlatego warto na początek ustalić choćby orientacyjną kwotę, 
jaką dysponujemy na działania reklamowe.

Pamiętaj – warto uzbroić się także w częściową choćby 
wiedzę na temat kosztów prac, jakie agencja będzie zlecać na 
zewnątrz, np. zakupu mediów czy też druków wielkoformato-
wych. Pozwoli to wyeliminować naciągaczy.

? Decyzja o podjęciu współpracy 
zapadnie po kolejnym 

spotkaniu. Na nim zostanie 
przedstawiony plan działania, 

który realizować będzie przez 
sztab specjalistów

FOT. © ENDOSTOCK - FOTOLIA.COM



WPC czerwiec 2011 www.wpiekarni.pl

68 MARKETING

DO WYBORU agencji przystąp!
Po spisaniu celu, określeniu targetu i obliczeniu budżetu 

klienta, który zamierza zanurzyć się w morzu ofert agencji 
reklamowych po raz pierwszy, czeka jeszcze nieco pracy wy-
wiadowczej. Warto wytypować kilka firm, z którymi poten-
cjalnie chciałoby się nawiązać współpracę. Jak to zrobić? 
•	 Sprawdź, czym do tej pory może się pochwalić dana 

agencja – praktycznie każda firma reklamowa ma stronę 
internetową, gdzie prezentuje swoje portfolio. Wybierz te 
firmy, których realizacje przypadły Ci do gustu.

•	 Skorzystaj z opinii znajomych. Masz na pewno w otocze-
niu przedsiębiorców, którzy korzystają lub korzystali z 
usług firm reklamowych. Poproś o polecenie firm, z któ-
rymi warto współpracować.

•	 „Wygoogluj”. Internet to nieprzebrane źródło wiedzy. 
Prawda, że powierzchownej, ale za to na każdy temat. 
Także opinii internautów na temat firmy, z którą chcesz 
zacząć współpracę.

•	 Kieruj się także wielkością firmy reklamowej. General-
nie zasada jest taka – mały klient = mała agencja. Duże, 
sieciowe agencje nie poświęcą odpowiedniej uwagi klien-
towi z mniejszym budżetem. Co więcej, mogą wcale nie 
być zainteresowane współpracą.

Na Twojej liście powinno znaleźć się około pięciu agencji, 
z którymi rozpoczniesz rozmowy.

PIERWSZY kontakt
Tak jak w życiu – pierwszy kontakt jest bardzo ważny. 

Przychodzisz do agencji jako potencjalny klient, który chce 
wydać określoną sumę pieniędzy. Powinieneś zostać potrak-
towany poważnie. Obserwuj, co się dzieje w Twojej sprawie – 
jak szybko firma reklamowa zareagowała na propozycję spo-
tkania, czy przydzielono osobę odpowiedzialną za kontakty z 
Tobą (tzw. account manager), czy masz wrażenie, że można 
jej ufać, generalnie, czy po pierwszym spotkaniu czujesz, że 
agencja odpowiednio się Tobą zajęła.

Podczas takiego pierwszego spotkania przedstawiciel 
agencji powinien przeprowadzić z Tobą wywiad na temat 
Twoich klientów, oczekiwań, celu, budżetu itd. Chwilami mo-

żesz mieć wrażenie, że account manager jest ciekawski, ale 
warto uświadomić sobie, że efektem tego spotkania ma być 
przygotowanie planu działań marketingowych – agencja musi 
wiedzieć o Twojej firmie jak najwięcej.

Pamiętaj – na tym etapie rozmów nic nie płacisz. Na po-
czątku klient i agencja muszą się dobrze poznać, decyzja o 
podjęciu współpracy zapadnie po kolejnym spotkaniu, pod-
czas którego przedstawiony zostanie...

PLAN działań
W oparciu o własne doświadczenia i wywiad przeprowa-

dzony z Tobą (im więcej pytań, tym lepiej), agencja przygotuje 
dla Ciebie propozycję działań reklamowych. To okazja do ko-
lejnego spotkania z przedstawicielem firmy. W tym momencie 
zwróć uwagę na:
•	 Terminowość – czy nie przesuwali daty drugiego spotka-

nia. Niestety, nieterminowość to bolączka wielu agencji, 
lepiej nie współpracować z firmą, która od początku nie 
wywiązuje się z obietnic.

•	 Kreatywność – tutaj zdaj się na własną intuicję i posta-
raj się patrzeć na propozycje z punktu widzenia swojego 
klienta. Czy podoba Ci się to, co zaproponowała agencja? 
Czy uznajesz te pomysły za oryginalne? Masz wrażenie, 
że zostały przygotowane specjalnie dla Ciebie?

•	 Jakość przekazu – ważna jest nie tylko propozycja, jaką 
ma dla Ciebie firma reklamowa. Ważne jest również to, 
jak przygotowana jest prezentacja – od strony tekstowej i 
graficznej. Nawet najciekawsze pomysły, ale przekazane 
bez zachowania zasad poprawnej polszczyzny i przy za-
stosowaniu paskudnej grafiki powinieneś niestety skreślić. 
Agencja, której brak porządnego copywritera i grafika z 
prawdziwego zdarzenia, nie zrobi Ci dobrej kampanii.

Słowem podsumowania: Twoja agencja reklamowa zna 
się na reklamie. Wie, jakie są najlepsze sposoby dotarcia do 
klienta. Skoro ją wybrałeś, zaufaj i pozwól działać.  Niech pra-
cownicy się wykażą – to oni wiedzą, czy w przypadku Twojej 
firmy skuteczniej będzie działała kampania billboardowa, czy 
też degustacje na ulicach miasta.
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SZYMON 
KONKOL

MARCEPANOWE wariacje
Warsztaty technologiczne „Waria-

cje z marcepanem” zorganizowano 
w dniach 18-20 kwietnia w pracowni 
szkolonej Zespołu Szkół nr 1 w Żorach. 
Poświęcone były metodom dekoracji 
wyrobów ciastkarskich z zastosowa-
niem mas plastycznych. W szkoleniach 
prowadzonych przez Zbigniewa Drosia, 
Marcina Knapa oraz Sławomira Kotulę 
(technologów fi rmy Credin) wzięła 
udział 21-osobowa grupa młodzieży ze 
szkół zawodowych subregionu rybnic-
kiego. Podczas pierwszego dnia zajęć 
podopieczni MAMZ zostali zapozna-
ni z metodami formowania dekoracji 
marcepanowych: elementów roślin-
nych, kwiatów i fi gurek. W efekcie za-
jęć każdy z uczestników samodzielnie 
wykonał wystawkę fi gur i kwiatów 
z marcepanu.

Drugim etapem były zajęcia prak-
tyczne, podczas których młodzież do-
skonaliła nabyte wcześniej umiejętno-
ści pod nadzorem swych instruktorów 
praktycznej nauki zawodu. Podczas tej 
części warsztatów powstały również 
projekty prac konkursowych.

Warsztaty zwieńczył konkurs na 
najładniejszą dekorację przygotowaną 
według własnego projektu. Uczestnicy 
warsztatów mieli możliwość wykaza-
nia się poziomem przyswojenia wiedzy 
i umiejętności nabytych podczas części 

Wiosenna sesja 
szkoleń technologicznych
NA PRZEŁOMIE KWIETNIA I MAJA ADEPCI MAŁEJ AKADEMII MISTRZOSTWA 
ZAWODOWEGO UCZESTNICZYLI W DWÓCH CYKLACH ZAJĘĆ DOSKONALĄCYCH 
UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE Z ZAKRESU TECHNIK DEKORACJI Z ZASTOSOWANIEM 
MAS PLASTYCZNYCH I STABILIZATORÓW MAS W PRODUKCJI WYROBÓW 
CIASTKARSKICH

szkoleniowej oraz zajęć praktycznych. 
Adepci Akademii pod nadzorem ko-
misji oceniającej (w składzie: Tomasz 
Kaszuba (przewodniczący), Jolanta 
Gembalczyk i Piotr Niewelt) wykonali 
zaprojektowane przez siebie prace. Jako 
że nie obowiązywała konkretna tema-
tyka, uczestnicy mogli puścić wodze 
fantazji. Na stołach pojawiły się torty w 

kształcie podjadanego przez myszy sera, 
misia, słodkiego hamburgera, a nawet 
łóżka z parą kochanków i przekładanego 
marcepanem chleba. Walczyli nie tylko 
o certyfi kat ukończenia warsztatów, ale 
również o cenne nagrody.

Po długich naradach jury wyłoniło 
pięciu laureatów. Pierwsze miejsce za-
jęła Agnieszka Parol z Rybnika, której 

W trakcie warsztatów „Wariacje z marcepanem” uczniowie zapoznali 
się z metodami formowania marcepanowych dekoracji

Uczestnicy seminarium z technologiem prowadzącym szkolenie – Danielem Waliszewskim
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słodki hamburger zrobił furorę wśród 
jurorów. Pozostałymi laureatami zosta-
li: Małgorzata Samel i Karolina Benisz 
z Żor oraz Marzena Kajzerek i Mateusz 
Dybczak z Jastrzębia-Zdroju. Laureaci 
konkursu zostali zaproszeni do udziału 
w sympozjum technologicznym orga-
nizowanym w siedzibie fi rmy Credin.

Podczas konkursu przyznano rów-
nież specjalne nagrody rzeczowe za 
pomysłowość i inwencję twórczą; 
ufundowała je Izba Rzemieślnicza 
Cech Rzemiosł z Rybnika. Otrzymali 
je Agnieszka Parol z Rybnika za pracę 
zatytułowaną „Słodki hamburger” oraz 
Sylwester Stawarczyk za „Marcepano-
wy chleb”.

Przeprowadzenie warsztatów było 
możliwe dzięki pomocy fi rmy 5M, 
udostępniającej surowce podstawowe 
konieczne do przygotowania prac kon-
kursowych. Firma 5M bezinteresownie 
wspomaga działania Akademii.

WIOSENNE inspiracje
Z kolei we współpracy z fi rmą Eco 

Trade Mała Akademia zorganizowała 
seminarium technologiczne, którego 
benefi cjentami byli uczniowie w zawo-
dzie cukiernik i piekarz z siedmiu szkół 
w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju, Żorach i 
Ornontowicach. Cykl szkoleń pod nazwą 
„Wiosenne inspiracje” odbył się w siedzi-
bie fi rmy Eco Trade w Gliwicach 4 i 5 
maja br. Młodzi adepci Akademii szkolili 
się z produkcji tart owocowych, tortów 
oraz ciastek bankietowych z zastosowa-
niem stabilizatorów mas cukierniczych.

W intensywnych zajęciach prowa-
dzonych przez technologa fi rmy – Da-
niela Waliszewskiego – uczestniczyło 
14 uczniów. Zostali zapoznani z rodza-
jami i funkcjami substancji stabilizu-

jących oraz mieli sposobność zastoso-
wania tych surowców w praktyce. Jako 
że tematem przewodnim szkolenia były 
wiosenne inspiracje, również wykony-
wane wyroby nawiązywały swą formą 
do tej tematyki. Każdy z uczestni-
ków wykonał cztery rodzaje torcików 
różniących się formą oraz smakiem, 
a wśród nich tartę owocową, tort grusz-
kowy, bananowy tort Czikita oraz tru-
skawkowo-czekoladowy torcik Markiz. 
Wszystkie te wyroby przygotowano w 
oparciu o komponenty i koncentraty 
spod szyldu Eco Trade.

Podobnie jak różne są gusta, tak 
i różne były oceny prac. Dzięki świet-
nemu połączeniu smaków czekolady, 
rumu i świeżych truskawek najwyż-
szą notę uzyskał torcik Markiz. Re-
cepturę na to ciasto prezentujemy 
obok.

 

Nieformalna inicjatywa edukacyjna Mała Akademia Mistrzostwa 

Zawodowego została objęta patronatem Komisji Europejskiej 

w ramach programu „Młodzież w działaniu” i uczestniczy w 

Europejskim Tygodniu Młodzieży jako inicjatywa wspierająca 

rozwój zawodowy młodych kadr pracowników, której działania 

przyczyniają się do zwiększenia szans młodzieży na rynku pracy 

i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Program 
NK-Produkcja
dla piekarni, ciastkarni 

w cenie od 450 zł zawiera:

• • • • • • •
dedykowane dla branży moduły 

zamówień, receptur, zleceń 
produkcyjnych

• • • • • • •
automatyczne tworzenie dowodów 

dostaw z zamówień

• • • • • • •
rozwiązania problemów zwrotów

• • • • • • •
rozliczenia fi nansowe kontrahentów 

z wykorzystaniem między innymi 
dowodu WZ

• • • • • • •
rozliczanie konwojentów, tras, 

produkcji itd.

• • • • • • •
niezwykle wygodny sposób pracy z 
formularzami zamówień, receptur

• • • • • • •
różnorodne możliwości konfi guracji 

cen dla kontrahentów, sklepów 
własnych

• • • • • • •
Częstochowa

ul. Św. Pawła 33
tel. 34 328 70 97

tel. kom. 506 537 003
biuro@netkomsr.nets.pl
www.netkomsr.nets.pl

Wiosenne inspiracje to m.in. pyszne owocowe tarty
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CIASTO

Składniki:
ciasto czekoladowe ALABAMA  750 g
jaja  150 g
olej  350 g
woda  150 g

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki na ciasto czekoladowe wymieszać, a następnie 
mieszać na wolnych obrotach przez ok. 3 min. Masę wlać do rantów 
o średnicy14 cm. Wypiec w temperaturze 180ºC.

NADZIENIE

Składniki:
truskawki (lub maliny)  375 g
woda  375 g
cukier  150 g
SUPER KLAR  30 g

Sposób przygotowania:
Truskawki rozdrobnić, połączyć z pozostałymi składnikami, 
następnie masę podgotować i ochłodzić. 

GANASZ CZEKOLADOWY

Składniki:
PROWENDA DARK  600 g
śmietanka 30 proc.  300 g
masło  75 g
spirytus  60 g

Sposób przygotowania:
Podgrzać śmietankę, dodać czekoladę i masło i wymieszać do 
uzyskania jednolitej konsystencji, w końcowej fazie dodać spirytus.

KREM ŚMIETANOWO-CZEKOLADOWY

Składniki:
śmietana 30 proc.  150 g
woda  375 g
stabilizator żelatynowy o smaku czekoladowym  300 g
rum  75 g

Sposób przygotowania:
Do ubitej śmietany dodać stabilizator wymieszany uprzednio z zim-
ną wodą. Pod koniec ubijania dodać alkohol.

KONSTRUKCJA

Sześć blatów czekoladowych o średnicy 14 cm przekroić na dwie 
warstwy. Jedną z warstw włożyć do rantu o średnicy 17 cm i wyło-
żyć nadzienie, po czym przykryć drugą warstwą blatu czekoladowe-
go. Wyszprycować ganasz, wolne miejsce między blatem a rantem 
uzupełnić kremem. Brzegi torcików należy wykończyć kremem, po-
zostawiając środek wolny do dekoracji owocowej. Zamrozić. Torciki 
dekoruje się kompozycją ze świeżych truskawek lub malin.

TORCIK MARKIZ (6 SZT. – RANT Ø 17 CM)

Uczniowie biorący udział w szkoleniu „Wariacje z marcepanem”
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Kolumbia to nie tylko czwarty po 
Brazylii, Wietnamie i Indonezji 
producent kawy. Kraj ten słynie też 
z produkcji i sprzedażny narkotyków 
oraz wydobycia najpiękniejszych na 
świecie szmaragdów. Tutaj poszuki-
wano niegdyś słynnego El Dorado, 

ale człowieka olśnionego złotem (czyli: el hombre dorado) 
nie znaleziono, złota w ogromnych ilościach też nie. Zosta-
ły szlachetne kamienie, indiańskie tradycje i niebezpieczne 
okolice. Ale przecież Kolumbia jest tak samo niebezpieczna, 
jak fascynująca. Tutaj właśnie, w egzotycznej i niecodziennej 
atmosferze Bogoty w dniach 2-5 czerwca odbyły się wyczeki-
wane przez wszystkich kawowych mistrzów i maniaków kawy 
Mistrzostwa Świata Baristów.

W zawodach wzięło udział ponad 50 zawodników z całego 
świata. Serca sędziów podbijali doskonałym espresso z ideal-
na cremą, cappuccino z piękna rozetą i kreatywnym, a jedno-
cześnie zachwycającym smakiem bezalkoholowym drinkiem 
dowolnym na bazie espresso, czyli signature beverage.

Do półfi nałów wybrano 12 zawodników. Większość naj-
lepszych baristów pochodziła spoza Europy. Warto przypo-
mnieć, że w poprzednich edycjach to właśnie Europejczycy 
wiedli prym (z wyjątkiem ostatnich mistrzostw, które wygrał 
reprezentant Stanów Zjednoczonych).

Do ścisłego fi nału przeszli Pete Licata z USA (712,5 pkt), 
Miki Suzuki z Japonii (669 pkt), Matt Perger reprezentujący 
Australię (642 pkt), Alejandro Mendez z Salwadoru (636,5 

pkt), John Gordon z Wielkiej Brytanii (631 pkt) oraz Javier 
Garcia z Hiszpanii (622 pkt).

W niedzielę sześcioro zawodników stanęło do walki 
o podium. Po godz. 21 czasu polskiego wyniki ogłosił ubie-
głoroczny zwycięzca, reprezentant USA – Michael Phillips. 
To on oznajmił wszystkim, że najlepszym baristą świata jest 
Alejandro Mendez. Drugie miejsce zajął Pete Licata, a trzecie 
Matt Perger. Reprezentantka Polski – Iza Popiołek uplasowała 
się na 31. miejscu, zdobywając 479,5 pkt.

To nie były zwykłe mistrzostwa – te pachniały kawą i były 
przesycone pozytywnymi emocjami. Jakie drinki kawowe 
wzbudziły najwięcej emocji? Czyje espresso było idealne? 
Kto nie sprostał wymaganiom jurorów? O tym napiszemy 
w kolejnym wydaniu „W Piekarni,W Cukierni”.

www.worldbaristachampionship.com 

Mistrzowska kawa 
w gorącej Bogocie
BOGOTA, UPALNA, ZALUDNIONA I KAWOWA. TAKA WŁAŚNIE BYŁA STOLICA 
KOLUMBII W TRAKCIE TEGOROCZNYCH MISTRZOSTW ŚWIATA BARISTÓW

WYNIKI MISTRZOSTW ŚWIATA 
BARISTÓW 2011
I miejsce: Alejandro Mendez, Salwador (710,5 pkt)
II miejsce: Pete Licata, USA (659,5 pkt)
III miejsce: Matt Perger, Australia (659 pkt)
IV miejsce: Javier Garcia, Hiszpania (631,5 pkt)
V miejsce: Miki Suzuki, Japonia (629,5 pkt)
VI miejsce: John Gordon, Wielka Brytania (613,5 pkt)

Trzej najlepsi bariści (od lewej): Pete Licata, Alejandro Mendez i Matt PergerZwycięzca tegorocznych Mistrzostw Świata Baristów w trakcie pracy
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JAN SZYMAŃSKI

W przypadku espresso świeżość 
kawy, z której ono powstaje, 
jest bardzo ważna ze względu 
na intensywny aromat i smak 
naparu. Właśnie w przypadku 
kawy zaparzanej w ekspresie 
ciśnieniowym pojawia się naj-

więcej niuansów smakowo-zapachowych, które trudno uzy-
skać innymi metodami. W espresso najłatwiej też wyczuć, 
kiedy kawa jest zwietrzała i nieświeża.

ZABÓJCZY tlen
Podobnie jak w przypadku wielu innych produktów spo-

żywczych tlen zawarty w powietrzu działa niekorzystnie na 
kawę. Zarówno długie przetrzymywanie kawy zielonej, jak 
i wypalonej pogarsza jej jakość i smak.

Świeżo prażona kawa musi przejść konieczny w całym 
procesie etap odgazowania, a dokładniej wyparowania  
z ziaren dwutlenku węgla pozostałego po jej wypaleniu. 
Może to trwać od kilku godzin do kilku dni.

Tuż po wypaleniu kawy zaczyna się proces jej wie-
trzenia. Zawarte w kawie związki eteryczne i tłuszcze re-

C
świeżego ziarna
CZĘŚĆ I
BARDZO CZĘSTO ZDARZA SIĘ, ŻE KAWA NA PÓŁKACH SKLEPOWYCH LEŻAKUJE DŁUŻEJ 
NIŻ ROK, ZANIM TRAFI DO RĄK, A PÓŹNIEJ FILIŻANKI DO KONSUMENTA. W PRZYPADKU 
MIESZANEK PRZEZNACZONYCH DO ESPRESSO TO STANOWCZO ZA DŁUGO

KAWA RAZ74
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agują z tlenem jako pierwsze. Dlatego wymagane jest jak 
najszybsze zapakowanie kawy. Dalszemu procesowi utle-
niania mają zapobiegać różnego rodzaju zaworki na opa-
kowaniach, których zadaniem jest wypuszczanie nadmiaru 
dwutlenku węgla z zachowaniem innych wartości smako-
wo-zapachowych kawy.

Niektórzy producenci nie stosują tego typu rozwiązań, 
pozostawiając w opakowaniach niewielkie otwory, przez 
które ulatniają się gazy. Jednak te kawy nie nadają się do 
długiego przechowywania, bo przez dziurki ulatnia się 
także zbyt duża ilość aromatu, a tlen zawarty w powietrzu 
wnika do wnętrza. Pakowane są w ten sposób najczęściej 
mieszanki kaw przeznaczone do szybkiego wykorzystania 
w kawiarniach.

W procesie wietrzenia kawy i utraty jej walorów sma-
kowych nie można też pominąć kolejnych ważnych czyn-
ników – temperatury i wilgotności powietrza. Ziarna wy-
kazują bardzo silne właściwości higroskopijne. Dlatego 
przetrzymywane w wilgotnym otoczeniu szybko staną się 
bezużyteczne – podczas mielenia będą powodować zbryla-
nie i oklejanie żaren młynka. A w trakcie zaparzania będą 
zapychały sitko ekspresu. Dodatkowo pochłaniają zapachy 
z otoczenia, więc szybko może się okazać, że nie pachną 
już kawą.

W sklepach sprzedających kawę ziarnistą przetrzymuje 
się ją najczęściej w słojach czy dużych zbiorczych pojem-
nikach. Przy każdym kolejnym otwarciu pojemnika kawa 
będzie coraz bardziej zwietrzała i wilgotna. Taki sposób 
przechowywania nie jest więc dla kawy odpowiedni.

TERMIN świeżości
Producenci najczęściej podają na opakowaniach mak-

symalny termin przydatności do spożycia. Trzeba zwrócić 
uwagę, że w większości przypadków ten termin jest zbyt 
długi, aby kawa zachowała swój aromat do końca.

Długość dopuszczalnego okresu przechowywania wy-
palonych ziaren zależy od rodzaju danej mieszanki, ja-
kości ziaren, sposobu prażenia i opakowania. Większość 
gotowych mieszanek kawy dostępnych na rynku ma rocz-
ną, półtoraroczną lub dwuletnią przydatność do spożycia. 
Tylko kawy w puszkach pakowane w obojętnej atmosferze 
azotu mają termin trzyletni. Taka kawa wymaga jednak 
przed użyciem 24-godzinnego odgazowania ziaren z nagro-
madzonych w szczelnym opakowaniu zbędnych związków 
chemicznych i nadmiaru dwutlenku węgla, który zebrał się 
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w szczelnym opakowaniu. Kawy mielone przez producenta 
pakowane są najczęściej próżniowo i mogą być przechowy-
wane dwa lata.

Bardzo niewiele palarni podaje datę wypalania kawy. 
Najczęściej na opakowaniu znajdziemy tylko ostateczny ter-
min przydatności do użycia. Dlatego, kupując daną kawę, 
warto dowiedzieć się, ile czasu upłynęło od jej wypalenia. 
Bo to, że według wybitej na opakowaniu daty kawa nadaje 
się jeszcze przez rok do spożycia, nie dostarcza nam wie-
dzy, czy została wyprodukowana rok, pół roku temu czy 
może dostarczono ją właśnie prosto z palarni.

A okres jej świeżości nigdy nie równa się maksymalne-
mu okresowi podanemu na opakowaniu. Wielu baristów, 
znawców i degustatorów kawy uważa, że do zaparzenia 
dobrego espresso potrzebna jest kawa wypalana nie póź-
niej niż przed trzema miesiącami. Według znanego bada-
cza kawy Ernesto Illy’ego do 20. od prażenia proces utra-
ty aromatów przebiega dość szybko i kawa w opakowaniu 
z zaworkiem w ciągu 100 dni traci większość głównych 
aromatów. W zwykłym opakowaniu bez zaworka już po 
miesiącu nie zaparzy się z niej aromatycznego espresso. 
Lepiej sytuacja wygląda w przypadku kaw pakowanych w 
próżni. Okres ich świeżości to 4-6 miesięcy, w atmosferze 
gazów obojętnych – 6-8 miesięcy. Z biegiem czasu część 
związków eterycznych wyparowuje, a część wchodzi w 
reakcje z innymi. Utrata świeżości jest na pewno różna 
dla poszczególnych mieszanek czy ziaren. Im ciemniej-
sze palenie, tym ziarna utleniają się wolniej, mając więk-
szą ochronę w postaci tłuszczu kawowego. Ale idealnego 
espresso nie zrobi się na pewno z kawy prażonej przed 
ponad pół rokiem.

zar 
Wielu baristów, znawców  

 i degustatorów kawy uważa, że 
do zaparzenia dobrego espresso 
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MATEUSZ WILK

Gdy tylko pojawią się pierwsze promie-
nie słońca, przed wieloma kawiarnia-
mi i restauracjami wyrastają parasole 
i krzesełka, zyskując nazwę ogród-
ków. Są jednak lokale, które pojęcie 
ogród traktują dosłownie, jako doda-
tek do kawy, serwując klientom kon-

takt z naturą i otoczenie niczym z baśniowego sadu.

KAWIARNIA jako zielona enklawa
Pomysł na kawiarnię w kwiecistym otoczeniu wydaje się 

być strzałem w dziesiątkę – pyszna, aromatyczna kawa po-
dawana w miejscu, które zachwyca zapachem i wystrojem, 
niejednokrotnie przywołując na myśl ważne wydarzenia 
czy choćby babciny ogród pachnący konwaliami i hiacyn-
tami. Sami restauratorzy, którzy zdecydowali się na tego 
typu działalność, również nie kryją, że od wiosny aż do 
później jesieni na ruch nie mogą narzekać. – Od początku 
naszej działalności już dwukrotnie powiększaliśmy ogród, 
gdyż zainteresowanie nim było ogromne. Wielu klientów 
przychodzi do nas dlatego, że – jak sami mówią – mają 
ochotę poobcować z naturą i poszukują miejsc, w których 
jest zieleń, są kwiaty, cisza, spokój. Nasz ogród jest dla nich 
swego rodzaju rekompensatą tego, że nie zawsze mogą so-
bie pozwolić na wyjazd za miasto – mówi Karolina Sob-
kowiak, właścicielka poznańskiej kawiarni Stary Młynek.  
O poszukiwaczach kontaktu z przyrodą mówi również Ja-
goda Żurawska, menedżerka restauracji Umberto miesz-
czącej się przy poznańskiej Cytadeli: – W bardzo wielu an-
kietach przeprowadzanych w naszym lokalu goście piszą, 
że tym, co najbardziej ich u nas urzeka, jest wrażenie wej-
ścia do zupełnie innego, magicznego wręcz świata. Mówią, 
że czują się tu jak w parku – tylko że w parku roślinność 
jest rozproszona, a u nas skupiona w jednym miejscu. To 
pozwala im się zrelaksować i odprężyć.

Latte                  WŚRÓD
   KWIATÓW

KTÓŻ W ZABIEGANYCH CZASACH 
NIE MARZY CZASEM O UCIECZCE OD 

MIEJSKIEGO ZGIEŁKU – JAK NAJDALEJ 
OD SZAREJ PŁYTY, JAK NAJBLIŻEJ 

NATURY I ZIELENI. NIERAZ ZAMIAST 
ŁĄKI CZY PARKU WYSTARCZY ICH 
MAŁY SUBSTYTUT, JAK CHOĆBY... 

PRZYKAWIARNIANY OGRÓD. CZY WARTO 
ZAMIENIAĆ OTOCZENIE KAWIARNI W 

ZIELONE MINIDZIEŁO SZTUKI? 

KAWA RAZ76
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PO ILE te kwiaty?
Zapewne każdy właściciel kawiarni czy restauracji chciał-

by, by jego lokal stał się ukojeniem dla zmysłów, a przyka-
wiarniane ogrody mogą stać się nie lada ucztą dla każdego z 
nich. Mimo to poszukiwacze kontaktu z przyrodą muszą się 
mocno natrudzić, by znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce. 
Dlaczego tak niewielu przedsiębiorców stawia na zieleń? Za-
pewne decyduje prosty bilans potencjalnych zysków i kosz-
tów. Ogród nie jest bowiem wyłącznie elementem wystroju 
– wiąże się z ogromnymi nakładami czasu, energii i pieniędzy, 
a dodatkowo wymaga specjalistycznej wiedzy. – Efektów, ja-
kie przynosi ogródek, nie da się zmierzyć. Da się natomiast 
wyliczyć koszty. Uruchomienie ogródka, wygospodarowanie 
miejsca, zakupienie potrzebnych artykułów i przygotowanie 
tego wszystkiego to najmniejszy problem. Taki ogród przecież 
trzeba utrzymywać i pielęgnować. Codziennie jest coś do zro-
bienia, a prace potrafi ą zajmować nawet kilka godzin dziennie. 
U nas wszystkim tym zajmują się właściciele, którzy znają się 
na kwiatach. Jeśli nie ma takiej osoby, trzeba liczyć się rów-
nież z koniecznością zatrudnienia dodatkowego pracownika 
– mówi właścicielka Starego Młynka.

O kosztach i wyrzeczeniach jeszcze więcej opowiada mene-
dżerka Umberto: – Nasz ogród zajmuje prawie 300 m2. Gdy-
by ktoś chciał założyć ogród na powierzchni zbliżonej do na-
szej, już na starcie musi się liczyć z wydatkiem ok. 20 tys. zł 
– to koszt doniczek, roślin, kwietników, keramzytu i dodatków. 
Oczywiście, na mniejszej powierzchni koszty będą niższe. Do 
tego dochodzą comiesięczne wydatki. Najważniejszy to wyda-
tek na wodę – w naszym przypadku to nawet 2-3 tys. zł mie-
sięcznie. Czasem trzeba liczyć się również z koniecznością po-
zyskania dodatkowych pozwoleń, zwłaszcza w przypadku gdy 
obiekt jest objęty ochroną konserwatora zabytków czy też gdy 
korzystamy z powierzchni najmowanych. Kolejną kwestią są 
pensje pracowników. My mamy to szczęście, że nasz szef Grze-
gorz sam o wszystko dba, wyszukuje i sprowadza nowe rośliny, 
to dzięki niemu ogrody przy każdej z trzech kawiarni Umberto 
są tak dopieszczone – mówi Jagoda Żurawska.

NAJŁADNIEJSZY zieleniec
Przykład poznańskich kawiarni pokazuje, że poniesiony 

wysiłek oraz zainwestowany w zieleń kapitał może zaprocen-
tować. Właściciele kawiarni Stary Młynek planują wybudo-
wanie ogródka zimowego, dzięki któremu będą mogli przy-
ciągać miłośników przyrody cały rok. Umberto natomiast już 
może nazywać się ogrodową sieciówką – w Poznaniu działają 
trzy obiekty pod tym szyldem, a każdy z nich zachwyca ma-
giczną aurą ogrodów i śpiewem ptaków. Sam lokal przy Cyta-
deli w zeszłym roku został nagrodzony tytułem drugiego naj-
ładniejszego zieleńca w Poznaniu, co przyciągnęło kolejnych 
klientów. W tego typu działalności kluczem do sukcesu jest 
pasja – to właśnie ona daje siłę do ciągłej pielęgnacji ogrodów 
i oczekiwania na profi ty.

POLSKI CHLEB

Gdyby ktoś chciał założyć ogród na powierzchni zbliżonej do 
naszej, już na starcie musi się liczyć z wydatkiem ok. 20 tys. zł 

– to koszt doniczek, roślin, kwietników, keramzytu i dodatków

KAWA RAZ 77

Roślinne dekoracje w poznańskiej restauracji Umberto

Ogrody przy kawiarni to raj dla wszystkich zmysłów
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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 

05-500 Piaseczno, ul. Raszyńska 13
tel. 22 711 33 33, fax. 22 711 33 34
www.ambasador92.pl

Oddziały

80-555 Gdańsk
ul. Wiślna 19 (wjazd od ul. Załogowej)
tel. 58 776 28 88, fax 58 776 28 87

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

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

„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 17 DYSTRYBUTORAMI! 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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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 
Jerzy Szymański

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

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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Zamiast pisać o historii Demarle postano-
wiłem oddać hołd tym wszystkim, dzięki 
którym nasza firma cieszy się uznaniem 
na całym świecie. Do współpracy za-
prosiłem 90 mistrzów-cukierników ze 
wszystkich kontynentów, których popro-
siłem, by stworzyli desery nawiązujące 

do ich narodowych smaków przy wykorzystaniu form Fle-
xipan – pisze w słowie wstępnym szef fir-
my Demarle – Patrice Jacquelin.

Od cukierniczych znakomitości może 
zakręcić się w głowie. Uznani szefowie 
kuchni, cukiernicy, prawdziwi mistrzowie 
z najbardziej renomowanych hoteli i cu-
kierni skorzystali z zaproszenia i puścili 
wodze cukierniczej fantazji. W publika-
cji zatytułowanej „Exceptional Excursion 
with Flexipan” pomieścili efekty swej 
pracy. O tym, że ich dzieła przełamują 
przyzwyczajenia i schematy przekony-
wać nie trzeba. Jak przystało na solistów, 
każdy stara się zaprezentować nietypowy 
zestaw, przedstawić własną słodką opo-
wieść.

– Moim zamysłem jest, by zawsze tworzyć deser z jakie-
goś szczególnego powodu – deklaruje Oriol Balaguer, jeden 
z najznamienitszych hiszpańskich cukierników. – Staram się 
wykorzystać swoją pomysłowość, by poprzez deser opowie-
dzieć jakąś historię. Tutaj prezentuję połączenie słodyczy bia-
łej czekolady z wyrazistym smakiem jogurtu, który przynosi 
smakowy kontrast. Nazwałem ten deser Sydney, bo jogurt 
nałożony łyżeczką przypomina mi kształtem gmach opery  
w Sydney. Pozwól swobodnie podążać swej wyobraźni i sma-
kują ją – apeluje Hiszpan.

Takich niezwykłych pomysłów i kreacji w całej książce 
jest wiele więcej. Jej współautorzy prezentują tu różne obli-
cza współczesnego cukiernictwa. Swobodnie łączą ze sobą na 
przykład panna cottę z mięsem kraba i emulsją z czerwonej 

cebuli. Chętnie sięgają po lokalne owoce, alkohole, niszowe 
przysmaki. Książka te nie jest zestawem przydatnych w każ-
dym lokalu receptur, jest za to niespożytym źródłem inspiracji 
i asocjacji. Otwiera oczy i porusza wyobraźnię. Potwierdza, że 
cukiernictwo to nie tylko rzemiosło, ale i fascynująca sztuka.

Ogromnym walorem książki jest jej forma. Każdy z za-
proszonych cukierników ma do dyspozycji dwie strony, na 
których w szczegółowy sposób prezentuje opracowaną przez 

siebie recepturę. Całość ilustrowana jest foto-
grafiami przedstawiającymi zarówno 
proces przygotowania deseru, jak i jego 
gotową wersję. Jest też zdjęcie autora  
i krótka notka o nim, mająca potwierdzać, 
że mamy do czynienia z nietuzinkowym 
cukiernikiem. W tym doborowym gronie 
profesjonalistów znalazło się miejsce dla 
jednego Polaka. Nasz kraj w projekcie De-
marle reprezentuje Janusz Profus.

Przeglądając ten oryginalny album z bo-
gactwem deserów i smaków, prezentowa-
nych przez plejadę cukierniczych gwiazd 
i zawodowych autorytetów, nasuwa się 
jeszcze jedna myśl. Demarle pokazuje, jak 
w niebanalny i ciekawy sposób można pro-
mować swój produkt i budować wizerunek 

marki. To kolejna inspiracja – tym razem dla marketingowców 
i promotorów. Temu pomysłowi także należy się uznanie.

„Exceptional Excursion with Flexipan” została wydana 
w dwóch wersjach językowych – po angielsku i francusku. 
Istotnym jej minusem, przynajmniej na polskim rynku, 
jest cena, która znacznie odbiega od tych, jakie możemy 
spotkać w naszych księgarniach. W porównaniu jednak  
z innym podobnymi publikacjami zachodnimi, utrzymuje 
się poniżej średniej.

Osoby zainteresowane tą pozycją mogą skontaktować się z dystrybutorem książki 

– firmą Pastry Creation z Chorzowa pod adresem e-mailowym: biuro@pastrycreation.pl 

lub dzwoniąc pod numer telefonu: 32 241 17 49.

Niezwykłe 
słodkie podróże
90 ZNAKOMITYCH CUKIERNIKÓW Z CAŁEGO ŚWIATA SKORZYSTAŁO  
Z NIETYPOWEGO ZAPROSZENIA FIRMY DEMARLE. W ODKRYWANIU NOWYCH 
DESERÓW I SMAKÓW MIAŁA OGRANICZAĆ ICH TYLKO WYOBRAŹNIA. POWSTAŁA 
KSIĄŻKA Z NIEBANALNYMI RECEPTURAMI, ILUSTRUJĄCA BOGACTWO  
I RÓŻNORODNOŚĆ ŚWIATOWEGO CUKIERNICTWA
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NA TROPACH 
PRZESZŁOŚCI
z Jaroslawem Gajda
radomskim piekarzem oraz pomysłodawcą i redaktorem książki „Historia o chlebie 
i piekarzach radomskich” rozmawiał Grzegorz Olma

TAKŻE PIEKARZE I CUKIERNICY MAJĄ PASJE, ZAINTERESOWANIA 
I HOBBY, KTÓRE ODBIEGAJĄ OD CODZIENNOŚCI ZAKŁADU 
PIEKARSKIEGO CZY CUKIERNICZEGO. W TYM MIEJSCU CHCEMY 
PREZENTOWAĆ NASZYCH CZYTELNIKÓW OD INNEJ MNIEJ ZNANEJ 
STRONY. ZAPRASZAMY DO DZIELENIA SIĘ Z NAMI I KOLEGAMI 
PO FACHU SWYMI ZAINTERESOWANIAMI, OSIĄGNIĘCIAMI 
I RADOŚCIAMI. Z PRZYJEMNOŚCIĄ ZAPREZENTUJEMY JE 
NA ŁAMACH „W PIEKARNI, W CUKIERNI”. 
PISZCIE NA ADRES: REDAKCJA@WPIEKARNI.PL

Gratuluję niezwykłej książki i pracy redaktorskiej. Skąd 
pomysł?

Dziękuję za gratulacje. A skąd pomysł? Jak zawsze z prze-
świadczenia, że taka publikacja powinna się ukazać. Pierw-
szy nieśmiały jeszcze pomysł pojawił się przy okazji Święta 
Chleba w 2008 r. Uznaliśmy wówczas, że warto podsumo-
wać naszą działalność, prace nad dziesiątym Świętem Chleba 
i przygotować monografi ę radomskich piekarzy. Dziś mogę 
powiedzieć, że dobrze się stało, że wtedy praca ta się nie po-
jawiła. Dzięki temu powstała książka bardziej rozbudowana, 
bogatsza i mam nadzieję ciekawsza.

Jak koledzy podeszli do pomysłu?
Publikacja została wydana przez Cech Piekarzy w Rado-

miu. Ponad rok temu, podczas obrad zarządu cechu, przed-
stawiłem pomysł tego projektu. Jak zawsze w takich przy-
padkach, istotnym problemem są pieniądze. Zdawaliśmy 
sobie sprawę, że dla małego cechu jest to przedsięwzięcie 
kosztowne. Cieszę się, że koledzy podjęli się tego trudu 
i zdecydowali na realizację. Szczególne podziękowania 
chcę przekazać Tadeuszowi Foglowi, Arturowi Piłatowi 
i Waldemarowi Stojanowi. Dzięki nim mamy wyjątkową 
i unikalną na skalę krajową książkę. Szukałem i nie znala-
złem podobnej.

Okazja do powstania książki też była wyjątkowa...
Mobilizowała nas 250. rocznica potwierdzenia statutu Ce-

chu Piekarzy w Radomiu przez króla Polski Augusta III Sasa, 
którą obchodziliśmy w zeszłym roku. Wiedzieliśmy, że tu 
nie możemy odpuścić. Nieskromnie powiem, że taka książka 
nam – piekarzom – się należała. Akurat w Radomiu istnieje 
pewna wspólnota zawodowa. Pomimo codziennej konkuren-
cji na trudnym rynku, udało nam się porozumieć przy orga-
nizacji naszego Święta Chleba. Organizujemy je wspólnie od 

1999 r. To koledzy z innych miast czerpali z naszych pomy-
słów i doświadczeń. Chcieliśmy pokazać, że można się doga-
dać, porozumieć. Bo sens życia nie polega tylko na zarabianiu 
pieniędzy. Warto by znalazło się w nim coś więcej.

Z czym, poza oczywiście fi nansami, mieliście największe 
problemy przy realizacji książki?

Paradoksalnie najwięcej trudności mieliśmy z materiałami 
po 1945 r. Byłem tym ogromnie zaskoczony. Zdecydowana 
większość historycznych materiałów znajduje się w archi-
wach, w Muzeum Chleba Piotra Mankiewicza, są dobrze ska-
talogowane. Tymczasem na temat tego, co działo się po wojnie 
informacje są rozproszone, znajdują się w różnych miejscach. 
Włożyliśmy w powstanie książki mnóstwo pracy, ale też dzię-
ki temu satysfakcja z jej wydania jest ogromna.

Jakie ma Pan wrażenia z tej, całkiem odmiennej od swo-
jej piekarskiej codzienności, działalności? 

Cały proces przygotowania książki trwał 13 miesięcy i było 
to super doświadczenie. Każdemu życzę takiej odmiany. Będąc 
na co dzień przedsiębiorcami, piekarzami, pochłonięci własną 
fi rmą i pracą zapominamy, że życie obok nas jest kolorowe, 
wspaniałe, a kontakt z ludźmi może nas rozwijać i wzbogacać.

O powstaniu książki opowiada Pan z takim zapałem, że 
chyba nie spocznie Pan na laurach. Czy ma Pan pomysł 
na kolejną?

Tak mam! Wciągnąłem się i zamierzam go zrealizować. Na 
razie jednak nie zdradzę, co to będzie.

W kolejnym wydaniu „W Piekarni, W Cukierni” zamieścimy recenzję książki „Historia o chlebie  

i piekarzach radomskich”. Pozycja ta dostępna jest w księgarniach w Radomiu. Zamówić ją można 

także za pośrednictwem biura Cechu Piekarzy w Radomiu pod adresem: 

cechpiekarzy.radom@vp.pl i numerem telefonu kom. 604 166 088.

NIE 
SAMYM 
CHLEBEM 

żYJE 
CZŁOWIEK 

z Jaroslawem Gajda
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N aukę w szkole specjalnej podejmują 
uczniowie posiadający orzeczenie po-
radni psychologiczno-pedagogicznej 
stwierdzające niepełnosprawność. Na-

uka po szkole specjalnej  podstawowej jest kontynu-
owana w gimnazjum specjalnym. Dalej młodzież 
zazwyczaj uczęszcza do zasadniczych szkół zawodo-
wych specjalnych. Po ukończeniu edukacji zawodo-
wej uczniowie ci stają do egzaminów zawodowych i... 
Zazwyczaj w tym miejscu kończy się ich zawodowa 
kariera.

Sylwek ma dziś 22 lata, jest uczniem trzeciej kla-
sy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, posia-
da orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej 
stwierdzające jego niepełnosprawność. Uczeń prak-
tykuje w zakładzie rzemieślniczym i dzięki ścisłej 
współpracy szkolnego kierownika praktyk i właścicie-
la zakładu z powodzeniem realizuje praktyczny i teo-
retyczny program nauczania zawodu. Odnosi również 
znaczące sukcesy w konfrontacji z pełnosprawnymi 
kolegami po fachu.

Sylwek jest jednym z młodych piekarzy objętych 
opieką Małej Akademii Mistrzostwa Zawodowego 
(MAMZ) – nieformalnego stowarzyszenia rzemieśl-
niczego, którego misją jest promocja młodych talen-
tów zawodowych. Pod koniec ubiegłego roku uczeń 
zwyciężył w międzyszkolnym konkursie piekarskim, 
na którym zaprezentował swe wyjątkowe umiejętno-
ści praktyczne i wiedzę teoretyczną. Zarówno w czę-
ści praktycznej konkursu, jak i testach teoretycznych 
znacznie wyprzedził swych konkurentów. Warto nad-
mienić, że konkurs kierowany był do uczniów ZSZ, 
nie zaś szkół specjalnych. Dzięki zajęciu tak wysokiej 
lokaty Sylwester został zakwalifikowany do udziału w 
programie wsparcia Małej Akademii Mistrzostwa Za-
wodowego.

W ciągu sześciu miesięcy miał możliwość korzysta-
nia z cyklu specjalistycznych szkoleń organizowanych 
przez MAMZ i firmy Backaldrin, Eco Trade, Credin 
i 5M, przeszedł również szkolenie prowadzone przez 
Tomasza Kaszubę. W krótkim czasie o Sylwestrze sta-
ło się głośno, dzięki kolejnym sukcesom stał się osobą 
rozpoznawalną w środowisku. 

Sylwek jest przykładem dobrych praktyk w edu-
kacji zawodowej, lecz ogólna sytuacja nie jest już tak 
optymistyczna.

Talent Sylwestra został w porę dostrzeżony, jednak 

Niechciani uczniowie
Epizod IV: Sylwek

Zakłady rzemieślnicze podejmują się wysiłku kształcenia młodzieży 
o specjalnych potrzebach, jednakże osoby te zazwyczaj są zamknięte 
w hermetycznym środowisku szkół specjalnych i nie mają możliwości 

kontaktów zawodowych ze swymi pełnosprawnymi kolegami

większość uczniów niepełnosprawnych nie ma takiej 
szansy rozwoju. Mimo że zakłady rzemieślnicze po-
dejmują się wysiłku kształcenia młodzieży o specjal-
nych potrzebach, osoby te są zazwyczaj zamknięte 
w hermetycznym środowisku szkół specjalnych i nie 
mają możliwości kontaktów zawodowych ze swymi 
pełnosprawnymi kolegami. Kompleks „dziecka spe-
cjalnej troski” utrwalany przez lata edukacji w szkole 
specjalnej skutecznie udaremnia próby konfrontacji 
umiejętności z pełnosprawnymi rówieśnikami.

Pomimo mody na integrację środowiska szkół spe-
cjalnych rzadko są zainteresowane udziałem w impre-
zach organizowanych dla szkół masowych. Powszech-
ne staje się zjawisko wstydu i poczucia naznaczenia, 
powodujące zniechęcenie uczniów do wszelkiej ak-
tywności wykraczającej poza mury szkół specjalnych. 
Również polityka „opiekuńczego państwa” i relatyw-
na łatwość pozyskania świadczeń socjalnych na rzecz 
osób niepełnosprawnych często jest powodem utrwale-
nia u nich zachowań wyłącznie roszczeniowych.

Z analizy statystycznej losów absolwentów zasad-
niczych szkół zawodowych specjalnych wynika, że 
tylko niewielka grupa uczniów po ukończeniu szko-
ły i zdaniu egzaminów zawodowych znajduje pracę 
w wyuczonym zawodzie. Świadectwo ukończenia 
szkoły specjalnej skutecznie odstrasza potencjalnych 
pracodawców. Likwidacja zakładów pracy chronionej  
i brak wsparcia dla przedsiębiorców zatrudniających 
osoby niepełnosprawne sprawia, że wykwalifikowani 
lecz równocześnie niepełnosprawni pracownicy mają 
mniejsze szanse na starcie swej kariery zawodowej.

Szkoda, że w imię poprawności politycznej, walki 
z wykluczeniem społecznym, integracji, wyrównania 
szans i innych modnych frazesów absolwenci zasadni-
czych szkół zawodowych specjalnych otrzymują czę-
sto wyłącznie złudne nadzieje równych szans w społe-
czeństwie i pracy w wyuczonym zawodzie.

A może wcale nie warto kształcić tych niechcianych 
uczniów, udając że nie zauważamy istnienia tych osób 
w naszym społeczeństwie? Łatwiej jest przecież od-
wrócić głowę, gdy mijamy ich na ulicy.

Jakie będą losy bohatera tego felietonu? Sylwek 
właśnie staje do egzaminów czeladniczych. Czy znaj-
dzie swe miejsce na rynku pracy w zawodzie, który 
pokochał? Życie samo dopisze zakończenie tej historii.

SZYMON KONKOL

OPINIE



www.wcukierni.pl  WPC czerwiec 2011

83

M am tu na myśli szybko roznoszącą się 
plotkę (często z mocnym z mocnym 
wydźwiękiem negatywnym, bo prze-
cież taką najłatwiej nakarmić złaknio-

ne uszy odbiorców), także negatywną, ale prawdziwą 
informację obiegającą rzesze konsumentów, tym sa-
mym zrażając ich do piekarni czy cukierni oraz totalną 
antyreklamę wypuszczoną przez konkurencję.

„Rzucać mięsem” – ten zwrot w mowie potocz-
nej oznacza bluzganie, obrażanie, przeklinanie itd. Ta 
czynność językowa wykorzystywana jest szczególnie 
na forach internetowych i wszędzie tam, gdzie inter-
nauta może wyzwolić swoje emocje zupełnie anoni-
mowo – w opiniach pod tekstami publikowanymi na 
portalach informacyjnych, w opiniach na portalach 
społecznościowych, na blogach. Rzucanie mięsem jest 
szybkie, najczęściej pozbawione polotu, zdarza się, że 
zabarwione nutką humoru czy groteski, ale o wiele 
częściej jest po prostu zajadłe. A z tej zajadłości wyni-
kają rzeczy prawdziwe i mniej prawdziwe, a na pewno 
ciekawe. Ciekawe nie tylko dla piekarza czy klienta 
piekarni, ale też dla językoznawcy, któremu włosy jeżą 
się na głowie po przeczytaniu choćby kilku zdań na 
piekarskich, społecznościowych stronach.

Na jednym z piekarniczych blogów założonych 
przez pewnego byłego pracownika piekarni, której 
właściciele najwidoczniej mocno mu się narazili, mo-
żemy zapoznać się z całą gamą wulgarnego polskiego 
słownictwa. Jest wycelowane wprost w ludzi wymie-
nianych z imienia i nazwiska – to właściciele i kadra 
zarządzająca ową piekarnią. Podobnie zresztą z nazwy 
wymieniona jest piekarnia, której nazwa w komenta-
rzach do wypowiedzi bloggera odmieniona jest przez 
wszystkie przypadki, w dodatku w konfiguracjach  
z każdym chyba polskim wulgaryzmem.

Internetowe wypowiedzi rzadko są moderowane, 
dlatego na drugim biegunie internetowych faux pas 

Bułka 
słowem się toczy
Media społecznościowe, o których magazyn „W Piekarni, W Cukierni” 

pisze już od dłuższego czasu, to jedno z najprężniej rozwijających 
się narzędzi promocji. Pozwala na szybkie i niedrogie dotarcie do 

sprecyzowanej grupy odbiorców. Jednak ten typ promocji  
ma także swoje minusy. 

jawi nam się zupełnie nowy obraz języka polskiego. 
Pomijam słowa, takie jak: weszłem, poszłem, parcu-
ję, pekiarnia (czyt. piekarnia), pomijam też pisanie 
wielkimi literami (w tzw. netykiecie uznawane jest 
za krzyk), czy nagminne wykorzystywanie tysięcy 
wykrzykników, by podkreślić ważność swojej miał-
kiej wypowiedzi. Perełkami są elaboraty przepełnione 
PRL-owską nowomową i tak zwanymi pleonazmami 
(masłem maślanym) w stylu: „wyszłem z pekiarni  
o 18 po południu”, albo wypowiedzi złożone z 300 
słów tzw. „jednymtchem”. Bo nagle okazuje się, że 
klawisz z przecinkiem wyskoczył autorowi z klawia-
tury i te 300 słów trzeba przeczytać jednym ciągiem.

Polska język, trudna język, język zbluzgany, po-
zbawiony szacunku. Myślę sobie, że Makumba potrafi 
lepiej i celniej się nim posługiwać, niż niejeden bran-
żowy forumowicz czy blogger. Polska język ledwo zi-
pie, a heca polega na tym, że owszem, w internetowej 
branżowej rzeczywistości używa się wielu słów, ale 
one nic nie znaczą, nic nie wnoszą, nie mobilizują do 
konstruktywnych dyskusji. Te słowa są bez jakości, bez 
polotu, są wulgarne, odpychające, krzykliwe i kłamli-
we. Internauci branżowi przekrzykują się, jak niegdyś 
Sarmaci na sejmikach. W końcu wreszcie – słowa są 
puszczone w sieć często bez zastanowienia się nad ich 
konsekwencjami. Z wypowiedzi internautów bran-
żowców wyziera zajadłość i kompletna ignorancja dla 
rodzimego języka i kompletny brak szacunku dla dru-
giej osoby. Czy jest to obraz prawdziwy?

A przecież podobno pieczemy polski chleb i szanu-
jemy tradycję i siebie nawzajem, co podkreślamy co 
rusz na piekarskich zgromadzeniach, na których nawo-
łuje się do wspólnego, społecznego działania. Szkoda, 
że o językowej tradycji zapomnieliśmy. Podobnie jak 
o polskiej, niestety tylko przysłowiowej – gościnności.

BALTAZAR GĄBKA

OPINIE
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POLAGRA-TECH  

Poznań, Polska
12-15 września 2011
www.polagra-tech.pl

POLAGRA-FOOD 

Poznań, Polska
12-15 września 2011
www.polagra-food.pl

POLSKA

ŚWIAT

CO? GDZIE? KIEDY?

   targi
imprezy         wydarzenia

Imprezy na początek roku
W tym roku odbyło się sporo ważnych imprez. Pierwszy kwartał należał do branży lodziarskiej. W styczniu odbyła się 
już 32. edycja targów Sigep, a w lutym Expo Sweet – największe i doskonale rokujące polskie targi również dla branży 
lodziarskiej, cukierniczej i sektora HoReCa. W kwietniu odwiedziliśmy Kielce, a w nich targi – BAKEPOL. Przed nami kilka 
ważnych imprez międzynarodowych i krajowe Polagra-Tech oraz Polagra-Food. Na bieżąco będziemy informować 
o kolejnych ważnych wydarzeniach.  Nie zapomnijcie sięgnąć po następne wydanie „W Piekarni, W Cukierni”.
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