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Od reda kcj i

Czas
 spełnionych
życzeń

C

hoć plasuje się na samym końcu roku,
przoduje jeśli chodzi o rangę wśród innych miesięcy. Dla piekarni, cukierni i w ogóle całego świata
gastronomii to ważny czas. Bo choć zazwyczaj
mroźny, grudzień to bardzo gorący okres. Czas
żniw, kiedy sprzedaż podwaja się albo i potraja. Spełnione życzenie przedsiębiorcy? Cóż, na
takie podsumowanie przyjdzie pora. O ile! Zaraz po świętach przychodzi czas sylwestrowych
i karnawałowych zabaw. Jednak tego najbardziej
życzymy sobie Wszyscy – by pracy nie zabrakło.
Gdy bolą plecy, pot miesza się ze łzami, telefony
się urywają, a my z nerwów rwiemy włosy, łatwo
zapomnieć, że przecież lubimy swoją pracę. Że
tworzymy coś wyjątkowego. Coś, co daje ludziom
radość i zachwyt. Właśnie ten, a nieraz też ból są
tym czymś, co doprawia nasz biznes jak szczypta
pieprzu w pierniku. Sprawia, że sukces smakuje jeszcze bardziej słodko.
Niech pośród makowców, pierników i strudli na świątecznym stole najsłodsze okażą się szczere słowa płynące z ust do ust. Od nas usłyszcie jedno najważniejsze – dziękujemy, że kolejny rok jesteście
z nami! Niech lektura tego ostatniego w tym roku wydania umili Wam czas przy choince. Czy znajdziecie
pod nią wymarzony prezent? Tak, jeśli mocno w to wierzycie! Rozmówcy grudniowego wydania, mimo
że porwali się na bardzo ambitne marzenia, dostali gwiazdkę z nieba. A właściwie to gwiazdkę Michelin
(Rene Frank), tytuł najlepszego chocolatiera na świecie (Lluc Crusellas) i… zajączka, a właściwie króliczą
kawiarnię (Natalia Orlińska). Wytrwałość, grono wspierających ludzi – wiele czynników wpływa na to, by
życzenia spełniały się. Jednak osiągając szczyt, nei zapominajmy też o regeneracji. Błogim nicnierobieniu. Po to właśnie są święta!
Życzymy Wam wytchnienia i wesołych świąt!
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Rozmowa Mistrza Branży

I ko na nowej generacj i

Jest najmłodszym laureatem i pierwszym z Hiszpanii w historii
prestiżowego konkursu World Chocolate Masters. W swojej
cukierni kieruje się tymi samymi zasadami, które stały się przepustk ą
do tytułu World Chocolate Master. 26-letni

Lluc Crusellas

star a się tworzyć słodkości, szanując surowce i planetę. Zależy mu
nie tylko na k armieniu swoich gości najlepszej jakości ciastk ami, ale
też eduk acji. World Chocolate Master 2022 chce utorować drogę
nowemu spojrzeniu na cukiernictwo.

Ikona

nowej
generacji
 Rozmawiała:

Natalia Aurora Ignacek

Zdjęcia:

 World Chocolate Master
 Edward Trzeciakiewicz, Good
Looking Food Photography
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Natalia Aurora Ignacek: W wielu wypowiedziach po wygranej wspominałeś hasło „planety się wyrównały”,
mając na myśli wiele szczęśliwych
zbiegów okoliczności, które niejako
przyniosły Ci zwycięstwo. Ale zdaje
się, że Twój udział w konkursie nie

jest przypadkowy. Od ilu lat jesteś
w świecie cukiernictwa i czekolady?
Lluc Crusellas: Od najmłodszych lat interesował mnie świat słodkości, mając
17 lat, zdecydowałem się wybrać cukiernictwo jako drogę zawodową. Wierzyłem,
że tu mogę się rozwijać. Praca w restauracji

I ko na nowej generacj i
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Po swoim zwycięstwie
K atalończyk
wielokrotnie wspominał, że
zawdzięcza je pr acy zespołowej,
wytrwałości, ale też wielu
sprzyjającym okolicznościom.
Mógł w 100% poświęcić się
konkursowi ze względu na
to, że nie ma zobowiązań
osobistych, prowadzi własną
or az mieszk a niedaleko
hiszpańskiej Ak ademii
Czekolady

MistrzBranzy.pl
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Dla Lluca Crusellasa ważne są
składniki lok alne, sezonowe
i pozyskiwane w sposób etyczny.
Na konkurs pprzywiózł, m.in.
olej z Vilafr anca del Penedès, sól
z Pirenejów i migdały z Reus, czyli
produkty typowe dla k atalońskiej
tr adycji cukierniczej. Tu jego
kreacja w k ategorii w k ategori
#TASTE - lok alne migdały,
k armelizowane jabłko, Chantilly
i Cacao Barry Alunga

Pr aca finałowa w k ategorii
#SHARE. Lluc przygotował
deser z efektem spęk anej
suchej ziemi, by podnieść
świadomość na temat zmian
klimatycznych – bo bez
odpowiednich warunków do
upr awy nie może być czekolady.
W składzie znalazły się gorzki
migdał, wiśnia i limonk a or az
Cacao Barry Fleur de Cao

znanego hiszpańskiego szefa kuchni Nandu
Jubany utwierdziła mnie w tym przekonaniu. Potem doszkalałem się w prestiżowych
barcelońskich szkołach, takich jak Espai Sucre i Hofmann, by dołączyć w końcu do La
Pastisseria Josepa Marii Rodrígueza, zwycięzcy La Coupe du Monde de la Pâtisserie.
Od 5 lat jestem szefem cukierni w El Carme
Pastisseria, mieszczącej się w niewielkim
mieście Vic. Oferujemy szeroki wybór nowoczesnych ciastek, monoporcji, czekolad,
nugatów, tortów…
Domyślam się, że czekolada jest ważnym składnikiem Twojej oferty…
Absolutnie tak! To składnik, który lubię najbardziej, a to ze względu na jego wszech-
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stronność. Można go używać na wiele sposobów, przetapiając, kształtując, mieszając
z innymi dodatkami. To też najbardziej elegancki składnik, więc dodając go do jakiegoś ciastka czy tortu, zawsze podnosimy
jego walory smakowe, estetyczne, generalnie wartość. Produkt z udziałem czekolady, który lubię robić najbardziej, to pralinki, właśnie ze względu na finalny efekt
tej pracy – mam poczucie, że sprzedaję
elegancję i luksus.
Oprócz czekolady lubisz rywalizację?
Co skłoniło Cię do wzięcia udziału
w World Chocolate Masters?
Miałem ochotę zaistnieć w świecie czekolady, wejść do grona światowych mistrzów,

a przez to rozwijać się jako profesjonalista
i osobowość branżowa. Miałem w sobie
gotowość, by poddać swoje ciało brutalnej
presji i zobaczyć, jak zareaguje. Wreszcie,
zrobić w życiu coś niesamowitego. Bo sam
udział w finale jest gigantycznym wyzwaniem i projektem, który sam w sobie czyni
życie niezwykłym.
Ta niesamowita przygoda to też, jak
mówisz, trudne zadanie. Co było dla
Ciebie w tym wszystkim największym
wyzwaniem?
Szczerze powiedziawszy, najtrudniejsza jest
koordynacja wszystkich elementów, które
składają się na udział w takim konkursie.
Trzeba zgrać logistycznie naprawdę sporo

I ko na nowej generacj i
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Efekt spalonej ziemi pojawił się też
w pr alinie Chocolate Master a.
Swoją czekoladkę wypełnił kremem 
cytrynowym z oliwą

Coś dla hedonistów – brioszk a
bez cukru, wanilia, pr alina
i Cacao Barry Alunga. Coś
dla odkrywców – brioszk a
bez cukru, banan i czekoalda
k armelowa Zephyr. I coś dla
uzależnionych od sportu
– brioszk a bez cukru, Cacao
Barry or Noir Ibrug i napój
brioche. Takie propozycje
przygotował Lluc w k ategorii
#TR ANSFORM

rzeczy. I mieć do swojej dyspozycji niesamowity zespół. Właśnie dzięki tym ludziom
wszystko ostatecznie zgrywa się w czasie
i jest na swoim miejscu

postawa wewnętrzna, która wskazywała
mi jeden wyznaczony cel. I ogromny wysiłek, bo przygotowania wymagały naprawdę
wielu, wielu miesięcy pracy.

Spodziewałeś się, że wygrasz konkurs? Jesteś pierwszym cukiernikiem
z Hiszpanii, który triumfował w WCM.
Jak się z tym czujesz?
Prawda jest taka, że jechaliśmy po to, by
wygrać, ale nie byłem wcale taki pewien,
że mogę tego faktycznie dokonać. Rywalizowałem nie z kilkoma, a z 18 kandydatami z całego świata i wszyscy chcieliśmy
wygrać! Jednak ciężka praca opłaciła się
– zdobyłem pierwsze miejsce. Wierzę, że
tym, co pozwoliło mi to osiągnąć, były upór,

Patrząc tylko na Twoją finałową witrynę ze słoniem, ten wysiłek i talent
widać gołym okiem! Ten prosty pomysł zachwycił jury i odwiedzających!
Wybrałem figurę słonia, ponieważ chciałem odzwierciedlić nim prostotę wielkich
rzeczy. Według mnie majestatyczna poza
słonia pokazuje to najlepiej. Potrzebowałem roku prób, aby słoń wyszedł dobrze.
Żeby uświadomić wszystkim, jak gigantyczną pracę musieliśmy wykonać z teamem,
dodam, że mierzył on 3 m i ważył 200 kg.

Ten, którego zaprezentowałem w Paryżu,
był ósmym słoniem z kolei!
Jak generalnie wyglądały Twoje przygotowania?
W sumie na przygotowaniach do finału
spędziłem 18 miesięcy, pomagali mi Enric
Monzonis i Saray Ruiz, którzy byli trenerami
w kwestii sztuki cukierniczej. Miałem również do dyspozycji trenera personalnego,
który zadbał o moje ciało, oraz dietetyka
i psychologa – to on pomógł mi kontrolować sytuację. Nie ukrywajmy – taki konkurs to silna presja psychiczna i stres, które
wpływają na to, jak pracujesz. A kluczem
do wygranej jest praca zespołowa, mimo że
w konkursie bierze się udział indywidualnie.

MistrzBranzy.pl
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Jury World Chocolate Masters podkreśliło
star anną technikę, ale też emocjonalność
i ducha innowacyjności pr ac Crusellasa,
którego na świecie obwołano ikoną „nowej
gener acji czekoladników”

Co oznacza dla Ciebie hasło – czekolada jutra?
Dla mnie to przede wszystkim bardziej „świadoma” czekolada. Mam na myśli nie tylko ten
finalny produkt, ale wszystko, co jest z nim
związane, czyli zbieranie owoców, przetwarzanie ziarna, sprzedaż, opracowanie receptur.
Wszystkie te procesy muszą być zrównoważone, realizowane z szacunkiem do przyrody,
do ludzi. A my, jako rzemieślnicy pracujący
z tym produktem, musimy ciągle zwiększać
swoją świadomość tego szlachetnego produktu i uświadamiać naszych klientów.
Edukacja to nasze wielkie zadanie jako pastry chefów. Ludzie w końcu muszą nauczyć
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się odróżniać dobre ciastko od tego kiepskiego. Czekolada jutra jest więc bliska naturze. W finale starałem się to pokazać, dobierając tekstury, kształty i kolory kojarzące
się z tym, co naturalne: nasiona, liście, sucha ziemia. Inspiruje mnie przyroda i myślę,
że to kierunek na przyszłość, a nie jaskrawe,
fluorescencyjne barwy, które przez kilka lat
święciły triumfy w cukiernictwie.

cę, to, co robię na co dzień. Bycie pastry
chefem to przekazywanie ludziom szczęścia
w postaci ciastek i słodyczy.

Czy coś zmieniło się po Twojej wygranej?
Przede wszystkim sprzedaż w mojej cukierni wystrzeliła! W sumie z dnia na dzień
pojawiło się też wiele nowych propozycji
współpracy, pokazów… To bardzo cieszy,
jednak myślę, że ważne jest, aby zanim
podejmie się te wszystkie tematy, najpierw
się skupić, by dobrze zarządzać sytuacją.
By wykorzystać odpowiednio te szanse,
niekoniecznie oznacza to zgadzanie się na
każdą propozycję, która pada.

Co może być kolejnym etapem, skoro sięgnąłeś już tak wysoko, zdobywając 1. miejsce w World Chocolate
Masters?
Cóż, mam jeszcze kolejną pasję – kolarstwo. Uwielbiam rower i śmiało mogę powiedzieć, że moje sukcesy w cukiernictwie
są oparte na tym, co wypracowałem poprzez sport. To dobra kondycja, ale przede
wszystkim wytrwałość, dyscyplina, duch
walki. Skoro już sięgnąłem po złoto w cukiernictwie, pora na konkurs kolarski,
w którym wezmę udział – KH-7 na SKODA
Titan Desert Maroko 2023.

Czy po tych wszystkich przygotowaniach, stresie, finale nadal lubisz czekoladę? Możesz na nią patrzeć?
Oczywiście! Ciągle potrzebuję obecności
czekolady w moim życiu! Kocham moją pra-

A Tobie jakie słodycze dają najwięcej
szczęścia?
Moim ulubionym deserem jest tiramisu.
W nim również mamy nieco czekolady,
a właściwie kakao!

Wow! Życzę Ci powodzenia w zdobywaniu kolejnych szczytów! Dziękuję
bardzo za poświęcony czas!
n
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René Fra n k – redefi nicja deseru

fot. Claudia Gödke

René Frank
deseru

Kreowanie deserów jest jego pr awdziwą pasją. W 2016 roku

René Fr ank otworzył w Berlinie jedyną na świecie

deserową restaur ację – CODA, w której menu skomponowane
jest z pięciu lub siedmiu dań deserowych or az towarzyszących
im drinków. W 2022 roku zdobył tytuł World’s Best Pastry Chef
w r ankingu The World’s 50 Best Restaur ants.

 Rozmawiała:

Ewa Siuda-Szymanowska
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Ewa Siuda-Szymanowska: Czterokrotnie uhonorowano Cię tytułem cukiernika roku, masz dwie gwiazdki Michelina, a w tym roku zdobyłeś tytuł
najlepszego cukiernika świata (World’s Best Pastry Chef). Jesteś niepokonany! Jak wyglądała Twoja droga
do miejsca, w którym teraz jesteś?
René Frank: Zacznijmy od tego, że nie
jestem wykwalifikowanym cukiernikiem.
Najpierw byłem kucharzem, szefem kuchni. Przeszedłem wszystkie etapy, wszystkie stanowiska w restauracji. Pracowałem
też w czekoladziarni. Nie specjalizuję się

w cukiernictwie jako takim, ale w deserach
restauracyjnych.
Zawsze marzyłem o tym, żeby otworzyć
własną restaurację, więc musiałem zdobyć
wiedzę we wszystkich dziedzinach w tym
zakresie: jak przygotowywać mięso, ryby,
sosy czy desery. 4 lata spędziłem, pracując w restauracjach w Japonii, Hiszpanii,
Szwajcarii czy Francji. Kiedy wróciłem do
Niemiec, zacząłem pracować jako sous-chef w restauracji La Vie, która miała
wówczas dwie gwiazdki Michelina i przygotowywała się do zdobycia trzeciej. To tam
zacząłem specjalizować się w deserach,

René Fra n k – redefi nicja deseru

kreować własny styl i już wiedziałem, że nie
ma powrotu do gotowania. Następnie połączyłem swoją pasję z marzeniem o tym,
by otworzyć restaurację – i otworzyłem
restaurację deserową. Tak w 2016 roku
powstała CODA.
CODA to Twój oryginalny koncept restauracji z deserami, z całym deserowym menu. Można powiedzieć, że
redefiniujesz desery i przywracasz im
właściwe miejsce?
Tak. Uważam, że deser powinien być tworzony na tym samym poziomie co danie
główne, jest godny tego, by go w ten sam
sposób docenić. Jednak żeby był godny,
musimy używać naprawdę dobrych składników i robić wszystko od podstaw. Tak
jest zazwyczaj w restauracji – sporo czasu poświęca się na przygotowanie sosów,
warzyw czy mięsa. Niestety desery traktowane są po macoszemu, przygotowywane
z dobrze znanych, gotowych składników.
Uznałem, że przygotowując deser, muszę
robić własną czekoladę, powinienem uży-

wać świeżych owoców i ograniczyć rafinowany cukier. Jedynie taki sposób przygotowywania, używanie najwyższej jakości
składników może wnieść wartość do deseru. Tylko one robią różnicę.
Przez 6 lat CODA ewoluowała od deserowego baru do konceptu z siedmiodaniowym
menu. Nawet nie marzyliśmy o gwiazdce
Michelin, a co dopiero o dwóch. Robiliśmy
coś, zbieraliśmy opinie, ulepszaliśmy, szliśmy dalej. Prowadziły nas pasja i miłość
do tego, co robimy. Dążyliśmy do tego, by
zdobyć pierwszą gwiazdkę Michelina, co
udowodniłoby, że koncept ma sens i działa.
Początki były trudne, ale pierwsza i druga gwiazdka pokazały nam, że jesteśmy
na dobrej drodze. Mogliśmy powiększyć
zespół, zadbać o naprawdę dobre składniki, rozplanować pracę tak, by było nam
wygodniej.
Do czego dążysz, kiedy tworzysz
deser?
Ważne jest, żeby widzieć deser w kontekście: czy to jest część menu jak w CODZIE,
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Rene Frank: niemiecki pastry chef
i właściciel restauracji z deserami CODA
w Berlinie, zdobywca tytułu najlepszego
cukiernika świata (The World’s Best Pastry
Chef 2022) przyznawanego w konkursie The
World’s 50 Best Restaurants.
Kariera kulinarna Franka trwa już ponad
15 lat. Zaczynał jako junior pastry chef w
Zirbelstube w Stuttgarcie, pracował w
czekoladziarni Oriol Balaguer w Barcelonie,
a także w wielu nagrodzonych gwiazdkami
Michelin restauracjach, m.in. w Szwajcarii,
Francji, Japonii. Przez 6 lat był szefem cukierni
w La Vie w niemieckim Osnabrück, w 2016
w Berlinie otworzył pierwszą restaurację
deserową o nazwie CODA, która do tej pory
zdobyła 2 gwiazdki Michelin. W 2013 został
uznany przez Gault&Millau za najlepszego
niemieckiego cukiernika roku, w 2016 otrzymał
tytuł cukiernika roku od niemieckiego
przewodnika restauracyjnego Busche Verlag.
Pracuje według zasady "bean to plate",
wytwarzając od podstaw własną czekoladę
z ziarna kakaowego, desery, praliny.
Kreatywnie łączy drinki z deserami.
W restauracji CODA serwowane jest menu
degustacyjne złożone z 6-7 dań. Tylko
część z nich jest słodka, całość polega na
zrównoważeniu smaków, a menu towarzyszą
drinki i koktajle. Alkohole pochodzą z małych
destylarni, są również produkowane bez
barwników i sztucznych dodatków.
Nagrody The World’s 50 Best Restaurants
są przyznawane od 2002 roku. Zwycięzcami
w kategorii The World’s Best Pastry Chef
w poprzednich latach byli m.in.: Will Goldfarb,
Cédric Grolet, Pierre Hermé czy Albert Adrià.
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czy, jak to zazwyczaj bywa, pojawia się jako
kolejne danie po dwu- czy trzydaniowym
menu lunchowym? W naszym przypadku
słodkość deseru musi być zbalansowana,
bo nie da się zjeść siedmiu słodkich dań.
Włączamy smaki kwaśne i słone, żeby
menu było ekscytujące. Wprowadzamy
nieoczywiste składniki, na przykład sery.
Bardzo ważny jest także smak umami. Równie istotnym składnikiem menu są drinki,
które dopasowujemy do dania. To wzbogaca całe doświadczenie degustacyjne,
sprawia, że coś się dzieje.
Jakie składniki lubisz najbardziej?
Zdecydowanie najbardziej kocham czekoladę i cały proces jej przygotowywania.
Rzemieślniczy producenci czekolady pracują od ziarenka do tabliczki (bean to bar),
u nas jest to bean to plate (od ziarenka do
talerza, bo na końcu jest przygotowanie
deseru). Bardzo lubię też warzywa korzeniowe i ich łączenie z czekoladą. Warzywa korzeniowe mają naturalną słodkość,
bogaty smak, a przy odpowiedniej redukcji zyskują ciekawe owocowe smaki, np.
fioletowe marchewki smakują jak jagody,
a pomarańczowe zyskują interesujący aromat owoców tropikalnych.
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świadomy, co jest w nim specjalnego,
jego słoności, smaku umami. A jeśli chodzi o skład tego deseru – pomyślałem:
jeśli używamy kurzych jaj do tworzenia
lodów, dlaczego nie skorzystać z rybich
(śmiech)?

Który z deserów w menu Twojej restauracji jest najbardziej zaskakujący
dla gości?
Mamy w menu niemal sztandarowy deser, jakim są lody z kawiorem (caviar popsicles). To lody na patyku z dodatkiem
karczocha, orzechów pekan i wanilii bourbon, a także lekko słonego kawioru
Sturia Jasmin (Sturia to francuska firma
produkująca kawior w sposób zrównoważony). Ten deser cię nie zaskoczy, jeśli
nie wiesz, jak smakuje kawior, nie jesteś

Co Cię inspiruje do tworzenia kreacji
deserowych?
Najfajniejszą rzeczą w mojej pracy jest to,
że jako pastry chef w CODZIE mogę sam
tworzyć całe menu (w tradycyjnej restauracji pastry chef jest odpowiedzialny tylko
za deser, ktoś inny np. dobiera wina). Są
oczywiście pewne ograniczenia, nawet jeśli
używamy warzyw, deser ma nadal smakować jak deser, a nie na przykład sałatka.
Nie stosujemy też białego cukru – to dodatkowe utrudnienie. Dla mnie ważne i inspirujące jest to, by zachować kreatywność
w tworzeniu deserów mimo tych ograniczeń. Trzeba nieustannie poszukiwać nowych sposobów na to, by skomponować
całe deserowe menu. Inspiruje mnie także
używanie nieoczywistych składników, na
przykład wspomniany kawior.
Jakie są Twoje sezonowe propozycje
na jesień?

René Fra n k – redefi nicja deseru
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Kuchnia progresywna
zakorzeniona
w cukiernictwie - tak określa
michelinowsk ą restaur ację
Coda Rene Fr ank

Mamy grillowane jabłka podawane z lodami z fermentowanego owsa, który nadaje im naturalną słodycz. Jest danie ze
śliwką i chrupiącymi wodorostami dulse,
które nadają całości smak umami, a także
deser z burakiem i tofu. Robimy przetwory
z gruszek, wiśni i śliwek, by móc ich używać także zimą.
Co jest dla Ciebie ważne w nowoczesnym cukiernictwie, tworzeniu
deserów?

Niepowtarzalność i wyjątkowość. Po to
również tworzę własną czekoladę, by była
niepowtarzalna. Takie też powinny być receptury, podobnie jak w przypadku szefów
kuchni. Mam wrażenie, że w tradycyjnym
cukiernictwie jest trochę inaczej; większość
ma podobne receptury na lody, mus czekoladowy czy ciasto. Myślę, że indywidualność i naturalność to bardzo ważne cechy.
Kiedy tworzę roślinne desery, istotne dla mnie
jest także to, by nie używać sztucznych składników, polepszaczy, ale robić je jak najbardziej

naturalnie. Nie chodzi o to, żeby używać zamienników produktów odzwierzęcych, ale by
kreować nowe sposoby na wykonanie takich
deserów. To wymaga kompletnie nowego podejścia. Nie jest sztuką jeść wegańsko, ale
z wszystkimi niepotrzebnymi dodatkami i stabilizatorami (niestety wiele wegańskich deserów czy wypieków je zawiera). Kiedy idziesz
do naprawdę dobrej restauracji i płacisz za to
niemałe pieniądze, nie powinieneś jeść barwników i sztucznych polepszaczy. Tak samo
powinno być z cukiernictwem.
n
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Nie wyobrażam już sobie bez nich życia

Nie wyobrażam

już sobie
bez nich życia
Katarzyna Szarek: Kiedy przechodzę ulicą Długą w Krakowie, gdzie mieści się Pani kawiarnia, wzrok przyciąga piękny, optymistyczny różowy kolor wystroju i to, że
zawsze jest tam dużo osób. Rozumiem, że Bunny Cafe,
otwarta w wakacje, okazała się sukcesem?
Natalia Orlińska: Po 4 miesiącach możemy stwierdzić, że takie
miejsce jak Bunny Cafe było potrzebne i na ten moment nie możemy narzekać na brak gości. Każda wizyta cieszy nas ogromnie.
Nasze uszaki już od samego rana nie mogą się doczekać miziania
i karmienia przez odwiedzających.
Pomysł na kawiarnię połączoną z wybiegiem dla królików
jest oryginalny. Jak się on narodził?
Pewnego razu na Instagramie natknęłam się na profil Bunny Cafe
w Kanadzie i oszalałam. Pomysł, realizacja oraz innowacyjność tej
kawiarni były bardzo inspirujące. Uszaki mieszkające w kawiarni
w Kanadzie są przeznaczone do adopcji. Dzięki kawiarni właściciele

Natalia Orlińsk a
 Rozmawiała:

Katarzyna Szarek
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jest nauczycielk ą język a angielskiego, któr a
swoją miłość do królików postanowiła
realizować poprzez propagowanie wiedzy
o nich, wsparcie finansowe dla fundacji
zajmujących się królik ami, a wszystko to pod
postacią pierwszej w Polsce króliczej k awiarni.
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nego stada nie rozdziela się. Naszym celem, oprócz oczywiście zapewnienia najlepszych warunków
królikom, jest szerzenie wiedzy na
temat tych niezwykłych zwierząt.
Świadomość i wiedza właścicieli
często nie są wystarczające. Dzięki
rozmowom w naszej kawiarni oraz
prowadzeniu mediów społecznościowych pragniemy poprawić dobrostan królików. Chcemy uświadamiać ich właścicielom, także tym
potencjalnym , potrzeby tych zwierząt. Co więcej, co miesiąc finansowo wspieramy organizacje oraz
fundację, które się nimi opiekują.

mogą zapewnić królikom najlepszą opiekę bez proszenia o datki.
Taką samą ideę chciałam przenieść do Krakowa.
I tu chyba zaczęły się schody?
Niestety z bólem serca muszę stwierdzić, że nie udało się nawiązać współpracy z żadną fundacją, więc pomysł musiał zostać
zmieniony. Naszych uszaków nie można adoptować, raz złączo-
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Wiem, że kawiarnia bardzo dba
o komfort zwierząt. Posiada
regulamin z zaleceniami, jak
się zachowywać. W jaki sposób zapewniają Państwo bezpieczeństwo królikom?
Nasza zagroda jest oddzielona od części kawiarnianej. Uszaki
nie biegają między stolikami, a wejście do zagrody obwarowane
jest surowymi zasadami. Nieprzestrzeganie ich wiąże się z natychmiastowym wyproszeniem. Mamy limit wiekowy (6 lat) oraz
limit osób w zagrodzie. Nad bezpieczeństwem uszaków cały czas
czuwa opiekun, który z przyjemnością odpowiada na wszystkie
pytania gości. Króliki mają bezpieczne miejsca, gdzie nikt nie ma

Nie wyobrażam już sobie bez nich życia
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Króliki
przebywają
na wolności w k awiarni
cały czas, stanowiąc
towarzystwo dla jej
gości. Nie mają jednak być
"atr akcją". Przeciwnie, to
miejsce ma służyć przede
wszystkim im samym,
a także być oryginalnym
centrum eduk acyjnym
dotyczącym opieki nad
zwierzętami
prawa im przeszkadzać. Mają wydzieloną
zagrodę i domki. Zasady, których należy
przestrzegać, dotyczą zachowania w zagrodzie. Przykładowo: nie podnosimy uszaka,
nie wkładamy rąk do domków, bo to ich
bezpieczna przestrzeń, możemy głaskać
i karmić królika, jeśli do nas podejdzie,
a zwierzęta podchodzą chętnie, bo człowiek kojarzy im się tylko z dobrem i jedzeniem. Nie doznały krzywdy z jego rąk,
więc nie czują strachu.
Czy pomysł połączenia kawiarni z króliczkami był dla gości dużym zaskoczeniem?
Większości pomysł wydawał się kontrowersyjny. Na początku
spadła na mnie fala hejtu i krytyki, ale ja wiedziałam, że zrobię
wszystko, aby moje uszaki miały najlepsze warunki, jakie tylko

mogą mieć. Obecnie często dostajemy wiadomości czy opinie
od ludzi, którzy mają uszaki i początkowo byli sceptycznie nastawieni, ale po wizycie u nas są zachwyceni. Dostrzegają, ile
trudu i serca wkładamy w opiekę nad naszą króliczą szesnastką. Zauważają, że nasze uszaki czują się zrelaksowane i niczego
oraz nikogo się nie boją. Mają się dobrze w swojej 100-metrowej zagrodzie z innymi królikami, bo to zwierzęta stadne. Nasze
uszaki nie są zamykane w klatkach, co jest bardzo istotne dla ich
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zdrowia psychicznego i fizycznego. Ich komfort zawsze będzie
na pierwszym miejscu, to się nigdy nie zmieni.
Co wyjątkowego jest w króliczkach?
Króliki w mojej ocenie to wciąż mocno niedocenione zwierzęta.
Obcowanie z nimi sprawia ogromną przyjemność. Oglądanie ich
życia codziennego, ciekawskiej natury oraz głaskanie puszystego
futra uspokaja i wywołuje uśmiech. Każdy uszak jest inny, każdy
ma swój charakter. Niektóre uszaki to duże miziaki, wręcz domagają się pieszczot od człowieka, a inne trzymają dystans i wolą
mieć kontakt tylko z króliczymi kolegami.
Króliki uczą cierpliwości. Zdobycie ich zaufania często wymaga
czasu, gdyż to z natury płochliwe zwierzęta, potrzebują czasu,
aby się otworzyć. Nie wiedziałam, co tracę, dopóki nie zostałam
szczęśliwą posiadaczką 16 królików. Nie wyobrażam już sobie
mojego życia bez nich.
Czy króliki potrafią być niebezpieczne?
Tak, jeśli robimy coś wbrew ich woli, potrafią mocno ugryźć i podrapać. Zawsze oczywiście wybierają ucieczkę w niekomfortowej
dla siebie sytuacji, ale jeśli nie mają wyjścia, to mogą fizycznie
zaatakować. Dlatego w naszej zagrodzie panują zasady określone w regulaminie, aby nigdy nie doszło do takiego zdarzenia.
Uszak bez powodu nie atakuje, robi to tylko wtedy, kiedy dzieje
się coś, z czego nie jest zadowolony. Na szczęście jeszcze nigdy
nie doszło do takiej sytuacji.
Nie jest Pani rodowitą krakowianką, z racji wykształcenia
też nie ma Pani nic wspólnego ze zwierzętami, prawda?
Urodziłam się na Podhalu. Tam mieszkałam przez 26 lat. Z wykształcenia jestem nauczycielką języka angielskiego, w zawodzie
pracowałam 4 lata. Od dzieciństwa towarzyszyły mi zwierzęta i bolała mnie ich krzywda. Dokarmiałam bezdomne psy i koty, adoptowałam kota porzuconego w lesie. Nie wyobrażałam i nadal nie
wyobrażam sobie życia bez zwierząt. Zawsze starałam się uczyć
młodsze pokolenie szacunku do naszych mniejszych przyjaciół.
Mój dziadek miał małe gospodarstwo rolne, więc konie, krowy,
kury czy właśnie króliki były w moim otoczeniu.
Ciasta wypiekacie sami czy są zamawiane? Widziałam
w witrynie smaczne wypieki. Skusiłabym się na sernik.
Ciasta są zamawiane od pani, która piecze je sama i wkłada w to
ogrom serca. Składniki są naturalne, nie jest to masówka. Długo
szukaliśmy takiej osoby, przetestowaliśmy wiele miejsc. Z czystym
sumieniem mogę napisać, że ciasta są obłędne i mogłabym je
jeść codziennie. Mamy również opcje wegańskie.
Goście są chyba trochę podekscytowani, kiedy przychodzą
do Waszej kawiarni. Dzielą się z Wami swoimi odczuciami? A jeśli tak, to jakie one są?
Tak, są bardzo podekscytowani. Spotkanie z uszakami jest ogromnym przeżyciem. Widzimy ich uśmiechnięte buzie i doskonale
wiemy, co czują. Dzielą się z nami wrażeniami, dopytują o różne
informacje związane z królikami. Zawsze wychodzą uśmiechnięci
i zadowoleni. Często do nas wracają. Pytają, czy czegoś nie potrzebujemy, oraz dziękują, że tak bardzo dbamy o nasze uszaki
i że powstało takie miejsce.
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A jeśli klienci oferują pomoc, to jakiego rodzaju?
Jeśli chodzi o pomoc, to nasi goście często przynoszą smakołyki
dla naszych królików. Mimo iż my zawsze mówimy, że niczego
nie potrzebujemy i zachęcamy do obdarowywania fundacji, to
i tak często dostajemy pietruszkę, gałęzie jabłoni, koperek i inne
przysmaki, co jest oczywiście bardzo miłe.
Z jakimi trudnościami borykają się kawiarnie takie jak
Pani? Są przecież bardziej wymagające aniżeli klasyczna
kafejka. Zespół także musi być przygotowany na pracę
w trochę innych warunkach.
Dla mnie sprawą priorytetową było zapewnienie komfortu naszym królikom właśnie w kawiarni. Bardzo dużo serca i uwagi
poświęcamy, aby czuły się jak w domu. Zawsze musimy mieć na
uwadze ich dobro, więc tak naprawdę cała kawiarnia jest podporządkowana ich wymaganiom. Klimatyzacja, która w lecie działa
cały czas, sprzęty kawiarniane z wygłuszeniem. Do zachowania
czystości używamy tylko naturalnych i nieszkodliwych środków. W
naszym zespole pracują zootechnicy i studenci weterynarii. Każdy
opiekun ma lub miał styczność z królikami. Codziennie przygotowujemy sprawozdania, a każde dziwne zachowanie uszaka jest
zgłaszane i konsultowane z weterynarzem oraz obserwowane
przez kolejnego opiekuna. Mamy kontrolne wizyty i ciągły nadzór
weterynarza prowadzącego.
Do kawiarni nie można raczej przyjść z własnym królikiem?
Nie. Króliki to zwierzęta mocno terytorialne. Nowy uszak w naszej zagrodzie spowodowałby bójki, które mogłyby zakończyć się
niepotrzebną wizytą u weterynarza oraz fizycznymi obrażeniami.
Króliki mocno walczą ze sobą właśnie w takich sytuacjach. Co
więcej, mają bardzo delikatne zdrowie. O ile choroby królicze
nie przenoszą się na ludzi ani choroby ludzkie na króliki, o tyle
bardzo łatwo zarażają się od siebie. Nie chcemy narażać zdrowia
naszych gości i królików.
Bardzo podoba mi się wystrój kawiarni i ten optymistyczny różowy kolor. Zaprojektowała, wymyśliła Pani wnętrze
sama czy z pomocą architektów?
Jeśli chodzi o wystrój, to osobiście wybrałam kolor i miałam wizję,
jak chciałabym, aby to miejsce wyglądało i jaki klimat ma w nim
panować. Realizacją zajął się niezwykły artysta, który po wysłuchaniu mojego konceptu zrobił dokładnie to, co miałam w głowie.
Czy takie przedsięwzięcie było trudne do zrealizowania
na poziomie finansowym? Przypuszczam, że tak.
Tak, inwestycja nie była mała, ale nie moglibyśmy niczego zrobić inaczej. Nie było półśrodków, w końcu tworzyliśmy dom dla
16 wspaniałych królików.
Relaks jest niezbędny w życiu każdego, zwłaszcza przedsiębiorcy. W jaki sposób Pani odpoczywa? Jest coś, co
sprawia Pani szczególną przyjemność?
Szczerze? Przebywanie wśród moich uszaków sprawia, że czuję
się zrelaksowana i szczęśliwa. Nie wyobrażam sobie już życia
bez nich.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
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Torto
logia
 Katarzyna Szarek

Tort można nie tylko zjeść. Przekonuje nas
o tym Karolina Konopka, która uczyniła z tych
ciast, a także z innych znanych słodyczy źródło
swoich performerskich inspiracji i obiekt do
uwiecznienia na płótnie. Popatrzyła na torty
okiem nie konsumenta czy smakosza, ale trochę
prowokującego artysty.
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Stykając się z terminem tortologia, od razu nasuwa się myśl, że
ktoś podszedł do wypieku tortów
naukowo. Nie jest to na razie nauka. Jednak
tortami zajęła się artystka – performerka
Karolina Konopka, absolwentka malarstwa
na katowickiej ASP. Jak przyznaje, wolałaby, aby jej Tortologię traktować właśnie
jako rodzaj nauki wymyślony na potrzeby
projektu artystycznego. Poświęciła tortom
pracę dyplomową, uznaną za jedną z najlepszych w 2020 roku. Przyjrzała się im
na swój artystyczny, performerski sposób.
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Społeczna
rola tortu
Niewątpliwie tort odgrywa znaczącą rolę
w życiu społecznym. Jest zwieńczeniem
uroczystości. Może nawet wyrażać bunt
przeciwko niej. Tak było 2 lata temu podczas strajków kobiet, gdy Karolina stworzyła symboliczny tort (z jednego gotowego
podkładu posmarowanego bitą śmietaną)
z wymownym, pełnym emocji hasłem, jakie
wtedy skandowano na ulicach, ułożyła je
z literek. Pierwszymi z tortów, które wzbudziły jej zainteresowanie, były te przygotowywane z okazji wieczorów panieńskich
czy kawalerskich. Ludzkie genitalia, częsty
motyw dekoracyjny na tych ciastach, to
dla artystki przykład cukierniczego kanibalizmu. Zainteresowała się także zwyczajem wyskakiwania postaci kobiecej z tortu.
To zjawisko również traktuje jako rodzaj
kanibalizmu, kiedy kobieta – jak mówiła
w jednym z wywiadów – zostaje pożarta
w sensie metaforycznym.
Zafascynował ją tort patriotyczny w kształcie godła bądź flagi, jego pokrojenie i zjedzenie to było symboliczne zjedzenie Polski
z jej wszystkimi problemami, które bolą
i mogą boleć także w sensie fizycznym,
jeśli zjedzony tort będzie niesmaczny. Performerka dopatruje się głębszego sensu
w tym, co dla nas jest zwyczajne, albo
ten sens dopowiada. Prace nad pomysłem plastycznym z cukierniczym wypiekiem/produktem w roli głównej Konopka
rozpoczyna od napisania tekstu, później
na jego kanwie tworzy instalację, rzeźbę
bądź obraz.

Absurd w sztuce
Karolina nie przepada za tortami. Są dla
niej synonimem ciężkiego, niesmacznego
deseru, jedzonego z grzeczności, by nie
sprawić przykrości gospodyni. Pamięta
przyjęcia w swojej śląskiej rodzinie, kiedy
poczęstowana tym nielubianym ciastem
wynajdowała sposoby, by się od tego wymigać lub tak go zmiażdżyć na talerzu, by
wyglądał na choć trochę zjedzony. – Od
dziecka byłam przesiąknięta tłuszczem ze
śląskiego biesiadowania, uczestniczyłam
w imprezach okolicznościowych, ale zamiast jeść, obserwowałam – mówi.
Na jedne ze swoich urodzin zamówiła tort,
a z jego konsumpcji postanowiła zrobić nietypowy performance. Zjadła go w całości
sama w krótkim czasie, nagrywając reak-

cje organizmu, które były przykre i łatwe
do przewidzenia. – To była walka o przetrwanie – opowiada. – Świętowanie urodzin
jest pewnego rodzaju przymusem, z którym chcąc nie chcąc, musimy się pogodzić. Osobiście nie lubię obchodzić urodzin,
odczuwam w tym dniu pewien dyskomfort
i niezręczność.
Ten rodzaj perfomance’u, z góry skazujący organizm na cierpienie, jest po prostu
absurdalny, ale właśnie na tym bazuje absolwentka malarstwa. Przyznaje, że tematy,
które porusza w swojej twórczości, opierają się na zamierzonym absurdzie, który
– według niej – jest częścią życia. Choćby
wspomniane urodziny. – Większość sytuacji można przewidzieć, ale wciąż w nich
uczestniczymy. Tak jest np. z uroczystościami rodzinnymi.
Inspiracją do artystycznych, czasem żywych instalacji ze sobą w roli głównej
jest dla niej nowojorski artysta – perfomer o pseudonimie David Henry Nobody,
który na swoim instagramowym profilu obchodzi się z żywnością w sposób prowoku-

jący – W swoich działaniach wykorzystuje
jedzenie w bardzo angażujący, bezpośredni, mięsiście brutalny sposób. Masuje sobie
twarz parówką, ketchup wypływa z jego
ust, a z policzka wystaje kręcący się donut.
Mogłabym oglądać to godzinami – dodaje.

Tort – czy tylko
cierpienie?
Dla Karoliny tort to cierpienie. Jego przygotowanie wydaje się jej za trudne, więc
żadnego nie upiekła ze strachu przed kulinarną porażką i smakową wpadką, zaś
jego konsumpcja to dla niej sztuka udawania, że jej smakuje, lub wymigiwanie
się od zjedzenia. A co jeśli tort jest dobry i ktoś go zwyczajnie lubi, nie mogąc
zrozumieć tych, którzy odsuwają talerzyk
z niesmakiem? – Przyjemność jedzenia
tortu, jeżeli taka występuje, jest zazwyczaj krótkotrwała. Jeśli cukierniczy wytwór nam smakował, będziemy cierpieć,
że mamy tylko kawałek. Decydując się
na dokładkę, będziemy cierpieć z prze-
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co zostało przy produkcji. Bajaderka Karoliny jest duża, jej rozmiar może przygniatać,
bo w swoich rzeźbach stosuje większą skalę
aniżeli ta naturalna. Jedynie torty występujące w instalacjach pozostają naturalnych
rozmiarów. Niektóre wyroby cukiernicze
w witrynach wydają się niesmaczne, bardziej straszą, niż zachęcają do kupna, ale
są na trwałe wpisane w cukierniczy krajobraz. Zapytana, czy brzydota tych wyrobów
w jakimś sensie budzi jej opór, odpowiada,
że nie. – Otaczając się tego typu wytworami cukierniczymi, często nie widzę ich
brzydoty, raczej są to fascynacja i szczery zachwyt.

Artystyczny zamysł

jedzenia, następnie pojawią się wyrzuty
sumienia. Otrzymując urodzinowy kawałek tortu, o który nie prosiliśmy, będziemy
cierpieć podwójnie, jedząc i udając, że
nam smakuje. Cierpienia nie unikniemy.
Takie podejście skłoniło do zastanowienia się, czy rzeczywiście nie uda się uniknąć cierpienia? Gdy zjemy tylko kawałka ciasta, możemy być dumni ze swojej
wstrzemięźliwości, więc to nie musi być
cierpienie, a raczej radość, że daliśmy
radę się nim zadowolić. Jednak artystkę
i może wielu z nas niedosyt na pewnym
etapie nie satysfakcjonuje. Docenimy go
na drugi dzień, kiedy nie obudzimy się
ociężali, ze świadomością, że poprzedniego dnia przesadziliśmy. – Niedosyt mnie
nie cieszy – zaznacza. – Trudno jest mi go
również zaakceptować. Otrzymanie porcji degustacyjnej rozdrażnia mnie. W danym momencie będę cierpieć. Cierpienie
może zakończyć się dnia następnego, kiedy uświadomię sobie, że przez otrzymanie
małej porcji czuję się ok, ale wcześniej już
fakt cierpienia wystąpił.
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Petitki, sezamki
i olbrzymia
bajaderka
Karolina nie zajmuje się tylko tortami,
ale także innymi wyrobami, które znamy,
kupujemy i często jemy – możemy zobaczyć je na jej obrazach lub jako rzeźby.
Niczym Andy Warhol uwiecznia to, co kultowe i funkcjonujące jako niemalże część
pop-artu. Tak było z herbatnikami „Petitki”. Popularne, tanie, dostępne w każdym
sklepie spożywczym doczekały się obrazu
artystki. – Przed namalowaniem petitków
zrobiłam przegląd, a następnie osobisty
ranking wszystkich tego typu ciastek, które znalazłam na polskim rynku. Badałam
poziom masła, liczbę zębów, dziur i wagę.
Petitki zdecydowanie zaliczyłabym do ciastek kultowych.
Na jej artystyczny warsztat trafiła także
bajaderka. Dla jednych synonim porażki,
bo to ciasto zrobione z odpadów cukierniczych, dla innych doskonały przykład zero
waste, w którym wykorzystano wszystko,

Smakosz wyrobów cukierniczych może
być trochę zdziwiony sposobem prezentacji jego ulubionych słodyczy, jaki proponuje performerka, zwłaszcza jeśli nie ma
złych skojarzeń z pewnymi wypiekami czy
deserami, ale Karolinę bardziej pociągają
wydarzenia, które mają jakiś ładunek emocji. Tych emocji, które są związane z konsumpcją słodkości. – W swojej twórczości
bazuję na wspomnieniach, buduję narracje i analizuję stołowe sytuacje. Zazwyczaj
zapamiętuję te najbardziej dramatyczne.
Znane jest jej performerskie wideo zatytułowane „Kopa ornotowicka” prezentowane na wystawach. Kopa to śląski deser. Najpopularniejsza jest ta z Ornontowic,
która została wpisana na Listę produktów
tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Karolina była
zafascynowana pewną zabawną sytuacją
związaną z jedzeniem kopy przez jej wujka, który na rodzinnych uroczystościach
wybierał z niej najlepsze kawałki, tak długo drążył w deserze tunele, aż wszystko
się zapadło. Na wideo artystka prezentuje
te ruchy aż do całkowitej degradacji, czyli
zapadnięcia się kopy.
Jej prace opierają się na przerysowaniu, na
posługiwaniu się absurdem, czasem mamy
wrażenie, że Konopka kpi z naszych kulinarnych preferencji i przyzwyczajeń, ale
jak popatrzeć na to z dystansem, to można
dojść do wniosku, że to, co nie zaprząta tak
naszej uwagi, czyli: sezamki, kocie języczki,
petitki, torty, bajaderki, napoleonki, może
być obiektem instalacji, przemyśleń społecznych, filozoficznych czy choćby uwiecznienia w sztuce tego, co znane i popularne,
lubiane bądź nie.
n
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Szef
kuchni
pisze

 Łukasz Dobrowolski
Kitchen dreamer

Magia
świąt…
Wchodzę na kuchnię ze spokojem, bo wiem (mam pewność,
a to znaczy, że nie wracałem
sprawdzić z parkingu), że wieczorem wyłączyłem podgrzewacz, gaz i światło. Towar zamówiony, produkcja zrobiona, imprez
brak... będzie spokój. Nie przewidziałem
jednego. Nastał grudzień. Tak, tak, to ten
najdziwniejszy miesiąc w życiu rodziny gastro. Otwieram drzwi i kątem oka patrzę na
tablicę. I tu lekkie zaskoczenie… 22 firmowe spotkania wigilijne (dwadzieścia dwa,
żeby była jasność). Może nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że to dopiero pierwszy
tydzień grudnia.
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Magia świąt…

Przychodzi taki
czas w roku, kiedy
wszyscy się radują,
siadając do kolacji,
i spędzają razem czas,
kosztując dwunastu
powtarzanych co roku
potraw. Uśmiechają
się, dzielą opłatkiem
i życzą sobie zdrówka,
bo jak będzie zdrowie,
to na resztę marzeń
zarobimy. Piękny czas…
tak, ale z miesięcznym
wyprzedzeniem?!

Początek dobry. Każdy zaczyna
czuć magię świąt. Pierwszy barszczyk, pierogi, uszka, ryba – ta, co ją
Grecy nie znają. Aaa i nie zapomnij
o sianku, bo przecież to tradycja.
Kilka lat już jestem na kuchni i wiem, że
uśmiech kucharzy, wspólne zaglądanie do
buraków parujących nad garnkiem niczym
poranna mgła w mroźny poranek to tylko
zwiastun komediodramatu granego w jednym akcie.
Zaczynamy bal. Szybki rekonesans magazynów. Gonitwa myśli, domówić kapusty.
Grzyby mamy, bo chłopaki urządzili sobie
spotkanie integracyjne w lesie, ale o dziwo wrócili z tarczą, a nie na tarczy, tzn.
z grzybami, a nie z obitą… nieważne. Grzyby są. Karp! No jasne! Tak, tak na dzisiaj
80 kilogramów, a jutro 120. Dostawca się
śmieje. Telefon gorący, a ty jeszcze kawy
nie wypiłeś. Zimna też dobra.

Zadania podzielone, więc staję do karpia.
Miał być patroszony, ale ktoś dał ciała i wyszło jak zwykle. No nic, taki los. Ostry
nóż, dwa bemary, śmietnik bliżej lewej nogi
i jedziemy. Oczyma wyobraźni widzę, że
wieczorem bardziej będę się bał wygłodniałych, bezdomnych kotów niż bandyty
z nabitą bronią czy tam innym nożem,
który pewnie jeszcze z dobroci serca bym
mu podostrzył. Jeden, drugi trzeci i bach
80 kilogramów zrobione. Lekka marynata i do chłodni. Przejmuję kapustę. Dobra, naprawdę dobra. Mam to szczęście,
że chłopaki znają się na swojej robocie.
Pierogi lepię osobiście, bo wiem, że będą
jak u babci. Ciasto kręci się leniwie. Kawa
i lepimy. Na szybko kilkaset sztuk i kręcę
uszka (też dla równowagi około tysiąca).
Nagle na rozgrzanym telefonie żona… Głęboki wdech, bo jak dzwoni, to znaczy, że
trzeba do szpitala lub wzywać koronera.

Magia świąt…

Na kuchni nie ma czasu na długie pytania
i kwieciste odpowiedzi. Padają szybkie pytania. Któremuś urwało głowę? Złamanie
otwarte? Aaa, wargę przeciął. Fajnie, fajnie,
widzimy się wieczorem. Dziękuję ci, żono,
za wyrozumiałość. A tak dla podkreślenia,
podziwiam kobiety, które wytrzymują z kucharzami, piekarzami i cukiernikami, ale to
temat na kolejny felieton...
Tak mija kilka dni. Czasami mam wrażenie,
że te imprezy same się składają. Menago jest tego pewien, więc czasem trzeba
go postawić do pionu i… To chyba też na
kolejny felieton. Idzie płynnie, goście zadowoleni, śpiewają kolędy, a czasami po
prostu chleją, aż żal patrzeć. Zawsze zapominam wspomnieć, że karta cały czas
działa. Idziemy na rekord, bo goście w gonitwie między skarpetkami dla zięcia a kolczykami z aniołkiem dla kochanki muszą
zjeść, by dotrwać do upragnionej wigilii. Nie
oceniam. Wszystkich traktuję i karmię tak
samo. Nieważne, czy masz miliony w banku, czy ostatnie grosze w kieszeni. Szacunek do gościa na wejściu, zobaczymy,
czy na końcu. Do tego jeszcze wrócę, ale
teraz robimy swoje. Kolejny lunch, kolacja
wigilijna. Korporacje, małe rodzinne firmy,
księża, szkoły, urzędy... wszystkie grupy
społeczne już podzieliły się opłatkiem, a to
dopiero połowa grudnia. Miejsce na tablicy
skończyło się, doklejamy taśmą na korytarzu. Chłopaki zmęczone. Czują w nogach
kilometry i w palcach tysiące zaplecionych
uszek. Dostawcy cieszą się, właściciel zaciera ręce, czekając na następny wpływ.
Kolejni zadowoleni goście. Jakieś tipy wpadają na kuchnię. Dwóch zmęczonych kucharzy dobiło grzane wino. Braki kadrowe
w ostatnich dniach tego cyrku doskwierają.
Mam dość, kawy nie liczę, nie ma sensu
informować mózgu, by straszył serce zawałem. Widzimy światełko w tunelu. Jest
już... 2, 22, 23 grudnia. I cisza… Następuje moment znienawidzenia najbliższych
trzech dni, które za chwilę nastąpią. Mam
ochotę zamknąć się w schowku na szczotki
i przeczekać, wyspać się i zjeść jeden cały
posiłek… ciepły.
Siadam przy wigilijnym stole, przy potrawach, które w większości sam przygotowałem, wśród najbliższych. Patrzę, jak
choinka mieni się bezszelestnie, a pod
jej gałązkami, w ukryciu czekają prezenty
dla najmłodszych. Patrzę na syna, któremu pięknie goi się warga i nawet nos już
nie jest siny, a bardziej taki jak u renifera

Szef kuchni pisze

Rudolfa, więc stał się dodatkową dekoracją przy świątecznym stole. Siedzę i wiem,
że nie zjem ani jednego pieroga, że karp
stanie mi w gardle, a barszcz (to pewne)
ubrudzi koszulę, która i tak już śmierdzi
smażoną rybą, bo wszyscy lubią, jak jest
gorąca i chrupiąca, więc dopiero co zdjąłem
ją z patelni. Wracam do kuchni i stojąc przy
blacie, popijając kolejny łyk gorącej, gorącej (!) kawy, uśmiecham się do swojego
odbicia w szybie i jestem dumny ze swojej
gastronomicznej rodziny. Jestem szczęśliwy, że mimo nerwów, ogromu pracy i stresu każdy dał z siebie wszystko. A zrobili to,
bo wiedzą, że nie pracują na moje nazwisko, tylko na nasze! Ja wspieram ich, oni
wspierają mnie.
Patrzę, jak świat za oknem zwalnia. Ludzie
siadają przy stole. Po świątecznych kłótniach o obrus i groźbach rozwodu za nie-
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umyte okna są znów razem. Zięć udaje, że
skarpetki są boskie, a mąż pyta żony, skąd
ma takie śliczne kolczyki z aniołkiem. Ta
z uśmiechem pełnym gorących wspomnień
podaje ukochanemu półmisek z pierogami z zaprzyjaźnionej restauracji. Po kilku
latach na kuchni wiem, że każde święta
to dzień świstaka, ale też nowa przygoda, nowa historia, która zostanie z nami
do końca.
Życzę Wam, by te święta były spokojne.
I nieważne, czy w domu, bo restauracja
zamknięta, czy w pracy, bo w hotelu jest
pełne obłożenie. Życzę Wam, by zawsze był
ktoś ważny. Choćby teraz czekał przy nakrytym stole, aż wrócisz z pracy. Szefowie,
kucharze, pomocnicy, kelnerzy, kierownicy
sali, właściciele obiektów gastronomicznych – życzę Wam zdrowia, bo jak będzie
zdrowie, to na resztę marzeń zarobimy.n
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Receptury

Na świątecznym stole

Michał Świerad
Pastry Chef i Technolog w firmie Barbara Luijckx

R a d osne t r io
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Na świątecznym stole

Receptury

FINANCIER CZEKOLADOW Y

MARSHMALLOW

Czekolada deserowa 72%
Barima Artisanal (kod CHN72XXA3) 280 g
Śmietana 32% 260 g
Białka 200 g
Cukier puder 100 g
Mąka migdałowa 80 g
Mąka pszenna 80 g
Proszek do pieczenia 8 g
Masło 110 g

Woda (1) 60 g
Żelatyna 10 g
Cukier inwertowany (1) 65 g
Woda (2) 60 g
Cukier 145 g
Cukier inwertowany (2) 45 g
Sok z limonki

Przesiać cukier puder, mąkę migdałową, mąkę pszenną
i proszek do pieczenia. Wymieszać w mikserze, dodać białka
i ubijać przez 2 minuty. Dodać śmietanę i wymieszać. Roztopić
czekoladę z masłem i dodać do poprzedniej mieszanki. Wlać
do foremek. Schłodzić w lodówce przez 2 godziny i piec w 175°C
przez 18 minut.

GRZANIEC „CRÉMEUX”
Grzaniec Galicyjski 200 g
Jaja 4 szt.
Cukier kryształ 180 g
Masło (zimne) 320 g
Sanett Dreidoppel (kod 0320) 25 g
Pasta imbirowa Dreidoppel (kod 455) 20 g
Grzaniec, cukier i jaja podgrzać do 80°C, ciągle mieszając,
dodać Sanett. Odstawić na 5 minut, dodać zimne masło i pastę
imbirową. Mieszać, aż masło połączy się z kremem. Wlać do
foremek i zamrozić.

MUS POMAR AŃCZOW Y
Śmietana 30% 150 g
Sanett Dreidoppel (kod 0320) 25 g
Czekolada biała 29% Barima Artisanal (kod CHB28XXB3) 150 g
Pasta pomarańczowa Dreidoppel (kod 0201) 30 g
Ubita śmietana 30% 500 g
Kandyzowane plastry pomarańczy Dreidoppel (kod 6162) 150 g

M istrz prod u kcj i

Żelatynę namoczyć w wodzie (1). Cukier, cukier inwertowany (1)
i wodę (2) zagotować do 110°C, następnie dodać namoczoną
żelatynę. Przelać do miksera i ubijać do momentu uzyskania
piany. Na końcu dodać cukier inwertowany (2) i sok z limonki.
Gotowe marshmallow wycisnąć na blachę wysypaną wiórkami
kokosowymi.

POLEWA NABŁYSZCZAJĄCA
Woda (1) 75 g
Cukier 150 g
Syrop glukozowy 150 g
Mleko skondensowane 100 g
Żelatyna 10 g
Woda (2) 50 g
Czekolada biała 29% Barima Artisanal (kod CHB28XXB3) 150 g
Barwnik czerwony
Namoczyć żelatynę w wodzie (2). Z cukru, wody (1) i glukozy
ugotować syrop o temperaturze 103°C. Dodać białą czekoladę,
mleko skondensowane i namoczoną żelatynę. Wymieszać
blenderem. Na końcu dodać barwnik. Zamrożone torty oblać
polewą nabłyszczającą o temp. ok. 30°C.

Dekor acje
Do udekorowania użyć dekoracji czekoladowych Barbara Decor:
Radosne Trio zestaw (kod 33719).

W zagotowanej śmietanie rozpuścić Sanett i zalać nią białą
czekoladę, dodać pastę pomarańczową i wymieszać. Dodać
pokrojone plastry pomarańczy. Delikatnie połączyć z ubitą
śmietaną.

Dekoracje czekoladowe
Mus pomarańczowy
Polewa nabłyszczająca

Financier Czekoladowy

Grzaniec “Crémeux”
Marshmallow

MistrzBranzy.pl
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Receptury

Na świątecznym stole

Wypiekamy Inspiracje

S o czy s t a b a be czk a d r o ż d ż o wa

Ciasto pierwsze
IRCA Dolce Forno 1080 g
Woda (28-30°C) 550 g
Masło (miękkie) 160 g
Drożdże 30 g

Ciasto końcowe
IRCA Dolce Forno 750 g
Masło (miękkie) 330 g
Żółtka jaj 400 g
Sól 16 g

Żelki Giuso
(pokrojone w kostkę)
Giuso Strafrutta Mango z Yuzu 300 g
Giuso Strafrutta Owoce leśne
z cynamonem 300 g
Rozpocząć wyrabianie pierwszego ciasta ze
wszystkich składników i 2/3 przewidzianej
wody. Kiedy ciasto zacznie się formować,
dodawać stopniowo pozostałą wodę
i kontynuować wyrabianie, aż do uzyskania
gładkiego ciasta.
Odstawić do garownika na 2 godz. w temp.
28-30°C, ciasto powinno potroić objętość.
Do pierwszego ciasta dodać przewidziane
ilości Dolce Forno i 3/4 miękkiego masła.
Kiedy zacznie się formować, dodawać
stopniowo żółtko i kontynuować
wyrabianie, aż do momentu gdy zacznie
odchodzić od ścianek mieszałki. Dodać
pozostałe masło. Zalecana temperatura
ciasta 26-28°C. Odstawić na 30 min
w temp. 28-30°C. Podzielić na kawałki
według potrzeby, zaokrąglić, włożyć do
papierowych form. W uformowane ciasto
lekko wcisnąć żelki Giuso Strafrutta
i włożyć do garownika. Po wygarowaniu
odpiekać.
Naważka ciasta: 70 g
Naważka żelek: 20 g
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Receptury

M istrz prod u kcj i

Wyjątkowe pieczywo stworzone dzięki odpowiednio dobranym składnikom,
zawierające w swoim składzie suszoną gruszkę i suszoną pietruszkę, które znakomicie wzbogacają walory smakowe i odżywcze produktu.
Chleb posiada cenne wartości odżywcze, w tym stanowi źródło licznych witamin i minerałów,
dzięki czemu może być doskonałą alternatywą dla typowego pieczywa pszennego.

C hl e b gru s zk a i p i e t ru s zk a

Parametry
Mąka pszenna 750 10,00 kg

Czas mieszania: miesiarka spiralna

Uldo Gruszka i Pietruszka 3,00 kg

 wolno 3 min

Słonecznik 1,80 kg

 szybko 6 min

Siemię lniane 0,80 kg

Temperatura ciasta: 27-28°C

Drożdże 0,40 kg

Leżakowanie ciasta: 20 min

Woda 9,00 l

Naważka: 600 g
Garowanie: 50 min

Ciasto: 25,00 kg

Czas pieczenia: 45 min
Temperatura pieca: 230 210°C

MistrzBranzy.pl
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Receptury

Na świątecznym stole

Krystian Sosnowski

S ę k a cz

Jaja 6 szt.
Miękkie masło 200 g
Sól (szczypta)
Mąka pszenna 50 g
Mąka ziemniaczana 50 g
Cukier 100 g
Cukier puder 100 g
Ekstrakt z wanilii 2 łyżeczki
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Białka oddzielić od żółtek. Masło utrzeć na puszystą masę razem
z cukrem pudrem i aromatem waniliowym, następnie dodawać po
1 żółtku. Mąkę pszenną przesiać z mąką ziemniaczaną do jednej
miski i dodawać do masy po łyżce. Białka z dodatkiem soli ubić
na sztywną pianę, stopniowo dodawać cukier. Ubite białka dodać
do masy i delikatnie wymieszać. Smarować warstwami na macie,
opiekać powoli pod opiekaczem.

Na świątecznym stole

Receptury

M istrz prod u kcj i

Magdalena Kubiś
założycielka Akademii Tortu i portalu Cake Room

G w i a z d k o w e c a k e s i cl e s

Okruchy czekoladowego
biszkoptu 200 g
Roztopiona mleczna czekolada
Callebaut 50 g
Powidła śliwkowe 20 g
Crispearls Callebaut 1 łyżka
Przyprawa piernikowa 3 g
Wszystkie składniki (oprócz crispearls)
wymieszać w misie miksera do
powstania gęstej, gładkiej, zwartej
masy. Dodać crispearls i wymieszać
ręcznie z ciastem. Formować za
pomocą formy silikonowej. Dla
najlepszych rezultatów do zamoczenia
cakesicles użyć temperowanej
czekolady. Z podanej ilości ciasta
wychodzi 10 średniej wielkości sztuk.

MistrzBranzy.pl
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Na świątecznym stole

Wojciech Rzepecki
gdański mistrz cukiernictwa, od ponad 15 lat w branży. Technolog w firmie CSM Ingredients Polska, head pastry chef,
pastry teacher, pastry bloger. Cukiernik z wykształcenia, zamiłowania i zainteresowania

Ś w i ą t e cz n y t o r t g d a ń s k i

Z podanych składników na
spód wykonać masę makową.
Wyłożyć ją w rant o średnicy
24 cm i wypiekać w 180°C
do jasnozłotego koloru.
Po wystygnięciu wyciąć
z niej krążek o średnicy
20 cm, resztę odłożyć do
dekoracji. Na spód wyłożyć
rozpuszczony w mikrofali
pralin croquant.

Spód

Crunch

Biały mielony mak 120 g

Pralin croquant CSM Ingredients 150 g

Miód 100 g
Cukier 50 g

Insert

Jaja 50 g

Gruszka 150 g

Skórka z 1 cytryny

Miód 30 g

Skórka z 2 pomarańczy

Sok z pomarańczy 50 g

Żurawina suszona 15 g

Jagermaister 10 g

Orzechy włoskie 30 g

Cynamon

Orzechy nerkowca 30 g

38

Migdały 30 g

Listki dekor acyjne

Okruchy biszkoptowe

Isaflorentin CSM Ingredients

Mus

Zamsz

Czekolada biała 400 g

Czekolada biała 50 g

Jagermaister 150 g

Masło kakaowe 25 g

Mleko 120 g

Biały barwnik do czekolady

Do insertu prażyć gruszki
i dodać resztę składników,
zredukować do konsystencji
konfitury. Wyłożyć w dysk
silikonowy o średnicy 20 cm
i zamrozić. Do musu rozpuścić
czekoladę w ciepłym mleku,
dodać likier. Rozpuścić
w nim namoczoną wcześniej żelatynę,
następnie połączyć z ubitą na
3/4 śmietanką.
Zamsz przygotować zgodnie ze sztuką.
Spód z crunchem włożyć do rantu
o średnicy 24 cm. Wylewać część musu,
włożyć zamrożony insert i zakryć
resztą musu. Tort zamrozić, po czym
wyciągnąć z rantu. Do boków tortu
przykleić kruszoną resztę spodu
makowego i znów mrozić.

Ubita śmietanka 600 g

Mix florentynkowy wsypać do forem
silikonowych i wypiekać na chrupko.
Kształtować, gdy są jeszcze ciepłe. Na
torcie ułożyć dekoracje według uznania,
włącznie z listkami, i jeszcze na kilka
minut włożyć do zamrażarki. Wyciągnąć
i zamszować w całości pistoletem
natryskowym.

Żelatyna + zimna woda 20 g + 80 g

Dekorować płatkami złota.
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Receptury

M istrz prod u kcj i

Łukasz Roguski
Cukiernicze Atelier Małgosia, Mistrz Europy w Dekoracji Tortów Artystycznych Expo 2020

M o n o p o rcj a
p i e r n i k /m a n d a ry n k a / k a rm e l

Biszkopt piernikowy
Jaja 180 g
Masło 50 g
Syrop klonowy 45 g
Cukier kryształ 70 g
Mąka migdałowa 45 g
Śmietanka 75 g
Mąka pszenna 75 g
Proszek do pieczenia 5 g
Kakao 15 g
Gorzka czekolada 30 g
Przyprawa do piernika 3 g
Suszona śliwka 50 g
Wymieszać wszystkie suche składniki. Rozpuścić
czekoladę do 40°. W mikserze utrzeć masło z cukrem
i syropem. Dodać jaja, a następnie rozpuszczoną czekoladę.
Wymieszać masę z suchymi składnikami. Dodać śmietankę.
Pokroić śliwkę w kosteczkę i dodać do masy. Piec w temp.
170°C do suchego patyczka, ok. 12 min.

Konfitur a mandarynkowa
Mandarynka 200 g
Sok z pomarańczy 80 g
Cukier brązowy 40 g
Cukier kryształ 40 g
Pektyna NH 4 g
Kwasek cytrynowy 2 g
Żelatyna w listkach 2,5 g
Całe mandarynki zagotować 4 razy do zmięknięcia, zrobić
purée. W garnku połączyć purée mandarynkowe z sokiem
z pomarańczy i brązowym cukrem. Gotować. Przy 40°
dodać pektynę połączoną z cukrem. Zagotować. Na końcu
dodać namoczoną żelatynę i kwasek. Zblendować i przelać
do form.

Mus k armelowy
Cukier kryształ 170 g
Miód 80 g
Cukier brązowy 40 g
Śmietana 260 g
Żelatyna 4 listki
Mleczna czekolada 220 g
Ubita śmietana 450 g
Sól
Z cukru zrobić karmel. Podgrzać śmietankę i zalać nią karmel
na 3 razy. Dodać czekoladę i namoczoną żelatynę. Całość
zblendować. Gdy masa osiągnie 30°C, wymieszać z ubitą
śmietaną.

MistrzBranzy.pl
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Na świątecznym stole

Irina Zobnina
Dom Sztuki Cukierniczej Irina Zobnina Patisserie

T e i d e – c i a s t k o z cz a r n ym cz o s n k i e m

Ciasteczko kruche

K armel

Mąka 400 g
Orzechy laskowe grubo zmielone 60 g
Cukier puder 150 g
Masło 240 g
Sól 4 g
Żółtko 100 g

Cukier 360 g
Syrop glukozowy 40 g
Śmietanka 400 g
Kolendra 6 g
Sól 2 g
Żelatyna 8 g
Zest z cytryny 4 g
Masło 280 g

Połączyć suche składniki, wmieszać masło.
Dodać żółtka, szybko zagnieść ciasto.
Rozwałkować i schłodzić. Wyciąć ciastka.
Piec w 160°C przez 15 minut.

Dacquoise z orzechem
laskowym
Białka jaj 360 g
Albumina 10 g
Cukier 240 g
Cukier puder 120 g
Mąka tortowa 70 g
Mąka ryżowa 70 g
Pasta z orzecha laskowego 140 g
Z białek, albuminy i cukru wykonać merengę,
dodając część cukru. Połączyć suche
składniki. Ostrożnie wmieszać do merengi
suchą mieszankę, potem pastę. Delikatnie
rozprowadzić na papierze do pieczenia
(grubość 1 cm) i spryskać wodą. Piec w 160°C
przez 15 minut.
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Śmietankę i kolendrę połączyć i odstawić
na noc do lodówki. Następnego dnia
gotową infuzję przelać przez sito. Z cukru
i syropu glukozowego wykonać karmel.
Deglazyrować karmel podgrzaną infuzją.
Dodać masę żelatynową i sól. Wmieszać
masło.

Ganache czosnkowy
Woda 600 g
Olej słonecznikowy 40 g
Czekolada mleczna 36% 450 g
Czekolada gorzka 70% 300 g
Lecytyna 9 g
Czarny czosnek 180 g
Wodę podgrzać. Czekoladę roztopić.
Za pomocą blendera wykonać ganache
ze wszystkich składników.

Lekki ganache
z rokitnikiem
Żelatyna 12 g
Śmietanka 1060 g
Biała czekolada 360 g
Purée z rokitnika 180 g
Purée z bergamotki 110 g
Śmietankę podgrzać i połączyć z masą
żelatynową. Doprowadzić wszystkie
składniki do podobnej temperatury
(ok. 25-33°C). Wykonać ganache za
pomocą blendera. Odstawić na min.
12 godzin do lodówki. Ubić masę
blenderem.

Polewa z rokitnikiem
Woda 900 g
Purée z rokitnika 200 g
Sok z cytryny 90 g
Cukier 80 g
Pektyna NH 22 g
Purée z wodą doprowadzić do 40°C,
wsypać pektynę wymieszaną z cukrem.
Zagotować. Wlać sok z cytryny.
Wymieszać. Używać przy temp. 40-45°C.

Na świątecznym stole

Receptury

M istrz prod u kcj i

Anna Dominika Kucia
Szkoła Artystyczna Wiesław Kucia

M o n o p o rcj a j a g o d a / k a rm e l

Żelk a jagoda
Purée jagoda 160 g
Syrop glukozowy 10 g
Żelatyna w listkach 1,5 szt.
Podgrzać purée jagodowe z syropem
glukozowym i dodać namoczoną
żelatynę. Przelewać do kwadratowych
form silikonowych i zamrozić.

Mus k armel
Czekolada karmelowa 200 g
Mleko 90 g
Żółtko 45 g
Cukier 30 g
Żelatyna w listkach 3 szt.
Ubita śmietana 300 g
Laska wanilii

Biszkopt migdałowy (financier)
Białko 120 g
Cukier kryształ 120 g
Mąka pszenna 60 g
Proszek do pieczenia 3 g
Kruszone migdały 40 g

Zagotować mleko z wanilią, zblendować
żółtko z cukrem i zalać płynem.
Następnie ponownie przelać do garnka
i doprowadzić do 83°C. Czekoladę zalać
kremem angielskim, dodać namoczoną
żelatynę. Na dwa razy dodać ubitą
śmietanę. Przelać do silikonowych
foremek, uzupełnić żelką i biszkoptem.
Odstawić do zamrażarki na 12 godzin.

Palone masło 60 g

Dekor acja

Suche składniki połączyć z białkiem, na koniec
dodać rozpuszczone palone masło. Piec w 175°C
przez ok. 18-20 min.

Zamsz czekoladowy w sprayu
(Modecor). Orzech laskowy zanurzony
w karmelu, do tego wata cukrowa
wykonana w maszynce.

MistrzBranzy.pl
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I nspi racje

Sękacz w odświętnej szacie

Sękacz 
 w odświętnej
 Rafał Nowakowski

szacie

Wywodzący się z Niemiec czasochłonny wypiek, zwany
dziadem lub bankuchem, może być ozdobą i głównym
punktem programu świątecznego menu. Szef Krystian
Sosnowski sprawił, że to tradycyjne ciasto przypominające
teksturą drewniane sęki zyskało wytworną formę
i niesamowitą konsystencję.
Szkoda, że na ten deser trafiłem
dopiero 12 listopada. Gdyby to
było w pierwszej połowie października, z pewnością znalazłoby
się w wydanym pod koniec miesiąca moim
Leksykonie kuchni kaszubskiej. Mowa o sękaczu, w kulturze kulinarnej i cukierniczej
Pomorza i Kaszub istniejącym od dawna
i do dziś cieszącym się popularnością, choć
jak to bywa z wieloma produktami z tego
regionu, nie jest znany szerokiej rzeszy
gości, którzy kojarzą go raczej z Podlasiem
niż obszarami nad Zatoką Pucką.

Jak to robi chef
Moje odkrycie z restauracji w pięknie położonym na plaży hotelu Skipper było tym
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bardziej ciekawe, że od dłuższego czasu namawiałem piekarzy i cukierników do próby
odtworzenia sękacza w formie, którą wypiekano w Gdańsku i jego orbitach 100 lub
200 lat temu, czyli na płasko w foremce
wstawionej do pieca chlebowego.
W wykonaniu Krystiana Sosnowskiego deser szokuje muślinową konsystencją i delikatnością rzekłbyś ptasiego mleczka. Co
ważne, w przeciwieństwie do większości
zjadanych przeze mnie sękaczy, a próbowałem wielu (również wypiekanych na Litwie),
bardzo przyjemnie, równomiernie wilgotny, czego nie doświadczałem w przypadku
procedur wypieku na wałku przy otwartym
ogniu. Sękacz Krystiana posiadał także wyraźnie zarysowane warstwy, które – jak się
dowiedziałem od chefa – wyliczane były
bardzo precyzyjnie, więc na
dobrą sprawę można je mierzyć linijką. Na koniec sama
forma podania – absolutnie
godna mistrzowskiego tytułu. Szczególnie smaczne były

małe elementy dekoracyjne przygotowane
na bazie cierpliwie ucieranej białej czekolady i marakui.
Niezależnie od tego, czy chodzi o sękacze
wypiekane na Podlasiu (ja sztuki tej uczyłem się w Hamulce), czy przywożone specjalnie z Wilna przez rodzinę żony wprost
z produkcji w fabryce używającej pieców
gazowych, metoda obrotowa przy ogniu,
szczególnie ogniu palonym na zewnątrz,
jest bardzo zależna od przeciągów i ręki
kręcącego.

Na początku był…
baumkuch
Metoda, jaką zastosował Krystian, jest
oczywiście odmienna od tego, co podaje
niezastąpiona Ćwierciakiewiczowa, która
w swym sztandarowym dziele opisuje procedurę przygotowania i następnie wypiekania sękacza na wałku. Właściwie nawet
nie sękacza, a baumkucha. Pojawia się
on w książce Jedyne praktyczne przepisy
wszelkich zapasów spiżarnianych oraz pieczenia ciast wydanej w 1901 r. w Warszawie. O tym, jak przetłumaczyć słowo baumkuch, dowiadujemy się z książki Poradnik
Językowy wydanej w Krakowie w 1919 r.
Jest też odmienna od metod, jakie sugerowano 100 lat temu osobom chcącym
wypiec sękacza na płasko, które generalnie rzecz biorąc, polegały na wypieczeniu pierwszej warstwy w blaszce dobrze
wysmarowanej masłem,
a kolejnych wylewanych
zawsze na poprzednie, w
tej samej blaszce, ale zanurzonej już w kolejnej
większej, wypełnionej
wodą, by uniknąć przypalenia.
Najstarszy przepis na wypiek sękacza na płasko,
jaki mam w zbiorach, pochodzi z 1837 roku, kiedy
we Wrocławiu wydano
książkę Sophie Wilhelmi-

 Sebastian Sosnowski, szef kuchni, Skipper Hotel
– Sękacza wypiekam tylko
na płasko, na wałku nie praktykuję. Nie tylko ze względu
na brak sprzętu, ale przez
regionalność dania, gdyż dawniej w regionie północnych Kaszub tak właśnie
go wypiekano.
Technologia produkcji jest dość
skomplikowane.
Trzeba zachować odpowiednią temperaturę opiekacza,
tak abyciasto
było upieczone,
a przy tym jednak nie za suche. Ważne jest nanoszenie odpowiednio cienkich warstw, zważając na to, by czas wypieku nie był zbyt krótki, co grozi surowym ciastem. Wypiekanie jednej blaszki trwa
2,5-3 godziny. Sekretem idealnego sękacza są dobrej jakości
żółtka i odpowiednio utarte masło z cukrem pudrem. Warto
zastosować również przyprawy, np. jak wanilię, tonkę czy
kardamon dla wzbogacenia smaku i aromatu. Nasza wersja
sękacza gości już któryś raz w karcie zmieniamy, tylko dodatki, dostosowując się trochę do sezonu czy naszych wariacji
kulinarnych.

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku wszelkiej
pomyślności i sukcesów
życzy
APC- BACK EUROP POLSKA

ne Scheibler, Doświadczona gospodyni i kucharka doskonała dla
wszystkich stanów, czyli nauka gotowania, smażenia i pieczenia
smacznym sposobem wszelkiego mięsa, drobiu, zwierzyny, ryb,
jarzyn [...] tudzież bicia wieprzów, solenia i wędzenia rozmaitego
mięsiwa i robienia rozmaitych kiełbas, kiszek, salcesonów itd.

Myślę, a nawet jestem przekonany, że ta metoda jest bardziej
ryzykowna niż wybrana przez Krystiana. Wszak tło pieca jest
rozgrzane, więc niezależnie od warstwy wody, na dolne warstwy
ciasta działa ciągle temperatura. Rozwiązanie, które tak mnie
zadowoliło, okazuje się być niezwykle proste. Kolejne warstwy
ciasta wypiekamy w salamandrze, zapewniającej kontrolę nad
procesem z racji łatwej dostępności blaszki, a także obróbkę jednej, górnej, warstwy. W prostocie zaklęty jest sukces. Proste jest
lepsze. Wbrew obawom Krystiana, że jako badacz historycznej
kuchni regionu będę zły za dodanie przymiotnika kaszubski do
słowa sękacz, o ile mogę, rekomenduję to danie jako stworzone
w zgodzie z kaszubską tradycją.
n

reklama

Sposób na sękacza

www.apc.com.pl
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Czas na pieczywo i słodkości z dodatkiem czosnku

Choć pandemia straciła nieco na sile, ludzie wciąż obawiają
się jej powrotu i jesienno-zimowych infekcji. Tuż za naszą
wschodnią granicą trwa wojna, która wzbudza ogromny
niepokój Możliwość jej rozprzestrzenienia się przygnębia
każdego. Jak pokonać dokuczliwe stany lękowe?
 dr inż. Henryk

Czas na pieczywo i słodkości
z dodatkiem czosnku

Piesiewicz
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Składnik potraw
popularny
na całym świecie

W tej trudnej sytuacji może nas
wesprzeć czosnek, który ma nie
tylko właściwości przeciwzapalne i lecznicze, działa także antystresowo
i przeciwdepresyjnie. Dlatego warto, by
znalazł się również w pieczywie.
Czosnek pospolity (Allium sativum) występuje na półkuli północnej, przede wszystkim w strefie umiarkowanej, także w strefie
równikowej. Największe zróżnicowanie gatunkowe jest w środkowej Azji. W Europie
rośnie 117 gatunków tej byliny, w Polsce
12 w stanie dzikim.
W wielu krajach Europy czosnek zajmuje poczesne miejsce jako składnik potraw.
W Polsce dodaje się go do szpinaku, żurku,
zupy grochowej, pieczeni baraniej, a także,
tak jak we Francji, do poszatkowanej główki
sałaty polanej oliwą i wymieszanej z octem.
Wadą czosnku jest charakterystyczny mocny zapach, który odstrasza wielu.

Czosnek w służbie
człowieka
W czosnku znajduje się ponad 100 aktywnych substancji, 17 aminokwasów (włączając wszystkie niezbędne). Makro i mikroelementy, w tym: wapń, miedź, żelazo,
potas, magnez, cynk, mangan, fosfor oraz
selen. Co więcej, znajdziemy w nim wszystkie witaminy z grupy B, a także C, A i D.
Czosnek zawiera też flawonoidy i związki
siarkowe. Po mechanicznym uszkodzeniu
pojawia się w nim związek siarkoorganiczny
o nazwie allicyna. Jest to fitoncyd o silnym
działaniu bakteriobójczym, o charakterystycznym ostrym zapachu. Powstaje jako
produkt przekształcenia alliiny pod wpływem enzymu allinazy.

Bez czosnku nie obędą się m.in. takie
potrawy, jak: sycylijski makaron agghia,
Knoblauchsuppe, czyli austriacka zupa
czosnkowa, knoblauchbaguette – bagietka natarta czosnkiem i wypieczona w piecu, tourin – zupa z kuchni gaskońskiej, sos
toum, popularny na Bliskim Wschodzie,
a zwłaszcza w Libanie, oraz 175-gramowa bagietka z wieloma nacięciami posmarowana masłem czosnkowym i wypieczona
w piecu w 180oC przez 12 min. Doskonały
przepis na bagietkę z czosnkiem podała
Chloé Simone.
Kiedy wykorzystuje się tę bylinę w kuchennych recepturach, trzeba odcinać zarodek
w celu pozyskania czosnku o zredukowanym ostrym zapachu. Można go używać
w postaci świeżej, ale też pieczony (traci
wówczas ostrość i zyskuje kremową konsystencję), suszony, liofilizowany, granulowany oraz jako sól czosnkowa.

Stolice czosnku
We Francji wiele miejscowości pretenduje do miana stolicy czosnku, np. Arleux
na północy to stolica czosnku wędzonego,
wieś Piolenc jest stolicą czosnku prowansalskiego, z kolei Saint-Clar w rejonie Gers
uznawane jest za stolicę białego.
W Polsce święto czosnku ma miejsce w Małopolsce zazwyczaj w końcu lipca. Uroczystość organizowana jest przez dwie gminy:
Słomniki i Radziemice, raz jest w jednej,
raz w drugiej. Czosnek z tego obszaru
słynie z doskonałej jakości. Producenci
czosnku z gmin Słomniki oraz Radziemice w 2016 roku założyli Stowarzyszenie
Czosnek Galicyjski, które skupia obecnie
200 producentów tej byliny. Sztandarowy
produkt tej organizacji – czosnek galicyjski – dzięki staraniom uzyskał w sierpniu
2018 r. europejski znak jakości Chronione
Oznaczenie Geograficzne (ChOG).
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 Irina Zobnina

Dom Sztuki Cukierniczej

Czarny czosnek odkryłam dla siebie
w 2016 roku i od razu w mojej głowie
zrodziły się pomysły wykorzystania go
w cukiernictwie. Choć dla wielu konsu-

Damian Nowak, właściciel rzemieślniczej Piekarni
Wiejskiej w Zębowie, piecze chleb z czosnkiem głównie na
zamówienie. Surowca używa w formie płatków suszonych
– czosnek jest moczony i dodawany w drugim etapie
mieszania na wysokich obrotach

Krzysztof Wysłucha zaskoczył jury I Mistrzostw Polski
na Pralinę swoją recepturę na pralinę z ganache'em
z fermentowanym czosnkiem. Jego smak, przywodzący na
myśl suszone śliwki lub morele, skomponował ze słonym
karmelem

Czarny czosnek – superhit

Czarny czosnek powstaje w wyniku specjalnej obróbki hydrotermicznej odkrytej ok. 5000 lat temu na terenach dzisiejszej Korei
i Japonii. Proces ten polega na umieszczeniu zwykłego czosnku
pospolitego w specjalnym środowisku o wysokiej wilgotności (50-90%) i niskiej temperaturze (od 60 do 90oC) na 15-90 dni (najczęściej przy wilgotności 85% i w temperaturze 70oC przez 40 dni).

mentów czy nawet osób z branży łączenie cukru i czosnku
brzmi dziwnie według mnie to wręcz naturalne połączenie!
Większość ludzi ma konserwatywne poglądy dotyczące jedzenia, a tym bardziej słodkości. Takie nietypowe smaki ich
zaskakują, a czasami są w stosunku do nich do nich niechętni. Na początku dystansują się, ale później wygrywa
zwykła ludzka ciekawość. Jeżeli raz zdecydują się na spróbowanie słodyczy o nietypowym smaku, często po nie właśnie wracają.
Mnie ten produkt oczarował. Jak tylko spróbowałam czarnego czosnku po raz pierwszy, powstały w mojej głowie pomysły jego wykorzystania w cukiernictwie. Nie wszystkie już
zrealizowałam. Póki co, opracowałam autorskie receptury
na tabliczki czekolady i praliny, które moi klienci zabierali
i wysyłali w postaci prezentów do różnych krajów: Wielkiej
Brytani, Norwegii, Niemiec, Ukrainy, Rosji i oczywiście Polski.
Oprócz tego opracowałam dwie receptury ciastek musowych
z czosnkiem. Czarny czosnek jest produktem, który zawsze
sprawdzi się w słodkościach. Jest kremowy, delikatny w smaku, ma łagodny aromat i ciekawy posmak. Używam wyłącznie
fermentowanego czosnku i uważam, że w cukiernictwie tylko
ten się sprawdzi, ponieważ ten zwykły jest zbyt intensywny
i wytrawny w smaku. W cukiernictwie ważne jest zrównoważone połączenie smaków. Jśli jeden ze składników okazuje się
zbyt mocny, reszta staje się niewyraźna, zakryta. Czarny czosnek świetnie komponuje się z karmelem, malinami, jogurtem,
kolendrą, czekoladą, orzechami i rokitnikiem.
Kupuję czosnek firmy Juleko. Jest bardzo dobrej jakości, dlatego nie muszę zajmować się jego samodzielnym wykonaniem, co zajmuje dodatkowo czas. A przecież każdy wie, że
najdroższy w produkcji jest właśnie czas. Do tego mogę być
pewna w powtarzalności smaku i jakości gotowego produktu,
który otrzymuje mój klient.

MistrzBranzy.pl
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Chleb czosnkowy w postaci grzanki to
jeden z najpopularniejszych dodatków
gastronomicznych do różnego rodzaju
sałat, zup lub w formie czekadełka.
Podany na ciepło w towarzystwie dipu,
pasztetu lub pokryty roztopionym
parmezanem, kozim serem lub jajkiem
będzie stanowił idealne rozwiązanie
jako ciepła przekąska w ofercie
śniadaniowej piekarni.

Odmiany czosnku
występujące
w Polsce
Odmiany czosnku dzieli się na
strzałkujące, zwane również twardołodygowymi, oraz
niestrzałkujące (miękkołodygowe). Do pierwszej grupy
należy większość uprawianych w Polsce. Wytwarzają one
pęd kwiatostanowy zakończony cebulkami powietrznymi.
Podstawę pędu stanowi oś główki, wokół której ułożone
są regularnie w jednym okółku duże, niezbyt liczne ząbki.
Rośliny o silnym wzroście wymagają ogławiania, czyli
usunięcia pędu kwiatostanowego jak najszybciej po
wytworzeniu, jego pozostawienie może doprowadzić
do redukcji plonu o ok. ¼. Czosnek niestrzałkujący nie
wytwarza pędów kwiatostanowych, a spiralnie ułożone,
liczne, zwykle mniejsze ząbki wypełniają całą główkę.
Gruba warstwa łusek okrywających sprawia, że odmiany
te lepiej się przechowują w porównaniu z odmianami
strzałkującymi. W grupie czosnków strzałkujących
i niestrzałkujących mogą występować zarówno odmiany
zimujące, jak i mniej popularne w naszym kraju jare.
Najpopularniejszą odmianą czosnku jest harnaś.
Harnaś to wczesna zimująca odmiana strzałkująca.
Gatunek o wysokim plonie ogólnym polecany
do bezpośredniego spożycia oraz dla przemysłu
przetwórczego i farmaceutycznego. Na uwagę zasługuje
także odmiana orszak. To średnio późna odmiana
strzałkująca o dużej masie ząbków i największych
główkach (60/100 g). Także nadaje się do bezpośredniego
spożycia. Posiada delikatny aromat. Hodowcą
i właścicielem odmiany jest firma Polan. W 2007 r. orszak
został wpisany do Krajowego Rejestru Odmian i obecnie
znajduje się na Liście Odmian (KR).
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Czarny czosnek spożywany „na surowo”, czyli bez
żadnej dodatkowej obróbki, ma lekko gumiastą,
miękką konsystencję z bardzo łagodnym smakiem
czosnku, a raczej słodkimi nutami melasy i czekolady,
rzadko jest ostry lub pikantny. Smak czosnku
jest przytłumiony do tego stopnia, że potrzeba
kilku ząbków zjedzonych na surowo, aby poczuć
charakterystyczny czosnkowy oddech. Ciekawy smak
czarnego czosnku sprawia, że ciasto lub deser, które
wydają się płaskie i nudne, nabiorą zupełnie innego
charakteru

Takie warunki sprzyjają reakcji Maillarda. W efekcie czosnek zyskuje czarny kolor, a traci charakterystyczny zapach i ostry smak,
nabiera także nowych właściwości prozdrowotnych.
Czarny czosnek może być używany samodzielnie, stanowić dodatek
do chleba, serów, win, a nawet być składnikiem czarnej czekolady!
Japończycy określają smak czarnego czosnku jako delikatne umami. Z kolei dla Europejczyków pachnie jak wędzona śliwka lub suszone morele, wanilia, leśne grzyby. Jest bardzo miękki, „brudzi”
ręce. Ledwo wyczuwalny smak pojawia się pod koniec żucia, nie
pozostaje w jamie ustnej – nasz oddech jest wolny od czosnkowego aromatu.
n
Literatura
1. Sophie Guittat, Ail noir: tous les bienfaits de ce superaliment,
Vivre Autrement 2019, Parc Floral de Paris, 15-18 marca 2019 r.
2. Tariq H. Abdullach, O. Kandil, A. Elkadi, J. Carter, Garlic revisited:
Therapeutic for the Major Diseases of Our Times?, “Journal of the
National Medical Association” 1988, April; vol. 80 (4): 439-445.
3. Camille Labro, Le mystère de l’ail noir, “Le Monde”, 1er października 2016.
4. Chloé Simone, Pain à l’ail à l’anglaise Garlic Bread facile & rapide, Chlofashionlifestyle.com/pain-ail-garlic-bread.
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Tradycyjna piekarnia
rzemieślnicza
a automatyzacja
Wśród tysięcy polskich piekarni dominują zakłady rzemieślnicze,
często pokoleniowe. Rzemiosło oparte na tradycji świetnie
wpasowuje się w potrzeby konsumentów. Stare receptury, wiedza
przekazywana z pokolenia na pokolenie, dbałość o surowce, reżim
technologiczny przyciągają klientów, dla których stanowią one
o wysokiej jakości produktu.

Warto te walory pielęgnować,
jednak inwestycje w zautomatyzowane systemy, podyktowane
zmieniającymi się realiami, są nieodzowne.
Wobec takiej tezy pojawia się pytanie, czy
automatyzacja i robotyzacja mają prawo
bytu w piekarniach rzemieślniczych?

Tradycja piekarska
– pozytywne emocje
i zaufanie klientów
Od wielu lat właściciele piekarni borykają się z problemami kadrowymi. Brakuje ludzi do pracy, szczególnie tam, gdzie
jest duże obciążenie fizyczne. Etatowy
piecowy (wykonujący najmniej wdzięczną pracę) ma zmiennika w postaci auto-
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matycznego systemu załadunku i wyładunku pieców
wsadowych. Urządzenia te
są skrojone na potrzeby
nie tylko dużych, ale również średnich i coraz częściej małych zakładów. Automatyzacja
tego odcinka produkcji nie umniejsza
modelowi piekarni rzemieślniczej ani jakości produktów. Wręcz przeciwnie. Zakup
automatycznego systemu załadunku jest
przejawem dbałości o jakość, troski o rentowność firmy oraz dążności do utrzymania przystępnych cen. Ponadto tworzenie
atrakcyjnych miejsc pracy zmniejsza skalę
uprzedzeń do zawodu piekarza – jest to
wartość dodana w zakresie całego polskiego piekarstwa.

Trudny temat kryzysu energetycznego
wymusza mądrze zaplanowane modernizacje zakładów rzemieślniczych. Inwestycja
w koncepcję odzysku energii to nie tylko
konieczność, to przyszłościowe spojrzenie na sytuację naszej planety. Oferowane przez firmę MIWE rozwiązania energetyczne dla piekarni są dobrze przemyślane
i kompleksowe. W piekarni energia pobierana jest niemal cały czas (piece, systemy
chłodnicze), dlatego właśnie tam montuje
się obecnie najwięcej wymienników
ciepła. Wartość odzyskana może być prze-
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kierowana na wiele obszarów, jak ogrzewanie wody użytkowej, garowni czy budynku.
Modernizacje w zakresie odzysku energii
są aktualnie najczęściej opracowywanym
przez nas projektem.
Coraz częściej piekarze poddają też analizie porównawczej stare, nieekonomiczne piece. Mimo że są jeszcze
sprawne, zostają wymienione na modele
z symbolem e+, stanowiącym o mniejszym
zużyciu energii – nawet o 30%.
Oszczędności poszukiwane są również
w zakresie zużycia wody. Inwestycje w komorowe myjki, które w jednym wsadzie
mieszczą duży gabarytowo (i najbardziej
nieekonomiczny w myciu) osprzęt, jak:
palety, wózki pieca obrotowego, blachy,
kastle, peelboardy, przynoszą wymierne
oszczędności. Woda krąży bowiem w obiegu zamkniętym, a pobór świeżej, potrzebnej do płukania wynosi zaledwie 6 l (!).

Rzemieślnicza
piekarnia Jarzębińscy
prekursorem
automatyzacji
i robotyzacji
Nie tak dawno właściciele piekarni Jarzębińscy (istniejącej od 1977 r.) podjęli odważne decyzje dotyczące modernizacji
zakładu. Od początku brane pod uwagę
były systemy automatyzacji i robotyzacji,
jednak idące tak daleko, aby zachowany
był rzemieślniczy wymiar tej pokoleniowej
piekarni i cukierni.
Używane dotychczas piece rurkowe nie
spełniały już oczekiwań. Trudno było uzyskać dobre efekty wypiekowe w trybie pracy wsad za wsadem, gdyż brakowało mocy
na dogrzanie pary. Zachowanie idealnej
równomierności wypieku stanowiło spore
wyzwanie. Bezwładność pieca rurkowego
generowała duże ograniczenia. Dla ok.
300 produktów, które powstają w tym zakładzie, potrzebna była większa wydajność.

Termoolejowe
piece wsadowe
MIWE Thermo-Express
Wybór padł na termoolejowe piece wsadowe MIWE TE głównie ze względu na
oszczędność energii (na 1 kg pieczywa wypiekanego w piecu MIWE TE właściciele
zużywają 0,4 kWh, podczas kiedy w piecu
rurkowym zużywano 0,72 kWh). Równie
ważnym argumentem była gwarancja wy-

sokiej jakości produktów (zweryfikowana
wizytami referencyjnymi).
Odkąd piece MIWE TE zaczęły pracować
w piekarni Jarzębińscy, nie brakuje energii
na mocne zaparowanie. Łagodna, stabilna
atmosfera pieczenia daje wyraźnie lepsze,
powtarzalne efekty wypiekowe. Produkty zyskały na jakości. Spód pieczywa jest
stabilniejszy, a końcowy produkt równomierny. To zasługa większej mocy cieplnej pieców termoolejowych, ale też sterowania, które stoi na straży parametrów.
Piekarnia Jarzębińscy zaopatruje łącznie

ok. 300 sklepów, wśród nich te pod marką własną. Dlatego planując modernizację
piekarni, poprzeczka została zawieszona
wysoko. Cieszy fakt, że stali klienci zauważają zmiany w jakości wypieków, oceniając
je na plus. Konsument jest najlepszym recenzentem wszelkich zmian, również w zakresie parku maszynowego.
Choć wykonanie instalacji termoolejowej
(ze względu na prace budowlane, wygospodarowanie pomieszczenia na kotłownię,
budowę systemu kominowego w piętrowym budynku) było wymagające, wszystko
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Tra d yc yj n a p i e ka r n i a r ze m i eś l n i c za a a u to m aty za cj a

Jarzębińscy, przy piecu kręciło się sporo
ludzi, a w krajobraz piekarni wpisane były
wszechobecne łopaty. Teraz piece obsługuje 1 osoba.
Gdy stosujemy automatyczny załadunek,
wzrasta wydajność pieców. Podczas kiedy przy ręcznym załadunku udawało się
zrealizować 1 wsad w ciągu 1 godziny, za
pomocą athleta w 2 godziny realizowane
są 3. Łatwo policzyć, że wydajność pieca
wzrasta o 30%.

Robot AMOS
W piekarni Jarzębińscy znalazło się też
miejsce na ważne ogniwo, uzupełniające
automatyzację załadunku pieców wsadowych. Jest to autorska stacja firmy GETH,
do której wczepiany jest wózek garowniczy
z peelboardami. Peelboardy odbierane są
z wózka jeden po drugim przekazywane da-

udało się wykonać zgodnie z planem.
Na etapie projektowym firma GETH
włożyła sporo pracy, aby finalny montaż przebiegł sprawnie. Spełnione musiały być odpowiednie warunki budowlane i przeciwpożarowe.
Mimo rosnących cen olej wciąż jest najtańszym nośnikiem energii, właściciele
szacują, że oszczędność (w stosunku
do poprzednich modeli pieców) wyniesie nawet 50%. Dwa 12-poziomowe
piece termoolejowe dają powierzchnię wypiekową rzędu 115 m2.

System automatycznego
załadunku i wyładunku
MIWE ATHLET
Dla właścicieli piekarni Jarzębińscy oczywista była inwestycja w automatyczny załadunek i rozładunek pieców
wsadowych. Inwestorzy zgodnie
stwierdzili, że znacznie łatwej pozyskać
pracownika do obsługi automatycznego
systemu załadunku aniżeli do dźwigania
bochenków na łopacie czy aparacie wrzutowym. – Automatyzacja obsługi pieców
wsadowych po raz pierwszy pozwala nam
na sprawny, bezkolizyjny, zsynchronizowany i idealny w czasie załadunek i rozładunek
– podsumowuje J. Jarzębiński.
Utrata energii przy ręcznym za- i rozładunku pieca jest obecnie nie do zaakceptowania. Automatyczny system MIWE athlet zai rozładowuje komory wypiekowe szybko
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i miarowo. Drzwi pieca są otwarte krótko.
Rozciągnięty w czasie za- i rozładunek aparatem wrzutowym sprawia, że uzyskanie
równomiernych i powtarzalnych efektów
wypiekowych jest niemożliwe, a tego oczekują konsumenci.
Automatyczny załadunek eliminuje błędy
ludzkie; stół robota MIWE athlet wyjmuje
wszystkie produkty zawsze w punkt i za
jednym razem. „Przespanie” rozładunku
skutkujące przypaleniem produktu nie
jest już problemem. Jeszcze do niedawna, jak wspominają właściciele zakładu

lej na taśmę transportową pod stół athleta.
Przed etapem automatyzacji w piekarni Jarzębińscy delikatne produkty zdejmowane
były z desek ręcznie, co nie tylko spowalniało załadunek, powodowało też naruszenie wypracowanej w procesie wydłużonej
fermentacji delikatnej struktury kęsa.
Zastosowanie tej nowatorskiej stacji niesie
ze sobą wiele zalet, np. eliminację aparatów załadowczych, które są dość kłopotliwe w utrzymaniu i zajmują sporo miejsca.
Zreorganizowane zostały nośniki kęsów poprzez ujednolicenie wózków i desek (stan-

Systemy chłodnicze
Stare, wysłużone garownie w piekarni Jarzębińscy zostały zamienione na komory
przelotowe MIWE KR. Są to komory o dobrych parametrach, z dodatkowym systemem chłodzenia, szczególnie przydatnym w okresie letnim, kiedy temperatury
w piekarni przekraczają 30°C. Garownie
posiadają 2 ściany ciśnieniowe, a ogrzewane są energią odpadową. W zakresie
fermentacji ciasta urządzenia chłodnicze
MIWE bronią się same. Delikatne, równe garowanie i w tym przypadku znalazło
bezpośrednie przełożenie na lepszą jakość
produktów.
Wśród właścicieli piekarni rzemieślniczych
rodzi się uzasadniona obawa, czy stare receptury nie będą musiały być zmodyfikowane i dostosowywane do nowych urządzeń?
I czy pracownicy, technolodzy zaakceptują
zmiany? Te obawy nigdy się nie potwierdziły w przypadku systemów chłodniczych
MIWE. Zgodnie z koncepcją producenta dopasowują się one do indywidualnych cech
produktów. Fakt ten jest nie do przecenienia, gdyż ułatwia zachowanie tradycyjnych smaków, więc klient nie odejdzie do
konkurencji.
Klient zainwestował również w dwie komory chłodniczo-garownicze MIWE GVA
na 15 wózków. Usprawniają one organizację pracy. Wydłużenie fermentacji i proces przygotowania do odpieku następują
zgodnie z zaprogramowanym czasem. Moment gotowości do odpieku przełożony jest
z godzin nocnych na dzienne. Do komory
MIWE GVA wjeżdżają obłożone wózki pieca
obrotowego, które później transportowane są bezpośrednio do pieca obrotowego
MIWE roll-in lub pieca wózkowego termoolejowego MIWE TS.

Właściciele piekarni Jarzębińscy, oddając
wykonanie projektu w jedne ręce, kupili w firmie GETH również piece obrotowe MIWE roll-in, które są jednymi z najbardziej energooszczędnych na świecie,
oraz piec wózkowy termoolejowy MIWE
TS, którego mocne strony to wyśmienita jakość wypieku, energooszczędność
oraz wygoda za- i rozładunku na wózkach
jezdnych. Dywersyfikując modele pieców
na nadmuchowe i wsadowe, łatwiej oddać różnorodność jakościową i smakową
produktów. Drożdżówki, pieczywo francuskie i chleby foremkowe lepiej udają
się w piecach obrotowych, chleby i drobne pieczywo rustykalne z kolei w piecach
wsadowych z silnym ciepłem emitowanym
od spodu.

Odzysk energii
W czasach kryzysu energetycznego nie
mogło zabraknąć inwestycji w wymiennik ciepła. W piekarni Jarzębińscy system
MIWE eco:nova odzyskuje energię z pieców piekarniczych. Ciepło odpadowe wykorzystywane jest do ogrzewania garowni,
wody użytkowej i pomieszczeń biurowych.

Zapraszamy na webinaria prowadzone
przez ekspertów CSB-System.
Szczegóły na www.csb.com/pl

Rzemieślniczy wymiar
piekarni
W piekarni i cukierni Jarzębińscy na produkcji zatrudnionych jest ok. 200 osób.
Mimo automatyzacji ważnych fragmentów ciągu technologicznego spora część
prac wykonywana jest ręcznie, szczególnie
w zakresie cukiernictwa. Dzięki modernizacji opartej o automatyzację i robotyzację
wybranych fragmentów produkcji udało
się bezkolizyjnie zapanować nad procesami, wyeliminować problemy kadrowe oraz
zadbać o ekonomię produkcji poprzez zastosowanie najlepszych rozwiązań energetycznych.
Dyskusja wokół używania nomenklatury
„rzemieślnicza” czy „przemysłowa” w ciągu ostatnich lat przyniosła jednoznaczną
odpowiedź: automatyzacja czy też robotyzacja parku maszynowego niektórych fragmentów ciągu technologicznego wspiera
tradycyjne rzemiosło, dając szansę na
bycie konkurencyjnym na rynku.
W obliczu wyzwań, jakie stawia sytuacja
rynkowa, nie ma innej, słusznej drogi dla
piekarni rzemieślniczych, jak automatyzacja i robotyzacja pewnych fragmentów produkcji. Rzemieślnicza piekarnia Jarzębińscy
jest tego wzorcowym przykładem.
n

Czy Twoje
oprogramowanie
sprawdza się w
przemyśle piekarskim?
Nasze sprawdza się doskonale.
Specjalistyczne procesy branżowe,
integracja maszyn i urządzeń,
zarządzanie sklepami firmowymi,
śledzenie pochodzenia, zarządzanie
jakością i wiele więcej. CSB-System jest
oprogramowaniem do zarządzania
przedsiębiorstwem w branży piekarskiej
i cukierniczej. Jest kompleksowym
rozwiązaniem obejmującym ERP,
FACTORY ERP i MES. Zawiera również
standardy najlepszych praktyk.
Jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego
wiodące przedsiębiorstwa stawiają na
CSB, zachęcamy do kontaktu.
reklama

dardowy rozmiar desek to 60 x 100 cm).
Właściciele firmy znali podobne roboty,
ale wymagały one zastosowania specjalnych wózków. Model stworzony przez firmę
GETH pozwala na wykorzystanie posiadanych wózków, bez generowania dodatkowych kosztów.
Stacja rozładunku peelboardów AMOS została bardzo dobrze przyjęta przez pracowników. Uwagę zwracają lekkość pracy
i niski poziom hałasu przy przejmowaniu
i odkładaniu peelboardów. Robot AMOS
jest idealnym rozwiązaniem dla produktów
poddanych długiej fermentacji o delikatnej
strukturze.

www.csb.com
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Zakwas, masło i dużo powietrza

Zakwas, masło
i dużo powietrza
– przepis na
panettone idealne

Słodka bohaterka
świątecznego sezonu
– panettone – gości nie

chłonne, ale ja podjąłem rękawicę. Póki co
upiekliśmy ponad 20 babek testowych i jesteśmy zadowoleni z efektu.

tylko na prawie każdym włoskim stole
świątecznym, coraz częściej pojawia się
też obok polskiego makowca i piernika.

Mediolańska babka
znana jest od stuleci, bo jej początki sięgają XV wieku, kiedy to
narodziła się jako wykwintny
chleb sowicie nadziewany kandyzowanymi owocami. EtymoNatalia
Aurora
Ignacek
logia słowa nie jest zbyt za
skakująca, nazwa ta oznacza
po prostu „duży kawałek ciasta”. Współcześnie babka ta występuje w mniejszych, średnich i wielkich rozmiarach. Jedno
jest pewne – powinna być bardzo wysoka i bardzo puszysta.
Przygotowana wedle oryginalnej receptury nie wyrasta tak
wysoko na drożdżach, a na zakwasie. Dlatego wymaga sporo
zaangażowania, czasu i umiejętności. Z recepturą na panettone postanowił zmierzyć się właściciel piekarni Better Together
– Mateusz Szymura.
– To nie pierwsza nasza próba wprowadzenia tego wypieku do
oferty. Jakiś czas temu podjąłem się upieczenia panettone, jednak
wtedy jeszcze na drożdżach. Ale czegoś mi brakowało… Postanowiłem wejść na wyższy level sztuki i wykonać babkę na lievito
madre, czyli własnoręcznie przygotowanym zakwasie pszennym.
Niewiele cukierni czy piekarni robi produkty półcukiernicze na
zakwasie, ponieważ to trudniejsze i z pewnością bardziej czaso-
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Nie od razu panettone
upieczono…

Panettone uchodzi za jeden z trudniejszych
wypieków z asortymentu półcukierniczego.
Nim Mateusz przystąpił do pracy, przeznaczył
sporo czasu na edukację. Choć kilka lat temu brał udział w szkoleniu Sławomira Korczaka, gdzie jednym z tematów była właśnie ta świąteczna babka, miał potrzebę dogłębnego poznania
tajników produkcji. Problem w tym, że w Polsce brakuje kursów
dotyczących tego wypieku. Na szczęście w internecie temat jest
dość popularny i szeroko omawiany. – Czerpałem sporo inspiracji
z internetu, oglądałem dużo filmików, brałem udział w szkoleniu
online Daniela Alvareza. Jest tu naprawdę wiele zmiennych, na
które trzeba uważać, więc posiadanie jakiś starych notatek i skryptów nie wystarczy. Nawet to, jak mieszać ciasto, jest istotne, bo
stanowi o sukcesie efektu finalnego – wyjaśnia Mateusz Szymura.
Poza wyhodowaniem sztywnego zakwasu pszennego trzeba zrobić
dwa ciasta właściwe. Ważne jest, by w odpowiedniej kolejności
dodawać wszystkie składniki, mieszając, by zbudować silną siatkę
glutenową. – Musi być silna, by wytrzymać wyjątkowo duże obciążenie tłuszczu, które mamy tu w postaci masła, żółtek. I jeszcze
dodatki: czekolada, skórka pomarańczy, rodzynki, orzechy – podkreśla Agnieszka Szymura, żona i partnerka biznesowa Mateusza.

Problematyczny wypiek
Okazuje się, że nie tylko technologia produkcji sprawia trudności,
zdobycie surowców i akcesoriów potrzebnych do wypieku również. Panettone jest tak ważnym i popularnym wypiekiem, że we

Zakwas, masło i dużo powietrza

I nspi racje

M istrz prod u kcj i

Włoszech sprzedaje się specjalnie dedykowaną mu mąkę. O taką
też zatroszczył się Mateusz, który na ten sezon sprowadził surowiec do swojej pracowni. – Mąka musi być „silna”, to znaczy
zawierać dużo glutenu (zawartość białka ok. 14-16%), by finalnie
dać stabilny miękisz – wyjaśnia, dodając: – Musi też mieć świetną zdolność wchłaniania płynów i zapewnić ciastu rozciągliwość.
Mąka musi być też odpowiednia do długiej fermentacji, bo ciasto wyrasta przez kilka dni. Jeden dzień trwa samo dokarmianie zakwasu
pszennego (lievito). Dwa dni potem gotowa babka wyrasta. – Trzeba
uzbroić się w cierpliwość, bo oznacza to całonocne doglądanie, czy
nadszedł już właściwy moment na włożenie ciasta do pieca. Owszem,
są pewne określone wytyczne, ale jak każde ciasto na zakwasie tak i ta
babka to żywy organizm, który po prostu trzeba uważnie obserwować.

go po prostu pominąć. Zaraz po wyjęciu z pieca w gotowy wypiek
wbija się szpikulec jak najbliżej dna i odwraca upieczone babki
do góry nogami na kilka, a nawet kilkanaście godzin, by zapobiec
opadnięciu pod wpływem ciężaru własnego (tłuszczu i słodkich
dodatków). Miękisz ciasta jest puszysty, ciągnący i delikatny, dlatego to jedyny sposób na zachowanie tej unikatowej struktury.
– Na razie jesteśmy nadal w fazie prób i eksperymentów, stąd
też nie kupowaliśmy do tego specjalnych sprzętów, zdaliśmy się
na własną kreatywność. Wykorzystaliśmy wózek piekarski, na
którym między prowadnicami zawiesiliśmy sznurki i powiesiliśmy
babki na pikach do szaszłyków – zaznacza Mateusz Szymura.

Do góry nogami

Czas, jaki trzeba poświęcić na przygotowanie babki (około 5 dni),
a także dobrej jakości surowce prosto z Włoch sprawiają, że panettone to dość drogi produkt. W Better Together babka sprzedawana jest za 70 zł, co nie jest wygórowaną ceną, a jednak
w porównaniu do tradycyjnych polskich bab jest ona dwa razy
droższa. – Profil naszej piekarni sprawia, że trafiają do nas świadomi klienci, którzy wiedzą, czym jest panettone i że nie da rady
upiec jej sobie w domu. Przyzwyczailiśmy naszych klientów do
tego typu luksusowych produktów, bo od dawna mamy też makaroniki czy croissanty, więc panettone jest naturalnym dodatkiem
świątecznym naszej oferty – dodaje Agnieszka Szymura.
n

W przypadku panettone element tak niepozorny jak papierowa
foremka okazał się kluczowy i dość problematyczny. – Papierowe
foremki dostępne na polskim rynku są zdecydowanie zbyt miękkie. Zauważyliśmy to już po wypieku, kiedy chcieliśmy odwracać
babki do góry nogami. Ciasto jest bardzo puszyste i podatne na
wgniecenia. Zatem przy nakłuwaniu tak delikatnej foremki zarówno ona, jak i samo ciasto nieco się wyginały, co skutkowało tym,
że niektóre babki nie były idealnie foremne – komentuje piekarz.
Nakłuwanie jest tak ważnym elementem procesu, że nie sposób
reklama

Luksusowa babka
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Lody

Lody dla
Opornych

 Rajmund Kawalec, Kames
Zaangażowany w lodziarstwo
od końca lat 80. XX w.,
zaczynał od pierwszej polskiej
agencji firmy Carpigiani.
Od roku 1991 związany
z Kames – firmą specjalizującą
się w zaopatrzeniu lodziarzy
rzemieślników. Początkowo
jako konsultant i technolog,
od 2004 kieruje firmą.
Autor i redaktor wielu
materiałów związanych
z lodami, dostępnych w prasie
branżowej i we własnych
zasobach Kames
https://www.kames.pl

Lody a koszty mediów

Lody a koszty
mediów – uwagi
na czas kryzysu
Wraz z podwyżkami cen rosną koszty energii elektrycznej
i wody, co staje się coraz ważniejszym tematem także
wśród lodziarzy. W związku z tym prezentujemy krótkie
omówienie wybranych kosztów eksploatacji urządzeń
wykorzystywanych w lodziarniach i przypominamy
podstawowe zasady oszczędzania. Parametry maszyn
i ilości lodów są przykładowe.

Produkcja
W pracowni lodziarskiej mamy zwykle cztery podstawowe urządzenia: pasteryzator,
dojrzewalnik, frezer i hartownik. Każde
z nich zużywa energię elektryczną lub wodę,
co przekłada się na koszt kilograma wyprodukowanych lodów. Aby go obliczyć, trzeba
oszacować wielkość zużycia mediów. Robi się
to stosownie do cykli pracy i parametrów każdego z urządzeń.
Pasteryzator
Pasteryzator lodziarski ma dwa podstawowe
cykle pracy – ogrzewanie i chłodzenie, czasem jest także wykorzystywany jako dojrzewalnik. Jeśli urządzenie o typowej pojemności
roboczej 60 l pobiera 12 kW podczas grzania,
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które trwa 60 min, to zużycie energii na 1 kg
mieszanki wynosi:
12 kW x 1 h/60* = 0,20 kWh
*gęstość przeciętnej mieszanki waha się od
1,05 do 1,1 kg, więc 60 l ma masę nieco większą niż 60 kg, ale dla uproszczenia można to
pominąć.
Podczas chłodzenia tej wielkości pasteryzator pobiera nieco mniejszą moc, np. 8 kW,
ale proces ten trwa zwykle dłużej niż grzanie,
przyjmijmy 1 h 15 min, czyli 1,25 h. Podczas
chłodzenia zużyjemy więc:
8 kW x 1,25 h/60* = 0,17 kWh/kg
W cyklu chłodzenia zużywana jest także woda.
Jeśli jest to na przykład 300 l/h, jej ilość potrzebna do schłodzenia 1 kg wyniesie:
300 l x 1,25 h/60* = 0,00625 m3

Lody a koszty mediów

Hartownik – jak oszczędzić:
 ogranicz do minimum częstotliwość otwierania drzwi i czas ich
otwarcia;
 utrzymuj urządzenie w dobrym stanie technicznym – dbaj
o uszczelki drzwi hartownika, nie dopuszczaj do jego zaszronienia, czyść regularnie skraplacz i parownik.

Energia
elektryczna 0,27
[kWh]
Woda [m3]

0,39

0,32

0,00625 0,0027 0,0016

0,10 1,08

Wartość

Cena

Razem

Hartownik

Frezer 8 kW

Podsumujmy te wyliczenia, przyjmując ceny sprzed tegorocznej
fali podwyżek:
Dojrzewalnik
0,3/1 kW

Pasteryzator i dojrzewalnik – jak oszczędzić:
 zadbaj o prawidłowe ustawienie przepływu wody chłodzącej
– jej temperatura na wypływie powinna być wyższa o ok. 20°C
od temperatury w kranie;
 staraj się tak planować produkcję, aby zawsze wykorzystywać
pełną pojemność urządzenia;
 do dojrzewania używaj dojrzewalnika, nie pasteryzatora.

Hartownik (szokownik)
Hartownik jest na ogół wykorzystywany przez kilkanaście minut
do schłodzenia kuwety, ale w praktyce chłodzi przez cały czas
produkcji lodów. Zużycie mediów można więc obliczyć na podstawie ilości wyprodukowanych w danym czasie lodów. Jeśli np.
produkujemy 20 kg lodów w ciągu godziny, a moc urządzenia
wynosi 2 kW, to zużycie energii będzie następujące:
2 kW x 1 h/20 kg = 0,1 kWh/kg.
Podobnie możemy obliczyć zużycie wody, jeśli urządzenie jest
nią chłodzone.

Pasteryzator
12/8 kW

Dojrzewalnik
Praca typowego dojrzewalnika polega na delikatnym mieszaniu
zawartości zbiornika i utrzymywaniu jej w stałej temperaturze.
Zarówno mieszadło, jak i agregat chłodniczy mają znacznie mniejszą moc niż te w pasteryzatorze, przy czym mieszadło pracuje
nieprzerwanie, a agregat włącza się na krótko co pewien czas,
gdy mieszanka w wyniku wymiany ciepła z otoczeniem ogrzeje
się ponad ustawioną temperaturę.
Obliczenie zużycia energii (rzadziej wody, bo dojrzewalniki często
chłodzone są powietrzem) jest więc nieco bardziej złożone. Najpierw
trzeba ustalić łączny czas pracy agregatu, czyli zapisać czasy włączania i wyłączania w ciągu np. 2 godzin, co powinno wystarczyć
– praca dojrzewalnika jest bardzo stabilna, agregat włącza się zwykle
na kilka minut co około 30 min. Jeśli przyjmiemy np. 5 min pracy co
25 min, w ciągu godziny będzie to 10 min. Prawidłowe dojrzewanie
powinno trwać 12 h, więc dla dojrzewalnika o pojemności 60 l mamy:
Mieszadło o mocy np. 0,3 kW: 0,3 kW x 12 h/60 = 0,06 kWh/kg
Agregat o mocy np. 1 kW:
1 kW x 2 h (12 x 10 min)/60 = 0,33 kWh/kg.
Dodatkowo, jeśli agregat jest chłodzony wodą, trzeba uwzględnić
jej zużycie. Jeśli nominalnie jest to 80 l/h, to mamy:
80 l x 2 h/60 = 0,0027 m3.
Analogiczne obliczenia można wykonać dla pasteryzatora, jeśli
jest wykorzystywany do dojrzewania.

M istrz prod u kcj i

 podczas mycia wlej tylko tyle wody, ile wystarczy do ogrzania
ścianek cylindra nieco powyżej zera, odczekaj, aż to nastąpi,
i dopiero wtedy włącz na krótko (z reguły wystarcza ok. 10 s)
mieszadło;
 zawsze na czas wymieniaj zużyte noże i elementy prowadzące mieszadło, by uniknąć przymarzania mieszanki do ścianki
cylindra.

Zużycie i koszt
mediów
– produkcja

R a d a
Podawane przez producentów nominalne zużycie wody może
się różnić od rzeczywistego. Aby to zweryfikować, trzeba kupić miernik przepływu wody – wodomierz ¾ cala za ok. 50 zł
– i podłączyć go do instalacji zasilania urządzenia na czas
pełnego cyklu chłodzenia.

Lody

0,70 zł 0,76 zł

0,001055 10 zł

0,11 zł

Razem 0,86 zł

Frezer
Cykl pracy frezera trwa od kilku do kilkunastu minut. Zależnie
od wielkości urządzenie produkuje w tym czasie zwykle od 3 do
20 kg (1-4 kuwety) lodów. Wydajność frezerów podawana przez
producentów jest na tyle nieprecyzyjna, że najlepiej zmierzyć
czas kręcenia konkretnej porcji lodów samodzielnie. Jeśli jest to
np. 12 min dla 5 kg lodów, a moc i zużycie wody frezera odpowiednio 8 kW i 400 l/h, to mamy:
Energia: 8 kW x 0,2 h/5 kg = 0,32 kW/kg
Woda: 400 l x 0,2 h/5 kg = 0,016 m3

Frezer – jak oszczędzić:
 staraj się zawsze wykorzystywać optymalny wsad urządzenia;
 planuj produkcję kolejnych smaków tak, by maksymalnie ograniczyć mycie;
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Lody a koszty mediów

Oto podsumowanie w wariantach z kontuarem i witryną:

Energia
0,53
elektryczna [kWh]

Wartość

Kontuar
Z punktu widzenia zużycia mediów i nie tylko2 kontuar mroźniczy
byłby doskonałym urządzeniem do sprzedaży lodów, gdyby pominąć to, że na ogół nie są w nim widoczne dla klienta. Większość
modeli może służyć nie tylko do sprzedaży, ale także magazynowania niewielkiego zapasu – pod pojemnikiem, z którego lody są
sprzedawane, jest miejsce na drugi, zapasowy.
W czasie sprzedaży agregat kontuaru pracuje niemal bez przerwy,
ale jego moc jest stosunkowo mała. Można z niewielkim błędem
przyjąć do obliczeń, że pracuje nieprzerwanie ok. 12 h na dobę.
Do obliczenia zużycia energii trzeba więc ustalić tylko, ile lodów
sprzedaje się dziennie. Jeśli przyjmiemy sprzedaż na poziomie np.
30 kg, a moc pobierana przez kontuar wynosi 1,2 kW, to mamy:
1,2 KW x 12 h/30 kg = 0,48 kWh/kg.

Witryna – Jak oszczędzić:
 utrzymuj urządzenie w dobrym stanie technicznym – nie dopuszczaj do zaszronienia, regularnie czyść skraplacz;
 jeśli to możliwe, codziennie przenoś lody na noc do szafy mroźniczej i wyłączaj witrynę (można wyłączyć również automatyczne rozmrażanie).

Cena

Szafa mroźnicza – jak oszczędzić:
 staraj się, aby była jak najbardziej pełna;
 ogranicz do minimum częstotliwość otwierania drzwi i czas ich
otwarcia;
 utrzymuj urządzenie w dobrym stanie technicznym – dbaj
o uszczelki drzwi, nie dopuszczaj do jej zaszronienia, regularnie czyść skraplacz.

Razem

Szafa mroźnicza
Przed sprzedażą na ogół przechowuje się lody w szafach mroźniczych. Przypisanie czasu pracy urządzenia dla każdej z umieszczonych w nim kuwety z lodami jest praktycznie niewykonalne.
Jedyny sensownym sposobem jest przyjęcie, że szafa pracuje
nieprzerwanie przez np. 16 h w ciągu doby1, i przypisanie tej
pracy dziennej sprzedaży lodów, np. 30 kg. Jeśli szafa pobiera
1 kW, to mamy wtedy:
1 kW x 16 h/30 kg = 0,53 kWh/kg.

kWh

Podobnie jak w przypadku maszyn produkcyjnych, magazynowanie i sprzedaż lodów odbywa się w pewnych cyklach, których
analiza pozwala na przypisanie zużycia mediów konkretnej ilości
lodów. Ze względu na specyfikę pracy urządzeń rachunki muszą
być bardziej szacunkowe niż w przypadku urządzeń produkcyjnych.

Witryna
Utrzymanie lodów w witrynie jest najkosztowniejsze, zwłaszcza
od czasu, kiedy rynek zdominowały urządzenia z wewnętrzną
wentylacją i dwoma rzędami kuwet. Takie witryny mają wysoki
pobór mocy, ponieważ wymagają wydajnego agregatu chłodniczego, posiadają ogrzewane szyby oraz elektryczne wspomaganie rozmrażania i mocne oświetlenie (to ostatnie w epoce LED
nie ma dużego wpływu na zużycie energii). Dobrej klasy witryna
średniej wielkości (12 szerokich kuwet, czyli ok. 50-60 kg lodów)
ma moc rzędu 4 kW. Przy takiej samej wielkości sprzedaży, jaką
przyjęliśmy wyżej dla kontuaru – 30 kg, oraz jednakowym czasie
pracy agregatu zużycie energii będzie wynosiło:
4 KW x 12 h/30 kg = 1,6 kWh/kg
Nawet wtedy, gdy dzięki widokowi atrakcyjnie ułożonych lodów
sprzedamy ich z witryny dwa razy więcej, to i tak zużycie energii
na kg będzie prawie dwa razy większe niż w kontuarze.

Wariant

Magazynowanie i sprzedaż

Szafa
mroźnicza

Lody

Zużycie i koszt
mediów
– sprzedaż

M istrz prod u kcj i

Kontuar 0,48 1,01

0,70 zł 0,71 zł

2,13

0,70 zł 1,49 zł

Witryna

1,6

Jeśli dodamy do tego obliczony wcześniej koszt produkcji, łącznie
uzyskujemy koszt mediów zużytych do wyprodukowania i sprzedania 1 kg lodów mlecznych w wysokości od 1,57 zł do 2,35 zł,
w cenach sprzed tegorocznych podwyżek. Łatwo policzyć,
jakie mogą to być kwoty po zapowiadanych wzrostach cen. Mam
nadzieję, że zapowiedzi te okażą się przesadzone, czego sobie
i wszystkim życzę przy okazji nadchodzących świąt i nowego roku.
Aby nie pozostawiać wszystkiego przeznaczeniu, polecam także
n
uwagi Jak oszczędzić.

Przypisy
1
Np. 12 h w ciągu dnia i 4 h w nocy.
2
Lody w kontuarze nie muszą zachowywać jakiegoś szczególnego kształtu, więc mogą być przechowywane w nieco wyższej
temperaturze niż w witrynie, są wtedy łatwiejsze to nakładania i przyjemniejsze w jedzeniu. Ponadto w kontuarze panują
dla nich o wiele lepsze warunki, a to dzięki mniejszej wymianie
powietrza z otoczeniem i słabszemu jego ruchowi, ponadto
w większości konstrukcji – brakowi światła.
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Gwa ra ncja ja kości od sa mego początku

Gwarancja jakości
od samego początku
Wymagania ze strony konsumentów zmieniają się. Obecnie już nie
tylko klasyczne kryteria, takie jak cena, mają wpływ na ich decyzje
zakupowe. Coraz ważniejsze są środowisko produkcji, skutki
środowiskowe i wartość produktów. Współcześni konsumenci
zwracają uwagę przede wszystkim na wyroby wysokiej jakości.
 Adam Steć, członek zarządu
CSB-System Polska Sp. z o.o.

Gwarancja jakości
produktu online,
brak błędów podczas
procesów
Wysokiej jakości, bezpieczne produkty wymagają stałej kontroli przez zarządzanie
jakością w skali całego przedsiębiorstwa.
Oferując system zarządzania jakością i laboratorium, proponujemy idealne rozwiązanie. W jednym obejmującym wszystkie
funkcje, płynnie zintegrowanym systemie
istotne dla jakości informacje ze wszystkich
obszarów przedsiębiorstwa są rejestrowane online i analizowane. Całość obszarów
funkcyjnych jest zaopatrzona w „sieciowe”
punkty informacyjno-kontrolne.
Zarządzanie jakością dostarcza pracownikom zakładu informacji na temat wymaganych parametrów jakości, tak by można
było realizować kontrole i jednocześnie dokumentować je za pomocą systemu, bez
konieczności przerywania procesów. Dzięki

Wszystkie ustawy, wytyczne,
normy, certyfikaty
i standardy w systemie ERP
Zarządzanie jakością i system informacji
w laboratorium oferowany przez CSB gwarantują wdrożenie najważniejszych ustaw,
wytycznych i norm oraz międzynarodowych
standardów. W takim samym stopniu nale-

ży uwzględnić międzynarodowe standardy
etykietowania i znakowania produktów.

Systemowa informacja
o niedoskonałościach
i ich eliminowanie
Przy wsparciu modułu CSB QM i systemu
informacji w laboratorium udostępniane są
dane o wszystkich krytycznych punktach
w przedsiębiorstwie. Zmiany w procesach
mające na celu poprawienie jakości można
wdrożyć szybko i komfortowo. Występujące błędy i braki są nie tylko personalizowane, lecz także systematyzowane i eliminowane według ustalonych reguł. To
sprawia, że procesy przedsiębiorstwa są
stale ulepszane.
Definiowanie w systemie standardowych
zaleceń roboczych, jakościowych i ilościowych wskazówek kontroli oraz zachowania bezpieczeństwa czy środków bezpieczeństwa dla produktów i metod sprawia,
że procesy w przedsiębiorstwie stają się
bezpieczne i efektywne. Zarządzanie jakością i system informacji w laboratorium
CSB gwarantują dokładność we wszystkich procesach, jakość i bezpieczeństwo
w odniesieniu do każdego obszaru przedsiębiorstwa.

Audyt i certyfikacja
przy wsparciu
jednego systemu

Ar tyku ł p ro m ocyj ny
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temu mamy gwarancję bezbłędnej weryfikacji jakości całego łańcucha produkcyjno-logistycznego.
Istniejące stacjonarne punkty rejestracji
danych i mobilne urządzenia końcowe są
połączone bezpośrednio z krytycznymi
punktami kontrolnymi przedsiębiorstwa,
dlatego możliwy staje się kompleksowy
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Procesy, takie jak ważenie,
mieszanie, opracowywanie, napełnianie,
pakowanie i analizowanie, są cały czas
zsynchronizowane z zarządzaniem jakością przez System ERP/MES. Tak osiągana jest najlepsza jakość po minimalnych
kosztach.

CSB wspiera przedsiębiorstwa podczas planowanych audytów i etapów certyfikacji.
Wszystkie dokumenty wpływają do modułu zarządzania certyfikatami, dostarczając informacji o strukturze organizacyjnej
i zachodzących procesach. W ten sposób
nakłady na zarządzanie certyfikatami wyraźnie zmniejszają się.
n
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ZAAWANSOWANE EKOLOGICZNE
TECHNOLOGIE CHŁODNICZE & PIEKARNICZE
Guz Technika Piekarnicza Sp.z.o.o. ul. Budryka 4 41-103 Siemianowice Śląskie

Tel.:+48 32 229 49 27

Fax:+48 32 229 55 03

www.guztech.com.pl

Miesiarki spiralne
Spiralo ze stałą dzieżą
pojemność 10-200 kg ciasta

Miesiarki spiralne Spiralo XL
z dzieżą wyjezdną
pojemność 120-200 kg ciasta

Krajalnica horyzontalna Taglio

Ubijaczki
planetarne Planeto
Pojemności 10-80 l.
Dzielarka manualna
Manotrad do bułek
prostokątnych,
kwadratowych
i trójkątów

Wałkownice do ciasta
Laminato stołowe i jezdne

Krajalnice
do chleba Mano,
Auto manualne
i automatyczne
Szerokości kromki
11,12,13,14 mm

Dzielarka hydrauliczna
Divotrad z dodatkową
funkcją cięcia ramkami

Wesołych Świąt!

Życzy Państwu GUZ Technika Piekarnicza
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Kryzysowe zarządzanie

Słodko już było

Słodko
już
było
 Dominika Wojniak
O zagrożeniach i szansach, jakie niesie kryzys w branży
piekarsko-cukierniczej, oraz o zmianach, które wymusi na
producentach. Kto się do nich nie dopasuje, wypadnie z rynku
– o tym między innymi rozmawiamy z ekspertem branżowym
Andrzejem Piętką.
Andrzej Piętka – ekspert
branży piekarsko-cukierniczej,
doradca biznesowy. Prowadzi
firmę konsultingową Akademia
Wypieków, wspierającą
piekarnie i cukiernie
w zakresie poprawy sprzedaży,
rentowności firmy oraz
controllingu finansowego
i inwestycyjnego.
tel. 786 818 273
www.pietkaodchleba.pl

Dominika Wojniak: „Branża piekarsko-cukiernicza tonie w długach”, „branża ściskana w imadle”, „branża piekarnicza zmierza
ku przepaści”, „piekarnie załamują ręce” – to wybrane nagłówki opisujące bieżącą sytuację. Naprawdę jest tak źle?
Andrzej Piętka: Te hasła są przesadzone. Kryzys jest, ale to
branża w dużej mierze winna jest sytuacji, w jakiej się znalazła.
Długi i opóźnienia w płatnościach wynikają ze zmienionej sytuacji
fiskalnej, wzrostu inflacji, spadku siły nabywczej konsumentów
oraz niskiej wiedzy ekonomicznej piekarzy i cukierników. Zamiast
korzystać z wiedzy specjalistów z zakresu finansów czy zarządzania, szukają jej wśród kolegów i znajomych z branży. Taka edukacja na własną rękę dla części niestety może okazać się zgubna.
Trzeba wreszcie zrozumieć, że za rzetelną wiedzę musimy zapłacić. Za jej brak również. Zamiast załamywać ręce, lepiej wziąć
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się ostro do pracy. Na wyczekiwanie, co przyniosą kolejne
podwyżki albo co zrobi konkurencja, czas dawno minął. Jeśli
przedsiębiorcy nie zrobią rzetelnej analizy kondycji swojej
firmy i nie wdrożą koniecznych
zmian w ryzykownych, nierentowych obszarach, zaczną się
problemy.
Już są. Z danych Rejestru
Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że długi branży piekarsko-cukierniczej
wzrosły o niemal 60%
i przekroczyły 187 mln zł.
Czy to zadłużenie jest
oznaką widma upadłości, czy raczej walki o przetrwanie?
To bez wątpienia wynik złego zarządzania firmą i zapowiedź bankructwa. Piekarnie i cukiernie wykorzystują wszelkie możliwe
szanse na opóźnienia płatności wobec dostawców. Producenci
mają źle skalkulowane ceny produktów. W Akademii Wypieków
mamy e-narzędzia, które pomagają zarządzać polityką cenową,
ale zainteresowanie tego typu rozwiązaniami wciąż jest niewielkie. Najprawdopodobniej wynika to z przekonania, że nowoczesne
narzędzia kalkulacyjne to ogromny wydatek. A tak nie jest, bo
projektowane są w oparciu o indywidualne potrzeby.
Poza tym cały czas przyjmowany jest błędny sposób mnożenia
kosztów surowcowych. Przedsiębiorcy w większości nadal nie po-

Słodko już było

trafią dobrze skalkulować ceny sprzedaży
produktów, produkują poniżej progu rentowności. Te rosnące długi branży to efekt
dwóch czynników – zbyt dużych kosztów
i zbyt małych przychodów.
Jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor iBiura Informacji Kredytowej (BIK), średnio na
jedno zadłużone przedsiębiorstwo
przypada ponad 466 tys. zł zaległości wobec dostawców i banków. Jak
w dzisiejszych realiach uwolnić się ze
spirali zadłużenia?
Po pierwsze trzeba sobie uzmysłowić, że
to nie jest niemożliwe. Z problemem zadłużenia można się zmierzyć. Zamiast siedzieć bezradnie, trzeba zacząć odbudowę
finansów przedsiębiorstwa. Zwrócić się do
specjalistów od finansów, którzy mogą pomóc w wyjściu ze spirali zadłużenia. Jest
szereg działań wspierających, które warto
jak najszybciej wdrożyć: zracjonalizować
asortyment, skorygować umowy z odbiorcami, oszczędzać, gdzie tylko można,
dywersyfikować sprzedaż, reklamować
i wzmacniać markę, ograniczyć liczbę pracowników do pułapu, który nie zachwieje
płynnością pracy.
Warto powiedzieć otwarcie, że gdyby kondycja producentów była lepsza, to skutki
kryzysu nie byłyby dla nich tak dotkliwe.
Wiele przedsiębiorstw funkcjonowało na niskiej rentowności i gdy warunki otoczenia zewnętrznego tak diametralnie zmieniły się na
niekorzyść, pojawiło się widmo bankructwa.
Cukiernik, nie chcąc wpaść w długi,
zamknął biznes i został spawaczem.
Zostawił lokal, który działał przez
prawie pół wieku, i wyjechał pracować do Holandii. Czy takie historie to
nadal incydenty, czy można już mówić
o tendencji?
To już dawno przestały być incydenty.
Coraz częściej będziemy słyszeć o takich
historiach. W najbliższym czasie możemy
spodziewać się wielu bankructw, nie tylko
wśród słodkich biznesów, ale także klasycznych piekarni. Kryzys, który dotknąłbranżę, bezdusznie, ale i skutecznie weryfikuje
przedsiębiorstwa – ich mocne i słabe strony. Wspomniana przez panią historia jest
dość brutalna, ale pamiętajmy, że dobry
cukiernik z doświadczeniem poradzi sobie,
nie musi od razu zmieniać fachu i wyjeżdżać do pracy za granicę.

Kryzysowe zarządzanie

W firmach ubywa pracowników – i to jest
duże zagrożenie. Niestety większość przedsiębiorców przyjęła postawę wyczekiwania, co przyniesie przyszłość, a to czekanie
może ich wiele kosztować. Sporo producentów usztywnia się w przekonaniach, a ten
brak pokory w połączeniu z niską wiedzą
ekonomiczną sprawia, że takich historii będzie przybywać.
Rodzina cukiernika ma żal do państwa, że nie zrobiło nic, by nie musiała się rozdzielać. Co państwo mogło zrobić?
Rozwiązanie problemu leży po stronie cukiernika, a nie państwa. Naturalny proces
w kapitalizmie jest taki, że w trudnych czasach z rynku muszą zniknąć firmy nierentowne, a w to miejsce przychodzą nowe
koncepty lub silniejsze firmy z kapitałem.
Państwo powinno ułatwiać prowadzenie
biznesu, a nie ratować firmy przed upadłością. Mimo tego państwo w czasie pandemii wprowadziło rozwiązania, jak chociażby
tarcze antykryzysowe, które miały uchronić
firmy przed upadłością. Do branży popłynął
duży strumień gotówki. Jedni wykorzystali ją mądrze, inwestując w pracowników,
nowe technologie produkcyjne, narzędzia
do zarządzania itp. Drudzy te pieniądze
przejedli. I tym dzisiaj jest dużo trudniej.
Zamiast wyciągać rękę po kolejne pieniądze, może warto wreszcie zastanowić się,
co w tej branży nie działa jak powinno.
W Polsce branża piekarsko-cukiernicza
jest bardzo rozproszona, to ponad 3 tysiące podmiotów gospodarczych. Brakuje
konsolidacji i współpracy w środowisku,
brakuje otwartości na zmiany, brakuje rozwiązań systemowych. We Francji istnieje
stowarzyszenie piekarzy, które skupia 60%
przedstawicieli branży. Co roku spotykają
się z prezydentem i ustalają najważniejsze
postulaty, np. dopuszczalne nazewnictwo
produktów. Środowisko mówi jednym głosem, który nie tylko jest słyszalny, państwo musi się z nim liczyć. U nas wciąż
tego brakuje.
Galopujące wzrosty cen prądu i gazu
skutecznie spędzają przedsiębiorcom sen z powiek. Szczególnie dotyczy to branży tak energochłonnej
jak produkcja chleba. Jakie narzędzia antykryzysowe mogą wdrożyć
producenci, by utrzymać się na powierzchni?
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Od samego początku należy inwestować
w energooszczędne technologie produkcyjne, w automatyzację i robotyzację.
Warto wzmacniać siłę brandu, szukać
nowych odbiorców i mieć pomysł na specjalizację produkcyjną. Przed nami czas,
kiedy firmy mogą korzystać też z zakupu
produktów gotowych, które można szybko
wprowadzić do sprzedaży. Zwróćmy uwagę, że cukiernictwo funkcjonuje głównie
na prąd.
W piekarnictwie przy założeniu, że zainwestowano w nowoczesne piece, jest nieco
łatwiej. Takie urządzenia mogą być zasilane olejem, gazem, prądem. Możemy
wybierać, które źródło energii w danym
momencie jest dla nas korzystniejsze, czyli
po prostu tańsze. To doskonały przykład
dostosowania się do zmieniających się warunków. Najgorsze, co może dziś zrobić
przedsiębiorca, to usztywnić się przy tym,
co ma i zna. Nawet ci, co mają podpisane
długoterminowe, w miarę korzystne, umowy na zakup energii, też nie mogą spać
spokojnie. Zakłady energetyczne, nawet
kosztem płacenia kar umownych, mogą
taką umowę wypowiedzieć w terminie
natychmiastowym. Znam takie przypadki. Dlatego należy zachować czujność i być
przygotowanym na wszystko.
Kolejny problem to wizja brakujących produktów. Zerwane łańcuchy
dostaw, słabe zbiory czy wzrosty cen
surowców mogą sprawiać problemy
z zaopatrzeniem. Jak funkcjonować
w tak niepewnej sytuacji?
Jeszcze do niedawna panował trend, zwłaszcza w cukiernictwie, stosowania w recepturach wyjątkowych i niecodziennych składników. To miało swoje zalety, bo otwierało
klientów na nowe doznania smakowe. Jednak tego typu koncept produkcyjny musi
mieć zabezpieczone dostawy surowców.
A warunki zewnętrzne nie gwarantują już
takiej pewności. Pandemia skutecznie wydłużyła łańcuchy dostaw, podnosząc kilkukrotnie koszty transportu z Chin. Wojna
prowadzona przez Rosję również zachwiała
dotychczasowym przepływem surowców. To
sprawia, że opieranie produkcji na egzotycznych składnikach jest bardzo ryzykowne.
Producenci powinni produkować taki asortyment, do którego będą mieć stały dostęp
surowców. I tutaj znowu odzywa się gotowość przedsiębiorców na zmianę. Receptury
wymagają pilnej weryfikacji.
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Kryzysowe zarządzanie

Aby usunąć z nich ryzykowne składniki?
Dokładnie tak. Receptury produkcyjne muszą być tworzone mądrze. A dziś mądrze
oznacza dwie rzeczy: im prostszy skład, tym
lepiej; im bardziej lokalne składniki, tym lepiej. Eliminacja zagrożeń biznesowych odbywa się już na poziomie receptur. O tym
wciąż się nie myśli. A co gorsza, wprowadza
się na rynek nowy produkt mający ratować
spadającą sprzedaż, który w składzie ma
ryzykowny składnik. Gdzie tu logika? Otwartość głowy w biznesie oznacza elastyczność
w dopasowaniu do zmieniających się warunków. Trwanie przy swoim upadającym
modelu biznesowym jest głupotą.
Branża ratuje się podwyżkami cen,
zmuszają ją do tego wysoka inflacja,
skokowe podwyżki rachunków za media, wzrost cen surowców, większe
koszty pracy i transportu. Czy jest jakiś punkt zwrotny, po przekroczeniu
którego dalsze podnoszenie ceny nie
będzie miało sensu?
Zdecydowanie tak. Coraz większą konkurencją dla piekarni i cukierni będzie oferta
dostępna w dyskontach i innych sieciach
handlowych. Największym błędem byłoby
konkurować z nimi ceną i podobną ofertą.
Trzeba postawić na jakość, czystość używanych surowców i specjalizację produktową. Najbliższe miesiące zdominuje głównie asortyment ekonomiczny i w niedużej
mierze premium. Cena będzie miała duże
znaczenie dla klienta i nie należy przesadzać
z jej wysikością. Szacujemy, że model sprzedaży w najbliższym czasie będzie w 80%
zbudowany z produktów w cenie ekonomicznej, a w 20% z produktów premium.
Według szefa BIG InfoMonitor ratunkiem dla przedsiębiorców, oprócz
podnoszenia cen, jest także dbałość
o terminowy spływ należności i pilnowanie płynności finansowej. Jest
coś jeszcze?
To bardzo dobra rada. Dodałbym do tego
optymalizację asortymentu i kosztów oraz
dywersyfikację sprzedaży. Optymalizacja
asortymentu w największym skrócie polega
na zmniejszeniu liczby produktów. Zgodnie
z nią lepiej produkować mniej, ale w większych partiach. To znacznie redukuje koszty
wytwarzania. Jak zdywersyfikować sprzedaż? Stale poszukiwać nowych odbiorców.
Nawet jeśli wydaje się nam, że zbyt mamy
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Słodko już było

zapewniony, musimy pamiętać, że odbiorcy
nie żyją w próżni. Ich potrzeby i siła nabywcza też ulegają zmianie. Dlatego szukanie nowych kanałów sprzedaży uważam
za absolutną konieczność. Podam przykład.
Młodemu pokoleniu potrzebny jest nowy
zestaw asortymentu, który wymagać może
innego sposobu pakowania. Jednak żeby
wiedzieć, co je młody człowiek i gdzie kupuje jedzenie, trzeba śledzić trendy. A tego
się niestety prawie nie robi.
Polska znalazła się w czołówce krajów, jeśli chodzi o podwyżki cen chleba. Z danych Eurostatu wynika, że
w Unii Europejskiej chleb podrożał
średnio o 18% w ciągu roku, w Polsce aż o 30%. Dlaczego jest u nas
tak drogo?
Pokazuje to realną wielkość inflacji w Polsce. Poza tym polskie firmy w większości
wykorzystują ręczną pracę ludzi. To sprawia, że produkcja jest droższa niż kiedykolwiek wcześniej. Druga sprawa to brak ludzi
do pracy – nowoczesne, zautomatyzowane
piekarnictwo nie jest właściwie promowane
jako atrakcyjne miejsce pracy dla młodych
ludzi. Ten problem będzie się pogłębiał.
Czy to oznacza, że chleb nasz powszedni stanie się towarem luksusowym?
Chleb staje się towarem luksusowym w piekarniach, w dyskontach to nadal produkt
powszedni, który ma być tani. I tak będzie wyglądać rzeczywistość w najbliższych
miesiącach.
Potwierdzają to dane z rynku. Według
GUS Polacy najczęściej kupują pieczywo w dyskontach, marketach czy
niewielkich sklepach osiedlowych.
Dlaczego przestajemy kupować pieczywo w piekarniach?
To efekt siły hasła „CCC – cena czyni cuda”.
Najbliższe miesiące będą jeszcze mocniej
wpływać na ten trend, który zwiększy
sprzedaż pieczywa w dyskontach i sklepach typu convenience. Obecnie ok. 60%
rynku sprzedaży należy do sieci pięciu dyskontów i Żabki. Na pozostałe 40% składają
się inne placówki sprzedające pieczywo.
Piekarnie w tym szeregu stoją na końcu,
bo stale spada w nich liczba i wartość paragonów. Jak mogą konkurować na takim
rynku? Asortymentem, jakością produktu,
jakością obsługi klienta, wypełnianiem nisz.
Na pewno nie ceną.

Trend zdrowego odżywiania nie traci
na popularności, co przekłada się na
zainteresowanie pieczywem z pełnego ziarna, na zakwasie, produktami
o obniżonej zawartości soli lub cukru,
wysokobiałkowymi albo o specjalnym
składzie, np. bez laktozy, glutenu. Czy
producenci nadążają za zmieniającymi się preferencjami konsumentów
i spełniają ich oczekiwania?
Tu mam spore obawy. Raczej producenci sami wpływają na wprowadzanie klientów w błąd, które pieczywo jest zdrowsze,
a które lepsze. Samo nazewnictwo nie jest
ustandaryzowane. Sprzedawcy często też
nie wiedzą, co sprzedają, a klient nie wie,
co kupuje. Reaguje na hasło „chleb orkiszowy”, choć nie jest pewny, czy do jego
produkcji użyto mąki orkiszowej. Pieczywo
funkcjonalne ma przyszłość, ale potrzebna
jest edukacja konsumenta. A piekarnie tego
nie robią. Liczy się tylko sprzedaż.
W takim razie branża może swoją
ofertę modyfikować i dostosowywać do panujących trendów. To jednak wymaga inwestycji, które nie idą
w parze z walką o przetrwanie.
Droga prowadzi tylko w jednym kierunku
– inwestowania w nowoczesne technologie, robotyzację, automatyzację produkcji.
Rynek już teraz tego wymaga. Ci, którzy
zamiast długów mają pieniądze, mogą inwestować w pieczywo mrożone i pakowane. To sektor rosnący.
Zdaniem ekspertów kondycja finansowa piekarni i cukierni w najbliższym czasie nie ulegnie poprawie. Jak
będzie wyglądać branża po kryzysie?
Spodziewam się wielu zamknięć piekarni,
cukierni i lodziarni w 2023 roku. Już teraz
w internecie jest wiele ogłoszeń informujących o chęci sprzedaży placówki z rynkiem
zbytu. W najbliższych miesiącach ten problem będzie się pogłębiać. Wiele firm nie
wytrzyma też konkurencji ze strony dyskontów. Zostaną ci najlepiej dopasowani.
Tak wygląda niestety rynek kapitalistyczny.
Firmy nierentowne i niedostosowujące się
do zmian wypadają z rynku, a w ich miejsce
pojawiają się nowe. Ten kryzys w pewien
sposób może uzdrowić branżę, a na pewno ją zmieni. Planowanie, optymalizacja,
restrukturyzacja, rentowność – to pojęcia,
które będzie trzeba przyjąć pod swój dach.
Najlepiej z tym nie czekać. 
n
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Czas na lunch!

 Katarzyna Paś, główny projektant
 Piotr Wiśniewski, menedżer
Hert Studio Projektowe

Czas na lunch!
Zaproś gości do piekarni
na pyszne śniadanie,
zaproponuj szybki
i pożywny lunch

Wyobraźmy sobie, że przydomowa
piekarnia, oprócz ulubionych
bułeczek cynamonowych czy
świeżego chrupiącego chleba,
zaskoczy klienta możliwością
zjedzenia śniadania lub lunchu.
A wszystko w ramach nie byle
jakiego menu. Jaja sadzone
na boczku ze świeżą sałatą
i chrupiącą grzanką. W godzinach
południowych soczysta sakiewka
z kurczaka, purée z batatów
i surówka… Brzmi kusząco? Klienci
na pewno są na tak.
A ty, piekarzu, czy nie miałbyś ochoty na poszerzenie
swojej oferty? To idealny sposób, aby zwiększyć paragon, wyrównać godziny „flauty”. Już dziś postaw na
kompletne rozwiązania restauracyjne i daj sobie szansę na lepsze
wyniki sprzedaży.
Przyszedł czas na wprowadzenie oferty z menu restauracji do swojego stałego repertuaru piekarniczo-cukierniczego, czas otworzyć
się na gastronomię. Teraz jest to możliwe. Pewnie zastanawiacie
się, jak to zrobić, biorąc pod uwagę logistykę, transport, zwroty?
Po pierwsze, kuchnia na zakładzie. Wyposażmy ją odpowiednio,
zatrudnijmy kucharza, który przygotuje posiłki na wszystkie nasze lokalizacje. Wymyślmy proste menu, które będzie stanowić
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dla klienta alternatywę dla ulubionej
restauracji. Przepyszne śniadania czy
obfity lunch za dużo mniejszą kwotę
niż dotychczas zapewni nam rzeszę
konsumentów.
W piekarni nie może zabraknąć pożywnej zupy. Następną ciekawą propozycją są ukochane przez wszystkich hamburgery. Dobrze przygotowany piekarz
jest w stanie stworzyć w swojej kuchni
także domowej roboty falafele podane w towarzystwie warzyw i kuskusu.
Pytacie, jak serwować przygotowane
wcześniej potrawy, by ich
jakość mimo
upływu czasu
była idealna?
Przeznaczone
do tego celu
urządzenie
s c hładz ając e
pomoże przechować posiłki do momentu ich wydania. Natomiast odpowiednie
technologie pozwolą na odzyskanie walorów smakowych z czasu, kiedy opuściły
patelnię, pełne zapachu i smaku właśnie.
Uwierzcie nam, z pomocą doświadczonych
ludzi nie jest to wcale takie trudne!
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że sercem piekarni są piekarze, którzy już przed
świtem ręcznie wyrabiają ciasto, by od rana
częstować wypiekami z naturalnych składników. Jednak tak jak kanapki czy bajgle
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weszły na stałe do oferty lokali piekarniczych, tak zestawy śniadaniowe, lunchowe czy koktajle świetnie je uzupełnią i pozwolą
dobrze prosperować niezależnie od czasów. Nadal nie zapominajmy o pizzy, królowej szybkich przekąsek, czy przetestowanej
przez wielu zapiekance.
Pamiętajmy jednak przede wszystkim o jakości, a będziemy pewni, że klienci zwabieni rano zapachem pieczywa i świeżo palonej
kawy odwiedzą nasze lokale. A dzięki nowemu menu naładują
swoje baterie energetycznymi i zdrowymi śniadaniami. W południe natomiast zaspokoją głód pożywnym lunchem, przy okazji
zostawiając więcej gotówki w naszej kasie. Otwarcie się na nowe
to gwarancja sprawnie działającego biznesu, natomiast po pracy
zawsze można zaprosić „przyjaciół” na deser.
n
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Prezent – pomysł na sprzedaż

– pomysł
na sprzedaż
Co roku w grudniu coraz więcej firm decyduje się na zakup gotowych paczek
prezentowych dla pracowników lub kontrahentów. Dla producentów to dobra
okazja, by nawiązać współpracę z innymi rzemieślnikami, stworzyć gotowe
zestawy świąteczne i sprzedać produkty w hurtowej ilości pod jeden adres.
O czym trzeba pamiętać, tworząc takie paczki?
Przez większą część
roku Paweł Chorzelewski zajmuje się produkcją lodów rzemieślniczych.
Prowadzi własną lodziarnię
w Warszawie, którą z każdym
sezonem rozwija o ciekawe koncepty, takie jak lody z jadalnym
złotem lub cheddarem itp. Rok
temu, kiedy zamknął lodziar-

kujących czegoś specjalnego
na prezent dla pracowników
lub partnerów biznesowych.
– Stwierdziłem, że nie mam nic
do stracenia, bo lodziarnia i tak
była zamknięta – zaznacza Paweł, dodając: – Zaczęło się od
pojedynczego zlecenia, tak na
próbę. Jednak szybko pojawili
się kolejni chętni. Skoro pierwsze zlecenie okazało się sukcesem, stwierdziłem, że warto
w to wejść.
Nawet chleb może stanowić dobry pomysł
na prezent. Udekorowany okolicznościowym
opłatkiem doskonale sprawdzi się w roli
pomysłu na wigilię firmową, ale też
podarowany z dodatkiem smarowideł, oliwy
czy konfitur cały prezent Chleb i zdjęcia
autorstwa Katarzyny Marciniak

nię na okres jesienno-zimowy,
wpadł na pomysł tworzenia
własnych czekolad. Różne rodzaje tabliczek z apetycznymi
dodatkami, takimi jak orzechy,
ciasteczka i bezy, spodobały się
na tyle, że jedna z jego znajomych zapytała, czy mogłaby
zamówić większą ilość do zestawów prezentowych dla firmy, w której pracuje.
Tak narodził się pomysł, by
tworzyć nie tylko czekolady
do paczek, ale i całe paczki, jako
gotowy produkt dla firm poszu-
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Paweł Chorzelewski opiera swoje paczki
o czekolady własnego wyrobu, dodając do tego
produkty innych producentów rzemieślniczych

Gwiazdka
z nieba
W tym roku Paweł przyjął o wiele więcej zamówień, choć – jak
deklaruje – nadal traktuje to
jako zajęcie z doskoku, które
ma zapełnić lukę w przerwie
w funkcjonowaniu biznesu lodziarskiego. A zainteresowanie
jest spore! – Mimo że w przeciwieństwie do profesjonalnych
firm nie mam gotowego katalogu, wciąż spływają nowe zlecenia. Aktualnie przygotowuję zamówienie dla 5 firm – po
100-200 paczek dla każdej.
Co w nich się znajduje oprócz
czekoladowych tabliczek, które sam robi? Wszystko zależy
od firmy, to ona ustala wartość
paczki, a także motyw przewodni.
– W tamtym roku przygotowywa-

Prezent – pomysł na sprzedaż

łem paczki dla firmy kojarzącej
się z pszczołami, dlatego każdy
produkt musiał w jakiś sposób
nawiązywać do tej tematyki.
Był więc m.in. miód pitny, ale
też świeca z wosku pszczelego. Pod tym względem jestem
dobrym wyborem, bo nie mam
gotowych zestawów, a dopasowuje się do potrzeb klienta
– deklaruje Paweł.
Każda paczka zawiera od 4 do
8 produktów. Jej wartość z reguły nie przekracza 200 zł, jako
że droższa paczka podarowana przez firmę musi być zgłoszona do urzędu skarbowego, a to już sprawa problematyczna.
– Firma, która przygotowuje
paczki, nie chce, by znalazły
się w niej rzeczy przypadkowe
ani te znane z półek pierwszego
lepszego supermarketu – wyjaśnia lodziarz. Produkty mile
widziane to te rzemieślnicze,
kupowane od importerów z zagranicy. Po pierwsze dlatego, że
produkt unikatowy jest z gruntu postrzegany jako luksusowy.
Po drugie dlatego, że trudniej
ocenić jego wartość. – A obdarowany kontrahent nie powinien wiedzieć, ile kosztowała
konkretna butelka wina lub czekolada.
Ma być zachwycony wyglądem i smakiem
oraz mieć poczucie, że dostał coś trudno
dostępnego, wartościowego – zaznacza.

W pracowni
św. Mikołaja
Wbrew pozorom, tworzenie
paczek nie jest aż tak wymagającym zajęciem. Zwłaszcza
gdy ma się na to przestrzeń,
współpracowników do pomocy i znajomości. – Samo złożenie jednej paczki do dosłownie
2-3 minuty. Wiadomo, przy dużej ilości nagle robi się z tego
cały dzień pracy, ale w takich
sytuacjach mogę liczyć na pomoc dziewczyn, które w sezonie zatrudniam do obsługi lodziarni
– wyjaśnia Chorzelewski.
Jak deklaruje, najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie asortymentu, ułożenie produktów i przećwicze-

Fot. Towary Niezwykłe

Konfitury, miody, smarowidła,
oliwy, wszelkiego rodzaju wyroby
czekoladowe to idealne pomysły na
produkty do paczki świątecznej

Mistrz zarządzania

nie pakowania, tak by potem
praca szła sprawnie i bez błędów. Ważne jest również, by
dużo wcześniej znaleźć producenta odpowiednich pudełek
o różnych wymiarach, a także
zadbać o dodatki: wypełnienie
pudełka, ozdoby, wstążki itp.
– W czasach gdy mamy Allegro i wiele innych tego typu
sklepów to naprawdę proste
– dodaje.

Nie tylko
dla firm

Paweł Chorzelewski od wielu lat obraca
się w szeroko pojętej branży
gastronomicznej, polega więc
na znajomościach i poleceniach
ludzi z tego środowiska. Jednak mając czas i przestrzeń,
wyszukuje producentów w internecie, odwiedza także targi
czy festiwale, które są dla niego źródłem nowych znajomości z firmami rzemieślniczymi
oferującymi unikatowe, więc
idealne produkty do paczek.
Gotowe paczki dostarcza do
Fot. Szalony Cukiernik
klienta, firma sama decyduje
się na indywidualną przesyłkę
Trudno sobie wyobrazić bardziej
pocztową
lub kurierską. – Tego typu rozidealny produkt do paczki świątecznej
wiązanie jest idealne. Przygotowywanie
niż piernik. Jego zaletą jest fakt, że
paczek stanowi dla mnie alternatywę
można nanieść nań lukrowane logo
dla robienia lodów, pozwala spokojnie
firmy i ma długi termin przydatności
przeczekać sezon jesienno-zimowy. Sam
do spożycia
decyduję, ile paczek jestem
w stanie przyjąć, a jako że jest
to dla mnie zajęcie dodatkowe,
nie muszę tworzyć pod to specjalnego sklepu, całorocznej
oferty itp.
Pomysł na tworzenie pakietów prezentowych to nie tylko
dobre rozwiązanie dla producentów, którzy myślą o dużych
klientach, takich jak firmy poszukujące paczek dla pracowników. Warto tego typu gotoFot. Loft Kulinarny
we pakiety przygotować nawet
W prezencie niezwykle ważne jest jego
w niewielkiej ilości dla swojej
opakowanie. Tworząc paczkę premium, warto
cukierni czy piekarni i wystawić z posięgnąć po produkty, których etykieta to
czątkiem grudnia w witrynie, by klienci
dzieło sztuki. Czekolady wydane przez
odwiedzający sklep podczas codzienLoft Kulinarny opatrzone są ilustracjami
nych zakupów zapamiętali, że można
stworzonymi przez znaną artystkę –
tu także kupić gotowy upominek. n
Magdalenę Pankiewicz
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Co nam przyniesie rok 2023?

W tym felietonie pokuszę się o przewidywanie przyszłości.
Choć to zadanie karkołomne i niedające żadnej gwarancji
trafienia, jednak spróbuję. Oto kilka scenariuszy, również
pesymistycznych, ale ostrzegam, że to publicystyka literacka.

Za drzwiami
piekarni

Co nam
przyniesie
rok

 Mirosław Kurek
właściciel firmy consultingowej
Help4Bakery,
prezes Stowarzyszenia Rzemieślnik
Pierwszą, dość realną opcją jest
deflacja, czyli stagnacja w gospodarce w połączeniu z wysoką
inflacją. To efekt podnoszenia cen towarów i usług oraz równoczesnego obniżenia
wielkości produkcji. Niepewność warunków
gospodarczych nigdy jeszcze nie była tak
wysoka. Tocząca się obok nas wojna to sytuacja bezprecedensowa. Podniesienie stóp
procentowych przez RPP wpłynęło na spadek inwestycji i wysoki koszt kredytu. Co to
oznacza? W połączeniu ze złymi prognozami,
gwałtownym podwyższaniem wynagrodzeń
oraz z drastycznymi wzrostami cen nośników
energii scenariusz ten może popychać część
przedsiębiorców do likwidacji działalności –
tak też się już dzieje. Niektórzy właściciele
– głównie ci, którym biznes się już wcześniej
nie spinał - przestają widzieć w nim szansę
na wypracowywanie zysku w aktualnych warunkach. Jednak dla wytrwałych firm, które
są w lepszej kondycji finansowej, okres ten
może wiązać się z powstawaniem nowych
szans i dopasowywaniem firmy do nowych
warunków rynkowych!
Kolejnym scenariuszem jest utrzymanie
wysokiego wzrostu PKB, głównie dzięki
konsumpcji, spadkowi inwestycji i załamaniu na rynku nieruchomości oraz wzrostowi
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bezrobocia. Paradoksalnie może to przyczynić się do rozwoju innych sektorów. Co
to może oznaczać dla branży? Właściciele
zakładów, którzy od kilku lat mieli problem
z pozyskaniem pracowników, znajdą ich
szybciej. To czas dla zakładów małych i ambitnych, potrafiących przystosowywać się
do aktualnych warunków na rynku. W czasie kiedy utrzymuje się wysoki poziom konsumpcji, a społeczeństwo, uogólniając, nie
biednieje, bardzo prawdopodobne jest, że
utrzyma się trend zakupowy na pieczywo
rzemieślnicze, długo fermentowane, z naturalnych składników. Korzystnym aspektem jest zagwarantowanie stałej maksymalnej ceny energii dla małych i średnich
firm, co unormuje najbliższy rok kwestię
niepewności w tym zakresie. Powstanie
przewaga konkurencyjna na tym polu wobec firm dużych, których gwarancje te nie
obejmują.
Możliwy jest również scenariusz całkiem
optymistyczny, czyli koniec działań wo-

jennych Rosji w Ukrainie, co spowoduje
pewien optymizm w regionie i wznowienie
inwestycji. Możliwość zatrzymania inflacji
pozwoli na obniżanie stóp procentowych
przez RPP i obniżenie kosztu kredytów złotówkowych. To z kolei oznaczałoby przejście naszej gospodarki do normalnego trybu
bez spadku PKB. Pozostanie tylko pytanie,
czy UE uruchomi w końcu nasze fundusze,
które mogą znacząco wzmocnić gospodarkę? Dla branży taka sytuacja będzie dość
korzystna, liczne fundusze i programy pomocowe już wspierają małe przedsiębiorstwa i co bardziej aktywni przedsiębiorcy
korzystają z nich.
Jesteśmy również świadkami bezprecedensowej transformacji energetycznej,
która wymusza działania w branży piekarskiej i cukierniczej. Podnoszenie cen energii,
węgla i gazu wpłynęło na podejmowanie
decyzji inwestycyjnych w zakresie oszczędności energii – montowane są docieplenia,
pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, do-

sie”, aby zaspokajać wiele potrzeb klientów.
Miejsca sprzedaży muszą być atrakcyjnie
przygotowane i zapewniać niepowtarzalną atmosferę.
Rok 2023 może oczywiście przynieść także
scenariusze bardziej pesymistyczne, o których nie warto jednak póki co się rozpisywać. I ich w jakiś sposób oczekiwać, bo
jeśli się okaże, że do nich nie dojdzie (a to
jest najbardziej prawdopodobne), stracimy
czas, energię i zapał. W tym samym czasie
inni uczestnicy rynku zyskają na popularności wśród klientów.
Podsumowując, czasy są niezbyt ciekawe
i od czasów pandemii wiele się zmieniło.
Ale dzięki temu wciąż jednak pojawiają
się nowe możliwości, które jeśli zostaną
zauważone przez wprawionych obserwatorów gospodarki czy konkretnej branży, mogą przynieść sukces ekonomiczny
i popularność naszych firm. Zbyt rzadko
korzystamy z mediów internetowych, które zapewniają prawie darmową reklamę.
Zbyt nieśmiało podchodzimy do wdrażania
zmian w wizerunku firmy, modyfikacji strategii marketingowej czy zmian w ofercie.
Nigdy nie było takiej sytuacji jak dzisiaj,
wciąż pojawiają się nowe możliwości i zagrożenia. Świat nie będzie czekał, aż coś
zrobimy, on działa coraz szybciej, więc
liczą się wyłącznie odważne działania. Możemy robić cokolwiek dla siebie, dla rodziny, dla społeczności lokalnej czy nawet
dla kraju, ale ważne, aby coś robić, zamiast bezczynnie obserwować. Ten tekst
ma pomóc tym, którzy się zastanawiają,
wg mnie 2023 będzie rokiem szczególnym.
W ciągu najbliższych 12 miesięcy będziemy świadkami wielu porażek i bankructw
w branży, jak również powstawania wielu nowych piekarni i cukierni kraftowych.
Życzę bezgranicznego zapału i wyjątkowego powodzenia w roku 2023 wszystkim
ambitnym przedsiębiorcom!
Masz pytania odnośnie do zarządzania lub
uruchomienia zakładu? Napisz do nas, konsultacje wciąż są darmowe.
kontakt@help4bakery.pl
redakcja@mistrzbranzy.pl
Zapraszam również do dołączenia do Stowarzyszenia RZEMIEŚLNIK, to dobry sposób na to, aby znaleźć się w gronie niezależnych firm.
kontakt@rzemielsnik.org
www.rzemieslnik.org
n

reklama

konuje się wymiany okien itp. Dziś nie ma
w tym zakresie innej alternatywy, która
dawałaby bezpieczeństwo energetyczne.
Państwowi giganci nie mają pomysłu na
rozwiązanie problemów z cenami energii
czy z jej możliwym brakiem. Najszybsze
działania tych firm jakie się planuje to budowa ogromnych farm wiatrowych na morzu i zmiana ustawy w zakresie budowy
takich farm na lądzie. Działania oddolne
prywatnych osób i firm mogą w krótkim
czasie przyśpieszyć nasz kraj w produkcji
energii ze źródeł odnawialnych niż zakładano. Budowa elektrowni atomowych to
pieśń przyszłości i na tą chwilę nie ma innej drogi dla całego kraju niż jej produkcja
poprzez OZE, biogazownie, spalarnie oraz
jej oszczędność.
Koszty energii wyznaczać będą sposób
działania przedsiębiorstw, co mocno przewartościuje dotychczasowe zasady planowania inwestycji i działalności. Tego jeszcze nie było, sytuacja jest nowa, więc czy
chcemy, czy nie, musimy się do niej przygotować i przystosować. Nie wiemy, czy
w 2024 roku ceny energii i gazu nie zostaną
znów uwolnione, ale aby zminimalizować
to ryzyko, już dziś musimy planować inwestycje w oszczędność energii. Pomoc ma
w tym kolejna edycja programu „Czyste
Powietrze”. Oszczędność może przynieść
również wymiana źródła ogrzewania czy
pieca cukierniczego. Nowsze generacje
urządzeń są bardziej energooszczędne, te
różnice mogą przyczynić się do obniżenia
kosztów energii.
Kolejnym aspektem jest sposób, w jaki prowadzimy biznes. Firmy tzw. rzemieślnicze,
chcąc odróżnić się od przemysłowych, powinny wjechać na całkiem nowe tory ze
swoją ofertą i marketingiem, ponieważ dziś
kończy się już miejsce dla firm i produktów nijakich. Co to oznacza? Zgodnie z żelazną zasadą marketingu „wyróżnij się
albo zgiń” podpowiem, że lepiej wybierać
pierwszą opcję. Produkty przemysłowe są
smaczne i tanie, ale nie są świeże i bywają
sztuczne. Oferta firmy rzemieślniczej musi
być świeża, naturalna i spełniać wysoko postawione normy jakości. Produkty te powinny wyróżniać się również formą i w dużej
mierze być efektem pracy ludzkiej, takiej,
jakiej nie wykonują linie produkcyjne i maszyny. Tego typu wyróżnienie to nie wszystko, należy jeszcze ogłaszać to regularnie
światu za pomocą social mediów i strony
www. Oferta musi być bogata i „na cza-
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Piernikowe kompendium
Igi Sarzyńskiej-Komorowskiej

Początek listopada od kilku lat kojarzy
się z premierą kolekcji świątecznych
pierników Igi Sarzyńskiej-Komorowskiej.
Rok temu tej premierze towarzyszył
webinar o dekoracji pierników, tym
razem Iga przygotowała szczególną
niespodziankę – wydała album Moje
pierniki, w którym dzieli się wiedzą i pasją.
Dla Igi tworzenie pierników to
praca, którą kocha i w którą
wkłada całe serce, prowadząc
autorski butik w Toruniu. To także część
jej rodzinnej historii. Iga Sarzyńska-Komorowska jest piernikarką i cukiernikiem
w czwartym pokoleniu. To córka Cezarego
Sarzyńskiego, cukiernika i artysty piekarza,
który w latach 90. XX wieku zdobył złoty
medal w Międzynarodowym Konkursie Wypieku Piernika odbywającym się w Holandii.
Od kilku lat Iga mieszka i pracuje w Toruniu, gdzie historia piernikarstwa liczy już
prawie 700 lat.
Album Moje pierniki ma charakter osobisty. We wstępie czytamy: „W każdym kęsie
tego wyjątkowego ciasta, przepełnionego
witalnością i energią, ukryta jest siła do
działania. Dla mnie piernik ma znaczenie
symboliczne. Był bodźcem do przeprowadzki, zmiany życia, dorosłości i rozpostarcia skrzydeł. Czując piernik
w powietrzu, mogę wziąć głęboki oddech i poszybować wysoko,
by spełniać marzenia”.
Nie przesadzę, pisząc, że pod względem wydawniczym książka
jest arcydziełem, począwszy od okładki ze złotymi literami, na
tekście i zdjęciach kończąc. Album ilustrują piękne fotografie
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Agnieszki Pałtynowicz, w stylu znanym już z mediów społecznościowych Igi. Autorka dedykuje książkę mężowi Maciejowi Komorowskiemu, z którym w 2019 roku stworzyła markę „Iga Sarzyńska wzrusza Toruń”.
Moje pierniki to ponad 200 stron, na których zawarto historię pierników, szczegółowy opis składników i ich znaczenia dla receptury
(wraz z wyborem i porównaniem właściwości tych najlepszych),
obszerna część dotycząca pierników artystycznych i ich dekorowania krok po kroku wraz z niezbędnikiem, a także spora liczba

receptur na piernikowe przysmaki. Książka może zainspirować
zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, którzy chcieliby zacząć
swoją przygodę z pieczeniem i artystycznym zdobieniem pierników – to spora dawka wiedzy podanej w przejrzysty sposób: od
tajników przygotowania doskonałej przyprawy piernikowej po
dekorację lukrem królewskim. n
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Flash News

Na 14. międzynarodowych
targach gastronomicznych
Expogast Polska kadra
juniorów zdobyła uznanie
jury, zdobywając dwa
srebrne medale.

Srebro dla Polaków
na Kulinarnym
Pucharze Świata
26-30 listopada 2022 r. w Luksemburgu młodzi kucharze i cukiernicy zaprezentowali mistrzowskie umiejętności pod okiem znakomitych specjalistów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni. Oprócz
przystawek i dania głównego w każdej konkurencji serwowany
był deser. Trenerem tej kategorii był Michał Świerad. Deser
Chef’s table on fire „Polish heritage”: mus czekoladowy ze śliwką i miodem; financier z karmelem kawowym „Żyntyca”, lody
z serwatki z mleka owczego „Żyntyca”; ptasie mleczko z orzechów laskowych w ciemnej czekoladzie, maliny podane w różnych
konsystencjach. Deser Restaurant of Nation „Polish heritage”: piernikowa rolada z kremem morelowo-czekoladowym; mus
morelowy w glazurze; financier z karmelem z yuzu; lody maślano-morelowe, żel morelowy, salsa owocowa z tajską bazylią.
Deser chefs table on fire „Polish heritage”. n

Młode talenty
cukiernicze
na Skills
Poland
EuroSkills to międzynarodowy
konkurs, który do tej
pory odbył się siedem razy.
W przyszłym roku Polska
po raz pierwszy będzie
gospodarzem wydarzenia.
W Gdańsku w 43 konkurencjach rywalizować będzie ponad 600 najlepszych zawodników z 31 państw. EuroSkills to międzynarodowe zawody umiejętności branżowych organizowane na Starym Kontynencie od
2008 roku. Polska po raz pierwszy zyskała zaszczytne miano organizatora tego
wyjątkowego konkursu. Gdańsk był również organizatorem tegorocznego ogólnopolskiego konkursu SkillsPoland 2022 (23-25 listopada br.), będącego eliminacjami dla polskich reprezentantów do EuroSkills 2023. Wyłoniono młode talenty
sztuki cukierniczej. Naszą reprezentantką podczas europejskiego finału będzie
uczennica ZS im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej – Patrycja Mrożek. n
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Taternik

– rustykalny chleb
z chrupiącą
skórką

Mieszanka pieczywa o chrupiącej
skórce i delikatnym, sprężystym,
wilgotnym miękiszu. Przeznaczona
do przygotowania
bochenków, którym można nadać
różny
kształt,
szczególnie o charakterze rustykalnym z popękaną skórką.
Składniki pieczywa to m.in.: zakwas pszenny, mąka pszenna
i żytnia, mąki słodowe, proszek typu jogurtowego. Do łączenia
także z ziarnami i ziarnami skiełkowanymi czy zarodkami, polecane szczególnie miękkie ziarna, np. PGD Korny.

Andrzejkowe
przystawki Królował
tatar i ryby,
młodych
nie zabrakło

Wypiekamy Inspiracje

Bezotki
Gotowe korpusy bezowe przeznaczone do
wypełnienia kremem,
śmietaną, owocami
oraz czekoladowymi dekoracjami. Wystarczy zaledwie kilka
chwil, aby stworzyć elegancki, efektowany i pyszny deser.
Bezotki dostępne są w 3 kształtach:
 kwadrat (90 mm) – 36 szt. w opakowaniu,
 serce białe (100 mm) – 27 szt. w opakowaniu,
 koło (90 mm) – 36 szt. w opakowaniu. n

Sylwestrowe
świętowanie szefów
kuchni i cukierni

też ciasta
francuskiego
i bagietki
– uczniowie ZSP
Ornontowice
zaprezentowali
swoje pomysły
na przystawki.
29 listopada 2022 r.
dokładnie w andrzejki
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach w konkursie na najlepsze
przystawki okolicznościowe, który
zorganizowała Agnieszka Jasińska
(Kulinarne Nawigacje), wystartowało 6 drużyn. Jury w składzie szef
Artur Zaskórski, Krzysztof Wysłucha (wiceprezes stowarzyszenia
Rzemieślnik, piekarz i cukiernik),
a także nasza redaktor wyłonili
zwycięzców. Laureatki pierwszego miejsca przygotowały tatar z łososia i awokado, krem z camemberta z czosnkiem niedźwiedzim oraz sajgonki. Nagrody
w postaci voucherów na szkolenie oraz do wykorzystania na
zakupy w sklepie Cukieteria ufundowała Warsaw Academy of
Pastry Arts. n
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Boże Narodzenie i Sylwester są dla
pracowników gastronomii wyjątkowo
zapracowanym okresem. Dlatego
właśnie Krzysztof Szulborski oraz
Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni
jak co roku zaprosili ich do wspólnego
świętowania na Zamku Ryn.
V Sylwester Szefów Kuchni i Cukierni odbył się 20 listopada w gościnnych progach Hotelu Zamek Ryn
i zgromadził blisko 350 gości z całej Polski! Oprócz
szampańskiej zabawy odbyła się także oficjalna inauguracja
Sztandaru Stowarzyszenia Kucharzy Polskich, Tytuł Ambasadora Kuchni Polskiej wręczono Agnieszce Huszczyńskiej, a podziękowanie za wsparcie polskiej gastronomii złożono Gastro
Magic, Cheman i RM Gastro. Królem Balu został Dariusz Ratuszniak – szef kuchni Hotelu Bonifacio Spa&Sport Resort. Na
Balu u Bachusa nie mogło zabraknąć tortu – ten przygotowała cukiernia Sowa. Każdy z gości otrzymał też ręcznie robione ciasteczka wykonane przez Agnieszkę Ganowicz-Rolbiecką
(Z sercem robione). n

