
nowa forma lodów

czekolada 3D

mistrzowskie receptury

kawa w drinkachLody, 
   Czekolada 
              i Ka    a

Lody

Ka   a



 500 p.n.e. – Mieszkańcy starożytnego Imperium Perskiego – pierwszymi wyt-
wórcami lodów. Jedzony dla ochłody deser składał się z czystego skoncentrowanego 
soku z winogron oraz lodu. 
 
 400 p.n.e. – Persowie stworzyli pierwsze receptury lodowe na potrzeby menu 
rodzin królewskich. Ówczesne lody składały się z zamrożonej wody różanej, kamfory, 
szafranu, owoców i innych słodkich dodatków. 
 
 200 p.n.e. – Wzmianki ze starożytnych Chin mówią o mieszance zamrożonego 
mleka i ryżu, która była spożywana w upalne letnie dni.

 37-68 p.n.e. – Historycy odkryli ślady świadczące, że rzymski cesarz Neron był 
fanem lodowych słodyczy. Specjalnie na jego dwór dostarczano lód z szczytów gór, 
tak, by mógł w każdym momencie cieszyć się jego smakiem w połączeniu z owocami
i miodem. Nadal miały one postać sorbetu. 
 
 800-900 n.e. – To Arabowie zdefiniowali nowoczesną recepturę na lody, 
przedstawiając w niej mleko i cukier jako dwa główne składniki deseru. Aż do X wieku 
lody robione z mleka, śmietany, wody różanej, suszonych owoców i orzechów były 
zjadane na całym kontynencie arabskim, szczególnie w Bangladeszu, Damaszku 
i Kairze. 
 
 1100 – Chińskie rodziny królewskie i zamożni mieszkańcy zaczęli regularnie 
używać kilku lodowych baz jako letnich słodyczy. 
 Koniec XIII wieku – Marco Polo wrócił do Włoch, niosąc wieść o lodach oraz 
przepis na ich wykonanie. Włochy były zafascynowane wschodnimi i azjatyckimi now-
inkami. Początek renesansu.
 
 1533 – Lody nadal cieszyły się popularnością tylko we Włoszech, do czasu 
zaślubin Katarzyny Medycejskiej z królem Francji – Henrykiem II – dzięki czemu kolejny 
kraj poznał lodową słodycz. Niedługo potem wieść o tej nowince rozeszła się po całej 
Europie. 
 
 1589 – Przełomowe odkrycie w produkcji lodów – proces rozpuszczania 
różnych soli w wodzie ma charakter endotermiczny, innymi słowy „produkuje” zimno.
 
 1597 – Powstała jedna z pierwszych pisemnych receptur w napisanej w Am-
bergu przez Anny Wecker “Ein köstlich new Kochbuch von allerhand Speisen”. 
 
 1649 – Śmierć najsłynniejszego ówczesnego mistrza lodów. Nadworny szef 
kuchni króla Anglii, Karola I, został ścięty krótko po tym, gdy jego sławna lodowa 
receptura zaczęła krążyć wśród tłumu. Zginął na skutek złamania przysięgi danej 
królowi, że receptura na jego ulubiony deser zawsze pozostanie jego tajemnicą. 
 
 1670 – Powstaje legendarna lodziarnia Cafe Procope w Paryżu – pierwszy lokal 
w historii, w którym podawano mrożoną słodycz. 

 1744 – Szkoccy koloniści przywieźli ze sobą przepis na lody aż do Północnej 
Ameryki. 
 
 1774 – Amerykański aprowizator Philip Lenzi wrócił z Londynu do Nowego Jorku 
i natychmiast oznajmił, że rozpoczyna lodową sprzedaż. 

 1784 – Filippo Baldini z Neapolu wydał książkę “De’ sorbetti” – o sztuce przygo-
towywania lodów – poświęcając wiele miejsca ich walorom zdrowotnym i smakowym. 
Większość lodów ma w swoim składzie już mleko lub śmietanę, cukier oraz jaja. 
 
 1813 – Żona amerykańskiego prezydenta Jamesa Madisona, Dolly Madison, 
zaserwowała lody na prezydenckim balu inauguracyjnym. 

 1846 – Nancy Johnson z New Jersey zaprezentowała swój wynalazek – pierwszy 
pionowy frezer cylindryczny – dzięki któremu produkcja lodów stała się znacznie 
łatwiejsza.

 1851 – Początek komercyjnej produkcji lodów w Ameryce Północnej. W Balti-
more powstaje pierwsza fabryka lodów Jacoba Fussela.

 1873 – Niemiecki wynalazca Carl von Linde opracował projekt maszyny 
schładzanej poprzez odparowanie sprężonego gazu i zaprezentował ją na targach 
w Wiedniu. Do dziś metoda ta jest używana we wszystkich urządzeniach chłodniczych. 

 1904 – Błyskawiczny wzrost popytu na lody na całym świecie. Sprzedawcy smakołyku 
przy współpracy z lokalnymi producentami wafli, patentują waflowe rożki do lodów. 

 1927 – Clarence Vogt opracował model frezerów ciągłych. To również początek 
transportu i sprzedaży lodów poza miejscem ich produkcji oraz fabrycznego ich 
pakowania. Oznacza to początek realnego przemysłu lodowego.

 1934 – Powstał Eskimo pie – pierwszy pokryty czekoladą lód. 

 1939 – Masowa produkcja lodów amerykańskich, wysyłanych wojskom aliantów 
w Europie, spowodowała rozpowszechnienie smakołyku na cały świat. Większość ów-
czesnych receptur lodowych pochodziła od mieszkańców tego kontynentu. 

 Druga połowa XX wieku – Tanie lodówki, eksplozja marek produkujących 
masowo lody oraz prezentacja „miękkich” lodów sprawiły, że lody stały się ulubionym 
przysmakiem na letnie dni na całym świecie.

“Aby zrobić lody. Weź dwie cynowe miski, jedną więk�ą od drugiej; ta mniej�a musi mieć 
� elną pokrywkę. Do tej miski w�uć śmietankę i wymie�aj ją z malinami lub  ymkolwiek, co lubi� 
najbardziej, aby nadać smak i kolor. Dodaj cukru wedle własnego uznania; następnie zamknĳ � elnie 
miskę i włóż ją do więk�ej. Tę w�ełnĳ lodem i garścią soli; poz�taw na t�y kwadranse, a następnie 
odkryj i masę dob�e wymie�aj; zamknĳ ponownie i odstaw na pół godziny dłużej, po  ym wyłóż na 
tale�." opracowano na podstwie: www.icecreamhistory.net
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Nie tylko na patyku!
przegląd nowych form podawania lodów 

W Polsce od lat niezmiennie królują trzy formy podania lodów: na patyku, gałkowe albo świderki. 
Nie znaczy to, że co jakiś czas nie pojawiają się nowe pomysły, czasem tak szalone jak serwowanie 
lodów na gorąco  Przedstawiamy Wam najciekawsze pomysły nadchodzącego sezonu i  poddajemy 
je ocenie branżowców

Sylwia Nikodon,  
Klapec ody Mistrzowskie
Co jakiś czas wprowadzamy nowe for-
my podania lodów do naszej lodziarni: 
mieliśmy już sandwiche albo lody sma-
żone. decydowanie najchętniej kupo-
wane są jednak torty lodowe  Niestety, 
żeby je wprowadzić na stałe do ofer-
ty trzeba mieć odpowiednie witryny 
mroźnicze i przygotowane duże zaple-
cze. Inaczej klienci nie zobaczą naszych 
produktów, a co za tym idzie nie będą 
zainteresowani ich kupnem. Tymczasem, 
taki tort to świetna propozycja na let-
nie przyjęcie albo urodziny dziecka. Nie 
ma tu gotowych rozwiązań, wszystko za-
leży od upodobań klienta. łożenie ta-
kiego tortu jest dość proste, gdy się 
posiada odpowiednie zaplecze. Może 
on być podany na spodzie z krakersów 
albo przekładany biszkoptem jak ten tra-
dycyjny. Jako dodatek często używane 
jest tu semifreddo. Nieograniczone pole 
do popisu daje również jego dekoracja. 
Ciekawym rozwiązaniem są też l i z a k i , 
które mamy zamiar wprowadzić w tym 

 � Aurora Czekoladowa

sezonie. Są one serwowane w specjal-
nych przezroczystych plastikowych po-
jemnikach, w których można umieścić 
sorbety albo lody z różnymi dodatkami 
i polewami. 

Roman Rekowski, ody Tradycyjne 
– Podróżując po całym świecie, podpa-
trzyliśmy jak lodziarze na oczach klien-
tów formują różne kształty lodów – naj-
częściej róże i bawią się formą i kolorem 
w czasie wolnym od pracy. ody w kształ-
cie kwiatów to pomysł podania, który jest 
bardzo efektowny, ale też pracochłonny. 
Podczas, gdy normalnie trzeba zanurzyć 
łyżkę, ok. 3 razy w kuwecie, tu ten ruch 
trzeba powtórzyć kilka razy więcej. U nas 
jest to tym bardziej utrudnione, ponie-
waż podajemy lody z termosu. Stworzone 
przez nas kwiaty miały ok. 11 elemen-
tów. Trudno jednak to przeliczyć na gałki, 
a więc i na cenę takiego loda. Inna spra-
wa, że każdy rodzaj i smak loda ma inną 
konsystencję i inaczej się zachowuje. Naj-
lepsze do formowania są „twarde” lody, 
czyli sorbety. W związku z tym, że do po-

dawania takich lo-
dów trzeba wyszko-
lonego personelu, 
a nakładanie zaj-
muje sporo czasu, 
traktujemy to jako 
eksperyment i póki 
co nie planujemy 
wprowadzenia ich 
do regularnej oferty.

Paweł Petrykowki, 
mistrz lodziarstwa 
2015, Petrykowska odziarnia. Niebawem 
otwieram własną lodziarnię i z pewno-
ścią będę podawał lody w różnych cie-
kawych formach. Choć lody nakładane 
w kształt kwiatów są bardzo efektowne, 
to raczej atrakcja na konkretny e ent, 
a nie na co dzień. Stawiam na desery, ale 
niekoniecznie te tradycyjne w pucharku 
z bitą śmietaną i galaretką. Chcę zainwe-
stować w specjalny blat chłodniczy, który 
pozwoli mi na oczach klientów tworzyć 
desery na bazie lodów z różnymi dodat-
kami. Dzięki temu każdy klient otrzyma 

 l Kolorowy kwiat - efekt eksperymento-
wania w wykonaniu Romana Rekowskiego.
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dokładnie taki deser jaki sobie zażyczy. 
Chcę również tworzyć okazjonalne wyszu-
kane smaki specjalnie pod danego klien-
ta. Jest też coraz więcej konsumentów, 
którzy szukają luksusowych produktów 
pięknie podanych. Dla nich chcę również 
stworzyć ofertę, np. lodowe sushi albo 
lody w połączeniu z dobrą czekoladą. 

ędą to raczej propozycje weekendo-
we, gdyż praca z lodami jest wyjątkowo 
czasochłonna.

Karolina Marczak, ody Marczak 
odowe sandwiche to pomysł podania 

lodów, który cieszy się ogromną popular-
nością we Włoszech oraz USA. Niestety 
u nas się nie przyjął. Klienci wolą w tej 
samej cenie dwie gałki lodów, niż gałkę 
lodów i ciastko. Samo ciastko to rodzaj 
biszkoptu, który przekładany jest lodem 
zgodnie z oczekiwaniami klienta. Wielu 
życzyło sobie, by ciastko było rodzajem 
ciepłego gofra. Mimo wszystko z powo-
du braku zainteresowania zrezygnowa-
liśmy z tej formy. I wymyślilismy inny 

sposób na lody – zamiast przekładać 
ciastko lodem, dodaliśmy je do sa-
mych lodów i takie smaki, np. ser-
nik albo szarlotka świetnie się u nas 
sprzedają  Takie mieszanie struktur 
jest obecnie bardzo modne i przede 
wszystkim smaczne  

Piotr Rydzewski, Surf Tawerna
ody smażone są u nas podawane 

od dawna i są jednym z najczęściej 
wybieranych deserów. Sama tech-
nika jest dosyć prosta, ale bardzo 
czasochłonna. Nie sposób zrobić do-
brych lodów smażonych bez kilka-
krotnego ich mrożenia. Inaczej zbyt 
szybką będą się topić, a nawet można 
je spalić. azwyczaj przy takim deserze 
pracuje kilka osób odpowiednio prze-
szkolonych do tego. Jest to więc deser 
dedykowany zdecydowanie restaura-
cjom, a nie lodziarniom i kawiarniom, 
gdzie klient jest nastawiony na  gotowe 
desery i szybką obsługę. ody smażone 
obtaczane są w cieście naleśnikowym 

(często z kokosem lub sezamem) i sma-
żone – czasem w głębokim tłuszczu, cza-
sem inną techniką. Ważne jest też ich 
same podanie – u nas na waflu, który 
ma imitować tratwę – w końcu mieścimy 
się nad morzem  Same lody robimy na 
miejscu i jest to specjalna receptura pod 
taką szczególną formę jaką jest deser 
lodowy na ciepło. �
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Lody na kółkach
mobilna lodziarnia

Co zrobić, jeśli do Twojej 
lodziarni przychodzi za mało 
klientów  Wyjdź im naprzeciw  
A zasadniczo – przyjedź. 
Mobilne punkty sprzedaży 
lodów zdobywają coraz więk-
szą rzeszę polskich wielbicieli – 
zarówno wśród sprzedawców, 
jak i klientów.

 � Aurora Czekoladowa
 � Anna Kania
 � Konsultacja:  
Kacper Przywecki – BCC Polska,  
Jakub Sosiński – Foodmobile

Food truck to dziś symbol nowo-
czesnej mobilnej gastronomii. 
W ciągu kilku ostatnich lat po-

jazdy tego typu zdobyły taką popularność, 
że zaczęły być nawet organizowane spe-
cjalne festiwale dla fanów jedzenia „z cięża-
rówki”. Pomysł na to, by sprzedawać swoje 
wyroby na kółkach, nie jest jednak nowy. 
Jedną z pierwszych takich innowacji były 

specjalne mobilne „budki”, z których sprze-
dawano lody. Dziś coraz więcej sprzedaw-
ców wraca do tego rozwiązania. Tym bar-
dziej, że w czasach zaawansowanej techniki 
oferuje ono znacznie więcej niż dawniej. 

Z czym to się je?
Mobilne punkty sprzedaży to pojazdy z przy-
czepą pełniącą funkcję bufetu. W tym wy-

padku są to cylindry chłodnicze do przecho-
wywania lodów, które bez ładowania chłodzą 
nawet do 10 godzin. Większy pojazd może 
być wyposażony również umywalkę (nawet 
z bojlerem ) oraz inne potrzebne sprzęty, np. 
w maszynę do robienia bitej śmietany oraz 
polew. Producenci takich pojazdów zamontu-
ją także odpowiednio dobraną markizę oraz 
zadbają o grafikę na powierzchni.

FOT. ROBERT SZOŁTYSEK
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Niektóre mobilne punkty sprzedaży są tak duże, że można do nich 
wejść. W tym wypadku chodzi jednak głównie o to, by były na tyle 
małe, aby mogły zmieścić się tam, gdzie jest spory ruch i nor-
malnie lodziarnia lub kawiarnia by nie powstała. 

Mniejsze, bardziej mobilnie
Małe gabarytowo pojazdy sprawdzają się w centrach handlowych, 
na festynach albo przy górskich schroniskach. Kacper Przywecki z firmy 
CC Polska podkreśla, że to zdecydowanie największy ich atut. Dzięki 

takiej formie właściciele lodziarni nie muszą podejmować ryzyka zwią-
zanego z wyborem jednego konkretnego punktu sprzedaży, a mobilna 
lodziarnia może pojawić się w kilku wybranych miejscach na mapie 
miasta. – Obecnie nawet urzędy miasta wyznaczają atrakcyjne miej-
sca pod tę formę sprzedaży, co też sprzyja ożywieniu rynku i rosnącej 
liczbie zamówień – dodaje Jakub Sosiński z firmy Foodmobile. Co naj-
ważniejsze, prowadząc biznes na kółkach, nasze punkty handlowe 
zmieniamy elastycznie, w zależności od tego, gdzie akurat jest klient.

Mój pomysł, twoja cena
Tak jak sprzedawca lodów musi zrozumieć potrzeby swoich klien-
tów, tak producent pojazdów do sprzedaży lodów dostosowuje 
się do wymagań sprzedawców. W ofercie każdego producenta 
dostępne są modele uniwersalne, które nie wymagają większych 
modyfikacji, by wyjechać w miasto. Wystarczy wybrać odpowiedni 
model: może to być rower, skuter albo większy pojazd trójkołowy. 
Ich obsługa nie jest skomplikowana, mimo to bez odpowiedniego 
szkolenia się nie obejdzie. 
Choć od ręki dostępne są modele pojazdów gotowe do użytku, 
dostawcy mobilnych rozwiązań często realizują specjalne zamó-
wienia klientów, którzy mają własne autorskie projekty. Oczywi-
ście te zamówienia mają swoje ograniczenia.
– Każdy pojazd wykonujemy oddzielnie i według indywidualnych 
potrzeb każdego klienta. Nie możemy jednak zakładać, że bę-
dziemy mogli zrobić mobilną lodziarnio-kawiarnię o powierzchni 
200 m2  – tłumaczy Przywecki z CC Polska.
Indywidualne podejście do tworzenia tego typu pojazdów oznacza 
także, że wydłuża się czas oczekiwania na realizację projektu. 
Przede wszystkim jednak pociąga to za sobą odpowiednio wyso-
kie koszty. Podstawowa wersja pojazdu to wydatek rzędu 0-100 
tys. zł. W przypadku indywidualnych zamówień trzeba się liczyć 
z wydatkiem ok. 1 0 000 zł. Ta cena może być odpowiednio wyż-
sza, a jej górną granicę wyznacza zapotrzebowanie zamawiają-
cego.  tego samego powodu pojazdów nie można wynajmować 
na krótki okres próbny albo szczyt sezonu lodowego, np. lato. 
Taki okres to minimum 2-3 lata. Można również zdecydować się 
na franczyzę. 

Niskie koszty, duże poświęcenie
Mimo że cena designerskiego pojazdu do sprzedaży lodów wydaje się 
dość wysoka, ogólne koszty prowadzenia tego typu punktu są znacznie 
niższe niż prowadzenie stacjonarnej kawiarni lub lodziarni. Już na starcie 
odchodzą nakłady na przystosowanie lokalu. Niskie są również koszty 
stałe – czynsz najmu oraz eksploatacja urządzenia. Jeśli pojazd na-
pędzany jest siłą mięśni (rower), nie musimy kalkulować rosnących 
cen za paliwo. Wydawałoby się zatem, że prowadzenie mobilnego 
punktu sprzedaży lodów to idealne rozwiązanie biznesowe. A jednak 
i ono ma swoje minusy. Przede wszystkim – sezonowość. To słaby 

punkt każdego rodzaju mobilnej gastronomii, zwłaszcza w przypadku 
lodów. ody znacznie słabiej sprzedają się zimą, nawet w kawiarniach, 
dlatego w przypadku mobilnego punktu poza sezonem warto postawić 
na niestandardowe rozwiązania, takie jak oferta z gorącą czekoladą, 
ciepłymi lodami, goframi itp. Nieszablonowe pomysły mogą jednak 
przydać się również w pełni sezonu.

Według ekspertów mobilna sprzedaż w Polsce będzie się rozwijać 
zwłaszcza w okresie letnim. Niewykluczone, że  wkrótce trzeba będzie 
mocno się nagłowić, jak wyróżnić się z tłumu przyczep oferujących sma-
kołyki. I może się okazać, że nie jest to jedyne poświęcenie, jakie czeka 
inwestora, który zdecyduje się na tego typu sprzedaż. Oznacza ona 
często pracę w święta – i to do późnych godzin nocnych. Usytuowanie 
w miejscach tłocznych i hałaśliwych. W tym biznesie przetrwają tylko 
najsilniejsi. Oby za tą siłą szła również jakość oferowanych lodów  �

Idea mody na mobilne lody. Moda na małe mobilne punkty sprzeda-
ży lodów przyszła do Polski z zachodniej i południowej Europy, gdzie 
ta forma dystrybucji funkcjonuje od wielu lat i wciąż się rozwija. Widać 
to dobrze na branżowych targach, jak choćby podczas największej 
imprezy dla cukiernictwa i lodziarstwa – SIGEP w Rimini, gdzie 
prezentowany jest bodaj najszerszy wybór małych lodziarni na kółkach. 
Taka sprzedaż to trend, który jest bardzo znaczący na rynku euro-
pejskim i wynika ze zrozumienia jego potrzeb. Małe mobilne punkty 
sprzedaży stają się popularne również w Polsce. Na razie zadomowiły 
się w centrach handlowych, w których działają one przez cały rok.
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Ponad 65 lat doświadczeń w produkcji mobilnych punktów sprze-
daży, pozwala nam na dostosowanie Państwa mobilnego punktu 
sprzedaży do najwyższych wymagań i nowoczesnych standardów.  

Dostarczamy wysoką jakość i najnowszą technologię. Aby jeszcze 
lepiej spełniać wymagania i potrzeby naszych klientów, proponu-
jemy przede wszystkim modele wykonywane na zamówienie. Wiel-
kość, wyposażenie, kolorystyka i wiele innych rzeczy zależy przecież 
od Państwa gustu i potrzeb.

Wszystkie nasze pojazdy dostosowane są do norm obowiązujących 
w Polsce i w Unii Europejskiej oraz posiadaja atest PZH.

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

PRODUCENT PRZYCZEP  
I POJAZDOW SPECJALNYCH



Przełamywanie lodów
w poszukiwaniu lodowych nowinek

Kilka lat temu w regionie Emilia-Romania powstało muzeum lodów prezentujące bogatą historię 
i tradycję uwielbianego na świecie deseru. Największą atrakcją muzeum, mieszczącego się w jednym 
z budynków fabryki produkującej maszyny do lodów, są degustacje różnego rodzaju wytwarzanych 
na miejscu przysmaków. Ich ilość i rodzaj przyprawiają o zawrót głowy, ale nie ma się czemu dziwić, 
skoro maszyny do włoskich lodów wytwarzają dziennie około 150 mln porcji

 � Anna Maria Kucharnia

Choć wizyta w muzeum jest 
z pewnością rozkosznym dozna-
niem, nie zapewni nam jednak 

możliwości spróbowania lodów innych niż 
włoskie, które – choć najpopularniejsze 
i przez wielu uważane za najlepsze – mają 
swoich konkurentów w różnych stronach 
świata. Przyjrzyjmy się zatem, jakimi lo-
dami zajada się reszta świata

Kulf i
To indyjska odmiana lodów o łagodnym, 
mlecznym smaku, które przygotowuje się 
ze skondensowanego mleka i bardzo tłu-
stej śmietany. Tradycyjnie, długo gotowane 
słodzone mleko przyprawia się szafranem 
i kardamonem, dodaje się do niego owoce 
lub orzechy, migdały, przekłada do szczel-
nie zamkniętych glinianych pojemników, 
a następnie obtacza je lodem wymiesza-
nym z solą, aby zawartość wolniej topniała. 
Przed zamrożeniem masa nie jest ubijana, 
przez co deser zyskuje zwartą strukturę 
i powoduje, że kulfi dość wolno topnieje.
Indyjscy sprzedawcy prześcigają się w licz-
bie smaków kulfi. Istnieje też ich perska 
odmiana o nazwie falude, którą serwuje 
się z  cienkim skrobiowym makaronem.

Anna Maria, autorka bloga KUCHARNIA  kucharnia.blogspot.com.  wykształcenia hu-
manistka  filolog, z zamiłowania miłośniczka kuchni, gotowania, eksperymentowania 
w poszukiwaniu smaków utraconych i takich, które z pozoru wydają się nieuchwytne. 
ajmuje się prowadzeniem warsztatów kulinarnych i promocją produktów przezna-

czonych do celów kulinarnych.
KUCHARNIA to blog o jedzeniu, uczuciach i słowach. I o magii, jaka im towarzyszy.  apisuję 

tu historie z mojego ponad stuletniego domu.  Wspomnienia, których wciąż w nim pełno i które są dla mnie prawdziwym skarbem. To właśnie 
w tym domu powstała kuchnia moich marzeń, w której powracam do smaków dzieciństwa, ale też szukam nowych pomysłów. Kuchnia to moja 
pasja. KUCHARNIA jest głosem tej pasji. Powstała z wielkiej potrzeby odczarowania świata i odnalezienia w nim swojego miejsca. Gdybym 
mogła wybierać, najchętniej przygotowywałabym desery, bo przepadam za słodkościami. 

Kulfi, oprócz smaku i konsystencji, wyróżnia 
się też charakterystycznym kształtem przy-
pominającym zwężający się ku górze walec. 

D ondurma
Pod tą nazwą kryją się tureckie lody, 
znacznie różniące się od europejskich za-
równo pod względem smaku, jak i konsy-
stencji. Dondurma powstają ze zwartej, 
gęstej i ciągnącej się masy lodowej, która 
w dodatku rozpuszcza się bardzo powoli. 
To wszystko za sprawą dwóch nietypo-
wych składników – salepu i mastyksu. Ten 
pierwszy to sproszkowane bulwy storczyka 
męskiego, nazywane też „lisimi jądrami”, 
a mastyks to aromatyczna, naturalna żywi-
ca pozyskiwana z drzewa pistacji kleistej.
Spośród mnóstwa smaków najpopularniej-
sze są lody cytrynowe, z orzecha lasko-
wego i migdałowe. 

Pag oto
Greckie lody, które zadziwiają smakiem, 
a często też konsystencją – także za spra-
wą mastyksu. Słyną z unikalnych smaków 
i składników, a do najbardziej popularnych 
należą lody z oliwą z oliwek i figami.
 pewnością nie można przejść obojęt-

nie obok pagoto loukoumi – lodów z do-
datkiem kawałków ciasta smażonego 
na głębokim oleju – czy też pagoto ka-
taifi – z tartym ciastem filo. Koneserów 
greckiego wina deserowego ucieszą na-
tomiast ma rodaphne, lody produkowane 
na jego bazie. 

Ag utuk
To przysmak lodowy  Eskimosów  Choć 
wydawać by się mogło, że mieszkań-
com krainy wiecznych lodów nie przyj-
dzie do głowy chęć na zmrożony deser, 
to jednak magia lodowej rozkoszy dotarła 
i do nich. Agutuk przygotowuje się na bazie 
rybiego, reniferowego lub foczego tłusz-
czu, do którego dodaje się ciemne jagody 
oraz  śnieg. Deser nie przypomina wyglą-
dem, składem ani smakiem tradycyjnych 
lodów, jednak, jak twierdzą Eskimosi, jest 
bardzo smaczny i pożywny i często zastę-
puje im normalny posiłek. 

9 9  F lake
Inaczej ninety-nine czy po prostu 99, 
to uwielbiane przez rytyjczyków śmie-
tankowe lody kręcone z automatu, poda-
wane w wafelku i serwowane z charaktery-
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 pasty do lodów  wsady owocowe
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 sosy  syropy do lodów tęczowych
 polewy zastygające  toppingi
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 � Anna Maria Kucharnia stycznym czekoladowym paluszkiem (ang. 
flake) produkowanym przez firmę Cadbury. 
ody te sprzedawane są tradycyjnie w ma-

łych budkach i znajdziemy je niemal w każ-
dym zakątku Wysp rytyjskich. W smaku 
przypominają bardzo popularne przed laty 
w Polsce lody z automatu. 

Co kraj,  to obyczaj
wiat lodów nie przestaje zaskakiwać nie 

tylko pod względem rodzajów, ale także 
sposobów podania i składników. Meksyka-
nie uwielbiają lody smażone. Gałkę zmrożo-
nych w niskiej temperaturze lodów obtacza 
się w surowym jajku, a następnie panieruje, 
np. w mielonych orzechach czy migdałach. 
Tak przygotowane, wrzuca się na głęboki 
tłuszcz i smaży przez ok. 30 sekund. Często 
podaje się je zawinięte w  tortillę.
Wenezuelczycy oszaleli na punkcie lodów 
pod nazwą iagra, których skład obję-
ty jest tajemnicą, a działanie – sugero-
wane przez nazwę. W Japonii natomiast 
skosztujemy lody o smaku uwielbianej 

przez Japończyków czerwonej fasoli azu-
ki i kwiatów wiśni. Przeciętne japońskie 
lodziarnie oferują średnio 300 gatunków 
lodów, wśród których zainteresowanie 
mogą wzbudzić takie smaki, jak: woło-
wy ozór, kurczak w sosie ostro-kwaśnym 
czy  konina. Inne rodzaje japońskich lo-
dów – w postaci specjalnych lodowych 
kapsułek – produkowane są dla  psów. 
 kolei w Nowej elandii od lat prym 

wiodą, znane obecnie niemal na całym 
świecie, lody hockey pockey – lody wa-
niliowe z kuleczkami chrupiącego toffi, 
dla wielu symbol Nowej elandii. Cieka-
wostkę stanowią także wymy-
ślone przez Rosjan lody o na-
zwie UFO, które  nie topią 
się i w wysokiej temperaturze 
przybierają strukturę galare-
ty  jednak, mimo ich niewąt-
pliwej atrakcyjności, można 
się domyśleć, że skład tych 
„kosmicznych” lodów pozosta-
wia sporo do życzenia. 

Kraina wieczneg o lodu
ez względu na kraj i lodowe tradycje 

obecnie niemal wszędzie na świecie mo-
żemy bez problemu skosztować wszelkiego 
rodzaju sorbetów, granit, lodów jogurto-
wych czy też parfait, które – w przeciwień-
stwie do tradycyjnych lodów – powstają 
na bazie śmietany. Nikogo nie dziwią też 
coraz bardziej wymyślne smaki czy spo-
soby podania.
Jak widać, lody od początku swojego po-
wstania nieustannie podbijają podniebie-
nia smakoszy i nic nie wskazuje na to, aby 
lodowa potęga miała stopnieć  �
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Athenaeum 
– wyjątkowa szkoła lodziarska 

W Settala firma Comprital, jeden z czołowych włoskich producentów 
półproduktów do lodów, od lat prowadzi kursy doszkalające lodziarzy 
w zakresie lodziarstwa i cukiernictwa. W 2014 r. powstał nowy obiekt, 
zaprojektowany przez znanego włoskiego architekta Paola Maldottiego.

Nowe wnętrze Athenaeum robi 
ogromne wrażenie. Jest otwarte 
i rozświetlone i, jak podkreśla ar-

chitekt, w każdym punkcie przestrzeń nawią-
zuje do natury i jej symbolicznej wędrówki. 
Taka jest również stal corten, ukształtowana 
w pień i gałęzie, na wzór natury, która żyje 
i wzrasta jak solidne korzenie firmy. – osta-
wiłem tutaj mały ślad w architekturze i wiel-
kie miejsce, gdzie można przeżywać emocje, 
piękno i smak – dodaje Paolo Maldotti. 
Ale Athenaeum to wyjątkowe miejsce nie tyl-
ko z powodu przepięknej architektury. Com-
prital zaprosił do współpracy największych 
mistrzów lodziarstwa i cukiernictwa, ludzi, 
którzy są autentycznymi mistrzami, finali-
stami najważniejszych konkursów w branży. 
Wykładowcy Athenaeum to najlepsi nauczy-
ciele w branży i prawdziwe legendy: 
 • Sonia alacchi – mistrzyni cukiernic-
twa, zdobywczyni tytułu Pastry ueen,

 • F i l i p p o  N o v e l l i  – międzynarodowy chef, 
mistrz świata w lodziarstwie,

 • B e p p o  T o n o n  – specjalista w car ingu 
(artystycznym krojeniu owoców),

 • C a r m e l o  B r a n c a t o  – mistrz cukierniczy,
 • eonardo Ceschin – mistrz lodziarski, 
mistrz świata w lodziarstwie,

 • Ernst Knam – gwiazda telewizyjna, 
specjalista od czekolady, mistrz świa-
ta w lodziarstwie, 

 • Pierpaolo Magni – mistrz cukierniczy, 
dwukrotny mistrz świata w lodziarstwie,

 • Giancarlo Timballo – mistrz lodziarski, 
prezes Coppa del Mondo della Gelateria,

 • Emanuele di iase – wegański cukier-
nik, wielokrotny zwycięzca prestiżo-
wych konkursów cukierniczych,

 • C i r o  F r a d d a n o  – cukiernik, koordynator 
Athenaeum.

Ta lista nie jest zamknięta. Comprital stawia 
na ciągły rozwój swoich klientów. Szkolenia 
odbywają się nie tylko w salach Athenaeum, 
ale również organizowane są liczne kursy 
w różnych miastach Włoch. 
Na stronie www.comprital.com/corsi znajdu-
je się pełna lista organizowanych kursów. �

FOT. COMPRITAL

 � Ewa Krasoń

 k Athenaeum – to miejsce zachwyca przestrzenią, która nawiązuje do natury. To tutaj 
utytułowani mistrzowie cukiernictwa i lodziarstwa prowadzą szkolenia pełne smaku i kunsztu
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Desery lodowe Mistrzów
Deser lodowy nie musi być 
słodki, mleczny ani znikać 
pod sporą porcją bitej śmie-
tany  Najważniejsze, żeby 
za każdym razem bazował 
na lodach dobrej jakości, 
potrafił zaskakiwać nie tylko 
dodatkami, ale też ciekawą 
formą podania. O tym zresztą 
przekonaliśmy się podczas 
pokazów mistrzów: Aleksan-
dry Sowy, Filippo No elli oraz 
Pawła Petrykowskiego.

F ilippo N ov elli pokazał kilka 
propozycji deserów z wykorzy-
staniem lodó w wytrawnych  

– gastronomicznych: Giubileo Chef E pe-
rience Crema i Giubileo Chef E perience 
Sorbetto. Goście mogli spróbować tak za-
skakujących smaków jak: lody łososiowe, 
gorgonzola, lody z parmezanu, granitę po-
midorową z dodatkiem pomarańczy z lo-
dami mozarella.

Deser gastronomiczny 
zaskakuje wyszukany-
mi smakami lodów 
wytrawnych, ale też 
oczarowuje sposobem 
podania
odami wegańskimi 

zajęła się Aleksan-
dra S owa. Popisowy 
deser przygotowała 
na bazie sorbetu tru-
skawkowego Giubi-
leo E perience, który 
urozmaiciła popular-
nymi chrupiącymi do-

datkami w postaci ciasteczek (także we-
gańskich ) oraz musem truskawkowym. 
Całość została polana pianką z jogurtu 
i szampana. ainteresowanie budził rów-
nież shake z mango, w którym tradycyjne 
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mleko zastąpiło mleko kokosowe, z do-
datkiem „szronu” z marakui.

Paweł Petrykowski, tegoroczny laureat 
Polskich Mistrzostw odziarstwa, nawią-
zał do tematu, który pojawił się już podczas 
mistrzostw na E po Sweet, czyli jabłka. 
Wykorzystując produkty z Giubileo E pe-
rience, stworzył deser w pucharku, na któ-

ry składał się spód z nadzienia jabłkowego 
oraz ciasteczek cynamonowych oraz 3 sma-
ki lodów z jabłkiem: czekoladowych, szar-
lotkowych z trawą żubrową i waniliowych 
z palonym masłem. �

 k ezmleczny shake w wykonaniu  
Aleksandry Sowy

 l Elegancki deser jabłkowy, którym Paweł 
Petrykowski zdobył uznanie jury i wygrał 
tegoroczne odziarskie Mistrzostwa Polski
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 Pomidory i mozarella – to klasyczne 
włoskie połączenie zainspirowało Aleksandrę 
Sowę do stworzenia nietypowej propozycji
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Firma Comprital, znany i ceniony 
włoski producent komponentów 
do lodów oferuje kompletną linię 
produktów, które pozwalają na 
przygotowanie lodów całkowicie 
pozbawionych składników 
pochodzenia zwierzęcego.

BASE VEGANA op.1,3kg  
– baza wegańska do lodów mlecznych

BASE VEGANA CIOCCOLATO op.1,5kg
– baza wegańska do lodów czekoladowych

Bazy posiadają certyfikat VEGAN OK

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą 
Comprital Polska na www.comprital.pl

  
Comprital Polska, Stanisławowo , 05-180 Pomiechówek, tel.22/785404 , biuro comprital.pl

  – NOWE TRENDY W KONSUMPCJI 



W a r s z t a t y  M i s t r z ó w  w  s k r ó c i e
Warsztaty Mistrzów to cykl pokazów lodziarskich organizowanych przez firmę Comprital Polska 
(wcześniej Arlekino), który przyciąga uwagę rzemieślników lodziarstwa, cukierników i coraz częściej 
przedstawicieli gastronomii. Celem spotkań jest prezentacja najnowszych trendów w deserach 
lodowych na bazie lodów firmy Comprital. Dużym magnesem Warsztatów są nazwiska finalistów 
konkursu Coppa del Mondo Della Gelateria – Aleksandra S owa (brązowa medalistka z 2014 r., 
jurorka wielu konkursów cukierniczych) oraz F ilippo N ov elli (zwycięzca z 2012 r., mistrz lodowego 
sushi). W tym roku do włosko-polskiego duetu dołączył Paweł Petrykowski – świeżo upieczony 
odziarski Mistrz Polski 2015 r. 

Druga edycja pokazów prowadzonych przez utytułowanych mistrzów lodziarstwa odbyła się 
9-13 marca 2015 r. W tym roku pokazy zorganizowane w Poznaniu, we Wrocławiu, w Krakowie, 
Ożarowie Mazowieckim i w Gdańsku przyciągnęły ponad 300 gości. 
Przedsięwzięcie wsparły firmy: BW A (urządzenia i maszyny do lodziarni i gastronomii), Galag o 
(opakowania), Gelmatic (automaty do lodów soft) i F usion Gusto (egzotyczne owoce i warzywa).

 l Jadalne kwiaty to coraz częst-
szy element dekoracji deserów. 

 k Mistrzowie deserów lodowych (od lewej): 
Paweł Petrykowski, Aleksandra Sowa oraz 
Filippo No elli

 k Na warsztatach nie zabrakło znanych cukier-
ników, jak Tomasz Deker, oraz osób z branży 
gastronomicznej
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Firma Comprital, znany i ceniony 
włoski producent komponentów 
do lodów oferuje kompletną linię 
produktów, które pozwalają na 
przygotowanie lodów całkowicie 
pozbawionych składników 
pochodzenia zwierzęcego.

BASE VEGANA op.1,3kg  
– baza wegańska do lodów mlecznych

BASE VEGANA CIOCCOLATO op.1,5kg
– baza wegańska do lodów czekoladowych

Bazy posiadają certyfikat VEGAN OK

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą 
Comprital Polska na www.comprital.pl

  

Firma Comprital, znany i ceniony 

Comprital Polska, Stanisławowo , 05-180 Pomiechówek, tel.22/785404 , biuro comprital.pl

  – NOWE TRENDY W KONSUMPCJI 



Lody, zdrowie i radość
G e l a t o ,  s a l u t e ,  a m o r e  (czyli lody, zdrowie, radość) – pod takim hasłem odbyły się Seminaria odziar-
skie 2015 we Wrocławiu, Gliwicach, Krakowie, a także w Rzeszowie. O tym, że lody są smaczne, 
zdrowe i wciąż rozwojowe, przekonywał dobrze znany duet technologów: Szymon Wolański (Sa pol) 
oraz Raffaele Derosa (Fabbri).

Organizator: S av pol  Współorganizatorzy: F abbri 1 9 0 5 ,  V almar Global,  M iran W af el,  Coldelite  o r a z  ICB T ecnolog ie

SEMINARIA LODZIARSKIE, 16-20 MARCA 2015 R.

Co jest trendy?  
Modna jest wciąż naturalność, 
co przekłada się na dobór surow-

ców do produkcji lodów. O tym co roku 
przekonuje Raffaele Derosa z firmy Fabbri, 
która słynie ze stosowania naturalnych 
barwników. Włoska firma poszła również 
w trend bezglutenowy – obecnie w jej 
ofercie jest już ponadto 90% wyrobów 
pozbawionych glutenu. Kto był zaintere-
sowany produktami bezglutenowymi, do-
datkowo mógł skorzystać z oferty firmy 
Miran Wafel.

W tym roku mocno wybiły się lody wegań-
skie, czyli bez mleka i jajek. – Tym razem 
prezentowano m.in. lody śmietankowe wy-
tworzone na bazie mleka sojowego oraz 
czekoladowe na bazie wody. To oferta jest 
skierowana przede wszystkim dla wegan 
oraz osób ze skazą białkową – podkreślał 
Szymon Wolański.

Co noweg o w smakach?
W tym roku prawdziwą furorę robiły lody 
o smaku gumy balonowej w kolorze różo-
wym i niebieskim. Swoją premierę miały 
lody o smaku włoskiej babki Panettone, 

orzeszków sosnowych pinii czy sycylijskiego 
deseru cannoli. Jak wyjaśniał Raffaele De-
rosa, cannoli to lody na bazie serka owcze-
go ricotta z dodatkiem Cassate Siciliane, 
o smaku bakalii w miodzie.  dobrym przy-
jęciem spotkały się też lody o smaku wafla. 
Warto dodać, że lody wytwarzano na bie-
żąco w najnowocześniejszych urządzeniach 
firmy almar Global.

N adzienia F abbri w pralinach
Fabbri to nie tylko komponenty do lodów, 
to również wysokiej jakości nadzienia, które 
podczas Seminariów znalazły zastosowa-
nie w pralinach. Przygotowane czekoladki 
zaskakiwały wyraźnymi smakami i wspa-
niałymi formami. Pracę nad przysmakami 
ułatwiała temperówka do czekolady firmy 
IC  Tecnologie, umożliwiająca stały dostęp 
do wybornej czekolady o idealnej konsy-
stencji.

N owinki technolog iczne
Podczas Seminariów przedstawiono szereg 
urządzeń niezbędnych w zakładzie lodziar-
skim, cukierniczym lub w punkcie gastro-
nomicznym. Wśród nich znalazła się ma-
szyna do lodów typu soft Coldelite, która 

pozwala na wytworzenie lodów o własnym, 
indywidualnym charakterze. Kolejną nowo-
ścią był ekspresy do kawy włoskiej firmy 
a San Marco. – To jedna z najstarszych 

tego typu firm działających na rynku wło-
skim. Na uwagę zasługuje fakt, że jako 
nieliczni samodzielnie produkują niemalże 
wszystkie podzespoły do swoich urządzeń. 
To oczywiście przekłada się na ich jakość – 
przekonywał Kamil Sitarz (Sa pol).

Dużym zainteresowaniem cieszyły się kok-
tajle przygotowywane w granitorze. To pro-
ste w obsłudze urządzenie schładzające 
pozwala na przygotowanie napojów o prze-
różnych smakach, nie tylko owocowych, 
ale również kawowych, śmietankowych 
czy czekoladowych. Idealnie sprawdza się 
w restauracjach, pubach oraz mobilnych 
punktach sprzedaży.

Tegoroczne Seminaria odziarskie jak 
co roku cieszyły się dużą popularnością 
rzemieślników lodziarstwa. Organizato-
rzy mają nadzieję, że wiedza wyniesiona 
ze spotkań przełoży się na wzrost jakości 
i atrakcyjności produktów i usług w branży 
lodziarskiej.�

FOT. SAVPOL
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Nowości lodowe 
MROŻONE I PASTERYZOWANE PURÉE OWOCOWE 
OD POLMARKUS
Mrożone i pasteryzowane owocowe pur e przeznaczone są do wielu zastosowań, 
m.in. do produkcji: lodów, granit, sorbetów, ganaszy, wypełniania pralin, musów 
owocowych, sosów, koktajli owocowych, smoothies, syropów owocowych do dese-
rów, a także jako dodatek do kremów budyniowych i śmietanowych. 
Szeroka gama smaków, zarówno standardowych (truskawka, malina, cytryna czy 
banan), jak i egzotycznych (koktajl pabana, maracuja, pina colada czy gua a), daje 
wiele możliwości wykorzystania produktu w lodziarstwie oraz cukiernictwie.
Produkty nie zawierają konserwantów, aromatów i środków barwiących.
www. polmarkus. com. pl,  sklep. polmarkus. com. pl

NOWOŚCI OD COMPRITAL 
Speedy Caramello Salato 
Gotowa mieszanka do przygotowania lodów 
o smaku solonego karmelu. 
ariegato Frutti di osco 
ariegato owoce leśne z wysoką zawartością owoców  

do przekładania gotowych lodów. 
Matcha Giubileo 
ielona herbata japońska – produkt naturalny  

z linii Giubileo – czysta etykieta.
Szczegółowa oferta: www.comprital.pl

NOWE SMAKI PAST OWOCOWYCH OD SEMPRE
Firma Sempre wprowadziła do sprzedaży nowe smaki past owocowych Pernigotti, 
które wykonane są z najwyższej jakości pulp owocowych: kiwi, kwiat dzikiego 
bzu, limonka, marakuja, granat, zielone jabłko. 
astosować je można do lodów, tortów, ciast i innych deserów.

Firma Pernigotti jest włoskim producentem na rynku czekolad, nugatów i kom-
ponentów do lodów, z ponad 150-letnią tradycją. 
www.sempreinfo.pl

przedaży nowe smaki past owocowych Pernigotti, 
jwyższej jakości pulp owocowych: kiwi, kwiat dzikiego 

-
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RECEPTURA
Format 20x30cm lub 2 torciki Ø18cm

Blat biały 60x40 cm 

10 szt. jajek

0,150 kg cukru

0,150 kg mąki

0,040 kg Pasta Wanilia Top (Pernigotti) 

Żółtka oddzielić od białek, białka ubić do-

dając cukier, a następnie dodać żółtka oraz 

pastę waniliową. Całość wymieszać delikat-

nie z mąką. Piec w temp. 210°C

Blat ciemny 60x40 cm 

10 szt. jajek 

0,150 kg cukru

0,100 kg mąki

0,050 kg Kakao 10/12 (Pernigotti) 

Żółtka oddzielić od białek. Białka ubić 

dodając cukier, a następnie żółtka. Całość 

wymieszać z mąką i kakao. Piec w temp. 

210°C. (Uwaga: Kakao Pernigotti zapewni 

piękny kolor biszkoptu)

Żelka Maracuja

0,150 kg Pulpy Maracuja (Ravifruit) 

0,150 kg Delifruit Maracuja (Dawn)

0,025 kg Sanatine (Dawn) lub Zanet (Barima) 

0,060 kg wody 

Sanatine połączyć z gorącą, zagotowaną 

wodą. Wymieszać z Pulpą i Delifruitem Ma-

racuja. Wlać do ramek (wyłożonych perga-

minem) albo na ciasto. Zamrozić!

Krem Pistacjowy

0,130 kg mleka

0,170 kg śmietanki 30% 

0,065 kg Creme Brulee (Dawn)

0,020 kg Sanatine (Dawn) lub Zanet (Barima)

0,170 kg śmietanki (ubita) 

0,080 kg Pasta Pistacjowa 100% (Pernigotti) 

Zagotować 80g mleka i 170g śmietanki. 

Pozostałe 50g mleka połączyć z Kremem 

Brulee i dodać do zagotowanych płynów. 

Ponownie zagotować a następnie dodać 

Sanatine i wymieszać. Dodać pastę pista-

cjową, wymieszać i odstawić do wystygnię-

cia od czasu do czasu mieszając. Po wysty-

gnięciu połączyć z ubitą śmietanką.

Mus Ciasteczko

0,400 kg śmietanki 33% 

0,070 kg Fond Universalny (Dawn) 

0,080 kg wody 

0,040 kg Pasta Frollino (Pernigotti) 

Ubić śmietankę. Połączyć Fond Universalny 

z wodą, dodać Pastę Frollino, wymieszać. 

Połączyć wszystko z ubitą śmietaną.

Glazura Pistacjowa

0,150 kg mleka 

0,030 kg Sanatine (Dawn)  

lub Zanet (Barima)

0,080 kg wody 

Brulee Pistacjowe
0,080 kg Czekolady białej 776 (Lubeca) 

0,070 kg Pasta Pistacjowa (Pernigotti)

0,350 kg Dekorgel Neutral (Dawn) 

Zagotować mleko z wodą. Dodać Sanatinę 

i wymieszać. Dodać czekoladę, odczekać 

aż się rozpuści i wymieszać łopatką. Do-

dać Pastę Pistacjową i Decorgel Neutral-

ny. Zmiksować blenderem i przesiać przez 

drobne sito.

Blat Platten Kuchen Premix

1,000 kg Platten Kuchen Premix  

0,410 kg mąki pszennej 550

0,300 kg  cukru

0,390 kg oleju

0,325 kg całego jajka 

0,810 kg wody

Uwaga: Blaty można wykonać z mieszan-

ki Dawn – Platten Kuchen Premix mieszać 

wszystkie składniki przez 2-3 min. 

WYKONANIE CAŁOŚCI

– Biszkopt biały na spodzie nasączyć

– Na biszkopt nałożyć Krem Pistacjowy, 

zatopić Żelkę

– Zalać pozostałym Kremem Pistacjo-

wym, przykryć blatem ciemnym

– Kolejno wyłożyć Mus Ciasteczkowyy 

i zamrozić

– Zamrożony torcik oblewać glazurą  

pistacjową.

M u s  C i a s t e c z k o

B i s z k o p t  C i e m n y
K r e m  P i s t a c j o w y

elka Marakuja

B i s z k o p t  J a s n y

FOT. SEMPRE

Zapraszamy do naszego 
sklepu dla cukierników,
lodziarzy, baristów...

... a przy okazji do 
pysznego baru kawowego.

Zapewniamy:Zapewniamy:Zapewniamy:Zapewniamy:

 U NAS ZNAJDZIESZ:

• prawdziwy marcepan
• dekoracje okolicznościowe
• francuskie syropy do kawy
• opakowania do pralin
• kubki do kawy, lodów
• kubeczki do monoporzioni
• środki czystości
• drobny sprzęt cukierniczy
• stelarze do tortów

• nugaty
• belgijskie czekolady
• korpusy do pralin
• barwniki naturalne
• włoską kawę
• formy do wypieku
• papilotki
• podkłady, serwetki 
• środki czystości

SZEROKI WYBÓR:
asortymentu  do produkcji lodów, ciast, 
pralin oraz dekoracje zarówno cukrowe, 
jak i z czekolady.

CENTRUM SZKOLENIOWE:
gdzie prowadzimy cykliczne warsztaty 
i szkolenia zarówno dla nowicjuszy jak 
i doświadczonych klientów.

NASI PARTNERZY:

Pomagamy tworzyć...

G l a z u r a  P i s t a c j o w a

Posiadamy szeroki wybór 
asortymentu do produkcji lodów, 
ciast, pralin oraz dekoracje 
zarówno cukrowe, jak i z czekolady 
między innymi: 

prawdziwy marcepan  nugaty
 belgijskie czekolady  korpusy 

do pralin  barwniki naturalne 
 dekoracje okolicznościowe 
 włoską kawę  francuskie syropy 

do kawy  opakowania do pralin
 formy do wypieku  papilotki 
 kubki do kawy, lodów  kubeczki do 

monoporzioni  podkłady, serwetki 
 środki czystości  drobny sprzęt 

cukierniczy  stelaże do tortów 

Prowadzimy centrum szkoleniowe 
gdzie organizujemy  cykliczne 
warsztaty i szkolenia zarówno 
dla nowicjuszy, jak i doświa-
dczonych klientów. 

Zapraszamy do naszego sklepu 
dla cukierników, lodziarzy, baristów…

Wygodne i bezpieczne zakupy na:
SEMPRE Group Sp. z o.o. 

ul. Wiejska 13A, 05-802 Pruszków
tel./fax. 22 734 20 18, 519 020 041, 519 020 042

email: sempre@sempreinfo.pl
www.sempreinfo.pl Mistrz Branży kwiecień 20155 0



Brulee Pistacjowe

Zapraszamy do naszego 
sklepu dla cukierników,
lodziarzy, baristów...

... a przy okazji do 
pysznego baru kawowego.

Zapewniamy:Zapewniamy:Zapewniamy:Zapewniamy:

 U NAS ZNAJDZIESZ:

• prawdziwy marcepan
• dekoracje okolicznościowe
• francuskie syropy do kawy
• opakowania do pralin
• kubki do kawy, lodów
• kubeczki do monoporzioni
• środki czystości
• drobny sprzęt cukierniczy
• stelarze do tortów

• nugaty
• belgijskie czekolady
• korpusy do pralin
• barwniki naturalne
• włoską kawę
• formy do wypieku
• papilotki
• podkłady, serwetki 
• środki czystości

SZEROKI WYBÓR:
asortymentu  do produkcji lodów, ciast, 
pralin oraz dekoracje zarówno cukrowe, 
jak i z czekolady.

CENTRUM SZKOLENIOWE:
gdzie prowadzimy cykliczne warsztaty 
i szkolenia zarówno dla nowicjuszy jak 
i doświadczonych klientów.

NASI PARTNERZY:

G l a z u r a  P i s t a c j o w a

Posiadamy szeroki wybór 
asortymentu do produkcji lodów, 
ciast, pralin oraz dekoracje 
zarówno cukrowe, jak i z czekolady 
między innymi: 

prawdziwy marcepan  nugaty
 belgijskie czekolady  korpusy 

do pralin  barwniki naturalne 
 dekoracje okolicznościowe 
 włoską kawę  francuskie syropy 

do kawy  opakowania do pralin
 formy do wypieku  papilotki 
 kubki do kawy, lodów  kubeczki do 

monoporzioni  podkłady, serwetki 
 środki czystości  drobny sprzęt 

cukierniczy  stelaże do tortów 

Prowadzimy centrum szkoleniowe 
gdzie organizujemy  cykliczne 
warsztaty i szkolenia zarówno 
dla nowicjuszy, jak i doświa-
dczonych klientów. 

Zapraszamy do naszego sklepu 
dla cukierników, lodziarzy, baristów…

Posiadamy szeroki wybór 

lodziarzy, lodziarzy, lodziarzy, lodziarzy, lodziarzy, lodziarzy, lodziarzy, lodziarzy, lodziarzy, lodziarzy, lodziarzy, baristów…baristów…baristów…baristów…baristów…baristów…baristów…baristów…baristów…

 francuskie syropy 

 kubeczki do 
 podkłady, serwetki 

 drobny sprzęt  drobny sprzęt 

Prowadzimy centrum szkoleniowe 
gdzie organizujemy  cykliczne 
warsztaty i szkolenia zarówno 

 drobny sprzęt 

Wygodne i bezpieczne zakupy na:
SEMPRE Group Sp. z o.o. 

ul. Wiejska 13A, 05-802 Pruszków
tel./fax. 22 734 20 18, 519 020 041, 519 020 042

email: sempre@sempreinfo.pl
www.sempreinfo.pl 



Czekolada jak malowana
Jedni malują kolorowymi farbami, inni czekoladą, a niektórzy kolorowymi 
barwnikami na czekoladzie  Tak właśnie robi Anna Szczepłek ze Sztuki Czeko-
lady, która postanowiła połączyć pasje kulinarne z tymi artystycznymi i otwarła 
sklep z wyjątkowymi pralinkami. Czym jeszcze wyróżniają się jej czekoladki  

 � Aurora Czekoladowa

małe dzieła sztuki

Aurora:  N ie jest Pani z zawodu cu-
kiernikiem, zatem jak doszło do tego, 
że zajęła się Pani niełatwą sztuką ro-
bienia czekoladek?
Anna Szczepłek: To pomysł związany 
z moją pasją. Choć przez długie lata by-
łam urzędnikiem, od zawsze uwielbiałam 
gotować. Wielu moich znajomych mówiło 
mi, że robię to świetnie, dlatego w pew-
nym momencie zdecydowałam, że zaj-
mę się tym zawodowo. Jako osoba spoza 
branży spożywczej chciałam rozejrzeć się 
na rynku, dlatego wybrałam się na targi 
Euro Gastro. yło to rok temu. Nosiłam 
się wtedy z zamiarem otworzenia nale-
śnikarni i szukałam między innymi dobrej 
kawy oraz wyposażenia do kawiarni. Tak 

trafiłam na stoisko firmy a Patio, gdzie 
poznałam Gabrielę Wesół. 

Aurora: W jaki sposób przekonała Panią 
do zmiany planów gastronomicznych?
A. S z. :  W ogóle nie przekonywała, po pro-
stu pokazała mi czekoladę alrhona. I to był 
błysk olśnienia. Ta czekolada mocno mnie 
zaintrygowała, odroczyłam na chwilę moje 
pozostałe plany i postanowiłam nieco z nią 
popracować.

Aurora:  N awet dla wielu cukiernikó w 
praca z czekoladą nie jest łatwa, 
musiała Pani zapewne wziąć udział 
w wielu szkoleniach, by opanować 
pracę z tym produktem. 

A. S z. :  Od początku otrzymałam ogrom-
ne wsparcie – i psychiczne, i techniczne – 
od alrhony. Skorzystałam z doświadczenia 
samej Pani Gabrieli, a także uczestniczyłam 
w pokazach technologów, które odbywały się 
w Polsce. Miałam wtedy okazję rozmawiać 
z mistrzami z alrhony oraz podpatrzeć ich 
przy pracy. amierzam też niebawem odwie-
dzić źródło, czyli fabrykę alrhona we Francji. 

Aurora:  Ambitnie!  
A. S z. :  Chcę uczyć się od najlepszych. Dlatego 
uczestniczyłam też w szkoleniach tortowni.pl – 
widziałam, jak pracuje Pani ożena Sikoń albo 
Pani Dorota Jaworska, mistrzyni ręcznie ro-
bionych pralin. Tak naprawdę bezustannie 
się od kogoś uczę. eby poznać czekoladę, 
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nna zcz  

– właścicielka marki Sztuka Czekolady. 
 wykształcenia plastyczka, z zawodu marke-

tingowiec, z zamiłowania – szefowa kuchni. 
Kilka miesięcy temu zdecydowała się zawodowo 
realizować swoją pasję i zaczęła przygodę 
z czekoladą alrhona. Tworzy ręcznie robione 
i ręcznie dekorowane praliny oraz tabliczki 
czekolady według autorskich receptur.

potrzeba wielu lat pracy. Ja mam z nią 
do czynienia dopiero od kilku miesięcy. Nie-
mniej jednak cieszą mnie pozytywne opi-
nie o tym, co robię, bo dzięki temu wiem, 
że dokonałam słusznego wyboru.

Aurora:  A propos wyboru –  od razu 
zdecydowała się Pani niejako zwią-
zać z Valrhoną czy próbowała Pani 
również produktów innych marek?
A. S z. :  Oczywiście zanim przystąpiłam 
do pracy, robiłam testy i próbowałam 
różnych produktów, np. Callebaut. alr-
hona jednak daje mi najszerszą i najlepszą 
ofertę, co jest ważne wobec założeń mojej 
marki. Nie zależy mi na masowej produkcji 
średniej jakości produktów. Jak wskazuje 
sama nazwa mojej marki, zawsze chciałam 
robić małe dzieła sztuki. arówno wizual-
nie, jak i smakowo. Chcę, by klient był cał-
kowicie uwiedziony moimi pralinami.

Aurora: Od jakich smaków zaczęła 
Pani to uwodzenie?
A. S z. :  Obecnie mam w ofercie: prali-
ny z nadzieniem owocowym (np. maliny, 
owoce leśne), śliwkę w czekoladzie, mar-
cepan z białym i ciemnym ganache, cytry-
nę i pomarańczę, orzech laskowy i mig-
dał. Na pewno niebawem pojawi się pralina 
z karmelem, a potem jeszcze wiele, wiele 
innych. Tak naprawdę, jeśli chodzi o praliny, 
to ogranicza nas tylko wyobraźnia. 

Aurora: To dość klasyczne smaki, ale 
muszę przyznać, że nie smakują jak 
te ze sklepowej bombonierki.  
A. S z. :  Rzeczywiście, zaczęłam od kompozycji 
tradycyjnych, takie bowiem chętnie się sprze-
dają. Mimo to są zupełnie inne od tych kup-
nych. Przede wszystkim każda jedna to dzieło 
moich rąk – już od podstaw. Temperuję czeko-
ladę sama, bez pomocy nowoczesnej techniki. 
Nie korzystam też z żadnych gotowych pulp 
ani baz, wszystko wytwarzam samodzielnie. 
Korzystam z moich przecierów owocowych. 
Dla moich klientów to ogromny plus, ale też 
nieco to ogranicza, ponieważ poza sezonem 
nie mam niektórych składników, np. mięty. 
Część potrzebnych produktów pozyskuję też, 
korzystając z oferty zaprzyjaźnionego gospo-
darstwa. Dzięki temu w moich pralinach nie 
znajdzie się żadnych polepszaczy, konserwan-
tów. Jedynie alkohole to gotowe produkty. 

Aurora: Takie praliny muszą pewnie od-
powiednio dużo kosztować.

A. S z. :  a wysoką jakość trzeba zapła-
cić. W tym wypadku należy pamiętać, 
że to czekoladki ręcznie malowane, co za-
biera bardzo dużo czasu. Cena nie jest 
więc niska, dlatego w mojej ofercie są też 
pojedyncze pralinki. Jest to produkt ab-
solutnie niepowtarzalny, dlatego moje ze-
stawy są chętnie kupowane na prezent, 
gdy chcemy dać komuś coś absolutnie 
wyjątkowego.

Aurora: Trzeba przyznać, że to wyjątko-
wo ładny prezent. Zaskakuje mnie, jak 
w tak szybkim czasie udało się Pani per-
fekcyjnie opanować ozdabianie pralin.
A. S z. :  To z kolei związane jest z moim wy-
kształceniem – jestem nauczycielem plastyki. 
Już w liceum tworzyłam rękodzieło, ponieważ 
byłam w klasie o specjalizacji „tkanina arty-
styczna”. Choć potem zawodowo odeszłam 
od tego świata, zawsze pozostało to w zakre-
sie mojego hobby. Tę zaszczepioną we mnie 
kreatywność zawsze próbowałam pobudzać 
i wykorzystywałam w pracy, zwłaszcza gdy 
pracowałam w marketingu. Teraz postano-
wiłam wrócić na całego do sztuki – i tak oto 
zrodziła się Sztuka czekolady. 

Aurora: A więc wszystkie pomysły 
na czekoladki to również Pani autor-
ska twórczość? 
A. S z. :  Nie tylko. ogo i strona internetowa 
to także efekt mojej pracy. Prócz czekola-
dek, sama projektuję też opakowania do nich. 
Na tych opakowaniach wkrótce znajdą się 
też moje grafiki i akwarele. Chcę zaprosić 
do współpracy różnych innych twórców, któ-
rzy będą chcieli zaprezentować swoje dzieła 
w tak nietypowym miejscu.

Aurora: Jeśli mowa o nietypowych 
miejscach, podejrzewam, że w typo-
wym sklepie spożywczym raczej nie 
będzie można kupić Pani czekoladek. 
Gdzie zatem ich szukać?
A. S z. :  Moje czekoladki trafiają do klienta 
na kilka sposobów. Dostarczam je na spe-
cjalne zamówienia do różnych kawiarni i cu-
kierni, np. wiele lokali zamówiło u mnie czeko-
ladki dla klientek z okazji Dnia Kobiet. Przede 
wszystkim jednak działam jako sklep interne-
towy, dzięki któremu możliwe jest dostarcze-
nie pralinek dokładnie pod wskazany adres. 
W związku z tym, że dobra czekolada zyskuje 
coraz więcej amatorów, jestem też otwarta 
na współpracę z agencjami reklamowymi lub 
firmami – coraz częściej przydają się tam ofer-
ty z małymi czekoladowymi upominkami dla 
pracowników, np. na święta. Albo żeby mieć 
coś niepowtarzalnego dla swoich klientów.

Aurora: Czyli tak zwane słodycze per-
sonalizowane?
A. S z. :  Dokładnie. ależy mi również na tym, 
by moi klienci wiedzieli, że prócz wyboru z re-
gularnej oferty, mogą zwrócić się do mnie 
z bardzo nietypowymi zamówieniami. Rezer-
wuję sobie możliwość pracy z osobami pry-
watnymi lub firmami, które chciałyby, bym 
specjalnie dla nich opracowała jakiś smak 
pralin. yć może jakaś firma będzie chciała 
zarezerwować konkretny smak tylko i wyłącz-
nie dla siebie – jako znak firmowy. Chętnie 
podejmę się takiej pracy, bo to opłacalne i cie-
kawe wyzwanie. Pracuję nad tym, by mieć 
odpowiednie formy z logo wybranych firm. 

Aurora: Mamy nadzieję, że i nasze 
wkrótce się tam znajdzie! �
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Technologia 
w służbie czekolady

Jeszcze do niedawna pomysł 
ten wydawał się szaloną ideą 
rodem z filmu s c i e n c e  f i c t i o n  
albo snem leniwego cukierni-
ka. Dziś drukowanie figurek 
z prawdziwej czekolady stało 
się możliwe. Tylko czy rzeczy-
wiście potrzebne

 � Aurora Czekoladowa;  
konsultacje: Paweł Ślusarczyk 

jak działają drukarki 
spożywcze 3D

Choć wydaje nam się, że druk 3D to zu-
pełna nowinka technologiczna, tak na-
prawdę ten wynalazek pojawił się już 
w latach 80. ubiegłego wieku za spra-
wą firmy 3 D  S ystems. Dopiero jednak 
w połowie 2013 roku dwoje projektantów 
w maleńkim studio w Stanach jedno-
czonych wymyśliło druk figurek cukro-
wych. amysł funkcjonowania był bardzo 
prosty – rozsypywany warstwowo cukier 
należało spoić specjalnym lepiszczem 
dopuszczonym do użytku spożywczego. 
Pomysł okazał się nieskomplikowany, 
ale zarazem genialny. Na tyle, by gi-
gant, jakim stała się na rynku świato-
wym wspomniana już firma 3D Systems, 
chciał przejąć tamto studio. Tak też się 
stało. W krótkim czasie, bo na początku 
2014 roku, opatentowano na podstawie 
tego pomysłu nową, ulepszoną wersję 
drukarek do cukru – zaczęły powstawać 
nawet kilkunastocentymetrowe figurki, 
do tego kolorowe i o różnych smakach  
wiat dosłownie oszalał na punkcie 

druku 3D  Tak ogromny sukces tech-

nologiczny spowodował, że zaczęły po-
wstawać kolejne drukarki spożywcze. 
Największą ambicją było stworzenie 
takiej, która mogłaby drukować... cze-
koladki. Pierwsze sukcesy na tym polu 
odnotowano już jesienią 2014 roku. 

Czekoladowe czary mary 
W styczniu tego roku czekoladowa 
potęga i światowy lider branży, firma 
Hershey, zaprezentowała najnowszy 
model drukarki 3D, który powstał w wy-
niku kolaboracji z inną światową potę-
gą, jednak z branży technologicznej – 
3 D  S ystem. CocoJ et, bo tak nazywa 
się to urządzenie, daje nam możliwość 
użycia białej, mlecznej lub ciemnej cze-
kolady. Drukuje czekoladowe śruby, na-
krętki i każdy inny kształt, który tylko 
mu zadamy. Podobno. Czy urządzenie 
rzeczywiście jest tak rewelacyjne, jak 
przedstawili to producenci w krótkim 
spocie reklamowym, przekonamy się 
zapewne dopiero za jakiś czas. Firmy 
nadal nie ujawniły daty wprowadzenia 

maszyny do sprzedaży. Póki co, możemy 
skorzystać z innych tego typu wynalaz-
ków, nawet polskich
We Wrocławiu w ubiegłym roku rów-
nież powstała drukarka do czekolady  
W zasadzie to urządzenie wielofunkcyjne 
o  n a z w i e  Z M orph, które służy głównie 
do drukowania z plastiku  można również 
zainstalować do niego frezarkę. Nakłada-
jąc masę warstwa po warstwie, można 
wydrukować czekoladkę, ale zaledwie 
kilkumilimetrową. Gdyby obiekt był nieco 
większy, najprawdopodobniej zacząłby 
się rozpadać. Urządzenie bardziej zatem 
przypomina amatorską zabawkę aniże-
li profesjonalną maszynę do druku 3D. 
Kolejny tego typu polski sprzęt to drukar-
ka o nazwie GAJ A M ulti T ool. Ma ona 
jeszcze więcej funkcji i jest na wyższym 
poziomie – może drukować z ceramiki, 
można do niej zainstalować laser, a na-
wet noże  Mimo że teoretycznie również 
można dzięki niej drukować przy użyciu 
czekolady, nie przeszła jeszcze testów, 
dzięki którym zostałaby dopuszczona 
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Pa  arcz
twórca i redaktor naczelny CD3D. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w biznesie, 
zdobyte w branżach: IT, reklamowej i poligraficznej. Od 2008 roku prowadzi firmę 
consultingowo-marketingową WHITE NOISE PRODUCTIONS. Od stycznia 2013 roku 
związany z technologią druku 3D. 

do użytku w przemyśle spożywczym. 
Jak się okazuje, większość tego typu 
urządzeń prawie w ogóle nie spełnia 
wymogów sanitarnych  Państwo – póki 
co – tego nie reguluje. Przeciętny zja-
dacz czekolady może drukować w swo-
ich czterech ścianach z każdego two-
rzywa, które znajdzie (w tym wypadku) 
w lodówce. Problem zacząłby się, gdyby 
elementy wydrukowane przez takiego 
robota miały trafić do użytku komer-
cyjnego, np. do cukierni. A niektóre nie 
przeszły nawet podstawowych testów 
CE (certyfikat bezpieczeństwa użytko-
wego), dlatego trudno te urządzenia 
wypuścić na rynek. Wobec tego sukces 
technologiczny i zachwyt, jaki wywołują 
prezentacje takich drukarek, nijak nie 
przekładają się na sukces komercyjny. 
Wciąż zatem trwają prace nad ulepsze-
niem i uproszczeniem urządzeń. 

J ak smakuje  
wydrukowana pralinka?  
Tak naprawdę technika druku cze-
koladowego jest równie banalna, jak 
w przypadku druku w cukrze. Wystar-
czy półpłynna masa, którą – warstwa 
po warstwie – nakładamy na głowicę, 
która „rysuje” kształt na stole roboczym, 
również warstwa po warstwie, podno-

sząc się stopniowo do góry (tzw. tech-
nologia FDM). Maszyna ma ograniczenia 
– nie może drukować „w powietrzu”, tzn. 
nie wydrukuje kubka z uchem, które nie 
ma swojej podpory. Nie przyjmie też każ-
dej „czekolady”, jaką włożymy do gło-
wicy. Cała sztuka tkwi w tym, by wy-
produkować taką masę czekoladową, 
która miałaby właściwą konsystencję, 
tak, by dało się ją ekstrudować przez 
głowicę, oraz będzie następnie szybko 
zastygać, ale nie na tyle, by nie zespoić 
się z kolejną warstwą. I najważniejsze 
– musi mieć odpowiedni smak. Nieste-
ty, te, które są obecnie dostępne jako 
„wkład” do drukarek 3D, mają smak wy-
robu czekoladopodobnego – zapewnił 
w rozmowie Paweł lusarczyk. W tym 
wypadku jednak czynnik smakowy jest 
na samym końcu. Ta informacja powinna 
ostudzić zapał pracowników kawiarni lub 
cukierni, którzy chcieliby zapewnić swo-
im klientom tego typu atrakcje. 

D rog i kaprys 
Kto zatem skusi się na zakup takiego 
urządzenia   całą pewnością nie będą 
to klienci detaliczni, którzy zechcą mieć 
taką drukarkę dla własnego kaprysu. 
Koszty bowiem wynoszą ok. 50 tys. 
zł i nie zmienią się przez najbliższe 5 lat. 

Póki co, na całym świecie takich urzą-
dzeń sprzedało się niewiele, marża jest 
więc wysoka. 
Czy drukarka 3D pozostanie więc luksuso-
wą zachcianką  Na to wygląda. Technolo-
gia 3D od początku służyła innym celom, 
głównie do przemysłu – do wytwarza-
nia elementów potrzebnych w medycynie 
i chirurgii, których produkuje się ogrom-
ne ilości. Wszystkie inne eksperymenty 
związane z tą technologią stanowią niszę 
i traktowane są jako ciekawostka. 
Jak długo przyjdzie nam zatem czekać 
na jedzenie z drukarek  nawca technolo-
gii, Paweł lusarczyk, komentuje to nastę-
pująco: – Takie drukarki 3D funkcjonują już 
od bardzo, bardzo dawna. I nazywają się 
automaty do lodów – podkładamy wafelek 
i automat buduje nam, warstwa po war-
stwie, jadalny element przestrzenny.
Will Papa, dyrektor ds. badań i rozwoju 
firmy Hershey, broni jednak drukarek, mó-
wiąc: – Dają one konsumentom niekoń-
czącą się pulę możliwości do tworzenia 
swoich własnych, personalizowanych ła-
koci na bazie ulubionej czekolady.
Dlatego firma Hershey będzie nadal prowa-
dzić prace nad ulepszeniem CocoJet. Czyż-
by w przyszłości roboty miały rzeczywiście 
wyręczyć w pracy najzdolniejszych choco-
latiere  Oby te próby się nie powiodły  �
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V jak Valrhona

Najwyższej jakości składniki by-
wają dla niektórych frazesem, 
którym naciąga się klientów. 

W przypadku alrhony są jednak podstawą 
budowania firmowej tożsamości, sposobem 
na skuteczne wyróżnienie się na rynku. Nie 
znajdziemy tu innych tłuszczów roślinnych 
niż masło kakaowe.
Seria Chocolats du D omaine od 1999 r. 
intrygowała amatorów czekolady informa-
cją na opakowaniu tabliczki o konkretnej 
plantacji i roku zbioru ziaren kakao wy-
korzystanych do jej produkcji. Wcześniej 
na grunt czekoladowy przeniesiono winiar-
ski termin g rand cru, oznaczając czekola-
dy z ziaren kakao pochodzących z jednego 
regionu (np. alrhona Grand Cru Manjari 
z ziaren z Madagaskaru). Dziś alrhona po-
siada nawet dwie własne plantacje kakao.
Każdego roku bramy alrhony opuszcza 
8000 ton czekolady i wyrobów czekolado-

Tain l’Hermitage – to znane głównie za sprawą okolicznych winnic 
miasteczko w regionie Rodan-Alpy mieści siedzibę alrhony, domu czeko-
lady istniejącego z myślą o wymagających cukiernikach. To właśnie jeden 
z nich, Alb ric Guironnet, niemal przed stu laty rozpoczął historię firmy. 
Najpierw jako „Chocolaterie du i arais”, na cześć małej ojczyzny zało-
życiela. Obecna nazwa pochodzi od doliny Rodanu (fr. all e du Rh ne).

wych. To kropla, mniej niż pół procenta 
w porównaniu do rocznej produkcji przemy-
słowego giganta arry Callebaut. To jednak 
kuwerturami od alrhony chwalą się szefo-
wie w menu deserów restauracji z gwiazd-
kami Michelina.

T rendy
W nowych produktach firmy coraz częściej 
biały cukier zastępowany jest cukrem trzci-
nowym. W ofercie pojawiły się już pierw-
sze produkty ze składników pochodzących 
ze Sprawiedliwego Handlu i certyfikowane 
jako organiczne. Moją uwagę przyciągnęła 
Andoa N oir, 70% ciemna mieszanka ka-
kao „grand cru” z kilku plantacji, dobrze 
oceniana przez krytyków.

L a Cité  du Chocolat
Dostanie się do zakładu alrhony dla wie-
lu amatorów czekolady byłoby równie re-

alistyczne jak wygrana na loterii, firma 
skutecznie dotąd strzegła swych sekre-
tów. Gratką dla nich będzie wizyta w Cit  
du Chocolat, multimedialnym centrum, 
w którym obserwować mogą podróż od ka-
bosu kakao do tabliczki czekolady, poznać 
historię branży, obejrzeć czekoladowe rzeź-
by czy ścianę płynnej kuwertury oraz zrobić 
zakupy w firmowym sklepie. Przez pierwsze 
trzy miesiące centrum miało ponad 110 
tysięcy odwiedzających, co uczyniło Cit  
du Chocolat turystycznym hitem regionu.

L ' É cole du Grand Chocolat
Warsztaty i szkolenia cukiernicze od mi-
strzów pokroju Pierre’a Herm , szkole-
nia sensoryczne, zajęcia z czekoladowej 
rzeźby, laboratorium szukające idealnej 
konsystencji musu czy odkrywające ta-
jemnice masła kakaowego – to niektóre 
z możliwości otwartych przed uczestnika-
mi czekoladowej szkoły alrhony – l’ cole 
du Grand Chocolat. Siedziba mieści się 
w Tain l’Hermitage. W 2007 r. powstała 
filia w Tokio, potem w Wersalu, a ostatnio, 
na 25. rocznicę inauguracji szkoły otwarto 
’ cole alrhona rooklyn w Nowym Jorku.

V alrhona D ulcey,   
czyli słodka „blondynka”
Karmelizowana biała czekolada to jeden 
z hitów stworzonych przez założyciela szko-
ły. Podobno przez przypadek, kiedy białą 
czekoladę I oire zostawił w kąpieli wod-
nej  na 10 godzin. F ré dé ric Bau swo-
imi mniej radykalnymi przepisami dzieli się 
z całym światem w książkach „Chocolate 
Master Class”, „Cooking with Chocolate”, 
„Chocolate Fusion”, własnej Encyklopedii 

 � Piotr Krzciuk – obserwator rynku prawdziwej czekolady,  
czekoladowy juror w trzeciej polskiej edycji Top Chef,  
twórca bloga i sklepu SekretyCzekolady.pl

 k a Cit  du Chocolat to podróż 
od kabosu kakao do tabliczki czekolady
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Czekolady, czy swoim pierwszym ważnym 
dziele „Au Coeur des Sa eurs”.

V alrhona. tv
Jeśli do Tain l’Hermitage nam nie po dro-
dze, po rejestracji na stronach alrhony 
otrzymamy dostęp do czekoladowej te-

lewizji dla szefów kuchni, cukierników i re-
stauratorów, gdzie czekają na nas wywiady 
z IP-ami, przepisy i wskazówki sensorycz-
ne pomagające w wyborze odpowiednich 
kuwertur do danego zadania. Większość 
materiałów dostępna jest w języku fran-
cuskim i angielskim.

V alrhona w Polsce
Wyłącznym dystrybutorem alrhony w na-
szym kraju została niedawno warszawska 
firma L e Patio Polska, a niezwykle sym-
patyczną twarzą tej marki – product ma-

nager Gabriela Wesół. Dzięki nowemu dys-
trybutorowi zakupy kuwertur alrhony nie 
oznaczają już długiego oczekiwania na re-
alizację zamówienia, a marka zbliżyła się 
do cukierników m.in. jako główny sponsor 
I Mistrzostw ląska w Serwowaniu Deseru 
na Talerzu, organizowanych podczas tar-
gów SweetTArgi 2015 w Katowicach.

Inf ormacje:   
www.facebook.com/ alrhonawpolsce
www.citeduchocolat.com,  
http:// alrhona.t

 l ciana płynnej kuwertury w multimedialnym centrum a Cit  du Chocolat

Krótki przegląd Anny Sacharczuk
CZEKOLADOWY PERYSKOP

L epsze ziarna kakaowca 
z Ekwadoru niż z Ghany 

Nie od dziś wiadomo, że ziarno kakaowca, 
z którego produkowana jest czekolada, należy 
do grupy superfoods, czyli najzdrowszych pro-
duktów, jakie wydała ziemia. Najnowsze bada-
nia hiszpańskich naukowców sugerują jednak, 
że ziarno ziarnu nierówne, a najzdrowsze jest 
te, które pochodzi z Ekwadoru. A wszystko 
rozbija się o tłuszcze.
Powszechnie uważa się, że kwasy tłuszczowe 
mają duży i bezpośredni wpływ na ludzkie 
zdrowie. Nienasycone kwasy tłuszczowe NNK 
przyczyniają się do obniżenia cholesterolu, 
a nasycone sprzyjają wzrostowi poziomu złe-
go cholesterolu o niskiej gęstości D . Wyniki 

badań wykazały, że czekolady origin z Ghany 
zawierają o ,04% więcej nasyconych kwa-
sów tłuszczowych w porównaniu do czeko-
lad origin z Ekwadoru. Natomiast czekolady 
z ziarna z Ekwadoru zawierały średnio 2,3 % 
nienasyconych kwasów tłuszczowych, gdzie 
czekolady z Ghany tylko 1,78%. Mimo to na-
ukowcy podkreślali, że gorzkie czekolady – 
oprócz dobrych kwasów tłuszczowych – za-
wierają wysoki poziom tłuszczu ogółem oraz 
cukru i nie powinny być spożywane w większej 
ilości niż ok. 20-25 g dziennie.

Czekolada na lato
Firma Hershey poszła w ślady takich firm 
jak Mondelez, Mars czy Nestle i opracowała 
własny patent na czekoladę, która wytrzy-
muje wysokie temperatury. Do jej produkcji 
użyto innowacyjnej technologii „ciasta cze-
koladowego”, bez konieczności dodawania 
stabilizatorów, wosków czy innych substan-
cji. Metoda produkcji polega na wyłączeniu 
z początkowych etapów produkcji sacharozy, 
mleka odtłuszczonego, masy kakaowej i ma-
sła kakaowego. Składniki te są rozdrabniane 

oraz konszowane przez godzinę w temperatu-
rze ok. 50 C. Następnie dodawane są tłuszcz 
kakaowy i tłuszcz mleczny w celu upłynnie-
nia czekolady. Czekolada zostaje wysuszona 
do postaci proszku w młynie strumieniowym, 
gdzie łączy się z cukrem i mieszanką proszku 
kakaowego oraz kryształkami tłuszczu kaka-
owego w temperaturze ok. 30 C. Tak przy-
gotowane „ciasto czekoladowe” jest ugnia-
tane w specjalnym mieszalniku do momentu 
równomiernego rozprowadzenia kryształków 
tłuszczu kakaowego w masie przez ok. 10 mi-
nut. Na koniec jest ono formowane w małe 
batoniki, co ułatwia transport i przechowywa-
nie. Według producenta produkty przygoto-
wywane w ten sposób zachowują przydatność 
do spożycia nawet do  miesięcy w warun-
kach przechowywania w temperaturze 32,2 C 
lub wyższej. Taka czekolada ma gładką, nie 
ziarnistą teksturę, porównywalną z czekoladą 
produkowaną w tradycyjny sposób. �

Oprac. na podstawie Confectionerynews.com

 k Słynna karmelizowana biała 
czekolada ( alrhona Dulcey)
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Miłość do czekolady
„Jeśli chcesz pracować z czekoladą, musisz kochać czekoladę ” – tak brzmi dewiza mistrza, który 
odkrywa tajemnicę swojego kunsztu i podaje recepturę na doskonałe praliny.

 � Ramon Morato

R a m o n  M o r a t o
Najsłynniejszy hiszpański mistrz 
cukiernictwa. Ukończył Wyższą Szkołę 
Cukiernictwa, odziarstwa i Czekolady 
we Francji. Właśnie tam odkrył fascy-
nujący świat deserów wysokiej klasy. 
dobył tytuł Najlepszego Rzemieślni-

czego Cukiernika Hiszpanii. Stworzył 
Choco ic Classroom and Cacao Sampko, 
wprowadzając tym samym specjalistycz-
ne nauczanie do świata cukiernictwa. 
Prowadzi szkolenia na całym świecie, 
juror wielu konkursów cukierniczych, 
w tym przewodniczący jury prestiżo-
wego World Chocolate Masters. Autor 
wybitnej publikacji Chocolate. Morato 
współpracuje również z kanałem telewizji 
internetowej elgourmet.com, dla którego 
nagrał ponad 50 programów o samej 
czekoladzie.

kunszt chocolatiera

Miłość do czekolady oznacza sza-
cunek do produktu, z którym się 
pracuje – jego dogłębne poznanie 

i zrozumienie od podstaw. Należy poznać 
historię czekolady i dotrzeć do samych źró-
deł jej pochodzenia. Wiedzieć, jak powstaje 
i skąd pochodzi dane ziarno. Trzeba pa-
miętać o tym, że na produkcję czekolady 
składa się wiele skomplikowanych etapów: 
fermentacja, prażenie, konszowanie.
W przeciwieństwie do większości produk-
tów za czekoladą stoi mnóstwo ludzi, po-
cząwszy od tych, którzy zbierają ziarno 
na plantacjach, tam, gdzie ono rośnie, 
poprzez tych, którzy ją obrabiają do per-
fekcyjnej formy. Dopiero z tą wiedzą je-
steśmy w stanie zapanować nad czekola-
dą, ponieważ wiemy, co się z nią dzieje. 
A to sedno pracy chocolatiere.

Receptura to nie wszystko
Nie wystarczy poznanie samej receptu-
ry, ponieważ nie ma w niej zawartych 
istotnych wiadomości, choćby o krystali-
zowaniu się czekolady. Jeśli chodzi o tech-
nikę, najważniejszą rzeczą w przypadku 
czekolady jest temperatura. Dlatego też 
w moim przyborniku zawsze znajdzie się 
termometr kuchenny. adam temperaturę 
czekolady na każdym etapie jej przetwa-
rzania. Dodając do niej np. pulpę owoco-
wą, również muszę znać jej temperatu-
rę, by wiedzieć, jak wpłynie na kryształki 
czekolady.
Dobre opanowanie procesu temperowania 
jest kluczowe przed wszystkimi innymi 
technikami. Niestety w wielu szkołach cu-
kierniczych proces ten nie jest wyjaśnia-
ny, tak jak nie uczy się o różnicy między 
tłuszczem kakaowym (który jest bardzo 
specyficzny) a innymi tłuszczami.

M aestria smaku
Najważniejszą, a zaraz najbardziej zapo-
minaną rzeczą jest to, że trzeba umieć 
podkreślić smak samej czekolady. Jej 
naturalny aromat powinien być zawsze 
na pierwszym miejscu. Przy doborze 
dodatków do czekolady trzeba uważać, 
by nie zepsuć tego naturalnego smaku, 
a także jej tekstury.
Czekolada musi zostać czekoladą. Dodat-
ki powinny być raczej minimalistyczne. 
iczą się niuanse, bo każdy składnik nieco 

zmienia smak – tylko woda jest neutral-
na, np. kiedy dodajemy ją do ganaszu.
Obecnie najlepszymi dodatkami do cze-
kolady są: przyprawy, zioła i kwiaty. Moje 
ulubione to róże i jaśmin. Inspirowanie 
się naturą jest teraz bardzo na czasie, 
nic dziwnego, że stało się też motywem 

przewodnim w konkursie World Cho-
colate Masters. Ja jednak przepadam 
również za dodatkiem kawy. Uwielbiam 
„palone” aromaty, a kawa jest o tyle 
dobrym wyborem, że świetnie pasuje 
niemal do każdego rodzaju czekolady. 
Dzięki temu, że ma gorzki i nieraz cierpki 
smak, pomaga zbalansować recepturę. 
Poza tym jest bardzo dużo podobieństw 
między światem kawy i czekolady – oby-
dwa składniki to ziarna, które się praży, 
by wydobyć pełnię aromatu. Największą 
frajdę stanowi jednak odkrycie, że istnie-
je niemal niekończąca się liczba możliwo-
ści, które daje nam ziarno (jedno i dru-
gie). W zależności bowiem od miejsca 
pochodzenia, stopnia wyprażenia oraz 
techniki przyrządzenia zawsze uzyskamy 
nieco inny efekt końcowy. �
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RECEPTURA
Składniki: 

na ok. cztery tace po 40 sztuk

Redukcja kawy

500 g espresso 

100 g sacharozy

100 g syropu glukozowego (DE 40)

Trufla kawowa 

400 g espresso 

100 g cukru inwertowanego

100 g syropu glukozowego (DE 60)

100 g dekstrozy

2 g soli

1000 g kuwertury czekoladowej ciemnej 

Ocoa (70% kakao)

330 g masła bezwodnego

Inne (wedle uznania)

pasta kakaowa Grand Caraque (100% kakao)

masło kakaowe

masło kakaowe z czarnym barwnikiem

Wykonanie

1. Przygotować formy do pralin – rozpy-

lić pistoletem masło kakaowe z czarnym 

barwnikiem oraz nałożyć pędzelkiem 

warstwę metalicznego srebrnego barw-

nika. Wypełnić foremki zmieszaną pastą 

kakaową i masłem kakaowym.

2. Umieść niewielką ilość redukcji kawy 

na spodzie, następnie truflę kawową 

w temperaturze 30°C.

3. Przykryć folią i odczekać kilka godzin 

aż do całkowitego skrystalizowania się 

nadzienia. 

4. Zamknąć pralinę stemperowaną pastą 

kakaową oraz masła kakaowego. �

KOPI-C Praline
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Pralina 
marcepanowa

 � Anna Szczepłek

A n n a  
zcz  

– właścicielka marki 
Sztuka Czekolady. 
 wykształcenia plastycz-

ka, z zawodu marketin-
gowiec, z zamiłowania 
– szefowa kuchni. Kilka 
miesięcy temu zdecy-
dowała się zawodowo 
realizować swoją pasję 
i zaczęła przygodę 
z czekoladą alrhona. 
Tworzy ręcznie robione 
i ręcznie dekorowane 
praliny oraz tabliczki 
czekolady według 
autorskich receptur.

FOT. A. SZCZEPŁEK

RECEPTURA:
Składniki:

Korpus: 

czekolada Equatoriale Noire 55% Valrhona 

Nadzienie:

Marcepan pomarańczowy

200 g marcepana 50% marki Valrhona 

Łyżka skórki pomarańczowej macerowanej 

w likierze Cointreau 

Ganasz czekoladowy:

150 g madagaskarskiej czekolady Valrhona 

Manjari 64%

1150 g śmietanki 36%

1 łyżeczka wanilii

1 łyżeczka startej skórki pomarańczowej 

Wykonanie

Czekoladę stemperować i wylać do formy 

na korpusy. Marcepan ugnieść z macerowa-

ną skórką pomarańczową, nadziać korpusy 

do połowy. Śmietankę połączyć z wani-

lią i zagotować. Gorącą śmietankę wylać 

na czekoladę i energicznie mieszać gumo-

wą packą do uzyskania błyszczącej konsy-

stencji. Gdy ganasz osiągnie temperaturę 

32°C, dodać skórkę pomarańczową. Korpu-

sy dopełnić ganaszem.

Korpusy napełnić do połowy marcepanem, 

następnie uzupełnić ganaszem czekolado-

wym. Odstawić na 24 godziny do chłodni. 

Po upływie tego czasu można zamknąć 

praliny stemperowaną czekoladą. �
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Deser kawa z mlekiem 
i białą czekoladą  � Artur Nijakowski

Artur N ijakowski:  łódzki szef 
kuchni, obecnie szef w restauracji 
achus. Wielki pasjonat cukiernictwa 

oraz deserów w nowoczesnym stylu. 
Pasjonują go prace Antonio acho-
ura, Niny Taraso a oraz Philippe 
etranda. Nieodłącznym elementem 

wszystkich jego deserów jest 
czekolada, a najchętniej używaną 
przyprawą tonka. 

FOT. A. NIJAKOWSKI

RECEPTURA
Składniki (na 8 form po 70ml) 

Mus kawowy:

Kawa espresso 100ml

Żółtka 50 g

Cukier 75 g

Biała czekolada 100 g

Masa żelatynowa 7 g żelatyny + 35 g wody 

Śmietana 34 % 200 g

Żelka mleko:
Mleko 3,2 % 2 0 0  ml
Cukier puder 2 0  g
Gelificant 1 0  g

Biszkopt migdałowy z tonką:
Mąka migdałowa 1 0 0  g
Cukier puder 5 0  g
ółtko 3 0  g

Jajka 4 0  g
iałko 9 0  g  

Cukier 3 0  g
Tonka 1  szt.  

Inne:
Malina 2 0 0  g
Cukier 5 0  g
iała czekolada

Maltodekstryna

Wykonanie

Mus kawowy 

Zrobić kawę espresso, ostudzić, dodać żółtka i 

cukier. Podgrzać do temperatury  82°C i dodać 

białą czekoladę oraz masę żelatynową. Następ-

nie ostudzić masę do 35° C i delikatnie wymie-

szać z ubitą śmietaną. Nalać do form i zamrozić.

Żelka mleko 

Wymieszać dokładnie mleko,  cukier puder z 

gelificant i zagotować. Wylać na blachę, stu-

dzić i wykroić ringiem.

Coulis malina

Zasypać maliny cukrem, zblendować, po 

czym przetrzeć przez sito.

Puder Biała czekolada 

Rozpuścić białą czekoladę, połączyć z malto-

dekstryną .

Biszkopt migdałowy z tonką 

Ubić całe jajka i żółtka z cukrem pudrem. 

Dosypać mączkę migdałową z startą tonką. 

Osobno ubić białka z cukrem i bardzo delikat-

nie połączyć z masą migdałową. Rozsmaro-

wać na macie silikonowej na grubość około 

1,5 cm i piec 20 min. w temperaturze 180°C.

Wyjąć deser z form, opcjonalnie pokryć za-

mszem z masła kakaowego lub pokryć gla-

cage. Podawać z żelką z mleka, coulis malino-

wym, pudrem z białej czekolady i biszkoptem 

migdałowym z tonką. �
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Letnia nuta  
– trufle z chabrami i miodem

Marcin Paździor
Jego pasją od najmłodszych lat jest czekolada, z której 
potrafi tworzyć zarówno wyrafinowane w smaku praliny, jak 
i niepowtarzalne rzeźby czekoladowe. Posiada ponad 20-letnie 
doświadczenie zawodowe, z czego 10 lat prowadził łódzką 
Chocolate Academy. rał udział w wielu prestiżowych konkur-
sach cukierniczych, był także kilkukrotnie jurorem między-
narodowego „World Chocolate Masters”. Obecnie prowadzi 
własną działalność, a swoim doświadczeniem wspiera zarówno 
producentów rzemieślniczych, jak i przemysłowych.
www. marcinpazdzior. com

FOT. MARCIN PAŹDZIOR

RECEPTURA
Składniki:

1240 g czekolady gorzkiej 70% cacao 

1440 g śmietanki 40% 

80 g glukozy

80 g masła 82% 

20 g proszku miodowego

gorzka czekolada do oblania  

masy truflowej

chabry do dekoracji 

Wykonanie: 

Wszystkie składniki umieścić w urządzeniu 

typu Stephan i podgrzać do temp. 40°C 

na niskich obrotach. Szprycować masę 

w formie kulek na papier pergaminowy. 

Po zestaleniu masy truflowej oblać zatem-

perowaną czekoladą i posypać chabrami. 

� Marcin Paździor
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Pralina
 � Maciej Majzon Wójtowicz

M aciej M ajzon W ó jtowicz:

a b s o l w e n t  t e c h n i k u m  h o t e l a r s k o -

-g a s t r o n o m i c z n e g o  w  G d y n i  

o d  z a w s z e  z o r i e n t o w a n y  n a  c u k i e r -

nictwo. Doświadczenie zdobywał 

m . i n .  w  h o t e l u  H a f f n e r  w  S o p o c i e  

pod okiem szefa cukierni Michała 

Wiśniewskiego, w gdyńskiej kawiarni 

C y n a m o n  i  D o m u  C z e k o l a d y .  O b e c n i e  

pracuje w restauracji Metamorfoza 

w Gdańsku. Wspólnie z przyjacielem, 

Patrykiem Szczepańskim, prowadzi 

b l o g  K u m p l e  i  C z e k o l a d a  ( k u m p l e -

i c z e k o l a d a . b l o g s p o t . c o m ) .
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RECEPTURA

Składniki

słony karmel:

80 g cukru 

30 g masła   

185 g śmietanki 36%

40 g koniaku

4 g sól 

Konfitura z pigwy:

0,5 kg pigwy

1 cytryna 

Inne:

cebula

Wykonanie

Cebulę pokroić w piórka i włożyć do pie-

ca – piec w temperaturze 180°C do czasu 

aż zrobi się mocno brązowa. Wyjąć z pie-

ca i pozostawić do ostygnięcia. Następnie 

zblendować na sypko. 

Solony karmel:

Cukier rozpuścić na patelni, aż będzie brą-

zowy,  dodać masło i wymieszać łopatką.  

Po rozpuszczeniu dodać śmietanę i sól.  

Znów chwilę mieszać i dolać koniaku. Redu-

kować ok. 5 min.  Przelać do miseczki i schło-

dzić. Na jedną pralinę używamy ok. 10 g.

Konfitura z pigwy:

Pigwę obrać i rozgotować z odrobiną soku 

z cytryny. Po rozgotowaniu zblendować 

i odstawić do lodówki. 

Formę do pralin wypełnić zatemperowa-

ną 70% czekoladą, odstawić do skrystali-

zowania.

Do korpusu wsypać dużą szczyptę cebuli, 

następnie dodać pigwę (najwygodniej apli-

kować za pomocą rękawa cukierniczego 

lub rękawa z pergaminu do pieczenia), a na 

końcu – karmel (również z worka). 

Odstawiamy formę na 24 godz. do skrysta-

lizowania karmelu. Gotowe korpusy zamy-

kamy stemperowaną czekoladą. �

z fermentowaną pigwą,
paloną cebulą
oraz słonym karmelem 
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Co ma piernik 
do buraka?!

M a c i e j  M a j z o n -W ó j t o w i c z ,  s z e f  k u c h n i  o r a z  p a s j o n a t  c u k i e r n i c t w a ,  
słynie z tego, że do produkcji swoich słodkości używa... warzyw  

 � Maciej Majzon-Wójtowicz

FOT. KUMPLEICZEKOLADABLOGSPOTCOM

O łączeniu warzyw z czekoladą 
i innymi słodkościami

azwyczaj to burak, marchew 
i pietruszka – warzywa, które 
z natury mają słodki posmak. 

najdziemy w nich również takie smacz-
ki jak: dynia, groszek, koper, zioła oraz 
grzyby. A nawet... cebula  asadniczo nie 
ma takiego warzywa, którego po odpo-
wiedniej obróbce nie można byłoby użyć 
w cukiernictwie – twierdzi Majzon Wójto-
wicz. Czy to nietypowy pomysł na zwró-
cenie uwagi klientów przyzwyczajonych 
do klasycznych smaków takich jak malina 
lub marcepan  Nie tylko. 

daniem autora niezwykłych połączeń, 
warzywa świetnie smakują w słodkiej od-
słonie – pasują zwłaszcza do śmietany 
i czekolady. nane wszystkim brownies 
można urozmaicić dodając buraka, któ-

ry również zadba o odpowiednią wilgot-
ność ciasta.  kolei do białej czekolady 
pasuje pietruszka. Potrzeba naprawdę 
niewiele czekolady, by takie puree sta-
ło się zachwycającym kremem do de-
serów oraz przekładania tortów. Puree 
z marchwi ma podobne zastosowanie, 
zwłaszcza w towarzystwie pomarańczy. 
asadniczo, większość warzyw dosko-

nale współgra z owocami, podkreślając 
ich smak albo dodając zupełnie innego 
akcentu do tego, co znane. 

Nutę orzeźwienia zyskuje się poprzez do-
danie zielonego ogórka lub kopru, ale 
raczej oddzielnie. I najlepiej w posta-
ci syropu. Obróbki wymaga sporo wa-
rzyw, zwłaszcza te ostre, jak np. cebu-
la. Tą najlepiej przypalić. Po przypaleniu 

daje posmak... kawy  Trzeba mieć wiedzę 
i doświadczenie, by wiedzieć jak dane 
warzywo reaguje pod wpływem ciepła. 
 grochu najlepiej przygotować proch, 

a dynia świetnie sprawdza się jako gala-
retka. Nie każde się nadaje do tego sa-
mego. Dlatego przy robieniu tego typu 
słodkości trzeba się nieco bardziej na-
trudzić, niż przy tradycyjnych deserach 
i ciastach. 

Warzywa mają bardzo wiele funkcji, 
prócz nadania odpowiedniej nuty sma-
kowej lub właściwej konsystencji kremu, 
to także niebanalny element wizualny. 
Mogą służyć jako naturalne barwniki, 
ale też stanowić samodzielną dekorację. 
W końcu zjeść tort ozdobiony rzodkiewką 
to nie lada doznanie  �
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Jedno ziarenko, 
wiele aromatów

Mało kto wie, że kawa to najbogatszy w związki aromatyczne produkt spożywczy. Palona zawiera 
około 1000 lotnych substancji aromatycznych. Dla porównania – wino ma ich „jedynie” około 500. 
Dobrą kawę i dobre wino łączy jedno: w obu przypadkach wiele zależy od tego, jak i gdzie były 
uprawiane. Sekret tkwi w glebie, nasłonecznieniu, ilości opadów, a także intensywności wiatru. 
Właśnie te czynniki wpływają na nuty smakowe ziaren, których tak poszukujemy. 

 �  Krzysztof Barabosz

Cechy kawy a jej pochodzenie
Kawa z Brazylii – obrabiana na sucho, charakteryzuje się pełnym body (odczucie w ustach/konsystencja), słodyczą i nutami 
czekolady, suszonych owoców, orzechów i migdałów. Obrabiana na mokro, charakteryzuje się bardziej delikatnym smakiem, 
z nutami marcepanu i bakalii. 
Kawa z Kolumbii – cechuje się dobrym balansem smaków, z nutami czerwonych owoców, takich jak: maliny, czerwona 
porzeczka, wiśnia oraz czereśnia.
Kawy z Hondurasu – charakteryzują się nutami mlecznej czekolady, brzoskwini, pomarańczy czy mandarynek.
Kawy z Gwatemali – odznaczają się delikatnym smakiem, z nutami czekolady oraz czerwonych i leśnych owoców. 
Kawy z Kenii – charakteryzują się nutami cytrusów, czerwonych owoców, porzeczek i kwiatów. 
Kawy z Etiopii – oferują wiele różnych aromatów: od nut czekoladowych w regionie Jimma po nuty kwiatowe w regionie Sidamo czy 
Yirgacheffe. Najczęściej spotykanymi aromatami w kawach z Etiopii są: kwiaty (jaśmin, bergamotka), cytrusy (cytryna, biały grejp-
frut), herbata Earl Grey, jagody, truskawki oraz pestkowce. 
Kawy z Indii – cechują się niską kwasowością, z nutami kakao, orzechów, przypraw korzennych, rodzynek, suszonych śliwek i dębiny. 
Kawy z Indonezji – charakteryzują się nutami ziemistymi, tabaką, skórą, są bardzo pełne w smaku, o niskiej kwasowości.

kawowe peregrynacje

Uprawą kawy codziennie zajmuje 
się na całym świecie kilkadzie-
siąt milionów ludzi, którzy rocznie 

produkują jej ponad 8 mln ton. Około 70% 
tych ziaren to Arabika, znana z łagod-
nego, kwaskowatego smaku. Jej krzewy 
rosną wysoko, z tego też powodu są trud-
niejsze w uprawie, ale za to słyną z lepszej 
jakości. Pozostałe 30% to Robusta. Choć 
łatwiej się ją hoduje, to, jak widać, jest jej 
mniej. To dlatego, że jest mocna, kwaśna, 
gorzka, o tytoniowym smaku. Wszystkiemu 
winna jest między innymi wysoka zawar-
tość kofeiny. To właśnie Robusta często 
stosowana jest jako tani wypełniacz mie-
szanek, które upodobali sobie miłośnicy 
„kofeinowego kopa”, ceniący go sobie bar-
dziej niż dobry smak. 

„Mała czarna” idealna
Pijąc „małą czarną”, pomyślmy o sposo-
bie zbioru, obróbce ziarna, stopniu pale-
nia, mielenia i – na koniec – o metodzie 
parzenia kawy.
Dobra kawa na pewno nie była hodowa-
na z użyciem sztucznych nawozów, a ze-
brana została z pewnością ręcznie. Tylko 
doświadczony farmer wybierze jedynie 
dojrzałe owoce. To dzięki niemu, a tak-
że starannej obróbce, napar ma szansę 
mieć pełny aromat, który określany jest 
mianem duszy kawy, charakteryzujący się 
umiarkowaną kwaskowością, czyniącą na-
par wytrawnym, delikatnym, o przyjem-
nej goryczce. 
Kawy z plantacji ekologicznych, a to one 
są warunkiem dobrego smaku, stanowią 

zaledwie kilka procent całkowitej produk-
cji kawy, dlatego znalezienie ich w ja-
kimkolwiek markecie graniczy z cudem. 
Na sklepowych półkach znaleźć można 
kawy uprawiane przemysłowo, a to ozna-
cza, że zostały wyhodowane z użyciem 
sztucznych nawozów, zebrano je maszy-
nowo (w ten sposób zerwano z krzewu 
także owoce niedojrzałe), a na koniec 
upalono niedbale w ogromnych piecach 
komorowych. Kawy te na opakowaniu nie 
mają zaznaczonej daty palenia. W filiżan-
ce charakteryzują się kwaśnym smakiem, 
z bardzo nieprzyjemną goryczką, która 
psuje cały bukiet smakowy kawy, dlate-
go też większość ludzi zalewa taką kawę 
mlekiem i zasypuje cukrem, by zabić ten 
nieprzyjemny smak. 
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Tymczasem dobra kawa nie potrzebuje 
zbędnych ulepszaczy. Co ważne, jest rów-
nież zdrowa: dostarcza witamin C, E, A, zaś 
dzięki błonnikowi poprawia trawienie. 
Na dodatek jednym z najważniejszych jej 
składników są polifenole, które przeciw-
działają starzeniu i chronią przed wieloma 
chorobami, takimi jak choroba Alzheimera 
czy Parkinsona. 

Parowanie kawy z dodatkami
Jeżeli jednak ktoś lubi parować kawę z róż-
nymi dodatkami, warto zrobić to dobrze. 
Odpowiednio łącząc kawę z owocami, cze-
koladą czy mlekiem, można uzyskać bardzo 
ciekawe drinki. Przykłady – poniżej.

Kawy cechujące się  
nutami czekoladowymi
Kawy cechujące się nutami czekoladowymi 
dobrze łączą się z takimi owocami, jak: ma-
liny, truskawki, wiśnie czy borówki.

Przykładowy drink: 
 • kawa zaparzona we French Pressie 
/w dripperze/aeropressie: około 150-
200 ml,

 • podgrzane (ale nie zagotowane) mleko: 
około 150-200 ml,

 • kilka kostek białej czekolady,
 • duża łyżka musu z truskawek.

Wszystko łączymy razem, rozpoczynając 
od czekolady i musu, następnie dodając 
kawę i mleko.
Ponadto kawy takie dobrze łączą się 
z orzechami.

Przykładowy drink:
 • mleko migdałowe: około 25-30 ml, 
 • jedna gałka lodów migdałowych, 
 • pojedyncze espresso, 
 • świeżo zmielony cynamon i posiekane 
migdały. 

Do małego szklanego naczynia wlewamy 
mleko migdałowe, dodajemy lody i espres-
so. Wszystko dekorujemy szczyptą cyna-
monu i posiekanych migdałów. 

Kawy cechujące się nutami orzecho-
wymi oraz czekoladowo-orzechowymi
Kawy takie dobrze łączą się z alkoholem.

Przykładowy drink („Irish Coffee”): 
 • kawa zaparzona we French pressie/w ae-
ropressie/syfonie: około 120 ml,

 • dwie łyżeczki cukru trzcinowego,
 • irlandzka whiskey: około 30 ml, 

ubita śmietanka (w shakerze): około 30 ml. 
Do szklanego naczynia wlewamy kawę, 
dodajemy cukier, whiskey i mieszamy. 
Następnie delikatnie, po łyżce, wlewamy 
świeżo ubitą śmietankę, która powinna 
„położyć się” na kawie. 
„Irish Coffee” zostało wymyślone przez 
Joego Sheridana w 1942 roku i po dziś 
dzień jest najbardziej popularnym drin-
kiem na bazie kawy. 

Kawy charakteryzujące się  
nutami owocowymi
Kawy z nutami owocowymi dobrze łączą 
się z owocami. Tak powstał słynny w USA 
drink „I’m your Huckleberry”.

Przykładowy drink  
(„I’m your Huckleberry”):
 • kawa zaparzona w dripperze (zaparzaczu 
przelewowym) lub we French pressie ra-
zem z kilkoma plastrami jabłka,

 • mus z borówek: około 25 ml,
 • mus z jabłek: około 10 ml.

Do szklanki wlewamy kawę, dodajemy 
mus z borówek i mus z jabłek. Dekoruje-
my skórką z limonki albo plastrami jabłka. 
Jeśli ktoś chciałby osłodzić napój, może 
do tego użyć syropu cukrowego, najlepiej 
domowej roboty. 

Kawy odznaczające się  
nutami karmelu
Kawy te dobrze łączą się z miodem, trzciną 
cukrową oraz melasą.

Przykładowy drink: 
 • kawa zaparzona na kostki lodu/cold 
brew, czyli kawa macerowana na zim-
no: około 100 ml,

 • zamrożone mleko w formie kostek lodu: 
około 3-4 sztuki,

 • syrop waniliowy: około 5-10 ml, 
 • miód: około 5-10 ml,
 • świeżo mielony cynamon: ćwierć małej 
miarki,

 • zimne mleko: około 100 ml.
Do szklanego naczynia wrzucamy zamro-
żone mleko w formie kostek do lodu, na-
stępnie dodajemy syrop, miód, cynamon 
i zimne mleko. Wszystko zalewamy kawą. �
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