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Bezpieczeństwo
na pierwszym miejscu
Z takiego założenia wyszedł również Artur Jarczyński, bohater
najnowszego wydania Nowości Gastronomicznych – restaurator, który
nie boi się odważnych decyzji i uprawia gastronomię we własnym,
wyjątkowym wydaniu. Krótko kwituje: dla mnie to nie biznes. Jest
właścicielem kilkunastu restauracji m.in. Der Elefant, pierwszego
lokalu, który przyjmuje tylko zaszczepionych, ozdrowieńców i gości
z negatywnym wynikiem testu. Jak sam powiedział w czasie naszej
rozmowy, nie podjął takiej decyzji, by być pierwszym, ale by po prostu
być. Podjął również szereg działań, które świadczą o tym, że zależy
mu na bezpieczeństwie zarówno gości, jak i pracowników. Dlaczego
zdecydował się na taki krok, czy rozumie decyzję o lockdownie, jak doszło
do powstania Otto Pompieri i w czym tkwi sekret kultowych żeberek
serwowanych w Jeff’sie – między innymi o tym można przeczytać
w wywiadzie na str. 26-34. Dodatkowo Aleksander Köffer-Likus zdradził
historię powstania Food Hallu Browary, a Antoine Azaïs wyjaśnia, czym
jest fine food experience. W tym numerze sporo miejsca poświęcamy
także diecie roślinnej. Polecam wywiad z Dominikiem Szulowskim,
PR Managerem MAX Premium Burgers oraz ciekawy przegląd menu
autorstwa Macieja Otrębskiego z Roślinniejmy. O swojej ofercie
świątecznej opowiada Sheraton Grand Warsaw i Batida. Jednak jeszcze
przed Bożym Narodzeniem serdecznie zapraszam na XIX Food Business
Forum, które odbędzie się 29 listopada w Sheraton Grand Warsaw, jak
zawsze w formule stacjonarnej, oczywiście z zachowaniem wszystkich
środków bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że do zobaczenia!
Z pozdrowieniami
Milena Kaszuba-Janus
redaktor naczelna
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Ruszył Food Town
w Fabryce Norblina
Od 22 października na wszystkich odwiedzających czekają 23 koncepty
gastronomiczne i cztery bary stworzone przez wielokrotnego laureata
prestiżowych konkursów barmańskich – Tomasza Małka.
Przestrzeń
norblinowskiego
Food Town wypełnią kawiarnie,
restauracje śniadaniowe. Także
oferta obiadowa obejmująca różne kuchnie europejskie, bliskow-

schodnie, azjatyckie, tex-mex i amerykańską
oraz niestandardowe koncepty
vege/vegan i inne. Wiele z nich
pod szyldami, które pojawią się
w Polsce po raz pierwszy. To m.in.
Yaffo (kuchnia bliskowschodnia, w szczególności regionu Tel
Avivu), Super Slice (pizza w stylu
nowojorskim), Crêpes Store (naleśniki bretońskie z sezonowymi
dodatkami), Bukhara (uzbecki
street food). Również Les Frites,
Casa Buena, Gnocchi czy Yaday
Goflafle (wytrawne gofry bąbelkowe).

Oprócz tego, funkcjonować
będą Buena Vista Social Food
(kuchnia karaibska oraz hawajskie poke bowl), Pho Kwadrat,
Umamitu, pierwsze w Warszawie
Papuvege. Sandwiche od Smoke
Philly Cheese Steak, znany z Nocnego Marketu koncept kolaboracyjny Soul Food i slodkowasna.pl
– Fat Daddy Banh Mi Joint. Także
Sando Rice Express (japońskie kanapki ryżowe onigirazu), Picknick
(koncept oferujący zdrowe przekąski na ciepło i zimno), My Thai,
Dim Sum Ramen, indyjskie Curry
Leaves, American Food Truck in
the House oraz Noodle House.
Kilka barów
W Food Town działać będą także
cztery różne bary. Wszystkie prowadzone przez cocktail art directora Adama Grądziela oraz szefa
barów Tomasza Małka. Pierwszy z nich to Old Shaker – jego
inspiracją architektoniczną był
produkowany w czasach świetności Fabryki Norblina shaker
barmański. Zlokalizowany w sali
industrialnej, wykonany z drewna, stali i miedzianych elementów
w swojej ofercie skupi się na bourbonach, whisky, ginach, rumach
i koktajlach oraz świeżym piwie
z tanków.

Al dente by Makarun
Premium w Nowych
Czyżynach
Krakowskie centrum handlowe poszerza ofertę gastronomiczną. Lokal
działający pod szyldem Al dente by Makarun Premium dostępny jest dla
klientów od końca sierpnia.
– Współpraca z największą siecią spaghetterii w Polsce to kolejny krok w kierunku stworzenia
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w Nowych Czyżynach ciekawego miejsca na kulinarnej mapie dzielnicy i nie tylko, chętnie
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odwiedzanego przez fanów kultury foodie. Al Dente by Makarun
Premium wzbogaci i zdywersyfikuje segment gastronomii naszego centrum, w którym obecnie
znajduje się 12 restauracji, kawiarni oraz punktów gastronomicznych – mówi Karolina Nitowska, leasing manager Newbridge
Poland.
W menu nowo otwartego
lokalu znaleźć można różne rodzaje makaronów z sosami. Nie
zabraknie także opcji dla wegan
i wegetarian oraz napojów. Marka dba o to, aby serwowane potrawy oparte były na składnikach
najwyższej jakości i nie zawierały
konserwantów. Dlatego przy ich
przyrządzeniu stosuje sprawdzone i certyfikowane produkty, m.in.
wysokogatunkowe
makarony
z pszenicy Durum oraz pomidory
sprowadzane z Włoch.
Nowe Czyżyny są kolejną, dziewiątą z kolei lokalizacją popularnej

sieci
spaghetterii w Krakowie. Oprócz tego,
Al Dente by Makarun Premium
posiada swoje punkty w innych,
największych miastach w Polsce
m.in. w Warszawie, Katowicach,
Wrocławiu, Białymstoku, ale także w Dubaju oraz Stanach Zjednoczonych.
Klienci nowej spaghetterii
mogą zarówno jeść na miejscu,
jak również zamawiać na wynos
i z dostawą.

Nowy koncept właścicieli
Dobro&Dobro Cafe
Prosecco oyster bar już działa w Krakowie, przy ul. Grodzkiej 51. Właściciele
planują otwierać kolejne lokale, w całej Polsce. Na początek we Wrocławiu
i Poznaniu oraz dwa w Warszawie.
Goście mają do wyboru mix grilowanych krewetki z frytkami
i sosem za 39,90 zł, krewetki białe
na zimno za 11,90 zł, krewetki tygrysie w sosie sweet chilli
za 15,90 zł, krewetki w tempurze
za 15,90 zł
oraz ostrygi
za 6,90 zł
i oczywiście prosecco.
Chcemy
żeby każdy
mógł spróbować owoców
morza za adekwatną ceną, bez rezerwacji stolików. Tylko spontaniczne okazje na kieliszek. Podobne koncepty istnieją w Stanach

i szybko rozwijają się w Europie.
Dlatego chcemy jak najszybciej
wejść do każdego miasta w Polsce. Aktywnie poszukujemy lokali
oraz partnerów-franczyzobiorców – mówi
Inna
Yarova,
współwłaścicielka marki.
Właściciele sieci
Inna Yarova i Oleh
Yarovyi
rozwijają
sieć kawiarni
Dobro&Dobro
cafe i sieć Sushi:Sushi Cafe w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie,
Poznaniu, Łodzi, Kaliszu, Gdańsku
oraz Czechach.

Bakery otworzy pierwszy
lokal poza Warszawą

Twórcą nowatorskiego konceptu w stylu polsko – francuskiej
piekarni jest Bartek
Rychcik, właściciel
grupy ENATA
BREAD (do
której należy
marka „Bakery”). Znany i ceniony w branży przedsiębiorca,
którego pasja
do pieczywa zrodziła się już w dzieciństwie (gdy przyglądał się
pracy w piekarni zarządzanej przez
rodziców). Współpraca Rychcika
z wybitnymi piekarzami i sprawdzonymi dostawcami (lokalni rolnicy i firmy rodzinne) zaowocowała
sukcesem konceptu „Bakery”, który
podbił serca i kubki smakowe warszawiaków (na Wilanowie i w Browarach Warszawskich).
W 2020 roku do Rychcika dołączył Michał Paleta. Drugi autor
sukcesu brandu „Bakery”, absolwent irlandzkiej Killybegs Culinary College – ekspert w dziedzinie
francuskich wypieków. W Polsce
pracował w tak uznanych restauracjach jak Concept 13, a także
w Hotelu Monopol we Wrocławiu
i Hotelu Warszawa. Paleta poszukuje obłędnych zapachów i smaków w ziarnach i produktach sezonowych – wyciąga z pieczywa
to, co najlepsze – aromaty z dzieciństwa. Odpowiada za „Bakery
Browary Warszawskie” i stworzy
koncept „Bakery Łódź”.
Pierwszy lokal sieci poza stolicą
pojawi się w łódzkiej Fuzji w historycznym budynku, który na

przełomie XIX i XX wieku wchodził w skład dawnej wykańczalni włókienniczego
imperium rodziny
Scheiblerów.
„Bakery” zajmie 180 m.
kw.
powierzchni.
Otwarcie
piekarni w Fuzji
planowane
jest na trzeci kwartał 2022
roku.
„Bakery Łódź” zaoferuje klientom przede wszystkim
smaczny, pachnący, chrupiący
chleb z różnego rodzaju ziarnami,
pestkami i nasionami bogatymi
w witaminy i minerały. W ofercie
piekarni znajdą się ponadto pyszne śniadania, zbilansowany lunch,
aromatyczna kawa i świeżo wyciskane soki. Wszystko najwyższej
jakości, przygotowane z dbałością, pasją i miłością do pieczywa.
– Komu się dzisiaj upiecze? –
Teraz już wiemy, że mieszkańcom
Łodzi! – mówi Bartek Rychcik,
CEO ENATA BREAD. – Wybierając miejsce na nasz pierwszy lokal
poza Warszawą, szukaliśmy czegoś równie wyjątkowego, co nasze
wypieki. Fuzja z mieszanką historycznej i nowoczesnej zabudowy,
mnóstwem zieleni i otwartym placem, właśnie taka jest. Nasi łódzcy goście już niedługo na własne
oczy będą mogli przekonać się, jak
powstaje, rośnie i zarumienia się
zdrowy chleb na naturalnym zakwasie. Nasza kuchnia jest otwarta, transparentna, na najwyższym
poziomie – dodaje.

R E K L A M A

Już w trzecim kwartale przyszłego roku łódzką Fuzję wypełnią zapachy
i smaki pieczywa i słodkich wypieków na bazie naturalnego i tradycyjnego
zakwasu. Wszystko to za sprawą rzemieślniczej piekarni pod marką
„Bakery”, która swój pierwszy lokal poza Warszawą otworzy właśnie
w Łodzi na terenie rewitalizowanego przez Echo Investment pofabrycznego
kompleksu Fuzja. Najemca zajmie powierzchnię 180 mkw. w jednym
z historycznych budynków zlokalizowanych w Ogrodach Anny.
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Sphinx rozwija portfolio
Nowe restauracje ruszyły w Krakowie i Lublinie. Obie w podobnym terminie
w październiku i działają we franczyzie. Łącznie od maja, czyli od czasu
zniesienia lockdown dla gastronomii, Sfinks otworzył już 12 dodatkowych
restauracji.
Najnowszy Sphinx w Krakowie
ruszył przy ul. Karmelickiej, wiodącej w stronę Rynku Głównego. Co ciekawe, to kolejny lokal
otwarty w modelu combo. Posiada wspólne zaplecze kuchenne

z inną
restauracją należącą do sieci Sfinksa – w tym
wypadku jest to Piwiarnia. Lubelski Sphinx działa zaś w centrum
handlowym. To galeria VIVO!, jedno z największych centrów handlowych regionu.

– Zdecydowana większość
nowo otwieranych restauracji to
lokale prowadzone przez franczyzobiorców, zarówno naszych dotychczasowych partnerów, jak i takich, którzy niedawno przyłączyli
się do naszej sieci. Jednocześnie
rośnie liczba zapytań od osób, które interesują się franczyzą w Sfinksie. Nasze koncepty są komplementarne, odpowiadają na różne
potrzeby i upodobania kulinarne
gości, więc prowadzenie więcej
niż jednego konceptu budzi coraz
większe zainteresowanie. Model
łączony, gdzie restauracje różnych
marek korzystają z jednego zaplecza, jest atrakcyjny dla restauratorów, bo pozwala dotrzeć do większej liczby klientów oraz optymalnie zarządzać kosztami i zespołem.
Kolejne tego typu inwestycje są
przygotowaniu. Po miesiącach
trudnych doświadczeń, przywracanie sieci dawnych rozmiarów budzi
ogromną radość i nową energię –
mówi Mateusz Cacek, wiceprezes
zarządu Sfinks Polska.

Belvedere z nową prezes
i ofertą wellbeing
Zgodnie ze światowymi trendami, w trosce o dobrostan psychofizyczny
swoich gości oraz środowisko naturalne, Belvedere Catering by Design
wprowadziło do portfolio ofertę „Wellbeing – filozofia zdrowego żywienia
na wydarzeniach”. Oficjalna prezentacja oferty odbyła się 27 września
2021. Wzięła w niej udział także nowa prezes Belvedere Gourmet Group
– Elżbieta Nitsze.
Wellbeing już w 1948 r. stało się
słowem kluczowym dla Światowej
Organizacji Zdrowia oznaczającym
nie tylko brak schorzeń, ale przede
wszystkim stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Z badań przedstawionych w raporcie Well.hr wynika, że
w Polsce jednak tylko ok. 15 proc.
specjalistów zna ten termin.

6

Postanowiliśmy zwrócić większą uwagę na temat związany
z ogólnie pojętym dobrostanem
człowieka, zwłaszcza że czas pandemii spowodował, iż społeczeństwo z coraz większą atencją podchodzi do stanu swojego zdrowia.
Dlatego Belvedere Catering by
Design wychodząc naprzeciw
tym potrzebom wprowadziło do
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oferty prozdrowotne
menu
połączone
z warsztatami
edukacyjnymi
na temat Wellbeingu’u. Proponując inną, świeżą
odmianę oprawy cateringowej eventu chcemy przyczynić się do promowania
zdrowego stylu życia – komentuje Elżbieta Nitsze, dyrektor generalny / prezes zarządu Belvedere
Gourmet Group.

Menu
do
oferty
„Wellbeing – filozofia zdrowego
żywienia
na
wydarzeniach”
powstało przy
współpracy Angeliki
Motopulos,
konsultanta ds. zdrowia
w Mój Prywatny Kucharz z szefami kuchni Restauracji Belvedere
– Tomaszem Łagowskim oraz Belvedere Catering by Design – Dariuszem Mućko.

KOKU Sushi podsumowuje
10 lat i zapowiada rozwój
Pierwszy lokal KOKU Sushi powstał dekadę temu w Białymstoku. Dzisiaj
sieć liczy już 40 restauracji i jest największą tego typu franczyzą w Polsce.
Jakie były początki firmy, co zadecydowało o jej sukcesie i czego możemy
się spodziewać od KOKU Sushi w przyszłości?
KOKU Sushi to rodzinna firma, za
którą stoi małżeństwo Urszula
i Mariusz Olechnowie oraz Piotr
Olechno.
Wszystko zaczęło się w 2004
roku, kiedy Urszula i Mariusz otworzyli Orient Express – pierwszy
w Białymstoku lokal z kuchnią chińską i japońską, w którym można
było zjeść sushi.
Na przekór pandemii
KOKU Sushi nie zatrzymał nawet
lockdown związany z pandemią.
Restauracje świetnie odnalazły
się na rynku delivery, do tego
stopnia, że obroty niektórych były
wyższe niż przy otwartych salach.
W szczycie epidemii powstał nawet kolejny koncept współpracy
– KOKU Sushi Point, czyli lokal
nastawiony wyłącznie na wynosy
i dowozy.
– Rok temu otworzyliśmy
cztery nowe punkty, jednak
wszystko wskazuje na to, że to
2021 będzie pod tym względem
rekordowy. Cieszy nas to, tym
bardziej że działamy w tak niestabilnych i niesprzyjających dla
gastronomii czasach – przekonuje
współwłaścicielka KOKU Sushi.

Obecnie na mapie kraju działa
40 restauracji KOKU Sushi. Umowy na otwarcie kolejnych są już
podpisane w kolejnych kilkunastu
lokalizacjach. To czyni białostocką
franczyzę największą siecią sushi
barów w Polsce.
Plany na przyszłość? Dalsza
ekspansja na rynku, zaskakiwanie
nowościami i wyznaczanie trendów.
– Celujemy zarówno w duże
miasta, jak i te mniejsze, dla których sushi to atrakcyjna nowość
na kulinarnej mapie. Widzimy tu
ogromny potencjał i lukę, którą zamierzamy zagospodarować
w nadchodzącym czasie. Dodatkowo chcemy wzmocnić nasze
proekologiczne działania. Niedawno wprowadziliśmy na przykład przyjazne dla środowiska
opakowania do dań na wynos
i w dostawie. To dla nas ważny
krok w kierunku minimalizowania zużycia plastiku. Mamy też
nadzieję, że sytuacja związana
z pandemią unormuje się na tyle,
że już wkrótce będziemy znów
wykorzystywać 100 proc. swoich
możliwości – podsumowuje Urszula Olechno.

PANORAMA

Shell Café – nowa marka Shell
Nowy koncept kawiarniano-gastronomiczny oferuje kawę premium i obsługę baristów. Od połowy sierpnia Shell Café jest dostępny na 237 stacjach
w Polsce i na wybranych rynkach w Europie. Kolejne punkty będą otwierane w najbliższych miesiącach.
Shell Café będzie testować nowe
opcje posiłków i napojów. Pierwszym wprowadzanym produktem będą własne mieszanki kawy
dostępne na wybranych stacjach
w Polsce:
• ESPRESSO 80 proc. arabica
i 20 proc. robusta. Ciemna palona, bogata, intensywna, korzenna, doskonale zrównoważona. Pochodzenie: Azja Południowo-Wschodnia, Środkowa Ameryka Południowa
• LUNGO/AMERICANO
100
proc. arabica. Średnio palona.
Pochodzenie: środkowa Ameryka Południowa
Shell Café to również oferta
spożywcza rozszerzona o croissanty czy kanapki marki własnej.
Zmienia się również wnętrze stacji. Gościnne otoczenie kawiarniane ma zapewnić klientom odpoczynek przed dalszą podróżą.
Dla wielu klientów stacje Shell
to dogodne miejsca do zrobienia
zakupów, a nie tylko do tankowania. Oferujemy możliwość wypicia kawy wysokiej jakości, zjedzenia przekąski czy kupna składników na kolację. Chcemy, by stacje
Shell były najbardziej dogodnymi
miejscami
dla
klientów,
którzy
c h c ą
w jedn y m
miejs c u
załatwić jak
najwięcej spraw.
Wprowadzenie nowego konceptu – Shell Café – oznacza
nowy etap rozwoju marki Shell.
Świadczy o naszym zaangażowaniu w rozwój sieci i doskonalenie
oferty. Cel, który nam przyświeca,
to zapewnianie naszym klientom
jak najlepszych doświadczeń

– mówi Oleksandr Koliakin, dyrektor generalny ds. rynku detalicznego na Europę Środkowo-Wschodnią w Grupie Shell.

Dla Shell kluczowy jest także
cały proces przygotowywania
kawy. Dlatego pracownicy stacji zostali przeszkoleni z obsługi

Life Box

baristycznej. Szkolenia pracowników firma przeprowadza w ramach specjalnego miejsca w Warszawie Akademii Shell Café.
R E K L A M A

czyli polski pomysł
który zmienił
rumuńską gastronomię

Jest rok 2007. Rumunia jest od kilku
miesięcy w Unii Europejskiej i obok
Irlandii ma najwyższe PKB w całej Europie.
Gospodarka galopuje, a mieszkańcy
Rumunii zachłyśnięci nowymi
możliwościami, przechodzą szkołę
szybkiej transformacji ekonomicznej
na przemian inwestując i wydając.

To właśnie wtedy Łukasz Kuźniar otwiera dla znanej
sieci restauracji pierwszy lokal w Bukareszcie, który szybko okazuje się wielkim sukcesem. Tak samo,
jak kolejne 10 restauracji, które z dnia na dzień stały
się prawdziwym fenomenem na rynku rumuńskim.
Należy podkreślić, że łatwo nie było, szczególnie pod
względem prawnym, podatkowym, ale też mentalnym. Przekonało się o tym wiele polskich firm, które
musiały się wycofać z Rumunii, ponieważ za wszelką
cenę chciały kopiować polski model prowadzenia biznesu, bez analizy potrzeb rumuńskich konsumentów.
Po 10 latach Łukasz Kuźniar wraz z dwoma wspólnikami postanowił wykorzystać swoją znajomość branży
gastronomicznej i zaproponować coś, co w Rumunii
było dotychczas niespotykane – dieta pudełkowa.
Jak w kraju, w którym ponad wszystko kocha
śródziemnomorskie jedzenie i fast foody przebić
się ze zdrowym jedzeniem?
Odpowiedź była tylko jedna: edukować. Tak właśnie
powstał LifeBox czyli marka, która od początku za
cel postawiła sobie zmianę nawyków żywieniowych
mieszkańców Rumunii. Pierwsze wyzwanie to jakość
i logistyka, ale tu zaangażowanie i doświadczenie
całej trójki inwestorów szybko pozwoliły osiągnąć
zamierzone cele. Największym wyzwaniem okazał
się marketing czyli nie tylko budowanie marki, ale
przede wszystkim promowanie zdrowego stylu życia
i uświadamianie klientów. To pierwszy, prowadzony
na tak szeroką skalę biznes gastronomiczny w Rumunii, który poza produktem oferuje swoim klientom
pomysł na siebie.
– Każdy dzień w LifeBox to nie tylko praca nad
jakością jedzenia, recepturami, nowymi smakami ale
przede wszystkim poszukiwanie rozwiązań, które pomogą klientom zrozumieć jak ważna jest odpowiednio dobrana i zbilansowana dieta. Nasze działania
marketingowe to szeroko zakrojona akcja edukacyjna, którą wspiera wielu znanych rumuńskich celebrytów, sportowców czy internetowych blogerów.

Chcemy sprzedawać dobry produkt świadomym
klientom – przyznaje Łukasz Kuźniar.
W 2021 roku firma już wygenerowała 6,5 mln euro
przychodu
Jednocześnie przeprowadziła inwestycje związane
z nową kuchnią oraz wyposażeniem siłowni na terenie Rumunii w lodówki i produkty LifeBox. Trwają również prace nad uruchomieniem sklepików
LifeBox z daniami na miejscu oraz punktów odbioru
we współpracy z Uber Eats i Glovo a plan na 2022 to
9 mln euro przychodu.
W sierpniu LifeBox wystartował na Węgrzech
W ciągu trzech miesięcy stał się jednym z liderów na
rynku diet pudełkowych z ambitnym planem realizacji 2 mln euro w 2022.
– Minęły 4 lata, a my ciągle czujemy jakbyśmy zaczynali tydzień temu, potrafimy godzinami rozmawiać
o tym co zmienić, usprawnić co nowego wprowadzić
do naszej oferty. Czasem w ciągu jednego dnia potrafimy do siebie dzwonić po kilkadziesiąt razy, żeby
potwierdzić menu czy omówić relację na Instagramie.
Przecież LifeBox to firma zatrudniająca kilkuset pracowników, mamy od tego ludzi, a ciągle napędza nas
to co stworzyliśmy. Zmieniliśmy gastronomię w Rumunii ale ciągle mamy apetyt by robić to na większą
skalę – dodaje Łukasz Kuźniar.
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IKEA testuje food delivery
– Zgodnie z naszą strategią chcemy być bliżej klientów. Umożliwiać im
dokonywanie zakupów w IKEA na różne sposoby, włączając w to ofertę
gastronomiczną. Ofertę tą nieustannie także rozwijamy, uwzględniając
różne potrzeby i oczekiwania – mówi Mirosław Forycki, krajowy kierownik
ds. IKEA Food, IKEA Retail w Polsce.
Dodajemy więcej opcji wege oraz
roślinnych do menu. Są smaczne
i jednocześnie przyjazne środowisku. Chcemy w ten sposób inspirować do bardziej zdrowych

i
zrównoważonych wyborów w codziennej
diecie. Opcja dostawy to kolejny
krok w kierunku zwiększenia dostępności zdrowej, przystępnej
cenowo żywności dla wielu ludzi
Dowozy obejmują także produkty ze Sklepiku Szwedzkiego
dostępne w sklepach stacjonarnych IKEA. Oferta będzie dostępna w kategorii “Jedzenie” w aplikacji Glovo. W pierwszym etapie
współpracy z dostaw będą mogli
skorzystać mieszkańcy Krakowa,
Katowic, Lublina i Poznania w wybranych strefach. Już w listopadzie także mieszkańcy wybranych
dzielnic Warszawy.

Wszystkie zamówienia będą
w ekologicznych opakowaniach,
w godzinach pracy poszczególnych sklepów IKEA. Dostępność
usługi będzie uzależniona od aktualnej dostępności dostawców
w poszczególnych miastach.
Zgodnie ze strategią IKEA People & Planet Positive, firma oferuje swoim klientom coraz więcej
dań i produktów. Takich, które
są pozyskiwane w sposób zrównoważony, zbilansowany pod
względem składników odżywczych i jednocześnie przystępne
cenowo.
Obecnie w menu restauracji
i w ofercie Sklepiku Szwedzkiego,
oprócz tradycyjnych wersji klopsików dostępne są także te wege
i stworzone z białek roślinnych.
W roku finansowym 2021 (wrzesień 2020 – sierpień 2021) stanowiły 33 proc. sprzedaży wszystkich klopsików. W 2018 roku do
menu Bistro IKEA firma wprowadziła wege hot doga, a w 2019 wegańskie lody truskawkowe.
Do 2025 roku IKEA planuje
oferować 50 proc. głównych dań,
które będą w całości pochodzenia roślinnego, a w 80 proc. dań
zrezygnuje z użycia czerwonego
mięsa. Ponadto 80 proc. wszystkich produktów spożywczych
oferowanych w Sklepiku Szwedzkim powstanie na bazie roślin.

North Fish z pierwszym
lokalem w Wielkiej Brytanii
Marka w przyszłym roku będzie obchodzić swoje 20 urodziny. Przez ten
czas sieć restauracji stała się liderem w Polsce i vice liderem w Europie,
pod względem ilości punktów, w kategorii miejsc oferujących dania z ryb,
owoców morza i vege.
4 października North Fish po
raz pierwszy otworzył się poza
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Polską. I od razu w uznawanym
za najlepszy projekt handlowy
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w Europie Westfield Stratford
City. Londyński North Fish jest
pierwszym z planowanych na kolejne lata. North Food Ltd., spółka
zależna North Food Polska S.A.,
ma ambitne plany stworzenia
w UK sieci liczącej nie mniej niż
50 restauracji (aktualnie w Polsce
45 lokali).
Punkt w Westfield Stratford
City wyróżnia się nowoczesnym
designem i nie sposób go nie
zauważyć w ogromnym food
court centrum. Fani North Fish
znajdą tutaj wszystkie swoje
ulubione pozycje menu, a nawet
trochę więcej, bo uwzględnione zostały również upodobania
Brytyjczyków. Charakterystyczna, niebiesko-turkusowa, ręcznie

wykonana glazura w kształcie rybiej łuski jest również w UK. Ponadto całkiem nowe witryny i po
raz pierwszy w historii North Fish
cyfrowe menuboardy.

Irmina’s Pizza Bar
od Weranda Family
Poznańska firma rodzinna działa na rynku gastronomicznym od ponad
20 lat. W czasie pierwszej fali pandemii COVID-19 stworzyła ghost
restaurant – Irmina’s Pizza. Po znalezieniu pierwszej lokalizacji przy
ul. Sierocej 5/6 w Poznaniu i zdjęciu obostrzeń pandemicznych zrodził się
pomysł połączenia włoskiego baru z pizzą i muzyką z płyt winylowych.
Rzemieślnicza pizza serwowana
w Irmina’s Pizza to ciasto poddawane 24-godzinnej fermentacji.
Starannie
wyselekcjonowane,
włoskie składniki najlepszej jakości, łączone ze sobą według określonej receptury.
– O szacunku jakim darzymy
nasz produkt świadczy
każdy detal związany z jego produkcją.
To
daje pewność smaku i jakości, które
są nieodłączną częścią etosu
naszej pracy
z pizzą Irmina’s. Pozytywny
odbiór przez naszych
gości przekonał nas, aby koncept dalej rozwijać i kontynuować tę włoską przygodę – mówi

Katarzyna Janaszczyk, dyrektor
zarządzająca.
Wewnątrz lokalu znajdziemy
drinki z domu Campari, Negroni czy Averny. Nie zapominając
o winach i oryginalnym włoskim
piwie Moretti, które nie zmieniło
swojej receptury od 1859 roku.
Poznaniacy nadal będą
mogli zamówić całą
pizze do własnych domów
przez najbardziej znanych dostawców
– glodny.pl,
Ubereats,
Glovo i Bolt
Food. Irmina’s Pizza Bar na
ul. Sierocej w Poznaniu to pierwszy
stacjonarny lokal. Firma planuje
otwarcie kilku Pizza Barów w największych miastach w Polsce.

PANORAMA

Janusz Palikot otwiera
restauracje w Lublinie
i we Wrocławiu
Janusz Palikot wraz z zespołem Alembik Polska realizuje swoje biznesowe
marzenia o produkcji wódki pod własnym nazwiskiem oraz budowie
sieci lokalnych Alkotek. To przestrzeń spotkań i degustacji, w których
wysokogatunkowe trunki rzemieślnicze będą produkowane na miejscu
w specjalnych urządzeniach – alembikach.
W Alkotekach dostępne będzie
również wyselekcjonowane jedzenie komponujące się pod konkretne alkohole. Pierwsze dwa
lokale: Młoda Polska z Wrocławia i Czarcia Łapa z Lublina, już
wkrótce otworzą swoje destylarnie w ramach projektu Alembik
Polska. Do sieci dołączy także
Tap Room w Tenczynku. Szefową
kuchni Młodej Polski jest Beata
Śniechowska. Zwyciężczyni MasterChef Polska, autorka książek
kulinarnych, nominowana przez
Gault & Millau jako kobieta szef
roku 2019. W 2020 roku odbyła
się pierwsza emisja akcji Alembik,
która spotkała się z olbrzymim
zainteresowaniem inwestorów
społecznościowych. Spółka zebrała 4,2 mln zł z ponad 1200 inwestycji. Środki zostały przeznaczone na produkcję i zakup alembików oraz inwestycje w wódkę
Kraft Palikot i lokal Czarcia Łapa
w Lublinie.
II emisja
Janusz Palikot zapowiedział właśnie drugą emisję
crowdfundingową
Alembik Polska na platformie Crowdway. Rozpocznie się 30 września
2021 r. Dokumenty informacyjne zostaną opublikowane w przeddzień emisji.
Spółka chce dołączać do sieci
kolejne lokale, których docelowo
ma być 10. W trakcie pandemii
zrewidowała swój plan biznesowy. Zamiast tworzenia Alkotek
w kooperacji z istniejącymi restauracjami, będzie stawiać na
w pełni własne lokale. W momencie uruchomienia pierwszych

Tenczyńska Okovita. Teraz spełnia się moje marzenie. To najlepsze co zrobiłem – Wódka Kraft

Palikot 3 smaki: żyto, jęczmień,
ziemniak – powiedział Janusz
Palikot.

Lagardère przejmie
145 kawiarni Costa Coffee

pięciu lokali rozpocznie prace
nad aplikacją. Ta umożliwi m.in.
dokonanie rezerwacji, na którą
środki również pozyskiwane były
w pierwszej emisji. Alembik Polska chce także rozwijać autorski
projekt wódek Palikot.
Wódka Palikot
Alembik Polska wyprodukowała
pierwszą serię wódek pod nową
marką Palikot, które rozeszły się
w przedsprzedaży w błyskawicznym tempie. Po doskonałym
przyjęciu przez konsumentów,
spółka wprowadza właśnie Wódkę Palikot Żyto do sieci Żabka.
Celem jest osiągnięcie poziomu
sprzedaży ponad 100 tys. szt.
miesięcznie już w 2022 roku.
Z tego względu nastąpi zwiększenie skali produkcji, na co również
potrzebne będą inwestycje.

Zawsze chciałem zrobić swoją
wódkę – Wódkę Palikota. Marzyłem o tym od 40 lat, czyli od
kiedy zajmuję się produkcją alkoholu. Wypuściłem na rynek
Żołądkową Gorzką, Dorato, Lubelską Cytrynówkę, Fresco, Cin
Cin, Piwo BUH, Wódkę BUH oraz

Lagardère Travel Retail i brytyjska sieć kawiarni Costa Coffee,
należąca do Coca – Coli, ogłosiły
podpisanie umowy. Na jej mocy
Lagardere przejmie działalność
145 kawiarni Costa Coffee w Polsce i na Łotwie.
Lagardère Travel Retail po raz
pierwszy będzie bezpośrednio
zarządzać siecią Costa Coffee
w Polsce, jednak obie firmy łączy wieloletnie partnerstwo. Ich
współpraca rozpoczęła się w Czechach w 2008 roku. Obecnie Lagardere zarządza tam siecią 60
kawiarni Costa Coffee i 60 automatami Costa Express, w różnych
lokalizacjach.
Zgodnie z umową Lagardère
Travel Retail przejmie kontrolę
nad kawiarniami Costa Coffee
pod warunkiem ostatecznego zatwierdzenia przez właściwe organy antymonopolowe.
– Dzisiejsza umowa jest ekscytującym krokiem dla Costa Polska i naszego partnera Lagardère
Travel Retail. Kawiarnie Costa
Coffee są kamieniem węgielnym
marki Costa w Polsce i na Łotwie, a nasi pracownicy sercem
działalności. Nasze kawiarnie
pozostają dla nas niezmiernie
ważne. Pragniemy kontynuować
rozwój naszej marki Costa Coffee i dołożymy wszelkich starań,
aby przejęcie kawiarni odbyło

się płynnie – mówi Gordon Mowat, dyrektor zarządzający Costa Coffee EMENA. Przekazując
naszą sieć w Polsce i na Łotwie,
skupimy nasze wysiłki i aktywa
na marce Costa Coffee i innowacjach. Jesteśmy przekonani, że
Lagardère Travel Retail jest właściwym partnerem, który pomoże w dalszym rozwoju sprzedaży
detalicznej Costa w Polsce i na
Łotwie. Cieszymy się na ścisłą
współpracę.
–Integracja działalności Costa Coffee w Polsce i na Łotwie
to kolejne znaczące wydarzenie
w naszych relacjach z marką.
Po projektach realizowanych
wspólnie na innych rynkach.
Nasza doskonałość operacyjna
i długa obecność w Polsce miała kluczowe znaczenie dla decyzji Costa Coffee o wspólnym
dalszym rozwoju. Pozwoli nam
to również podwoić wielkość
działalności w segmencie Foodservice i stać się uprzywilejowanym Partnerem w zakresie relacji
B2B, a także dalej rozwijać relacje
z Konsumentami w obu krajach.
Wchodząc na rynek łotewski zyskujemy również możliwość dalszego rozwoju w sektorze Travel
Retail w tym kraju – powiedział
Maciej Gajkowski, dyrektor zarządzający segmentu Foodservice w Lagardère Travel Retail.
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Skalski Cakes & Cafe
w kieleckiej Galerii Korona
Wyroby piekarskie i cukiernicze oparte na naturalnych składnikach,
gotowe, dietetyczne dania obiadowe, produkty ekologiczne od lokalnych
wytwórców czy kawa – to między innymi znajdziemy w nowo otwartej
piekarnio – cukierni. To kolejny lokal autorskiego formatu Skalski
w galeriach handlowych centralnej i południowej Polski.
– To mają być miejsca, w których można kupić pyszne ciasto
i pieczywo, zjeść rzemieślnicze

lody, które sami robimy lub kupić
przygotowany w oparciu o naturalne produkty posiłek. To będą
dania na wynos, ale dalekie od
fast foodu – mówi z pasją Anna
Głowacz-Mazur, specjalistka ds.
reklamy i marketingu Piekarni
Skalski.
Lokal w kieleckiej Koronie jest
kolejnym, rozwijanym w galeriach handlowych w centralnej

i południowej Polsce przez ostrowiecką rodzinną firmę piekarsko cukierniczą Skalski. Oprócz
własnych produktów piekarskich
i cukierniczych, w ofercie Skalski
Cakes&Cafe znajdują się dietetyczne, naturalne i ekologiczne wyroby spożywcze
i napoje od lokalnych producentów, a także kawa
od
współpracującego
z tymi piekarnio cukierniami dostawcy.
– Tacy producenci
nie mieliby inaczej szans,
żeby wejść na stałe do
galerii handlowych. A my
np. znaleźliśmy miłośnika
kawy, który koło Warszawy ma
palarnię. W efekcie mamy świetną i niepowtarzalną kawę pod
własną marką. Takich przykładów
jest i będzie coraz więcej – dodaje
Anna Głowacz-Mazur.
Skalski Cakes&Cafe to autorski
projekt specjalizującej się już od
kilkudziesięciu w produkcji pieczywa i ciastek rodzinnej firmy
Skalski. Koronnymi produktami
są tu właśnie chleb i to pod różnymi postaciami, a także ciasta
czy torty.

Świąteczny Stół Pajacyka
– jak włączyć się do akcji?

W tym roku Świąteczny
Stół Pajacyka obchodzi
okrągłe, 20. urodziny,
jest więc to szczególny dzień dla
wszystkich
zaangażowanych
we
wsparcie
osób zagrożonych brakiem
bezpieczeństwa
żywnościowego. Dzięki przekazaniu 10 proc.
dziennego
obrotu
każdy właściciel lokalu
gastronomicznego może
włączyć się w działania Polskiej Akcji Humanitarnej.
– Rok temu, mimo restrykcji
pandemicznych i bardzo trudnej
sytuacji w gastronomii, setki lokali odpowiedziały na nasz apel
– mówi Inez Jaworska z PAH.
– Wiemy już, że wielu restauratorów także w tym roku włączy
się do akcji. To bardzo ważne, bo
przez pandemię potrzeby w zakresie dożywiania gwałtownie
wzrosły.
Pozyskane w ramach akcji
środki finansują program wsparcia dzieci „Pajacyk”. Dzięki „Pajacykowi” uczniowie mogą zjeść
często jedyny pełnowartościowy i ciepły posiłek w ciągu dnia.
Z uwagi na znaczny wzrost liczby osób zagrożonych głodem na

Fot. Paweł Wyszomirski

PANORAMA

świecie – aż do 42 mln osób –
wsparciem żywnościowym zostaną objęci także mieszkańcy krajów, w których PAH działa od lat.
Do akcji dołączają zarówno
duże sieci gastronomiczne, jak
i mniejsze restauracje rodzinne
czy kawiarnie. Wśród nich są lokale z Krakowa, Myślenic, Warszawy, Zakopanego, Wrocławia
czy Jeleniej Góry. Pełną, na bieżąco aktualizowaną, listę biorących
udział w akcji lokali można znaleźć na mapie Świątecznego Stołu
Pajacyka.
W zeszłym roku, dzięki pomocy właścicieli lokali gastronomicznych w całej Polsce, udało się zebrać ponad 103 tys. zł.

So Coffee – pierwsza
kawiarnia w nowej
odsłonie otwarta

„Wiele smaków – jedno So Coffee”, pod tym hasłem sieć kawiarni, należąca
do grupy Lagardère Travel Retail, wprowadza zmiany identyfikacji
Już 3 grudnia odbędzie się jubileuszowa, 20. edycja „Świątecznego Stołu wizualnej. 10 listopada w Galerii Jurajskiej w Częstochowie została otwarta
Pajacyka”. Tego dnia właściciele lokali gastronomicznych przekazują pierwsza kawiarnia w nowej odsłonie – z odświeżonym logotypem
10 proc. dziennego obrotu na rzecz osób potrzebujących wsparcia i architekturą wnętrza.
żywnościowego. Jak restauratorzy mogą włączyć się do akcji?
Ponad 450 lokali gastronomicznych, w tym puby, restauracje i kawiarnie, wzięło udział w zeszłorocznej odsłonie Świątecznego
Stołu Pajacyka. Ta coroczna akcja
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charytatywna ma na celu wsparcie
programów dożywiania w Polsce i na świecie, ale i pomoc dla
poszkodowanej przez pandemię
COVID-19 polskiej gastronomii.
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Nowa identyfikacja wizualna
marki – odświeżone logo oraz
nowe hasło „We follow your tastes” to przełożenie komunikacyjne globalnego pozycjonowania
marki „world place, local taste”.

– So Coffee to miejsce, które
tworzą ludzie, ich gusta, potrzeby i smaki. Zawsze staramy się
być blisko naszych Gości. Podążamy za nimi i towarzyszymy im
w ich codziennym życiu – gdy

PANORAMA

odpoczywają, podróżują, spędzają czas z rodziną i przyjaciółmi,
uczą się, zakochują, pracują czy
nawet… zmieniają świat. Choć
jesteśmy globalną marką, nasze
kawiarnie inspirowane są lokalnością. So Coffee jest miejscem pełnym smaków powstałych z różnorodnych doświadczeń, trendów, chwil i emocji ważnych dla
społeczności, w której jesteśmy.
Tak tworzymy So Coffee – w pełni
dopasowując się do miejsca i aktualnych potrzeb naszych gości
– mówi

Anna Szcześniak, Brand Manager
marki.
Na smakoszy czeka kawa ze
specjalnie skomponowanej mieszanki. Wyselekcjonowanych ziaren arabiki pochodzących z centralnej i południowej Ameryki,
które nadają kawie czekoladowego posmaku, z azjatycką robustą,
dającą efekt jedwabistej cremy.
Zapewnia ona odpowiedni poziom kwasowości, a dodatkowo
wydobywa aromaty cytrusowe.
W swoim menu kawiarnia posiada także soki 100 proc. świeżo wyciskane na miejscu. Lody
z własnej manufaktury, naturalne
napary i herbaty, belgijską gorącą
czekoladę, ciasta i słodkie przekąski oraz ofertę wytrawnych przysmaków. W niej m.in. kanapki, tosty i quesadilla przygotowywane
na miejscu.

Tej jesieni pojawiło się także specjalne menu sezonowe
So Coffee – Orzesz Latte z bitą
śmietaną i polewą czekoladową, a także wegańskie cappuccino Karmelove z kardamonem
na napoju owsianym. Dla fanów
słodkości gorąca belgijska czekolada Cynamonka ze skórką pomarańczy. W ofercie znajdują się
także propozycje dla wegetarian.
Dodatkowo, każda kawa może
zostać przygotowana na napoju
roślinnym – sojowym, owsianym
lub migdałowym.
– Podejmujemy współpracę
z polskimi markami np. Purella Superfoods, w ofercie posiadamy koktajl
Antyoksydant
na
bazie dodatku od
Purella – jagód
maqui BIO. Także
z markami kultowymi na rynku polskim jak
INKA, czyli kawa
zbożowa – idealna alternatywa
dla kobiet w ciąży,
dzieci lub osób, które
chcą wypić kawę bezkofeinową – dodaje Marzena
Copiuk, kierownik działu procesów komercyjnych.
Odmienione wnętrza po raz
pierwszy w Galerii Jurajskiej
w Częstochowie
Znakiem rozpoznawczym stały
się pastelowe kolory i ekologiczne
materiały. Istotnym elementem
wystroju jest także zielona ściana
z neonem. W kawiarni znajduje
się także kącik dla dzieci, zaprojektowany tak, aby spełnić oczekiwania najmłodszych gości.
W kawiarni w Galerii Jurajskiej
znajdziemy także udogodnienia
dla osób niepełnosprawnych.
Stolik dopasowany wysokością
do wózków inwalidzkich, oznaczony specjalnym piktogramem.
Także uchwyty na kule oraz przywoływacze, które za pomocą naciśnięcia odpowiedniego przycisku proszą obsługę o podejście
do stolika.

Lane’s Gin Bar – nowe
miejsce w Hotelu Bristol,
Warsaw
Po modernizacji dawnego baru, w warszawskim Hotelu Bristol powstało
nowoczesne, zupełnie nowe i wyjątkowe na mapie miasta miejsce. Lane’s
to bar nie tylko dla wyznawców ginu, ale także idealna przestrzeń dla
tych wszystkich, którzy spragnieni są czasu w naprawdę wyjątkowej,
wyrafinowanej atmosferze, lubią dać się zaskoczyć i oczarować.
W Lane’s stworzono rozmaite rytuały związane z celebrowaniem
specjalnie dobranego portfolio
wyjątkowych trunków. Głównie
najlepszych gatunków ginu, ale
też sprowadzonej z całego świata
na zamówienie kolekcji niezwykłych alkoholi. Wizyta w Lane’s
to spektakl dla zmysłów przygotowany na najwyższym poziomie przez najlepszych barmanów
w mieście i szefów kuchni serwujących jedną z najmodniejszych
kuchni świata: Nikkei – zapowiadają twórcy.
Przestrzeń Lane’s jest niczym
kapsuła przenosząca w czasie
i przestrzeni, ale też między nastrojami. Z jednej strony jest bowiem zdecydowana i poważna.
Można usiąść przy barze i zatopić się w myślach rozmawiając
najwyżej z osobą podającą nam koktajl. Wpaść
na chwilę, by oderwać się od zgiełku miasta, widocznego przez
wielkie
okna
baru. Można tu
też w spokoju
omówić ważkie
sprawy. Z drugiej
to miękka i otulająca przestrzeń:
pozwala zatopić się
w dyskretnym flircie,
odprężyć w objęciach
miękkich kanap lub spędzić
luźny czas z przyjaciółmi. Zadowoli wielbicieli wyrafinowanego designu, którzy docenią nie
tylko wnętrze i atmosferę, lecz
również specjalnie pod Lane’s
zaprojektowane
przedmioty
i rytuały.

Wystarczy popatrzeć przez olbrzymie okna baru Lane’s wychodzące na jeden z najważniejszych
traktów Warszawy – Krakowskie
Przedmieście, by przekonać się
w jak ważnym punkcie miasta się
znajdujemy. To jedno z najbardziej nasączonych fascynującymi
historiami miejsc w mieście. We
wnętrzu eleganckie i tradycyjne
elementy przeplatają się jednak ze współczesnymi akcentami, tworząc przestrzeń, która
w swym kształcie opiera się upływowi czasu i modom, jednocześnie jest nowoczesna i zachęca
do zabawy i relaksu. Projekt wnętrza baru Lane’s został przygotowany przez projektantów z londyńskiej firmy Sagrada znanych

także z renowacji legendarnej
Café Bristol, a wcześniej z Arts
Club and Sartoria czy wnętrz
pięciogwiazdkowego hotelu The
Norman w Tel Aviv.
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ALEKSANDER
KÖFFER-LIKUS

ROZMAWIAŁA
MILENA KASZUBA-JANUS

W

FOOD HALL
ŁĄCZY LUDZI
Food Hall w Browarach Warszawskich to nowe
miejsce na kulinarnej mapie stolicy. O projekcie,
wyborze lokalizacji, atutach inwestycji i planach
na rozwój opowiada dyrektor operacyjny
Aleksander Köffer-Likus.

W jaki sposób doszło do powstania Food Hallu w Browarach?
Czy taki koncept planował Pan wcześniej, tylko trwały
poszukiwania odpowiedniej lokalizacji, czy może lokalizacja
spowodowała narodziny tego miejsca?
Pomysłów na stworzenie czegoś wyjątkowego, wyróżniającego
się wśród ogromu lokali istniejących na rynku gastronomicznym
w Polsce nigdy mi nie brakowało. Lecz dopiero trzy lata temu
pojawiła się szansa na zagospodarowanie pięknych, rewitalizowanych przez Echo Investment piwnic Starych Browarów Warszawskich, nazywanych niegdyś Leżakownią. To był ten czas i to
miejsce.
Początkowo, wzorując się na kultowym amerykańskim lokalu z początku zeszłego wieku, Schvitz Bathhouse w Detroit,
miała tu powstać duża restauracja z wydzieloną strefą fitness
i spa. Zdecydowaliśmy jednak, że nie będziemy się ograniczać
do określonej, jednej grupy klientów i za cel obraliśmy sobie dotarcie do jak najszerszej społeczności. Osób, w różnym wieku
i o różnych upodobaniach kulinarnych – i tak oto narodził się
pomysł na „Food Hall Browary”.

12
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Z wielkim zapałem i determinacją przystąpiliśmy do realizacji tego projektu. Przy wsparciu rodziny oraz pomysłom wielu
życzliwych osób udało się stworzyć miejsce o cudownym, nietuzinkowym klimacie, gdzie każdy – bez względu na preferencje
kulinarne – może znaleźć coś dla siebie.
Lokalizacja jest głównym atutem „Food Hall Browaru”. Nie
zapominajmy jednak, że do odwiedzenia tego miejsca zachęca
przede wszystkim możliwość posmakowania dań serwowanych
przez znakomitych kucharzy. Uzupełnieniem oferty gastronomicznej jest Bar Centralny i Wine Bar, a także weekendowe eventy, muzyka na żywo czy występy znanych i cenionych
DJ-ów, co nadaje temu miejscu dodatkowego smaku. Dużym
atutem jest również przestrzeń śniadaniowa. Konstrukcja witryn, przy których się znajduje, pozwala na ich całkowite zsunięcie i zatarcie przestrzeni między wnętrzem, a strefą ogródków.
Food halle stają się bardzo popularne w Europie i na świecie. Łączą ludzi, oferując jednocześnie coś dla podniebienia i coś
dla ducha. Przybytki takie jak „Food Hall Browary” w Warszawie,
„Time Out Market” w Lizbonie lub „Gotham West Market” w Nowym Jorku oferują dostęp do najlepszych kuchni świata w połączeniu z szerokim wachlarzem wydarzeń kulturalnych – czego
więcej możemy wymagać?

Dlaczego wybrał Pan właśnie Browary Warszawskie? Jakie są
zalety zlokalizowania inwestycji właśnie na Woli?
„Food Hall Browary” to przede wszystkim spektakularna przestrzeń sklepień kolebkowych z oryginalną, odrestaurowaną cegłą
z XIX wieku, gdzie powstawał Browar Haberbuscha i Schielego.
Współczesna odsłona dawnych piwnic jest miejscem spotkań
towarzyskich, nie tylko do delektowania się doskonałą kuchnią
i koktajlami, ale także do spędzania wolnego czasu wśród zieleni

i ciszy, daleko od zgiełku miejskiego. Jest to miejsce odkrywania
smaków inspirowanych historią i sztuką. Browary Warszawskie
są wspaniale przemyślaną, nowoczesną przestrzenią miejską,
niczym nie ustępującą podobnym inwestycjom w Stanach Zjednoczonych czy w innych częściach Europy.
Inwestor wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego klienta nie zapomniał o zieleni. Zasadzono olbrzymie drzewa
i zaprojektowano łąki kwietne, skwerek z fontanną przyciąga
w upalne dni całe rodziny. W przerwie między spotkaniami biznesowymi jest sporo miejsca na zjedzenie szybkiego i pełnowartościowego lunchu.
W „Food Hall Browary” mile widziani są też „bracia mniejsi”–
psy czują się tu równie dobrze, jak ich właściciele.
Wola powoli staje się nowym centrum stolicy. Ilość nowo powstałych budynków biurowych i apartamentowców daje nadzieję na duży ruch zarówno przedpołudniem, w porze lunchu,
jak i wieczorem, nie wspominając o weekendach.

Food Hall łączy w sobie wiele funkcji. Do współpracy zaprosił
Pan licznych partnerów, m.in. szefów kuchni. Kto dołożył swoją
cegiełkę do tego miejsca?
Oprócz firm współtworzących projekt pod względem architektonicznym, mam tu na myśli Pracownię Architektoniczną „Noke”
czy firmę, która wykonała dla nas wnętrze i zabudowę Baru Centralnego i Wine Baru – „Trust Us”, zaprosiliśmy do współpracy
najlepszych szefów kuchni oraz restauratorów z miejsc takich
jak „Dziurka od Klucza”, Pan Alon Than z „The Sushi”, znaną dobrze Warszawiakom Lin Nguyen z „Pho2” czy „Silk&Spicy”, gdzie
szefem kuchni jest Zun Dungh, mistrz oryginalnej kuchni tajskiej.
Za koncept „The Seafood Bar” odpowiada absolwent londyńskiej
szkoły kulinarnej „Le Cordon Bleu” i kucharz z doświadczeniem
listopad | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE
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zdobywanym w Polsce i zagranicą. Nie można nie wspomnieć
o jednym z najdłuższych barów w Polsce, Barze Centralnym zlokalizowanym w środkowej kolebce „Food Hall Browary”. Za koncepcją Baru Centralnego i Wine Baru stoi Karim Bibars – legendarny warszawski barman i zwycięzca polskiej edycji największego rumowego konkursu barmańskiego na świecie.

Jak widać, w Food Hallu można skosztować dań z różnych
zakątków świata. Swoje miejsce mają także wspominane bary.
Jakie rodzaje kuchni znajdują się w tej przestrzeni?
Dobierając kuchnie chcieliśmy udostępnić naszym gościom najszersze spektrum doznań gastronomicznych w Polsce. Dzięki
takiemu podejściu udało nam się dobrać 11 restauracji serwujących różnorodne typy kuchni. Od włoskich makaronów i pizzy
neapolitańskiej, po japońskie sushi lub kuchnię bliskowschodnią
i kończąc na czymś czego nigdy zabraknąć nie może – kuchni
polskiej. „The Seafood Bar” oferuje owoce morza i ryby, a koncept „S’poke & śledzie” doskonałej jakości holenderskiego matiasa. W „Octo Pasta Pizza” królują pasty, pizza i owoce morza.
„A’ Panu occo?!” to koncept w stylu neapolitańskiego street
food. Nazwa nawiązuje do panuozzo, włoskich kanapek z ciasta
na pizzę. „SILK & SPICY” to kuchnia tajska, „The Sushi” to dania japońskie, „Falla WRAP” – koncept wegański w „Food Hall
Browary” serwuje wrapy i roślinne burgery, a kuchnię polską
opartą na przepisach z lat 20-tych i 30-stych ubiegłego wieku
proponuje „Jasna Sprawa”. Mamy też „Boston Burger” z klasycznym burgerem lub do wyboru: cheeseburger, double bacon czy
smash burgera. Dalej, „Okarima Ramen” z pachnącym ramenem
czy koncept „Viet Nem” Linh Nguyen z kuchnią azjatycką.
Kluczowym elementem „Food Hall Browary” jest Bar Centralny, którego bogata oferta barowa odwołuje się do piwnej
historii Browarów Warszawskich, jak i najnowszych światowych
trendów. Zmieniająca się karta zawsze zaskoczy nowymi pozycjami i smakami.

Dużą wagę przywiązuje Pan do efektu wizualnego, istoty sztuki
i dobrej muzyki w Food Hallu. W jaki sposób znajduje to swoje
odzwierciedlenie w nowym miejscu?
„Food Hall Browary” nie jest tylko miejscem kulinarnych doznań.
Przewidziana jest szeroka oferta eventowa ze sceną, na której
można zobaczyć DJ-ów, muzyków, ale także tych znanych i jeszcze nieodkrytych artystów. Planowane są różne aktywności, od
formy live-cookingu, poprzez spotkania autorskie, tematyczne
pokazy czy pop-upy.
Niebawem wprowadzamy serię wydarzeń „Jazz Night” dla
gości, którzy wolą spokojniejszą muzykę. Nie zabraknie również
czegoś dla miłośników sztuki. Dla nich bowiem będziemy organizować wystawy na terenie całego Food Hallu.
W przyszłe lato, na tyłach „Food Hall Browary” przygotujemy nową, nocną odsłonę strefy lounge’owej wraz z kameralnym
ogródkiem, na terenie którego obsługą zajmą się kelnerzy tworząc strefę VIP. Planujemy nawiązać współpracę z najlepszymi
artystami, aby dopełnić w ten sposób już wcześniej realizowane
eventy.

Dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki za dalszy rozwój!
14
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ANTOINE AZAÏS

JAK POWSTAJE
FINE FOOD
EXPERIENCE?
O lockdownie i rozwiązaniach wdrożonych
w czasie pandemii opowiada Antoine
Azaïs, dyrektor i partner Project Warszawa.
Spółka posiada w swoim portfolio
restauracje: Epoka, Bez Tytułu, a także
piekarnię rzemieślniczą Chaud Pain.

ROZMAWIAŁA
MILENA KASZUBA-JANUS

E

Fot: Agencja Od kuchni

Epoka otworzyła się w 2019 roku, chwilę przed pandemicznym
szaleństwem. Na pewno inaczej to wszystko sobie wyobrażaliście.
Jakie były pierwsze myśli i decyzje, gdy pojawiła się informacja
o lockdownie?

16
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Na początku, jak chyba wszyscy, byliśmy ogromnie zaskoczeni.
Nikt nie był przygotowany na coś takiego. Dla Epoki trudno było
znaleźć optymalne rozwiązanie. Nie chcąc tracić kontaktu z gośćmi, który przecież dopiero zaczęliśmy budować, stworzyliśmy
tutorial gotowania online. Marcin Przybysz nagrywał wszystko
telefonem u siebie w domu. Nie da się dostosować niektórych
kuchni do wynosów. To nie jest to samo doświadczenie. Nam
też zupełnie nie o to chodziło. Goście zamawiali dania z naszej
innej restauracji Bez Tytułu, aby nas wspierać. Wiemy jednak,
że kartonowy box nie jest w stanie zastąpić atmosfery, obsługi
czy muzyki w lokalu. Zapadła też decyzja, że nikt nie zostanie
zwolniony.

PULS GASTRONOMII

Wtedy minęło zaledwie kilka miesięcy od otwarcia. To był duży
kredyt zaufania, ale i przejaw wyrozumiałości dla załogi.
Dzięki temu, że mieliśmy całą ekipę, nie musieliśmy zastanawiać się, kiedy otworzyć, bo byliśmy na to gotowi od razu. Prawie wszyscy nasi pracownicy to docenili. To szczególnie ważne
w sytuacji, w której gdy okazało się, że restauracje mogą wznowić działalność, dostawali po dwadzieścia, trzydzieści telefonów
dziennie, z ofertami pracy. Nie mam pretensji do tych, którzy
dzwonili, bo nie każdy mógł sobie pozwolić na zachowanie etatów. My to potraktowaliśmy jak inwestycję, bo przecież nie da
się otworzyć restauracji bez kucharza.

To był luźny pomysł, który pojawił się nawet przed otwarciem
Epoki, gdy pracowaliśmy po kilkanaście godzin w biurze. Zauważyłem, że brakuje w tej okolicy takiego miejsca, gdzie można zjeść
coś na szybko. Pierwszy pomysł szedł bardziej w kierunku kanapek i sałatek. Dzięki temu, że był z nami Paweł Albert, nasz piekarz z Epoki, było nam łatwiej. Przekonałem inwestorów, że warto zainteresować się lokalem, który mamy obok Epoki. Na początku zrobiliśmy festiwal kanapek w Bez Tytułu. Później przyszedł
czas na otwarcie Chaud Pain. Chodziło nam o biznes odporny na
COVID-19. Szczególnie, że nikt nie został zwolniony, a dzięki takiemu rozwiązaniu mogliśmy zapewnić pracownikom zajęcie.
Zebraliśmy cały zespół Bez Tytułu. Kucharze zajęli się produkcją kanapek, barmani i kelnerzy sprzedażą produktów, także
delikatesowych. Restauracje zaczęły ze sobą ściśle współpracować. Troje kucharzy z Epoki stało się piekarzami. Przy pierwszym lockdownie inwestorzy stwierdzili, że utrzymują miejsca
pracy. Przy drugim także, ale pojawiło się podstawowe pytanie,
jak długo to wszystko potrwa?

Fot: Agencja Od kuchni

W związku z tym musieliście zapewnić wszystkim zajęcie.
Narodził się też pomysł na Chaud Pain. Wcześniej mieliście takie
plany czy pandemia przyśpieszyła decyzję o otwarciu piekarni
rzemieślniczej?

Gdy jeszcze nie mieliśmy gotowego lokalu piekarni, wystawiliśmy tylko ladę przed Epoką i już zaczęliśmy sprzedaż. Pierwszym dużym nabywcą była Batida, z którą nadal współpracujemy. To było dla nas ogromne wyróżnienie, ale i znak, że idziemy
w dobrym kierunku.

Innym pomysłem były warsztaty kulinarne. Jak przebiegały?
Na raz brało w nich udział maksymalnie pięć osób. Zachowywaliśmy wszystkie reguły bezpieczeństwa. Uznaliśmy, że musimy wykorzystać nasz lokal i umiejętności. Pokazywaliśmy gościom, w jaki sposób powstaje fine food experience, co zrobić,
by danie dobrze wyglądało na talerzu, jak pracować z dobrym
produktem. Robiliśmy np. tatara. Wtedy wszyscy zobaczyli, jakie to czasochłonne, by pokroić np. pomidora na kawałki tej samej szerokości. A tatar był z kraba, więc goście byli dodatkowo
zszokowani, ile czasu należy poświęcić na samo wyjęcie mięsa.
Gotowali dla siebie, więc widzieli, jak długo trwa cały proces. Do
tego był dostępny wine pairing. Później poszliśmy o krok dalej
i zaczęliśmy gotować w domach gości. Marcin stwierdził, że jeFot: Agencja Od kuchni

steśmy w stanie to zrobić. Kuchnia pracowała cały dzień, później
pracownicy pakowali dania i transportowali je do domów gości,
nawet prywatnym autem Marcina. To koncept, który stworzyliśmy razem, więc było pełne zaangażowanie. Czasami przygotowywaliśmy trzy, cztery kolacje tygodniowo.
listopad | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE
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W Epoce można znaleźć mobilny box, specjalny mebel stworzony
z myślą o gościach, którzy chcą dobrze sfotografować dania.
Wam również zależy, aby dania odpowiednio prezentowały się
na fotografiach, a co za tym idzie w internecie.
Tak, chodzi o cały image. Na początku myśleliśmy, że może będziemy zabierali telefony przed kolacją, aby goście w stu procentach skoncentrowali się na doświadczeniu, jednak szybko zdaliśmy sobie sprawę, że jest to niemożliwe. Gdy pracowaliśmy nad
otwarciem, zaczęliśmy przyglądać się topowym restauracjom

Fot: Agencja Od kuchni

Wiedzieliśmy, że ma być tutaj fine dining, mała
liczba stolików. Wiele zależy też od tego, jak
bardzo goście uwielbiają dobre wino i doskonałe jedzenie. Właśnie na to tutaj stawiamy. Nie
oczekujemy garniturów i drogich strojów. Każdy
gość jest u nas mile widziany. Chcemy pokazać,
co możemy zrobić na swoim rynku. Ceny wynikają oczywiście z wysokiej jakości produktów,
a my tylko na takich bazujemy. Jeśli chodzi o nasze początki, to Marcin został zatrudniony chwilę
przede mną. Gdy zaczęliśmy prace, tutaj były gołe
ściany. Dodatkowo wiele elementów historycznych. Marcin stwierdził, że trzeba postawić na
menu związane z historią, ze względu na lokalizację restauracji. Zaczęliśmy rozmowy o nazwie,
pojawiała się Geneza, później Opoka, aż w końcu
dotarliśmy do nazwy, którą mamy teraz. Pomysł
na menu, nazwa dały początek poszukiwaniom
dalszych elementów m.in.: sztućców, luster, żyrandoli. To była
współpraca wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt.
Kilka elementów wykonywała Dominika Donde, np. obrączki na
serwetki. Niektóre z nich są personalizowane dla naszych stałych gości. Sztućce są z Portugalii, talerze do pieczywa i masła
z Warszawy, szkło z tytanem z Turcji. Postawiliśmy na białe,
skromne talerze, ponieważ najważniejsze jest jedzenie, a poza
tym dużo dzieje się w lokalu w kontekście wystroju, więc zastawa musi to równoważyć.

Fot: Agencja Od kuchni

Jak powstawała Epoka? Na stworzeniu jakiego
lokalu Wam zależało? Menu też nie jest klasyczne.
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w Londynie, Hiszpanii, Francji itd. Dotarły do nas dwie kwestie.
Po pierwsze, jak działa Trip Advisor, opinie Google, itd. Po drugie,
że zdjęcia na stronie są przepiękne, a na portalach goście sami
dodają fotografie dań. W niektórych restauracjach oświetlenie
jest przygaszone. Goście nie chcą też, co jest zrozumiałe, używać
fleszu. Wiadomo, że wtedy dania nie wyglądają tak, jak powinny
i znacznie różnią się od tych na stronie. Ten specjalnie oświetlony mobilny box powstał na specjalne zamówienie u stolarza.
Niektórym gościom tak się podoba, że zostawiają go przy stoliku
na czas trwania całej kolacji. To nasz pomysł na unikanie niezbyt
dobrych zdjęć.

naprawdę dużo, więc to dało mi nadzieję. Utwierdziło, że idziemy w dobrym kierunku, ponieważ ludzie zaczynają rozumieć,
że warto zapłacić za naprawdę dobry gatunkowo produkt. To
przekłada się na zainteresowanie restauracjami fine diningowymi, ponieważ goście chcą sprawdzić, co kucharze potrafią
przygotować z takich produktów.

Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów!

Pochodzisz z Francji, masz międzynarodowe doświadczenie.
Na bazie Twoich europejskich obserwacji – na jakim etapie
rozwoju gastronomicznego jest Polska?

Fot: Agencja Od kuchni

Urodziłem się w kraju, gdzie restauracja to coś normalnego,
naturalnego. Wychodzenie do restauracji było czymś codziennym. 11 lat temu, gdy przyjechałem do Polski, Warszawa też
była w innym miejscu gastronomicznym niż teraz. Pracowałem wtedy „U Kucharzy”, chwilę później powstało Butchery &
Wine – to było duże wydarzenie. Nie pamiętam wielu lokali
z tamtego czasu na takim poziomie. Później otwieranie restauracji stało się bardzo modne. To nie jest takie proste, głównie
ze względów budżetowych. Jesteśmy na etapie, na którym
widać, że zainteresowanie gastronomią jest ogromne. Szczególnie dostrzegam to w kontekście piekarni. Stworzyliśmy taką
lodówkę, gdzie można znaleźć szynkę iberico, produkty truflowe, czekoladę, kawior, polską konfiturę, sery francuskie. Produkty droższe niż w klasycznym sklepie, a sprzedajemy tego
listopad | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE
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ROZMAWIAŁA
MILENA KASZUBA-JANUS

PROWADZIMY 12 RESTAURACJI,
PIĘĆ KOLEJNYCH JEST W BUDOWIE
Dominik Szulowski, PR Manager MAX Premium Burgers opowiada
o wprowadzeniu roślinnych odpowiedników mięsa, pracach nad recepturą,
działaniach na rzecz planety i dalszych planach rozwoju sieci.

M

MAX wprowadził linię Delifresh Plant Beef.
Jakim zainteresowaniem cieszą się pozycje wegańskie?
Dzięki Delifresh Plant Beef możemy oferować te same burgery, a więc podobne kompozycje smakowe, w różnych wersjach
proteinowych. Dzięki szerokim możliwościom personaliz0acji
składu niemal z każdego burgera można zrobić wersję roślinną.
Wołowinę można zastąpić odpowiednią wersją wagową Plant
Beef, majonez klasyczny majonezem bezjajecznym itd. Udział
roślinnych burgerów w ogóle sprzedaży polskiego MAXa rośnie
w tempie kilku procent rocznie. Jesteśmy na dobrej
drodze, by w 2022 r. zrealizować naszą deklarację, aby co drugi sprzedawany posiłek
był bez czerwonego mięsa. Co ciekawe, odsetek burgerów z Plant Beef
w ogólnej sprzedaży jest w polskim
MAX ponad dwa razy wyższy niż
w Szwecji czy Norwegii.

Sieć stworzyła swój własny
zamiennik mięsa. Jak przebiegały
prace nad bezmięsną recepturą, na
czym bazuje i czy jest zmieniana,
udoskonalana?
Za smak i recepturę Delifresh Plant
Beef odpowiada nasz szef kuchni Jonas
Mårtensson. To człowiek, który w kuchni
nie uznaje kompromisów, dlatego na opracowanie receptury roślinnego zamiennika wołowiny
poświęcił blisko cztery lata. Początkowo brał pod uwagę gotowe propozycje dostępne na rynku, ale jego zdaniem żadne nie
pasowało do menu MAXa. Postanowił więc opracować własnego burgera na bazie roślin dla tych, którzy lubią mięso, a jednocześnie chcieliby zjeść od czasu do czasu wersję bezmięsną i nie

20

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE | listopad

mieć poczucia, że to „smakowy kompromis”. Białko w Plant Beef
pochodzi z pszenicy i soi. Ostatnią modyfikacją było wprowadzenie mniejszej wersji kotleta (90 g), dzięki czemu goście mogą
komponować bezmięsne wersje średnich burgerów, takich jak
Frisco czy Original.

Czy planujecie kolejne linie lub pozycje wegańskie?
Nie jesteśmy siecią wegańską, raczej wege/wegan friendly,
a może – modne słowo – fleksitariańską. Naszym najważniejszym celem jest oferowanie burgerów, które będą
świetnie smakować, niezależnie od tego, czy
w składzie znajdzie się wołowina, kurczak,
halloumi bądź wołowina roślinna. Zatem
jeśli wprowadzamy nowe burgery sezonowe, to od razu w trzech albo czterech opcjach białkowych. Niedawno
zaprezentowaliśmy nowe salad
bowle, także od razu w czterech
równorzędnych opcjach. Nuggetsy
mają swój wegański odpowiednik,
zresztą niezwykle ceniony za smak
do złudzenia przypominający kurczaka. Wydaje się, że na tę chwilę osiągnęliśmy optymalne proporcje menu.
Innowacje w tym obszarze na pewno będą,
ale nie w najbliższych miesiącach. Musimy
pamiętać, że prowadzimy lokale nie tylko w warszawskich Złotych Tarasach czy wrocławskiej Galerii
Dominikańskiej, ale też w Tychach czy Radomiu, a ich mieszkańcy mają bardziej tradycyjne upodobania. Jesteśmy dalecy od
przeceniania wpływu naszej sieci na gusta Polaków, ale mamy
swój wkład w oswajanie ich ze świadomością, że bez mięsa też
można się najeść i delektować smakiem.

SZEF KUCHNI

Gastronomia bardzo ucierpiała w czasie lockdownu, mogła działać
tylko w sektorze delivery. MAX Premium Burgers specjalnie
dostosował do tego swoje menu. Na czym polegała ta zmiana?
Uruchomienie sprzedaży z dostawą to nie był wybór, lecz konieczność. Teraz już wiadomo, że ten kanał sprzedaży z nami
zostanie. Wprowadziliśmy na szybko burgera Delivery Cheezy,
pierwszego w naszej ofercie, który powstał z myślą o dobrym
znoszeniu transportu. Jego smak ma wielu amatorów. Nie da się
jednak ukryć, że burgery czy frytki najlepiej smakują i wyglądają,
gdy są podane i zjedzone w restauracji, tuż po przygotowaniu.
Zachęcamy wszystkich, zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy
chcą spróbować czegoś z oferty MAXa, by w pierwszej kolejności odwiedzili naszą restaurację. Inwestujemy w atrakcyjny,
przyjazny wystrój lokali, a także w rozwiązania mające ułatwić
korzystanie z usług, jak choćby aplikacja mobilna, którą wkrótce
zaprezentujemy gościom w udoskonalonej wersji.

pracujemy nad tą kwestią. W najbliższych miesiącach zaprezentujemy rezultaty tego projektu.

Rok 2020, mimo trudności był bogaty w otwarcia. Jakie macie
Państwo dalsze plany rozwoju?
Wciąż jesteśmy na początku drogi, jeśli chodzi o poszerzanie
sieci. Prowadzimy obecnie 12 restauracji, pięć kolejnych jest
w budowie. W najbliższych tygodniach ruszymy w Krakowie.
Otworzymy też trzeci lokal w Gdańsku. Inwestycje w Pruszkowie i Płocku również są bardzo zaawansowane. Wzmocnimy
także obecność w aglomeracji warszawskiej dzięki planowanemu na wiosnę otwarciu w Łomiankach. Wzmacniamy skład osobowy działu rozwoju, by pozyskiwać atrakcyjne nieruchomości
i budować na nich nasze drive’y.

Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na XIX Food Business
Forum 2021.

Przywiązujecie Państwo dużą wagę do troski o planetę.
MAX oszacował nawet poziom swoich emisji gazów cieplarnianych,
co doceniło ONZ, zmniejszacie zużycie plastiku. Jakie działania
less waste jeszcze podejmujecie?
W pierwszej kolejności skupiliśmy się na klimacie. Chodzi o gazy
cieplarniane trafiające za naszą sprawą do atmosfery. Do tematu podeszliśmy poważnie, nie ograniczając się do oszacowania
emisji z samych restauracji. Wzięliśmy pod uwagę cały łańcuch
dostaw oraz emisje związane z ruchem pojazdów gości czy
ostatnio nawet skuterów dostawców delivery. Wiedząc, za ile
emisji odpowiadamy, mogliśmy podjąć działania, dzięki którym
od ponad dekady jesteśmy klimatycznie neutralni, a od roku
2018 nawet klimatycznie pozytywni. Ekosystemy leśne, których
odtwarzanie finansujemy, pochłaniają 110 proc. naszych emisji
do atmosfery. Odpady opakowaniowe to kolejny wielki temat.
Na tym polu mamy jeszcze wiele do zrobienia. Intensywnie
listopad | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE
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NINE’s

RESTAURANT
& SPORTS BAR

otwarte
dla gości

Ponad 1300 mkw. plus całoroczny ogród kibica z fontanną pośrodku. Cztery poziomy
zabytkowej XIX-wiecznej Warzelni – serca Browarów Warszawskich. Każda strefa to inne
doświadczenia – zarówno kulinarne, jak i kibica. Inna historia, lecz ta sama miłość do sportu.
5 października NINE’s Restaurant&Sports Bar, którego udziałowcami są Robert Lewandowski,
Jacek Trybuchowski oraz Jerzy Krzanowski, otworzyło drzwi dla swoich gości.
Menu
Restauracja będzie czynna od
godz. 12:00 do 23:00 od poniedziałku do czwartku i w weekendy do 24:00. Sports Bar w godz.
17:00-24:00 od poniedziałku do
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czwartku i w weekendy do 2:00.
W przypadku wybranych transmisji sportowych godziny zamknięcia będą wydłużone.
Menu NINE’S to inspiracja
kuchnią
amerykańską
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w połączeniu z azjatyckim i polskim twistem. Karta Dań jest propozycją dla fanów lekkich przekąsek, skrzydełek, zaskakujących
smaków i formy wydania burgerów. Do tego azjatyckie liście, purple bowls, super foods, roślinne
zamienniki, czy niskoglutenowe
dania. W całym koncepcie skosztować będzie można wypiekanych na miejscu rzemieślniczych
pretzli, na których oparty jest
m.in. Antipasti Pretzel Bar.
W ofercie baru uwagę gości będzie przykuwać Almond Milk Bar,
czyli koktajle na bazie odżywczego świeżo „wyciśniętego” migdałowego „mleka” własnej produkcji
(migdały są przecież najzdrowszą
przekąską sportowców). Oferta

menu w restauracji oraz Sports
Bar będzie się różnić.
Sports Bar to krótka karta, lecz
jak mówi kreator menu Tadeusz
Muller „najmocniejszy skład”. To
przede wszystkim pozycje do
dzielenia, jak Sharing Buckets,
czyli kubełki wypełnione amerykańskimi klasykami finger snacks,
które będą idealnym sprzymierzeńcem podczas pełnych emocji
sportowych rozgrywek.
Niepodważalną
gwiazdą
Sports Barowej reprezentacji będą jednak zdecydowanie
Smash Burgers, które w ostatnich
latach stały się jednym z ulubionych street foodowych dań
w USA. W pierwszym składzie zobaczymy także m.in. skrzydełka,
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żeberka i pełne witamin bowle,
które zrównoważą rozgrywkę
cięższych smaków.
Strefa kibica
Przestrzeń Fan Zone, znajdującą
się na piętrze +2 lokalu wyposażono w duży ekran i 66 krzesełek,
trzy skrzydła trybuny. To właśnie
tam goście będą mogli obejrzeć
mecze z udziałem między innymi

współwłaściciela konceptu –
Roberta Lewandowskiego.
Strefę Kibica podzielono
na dwie części, Gold i Silver.
Każdy z gości w ramach zakupu biletu otrzyma dziewięć żetonów do wykorzystania w trakcie meczu na
ofertę baru. W cenie zawarto
także pakiet przekąsek meczowych dla każdego kibica:

rzemieślnicze pretzle NINE’s
z sosami, czy amerykańskie
hot dogi, serowe bitesy, nachos. Cena w dwóch częściach
nieznacznie się różni z uwagi
na fakt, że strefę gold umieszczono na wprost ekranu, dwie
strefy silver z widokiem na
ekran z trybun bocznych.

Bilety można obecnie kupować online przez stronę www.
emenago.com/i/nines, a już
wkrótce przez dedykowaną stronę internetową NINE’s.
Oprócz zakupu biletu na trybunie ruszyła także rezerwacja
stolików w SportsBar na najważniejsze transmisje sportowe.
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Za nami Targi HORECA
®
GASTROFOOD/ENOEXPO
®

W dniach 3-5 listopada w EXPO Kraków po blisko dwóch latach przerwy
odbyły się 28. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii
HORECA®, 19. Targi Artykułów Spożywczych i Napojów dla Gastronomii
GASTROFOOD® oraz 18. Międzynarodowe Targi Wina w Krakowie ENOEXPO®.
Nasze wydawnictwo BROG B2B było Partnerem wydarzenia.

Świadomi klienci
W targach udział wzięło 230 wystawców m.in. z Czech, Francji,
Gruzji, Kosowa, Polski, Portugalii, Turcji, Węgier, Włoch. Po raz
pierwszy można było spotkać
reprezentantów Słowenii, którzy
nie kryli zadowolenia z udziału.
To jest pierwszy raz kiedy Słowenia zaprezentowała się z 10
producentami. Dzięki wsparciu
Ambasady Słoweńskiej w Warszawie byliśmy w stanie pokazać
się nie tylko z dobrymi winami,
ale też w sposób atrakcyjny wizualnie dla odwiedzających. Polacy
szukają nowych smaków i nowych regionów, a Słowenia dla
polskich klientów takim nowym
regionem jeszcze jest. Spotkaliśmy się z zainteresowaniem, miałem przygotowany Master Class
dla 30 osób, a zgłosiło się tyle, że
mógłbym zrobić 3 Master Classy
na każdy dzień targowy, niestety
musiałem odmawiać, nie spodziewaliśmy się takiego zainteresowania. Również na naszym stoisku widać, że ludzie się cały czas
pokazują, próbują wina – podsumowuje Damian Buraczewski,
SlovVine.
Zainteresowanie targami przeszło najśmielsze oczekiwania.
– Po ilości zwiedzających i wystawców widać, że wszyscy są
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absolutnie spragnieni tego typu
spotkań i kontaktu face to face.
Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni przede wszystkim ilością
odwiedzających i myślę, że dla
nas te targi będą bardzo udane.
– twierdzi Marta Kita z firmy Andropol S.A. Podobnego zdania był
Jarosław Kołodziejczyk z firmy

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE | listopad

MEXTRA GROUP – Frekwencja
w tym roku jest bardzo dobra,
jesteśmy zadowoleni i myślę, że
będziemy czerpali korzyści z targów również jeśli chodzi o zamówienia.
Wystawcy podkreślali także,
że ich stoiska odwiedzają osoby, które przyszły w konkretnym

celu. – Jest tu sporo bardzo
świadomych klientów, czyli wiedzących o co pytać. Wielu podchodziło do nas na zasadzie
ciekawości i w trakcie rozmowy
okazywało się, że będą zainteresowani oferowanym przez nas
rozwiązaniem. – zauważa Adam
Motyl z firmy GoPOS.
Targi HORECA® od pierwszych
edycji wyróżniają się tym, że
w 75% biorą w nich udział osoby
decyzyjne. Zostało to zauważone
i docenione m.in. przez przedstawicieli firmy ProCobot Sp. z o.o.
Sp. k., która po raz pierwszy wystawiła się na imprezie.
Wcześniej
występowaliśmy
wyłącznie na targach przemysłowych i są to nasze pierwsze targi
z branży hotelarsko-gastronomicznej. Naszą uwagę przykuło
m.in. to, że na takich targach jest
bardzo dużo osób decyzyjnych
z firm. Są to właściciele, prezesi,
najwyższego stopnia management i robi się tutaj interesy dużo
łatwiej, ponieważ rozmawiamy
od razu z osobami decyzyjnymi,
które wiedzą o co pytać. – podkreślił Damian Góral.
Zmiany na rynku
Targi HORECA® dały okazję spojrzenia na gastronomię, hotelarstwo i winiarstwo z perspektywy
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zmian, które nastąpiły w 2020
roku. Wielu wystawców po raz
pierwszy od wielu miesięcy miało
szansę spotkania w branżowym
gronie. Był czas na wymianę doświadczeń, podzielenia się wiedzą
oraz nawiązania nowych kontaktów. Pomimo coraz większego optymizmu, sporo firm nadal
trzyma rękę na pulsie i chce być
gotowa na wypadek wprowadzenia ponownych ograniczeń.
Wychodząc naprzeciw aktualnym
potrzebom organizatorzy przygotowali specjalne strefy, które
spotkały się z dużym zainteresowaniem. Wśród nich wymienić
można m.in. strefę rozwiązań IT
w tym e-commerce.
Z perspektywy naszego produktu, czyli systemów komputerowych dla gastronomii i hotelarstwa zmieniło się dosyć dużo.
Zmieniła się też cała branża gastronomiczna. Wszyscy w dalszym ciągu boją się, że za chwilę
może przyjść lockdown i szukają
rozwiązań, które pozwolą im dalej
prowadzić biznes przy obostrzeniach związanych z zamknięciem
lokalu. Są teraz dostępne metody,
które można wykorzystać żeby
w takim modelu działać. – podpowiada Leszek Pieńkowski, MERCO Systemy Komputerowe s.c.
Uczestnicy targów podkreślali, że zmiany na rynku wyraźnie
wpłynęły na decyzje konsumenckie. – Myślę, że przede wszystkim
mocno zmieniła się świadomość
klientów, co do potrzeb, jakości
sprzętu, bardziej przemyślanych
zakupów. (…) Ludzie bardzo

chętnie wydają teraz więcej pieniędzy na lepsze rozwiązania, bo
widzą potrzebę ich zastosowania
i pomocy w tym trudnym czasie.
– zaznaczył Sergiusz Gruca z firmy Iguana Grupa.
Świadomi przemian organizatorzy przygotowali program tak,
aby odpowiadał na aktualne potrzeby branży. W ramach Akademii HORECA i ENOEXPO odbyły
się warsztaty i szkolenia dotyczące m.in. cyfryzacji i automatyzacji
procesów obsługi oraz sprzedaży,
jakości i bezpieczeństwa w restauracji, wyzwań dla pracodawców, czy skutecznej promocji
i docierania do nowych gości.
Alkohole z najwyższej półki
Największą część ekspozycji
ENOEXPO® tradycyjnie stanowiły
wina. Przez trzy dni targom towarzyszyły liczne degustacje, m.in.
win czeskich, gruzińskich, hiszpańskich, niemieckich, portugalskich, słoweńskich, węgierskich.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również cydry. Tegoroczną
wisienką na torcie okazały się polskie destylaty.
Przede wszystkim cieszymy
się, że wystąpiliśmy w takiej grupie. Mogę nieskromnie powiedzieć, że było to jedno z bardzo
licznie odwiedzanych stoisk. Jak
widać cały czas mamy gości i jest
to przykład na to, że tym razem
zespołowe działanie przyniosło skutek. Jest tu reprezentacja
praktycznie wszystkich najlepszych polskich destylatów. Mamy
wódki, okowity, likiery, które łączy

jedno – są to alkohole robione
w limitowanych wersjach, w niedużych ilościach, z naturalnych
składników z ogromnym wkładem autorskim ich producentów.
– podkreślił Bartosz Wilczyński,
Promotor Kulinarny (Polskie Destylaty/Destyl).
Głód spotkań
Celem targów jest stworzenie
dogodnej przestrzeni do nawiązania nowych relacji, wymiany
wiedzy i doświadczenia. Pomimo
wielu przeciwności organizatorzy
również w tym roku stanęli na
wysokości zadania, co zaowocowało pozytywnymi opiniami ze
strony wystawców, którzy nie
tylko pozyskali nowe kontakty,
ale i zaczerpnęli wiele inspiracji.
– Jesteśmy od niedawna w branży i dlatego przyjechaliśmy tutaj.
Z targów wynieśliśmy naprawdę
bardzo konkretną dawkę wiedzy,
doświadczenia i mamy bardzo
wiele wniosków. – podsumował
Łukasz Ziegler z firmy ProCobot
Sp. z o.o. Sp.k.
Opinią podzielił się również
Aleksander Krzych reprezentujący Harvest Roasting – palarnię
kawy oraz Harvest Coffee School
– akademię dla baristów: Uważam, że targi są najlepszym miejscem na to żeby poszerzać swoje
horyzonty, podpatrywać od najlepszych. Dzisiejszy konkurs, który odbywał się na Scenie Głównej
też to pokazał. Ludzie dopisali,
przyszli kibicować. (…) Jestem
osobą, która uwielbia towarzystwo i bardzo mi tego brakowało.

Bez słów porozumiewamy się
z naszymi gośćmi, którzy się tutaj
pojawiają, są ciekawi, chcą skosztować, porozmawiać, nauczyć się,
chcą z tych spotkań wyciągnąć jak
najwięcej, bo długo tego nie było.
Niezapomniane widowisko
Z pewnością uczestnicy Targów
HORECA®/GASTROFOOD/ENOEXPO® na długo zapamiętają wyjątkowe show, jakim był Bocuse
d’Or Poland – polskie eliminacje do najbardziej prestiżowego
międzynarodowego
konkursu
gastronomicznego. W Jury degustacyjnym i technicznym zasiedli
wybitni szefowie kuchni m.in.
Christophe Bacquié, Adam Chrząstowski, Ørjan Johannessen,
Przemysław Klima, Jens Peter
Kolbeck, Svetlana Riškova, Tamás
Széll, Davy Tissot, a Mistrzem Ceremonii był Karol Okrasa. Po zaciętej rywalizacji laur zwycięstwa
zdobył ponownie Jakub Kasprzak.
Kolejna edycja targów już za rok
Targi od zawsze były zwierciadłem branży. To co prezentowane jest podczas imprezy, bardzo
szybko staje się dominującym
trendem w gastronomii i hotelarstwie. Rozwiązania proponowane
podczas wydarzenia z pewnością
przez wiele restauracji i hoteli już
niebawem zostaną wdrożone, tak
aby w rok 2022 wkroczyć pewnie
i silnie.
Kolejna
edycja
Targów
H O R E C A ®/ G A S T R O F O O D /
ENOEXPO® odbędzie się 23-25
listopada 2022 w EXPO Kraków.
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ROZMAWIAŁA
MILENA KASZUBA-JANUS

U Szwejka, Podwale 25, Bazyliszek, Der Elefant, Jeff’s czy Otto Pompieri to lokale,
które doskonale zna większość Warszawiaków. Z kolei Restauracji Sukiennice
i Pod Wawelem nie trzeba przedstawiać mieszkańcom Krakowa. Łączy je
właściciel. Artur Jarczyński jest związany z gastronomią od ponad 30 lat.
Podczas naszej rozmowy opowiedział, w jaki sposób powstawały jego koncepty,
dlaczego warto inwestować w know-how, jak widzi przyszłość, co sądzi
o lockdownie, a także czy jego wzór na sukces restauracji jest nadal aktualny.

D

Der Elefant jest pierwszą restauracją w Polsce dla zaszczepionych,
ozdrowieńców i gości z negatywnym wynikiem testu. Skąd ta
decyzja?

Jasno Pan deklaruje, że rozumie decyzję rządzących
o wprowadzeniu obostrzeń, które objęły również gastronomię.
Jest Pan chyba w tej branżowej mniejszości...

Nie zależało mi na tym, czy będziemy pierwsi. Zdecydowałem,
że po prostu będziemy. Oczywiście inspiracja przyszła z moich
zachodnich podróży, podczas których wszędzie byłem proszony
o wylegitymowanie się paszportem COVID-owym – wchodząc
do kina, muzeum czy właśnie do restauracji albo nawet kupując
bagietkę lub kubek kawy. To było oczywiste, a wręcz naturalne i oczekiwane. Bardzo się do tego przyzwyczaiłem. Powiem
szczerze, że w tych miejscach czułem się bezpieczniej, swobodniej. Po prostu lepiej. Postanowiłem ten sam komfort zaoferować swoim gościom. Czy spadła liczba odwiedzających? Nie potrafię powiedzieć, bo nie wiem, jaka by była, gdybyśmy tego nie
wprowadzili. Jednak goście są. W pierwszych dniach października odwiedziło nas bardzo wytworne towarzystwo. Czułem się
tutaj, jak na jakiejś galowej uroczystości w filharmonii. Goście
okazywali wdzięczność i cieszyli się, że takie miejsce jest. Dziękowali właśnie za to poczucie bezpieczeństwa.

Nie chcę wypowiadać się za innych restauratorów, ale z mo-

We wszystkich restauracjach przywiązujecie Państwo dużą wagę
właśnie do środków bezpieczeństwa. W jaki sposób dokładacie
starań, aby goście czuli się komfortowo? Czy to doceniają?
Czy to zauważają? Trudno powiedzieć. To tak samo, jak czujemy świeże powietrze, bo jest dobra wentylacja, ale nikt o tym
nie mówi, bo jest to naturalne. Jednak my od początku traktujemy pandemię bardzo poważnie. Jako realne zagrożenie. Nie
lekceważmy tego. Zatrudniliśmy prof. Osuch, specjalistkę ds.
epidemiologii, aby przygotowała dla nas specjalne rozwiązania.
Wprowadziliśmy wiele zasad i reguł, wykraczających poza te
narzucone przez władze. Między innymi zakupiliśmy maseczki
ochronne w różnych kolorach. Nasz personel zmieniał je co dwie
godziny. Widać było, że nikt nie nosi tej samej maseczki przez
cały dzień. Nie zwalnialiśmy też nikogo z tego obowiązku np.
w okresie letnim. Sądzę, że osoby, dla których było to ważne, na
pewno to zauważały.

jej perspektywy dodam, że dzisiaj wiemy dużo więcej i jesteśmy w innym miejscu, niż rok temu. Warto przypomnieć, że
na początku pandemii media bombardowały nas zdjęciami
z Włoch pokazując masowe groby albo samochody – chłodnie służące do przechowywania zwłok. Rozumiem, że rządzący odpowiedzialni za prowadzenie narodu, robią wszystko,
żeby to życie – które jest najwyższym dobrem – chronić. Nie
mając doświadczenia, bo nikt na świecie z taką pandemią go
nie posiadał – robili, co mogli, żebyśmy przetrwali. To, że jesteśmy, jest dowodem, że ich decyzje były słuszne. Czy można było inaczej? Nie wiem. Rok temu cały świat modlił się
o szczepionkę, a my byliśmy totalnie bezbronni. Jedyną możliwą ochroną przed wirusem była izolacja, lockdown. Nie było
innej drogi. Dzisiaj możemy się szczepić i mamy doświadczenie w leczeniu.

Skorzystał Pan z pomocy państwowej? Jak ją Pan ocenia?
Skorzystałem i bardzo za nią dziękuję. Oczywiście w porównaniu np. z Austrią wsparcie było nieporównywalnie niższe. Tam
wypłacono restauratorom wysoki procent od uzyskiwanych rok
wcześniej przychodów, co pozwalało na utrzymanie personelu,
opłacenie czynszu i jeszcze coś zostawało. Poza tym obniżono
podatek VAT do 5 proc. w gastronomii, który obowiązuje do
końca roku, co jest wielką pomocą.

W ubiegłym roku obchodził Pan 30-lecie swojej działalności
gastronomicznej. Pewnie gdyby nie pandemia byłaby jakaś feta?
Bardziej chodziłoby o uczczenie tego jubileuszu. 30 lat to kawał
czasu, a dla mnie to większa część życia, co z pewnością zasługuje na wyjątkowe odnotowanie. Jednak niestety nie mieliśmy
okazji tego świętować.
listopad | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE
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Początek lockdownu był dla Pana dodatkowo trudny ze względu
na konieczność opuszczenia lokalu, w którym znajdował się
Berek. Czy w pozostałych przypadkach negocjacje, w kontekście
czynszów, układały się lepiej?

proc. ruchu. Cały czas nie odbywa się wiele targów, konferencji.
Firmy są powściągliwe w organizowaniu spotkań. Powoli wracają studenci. Wszyscy stali się bardziej ostrożni. Stare Miasto
w Warszawie cierpi, przeżywając to samo, co Kraków.

Nigdzie indziej nie spotkały nas takie nieprzyjemności, z wyjątkiem budynku, w którym mieścił się Berek. Po prostu nas stamtąd wyrzucono, więc opuściliśmy to miejsce i ani jednego dnia
nie żałowaliśmy tej decyzji.

Czy pandemia zweryfikowała, a może zmieniła Pana postrzeganie
lub np. sposób zarządzania?

Czy Berek powróci?
Absolutnie tak! Bardzo go kochamy. Myślę, że niedługo powstanie w nowym miejscu. To dopracowany, ciekawy i sprawdzony
koncept. Kosztował nas wiele pracy, więc gdy tylko nadarzy się
taka okazja, na pewno go wskrzesimy. Oferta Berka jest jak najbardziej na czasie. Są to dania z kuchni bliskowschodniej, bardzo
zdrowe. Dodatkowo świeżo wyciskane soki i unikatowe muzeum
kiszonek. Berek z całą pewnością zasługuje na swój powrót.

Ten koncept znajdował się w stolicy, jednak posiada Pan również
lokale np. w Krakowie. Jak z Pana perspektywy, wygląda tamtejszy
powrót gości do restauracji?
Z Krakowem jest ten problem, że to miasto turystyczne i akademickie. Jak wiemy, w czasie pandemii uniwersytety prowadziły naukę online, a międzynarodowi turyści nie podróżowali.
To grupy, które bardzo poważnie zasilały krwiobieg pieniądza
w tym mieście. Studenci i turyści są nie tylko gośćmi restauracji,
mieszkają w hotelach, wynajmują mieszkania, korzystają z przewodników, kierowców, robią zakupy itd. Ich brak odczuli nie tylko restauratorzy, ale duża część usług. Kraków borykał się i nadal boryka z bardzo poważnymi problemami. Po wystąpieniu
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej szczególnie widać brak Anglików. Widzimy jednak turystów z Hiszpanii, Włoch, Niemiec.
Co do Warszawy, to wiele zależy od miejsca. W Galerii Mokotów
czy w centrum miasta można powiedzieć, że wróciliśmy do 80
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Jeszcze bardziej utwierdziłem się w przekonaniu, że wiem, że
nic nie wiem. Zazwyczaj planowaliśmy nasze działania. Zastanawialiśmy się, co będzie za rok, za dwa, za pięć. Podpisywaliśmy dziesięcioletnie umowy najmu. Mieliśmy plany, wizje.
Okres pandemii pokazał, że trudno cokolwiek planować, gdy nie
wiadomo, co wydarzy się za kilka tygodni. Wszystko stało się
wyjątkowo tymczasowe.

W jaki sposób, w tej trudnej sytuacji, zatroszczył się Pan
o pracowników?
Chciałbym im podziękować, że wspólnie udało nam się przetrwać ten czas. W momencie, gdy zamknęliśmy restauracje, uruchomiliśmy dostawy i sprzedaż na wynos. Próbowaliśmy tym
rozwiązaniem znaleźć zajęcie dla jak największej liczby osób.
Trudno mówić tu o przychodach, dlatego, że nasze restauracje
należą do tych większych. Kuchnia i urządzenia służą do wydawania tysięcy dań dziennie, a nie kilkudziesięciu. Uruchomienie
całej procedury dowozów, było bardziej kosztowne niż zysk ze
sprzedaży. Jednak była to jedyna droga, by utrzymać oddech.
Dodatkowo chcieliśmy naszym gościom dać możliwość kontaktu z nami.

Zatrzymując się przy dostawach. W czasie pandemii powstał
Państwa autorski serwis DeliDelivery. Nie chciał Pan nawiązać
współpracy z dostępnymi już platformami do zamówień?
Wcześniej miałem już w planach uruchomienie takiej działalności. Poza tym osoba dostarczająca posiłek do zamawiającego jest
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twarzą naszej firmy. Zależy mi na tym, by ta twarz reprezentowała
nas, żeby mieć wpływ na to, kim jest ta osoba, jak szybko zostanie
dostarczone zamówienie, w jakim stanie i czy będzie ono kompletne. Celem była dbałość o jakość. Myślę, że bardzo dużo się nauczyliśmy, bo jednak to nowa dziedzina i zupełnie inna logistyka.

Teraz planuje Pan rozwijać tę gałąź swojej działalności?
Fala innowacji ciągnie z Zachodu. Na rynku amerykańskim trend
ten najpierw pojawił się w Kalifornii, później na wschodnim wybrzeżu, a następnie w Londynie, Hamburgu i powoli zmierza dalej. W USA w 2018 roku sprzedaż na wynos i dostawy przebiły
60 proc. sprzedaży. Więc to zdecydowanie kierunek, w którym
należy podążać.

Dlatego przed lockdownem pracował Pan nad nowym projektem,
który zakładał istnienie dwóch kuchni w jednym lokalu?
Na świecie, w miejscach, gdzie dostawy odgrywają już poważną
rolę, nowe lokale gastronomiczne budują od razu dwie kuchnie.
Nie są w stanie z jednej obsługiwać gości na miejscu i przygotowywać dań na wynos. Oczywiście, że są różne koncepty, ale
jeśli chodzi o restauracje azjatyckie czy pizzerie, które na wynos
sprzedają najwięcej, to po prostu naturalny krok.

Czyli niewykluczone, że pojawi się nowe miejsce w Pana portfolio?
Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Jak już powiedziałem, nie
wiem, co nas czeka. Może jedno miejsce więcej, może jedno
mniej (śmiech).

Zawsze podkreśla Pan, że gastronomia, to sposób na życie, a nie
na wielkie pieniądze. Satysfakcja, radość, zadowolenie – dopiero
za tym idą profity finansowe. Czy to właśnie odróżnia ją od innych
branży w kontekście biznesowym?
Odpowiem jeszcze inaczej. Według mnie gastronomia
to nie jest biznes. Przynajmniej ta, w moim wykonaniu.

Jeżeli ktoś powie: „Ok, mam 100 tys.
otwieram restaurację”, a później
pojedzie do marketu i sprawdzi,
co jest najtańsze do kupienia,
a w karcie umieści to w znacznie
wyższej cenie, na koniec będzie
musiał sam to zjeść (śmiech).
Oczywiście, że są światowe koncerny, które działają również
w Polsce i to jest bardzo dobrze zorganizowany biznes właśnie, który działa na ogromną skalę. W USA zastanawiałem się
nad opłacalnością działania poszczególnych restauracji sieciowych i nigdy ten rachunek mi się nie zamknął. Wiele sieciowych restauracji, patrząc na ich położenie, obroty, liczbę pracowników, nie mogło przynosić dochodów. Jednak to wszystko działało, ze względu na skalę, obecność na giełdzie i wiele
innych czynników. Takie przedsiębiorstwa rządzą się zupełnie
innymi, ekonomicznymi prawami. Gdy ktoś planuje otworzyć
restaurację po to, by zarabiać pieniądze – to absolutnie mu
to odradzam. Mam wiele przykładów osób, które przychodziły
do mnie po radę, ja ich przed tym przestrzegałem, oni i tak
się otwierali, po pewnym czasie zamykali, a później przychodzili mi dziękować (śmiech). To jest bardzo trudne zadanie,
wynikające z prawdziwej pasji. To trzeba mieć w sobie. Jest
wiele osób, które prowadzą restauracje z zaangażowaniem,
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reprezentujące wysoki poziom, tam konkurencja musi
także coś sobą zaprezentować. To powoduje nieustanne
podnoszenie jakości oferty. Widać to w większych miastach, a szczególnie w Warszawie, gdzie powstają bardzo
ciekawe, solidne i dobre restauracje. Wyznaczają kierunek, a inni muszą konsekwentnie podnosić swój poziom.

Kiedyś zdradził Pan wzór na sukces, gdzie jakość jedzenia
należy pomnożyć przez dobrą obsługę, a wszystko podnieść
do potęgi „wystrój i cała reszta”. Czy nadal jest aktualny
i uniwersalny?
Absolutnie tak. Każdy element musi być solidny. My jesteśmy tak mocni, jak nasze najsłabsze ogniwo. Byłem
uczestnikiem bardzo poważnej konferencji w Szwajcarii,
gdzie przedstawiono nam restaurację z Danii. Miała ok. 70
miejsc i generowała taki obrót, jaki średnio powstaje z lokalu +300 miejsc. Pokazano przy okazji taki rysunek: przekreślony kalkulator, a obok duże serce. To motto twórcy
tej restauracji, ale także i moje.

Jedną ze składowych wzoru jest obsługa.
Czy w konsekwencji pandemii Pan również wyraźnie odczuł
problem z pozyskiwaniem pracowników?
Ja nie mam problemów, tylko zadania do rozwiązania
(śmiech) i staram się jak najlepiej to robić. Wiadomo, że
nikt utalentowany, pełen pasji, nie będzie czekał siedmiu
miesięcy, żyjąc w niewiadomej, co będzie dalej. Będzie
szukał nowej drogi dla siebie. Wiele takich osób, z którymi miałem zaszczyt wcześniej współpracować, rozpoczę-

wkładają w to serce. Wszystko jest dopieszczone, a gość dostaje to, co najlepsze, a co najważniejsze jest zadowolony. Tak
samo w domu, przyjmujemy gości i chcemy ich poczęstować
czymś najlepszym, a nie tym, na czym najbardziej zaoszczędzimy. W momencie, gdy podchodzimy do tego tylko z punktu biznesowego, pojawia się myślenie: jak najmniej wydać, jak
najwięcej zarobić.

Tymczasem, jak wiemy, w ostatnich latach otwieranie restauracji
stało się szczególnie modne...
Naprawdę nie mam nic przeciwko temu, żeby ktoś stał się właścicielem restauracji, ponieważ czuje taką wewnętrzną potrzebę. Być może będzie miał unikalny pomysł, który zyska uznanie gości, ale musi pojawić się właśnie ta potrzeba, pomysł, ten
błysk w oku. Jeżeli ktoś powie: „Ok, mam 100 tys., otwieram
restaurację”, a później pojedzie do marketu i sprawdzi, co jest
najtańsze do kupienia, a w karcie umieści to w znacznie wyższej
cenie, na koniec będzie musiał sam to zjeść (śmiech).

Szczególnie, że goście mają coraz większe oczekiwania...
Są coraz bardziej wymagający, a przede wszystkim świadomi,
wykształceni. Ale restauracje też są coraz lepsze. Gdy zadano
mi pytanie, dlaczego mecze Ligi Mistrzów są na tak wysokim
poziomie, odpowiedź była prosta: dlatego, że przeciwko sobie
występują tak dobre drużyny. Tam, gdzie powstają restauracje
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Jeszcze bardziej utwierdziłem się
w przekonaniu, że wiem, że nic nie
wiem. Zazwyczaj planowaliśmy
nasze działania. Zastanawialiśmy
się, co będzie za rok, za dwa, za pięć.
ło karierę w innych branżach. Nie pozostaje mi nic innego, jak
życzyć im powodzenia. Nie mam prawa oczekiwać, by wracali.
Gastronomia jest pierwsza na linii do ograniczeń czy lockdownu
w przypadku rozwoju pandemii. Nawiązaliśmy współpracę z nowymi osobami i staramy się nadal wszystko robić, jak najlepiej.

Czy dostrzega Pan różnicę w podejściu personelu do pracy na
przestrzeni lat? Rzeczywiście jest tak, że młode pokolenie ma
znacznie wyższe wymagania?
Oczywiście, ale to przecież żadna nowość. Świat się zmienia.
Kiedyś były inne cele. Gdy zaczynałem działalność w gastronomii, to mieliśmy lodówkę (śmiech). Jednak magnetowid był marzeniem, które udało się nam spełnić. Z łezką w oku się do tego
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wraca. A dzisiaj? Nikt nie zastanawia się na tym do ilu rzeczy
ma nieograniczony dostęp. Kiedyś szukaliśmy bezpieczeństwa
w tym, żeby coś mieć: mieszkanie, samochód. Teraz bardziej
skupiamy się na przeżyciach, doświadczeniach. Sprawy materialne odchodzą na dalszy plan. Stąd car sharing, hulajnogi elektryczne czy rowery miejskie. To zmierza w kierunku potrzeby
doświadczania, bez potrzeby posiadania. Gdy ta ostatnia schodzi na dalszy plan, idą za nią zarobki. Takie zmiany zachodzą na
całym świecie. Nie uciekniemy od tego. Być może trudno nam
czasami je zaakceptować, bo ich nie rozumiemy i podświadomie
się przed nimi bronimy. Kiedyś też zadawaliśmy sobie pytanie,
po co nam pewne udogodnienia, chociażby technologiczne. Dziś
nie potrafimy bez tego żyć. Nie jest tak, że w tej chwili młode
pokolenie chce dużo zarabiać, a nic nie wie. Chcą przede wszystkim doznawać, kształcić się, rozwijać. Stąd w odpowiedzi na takie oczekiwania oferujemy naszym współpracownikom szkolenia, wyjazdy, różnego rodzaju poradnictwo, a wkrótce wprowadzimy m.in. zajęcia jogi czy tai chi.

Bogaty pakiet benefitów...
Właśnie dla mnie to nie benefity, ale koegzystencja. Ostatnio
zorganizowaliśmy też dzień wymiany ubrań. Tworzymy taką mikrospołeczność, z którą nam wewnętrznie jest dobrze. Wymagamy, ale staramy się być też wyrozumiali. Nikogo nie zmuszamy do uczestnictwa w tym zespole. Jest to każdego indywidualny wybór. Zdajemy sobie sprawę, że nowe osoby przyglądają
się nam i zastanawiają, czy to jest ich świat, czy chcą należeć do
naszej grupy.

Miał Pan różne pomysły w stosunku do pracowników. Gdy nie
chcieli przedstawiać się gościom, zabrał ich Pan do USA. Kupił Pan
też autobus i zorganizował wycieczkę do Wiednia czy Berlina.
Nadal wychodzi Pan z takimi inicjatywami?

frywolnie, niekoniecznie wszystkie odniosłyby sukces. Miejsce na restaurację musi chwycić za serce, trzeba się wręcz
w nim zakochać. Potrzeba dobrej energii w danym lokalu.
Sprawdzamy również otoczenie. Jeśli powstaje centrum handlowe, a obok jeden z pierwszych multipleksów w stylu amerykańskim, podobnie jak wielka kręgielnia, także amerykańska
to aż się prosi, żeby powstała w tym miejscu amerykańska
restauracja – stąd Jeff’s. Inspirują mnie podróże i doświadczenia. Tworząc nowy koncept restauracji czy poszukując miejsca
przypomina mi się, że to, co gdzieś widziałem, przeżyłem czy
doznałem, pasowałoby tutaj i idziemy w tym kierunku. Tak
było z Podwalem. Jako dziecko wychowałam się w Niemczech
i pamiętałem wspaniałe, tradycyjne restauracje, które istniały
przez niemalże wieki. Bardzo dobrze się w nich czułem, ponieważ dawały trwałość i stabilizację. Ponadczasową jakość.
W Polsce przez komunizm takich punktów nie było. Gdy zaproponowano nam to miejsce i pomieszczenia ze sklepieniami łukowatym, poczułem, że to lokalizacja, gdzie ta energia
może zostać wydobyta.

A jak było z Otto Pompieri?
Mój przyjaciel, Allan Starski pokazał mi projekt logo dla firmy
produkującej filmy w Hiszpanii, która nazywała się Bombero,
co oznacza strażak. Tak mi się spodobało to słowo, że nawet
przez chwilę zastanawiałem się czy restauracja, którą planowałem otworzyć powinna być hiszpańska, a nie włoska. Mocno
zakotwiczyliśmy się we Włoszech. Jeździliśmy tam, nawiązaliśmy liczne kontakty, zbieraliśmy doświadczenia. „Bombero” głęboko siedziało mi w głowie. Sprawdziłem tłumaczenie
słowa strażak po włosku i okazało się, że to pompieri. Wiele
osób sądzi, że Otto Pompieri to imię i nazwisko, a to po prostu
ośmiu strażaków.

Autobus cały czas jest w rodzinie. Im starszy, tym
lepszy (śmiech). Przed pandemią ostatnim wspólnym wyjazdem była podróż do Japonii. Dlatego, że
doszedłem do wniosku, że to jedyny kraj, który jest
inny od reszty świata. Szacunek oddawany drugiemu człowiekowi, podobnie jak sposób obsługi jest
niespotykany nigdzie indziej. Nie jest uniżeniem się
dla pracownika, ale okazywaniem najwyższego szacunku jak równy równemu. To piękne i wspaniałe
przeżycie. Nie potrafiłem tego opowiedzieć i chciałem, aby moi współpracownicy to po prostu przeżyli.
Żebyśmy także w ten sposób starali się traktować
naszych gości. Akurat w tym wyjeździe brała udział
kadra zarządzająca, natomiast uważam, że w przyszłości powinien być to absolutnie miks różnych stanowisk, podobnie, jak w czasie naszych podróży po
Europie.

Wyjazdy są wielką inspiracją, ale triki są również Panu
bliskie z racji zainteresowania iluzją. Jakie stosuje Pan
przy otwieraniu restauracji, czego są wypadkową?
Der Elefant powstał 31 lat temu. Wtedy nie przywiązywałem uwagi do czegokolwiek (śmiech).
Jednak gdybym realizował moje pomysły bardzo
listopad | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE
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Armand Hammer przyjaźnił się z Włodzimierzem Leninem
i z reguły w życiu kierował się tym, że być może to, czego on
potrzebuje, przyda się też innym. Tak rozpoczął hodowlę bydła.
Dalsze biznesy kreował w ten sam sposób. Der Elefanta otwierałem z potrzeby dobrego steka, sałaty, dobrze nalanego, zimnego piwa, zaspokajania fundamentalnych potrzeb własnych
i przyjaciół.

Czy przy innych konceptach też tak było?

się w naszej restauracji, bo kilka lat temu prowadził podobną
w Niemczech. Na co odparłem, że Jeff’s to wnuczek właśnie tej
restauracji (śmiech).

Ten „wnuczek” wymagał jednak dużo nowej wiedzy.
Gdyby nie wsparcie z USA, dzisiaj nie byłoby w menu
słynnych żeberek, prawda?
Na Florydzie miałem okazję skosztować wędzonych żeberek. Przygotowywali je tradycyjnym sposobem tylko Afroamerykanie. Były wspaniałe, po prostu przepyszne.

fot. Karolina Jóźwiak

Trochę wstyd się przyznać, ale kolejne restauracje powstawały
ze strachu. Było wiadomo, że budynek, w którym znajduje się
Elefant i ówczesny Al Capone, pójdzie lada moment do remontu i będziemy musieli się wyprowadzić. Dlatego szybko otworzyliśmy Szwejka, a później St Antonio. Gdybyśmy stracili dwie
restauracje, to zawsze zostałyby nam dwie nowe, ale z całego
tego zamieszania zrobiły się cztery (śmiech). Choć nigdy nie
miałem zamiaru powiększania tej „rodziny”. Pierwszą, w pełni świadomą decyzją zbudowania nowej koncepcji restauracji
był Jeff’s. Zakochałem się w tym pomyśle, ponieważ byłem gościem podobnej restauracji w Niemczech. Później zbliżony lokal
otworzyli moi przyjaciele w Kijowie. Przebywanie w niej było
niezwykłym doświadczeniem. Jako anegdotę mogę powiedzieć,
że któregoś dnia poprosił mnie do stołu w Jeff`sie starszy pan,
mówiący łamanym angielskim. Powiedział, że doskonale czuje

Jednak gdybym realizował
moje pomysły bardzo frywolnie,
niekoniecznie wszystkie odniosłyby
sukces. Miejsce na restaurację musi
chwycić za serce, trzeba się wręcz
w nim zakochać. Potrzeba dobrej
energii w danym lokalu.

ARTUR JARCZYŃSKI Z REDAKTOR MILENĄ KASZUBĄ-JANUS
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Fot. Karolina Jóźwiak

W kontekście otwarcia pierwszej restauracji powołuje się Pan na
inspirację Armandem Hammerem. Amerykańskim milionerem,
który twierdził, że biznes trzeba opierać na realizacji własnych
potrzeb.
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sposób. Wiedza jest najcenniejsza, poza naszym doświadczeniem. Każde nowe danie wymaga działania.

Czy któraś z restauracji jest Panu najbliższa?
Każdą lubię jednakowo. Tutaj, na Placu Bankowym mamy biuro,
a część mojej pracy polega na podpisywaniu dokumentów, więc
w Der Elefant przebywam najczęściej. Jednak każdą restaurację odwiedzam w jednakowym stopniu. Wszystkie potrzebują tego tak samo. Nie mam grafiku wizyt w restauracjach. Nie
potrafię działać w ten sposób. Spotkania umawiam w różnych
miejscach, chcę też rozmawiać z moimi współpracownikami. Nigdy nie mówię, że te restauracje są moje, tylko nasze. Razem je
tworzymy. Owszem, zbudowałem je wszystkie, miałem pomysł,
zaryzykowałem i zainwestowałem. Jednak prowadzimy restauracje wspólnie i każdy jest nie tylko tak samo odpowiedzialny,
ale i ważny.

Podczas podróży odwiedza Pan wiele restauracji.
Jak Pan je wybiera?

Dlatego postanowiłem zakupić taką specjalną wędzarnię i przywieźć ją do Polski. Jednak, żeby ją uruchomić, potrzebowałem
kogoś, kto dobrze ją obsłuży. Pojawiła się Pani Angela White,
którą zaprosiłem do Polski, by pokazała, jak należy wędzić żeberka zgodnie z amerykańską tradycją. Zapytała mnie czy może
przyjechać z siostrą. Zgodziłem się. Później okazało się, że siostra jednak nie będzie mogła jej towarzyszyć i miała przyjechać
z mężem. Gdy planowaliśmy ich podróż, i zakup biletów, okazało
się, że nie ma z kim zostawić trójki dzieci. Zaprosiłem więc całą
rodzinę. Mój sąsiad miał wolne mieszkanie i zgodził się udostępnić je na dwa tygodnie, ponieważ powiedziałem, że przyjeżdżają
moi kuzyni z Ameryki (śmiech). Rodzina White dotarła do Polski
i zakochała się w naszym kraju. Wcześniej nawet nie wyjeżdżali poza Florydę. Polska kuchnia bardzo im smakowała. Odkryli
chałkę i kroili ją na pięciocentymetrowe kromki, a na to układali
plaster szynki takiej samej grubości. Gdy wrócili do Stanów, znaleźli polski sklep i opowiadali w nim, że właśnie wrócili z Polski.
Trudno było w to uwierzyć. Wspaniałe wspomnienia, ale i doświadczenie, ponieważ dzięki nim co sobotę wędzimy żeberka,
które są absolutnym hitem.

Jeśli jesteśmy przy Jeffs’ie – to jedyne powtarzalne miejsce
w Pana portfolio.
Powielić możemy w zasadzie wszystko, tylko po co? Szkoda mi
czasu na robienie biznesu. Mógłbym otwierać np. kolejne Otto
Pompieri. Nudzą mnie obliczenia, cyferki. Chcę mieć czas na doświadczanie, przeżywanie, naukę. Wolę zbierać nowe doznania,
niż ustawiać kolejne piece do pizzy.

Jest Pan w stanie wiele zainwestować w pozyskanie know-how?
Nauka kosztuje. Nie ma nic za darmo. Mój przyjaciel z Izraela,
gdy otwierał pizzerię, pojechał do Rzymu i tak długo próbował,
testował, smakował, aż odkrył tę jedyną, najlepszą. Po czym zapłacił bardzo dużo pieniędzy i kupił recepturę. Nie chcę zdradzać
wszystkich naszych tajemnic, ale cały czas pracujemy w ten

Właśnie ostatnio zasugerowałem się opiniami internetowymi
i niestety byłem rozczarowany. Mam jeden sposób, który jest
najlepszym z możliwych. To liczba gości w restauracji. Nigdy
mnie to nie zawiodło. Wystarczy wejść, spojrzeć na stoły, zobaczyć, co na nich dominuje i to samo zamówić. Jeżeli w danym
miejscu 80 proc. gości je burgery, to znaczy, że idę tam również
na burgera. Kiedyś tak miałem w Warszawie, na Saskiej Kępie.
Zobaczyłem, że na większości stołów stoi sałata, więc temu zaufałem i była pyszna.

Jeśli chodzi o wyróżnienia, np. Michelin, jak wiemy, z jednej strony
wielka wartość, ale z drugiej odpowiedzialność. Nie marzyła się
Panu fine diningowa restauracja?
Nie. Dla mnie największym wyróżnieniem są goście, którzy mnie
odwiedzają. Dzięki Bogu nadal przychodzą do moich restauracji
i za to bardzo im dziękuję. W takim odznaczeniu najgorsze jest
to, że można je stracić. Wolę powiedzieć, że nigdy nie straciłem
Gwiazdki Michelina (śmiech).

Według mnie gastronomia to
nie jest biznes. Przynajmniej ta,
w moim wykonaniu. Oczywiście,
że są światowe koncerny, które
działają również w Polsce i to jest
bardzo dobrze zorganizowany
biznes właśnie, który działa na
ogromną skalę.
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Powielić możemy w zasadzie
wszystko, tylko po co? Szkoda mi
czasu na robienie biznesu. Mógłbym
otwierać np. kolejne Otto Pompieri.
Nudzą mnie obliczenia, cyferki.

W ostatnim czasie bardzo popularne jest lokowanie gastronomii
w odrestaurowanych tkankach. Mamy Elektrownię Powiśle,
Browary Warszawskie, Norblin czy Halę Koszyki, w których
znajduje się Jeff’s. Co Pan sądzi o takich miejscach?
Bardzo dobrze się w nich czuję. Hala Koszyki jest pomnikiem,
powstała jako pierwsza. To bardzo dobry, mądrze zrealizowany
projekt i bardzo się cieszę, że możemy tam działać. Podobnie,
jak z tego, że powstają nowe tego typu miejsca. Gratuluję również twórcom Browarów Warszawskich. Nie wiem, czym kierowali się kiedyś ludzie budując takie hale. Czy był to jakiś szósty
zmysł czy doskonała intuicja, ale w tych miejscach czuję bardzo
dobrą energię. Podobnie, jak w Manufakturze w Łodzi. Takie
zrewitalizowane, poindustrialne obiekty robią efekt wow.

Przyszłość gastronomii widzi Pan w barwach kuchni narodowych
czy konkretnych specjalizacjach?
Myślę, że z jednej strony będą to miejsca specjalizujące się
w konkretnej kuchni, które swoją ofertę dopracują do perfekcji. Drugą stronę medalu poznałem w USA. Swego czasu otworzyłem tam kilka restauracji, które w międzyczasie sprzedałem.
Jednak na Florydzie miałem bar z sałatami i sandwichami. Jestem zafascynowany takimi połączeniami, które działają na
wschodnim wybrzeżu, w Nowym Jorku czy Bostonie. Postanowiłem więc także w tym spróbować swoich sił. Jednak z jednego nie zdałem sobie sprawy. W Nowym Jorku jest tyle ludzi, że
znajdzie się grupa, która przyjdzie i zje tylko tę sałatę. Takie zamówienia są na tyle liczne, że restauracja działa bardzo dobrze.
Z kolei na Florydzie jest inaczej, na co zwrócili mi uwagę goście,
ponieważ Amerykanie mają to do siebie, że mówią, co myślą.
Oni to widzą z innej perspektywy, wiec uwielbiam słuchać takich rad. Pojawili się panowie, którzy od serca powiedzieli mi,
że pojawi się tutaj problem ze względu na brak różnorodności
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i nie mogę mieć tylko sałatek oraz sandwichy. Powinienem
wprowadzić więcej opcji. Dlaczego? Ta restauracja znajdowała się w dzielnicy medycznej, w której był szpital. Powiedzieli,
że jego pracownicy to przecież 80 proc. moich gości. Pod tym
względem mieli rację. Zazwyczaj było tak, że sekretarka zbierała
zamówienia dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek i pozostałych
pracowników. Każdy z nich ma przecież inne wymagania i gust,
a ona złoży zamówienie tam, gdzie dostanie to wszystko w jednym miejscu. Zatem odpowiadając na pytanie: jeśli mamy miejsce o dużym ruchu – można skupić się na specjalizacji, ale jeśli
zależy nam na dostawach – trzeba postawić na różnorodność.

W Pana portfolio można znaleźć restauracje inspirowane kuchnią
niemiecką, austriacką, amerykańską. Jednak fascynuje Pana także
Azja. Widzi Pan w niej potencjał na kolejny koncept?
Chciałbym się nauczyć tej kuchni. Bardzo mi smakuje i ją cenię. Jednak nowa restauracja to poważna sprawa. Przez ostatnie
półtora roku zajmuję się okiełznaniem pandemicznych powikłań, bo lockdown można uznać za przejście choroby. Na razie
trzeba wyprowadzić na zdrowy poziom istniejące restauracje,
a to wymaga naszej wytężonej pracy.

Ostatni czas wszystkim dał się we znaki. Jak Pan lubi się
relaksować?
W ciszy i na leżąco (śmiech). Bardzo lubię przebywać na świeżym powietrzu. Cenię wszelkiego rodzaju aktywności typu spacer, pływanie, żeglowanie, jeżdżenie na rowerze. Lubię też biesiadować...

... jednocześnie wybierając, czy negocjując oferty dostawców.
Ma Pan wśród nich także wielu przyjaciół.
Zgadza się. Mamy cały zespół osób odpowiedzialnych za zakupy
i pozyskiwanie nowych kontaktów. Tutaj zaczyna się cała droga.
Chcemy mieć możliwość opowiedzenia, pokazania naszym gościom, co, skąd, kiedy do nas dotarło. Ten kontakt face to face
jest bardzo cenny. To niezapomniane wieczory spędzone na negocjacjach (śmiech). Czy następnego dnia pamiętamy wszystkie
ustalenia? A to już zupełnie inna historia.

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia!
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TRENDY
których nie można
pominą

ć

Rok 2021 był dla branży gastronomicznej czasem trudnym i zarazem
wyjątkowym. Nie tylko właściciele biznesów, ale wszystkie osoby
związane z komunikacją i zarządzaniem firmami związanymi z szeroko
pojętym sektorem HoReCa, musiały nauczyć się funkcjonować
w zupełnie innym świecie. Co ciekawe, oprócz strat, jakie przyniosła
pandemia, zyskaliśmy wiele, jeśli chodzi o postęp technologiczny,
który pociągnął za sobą wiele trendów. Co królowało w tym sektorze
w ostatnich miesiącach? Jakie trendy pozostaną z nami na dłużej?
MAGDALENA MALUTKO
CEO AGENCJA KREATYWNA OD KUCHNI

D

iametralna zmiana, jakiej
doświadczyliśmy
w ubiegłym roku znacząco wpłynęła na to, jak funkcjonowała branża gastronomiczna
w ostatnich kwartałach. Nowe
trendy i nowe wyzwania komunikacyjne okazały się codziennością, z jaką mierzyły się tysiące firm. W tym także na trendy
i działania komunikacyjne, z którymi musiały zmierzyć się firmy
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związane z szeroko pojętą gastronomią. Zmieniły się ludzkie
pobudki i zachowania, a więc
zmienić musiały się i strategie
działania na wszystkich obszarach komunikacji z klientem docelowym.

Czego chcą konsumenci?
Mówiąc wprost – chcą by świat
był lepszy, zarówno dla własnego dobra, jak i dla dobra ogółu.
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Chcą nowych sposobów na wygodne i bezpieczne życie, czy to
w zaciszu domowym, czy poza
nim. Ponadto, od firm oczekuje
się czegoś więcej, niż tylko dostarczania dobrych jakościowo
usług lub produktów, dlatego rok
2021 przyniósł nam rozwój działań w obrębach CSR (Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu), jak
i działań proekologicznych oraz
pro pracowniczych.

Mając tę wiedzę, warto przełożyć ją na konkretne działania.
Poniżej omówię kilka kluczowych
trendów, które wykształciły się
w 2021 roku i zdecydowanie zostaną z nami na długo.

Wspólne budowanie lepszej
przyszłości
Brzmi dość trywialnie, prawda? To
sformułowanie kryje w sobie jednak dużo więcej niż może nam się
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PARTNEREM CYKLU JEST

część
druga

Cykl
Marketing od kuchni

wydawać. Wspólne budowanie
lepszej przyszłości mieści w sobie
zagadnienia związane zarówno
z ekologią, jak i dbaniem o to, by
nie tylko nam, jako jednostkom,
lecz także ogółowi społeczeństwa
żyło się lepiej. Co ważne – globalny kryzys zdrowotny mocno
wpłynął nie tylko na potrzeby ludzi, ale także na sposób podejmowania decyzji zakupowych.

Jak przekuć ten trend na
komunikację?
Jeśli robisz cokolwiek dla dobra
społeczeństwa, zbierasz pieniądze na szczytny cel, czy zmieniłeś
plastik na materiały korzystne
dla środowiska – komunikuj to,
a z pewnością zostanie to docenione.
Postaw na emloyer branding,
czyli wszystkie działania mające
na celu budowanie wizerunku
firmy, jako „pracodawcy z wyboru”. Pokazuj swoich pracowników
w mediach społecznościowych,
dziel się ich historiami, pokaż, że
pracownicy są dla Ciebie ważni. Dzięki temu zyskasz zarówno w oczach pracowników, bo
poczują się docenieni, jak również zbudujesz silne podwaliny pod przyszłe rekrutacje. Kto
nie chciałby pracować w firmie,
w której docenia się pracowników, prawda?

Wygoda i bezpieczeństwo
Konsumenci uwielbiali wygodę
na długo przed pandemią, jednak
to właśnie czasy lockdownów
zmusiły firmy do wyjścia naprzeciw konsumentom. Co to oznacza? Całkowite uproszczenie drogi zakupowej oraz zapewnienie
klientom możliwości dokonania

szybkiego, lecz zarazem bezpiecznego zakupu – zarówno stacjonarnie, jak i online. I to właśnie
online jest tu kwestią kluczową,
bowiem szacuje się, że gdyby nie
pandemia, to bylibyśmy na tym
etapie rozwoju e-commerce za
co najmniej 10-15 lat. Pandemia
wszystko przyspieszyła, więc każdy z nas musiał się do tego przystosować i wdrożyć w swoich firmach odpowiednie działania.

Jak przekuć ten trend
na komunikację?
Bądź dostępny online. Nieważne, czy prowadzisz restaurację,
czy sprzedajesz sprzęt gastronomiczny lub produkty spożywcze.
Rok 2021 pokazał, że bez rozwoju
komunikacji i sprzedaży online,
ciężko będzie przetrwać na rynku.
Pamiętaj także, aby komunikować, że wszyscy Twoi pracownicy
zachowują wszelkie normy bezpieczeństwa, a upieczesz przysłowiowe dwie pieczenie na jednym
ogniu. Wygoda i bezpieczeństwo,
bezpieczeństwo i wygoda. Te dwa
elementy koniecznie muszą iść ze
sobą w parze w dzisiejszych czasach.
Jeśli już jesteś online – koniecznie zadbaj o cały proces
zakupowy. W tym przypadku
ważne jest także doradztwo
w zakresie doboru produktów.
Dawniej oczekiwano tego tylko
w sklepach stacjonarnych, gdzie
doradca/sprzedawca mógł co
nieco opowiedzieć o danym produkcie. Dziś wymaga się tego także w przestrzeni online, dlatego
zadbaj o komunikację w mediach
społecznościowych, bądź także
obecny w mediach, a jeśli prowadzisz sklep – pamiętaj o odpowiednich opisach na stronie
www, blogu firmowym, e-mail
marketingu oraz najlepszym poziomie obsługi klienta.

Czas jako najwyższa
wartość
Od zawsze mówiono, że czas to
pieniądz, jednak w roku 2020
i 2021 przeszedł on całkowitą
transformację. Wszyscy ludzie

musieli zwolnić lub nawet wyhamować i to w jednym czasie, dlatego też zaczęli bardziej doceniać
czas, którego przed pandemią
mieli tak mało. Trend dotyczący
docenienia czasu łączy się poniekąd z rozwojem działań online,
o których wspominałam wyżej,
jednak nie tylko. Dostrzegamy
go zarówno w rozwoju aplikacji
mobilnych z możliwością zamówienia jedzenia do domu, lecz
również m.in. we wzroście zainteresowania możliwościami wspólnego spędzania czasu.

Jak przekuć ten trend na
komunikację?
Pokaż, że Twoja firma naprawdę ceni czas swoich klientów, czy
gości. Komunikuj jaki jest czas realizacji zlecenia/zamówienia i jednocześnie staraj się, aby był jak
najszybszy. Dzięki temu zachęcisz
potencjalnych klientów do zakupu.
Realizujesz zamówienia w ciągu 24
godzin? A może kurier jest w stanie dostarczyć jedzenie z Twojej
restauracji w ciągu 30 minut od
złożenia zamówienia? Wszystkie
tego typu komunikaty są na wagę
złota i uwierz – zostaną docenione
przez odbiorców. A co za tym idzie
– będą zamawiać u Ciebie więcej,
a więc sprzedaż wzrośnie.

Pamiętaj o tym, że odpowiednia obsługa klienta to klucz do
sukcesu. Odpowiadaj na zapytania jak najszybciej, miej osobę dedykowaną do odpowiedzi
na wszystkie recenzje i pytania
w mediach społecznościowych.
Przez to, że ludzie zaczęli bardziej
doceniać swój czas, stali się także
bardziej roszczeniowi i oczekują
odpowiedzi w bardzo szybkim
tempie. Warto mieć to na uwadze w budowaniu komunikacji
marki i delegowaniu poszczególnych zadań.
Podsumowując – o trendach,
które rozwinęły się w 2021 roku
i zostaną z nami na długo, można by mówić bez końca. Jednak
w powyższym tekście przedstawiłam Ci filary, na których większość z nich bazuje i o których nie
można zapominać w działaniach
marketingowych i komunikacyjnych. Pamiętaj – jeśli pokażesz
konsumentom, że Twoje działania mają sens, Twoja firma wyznaje dobre wartości, wspierasz
środowisko oraz pracowników,
a także maksymalnie ułatwiasz
klientom drogę zakupową – zyskasz wiele nie tylko jako firma,
ale także jako człowiek, bo zobaczysz, że inni docenią Twoje
starania.

O AUTORZE
Współwłaścicielka agencji kreatywnej Od kuchni, specjalizującej się
w komunikacji marek z sektora HoReCa, food & lifestyle. Z gastronomią pracuje od ponad ośmiu lat. Przed założeniem agencji pracowała m.in. w agencji obsługującej dużą markę z sektora FMCG, w magazynie kulinarnym, a także jako marketing manager odpowiadała
za komunikację trzech największych festiwali gastronomicznych
w Polsce. Jest absolwentką kierunku Dziennikarstwo ze specjalnością „Promocja i reklama” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz kierunku Wzornictwo ze specjalnością „Projektowanie dla gastronomii” na uczelni VIAMODA w Warszawie.

listopad | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE
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WEGETARIAŃSKIE NOWOŚCI
W SERCU STOLICY
Zaskakujące kompozycje smaków zaserwowane w unikalnym, postindustralnym
wnętrzu Hali Mirowskiej – to propozycja restauracji DZIEŃ I NOC – dla wszystkich
miłośników kuchni roślinnej. Jeśli myślisz, że dania wege niczym cię już nie zaskoczą,
nowe kompozycje szefa kuchni na pewno zmienią Twoje zdanie.

D

la jednych moda dla innych styl życia. Wegetarianizm i weganizm uważane
niegdyś za sezonowy trend, aktualnie stanowią świadomy wybór
wielu Polaków. W parze z nimi
kroczy ich młodszy krewniak –
fleksitarianizm – czyli elastyczne
podejście do ograniczania produktów mięsnych w diecie. W efekcie
obserwujemy wśród konsumentów coraz wyższą świadomością,
w jaki sposób tworzyć smaczne
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i zbilansowane posiłki wykluczające konkretne grupy produktów.
Naturalnie trend ten znalazł również odzwierciedlenie w ofertach
restauracji, które od lat wychodzą
naprzeciw
zapotrzebowaniom
coraz bardziej wymagających
klientów. Jeśli chcecie skosztować wegetariańskich i wegańskich
rarytasów w stylowym otoczeniu
w samym sercu miasta, koniecznie wybierzcie się do DZIEŃ I NOC
Hala Mirowska.
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Gra w zielone
Idea fitfood leży u podstaw menu
lokalu. Stąd obok klasyków kuchni
europejskiej i międzynarodowej,
serwowanych w autorskiej odsłonie, znalazły się również dania wegetariańskie, wegańskie i bezglutenowe. Doskonałe uzupełnienie
tych kulinarnych propozycji stanowi menu sezonowe. Wszystkie
dania tworzone są z finezją, która
pozwala odkryć na nowo przyjemność płynącą z jedzenia. Na co

mogą zatem liczyć fani #vegetarian odwiedzając lokal?
Wegańskie flaczki? Jak najbardziej! Przygotowane z boczniaków zaskoczą swoim aromatem
i rozgrzeją w zimowe chłodne dni.
A kiedy dopada nas większy głód?
Wtedy czeka pożywny pieczony
batat z wegańskim sosem toum
połączony z bogatymi w witaminę C domowymi kiszonkami. Do
wyboru mamy również tabouleh
z awokado połączonego z mango
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oraz czerwoną fasolą, którym towarzyszą suszone pomidory uzupełnione o kaszę kuskus. A gdy
preferujemy włoskie klimaty?
Wtedy warto postawić na risotto
z boczkiem kokosowym oraz kiszonym burakiem.

Klasyka w elastycznym
wydaniu
Roślinne burgery to jeden z klasyków w zakresie warzywnych
zamienników dań mięsnych.

To także jedna z najchętniej wybieranych przez fleksitarian potraw, pozwalających im wkroczyć
na ścieżkę wegeratianizmu. Jeśli
najdzie nas ochota na burgera, szef
kuchni przygotuje go z grillowanego sera Halloumi z pomidorowym
chutneyem, warzywami oraz majonezem... truflowym! Wybrnie
z sytuacji nawet jeśli macie alergię
na gluten. Wówczas zaserwuje
burgera w plastrach pieczonego
bakłażana.

– Kiedy mówimy o jedzeniu, obok
smaku równie istotna jest jakość produktów, z których
przygotujemy dania. Dlatego nasza
restauracja wspiera
regionalny biznes
korzystając ze starannie sprawdzonej
oferty miejscowych
dostawców
Hali
Mirowskiej.
Najświeższe i najlepsze
jakosciowo produkty zapewniają wyjątkowy smak naszych potraw oraz
atrakcyjną
ofertę
sezonową,
która
zdobyła uznanie naszych gości. Smakoszy zapraszamy
do godzin nocnych, dzięki naszej
działającej długo kuchni – mówią
właściciele lokalu.

Stylowa „kropka nad i”
DZIEŃ I NOC Hala Mirowska to
drugi lokal właścicieli Barki Warszawskiej, będący rozwinięciem
konceptu tym razem w lokalu
stacjonarnym. Restauracja znajduje się w zabytkowym, postindustrialnym budynku Hali

Mirowskiej, położonej dogodnie
w samym sercu Warszawy. Co
czeka na gości w środku? Restauracja i dwa cocktail bary, położone na dwóch poziomach, a do
tego dwie sale VIP i Lounge dające łącznie ponad 750 mkw przestrzeni, o designerskim, loftowym
wnętrzu wypełnionym zielenią
i kolorem, w którym można biesiadować oraz bawić się do białego rana. Lokalowi przyświeca idea
comfort food&casual dining.

AGNIESZKA MAZUREK, MARKETING & KA MANAGER BONDUELLE FOOD SERVICE

R

ynek
gastronomiczny
w Polsce jednogłośnie
wskazuje, że dieta roślinna to trwały trend, u podstaw
którego stoi rosnąca świadomość konsumentów i ich dbałość
o własne zdrowie.
Rozwój produktów roślinnych
na rynku polskim jest bardzo dynamiczny, a oferta coraz bogatsza. Wśród produktów roślinnych
z pewnością możemy wyróżnić
kasze, które z jednej strony są
podstawą piramidy żywieniowej,
a z drugiej strony modnym produktem docenianym przez coraz
szerszą grupę konsumentów i gości w restauracjach.

W ofercie Bonduelle Food Service mamy kilka ciekawych propozycji.
Mix kasz z warzywami, ziarnami i oliwą z oliwek to gotowe
rozwiązanie – bogate, kolorowe,
pełnowartościowe mieszanki, które wystarczy tylko rozmrozić. Lub
produkty do przygotowania w piecu takie jak Kasza gryczana z warzywami m.in. dynia hokkaido oraz
Orkisz i jęczmień z warzywami.
Hitem ostatnich miesięcy
z pewnością jest wegańska pizza,
która, wzbogacona warzywami
grillowanymi Bonduelle, przyciąga klientów na wszystkie organizowane przez nas warsztaty.
listopad | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE
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ROŚLINNE
JEDZENIE
za rogiem

Za obecnością dań roślinnych w ofercie restauracji w 2021 roku
przemawia co najmniej kilka argumentów – od statystyk wskazujących
na dynamiczny rozwój sprzedaży produktów roślinnych w retailu,
przez wyniki badań opinii publicznej wskazujące na coraz większą
przychylność redukowaniu spożycia mięsa w codziennym odżywianiu.
W końcu – restauratorzy decydują się, lub dawno zdecydowali się
na roślinne pozycje w swojej ofercie.
MACIEJ OTRĘBSKI, STRATEGIC PARTNERSHIPS MANAGER ROŚLINNIEJEMY

40

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE | listopad

SZEF KUCHNI

Fot. Julia Merchelska

Tel-Aviv, Falla, czy Mihiderka to
dziś sprawnie działające franczyzy ciągle poszerzające swój
zasięg, już nie tylko w dużych
ośrodkach miejskich, ale też
w mniejszych miastach. Ciecorex
z Krowarzywa, czy popularny talerz Ręka Fatimy z Falli (obecnej
w 11 miastach w Polsce) to dla
wielu osób pierwsze spotkanie
z kuchnią roślinną. Kolejne roślinne koncepty, które odniosły
sukces lokalnie próbują swoich sił w modelu franczyzowym
– świetnym przykładem jest
krakowski Vegab. To niepozorne miejsce serwujące roślinną
wersję kebaba zyskało status

niemalże kultowego wśród
krakowskich wegan i wegetarian, poszerzyło swoją
działalność o dwa lokale,
w Bydgoszczy i Poznaniu.
Wśród
międzynarodowych sieci fast-food, w kontekście dostępności oferty
roślinnej ton nadaje szwedzkie Max Premium Burgers,
gdzie „zielonemu”, głównie
roślinnemu menu, poświęcane jest równie sporo uwagi, co ofercie tradycyjnych
burgerów – np. w materiałach promujących sezonową ofertę MAX burgery
Plant Beef są eksponowane
najwyraźniej. Dominik Szulowski, PR manager
w MAX, wspominał
podczas konferencji
Plant-Powered Perspectives 2021 o porównywalnej wartości
sprzedaży burgerów
roślinnych w odniesieniu do pozycji mięsnych w lokalizacjach
takich jak np. Złote
Tarasy.
Burger King to
kolejna sieć, która
stopniowo
otwiera
się na zmieniające
się preferencje konsumentów – sporo
ekscytacji wzbudziło
także wprowadzenie
roślinnych burgerów
Whopper, a następnie, w kwietniu tego roku, pojawienie się nuggetsów również w roślinnej wersji. Obserwując aktywność Burger
King w Niemczech i w UK, gdzie
niedawno debiutowały kanapki
Vegan Royale można spodziewać
się pojawienia ich w ofercie sieci
także nad Wisłą. W kontekście
Burger King, warto też wspomnieć o kampanii „La carne es
debil”, która towarzyszyła debiutowi roślinnej oferty Burger King
w Hiszpanii. Ponadto, w ramach
pop-up’owej akcji towarzyszącej
kampanii jedna z lokalizacji sieci
w Madrycie serwować wyłącznie
roślinne dania przez miesiąc.

Vegetarian Butcher pojawi się kilka roślinnych dań
z roślinnym kurczakiem
w roli głównej.
Obok sieci restauracyjnych,
znamienny
wpływ na demokratyzację dostępu do roślinnego jedzenia ma zmiana
podejścia w bistro stacji
benzynowych, w piekarniach, czy w końcu
w sklepach convenience
– dziś nikogo nie dziwi
kawa z dodatkiem napoju sojowego, czy roślinny
burger na stacji BP, roślinne klopsy i hot-dogi
w IKEA czy dostępność
ciepłych dań roślinnych w sklepach Żabka.
Ostatnie dwa, trzy lata to czas
w którym doświadczamy masywnej zmiany w roślinnym kierunku
– wiele wskazuje, że w kolejnych
latach, wraz z coraz większym
zainteresowaniem konsumentów bardziej świadomym odżywianiem, naciskiem na zdrowie,
a także rosnącą świadomością
wpływu systemu produkcji żywności na kwestie klimatyczne,
roślinna oferta w sieciach restauracyjnych przestanie być tylko
akcentem, a zyska bardziej strategiczną rolę. Może wkrótce zjemy w końcu roślinną kanapkę…
nawet w McDonald’s.
Fot. Weronika Pochylska

B

ezmięsne pozycje to już
nie tylko sałatka, czy frytki, ale pełnowartościowe,
atrakcyjne dania, których nie
musimy postrzegać jako kompromisu – biorąc pod uwagę
smak, wartości odżywcze, czy po
prostu przyjemności, jaką czerpiemy z jedzenia. Sieci restauracyjne odgrywają ważną rolę
w demokratyzowaniu dostępu
do dobrego, roślinnego jedzenia
– a nad Wisłą dzieje się porównywalnie dużo co w innych europejskich krajach.
Dynamikę
zmian
dobrze
przedstawia rozwój rodzimych,
w pełni roślinnych, lub wegetariańskich sieci – Krowarzywa,

Analizując dostępność dań roślinnych nie sposób pominąć też
polskich sieci restauracyjnych,
które otwierają się stopniowo na
roślinne trendy. W Bobby Burger zjemy burgera Power Plant
z roślinnym patty Linda McCartney Foods i bezmięsne nuggetsy.
Meet and Fit już od kilku lat daje
swoim gościom możliwość wyboru wśród bogatej roślinnej oferty.
Ciekawym wątkiem, choć nieco
niezauważonym medialnie, jest
wzbogacenie menu sieci North
Fish o panierowane boczniaki,
dostępne w wersji odpowiadającej stripsom z kurczaka, lub podane w formie burgera. W sieci Thai
Wok, w ramach współpracy z The

O AUTORZE
Strategic Partnerships Manager w kampanii RoślinnieJemy, gdzie
zajmuje się współpracą z przedsiębiorcami oraz doradztwem strategicznym w zakresie umiejętnego wykorzystania rosnącej popularności produktów roślinnych w branży spożywczej. Odpowiada
za koncepcję i program konferencji Plant-Powered Perspectives. Organizator TEDxKraków, współpracuje także z agencją strategiczną
Change Pilots. Wcześniej zaangażowany w Eataway, największą
platformę meal-sharingową w centralnej części Europy.
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Dim sum z homarem
albo karp w sosie
piernikowym?
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Sheraton Grand Warsaw, jak co roku,
oferuje z jednej strony wyborne dania na
wynos, a z drugiej zachęca do spędzenia
świąt w hotelu. Oferta wigilijna jest bogata.

S

zef kuchni Sheraton Grand
Warsaw Marcin Sasin słynie z kuchni azjatyckiej.
Może dlatego hotel postanowił
zorganizować jedną z dwóch wigilii w restauracji inAzia. 24 grudnia zjemy sześciodaniową kolację
składającą się z tuńczyka z tatara,
słynnej grillowanej ośmiornicy,
dim sum z homarem, zupy z owocami morza i mlekiem kokosowym, turbota i kawowego deseru
z imbirowymi ciasteczkami.
Czy to opis święta Azji w Sheratonie? Nic bardziej mylnego.
W restauracji Cucina Mia zjemy
kolację wigilijną w postaci bufetu, w którym znajdują się głównie tradycyjne potrawy. Na przystawkę będzie więc dużo ryb,
w tym łosoś, sandacz, węgorz,
pstrąg i śledź, a dla tych, którzy
nie trzymają ścisłego postnego
rygoru – carpaccio wołowe i wędzona kaczka. Ukochana przez
Marcina Sasina ośmiornica znajdzie się też w menu Cucina Mia.
Jeśli Wigilia, to musi być barszcz
– lub jako druga opcja zupa
grzybowa z łazankami w tym
przypadku. Stacja gotowania na
żywo przygotowywać będzie
pierożki z koperkiem i cebulą
i mniej tradycyjny, nawiązujący do DNA restauracji, makaron
z krewetkami.
Wśród dań głównych nie mogło zabraknąć karpia. Tym razem
zostanie podany z sosem piernikowym. Co poza tym? Dorsz
z krewetkami, filet z łososia z olejem makowym i kaczka z majerankiem i sosem żurawinowym. Lista
deserów właściwie się nie kończy
– świąteczne ciasto czekoladowe
z makiem, mus z sera wędzonego
z pomarańczami, mus waniliowy,
ciasto Amaretto, piernik, Panna
Cotta, tort z ciemnej czekolady,
sernik i crème de la crème według
nas – kutia.

– Dla każdego coś dobrego –
mówi Marcin Sasin. – W hotelu
będziemy mieć gości z Polski, ale
też z zagranicy, więc menu jest
przygotowane tak, aby dogodzić
tradycyjnemu podejściu i tym,
którzy kolację z Cucina Mia kojarzą z daniami włoskimi – dodaje.
Jeśli mówimy o Wigilii, to hotel
jak co roku, przygotował propozycję dań na wynos. Będą więc pierogi z kapustą, grzybami i z jarmużem, karp po żydowsku i wiele innych rybnych tradycyjnych mniej
lub bardziej przystawek, a wśród
nich oczywiście śledzie i pasztet
wegański ze szpinakiem. Na wynos zamówimy też barszcz lub
grzybową, dania główne – karp,
dorsz z sosem rakowym, kaczkę,
gęś lub indyka w całości, bigos
i całe spectrum deserowe z kompotem z suszu na czele. W ofercie przez cały grudzień będą też
domki z piernika – to ładna dekoracja domu, ale też z drugiej strony kawał pysznego ciasta.
25 i 26 grudnia hotel organizuje świąteczne brunche. Jak
to w Sheratonie – będzie dużo
i pysznie. Do tego nielimitowane
wino. Każdego dnia spróbujemy
innych potraw, co z operacyjnego
punktu widzenia bardzo doceniamy. W menu typowe polskie dania bożonarodzeniowe, ale też kącik azjatycki, w tym stacja z sushi,
śródziemnomorski, bar sałatkowy
i znowu długa lista deserów.
– Nasze świąteczne brunche
od lat cieszą się ogromnym powodzeniem. Przychodzą do nas
głównie warszawiacy z całymi
rodzinami, którzy świąteczne
gotowanie pozostawiają nam.
Świadectwem tego są znikające
w mgnieniu oka miejsca. Zostały
jeszcze pojedyncze stoliki, także
zapraszamy do jak najszybszego
kontaktowania się z nami – podsumowuje Marcin Sasin.
listopad | NOWOŚCI GASTRONOMICZNE
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ŚWIĘTA

w nowej odsłonie
Pandemia COVID-19 odebrała nam czas na bliskość i tym samym przyniosła
nowy rodzaj tęsknoty. Jesteśmy przekonani, że nadchodzące Święta Bożego
Narodzenia skłonią całe rodziny do spędzania czasu razem niezależnie od
dzielących ich na co dzień kilometrów. W świecie, który cały czas się zmienia,
najważniejsza stanie się tradycja, długie rozmowy przy wspólnym stole i chęć
spędzenia czasu w gronie najbliższych najdłużej, jak to tylko możliwe.
ALEKSANDRA TULIŃSKA, PR & MARKETING MANAGER BATIDA
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T

aka jest właśnie tegoroczna oferta Batidy – stworzona do dzielenia się, nie
uciekająca od tradycyjnych wigilijnych smaków zapamiętanych
z dzieciństwa, które w połączeniu z nowoczesnymi akcentami
trafiają w gusta wielu pokoleń.
Świąteczne propozycje Batidy
zmieniają się z roku na rok, wraz
z rozwojem marki wprowadzamy
do oferty potrawy i ciasta, które
wykonywane nowymi technikami zaskakują gości naszych butików i klientów naszego e-sklepu.
Oczywiście, są bestsellery które
od wielu lat w niezmienionej formie cieszą podniebienia i nie wyobrażamy sobie, aby mogło ich
zabraknąć. W przypadku wytrawnej części oferty są to m.in. śledzie
z grzybami leśnymi i orzechami
laskowymi, wytrawne francuskie kremówki, czerwony barszcz
przygotowywany niezmiennie na
wywarze z kiszonych buraków
czy ręcznie robione uszka.

Nowości, które w tym roku
pojawiły się w ofercie to między
innymi żurek z wędzoną makrelą i liściem kafiru. Można by pomyśleć, że żurek bardziej kojarzy
się ze świętami wielkanocnymi,
co roku jednak zyskuje uznanie
również podczas wigilijnej kolacji. Śledź curry z cebulką perłową,
na punkcie którego oszalał cały
zespół podczas świątecznego
panelu degustacyjnego, czy pachnące świętami pierożki z makiem,
żurawiną i sokiem ze świeżej pomarańczy.
Za słodką odsłonę marki
Batida od początku jej istnienia odpowiada Head Pastry
Chef, Mira Bogucka. Francuskie
korzenie zobowiązują nas do
przemycania francuskich tradycji wśród lokalnej społeczności,
dlatego co roku w naszej ofercie
można znaleźć przysmaki związane z Francją. Największym
bestsellerem od lat jest Bûche
de Noël – francuska rolada

świąteczna
przygotowywana
na kształt pnia, oraz Galette des
rois – maślany placek z ciasta
francuskiego wypełniony aksamitnym kremem migdałowym,
w którego środku kryje się porcelanowa laleczka. To ciasto,
choć skupione wokół Święta
Trzech Króli, jest z nami co roku
już od połowy grudnia.
Motywem przewodnim tegorocznej oferty słodyczy jest
wzruszająca historia ‘Dziadka do
orzechów’, w propozycjach znajduje się między innymi żołnierzyk
z piernika oraz kalendarz adwentowy z 24 mlecznymi czekoladkami przygotowywanymi w naszej
pracowni.
W tym roku nie brakuje również nowych form – na wzór
świątecznego wieńca, który od
progu wita wszystkich gości,
stworzyliśmy wielostrukturowe
ciasto. W okrągłej formie mieści
się mus karmelowy przełożony
konfiturą z suszonych moreli

i pomarańczy, chrupiąca wkładka
z giandują, feuilletine i ziarnem
kakaowca na kruchym cieście
migdałowym.
Co roku w świątecznej ofercie pojawiają się również wyjątkowe pomysły, które pozwalają wznieść na nowe,
kreatywne wyżyny zabawę rodziców z dziećmi. W tym roku
postawiliśmy na piernikowy las
w szkle – jest to zestaw DIY, za
pomocą którego można wspólnie z dzieckiem stworzyć piękną zimową scenę. W zestawie
poza eleganckim szklanym słojem jest mnóstwo elementów
z piernika i dodatków, które
złożone w całość stworzą leśną
krainę czarów.
Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z ofertą Batidy, jesteśmy przekonani że za sprawą
przygotowanych propozycji, godziny spędzone przy wspólnym
stole wydłużą się w nieskończoność.
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SMAK ZWYCIĘSTWA

Restauracja
Patio Rzeszów
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Lokal mieszczący się w Grand Hotel Boutique Rzeszów ma na
swoim koncie dwie wygrane z rzędu w ogólnopolskim festiwalu
Restaurant Week. Patio proponuje dania łączące tradycje
z nowoczesną sztuką kulinarną. Autorem potraw jest utalentowany
i wielokrotnie nagradzany szef kuchni Kamil Tłuczek, który
w rozmowie opowiada o kulisach sukcesu i planach na przyszłość.

E

Emocje po ogłoszeniu wyników już opadły. Jakie według Ciebie
są fundamenty drugiego z rzędu tak dużego sukcesu Restauracji
Patio?
Przede wszystkim, bardzo istotne jest zaangażowanie całego zespołu począwszy od kuchni, skończywszy na obsłudze. Najważniejszy ostatecznie jest jednak smak, aromat, jakość produktu
i estetyka podanych potraw. To z pewnością wyróżnia nas na tle
innych restauracji, a dokładając do tego profesjonalną, zaangażowaną i uśmiechniętą obsługę, uzyskujemy efekt w postaci tak
dużego zadowolenia naszych gości.

Ile osób odwiedziło Was łącznie podczas tej edycji Restaurant
Week?
Podczas ostatniej edycji odwiedziło nas około 2200 gości.
Z pewnością najwięcej w kraju, gdyż po raz kolejny zostaliśmy
najpopularniejszą restauracją w Rzeszowie oraz w Polsce. Każdego dnia odwiedzało nas kilkudziesięciu festiwalowych gości,
a w weekendy kilkuset. Dla naszych kucharzy to doskonały czas,
by spotkać się z gośćmi twarzą w twarz, porozmawiać, wymienić
opinie i podziękować za przybycie.

Dlaczego właśnie te propozycje zdobyły podniebienia tak dużej
liczby odwiedzających?
Tematem przewodnim Restaurant Week były bestsellery. Naszym gościom zaserwowaliśmy więc ich ulubione pozycje z naszego różnorodnego menu. Wśród propozycji znalazł się m.in.
tatar z polędwicy wołowej, filet z sandacza czy sernik. Z pewnością każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Jaki według Ciebie jest przepis na sukces?
Tak, jak wspomniałem wcześniej – przepisem jest doskonały
smak potraw połączony z estetyką ich podania, a wisienką na
torcie jest miła i profesjonalna obsługa. Dzięki temu, że mamy
młody, ale już doświadczony zespół, który jest pełen ambicji
i zaangażowania, możemy te kryteria spełnić, a to przekłada
się na satysfakcje naszych gości. Ostatecznie, najważniejsza dla
mnie jest zawsze opinia i ocena gości.

biodrówka jagnięcia z kaszanką czy sernik ze słonym karmelem
z serem pleśniowym i rokitnikiem, który został wybrany przez
gości festiwalowych najlepszym deserem w Polsce. Tego deseru
z pewnością nie mogę pominąć tworząc kolejne menu. Ponadto
sporą część nowej karty będą stanowiły dary lasu, czyli dziczyzna, grzyby i owoce leśne oraz… coś co myślę będzie ewenementem na skale krajową – dania stworzone w oparciu o naturalne produkty konopne. Jednym z takich dań będzie siekany
tatar z polędwicy wołowej podwędzany dymem konopnym
w momencie podania.

Co najbardziej inspiruje Cię w kuchni i skąd zamiłowanie do niej?
Najwięcej inspiracji czerpię z naszej rodzimej kuchni oraz kuchni
francuskiej. Uważam, że połączenie tradycji z nowoczesnością
przynosi wspaniały efekt końcowy, który zadowoli nawet najbardziej wysublimowane gusta. Jeśli chodzi o zamiłowanie do
kuchni, to na pewno wzięło się z tego, że lubię dobrze zjeść.
Moja mama była wspaniałą kucharką, tato także gotował wyśmienicie, widać i mi było to pisane.

Jaki kraj najbardziej inspiruje Cię kulinarnie?
Trudny wybór! Z pewnością jest to nasza rodzima kuchnia
polska, gdyż na przestrzeni dziejów ulegała licznym wpływom
i zmianom regionalnym, przez co jest bardzo bogata, urozmaicona, a przede wszystkim smaczna. Francuską cenię za wyrafinowane dania i wyśmienite sosy. Włoską natomiast za jej rozmaitość, lekkość, świeżość i doskonałej jakości produkty.

Czy posiadasz wzór szefa kuchni, którym się inspirujesz?
Jeśli chodzi o moich ulubionych szefów kuchni to z pewnością
są to: Gordon Ramsay i Paul Bocuse. Ikony światowej gastronomii – najlepsi z najlepszych.

Co poza gotowaniem sprawia Ci frajdę?

Jesień za pasem. Czym najlepsza restauracja w Polsce zaskoczy
tym razem?

Uwielbiam podróżować! Obecnie nie tak często jakbym chciał,
ale wszystko w swoim czasie. Przede mną i moim zespołem
kolejne plany i wyzwania kulinarne, więc nasi goście już teraz
mogą szykować się na coś wielkiego. Później będzie czas na odpoczynek i podróże.

Jak zwykle w naszym menu nie zabraknie kultowych pozycji jak
np. krem kurkowy z piersią z perliczki i chipsami grzybowymi,

Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy do restauracji Patio!
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JEDZENIE Z DOWOZEM
GLOBALNYM TRENDEM

Co czwarty Polak zamawia obecnie częściej jedzenie z dowozem niż
jeszcze dwa lata temu, jednak najwyższy wzrost korzystania z tej usługi
widoczny jest w Hiszpanii. Średni rachunek za jedzenie na wynos jest
w Polsce jednym z najniższych spośród 21 krajów z całego świata. Polacy
dziesięciokrotnie częściej odwiedzają restauracje typu fast food niż
Szwajcarzy, chociaż dwa razy rzadziej niż mieszkańcy USA – wynika
z międzynarodowego badania, które zrealizowały niezależne agencje
badawcze skupione w sieci IRIS. Polską część przeprowadziła agencja
badawcza ARC Rynek i Opinia.

Ś

rednio 25 proc. osób na
całym świecie zamawia
przynajmniej raz w tygodniu jedzenie na wynos. Spośród
badanych przez nas krajów, to
zachowanie konsumenckie jest
najpowszechniejsze w Indonezji
oraz Korei Południowej, w Europie zaś – w Grecji. Polska znalazła
się poniżej średniej, ale jednocześnie jest na trzecim miejscu
wśród krajów europejskich.
Rynek jedzenia na zamówienie
istotnie wzrósł w ciągu ostatnich

48

dwóch lat. Mieszkańcy 21 krajów,
reprezentanci wszystkich kontynentów przyznają, że częściej niż
przed pandemią zamawiają jedzenie z dostawą. Ten trend jest
widoczny w największym stopniu w Hiszpanii, Indonezji i Korei
Południowej, najmniej w Nigerii
i Grecji. W Polsce ten wzrost jest
nieco poniżej średniej światowej
(33 proc.) i wynosi 24 proc.
Rachunki za zamawiane jedzenie z dowozem istotnie się różnią
w zależności od kraju, Najwięcej
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płacą Szwajcarzy – równowartość
49 Euro, najmniej Nigeryjczycy –
równowartość 7 Euro. Polska
znalazła się na siódmym z badanych krajów europejskich. Ostatni
rachunek na jedzenie z dowozem
wyniósł u nas średnio równowartość 19 Euro.
Respondenci, oprócz zamawiania jedzenia, korzystają też
z restauracji stacjonarnych. Patrząc na rodzaj wybieranej restauracji – fast food cieszy się
największą popularnością wśród

mieszkańców USA i Australii.
Wśród badanych krajów europejskich Polska, zaraz po Włoszech
zajmuje drugie miejsce. Polacy
odwiedzają restauracje typu fast
food dwukrotnie częściej niż Austriacy czy Irlandczycy i 10-krotnie częściej niż Szwajcarzy.
Puby i bary gastronomiczne
są nieco mniej popularne niż restauracje fast food. Najwyższy
odsetek osób, które przynajmniej
raz w tygodniu chodzą do pubu
lub baru z gastronomią jest we
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Włoszech. W Polsce ten odsetek
jest o ponad połowę niższy. Najniższy zaś jest w Chile, Japonii
i Indonezji.
Najwyższy odsetek osób odwiedzających inne typy restauracji niż restauracje fast food i bary
gastronomiczne jest w Korei Południowej, Hiszpanii oraz USA.
Polska z 16 proc. odwiedzających
jest poniżej średniej, która wynosi
20 proc. i jest na szóstym miejscu
spośród dziewięciu badanych europejskich krajów. Najniższy odsetek osób odwiedzających inne
typy restauracji jest w Japonii
Chile i Irlandii.
Planując świętowanie ważnego wydarzenia, np. urodzin
czy innej rocznicy mieszkańcy
niektórych krajów są bardziej
skłonni wybrać się do restauracji,
innych zaś – pozostać w domu
i ugotować coś specjalnego.
Do tej pierwszej grupy należą

Szwajcarzy, Austriacy, Hiszpanie,
Włosi, mieszkańcy Korei Południowej, Australii i Irlandii. Do
drugiej zaś m.in. mieszkańcy Boliwii, Chile czy Peru. Polacy nie są
tutaj jednogłośni – połowa z nich
wybrałaby opcję pierwszą a połowa drugą.
– Wzrost korzystania z możliwości zamawiania posiłków z dowozem w oczywisty sposób jest
związany z wybuchem pandemii,
a co za tym idzie zamknięciem
barów, pubów oraz pracą zdalną.
Wraz z normowaniem sytuacji
pandemicznej w naturalny sposób można oczekiwać, że korzystanie z możliwości zamawiania
posiłków z dowozem się obniży,
ale wiele osób, z różnych względów, przekonało się jednak do tej
formy konsumpcji. Po pierwsze
liczą się koszty – jedzenie w restauracji jest droższe niż jedzenie
z dowozem, gdyż w restauracji
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trendem. – komentuje dr Adama
Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.
Raport „Global eating, drinking
and sustainability survey” powstał
na podstawie międzynarodowego
badania sieci IRiS, skupiającej niezależne agencje badawcze z całego

świata. Badanie zostało przeprowadzone w 21 krajach. Polską
część badania zrealizowała agencja badawcza ARC Rynek i Opinia.
Czas realizacji badania: 12 lipca-18
sierpnia 2021.

GRZEGORZ AKSAMIT, WICEPREZES STAVA

J

oprócz posiłku zamawiamy też
napoje, czasami deser, płacimy
napiwek. Po drugie praca zdalna
– ciągle wiele osób pracuje w ten
sposób i korzystanie z zamawianego jedzenia jest dla nich wygodne. Po trzecie – popularyzacja
korzystania z gotowych posiłków
przez catering dietetyczny. Coraz
więcej osób korzysta z takich opcji
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wyżywienia. Wydawanie posiłków na wynos jest też korzystne
dla restauracji, które dysponując
ograniczoną powierzchnią lokalu,
nie są w stanie przyjąć wszystkich klientów, a przez oferowanie
jedzenia na wynos mają większy
potencjał rozwoju. Można więc
przypuszczać, że korzystanie z jedzenia z dowozem będzie stałym
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edną z kluczowych danych,
na temat kondycji rynku
dowóz jedzenia jest średnia
wartość zamówienia z dostawą.
Jak wynika z naszych analiz, od
2019 roku wzrosła ona aż o ponad 10 zł, a w ujęciu relatywnym o 21,3 proc. W 2019 średnia
wartość zamawianych posiłków
wynosiła 52,47 zł, w 2020
wzrosła do 57,77 zł,
natomiast w tym
roku osiągnęła już wartość
63,66 zł (stan
na październik
2021,
wzrost
rok
do roku o 10,2
proc.). Z jednej
strony, te wzrosty
wynikają z trudnej sytuacji na rynku pracy, która wpływa
na kondycję restauratorów dodatkowo wcześniej dotkniętych
lockdownami. Z drugiej strony,
inflacja oraz wyższe koszty paliwa wpływają na wzrost cen,
a przez to rachunków za jedzenie
w dowozie.
W skali kraju obserwujemy
znaczące różnice w wysokości
cen za posiłki z dostawą. Najwyższą średnią wartość zamówienia
odnotowaliśmy w Gdyni (84,51
zł), Katowicach (76,90 zł) i Warszawie (74,33 zł). Najniższe wartości natomiast zaobserwowaliśmy w Chełmie (44,45 zł), Białej
Podlaskiej (44,91 zł) i Świdniku
(45,16 zł). We wszystkich analizowanych miastach, w których mieliśmy dane porównawcze z 2020
roku, odnotowaliśmy wzrost
średniej wartości zamówienia
rok do roku. Przeanalizowaliśmy

dane ze wszystkich 49 oddziałów
Stava (stan na koniec października 2021 roku).
Obserwujemy również istotne
zmiany, jeżeli chodzi o sposoby
płacenia za zamówienie. W tym
roku po raz pierwszy w historii
pomiarów Stava, zamówienia
przedpłacone online stanowią
większy odsetek niż zamówienia opłacone
kartą czy gotówką
przy odbiorze –
52 proc. vs. 48
proc. Płatności
bezgotówkowe stanowią
w tej chwili 73
proc. wszystkich
transakcji na rynku dostaw jedzenia.
Od lat utrzymują się
natomiast na podobnym poziomie, z lekkimi odchyleniami,
szczyty zamówień w ciągu dnia
i tygodnia. Najchętniej zamawiamy posiłki między 12:00 a 20:00
oraz w weekendy (od piątku do
niedzieli).
W raporcie o rynku dowozów
jedzenia, który opublikowaliśmy
w kwietniu tego roku przewidywaliśmy, że po wzroście wartości
rynku do 9,5 mld zł (wzrost rok do
roku aż o 42 proc. ) w 2020 roku
ten rok przyniesie korektę. Nie
mamy jeszcze oczywiście danych
za cały rok, ale już teraz widzimy,
że będziemy musieli zweryfikować w górę naszą prognozę na rok
2021. Po miesiącach lockdownów
i obsługi gości restauracji wyłącznie w dowozach, konsumenci
przyzwyczaili się już do wygody,
jaką daje ta forma konsumpcji
posiłków z restauracji.

SWEETS&COFFEE

MENU

NA CHŁODNIEJSZE DNI

Zima zbliża się wielkimi krokami, dlatego oferta
musi być dopasowana do pory roku. Jakie nowości
dla swoich gości przygotowały znane marki:
Green Caffe Nero, Sweet Gallery i So! Coffee?
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Green Caffè Nero
IZABELA SAKOWSKA, HEAD OF COFFEE QUALITY & BEVERAGES DEPARTMENT
MARTA KULIKOWSKA, HEAD OF FOOD DEPARTMENT

W

Green Caffè Nero od
zawsze stawiamy na
lokalność,
sezonowość, oryginalność i tradycję. Nie
inaczej jest w trwającym właśnie okresie jesienno-zimowym.
Do oferty trafiło wiele nowości,
którymi będziemy mogli cieszyć
się w najbliższych miesiącach.
Wśród nich pojawi się bagietka
z gęsiną, tradycyjne rogale z białym makiem oraz wybór rozgrzewających napojów z sezonowymi składnikami.
Oferta Green Caffè Nero
zmienia się w rytm pór roku.
Sięgnęliśmy po klasyczny listopadowy przysmak – rogal
z białym makiem, który swoją
recepturą nawiązuje do rogali

świętomarcińskich, tradycyjnie spożywanych w Poznaniu z okazji dnia Świętego
Marcina, przypadającego 11.
listopada.
Poznański zwyczaj jedzenia rogali ma już ponad
130 lat, a w ostatnich latach
zyskał na popularności również w pozostałych regionach Polski. Dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić
rogale do oferty we wszystkich naszych kawiarniach.
Nasza manufaktura przygotowała autorską wersję rogala z białym makiem. Jego
wnętrze jest wypełnione
wysokiej jakości składnikami, wśród których króluje biały
mak w towarzystwie rodzynek
oraz miodu. Ciasto zostało przygotowane na bazie prawdziwego
masła, a rogal oprószony orzechami arachidowymi – mówi
Marta Kulikowska, odpowiedzialna w Green Caffè Nero za
ofertę jedzenia.
W listopadzie do oferty trafi
także gęsina, która ma najbogatszy smak właśnie o tej porze
roku. To mało popularne w Polsce
mięso drobiowe – bardzo zdrowe,
dzięki zawartości nienasyconych
kwasów tłuszczowych omega
3 i 6. W najnowszej propozycji
Green Caffè Nero, gęsina marynowana jest w czerwonym winie,
konfiturze malinowej, czosnku

i majeranku. Podawana w bagietce, w której połączono ją ze
świeżym szpinakiem, sosem żurawinowym z chrzanem i gruszką
marynowaną w occie.
Koniec roku nie mógłby się
obejść bez nowości w menu kawowym. Tym razem obok klasycznych włoskich kaw możemy
spróbować nietypowych połączeń – czekolady i czereśni czy
jeżyny z ciasteczkiem.
– W tym roku inspiracji dla
naszych kaw szukaliśmy w… jedzeniu. Jesienią zaproponowaliśmy naszym gościom połączenie
czekolady z gruszką, która w tym

momencie owocuje i smakuje
obłędnie. Na zimę przygotowaliśmy latte z czereśnią i czekoladą,
co przywodzi na myśl świąteczne
pierniki z powidłami. Czereśnia
ma bardziej słodki smak niż wiśnie, dlatego zestawiliśmy ją z sosem z deserowej czekolady – tak
o kawach mówi Izabela Sakowska,
twórca i pomysłodawca receptur
kawowych marki:
Bagietka z gęsiną i rogale dostępne są w sprzedaży już od 4 listopada, nowości kawowe wejdą
do oferty 22 listopada i zagoszczą
w niej przez cały sezon jesienno-zimowy.

Sweet Gallery
KATARZYNA KRZEMIŃSKA-MALON , MENEDŻER DS. MARKETINGU I PR

W

ofercie sieci Lodolandia
czołowym
przysmakiem są lody
świderki o zastrzeżonym smaku śmietanki, opracowanym
specjalnie dla sieci. Dzięki temu
lody świderki Lodolandii mają

niepowtarzalny smak, wyłącznie
dla niej charakterystyczny.
Lodolandia, oprócz lodów, serwuje gofry oraz desery, czyli lody
z bitą śmietaną i dodatkami w postaci orzechów, posypek, owoców,
łakoci dla najmłodszych. W ofercie

jest sześć deserów – trzy są w karcie na stałe i trzy rotujące. Spośród
nowości na przyszły rok zaplanowany jest m.in. deser mango oraz
deser orzechowy z karmelem i kawałkami czekolady.
Sweet Gallery współpracuje

również z firmą Nestle, wraz
z którą oferuje desery o smaku
batonów Lion i KitKat. W punktach Lodolandii można również
kupić napoje chłodzące typu lemoniada, buble tea oraz granitę
jak również kawy.
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W okresie jesienno-zimowym
sieć Lodolandia przechodzi rebranding i funkcjonuje pod szyldem Kołacz na Okrągło. Kołacz
na Okrągło oferuje ciepłe, chrupiące kołacze. W punktach można kupić klasyczne kołacze bez
dodatków oraz kołacze z Nutellą,
konfiturami i z crunchy. Nowością

są hiszpańskie churrosy i pączki.
Churrosy podawane są w wersji
klasycznej z cukrem i cynamonem, natomiast w wersji rozszerzonej z gorącą czekoladą w postaci polewy.
SiGelato to sieć z lodami rzemieślniczymi, stworzonymi według tradycyjnej sycylijskiej re-

ceptury. Lody oparte są o składniki sprowadzane z Sycylii bezpośrednio od tamtejszych rolników.
Przykładem są lody pomarańczowe, czy lody cytrynowe produkowane z owoców dojrzewających
na Sycylii. Podobnie jest z lodami
pistacjowymi, stworzonymi z pistacji pochodzących z miejscowości Bronte, która słynie z danego produktu.

So! Coffee
ANNA SZCZEŚNIAK, KIEROWNIK MARKI SO! COFFEE I FURORE!

S

próbuj jesiennych propozycji od So!
Coffee. Za oknem coraz gorsza pogoda także popraw sobie nastrój naszymi
produktami, które zaskoczą Cię doskonałym
smakiem i prozdrowotnymi właściwościami.
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Orzesz Latte z puszystą bitą śmietaną i polewą czekoladową sprawi, że każda wizyta
w So! Coffee będzie niepowtarzalna i przepyszna. Zaś wegańskie cappuccino karmelowe z kardamonem to idealnie wyważone
połączenie napoju roślinnego z kawą, karmelem i szczyptą kardamonu. W ofercie mamy
również dostępną kawę zbożową INKA, która
jest w 100 proc. naturalnym napojem niskokalorycznym, a także źródłem błonnika pokarmowego. Jako kawa bezkofeinowa idealnie
nadaje się dla dzieci i kobiet w ciąży.
Jesień to czas, w którym z chęcią sięgamy
po rozgrzewające napoje dlatego naszymi kolejnymi propozycjami są bestsellery – aromatyczny, pomarańczowo-tymiankowy napar
i herbata miodowy cytrus, które przygotowujemy wyłącznie z naturalnych składników.
Dla fanów słodkości mamy gorącą, belgijską
czekoladę Cynamonka ze skórką pomarańczy,
która pobudza i energetyzuje. Zaś Siłę Spokoju i Radość Życia tej jesieni dadzą Ci nasze
świeżo wyciskane soki. Oferta jest dostępna
od 29 września we wszystkich kawiarniach
So! Coffee.

W każdym punkcie SiGelato
jest zawsze 10 smaków lodów,
z czego cztery należą do podstawowej oferty. Wśród nich jest
kremowa śmietanka, belgijska
czekolada, sycylijska pomarańcza i pistacja z Bronte. Pozostałe smaki rotują. Oprócz lodów,
w punktach SiGelato serwowane
są gofry bąbelkowe z gałką lodów
oraz aromatyczne kawy.

BARMAN

Wermuty
To wzmacniane wina aromatyzowane, o ziołowym, korzennym
charakterze. Odegrały znaczącą rolę w historii miksologii i trudno
by było zliczyć klasyczne pozycje koktajlowe z ich udziałem.

ŁUKASZ ZARZECKI
GŁÓWNY TRENER
OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA BARMANÓW

T

radycja dodawania ziół do
wina sięga czasów starożytnych i związana była
z ich medyczny zastosowaniem.
Słowo wermut jest pochodzenia
niemieckiego i oznacza „piołun”
(jeden z głównych składników
aromatyzujących). W XVI wieku takie trunki były popularne
w Niemczech i Włoszech. Później
nazwa vermouth upowszechniła
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się w Anglii. Produkcja wermutów w formie zbliżonej do dzisiejszej rozpoczęła się pod
koniec XVIII wieku w Turynie,
gdzie w 1786 roku kupiec winny, Antonio Benedetta Carpano,
stworzył pierwszy słodki wermut. Do dzisiaj wermut Carpano Antica Formula jest jednym
z najbardziej cenionych przedstawicieli gatunku. Początkowo
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Włosi produkowali tylko wermuty słodkie. W XIX w. Joseph
Noilly we Francji dał początek
wermutom białym wytrawnym.
Dawniej w książkach miksologicznych często występowały
terminy „wermuty włoskie” (czyli
czerwone słodkie) i „francuskie”
(białe wytrawne). Dzisiaj ten podział się już zatarł i praktycznie
nie występuje.

część
dwunasta

Cykl
Alkohole w Polsce
i na świecie

BARMAN

PARTNEREM CYKLU JEST

Wbrew powszechnemu przekonaniu, wermuty czerwone powstają także z białych gron, a ich
kolor jest pochodną barwnika.
Najczęściej używane odmiany
winorośli we Włoszech to trebbiano i catarratto, a we Francji piquepoul i clairette. Gotowe wino
wzmacnia się destylatami, a na-

Wbrew
powszechnemu
przekonaniu,
wermuty czerwone
powstają także
z białych gron,
a ich kolor jest
pochodną
barwnika.

stępnie łączy z tzw. ekstraktami
wermutowymi. Warto podkreślić, że mowa tutaj o tradycyjnym
procesie produkcji – na rynku
znajdziemy bardzo wiele win aromatyzowanych, które powstają
w mniej tradycyjny sposób. Tak
jak w przypadku licznych likierów
ziołowych czy bitterów, producenci kultowych wermutów nie
podają z reguły do wiadomości
publicznej pełnej receptury i składu, są to strzeżone tajemnice
handlowe. Współcześnie marki
wermutów oferują wersje: extra-dry (białe wytrawne), bianco
(białe słodkie), rosso (czerwone
słodkie), rosato (różowe półsłodkie), a także najróżniejsze wersje
dodatkowe.
Najsilniejszą marką produkującą wermuty jest niewątpliwie Martini. Jeżeli nie bierzemy
pod uwagę wyspecjalizowanych
koktajl-barów z szeroką półką
alkoholową, to na polskim rynku gastronomicznym Martini

statystycznie zupełnie dominuje.
Marka została założona w 1863
r. przez Alessandra Martiniego,
Luigiego Rossiego i Teofilę Solę.
Szybko odniosła sukces i zdobyła rozpoznawalność. Dzisiaj ich
wermuty powstają w kilkunastu
miejscach na świecie, ale ziołowe
ekstrakty tylko w Turynie. Martini to oczywiście nazwa także jednego z najsłynniejszych na świecie koktajli, o kultowym, wręcz
ikonicznym statusie. Każdy kojarzy trójkątny kieliszek z oliwką
na wykałaczce, symbol barowej
kultury, a także klasy i elegancji.
Do tak dużej rozpoznawalności
przyczyniły się oczywiście historyczne i fikcyjne postacie, z najsłynniejszym agentem na czele.
Geneza nazwy koktajlu nie jest
jasna i jednoznaczna. Wywodzi
się według najbardziej rozpowszechnionej teorii od innego
napoju mieszanego – Martineza,
który stworzył prawdopodobnie
około 1860 roku jeden z praojców
sztuki miksologii, Jerry Thomas.
Receptura zawierała gin, słodki
włoski wermut, niewielką ilość likieru maraschino i bittersa. Później to połączenie zaczęło zmierzać w stronę bardziej wytrawną.
W 1911 barman Martini di Arma
di Taggia w hotelu Knickerbocker

w Nowym Jorku stworzył Martini na bazie wytrawnego angielskiego ginu i wytrawnego francuskiego wermutu. Zaczęły się
też zmieniać proporcje, wermut
coraz bardziej ustępował miejsca
mocnemu alkoholowi. Chociaż
praktycznie każdy o nich słyszał,
koktajle z rodziny klasycznych
Martini nie są w naszym kraju
popoularne, z racji na wytrawność i silne nuty alkoholowe.
Dużo osób jest więc zdziwionych, że koktajl Martini nie musi
mieć nic wspólnego… z marką
alkoholu Martini. Może zawierać
inny wytrawny wermut, a tych
jest bardzo dużo. Dodatkową
przyczyną zamieszania z Martini

Wermuty są
istotną częścią
włoskiego stylu
koktajlowego
i tamtejszej
kultury aperitifu.

Do tak dużej
rozpoznawalności
przyczyniły
się oczywiście
historyczne
i fikcyjne postacie,
z najsłynniejszy
agentem na czele.

jest fakt, że stała się to z czasem
nazwa zwyczajowa, używana
powszechnie w nazwach koktajli
(np. Porn Star Martini, Espresso
Martini, Apple Martini), których
z klasycznym Martini nie łączy
nic, poza rodzajem szkła, w którym są serwowane.
Wermuty są istotną częścią
włoskiego stylu koktajlowego
i tamtejszej kultury aperitifu.
W Polsce sprzedażowo największą popularnością cieszą się wersje Bianco, chętnie pijane przede
wszystkim przez panie, w towarzystwie toniku czy lemoniady.

O AUTORZE
Główny trener w Ogólnopolskiej Szkole Barmanów, współautor książki „Alkohole w Polsce i na
świecie – przewodnik barmana”.
Ogólnopolska Szkoła Barmanów to obecnie największa szkoła barmańska w Polsce. W tym roku
obchodzi 10-lecie swojego istnienia. Zasięgiem obejmuje cały kraj – szkolenia barmańskie I stopnia
odbywają się regularnie w 14 miastach. Głównym założeniem, które od początku konsekwentnie
wdrażano i które pozwoliło osiągnąć sukces na rynku jest nacisk na kształcenie praktycznych
umiejętności. Dlatego zajęcia prowadzą praktycy – doświadczeni barmani na co dzień pracujący
w prestiżowych lokalach. W 2016 roku napisaliśmy i wydaliśmy książkę „Alkohole w Polsce i na
świecie – przewodnik barmana”. Ta 360-stronicowa, ekskluzywnie wydana i bogato ilustrowana
publikacja – poza dystrybucją w księgarniach – wręczana jest także uczestnikom naszych kursów w cenie szkolenia. www.szkolabarmanow.pl
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PRODUKTY I INNOWACJE

MIX KASZ Z WARZYWAMI,
NASIONAMI I OLIWĄ
Z OLIWEK

DLA TYCH, KTÓRZY
CENIĄ SMAK
I EFEKTYWNOŚĆ
KRUSZWICA Olej z Esencją Masła to innowacyjna
kompozycja najwyższej jakości oleju rzepakowego i oleju maślanego opracowana w odpowiedzi
na potrzeby współczesnej gastronomii. Produkt
łączy w sobie zalety użytkowe oleju rzepakowego
– funkcjonalność, wytrzymałość w szerokim zakresie temperatur, wydajność oraz walory masła klarowanego, które nadaje potrawom maślany smak
i złocistą barwę. Uniwersalna formuła produktu
sprawia, że Olej z Esencją Masła doskonale sprawdza się do tworzenia dań z mięs, ryb, owoców
morza i warzyw oraz wszędzie tam gdzie liczy się
smak, precyzja i czas.

Roślinne produkty od Bonduelle Food Service są gotowe do spożycia tuż po rozmrożeniu! Nie wymagają obróbki termicznej. Mają niezwykle bogaty skład m.in.
quinoa, pestki dyni, jarmuż, edamame i co najważniejsze, nie wymagają przyprawiania – doskonale dobrane aromatyczne przyprawy i oliwa z oliwek z pierwszego
tłoczenia sprawiają, że produkty są naprawdę smaczne i świetnie prezentują się
na talerzu. Mix kasz z cieciorką, jarmużem i oliwą z oliwek oraz Mix kasz z cukinią
grillowaną i oliwą z oliwek idealnie sprawdzą się jako samodzielne danie wegetariańskie lub jako dodatek do mięs i ryb.

NOWOŚCI
OD DEF-POL
Serwetki Cotton LL wykonane są z włókniny bawełnianej. Rozmiar rolek: 20 cm,
biga co 25 cm, 100 szt. serwetek na rolce.
Zalety: wysoka chłonność, spójna struktura włókniny, gramatura 80 gsm, 100 proc.
biodegradowalne. Zastosowanie: do mycia wszystkich powierzchni, wysoka przydatność do polerowania szkła. Wyniki
badań określających stopień i czas biodegradowalności dostępne na stronie:
www.def-pol.pl

STAVA – FRANCZYZA
W BRANŻY DOWOZÓW

PUREE SEA
BUCKTHORN
– PUREE
Z ROKITNIKA
Usługi kurierskie pomagają restauracjom rozwijać biznes w oparciu o dowozy,
sprowadzając kwestię dostawy posiłku do kilku kliknięć na tablecie. Stava jest
jednym z pionierów profesjonalnych usług kurierskich dla gastronomii w Polsce. Dysponuje pierwszym na rynku oprogramowaniem, które w 100 proc.
automatycznie rozdziela zlecenia kurierom, uwalniając od konieczności zaangażowania kosztownych dyspozytorów, a jednocześnie redukując liczbę
potrzebnych na mieście kurierów o 30 do 50proc. dzięki zaawansowanym
algorytmom logistycznym. Zautomatyzowano również administracyjną stronę przedsięwzięcia w stopniu ograniczającym pracochłonność do mniej niż
10 godzin tygodniowo.
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Jagody Rokitnika, z których powstaje Puree
Monin Sea Buckthorn pochodzą z górzystych
regionów Europy Wschodniej i Azji. Ich bogate
właściwości odżywcze i lecznicze przyczyniają
się do ich rosnącej popularności. Puree Monin
posiada charakterystyczną cierpkość tych złocisto-pomarańczowych jagód oraz zapach przypominający suszone morele. Ten lekko słodkawo-kwaśny nektar wspaniale orzeźwia smak
koktajli oraz napojów bezalkoholowych.

WIZYTÓWKI

Bonduelle Polska
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa
tel. (22) 549-41-00
601-595-516
fax (22) 549-41-02
recepcja@bonduelle.com

Bonduelle Food Service to filozofia spożycia warzyw. Aby zapewnić ich doskonałą jakość,
kontrolujemy uprawy na każdym etapie: od zasiewu, aż do zbioru. Jako specjalista w tej
domenie, jesteśmy w stanie zorganizować i pomóc w zarządzaniu całą kategorią warzyw
oraz zaoferować szereg usług takich jak: szkolenia kulinarne, przepisy oraz nowe produkty. Naszą misją jest „Sprawić, aby produkty roślinne były łatwe do przygotowania dla
szefów kuchni i smaczne dla gości w każdym kanale food service”.

PPH Def-Pol Sp. z o.o.
ul. Tatrzańska 107
42-280 Częstochowa
tel. (34) 362 00 18
606-904-698
kontakt@def-pol.pl
www.def-pol.pl

Nasza Firma istnieje od 1991r. Zajmujemy się produkcją bielizny i artykułów jednorazowego użytku dla: salonów kosmetycznych, gabinetów lekarskich, gabinetów medycyny
estetycznej, ośrodków SPA, placówek medyczno-diagnostycznych i rehabilitacyjnych.

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica
ul. Niepodległości 42
88-150 Kruszwica
tel. (22) 463-96-44
smazymy.com
najlepszefrytury.pl

ZT Kruszwica, to największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowej przetwórca nasion oleistych i producent tłuszczów roślinnych. W sektorze spożywczym, specjalizuje się w produkcji i sprzedaży olejów, margaryn i shortheningów. Współpracując
z firmami z grupy Bunge Loders Croklaan tworzy innowacyjne rozwiązania na potrzeby
rynku B2B. Dzięki produktom wysokiej jakości oraz doradztwu w zakresie prowadzenia
działalności gastronomicznej, Kruszwica to pewny partner w codziennej pracy.

RATIONAL
ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa
tel. (22) 864-93-26
fax (22) 864-93-28
info@rational-online.pl
www.rational-online.com/pl_pl/home/

RATIONAL jest globalnym liderem rynkowym i technologicznym w zakresie termicznego
przyrządzania potraw w kuchniach profesjonalnych. Lider innowacji od momentu stworzenia technologii konwekcyjno-parowej regularnie proponuje udoskonalenia swoich
urządzeń dostosowując je do wymagań rynku. Obecnie w urządzeniach RATIONAL na
całym świecie produkuje się dziennie ponad 130 milionów potraw. Głównym celem
przedsiębiorstwa jest oferowanie jak największych korzyści szefom kuchni przyrządzającym potrawy w kuchniach całego świata. RATIONAL oferuje najlepsze w swojej
klasie piece konwekcyjno-parowe iCombi oraz urządzenie multifunkcyjne iVario, które
odpowiadają za 100% wszystkich procesów gotowania w profesjonalnych kuchniach.
O wysokiej klasie urządzeń i uznaniu na rynku świadczy fakt, że w 2019 roku został
wyprodukowany milionowy piec konwekcyjno-parowy. RATIONAL jest przedsiębiorstwem dla szefów kuchni – zatrudniając ponad 250 szefów kuchni na całym świecie, a ta
zorientowana na klienta struktura tworzy podstawę dla wyjątkowego potencjału firmy.

SCM
ul.al. Jana Pawła II 11
00-828 Warszawa
tel. (22) 586-54-00
fax (22) 586-54-01
biuro@scmpoland.pl
www.scmpoland.pl

Firma SCM działa od września 2005 roku, a od lipca 2012 jest Wyłącznym Dystrybutorem
Produktów Monin na Polskę. Główne obszary działalności firmy to: Rozwój i kreowanie
nowych rozwiązań w kategorii produktów i napojów dla kanału HoReCa oraz doradztwo
w zakresie ich przetwarzania; Zakupy i sprzedaż surowców rolnych oraz produktów
gastronomicznych; Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw obejmującego produkty, opakowania i dystrybucję. Marka Monin jest obecnie uznawana za numer jeden na
świecie na rynku syropów klasy Premium, puree owocowych oraz sosów deserowych.
To zasługa ponad 105-letniego doświadczenia oraz bogatej oferty – ponad 250 smaków
sprzedawanych w 150 krajach na świecie. Do produkcji wyrobów Monin wybierane są
wyłącznie wyselekcjonowane i najlepsze owoce, kwiaty, przyprawy oraz orzechy. To
sprawia, że powstają zawsze produkty wyjątkowej jakości o niepowtarzalnym smaku,
kolorze i zapachu. Monin – naturally inspiring. Rozwój Marki Monin w Polsce oraz szko
lenia w zakresie kreacji i nowych rozwiązań w kategorii napojów, deserów oraz potraw
blendowanych to obszar działania naszych Brand Ambasadorów. Jesteśmy obecni
w ciągu roku na 60 targach, eventach, konkursach i indywidulanych warsztatach.
Kreujemy rozwiązania i sprzedajemy koncepty. Jesteśmy ekspertami w kategorii „beverage & food solution”. Od kwietnia 2016 r. SCM jest także wyłącznym importerem i dystrybutorem profesjonalnych urządzeń do miksowania i mieszania napojów oraz potraw
– marki Vitamix.

Stava S.A.
ul. Kowalska 1
45-558 Opole
tel. (71) 707-02-74
kontakt@stava.pl
franczyza.stava.pl

Jesteśmy pierwszą w Europie franczyzą w branży dowozów posiłków. Pomagamy restauracjom i sklepom rozwijać biznes na dowozach, sprowadzając kwestię dostawy do kilku
kliknięć na tablecie. Jesteśmy pionierami profesjonalnych usług kurierskich dla gastronomii w Polsce. Dynamicznie rozwijamy ofertę dla e-commerce i e-grocery. Nasze oprogramowanie w 100% automatycznie rozdziela zlecenia kurierom. Zautomatyzowaliśmy
administracyjną stronę dowozów ograniczając pracochłonność do mniej niż 10h tygodniowo.

Winterhalter Gastronom
Polska Sp. z o.o.
ul. Krajobrazowa 2
05-074 Wielgolas Duchnowski
tel. (22) 773-25-52
biuro@winterhalter.com.pl
www.winterhalter.pl

Winterhalter jest ekspertem w dziedzinie przemysłowych systemów zmywania. Już od
ponad 20 lat działalności na polskim rynku firma buduje pozycję lidera, oferując najwyższej jakości zmywarki przemysłowe, chemię oraz systemy uzdatniania wody dla każdego
rodzaju biznesu gastronomicznego. Produkty firmy Winterhalter wyróżniają się innowacyjnością, wydajnością, łatwością użycia i perfekcyjnymi efektami zmywania zapewnianymi od dziesiątków lat w profesjonalnych kuchniach na całym świecie.
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