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PARTNERZY

Rzeczywistość w zmienionym składzie

Niestety, podczas każdej zaciętej walki, istnieje grupa tych, którzy 
odczuwają jej skutki najbardziej. W tym przypadku – był to wyjątkowo 

nierówny pojedynek i czy chcieliśmy czy nie – musieliśmy do niego 
stanąć. Mimo że powoli wszystko wraca do normalności, nie da się 
przejść do niej na porządku dziennym, szczególnie, gdy na mapie 
gastronomicznej zaszły znaczące roszady. Nie wszystkim udało 

się powrócić i mimo że się z tym liczyłam, to trudno pogodzić 
się z kolejnymi pożegnaniami i wpisami, które zawierają zdanie: 

Dziękujemy, że byliście z nami. W tym numerze staramy się wnieść 
nieco optymizmu, promować podejście, że jeszcze będzie dobrze, jeszcze 

będzie pięknie. Restauratorzy podzielili się swoimi przemyśleniami 
związanymi z czasem, gdy lokale musiały zostać zamknięte, ale również 
i odczuciami, które towarzyszyły im przed wielkimi powrotami. Droga 
branżo, pamiętajcie, że nasze łamy są do Waszej dyspozycji i możecie 

na nas liczyć! Nie zdziwi Was też pewnie fakt, że w tym numerze nie ma 
wywiadu okładkowego i postawiliśmy na inne działy, odzwierciedlające 

panującą sytuację. Mam nadzieję, że to zobaczenia  
podczas XVIII Food Business Forum 2020  

i VI Sweets & Coffee Forum 2020, które zaplanowaliśmy  
na 7 i 8 września w Sheraton Grand Warsaw. 

Z pozdrowieniami
Milena Kaszuba-Janus

redaktor naczelna
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Grupa Warszawa  
wspiera seniorów
Ponad 22 proc. ludności stolicy to osoby wieku 60+. To nasi rodzice, 
dziadkowie, sąsiedzi i  wszyscy Ci, których widujemy codziennie 
w tramwajach, warzywniakach i piekarniach. To właśnie oni są najbardziej 
zagrożeni – wirus zabija najczęściej seniorów. Żeby chronić swoje 
życie i  zdrowie większość osób starszych musiała pozostać w domach. 
Część z  nich straciła możliwość pomocy z  zewnątrz. Nie mieli czasu 
ani pieniędzy żeby zrobić zapasy i  spokojnie czekać, aż wirus zniknie – 
wyjaśniają twórcy inicjatywy. 

Stworzony program #Posiłekdla-
Seniora jest szansą na pomoc nie 

tylko potrze-

bującym 60+, ale także pracowni-
kom gastronomii, którzy w obec-
nej sytuacji zostali bez szansy na 
pracę. Biorąc w nim udział‚ poma-
gamy podwójnie.

Nasza ukochana Warszawa 
się zmienia i każdy z nas razem 
z nią. W obliczu takiego wyzwa-
nia jak epidemia wirusa SARS 
CoV-2 czujemy, że nie można być 
biernym. Trzeba działać! Wpłać, 

szeruj na wszystkich swoich ka-
nałach i opowiedz znajomym 
jak mogą pomóc najbardziej po-
trzebującym! Każdy z nas będzie 
kiedyś seniorem! – zachęca Grupa 
Warszawa, do której należy m.in. 
Syreni Śpiew.

Do akcji dołączyła także marka 
Pasibus. Sieć zaczęła dostarczać 
posiłki od 24 kwietnia we Wro-
cławiu. 

Akcję #PosiłekDlaSeniora 
wsparły także znane osoby, m.in. 
Maja Bohosiewicz, Anna Lewan-
dowska, Krzysztof Jankowski 
Jankes, Anna Skura (What Anna 
Wears), Kasia Dziurska i Olivier 
Janiak.

Każde wpłacone 25 zł zapew-
nia jeden czterodaniowy zestaw 
dla starszej osoby. Organizatorzy 
razem z partnerami za zebrane 
pieniądze przygotowali i dostar-
czyli posiłki potrzebującym, wska-
zanym przez miejskie instytucje, 
na co dzień zajmujące się pomocą 
seniorom. Dodatkowo, wpłacają-
cy mogą również sami wskazać 
konkretne osoby, które chcieliby 
wspomóc w ramach akcji.

PANORAMA

Restauracja Ratuszova 
z akcją „Posiłek dla medyka”
Lokal zapoczątkował inicjatywę, w której – dzięki wsparciu lokalnych firm 
oraz wpłatom od indywidualnych darczyńców – codziennie przygotowywał 
około 180 posiłków dla personelu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego 
im. Józefa Strusia, Laboratorium UCA Uniwersytetu Medycznego oraz 
Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.

Pomysł powstał chwilę po za-
mknięciu lokali gastronomicz-
nych. Wtedy zdecydowano, 

że w tym trudnym czasie dla 
wszystkich, trzeba działać i zor-
ganizować akcję, która pomoże 

Meet & Fit i 7 Street 
z burgerami dla służby 
zdrowia
W związku z COVID-19 zalecane jest ograniczenie kontaktów osobistych 
oraz pozostanie w domach. Niektórzy mają możliwość pracy zdalnej, inni 
musieli z  niej zrezygnować na jakiś czas, 
a  wiele osób musi dalej pracować, 
abyśmy mogli zostać w  domu. 
Właśnie tę grupę pragniemy 
wspomóc i  stąd wzięła 
się akcja Burger dla 
potrzebujących – mówi 
Agnieszka Niewczas, 
koordynator sieci 
franczyzowej 7 Street 
– Bar & Grill oraz Meet 
& Fit – Slow Food.
Inicjatywa polega na 
wsparciu posiłkiem 
medyków pracujących 
w szpitalach oraz ośrod-
kach zdrowia. Każdy przy 

funkcjonować zarówno restaura-
cji, jak i wesprzeć tych, którzy po-
trzebują tego najbardziej. 

Z własnej inicjatywy skontak-
towaliśmy się z urzędem miasta. 
Dzięki współpracy z Wydziałem 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
Miasta Poznania, dowiedzie-
liśmy się, jakie są potrzeby 
i gdzie możemy dostar-
czać posiłki. Największe 
zapotrzebowanie było 
oczywiście na pierwszej 
linii frontu walki z CO-
VID-19, czyli w Szpitalu 
Jednoimiennym przy ul. 
Szwajcarskiej. Począt-
kowo dowoziliśmy tam 
posiłki w dwóch turach: 50 
na godzinę 13:00 i 50 na go-
dzinę 17:00. W tej chwili dzięki 
naszym sponsorom (m in. firma 
Amica S.A) oraz wpłatom indywi-
dualnych darczyńców, zwiększyli-
śmy te tury do 75 posiłków w obu 
godzinach – wyjaśnia Bartosz Mi-
kołajczak, kierownik Restauracji 
Ratuszova z Poznania. 

Do Laboratorium UCA Covid-19 
przy Uniwersytecie Medycznym 

(tam laboranci badają próbki 
pobrane od pacjentów z podej-
rzeniem zakażenia covid-19) od 
początku trwania akcji dostar-
c z a n y c h 

jest 27 po-
siłków dziennie, również dzięki 
informacjom z urzędu miasta. 
Z kolei Odział Zakaźny Szpitala 
Klinicznego samodzielnie zgłosił 
się bezpośrednio do restauracji 
z prośbą o posiłki. 
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KFC pomaga mundurowym  
i służbom medycznym
Marka, dziękując pracownikom tych dwóch sektorów za ich wielki wysiłek 
i  poświęcenie w  walce z  panującą w  kraju pandemią, od 30 kwietnia 
oferowała im bezpłatną kawę albo herbatę we wszystkich restauracjach 
sieci w Polsce, a także 10 proc. zniżki na każde złożone zamówienie.

KFC wprowadziło dedykowaną 
ofertę, dzięki której marka chcia-
ła wyrazić swoje wsparcie dla 
osób bezpośrednio zaangażowa-
nych w walkę z wirusem, a więc 
wszystkich pracowników służb 
mundurowych i służby zdrowia. 

Objęci nią zostali pracownicy 
Służb Medycznych, Policji, Stra-
ży Pożarnej, Wojska, Straży Gra-
nicznej i Straży Miejskiej. W ra-
mach kampanii, marka przyznała 
uprawnionym osobom darmową 
kawę albo herbatę we wszystkich 
restauracjach KFC w Polsce oraz 
oferuje 10 proc. upustu na każde 
zamówienie złożone przez Drive 
Thru lub z opcją odbioru na wy-
nos. Aby skorzystać z promocji, 
wystarczy przyjechać po odbiór 

zamówienia w swoim służbo-
wym stroju lub oznakowanym 
pojeździe. W innym przypadku 
trzeba będzie okazać legitymację 
służbową, kartę lub przepustkę. 
Promocja obowiązuje do odwo-
łania.

Od momentu pojawienia się 
w Polsce COVID-19, KFC czyn-

nie angażuje się w liczne 
akcje wspierające ludzi 

walczących z wiru-
sem na pierwszej 
linii frontu i jesz-
cze bardziej dba 
o bezpieczeń-
stwo swoich 
klientów oraz 
p r a c o w n i k ó w . 
Już od dłuższego 

czasu KFC oferuje 
opcję dostawy je-

dzenia bez kontaktu 
z dostawcą, a teraz szcze-

gólnie zachęca do korzystania 
z niej swoich miłośników. Dodat-
kowo, pragnąc przyczynić się do 
wzmocnienia akcji #zostańw-
domu, firma zebrała sugestie 
swoich gości i zaledwie w trzy 
dni od powstania pomysłu, przy-
gotowała specjalną ofertę – „Do-
mowy kubełek”. KFC aktywnie 
wspiera także akcję #Wzywa-
myPosiłki, w ramach której za 
darmo dostarcza swoje dania 
pracownikom placówek szpital-
nych, stacji pogotowia i punktów 
laboratoryjnych.
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składaniu swojego zamówienia 
lub w osobnym zamówieniu 
może zakupić burgera. Kiedy 
w danym punkcie zbierze się 10 
sztuk zostaną one dostarczone 
do najbliższej placówki medycz-
nej w obrębie lokalu, w którym 
klient złożył zamówienie i tak, 

co każde kolejne zebrane 10 
sztuk. Do wyboru są dwa burge-
ry – Dr Burger i Dr Vege Burger, 
które nakarmią personel me-
dyczny ryzykujący swoim ży-
ciem dla nas. 

W akcję zaangażowała się 
m.in. Grupa Żywiec czy McCain.
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Kompania Piwowarska 
wsparła 9 tys. lokali 
gastronomicznych
Producent odebrał na swój koszt niesprzedane piwo beczkowe o wartości 
nie mniejszej niż 5,6 mln złotych oraz wydłużył terminy płatności. Marka 
nieprzerwanie prowadzi też bezpłatny, profesjonalny serwis instalacji do 
piwa beczkowego, by przygotować je do ponownego uruchomienia w dniu 
otwarcia lokali. 

Obecny stan związany z pan-
demią ma bardzo negatywny 

wpływ na wiele firm i dotyka każ-
dą branżę. Jednak niektóre z nich 
doświadczają tego najmocniej. 
Takim jest właśnie sektor HoRe-
Ca – zostały odwołane wszystkie 
imprezy masowe, a właściciele 
lokali gastronomicznych musie-
li je zamknąć praktycznie z dnia 
na dzień, co oznacza dla nich za-
pasy niesprzedanych towarów. 
Dlatego Kompania Piwowarska 
realizuje działania, które pomogą 
polskiej gastronomii ograniczyć 
ogromne straty, jakie ponosi ona 
od momentu zamknięcia hoteli, 
barów, kawiarni, restauracji, klu-
bów nocnych i pubów.

Piwo jest drugą po jedzeniu 
kategorią produktów pod wzglę-
dem wartości dla dziesiątek tysię-
cy lokali w Polsce – nie ma pubów 
czy restauracji bez piwa – jest 
ono bardzo ważną częścią obrotu. 
Mamy nadzieję, że wsparcie, ja-
kie oferujemy właścicielom lokali 

gastronomicznych pomoże im 
przetrwać najgorszy czas, zmniej-
szyć obciążenia, i chociaż czę-
ściowo zachować miejsca pracy. 

Pracujemy też nad kolejnymi 
działaniami, które pomo-

gą polskiej gastrono-
mii, bo nasze otocze-

nie społeczne i biz-
nesowe jest dla 
nas bardzo ważne 
– mówi Piotr To-
malak, dyrektor 
ds. rozwoju ga-
stronomii w Kom-

panii Piwowarskiej.
W związku z de-

cyzjami władz doty-
czącymi ograniczenia ry-

zyka rozprzestrzeniania się 
koronawirusa, w lokalach pozo-
stało wiele produktów takich jak 
piwo, których nie można sprze-
dać na wynos lub z dowozem. 
Dlatego Kompania Piwowarska 
zdecydowała, że wszystkie becz-
ki z piwem, które były w użyciu 
w czasie ogłaszania zamknię-
cia lokali, a także wszystkie za-
wierające piwo, którego termin 
do spożycia już mija lub minie 
w czerwcu, zostały odebrane 
przez producenta w momencie 
powtórnego otwarcia placówek 
gastronomicznych. Odbiór nie-
spożytego piwa dotyczy także 
lokali tankowych. 

Kompania Piwowarska do tej 
pory wsparła kwotą w wysokości 
160 tys. złotych szpitale, w mia-
stach, w których znajdują się jej 
browary, czyli w Tychach, w Po-
znaniu i w Białymstoku, w któ-
rych leczone są osoby zarażone 
koronawirusem. Lech Pils– głów-
ny sponsor klubu Lech Poznań 

PANORAMA

Sfinks z Obiadem  
Dla Lekarza
Spółka z  myślą o  służbie zdrowia w  dobie epidemii uruchomiła 
specjalną inicjatywę. Za pośrednictwem należącego do niej portalu 
smacznieiszybko.pl klienci z całej Polski mogą zamawiać zestawy obiadowe 
dla medyków walczących z koronawirusem. W akcji biorą udział restauracje 
i  szpitale z  kilku miast Polski – Warszawy, Łodzi, Olsztyna, Krakowa, 
Rzeszowa, Malborka, Zgierza i  Zielonej Góry. Do projektu sukcesywnie 
dołączają kolejne lokale i miasta. 

Uruchomiona przez nas akcja 
#ObiadDlaLekarza jest gestem 
wsparcia dla osób pracujących 
w polskiej służbie zdrowia, które 
stoją dziś na pierwszym froncie 
walki z Covid-19. Doceniając 
ich zaangażowanie, choć 
w ten sposób możemy 
razem z naszymi klien-
tami podziękować 
im za wysiłek w tym 
szczególnym czasie. 
Ze strony spółki do 
akcji włączyły się 
restauracje opera-
torskie należące do 
Sfinksa, a także współ-
pracujący z nami fran-
czyzobiorcy. Zachęcamy 
też kolejne osoby do udziału 
w tym przedsięwzięciu, zarówno 
restauratorów, jak i klientów. Jed-
nocześnie niezależnie od zamó-
wień na portalu nasze restauracje 
również same angażują się w po-
moc placówkom medycznym, 
dostarczając do nich bezpłatne 
posiłki – mówi Dorota Cacek, wi-
ceprezes spółki Sfinks Polska.

W ramach akcji #ObiadDla-
Lekarza każdy klient, składając 
zamówienie dla siebie na portalu 
smacznieiszybko.pl, może dołą-
czyć zestaw obiadowy przezna-
czony dla medyka. Taki obiad 
zostanie dodany do zamówienia, 
a następnie dostarczony w usta-
lonym wspólnie ze szpitalem 

terminie, przy zachowaniu nie-
zbędnych środków bezpieczeń-
stwa. W skład każdego zestawu 

wchodzi danie główne i zupa 
w cenie 15 zł. Aktualnie posił-
ki dostarczane są do kilkunastu 
szpitali, m.in. do Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala Dzie-
cięcego im. prof. dr. Stanisława 
Popowskiego w Olsztynie, Szpi-
tala Uniwersyteckiego im. Karola 
Marcinkowskiego w Zielonej Gó-
rze czy do Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Zgierzu. 
Zamówienia mogą składać klienci 
z całej Polski, wskazując jedną lub 
kilka placówek, do których mają 
trafić zestawy. 

– wsparł inicjatywę fanów klubu, 
dzięki której do wielkopolskich 
szpitali i placówek medycz-
nych dotarły potrzebne mate-
riały, a Lech Premium – główny 
sponsor Festiwalu Pol’and’Rock 

– który od lat partneruje dzia-
łaniom Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, wsparł fundusz 
interwencyjny WOŚP, przekazu-
jąc darowiznę w kwocie 500 tys. 
zł na walkę z pandemią.
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Łódź: Restauracje 
z Manufaktury na pomoc 
medykom
Pracownicy lokali przygotowują i  rozwożą posiłki dla lekarzy i  personelu 
ze szpitali, stacji ratownictwa medycznego i  dyspozytorni pogotowia 
w mieście i regionie. Do pomocy włącza się także Manufaktura, która we 
współpracy z bistro Rajskie Jadło zadbała o medyków ze Zgierza. 

W ramach łódzkiej odsłony ak-
cji #nadchodząposiłki lokalne 
restauracje zjednoczyły się, by 
wspólnie nieść pomoc w nieła-
twym dla ochrony zdrowia mo-
mencie: lekarze, pielęgniarki, ra-

townicy medyczni, dyspozytorki 
czy diagności to ludzie, którym 
w ostatnim czasie trudno wygo-
spodarować choćby chwilę na 
odpoczynek i ciepły, regeneracyj-
ny posiłek. 

W akcji #nadchodząposiłki 
bierze udział kilkanaście restau-
racji i palarni kawy z Łodzi. Do 
pomocy włączyła się także Ma-
nufaktura we współpracy z bistro 
Rajskie Jadło. Zapotrzebowanie 
na liczbę obiadów w poszczegól-
nych szpitalach ogłosiła Okręgo-
wa Izba Lekarska. Po konsultacji 
z koordynatorkami akcji #nad-
chodząposiłki zapadła decyzja, że 
najlepszym pomysłem będą kla-
syczne, polskie dania, bo po pierw-
sze są posiłkiem regeneracyjnym, 

a po drugie – większość osób lubi 
domową kuchnię „jak u mamy”. 
Posiłki trafiać będą codziennie 
do dzielnego personelu szpitala 
jednoimiennego w Zgierzu, gdzie 
leczeni są pacjenci chorzy na CO-
VID-19 z całego województwa. 

W Manufakturze dla me-
dyków ze szpitala Bie-

gańskiego gotuje tak-
że Tawerna Pepe 

Verde, a działa-
nia restauracji 
wspomagają 
też siostrza-
ne lokale, 
czyli Galicja, 
B u b a m a -
ra i Tajska 
Hot Spoon. 

Pracowników 
ochrony zdrowia 

w pyszne burgery 
zaopatruje Whiskey 

In The Jar, a dania kuch-
ni azjatyckiej wozi do szpitali 

Hana Sushi. Najpopularniejsze 
danie na wynos, czyli oczywiście 
pizzę, za darmo przekazuje me-
dycznym superbohaterom Pizza 
Hut. Naleśniki z restauracji Pan-
Kejk i dania kuchni tex-mex z The 
Mexican trafiają z kolei do pra-
cowników dyspozytorni z III Ko-
misariatu KMP w Łodzi. O chwilę 
relaksu zadbały kawiarnie w Ma-
nufakturze: Costa Coffee, każdego 
dnia dowozi 100 zestawów kawa 
plus ciastko do łódzkich szpitali. 
Podobnie działa Starbucks. 

Akcję #nadchodząposiłki ko-
ordynuje zespół portalu JemyW-
Łodzi.pl, który na co dzień pisze 
o gastronomii w naszym mieście. 
Jak tłumaczy Iza Borowska z Jemy 
w Łodzi, takie działania muszą 
być prowadzone z sensem. 

Kuroniowe Diety z posiłkami 
dla personelu szpitali
Pomoc i  solidarność – te słowa nabrały w  ostatnich dniach ogromnego 
znaczenia. Fundacja Kuroniówka wraz z  cateringiem dietetycznym 
Kuroniowe Diety przeznacza 50 tys. złotych w  posiłkach dla personelu 
medycznego w całej Polsce i tym samym dołącza do grona firm aktywnie 
wspierających walkę z epidemią. Pierwsze zestawy diet wyjechały już do 
pracowników szpitala przy ul. Szaserów w Warszawie.

Lekarze i wszyscy pracownicy 
medyczni są dziś na tzw. pierw-
szej linii frontu. Wiemy, że ciężko 
pracują i nie mają czasu ani moż-
liwości aby zadbać o siebie. Dlate-
go myśląc o wsparciu w tej trud-
nej dla wszystkich sytuacji po-
myśleliśmy właśnie o nich. Jako 
firma zajmująca się zdrowym 
odżywianiem chcemy robić to, 
co potrafimy najlepiej. Od dziś 
nasze w pełni zbilansowane 
i bogate w składniki odżywcze 
posiłki będą trafiały do pra-
cowników szpitali w całym kraju. 
Mamy nadzieje, że ten zastrzyk 
energii pomoże im w wykonywa-
niu trudnej pracy, jaką jest walka 
o ludzkie zdrowie i życie – mówi 
Włodzimierz Cała, członek zarzą-
du Kuroniowie Diety. Dzięki ini-
cjatywie podjętej przez oba pod-
mioty pierwsze posiłki trafiły już 
do pracowników szpitala przy ul. 
Szaserów w Warszawie.

Kwota przeznaczona na 
wsparcie personelu medycznego 
pozwoliła firmie na dostarczenie 
około 1200 zestawów składa-
jących się z pięciu pełnowarto-
ściowych dań, którymi lekarze, 
pielęgniarki czy ratownicy mogą 
się wymieniać i dzielić. Posiłki 
były przygotowywane z zacho-
waniem najwyższych standar-
dów higienicznych, hermetycznie 
zamknięte i transportowane do 
placówek przez kurierów samo-
chodami chłodnicznymi. Funda-
cja Kuroniówka i Kuroniowe Diety 
chcą objąć wsparciem wszystkie 
polskie szpitale dedykowane do 
walki z koronawirusem. Organiza-
torzy akcji prowadzą już rozmo-
wy i sprawdzają zapotrzebowanie 
placówek m.in. z Płocka, Poznania 
czy Bydgoszczy. Zainteresowani 

mogą także zgłaszać się samo-
dzielnie za pośrednictwem social 
mediów czy biura obsługi klienta.

Myśl o wsparciu placówek me-
dycznych pojawiła się w niedzie-
lę, a we wtorek pierwsze nasze 
zestawy posiłków trafiły już do 
jednego ze szpitali – mówi Joanna 
Liszkiewicz-Kuroń, prezes zarzą-
du Fundacji Kuroniówka. – Cie-
szymy się, że inicjatyw mających 
na celu pomoc służbie zdrowia 
jest coraz więcej. Polacy ponow-
nie udowadniają, że w trudnych 
sytuacjach potrafimy się zjedno-
czyć i działać razem. Jako funda-
cja posiadamy środki na szeroko 
pojęte działania charytatywne 
i edukacyjne. Dziś wiemy, że to 
jest ten moment kiedy należy je 
wykorzystać, aby wesprzeć walkę 
z epidemią – dodaje. 

Jednocześnie organizatorzy 
akcji tłumaczą, że ich gotowość 
do niesienia pomocy jest długo-
falowa. Jeśli zadeklarowane przez 
szpitale potrzeby okażą się więk-
sze niż obecne możliwości poszu-
kają rozwiązań, które pozwolą na 
dłuższe wsparcie wszystkich po-
trzebujących.
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Weranda Family 
z domowymi schabowymi 
dla lekarzy i pielęgniarek 
W  tak trudnym czasie musimy trzymać się razem.  To motto przyświeca 
całej naszej Werandowej Rodzinie. Dlatego szczerze zachęcamy do wpłat 
na posiłki dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników i całego personelu – oni 
wszyscy WALCZĄ teraz o nasze zdrowie i życie! Im większą sumę uda się 
nam uzbierać, tym większą pomoc jako Weranda będziemy mogli okazać – 
zachęcała marka na stronie zbiórki #PomagamySzpitalom.

Każda taka zrzutka to większa 
ilość dań, częstsza okazja do real-
nej pomocy tym, którzy od świtu 

do zmierzchu ratują ludzkie życie 
– często bez możliwości odpo-
czynku czy zjedzenia czegoś cie-
płego i pożywnego. 

Każda porcja schabowego 
kosztuje 20 zł, na koniec dnia 
uzbierane pieniądze są zlicza-
ne, a kwota dzielona przez 20 zł. 
Od samego rana kucharze przy-
gotowują określoną liczę porcji. 

Codziennie pojawia się też raport 
sprzedaży z dokładną analizą każ-
dej złotówki i fotorelacja. 

Weranda Family – tak jak inne 
lokale gastronomiczne – znalazła 
się aktualnie w ciężkiej sytuacji. 
Z uwagi na zamknięcie restauracji, 
musieliśmy bowiem całkowicie 
zmienić swój profil działania i za-
sady funkcjonowania, przestawia-
jąc się w pełni na zamówienia na 
wynos i dowóz. To, że jest to dla 
nas ciężki czas, nie oznacza jed-
nak, że nie widzimy tych, którzy 
są bardziej potrzebujący, którzy 
w pocie czoła pracują by uchronić 
nas przed szerzącym się z każdej 
strony zagrożeniem. Kilkukrotnie 
w ostatnim czasie wspieraliśmy 
tych, którzy walczą na pierwszej 
linii frontu, biorąc na siebie ol-
brzymią odpowiedzialność i za-
pewniając nam ochronę przed 
wirusami, chorobą, przed stratą 
tego co najcenniejsze – zdrowia, 
naszych bliskich – czytamy na 
stronie zbiórki.

PANORAMA

inicjatywą. Zapotrzebowanie ro-
śnie z dnia na dzień. Pierwsze-
go dnia przygotowaliśmy po-
siłek za 108 zł, który trafił do 
Szpitala Zakaźnego przy ul. 
Wolskiej, kolejnego za 77 zł, 
a później nastąpił prawdzi-
wy bum i udało się zebrać 
611 zł – mówi w rozmowie 
z nami Amanda Mu, pomy-
słodawczyni akcji. 

Akcję można wspierać rów-
nież z domu, ponieważ istnieje 
możliwość przelania pieniędzy za 
pomocą Zrzutka.pl.

Wszystkie pieniądze przezna-
czone są na PARNIKowy posiłek 
dla medyka i osoby starszej. Oso-
ba z personelu medycznego musi 

okazać 
identyfikator albo być w stroju 
służbowym. Osoby starsze moż-
na zgłaszać poprzez wiadomość 
prywatną na Facebooku lub In-
stagramie. 

Parnik z inicjatywą 
#WyparujWirusa
Marka zaangażowana była także w akcję #PosiłekDlaLekarza. Sieć 
postanowiła jednak wyjść również z  propozycją własnej akcji. Podczas 
odbioru osobistego pierogów w lokalu, gość mógł zostawić dowolną kwotę 
na jedzenie dla służb medycznych i osób starszych.

Każdego dnia o 19:00 datki były 
sumowane i za określoną kwotę 
przygotowywano specjalne zesta-
wy, które dostarczano do wybra-
nego szpitala. Pomysł narodził się 
z wewnętrznej potrzeby zareago-
wania na tę sytuację. Na co dzień 

pracuję jako stewardessa, a z racji 
zamknięcia granic nie ma lotów, 
stwierdziłam, że chciałabym coś 
czynnie robić. Najpierw dołączyli-
śmy do akcji #PosiłekDlaLekarza, 
jednak odzew był na tyle duży, że 
postanowiliśmy wyjść z własną 

Grupa Żywiec odbiera piwo 
z lokali gastronomicznych 
i zwróci pieniądze
Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 postawiła puby, restauracje i  bary 
w sytuacji, która nie miała miejsca nigdy wcześniej. W tym trudnym czasie 
marka postanowiła pomóc lokalom, które na co dzień serwują piwo Grupy.

Od początku marca bardzo ogra-
niczono zakres i możliwości spo-
łecznych interakcji – początkowo 
zamknięte zostały szkoły i przed-
szkola, jednak szybko dołączyły 
do nich centra handlowe, urzędy, 
instytucje kultury, póź-
niej został wpro-
wadzony zakaz 
z g r o m a d z e ń . 
Jest to jeden 
z głównych 
s p o s o b ó w 
przeciwdzia-
łania przeno-
szeniu się wi-
rusa i w ogrom-
nym stopniu dotyka 
on obiektów gastrono-
micznych, pubów i barów, które 
zostały zamknięte z dnia na dzień.

W normalnych warunkach cały 
zespół sprzedaży robił wszyst-
ko, żeby barmani i kelnerzy 
mogli zaoferować jak najśwież-
sze i najlepsze piwo swoim go-
ściom. Kiedy nie mogli tego robić, 

chcieliśmy stanąć po ich stronie i 
pozwolić oddać piwo, którego nie 
mogli sprzedać z uwagi na krótki, 
zaledwie trzymiesięczny termin 
przydatności do spożycia – mówi 
Tadeusz Puchała, dyrektor ds. 

gastronomii w Grupie Ży-
wiec.

Aby pomóc wła-
ścicielom i pra-
cownikom lokali 
przetrwać ten 
d r a m a t y c z -
ny czas marka 

p o s t a n o w i ł a 
we współpracy 

z kluczowymi part-
nerami zaoferować 

klientom możliwość zwro-
tu nieotwartych kegów z piwami 
Grupy Żywiec i zwrócić całość 
poniesionych przez nich kosztów. 

Dodatkowo marka wyprodu-
kowała także bezpłatny napój dla 
personelu medycznego oraz po-
dzieliła się płynem do dezynfekcji 
z mieszkańcami Żywca.
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Nowe marki w portfolio 
Sfinks Polska
Spółka gastronomiczna, do której należą sieci restauracji Sphinx, Piwiarnia 
Warki, Chłopskie Jadło, Fabryka Pizzy i  WOOK, wprowadziła na rynek 
kolejne koncepty – KEBAPI oraz YOLO Chicken. Są one dostępne wyłącznie 
w kanale delivery. 

Powiększenie portfela o kolejne 
marki w dowozie, po sukcesie 
pierwszej marki wirtualnej – The 
Burgers – to odpowiedź spółki 

na aktualną 
sytu-

a c j ę 
w kraju i po-

trzeby rynku. Dania z menu YOLO 
Chicken i KEBAPI można zama-
wiać na portalu SmacznieiSzybko.
pl. Obie marki są również sukce-
sywnie uruchamiane w serwisach 
współpracujących. 

Dostosowujemy się do obec-
nej sytuacji, w ostatnim czasie 
postawiliśmy więc w całości na 
usługę delivery przy zapewnieniu 
bezkontaktowej dostawy zamó-
wień. Jednocześnie obserwując 
zapotrzebowanie ze strony klien-
tów na różne grupy dań w dowo-
zie, systematycznie uzupełnia-
my nasz portfel o nowe brandy, 
zwiększając atrakcyjność i różno-
rodność oferty w kanale online. 
Liczymy, że najnowsze propozy-
cje KEBAPI i YOLO Chicken bazu-
jące na lubianych przez Polaków 
daniach i dodatkach tak samo jak 
w przypadku The Burgers szybko 
zyskają zwolenników, zwłaszcza 
wśród tych klientów, którzy po-
szukują różnorodnych smaków 
w dowozie – mówi Dorota Cacek, 
wiceprezes spółki Sfinks Polska. 

Oferta KEBAPI to osiem keba-
bów przygotowywanych w opar-
ciu o dodatki podawanych na 
świeżo wypiekanych bułkach 
PITA z warzywami i z wybranym 
sosem. Wszystkie propozycje 
dostępne są z orientalnie przy-
prawionym mięsem lub w opcji 
wegetariańskiej – z falafelem. 

Klienci do wyboru mają wersję 
klasyczną, z zapiekanym serem, 
na ostro, z hummusem, z koftą, 
a także z krążkami cebulowymi, 
frytkami czy nachosami. W do-

stawie pojawiły się też zestawy 
złożone z trzech lub sześciu róż-
nych kebabów, a także przekąski, 
w tym hummus z pitą i warzy-
wami czy sezamowe kulki z tof-
fi. Dania KEBAPI można zama-
wiać m.in. w Warszawie, a także 
w Częstochowie, Łodzi, Poznaniu 
czy w Zielonej Górze. 

Na menu nowej marki YOLO 
Chicken składa się pięć kanapek 
ze stripsami z kurczaka w wersji 
klasycznej, z serem, BBQ, z beko-
nem, a także na ostro z papryczką 
jalapeño. Ponadto oferta obejmu-
je też sześć zestawów ze stripsa-
mi, bądź ze skrzydełkami barbe-
que, a także trzy rodzaje qurritos 
podawanych w tortilli z kultowym 
sosem do wyboru. Oferta YOLO 
Chicken jest aktualnie dostępna 
m.in. w Poznaniu, Malborku oraz 
w stolicy. 

W ramach pierwszej marki 
wirtualnej – The Burgers – wdro-
żonej przez Sfinksa pod koniec 
2019 roku serwowane są z ko-
lei burgery w autorskiej wersji 
z boczniakami, z doritosami oraz 
klasycznej czy z serem. Dla wege-
tarian przygotowane zostały pro-
pozycje z falafelami i hummusem. 
Z oferty można korzystać m.in. 
w Katowicach, Poznaniu, Warsza-
wie i Wrocławiu.

7 Street wprowadza na rynek 
kolejne brandy
Woody’s – Premium Burgers i  Frentzza – Pizza & Friends dołączyły do 
grona marek stworzonych przez Łukasza Błażejewskiego. 

Pierwszy koncept, w tym przepi-
sy na burgery, sprawdził się już 
wcześniej w USA, gdzie działał lo-
kal z burgerami Woody’ego Harri-
sa jr., który przeniósł się do Pol-
ski wraz z konceptem gastrono-
micznym. Teraz rozwijany będzie 
przez polską firmę. Druga marka 
skupia się na pizzy z prawdzi-
wych włoskich składników. 

Burgery z menu Woody’s 
to odważne kompozycje 
zarówno pod kątem połą-
czenia smaków oraz ilości 
składników, na co nie można 
było sobie pozwolić w pozo-
stałych sieciach, gdzie stawia 
się na nieco bardziej tradycyj-
ne kompozycje, przy zachowaniu 
umiarkowanych cen. Każdy z 12 
burgerów można zamówić na 
pięć sposobów poprzez bezpłatną 
zamianę kotleta, a do wyboru jest: 
wołowy, grillowana pierś kurcza-
ka, panierowany filet z kurczaka, 
roślinny z cieciorki oraz roślinny 
Beyond Meat, który jako jedyny 
jest dodatkowo płatny. Burge-
ry Woody’s przygotowywane są 
z wysokiej jakości produktów co 
w połączeniu z większą ich ilością 
sprawia, że jest to najwyższa pół-
ka cenowa burgerów wśród po-
siadanych przez firmę marek.

Woody’s działa w 12 lokaliza-
cjach m.in. takich jak Warszawa, 
Poznań, Szczecin czy Białystok. 
Obecnie ze względu na wprowa-
dzone ograniczenia w funkcjo-
nowaniu restauracji w związku 
z pandemią COVID-19 marka 
działa w modelu ghost restau-
rant w oparciu o infrastrukturę 
sieci, ale po zniesieniu ograniczeń 
w planach jest ekspansja i otwar-
cie lokali z obsługą gości. 

Frentzza – Pizza & Friends to 
miejsce gdzie można zjeść piz-
zę z tradycyjnych produktów, 
ale także wybrać jedną z wielu 
w 100 proc. roślinnych pizz, które 

pozytywnie zaskoczą też miłośni-
ków mięsa. 

Pizze z menu Frentzza to kla-
syczne kompozycje z włoskich 

składników przy zachowaniu 
umiarkowanych cen. W menu 
każdy znajdzie coś dla siebie, 
oprócz klasycznych pizz mamy 
wegańskie pozycje oraz możli-
wość stworzenia autorskich pizz 
z dowolnie wybranych składni-
ków. Kwintesencją i wyróżnikiem 
naszej pizzy jest ciasto, którego 
skład jest naszą tajemnicą han-
dlową, a składa się ono z kompo-
zycji 12 odpowiednio dobranych 
przypraw tworząc niepowtarzal-
ny smak, która jest udostępniana 
lokalom już jako gotowa mieszan-
ka – mówi Łukasz Błażejewski.

Frentzza działa obecnie 
na warszawskim Mokotowie, 
a w trzecim tygodniu maja ruszy 
w Elblągu. Obecnie ze względu 
na wprowadzone ograniczenia 
w funkcjonowaniu restauracji 
w związku z pandemią COVID-19 
prowadzona jest sprzedaż tylko 
z dostawą poprzez stronę Frentz-
za.pl oraz we współpracy z porta-
lami, ale po zniesieniu ograniczeń 
ruszy ekspansja i właściciel chce 
otwierać kolejne lokale z obsługą 
gości.
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Brooklyn Burgers&Steak  
zmienia się w Brooklyn House
Restauracja wyspecjalizowana w burgerach i stekach, przeszła rebranding, 
wprowadziła nowości w menu i postawiła na opcję delivery. Odświeżenie 
marki było planowane jeszcze przed zamknięciem wszystkich restauracji 
z powodu COVID-19. Obecnie Brooklyn House to dwa lokale w Warszawie, 
które mają zapewnić bezpieczne dostawy na terenie całego miasta.

Sytuacja związana z COVID-19 
jest bardzo dynamiczna, zatem 
wszystkie zmiany muszą być stale 
dostosowywane do panującej sy-
tuacji. Brooklyn House, pomimo 
planowanego wcześniej rebran-
dingu, postawił na wprowadzenie 
przynajmniej części zmian, które 
wychodzą naprzeciw zaistniałej 
sytuacji. W restauracji została 

wprowadzona nowa, skrócona 
karta menu, w której znajduje się 
kilka nowych pozycji opracowa-
nych przez Filipa Głodka. 

Obecnie są to dwa burgery tj. 
Spice me up oraz Portobello Road, 
które są przedsmakiem nowości, 
które będą pojawią się w regular-
nej karcie po ponownym otwar-
ciu restauracji. W celu spełnienia 

Zoni z zestawami produktów  
do własnego przygotowania dań
Ośmiornica, steki, orientalny bulion czy wędzona bufala z  rodzynkami 
i cykorią z warszawskiej restauracji od teraz są dostępne w opcji na wynos 
oraz z  dostawą. Oferta przygotowana przez lokal obejmowała zarówno 
gotowe dania, jak i zestawy produktów wraz z instrukcjami pozwalającymi 
na stworzenie dań znanych z Zoni. 

Zapakowane próżniowo produkty 
wraz z przyprawami i dodatko-
wymi składnikami tworzą pakiety, 
które są zaprojektowanymi zesta-
wami do przygotowania posiłku 
w domu. W dołączonych do pro-
duktów instrukcjach sporządzenia 
konkretnych dań szef kuchni Zoni 
– Michał Gniadek – zdradza swoje 
sekrety. To wyjątkowa okazja, by 
je poznać i spróbować stworzyć 
dania poznane w Zoni we wła-
snym domu. Wystarczy wejść na 
stronę www.zoni.today/sklep 

Zgodnie z filozofią Zoni dania 
główne można łączyć z dowol-
nymi dodatkami. Pozwala to na 
odkrywanie różnych połączeń 
smakowych. W ofercie sklepu 
znalazły się znane z menu Zoni 
przystawki takie jak wędzona 
bufala, tatar, czy tuńczyk z ponzu 

i fenkułem, buliony, desery, pro-
dukty do przygotowania steków, 
ryb, perliczki oraz większości do-
datków dostępnych na co dzień 
w restauracji. Ofertę sklepu uzu-
pełnia pieczywo – chleb pszenny 
z kwiatami jaśminu oraz razowy 
żytni na zakwasie żytnim z do-
datkiem powideł śliwkowych 
i miodu – oraz sery 
– polska pi-
jana koza 
o r a z 
włoskie 
p e c o -
r i n o 
t r u -
flowe. 

Mihiderka w ekostylu 
w czasie pandemii
Od wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych 
minął już ponad miesiąc. Właściciele wielu restauracji spodziewali się, 
że przerwa w  pracy nie będzie trwała długo i  wkrótce wszystko wróci 
do normy. Kiedy jednak okazało się, że data zdjęcia obostrzeń znacząco 
przesunie się w czasie, wszyscy zaczęli szukać sposobów na przetrwanie. 
Wśród nich była także sieć roślinna, która zaproponowała klientom własną 
wersję dań na dowóz i wystartowała z koncepcją Mihiderka W Drodze.

Na początku musieliśmy im-
prowizować, dlatego ruszyliśmy 
z dość nietypowymi zamówie-
niami online. Zamawiając coś 
dzisiaj, do godziny 22:00, posi-
łek otrzymuje się następnego 
dnia po południu. Dlaczego? 
Ponieważ gotujemy rano, 
zgodnie z ilością zamówień 
– wszystko po to, aby nie 
marnować jedzenia – mówi 
Dorota Krysińska , dyrektor 
kreatywny i współwłaści-
cielka Mihiderki.

Obecnie ofertę na czas pan-
demii poszerzyły zestawy ZTS 
“zrób to sam”, w ramach których 
można kupić komponenty do sa-
modzielnego przygotowania ro-
ślinnego burgera. Wszystkie dania 
dostarczane są bezkontaktowo – 
prosto pod drzwi klientów albo… 
wysyła się je kurierem na terenie 
całej Polski. Właśnie w tym trybie 

działa bowiem oferta Domowy 
Grill Majówkowy, także oparta na 
koncepcji ZTS.

MihiderkoBusy w trosce 
o środowisko
Wprowadzenie szerszej oferty 
dań z dowozem spowodowało, że 
sieć właśnie teraz zaopatrzyła się 
w dwa kolejne samochody elek-
tryczne.

wszystkich potrzeb klientów, zo-
stała skrócona karta menu, w któ-
rej znajdują się burgery cieszące 
się dotychczas największą popu-
larnością, dwie nowe propozycje 
od Głodka oraz Cool Kids Menu, 
czyli propozycje dla najmłodszych. 
W karcie, poza daniami z wołowi-
ny znajdują się również propozycje 
dla wegetarian tj. regularne burge-
ry z serem halloumi oraz bakłaża-
nem oraz w menu dziecięcym mini 
burger serowy. 
Po sześciu latach obecności na 
rynku gastronomicznym, zaist-
niała sytuacja stanowi doskonały 
pretekst do wprowadzenia zmian 
i rozwoju dostaw. Pod tym kątem, 
restauratorzy zdecydowali się 
na otworzenie drugiego punktu 
w Warszawie, który odpowiada 
tylko i wyłącznie za produkcję. 
Mokotowska lokalizacja ma na 
celu sprawne obsłużenie dostaw 

w rejo-
nie Mokoto-
wa, Wilanowa, Służewa oraz Sa-
skiej Kępy. Restauracja przy Ron-
dzie ONZ odpowiada za wszystkie 
dostawy z Centrum, Woli, Żolibo-
rza, Bemowa, Bielan oraz Pragi 
Południe, Bródna oraz Targówka. 

Jedzenie z bezpieczną dosta-
wą można zamawiać bezpośred-
nio w restauracjach oraz za po-
średnictwem aplikacji UberEats, 
Glovo, Wolt, Royal Menu oraz 
Pyszne.pl.
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Kryzys wywołany korona-
wirusem dotknął gastro-
nomię szybciej i boleśniej 

niż zakładano. W odpowiedzi na 
trudną, epidemiologiczną rze-
czywistość, twórcy największego 
w Polsce wydarzenia kulinarne-
go, zdecydowali się na zupełnie 
nową formułę festiwalu. Niezna-
ny dotąd obszar wynosów i do-
staw, okazał się najbardziej efek-
tywnym wsparciem dla polskiej 
sceny restauracyjnej. 

Restaurant Week zaprosił 
do Festiwalu restauracje, które 
kontynuowały swoją działalność 
w jedynej, możliwej postaci – czy-
li dowozów i wynosów. Szefowie 
kuchni każdej z uczestniczących 
restauracji, przygotowali dwu-
daniowe menu w wersji mięsnej, 
bezmięsnej, vegan czy rybnej. 
Dodatkowo wielu z nich zapropo-
nowało gościom menu specjalne: 
zestawy rodzinne, weekendowe, 
a wcześniej Wielkanocne. 

Cieszymy się, że jako wieloletni 
partner restauratorów mogliśmy 
w tym trudnym czasie, wspierać 
ich w najbardziej efektywny spo-
sób – dostarczając zamówienia. 
Odważny dla nas eksperyment 
– nowa festiwalowa formuła – 
okazała się sukcesem. Liczba 
uczestniczących restauracji i go-
ści pokazuje, jak silną markę zbu-
dowaliśmy. Delivery Week stał się 
jedną z najbardziej efektywnych 
inicjatyw wsparcia gastronomii 
w Polsce – mówią Paweł Świat-
czyński i Maciej Żakowski, współ-
organizatorzy Festiwalu.

W promowanie festi-
walu zaangażowały się 
wysokozasięgowe media, 
partnerzy oraz influencerzy 
z całej Polski. Warto pod-
kreślić, jak same restauracje 
tworzyły content do komu-
nikacji swojej oferty – zdję-
cia i video z procesu przy-
gotowywania posiłków, 
zachowania norm, dostaw, 
prezentujące nowe menu. 
O tym wszystkim restaura-
torzy i organizatorzy infor-
mowali w swoich kanałach 
społecznościowych. Ich po-
pularność i grono wiernych 
fanów festiwali kulinarnych 
spowodowało, że ponad 
12 tys. gości skorzystało 
z wydarzenia, wspierając 
polską scenę restauracyjną. 

Zmieniliśmy formułę, 
wybraliśmy przystawkę 
i danie główne, co bardziej 
pasuje do formatu dowozów. 
Trzeba było ustalić też jedną 
wspólną cenę, co nie było łatwe, 
ponieważ restauracje z różnych 
półek chciały brać udział w akcji. 
Platformę postawiliśmy w cią-
gu tygodnia i zaczęliśmy dostar-
czać jedzenie. Ogromna siła tkwi 
w gościach Restaurant Weeka, 
bo dzięki nim udało się wygene-
rować prawie pół miliona złotych 
przychodu dla resturacji przez 
prawie dwa miesiące trwania fe-
stiwalu. Dziś można powiedzieć, 
że był to ogromny sukces, w fe-
stiwalu wzięło udział 150 lokali 
z 10 miast. Wiele restauracji nie 

korzystało z możliwości dowozów 
i szczególnie dla nich festiwal był 
dużym wsparciem. Umożliwiliśmy 
też odbiór osobisty przez gości, 
z czego korzystała jedna dziesiąta 
z nich. Nie mamy do wyboru całe-
go menu restauracji, tylko wersję 
mięsną lub wege, co było też du-
żym ułatwieniem dla restauracji, 
ponieważ mogli się odpowiednio 
zatowarować, dzięki systemowi 
zamawiania dzień przed – mówił 
Paweł Światczyński, w czasie LIVE 
organizowanego przez Nowości 
Gastronomiczne. 

Czas epidemii to rzeczywi-
ście wyjątkowo trudny okres dla 

całej branży gastronomicznej, 
w tym także i dla nas, jednak 
dzięki udziałowi w Festiwalu 
Delivery Week mogliśmy nie 
tylko dotrzeć z naszymi potra-
wami do nowych gości, ale też 
być częścią tego niepowtarzal-
nego wydarzenia jednoczące-
go tak niezwykle różnorodne 
restauracje we wspólnej walce 
o lepsze jutro. Dzięki wsparciu 
Delivery Week możemy z więk-
szą nadzieją patrzeć w przy-
szłość tak naszą, jak i całej 
branży – Thanawat Na Nagara, 
właściciel i szef kuchni BASIL & 
LIME, Warszawa.

Ponad 150 lokali z Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Białegostoku, Lublina, Śląska, Łodzi, 
Trójmiasta i Szczecina wzieło udział w pionierskim festiwalu dostaw. Kilkaset tysięcy złotych 

trafiło do walczących o przetrwanie lokali. W związku z tym wydarzenie miało trwać tak 
długo, jak będzie istniała taka potrzeba, dlatego zakończyło się dopiero kilka tygodni temu. 

Nowości Gastronomiczne i Horecanet.pl objęły wydarzenie patronatem medialnym.

Delivery Week
akcja pomocowa dla restauracji
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Akcja formalnie wystartowały 16 marca, w pierwszych dniach po wprowadzeniu stanu 
pandemii. Od samego początku inicjatywa miała dwa cele: dostarczyć darmowe posiłki 

personelowi medycznemu walczącemu z pandemią koronawirusa i wspomóc borykającą się 
z kryzysem gastronomię. #WzywamyPosiłki powstały spontanicznie dzięki zamieszczonemu 

na Facebooku postowi z apelem o zorganizowanie wsparcia dla personelu szpitalnego. 

#WzywamyPosiłki
wsparcie dla środowiska medycznego

Po dwóch dniach od fa-
cebookowych rozmów 
powstał sztab centralny. 

W ciągu dwóch miesięcy organi-
zatorzy zbudowali kilkudziesię-
cioosobową, prężnie działającą 
sieć wolontariuszy i zachęcili do 
włączenia się do #Wzywamy-
Posiłki ponad 130 mniejszych 
i większych firm gastronomicz-
nych i restauracji. Razem udało 
się dostarczyć do pracowników 
służby zdrowia bezpłatnie: po-
nad 230 tysięcy posiłków, 153 
tysiące napojów i 100 tysięcy 
innych produktów spożywczych. 

Kiedy 2 miesiące temu zupełnie 
spontanicznie i bez żadnego pla-
nu, startowaliśmy akcję wzywamy 
posiłki nikt z nas nie zakładał, że 
całość nabierze takiego rozmachu. 
To co zaczęło się jako facebooko-
wa inicjatywa kilku znajomych, 
dało początek inicjatywie która za-
angażowała dziesiątki wolontariu-
szy w całej Polsce. Dotarliśmy do 
dziesiątków tysięcy pracowników 
służby zdrowia i wydaliśmy prawie 
ćwierć miliona posiłków w dwa 
miesiące. Gdyby ktoś powiedział 

mi wcześniej że osiągniemy taki 
wynik nigdy bym nie uwierzył. 
Jesteśmy ogromnie wdzięczni 
i wzruszeni tym jak wielkie wspar-
cie dostaliśmy od małych i dużych 
firm gastronomicznych oraz cie-
płem jakie spotkało nas ze strony 
wszystkich obdarowanych posił-
kami. Akcja była tak dynamiczna 
i zaangażowało się w nią tak dużo 
osób i podmiotów że pomimo 
tego że startowaliśmy w gronie 
dosłownie kilku osób i do pew-
nego momentu wszyscy się znali, 
teraz ciężko byłoby mi wymie-
nić wszystkich biorących w niej 
udział. Szacuje że ponad 90 proc. 
osób w naszym sztabie nigdy nie 
miała okazji poznać się osobiście. 
To pokazuje jak wielką moc ma 
chęć pomocy drugiemu człowie-
kowi. Jeszcze raz bardzo szczerze 
i głębi serca dziękuje wszystkim 
którzy na jakimkolwiek etapie 
dołożyli coś od siebie w ramach 
tej akcji. Mam nadzieję, że ener-
gia którą udało nam się wyzwolić 
przy okazji #WzywamyPosiłki nie 
zniknie i będziemy mogli przekuć 
ją wspólnie w coś bardziej stałego 

– mówi Maciej Woć, inicjator akcji 
#WzywamyPosiłki. 

Akcja osiągnęła takie roz-
miary dzięki niesamowitemu 
poświęceniu wolontariuszy i re-
stauratorów, którzy w obliczu 
często dramatycznej sytuacji 
finansowej zdecydowali się po-
magać. Przez pierwszy miesiąc 
wszyscy Partnerzy akcji #Wzy-
wamyPosiłki działali charyta-
tywnie. Po miesiącu działalności 
Partnerzy otrzymali możliwość 
zgłoszenia chęci refundacji 
części kosztów po zakończe-
niu akcji. Takie wsparcie stało 
się możliwe dzięki przekazaniu 
inicjatywie #WzywamyPosiłki 
zbiórki prowadzonej przez Po-
siłek dla Lekarza. Konta restau-
ratorów zasilą więc pieniądze 
wpłacane przez tysiące osób 
dobrej woli, które wpłacając 
pieniądze na rzecz zbiórki, fun-
dowały darmowe posiłki dla 
służby zdrowia. W ten sposób 
akcji #WzywamyPosiłki w myśl 
motta Pomagamy pomagać 
udało się zrealizować dwa za-
łożone cele: wsparcia medyków 

i gastronomów. W najbliższych 
dniach rozpoczną się rozliczenia 
kosztów restauratorów, którzy 
po dwóch miesiącach wytężonej 
charytatywnej pracy będą mogli 
chociaż w części wyrównać stra-
ty spowodowane pandemią. 

Akcja #WzywamyPosiłki to 
przede wszystkim wolontariu-
sze, którzy przez ostatnie 60 dni 
codziennie organizowali posiłki, 
a często również inne wsparcie 
dla przedstawicieli służby zdro-
wia. To im wielokrotnie bezpo-
średnio czy za pośrednictwem 
social mediów dziękowały pie-
lęgniarki, lekarze, ratownicy czy 
pracownicy administracji. Od 
pierwszych dni akcję patronatem 
honorowym objęła również Na-
czelna Izba Lekarska.

Organizatorzy akcji pragną 
podziękować: Wolontariuszom, 
Partnerom Strategicznym, Part-
nerom Posiłkowym, Partnerom 
Wspierającym i wszystkim innym 
podmiotom oraz osobom, które 
w jakikolwiek sposób przyczyniły 
się do powstania i rozwoju akcji 
#WzywamyPosiłki.
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EKOLOGIKA
ZWYCIĘZCA W KATEGORII KONCEPT PRZYJAZNY ŚRODOWISKU  
– POD PATRONATEM ZP HORECA

GREEN CAFFE NERO
ZWYCIĘZCA W KATEGORII KAWIARNIA – BISTRO

Pomagamy żyć zdrowo i świadomie. 
To misja EKOlogiki, czyli wyjąt-
kowego miejsca na warszawskiej 

Ochocie, które łączy ekologiczne zakupy 
z możliwością zdobywania wiedzy i po-
radami dietetyków. Swoją wiedzą dzielą 
się podczas organizowanych przez siebie 
warsztatów, spotkań i wykładów, ale też 
podczas regularnych zakupów. Przy eko-
logicznej kawie, podpowiadają, jak żyć 
smacznie, zdrowo i świadomie. Swoją mi-
sję, rozumieją bardzo szeroko i ekspercką 
pomoc oferują nie tylko klientom sklepu, 
ale też sąsiadom w potrzebie współpra-
cując m.in. z lokalnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej oraz lokalnymi organizacjami 
wspierającymi edukację dzieci, seniorów, 
niosącym pomoc potrzebującym.

Na co dzień w EKOlogice znaleźć 
można świeżą i ekologiczną żywność, 
jak pieczywo i ciasta (również w wersji 

bezglutenowej, dla alergików, wege etc.), 
owoce i warzywa czy więdliny i nabiał. 
W lokalu znajduje się część kawiarniana, 
więc popijając ekologiczną kawę czy her-
batę, można spróbować zdrowych wy-
pieków, przekąsek typu: hummus, zupa, 
musli, kanapka, jak również porozmawiać 
z obsługą na temat optymalnej diety czy 
najnowszych trendów żywieniowych, 
a niejednokrotnie spotkać sąsiada. Dodat-
kowym atutem jest przyjemna, pełna zie-
leni przestrzeń, w której dźwięki muzyki 
relaksacyjnej, świeże kwiaty i sympatycz-
na obsługa pozwalają na relaks. 

Nie bez znaczenia był więc wybór lo-
kalizacji warszawskiej Ochoty, w pobliżu 
parku, postoju rowerów Veturilo, pętli 
autobusowej oraz wykończenie lokalu 
w wyższym standardzie, który od 3 lat 
doceniają Klienci z wózkami dziecięcymi, 
rowerzyści czy czworonogi. 

Kamienica Telimena, w której od 
maja 2013 roku mieści się jedna 
z flagowych kawiarni, jest miej-

scem wyjątkowym. To jedyny budynek 

w Warszawie, w którym kawiarnia dzia-
ła nieprzerwanie od XVIII wieku. Bardzo 
nam zależało na przybliżeniu historii 
tego kultowego miejsca, odwiedzającym 
naszą kawiarnię gościom. Poprosiliśmy 
ilustratorkę Magdę Grabowską o stwo-
rzenie muralu będącego artystyczną 
kroniką kamienicy zwanej kiedyś Kamie-
nicą Kestnerów. Dziadek Magdy był czę-
stym gościem przedwojennej Telimeny, 
a ona, jako mała dziewczynka odwiedza-
ła to miejsce z rodzicami. Gdyby mury 
mogły mówić, Telimena miałaby o czym 
opowiadać. W swojej kilkuwiekowej hi-
storii była świadkiem pożarów, zama-
chów, miejscem spotkań spisków anty-
carskich, ulubioną kawiarnią Fryderyka 
Chopina, centrum życia warszawskiej 
bohemy. Gotowy mural o charaktery-
stycznej dla Magdy Grabowskiej (Bo-
vskiej) kresce można zobaczyć w naszej 
kawiarni. 
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MARI CRUZ – MISSION BURRITO
ZWYCIĘZCA W KATEGORII FAST FOOD

ORZO PEOPLE MUSIC NATURE
ZWYCIĘZCA W KATEGORIACH: NOWATORSKA STRATEGIA MARKETINGOWA  
I RESTAURACJA Z OBSŁUGĄ KELNERSKĄ DZIAŁAJĄCA W SIECI

To koncept na gastrono-
micznej mapie Warsza-
wy. Serwujemy typowe 

kalifornijskie burrito. Wyróżnia 
nas metoda podgrzewania tortil-
li (na parze). Najwyższej jakości 

składniki oraz domowa produk-
cja wszystkich składowych bur-
ritto. Lokal ma wyjątkowy wy-
strój, a za wszystkim stoi tajem-
nicza MariCruz. Jeszcze przed 
otwarciem lo-
kalu, zaczęliśmy 
promować miej-
sce w interne-
cie za pomocą 
krótkich filmików 
z życia MariCruz. 
Pełna historia 
jest dostępna na 
naszym Insta-
gramie. Jest to 
z d e c y d o w a n i e 
koncept street 
food. Szybkie bu-
ritto do ręki na 

wynos. Lokal jest malutki, dlate-
go stawiamy na szybkość poda-
nia i wygodę jedzenia na wynos. 
Serwujemy burrito , nachosy czy 
burrito bowl. 

ORZO jako jedna w pierw-
szych marek w kraju (lider 
wśród niezależnych grup 

gastronomicznych) wprowadza 
działania marketingowe 360 stop-
ni, wykorzystując najnowocze-
śniejsze kanały. Marketing ORZO 
to połączenie świadomej budowy 
siły marki na ważnych współcze-
śnie kulturowo wartościach (na-
tura, luz, ludzie, jedzenie) z nowo-
czesnymi kanałami komunikacji, 
w tym silnie rozwijanym ecom-
merce. Połączenie silnej marki 
i nowoczesnych kanałów komu-
nikacji daje bardzo mocne efekty 
wizerunkowe i biznesowe.

Pierwszy lokal sieci ORZO 
People Music Nature został 
otwarty na warszawskim placu 
Konstytucji. Aktualnie funkcjonuje 
w dwóch lokalizacjach w Warsza-
wie, po jednej w Krakowie, Pozna-
niu, a wkrótce też we Wrocławiu. 

Konsekwentnie rozwija swoje 
działania proekologiczne wykorzy-
stując w swoich wnętrzach rośliny 
antysmogowe, organizując nasa-
dzenia roślin w pobliżu działają-
cych lokalizacji, czy też propagując 
kuchnię roślinną w swoim menu. 
O spójności i rozwoju konceptu 
świadczy stale rosnąca liczba go-
ści.

Marka uruchomiła w 2019 roku 
kanał ecommerce w którym ofe-
ruje limitowane oferty dla swoich 
odbiorców. Łącząc siły z partne-
rami dużych platform streamin-
gowych takich jak np. TIDAL. Or-
ganizowanie konkursów dla gości 
z partnerami: Bird (hulajnogi elek-
tryczne), siecią siłowni Saturn, 
Zdrofit, czy dealerami samocho-
dów Mini.

Sieć ORZO people-music-
-nature aktywnie uczestniczy 
w działaniach proekologicznych 

oraz charytatywnych. Aktywnie 
współpracujemy z Fundacjami 
takimi jak Rak’n’roll, Polska ak-
cja humanitarna, Otwarte Klatki 
czy Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy organizując cykliczne 
akcje, gdzie całkowity dochód ze 
sprzedaży dań przekazywany jest 
na cele statutowe partnerskiej 

fundacji. Sieć nie pozostaje obo-
jętna na losy zwierząt, organizując 
wysyłki specjalistycznej karmy do 
schronisk. Dodatkowo sieć ORZO 
jest miejscem bez oleju palmo-
wego. Nie używa się go podczas 
przygotowywania dań, jak i nie 
korzysta z produktów, które go 
zawierają.
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Jak wygląda sytuacja branży 
w tym momencie? Mówiąc 
terminologią lekarską, pa-

cjent w jest w bardzo ciężkim 
stanie, ale jest stabilny. Jest sta-
bilnie, bo mniej więcej wiemy, 
czego możemy się spodziewać 
od rządu i od banków. Jest cięż-
ko, bo na konto przedsiębiorców 
wciąż nie wpłynęły środki pie-
niężne z administracji publicz-
nej oraz nie rozwiązano kwestii 
najmów w gastronomii za okres 
epidemii i po jej zakończeniu

Czujemy, że administracja do-
strzega naszą branżę i jej strukturę 
zdominowaną przez sektor MŚP. 
Tarcza finansowa czy antykry-
zysowa, pomimo że nie są ukie-
runkowane tylko na nasz sektor, 

dają konkretne środki 
i rozwiązania, które 
w pewnym stopniu 
rekompensują zakaz 
prowadzenia działal-
ności w gastronomii. 
To z czym mamy pro-
blem, to biurokracja 
i brak przepustowo-
ści, jeśli chodzi o dys-
trybucję informacji 
i wsparcia. Sam fakt, 
że wsparcie uchwa-
lono, nie oznacza, że 
ono wpłynęło. Po raz 
kolejny zmagamy się 
z tym, co jest bolączką 
polskiej administracji 
– za dużo procedur, 
zbyt wielkie przy-
wiązanie do papieru. 

Miejmy nadzieję, że administracja 
uczy się „na robocie”, i na kolejną 
falę epidemii przygotuje rozwiąza-
nia pozwalające na sprawniejszą 
i w pełni elektroniczną obsługę 
przedsiębiorców. 

Działalność Związku jest jed-
ną z niewielu, której nie zakaza-
no ustawowo – dlatego działamy 
pełną parą. Może nie widać nas 
w mediach, nie promujemy się, nie 
krzyczymy o tym, że gastronomia 
upada – to każdy wie, a my nie 
tak widzimy swoją rolę. Co praw-
da, w obecnej sytuacji głównie 
skoncentrowaliśmy się na bieżą-
cych problemach, zostawiając na 
chwilę prace związane ze zwalcze-
niem szarej strefy w gastronomii, 
ale i do tego niedługo wrócimy. 

W ostatnim miesiącu jesteśmy 
dokładnie tam, gdzie powinniśmy 
– w centrum najważniejszych wy-
darzeń i centrum decyzji. 

Jesteśmy w stałym kontakcie 
z Ministerstwem Rozwoju, Mini-
sterstwem Finansów czy Mini-
sterstwem Zdrowia i bardzo sobie 
cenimy współpracę z tymi insty-
tucjami, wierząc, że oni tak samo 
cenią sobie współpracę z nami. 
Proponujemy konkretne rozwią-
zania i staramy się zrozumieć 
perspektywę drugiej strony oraz 
wpływ na cały rynek – bez tego 
nie mamy co liczyć na zrozumie-
nie i akceptację naszych sugestii.

Nie oszukujmy się, gastrono-
mia to nie jest kluczowa branża 
dla polskiej gospodarki. Oczywi-
ście jest istotna, ale musimy być 
realistami – duża rotacja i zastę-
powalność biznesów w branży, 
ograniczone kwoty inwestycji 
i krótkoterminowość zatrudnie-
nia powodują, że dużo łatwiej 
odpuszcza się problemy gastro-
nomii niż np. producentów części 
do samochodów czy ubrań. Dla 
Związku, który reprezentuje taką 
branżę, kluczowa jest identyfika-
cja witalnych potrzeb i realnych 
rozwiązań, a także sojuszni-
ków, którzy te rozwiązania będą 
wspólnie z branżą promować 
i podejmować. Nie chodzi więc 
o to żeby działać w izolacji, ale ro-
zumieć, jakie mamy karty i w od-
powiednim momencie wyłożyć je 
na stół, wspólnie z innymi uczest-
nikami rozgrywki.

Kluczowe potrzeby są ana-
logiczne dla całego rynku i nie 
ma co spalać energii, żeby o nie 
walczyć. Dopłaty do pensji czy 
tarcza finansowa – wiedzieliśmy, 
że to będzie, dlatego nie krzycze-
liśmy, że chcemy to dostać. Wie-
dzieliśmy, że dostaniemy. Sama 
wysokość wsparcia – według nas 
– nie jest przedmiotem dyskusji 
czy negocjacji z rządem. Rząd 
jest rozsądny, wie na co go stać, 
a my jesteśmy przedsiębiorcami 
– bierzemy, ile dają, nie narze-
kamy i szukamy dodatkowych 
rozwiązań.

Dla nas kluczowe były trzy 
rzeczy – przesunięcie kas on-
line oraz rozwiązanie kwestii 
najmów w okresie epidemii i po 
epidemii. Kasy online będą prze-
sunięte na kolejny rok, w zakre-
sie najmów w galeriach, wpro-
wadzono regulację zawieszającą 
czynsze, która również mocno 
rezonuje w lokalach na ulicy, 
a aktualnie – w ramach okrągłe-
go stołu, skupiającego wybra-
nych przedstawicieli najemców 
i wynajmujących – wypraco-
wujemy rozwiązania w zakresie 
najmu w galeriach na najbliższy 
rok lub dwa. Tak więc posuwa-
my się do przodu w tematach 
typowych i istotnych.

Może nie widać nas na afi-
szach, ale takie jest nasze DNA. 
Pracować dla branży i ze skutkiem 
dla branży. A marketing i sprze-
daż pozostawiamy poszczegól-
nym przedsiębiorcom. 

Liczymy na realizację  
postulatów istotnych dla gastronomii

Związek ZP HoReCa ma działać w tle, ma dawać wsparcie tam gdzie go potrzeba. 
Nie potrzebuje poklasku czy pokazywania się w blasku fleszy, to zostawiamy członkom. 

Związek ma przynosić rezultaty i być wiarygodnym. A to udało się zbudować przez 
ostatnie lata i teraz to procentuje.

SYLWESTER CACEK, PRZEWODNICZĄCY RADY ZWIĄZKU PRACODAWCÓW HORECA, PREZES ZARZĄDU SFINKS POLSKA
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Jako firma mieliśmy stycz-
ność z koronawirusem 
jeszcze zanim pojawił się 

w Europie. Mowa tu o Chinach, 
w których mamy ponad 70 re-
stauracji i które jako pierwsze 
doświadczyły skutków epidemii. 
Tam przećwiczyliśmy więc różne 
scenariusze od całkowitego za-
mknięcia lokali poprzez częścio-
wą sprzedaż z niektórych, z na-
ciskiem na kanał delivery wy-
łącznie. I w Chinach, i w Europie 
pomaga nam fakt, że dostawa do 
domu oraz cyfrowy rozwój już od 
dłuższego czasu były dla naszej 
spółki jednym ze strategicznych 

filarów rozwoju. Firma 
od lat intensywnie inwe-
stowała w rozwiązania 
online w dostawie zwięk-
szając ruch na stronach 
www czy w aplikacjach, 
a także budując progra-
my lojalnościowe. Dzięki 
naszemu zaangażowaniu 
w rozwój tej dziedziny, od 
pierwszego dnia ograni-
czeń w gastronomii byli-
śmy w stanie skutecznie 
dostarczać posiłki do 
domów, a tym samym 
utrzymywać ciągłość biz-

nesu. W Polsce w pierwszym 
etapie pandemii dostawę prowa-
dziły jedynie restauracje wolno-
stojące, lecz z czasem dołączyły 
lokale w centrach handlowych, 
co znacząco zwiększyło ogólny 
zasięg tego kanału sprzedaży. 
Część restauracji oraz kawiarnie 
Starbucks oferowały również 
opcję na wynos. W tych ostat-
nich uruchomiliśmy specjalne 
okienka, które umożliwiały zakup 
kawy bez wchodzenia do lokalu. 
Zmiana systemu operacyjne-
go i większy nacisk na obsługę 
kanału delivery, wymagało od 
nas przekwalifikowania części 

pracowników. Personel z lokali, 
które pozostały nieczynne, zo-
stał przekierowany do punktów 
obsługujących zamówienia na 
wynos i w dostawie. Manage-
rowie restauracji, podobnie jak 
i my, musieli zmierzyć się z no-
wymi wyzwaniami w zakresie 
budowania grafików i ogólnej 
organizacji pracy.

W tym trudnym dla wszyst-
kich czasie zaangażowaliśmy 
się także w akcje wspierające 
najbardziej potrzebujących. Od 
początku marca dostarczaliśmy 
darmowe posiłki do szpitali w kil-
kudziesięciu miastach w Polsce, 
by wesprzeć personel medyczny 
zaangażowany w walkę z koro-
nawirusem. Dodatkowo nawią-
zaliśmy partnerstwo strategiczne 
z ogólnopolską inicjatywą obywa-
telską #WzywamyPosiłki, które 
pozwoliło nam na dotarcie do no-
wych placówek, a tym samym na 
zwiększenie skali pomocy. W ra-
mach tych działań przekazaliśmy 
służbom medycznym ponad 40 
tys. posiłków i kawę paczkowa-
ną przeliczoną na 24 tys. filiżanek 
napoju. 

Zgodnie z kolejnym eta-
pem odmrażania gospodarki od 

18 maja uruchomiliśmy sprzedaż 
na miejscu. Oznacza to, że po-
nad 550 naszych lokali w Polsce 
wróciło do pełnej oferty działal-
ności. Posiłki i napoje oferujemy 
z zachowaniem obecnie obowią-
zujących zasad higieny i bezpie-
czeństwa. Rozwiązania zastoso-
wane przez nas w celu spełnienia 
wymogów dystansu społecznego 
to przydzielanie miejsc gościom 
przez dedykowaną osobę z obsłu-
gi (hosta) lub wyłączenie z użytku 
niektórych stolików poprzez ich 
usunięcie lub oznakowanie. 

Z optymizmem patrzymy na 
kolejne dni i tygodnie mimo wy-
zwań, z którymi nadal wszyscy 
musimy się mierzyć, nie tylko jako 
biznes, ale jako społeczeństwo. 
Bardzo pozytywnie oceniam nasz 
zespół, który pokazał, że potrafi 
szybko reagować i elastycznie do-
stosowywać się do nowych oko-
liczności. Chciałbym podziękować 
wszystkim naszym pracownikom 
za ich zaangażowanie, ciężką pra-
cę i odwagę, z jaką wykonywali 
swoje codzienne zadania. Z nie-
cierpliwością czekamy też na na-
szych gości, dla których przecież 
istnieje nasz biznes i których za-
dowolenie jest naszym celem. 

Z optymizmem patrzymy na kolejne dni

Od początku pandemii nasze restauracje i kawiarnie działały w zakresie zgodnym 
z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Dlatego w pierwszej fazie wprowadzenia 

ograniczeń, marki skoncentrowały się na komunikacji bezpiecznej i niezawodnej usługi 
dostawy, zachęcając jednocześnie do pozostania w domach. Świetnym przykładem 
jest inicjatywa Pizza Hut, która zmodyfikowała swoje logo dodając do niego hasztag 

#StaySafe w celu zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo i pomoc innym w czasie epidemii 
koronawirusa. Ponadto, wprowadziliśmy opcję bezkontaktowego odbioru dostawy wraz 

z komunikacją zalet płatności online, co gwarantuje duże bezpieczeństwo przy tego 
typu transakcjach – zarówno dla pracownika, jak i klienta.

ADAM MULARUK, PREZYDENT ODPOWIEDZIALNY ZA MARKI FRANCZYZOWE:  
KFC, PIZZA HUT, BURGER KING I STARBUCKS ZARZĄDZANE PRZEZ AMREST
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Niektóre usługi, które od 
lat świadczymy, stają 
się szczególnie istotne 

w obliczu „nowej rzeczywisto-
ści”, a to, co było w naszym DNA 
od zawsze – czyli szczególna 
dbałość o szeroko pojmowane 
bezpieczeństwo – pozwala nam 
się odnaleźć w nowym modelu 
funkcjonowania i jawić się jako 

partner w pełni przygo-
towany na zmiany. Na 
bieżąco wymieniamy się 
wiedzą, doświadczenia-
mi, najlepszymi prak-
tykami z zespołami So-
dexo na całym świecie, 
współtworząc oferty na 
efektywny, bezpieczny 
„powrót do pracy” dla 
naszych klientów. Już 
teraz w Polsce dzielimy 
się naszą perspektywą 
z obecnymi klientami, 
organizując np. webinary 
poświęcone w całości te-
matyce „miejscu pracy po 
COVID-19”. 

Wdrożone przez nas 
łagodne rozwiązania 
oszczędnościowe, jak 
również zorientowanie na 
rozwój nowych kompe-
tencji wśród członków za-

łogi, pozwoliły nam na utrzyma-
nie dotychczasowego poziomu 
zatrudnienia. Częste spotkania 
online, jak również inicjatywy te-
ambuildingowe zaś wpływają na 
lepsze samopoczucie i efektyw-
ność pracowników. Najbardziej 
narażonym na negatywne skutki 
koronawirusa członkom zespołu 
firma oferuje wsparcie w postaci 

globalnego programu pomoco-
wego o nazwie Sodexo Employee 
Relief, w ramach którego każdy 
z nas może ekonomicznie wspo-
móc koleżanki i kolegów, zrzeka-
jąc się części premii. 

Bardzo aktywnie opracowuje-
my model szeroko pojmowanego 
„powrotu do pracy” dla nas sa-
mych. Nasi pracownicy będą mu-
sieli zapoznać się z nowymi pro-
cedurami, wytycznymi, czy odbyć 
adekwatne szkolenia. 

Z naszymi dostawcami jeste-
śmy w bieżącym kontakcie – rów-
nież nieprzerwanie od początku 
epidemii koronawirusa. Na bie-
żąco opracowujemy rozwiązania, 
które pozostają dla nas najbar-
dziej korzystne ekonomicznie, 
a zarazem wpisują się w przyjęte 
przez nas najwyższe standardy 
higieny i bezpieczeństwa. Cie-
szymy się, że nasi dostawcy nie 
zawiedli i są partnerami, którzy 
rozumieją i spełniają stawiane im 
wymogi. 

Nasze menu rozwija się cały 
czas, bo nieustannie wsłuchu-
jemy się w potrzeby klientów 
i konsumentów. Nie rezygnuje-
my z przyjętej przez nas linii ofe-
rowania zróżnicowanego, wzbo-
gaconego o solidny katalog dań 

roślinnych. Liczymy się jednak 
z tym, że ze względu na rosną-
ce zainteresowanie usługą typu 
grab-and-go wzmocnimy nasza 
linię Simply to Go, które cieszyły 
się popularnością, a w tym mo-
mencie będą kluczowe dla osób, 
które będą chciały zaopatrywać 
się w bezpieczne posiłki na wy-
nos.

W Sodexo operujemy na pod-
stawie planu ciągłości biznesu 
i planu pandemicznego. Doku-
menty na bieżąco są aktualizo-
wane, z uwzględnieniem zmie-
niającej się rzeczywistości. Jak dla 
każdego wyzwaniem dla nas było 
zarządzanie zmianą wewnątrz 
zespołu, ale i tym razem spraw-
dziły się wyznawane przez nas 
wartości, a zróżnicowany portfel 
klientów pozwolił nam wszyst-
kim działać nawet w tak trudnych 
chwilach. Wierzymy, że najgorsze 
za nami i z nadzieją planujemy 
i wdrażamy nowe aktywności. 

Wysokie standardy bezpie-
czeństwa to nasz chleb powsze-
dni, dlatego systemowe wytycz-
ne dotyczące funkcjonowania 
restauracji nie są dla nas zasko-
czeniem, ani nie dotyczą niczego, 
czego byśmy nie wdrożyli do tej 
pory w naszych restauracjach.

Jesteśmy w pełni przygotowani na zmiany

W wielu lokalizacjach nieprzerwanie świadczyliśmy nasze usługi. Wdrożyliśmy, poza 
najwyższymi standardami bezpieczeństwa żywności i BHP, które już nas wyróżniały, 

wiele rozwiązań, którymi zainspirowali nas nasi koledzy z Sodexo Asia. Równolegle do 
tego wraz z naszymi partnerami w dużych miastach Polski rozwijamy nową usługę 
cateringu z dowozem, która kryje w sobie kilka niestandardowych rozwiązań – np. 

dania w formacie „Ready To Cook”, które można przyrządzić sobie samodzielnie 
w domu. W obliczu takiej sytuacji rynkowej musimy być elastyczni, kreatywni i bardziej 
niż dotychczas łączyć różne usługi z naszego portfolio, aby oferować klientom wartość 

dodaną w trudnych dla wszystkich czasach. 

MARTA DIOP, SEGMENT DIRECTOR IFM POLAND SODEXO

BRANŻA W KRYZYSIE – CO DALEJ?
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Obostrzenia są analogiczne, do tych, które wi-
dzimy w innych branżach, czyli odpowiednie 
odstępy, a niekiedy wręcz fizyczna przestrzeń 

pomiędzy pracownikami a gośćmi. Spodziewaliśmy się 
mniejszej ilości stolików do zajęcia i osłon ochronnych 
w strefie zamawiania. Po każdym gościu będziemy de-
zynfekować miejsce i chwilowo wprowadzimy obsługę 
kelnerską. To wszystko wydłuża czas obsługi, ale pracu-
jemy nad tym by miało to na nią, jak najmniejszy wpływ. 

Sytuacja na rynku jest ciężka i wszystkie restaura-
cje ponoszą ogromne straty. Tylko dzięki wspólnemu 
działaniu, zaangażowaniu naszych pracowników oraz 
pomocy ze strony naszych gości, dostawców i właści-
cieli lokali, jesteśmy w stanie wciąż działać. Robimy 
wszystko, by utrzymać nasze lokale otwarte i zapew-
nić naszym pracownikom zajęcie oraz wsparcie, ale nie 
ukrywajmy – wszyscy, na każdym szczeblu odczuliśmy 
efekt epidemii w naszych portfelach i nie wiemy czy 
wszystkie lokale wyjdą z tej sytuacji cało.

Najbliższe miesiące będą trudne

Wszyscy restauratorzy czekali z niecierpliwością na otwarcie gastronomii.  
Chcieliśmy przygotować się jak najlepiej i robiliśmy wszystko, by umożliwić naszym 
gościom wizytę w naszych lokalach w sposób bezpieczny, tak by całkowicie spokojni 

mogli się wgryźć w swoje ulubione, świeże i soczyste burgery, przygotowane na miejscu.

MARCIN SUSKI, MANAGER DS. SIECI KROWARZYWA

Działaliśmy przede wszystkim w for-
macie delivery, ale nasi klienci mogą 
również zamówić online i odebrać swoje 
zamówienie osobiście. Tam, gdzie nie ko-
rzystaliśmy z własnych kurierów, zaan-
gażowaliśmy naszych pracowników, by 
jeździli z dodatkowymi zamówieniami. 
Mogliśmy w ten sposób dać im zajęcie. 
Podjęliśmy współpracę z nowymi opera-
torami dostaw, by maksymalnie wykorzy-
stać możliwości. Uruchomiliśmy również 
nową markę – Vegan Kebs, która funkcjo-
nuje obecnie w formacie Pop-up kitchen.

Mówiąc o wspólnym działaniu, mu-
szę powiedzieć o akcji #BurgerDlaMe-
dyka, w ramach której dostarczyliśmy 
posiłki dla setek pracowników służby 
zdrowia walczących z pandemią CO-
VID-19. Nie osiągnęlibyśmy tego sami 
– pragniemy ogromnie podziękować 
naszym klientom, którzy tak chętnie 
dokładali swoje cegiełki, a także opera-
torom pyszne.pl i glovo, którzy również 

częściowo pokryli koszt tych posiłków.
Otwarcie gastronomii, które właśnie 

następuje, to dopiero pierwszy krok 
i nie możemy się spodziewać, że nagle 
wszystko wróci do normy. Najbliższe 
miesiące będą trudne. Strach przed gro-
madzeniem się, problemy finansowe, 
kulejąca turystyka – to wszystko spowo-
duje, że wiele restauracji nie zarobi tyle, 
żeby przetrwać kolejną zimę, zatem dla 
wielu koniec ograniczeń wcale nie bę-
dzie oznaczał końca problemów. Już te-
raz myślimy o tym, jak zabezpieczyć się 
przed taką sytuacją i przed ewentualnym 
powrotem epidemii jesienią.

Mamy jednak nadzieję, że wygramy tę 
walkę i jako społeczeństwo, tak czy ina-
czej, nauczymy się funkcjonować w no-
wej rzeczywistości. Otwartość, życzliwość, 
wdzięczność i chęć pomocy, jaką widzi-
my codziennie ze strony naszych gości 
i współpracowników nie pozwala myśleć 
inaczej.
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Szanowni Restauratorzy i Hotelarze,

W związku z licznymi zapytaniami dotyczący-
mi skutecznego mycia naczyń w zmywarkach 
firmy Winterhalter informujemy i deklarujemy, 
że wszystkie nasze urządzenia produkowane są 
zgodnie z obowiązującymi normami i wymagany-
mi przepisami prawa. Stosowana norma DIN SPEC 
10534:2019, w której zapisane są odpowiednie 
parametry temperatur mycia wynoszą: mycie 
wstępne – temperatura 25-40ºC; mycie zasadni-
cze – 60-65ºC oraz płukanie końcowe – tempera-
tura 82-85ºC.

Mycie w odpowiednich temperaturach w połącze-
niu z właściwie dobranymi środkami chemiczny-
mi, najlepiej marki Winterhalter zapewnia wyso-
ką i skuteczną czystość mikrobiologiczną mytych 
przedmiotów wobec wszystkich patogennych 
organizmów takich jak: pleśnie i grzyby, drożdże, 
bakterie oraz wirusy w tym nowy SARS-CoV-2  
wywołujący chorobę pod nazwą COVID-19.

Informujemy i deklarujemy, że zmywarki i środki 
chemiczne firmy Winterhalter w przypadku pra-
widłowego zastosowania nie stanowią zagroże-
nia dla bezpieczeństwa użytkownika oraz mytych 
przedmiotów w tym również tych, które miały 
kontakt z żywnością. Jednocześnie odpowiedzial-
ność firmy Winterhalter jest ograniczona w przy-
padku nieodpowiedniego zastosowania środków 
chemicznych niezgodnie z danymi zawartymi  
w ulotkach produktowych oraz kartach charakte-
rystyki, a także użytkowania urządzeń niezgodnie 
z instrukcją obsługi. 

Skuteczność mikrobiologiczna mycia  
przedmiotów w zmywarkach Winterhalter  

wobec epidemii COVID-19



W okresie zamknięcia, 
tj. od 14 marca do 17 
maja, zajęliśmy się 

wyłącznie inicjatywami wpisu-
jącymi się w jeden z dwóch ob-
szarów, które opatrzyliśmy ety-
kietami: „hibernacja” lub „trans-
formacja”. 

W ramach pierwszego obsza-
ru, minimalizowaliśmy negatywny 
wpływ kryzysu na firmę, pracow-
ników oraz otoczenie biznesowe. 
Zdecydowaliśmy się w maksy-
malnym stopniu „zahibernować” 
naszą organizację, aby wybudzić 
ją w bardziej sprzyjających warun-
kach. Przede wszystkim zrobiliśmy 
wszystko co w naszej mocy, żeby 
zapewnić członkom załogi najbez-
pieczniejsze i najkorzystniejsze, wg 
indywidualnego uznania, przejście 
okresu przestoju. Nadal cały czas 
monitorujemy, czy z dostępnych 
świadczeń skorzystały osoby, któ-
rym takowe przysługują. Porozu-
mieliśmy się także z naszymi kon-
trahentami i inwestorami. 

Dotychczas jedyną skuteczną 
formą pomocy są środki unijne 
przekazywane przez PFR za po-
mocą infrastruktury bankowej. 
Środki otrzymaliśmy w krótkim 
czasie po skutecznym złożeniu 
wniosków. Wyzwaniem okazało 
się uzupełnienie wniosku dany-
mi, które zostałyby poprawnie 
zweryfikowane przez system. Nie 
wszystkie nasze spółki zakwalifi-
kowały się do tej pomocy.

Natomiast do dnia dzisiej-
szego ani złotówka nie spłynęła 
od Starosty powiatowego czy 
FGŚP na wsparcie miejsc pracy. 
Nie wszystkie wnioski o postojo-
we dla zleceniobiorców zostały 
rozpatrzone. Niektórzy pracow-
nicy są pozbawieni wynagrodze-
nia kolejny miesiąc z rzędu. Nie 
otrzymaliśmy też 5 tys. złotych 
pożyczki z urzędu pracy.

Ze sporą ulgą przyjęliśmy 
także rozwiązanie polegające na 
wygaszeniu stosunków najmu 
na czas zamknięcia. Choć jest to 
istotny element, który pozwoli 
najemcom galerii przetrwać, na-
leży tutaj wspomnieć, że jest to 
rozwiązanie bardzo trudne z per-
spektywy landlorda, który z kolei 
musi porozumieć się z bankiem 
finansującym inwestycję.

Ku naszemu zaskoczeniu nie-
którzy właściciele centrów han-
dlowych nadal wystawiali faktury 
i oczekiwali terminowej zapła-
ty za czynsz najmu oraz koszty 
wspólne dot. okresu objętego za-
kazem sprzedaży.

Wiele osób w czasie pande-
mii po raz pierwszy zamówiło 
towary czy jedzenie przez inter-
net, z dostawą do domu. Trudno 
nie przyzwyczaić się do wygody 
takiego sposobu nabywania za-
kupów spożywczych, odzieży czy 
posiłków. O ile podczas pande-
mii ludzie zamawiają do domu ze 
względów epidemiologicznych, 

o tyle w dłuższym terminie trudno 
nam będzie zrezygnować z takich 
rozwiązań, ze względu na wygodę 
i znaczną oszczędność czasu.

Jakie podjęliśmy decyzje i co 
zrobiliśmy? W ciągu niecałego 
miesiąca uruchomiliśmy nowy 
kanał sprzedaży – codzienne 
dostawy posiłków na cały dzień, 
„pod drzwi”. Uruchomiliśmy stro-
nę, na której można składać za-
mówienia, wybraliśmy operatora 
logistycznego, zorganizowali-
śmy kuchnię produkcyjną i do-
stosowaliśmy menu restauracji 
Charlie’ego do nowego formatu. 
W rezultacie od końca kwietnia 
klienci zamawiają całodniowe 
pakiety wybierając z jednego 
z kilku wariantów menu. Za-
mówienia trafiają codziennie 
przed 7 rano w wybrane przez 
nich miejsce. W tym momencie 

dopracowujemy ofertę, a na 
czerwiec zaplanowaliśmy uru-
chomienie kampanii marketin-
gowej. 

Niezależnie od tego jaki ob-
raz rynku zobaczymy w czerw-
cu lub sierpniu bieżącego roku, 
skutki aktualnego kryzysu będą 
w naszej działalności odczuwal-
ne przez długi czas. Sytuacja ta 
wymaga zatem uwzględnienia we 
wzajemnych rozliczeniach.

Rozwiązaniem proponowa-
nym przez sieciowych najemców 
gastronomicznych jest mecha-
nizm całkowitego kosztu najmu 
wyrażonego jako 8 proc. przycho-
du netto najemcy, aż do momen-
tu osiągnięcia przez trzy kolejne 
miesiące przychodów odpowia-
dających 90% przychodów z ana-
logicznego okresu kalendarzowe-
go w 2019 roku.

Mocniej skoncentrujemy się  
na rynkach lokalnych

Funkcjonujemy w branży gastronomicznej od 10 lat. Nieustanna walka o wzrost 
sprzedaży, codzienna praca nad jakością i atrakcyjnością oferty czy skrupulatna 

kontrola rentowności, nie są nam obce. Niemniej jednak nigdy wcześniej w naszej 
biznesowej praktyce żaden pojedynczy czynnik nie wpłynął tak drastycznie i w tak 

krótkim czasie na cały rynek jednocześnie.

JAN ROGALA, ZAŁOŻYCIEL, PREZES ZARZĄDU, MAREK ROGALA, ZAŁOŻYCIEL, CEO CHARLIE FOOD & FRIENDS

BRANŻA W KRYZYSIE – CO DALEJ?
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Stąd też staraliśmy się ru-
szyć tak szybko, jak to 
możliwe. Jedna z naszych 

lokalizacji – Zielona Weranda 
przy Paderewskiego 7 w Pozna-
niu, działa już od 18 maja. Ko-
lejne otworzyliśmy pod koniec 
tygodnia – Weranda Lunch & 
Wine trzy dni później, nato-
miast Weranda Caffe w pią-
tek 22 maja. Przygotowania do 

wielkiego powrotu 
rozpoczęły się u nas 
zdecydowanie dużo 
wcześniej. Wiedzie-
liśmy, że przyjdzie 
nam zmierzyć się 
z całkowicie nową 
rzeczywistością. Nie 
lepszą, nie gorszą, 
ale po prostu inną, 
znacznie bardziej 
wymagającą. 

Pierwszym celem 
były zmiany w re-
stauracjach. Tak, 
aby goście nie czuli, 
że czas na dwa mie-
siące się zatrzymał 
i wszyscy wróciliśmy 
do zastanej, przy-
kurzonej przestrze-
ni z tymi samymi 
daniami i dodatka-
mi. Wykorzystaliśmy 
cały dany nam pod-
czas izolacji czas mą-

drze i pracowicie, nie zmarnowali-
śmy ani jednego dnia. Sale zawie-
szone są nowymi papierowymi 
dekoracjami w letniej kolorystyce, 
ogródki mają odrestaurowane 
meble, posadzone zostały świeże 
pięknie prezentujące się rośliny. 
W lokalach zmieniliśmy dodatki, 
opracowaliśmy ciekawe promocje 
na otwarcie i zbliżające się ważne 
dni w roku. Jednak prym wiedzie 

tutaj nowe menu. Jest skrócone, 
tak aby usprawnić naszą pracę 
przez pierwsze tygodnie i przede 
wszystkim sprawdzić, czym go-
ście interesują się teraz najchęt-
niej – takie obserwacje ułatwiają 
nam późniejsze obranie kulinar-
nego kierunku. W menu nie bra-
kuje naszych klasyków, takich jak 
werandowe sałaty czy domowe 
ciasta, dołączyło jednak spo-
ro typowo sezonowych pozycji. 
Chłodnik litewski z jajkiem, krem 
z białych szparagów, młode ziem-
niaczki z jajkiem sadzonym, zie-
lone szparagi na palonym maśle 
z dodatkami, mrożone herbaty, 
lemoniady smakowe i wiele in-
nych. Nie mamy problemów z do-
stawcami, ponieważ od zawsze 
stawiamy na lokalne bio produk-
ty. Wszystko działa jak należy 
i jesteśmy w pełni przygotowani 
na ogrom rezerwacji (na który 
bardzo liczymy!).

Obostrzenia nam niestraszne. 
Choć marzy nam się powrót do 
czasów, w których najważniejsza 
była swoboda, gościnność i bez-
pośredni kontakt z gośćmi – do-
stosowaliśmy się do aktualnej 
sytuacji i wszelkich zaleceń. Na 
bieżąco przeprowadzamy we-
wnętrznie wszystkie niezbędne 
szkolenia w oparciu o wytyczne 
Stacji Sanitarno-epidemiolo-
gicznej i Ministerstwa Zdrowia 

i wdrażamy ich procedury do na-
szej codzienności. Dezynfekcja 
stołów odbywa się po każdym 
serwisie, sprawdzenie czysto-
ści i dezynfekcja toalet oraz po-
wierzchni wspólnych, z którymi 
stykają się goście, co 15 minut, 
według rozpisanego grafiku. 
Zmieniliśmy tymczasowo menu 
na jednorazowe, zrezygnowali-
śmy z cukierniczek na stołach, 
używamy maseczek, rękawiczek, 
zachowane są 1,5-2m odstępy od 
stołów. Na wejściu widnieje także 
informacja o tym, ile osób maksy-
malnie może przebywać w lokalu, 
a każdy gość może zdezynfeko-
wać sobie na starcie dłonie. Zale-
ży nam, żeby nasi goście czuli się 
przede wszystkim bezpiecznie, 
żeby wiedzieli, że higiena i środki 
ostrożności są u nas kwestią prio-
rytetową.

Czy opracowujemy jakiś plan 
na wypadek ponownego pojawie-
nia się tak trudnej sytuacji? Wie-
rzymy, że jesteśmy na dobrej dro-
dze do powrotu do normalności. 
Jednak ostatnie miesiące nauczy-
ły nas, że trzeba przez cały czas 
dbać o zamówienia na wynos i na 
dowóz, bo nie znamy dnia ani go-
dziny. Nic nie trwa wiecznie i nie 
wszystko zależy od nas. Mimo to 
widzimy, że wspólną ciężką pracą 
jesteśmy w stanie wiele zdziałać. 
I przede wszystkim przetrwać.

Mądrze i pracowicie wykorzystaliśmy  
dany nam czas

Trzeci etap znoszenia obostrzeń był bardzo wyczekiwany przez całą Werandę Family. 
Nie tylko ze względów finansowych, bo jak wiemy – zamówienia na dowóz i wynos 

nie generują odpowiednich przychodów, ale przede wszystkim dlatego, że praca na co 
dzień w restauracji jest dużo ciekawsza, ma więcej dynamiki, niesie wiele całkowicie 

różnych wyzwań. Poza tym gastronomia to przede wszystkim ludzie. I to ich najbardziej 
nam brakowało.

ARKADIUSZ RADTKOWSKI, GENERAL MANAGER WERANDA FAMILY
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Po pierwszych 2 tygo-
dniach, kiedy emocje 
opadły ruszyliśmy do 

działania. Na start odbyliśmy 
rozmowę z każdym już zatrud-
nionym i czekającym na zatrud-
nienie pracownikiem. W trakcie 
każdej z rozmów przedstawiliśmy 
nasz plan działania oraz plan za-
trudnienia. Dzięki temu udało się 
zachować i utrzymać zatrudnie-
nie wszystkich pracowników. 

Decyzja o otwarciu restauracji 
tylko z daniami na wynos zapadła 
zaraz po tym, kiedy umożliwiono 
mieszkańcom wyjście na spacer, 
na plażę czy do lasu. Zobaczyliśmy 
światełko w tunelu i zaczęliśmy 
działać. Tak naprawdę organizacja 
menu, brandu zewnętrznego oraz 

reklamy online zajęła nam kilka 
dni. To niesamowite, kiedy zespół 
gra do jednej bramki. Wszystko 
idzie 100 razy szybciej i lepiej. 

W kwestii pomocy rządu – za-
raz po decyzji o zamknięciu lo-
kali gastronomicznych i hotelo-
wych wysłaliśmy pisma do ZUS 
i US o zwolnienie z opłat lub ich 
przesunięcie. Kolejnym krokiem 
były banki i prolongaty kredytów. 
Na końcu zajęliśmy się opłatami 
stałymi, takimi jak księgowość 
czy kadry, które zostały wynego-
cjowane na niższe. Dzięki spraw-
nemu zarządzaniu w tym najtrud-
niejszym okresie nie zwolniliśmy 
nikogo. 

Morski Zając wystartował 
25 kwietnia z menu na wynos. 

Trudno porównać otrzymany 
w ten sposób przychód do 
przychodu otwartej restau-
racji ze stolikami. Nie mniej 
po szybkim bilansie kosztów 
nasza decyzja to – działamy 
dalej. Największe zaskocze-
nie? Goście! Ich wsparcie, 
dobre słowo, powroty po 
kolejne dania. To uczucie, 
którego nie da się opisać. To 
trzeba zobaczyć i poczuć. Coś 
pięknego!

Na chwilę obecną kar-
ta menu to kilkanaście dań, 
a wśród nich m.in. focaccia, 
belona z grilla czy klasyczny 
dorsz w cieście (oczywiście 
z certyfikatem MSC). 

Restauracja powstała 
w głowie właścicieli już kilka lat 
temu. Prowadząc dwa pensjo-
naty w Kuźnicy (na półwyspie 
helskim) pod marką Fulinowo je-
dyne czego brakowało to dobrej, 
całorocznej restauracji. Słowo 
„całorocznej” jest tutaj kluczo-
we. Chcieliśmy wypełnić nisze 
rynkową jaka powstaje zaraz po 
zakończeniu sezonu letniego, 
kiedy wszystkie lokale gastrono-
miczne, a także pensjonaty i ho-
tele zamykają się. 

Restauracji Morski Zając 
przyświeca zasada less waste. 
Co to oznacza w praktyce? Dba-
my o to, aby każdy produkt wy-
korzystywać do maksimum co 
w naturalny sposób generuje 
minimalną ilość odpadów. Dbamy 

o zużycie wody m.in. poprzez od-
powiedzialny proces produkcji 
dań. Dodatkowo nie sprzedajemy 
wody w butelkach plastikowych, 
ale w wielorazowych, szklanych. 
Produkty takie jak talerze, sztućce 
do dań take away zakupujemy bio 
degradowalne. Na barze stosuje-
my hasło ZERO PLASTIKU. 

Przyrządzamy ryby mor-
skie z certyfikatami MSC, Global 
Gap, Frend of the Sea w trosce 
o środowisko, rybaków i całe 
rybołówstwo. Nie wprowadza-
my ryb z Bałtyku zagrożonych 
wyginięciem takich jak dorsz, san-
dacz oraz ryb flądrowatych. Nie 
serwujemy także zagrożonych 
ryb ze świata znajdujących się 
na czarnych listach, którym 
grozi wymarcie gatunku, po-
przez nadmierne połowy i brak 
odpowiedzialności za ekosystem. 

Restauracja znajduje się na 
poziomie wysokiego parteru, 
dzięki czemu siedząc przy stoliku 
(każdym!) mamy najpiękniejszy 
widok na Zatokę Pucką. Poza se-
zonem to czas, kiedy słońce za-
chodzi na wprost restauracji. Czy 
można chcieć czegoś więcej? My 
już kochamy to miejsce. 

Obecnie szykujemy się do 
otwarcia tarasu oraz samej re-
stauracji. To wymaga reorgani-
zacji oraz przygotowania samego 
zespołu. Jesteśmy jednak pełni 
nadziei o to jaki będzie sezon 
letni. Wierzymy, że goście nie 
zawiodą. My już działamy!

Morski Zając długo czekał na otwarcie

Kiedy dowiedzieliśmy się o zamknięciu restauracji ogarnął nas szok i niedowierzanie. 
Remont lokalu trwał już od roku z większymi i mniejszymi problemami. Otwarcie 

miało nastąpić na początku kwietnia. Do decyzji o zamknięciu gastronomii 
przygotowywaliśmy się od miesiąca. Widzieliśmy, co się dzieje. Nie mogliśmy jednak 

uwierzyć, że po tylu wyzwaniach, które udało nam się rozwiązać stajemy przed 
problemem, na który nie mamy żadnego wpływu. 

BARTOSZ MALEC – SZEF KUCHNI MORSKI ZAJĄC
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Wielką niewiadomą są lokale w galeriach
OLEK POBIKROWSKI, DYREKTOR DS. ROZWOJU SIECI GRINGO BAR

Po kilku dniach pełni obaw 
uruchomiliśmy trzy punk-
ty dla „bezdotykowych 

dostaw” – dwa w istniejących 
już lokalach i jeden w formie tzw. 
dark kitchen. Od samego początku 
miłym zaskoczeniem było niesa-
mowite wsparcie naszych gości 
i stale rosnącą ilość zamówień. 
Dzięki temu po krótkiej przerwie 
większość naszej załogi mogła za-
cząć wracać do pracy. Może w nie-
co mniejszym wymiarze godzi-
nowym, ale na szczęście obeszło 
się bez redukcji etatów, a spora 
część pracowników otrzymała 
świadczenia postojowe od rządu. 
Niestety w tej nierównej „walce 
z wirusem” niemożliwe jest utrzy-
manie przychodów sieci na pozio-
mie z poprzedniego roku. Mimo że 
dane z działających lokali pokazują 

niewielkie spadki w porównaniu 
do zeszłych lat, to jednocześnie 
mamy znaczny wzrost kosztów 
zmiennych. Funkcjonowanie opie-
rające się w głównej mierze na 
dowozach generowanych przez 
agregatorów oznacza, że obciążeni 
jesteśmy płaceniem bardzo wyso-
kich prowizji, sięgających niekiedy 
nawet 30 proc. zrealizowanych 
zamówień. To bardzo bolesny 
cios w naszą rentowność, dlatego 
zmuszeni byliśmy do uruchomie-
nia własnej platformy do zamó-
wień online, zarówno tych w do-
stawie, jak i z odbiorem osobistym. 
Szukając dobrych stron kryzysu, 
jeśli w ogóle wolno i wypada tak 
powiedzieć, możemy wskazać 
właśnie to. Wcześniej nasze wła-
sne dostawy właściwie nie istnia-
ły, a aktualnie dowozimy z trzech 

punktów w trzech strefach. Dzię-
ki temu jedzenie z Gringo można 
zamawiać niemal na terenie całej 
Warszawy, a pełna integracja sys-
temu POS z systemem na naszej 
stronie internetowej pozwala nam 
na sprawniejszą obsługę i zyskali-
śmy dodatkowe narzędzie marke-
tingowo-analityczne.

Cały czas wielką niewiadomą 
są nasze lokale w galeriach. Co 
prawda tarcza zwolniła nas z pła-
cenia czynszów w tych lokaliza-
cjach, ale negocjacje z właściciela-
mi dopiero startują i czas pokaże, 
czy proponowane warunki po-
zwolą nam się w ogóle utrzymać. 
Bardzo dużo konceptów z food 
courtów już złożyła wypowiedze-
nia umów, czy nawet ogłosiła upa-
dłość. My na razie otworzyliśmy 
się w Hali Koszyki i w pierwszych 

dniach po „odmrożeniu gastrono-
mii” nie doświadczyliśmy zapowia-
danych kolejek stęsknionych gości. 
Społeczeństwo, podobnie jak i my, 
podchodzi bardzo ostrożnie do 
nowych wytycznych rządu, w któ-
rych jest sporo niejasności i dale-
ko im do upragnionej normalności 
sprzed pandemii. Myślę, że obu 
stronom chwilę zajmie oswojenie 
się z nowym porządkiem. Dlatego 
czekamy cierpliwie, jednocześnie 
licząc, że jak najkrócej przyjdzie 
nam trwać w obecnych realiach.

Największym wyzwaniem jest niepewność
MAŁGORZATA KOMSTA, WŁAŚCICIELKA UMAMI I PLADO

Staramy się zapewnić pra-
cę całemu zespołowi. Cały 
czas działaliśmy z restau-

racją Plado w ramach dań na wy-
nos, dowozów oraz delikatesów 
i już teraz planujemy, jak pogo-
dzić normalną pracę restauracji 
właśnie z delikatesami. W Umami 
oprócz porządków i przygotowań 
związanych z uruchomieniem ta-
rasu i ogrodu również działamy 
na zasadzie cateringów ślubnych 
z dowozem do domów oraz stolika 
marzeń w dowolnym wybranym 
przez gości miejscu zakładając, że 

otworzymy restaurację i połączy-
my działalność cateringową z pra-
cą na miejscu. Przez ten czas przy-
gotowaliśmy różne warianty oferty 
weselnej na okres zimowy, jesien-
ny, na małe przyjęcia. Planujemy 
zagospodarowanie ogrodu tak by 
móc w pełni go wykorzystać. Dzia-
łamy na każdym polu, by być przy-
gotowanym oraz by mimo wszyst-
ko, stale budować relację z gośćmi. 
Od 13 marca pracujemy na pełnych 
obrotach, by zaskakiwać naszych 
gości, tworzyć nowe projekty 
i poszerzać ofertę, nie chcemy, by 
o nas zapomniano. Dużo wysiłku 
wkładamy w przygotowanie się do 
organizacji wesel – zawsze było to 
dla nas istotne, jednak teraz, gdy 
pary młode przeżywają tak trudne 
chwile chcemy, by wesela w Uma-
mi byłe jeszcze piękniejsze. 

Mamy ten komfort, że obie re-
stauracje posiadają dużą przestrzeń 
na zewnątrz co znacznie ułatwi 
przyjęcie gości (aczkolwiek jest to 

w 100 proc. zależne od pogody). 
Poza tym dla nas restauracja to czy-
ste emocje, uśmiech, bliska relacja 
z ludźmi – ciężko nam wyobrazić 
to sobie w maseczkach i z środkiem 
dezynfekującym w ręku. 

Na ten moment udało nam się 
utrzymać zespół w 90 proc. jeste-
śmy bardzo transparentni i nasi 
pracownicy wiedzą o trudnej sy-
tuacji, ale wiedzą też, że mogą na 
nas liczyć, to moment próby dla 
nas i dla nich. W tym momencie 
liczą się dla nas trzy wartości: sza-
cunek, zaangażowanie, pokora. 
Zapewniamy naszym pracowni-
kom godziny pracy i zajęcia, re-
montując obie restauracje, robi-
my syropy, zbieramy pędy sosny 
i bez, kreujemy nową rzeczywi-
stość i angażujemy pracowników 
w tworzenie obu miejsc jeszcze 
bardziej. 

Planujemy skróconą kar-
tę, usuwamy droższe pozy-
cje, skupiamy się na obróbce 

i technikach oraz smaku. Musimy 
połączyć kilka kwestii: chcemy, 
by na zmianie pracowało mniej 
kucharzy niż dotychczas, planu-
jemy ograniczyć straty oraz po-
łączyć delikatesy z restauracją, 
jest to dla nas na pewno bardzo 
wymagająca sytuacja. Jednak na-
szym głównym celem jest nadal 
tworzenie pięknych emocji przy 
stole – kreatywność, uśmiech, 
doświadczenie, a tylko posiłek – 
to nasze hasła przewodnie przy 
tworzeniu nowej karty. Staramy 
się, by mimo trudnej sytuacji 
było jeszcze lepiej. 

Z jakimi najtrudniejszymi wy-
zwaniami przyszło nam się zmie-
rzyć? Z tym, że nie potrafimy 
patrzeć na restauracje w chłodny 
biznesowy sposób, tylko cały czas 
kieruje nami serce i to, że jeste-
śmy bardzo przywiązani do lu-
dzi oraz miejsc, które tworzymy. 
Największym wyzwaniem jest dla 
nas jednak niepewność.
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA
REALNĄ POMOCĄ  

DLA GASTRONOMII?

Czy to instrument walki z kryzysem w branży wywołanym 
walką z koronawirusem COVID-19? Czy wsparcie, które jest 

oferowane w ramach tarczy faktycznie może rozwiązać, 
przynajmniej częściowo, kłopoty tego sektora,  

w tym trudnym czasie?

MARTA KOSECKA, ADWOKAT, AUTORKA BLOGA PRZEPISNAGASTRONOMIE.PL
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Częściowo na pewno tak. 
Wsparcie oferowane 
w ramach tzw. tarczy an-

tykryzysowej to przede wszyst-
kim antidotum na wysokie kosz-
ty pracownicze, częściowo może 
pokryć także inne ponoszone 
przez restauratorów koszty. Po-
nadto wprowadzono kilka regu-
lacji, które zdejmują z restau-
ratorów obowiązek ponoszenia 
kosztów. Jednocześnie część po-
stulatów branży gastronomicz-
nej nadal nie została wzięta pod 
uwagę, w związku z czym, musi-
my radzić sobie sami, dostępny-
mi w granicach prawa metodami. 

Przede wszystkim 
pracownicy
Pomoc oferowana w ramach 
tarczy antykryzysowej skupiła 
się głównie na zabezpieczeniu 
wypłacania wynagrodzeń pra-
cownikom. Na potrzeby ustawy 
o przeciwdziałaniu COVID-19 
została nawet rozszerzona de-
finicja pracownika, na osoby 
współpracujące z branżą gastro-
nomiczną w oparciu o umowy 
cywilnoprawne, a nie tylko na 
podstawie umowy o pracę. Nie 
jest jednak tak, że państwo bie-
rze na siebie ponoszenie kosztów 
100 proc. wynagrodzeń pracow-
ników, oferowana pomoc zakła-
da, iż restauratorzy otrzymują 
jedynie dofinansowanie do wy-
nagrodzeń pracowników i opła-
canych za nich składek na ubez-
pieczenia społeczne i zdrowotne 
w określonej wysokości, zależnej 
od programu, w ramach którego 
uzyskujemy wsparcie, pozostałą 
część wynagrodzenia dopłaca zaś 
sam pracodawca.

W tarczy antykryzysowej 
przewidziano również możliwość 
uzyskania bezzwrotnej (pod wa-
runkiem prowadzenia działalno-
ści przez określony czas) pożyczki 
na pokrycie kosztów związanych 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej – dziwić jednak musi 
jej wysokość. 5.000 złotych to 
bowiem obecnie zaledwie kropla 
w morzu potrzeb większości wła-
ścicieli restauracji.

Jak już wspominałam, tarcza 
antykryzysowa oprócz czysto ma-
terialnej pomocy, reguluje rów-
nież kilka innych kwestii istotnych 
z punktu widzenia gastronomii. 
Jedną z takich kwestii jest niewąt-
pliwie wstrzymanie pobierania 
wynagrodzeń dla organizacji zbio-
rowego zarządzania prawami au-
torskimi lub prawami pokrewnymi 
oraz opłat abonamentowych.

To, co poza tarczą?
Jest jednak wiele obszarów dzia-
łalności gastronomicznej, które 
tarcza antykryzysowa zupełnie 
pomija. Polskie Stowarzyszenie 
Browarów Rzemieślniczych kilku-
krotnie już zwróciło się do Mini-
sterstwa Rozwoju o umożliwienie 
sprzedaży piwa w dowozie. Ich po-
stulaty zostały jednak kategorycz-
nie odrzucone. Czy zatem istnieje 
jakakolwiek możliwość sprzeda-
wania piwa w innej opcji niż na 
miejscu, w restauracji czy pubie. 
Istnieje, ale aby z niej skorzystać 
musisz posiadać odpowiedni ro-
dzaj zezwolenia na sprzedaż alko-
holu na wynos lub tzw. zezwole-
nia cateringowego. Jeżeli bowiem 
zostaniesz złapany na tym, iż nie 
posiadając odpowiedniego typu 
zezwolenia sprzedajesz alkohol na 
wynos lub w dowozie, może zo-
stać Ci cofnięte wydane uprzednio 
zezwolenie na sprzedaż alkoholu, 
a o wydanie kolejnego będziesz 
mógł ubiegać się dopiero po upły-
wie trzech lat od dnia wydania de-
cyzji o jego cofnięciu.

Tarcza antykryzysowa w ogóle 
nie odniosła się również do kwe-
stii obligatoryjnego obniżenia 
czynszu najmu za lokal gastro-
nomiczny, inaczej niż chociażby 
w przypadku najemców loka-
li w galeriach handlowych. Jak 
możemy zatem sami spróbować 
sobie pomóc? Powołując się na 
klauzulę nadzwyczajnej zmiany 
stosunków powinniśmy zwrócić 
się z dobrze umotywowanym 
pismem o czasowe obniżenie 
czynszu do właściciela lokalu. 
Dobrze napisane i uzasadnione, 
często skutkuje. W przypadku 
natrafienia zaś po drugiej stronie 

na wyjątkowo uparty egzemplarz 
właściciela, możemy skierować 
sprawę pod osąd Sądu, który 
biorąc pod uwagę nadzwyczajną 
obecnie sytuację ma prawo na 
nowo ustalić wysokość czynszu 
obowiązującą w czasie epidemii 
koronawirusa i obowiązywania 
ograniczeń w prowadzeniu dzia-
łalności gastronomicznej.

Wbrew krążącym plotkom, 
tarcza antykryzysowa nie przewi-
duje, aby w przypadku rozwiąza-
nia umowy na organizację przy-
jęcia okolicznościowego można 
było opóźnić zwrot wpłaconego 
zadatku lub zaliczki do 180 dni od 
daty rozwiązania umowy. W tym 
zakresie musimy zatem liczyć 
sami na siebie i próbować zawie-
rać z klientami takie porozumie-
nia, które pozwolą nam na o jak 
najdłuższy okres czasu przesunąć 
konieczność dokonania zwrotu 
środków wpłaconych na podsta-
wie umowy.

Jak możemy sobie pomóc 
sami?
W chwili obecnej, nie wiedząc tak 
naprawdę jak długo mogą jeszcze 
potrwać ograniczenia związane 
z epidemią czy zagrożeniem epi-
demiologicznym ze strony koro-
nawirusa COVID-19 (pamiętajmy 
bowiem, iż to, że od 18 maja może-
my prowadzić działalność w nie-
co zwiększonym zakresie nie po-
woduje odwołania tych stanów), 
warto na pewno w dalszym ciągu 

rozwijać w swojej restauracji sek-
tor dostaw do Klienta, na pewno 
warto rozważyć czy w dalszym 
ciągu opłaca się w tym zakresie 
współpracować z monopolistami 
czy też wdrożyć własny sklep on-
line i system dostaw. A jeżeli pla-
nowałbyś takie usamodzielnienie 
się w dostawach, nie zapominaj 
o odpowiedniej dokumenta-
cji – regulaminie sklepu, klauzuli 
RODO czy polityce cookies. 

W ogóle działając na jakiejkol-
wiek płaszczyźnie restauracyjnej 
w dobie koronawirusa nie powin-
niśmy zapominać, że wprowa-
dzane obostrzenia co do zasady 
nie znoszą obowiązujących dotąd 
przepisów. Co więcej, może to do-
bry pomysł, aby wykorzystać ten 
koronawirusowy czas i koronawi-
rusowe doświadczenie, aby po-
prawić funkcjonowanie naszych 
restauracji od strony organiza-
cyjno-prawnej. Zawierane dotąd 
umowy o najem lokalu, umowy 
na organizację przyjęć, klauzu-
le RODO konieczne do zbierania 
danych osobowych w celu reali-
zacji zamówienia na wynos czy 
w dowozie, czy umowy zlecenia, 
w ostatnim czasie często okaza-
ły się mocno niedoskonałe. Może 
czas zatem, aby wyposażyć się 
w takie instrumenty prawne, które 
być może nie uchronią nas w 100 
proc. przed negatywnymi skutka-
mi epidemii czy innej siły wyższej, 
ale przynajmniej maksymalnie nas 
zabezpieczą. 

O AUTORZE

Prowadzi Kancelarię Adwokacką w Gdyni, autor publikacji na te-
mat prawa w gastronomii, a przede wszystkim bloga o tej tematyce 
– przepisnagastronomie.pl, prowadzi szkolenia w zakresie prawa 
w branży gastronomicznej oraz udziela pomocy prawnej restaura-
torom na terenie całego kraju. 

BRANŻA W KRYZYSIE – CO DALEJ?

maj  |  NOWOŚCI GASTRONOMICZNE 29



Nie chcieliśmy się poddawać
BARBARA SZYDŁOWSKA, WSPÓŁWŁAŚCICIELKA ALYKI SKY TOWER WROCŁAW

Ciężko po raz 
kolejny po-
wtarzać oczy-

wistą prawdę, że pan-
demia to trudny czas, 
że wystawiła nas na 
problemy o których 
jeszcze kilka miesięcy 
temu nawet nie śmie-
liśmy myśleć, że czuliśmy się jak na 
planie filmu katastroficznego, że 
przedefiniowała nasze życie. 

Ale tak właśnie się stało i dzie-
je się nadal. Zamknięta gospodar-
ka prowadzi do niespotykanego 
od lat kryzysu. Nasza restauracja 
Alyki również stanęła przed pro-
blemem: co dalej? Co możemy 
zrobić? Jak uchronić naszą załogę 
i nasze ukochane miejsce.

Nie chcieliśmy się poddawać, 
zamykać , żegnać z gastronomią. 

Działalność w no-
wej rzeczywistości 
rozpoczęliśmy od 
pomagania. Dzięki 
wsparciu firm i osób 
prywatnych, zebra-
liśmy fundusze na 
gotowanie dla służby 
medycznej z Woje-

wódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego im. J. Gromkowskiego we 
Wrocławiu.

Przez 44 dni dostarczyliśmy 
3 560 posiłków. Dostosowaliśmy 
też nasze menu tak, aby dania nie 
straciły walorów smakowych do-
póki nie dotrą do naszych gości, 
aby można było zakupić je na wy-
nos czy zamówić na dowóz. Wie-
dzieliśmy, że musimy przetrwać, 
ponieważ nie wyobrażaliśmy so-
bie konieczności pożegnania się 

z pracownikami, którzy są z nami 
od lat i z którymi wspólnie wypra-
cowaliśmy nasze miejsce. 

Informacja, że możemy otwo-
rzyć restaurację spowodowała 
w naszym teamie wręcz euforię. 
Sprzątaliśmy, czyściliśmy, dezyn-
fekowaliśmy i nie mogliśmy się 
doczekać gości. Mamy nadzieję, 
że reżim sanitarny, jaki będziemy 
musieli utrzymywać nie zniechęci 
do odwiedzin i że znów się zoba-
czymy, że pusta od dwóch miesię-
cy restauracja wkrótce się zapełni.

Udało nam się przejść przez ten 
trudny czas bez zwolnienia kogo-
kolwiek, zarówno dzięki naszym 
działaniom jak i pomocy dostępnej 
w ramach tarczy antykryzysowej. 
Ile przedsiębiorców tyle opinii na 
temat rządowej pomocy, na pewno 
pomogła, ale też mogło być lepiej. 

Bardziej obawiamy się, jak 
będzie w przyszłości, za chwile 
skończą się instrumenty pomo-
cowe, a płatności pozostaną. Jak 
sobie poradzimy? Czas pokaże. 
My na pewno nie będziemy się 
załamywać i narzekać, wierzymy 
że damy radę. Pewnie rzeczywi-
stość po pandemii będzie trochę 
zmieniona, być może zmniejszy 
się konsumpcjonizm, może bę-
dziemy bardziej doceniać to co 
mamy, a czego nie zauważaliśmy 
do tej pory, bo to było takie oczy-
wiste, jak spotkania z rodziną, 
z przyjaciółmi, jak magia podróży.

Mamy nadzieję, że będziemy 
obecni w życiu Wrocławian, że 
niejedna butelka wina będzie 
u nas z przyjaciółmi wypita 
i niejedno danie zachwyci sma-
koszy.

Tarcza tubą propagandową
ADAM KOPCZYŃSKI, MANAGER GENERALNY RESTAURACJI GRUPY CFI – FARINA BIANCO,  
WALL STREET BBQ, GĘSI PUCH, TABU SUSHI AND MODERN CUISINE, NOTO SUSHI

Restauracje naszej grupy 
były jednymi z niewielu 
w Łodzi, które ogłosiły 

zamknięcie z powodu epidemii 
koronawirusa jeszcze przed ofi-
cjalną decyzją w tej sprawie ze 
strony rządu. Było to spowodo-
wane zarówno naszymi odczu-
ciami związanymi ze spadkiem 
ruchu w restauracjach i obawa-
mi zakażenia ze strony gości, 
jak i pierwszymi sygnałami od 
naszych pracowników, którzy 
zaczęli zgłaszać swoje pierwsze 
obawy z tym związane. Co za tym 
idzie, nie braliśmy pod uwagę 
uruchomienia usługi wynosów 
i dowozów, przynajmniej na po-
czątku pandemii. W późniejszym 
okresie ta forma działalności była 
przez nas dogłębnie analizowa-
na, ale z uwagi na przyzwyczaje-
nia naszych gości do ogromnego 
wyboru dań w każdym z naszych 
lokali uznaliśmy, że nie będziemy 

w stanie sprostać ich oczekiwa-
niom, a jednocześnie zapewnić 
rentowności naszych restauracji 
i podjęliśmy decyzję o wstrzy-
maniu działalności do momentu 
odmrożenia branży.

Obecnie kończymy działania 
związane z uruchomieniem usług 
wynosów i dostaw. Bieżąca sytuacja 
znacząco wpłynęła na rynek pracy, 
mamy jednak to szczęście, że nasi 
najważniejsi pracownicy zatrudnie-
ni na podstawie umów o pracę, czy 
związani kontraktami spotkali się 
w tym trudnym momencie po środ-
ku drogi z oczekiwaniami zarządu. 
Większość z pracowników wykaza-
ła się dużą elastycznością zarówno 
pod względem wykorzystania w tym 
okresie planowanych urlopów, jak 
i tymczasowych renegocjacji wa-
runków współpracy. Wyjątkiem 
było kilku pracowników naszych re-
stauracji o profilu kuchni azjatyckiej, 
którzy zdecydowali się zaryzykować. 

Znaleźli w tym wyjątkowym okresie 
pracę w innych lokalach, gdzie usługa 
wynosów dobrze sobie radzi i spe-
cjaliści w tej branży nie mają wciąż 
problemu ze znalezieniem zatrud-
nienia. Większość z nich wstępnie 
zadeklarowała jednak chęć powrotu 
do nas, gdy już się ponownie otwo-
rzymy i sytuacja wróci do normy, na 
co bardzo liczymy.

Pracownicy liczą na wsparcie 
z naszej strony, my niestety nie-
wiele możemy zaproponować poza 
oczekiwaniem na decyzje rządu. To 
niestety się wydłuża – nie ma żad-
nych odpowiedzi na złożone w ich 
imieniu wnioski, które są zresztą 
zbyt skomplikowane w porów-
naniu z tymi, o których się słyszy 
choćby w Niemczech. Nie możemy 
liczyć na absolutnie żadną pomoc 
ze strony Urzędu Pracy. A jeśli już 
wniosek się złoży to pojawiają się 
absurdalne uwagi co do szczegó-
łów załączników do prawidłowo 

z ł o ż o -
n y c h 
formula-
rzy. 

Na ewentualne wsparcie 
mogą liczyć jedynie pracownicy 
zatrudnieni na umowy zlecenie, 
a co z zatrudnionymi na umowy 
o pracę? Tarcza antykryzysowa 
proponowała dofinansowanie do 
umów o pracę w wysokości 1300 
zł brutto, natomiast Senat pro-
ponuje podniesienie zasiłku dla 
bezrobotnych do 1800 zł. Dla pra-
codawców, jest to niezrozumiałe. 
Jak można w tak małym zakresie 
pomagać zatrudnionym pracow-
nikom, a w tak dużym, osobom, 
które nie pracują. Gdybyśmy mo-
gli to podsumować w dwóch sło-
wach to tarczę antykryzysową 3.0 
określilibyśmy tubą propagando-
wą, która realnie oferuje jedynie 
pożyczki. Oby nasze przewidywa-
nia okazały się błędne.

BRANŻA W KRYZYSIE – CO DALEJ?

W czasach niepewności, liczy się współpraca i odpowiedzialność za swoje zadania.  
Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w zakresie profesjonalnej higieny,  
dzielimy się kluczowymi rozwiązaniami, które zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się  
chorób w Twojej restauracji - chroniąc w ten sposób pracowników i klientów.

Zestaw narzędzi z najważniejszymi informacjami i rozwiązaniami  
pomoże zapewnić bezpieczeństwo Twojego personelu podczas  
pracy w czasie pandemii Covid-19.

Dowiedz się więcej o tym jak możemy pomóc Ci dostosować Twoją przestrzeń  
do najnowszych wymogów sanitarnych. Skontaktuj się z nami!  
Napisz na adres: pracujbezpiecznie@essity.com lub zadzwoń +48 783 122 222.

Zadbaj  
o siebie i swoje 
bezpieczeństwo

Pracuj Bezpiecznie  
Pobierz zestaw narzędzi, który pomoże w tworzeniu 

bezpieczniejszego środowiska pracy 

www.tork.pl/pracujbezpiecznie

Tork, marka firmy Essity.
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16 marca, wieczorem 
kiedy premier oraz 
minister zdrowia ogła-

szali lockdown i zamkniecie lokali 
gastronomicznych siedzieliśmy 
akurat we dwójkę ze wspólni-
kiem, wraz z córkami, oczekując 
niepokojących wieści dotyczących 
naszego biznesu. Jeszcze tego sa-
mego dnia, późnym wieczorem, 
postanowiliśmy zwołać spotkanie 
z kluczowymi pracownikami w na-
szej firmie, aby przemyśleć plan 
na nadchodzące dni (prowadzimy 
dwie restaurację Taste Burger – na 
Wilanowie oraz Posypane Dom 
Makaronu w Śródmieściu). Naj-
ważniejszą decyzją było pozostać 
otwartym, niezależnie od tego 
w jak bardzo ograniczonym za-
kresie będzie nam dane funkcjo-
nować. Wiedzieliśmy że możemy 
prowadzić sprzedaż w postaci do-
stawy jedzenia do domu oraz od-
biór osobisty. Wcześniej korzysta-
liśmy już z różnych systemów do-
staw (Uber, Wolt, Pyszne), w tym 
własnych, więc wiedzieliśmy że 
to jest gałąź naszej firmy, na którą 
musimy położyć nacisk. W naszej 
restauracji w Śródmieściu mamy 
bardzo dużą kuchnię, więc wpa-
dłem na pomysł, aby rozszerzyć 
ofertę dostaw burgerów z Taste 
Burger o Śródmieście i okolicę, 
wprowadzając takie zmiany na 
kuchni w restauracji Posypane, 
aby utworzyć odrębne stanowisko 
do produkcji burgerów. Ściągnęli-
śmy do centrum dwie pracownice 
z naszej restauracji z Wilanowa 

(znające system pracy), zamonto-
waliśmy grille i ruszyliśmy z pro-
dukcja burgerów w centrum. Dzię-
ki temu zabiegowi, nie tylko po-
szerzyliśmy swoją ofertę o nowe 
rejony dostaw i nowych klientów, 
ale również stworzyliśmy dodat-
kowe miejsce pracy w ramach 
naszej działalności. Pozwoliło nam 
to na zatrzymanie wszystkich pra-
cowników i nie zwalnianie nikogo 
z ekipy z Wilanowa. Kolejny pomy-
słem było rozszerzenie działalno-
ści o nowy produkt – pizzę. Wraz 
z przejęciem jednego z naszych lo-
kali, został nam włoski piec do piz-
zy, który stał w magazynie i czekał 
na swój moment. Idąc tym samym 
tropem zrezygnowaliśmy z sekcji 
zimnej na kuchni w restauracji Po-
sypane, przeznaczając to miejsce 
na stanowisko do przygotowania 
pizzy. Dzięki tym zabiegom może-
my teraz oferować trzy produkty 
(pizza, pasta, hamburgery) w do-
stawie z dwóch oddzielnych lokali. 

Udało nam się również za-
chować większość z pracujących 
u nas pracowników, a zwolnienia 
które mieliśmy w kwietniu nie 
były związane z sytuacją epi-
demiologiczną. Umówiliśmy się 
z pracownikami, na niewielkie ob-
niżenie wynagrodzenia (mniej niż 
połowa utraconego przychodu). 
Sami ze wspólnikiem postanowi-
liśmy zrezygnować z jakiegokol-
wiek wynagrodzenia na dwa mie-
siące. Dzięki temu udało nam się 
przetrwać najgorszy okres tj. dru-
ga połowa marca, kwiecień oraz 

początek maja. 
Oczywiście wspar-
cie wynajmujących 
oraz wyrozumia-
łość naszych wielo-
letnich kontrahen-
tów, miały również 
ogromny wpływ na 
utrzymanie płyn-
ności finansowej. 

Jeżeli chodzi o tę 
dziedzinę biznesu restauracyjnego, 
jaką jest delivery to przed kryzysem 
związanym z koronawirusem, sta-
nowiła ona około 30 proc. naszego 
biznesu, wliczając w to dostawy 
własne i dostawców zewnętrznych. 
Po wprowadzeniu obostrzeń jest to 
ponad 90 proc przychodu. Pisząc 
o dostawcach zewnętrznych czy-
telnik powinien mieć świadomość 
iż pobierają oni prowizję w wideł-
kach 25 proc. – 33 proc. liczoną od 
wysokości zamówienia. Wysokość 
prowizji zależy od poszczególnych 
dostawców, ilości lokali, etc. Aby 
zaistnieć i być widocznym w aplika-
cjach, trzeba dodatkowo oferować 
produkty w wysokich promocjach 
na przykład: dwa dania w cenie 
jednego. Mając obie te kwestie na 
uwadze, widzimy dokładnie, na jak 
niskiej marży działa w takiej sytu-
acji restauracja. Opłacalność takiego 
przedsięwzięcia pojawia się dopiero 
przy skali i dużej ilości zamówień. 

Oprócz usług aplikacji dostar-
czających jedzenie, restauracje 
korzystają z bardziej klasycznych 
form dostaw, to jest poprzez 
własnych kurierów lub firmy 

zewnętrzne. Za-
trudniamy kie-
rowców na stałe, 
lecz posiłkujemy 
się kurierami ze-
wnętrznym przy 
większej ilości 
zamówień. Uwa-
żam, że korzysta-
nie ze wszystkich 
metod dostaw 

wspomnianych wyżej powinno 
być wykorzystywane przez każ-
dą restaurację funkcjonującą na 
tak wymagającym rynku. Wiem 
natomiast, że nie zawsze jest to 
możliwe. 

Jeżeli natomiast chodzi o tar-
czę antykryzysową to ciężko mi się 
wypowiadać na temat rozwiązań 
tam zawartych, gdyż do dnia dzi-
siejszego nie otrzymaliśmy żadnej 
odpowiedzi w sprawie wniosków 
przez nas złożonych. Wydaje mi się 
że w przypadku branży gastrono-
micznej, która najbardziej ucierpiała 
w wyniku wprowadzenia obostrzeń, 
Państwo powinno wypłacać pomoc 
finansową w oparciu o najprostszą 
metodę oświadczeń przedsiębior-
ców, które następnie powinny być 
weryfikowane w postępowaniu 
sprawdzającym, tak aby wspar-
cie było natychmiastowe i mogło 
utrzymać płynność firmy. Z infor-
macji, jakie otrzymuje od osób któ-
re wystąpiły o wsparcie finansowe 
w ramach tarczy antykryzysowej, 
wiem że wypełnienie wniosku nie 
było najłatwiejsze, a pieniędzy nie 
otrzymali do dnia dzisiejszego.

JAKIE DZIAŁANIA PODJĄĆ, 
BY OCALIĆ BIZNES?

BRANŻA W KRYZYSIE – CO DALEJ?

Wirus oraz sytuacja epidemiologiczna, z którą borykamy się od połowy 
marca br. miały ogromny wpływ na branże gastronomiczną i dotknęły 

bezpośrednio każdego restauratora w Polsce.

PAWEŁ PACIOREK, WSPÓŁWŁAŚCICIEL POSYPANE, TASTE BURGER
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MARKETING I ZARZĄDZANIE

Jeszcze na początku marca 2020 roku z nikt z nas nie przypuszczał, że restauracje 
zostaną zamknięte na dwa miesiące i cała branża będzie musiała się dostosować do 
nowej rzeczywistości. Nie mogliśmy przewidzieć pandemii koronawirusa ani zastoju 
gospodarczego, ale z różnych powodów jedne biznesy lepiej się odnalazły w sytuacji 
krajowego lockdown’u, a inne zdecydowanie gorzej. Od czego to zależy? Wyłącznie 

od tego, w jaki sposób restauracje i kawiarnie funkcjonowały na co dzień i na ile były 
gotowe dostosować się do nagłych zmian. 

ANNA NADOLIŃSKA, DIGITAL MARKETING SPECIALIST AGENCJA KREATYWNA MOXIE

ZMIANY W GASTRONOMII
jak się przygotować?
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PARTNEREM CYKLU JEST 

rynku. I mam w tym momencie 
na myśli różne formy funkcjono-
wania online – od angażujących 
social mediów, przez aktualne 
informacje na portalach typu Tri-
pAdvisor lub w wizytówce Google 
aż po obecność na platformach 
umożliwiających zamawianie je-
dzenia na wynos. Coraz więcej 
gości przed odwiedzeniem nowe-
go miejsca sprawdza restaurację 
w internecie, dlatego musisz za-
dbać o to, aby godziny otwarcia, 
adres, dane kontaktowe i menu 
wszędzie były aktualne. Jeśli poza 
tym będziesz pamiętać o ape-
tycznych zdjęciach potraw i re-
gularnym dialogu z potencjalnymi 
gośćmi, to możesz być pewien/
pewna, że Twoja aktywność on-
line zostanie zauważona i zapa-
miętana. Dlatego to takie ważne? 
Ponieważ może się okazać – jak 
podczas pandemii – że kanały in-
ternetowe będą Twoim jedynym 
sposobem dotarcia do ludzi, więc 
jeśli prowadzisz nawet niezbyt 
regularne działania w social me-
diach, to i tak łatwiej będzie Ci 
się dostosować do tej zmiany, niż 
gdybyś kontaktował/a się z klien-
tami wyłącznie poprzez kanały 
offline, jak potykacze, ulotki, czy 
reklamy w przestrzeni miejskiej.

Dywersyfikuj źródła 
przychodów
Może brzmi to abstrakcyjnie, bo 
za przychody każdej restaura-
cji odpowiada sprzedaż jedzenia 
oraz napojów i nie ma co z tym 
dyskutować. Jednak uważam, że 
można i wręcz należy zróżnico-
wać źródła dochodów. Najprost-
szy sposób? Zacznij realizować 
zamówienia na wynos, korzystaj 
z platform oferujących dostar-
czanie jedzenia. Możesz również 
zatrudnić własnego kuriera i sa-
modzielnie realizować dowo-
zy. Poza tym przemyśl kwestię 
sprzedawania własnych półpro-
duktów – klienci kochają Twój sos 
pomidorowy lub domową konfi-
turę? Robisz najlepszy na świe-
cie makaron? Twoje pieczywo 
nie ma sobie równych? Zacznij 
to sprzedawać! Warto również 

porozmawiać z dostawcami – być 
może uda Ci się nawiązać współ-
pracę polegającą na sprzedaży np. 
opakowań kawy, która tak smaku-
je Twoim klientom. Zapewnienie 
sobie kilku źródeł przychodów to 
dobre rozwiązanie i zabezpiecze-
nie, gdy nagle okaże się, że mu-
sisz zrezygnować z którejś formy 
sprzedaży. 

Stale się rozwijaj!
Dbaj o rozwój nie tylko swój, ale 
także pracowników oraz Twojej 
marki. Jeśli będziesz otwarty/
otwarta na innowacje i ulepsze-
nia, wprowadzisz system szkoleń 
załogi i samodzielnie będziesz 
poszerzać wiedzę lub szukać au-
tomatyzacji procesów (korzy-
stając z oprogramowania do re-
zerwacji stolików, przyjmowania 
zamówień itd.), to tym samym 

stworzysz dynamiczne środowi-
sko pracy. Dlaczego to jest waż-
ne? Ponieważ dzięki przyzwycza-
jeniu do pozytywnych zmian bę-
dziesz w stanie odpowiednio re-
agować na negatywne i niezapo-
wiedziane okoliczności. Wyrobisz 
w sobie nawyk wprowadzania 
nowości w życie, a dzięki temu 
poradzisz sobie także z trudnymi 
sytuacjami. 

Zostań ekspertem  
od zmiany
Mam nadzieję, że wprowadzisz 
w życie powyższe punkty i zosta-
niesz ekspertem od zmiany, czyli 
osobą, która chętnie wdraża inno-
wacje, zawsze bierze pod uwagę 
nie tylko najlepsze możliwe sce-
nariusze oraz radzi sobie nawet 
z trudnymi i nagłymi sytuacjami. 
A jeśli potrzebujesz więcej inspi-
racji na nowe działania, które mo-
żesz wprowadzić w życie, to ko-
niecznie sprawdź darmowego e-
-booka: 100 pomysłów na zmiany 
w biznesie, którego stworzyliśmy, 
jako MOXIE Agencja Kreatywna. 
Znajdziesz w nim pomysły z aż 10 
różnych obszarów i bardzo dużo 
wiedzy prosto od ekspertów.

Cykl 
Marketing  
na talerzu

część 
druga

O AUTORZE

Pracuje na stanowisku Digital Marketing Specialist w MOXIE agen-
cji kreatywnej. Na co dzień zajmuje się tworzeniem i optymalizacją 
kampanii Facebook Ads oraz Google Ads, kompleksową obsługą so-
cial mediów, content marketingiem, a także tworzeniem koncepcji 
kreatywnych oraz współtworzeniem strategii komunikacji dla ma-
rek z sektora lifestyle. Dzień zaczyna od dobrej kawy i przeglądania 
Instagrama, a w wolnym czasie odkrywa nowe miejsca na poznań-
skiej (i nie tylko!) mapie gastronomicznej.

Czy można być gotowym  
na zmiany?
Zmian często nie możemy prze-
widzieć, ale jesteśmy w stanie 
stworzyć w swoim biznesie śro-
dowisko, które bez większego 
wysiłku dostosuje się do różnych 
nagłych wydarzeń. Dzięki temu 
będziemy mogli zarządzać zmianą 
i przede wszystkim kontrolować 
ją. Ale przejdźmy do konkretów 
– co należy zrobić, by stworzyć 
w swojej firmie otoczenie sprzy-
jające wprowadzaniu zmiany? 

Po pierwsze  
– postaw na online
Jeśli nie istniejesz w internecie, 
to tak, jakby Cię wcale nie było na 

Dzięki przyzwycza
jeniu do pozyty
wnych zmian  
bę dziesz w stanie 
odpowiednio  
re agować na 
niezapo wiedziane 
okoliczności. 
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Jeszcze kilka miesięcy temu gastronomiczny rynek pracy był dla pracowników 
i kandydatów więcej, niż sprzyjający. Rekordowo niskie bezrobocie oraz tak duże 

zapotrzebowanie na pracowników sektora usługowego sprawiały, że kandydaci mogli 
dosłownie przebierać w ofertach, a pracodawcy mierzyli się z wyzwaniem pozyskania 

i zatrzymania pracowników. Za sprawą wydarzeń ostatnich miesięcy jest to jednak 
przeszłość, a w trudniejszej – choć zupełnie nowej – sytuacji znaleźli się dziś solidarnie 

zarówno pracodawcy, jak i pracownicy branży gastronomicznej. 

DOROTA HECHNER, BUSINESS MANAGER HAYS POLAND

MARKETING I ZARZĄDZANIE

RYNEK PRACY DZIŚ I JUTRO
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Pytanie o to, jak rynek ga-
stronomiczny będzie wy-
glądał po pandemii zadają 

sobie dziś wszyscy – właściciele 
restauracji i kawiarni, pracownicy 
tego sektora, ale też goście, któ-
rzy w ostatnich latach silniej wy-
kazywali zmianę nawyków w kie-
runku spożywania posiłków poza 
domem. Statystyki dla sektora 
gastronomii i hotelarstwa po-
kazują jednoznacznie, że branża 
znalazła się w trudnej sytuacji. 

W wyniku redukcji etatów, za-
mknięcia firmy czy zawieszenia 
jej działalności na czas pandemii 
pracę straciło wielu pracowników 
w branży. Jak wynika z badania 
Hays Poland, spośród osób, które 
doświadczyły takich konsekwencji, 
aż 88 proc. ma obawy związane ze 

swoją sytuacją zawodową. Najczę-
ściej dotyczą one trudności ze zna-
lezieniem nowej pracy, mniejszych 
zarobków oraz konieczności podję-
cia pracy poniżej kwalifikacji. 

Obecna sytuacja sprawia, 
że pracodawcy mogą liczyć na 
większą lojalność ze strony pra-
cowników, a także otwartość 
na nowe rozwiązania i podział 
obowiązków, które mają na 
celu zapewnienie firmie stabil-
ności w niepewnych czasach. 
W utrzymaniu wysokiego po-
ziomu motywacji pomaga oso-
biste zaangażowanie w pracę 
operacyjną członków zespołu 
– w tym szefa – oraz działania 
w duchu „wszystkie ręce na po-
kład”. Dziś menedżerowie po-
winni komunikować się z pra-
cownikami w sposób możliwie 
jak najbardziej transparentny, 
przedstawiając wyzwania, z ja-
kimi mierzy się firma, i zapra-
szając do wspólnego opraco-
wania pomysłów. Nowe pozycje 
w menu? Kreatywna kampania 
promocyjna? Dziś każdy wyróż-
nik marki czy skuteczna aktywa-
cja klientów może przełożyć się 
na być albo nie być danego kon-
ceptu gastronomicznego. Warto 
zatem angażować pracowników 
do aktywności, w które nie by-
liby włączani w standardowych 
okolicznościach, słuchać ich 
pomysłów i wspólnie testować 
rozwiązania.

Pracownicy sektora gastro-
nomicznego, którzy pozostali na 
swoich stanowiskach pracy, bar-
dziej niż kiedykolwiek potrzebują 
dziś bezpieczeństwa, ale też moż-
liwości odpoczynku i jasnego roz-
działu życia prywatnego i zawodo-
wego. Obawy związane z sytuacją 
na rynku, w połączeniu z presją 
odczuwaną w miejscu pracy mogą 
prowadzić do przepracowania 
oraz permanentnego stresu, co 
nie sprzyja efektywności, a w re-
zultacie nie jest korzystne ani dla 
pracownika, ani dla firmy. W miarę 
możliwości pracodawcy powinni 
zadbać o takie planowanie grafi-
ków, które umożliwi regenerację 
sił oraz budowanie atmosfery 

współdziałania. Obecnie niezwy-
kle istotne jest również okazywa-
nie pracownikom wsparcia. Do-
cenienie ich starań lub chociażby 
chwila nieformalnej rozmowy na 

tematy niezwiązane z kwestiami 
zawodowymi mogą dodać otuchy, 
poprawić nastrój i utrzymać dobrą 
atmosferę w zespole. I to akurat 
pozostaje niezmienne, bez wzglę-
du na okoliczności.

Dobrym rozwiązaniem jest 
również wykorzystanie czasu 
spowolnienia działalności loka-
lu na rozwój i szkolenia zespołu. 
Wielu pracodawców decyduje 
się obecnie na udostępnienie 
pracownikom platform e-lear-
ningowych, łącząc tę formułę 
z warsztatami prowadzonymi 
przez menedżerów. Dzięki takiej 
strategii zespół w pełni wykorzy-
stuje potencjał obecnej sytuacji, 
a do działań na pełnych obro-
tach wróci bogatszy o praktyczne 
umiejętności. Jest to również od-
powiedni moment na zapewnie-
nie pracownikom niezbędnych 
szkoleń z zakresu higieny i bez-
pieczeństwa.

Mimo redukcji etatów w nie-
których firmach, część procesów 
rekrutacyjnych w branży gastro-
nomii, hotelarstwa i usług nadal 
jest w toku. Na wielu organiza-
cjach pandemia wymusiła skok 
technologiczny, który przełożył 
się także na sposób realizacji 
procesów HR. Zdecydowana 
większość rekrutacji od początku 
marca prowadzona jest w pełni 
zdalnie, za pośrednictwem wideo 
konferencji. 

MARKETING I ZARZĄDZANIE

O AUTORZE

Ekspertka ds. rynku pracy z doświadczeniem w rekrutacji oraz pro-
wadzeniu projektów doradczych z obszaru pozyskania i utrzymania 
talentów. Specjalizuje się we współpracy z sektorem usług, FMCG i e-
-commerce. Rekrutacją zajmuje się od ośmiu lat – obecnie z koncen-
tracją na rynku polskim, wcześniej także prowadząc projekty mię-
dzynarodowe. 
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Jak długo utrzymasz swój zespół?
EWELINA FABISIAK, WŁAŚCICIELKA I LOVE JUICE

Jako restaurator z pięciolet-
nim doświadczeniem zawsze 
z tyłu głowy miałam listę 

obaw, które mogą zagrozić funk-
cjonowaniu mojego biznesu i na 
owej liście nigdy nie uwzględni-
łam pandemii, w ramach której 
wydane rozporządzenia z dnia 
na dzień zamkną drzwi mojej re-
stauracji i postawią potężny znak 
zapytania w zakresie dalszych 
kroków oraz przyszłości. 

Co ciekawe, dowiadu-
jąc się o nowej rzeczywisto-
ści byłam na drugim końcu 
świata, co znacznie utrudniło 
przepływ informacji i płynne 

podejmowanie strate-
gicznych decyzji. Oczy-
wiście spodziewaliśmy 
się, że takie decyzje 
ze strony władz mogą 
nastąpić, jednocześnie 
między wyobrażenia-
mi, a faktami było spo-
ro przestrzeni wypeł-
nionej pytaniami, na 
które nikt nie potrafił 
udzielić odpowiedzi. 
I właśnie ten chaos był 
najtrudniejszy. 

Niezależnie od tego 
jakiej wysokości posia-
dasz poduszkę finan-
sową lub czy w ogóle 
ją posiadasz, musiałeś 
zmierzyć się z tematem 
zatrudnionych pracow-
ników i ewentualnych 

zwolnień. Z mojej perspekty-
wy był to największy problem 
i w pewnym sensie tragedia, 
nie tylko biznesowa, a przede 
wszystkim ta o wymiarze ludz-
kim. W moim przypadku po dłu-
gim czasie budowania wartościo-
wego zespołu, a każdy restaurator 
wie, jak trudno zbudować dobry 
zespół, stajesz w obliczu być 
może konieczności zwolnienia go. 
Dlaczego być może? Dlatego, iż 
zawieszono nasz biznes w próżni 
informacyjnej, absolutnie nikt nie 
powiedział jak długo to potrwa, 
a chaos przekazu, który nakręca-
ły media tylko wzmagał trudność 

w podjęciu dalszych decyzji. Nikt 
nie jest w stanie decydować ra-
cjonalnie, tym bardziej strate-
gicznie, jeśli nie ma kluczowych 
danych, zatem jak oszacować jak 
długo utrzymasz zespół w bizne-
sie, który z dnia na dzień został 
pozbawiony dochodu, bez żad-
nych założeń czasowych co do 
jego powrotu? 

W moim przypadku sytuacja 
nie była skrajnie krytyczna, dla-
tego na decyzję o ewentualnych 
zwolnieniach dałam sobie dwa 
miesiące – to była moja policzona 
granica czasu w oczekiwaniu na 
rozwój sytuacji. Nie była skrajnie 
krytyczna, ponieważ poza stan-
dardowymi usługami restaura-
cyjnymi, realizujemy cateringi pu-
dełkowe, które nadal mogły być 
realizowane. Oczywiście to tylko 
mała część naszego obrotu, która 
nie była w stanie obronić całości, 
bez kluczowego dochodu płyną-
cego z normalnie funkcjonującej 
restauracji. Zatem uznałam, że 
skoro moi ludzie mają nadal co 
robić, generujemy jakikolwiek 
obrót – przy ograniczeniu godzin 
i uruchomieniu mojej podusz-
ki finansowej, damy radę spiąć 
to na okres maksymalnie trzech 
miesięcy – co dla mnie oznacza-
ło brak dochodu, ale było jedno-
czesnym zatrzymaniem zespołu 
i czasem na obserwację sytuacji 
oraz wdrażanie nowych rozwią-
zań, które miały nas uratować. 

Jako, że panika i narzekanie to 
najgorsi doradcy, postawiłam na 
pełne skupienie i maksymalną 
pracę nad produktami i rozwiąza-
niami, które mogły funkcjonować 
w nowej rzeczywistości. 

Dla mnie od początku było ja-
snym, iż tak zwane zamówienia 
na wynos w naszym przypadku 
będą funkcjonować w zakresie 
minimum – taka specyfika na-
szego menu. Nie pomyliłam się. 
Zatem, aby przetrwać musiałam 
stworzyć coś zupełnie nowego, 
obranym kierunkiem nowej rze-
czywistości stało się przeniesie-
nie rozwiązań naszej restauracji 
do świata online – prace nad 
nowymi produktami cały czas 
trwają i bardzo powoli zaczynają 
owocować. 18 maja restauracje 
otworzyły się – dla mnie oznacza 
to dalej dużo niewiadomych, jed-
nocześnie oczywiście się otwo-
rzymy i będziemy obserwować 
funkcjonowanie w praktyce ob-
ostrzeń, nadal w cieniu korona-
wirusa. Jednocześnie nie rezy-
gnuję z rozwoju nowych wyżej 
wspomnianych produktów, gdyż 
uważam, że otwarcie restauracji 
nie daje żadnej gwarancji po-
wrotu do tego co było przed jej 
zamknięciem, zatem należy szu-
kać alternatywnych rozwiązań 
na działanie, nadal w gastrono-
mii, ale z możliwością robienia 
tego również przy zamkniętych 
drzwiach dla gości.

MARKETING I ZARZĄDZANIE

W kolejnych etapach odmra-
żania gospodarki, gdy branża 
gastronomiczna będzie stopnio-
wo wracać do standardowego 
zakresu działalności, kluczowa 
stanie się selekcja najlepszych 
pracowników. Przed pandemią 
pracodawcy nierzadko zmuszeni 
byli walczyć o pozyskanie jakich-
kolwiek pracowników, często 

idąc na ustępstwa związane 
z oczekiwanym poziomem kwa-
lifikacji. W nowej rzeczywistości, 
gdy dostępność kandydatów 
do pracy może – przynajmniej 
przez pewien czas – przewyż-
szać zapotrzebowanie branży, 
najważniejsze w perspektywie 
firm będzie dotarcie do osób 
o najlepszych kompetencjach 

i doświadczeniu, ich pozyskanie 
oraz zatrzymanie.

 Ostatnie miesiące silnie do-
tknęły branżę gastronomicz-
ną, dokonując przetasowania 
w układzie sił na linii pracow-
nik-pracodawca. W witrynach 
wielu zamkniętych lokali gastro-
nomicznych wisiały banery z ha-
słem „BĘDZIE DOBRZE” – i tej 

myśli warto się trzymać. Gastro-
nomiczny rynek pracy przez pe-
wien czas niewątpliwie będzie 
wykazywał więcej cech tzw. ryn-
ku pracodawcy. Jednak podobnie 
jak w innych branżach, będzie to 
przede wszystkim rynek kompe-
tencji, na którym nie zabraknie 
możliwości zawodowych dla naj-
lepszych kandydatów.
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*Monini Polska za Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska (Total Poland) zdefiniowana jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety, Dyskonty, Duże sklepy spożywcze, 
Średnie sklepy spożywcze i Małe sklepy spożywcze, Kioski, Stacje Benzynowe, Sklepy winno-cukiernicze, sprzedaż wartościowa w PLN, 

okres skumulowany od stycznia 2020 do marca 2020, kategoria: Oleje jadalne, segment: Oliwa Extra Virgine.
 **Źródło danych: ABR SESTA, badanie CAWI n=1000; kwiecień 2020; „Które z tych marek oliwy z oliwek najczęściej kupuje się w Pani domu? Proszę wskazać nie więcej niż 3 takie marki.”

W Monini od trzech pokoleń dbamy o najwyższą jakość naszych produktów, dlatego pozostajemy 
niezmiennie liderem sprzedaży. Stale poszerzamy asortyment i wprowadzamy nowości, 

które cieszą się uznaniem konsumentów.  Dbamy również o to, by produkty Monini były esencją 
włoskiej kuchni i pozwalały na prawdziwą uniwersalność w kuchni: doprawianie, smażenie, 

pieczenie, gotowanie… i wiele więcej – to wszystko możliwe jest z Monini! 

Z OKAZJI 100 LAT MONINI… 
PO STOKROĆ ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

MONINI LIDER BRANDOWY
 OLIWY EXTRA VERGINE*
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ARANŻACJA

Kilka miesięcy temu nikt nie mógł przypuszczać, jak dziś będzie 
wyglądać rzeczywistość. Koronawirus dotknął wszystkich bez 

wyjątków. Ogromny wpływ epidemii widać na przykładzie 
gastronomii. Najprężniej działające firmy sprzed okresu pandemii, 
dziś liczą straty i zastanawiają się w jaki sposób polepszyć obecną 
sytuację. Każda branża szuka więc kompromisów, aby dostosować 
się do panującej sytuacji. Nowa rzeczywistość wymagać będzie od 

restauratorów wypracowania nowych rozwiązań. 

PATRYCJA STASIAK, ARCHITEKT

ARANŻACJA  
SALI KONSUMPCYJNEJ
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ARANŻACJA

Sala konsumencka to głów-
ne pomieszczenie obiek-
tów gastronomicznych. 

Odpowiednie jej usytuowanie 
oraz aranżacja ma decydujący 
wpływ na ruch konsumentów. 

Sale konsumpcyjne 
dotychczas
Rodzaj lokalu gastronomicznego, 
kategoria i system obsługi były 
czynnikami decydującymi o:

• powierzchni przypadającej na 
jednego gościa

• rozwiązaniu układu funkcjo-
nalnego

• kształcie sali oraz rozmiarze 
jego wnętrza
Zatem za najbardziej ergono-

miczny kształt sali uznaje się pro-
stokąt – powstaje bardzo ustaw-
ne pomieszczenie, w którym z ła-
twością możemy zmieścić dość 
sporo stolików, usytuować trakty 
komunikacyjne. 

Odległości między stolikami 
powinny zapewniać swobodne 
przejście dla gości oraz obsługi 
i wynosić około 40 cm odległości 
między krzesłami.

Wprowadzano także coraz 
częściej stałe lub ruchome ele-
menty meblowo-dekoracyjne 
pozwalające na wydzielenie 
przestrzeni. Używa się w tym 
celu m.in. kwietników, ażuro-
wych paneli, które pozawalają 
na wytworzenie kameralności 
miejsca. 

W restauracjach o przecięt-
nym standardzie stosuje się stoły, 
których wymiary wynikają z mo-
dułu 20 cm. Jednostka podstawo-
wa ma wymiary: 
• 60x80 cm dla 2 osób; 
• 2x60 cm =120 cm, to jest 

120x80 cm dla 4 osób (2 typo-
we jednostki); 

• 3x60 cm =180 cm, to jest 
180x80 cm dla 6 osób (3 typo-
we jednostki) itd. 
Wygodne miejsce do kon-

sumpcji dla 1 osoby powinno 
mieć szerokość 60 cm i głębokość 
40 cm.

Sale konsumpcyjne  
po pandemii

Z pewnością przez długi czas 
nie będziemy mogli wrócić do 
swobodnego kształtowania prze-
strzeni sali konsumpcyjnej (tak, 
jak przed epidemią). Podstawo-
wymi zmianami będą z pewno-
ścią:
• zwiększenie odległości między 

stolikami – odległość od krań-
ca jednego blatu stolika do 
drugiego powinna wynosić nie 
mniej niż 2 m. 

• zwiększenie ilości metrów 
kwadratowych przypadają-
cych na jednego gościa 4 mkw. 
– a w związku z tym – redukcja 
ilości miejsc siedzących i stoli-
ków w restauracjach.

• problemem może stać się tak-
że brak możliwości korzystania 
z toalet (lub konieczność de-
zynfekcji po każdym gościu).

• w przypadku aranżacji nowych 
przestrzeni kluczowym ele-
mentem może stać się wybór 
materiałów dekoracyjnych, 
które są łatwe w utrzymaniu 
czystości.

Technologia kluczem  
do przyszłości?
To, co kilka lat temu wydawać się 
mogło niemożliwym – w dobie 
epidemii może stanowić odpo-
wiedź na problemy wynikające 
z reżimu zachowania środków 
bezpieczeństwa. Coraz więcej 
elementów naszego życia staje 
się w pełni zautomatyzowane. 
Być może niedługo dołączą do 
tego także bary. 

We Włoszech i Nowym Yorku 
możemy spotkać bary, w których 
drinki przyrządzą roboty. Wystar-
czy pobrać odpowiednią aplikację, 
wybrać za jej pomocą interesują-
cy nas drink i… poczekać. Roboty 
same przygotowują miksturę, 

a aplikacja powiadomi nas o sta-
tusie zamówienia i rzeczywistym 
stanie konsumpcji przy barze. 

Street food – nowe życie?
Sektor street food’ów może zy-
skać po pandemii drugie życie. 
Jest to odłam gastronomii, który 
zazwyczaj nie oferuje miejsc na 
konsumpcję, a jedzenie przy-
gotowywane jest na miejscu, 
w przeciągu kilku minut. Daje to 
zatem dużą przewagę w porów-
naniu z kolejkami przed większy-
mi lokalami gastronomicznymi 
(w przypadku gdy zmniejszeniu 
ulegnie liczba stolików, a kolejki 
przed lokalami znacząco się wy-
dłużą). 

Koronawirus z całą pewnością 
wywołał niemałe zamieszanie 
w życiu każdego. Lokale gastro-
nomiczne będą musiały wypraco-
wać nowe zasady funkcjonowa-
nia w rzeczywistości, jaka czeka 
nas po okresie epidemii. Hasłem 
przewodnim stanie się na pewno 
bezpieczeństwo. To właśnie jego 
gwarancja stanie się kluczowym 
wymogiem dla gastronoma. Bar-
dzo możliwe, że dotychczasowa 
moda na świeże, ekologiczne, lo-
kalne i dietetyczne przeniesie się 
na aspekty higieniczne – nieska-
zitelnie czyste uniformy, otwarte 
kuchnie. 

O AUTORZE

Magister inżynier architekt po Wydziale Budownictwa, Architektury 
i Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej. Od 2016 roku czynna 
uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji nauko-
wych, autorka wielu publikacji. Laureatka konkursu architektonicz-
nego na zagospodarowanie placu po zbombardowanym kościele 
w Zgierzu przy ulicy Długiej. Autorka projektów architektonicznych z 
zakresu wnętrz prywatnych oraz retail. Poza architekturą, pasjonat-
ka malarstwa i rysunku. Uczestniczka wielu wernisaży malarskich.

ARANŻACJA  
SALI KONSUMPCYJNEJ
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AKTUALNOŚCI ZP HoReCa

Celem organizacji jest ini-
cjowanie i wprowadzanie 
w życie wszelkich dzia-

łań mogących przyczynić się do 
rozwoju polskiej gastronomii. 
Pandemia COVID-19 negatywnie 
wpłynęła na branżę, nowe regu-
lacje uniemożliwiły lub znacznie 
ograniczyły możliwości działania 
biznesów restauracyjnych. Stąd 
inicjatywa #środynazamówienie 
#smacznewsparcie. W każdą śro-
dę chcemy podkreślać, jak ważne 
dla całej branży gastronomicz-
nej jest wspomaganie jej. Mimo 
ograniczeń wiele lokali działa 
i oferuje swoje dania na wynos 
czy w dostawie. Zamawiając na 

wynos pomagamy im przetrwać, 
tym samym chroniąc miejsca 
pracy i gospodarkę – podkreśla 
Zarząd ZP HoReCa.

Środy na zamówienie 
#smacznewsparcie to inicjaty-
wa otwarta, w której mogą wziąć 
udział wszyscy restauratorzy, 
ale nie tylko. Organizatorzy za-
chęcają Polaków do wspierania 
akcji przede wszystkim poprzez 
zamawianie dań z ulubionych 
restauracji. Akcję można pro-
mować również poprzez publi-
kację materiałów dostępnych na 
stronie HoReCa na swoich profi-
lach społecznościowych. Szcze-
góły dotyczące udziału w akcji 

dostępne są na stronie www 
ZP HoReCa.

Biznes gastronomiczny sta-
nowi istotną dziedzinę polskiej 
gospodarki. Według prognoz 
w 2019 rynek „jedzenia na mie-
ście” był wart 32 mld złotych. 
Prężny wzrost liczby restauracji 
do ponad 64 tys. sprawia, że bran-
ża działa stymulująco także na 
inne gałęzie gospodarki, min: pro-
ducentów żywności i napojów, 
dostawców sprzętu, najemców 
powierzchni, itd. Ponadto, dzia-
łalność związana z zakwatero-
waniem oraz usługami gastrono-
micznymi w 2018 roku dała pracę 
ponad 300 tys. pracowników. 

Niestety, dynamiczne rozprze-
strzenianie się koronawirusa, 
w dodatku na tak ogromną ska-
lę, postawiło nie tylko biznes, ale 
i gospodarki krajów w zupełnie 
nowej rzeczywistości. Z dnia na 
dzień klienci musieli zmienić na-
wyki, a tym samym dostosować 
swój sposób funkcjonowania do 
nowych okoliczności. Zamknięcie 
lokali gastronomicznych sprawi-
ło, że restauratorzy obawiają się 
o przyszłość swoją i swoich pra-
cowników. #środynazamówienie 
#smacznewsparcie to gest soli-
darności z całą branżą restaura-
cyjną, który może pomóc ocalić 
działalność wielu lokali.

WSPÓLNA AKCJA RESTAURATORÓW 
#ŚRODYNAZAMÓWIENIE  

POD PATRONATEM ZP HORECA

Ogólnopolska inicjatywa branży wystartowała w środę, 22 kwietnia 
2020 roku. Celem kampanii jest wsparcie biznesów gastronomicznych, 

poprzez zachęcenie, jak największej liczby klientów do zamawiania 
posiłków w restauracjach, za pośrednictwem dostępnych obecnie 

kanałów sprzedaży: na wynos, w dostawie oraz drive thru. Patronat nad 
wydarzeniem objął Związek Pracodawców HoReCa.
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Obiekty noclegowe mogły wznowić swoją działalność 4 maja, 
jednak restauracje nie mogły przyjmować gości na miejscu. Jedyną 
możliwością serowania dań był room service. Jak w tym trudnym 

czasie poradziła sobie gastronomia hotelowa?

KARINA MAŁOLEPSZA, MANAGER RESTAURACJI AMETYST W KOMPLEKSIE  
COTTONINA HOTEL & MINERAL SPA RESORT

Restauracja hotelowa to 
twór, który żyje i ma 
swój puls, nadawany 

przez gości i wybijany przez rytm 
dnia, miejsce najważniejszych 
wydarzeń, spotkań, smakowania 
i wyjątkowych doznań kulinar-
nych. Cottonina Hotel & Mine-
ral SPA Resort w Świeradowie-
-Zdroju to obiekt, w którym na 
co dzień tętniło życie, a restau-
racja je odzwierciedlała. Cotto-
nina, miejsce licznych spotkań 
biznesowych, raj dla poszukiwa-
czy aktywnego wypoczynku na 

łonie natury i idealne miejsce ro-
dzinnej sielanki, wstrzymała od-
dech, jak wiele obiektów w całej 
Polsce. Od kwietnia 2020 r. roz-
porządzeniem Rady Ministrów 
wprowadzono ograniczenia i za-
kazy, co zmusiło hotele do dra-
stycznego ograniczenia swojej 
działalności, w tym również do 
całkowitego zamknięcia restau-
racji hotelowych. Sytuacja całej 
branży była i nadal jest drama-
tyczna.

Z obawą patrzymy w przy-
szłość martwiąc się o hotel 

i miejsca pracy. Setki obiektów 
nie miały możliwości utrzymania 
pracowników i zmuszone były 
zamknąć firmy. Przedsiębiorcy 
i pracownicy biznesu, którego 
podstawą jest gościnność, musie-
li odnaleźć się w zupełnie nowej 
rzeczywistości. 

Utrzymując duży poziom na-
dziei na szybki powrót funkcjo-
nowania branży, wykorzystaliśmy 
czas przestoju działania obiektu 
na wykonanie prac i przeprowa-
dzenie działań, które w okresie du-
żego obłożenia były ograniczone 

lub niemożliwe do realizacji. Oso-
by, które miały choć najmniejsze 
obawy o swoje zdrowie, w pode-
szłym wieku czy z przewlekłymi 
schorzeniami, mogły naturalnie 
pozostać w domu. Pozostały 
zespół skupił się na gruntow-
nych porządkach, drobnych na-
prawach, większych remontach, 
tworzeniu nowych kart menu, 
wspólnych kreatywnych spotka-
niach, na które było zawsze mniej 
czasu. Poprzez działanie w myśl, 
że zaraz wrócą goście i mamy 
zadania do wykonania, dajemy 

RESTAURACJA W HOTELU 
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sobie wzajemnie wsparcie, które 
okazało się nieocenione w jakże 
przygnębiającej sytuacji.

Kolejny etap luzowania gospo-
darki skutkował wyczekiwanym 
otwarciem obiektów noclego-
wych, jednak restauracje hotelo-
we nadal pozostały zamknięte dla 
gości. Możliwe było serwowanie 
posiłków do pokoju, co wymaga-
ło zupełnego przeorganizowania 
pracy kelnerskiej, pomimo nie-
wielkiej liczby gości decydujących 
się na pobyt w typowo wypo-
czynkowym hotelu. Odpowied-
nia ilość potrzebnego sprzętu do 
serwowania oraz cztery budynki, 
na które składa się resort były 
nie lada wyzwaniem. Jakość ser-
wowanych potraw jest wyznacz-
nikiem standardu hotelu i może 
wiele powiedzieć o poziomie po-
zostałych usług. Śniadania w Cot-
toninie to swoista uczta. Spraw-
dzianem okazało się serwowanie 
ich w nowej formie w taki sposób, 
aby nie odbiegały od dotych-
czasowego wysokiego standar-
du i różnorodności dostępnych 

produktów. Zmiany wymagało 
również menu obiadokolacji, któ-
re nagle z bogatej formy bufeto-
wej musiało zostać ograniczone, 
a jednocześnie zachować stosu-
nek jakości do ceny. Dodatkowo 
wprowadzone zostały krótkie 
karty dań, win i pozostałego asor-
tymentu dostępnego w barze, 
który gotowi byliśmy dostarczyć 
do każdego pokoju. 

Środki ochrony takie jak ręka-
wiczki, maseczki i płyny do de-
zynfekcji stały się codziennością. 
Wszystkie posiłki są przygotowy-
wane i dostarczane z zachowa-
niem wszelkich zasad ostrożności. 
Regularna dezynfekcja to podsta-
wa zapewnienia bezpieczeństwa.

Od 18 maja ponownie mamy 
możliwość przyjęcia gości w re-
stauracji przy stoliku. Naturalnie 
na życzenie nadal funkcjonuje 
bezpłatna usługa „room services”, 
aby goście sami podjęli decyzję, 
jakie zasady bezpieczeństwa od-
powiadają im najbardziej. Zgodnie 
z nowymi wytycznymi, ilość osób 
przebywających w restauracji jest 

ograniczona, a stoliki dezynfeko-
wane są po każdym gościu. Re-
stauracja Ametyst w Cottoninie 
jest duża, co pozwala na przyję-
cie wielu gości, zachowując wy-
magane bezpieczne odległości. 
Nie zmarnowaliśmy danego nam 
czasu. Pachnące świeżością wnę-
trza hotelowej restauracji oraz 
dwa zewnętrzne tarasy czekają 
na gości spragnionych dobrego, 

regionalnego jedzenia oraz wypo-
czynku na łonie natury w Górach 
Izerskich.

Wracamy powoli do normal-
ności, jednak pozostaje wiele 
pytań, które w dalszym ciągu za-
przątają głowy hotelarzy i restau-
ratorów. Z optymizmem staramy 
się patrzeć w przyszłość czekając, 
aż restauracja znowu będzie peł-
na gości.

OLIWIA BERNADY, EXECUTIVE CHEF GRUPA ARCHE

Ponowne otwar-
cie hoteli bez 
możliwości uru-

chomienia restauracji 
stacjonarnej, wymagało 
od nas przygotowania 
karty śniadaniowej i karty 
menu w systemie room 
service. Goście wybierali 
śniadania ze specjalnie 
skomponowanej karty, 
zawierającej naturalne 
i regionalne produkty.

Wszystkie przygoto-
wane posiłki musiały być, 
dostarczane przy zacho-
waniu reżimu sanitarne-
go, ale hotele należące do 
Grupy Arche są dobrze 
przygotowane do nowej 
zmienionej rzeczywistości 
gastronomicznej. 

Cyklicznie przepro-
wadzane są szkolenia 

z zakresu mycia rąk, a wszyscy 
pracownicy są na bieżąco za-
opatrywani w środki ochrony 
osobistej, poprzez maseczki 
szyte przez Fundację Leny Gro-
chowskiej, środki dezynfekujące 
i rękawiczki jednorazowe. Cały 
sprzęt potrzebny do serwowa-
nia dań jest dezynfekowany, 
a dania są dostarczane w ekolo-
gicznych opakowaniach jedno-
razowych. Pracujemy w mniej-
szych grupach, aby zapewnić 
bezpieczne warunki wszystkim 
pracownikom, ale ustawiliśmy 
zmiany tak, by serwowanie po-
siłków do pokoi przebiegało 
sprawnie, dlatego też zespoły 
kuchni i restauracji powróciły 
już do pracy wyłączając oczy-
wiście pracowników posiadają-
cych dzieci do lat ośmiu, prze-
bywających na zasiłku opiekuń-
czym. 

Najtrudniejszą kwestią dla 
gastronomii było dostosowanie 
menu do serwowania na wynos 
i w ramach room service, gdyż fi-
lozofia naszej gastronomi to pro-
sta naturalna kuchnia, przygoto-
wywana i serwowana na świeżo,. 
Było to wyzwanie, ale nasi kucha-
rze świetnie sobie z nim poradzili. 

Nowe zasady funkcjonowania 
restauracji, oczywiście wymagają 
od nas przeorganizowania dzia-
łania, od ustawienia stolików, by 
zachować wymagany dystans, 
poprzez przygotowywanie i ser-
wowanie dań w maseczkach 
i rękawiczkach, ale wszystkie te 
wytyczne są niezbędne byśmy 
mogli zapewnić bezpieczeństwo 
naszym gościom. Najważniejsze 
jest to, że znowu działamy i mo-
żemy zapewnić naszym odwie-
dzającym relaks i smaczne dania 
w restauracjach naszych hoteli.
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PANDEMIA 

W jaki sposób platformy do zamawiania jedzenia starały się pomóc 
restauracjom, chronić swoich pracowników oraz gości,  

którzy zdecydowali się na zamawianie jedzenia online i na jakie 
opakowania najlepiej postawić, chcąc działać w sektorze dostaw? 

 Zapytaliśmy przedstawicieli Uber Eats, Bolt Food, Pizza Portal i Metro-Plast. 
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Ciekawą tendencją jest zainteresowanie  
menu śniadaniowym

BIURO PRASOWE UBER EATS

W związku z bezpre-
cedensową sytuacją 
związaną z pandemią 

koronawirusa, Uber Eats wprowa-
dził szereg działań, mających na 
celu wsparcie lokalnych biznesów 
restauracyjnych, dostawców oraz 
klientów w tym trudnym czasie. 
Już w pierwszych dniach kwaran-
tanny firma zdecydowała o dar-
mowej dostawie, by zwiększyć 
popyt na zamówienia z dowozem. 
Postawiła również na pomoc lo-
kalnym partnerom, m.in przez 
zniesienie opłaty aktywacyjnej dla 
nowych restauracji czy przyspie-
szenie procesu dołączenia do plat-
formy w ciągu 24 godzin. 

Ponadto, zaoferowaliśmy part-
nerom restauracyjnym możliwość 
przejścia na dzienny system rozli-
czeń zamiast płatności raz w tygo-
dniu. Mamy świadomość, iż w obec-
nym czasie utrzymanie płynności 
finansowej oraz wypłat dla pracow-
ników i dostawców pozostaje prio-
rytetem dla małych firm.

Wspieramy działania mające 
na celu pomoc branży gastro-
nomicznej, dlatego też skon-
centrowaliśmy większość na-
szych wysiłków na zwiększeniu 

zapotrzebowania na zamówienia 
z niezależnych, lokalnych restau-
racji, co, jak wiemy, jest dla nich 
kluczowe w tych bezprecedenso-
wych czasach. 

W celu bliższego poznania aktu-
alnie panujących trendów kulinar-
nych – słowem określenia co jemy 
podczas pandemii – Uber Eats prze-
analizował dane dotyczące dostaw 
za pośrednictwem swojej aplikacji. 
W Polsce spośród dań głównych 
niezaprzeczalnie panuje burger 
i jemu pokrewne. Jednak zaraz po 
nich na podium plasują się marghe-
rita, pad thai i… pierogi ruskie. 

Ciekawą tendencją, wynikającą 
z możliwości składania zamówień 
już we wczesnych godzinach po-
rannych, jest popularność menu 
śniadaniowego. Polacy posiadają 
coraz większą wiedzę z zakresu 
właściwego żywienia i świado-
mość, iż pierwszy posiłek powi-
nien zapewniać maksimum ener-
gii na nadchodzący dzień. Wśród 
najchętniej zamawianych śniadań 
z naszej platformy znajdują się 
kiełbasa a la burger, Peanut But-
ter Protein Bowl czy croissant.

Wirtualne restauracje sta-
nowią rosnący fenomen, który 

obserwujemy w wielu krajach na 
całym świecie. W Polsce jednak 
najciekawszym zjawiskiem na ja-
kie zwróciliśmy uwagę to, iż „trady-
cyjne” restauracje, chętniej niż kie-
dykolwiek, podejmują współpracę 
z platformami dowozu posiłków. 
W okresie pomiędzy styczniem 
a kwietniem br. liczba nowych re-
stauracji dostępnych w aplikacji 
Uber Eats w Polsce wzrosła o 188 
proc. W całej Europie nasza plat-
forma odnotowała ponad 67 proc. 
wzrost w analogicznym okresie. 
Tym samy trend ten jest jeszcze 
bardziej widoczny w Polsce, niż 
w ościennych rynkach.

Uber wdrożył szereg inicja-
tyw mających na celu wspar-
cie kierowców i partnerów 

dostawczych. Między innymi jest 
to komunikacja, zawierająca in-
formacje o wytycznych organów 
ds. zdrowia publicznego, zalece-
nia dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny – w tym podstawowe 
czynności jak dezynfekowanie 
rąk, posiadanie maseczek ochron-
nych, unikanie bezpośredniego 
kontaktu czy zachowanie odpo-
wiedniego dystansu. 

Z kolei partnerom realizują-
cym dostawy zapewniliśmy także 
rekompensaty finansowe w przy-
padku zdiagnozowania u nich 
COVID-19. Otrzymują również 
całkowity zwrot kosztów ponie-
sionych na poczet zakupu środ-
ków dezynfekujących i higieny 
osobistej. 

Uber Eats poinformował też 
swoich użytkowników o opcji 
„dostawy bezkontaktowej” w ra-
mach aplikacji, która pozwala 
dostawcom na pozostawianie 
zamówienia pod drzwiami lub 
w wyznaczonym miejscu, dla 
zwiększenia bezpieczeństwa. 
Tymczasowo zostały wyłączone 
także płatności gotówką – rozli-
czenie za zamówienie następuje 
za pomocą aplikacji.

Widać skupienie na rynkach lokalnych
MICHAŁ DUBISZ, OPERATIONS MANAGER BOLT FOOD

Bolt Food wystartował 
w Polsce w kwietniu, jed-
nak w krajach bałtyckich 

aplikacja dostarczająca jedzenie 
działa już prawie od roku. Pra-
ce nad wprowadzeniem aplika-
cji w Polsce trwały od pewnego 
czasu, jednak w momencie roz-
woju pandemii przyspieszyliśmy. 

Efektywność jest w DNA naszej 
organizacji, a to pozwala nam 
oferować niższe prowizje od re-
stauracji i lepsze ceny dostawy. 
Uznaliśmy, że to jest duża war-
tość dla rynku w tej chwili.

Dania, które cieszą się naj-
większą popularnością to keba-
by i pizza, więc myślę, że gust 

Polaków nie zmienił się z racji 
pandemii. Nasza usługa funkcjo-
nuje dopiero od kwietnia, więc 
nie miała jeszcze szansy spraw-
dzić się w “normalnych” czasach. 
Pojawiły się ostatnio ciekawe 
informacje prasowe z komenta-
rzami dużych graczy rynku dosta-
wy jedzenia i wskazują na to, że 

ten rynek również notuje spadki 
w czasie pandemii. Jest to kontra 
do intuicji, ale wygląda na to, że 
gdy ludzie spędzają więcej czasu 
w domu to gotują. Zamawianie 
gotowych posiłków z dostawą 
jest bardziej powiązane z wygo-
dą i brakiem czasu w codziennym 
pędzie za obowiązkami. W Bolt 
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Zaobserwowaliśmy wzrost wartości koszyka
PIOTR KRUSZYŃSKI, CEO PIZZAPORTAL.PL 

Odkąd wybuchła pande-
mia, czyli z początkiem 
marca, zaobserwowali-

śmy pewne zmiany w sposobie 
zamawiania dań oraz w dokony-
waniu płatności. Nie odnotowali-
śmy natomiast znaczącego wzro-
stu zamówień, co oznacza, że ich 
poziom jest podobny, jak z okresu 
przed wybuchem pandemii. Za-
mawiający nie boją się korzystać 
z agregatorów, a my – mając na 
uwadze ich dobro – zachęciliśmy 

restauracje do wprowadzenia 
dostawy bezdotykowej. Podczas 
zamawiania, klient w komentarzu 
może zaznaczyć, że prosi o dosta-
wę bezkontaktową, a kurier do-
wodzi jedzenie pod same drzwi, 
nie mając bezpośredniego kon-
taktu z odbiorcą. 

Zaobserwowaliśmy wzrost 
wartości koszyka – 8 proc. w skali 
kraju, co oznacza, że klienci płacą 
nieco więcej za jedno zamówie-
nie. W Warszawie to 52,30 zł. 

Food na razie nie dostrzegamy 
takich efektów na naszych wyni-
kach, gdyż zaczęliśmy już w cza-
sie pandemii. a nasza duża baza 
użytkowników i darmowe dosta-
wy, generują duże, konsekwentne 
wzrosty z tygodnia na tydzień. 
Restauracje na naszej platformie 
również zwróciły na to uwagę, 
komentując, że szybko staliśmy 

się ich platformą nu-
mer dwa lub jeden. 
Wartość, którą daje-
my restauratorom, to 
niższa prowizja i in-
krementalny wzrost 
przychodu, który jest 
dla nich kluczowy 
w sytuacjach utraty 
płynności, wiele re-
stauracji jest teraz 
skupiona na prze-
trwaniu.

Rynek dostaw go-
towych posiłków no-
tował duże wzrosty 
w ostatnich latach 
i wartość tego rynku 

była prognozowana na 1,8 mld zło-
tych na koniec 2020 roku. Co cie-
kawe, podmioty, które tworzą ten 
rynek w 90 proc. nie specjalizują 
się w dostawach, restauracje reali-
zują dostawy jedzenia przy okazji 
głównego biznesu, jakim jest ob-
sługa gości na miejscu. Wniosek 
jest taki, że większość dostawców 
na tym rynku nie działa w sposób 

optymalny, muszą płacić za dro-
gie lokale w dobrych miejscach, 
ponoszą koszt powierzchni prze-
znaczonej dla klientów, a kuchnia 
nie jest skupiona na tym, żeby je-
dzenie na wynos trafiło do klien-
ta, jak najszybciej i zostało zapa-
kowane w sposób gwarantujący 
maksymalną świeżość. Wszystkie 
te argumenty wskazują na to, że 
koncept dark kitchen będzie się 
rozwijać natomiast jest to proces 
i nikt jeszcze nie rozgryzł tego jak 
to robić na bardzo wysokim pozio-
mie efektywności. Na koniec dnia 
będzie się liczyć cena, czas realiza-
cji i jakość, dark kitchen może po-
prawić każdy z tych parametrów.

Aktualna sytuacja na pewien 
czas stanie się naszym new nor-
mal, przyzwyczaimy się do nosze-
nia maseczek i social distancing. 
To wpłynie na nasze codzienne 
zachowania konsumenckie – 
sklepy internetowe zyskają na 
popularności, więcej restauracji 
wejdzie w sprzedaż dań z dowo-
zem przez internet.

Widać również odwrót od glo-
balizacji i większe skupienie na lo-
kalnych rynkach, godne pochwały 
jest, że klienci wspierają lokale 
w okolicy, które zatrudniają spo-
łeczność lokalną, cieszymy się, że 
możemy być częścią tego ruchu. 
Mam nadzieję, że solidarność 
która nastała w społeczeństwie, 
wzajemne wspieranie się pozo-
stanie z nami na długo.

W aplikacji Bolt Food od 
razu wprowadziliśmy bezkon-
taktowe dostawy ze względu 
na moment, w jakim weszliśmy 
na polski rynek. Nasi kurierzy są 
informowani przez zamawia-
jących, gdzie mają zostawić je-
dzenie, aby maksymalnie ogra-
niczyć ryzyko związane z kon-
taktem. 

Oprócz tego nasi kurierzy 
przestrzegają wszystkich zaleceń 
WHO i lokalnych obostrzeń. Są 
wyposażeni w maski i regularnie 
dezynfekują sprzęt, który wy-
korzystują podczas codziennej 
pracy.

OD KUCHNI
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Na jakie opakowania postawić?
IWONA NOWAK, METRO-PLAST

Warto podkreślić, że 
w dobie pandemii 
Covid-19 większą 

uwagę przywiązujemy do bez-
pieczeństwa i higieny, również, 
gdy zamawiamy posiłki na wy-
nos. Chcemy mieć pewność, że 
potrawy, które otrzymujemy są 
bezpiecznie zapakowane, a opa-
kowania stanowią barierę dla 
wszelkich zarazków. Dlatego 
obecnie najwięcej zyskują po-
jemniki, które można szczelnie 
zamknąć.

Zamawiając czy przygoto-
wując posiłki na wynos przede 
wszystkim należy zwrócić uwagę 
na surowiec, z którego są wyko-
nane opakowania i czy serwowa-
nie w nich jedzenia jest dla nas 
bezpieczne. Warte polecenia są 
wszystkie pojemniki, które zamy-
kane są przy pomocy folii. Takie 
zamknięcie jest bardzo mocne, 
a co za tym idzie, mamy pew-
ność, że jedzenie przypadkowo 
nie wydostanie się na zewnątrz. 
Folie do cateringu chronią zapa-
kowane posiłki przed czynnika-
mi zewnętrznymi jednocześnie 
nie zmieniając ich właściwości 
smakowych oraz zapachowych. 

Umożliwiają pakowanie próż-
niowe oraz w zmodyfikowanej 
atmosferze pakowania chroniąc 
pożywienie przed dostępem po-
wietrza.

Proponowane przez nas folie 
do zgrzewarek są produkowane 
ze sprawdzonych i bezpiecznych 
surowców, dzięki temu mogą być 
wykorzystywane m.in. przez ca-
teringi, gastronomię czy w prze-
myśle spożywczym. Uniwersalne 
folie do zgrzewania pasują do 
każdej maszyny i bez trudu moż-
na wykonać zgrzew z różnymi 
opakowaniami.

Jeżeli chodzi o pojemniki do 
dań na wynos – oferujemy bar-
dzo szeroki ich wybór, zarówno 
z polipropylenu – surowca, który 
w 100 proc. nadaje się do recy-
klingu jak i z surowców roślin-
nych, w pełni kompostowalnych 
z serii me.Organic. Wykonane 
są z pulpy trzcinowej lub celu-
lozowej, dodatkowo mogą być 
laminowane w celu zwiększenia 
ich odporności na przeciekanie. 
Warto podkreślić, że coraz wię-
cej klientów zwraca uwagę na 
aspekt ekologiczny i swoją uwagę 
kieruje na tego typu opakowania. 

Jesteśmy przygotowani na taką 
ewentualność. Oferta opakowań 
ekologicznych, które wprowadza-
my na rynek jest niezwykle boga-
ta i każdy na pewno znajdzie coś 
dla siebie odpowiedniego.

Wszystkie nasze produkty 
spełniają normy bezpieczeń-
stwa, posiadają liczne certyfikaty 
i świetnie sprawdzą się podczas 
pakowania wszelkich dań serwo-
wanych na wynos. Solidne wyko-
nanie, oryginalny design oraz uni-
wersalne kształty dostosowane 
do wybranego posiłku, zarówno 
trzyskładnikowego obiadu, sushi, 
sałatki jak i zupy czy jogurtu są 
gwarancją, że dostarczane dania 
zachowują odpowiednią jakość 
i są hermetycznie zamykane, 
a przez to w pełni bezpieczne 

dla naszego zdrowia. Pojemniki 
szczelnie zamknięte folią są łatwe 
do transportowania oraz przecho-
wywania. Warto podkreślić rów-
nież nie tylko aspekt praktyczny, 
ale także ekonomiczny, ponieważ 
zamykanie folią jest dużo tańsze 
niż używanie opakowań zamy-
kanych wieczkami. Proponujemy 
także specjalne opakowania na 
kanapki, również do zgrzewu.

Opatentowane i innowacyj-
ne rozwiązania, które stosuje-
my gwarantują bezproblemowe 
i w pełni bezpieczne pakowanie. 
Nasza firma od ponad 10 lat do-
starcza zgrzewarki, pojemniki, 
folie oraz zapewnia serwis urzą-
dzeń. Dzięki wieloletniemu do-
świadczeniu zapewniamy spokoj-
ną pracę naszym klientom.

Nadal ulubionym daniem w do-
stawie pozostaje pizza i sięga 
po nią ponad połowa zamawia-
jących. To danie podzielne, nie-
drogie i doskonale sprawdza się 
w transporcie. Ulubione smaki 
zamawiających to Capricciosa, 
Pepperoni i Margherita oraz pizza 
hawajska. Ponad 30 proc. użyt-
kowników PizzaPortal.pl wybiera 
kuchnię amerykańską i burgery, 
a 7 proc. – azjatycką oraz sushi. 

Millenialsi, czyli osoby urodzo-
ne między 1980 a 1995 rokiem to 
grupa, która najczęściej zamawia 
jedzenie z dostawą. Często są to 
osoby, które dopiero wchodzą 

na rynek pracy, zaczynają miesz-
kać samodzielnie. To digital na-
tives, czyli osoby które aktywnie 
i w każdej dziedzinie życia ko-
rzystają z technologii i mediów 
cyfrowych. 27 proc. zamówień 
przez wszystkie kanały (telefon, 
aplikacje mobilne, przeglądarki) 
dokonywanych jest przez osoby 
w wieku 25-34 lata. 

Przed wybuchem pandemii 
zamawiający najchętniej korzy-
stali z naszego agregatora w go-
dzinach wieczornych. Dziś widzi-
my wzrost zamówień od wcze-
snych godzin południowych. Spa-
dła natomiast liczba zamówień 

do biurowców. Teraz dużo firm 
wprowadziło tryb pracy zdalnej 
i szacujemy, że stąd te spadki. 

Zmienił się również sposób 
płatności za zamówienia. Dziś 
zdecydowanie chętniej dokony-
wane są transakcje online, kosz-
tem gotówki. 

Dark kitchens stały się po-
pularne na całym świecie ze 
względu na możliwość zminima-
lizowania kosztów prowadzenia 
działalności. Restauracje, które 
zajmują się tylko dowozem je-
dzenia, z reguły zlokalizowane są 
w mniej atrakcyjnych miejscach, 
na obrzeżach miast, płacą niski 

czynsz, ograniczają liczbę załogi, 
ale inwestują w jakościowe dania 
i podejmują współpracę z agre-
gatorami, takimi jak PizzaPortal.
pl. Widzimy, że ten trend rozwi-
ja się i będzie się rozwijał na ca-
łym świecie. W momencie, gdy 
wszystkie restauracje były za-
mknięte w związku z pandemią, 
to był jedyny sposób na prowa-
dzenie lokalu gastronomicznego. 
Obserwujemy zmiany w sposobie 
życia konsumentów, a zamawia-
nie jedzenia na wynos staje się 
codziennością. Jestem zdania, że 
w Polsce coraz więcej restauracji 
postawi na model „dark kitchen”. 

OD KUCHNI
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LIDERZY GASTRONOMII 
WSPÓLNIE PROMUJĄ 
BEZPIECZNE DOWOZY

Restauracje musiały znacząco ograniczyć 
swoją działalność w związku z pande-
mią koronawirusa. Choć od 18 maja lo-

kale mogą obsługiwać swoich gości stacjonar-
nie, to wciąż w dużej mierze ich praca skupia się 
wokół promocji online i sprzedaży posiłków na 
dowóz. Kluczowe w funkcjonowaniu lokali sta-
ło się bezpieczeństwo konsumentów, kurierów 
i pracowników restauracji. 

Powstał Kodeks Dobrych Praktyk, zaapro-
bowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, 
a liderzy branży wspólnie prowadzą akcję #bez-
piecznedowozy. Jednym z najważniejszych 
środków bezpieczeństwa jest dziś bezkontakto-
wa dostawa jedzenia. Co to jest?

W związku z dynamicznym rozprzestrze-
nianiem się koronawirusa rząd 14 marca 2020 
r. wprowadził regulacje, które przeorganizo-
wały pracę restauracji działających na polskim 
rynku. Celem zmian było ograniczenie kontak-
tów międzyludzkich. Izolacja społeczna jest 
najskuteczniejszą bronią w walce z epidemią. 
Odpowiedzialni restauratorzy i firmy zajmują-
ce się dostawami posiłków wspólnie wypraco-
wały odpowiednie standardy, które zapewniają 

Ze względu na panująca 
w Polsce epidemię, 
gastronomia może 

funkcjonować jedynie 
w dostawie lub na 

wynos. Liderzy branży 
postanowili zatem połączyć 

siły i razem zadbać 
o bezpieczeństwo swoich 
klientów i pracowników. 

Tak powstała akcja 
#bezpiecznedowozy oraz 

strona bezpiecznedowozy.pl. 
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bezpieczeństwo zamawiającym, 
dostawcom i obsłudze lokali tak-
że dziś, kiedy goście mogą być 
także obsługiwani stacjonarnie. 

Gotowe instrukcje, regular-
ne kontrole i konkretne proce-
dury – #bezpiecznedowozy to 
rozwiązanie stworzone zarówno 
dla restauratorów, kurierów jak 
i konsumentów. Dzięki nim lokale 
gastronomiczne mogą realizować 
zamówienia, a klienci mają możli-
wość bez obaw zamawiać jedze-
nie z dostawą do domu ze swoich 
ulubionych restauracji.

Czym jest bezkontaktowa 
dostawa?
Bezkontaktowa dostawa jest 
obecnie najbardziej bezpieczną 
opcją dla dowozów jedzenia. Jest 
to sposób dostarczenia zamówie-
nia, podczas którego nie dochodzi 
do kontaktu pomiędzy kurierem 
a osobą zamawiającą posiłek. 

Mechanizm funkcjonowania 
bezpiecznych dowozów jest pro-
sty: posiłki przygotowane w re-
stauracji pozostawiane są w spe-
cjalnej strefie buforowej, skąd 
kurierzy odbierają zamówienie 
bez kontaktu z pracownikami lo-
kalu. Następnie z zachowaniem 
wszelkich procedur bezpieczeń-
stwa i higieny posiłki dostarczane 
są pod wskazany adres.

Kurierzy, w celu zachowa-
nia bezpieczeństwa nie powinni 
wchodzić do budynku – najlepiej, 
żeby klient wyszedł przed budy-
nek i odebrał posiłek z umówio-
nego z kurierem miejsca. Chodzi 
o to, żeby nie musieli przebywać 
w windach i klatkach schodo-
wych. Życie pisze jednak różne 
scenariusze i zdarza się, że kurie-
rzy będą musieli wchodzić do bu-
dynków. Zawsze są jednak wypo-
sażeni w maseczki ochronne oraz 
odpowiednie rękawiczki. 

Jak bezpiecznie opłacić 
zamówienie?
W przypadku zamówienia opła-
conego online, dostawa przebie-
ga w pełni bezkontaktowo i bez-
piecznie, dlatego też taka forma 
regulowania rachunku jest wska-
zana. Jeśli jednak zamówienie 
wymaga opłacenia przy odbiorze, 
zamawiający, o ile jest to możli-
we, powinien dokonać płatności 
kartą lub gotówką w ustalonym 
miejscu przed budynkiem. Termi-
nale płatnicze są dezynfekowane 
przed każdą transakcją i po jej za-
kończeniu. Gotówka też jest od-
powiednio dezynfekowana.

Bezkontaktowa dostawa, nie 
wchodzenie przez kurierów do 
budynków i płatności online to 
rekomendowane procedury bez-
pieczeństwa, ponieważ pozwalają 
one skutecznie wykorzystać naj-
lepszą broń w walce z epidemią 
– ograniczanie kontaktów między 

ludźmi. Klienci, którzy dostosują 
się do tych zasad zadbają o swoje 
bezpieczeństwo i ograniczają też 
ryzyko zachorowania kurierów.

Wspólna akcja 
#Bezpiecznedowozy
Więcej na temat zasad bezpie-
czeństwa dowozów posiłków 
można dowiedzieć się na stronie 
bezpiecznedowozy.pl. Znajduje 
się tam mapa lokali, które zacho-
wują odpowiednie standardy bez-
pieczeństwa oraz Kodeks Dobrych 
Praktyk zarekomendowany przez 
Główny Inspektorat Sanitarny.

Partnerami akcji #bezpiecz-
nedowozy są Stava, Związek 
Pracodawców HoReCa, Pizza 
Hut, Telepizza, Sphinx, Chłopskie 
Jadło, Fabryka Pizzy, New York 
Pizza Department, Makro, Maka-
run, Zdrowa Krowa, Meet & Fit 
Slow Food, 7th Street, Woody’s, 
HACCP Online oraz POSBistro, 
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Pandemia okazała się ogromnym wyzwaniem dla całego 
sektora. Zmieniła też sytuację w branży wina w Polsce. 

Importerzy dostarczający wina do restauracji i hoteli lub 
sami prowadzący lokale gastronomiczne, musieli szukać 
alternatywnych rozwiązań na utrzymanie sprzedaży. Jak 
epidemia wpłynęła na samych sommelierów, winnice czy 
wine bary? Z jakimi problemami borykają się ludzie wina 

w Polsce i jak widzą swój biznes w bliskiej przyszłości? 

Cykl 
Przewodnik  
sommelierski

część 
ósma

BRANŻA WINIARSKA 
W DOBIE KORONAWIRUSA

SOMMELIER
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PARTNEREM CYKLU JEST 
SOMMELIER

Kotłownia

Chianti

PIOTR WISŁOCKI, WŁAŚCICIEL WINIARNI – 
RESTAURACJI KOTŁOWNIA

Działalność Kotłowni, uznając, że jej menu nie nada-
je się do dowozu, ograniczyliśmy tylko do sprze-
daży wina, na które wprowadziliśmy duże rabaty. 

Wszystkie siły rzuciliśmy do drugiej restauracji – Via Suzina 
(tratoria i wine bar z winami z całego świata), która miała też 
pizzę. Wprowadziliśmy niedrogie, ale smaczne kurczaki, ham-
burgery, idealne do dowozu, dołożyliśmy atrakcyjne cenowo 
lunche. Zrobiliśmy chwytliwą kampanię na Facebooku, na-
dając nowym produktom kontrowersyjne nazwy, np. Mocny 
Jarek z Suzina, to nazwa hamburgera, a go.win – skrzydełek 
w panierce. Wine rePublic – importera, z którym pracujemy – 
poprosiliśmy o zaproponowanie do tego win. 

Obie restauracje mają prężne profile na Facebooku, codziennie 
umieszczaliśmy posty. Facebook sprawdził się jako sposób utrzy-
mania kontaktu. Nikogo nie zwolniliśmy, choć w maju wypłaty były 
niższe niż normalnie. Zespół jest fantastyczny i bardzo się stara. 

FILIP SZACIŁOWSKI, SOMMELIER I MANAGER 
W RESTAURACJI CHIANTI

Restauracja była zamknięta przez czas restrykcji zwią-
zanych z epidemią. Jako sommelier nie miałem pola 
do popisu, ale wykorzystaliśmy ten czas na remont 

restauracji.
Uważam, że państwo Kręgliccy zachowali się bardzo dobrze 

w stosunku do swoich pracowników. Relacje pracodawca-pra-
cownik są rodzinne, oparte na wzajemnym szacunku i lojalno-
ści. Nikt w tym czasie nie pozostał bez pomocy z ich strony. 
Siła tej marki to ludzie i właściciele o tym wiedzą. Wiem, że 
w innych miejscach pracownicy tracili pracę z dnia na dzień 
i zostali bez środków do życia. To wszystko ma krótkie nogi, 
za jakiś czas wszystko wróci do normy, ale ludzie będą dzielić 
się swoimi doświadczeniami z trudnego okresu i omijać pewne 
miejsca szerokim łukiem. 

Czy pandemia przyniesie jakieś trwałe zmiany dla zawodu 
sommeliera w Polsce? Myślę, że ze względu na cięcia kosztów 
wielu restauratorów nie zdecyduje się na angaż sommeliera. 
Jest kilku managerów/sommelierów i ich praca się bardzo nie 
zmieni. Reszta sommelierów będzie musiała przez jakiś czas 
stanąć ramię w ramię z kelnerami.

ŁUKASZ CHWOJNICKI, WSPÓŁWŁAŚCICIEL WINE 
BAR PROBIERNIA

Wine bar był zamknięty przez 2 miesiące. W naszym 
przypadku wszystko opiera się na wizycie, kon-
takcie, atmosferze. Poza tym nie mamy koncesji 

detalicznej, a kuchnie mamy przekąskową, absolutnie nie 
adekwatną do wynosów, wywozów. Mamy jednego stałego 
pracownika i kilka osób, które z nami współpracują, więc nie 
musieliśmy nikogo zwalniać. Poza tym korzystamy z usług 
zewnętrznych i w tym czasie po prostu nikt nam nie świad-
czył usług.

Przede wszystkim, w przypadku Gdańskiej Starówki, pora-
żający będzie brak turystów ze Skandynawii. Nikt nie zakładał, 
że coś takiego może się wydarzyć i większość lokali, hoteli 
i biznesów, powstawała z myślą o obcokrajowcach. W naszym 
przypadku od początku stawiałem na dość szeroką rozpiętość 
cen i dużo win dostępnych na kieliszki, teraz do tego chcę do-
łożyć niezły wybór win w przedziale 45 zł do 100 zł za butelkę, 
aby mieć alternatywę i możliwość zbudowania sprzedaży wo-
kół tej butelki. 

Wine Bar Probiernia

Wine rePublic
SZYMON MILONAS, WŁAŚCICIEL WINE REPUBLIC 

13 marca, gdy wydana została decyzja o zamknięciu restauracji, 
nasz kierowca dosłownie zawrócił z miasta z samochodem peł-
nym towaru. Klienci dzwonili i tłumaczyli, że rezygnują z dostaw 

zaplanowanych na ten dzień i kolejne. Mieliśmy weekend na prze-
myślenie, co robimy. Odzywaliśmy się do naszych znajomych i absol-
wentów naszych kursów winiarskich proponując im odbiór/dowóz 
wina do domu i regularne korzystanie z takiej bezpiecznej dostawy. 
Świetnie zadziałało to w marcu. Obawiałem się, że kwiecień, gdy mi-
nie pierwsza fala solidarności z takimi jak my, będzie trudniejszy. I tak 
się stało: pomimo dużych zamówień na święta i przed majówką na-
sze obroty spadły wobec 2019 o połowę. W tej chwili cofnęły się do 
2016 roku i pewnie na razie dużo lepiej nie będzie. 

W reakcji na tę sytuację powołaliśmy nową spółkę, która skupi 
się na obsłudze klientów detalicznych, a dotychczasowe Wine re-
Public pozostanie przy swoim podstawowym partnerze, jakim jest 
sektor HoReCa i przy szkoleniach winiarskich. Te też poszły mocno 
w online – robimy degustacje i szkolenia WSET w wersji spotkań 
live z uczestnikami i to – jak się okazuje – świetnie działa. Odkryli-
śmy nową niszę na rynku. 

Po świetnym 2019 roku nastawiliśmy firmę na rozwój – po-
większyliśmy zespół i zapasy, notowaliśmy do marca rekordowe 
obroty. Jestem dumny, że nasz zespół odnalazł się w nowej sytu-
acji – w wymiennych dyżurach polegających na składaniu kartonów 
pod zamówienia detaliczne od nawet 4 rano, rozwożeniu paczek po 
mieście. Teraz wiele zależy od sytuacji makroekonomicznej, ludzie 
wrócą do restauracji i winebarów, jeśli będą mieli za co.
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BARMAN

Gastronomia to jedna z tych branży, które bardzo dotkliwie odczuły 
skutki kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. Rzesza osób, 
w tym oczywiście barmanów, pozostała bez pracy. W ich przypadku 
silnie związanych ze swoimi lokalami czy takich, którzy otworzyli 

własne koktajl bary, obecna sytuacja to nie tylko tymczasowa 
utrata źródeł zarobkowania, ale widmo zamknięcia się na stałe 

miejsc, którym poświęcili wiele lat pracy. Reprezentanci polskiej 
sceny barowej nie stali jednak z założonymi rękami. Jak sobie 

radzili i jakie kroki podejmowali w tym trudnym okresie?

ŁUKASZ ZARZECKI 
GŁÓWNY TRENER  

OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA BARMANÓW

B A R M A N I 
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BARMAN
PARTNEREM CYKLU JEST 

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 bar-

mańska w Polsce. W tym roku obchodzi 10-lecie swojego istnienia. 

Zasięgiem obejmuje cały kraj – szkolenia barmańskie I stopnia od-

bywają się regularnie w 14 miastach. Głównym założeniem, które 

od początku konsekwentnie wdrażano i które pozwoliło osiągnąć 

sukces na rynku jest nacisk na kształcenie praktycznych umiejęt-

ności. Dlatego zajęcia prowadzą praktycy – doświadczeni barmani 

na co dzień pracujący w prestiżowych lokalach. W 2016 roku na-

pisaliśmy 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 szkole-

nia. www.szkolabarmanow.pl

Pierwszy rodzaj aktywno-
ści, który mogliśmy zaob-
serwować, miał na celu 

utrzymanie stałego, oczywiście 
wirtualnego, kontaktu z gośćmi, 
głównie za sprawą mediów spo-
łecznościowych. W ramach akcji 
#stayathomecocktails barmani 
przygotowywali krótkie mate-
riały instruktażowe, najczęściej 
w postaci filmów, jak w domu, 
przy użyciu ogólnodostępnych 
składników, można przygotować 
nietuzinkowe koktajle. Trzeba 
przyznać, że w wielu przypadkach 
nie tylko merytoryczna treść była 
godna uwagi, ale także „strona 
techniczna”, często filmiki były 
przygotowane w profesjonalny 
i interesujący sposób. Barmani 
z koktajl baru Woda Ognista za-
proponowali na przykład szpry-
cera z dodatkiem redukcji winnej 
w duchu no waste, koktajl typu 
flip na bazie rumu infuzjowanego 
wanilią i kawą, modyfikację ginu 
z tonikiem z dodatkiem domowe-
go syropu z pędów sosny, przepis 
na śmietanówkę, Krwawą Mary 
z tequilą i chutneyem z mango 
i chili i inne. Zachęcająco poka-
zali, jak w domowych warunkach 
można bawić się koktajlami i je 
urozmaicać.

W obecnych czasach, filmowe 
relacje na żywo w mediach spo-
łecznościowych są powszechne. 
W okresie pandemii naturalną 
koleją rzeczy, prawie wszystko 
musiało przenieść się do sieci, 
zwiększyła się więc też znacznie 
ilość relacji z degustacji trun-
ków, wywiadów on-line, przy-
gotowywania koktajli na żywo 

itd. Dzięki temu czas spędzony 
w domu można było spożytko-
wać na poszerzenie wiedzy. Tzw. 
live streamy miały na celu oczy-
wiście także utrzymanie stałego 
kontaktu z gośćmi. Wiele klubów 
muzycznych korzystało z tego 
rozwiązania, transmitując wy-
stępy djów i muzyków i umilając 
nam weekendowe wieczory.

Drugi rodzaj aktywności po-
dejmowanej przez barmanów 
i właścicieli barów miał na celu 
zachęcenie do wsparcia finanso-
wego lokali. Popularnym rozwią-
zaniem była sprzedaż vouche-
rów, które po ustaniu zagrożenia 
można wykorzystać i zamienić 
na barowe dobra. Odbywało się 
to za pośrednictwem kilku po-
pularnych portali. Vouchery to 
jednak nie zawsze tylko koktajle, 
alkohole i jedzenie. Kita Koguta 
i Kiti, znane warszawskie koktajl 
bary, oferowały możliwość zaku-
pu ceramicznych kubków do kok-
tajli w stylu tiki w pięciu różnych 
wzorach, czy ekologicznych rurek 
ze stali nierdzewnej. Kubki i rurki 
pochodzą z manufaktury jednego 
z właścicieli. Koktajl bar The Roots 
proponował natomiast dodatko-
wo warsztaty koktajlowe, degu-
stacje alkoholi czy szkolenie wor-
king flair ze związanym z lokalem 
Tomaszem Małkiem, kilkukrot-
nym mistrzem świata barmanów 
w stylu flair. Swoją drogą barmani 
„flairowi” także nie próżnowali 
i w trakcie pandemii pojawiło się 
bardzo dużo filmików pokazują-
cych, jak można wykorzystać ten 
czas na pracę nad swoim stylem 
i serwisem.

Wiele lokali, serwujących na co 
dzień jedzenie, po wprowadzeniu 
restrykcji epidemicznych zaczęło 
oferować jedzenie na dowóz. Jest 
to oczywisty sposób, aby zacho-
wać część dochodów. Niestety, 
w przypadku produktów alko-
holowych jest to niedozwolone 
i grozi cofnięciem pozwolenia na 
sprzedaż alkoholu. Częściowym 
rozwiązaniem tego problemu 
okazała się sprzedaż tzw. premik-
sów. Premiks w tym wypadku to 
gotowa mieszanka składników, 

którą wystarczy połączyć z al-
koholem i lodem, aby otrzymać 
smaczny koktajl, zbliżony do na-
szych ulubionych połączeń z kon-
kretnych lokali. Z takiego rozwią-
zania skorzystało wiele barów, 
np. uznany warszawski koktajl 
bar El Koktel. Oprócz premiksów 
koktajlowych mogliśmy tam za-
mówić również poszczególne 
bezalkoholowe komponenty kok-
tajli, takie jak robione na miejscu 

syropy czy kordiały. Restauracja 
Centrum Zarządzania Światem, 
mieszcząca się na warszawskiej 
Pradze, oprócz sprzedaży jedze-
nia w nietypowej formie (słoiki), 
dostarczała do domów właśnie 
premiksy kilku najbardziej lubia-
nych przez gości koktajli, wraz 
z instrukcją przygotowania i su-
gestiami co do wyboru alkoholu, 
np. koktajl Arsenii Gryczany (jabł-
ko, sok z cytryny, burak, prażona 
kasza gryczana, rekomendowany 
alkohol wódka lub gin).

Barmani, tak jak cała branża 
gastronomiczna, muszą mierzyć 
się obecnie z niezwykle trud-
ną sytuacją, której nikt nie mógł 
przewidzieć i która długo jeszcze 
zapewne będzie odbijać się nie-
chcianym echem. Obserwowanie 
barmanów-pasjonatów w tym 
okresie utwierdziło mnie jednak 
w przekonaniu, co w koktajl ba-
rach i kulturze koktajlowej jest 
najistotniejsze – dbanie o gości 
i budowanie więzi, atmosfera, 
magia miejsca i kontakty między-
ludzkie. Dlatego wierzę, że nasze 
ulubione miejsca i stojący za nimi 
ludzie są w stanie przetrwać jesz-
cze niejeden kryzys.

Cykl 
Alkohole w Polsce  
i na świecie

część 
siódma

B A R M A N I 
Prawie wszystko 
musiało przenieść 
się do sieci, 
zwiększyła się więc 
też znacznie ilość 
relacji z degustacji 
trunków, wywiadów 
online, przygotowy
wania koktajli  
na żywo. 
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PRODUKTY I INNOWACJE

T-REX – BEZPIECZNE 
PAKOWANIE
Maszyna pakująca T-REX S190 została 
skonstruowana z myślą o zgrzewaniu 
ekologicznych opakowań z biodegrado-
walnych pulp i papierów powlekanych. 
Pojemniki wykonane z tych surowców 
charakteryzują się nierówną powierzch-
nią zgrzewu. Do ich zamykania potrzeb-
ne są urządzenia, które zapewnią mocne 
i pewne zamknięcie. System docisku 
T-REX idealnie się do tego nadaje dzięki 
specjalnie wyprofilowanemu ramieniu 
działającemu na zasadzie dźwigni, o du-
żej sile nacisku na powierzchnie opako-
wań. Jest to nowe i pewne rozwiązanie 
w tej klasie maszyn. Urządzenie można 
przystosować do zamykania praktycz-
nie każdego opakowania zgrzewalnego. 
Świetnie sprawdzi się przy pakowaniu 
wszelkich dań na wynos zapewniając 
hermetyczny zgrzew dla większego bez-
pieczeństwa. Więcej na metroo.pl

NOWOŚĆ OD JURA
Model JURA X10 przeznaczony jest do hotelowych restauracji, biura czy cateringu. 
Przygotuje do 100 filiżanek kawy dziennie. To urządzenie proste w obsłudze, dające 
możliwość przygotowania do 31 różnych specjałów kawowych za pomocą jednego 
przycisku. Opatentowana technologia zaparzania krótkich kaw czarnych (P.E.P.®) wy-
dłuża proces ekstrakcji, zapewniając idealny rezultat w filiżance, pełny głębi i aroma-
tu. Technologia Gładkiej Pianki dba by mleczne napoje posiadały idealną, puszystą 
piankę. Łatwość użytkowania dopełnia kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 
4,3 cala oraz 5 litrowy zbiorniki na wodę. 

ZMYWARKA DO NACZYŃ  
OD WINTERHALTERA
Musi być kompaktowa. Ponieważ w zmywalni zazwyczaj jest mało miejsca. Musi być 
szybka. Ponieważ ilości zmywanych naczyń w godzinach największego ruchu są bar-
dzo duże. Musi być modułowa. W ten sposób można ją precyzyjnie dostosować do 
indywidualnych wymagań i życzeń. I oczywiście powinna być opłacalna w eksploata-
cji. To, co wydaje się niemożliwe, staje się prawdą w przypadku CTR firmy Winter-
halter: wysoka wydajność mycia przy kompaktowych wymiarach. Do 195 koszy na 
godzinę. Niskie wartości zużycia i niskie koszty eksploatacji. Maksymalne bezpieczeń-
stwo higieniczne – i ogromna elastyczność. Ponieważ dzięki systemowi modułowe-
mu, zmywarki CTR można łatwo planować, indywidualnie konfigurować i doposażać. 
Idealne rozwiązanie od 100 do 400 gości. Więcej informacji na temat najnowszych 
zmywarek CTR znajdziesz na stronie: www.winterhalter.pl 

POZNAJ NOWE ROŚLINNE 
PRODUKTY OD BONDUELLE
Kasze z warzywami – nowa gama produktów. Dla zdrowia i smaku połączyliśmy 
najlepsze kasze i warzywa w idealnych proporcjach. Tak powstała zupełnie nowa 
gama produktów idealnych jako samodzielne dania wegetariańskie lub jako do-
datek do mięs i ryb. Słodkie ziemniaki, czyli bataty w nowej odsłonie podbijają 
serca miłośników dobrego jedzenia. Do gamy Purée 100 proc. warzyw Bondu-
elle Food Service dołączają bataty! Dzięki aksamitnej konsystencji, a także bo-
gatemu, intensywnemu smakowi purée ze słodkich ziemniaków jest doskonałą 
bazą kremowych zup, sosów, a także eleganckich deserów. Falafel z cieciorki 
i kukurydzy – nowa wegańska przekąska do zadań specjalnych. Choć z natury 
w 100 proc. wegańskie, Falafel to produkt, który doskonale czuje się w każdej, 
nie tylko roślinnej kuchni. Falafel z cieciorki i kukurydzy pobudzi kreatywność 
każdego szefa kuchni: smakowity element koreczków i przekąsek, sycące wy-
pełnienie tortilli, dodatek do sałatek – wystarczy usmażyć lub upiec i cieszyć się 
wspaniałym efektem od razu!
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WŁOSKIE PRZETWORY 
POMIDOROWE  
OD MAKRO
Sieć hurtowni wprowadziła do sprzedaży nowe produkty 
pod parasolem marki Makro Chef. W ofercie pojawiły się: 
pulpa, passata, sos pomidorowy z dodatkiem cebuli oraz sos 
do pizzy z dodatkiem oregano, bazylii i pieprzu. Te klasyczne 
produkty kuchni włoskiej sprawdzą się zarówno jako baza do 
pizzy, sosów pomidorowych i zup, jak i będą świetnym dodat-
kiem do makaronu czy ryżu. Produkty występują w wygod-
nych w użyciu 2,5 kg opakowaniach.

ZMYWARKI GRAFEN  
SERII OPTIMA 
Zmywarki podblatowe do szkła 
OPTIMA 500 i OPTIMA 500 HR 
(z odzyskiem ciepła) są wyposażone 
w panel typu soft-touch z przyci-
skiem wskazującym aktualny status 
pracy urządzenia. Natomiast prak-
tyczny wyświetlacz LCD wskazuje 
temperaturę pracy, wybrany cykl 
oraz aktualny etap mycia. Dodat-
kowo, system autodiagnostyki in-
formuje o wszystkich anomaliach 
na 2 poziomach dostępu. 6 różnych 
cykli mycia z całkowitą lub częścio-
wą wymianą wody, wysoki poziom 
wydajności i możliwość łatwego 
dostosowania napięcia (230 V lub 
400 V) sprawiają, że OPTIMA jest 
efektywna, oszczędna i niezawodna! 
Dzięki dwóm cyklom z pełną wymia-
ną wody oraz możliwości podłącze-
nia do modułu systemu odwróconej 
osmozy OPTIMA zapewnia wyjąt-
kową wydajność, dając naczyniom 
szklanym i sztućcom niezrównany 
połysk. Więcej na www.grafen.com

TORK XPRESSNAP FIT®

Najnowsze rozwiązanie marki Tork – 
to system dozowania serwetek, który 
powstał z myślą o oszczędności czasu 
i powierzchni. Idealnie mieści się na-
wet na niewielkim stole lub wąskiej 
ladzie. Liczne zalety Tork Xpressnap 
Fit: skompresowane wkłady, system 
składania serwetek i dozowanie po 
jednym odcinku pozwalają na rzad-
szą wymianę produktu i redukcję od-
padów. W pełni zamknięty dozownik 
łatwo utrzymać w czystości. Dodat-
kowo, na panelach reklamowych AD-
-a-Glance® można publikować treści 
marketingowe i promować własną 
markę. Więcej informacji: https://
www.tork.pl/xpressnap-fit 

KREMY  
BALSAMICZNE  
MONINI
Powstają na bazie octu balsa-
micznego z Modeny IGP, mają 
gęstą konsystencję i charak-
terystyczny słodko-kwaśny 
smak. Dzięki temu dodają 
daniom elegancji oraz wyjąt-
kowego wyrazu, są idealne 
do zdobienia i doprawiania. 
Ich aplikowanie jest wygodne 
i szybkie dzięki poręcznemu 
opakowaniu. Monini w swo-
jej ofercie posiada glassę 
w pięciu odsłonach: podsta-
wowa balsamiczna, truflowa, 
figowa, malinowa, oraz biała. 
Każda z nich ma swój własny, 
niepowtarzalny aromat oraz 
uniwersalne możliwości za-
stosowania, dzięki czemu za 
każdym razem można dodać 
potrawie nowego, wyjątko-
wego aromatu. 

KAWA LAVAZZA 
¡TIERRA! 
COLOMBIA
Przywiązanie marki Lavazza do wysokiej jakości 
kawy i jej oddanie działaniom na rzecz ochrony 
społeczności i terytoriów, z których kawa pochodzi, 
mają swoje odzwierciedlenie w linii ¡Tierra!, kolekcji 
wysokiej jakości mieszanek, synonimie doskonało-
ści i zrównoważonego rozwoju. Dostępna w wy-
branych barach i restauracjach w Polsce, Lavazza 
¡Tierra! Colombia 100 proc. Arabica Espresso to do-
skonała mieszanka kawy. Jej wyrafinowany smak 
to harmonia słodyczy, nuta owoców tropikalnych 
oraz oryginalny aromat limonki i kwiatów jaśminu.

PRODUKTY I INNOWACJE
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Bonduelle Polska
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa
tel. (22) 549-41-64 
fax (22) 549-41-02 
bond.pl@bonduelle.com
www.bonduelle-foodservice.pl

W świecie, gdzie każdy coraz bardziej troszczy się o zdrowie i równowagę wewnętrzną, warzywa stanowią 
zasadniczy element codziennej diety. Firma Bonduelle zobowiązuje się dostarczać to, co w warzywach naj-
lepsze. Aby zapewnić doskonałą jakość, firma kontroluje uprawy warzyw na każdym etapie począwszy od 
zasiewu, aż do zbioru. Kluczowe jest to, że warzywa przetwarzane są nie później niż kilka godzin po zebraniu 
z pola. Ponad 160-letnie doświadczenie zobowiązuje, dlatego firma Bonduelle stale wprowadza innowacje. 
Z pewnością do największych z nich należą mrożone warzywa gotowane na parze oraz pepitki w kategorii 
warzyw ambient. Dieta roślinna to aktualnie podstawowy trend, a warzywa wracają w nowych, ciekawych 
formach do zwyczajów żywieniowych Polaków. Pojawianie się nowych diet również sprawia, że rośnie zapo-
trzebowanie na nowe roślinne rozwiązania na rynku. Bonduelle Food Service nieustannie rozszerza swoje 
portfolio, aby oferować rośliny w nowoczesnej formie, a wynika to z nowej misji marki którą jest: UCZYNIĆ 
PRODUKTY ROŚLINNE INSPIRUJĄCE I ŁATWE DLA SZEFÓW KUCHNI oraz SMACZNE I ATRAKCYJNE DLA ICH 
GOŚCI WE WSZYSTKICH KANAŁACH FOOD SERVICE.

Hendi Polska
ul. Magazynowa 5
62-023 Gądki
tel. (61) 658-70-00 
fax (61) 658-70-01
info@hendi.pl
www.hendi.pl

Firma Hendi Polska jest częścią międzynarodowej grupy Hendi, która od ponad 80 lat zajmuje się produkcją 
i handlem profesjonalnego wyposażenia gastronomicznego na rynku europejskim. W Polsce firma działa od 
2005 roku. Prowadzimy sprzedaż poprzez sieci typu Cash&Carry, sieci sklepów firmowych, firmy działające 
w branży HoReCa, międzynarodowych producentów produktów spożywczych oraz sklep internetowy Hendi.
pl. Stawiamy na wysoką jakość produktów i innowacyjne rozwiązania.

JURA Poland 
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa
tel. (22) 123-43-01
fax (22) 123-43-02
info@pl.jura.com
www.jura.com

Od 1931 roku szwajcarska firma JURA rozwijała innowacyjne i ekskluzywne urządzenia do użytku domo-
wego. Jako pionier w branży automatycznych ekspresów do kawy JURA od połowy lat 90-tych jest głównym 
graczem w tym sektorze. Aktualnie firma tworzy kompleksowe rozwiązania zarówno w segmencie urządzeń 
domowych, jak i profesjonalnych urządzeń do biur i  sektora gastronomicznego. Wyznacznikiem produkcji 
ekspresów są: szwajcarska precyzja, intuicyjna obsługa, perfekcyjny design i  doskonała, świeżo mielona 
kawa. W Polsce oficjalne przedstawicielstwo JURA obecne jest od lipca 2013 r.

Lavazza Group
Via Bologna 32
10152 Turin (Italy)
lavazzafoodservice @orbico.com
www.lavazzacoffee.pl

Założona w Turynie w 1985 roku włoska firma, od czterech pokoleń należy do rodziny Lavazza.  Jako jeden 
z najważniejszych producentów kawy na świecie, Grupa działa obecnie poprzez sieć oddziałów i dystrybu-
torów w ponad 140 krajach, 70% swoich przychodów generując poza granicami Włoch. Jest jedną ze 100 naj-
bardziej prestiżowych międzynarodowych marek według Reputation Institute, zajmuje dziewiąte miejsce na 
świecie w dziedzinie odpowiedzialności biznesu w globalnym rankingu CR RepTrak 2019.

Makro Cash and Carry Polska
Al. Krakowska 61  
02-183 Warszawa
tel. (22) 500-00-00
fax (22) 500-07-01
www.makro.pl 

Makro Cash & Carry jest liderem w branży samoobsługowego handlu hurtowego. Usługi firmy, skierowane 
do przedsiębiorców, obejmują zarówno kompleksowe zaopatrzenie, jak i  nowoczesne rozwiązania bizne-
sowe. W Makro klienci znajdą pod jednym dachem artykuły spożywcze i przemysłowe w szerokim wyborze, 
doskonałej jakości i przystępnych cenach – jedna nowoczesna hala to odpowiednik 50 hurtowni branżowych. 
Do dyspozycji kupujących są także usługi dodatkowe – m.in. doradztwo biznesowe czy szkolenia gastrono-
miczne – które skupiają się wokół nowoczesnej Akademii Inspiracji Makro w Warszawie. W Polsce Makro 
Cash & Carry istnieje od 1994 roku. Więcej informacji o Makro można znaleźć na stronach: www.facebook.
com/MakroPolska oraz www.makro.pl

Metro-Catering-System
ul. Warszawska 20 
48-385 Otmuchów
tel. (77) 435-25-54 
(77) 464-44-22
biuro@m-c-s.pl
www.metro-catering-system.pl

W branży opakowań istniejemy od 1991 roku nieustannie się rozwijając i poszerzając swoją ofertę o nowe 
rozwiązania tak, by sprostać wciąż rosnącym wymaganiom rynku. Głównym profilem naszej działalności są 
dystrybucja i produkcja jednorazowych opakowań dla gastronomii, przemysłu, handlu oraz sprzedaż maszyn 
do pakowania żywności. Jesteśmy największym dostawcą tych produktów w Polsce. Dzięki bogatemu asor-
tymentowi, profesjonalnej obsłudze i  serwisowi docieramy do szerokiej grupy klientów. Atrakcyjna oferta 
i wysoka jakość asortymentu sprawiają, że obsługujemy odbiorców zarówno z Polski jak i z zagranicy.

Monini Polska 
uil. Marcelińska 90
60-324 Poznań
tel. (61) 223-23-95
fax (61) 223-23-96
Info@monini.pl
www.monini.com/pl

Monini to włoska firma rodzinna z ponad stuletnią tradycją i producent doskonałej oliwy z oliwek. W manufak-
turze położonej w górach Umbrii, powstaje uznana oliwa extra vergine z pierwszego tłoczenia – oprócz kla-
sycznej, także oliwa niefiltrowana, oliwa z upraw ekologicznych oraz szereg oliw aromatyzowanych. Smakowity 
asortyment uzupełniają sosy pesto, ocet winny, ocet balsamiczny, kremy na bazie octu balsamicznego, a także 
Rice&MORE, czyli kompozycje ryżu i ziaren z całego świata.

Roem van Yerseke B.V. 
Gr. van Zoelenstraat 35 
4401 KZ Yerseke - Holandia 
info@roemvanyerseke.nl 
www.zeelandsroem.nl

Zeeland's Roem to produkt rodzinnej firmy Roem van Yerseke B.V., założonej w 1942 roku w Holandii. Największa 
w Europie firma zajmująca się przetwórstwem owoców morza specjalizuje się w małżach, ostrygach i krewetkach. 
Z oddziałem w Niemczech i dwoma w Holandii, z własnymi statkami, działkami hodowlanymi i wylęgarnią, Roem 
van Yerseke jest wyjątkowy w branży. Niezawodny partner, między innymi dzięki ciągłym innowacjom, przyszło-
ściowemu myśleniu i  inwestycjom w projekty akwakultury. Częścią asortymentu są małże i ostrygi pakowane 
codziennie, a  także produkty konserwowe i mrożone. Dzięki geograficznemu rozprzestrzenianiu pod względem 
dostaw surowców, takich jak rozległe działki hodowlane w regionie Zelandii w Holandii oraz morza Wattowego 
w Holandii i Niemczech, firma ma silny atut w swoich rękach. Roem van Yerseke jest certyfikowaną przez IFS, 
MSC,ASC oraz BIO certyfikowaną branżą.

Tork Polska
ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
tel. (22) 543-75-00
fax (22) 543-75-01
tork.polska@essity.com
www.tork.pl

Tork, marka firmy Essity, światowego lidera branży higienicznej i ochrony zdrowia, jest dostawcą profesjo-
nalnych rozwiązań do utrzymania higieny dla szerokiej gamy odbiorców: od restauracji, przez służbę zdrowia, 
biura i szkoły po przemysł. Tork dostarcza rozwiązania klientom w ponad 80 krajach. W ofercie marki znaj-
dują się dozowniki, ręczniki i papiery toaletowe, mydła, serwetki i czyściwa kuchenne oraz przemysłowe.

Winterhalter Polska
ul. Trakt Brzeski 62B
05-077 Warszawa – Wesoła
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 wyróż-
niają się innowacyjnością, wydajnością, łatwością użycia i perfekcyjnymi efektami zmywania zapewnianymi od 
dziesiątków lat w profesjonalnych kuchniach na całym świecie.
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