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PARTNERZY

Inna rzeczywistość

Gdy kompletowaliśmy materiały do wydania Nowości Gastronomicznych, które 
dzisiaj oddaję w Państwa ręce, nie mieliśmy jeszcze do czynienia z sytuacją 
pandemiczną, dlatego też w tym numerze nie znajdziecie Państwo danych 

związanych z sytuacją branży. Mam nadzieję, że w kolejnym wydaniu uda nam 
się w szerszym zakresie podsumować ten trudny dla nas wszystkich czas. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że Państwa plany i cele również musiały ponownie 
uzyskać nowe priorytety. Jednak serce rośnie patrząc na liczne akcje, w które się 
angażujecie. Gastronomia to jedna wielka rodzina, która w tak trudnym czasie 
doskonale potrafi się zmobilizować i myśli o tych najbardziej potrzebujących. 

Przede wszystkim o personelu medycznym, który stoi na pierwszej  
linii frontu i tych najbardziej narażonych – seniorach. 

Bohater najnowszego wydania to Piotr Popiński – doświadczony restaurator, 
właściciel Folk Gospody, Oberży Pod Czerwonym Wieprzem, Elixiru, organizator 

Festiwali Wódki i Zakąski oraz Jedz Pij Warszawo, a od niedawna również 
inicjator akcji Zamawiam Pomagam, która ma na celu wsparcie branży 

gastronomicznej, ale również medyków. Krótko mówiąc: jeden zamówiony 
posiłek =  jeden posiłek gratis dla lekarza lub pracownika służb medycznych. 

Panie Piotrze, dziękuję za zaangażowanie i otwartość na współpracę, zarówno 
w kwestii niesienia pomocy, jak i przy powstaniu tego numeru. To w dzisiejszych 

czasach bardzo potrzebne i budujące. Dziękujemy też wszystkim pozostałym 
restauratorom za tak liczne akcje i za to, że po prostu można na Was liczyć!
Mam nadzieję, że kolejne kilka słów, które do Państwa skieruję w kolejnym 

wydaniu, będą mogły zostać napisane w bardziej optymistycznym tonie. Liczę 
również na to, że 7 września podczas XVIII Food Business Forum 2020 spotkamy 
się w jak największym składzie i wspólnie będziemy mogli podyskutować o tym, 

co nas spotkało i w jaki sposób odnaleźć się w nowej rzeczywistości.  
Tymczasem życzę Państwu chwili wytchnienia podczas lektury najnowszego 

numeru oraz dużo siły i optymizmu.

Z życzeniami zdrowia i do szybkiego zobaczenia!
Milena Kaszuba-Janus 

redaktor naczelna
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MAX Premium Burgers 
z dwoma lokalami w stolicy
W  styczniu po raz pierwszy przyjęły gości restauracje zlokalizowane 
w  centrum handlowym Złote Tarasy oraz Westfield Arkadia. Marka nie 
zwalnia tempa i już planuje dalszy rozwój w naszym kraju. Do tej pory, pod 
tym brandem funkcjonuje osiem punktów, w tym trzy w Warszawie.

Max w Złotych Tarasach znajduje 
się na trzecim, ostatnim piętrze 
centrum handlowego, a jego po-
wierzchnia wynosi 322,30 mkw. 
Do dyspozycji gości jest 66 miejsc 
siedzących oraz siedem kas eks-
presowych. 

– Bardzo selektywnie i uważ-
nie podchodzimy do lokalizacji 
naszych restauracji, ponieważ 
zależy nam, aby MAX był obec-
ny w najlepiej skomunikowanych 
miejscach w Polsce i docierał do 
szerokiego grona odbiorców. Po-
przez otwarcie naszej restauracji 

w centrum handlowym Złote 
Tarasy, wychodzimy naprzeciw 
potrzebom klientów, którzy chcą 
być blisko najważniejszych wy-
darzeń i jednocześnie poszuku-
ją smacznej oraz dobrej jakości 
oferty burgerów mięsnych oraz 
bezmięsnych – komentuje Jerzy 
Jakubiak, Country Manager Po-
land w MAX Premium Burgers.

W Westfield Arkadia MAX 
zlokalizowany jest na I piętrze 

w strefie Grand Kitchen, a do 
dyspozycji gości jest ponad 
700 mkw., 170 miejsc siedzą-
cych, dziewięć kas samoob-
sługowych oraz ogródek se-

zonowy.
Wszyscy ciekawi menu 

szwedzkiej sieci mogą wybierać 
zarówno spośród szerokiej ofer-
ty klasycznych produktów mię-
snych, jak i opcji wegetariańskich 
czy wegańskich.

Kierownik restauracji Kamil 
Krukowski zaprasza do MAX Pre-
mium Burgers w CH Westfield Ar-
kadia przy al. Jana Pawła II 82 od 
poniedziałku do soboty w godz. 
8:30 – 23:00 oraz w niedziele od 
9:00-22:00.
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posiada bogate menu śnia-
daniowe, również w for-
mie bufetów. Jest też 
miejscem idealnym 
zarówno na lunch, 
jak i mniej for-
malne spotkania 
biznesowe czy 
integracyjne – 
mówi Izabela 
Miśta-Brzeska, 
Leasing Manager 
Develia. – Staramy 
się, aby nasz biuro-
wiec był komforto-
wym miejscem pracy. 
W ostatnim czasie w Woli 
Retro otworzył się klub fitness, 
biura co-workingowe, centrum 
konferencyjne, a teraz lokal 

gastronomiczny – dodaje Izabela 
Miśta-Brzeska. 

Olimp otworzył restaurację 
z kasami samoobsługowymi
To kolejny lokal marki w  Krakowie. Tym razem na lokalizację wybrano 
biurowiec High 5ive przy ul. Pawiej 23. To pierwsza restauracja sieci, 
w  której zainstalowano kasy samoobsługowe. Przełomowe dla sieci 
rozwiązanie poprzedziły wielotygodniowe testy. 

To dla nas wyjątkowy dzień, jed-
nak bez obaw wdrażamy nowy 
system – mówi Dariusz Racki, dy-
rektor operacyjny w Gastromall 
Group. – Goście swobodnie z nie-
go korzystają, obsługa odbywa się 
płynnie i bez zakłóceń.

Sam lokal ma podłużny 
kształt, linia wydawcza 
jest rekordowo długa, 
zakończona dwo-
ma stanowiskami 
do livecookingu. 
Menu oparto 
na sezonowych 
p r o d u k t a c h 
w sekcji z kuch-
nią polską oraz 
najbardziej po-
pularnych daniach 
kuchni świata, przy-
gotowywanych w sekcji 
kuchni międzynarodowej.

Powierzchnia całkowita 
restauracji to ponad 500 mkw. 
Komunikację marketingową prze-
niesiono na pionowe i poziome 

monitory zarządzane zdalnie 
z centrali. Jest to 95 restauracja 
Olimp w Polsce. W najbliższych 
miesiącach planowane są otwar-
cia we Wrocławiu, Chełmie i Kato-

wicach. Marka Restauracje Olimp 
należy do Gastromall Group.

City Break Restobar 
w Krakowie i Warszawie
Restauracje rozpoczęły działalność w  Offices przy Al. 29 Listopada 20 
w  Krakowie oraz w  warszawskim biurowcu Wola Retro. Przestronne 
wnętrza inspirowane są klimatem ulic wielkich miast. Lokale oferują 
śniadania, lunche, desery. 

Nowo otwarty lokal w stolicy 
został wyposażony w 90 miejsc 
siedzących. Odwiedzający znajdą 
w nim również wydzieloną stre-
fę livecooking oraz stację dań 
mącznych. Restauracja należąca 
do Gastromall Group pozwala na 

komponowanie własnych posił-
ków, zarówno na ciepło, jak i zim-
no w stałej cenie za 100 gramów. 

Lokal CityBreak RestoBar za-
pewnia pracownikom Wola Retro 
usługi gastronomiczne na naj-
wyższym poziomie. Restauracja 
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Makarun debiutuje w nowej 
lokalizacji
Dynamicznie rozwijająca się sieć spaghetterii, właśnie pojawiła się 
w  nowym miejscu, a  konkretnie w  największej częstochowskiej galerii, 
zasilając tamtejszą ofertę restauracji i kawiarni. To już drugie w ostatnich 
trzech miesiącach otwarcie w segmencie gastronomii Galerii Jurajskiej. 

Nowy najemca zajął lokal o po-
wierzchni 42 mkw., znajdujący się 

przy strefie 

food court. 
Lokal ma także przygotowaną 
ofertę dla wegan i wegetarian.

Marka, obecna na rynku od 
ponad siedmiu lat, w Polsce ma 

już 30 restauracji. Zlokalizowane 
są one zarówno przy popular-
nych ulicach, jak i w biurowcach. 
W ostatnich latach Makarun roz-
wija także sieć restauracji w cen-
trach handlowych. Lokal pod szyl-

dem Makarun można znaleźć 
także m.in. w Dubaju w The 
Point Mall.

Makarun idealnie wpaso-
wuje się w naszą strategię 
rozwoju oferty gastronomicz-

nej. To świeży i zyskujący na 
popularności koncept, oferują-

cy ciekawe menu, dostosowa-
ne do kulinarnych gustów Po-
laków. Marka także wpasowuje 
się w nasz kulinarny tenant mix, 
dopełniając go flagowymi dania-
mi kuchni włoskiej – mówi Anna 
Borecka-Suda, zastępca dyrekto-
ra Galerii Jurajskiej.

R
E

K
L

A
M

A

Raffles Europejski Warsaw 
wprowadził Sunday Roast
Pierwszy obiad odbył się 9 lutego i wejdzie na stałe do oferty restauracji 
w każdą niedzielę. Cena za osobę wynosi 215 zł. 

Raffles Europejski, cieszący się 
reputacją miejsca, gdzie chętnie 
spotykają się rodziny i przyjacie-
le, ma szansę spotkać się z zain-
teresowaniem entuzjastów nie-
dzielnych obiadów. Ciekawe 
menu, obejmujące bogatą 
propozycję przystawek 
mezze, stacje live ca-
rving ze zmieniającym 
się co tydzień wybo-
rem mięs i ryb oraz 
bestsellerowe dese-
ry z cukierni Lourse 
Warszawa to nieza-
wodny przepis na udaną 
niedzielę. Cena za Sun-
day Roast obejmuje napoje 

bezalkoholowe. Dania serwowa-
ne są w każdą niedzielę od 13:00 
do 17:00.
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Polak w europejskiej 
rozgrywce Bocuse d’Or
Jakub Kasprzak zakwalifikował się do europejskiej selekcji konkursu, która 
odbędzie się w dniach 28-29 maja w Tallinie.

Po raz kolejny nasz kandydat ma 
możliwość zaprezentowania się 
na międzynarodowej scenie kuli-
narnej.

Dla Jakuba to kolejny wielki 
krok do spełnienia zawodowego 
marzenia. Kilka lat temu szko-
lił się w Instytucie Paula Bocu-
se w Lyonie, a dzisiaj pod okiem 
mentorów trenuje, by jak najlepiej 
wypaść w Estonii. Jesteśmy prze-
konani, że Kuba wspierany przez 

Patryka Paczkowskiego (commis) 
zrobi co w jego mocy, by znaleźć 
się w wymarzonej dziesiątce, 
która da mu awans do Wielkiego 
Finału w Lyonie. W przygotowa-
niach naszego kandydata bierze 
udział cały sztab ludzi, zaś w ści-
słym gronie Team Poland znajdu-
ją się:

Jakub Kasprzak – candidate, 
Patryk Paczkowski – commis, 
Adam Chrząstowski – president 

Nowa restauracja McDonald’s 
w Krakowie
To już 444. lokalizacja marki w  Polsce. Od końca stycznia goście mogą 
korzystać z nowej restauracji, znajdującej się przy ul. Tadeusza Śliwiaka 36, 
w pobliżu placu targowego Rybitwy. 

Wciąż poszukujemy nowych loka-
lizacji oraz możliwości rozwoju. 
Małopolska to dla nas ważny 
region. Mimo kilkunastu 
lokalizacji w Krakowie, 
nadal widzimy potencjał 
w tym mieście. Zależy 
nam, aby być wszędzie 
tam, gdzie są goście zain-
teresowani naszą ofertą – 
komentuje Patrycja Pazio, 
corporate relations specialist 
McDonald’s Polska. 

Restauracja McDonald’s przy 
ul. Śliwiaka oraz usługa McDri-
ve są otwarte dla gości codzien-
nie w godzinach 6:00 do 24:00. 
Od poniedziałku do piątku 
do godz. 10:30, a w weekendy 
do godz. 11:00 obowiązuje menu 
śniadaniowe. W pozostałych go-
dzinach dostępna jest oferta bur-
gerów i klasycznych produktów 
McDonald’s. Goście mogą skorzy-
stać również ze strefy kawiarnia-
nej McCafé.

Wnętrze restauracji urządzono 
w stylu Alphabet. Wnętrze wy-
różniają elementy graficzne na-

wiązujące do liter alfabetu. Sala 
jadalna oraz strefa McCafé oferu-
ją łącznie 100 miejsc siedzących. 
Na zewnątrz restauracji znajduje 
się plac zabaw dla dzieci, ogródek 
z 92 miejscami siedzącymi oraz 
parking dla samochodów osobo-
wych liczący 29 miejsc. Lokal jest 
przystosowany do obsługi osób 
z niepełnosprawnościami. Oferu-
je też darmowy dostęp do Inter-
netu. Sprawną obsługę gości za-
pewnia 50 pracowników, w tym 
15 menadżerów.

/jury member, Tomasz Purol – 
official coach, Dominik Brodziak 
– technical coach, Dorota Kar-
wacka – promotion team 
manager.

Po raz pierwszy w histo-
rii konkursu, Bocuse d’Or 
Europe odbędzie się w pół-
nocno-wschodniej Euro-
pie. Po Norwegii, Szwajca-
rii, Belgii, Szwecji, Węgrzech 
i Włoszech przyszedł czas na 
Estonię, która pod koniec maja 
będzie gościła kandydatów bio-
rących udział w kontynentalnej 
rozgrywce Bocuse d’Or. To wyda-
rzenie będzie ostatnim krokiem 
dla wszystkich zawodników przed 
Wielkim Finałem, który odbędzie 
się w dniach 26 – 27 stycznia 2021 
roku w Lyonie.

 – Przygotowania do europej-
skiego etapu konkursu Bocuse 
d’Or to naprawdę poważna spra-
wa. Wymaga to wielu wyrzeczeń, 

p o t u , 
łez, niezliczonej ilości treningów 
i naprawdę mnóstwo czasu by 
przygotować się na dobrym po-
ziomie. Trenujemy praktycznie 
codziennie po kilka godzin i mam 
nadzieję, że to przyniesie zamie-
rzone efekty – powiedział Tomasz 
Purol, oficjalny trener Team Po-
land.

Setka uruchamia zbiórkę 
crowdfundingową na trzecią 
restaurację
Twórcy marki planują otwarcie kolejnego obiektu we Wrocławiu. Na 
ten cel, kwotę do jednego miliona złotych chcą pozyskać w  kampanii 
crowdfundingu udziałowego, promowanej na platformie Crowdway.pl. 
Zbiórkę zaplanowano od 11 lutego do 20 marca. 

Setka to obecnie dwie gościnne 
restauracje w ścisłych centrach 
Wrocławia i Warszawy. Pierwszy 
lokal marki powstał we Wrocła-
wiu w 2012 roku. 

Tworząc naszą pierw-
szą Setkę, wcielaliśmy 
w życie wizję przy-
wrócenia trady-
cyjnej polskiej 
kuchni w nowo-
czesnym wyda-
niu – powiedział 
Marek Wąsik, 
prezes Setki.– 
Z kolei w dru-
giej restauracji, 
otwartej w 2017 
roku, postawili-
śmy na wykreowanie 

kultowego miejsca spotkań dla 
gości w stolicy. Był to też projekt, 
dzięki któremu zgromadziliśmy 

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE  |  marzec6



PANORAMA

doświadczenie potrzebne do roz-
wijania formatu w kolejnych loka-
lizacjach, z zachowaniem unika-
towych cech każdego z obiektów 
– dodał prezes.

W kampanii crowdfundingo-
wej promowanej na platformie 
Crowdway.pl spółka Setka ubiega 
się o wsparcie w uruchomieniu 
kolejnego miejsca spotkań pod 
marką Setka.

Stale rosnąca sprzedaż i ko-
lejki przed naszymi restaura-
cjami we Wrocławiu i Warsza-
wie przekonały nas, że czas na 
otwarcie trzeciej Setki. Będzie to 
nasz drugi lokal we Wrocławiu, 
a do udziału w rozwoju naszej 
spółki postanowiliśmy zaprosić 

szerokie grono inwestorów i mi-
łośników naszych lokali – powie-
dział Marek Wąsik.

Trzecia Setka
W kampanii crowdfundingowej 
Setka chce pozyskać kwotę do 1 
mln zł, z czego 580 tys. zł pochło-
nie przebudowa i aranżacja wy-
branego już lokalu we Wrocławiu 
oraz wyposażenie kuchni. Wydat-
ki na stworzenie receptur i tech-
nologii produkcji piw spod znaku 
‘Setka’ spółka szacuje na 150 tys. 
zł. Pozostała część budżetu zo-
stanie przeznaczona na system 
sprzedażowo-inwentaryzacyjny 
i pokrycie kosztów pierwszych 6 
miesięcy działania restauracji.

Tapas Bar Sobremesa 
w Browarach Warszawskich
Już pod koniec 2020 roku, marka zaprosi na wyjątkową hiszpańską kuchnię, 
idealną dla tych, którzy kochają gorące, południowe klimaty, do Browarów 
Warszawskich. 

W Sobremesie, przy wyśmieni-
tym winie i niezwykłych daniach 
tapas – niewielkich przekąskach 
znanych z hiszpańskich barów 
– łatwo można odnaleźć radość 
ze spotkania i rozmowy z bliski-
mi. Możliwość próbowania wielu 
małych potraw zamiast jednego 
głównego dania, pyszne hiszpań-

skie wina, 

s a n -
grie, biesiadowanie i wspól-
ne rozmowy z bliskimi są 
tym, co kochamy i chcemy 

upowszechniać– mówią Anna 
Manowska i Katarzyna Tracey, 
właścicielki Tapas Bar Sobremesa.

Z miłości do jedzenia
Obie panie przygodę z gastrono-
mią zaczynały od Bistro Prosta Hi-
storia, mieszczącego się w sercu 
klimatycznej Saskiej Kępy. Była to 
pierwsza warszawska burgerow-
nia Gourmet, która po 10 latach 
wciąż cieszy się dużym zaintere-

sowaniem. Ponad trzy lata temu 
– z fascynacji Hiszpanią – po-

wstała pierwsza Sobremesa 
w Hali Koszyki. Wyjątkowy 
klimat tego znanego kon-
ceptu właścicielki chcą od-
tworzyć w Browarach War-
szawskich.

Nasza praca jest naszą 
pasją, co według nas jest klu-

czowe dla odniesienia sukcesu. 
Ponadto niezbędna jest oczywi-
ście znajomość trendów, wyczu-
cie, konsekwencja, ciągłe udosko-
nalanie oferty, codzienna obec-
ność, „doglądanie” biznesu, dbanie 
o relacje z gośćmi i pracownikami 

oraz wsłuchiwanie się w potrzeby 
klientów – mówią Anna Manow-
ska i Katarzyna Tracey – właści-
cielki Tapas Bar Sobremesa.

Restauracja Sobremesa znaj-
dować się będzie w Browarach 

Warszawskich na poziomie piw-
nic. W sumie zajmie ponad 250 
metrów kwadratowych. Latem 
zaprosi swoich gości do klima-
tycznego ogródka w samym sercu 
Piwnic dawnej Leżakowni.

ORZO People-Music-Nature 
w kolejnym mieście
Rośnie sieć najzieleńszych restauracji stawiających na naturę (zdobywca 
nagrody Debiut Roku i  rekordowej liczby wyróżnień na Food Business 
Awards 2018). Lokale marki znaleźć można już na krakowskim Zabłociu, 
poznańskich Garbarach oraz przy placu Konstytucji 5 i w Centrum Praskim 
Koneser w Warszawie. 

ORZO people-music-nature to 
naturalnie gościnna miejska prze-
strzeń, a także oryginalna kuch-
nia pełna zdrowych składników. 
Można tu poczuć się wygodnie – 
zrelaksować się, posłuchać muzy-
ki i złapać oddech od miejskiego 
zgiełku. Wszystko to w wyjątko-
wo pozytywnym środowisku wy-
pełnionym palmami areki, eprip-
nemnum złocistym, bluszczem, 
czy zielistkami stemberga. Rośliny 
te oczyszczają powietrze z tok-
sycznego benzenu, ksylenu 
oraz toulenu, których stę-
żenie w polskich miastach 
jest wysokie. Część z nich 
pochodzi z listy ustano-
wionej przez NASA – są 
one wysyłane w ko-
smos, aby dostarczać 
kosmonautom świeżego 
tlenu.

Jednak ORZO people-
-music-nature to przede 
wszystkim zaskakująca karta 
dań. Znajdziemy tu opcje ide-
alne dla mięsożerców, ale także 
wegetarian i wegan. Dania po-
dążają za najnowszymi trendami 
w światowej gastronomii (m.in. 
zero-waste). Dla restauracji bar-
dzo ważna jest także kawa, na 
temat której modne wariacje 
rozwijane są w specjalnie temu 
dedykowanym koncepcie ORZO 
Caffe. Należy również wspo-
mnieć o nowoczesnym cocktail 
barze, który cieszy się popular-
nością szczególnie w godzinach 

wieczornych. Goście mogą tu 
skosztować koktajli tworzonych 
według dobrze znanych receptur, 
ale także propozycji autorskich 
i sezonowych (ORZO Cocktail 
Bar). Wieczorne życie w restau-
racji ORZO people-music-nature 
urozmaicają także sety dj-skie 
(ORZO Dj Club). Wrocławian nie 
ominą także 

liczne pro-
mocje znane z innych zielonych 
lokali. W tygodniu śniadania 
będą serwowane za 5 zł do wy-
branej kawy, a w weekendy kawa 
będzie kosztować 5 zł do dowol-
nego śniadania. Nie można za-
pomnieć również o codziennych 
promocjach zależnych od dnia 
tygodnia i atrakcyjnej ofercie 
lunchowej.
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Uber Eats podsumowuje  
trzy lata w Polsce
Jak wynika z danych przygotowanych przez markę, z dowozem najchętniej 
zamawiane są dania kuchni włoskiej i  amerykańskie cheeseburgery. 
Użytkownicy najczęściej korzystają z  aplikacji w  piątki i  niedziele 
wieczorami, mając do wyboru menu z  34 kuchni, z  ponad 3,5 tys. 
restauracji, w 20 polskich miastach.

Ubiegły rok był dla Uber Eats 
niezwykle intensywny. Jedynie 
w 2019 aplikacja została urucho-
miona w 13 polskich miastach. 
Użytkownicy pobrali ją w tym 
czasie prawie 800 tys. razy, a licz-
ba dostawców współpracujących 
z platformą podwoiła się. Od 
startu w Warszawie w 2017 
roku do dziś zmieniły 
się nie tylko upodo-
bania kulinarne, 
ale także spo-
sób, w jaki od-
krywane są 
nowe smaki. 
Jak pokazuje 
ubiegłorocz-
ne bada-
nie Deloitte 
i Uber Eats, 
w Warszawie, 
w ciągu jednego 
tygodnia około 3/4 

(71-80 proc.) dorosłych w wieku 
18-39 lat zamówiło przynajmniej 
raz jedzenie z dowozem.

Uber Eats w liczbach: >3500 
– liczba restauracji współpracu-
jących z Uber Eats, 20 – liczba 
miast, w których dostępna jest 

aplikacja, około 30 mi-
nut – średni 

Ogrody Urlicha przy Wola 
Parku – będą kawiarnie 
i restauracje
Szklarnie składają się z dwóch części nadziemnych połączonych pod ziemią 
murowanym łącznikiem. Dobudowane do nich charakterystyczne ceglane 
kominy wraz z  podstawą stanowią relikt dawnych kotłowni grzewczych. 
Przedstawione koncepcje to na razie wstępne pomysły, wizje inwestora, 
czekające na zezwolenie konserwatora.

Celem odbudowy Szklarni jest 
przywrócenie ich do życia, bu-
dynki te bowiem były nie-
użytkowane od wielu lat. 
Szklarnia zachodnia zo-
stanie przystosowana 
do celów gastrono-
micznych (restauracje 
i kawiarnie), natomiast 
Szklarnia wschodnia 
będzie przestrzenią 
przeznaczoną dla rodzin 
z dziećmi do spędzania 
wspólnego czasu, uzupeł-
nioną o mniejsze formaty 
handlowe i gastronomiczne.

Istniejący na terenie Parku 
system oświetlenia zostanie wy-
mieniony na energooszczędny, 
z uzupełnieniem o dekoracyj-
ne podświetlenie zieleni. Sieć 

kanaliza-
cji zostanie zmodernizowana, 
a zaoszczędzona dzięki temu 

Bułkę przez Bibułkę  
z piątym lokalem
Wielkie otwarcie odbyło się 22 stycznia. To już kolejny punkt, który 
funkcjonuje pod tym brandem. Na nową lokalizację wybrano ul. Żurawią 
6/12 w Warszawie. Kiedyś w tym miejscu funkcjonowała Zorza. 

Bułkę przez Bibułkę rozpoczęła 
swoją działalność w 2012 
r., kiedy został otwarty 
punkt przy ul. Puław-
skiej 24. Kolejny lo-
kal powstał dwa lata 
później w Śródmie-
ściu, przy ul. Zgoda 
3. Następne punkt 
otwarto w Konstan-
cinie, a od lutego 2018 
goście mogą odwiedzać 
Bułkę zlokalizowaną na Sa-
skiej Kępie. 

czas dostawy, prawie 800 tys. – 
tyle razy polscy użytkownicy po-
brali w 2019 r. aplikację Uber Eats 
na swoje smartfony.

Pierwszym posiłkiem dowie-
zionym prosto pod drzwi użyt-
kownika, przez dostawcę Uber 
Eats były belgijskie gofry z war-
szawskiej restauracji Waff’lo-
ve. Od tego czasu użytkownicy 
aplikacji mieli szansę spróbować 
aż 34 rodzajów kuchni dostęp-
nych w aplikacji. Choć wybór jest 
ogromny, na podium królują piz-
za, cheeseburger i pad thai.

Choć wybory kulinarne róż-
nią się w skali kraju, wspólne 
pozostają najczęściej wybie-
rane dni i godziny. Najchętniej 
zamawiamy w piątki, a także 
w niedziele wieczorem, pomię-
dzy godzinami 18:00 a 20:00. Co 
ciekawe, niedziela jest również 

najpopularniejszym dniem na za-
mawianie śniadań. 

Polacy oprócz większej świa-
domości kulinarnej, coraz częściej 
przykładają uwagę do składu po-
siłków oraz kwestii związanych 
z ekologią. Między innymi dlate-
go w aplikacji pojawiły się nowe 
funkcjonalności, jak możliwość 
stosowania filtrów wykluczają-
cych m.in. alergeny oraz możli-
wość decydowania o plastiko-
wych sztućcach dołączanych do 
zamówienia. W tym roku użyt-
kownicy także otrzymali nową 
możliwość – odbioru osobistego 
wcześniej zamówionych dań.

Usługa Uber Eats jest obecnie 
dostępna w ponad 650 miastach 
na całym świecie. Umożliwia 
użytkownikom zamawianie posił-
ków z ponad 400 tysięcy restau-
racji.

PANORAMA
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Tutti Santi otwiera  
12. restauracje  
i zapowiada kolejne
Sieć pizzerii powiększyła się o  kolejny punkt. Od teraz pizzę według 
receptury zdobywcy tytułu Mistrza Włoch Valerio Valle zjemy także 
w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 9. 

Tutti Santi to miejsce, gdzie moż-
na zjeść smaczną i nagradzaną 
na konkursach włoską pizzę, ale 
również spędzić czas w klima-
tycznym miejscu. Dokładnie tak, 
jak mają to w zwyczaju Włosi. Na 
lokalizację nowego punktu wy-
brano samo centrum mia-
sta. Nowe Tutti Santi po-
wstało na powierzchni 
250 m2 na Starym 
Rynku w Gorzowie 
W i e l k o p o l s k i m . 
W sercu restauracji 
znajduje się spro-
wadzony z Włoch 
piec z lawy wulka-
nicznej, który opala-
ny drewnem daje ide-
alne warunki do wypieku 
doskonałej, chrupiącej piz-
zy. Pozostała część sali została 
urządzona w industrialnym stylu 
z elementami sztuki gotyckiej, 
które stały się znakami rozpo-
znawczymi marki. Duże wrażenie 
robią także przeszklone witryny 
w dwóch narożnych częściach 
sali, przez które w trakcie posił-
ku można podglądać gorzowską 
starówkę. Aranżacja wnętrza to 
praca studia projektowego Life 
Style Design z Krakowa, które za 
projekt Tutti Santi otrzymało pre-
stiżową nagrodę Best Shop Con-
cept na targach Retali Shop.

Tutti Santi w Gorzowie Wiel-
kopolskim to już dwunasty lo-
kal tej marki w Polsce. Do końca 
2020 roku planowane są otwarcia 
czterech kolejnych punktów. 

Nasi goście są naszymi naj-
lepszymi ambasadorami, dlate-
go wsłuchujemy się w ich głosy, 
gdzie powinny pojawiać się nowe 
punkty Tutti Santi – podsumował 
otwarcie w Gorzowie Wielko-
polskim właściciel sieci, Sergiusz 
Urbaniak. 

Obecnie prowadzone są roz-
mowy z zarządcami nieruchomo-
ści komercyjnych między innymi 
w Łodzi, Katowicach, Gdyni i Kra-
kowie.

woda zostanie wykorzysta-
na do podlewania roślin. Plany 
przewidują także uzupełniające 
nasadzenia, wymianę i dodanie 
elementów małej architektury 
(siedziska, kosze na śmieci) oraz 
altany ogrodowej.

Przekształcenie Parku po-
legać będzie między innymi na 
powiększeniu jego obszaru, co 

nastąpi poprzez rozwinięcie pa-
sów zieleni na teren placu roz-
dzielającego dwie części parku. 
Wschodnia część Parku będzie 
poddana znacznej przebudowie, 
zmierzającej do uczynienia go 
przestrzenią przyrodniczą, oferu-
jącą ciekawe doznania zmysłowe 
z włączeniem elementów eduka-
cji i zabawy. 
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Fastie – nowa sieć według 
koncepcji Tadeusza Mullera
Pierwszy punkt marki, oferujący ciepłe dania obiadowe z  klopsikami 
w  różnych odsłonach, wystartował w  ubiegłym tygodniu i  znajduje się 
w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 121/123, w pobliżu placu Zawiszy. Za 
koncepcję nowo powstającej marki odpowiada Tadeusz Muller. 

 – Planujemy wprowadzenie 
marki na rynek franczyzowy, ale 
też tworzenie kolejnych punktów 
własnych. Klopsikarnia oferuje 
zdrowe menu – wszystkie danie 
wychodzą z pieca, żadna z pozycji 
zgromadzonych w menu nie jest 
smażona. Jedzenie jest świeże 
i zdrowe. Oferujemy opcję grab 
and go, czyli zabrania gotowego 
posiłku na wynos. Przygotowa-
nie dania nie przekracza dwóch 
minut. W ofercie poza klopsikami 
znajdziemy też flagowe calzone, 
wrapy, burgery i boxy – mówi 
w rozmowie z nami autor kon-
ceptu, Tadeusz Muller. 

Lokal oferuje burgery – wo-
łowy z chedarem, falafelem, kur-
czakiem lub łososiem za 19,99 zł, 
wrapy – cezar z kurczakiem, bocz-
kiem (16,99 zł) lub wege (15,99 zł). 
Boxy, które zawierają zbilanso-
wane posiłki to koszt 24,99 zł. Do 
wyboru wołowina włoska, super 
falafel, schabowy z masłem, łosoś, 
łagodny kurczak curry, gulasz soja 
i flagowy Fastie. Box kids kupimy 

za 14,99 zł. Fastie ma także 
ofertę śniadaniową w postaci 
owsianki: bircher z jagodai acai 
lub malinami za 14,99 zł; wrap: 
boczek (16,99 zł) lub wege (15,99 
zł); jajecznicy: classic (15,99 zł), 
avocado (20,99 zł), chorizo (20,99 
zł) lub Fastie (22,99 zł). Jest też 
szakszuka classic i wege (19,99 zł) 
i garam masala falafel (14,99 zł). 
Wśród zup znajdziemy rosół Fa-
stie (6,99 zł), chorizo, czerwoną, 
zieloną i shitake za 9,99 zł. Lokal 
zaprasza również na hummus 
z pieczonym pierogiem (11,99 
zł), z tortillą (6,99), kimchi małe 
(7,99 zł) i duże (14,99 zł), nuggetsy 
(14,99 zł), nuggetsy z ziemniaka-
mi z pieca (17,99 zł) i ziemniaki 
z pieca (7,99 zł). Z ciast Fastie 
proponuje brownie, sernik (8,99 
zł), tartę (9,99 zł) i marchewkowe 
(6,99 zł) oraz desery w kubecz-
kach – czekoladowy, waniliowy, 
rafaello i mleczny z maltesers za 
6,99 zł. Desery nie zawierają cu-
kru białego, więc mają obniżoną 
kaloryczność. 

Trzy srebrne medale dla 
Polski na Olimpiadzie 
w Stuttgarcie
Ponad 2 tys. szefów kuchni z 60 krajów świata spotkało się na zakończonym 
właśnie wydarzeniu. Polacy wrócili z niego z trzema srebrnymi medalami, 
zdobytymi w  każdej konkurencji, w  której brali udział. Sponsorem 
Narodowej Reprezentacji Polski Kucharzy jest Transgourmet i Selgros Cash 
& Carry. 

Odbywająca się co cztery lata 
Olimpiada Kulinarna to najwięk-
sze wydarzenie w gastronomicz-
nym świecie. Kucharze rywalizują 
zespołowo i indywidualnie nie 
tylko gotując, ale także pokazu-
jąc swoje umiejętności w takich 
konkurencjach jak carving czy 
cukiernictwo artystyczne. Dla 
Narodowej Reprezentacji Kucha-
rzy Polski cztery dni kulinarnych 
zmagań podczas IKA Culinary 
Olimpics w Stuttgarcie zaowoco-
wały trzema srebrnymi medala-
mi. Kucharze startowali w konku-
rencjach: Chef`s Table, Restaurant 
of Nations seniorów i Restaurant 
of Nations juniorów. 

– Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z wyniku. Pozytywny stres i at-
mosfera rywalizacji spowodowa-
ły, że stworzyliśmy lepsze dania 
niż na którymkolwiek z wcze-
śniejszych treningów. Przygoto-
wanie tak dużej ilości elementów, 

które muszą idealnie smakować 
i doskonale wyglądać, na tak ma-
łej przestrzeni, a do tego będąc 
obserwowanym przez wymagają-
cych sędziów jest sporą presją, ale 
daliśmy z siebie wszystko i mamy 
srebro w każdej z kategorii z cze-
go jestem bardzo dumny – ko-
mentuje Bartosz Peter, kapitan 
Narodowej Reprezentacji Polski 
Kucharzy i ekspert Instytutu Kuli-
narnego Transgourmet. 

W skład kadry seniorów we-
szli: Bartosz Peter (kapitan druży-
ny), Michał Świerad (pastry chef), 
Mariusz Roch, Marcin Gruszka, 
Dawid Grucel, Michał Kuduk, Ma-
ciej Hippler, Adam Woźniak oraz 
Filip Cwojdziński.

Kadra juniorów to: Emil Guzik, 
Daniel Warszawski, Damian Hirt, 
Adam Rzęski, Kamil Poćwiardow-
ski, Krzysiek Kowalski, Karol Pio-
trowski, Mateusz Galbarczyk oraz 
Bartosz Wicherek.

PANORAMA
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Pierwsze kroki w branży stawiał ponad 20 lat temu. Dziś jest właścicielem 
warszawskich restauracji: Folk Gospody, Oberży pod Czerwonym Wieprzem 

i Elixiru. Ten ostatni jest częścią konceptu Dom Wódki, na który składa się 
również Muzeum Wódki oraz cocktail bar The Roots. Piotr Popiński to również 

organizator Festiwali Wódki i Zakąski oraz Jedz Pij Warszawo.  
W rozmowie z nami opowiada o poszukiwaniu inspiracji, znaczeniu 

konsekwencji i zarządzaniu zespołem, a także komentuje trudną sytuację 
w związku z pandemią koronawirusa. 

Minęły dwa miesiące od pierwszej edycji „Jedz Pij Warszawo”. 
Jakie wnioski nasuwają się po pierwszej odsłonie wydarzenia? 
Czy było właśnie tak, jak Pan sobie wyobrażał? 
W opinii wielu wystawców i odwiedzających, Warszawie brako-
wało takiego wydarzenia. W jednym miejscu i czasie udało się 
zebrać wyjątkowe grono firm i ludzi związanych z branżą ga-
stronomiczną. Dwa dni wielkiego święta w Pałacu Kultury i Na-
uki, w gronie restauratorów, szefów kuchni, barmanów, somme-
lierów, producentów, dostawców oraz partnerów i ekspertów 
związanych z sektorem HoReCa. Do tego tłumy odwiedzają-
cych, bardzo duże zainteresowanie mediów i ogólnie fala pozy-
tywnej energii. Takiego wydarzenia wcześniej nie było i cieszę 
się, że rzeczywistość przerosła wyobrażenia. W komentarzach 
po festiwalu najczęściej komplementowane były atrakcyjny 
dobór wystawców, bardzo szeroka oferta produktów, sprawna 
organizacja, dogodna lokalizacja, a także pozytywna atmosfera 
i ogólnie wysoka jakość festiwalu. Bardzo dużo pozytywnych 
komentarzy zebrały też warsztaty oraz panele konferencyjne 
prowadzone przez ekspertów wybitnych w swoich dziedzinach. 
Klasa i fachowość prelegentów oraz trafny dobór tematów spo-
wodowały, że na wiele z tych prelekcji zabrakło miejsc. Dla ludzi 
prowadzących biznes gastronomiczny ważnym aspektem oka-
zała się możliwość wyszukania ciekawych produktów do restau-
racji, baru czy sklepu i nawiązania relacji B2B. Z tej perspektywy 
naturalną konsekwencją są plany zorganizowania kolejnej edy-
cji, którą planujemy na przełomie stycznia i lutego 2021 roku. 

Przy tworzeniu Jedz Pij Warszawo, inspirował się Pan 
Wystawą Kucharsko-Spożywczą z 1902 roku. Co Pana urzekło 
w tym wydarzeniu i jakie elementy wystawy pojawiły się na 
styczniowym evencie?
To wydarzenie, o którym Pani wspomina, było jednym z trzech 
największych tego typu eventów w Europie, obok Wiednia 

i Frankfurtu nad Menem. Uroczyste otwarcie Jedz Pij Warsza-
wo, na którym mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli władz 
miasta oraz wiele znamienitych osobistości świata kultury 
i sztuki, połączone było z arcyciekawą prelekcją na ten temat, 
zorganizowaną przez Dział Rekonstrukcji Historycznej Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Przywołując do pamięci to 
wydarzenie zależało mi, aby pokazać, jaką potęgą w tej dziedzi-
nie byliśmy kiedyś oraz, że gastronomiczne korzenie naszego 
kraju sięgają dużo dalej niż do czasów PRL.

Organizuje Pan też Festiwal Wódki i Zakąski. Mówił Pan w jednym 
z wywiadów, że Polska potrzebuje wydarzenia na miarę 
Okroberfestu. 
Do skali monachijskiego wydarzenia jeszcze nam daleko, ale 
pamiętajmy, że swoją potęgę festiwal ten buduje już od ponad 
100 lat. My w tym roku zorganizowaliśmy dopiero trzecią edycję 
Festiwalu Wódki, ale cieszy nas, że w opinii wielu uczestników 
i ekspertów nabrał on już jakości porównywalnej z najważniej-
szymi alkoholowymi festiwalami na świecie. 

Podczas imprezy pierwsze skrzypce odgrywała polska wódka.  
Chce Pan promować ten trunek, aby mógł stać się alkoholem, 
którym powinniśmy chcieć się chwalić? 
Francuzi mają koniaki i szampany, Szkoci whisky, Amerykanie 
bourbony, Meksykanie tequilę, a Polacy wódkę, która „urodziła 
się” ponad 500 lat temu na ziemiach polskich i, nie tylko w mojej 
ocenie, powinniśmy być z tego dumni. Polska wódka od wielu 
lat ceniona jest na całym świecie i według badań jest najbardziej 
rozpoznawalnym polskim produktem eksportowym. Potwier-
dzeniem tego może być fakt, że w ofercie największego koncer-
nu dóbr luksusowych na świecie Louis Vuitton Moet Hennessy, 
jedynym polskim produktem jest produkowana w Żyrardowie 
wódka Belvedere. 
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Skąd takie podejście Polaków i czy nadal musimy walczyć o polską 
wódkę? Czy stosunek Polaków się zmienia?
Z doskonałej jakości wódki słynęliśmy już przed wojną. Byliśmy 
wówczas światową potęgą w jej produkcji, a dzieje te doskonale 
dokumentuje nasze Muzeum Wódki przy Pl. Teatralnym w War-
szawie. Przez pryzmat największej na świecie kolekcji blisko 10 
tys. eksponatów związanych z historią wódki, prezentujemy 
dzieje blisko dwustu producentów, którzy funkcjonowali na zie-
miach polskich do drugiej wojny światowej. Po wojnie nastały 
niestety czasy komunizmu, w których ten szlachetnie polski 
produkt został całkowicie zdewaluowany i sprowadzony do roli 
taniego specyfiku służącego do upojenia alkoholowego i ode-
rwania się od szarej, PRL-owskiej rzeczywistości. Dopiero po 
upadku komuny, od początku lat 90-tych, polska wódka zaczęła 
sukcesywnie odbudowywać swoją jakość, a dziś stawiana jest na 
równi z innymi najbardziej cenionymi i szlachetnymi alkoholami. 

W Polsce swoje miejsce znajdują różne koncepty prezentujące 
kuchnie z całego świata. Bardzo popularny jest wine pairing. Pan 
jako pierwszy wpadł na pomysł łączenia jedzenia z wódką. Czy Pana 
zdaniem Polacy byli gotowi na takie połączenie, a inni restauratorzy 
obawiali się wcześniej tego dość odważnego pomysłu? 
Pomysł na food & vodka pairing okazał się trafny. Został bardzo 
dobrze odebrany zarówno przez gości z Polski jak i zagranicy. 
Obawy restauratorów są jednak jak najbardziej uzasadnione, 
gdyż wódka jest dużo trudniejszym produktem do łączenia 
z jedzeniem niż wino. Wymaga fachowej wiedzy i wyjątkowe-
go wyczucia smaku. Mało kto o tym wie, ale do projektu Domu 
Wódki przygotowywaliśmy się przez kilka lat. 

Jak przebiega proces dobierania wódki do pozycji w menu? 
Czy różni się do wine pairingu? Rekomendujecie Państwo dwie 
wódki na otwarcie i zamknięcie jedzenia. Z czego to wynika? 

Na potrzeby przygotowania karty menu z doborem wódek powo-
łaliśmy specjalną grupę degustacyjną, w skład której wchodzą sze-
fowie kuchni, barmani oraz eksperci kulinarni. Jak już wspomnia-
łem, to dużo większe wyzwanie niż dobór wina. Koncepcja doboru 
dwóch degustacyjnych porcji wódek do jednego dania wzięła się 
z pomysłu na pokazanie, jak w zależności od doboru wódki zupeł-
nie inaczej może smakować ta sama potrawa, jak alkohol potrafi 
wydobyć z niej zupełnie odmienne smaki i aromaty. 

Elixir jest bardzo cenioną restauracją. Jako jedyny lokal z Polski 
walczył o „gastronomicznego Oscara” i znalazł się w gronie The 
World Restaurants Awards 2019. Czy pamięta Pan moment, 
w którym dowiedział się o nominacji? 
Pamiętam doskonale. Poinformowała mnie o tym zaprzyjaź-
niona dziennikarka i było to dla nas ogromne zaskoczenie, gdyż 
do walki o to trofeum zostaliśmy postawieni w jednym rzędzie 
z największymi restauracyjnymi potęgami świata, jak kopenha-
skie Noma i Geranium, hiszpańskie Mugaritz czy nowojorskie 
Eleven Madison Park. Miałem przyjemność odebrać osobiste 
gratulacje od Massimo Bottury, jednego z głównych jurorów 
World Restaurant Awards, a także szefa kuchni i właścicie-
la uznawanej kilkukrotnie za najlepszą restaurację na świecie 
Osteria Francescana we włoskiej Modenie. 

Elixir to część Domu Wódki, na który składa się jeszcze jedyne 
w swoim rodzaju Muzeum i cocktail bar The Roots. Jak ocenia Pan 
rozwój branży barmańskiej i jaka Pana zdaniem przyszłość przed nią?
Nasze Muzeum Wódki oprócz przedmiotów związanych z hi-
storią wódki, w swoich zbiorach posiada także unikatowe eks-
ponaty nawiązujące do sztuki barmańskiej, a jedną z najciekaw-
szych pozycji w kolekcji jest oryginał pierwszego na świecie 
przewodnika barmańskiego napisanego w 1863 roku przez Jer-
rego Thomasa, uważanego za ojca wszystkich barmanów. 
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The Roots natomiast, to nasza koktajlowa „perełka”. Bar, 
który jako jedyny z Polski i tej części Europy został wybrany do 
elitarnego grona „World 50 Best Discovery”. Jego szefem jest 
Tomasz Małek, wielokrotny mistrz świata barmanów „flair”, a za 
barem można spotkać najbardziej utalentowanych barmanów 
z polski i zagranicy. 

Branża barmańska od kilku lat przeżywa w Polsce intensyw-
ny rozwój. Wciąż powstają nowe koncepty barowe, ale niestety 
wiele z nich nie wytrzymuje próby czasu. Wciąż brakuje wykwa-
lifikowanych, profesjonalnych barmanów, którzy oprócz wła-
snego przeświadczenia o swoim talencie, posiadają też umiejęt-
ności porównywalne z umiejętnościami czołowych barmanów 
z barów Londynu czy Nowego Jorku. Widzę jednak w tym za-
kresie progres i bardzo wiele talentów, którym nie brakuje pasji 
i zaangażowania. Pod okiem fachowców mają oni szansę rozwi-
jać swoje umiejętności i w konsekwencji podnosić poziom pol-
skiej sceny barowej. Lista osób, które zgłaszają się na staż w The 
Roots jest z roku na rok coraz dłuższa.

Dom Wódki jest bardzo spójnym dopracowanym konceptem. 
Jak w Pana przypadku przebiega proces tworzenia nowego 
miejsca od pomysłu do realizacji? 
To długa droga. Pomysły często dojrzewają w mojej głowie wiele 
lat. Jestem perfekcjonistą i staram się nie realizować niczego, co 
nie jest dopracowane na 100 proc. Po pomyśle i decyzji o realizacji 
przychodzi czas na znalezienie odpowiedniej lokalizacji, dobór ar-
chitektów, wykonawców, a następnie na skompletowanie zespo-
łu, który będzie konsekwentnie realizował wytyczone wizje i cele. 

Czy myśl na nowy lokal lub przedsięwzięcie to impuls, silna inspiracja, 
która przekłada się na nowy event czy koncept restauracyjny czy też 
wypracowuje Pan wszystko miesiącami i latami? 

Często zaczyna się od impulsu lub przypadkowej inspiracji, ale po-
tem i tak przychodzi proces myślowo – twórczy, w trakcie które-
go analizuję wszystkie czynniki mające wpływ na finalną decyzję 
o realizacji projektu. Czasem trwa to krótko, a czasem długo, ale 
kluczowe do podjęcia finalnej decyzji jest przekonanie o trafności 
pomysłu i wiara w sukces, a następnie konsekwentna i bezkom-
promisowa realizacja wszystkich założeń, często tak jak w przy-
padku Domu Wódki, podzielona na etapy i rozłożona w czasie. 

W jednej z rozmów wspominał Pan, że na początku gastronomia 
była jednym z wielu pomysłów na biznes, ale z czasem przerodziła 
się w pasję. Wiele osób związanych z ta branżą mówi, że można 
w niej przepaść. Czy tak było w Pana przypadku? 
Jak to często w życiu bywa zaczęło się od przypadku i stricte biz-
nesowego pomysłu na stworzenie sieci restauracji w centrach 
handlowych pod koniec lat 90-tych. Gdy okazało się, że to nie tyl-
ko biznesowy sukces, ale też ciekawy sposób na życie, postanowi-
łem rozwijać tę działalność i otwierać kolejne lokale. Gastronomia 
to branża, którą trzeba poznać, zrozumieć i pokochać, aby móc się 
w niej spełniać i odnosić sukcesy. Bez pasji o to bardzo trudno. 

W każdym ze swoich konceptów otoczony Pan jest świetnymi 
specjalistami, mam na myśli np. Tomasza Małka, Pana Wojciecha 
Pasikowskiego czy doskonałych managerów. Jak przyciąga się takie 
osoby do swoich konceptów i sprawia, że zostają na długie lata?
Andrzej, Wojciech czy Tomasz to nie jedyne filary w naszym ze-
spole. Kluczowych osób jest więcej, ale nie sposób tu wszystkich 
wymienić. Skompletowanie dobrego zespołu to podstawa i jedno 
z największych wyzwań przy tworzeniu restauracji czy baru. Klu-
czem dzisiaj są nie tylko warunki finansowe, ale także wsłucha-
nie się w potrzeby i stworzenie komfortowych warunków pracy, 
a także partnerska współpraca oparta na dobrych relacjach. 
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Na jakich zasadach opiera się Pana współpraca z personelem, na 
ile ingeruje Pan w poszczególne etapy zarządzania restauracjami? 
Zarządzam lokalami poprzez kadrę managerską, z którą jestem 
w codziennym kontakcie. Staram się jasno wytyczyć cele, a na-
stępnie czuwać nad ich konsekwentną realizacją. Jestem zwo-
lennikiem rozliczania przede wszystkim z efektów pracy i wyko-
nania powierzonych zadań.

Pani Agnieszka Kręglicka i Pan Marcin Kręglicki w wywiadzie dla 
naszego czasopisma wspominali, że musieli dojrzeć do tego, by 
otworzyć lokal z kuchnią polską. Pan na nią stawiał od początku. 
Jak zmieniło się Pana podejście do rodzimej kuchni na przestrzeni 
lat prowadzenia polskich restauracji?
Agnieszka i Marcin Kręgliccy to dla wielu restauratorów wzór do 
naśladowania. Ich konsekwentna realizacja lokali z kuchnia et-
niczną wynikała z dobrej analizy potrzeb rynku, gdy blisko 30 lat 
temu zaczynali swoją restauracyjną przygodę. Ja postawiłem na 
kuchnię polską, którą znam, lubię i rozumiem. W mojej ocenie 
jednak o sukcesie restauracji nie decyduje rodzaj kuchni, gdyż 
gusta gości są bardzo zróżnicowane, ale właśnie wspomniana 

wcześniej pasja, zaangażowanie i konsekwencja w dążeniu do 
tego, aby dać gościom przyjemność i wyjątkowe doświadczenie. 

Menu lokali posiadają liczne nawiązania historyczne. Czy ma 
Pan w związku z tym jakąś misję edukacji historycznej poprzez 
gastronomię? 
Uważam, że mamy bardzo ciekawą historię i tradycje polskiej 
kuchni. Warto o tym mówić i pisać. Wątki historyczne to także 
często wartość dodana, wynikająca z chęci przybliżenia gościom 
historii miejsc, w których zlokalizowane są restauracje. 

Polska gastronomia z pewnością już nie odbiega od światowych 
trendów. Pana restauracje są doceniane, wyróżniane i nagradzane. 
Kolejne lokale powstają w bardzo szybkim tempie. Jak Pan ocenia 
rozwój gastronomiczny w naszym kraju i jakie trendy przewiduje 
Pan na najbliższy czas? 
Polska gastronomia rozwija się intensywnie i jej poziom z roku 
na rok jest coraz wyższy. To naturalne, gdyż stale rosnąca kon-
kurencja wymusza dbanie o jakość. Wraz z postępującym napły-
wem obcokrajowców, przybywa też kuchni etnicznych, jednak 

najbardziej zauważalnym trendem jest 
gastronomia wegetariańska. Już dzisiaj 
jesteśmy w tym segmencie w świato-
wej czołówce i wiele wskazuje na to, że 
dla konceptów wege jest jeszcze duży 
potencjał rozwoju. 

Czerpanie inspiracji jest niezwykle 
istotne. Gdzie znajduje Pan źródło dla 
swoich? 
Podróże, książki i filmy to główne źródła 
czerpania moich inspiracji. Ale także do-
głębna analiza rynku i jego potrzeb. 

Niedługo poznamy kolejnych 
nagrodzonych w Przewodniku Michelin. 
Powiedział Pan kiedyś, że gdyby niektóre 
polskie restauracje znajdywały się 
w innych miastach europejskich, już 
dawno byłyby nagrodzone gwiazdką. 
Daniel Pawełek, w wywiadzie dla 
Nowości Gastronomicznych mówił, że 
na pewno potrzebne jest tutaj wsparcie 
instytucji państwowych. Z czego to 
wynika? Jaki jest Pana stosunek do tych 
wyróżnień?
Wyróżnienie w Przewodniku Michelin 
to wielka nagroda i prestiż dla restaura-
cji. W krajach zachodnich wyróżnienia 
te przyznawane są od ponad 100 lat 
i często są przedmiotem obsesji restau-
ratorów, którzy niejednokrotnie z poko-
lenia na pokolenie, co roku wypatrują 
swoich restauracji w tym słynnym Czer-
wonym Przewodniku. Aktualnie w Pol-
sce jedynie Warszawa i Kraków objęte 
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są inspektoratem Michelin, ale mówi się, że wkrótce ma dołączyć 
do nich Poznań i Trójmiasto. Zgadzam się z Danielem, że wspar-
cie instytucji państwowych jest tu bardzo ważne. Promowanie 
tak popularnej na świecie turystyki kulinarnej powinno być prio-
rytetem na liście powołanych do tego organów. 

Jak ocenia Pan stopień zintegrowania branży gastronomicznej? 
Czy restauratorzy potrafią ze sobą współpracować, wspierać się? 
Co Pana denerwuje w tej branży?
Z mojej perspektywy integracja branży gastronomicznej opiera 
się w dużej mierze na relacjach towarzyskich. Z wieloma restau-
ratorami znamy się od lat, lubimy i utrzymujemy kontakty, które 
niestety ze względu na ogrom pracy nie są aż tak intensywne, 
ale wiem, że w razie potrzeby możemy na sobie polegać. Dosko-
nałym przykładem na dobre relacje gastronomicznego świata 
był festiwal Jedz Pij Warszawo, na którym pojawiło się wielu 
restauratorów, szefów kuchni i ludzi związanych z branżą z całej 
Polski. Wspólne święto trwało nieustająco przez dwa dni, a ra-
dości i toastom nie było końca. 

Czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się kolejnego lokalu, 
który dołączy do Pańskiego portfolio? Czy ma Pan pomysły na 
kolejne miejsca czy stawia Pan teraz bardziej na festiwale i na tym 
się Pan skupia?
Jedno nie wyklucza drugiego, gdyż są to aktywności w ramach 
tej samej branży. Pomysłów nigdy mi nie brakowało, ale plany 
muszą zostać obecnie zweryfikowane w kontekście wyzwań, 
z jakimi musimy się zmierzyć w dobie pandemii koronawirusa, 
która może wykreować zupełnie nową, nie tylko gastronomicz-
ną rzeczywistość. 

Za chwilę minie miesiąc od zamknięcia wszystkich restauracji 
dla gości. Jakie są Pana przewidywania związane z branżą. Jak 

może wyglądać gastronomia za kilka miesięcy? Jak widziałby 
Pan pomoc od państwa, odnosząc się do propozycji tzw. Tarczy 
antykryzysowej. 
Przewidywania nie są dobre. Gastronomia znalazła się w ekstre-
malnie trudnej sytuacji, gdyż z dnia na dzień utraciła przychody, 
zostając z obciążeniami wynikającymi z utrzymania pracow-
ników, opłat czynszowych i wielu innych kosztów związanych 
z funkcjonowaniem lokali. Obciążenia te są na tyle duże, że już 
dzisiaj wiele restauracji stoi na krawędzi bankructwa, a w całej 
branży zaczęły się masowe zwolnienia. 

Przyszłość w dużej mierze zależy od tego ile czasu będzie 
trwała epidemia i jak szybko sytuacja wróci do normy. Z nadzieją 
spoglądaliśmy w stronę rządu i zapowiadanych programów po-
mocowych, ale po ogłoszeniu szczegółów tarczy antykryzysowej 
i analizie proponowanego wsparcia, nastąpiło wielkie rozczaro-
wanie. Pomoc jest minimalna, a na dodatek obarczona szeregiem 
uwarunkowań i skomplikowanych procedur. Pomoc państwa 
powinna mieć realny wymiar, być udzielana szybko i bez zbęd-
nych komplikacji. Znajomi restauratorzy z Berlina już w ubiegłym 
tygodniu dostali na konto państwową, bezzwrotną dotację w wy-
sokości 14 tys. euro, tj. ponad 60 tys. zł, z zapowiedzią kolejnych 
dopłat. Dzięki temu zyskali środki na przetrwanie. Na dzień dzi-
siejszy, główne potrzeby wsparcia ze strony rządu to konkretne 
dofinansowanie utrzymania pracowników, zwolnienia ze składek 
ZUS na min. trzy miesiące, również firm zatrudniających powy-
żej dziewięciu osób (małe i średnie firmy to główny pracodawca 
w gastronomii w naszym kraju), a także konkretne ulgi w czyn-
szach i zwolnienia podatkowe. Wciąż liczę, że to wsparcie nastąpi 
i będziemy mogli już niebawem, w jak najmniej zmienionym gro-
nie uczestników rynku HoReCa, powrócić do pracy i cieszyć się 
ponownie radością obcowania z naszymi gośćmi. 

Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia!

WYWIAD NUMERU

RESTAURACJA FOLK GOSPODA
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PULS GASTRONOMII

Pierwsza edycja festiwalu

za nami

JEDZ PIJ 
WARSZAWO

Podczas wydarzenia, które odbyło się 25 i 26 stycznia, 
można było spróbować wielu ciekawych potraw i produktów 

związanych z bogatą historią i kulturą gastronomiczną stolicy. 
Na festiwalu gościli przedstawiciele władz Warszawy,  

nie zabrakło osób znanych i lubianych, ekspertów, restauratorów, 
szefów kuchni, barmanów i sommelierów, a przede wszystkim 

licznie przybyłych miłośników jedzenia i picia. 

POD NASZYM PATRONATEM
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Uczestnicy wydarzenia 
mogli wziąć udział w 23 
wykładach i debatach, 

do których zaproszono blisko 
50-ciu czołowych ekspertów 
w dziedzinach związanych z te-
matyką festiwalu. Rozmowy 
Mistrzów, czyli PRL na widelcu 
przypomniał jak kiedyś bawiły 
się i jadały elity, panel wywo-
łał wiele pozytywnych emocji 
i wspomnień. Niezwykłym zain-
teresowaniem cieszyły się po-
kazy live cooking, warsztaty oraz 
barmański Flair show.

Program „Jedz Pij Warszawo” 
był tak przygotowany, by każdy 
znalazł coś atrakcyjnego dla siebie: 
live cooking i degustacje, karna-
wał przekąsek i zakąsek, warsztaty 
kulinarne i koktajlowe, spotka-
nia z najlepszymi szefami kuchni, 
sommelierami i barmanami, strefa 
WEGE WAWA i targ festiwalowy 
oraz pokazy, wykłady i debaty wo-
kół tematu jedzenia i picia. 

– Dzisiaj możemy już śmiało 
powiedzieć, że festiwal „Jedz Pij 
Warszawo” był dużym sukce-
sem, zdecydowanie największym 
kulinarno – kulturalnym wyda-
rzeniem w stolicy. Mieszkańcy 
Warszawy licznie odwiedzili Pałac 
Kultury i Nauki, zainteresowanie 
Festiwalem i frekwencja przero-
sły nasze oczekiwania. Oznacza 
to, że Warszawa potrzebowała 
wydarzenia, które zaprezentu-
je potencjał współczesnej sceny 
gastronomicznej naszego mia-
sta, uwzględniającego zarówno 
wątki historyczne, jak i prezen-
tującego najnowsze światowe 

trendy w dziedzinie gastronomii 
– powiedział inicjator Festiwalu – 
Piotr Popiński.

Tradycje trzeba kultywować 
Festiwal „Jedz Pij Warszawo” na-
wiązywał tradycją do legendarnej 
„Wystawy kucharsko-spożyw-
czej” z 1902 roku, kiedy to nasza 
stolica, obok Wiednia i Frankfur-
tu nad Menem stała się jednym 
z pierwszych miejsc świętowania 
sztuki kulinarnej w Europie. Po 
ponad stu latach organizatorzy 
Festiwalu postanowili pokazać, że 
Warszawa ma aspiracje być euro-
pejskim centrum gastronomicz-
nej kultury i nie tylko podążać za 
światowymi trendami, ale wręcz 
je wyznaczać. 

Andrzej Seweryn, Krzysztof 
Materna, Wojciech Pasikowski – 
szef kuchni restauracji Czerwony 
Wieprz oraz Adria i Kongreso-
wa, którzy byli gośćmi Bartosza 
Węglarczyka w Rozmowach Mi-
strzów „PRL na widelcu”. Przy-
pomnieli jakie były uroki życia 
i kuchni, kiedy w sklepach nie 
można było kupić nawet pod-
stawowych produktów spo-
żywczych. Opowieści o tym, jak 
bawiła się i jadała warszawska 
elita wywołała wiele wspomnień 
i śmiechu na sali Rudniewa PKiN. 

Największe atrakcje 
dostępne dla każdego
Na festiwalu „Jedz Pij Warsza-
wo” można było spotkać szefów 
kuchni najlepszych warszaw-
skich restauracji i spróbować dań 
przygotowywanych przez nich na 

żywo. Prawdziwą atrakcją była 
Narodowa Reprezentacja Polski 
Kucharzy. Wśród znanych twa-
rzy nie zabrakło Roberta Sowy, 
Roberta Makłowicza czy Pawła 
Deląga i jego „Warszawy Kultu-
ralnej”. Jako prelegenci i paneliści 
pojawili się między innymi: Ju-
styna Adamczyk, Katarzyna Bo-
sacka, Agnieszka Kozak, Agniesz-
ka Kręglicka, prof. Andrzej Blikle, 
Grzegorz Łapanowski, Niezwykłe 
show na zakończenie Festiwalu 
zaprezentowali Mistrzowie Świa-
ta Barmanów „Flair” Marek Po-
słuszny oraz Tomasz Małek z THE 
ROOTS Bar & More – pierwszego 
baru z Polski, który znalazł się na 
liście World’s 50 Best Discovery.

Czas na nowe trendy
Strefa „WEGE WAWA” oferowa-
ła cały wachlarz zdrowych pro-
duktów roślinnych, czasem do 
złudzenia przypominających np. 
skrzydełka z kurczaka czy wołowe 
hamburgery. Warszawa jest dzisiaj 

w światowej czołów-
ce wegetarianizmu, 
w naszej stolicy wciąż 
otwierane są nowe 
restauracje i bary ofe-
rujące wymyślne da-
nia wege. Na festiwa-
lu Jedz Pij Warszawo 
można było zapoznać 
się z nowymi tren-
dami, jak freeganizm 
czy kuchnia roślinna, 
dużym zaintereso-
waniem cieszyły się 
wykłady poświęcone 

tematyce wegetarianizmu i pro-
mowaniu stylu życia zdrowego dla 
środowiska.

Kolejna edycja „Jedz Pij 
Warszawo” 
Pomysłodawcą festiwalu „Jedz 
Pij Warszawo” jest Piotr Popiń-
ski, uznany warszawski restaura-
tor, popularyzator polskiej historii, 
tradycji i kultury kulinarnej, właści-
ciel restauracji: Elixir by Dom Wód-
ki, Folk Gospoda, Czerwony Wieprz 
oraz The Roots Bar & More. Zało-
życiel pierwszego w Polsce Mu-
zeum Wódki, a także organizator 
cieszącego się dużą popularnością 
Festiwalu Wódki i Zakąski. 

– Udało nam się spełnić ma-
rzenie i zorganizować prawdziwe 
święto promujące rodzimą kultu-
rę jedzenia i picia. Już dzisiaj my-
ślimy o kolejnej edycji Festiwalu, 
bo widzimy jak duże jest zainte-
resowanie. Ogromnie cieszy, że 
Festiwal przyciągnął rzeszę miło-
śników dobrego jedzenia i picia, 
a ich zadowolenie już dzisiaj daje 
nam siłę i motywację do rozpo-
częcia przygotowań do kolejnej 
edycji wydarzenia. Do zobaczenia 
na kolejnym festiwalu już za rok! 
– powiedział Piotr Popiński.

Organizatorem festiwalu Jedz 
Pij Warszawo byli: Eat & Drink Po-
land, we współpracy z Grupą Re-
stauracyjną Good Food Concept, 
Zarządem Pałacu Kultury i Nauki 
oraz Muzeum Pałacu Króla Jana 
III w Wilanowie. Patronat nad wy-
darzeniem objął Prezydent m.st 
Warszawy.
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Goście w największych polskich mia-
stach wzięli udział w niemal trzy-
tygodniowej zimowej edycji Fine 

Dining Week. Odwiedzili prawie 70 najwy-
bitniejszych restauracji w kraju. Każda z nich 
przygotowała aż dwie tematyczne degustacje 
w oparciu o najnowsze inspiracje szefów kuch-
ni wywodzące się z tradycji, lokalności i kuch-
ni świata. Udział wzięły najlepsze restauracje 
z kraju, na przykład Belvedere czy Biały Królik.

Polska scena finediningowa cieszy się coraz 
większą popularnością i zainteresowaniem. 

Co ważne i ciekawe, wybitne restauracje 
i ich szefowie kuchni coraz częściej skupiają się 
na rodzinnych tradycjach i składnikach, szu-
kając nowoczesnych form smaku i wyrazu dla 
polskiej kuchni.

– Ogromnie cieszy nas tak wielkie zaintere-
sowanie kwitnącą polską sceną finediningową 
– mówi Maciek Żakowski, współorganizator 
Festiwalu – To wielki sukces najwybitniejszych 
w Polsce restauracji i szefów kuchni, którzy au-
torskimi degustacjami tematycznymi skłonili 
tak wielu gości do magicznego doświadczenia 
finediningu. 

Warto już dziś dokonać wcześniejszej re-
zerwacji na letnią edycję Festiwalu (19 sierp-
nia–06 września), która gwarantuje dostęp 
do najlepszych stolików i menu, 24 godziny 
przed innymi. Wcześniejsze rezerwacje trwają 
na www.FineDiningWeek.pl.

Kolejny rekordowy

FINE DINING  
WEEK

W zimowej edycji Festiwalu sztuki restauracyjnej 
wzięło udział aż 11 671 tys. gości – co daje wzrost 

o 37 proc. wobec poprzedniej edycji. Po raz pierwszy 
wydarzenie odbyło się w nowej formule. Najwybitniejsi 

szefowie kuchni w kraju przygotowali prawie 
150 pięciodaniowych tematycznych degustacji.

POD NASZYM PATRONATEM
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DER ELEFANT
Decyzją jurorów Der Elefant zwyciężył w KATEGORII NAJLEPSZE MENU. Pierwsze 
miejsce na podium zajęła także restauracja Isto z Katowic. 

KROWARZYWA
W KATEGORII KUCHNIA WEGETARIAŃSKA / WEGAŃSKA okazała się być 
bezkonkurencyjna marka Krowarzywa. W finale znalazł się także Vegab i ORZO 
People-Music-Nature.

W zmodernizowanych 
zabytkowych wnę-
trzach mieści się 

przestronna, wielopoziomowa 
restauracja, która swoją atmos-
ferą przypomina Nowy Jork. Jej 

dziedziniec zaprojektował nagro-
dzony Oskarem scenograf Allan 
Starski.

Karta menu Der Elefanta oparta 
jest na świeżych, lokalnych skład-
nikach, inspiracjach z kulinarnych 

podróży jej twórców oraz na naj-
wyższej jakości mięsie.

Der Elefant kryje w sobie rów-
nież nie tylko bogaty Skład Win, 
czy pierwsze w Polsce dziecięce 
studio kulinarne (Warsaw Co-
oking University), ale także Fish-
market – jedyną dzisiaj na mapie 
Warszawy w pełni rybną restau-
rację. Obok słynnych krabów 
z Alaski podaje się tu świeże ryby 
i owoce morza z całego świata.

Wieczorami w Der Elefancie 
rozbrzmiewa żywy jazz (m.in. na 
sprowadzonym na specjalne za-
mówienie fortepianie Steinwaya), 
ku uciesze ceniących światową 
atmosferę Gości. 

Głównym źródłem oświetlenia 
restauracji są żarówki LED, które 
zużywają 75 proc. mniej energii 
i emitują 75 proc. mniej ciepła. 

Nasza kuchnia wyposażona jest 
w najnowsze energooszczędne 
technologie.

W całym procesie kuchennym 
od sprzątania do mycia naczyń 
korzystamy z systemów reduku-
jących zużycie wody. Drukujemy 
wyłącznie na papierze z odzysku. 
Łazienki wyposażyliśmy w najno-
wocześniejsze suszarki do rąk Dy-
son Air Blade. Nasz Personel sor-
tuje papier, szkło, odpadki orga-
niczne. Chętnie wykorzystujemy 
je ponownie po przetworzeniu. 
Używane przez nas środki czy-
stości są biodegradowalne i nie 
zatruwają środowiska. Jesteśmy 
dumni, że do budowy wykorzy-
staliśmy naturalne, odnawialne 
materiały. Wszystkie użyte przez 
nas farby posiadają ekologiczne 
certyfikaty.

Krowarzywa to jedna z najbar-
dziej rozpoznawalnych marek 
wegańskich w Polsce. Nasze 

restauracje co roku wygrywają w ran-
kingach na najlepsze burgery, poko-
nując nawet te mięsne. Dania przygo-
towujemy z pasją, a podajemy tak, jak 
sami chcielibyśmy otrzymać. Jeste-
śmy innowacyjną marką, wpływającą 
na kreowanie wegańskiej gastronomii 
w kraju. Jako jedni z pierwszych za-
oferowaliśmy zdrowy, wegański fast 
food w przystępnych cenach. Będąc 
wegańskim brandem, zapraszamy do 
naszych lokali wszystkich, niezależ-
nie od preferencji żywieniowych czy 
zasobności portfela, naszymi gośćmi 
są weganie i wegetarianie, ale przez 
przede wszystkim osoby na co dzień 

spożywające mięso, które traktują 
naszą ofertę jako zdrową odmianę 
dla codziennej diety. Poprzez pro-
mocję weganizmu, ukazujemy alter-
natywny sposób odżywiania i moż-
liwość zmniejszenia spożycia mięsa, 
którego produkcja na skalę przemy-
słową pozostawia negatywny ślad 
ekologiczny. Stosujemy opakowania 
biodegradowalne i współuczestni-
czymy w akcjach edukacyjnych, dzię-
ki czemu obniżamy szkodliwe dla 
środowiska nagromadzenie plastiku. 
Współpracujemy z organizacjami 
pożytku publicznego (np. Otwarte 
Klatki, PAH), oraz bierzemy udział 
w różnych akcjach charytatywnych 
(Świąteczny Stół Pajacyka, WOŚP, 
lokalne zbiórki). 

FOOD BUSINESS AWARDS 2019
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NOCNY MARKET
Nocny Market zajął pierwsze miejsce w KATEGORII KONCEPT STREET FOOD / FOOD 
TRUCK. W finale znalazł się także Makarun i Gringo Bar. 

SEN WARSAW
SEN Warsaw zwyciężył aż w dwóch kategoriach. Jurorzy docenili go za EFEKTYWNY 
ROZWÓJ MARKI i NAJCIEKWSZY WYSTRÓJ / DESIGN

Nocny Market otworzył się 
w 2016 roku i był pierw-
szą tego typu inicjatywą 

w Polsce. Nocny targ kulinarny 
w każdy weekend działania przy-
ciąga do siebie tysiące foodies 

– zarówno tych lokalnych, jak 
i turystów z całego świata. 

Za swój pierwszy sezon Noc-
ny Market wyróżniony został 
w plebiscytach: Best Of War-
saw – Warsaw Insider (kate-
goria: Game Changer), Nocne 
Marki – Aktivist (kategoria: Miej-
sce Roku) oraz nominowany do 
Wdech 2016 – Co Jest Grane24 
(Miejsce Roku) i Nagrody Archi-
tektonicznej Prezydenta m.st. 
Warszawy (Najlepsze Wydarze-
nie Architektoniczne).

Nocny Market to sezono-
wy targ street foodowy, dzia-
łający w drugiej połowie tygo-
dnia w godzinach wieczornych 
(czwartek 17:00-24:00, piątek/
sobota 17:00-1:00, niedziela 

16:00-23:00). Zajmuje on niety-
pową lokalizację w centrum sto-
licy – perony starego dworca PKP 
Warszawa Główna Osobowa (ul. 
Towarowa 3). Pod tym jednym 
adresem organizatorzy zgroma-
dzili najciekawszych wystawców 
street foodowych, w tym najlep-
sze restauracje, znanych szefów 
kuchni i popularne food trucki, 
o zróżnicowanej ofercie gastro-
nomicznej. Poza jedzeniem, na 
terenie marketu można znaleźć 
oryginalnych wystawców lifesty-
le’owych, a także punkty miej-
skich usług np. stoisko tatuator-
skie czy barber shop. Weekendo-
we wieczory umilają dodatkowo 
wystawy sztuki i przygrywający 
w tle DJ’e. 

SEN Warsaw to unikal-
ny koncept łączący życie 
nocne z autorską kuch-

nią. Dzięki wyjątkowej lokalizacji 
w budynku Polskiego Związku 
Towarzystw Wioślarskich, SEN 
oferuje gościom panoramiczny 
widok na Wisłę ze Stadionem 
PGE Narodowym oraz Saską 
Kępą w tle.

Za menu restauracyjne odpo-
wiada szef kuchni – Rafał Pędow-
ski. Karta dań zawsze jest dosto-
sowana do zmieniających się pór 
roku. W kuchni wykorzystywane 
są wysokiej jakości sezonowe 
produkty, które zaspokoją pod-
niebienia miłośników mięs i we-
getarian. Drugim filarem SEN jest 
życie nocne. Hybryda restauracji 
oraz klubu zyskała sobie szerokie 

grono zwolenników. Jest to do-
skonałe miejsce dla osób, które 
piątkowe i sobotnie wieczory lu-
bią spędzać w towarzystwie zna-
jomych, dobrej kuchni i koktajli. 
Działalność restauracyjna w go-
dzinach 19.00 – 23.00 to przede 
wszystkim ukłon w stronę gości 
klubowych, lubiących rozpocząć 
wieczór od dobrego jedzenia, 
a następnie w płynny sposób 
przechodzących do części klubo-
wej. 

Koncept od blisko dwóch lat 
cieszy się rosnącą popularnością 
ze strony gości restauracyjnych 
i klubowych. W kwietniu br. odbę-
dą się drugie urodziny konceptu. 
Kolejny, trzeci rok SEN na pewno 
będzie pełen niespodzianek, za-
równo na parkiecie, jak i w kuchni. 

Koncept stale wychodzi naprze-
ciw oczekiwaniom gości i klien-
tów biznesowych. Miniony rok to 
również dziesiątki zorganizowa-
nych konferencji prasowych, se-
sji do magazynów oraz eventów 
dla klientów 
i n d y w i d u -
alnych oraz 
f i rmowych. 
A t r a k c y j n a 
l o k a l i z a c j a 
w sercu Po-
wiśla z pano-
r a m i c z n y m 
widokiem na 
Wisłę zysku-
je sympatię 
k l u b o w i -
czów, gości 
r e s t a u r a c j i 

jak i wiodących firm na rynku. 
SEN to jedyne tego typu miejsce 
na mapie Warszawy. Łączy do-
skonałe smaki, muzykę oraz indy-
widualne podejście do klientów 
biznesowych. 

FOOD BUSINESS AWARDS 2019
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TUTTI SANTI
Marka okazała się być najlepsza w KATEGORII TRADYCYJNE KUCHNIE ŚWIATA. W 
finale znalazły się rownież lokale Shipudei Berek i Otto Pompieri.

SŁONY SPICHLERZ
DEBIUTEM KONCEPTU GASTRONOMICZNEGO został wybrany Słony Spichlerz. W tej 
kategorii o pierwszą nagrodę walczyło również Pastrami Bistro z Warszawy i TABU 
sushi and modern cuisine z Łodzi. 

Restauracja Tutti Santi po-
wstała z fascynacji do 
Włoch i tamtejszej kuchni. 

Konsekwencją jednego z wyjaz-
dów do Italii było spróbowanie 
pizzy Mistrza Włoch Valerio Valle 
i postanowienie, by sprowadzić ją 
też do Polski. Zagłębiając się w te-
mat staliśmy się promotorami 
włoskiej kultury w Polsce. Dzięki 

współpracy z samym Mi-
strzem, który osobiście 
certyfikuje pracowników 
i nadzoruje jakość produk-
tów w większości spro-
wadzanych bezpośrednio 
z Włoch, pizza tworzona 
w Tutti Santi jest dokład-
nie taka sama jak ta, której 
można spróbować w naj-
wyższej jakości włoskich 
pizzeriach. 

Założyciel Tutti Santi 
Valerio Valle w 2018 otrzymał ty-
tuł Ambasciatori del Gusto Tym 
samy został zaliczony do najlep-
szych włoskich kucharzy i piz-
zaiolo. Misją Valerio Valle jako 
ambasadora smaku jest nieść 
wartość włoskiej kultury kulinar-
nej i najwyższej jakości włoskich 
produktów na cały świat. Takie 
jest właśnie zadanie Valerio Valle 

w Tutti Santi. Naszą ambicją od 
samego początku jest zaszcze-
pianie tradycyjnej włoskiej kul-
tury stosując nie tylko oryginalne 
receptury, ale także regionalne 
i tradycyjne włoskie produkty, 
których używamy w kuchni Tut-
ti Santi na co dzień. Mimo róż-
nych trendów i oczekiwań rynku, 
kluczowa jest dla nas wierność 
wobec włoskich źródeł serwowa-
nych przez nas dań. Regularnie 
oferujemy nowe propozycje, jed-
nak wspólnym ich mianownikiem 
jest włoskie pochodzenie. Cho-
ciaż pizza to bardzo popularne 
danie w Polsce, o czym świadczy 
ilość różnego rodzaju serwują-
cych ją lokali, postanowiliśmy 
podjąć wyzwanie i stworzyliśmy 
restauracje, w której Polacy mogą 
poznać Włochy od tej najlepszej 
strony. Stale rozwijamy nasze 

menu, czerpiąc inspiracje z kuchni 
regionalnej Włoch i wprowadza-
jąc wyrafinowane składniki, jak 
Buratta Provolone Stracchino czy 
Pecorino. Jako pierwsi w Polsce, 
6 lat temu, wprowadziliśmy też 
do menu pizzę bianka. Choć jest 
nietypowo serwowana bez sosu 
pomidorowego, cieszy się dużą 
popularnością we Włoszech, a jak 
się okazało zasmakowała także 
Polakom. Co jest dla nas równie 
ważne, poza włoskimi smakami 
promujemy także włoskie rze-
mieślnictwo. To z naszej inicjaty-
wy powstał w Polsce zawód piz-
zaiolo, czyli piekarza pizzy. Nasi 
pracownicy biorą udział w regu-
larnych szkoleniach pod okiem 
Mistrza Włoch. Organizujemy dla 
nich także wyjazdy, by w praktyce 
mogli zagłębić kulturę i tajników 
kuchni włoskiej. 

Starannie zaaranżowa-
ne wnętrze, z doskonałą 
lokalizacją i wysoką jako-

ścią dań. Skierowany jest do osób 
szukających korzystnej cenowo, 
a jednocześnie atrakcyjnej sma-
kowo oferty. Food hall stworzony 
przez pasjonatów, który w ciągu 
roku zjednał sobie Gdańszczan, 
jak i turystów odwiedzających 
Trójmiasto. Miejsce, obok które-
go nie można przejść obojętnie, 
oferuje podróż po kuchniach 
świata w nowoczesnym wnętrzu. 
9 punktów gastronomicznych i 2 
bary, gdzie serwowane są śnia-
dania, lunche oraz stała oferta 
popisowych dań i trunków. Od 

kuchni polskiej i amerykańskiej, 
po włoską, tajską i meksykańską, 
przez różnorodne mięsa, ryby 
i owoce morza, kończąc na nie-
biańskich słodkościach i autor-
skich koktajlach. O Słonym Spi-
chlerzu usłyszano w całej Polsce, 
a wynikiem tego było zdobycie 
Nagrody Food Business Award 
w kategorii Debiut Konceptu. 
Jednak największym potwier-
dzeniem sukcesu tego miejsca, 
jest liczba gości odwiedzających 
Słony Spichlerz: mieszkańców 
Trójmiasta, turystów, zbłąka-
nych imprezowiczów, którzy 
potrzebują uzupełnić kalorie, 
nastolatków, pięknie ubranych 

osób starszych i rodzin z dziećmi. 
Może tu przyjść absolutnie każdy 
i poczuć się jak u siebie. W prze-
strzeni Słonego Spichlerza od-
najdziemy inspiracje nie tylko 
nadmorskim położeniem Gdań-
ska, ale poczu-
jemy niepowta-
rzalną atmosfe-
rę historycznej 
lokalizacji. Tu 
nowoczesność 
spotyka się 
z tradycją. 

Przed wizytą 
w Słonym Spi-
chlerzu, moż-
na z łatwością 

sprawdzić, jak wyglądają serwo-
wane tam dania. Wystarczy zerk-
nąć na stronę www, facebookowy 
profil restauracji czy na Instagra-
ma, gdzie wszystkie punkty mają 
swoje profile. 
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MARKETING I ZARZĄDZANIE

W 2019 roku Facebook miał 2,41 mld użytkowników, a w tym samym roku zarobił  
55 mld dolarów z samej reklamy. Chyba już nikogo nie trzeba przekonywać do tego, 

że jego firma nie tylko powinna być obecna, ale także reklamowana na portalach 
należących do tej korporacji (na przykład Instagramie). Pytanie, jaki sposób promocji 

będzie najlepszy i przyniesie największe efekty?

NIKOLA ZARADNA 
ACCOUNT EXECUTIVE AGENCJA KREATYWNA MOXIE

które trzeba znać

NARZĘDZIA REKLAMOWE
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MARKETING I ZARZĄDZANIE
PARTNEREM CYKLU JEST 

Manager Reklam
Wszystkim moderatorom i ad-
ministratorom stron na Facebo-
oku znany jest przycisk “promuj 
post”. Uruchomienie reklamy za 
jego pomocą jest bardzo łatwe 
i intuicyjne, wystarczy uzupełnić 
kilka pól i voila! Reklama goto-
wa. Przycisk ten ma jedną wielką 
wadę – nie pozwala na dokładne 
sprecyzowanie parametrów kam-
panii reklamowej. Alternatywą 
dla tego przycisku jest Manager 
Reklam, czyli narzędzie do pro-
mowania kampanii reklamowych 
i analizowania danych z reklam. 
Ustawiając kampanię za pomo-
cą Managera Reklam masz moż-
liwość wybrać cel kampanii, jej 
umiejscowienie, odpowiednie 
grupy docelowe, a także kon-
kretny czas trwania. Korzystanie 
z managera reklam pochłania tro-
chę czasu, ale zwraca się on za-
wsze w postaci wymiernych efek-
tów i dokładnych raportów sku-
teczności Twoich działań. Obsługi 
tego narzędzia możesz nauczyć 
się na szkoleniach lub zapytać 
specjalistów, na przykład z Moxie.

Creator Studio – 
planowanie postów na 
Instagramie
Jeśli jesteś już użytkownikiem 
Managera Reklam, to możesz iść 
o krok dalej i zacząć wykorzysty-
wać Creator Studio. To narzędzie 
jest stworzone przede wszystkim 
do zarządzania szeroko pojętym 
contentem. W skład jego funk-
cji wchodzi nie tylko planowanie, 
tworzenie i edytowanie postów 
(również na Instagramie!), ale tak-
że przeglądanie statystyk (również 
InstaStories, czy IGTV), czy tworze-
nie bibliotek treści. Jeżeli dostajesz 
mnóstwo wiadomości, to z pew-
nością docenisz skrzynkę odbior-
czą, która jest jedną z funkcjonal-
ności Creatora. Jej największą za-
letą jest to, że w jednym miejscu 
znajdują się zarówno wiadomości, 
które otrzymujesz przez Messen-
gera, jak i Instagrama. Wszystkie te 
możliwości możesz w pełni wyko-
rzystać, jeżeli połączysz firmowe 
konta na Instagramie i Facebooku.

Facebook Audience Insights
W momencie kiedy, Facebook 
urządziłby mistrzostwa analityki 
dla swoich narzędzi, to z pewno-
ścią medal zgarnąłby Facebook 
Audience Insights. Narzędzie to 
zostało stworzone głównie po to, 
aby reklamodawcy dowiedzie-
li się więcej o swoich grupach 
docelowych (nie muszą w tym 
samym czasie prowadzić kampa-
nii!). Mimo że Facebook wszyst-
kie dane pokazuje anonimowo, 
to nadal możesz dzięki nim się 
wiele dowiedzieć, odpowiednio 
uzupełniając panel. Grupy od-
biorców są podzielone w oparciu 
o lokalizację, wiek i płeć, zainte-
resowania, powiązania i zaawan-
sowane (czyli na przykład status 
związku, czy język). Panel możesz 
uzupełniać na różne sposoby, po 
to, aby sprawdzić różne warianty 
zainteresowań Twoich grup klien-
tów, ale także Twojej konkurencji. 
W oparciu o dane Facebook Au-
dience Insights możesz jeszcze 
lepiej ustawić reklamę w Mana-
gerze Reklam.

Piksel Facebooka
To taki fragment kodu, który 
zbiera informacje o osobach 
odwiedzających Twoją stronę 
internetową. Dlaczego musisz 
się nim zainteresować? Ponie-
waż pozwoli on dotrzeć Twojej 
reklamie na Facebooku, Insta-
gramie i w Audience Network 
do osób, które odwiedziły Twoją 

witrynę i wykorzystać remarke-
ting. Jeżeli zastanawiasz się nad 
tym w jaki sposób dotrzeć do 
osób, które zaczęły dokonywać 
rezerwacji stolika na Twojej 
stronie, albo przeglądały ofer-
tę sezonową, to Piksel chętnie 
pomoże Ci w znalezieniu odpo-
wiedzi.

Testowanie i Sprawdzanie
W jaki sposób uzyskać poprawę 
wyników kampanii na Facebo-
oku? Poprzez testowanie i spraw-
dzanie! Takie eksperymentowa-
nie jest darmowe, ale niestety 
dostępne jedynie dla reklamo-
dawców, którzy w ciągu ostatnich 
90 dni wydali przynajmniej 23 
tys. zł. Testowanie i sprawdzanie 
umożliwia zmierzenie wpływu 
reklam na rozpoznawalność mar-
ki. Dzięki temu narzędziu zwery-
fikujesz, czy reklamy na Facebo-
oku naprawdę działają. Facebook 
pokazuje Twoje reklamy osobom, 
które zetknęły się wcześniej 
z Twoimi reklamami i osobom, 
które nigdy ich nie widziały, a na-
stępnie weryfikuje rozpoznawal-
ność marki.

Zdobywaj nową wiedzę!
Wiesz już jakie narzędzia mogą 
pomóc rozwinąć Twoją markę 
i wyprzedzić konkurencję. Szyb-
kie opanowanie ich wszystkich 
funkcji nie jest proste, dlatego też 
nie bój się sięgać po pomoc spe-
cjalistów. 

Cykl 
Marketing  
na talerzu

część 
pierwsza

O AUTORZE

Pracuje w agencji kreatywnej Moxie, gdzie odpowiada za obsługę 
marek w sektorze HoReCa. Specjalizuje się w strategiach komunika-
cyjnych marek, szczególnie tych związanych z gastronomią. Z uwagi 
na jej otwartość i kreatywność w połączeniu z umiejętnością analizy 
tworzy nieszablonowe kampanie i plany promocyjne, dla klientów, 
z którymi pracuje. Prywatnie rozwija wiedzę w obszarach zrówno-
ważonego rozwoju i less waste.

Gdy już korzystasz z Face-
booka, bądź Instagrama 
w celach promocyjnych 

to zapewne chcesz, aby Twoje 
działania odniosły możliwie naj-
lepsze efekty. Jak w każdym biz-
nesie, tutaj też liczy się czas, efekt 
i pochłaniany budżet. W wachla-
rzu usług oferowanych przez Fa-
cebooka znajdują się narzędzia, 
które pomagają tworzyć reklamy 
w możliwie najbardziej efek-
tywny sposób. Z którymi z nich 
warto zapoznać się w pierwszej 
kolejności?
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ARANŻACJA

POSYPANE   

Właściciele lokali gastronomicznych planując nowe miejsce, 
stają przed decyzją wyboru studia, które będzie odpowiadało za 

projekt i wystrój nowo powstającej lub potrzebującej odświeżenia 
restauracji. W nowym cyklu prezentujemy spostrzeżenia 

restauratorów związane z aranżacją wnętrza, napotkanymi 
trudnościami, procesem konsultacji, dopinania ostatnich szczegółów 

i wyboru zespołu odpowiedzialnego za wygląd lokalizacji. 

PAWEŁ PACIOREK 
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

aranżacja
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ARANŻACJA

Wybór pracowni archi-
tektonicznej był dla 
nas jedną z istotniej-

szych decyzji przed rozpoczę-
ciem prac budowlanych w lokalu. 
Stworzyliśmy koncept restaura-
cji z konkretnym profilem, który 
dla nas wydawał się na tyle cie-
kawy, że potrzebowaliśmy zna-
leźć architektów z wizją, którzy 
będą mieli spójną koncepcję na 
wykorzystanie wnętrza naszego 
lokalu. Wyszliśmy z założenia, że 
miejsc z dobrym jedzeniem jest 
dużo i w dzisiejszych czasach 
oraz przy obecnej konkurencji, 
poza najważniejszym czynni-
kiem decydującym o sukcesie 
restauracji czyli kuchni, równie 
istotne stają takie czynniki, jak 
atmosfera, klimat, nastrój. Te nie-
odłącznie wiążą się z wystrojem 
restauracji. Oczywiście wystrój 
to nie wszystko, co wpływa na 

klimat w restauracji, ale jest jed-
nak bardzo istotnym czynnikiem. 
Na 370 studio trafiliśmy trochę 
przypadkiem, gdyż projektowali 
jedną z naszych ulubionych war-
szawskich restauracji „La Sirena”. 

Zainteresowaliśmy się ich pracą, 
skontaktowaliśmy i umówiliśmy 
na spotkanie. Z pośród wszyst-
kich pracowni, z którymi mieli-
śmy okazję rozmawiać, wypadli 
najlepiej. 

Przy aranżacji restauracji naj-
istotniejsze dla nas było najbar-
dziej efektywne wykorzystanie 
przestrzeni tak, aby maksymal-
nie wykorzystać część restauracji 
przeznaczoną dla gości, przy za-
chowaniu optymalnej przestrze-
ni roboczej takiej jak bar, toalety 
etc. Restauracja, jak każdy biznes 
musi zarabiać i przy profilu biz-
nesu, na jaki się zdecydowaliśmy, 
ilość stolików ma bezpośredni 
wpływ na obrót. W naszym przy-
padku (przejęcia funkcjonującej 
restauracji), musieliśmy dokonać 
daleko idących zmian, w szcze-
gólności w rozmieszczeniu i ukła-
dzie pomieszczeń. Efektem były 

duże prace 
wyburzenio-
we, które do-
p r o w a d z i ł y 
do „rozebra-
nia” lokalu do 
gołych ścian 
n o ś n y c h . 
Dzięki temu 
udało nam 
się zyskać 
m n ó s t w o 
dodatkowej 
powietrzni na 
stoły. Zmia-
nie uległa 
m.in. lokaliza-
cja łazienki, 
baru. 

P r z y 
a r a n ż a c j i 
wnętrza za-
leżało nam 
na wyko-
r z y s t a n i u 
naturalnych 
m a t e r i a -
łów, takich 

jak drewno, metal etc. Obaj 
ze wspólnikiem lubimy raczej 
klasyczny, minimalistyczny 
wystrój lokalu. Nie ukrywam, 
że pierwsza wizualizacja któ-
rą otrzymaliśmy od Ani (Anna 

Śliwka – współwłaścicielka 370 
Studio) była dla nas mocnym za-
skoczeniem. Kolorystyka ścian, 
mebli była dość odważna, jak na 
nasz gust. Jednak po jakimś cza-
sie zaczęliśmy się z nią oswajać 
i ostatecznie wprowadziliśmy je-
dynie kilka poprawek do pierwot-
nego projektu. Przede wszystkim 
zależało nam na lekkim ocieple-
niu restauracji, czego wynikiem 
są dwie ściany z drewna z roze-
branej stuletniej stodoły, co było 
moim i wspólnika pomysłem. 

W restauracji Posypane Dom 
Makaronu przygotowujemy da-
nia z wykorzystaniem własnej 

produkcji makaronów. Wszyst-
kie pasty robimy codziennie, na 
świeżo przy wykorzystaniu spe-
cjalnych maszyn sprowadzonych 
bezpośrednio z Włoch. Wnętrze 
lokalu miało nawiązywać zatem 
do makaronu, jego produkcji. Ma 
to odbicie w kolorach ścian. Po 
zmianach wprowadzonych w lo-
kalu postanowiliśmy zostawić 
wszystkie ściany surowe. Są one 
natomiast pomalowane do pew-
nej wysokości kolorami zieleni 
i żółci. Mają one nawiązywać do 
kolorów, które znajdziecie u nas 
na talerzu (makronu i ziół). In-
nymi elementami wystroju są 
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sznury i liny umieszczone w róż-
nych częściach lokalu. Mają one 
bezpośrednio nawiązywać do 
nitek makaronu. Ponadto na jed-
nej ze ścian umieściliśmy zabyt-
kowy sprzęt wykorzystany przy 
produkcji makaronu, który udało 
nam się odszukać na różnych au-
kcjach staroci czy w internecie. Fi-
nalnie na ścianach zawisły mapy 
ulic miast z całego świata. One 
również miały nawiązywać do ni-
tek makaronów oraz do dań z na-
szego menu, które są inspirowane 
smakami z całego świata.

W naszym przypadku współ-
praca z 370 studio ograniczała 
się jedynie do sali konsumpcyj-
nej. Z ciekawszych rzeczy, które 
odkryliśmy podczas remontu to, 
że na przestrzeni ostatnich 20 lat 
każda poprzednia ekipa budow-
lana doklejała do ściany kolejną 
warstwę płyt g/k. Na każdej ścia-
nie znalazła się warstwa około 
pięciu płyt. Wobec czego po za-
kończeniu prac wyburzeniowych 
zyskaliśmy dodatkową prze-
strzeń. W jednej ze ścian, które ro-
zebraliśmy pracował wentylator 
kanałowy obudowany z każdej 
strony płytami. Nikt z nas nie wie, 
ile lat był tam ukryty. Jeżeli cho-
dzi natomiast o problemy pod-
czas budowy to na szczęście nie 

mieliśmy więk-
szych trudności. 
Ponieważ ściany 
z żelbetonu w lo-
kalu są dość krzy-
we, najwięcej kło-
potów przyspo-
rzyło spasowanie 
elementów me-
talowych i szkla-
nych baru, gdzie 
możliwość błędu 
to jakieś 1-2 mm. 

Jednym z mo-
ich ulubionych 
rozwiązań wyko-
rzystanych w na-
szej restauracji 
i znacznie redu-
kujących kosz-
ty budowy było 
w y k o r z y s t a n i e 
mikrocementu . 

Podłoga w lokalu, którą zastali-
śmy to był błyszczący gres z lat 
90, który nie wyglądał najlepiej. 
Wiedzieliśmy, że musimy zmienić 
podłogę. Na początku myśleliśmy 
o zrobieniu drewnianej. Koszty 
skuwania i kładzenia nowej pod-
łogi były dość wysokie, a same 
prace bardzo czasochłonne. Z po-
mocą i rozwiązaniem przyszło 
nasze biuro architektoniczne 
i zaproponowało 
nam nowoczesne 
rozwiązanie – mi-
krocement. Cienka 
warstwa specjalnej 
betonowej mie-
szanki, którą można 
położyć na każdej 
powierzchni w do-
wolnym kolorze. 

Kolejna zmianą, 
na której udało nam 
się zaoszczędzić, 
a w ostatecznym 
rozrachunku oka-
zała się rozwiąza-
niem lepszym, niż 
pierwotne to zmia-
na krzeseł. W pro-
jekcie pracowni 
mieliśmy trzy ro-
dzaje krzeseł firmy 
Fameg. Przy liczbie 
miejsc siedzących 

w ilości pięćdziesięciu sześciu, 
kwota za meble była dosyć wyso-
ka. Udało nam się jednak znaleźć 
krzesła tej samej firmy z końcó-
wek serii. Część modeli pokrywa-
ło się z tymi zaproponowanymi 
przez biuro, jednak występowały 

one w różnych kolorach. Po dłu-
gich rozważaniach postanowi-
liśmy kupić krzesła znalezione 
przez nas, co pozwoliło nam za-
oszczędzić sporo pieniędzy. Do 
momentu pojawienia się krzeseł 
w lokalu nie mieliśmy 100 proc. 

pewności, że była to do-
bra decyzja. Jednak osta-
tecznie wszystko wyszło 
elegancko i jest to jeden 
z elementów, na który 
nasi goście zwracają uwa-
gę. Przy współpracy z pra-
cownią architektoniczną 
ważne są: elastyczność 
autora i szukanie rozwią-
zań satysfakcjonujących 
obie strony, zarówno in-
westora, jak i projektanta. 
Na każdym etapie naszej 
współpracy udawało nam 
się znajdywać różne roz-
wiązania redukujące kosz-
ty inwestycji. Dla nas był 
to bardzo istotny element 
współpracy z naszą pro-
jektantką i jestem pewny, 
że przy kolejnej inwestycji 
będziemy chcieli skorzy-
stać z ich usług. 

370 Studio podsumowuje
Najlepszy moment przy realizacji projektu to… wybór 

idealnych kolorów z licznych próbek.

Najtrudniejszy moment przy realizacji projektu 
to… zmieszczenie baru pomiędzy słupami i ścianami 

konstrukcyjnymi lokalu.

Inspiracje do projektu czerpaliśmy… ze wszystkich 
miejsc na świecie gdzie konsumuje się makaron 

i szczególnie ceni się wspólne spotkania przy stole.

Moje ulubione miejsce w lokalu to… bar, który ze 
względu na skomplikowane położenie, zyskał ciekawą 

formę wystająca z otworów w ścianach.

Najbardziej jesteśmy dumni z… przyjaznej i przytulnej 
atmosfery powstałej dzięki połączeniu żywych kolorów 

i ciepłych materiałów.

Warto odwiedzić ten lokal, bo… jedzenie jest 
przepyszne, a nastrój sprzyja spotkaniom z przyjaciółmi.

ARANŻACJA
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CZUJEMY SIĘ 
ODPOWIEDZIALNI

Z Anetą Sakowicz, właścicielką EKOlogiki, nagrodzonej 
w naszym konkursie Food Business Awards 2019, 

w kategorii Koncept Przyjazny Środowisku, rozmawiamy 
o narodzinach lokalu, problemach z BIO żywnością 

i edukacji w zakresie zdrowego odżywiania. 

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS
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JJak przygotowywała się Pani do otwarcia swojego biznesu? 
Co skłoniło Panią do zaangażowania się w EKOlogikę?
Wszystko planowałam odpowiednio długo i znacznie wcześniej. 
Ubolewałam nad brakiem takiego miejsca na rynku, choć już 
dawno miałam poczucie, że to co jemy, jest naprawdę istotne dla 
naszego zdrowia. O tym, że swój pomysł powinnam zrealizować, 
przekonałam się, gdy na nowotwór zachorował mój wówczas 
25-letni mąż, a po kolejnych pięciu latach od jego wyzdrowienia 
na świecie pojawiły się dzieci. Chciałam, abyśmy wszyscy dobrze 
się odżywiali. To one zmotywowały mnie, żeby w trakcie urlopu 
macierzyńskiego odpowiednio przemyśleć swój koncept. Ob-
serwowałam działalność tego typu miejsc. Widziałam ich starty 
i czasami bardzo szybkie zakończenia. Starałam się dociekać, ja-
kie są tego powody, skoro brakuje takich miejsc na rynku, a jed-
nak się zamykają. Doszłam do wniosku, że jednym z powodów 
jest to, że są mało ciekawe i atrakcyjne dla Klientów. Tworząc 
EKOlogikę cztery lata temu wiedziałam o niskiej świadomości 
Polaków w temacie zdrowego odżywiania, ekologicznego podej-
ścia do swojego życia, zero waste. Zatem utworzenie samodziel-
nej placówki handlowej nie byłoby rozwiązaniem. Postawiłam 
na edukację. A do niej dodałam później kącik kawiarniany.

Jak na koncept zareagowali goście? W jaki sposób zachęcacie ich 
do odwiedzania punktu?
Naszym Gościom podoba się, w jaki sposób podchodzimy do 
biznesu. Czujemy się odpowiedzialni za to, co dzieje się na tym 
rynku. Nigdy nie odeszliśmy od głównych założeń konceptu, 
wręcz przeciwnie zgodnie z rozwojem np. produktów w BIO-
degradowalnych opakowaniach dodajemy coraz więcej cieka-
wych warsztatów i towarów związanych z odpowiedzialnym 
podejściem do świata. Od września do czerwca organizujemy 
bezpłatne warsztaty dla Gości, ostatnio wiele z nich związanych 
jest z gotowaniem. 

Ciągle jest dużo do zrobienia w aspekcie ekologii. Chcemy 
współpracować ze specjalistami w tej dziedzinie. Sami mamy 
dużą wiedzę, ale z uwagi na znany w mikro przedsięBIOrstwach 
problem braku czasu właściciela, kontra nieustanne poszukiwa-
nie dofinansowań nie jest to łatwe, ponieważ w naszym kon-
cepcie musimy łączyć wiele aspektów rynku, a pracownicy wiele 
różnych funkcji. 

Mimo to idea blisko natury, zwierzaków i ludzi, a przy tym 
autentyczna i ciekawa stworzona przez profesjonalistów, broni 
się na rynku bardzo dobrze, mimo że kilka ważnych aspektów 
konceptu nie zostało jeszcze zrealizowanych.

Troska o planetę jest wpisana w DNA tego miejsca. EKOlogika 
zwyciężyła w konkursie Food Business Awards 2019 w kategorii 
Koncept Przyjazny Środowisku. Jakie rozwiązania less waste 
stosujecie?
W zasadzie nie generujemy strat, nie marnujemy jedzenia. Na-
wet jeśli burak nie wygląda najlepiej, ale daleko mu do straty, 
Klienci często nie chcą go już kupić, my go wykorzystujemy do 
zupy, soku, czy hummusu. 

W EKOlogice większość opakowań, w które pakujemy pro-
dukty luzem jest BIOdegradowalna. Jest to aktualnie duże wy-
zwanie dla rynku gastronomicznego i nie tylko, ale przy naszej 
skali nie jest to trudne. Ograniczamy plastik do minimum w za-
kresie naszych możliwości, a z dostawcami dużo o tym rozma-
wiamy, bo opakowania zamkniętych produktów BIO nadal są 
nieodpowiednie.

Klienci przychodzą do nas z własnymi opakowaniami. Jest ich 
coraz więcej, co cieszy. Smucą nas pełne śmieci oceany, zmiany 
klimatyczne czy niepotrzebne odpady. Staramy się edukować 
w tym zakresie również podczas naszych warsztatów. 

Większość produktów, które znajdziemy w Pani koncepcie 
posiadają certyfikat tzw. zielony listek. Jak rozwinięty jest sektor 
dostawców żywności ekologicznej? 
Poszukiwanie produktów z certyfikatem ekologicznym dla wła-
ścicieli tego typu miejsc to nadal swego rodzaju wyzwanie. Firm, 
polskiego pochodzenia oferujących artykuły BIO, jest cały czas 
za mało. Zależy nam na tym, by to był produkt lokalny. Jednak 
musimy wspierać się importowanym towarem, z uwagi na to, że 
chcemy posiadać szeroki asortyment od produktów świeżych 
jak warzywa, owoce, czy nabiał po kosmetyki, środki czystości 
czy produkty suche. Niestety, nie zawsze da się to wszystko za-
pełnić produktem lokalnym. Rynek jest bardzo rozdrobniony, co 
sprawia, że mamy bardzo dużo mikro dostawców. Nie upieramy 
się, by każdy produkt miał certyfikat BIO, ale bardzo dobry skład 
stawiamy na pierwszym miejscu! Należy pamiętać, że BIO, auto-
matycznie, z zasady nie oznacza dobrego składu, bo przecież na 
rynku jest też cukier BIO, a ktoś kto go unika, nie będzie zadowo-
lony, że posiada go w składzie produktu BIO.

Przyznam, że to dla nas duże wyzwanie. Głównie ze wzglę-
du na to, że pozycjonujemy się jako miejsce specjalistyczne, 
wiec konsumenci powinni mieć przeświadczenie, że wchodząc 
tutaj spotkają tylko produkty BIO. Jednak tak, jak wspomina-
łam, my stawiamy po prostu na dobre produkty. Stali Klienci 
już nam ufają w tej materii. Tylko 15 proc. produktów w asorty-
mencie nie ma certyfikatu BIO, jednak odwiedzający wiedzą, że 

CZUJEMY SIĘ 
ODPOWIEDZIALNI

ANETA SAKOWICZ
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wszystko zostało wyselekcjonowane przez nas. Nic nie znalazło 
się w EKOlogice przypadkiem. 

Patrząc z perspektywy czasu, gdy w ostatnim czasie tematyka 
BIO i zero waste, zyskała na popularności, widać większe 
zainteresowanie asortymentem EKOlogiki?
Przez cały 2019 liczba stałych klientów utrzymywała się na 
poziomie 65-70 proc. Jednak nieustannie przybywa nowych. 
Zainteresowanie ludzi produktami w jakości BIO idzie w pa-
rze ze wzrostem świadomości o składach. Początek ubiegłego 
roku spowodował, że faktycznie było większe zainteresowanie 
produktami, które są zapakowane w papier. Produkty z certy-
fikatem eko często nie są wcale odpowiednio zapakowane, bo 
pojawiają się w folii, co nie podoba się klientom. Nam z resztą 
też. Staramy się na to uczulać naszych dostawców. Na szczęście 
oni też już widzą taką konieczność i powoli zmieniają swoje linie 
produkcyjne. 

W ramach naszej lokalności testujemy też różne opcje. Po-
wiedzmy stawiamy orzechy brazylijskie zapakowane w folię, 
a obok droższe o 80 gr, o takiej samej gramaturze, ale zapa-
kowane w papier. Cały czas szybciej sprzedają się te pierwsze. 
W związku z tym, jak widać cena w tym przypadku ma zna-
czenie. Dopiero, gdy ją wyrównujemy to lepiej sprzedają się te 
w kartonie. Trudno w tym przypadku jednoznacznie ocenić, na 
bazie czego, tak naprawdę ta świadomość wzrasta. Inna ciekawa 
kwestia to torebki foliowe. Odkąd są płatne to klienci przestali 
kupować nawet te papierowe. Od niedawna mamy kukurydzia-
ne, ale sprzedają się marginalnie, bo ludzie naprawdę nauczyli 
się nosić własne. Dopóki jednak nie było regulacji prawnych, 
a foliówki rozdawano za darmo – nawet ci klienci, którym raczej 
środowisko naturalne nie jest obojętne, zapominali czasami za-
bierać własnych. 

Jakie błędy najczęściej popełniamy w rozumieniu BIO i eko?
To się w miarę przenika i tak może zostać. Gorzej, gdy zaczy-
namy coś nazywać zdrową żywnością, a to wcale nią nie jest. 
Tylko 20 proc. Polaków jest w stanie rozpoznać produkty z tzw. 
zielonym liściem. To bardzo mało. Klienci często sądzą, że gdy 
firma A nazwie swoje batony zdrowymi, to faktycznie one ta-
kie są, a tak naprawdę do uzyskania certyfikatu miałyby bardzo, 
bardzo daleko. Często słyszę, że nasze miejsce jest ze zdrową 
żywnością, co od razu świadczy o myleniu pojęć. Trzeba to 

usystematyzować: ta ekologiczna jest certyfikowana, a zdrową 
można nazwać każdą – to bardzo subiektywne określenie, które 
nie jest w żaden sposób usankcjonowane. Zatem należy skupić 
się na zwiększaniu znajomości znaku zielonego liścia.

Wypracowała Pani bardzo ciekawy model, jeśli chodzi o personel 
pracujący na tej samej zmianie. Proszę powiedzieć o tym coś więcej. 
To prawda. Nasza koncepcja zakładała zatrudnianie jedynie die-
tetyków. Z czasem jednak okazało się, że Klienci potrzebują tro-
chę innego rodzaju obsługi niż mu proponuje dietetyk, który też 
potrzebował dokształcenia w sprzedaży. Najlepiej sprawdza się 
sytuacja, w której w tym samym czasie w EKOlogice jest diete-
tyk i sprzedawca. Doskonale się uzupełniają i taka współpraca to 
świetna szkoła dla obojga. Dzięki temu nie tylko sprzedajemy, ale 
też uczymy naszych Gości zasad zdrowego odżywiania. Mamy 
do zrobienia coś więcej niż tylko sprzedaż. Nasz team to w poło-
wie sprzedawcy i dietetycy. Ci drudzy mają możliwość poznania 
swojego przyszłego klienta, bo to często studenci np. ostatnich 
lat studiów. Organizują wiele dodatkowych rzeczy, edukacyjnych 
spotkań dla naszych Gości. Osoby odpowiedzialne za obsługę 
Klienta mają przeróżne zainteresowania, np. jedna ze sprzedaw-
czyń kocha szyć i robi u nas warsztaty z szydełkowania, szycia 
woreczków wielorazowych, zabawek z recykligu. Z kolei diete-
tyczki edukują, np. z zakresu swoich głównych specjalizacji. Dzię-
ki temu każda z dziewczyn może realizować swoje pasje. 

Czy w związku z tym chcecie poszerzać zakres działań?
Na pewno chcemy rozwijać się gastronomicznie i organizować 
więcej wydarzeń kulinarnych. Widzimy w tym potencjał. Ostatni 
event związany z robieniem kimchi okazał się hitem. Chcemy 
zapraszać Gości częściej na takie spotkania. Oni potrzebują na-
szej wiedzy związanej z tym, jaki produkt znajduje się na półce, 
ale też, jak go przyrządzić. Co z tego, że sprzedamy komuś ama-
rantus czy komosę ryżową, skoro nie będzie wiedział co z tym 
zrobić. To że ma napisany sposób przygotowania na opakowa-
niu to trochę mało. 

Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której Klienci, kupują-
cy produkty będą zainteresowani poszerzeniem wiedzy, jak je 
przyrządzać, a z kolei Ci, którzy korzystają z oferty gastrono-
micznej, będą zaglądać na półki, by to czego spróbowali na miej-
scu, móc przygotować w domu. 

Rozważa Pani powtarzalność tego konceptu czy skupia się Pani na 
razie na jednym punkcie?
Otwieranie nowych miejsc jest zawsze kuszące. Wiemy już bar-
dzo wiele o swojej lokalizacji, asortymencie, Kliencie. Kolejny 
punkt nie byłby problemem, ani zapewne większym ryzykiem. 
EKOlogika na Opaczewskiej 43 w Warszawie jest jednak na tym 
etapie, że potrzebuje doinwestowania, które zakładała w swo-
ich początkowym projekcie tak, aby jako pełen, profesjonalny 
i rentowny koncept mogła działać przez lata. A do tego potrzeba 
rąk do pracy, czasu i pieniędzy... rozważamy poszukiwanie inwe-
stora czy wspólnika, aby rozszerzyć skalę inwestycji ponad to, 
co zakładaliśmy na początku. Bo poczucie odpowiedzialności za 
środowisko jest kosztownym, ale opłacalnym procesem.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.
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Czystość w wersji EKO
WOJCIECH NIZIO, REGIONAL BRAND ACTIVATION MANAGER MARKA TORK

Cały czas obserwujemy 
wzrost zapotrzebo-
wania na ekologiczne 

rozwiązania. Coraz więcej firm 
wdraża działania przyjazne dla 
środowiska i kieruje się zasada-
mi odpowiedzialnego biznesu. 
Marka Tork nieustannie wpisuje 
się w trend eko. Działamy pod 
hasłem „Tworzyć więcej, wyko-
rzystując mniej”, które oznacza 
nowe podejście do projektowa-
nia i procesu produkcji na po-
szczególnych etapach łańcucha 
rozwoju. 

Wszystkie produkty Tork po-
wstają w oparciu o wyniki wie-
loletnich badań laboratoryjnych, 
aby spełniać założenia prozdro-
wotne i prośrodowiskowe. Tork 
tworzy produkty i usługi, które 
wykorzystują surowce w wy-
dajny sposób, nie zapominając 
o jakości, kreatywności i funk-
cjonalności, z których słyną pro-
dukty marki. Takie podejście do 
pracy umożliwiło stworzenie 
m.in. skompresowanego opa-
kowania. Tork oferuje szereg 
rozwiązań do branży HoReCa, 
które umożliwiają prowadzenie 
biznesu w zrównoważony i eko-
logiczny sposób. Do restauracyj-
nych łazienek często wybierany 
jest system papieru toaletowego 
Tork Mid-size bez gilzy, pozwa-
lający zmniejszyć ślad węglowy 
w porównaniu z tradycyjnym 
papierem toaletowym o 11 proc. 
System Tork Mid-size bez gilzy to 
100 proc. papieru toaletowego. 
Marka Tork zrezygnowała z gilzy, 

aby menedżerowie obiektów 
mogli zmniejszyć ilość odpadów, 
ograniczyć emisję dwutlenku 
węgla i poprawić wydajność ekip 
sprzątających. Restauratorzy co-
raz częściej chcą redukować ilość 
śmieci, w tym zużytych ręczni-
ków, dlatego na zapleczach re-
stauracyjnych pracownicy doce-
niają Tork Reflex, system, gdzie 
dozowanie listek po listku po-
zwala ograniczyć zużycie papieru 
nawet do 37 proc. w porównaniu 
do standardowych systemów 
centralnie dozowanych. 

Dbamy także o to, aby nasze 
produkty spełniały rygorystyczne 
standardy odnawialności i w tym 
celu ubiegamy się o najbardziej 
prestiżowe ekocertyfikaty. Cer-
tyfikaty ekologiczne umożliwiają 
wybór bardziej wartościowych 
produktów oraz dają gwarancję, 
że zostały one wyprodukowa-
ne bez szkodliwego wpływu na 
środowisko. Marka Tork bierze 
pełną odpowiedzialność za każ-
dy etap powstawania produktu: 
od pozyskania surowców, przez 
produkcję, po recycling odpadów. 
Jednocześnie nieustannie dąży 
do zmniejszania zużycia energii. 
Produkty marki posiadają liczne 
ekocertyfikaty (m.in. EU Ecolabel, 
Nordic Ecolabel, Certyfikat FSC). 
100 proc. pozyskiwanego i uży-
wanego przez markę Tork włókna 
drzewnego, pochodzi od dostaw-
ców, którzy są certyfikowani we-
dług standardów FSC®.

Istotnym zagadnieniem 
w branży HoReCa stała się 

kwestia gospodarowania odpa-
dami, zarówno ze względów eko-
logicznych, jak i ekonomicznych. 
W przypadku profesjonalnej 
higieny, recykling stanowi duże 
wyzwanie, ponieważ papier, by 
mógł zostać poddany procesowi 
utylizacji, nie powinien być zanie-
czyszczony innymi materiałami, 
takimi jak oleje czy mydła. Wiele 
przedsiębiorstw zarządzających 
odpadami bada możliwości uty-
lizowania wszystkich produktów. 
Tork stworzył pierwszą na świe-
cie usługę recyklingu ręczników 

papierowych Tork PaperCircle®, 
wyróżnioną wieloma nagrodami. 
Usługa, ze względu na ograni-
czoną ilość fabryk gotowych do 
przyjęcia i przetworzenia zuży-
tych ręczników, dostępna jest na 
razie w niektórych krajach euro-
pejskich oraz w Stanach Zjedno-
czonych.

Bez względu na to czy jeste-
śmy w miejscu pracy, hotelu czy 
restauracji, wszędzie można spo-
tkać rozwiązania Tork, które spra-
wiają, że życie staje się bardziej 
zrównoważone.

WYPOSAŻENIE I ZAOPATRZENIE
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SZEF KUCHNI

KUCHNIA 
POLSKA

Cały czas wspaniale ewoluuje, zataczając coraz to większe kręgi – z jednej 
strony wciągając na nowo wiekowe przepisy na kapłony, a z drugiej – sięgając 
po techniki kulinarne XXI wieku. Smaki wydobyte z dawnych receptur trzeba 

jednak nieco uwspółcześnić. Naprzeciw temu stają z sukcesami szefowie kuchni 
z całej Polski. To oni, w oparciu o dostępne składniki i techniki kulinarne, budują 

połączenie między historyczną recepturą, a obecnymi gustami podniebień.

RAFAŁ ZARĘBA 
SZEF KUCHNI AKADEMIA INSPIRACJI MAKRO
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SZEF KUCHNI

Kuchnie hotelowe poczu-
ły siłę trendu regional-
nej kuchni i stosują go 

z powodzeniem. Coraz częściej 
gościom hotelowym serwuje 
się dania przygotowane na ba-
zie regionalnych składników, co 
stanowi ogromną korzyść dla 
całej branży hotelarskiej. Rynek 
restauracyjny już wcześniej do-
strzegł wielki potencjał w da-
niach regionalnych – dlatego 
możemy śmiało mówić o silnym 
trendzie odkrywania na nowo 
polskiej kuchni, czy to historycz-
nej, czy regionalnej, gdzie często 
przepisy przekazywane są ustnie 
z pokolenia na pokolenie – ma-
gia… 

Większość gości kocha ta-
kie opowieści, dlatego szefowie 
kuchni wprowadzają do swojego 
menu dania według dawnych ro-
dzinnych przepisów babci. Regio-
nalne dania również wracają do 
łask. Każdy z rejonów Polski ma 
swoisty kanon kulinarny. Mimo 
to, przez ostatnie trzydzieści lat 
polska kuchnia czerpała inspirację 
z zewnątrz, zza szeroko otwartych 
drzwi nowo otwartych granic. Te-
raz nadszedł jednak czas, aby lo-
kalni kulinarni herosi przywracali 

do świadomości dania z danego 
regionu. Gęsie pipki je się niemal 
bezustannie w łódzkim, ale „tatar-
czuch” został zapomniany przez 
ostatnie 70 lat.

Jednakże trend powrotu do 
korzeni w połączeniu z trendem 
regionalności tylko w małym 
stopniu wyprze niektóre pozycje 
w karcie cieszące się niesłabną-
cym powodzeniem. Chodzi o ta-
kie dania, jak kotlet schabowy czy 
golonka – tych pozycji nie może 
zabraknąć w menu restauracji 
z kuchnią polską.

Bardzo cieszy to, że Polacy 
powrócili do jedzenia tatara w re-
stauracjach i pozwalają szefom 
kuchni tak modyfikować te danie. 
Jeszcze 10 lat temu szef kuchni 
musiał się tłumaczyć każdemu, 
czemu nie podaje żółtka do tej 
przystawki. Obecnie znakomita 
większość lokali serwuje tatara 
z różnych gatunków oraz ele-
mentów mięsa, i z pełnym bogac-
twem, często niekonwencjonal-
nych dodatków.

Polacy sukcesywnie sta-
ją się gastronomami. Oglądają 
dużo programów kulinarnych, 
jeżdżą na zagraniczne wyciecz-
ki i tam poznają oryginalne 

smaki egzotycznych potraw. 
Dla świadomych smakoszy za-
mawianie marnej imitacji danej 
potrawy w kraju nie ma sensu. 
Zjawisko to było naturalnym ka-
talizatorem dla kuchni polskiej. 
Znikają z kart menu sosy typu, 
alla carbonara, czy barbecue. 
Coraz częściej można zamawiać 

w restauracjach sezonowe do-
datki do dań.

Przed kuchnią polską wkrótce 
następne wyzwania. Nieustan-
nie rośnie liczba osób na diecie 
wegetariańskiej. Czy poszerzy się 
kanon dań kuchni polskiej, czy 
kuchnia polska zaadoptuje Risot-
to czyniąc je Pęczotto?

KATARZYNA WASILEWSKA, WŁAŚCICIELKA, SZEFOWA KUCHNI DOM POLSKI

Kuchnia polska 
to sezonowość 
oraz tradycja 

świąt i potrawy zwią-
zane od lat z ich obcho-
dami. Osobiście, czer-
pię inspiracje z kuchni 
regionalnych tak, aby 
wybrać same najsmacz-
niejsze potrawy, które 
uwielbiają Polacy oraz 
nasi goście zza zagrani-
cy. W mojej kuchni nie 
może zabraknąć piero-
gów, zimnych nóżek – 
gotowanych sposobem 
gospodarskim, potraw 
z kiszonek, które są wy-
jątkowo interesujące 

dla obcokrajowców. Są one do-
syć kontrowersyjne, ale chcą 
popróbować. Zawsze mam żu-
rek i barszcz na zakwasie, ogórki 
ściągane z Doliny Baryczy. Poza 
tym kochają kaczkę, gęś, zrazy, 
żurek, barszcz. Dziwią się, np. na 
buraki – są dla nich egzotyczne. 
Wybierają placki ziemniaczane, 
pierogi, tatar z polędwicy woło-
wej, śledź, zimne nóżki. Rzadko 
gdzie, można je spotkać. Wielu 
gości ma też swoje specjalne ży-
czenia, np. proszą o przygotowa-
nie krupniku czy zupy szczawio-
wej ze świeżych produktów, nie 
ze słoika. Z dań mięsnych pro-
ponujemy zrazy z górki cielęcej, 
rolady śląskie, comber z sarny, 

żeberka i czasem na specjalne 
zamówienie prosiak pieczony 
w całości. Z ryb oferujemy san-
dacza, szczupaka, a okazjonalnie 
także i pstrąga. Przy kompono-
waniu menu, zawsze biorę pod 
uwagę sezon i najlepsze pro-
dukty dostępne na rynku. Mam 
swoich dostawców i uważnie 
sprawdzam towar, który zama-
wiam. Mam pamięć do dobrych 
smaków i nie dam się oszukać 
bylejakością. W obecnej chwili 
przygotowuję się już do Świąt 
Wielkanocnych. Tworzę świą-
teczne menu do restauracji oraz 
listę potraw , które sprzedajemy 
na wynos, tak, aby goście mo-
gli cieszyć się przygotowanymi 
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przez nas daniami, również w ro-
dzinnym gronie, w domowym 
zaciszu. Będziemy gotować biały 
wielkanocny barszcz, robić fasze-
rowane jaja na kilka sposobów 
oraz piec baby, serniki i mazurki. 
Dużą wagę przywiązuję do ja-
kości i bardzo dobrych smaków, 
które są właśnie nasze, typowo 
polskie. Nigdy nie zapominam 
o osobach, które nie jedzą mię-
sa. Właśnie dla nich stworzy-
łam kilka dań, które już na stałe 
są w karcie menu. Przy daniach 
wege muszę posiłkować się pro-
duktami z rynku światowego. Na 
przykład kupuję boczniaki i przy-
gotowuję z nich pyszny tatar na 
ostro. W menu mamy też kluski 
z pomadą grzybową i szpinakiem 
czy plastry pieczonych warzyw. 
Już niebawem wiosna, w czasie 
której nie może zabraknąć bo-
twinki, szczawiu, młodej kapusty, 
a z niej wspaniałych gołąbków. 

PAULINA ZALESIŃSKA, MENEDŻERKA PODWALE 25 KOMPANIA PIWNA

Tradycyjna kuchnia pol-
ska przeżywa obecnie 
renesans. Wiele osób po 

okresie fascynacji kuchnią wło-
ską czy azjatycką, na nowo od-
krywa polskie tradycyjne dania. 
Może dlatego, że należy ona do 
prostych, ale co za tym idzie naj-
bardziej naturalnych w Europie? 
A może dlatego, że dla wielu 
osób jej smaki są również sma-
kami z dzieciństwa, kojarzą się 
z domem, rodzinnymi przyjęcia-
mi i celebracją świąt. 

Warto odkrywać bogactwo 
polskiej kuchni. Najbardziej dla 
niej charakterystyczne są potra-
wy mięsne z wieprzowiny i dzi-
czyzny, fasola, groch, kapusta, 
buraczki oraz dania mączne i zbo-
żowe, czyli różnego rodzaju kasze, 
kluski i pierogi.

Do łask wracają podawane 
na zimno z chrzanem czy ćwikłą 
pieczone mięsa, a także ciepłe 
przekąski jak np. biała kiełbasa 
z grilla lub z wody. Wielu gości 

przychodzi specjalnie do nas na 
golonkę z pieca lub gotowaną 
w rosole, którą podajemy z ty-
powymi dla polskiej kuchni do-
datkami, czyli tartym chrzanem, 
zasmażaną kapustą i puree z gro-
chu. Dużą popularnością cieszy 
się staropolski bigos, który poda-
jemy w chlebku, a także gołąbki 
z mięsem w sosie pomidorowym. 
Naszą specjalnością są rów-
nież pierogi z mięsem, z kapustą 
i grzybami oraz wileńskie z serem 
i ziemniakami. Przygotowujemy 
je na bieżąco według sekretnego 
domowego przepisu. 

W świecie mówi się o polskim 
zamiłowaniu do pierwszego dania, 
czyli zup: rosołu, żuru, flaków i kwa-
śnicy na żeberkach, które również 
są obecne w naszej kracie, przypo-
minając ich najlepsze wersje przy-
gotowane przez babcie i mamy. 

Wśród dodatków bardzo po-
pularne są ziemniaki, kasza perło-
wa oraz niedawno wprowadzona 
do naszego menu pochodząca 

z Podlasia kiszka ziemniaczana, 
czyli wypełnione ziemniakami 
z mięsem wieprzowym, boczkiem 
jelito wieprzowe. 

Goście chętnie zamawiają 
mizerię z kwaśną śmietaną, bar-
dzo zdrowe warzywne kiszonki 

i buraczki na ciepło oraz kompot 
z sezonowych owoców. 

Kuchnia polska jest również 
kuchnią mocno powiązaną z se-
zonowymi produktami. Dlatego 
w zależności od pory roku serwu-
jemy np. pierogi z truskawkami, 
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jagodami czy kurkami, zupę dy-
niową, grzybową, kurki w śmieta-
nie czy placki ziemniaczane z so-
sem kurkowym. 

Prawdziwa kuchnia polska jest 
oparta o tradycyjne wysokoja-
kościowe produkty, dlatego nasi 
dostawcy produktów nie są przy-
padkowi. Mięsa otrzymujemy od 
tych samych od lat, sprawdzo-
nych producentów, a warzywa 

i owoce od zaprzyjaźnionych rol-
ników.

Natomiast wszystkie mięsa, 
kiełbasy czy kiszonki przygoto-
wujemy sami według tradycyj-
nych receptur. 

Nie narzekamy na brak gości. 
Polacy coraz chętniej sięgają po 
dania z polskiej kuchni z senty-
mentu do potraw z dzieciństwa 
lub odkrywając ich smak na nowo. 

SZEF KUCHNI

MATEUSZ SZLACHETKA, KIEROWNIK GASTRONOMII RESTAURACJA REGIONALNA NOSALOWY DWÓR

Polska kuchnia to tradycyj-
ne receptury, odkrywanie 
i smakowanie bogatej hi-

storii i kultury regionów. Przepisy 
przechodzą z pokolenia na pokole-
nie, a naszym zadaniem jest pielę-
gnowanie dawnych tradycji, z któ-
rych jesteśmy niezwykle dumni. 
W Restauracji Regionalnej z nie-
zmienną pasją odkrywamy przed 
gośćmi kuchnię polską i regionalną.

Podhalańskie dania mają być 
smaczne i syte. Kuchnia góralska 
była kiedyś bardzo biedna, stąd 
opiera się tradycyjnie na ziemnia-
kach, kapuście (od niedawna rów-
nież mięsie, które dawniej jedzone 

było od święta), 
a charakterystyczne 
składniki, sprawiają, 
że nie pomylimy jej 
z żadną inną. Wizy-
tówką kuchni zako-
piańskiej są zdrowe 
produkty wyrazi-
stość i przywiązanie 
do tradycji, które 
znajduje odzwier-
ciedlenie w jakości 
i sposobie przygo-
towywania potraw. 
Kulinarną podstawą 
jest kwaśnica, cha-
rakterystyczna dla 
regionu zupa na ba-
zie kiszonej kapu-
sty oraz wędzonego 
żebra. Wśród przy-
stawek króluje tra-

dycyjny moskol, prosty w przygo-
towaniu placek z ziemniaków 
pieczony na blasze. 

Podhale to region słynący 
z serów, takich jak oscypek, 
bundz, korboc czy bryndza. Gó-
ralskie sery najwyższej jakości 
są wyrabiane wyłącznie przez 
lokalnych baców. Podajemy je 
w formie przystawek na zimno 
i ciepło, są też składnikami dań 
– dla podkreślenia ich zdecydo-
wanego charakteru.

Dużą popularnością wśród 
gości Restauracji Regionalnej 
cieszą się treściwe dania mię-
sne, takie jak stek z boczkiem 

i oscypkiem, schabowy z kością, 
żeberka wieprzowe, golonka na 
kapuście, polędwiczki z grzybami 
czy żebro wołowe, marynowa-
ne w specjalnej zalewie na bazie 
świeżych ziół oraz kotleciki ja-
gnięce i kiełbaski baranie. Jako 
lżejszą alternatywę dla tradycyj-
nych mięs polecamy ryby – pstrą-
ga z górskiego potoku, maryno-
wanego śledzia po wiejsku czy 
tatar z łososia. 

Główną inspiracją przy tworze-
niu naszego menu jest kuchnia, 
w której każdy znajdzie coś dla 
siebie, niejednokrotnie inspirują 
nas rozmowy z gośćmi oraz smaki 
które pozostały w pamięci – da-
nia, które kiedyś były powszech-
nie znane i lubiane, a obecnie są 
rzadkością, takie jak policzki wo-
łowe w sosie własnym, ozorki 

w sosie chrzanowym czy zrazy 
wołowe z kaszą.

Restauracja Regionalna na 
stałe wpisała się w kulinarny kra-
jobraz Zakopanego i jest nadal 
jednym z najbardziej wyróżnia-
jących się punktów na kulinarnej 
mapie stolicy Tatr. Panuje tutaj 
podhalańska gościnność i przyja-
zna atmosfera. Restauracja od lat 
jest dostrzegana i uznana przez 
krytyków słynnego żółtego prze-
wodnika Gault & Millau. 

Staramy się co sezon o nowe 
aranżacje dań. Menu jest wzbo-
gacane o produkty dostępne 
sezonowo i jest komponowane 
zgodnie z obowiązującym kalen-
darzem. Aktualnie pracujemy nad 
wiosennymi propozycjami szefa 
kuchni z nowalijkami na pierw-
szym planie. 
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Tegoroczne Mistrzostwa Polski w Przygotowaniu Deseru odbyły 
się 25 lutego podczas Targów ExpoSweet. Do walki o zwycięstwo 

stanęło 12 dwuosobowych drużyn. Przedstawiamy propozycje 
kilku z nich. Na podium stanęli cukiernicy z Restauracja Halka 

w Zakopanem, z Szarej Gęsi z Krakowa i Filharmonii Smaku z Łodzi. 

POLSKIE DESERY 
wczoraj, dziś i jutro

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE  |  marzec40



SZEF KUCHNI

ANNA KARWOWSKA, CUKIERNICZKA ALBERTINA RESTAURANT & WINE KRAKÓW

W nawiązaniu do te-
matu Mistrzostw, 
mogłoby się wyda-

wać, że jest to wyjątkowo proste 
zadanie, ponieważ nie musimy 
szukać nietypowych i egzotycz-
nych składników, a dodatkowo 
pracujemy na smakach, które są 
nam bliskie, znane z dzieciństwa, 
bo przecież mało jest osób, któ-
re nie wspominają do tej pory 
smaku szarlotki swojej mamy, 
bądź babci. Nic bardziej mylne-
go. Aby dobrze przygotować się 
do zawodów, razem z Konradem 
Wieczorkiem, z którym tworzy-
łam team, oprócz smaku musie-
liśmy wykazać się znajomością 
technik, produktu, a także hi-
storii deserów, która jest bardzo 
rozległa. Poszukiwanie inspi-
racji zaczęło się od długich go-
dzin spędzonych nad książkami, 
z których mogliśmy dowiedzieć 
się, jakie słodkości królowały na 
polskich stołach przed laty. Ko-
lejnym krokiem był powrót do 
smaków naszego dzieciństwa. 
Oprócz tego na bieżąco śledzimy 
trendy i wydarzenia cukiernicze 
na całym świecie i również tutaj 
znaleźliśmy coś co natchnęło nas 
do działania. Tematem europej-
skich eliminacji do Mistrzostw 
Świata w Cukiernictwie (Coupe 
du Monde de la Pâttisserie) były 
rośliny miododajne. Jeśli czerpać 
inspiracje to właśnie od najlep-
szych. Po rozważeniu wszystkich 

dostępnych możliwości niemal 
bez wahania wybraliśmy mio-
downik. 

Postanowiliśmy zaprezento-
wać w trakcie konkursu staropol-
ski miodownik na miodzie grycza-
nym z kremem grysikowym. Jest 
to wyjątkowo wdzięczny temat 
nie tylko przez historię samego 
deseru, ale również przez rozwi-
niętą kulturę pszczelarską w na-
szym kraju. Pierwsze wzmianki 
o miodowniku pojawiły się już 
w XIX wieku, natomiast kultura 
hodowli pszczół i wytwarzania 
miodu sięga jeszcze dawniejszych 
czasów, bo nawet XV wieku. Wy-
korzystanie miodu w naszym 
deserze pozwoliło nam nie tylko 
ukazać jego bogactwo smakowe. 
Oprócz różnych gatunków mio-
du można również wykorzystać 
w cukiernictwie inne produkty, 
które powstają w trakcie procesu 
produkcji, takiej jak pyłek pszcze-
li i propolis. Do przygotowania 
miodownika wykorzystaliśmy 
miód gryczany, z którego przygo-
towany jest krem z kaszy manny 
i ciasto. Drugim rodzajem mio-
du, z którego skorzystaliśmy, jest 
miód jaśminowy, na bazie które-
go zrobiliśmy lody. Wykorzysta-
liśmy również nowoczesne tech-
niki stosowane w cukiernictwie, 
aby przełamać słodycz deseru: 
przygotowaliśmy żel z owoców 
pigwowca i pianę z jogurtu. Do 
urozmaicenia tekstury wykorzy-
staliśmy chips z kajmaku, chrupią-

ce orzechy 
p e k a n 
w miodzie 
p i t n y m , 
a także 
o r z e c h y 
pod posta-
cią pudru. 

Przygo-
towanie 12 
porcji skła-
d a j ą c y c h 
się z tylu 
s k ł a d -
n i k ó w 
w raptem 

dwie godziny jest nie lada 
wyzwaniem. Praca podczas 
konkursu jest zawsze bardzo 
stresująca. Jesteśmy obser-
wowani nie tylko przez jury, 
ale również przez bardzo 
liczną publiczność. Na szczę-
ście stres i trema działają 
na nas zawsze motywująco. 
Do trudności można zali-
czyć pracę w innym otocze-
niu, co może powodować 
drobne trudności. Pracując 
w restauracji jesteśmy już 
przyzwyczajeni do ułożenia 
sprzętu, mamy swoje nawyki. 
W trakcie konkursu jest tro-
chę inaczej. Jednak przy od-
powiednim przygotowaniu, 
organizacji i dużej ilości czasu 
poświęconego na treningi, ada-
ptacja i praca w nowym środowi-
sku przestaje być problemem. Nie 
był to również pierwszy konkurs, 
w którym braliśmy udział, więc 
doskonale wiedzieliśmy, jakie są 
największe błędy, których należy 
się wystrzegać, jak reagujemy na 
presję czasu oraz otoczenia. 

Przede wszystkim uważamy, 
że jest to konkurs, na który war-
to się wybrać. Ilość osób, która 
jest zaangażowana w całość im-
prezy jest naprawdę ogromna. 
Już sam ten fakt tworzy nie-
zapomnianą atmosferę. Duch 
wzajemnej rywalizacji pomiędzy 
zespołami przeplata się z ko-
leżeństwem, możliwością spo-
tkania ludzi z tej samej branży 
i wymiany doświadczeń. Jeśli 
chodzi o organizację konkursu 
tutaj naprawdę poprzeczka zo-
stała postawiona bardzo wyso-
ko. Służby techniczne były bar-
dzo pomocne, stanowiska kon-
kursowe dobrze przygotowane 
i wyposażone. Bardzo podobało 
nam się podejście jury, które 
wykazało się profesjonalizmem. 
Każdy deser został przez nich 
oceniony obiektywnie, dodatko-
wo dzięki ich komentarzom do-
tyczących naszej pracy w trakcie 
konkursu, wiemy nad czym mu-
simy jeszcze popracować i jak 

przygotować się do następnych 
konkursów. Zdecydowanie wra-
żenia dotyczące organizacji i at-
mosfery są bardzo pozytywne. 
Przed nami na pewno jest inten-
sywny rok, pełen pracy, szkoleń 
i nowych wyzwań, a do następ-
nych mistrzostw jest jeszcze 
daleko. Dlatego też trudno jest 
na 100 proc. określić się czy wy-
startujemy w następnych mi-
strzostwach, natomiast jest to 
wielce prawdopodobne, ponie-
waż nasza wewnętrzna ambicja 
będzie motywowała nas do po-
prawienia tegorocznego wyniku. 

Temat trendów w cukiernic-
twie na najbliższy rok jest niezwy-
kle rozległy, cały rynek gastrono-
miczny w ciągu ostatnich kilku lat 
przechodzi dynamiczne zmiany. 
Jednym z ważniejszych trendów 
tego roku będą desery wegańskie 
i wegetariańskie. Kuchnia roślinna 
od kilku lat staje się coraz bardziej 
popularna. Coraz więcej osób 
również zwraca uwagę na to co je. 
Dlatego też bardzo ważne będzie 
pochodzenie i jakość produktów. 
Skupimy się głównie na smaku, na 
talerzu będzie pojawiało się mniej 
składników, ale za to z bardziej 
wyrazistym smakiem. Mocnym 
akcentem tegorocznych deserów 
mogą zostać warzywa, z których 
korzystamy coraz chętniej.
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WIKTOR KOWALSKI, HEAD CHEF RESTAURACJA ART KRAKÓW

W tym roku na Mistrzo-
stwach Polski w Przy-
gotowaniu Deserów, 

Art Restaurację reprezentowały 
Kornelia Lesiak i Patrycja Cieśla, 
które zajmują się przygotowa-
niem deserów w naszej restau-
racji. Na co dzień pracują z nami 
i muszą trzymać się ściśle wy-
pracowanych standardów. Na 
mistrzostwach mogły rozwinąć 
skrzydła. 

Spędziliście wspólnie ładnych 
parę godzin na dyskutowaniu 
i interpretacji tematu oraz skład-
ników wiodących, uzupełnia-
jących, ale też dopełniających 
kompozycji. 

Naszą pierwszą (i jak się oka-
zało finalną) myślą był miód. 
Z jednej strony, przywołują-
cy wspomnienia z dzieciństwa, 
z drugiej – symbol luksusu. Biorąc 
pod uwagę doniesienia ekologicz-
ne na temat pszczół – możliwe, 
że już wkrótce produkt stanie się 
dobrem luksusowym. 

Kiedy było już wiadomo, że re-
prezentacja Art Restauracji wystą-
pi w finale mistrzostw w Warsza-
wie, dziewczyny długo trenowały 
współpracę i szukały odpowied-
nich składników dopełniających 
dzieła kulinarnego i równoważą-
cych smaki na talerzu. Deser został 
dopracowany w najmniejszych 

szczegółach. 
Oczywiście , 
p o p r o s z e -
ni udzielili-
śmy kilku rad 
i oceniliśmy 
smak kompo-
zycji. 

Deser, któ-
ry został za-
prezentowany 
na Mistrzo-
stwach Polski 
przez Art Re-
staurację to 
M i o d o w n i k . 
W jego skład 
wchodzą: 

Kruszonka migdałowa i lodo-
wa ziemia migdałowa oraz pra-
linka otwarta z migdałami – sty-
lizowana w barwy pszczele. Te 
składniki stanowiły podstawę 
i tło smakowe dla miodowych 
bohaterów, nawiązywały również 
do tradycyjnego miodownika.

Gąbka z pyłku kwiatowego, 
karmel miodowo-migdałowy oraz 
pate fruit z miodu pitnego – wio-
dącym składnikiem, jeśli chodzi 
o smak był miód drahimski – rze-
pakowy. Był on również wykorzy-
stany do „słodzenia” pozostałych 
elementów deseru – owocowych 
dodatków, co powodowało jego 
wyczuwalną obecność przy degu-
stacji całości, ale przez swój cha-
rakter niezbyt nachalnie.

Galaretka morelowa, żel mo-
relowy, mus z kwiatów bzu – od-
świeżały i przełamywały miodo-
we nuty.

Gałązka z gorzkiej czekolady 
i bez włoski – obrazowały dziki ul 
zawieszony na drzewie.

Puder z pyłku kwiatowego, ja-
dalne złoto dla dopełnienia kom-
pozycji.

Oczywiście, ze względu na 
zaangażowanie w Mistrzostwa, 
byliśmy obecni podczas finałów 
ExpoSweet 2020 i dopingowali-
śmy dziewczyny w czasie zmagań 
konkursowych.

Praca w boksie przebiega-
ła bez większych komplikacji. 
Dziewczyny były dobrze zorga-
nizowane, a poza tym kilka razy 
przetrenowały wykonanie w du-
ecie swojej propozycji. Oczywi-
ście kilka szczegółów, jeśli chodzi 
o dopracowanie techniki pracy, 
pokazał sam przebieg konkur-
su. Jednak jesteśmy zdania, że 
drobne błędy lub niedociągnięcia 
są po to, aby wyciągać wnioski 
i pracować nad nimi w codzien-
nej pracy i w przygotowaniach do 
kolejnych zmagań.

Atmosfera i przebieg konkursu 
były jak zwykle wspaniałe. Obser-
wujemy zmagania konkursowe 
rok po roku i bez wątpienia może-
my stwierdzić, że ich poziom ro-
śnie, zarówno jeśli chodzi o wie-
dzę na temat technik pracy, przy-
wiązywanie wagi do produktu, 
jak i odnajdywanie się w formule,  
czyli specyfice konkursowej przez 
uczestników.

Mamy również nadzieję, że 
dzięki takim inicjatywom jak Mi-
strzostwa Polski w Przygotowa-
niu Deseru, ale i innych, które pro-
pagują zgłębianie rodzimej sztuki 
kulinarnej z wykorzystaniem 
nowoczesnych technik młodzi 
ludzie będą mogli rozwijać swoje 
umiejętności – nie zapominając 
o tradycji. 

MARTA STASZEL, KATARZYNA SMAGA, CUKIERNICZKI SZARA GĘŚ KRAKÓW

Inspiracją do stworzenia 
deseru konkursowego od 
samego początku był mio-

downik, taki jak zwykle robiło 
się w domu z masą grysiko-
wą. Chciałyśmy, nawiązując do 
tematu konkursu, użyć w jak 
największym stopniu polskich 
produktów, które zostały zasto-
sowane w technikach wywodzą-
cych się z innych krajów, co jest 
na czasie. Semifreddo grysikowe 
na owczym mleku, w którym 

znajduje się financier z miodem 
spadziowym oraz słony karmel, 
całość udekorowana karmelo-
wym plastrem miodu, kruszonka 
gryczana, beza włoska na mio-
dzie gryczanym, pate de fruit 
z mirabelki w skrystalizowanym 
miodzie (smakiem i wyglądem 
wracamy do dzieciństwa, czyli 
galaretek w cukrze), żel z mira-
belki, pralina miodowa z pitnym 
miodem półtorakiem (uznanym 
za gwarantowaną tradycyjną 

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE  |  marzec42



specjalność) i dla odświeżenia 
smaku, lekka jogurtowa espu-
ma. Temat był trudny, ponieważ 
miód się kocha lub nienawi-
dzi, a tutaj zdecydowanie grał 
główną role, aczkolwiek dodat-
ki pomogły nadać mu lekkości. 
Najtrudniejsze w tym wszyst-
kim nie było stworzenie dese-
ru i wydanie go w jak najlepszy 
sposób, ponieważ robimy to, co 
lubimy najbardziej i pokazujemy 
w tym siebie, ale towarzysząca 
temu wszystkiemu niepewność 
i brak doświadczenia, ponieważ 
był to nasz konkursowy debiut. 
Cała organizacja i przygotowa-
nie się przed wejściem do boksu 
i zrobienia swojego, było dla nas 
czymś totalnie nowym i byłyśmy 
przede wszystkim zdane na sie-
bie, mimo że otrzymywałyśmy 
cenne, pomocne rady od najbliż-
szych nam osób, za co z całego 
serca dziękujemy. Towarzyszą 
temu ogromne emocje, obawa, 
jak również podekscytowanie. 
Atmosfera jednak wynagrodzi-
ła to wszystko, zmotywowani 

ludzie, którzy biorą 
w tym udział i zdro-
wo ze sobą rywali-
zują, jurorzy którzy 
pomagają rozłado-
wać stres. Mnóstwo 
nowych znajomości 
i pomysłów, nowe 
doświadczenie i chęć 
podejmowania dal-
szych kroków w cu-
kiernictwie. Na pewno 
jeden z piękniejszych 
dni w życiu i poczu-
cie spełnienia, które 
wzmaga apetyt na 
więcej i chęć poka-
zania się z jeszcze 
lepszej strony w przy-
szłym roku. W tym 
roku możemy spo-
dziewać się w cukier-
nictwie dużych zmian, przede 
wszystkim powrotu do korzeni, 
naturalnych, prostych i zdro-
wych smaków, jak również pro-
dukty roślinne mają ogromny 
potencjał, a świadomość tego 
co jemy i z jakiego źródła jest 

coraz większa. Staramy się żyć 
i jeść coraz zdrowiej, a nasze 
preferencje w zakresie słodyczy 
również ulegają zmianie i auto-
matycznie wybieramy produk-
ty, które zawierają mniej cukru. 
Deser już nie kojarzy się z czymś 

tuczącym i niezdrowym. Dodat-
kowo modne jest łączenie słod-
kości z ziołami, które od zawsze 
działały prozdrowotnie. Wizual-
nie również stawiamy na prostą 
formę i naturalne kolory, ponie-
waż mniej znaczy więcej.

SZEF KUCHNI

AGNIESZKA KOPACZ, DYREKTOR GENERALNA ARIES HOTEL & SPA ZAKOPANE 

Najlepszym de-
serem Polski 
w 2020 zo-

stała „Miętowa Szar-
lotka” w wykonaniu 
cukierników Michała 
Palarczyka i Wojtka 
Kazanowskiego na co 
dzień osładzających 
pobyt Gości Aries Ho-
tel & SPA w Zakopa-
nem w autorskiej Re-
stauracji Halka. 

Inspiracją dla cu-
kierników restauracji 
stała się szarlotka, cia-
sto którego nie trzeba 
nikomu przedstawiać. 
Kruche lub półkruche, 
z jabłkami z kwaśnych 
słodkich lub kwaśnych 
odmian, najczęściej 

z kruszonką lub serwowane z lo-
dami waniliowymi. To już 3 start 
w mistrzostwach tej pary cukier-
ników: (podczas Mistrzostw Polski 
w przygotowaniu deseru, w 2019 
roku cukiernicy Restauracji Hal-
ka stanęli na podium na trzecim 
miejscu), dlatego presja aby wygrać 
była ogromna. Jak zrodził się po-
mysł opowiedział nam sam Michał 
Palarczyk: Wyszliśmy na najwięk-
szy zakopiański deptak Krupówki 
i zapytaliśmy 100 przypadkowych 
osób o ich zdaniem najpopularniej-
szy polski deser. 80 przepytanych 
osób dało odpowiedź – szarlotka.

Na konkurs została przygoto-
wana mini wersja szarlotki. Kru-
che ciasto sable na mące migdało-
wej, wypełnione w środku delikat-
nie korzennym i kwaśnym sma-
kiem polskiej renety. Pyszności 

dopełniają lody waniliowe z Wa-
nili Bourbon z Madagaskaru 
przyrządzone na świeżym mleku. 
Wyraźnie słodki smak szarlotki 
przełamuje espuma z pieczonego 
jabłka i miętowy krem brulee. Pre-
zentację podkreślało przepiękne 
menu i sam widok talerza. 

Cukiernia Restauracji HALKI 
staje się dowodem na trend 2020 
wskazujący, iż od tej pory nie tyl-
ko Szef Kuchni wyznacza modę 
na bywanie w lokalu, ale także 
mistrz cukierni. Niestety zgodnie 
z regulaminem mistrzostw, wśród 
uczestników konkursu w 2021 
roku nie zobaczymy reprezentacji 
Restauracji Halka, ponieważ jeden 
z cukierników wystąpi w roli ho-
norowego Członka Jury. Na naj-
lepszy polski deser zapraszamy do 
Zakopanego.

DESER ZAJĄŁ II MIEJSCE W KONKURSIE
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Większość podręczników i stron internetowych rekomenduje konkretne wina 
do potraw. Prawdziwy winomaniak myśli odwrotnie – jak dobrać potrawę 
do wina, na które właśnie ma ochotę. Zwykle najlepszą wskazówką jest tu 

szczep, z którego wino powstało, choć należy brać także pod uwagę miejsce, 
z którego pochodzi wino, sposób w jaki je zrobiono, jego wagę i strukturę. 

Uprośćmy jednak sprawę i porozmawiajmy o kilku klasykach.

SZYMON MILONAS 
CZŁONEK ZARZĄDU  

STOWARZYSZENIE SOMMELIERÓW POLSKICH

Z CZYM 
NAJLEPIEJ 
SMAKUJE?

SOMMELIER
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Trudno o wino, które zmie-
rzyłoby się z tak wielką 
gamą potraw, jak riesling. 

Jest nieoceniony w kuchni pol-
skiej od schabowego począwszy, 
na wędzonym węgorzu skoń-
czywszy. W zależności od wagi 
i cukru resztkowego oraz stopnia 
kwasowości i mineralności bę-
dzie pasował do alzackiej cho-
ucroute, ale i cielęciny w grzy-
bach. Uwielbia wyprawy na 
wschód. Kuchnie tajska, chińska, 
wietnamska, indyjska w swej ła-
godnej postaci, ale i słodko-kwa-
śne dania kuchni żydowskiej 
wydają się być stworzone dla 
rieslinga. Lubi imbir i cytrynę, pa-
suje do wielu sałat. W słodszych 
wersjach dzielnie mierzy się 
z deserami cytrynowymi, jabłko-
wymi, ale i grillowanym anana-
sem, czy z czarną porzeczką.

Niespodziewanym przyjacie-
lem może okazać się chardon-
nay – pod warunkiem, że mamy 
do czynienia z jego wersją nie 
fermentowaną czy dojrzewającą 
w nowych dębowych barriqu-
es. Ostrygi, świeże kraby, sałat-
ki z owoców morza, ale i owoce 
morza same w sobie, halibut, sola, 
pstrąg, łosoś na zimno i wędzo-
ny, niektóre zupy rybne i teryny 
z ryb, gotowana szynka, dania 
z musztardą (królik, cynaderki), 
czy kremowe sery to tylko garść 
dań pasujących np. do chablis. 
Zielona sałata, awokado i szparagi 
też z niebeczkowym chardonnay 
powinny smakować.

Z waniliowo-miodowymi 
chardonnay z nowej beczki jest 
już trudniej, bo często potrafią 
zabić delikatniejsze smaki potraw, 
a nierzadko brak im odpowiedniej 
kwasowości. Zazwyczaj spełniają 
pozytywną rolę z daniami w kre-
mowych sosach (ryby, leśne grzy-
by). Najszlachetniejsze białe bur-
gundy warto zaś zarezerwować 
do delikatesów, takich jak homar 
czy langusta.

Oczekiwanym przyjacielem 
jest natomiast sauvignon blanc. 
Lubi zioła, warzywa, ryby i pi-
kanterię. Ze szparagami tworzy 
klasyczną parę. Sprawdza się 

w połączeniach z daniami do-
prawionymi bazylią, kolendrą, 
nacią pietruszki i koperkiem, ale 
i z czosnkiem, imbirem, cytry-
ną i trawą cytrynową. Pasuje do 
sałat (cesarska, z kurczakiem), 
dobrze łączy się z vinaigrettem 
i z surowymi warzywami w to-
warzystwie dipów. Anchovies, 
kraby, ryby w ogóle, a smażo-
ne na polską modłę zwłaszcza, 
mule w winie, ostrygi, krewetki 
grillowane z czosnkiem, kalmary, 

miecznik, tuńczyk z grilla, łosoś 
wędzony to świetne pary dla sau-
vignon. Odmiana ta doskonale łą-
czy się z wszystkim, co pikantne, 
od harissy i dań kuchni arabskiej 
począwszy, a na gaspacho, pi-
kantnych sosach pomidorowych 
i chillie w stylu tex-mex skoń-
czywszy. 

Sauvignon pasuje też do dań 
smażonych, także na głębokim 
oleju: kotleta de volaille, kurcza-
ka stir-fries z lemoną i kolendrą, 
wontona. Z drugiej strony współ-
gra z cielęciną, także z łagodnym 
vitello tonnato, sosem tatarskim, 
czy sosami maślanymi. Jest dobre 
z jagnięcym kebabem i w ogó-
le kuchnią grecką, a gdy zabrak-
nie chasselas można je podać do 
fondue. Warto tylko pamiętać, 
że sauvignon niejedno ma imię, 
a surowe i relatywnie lekkie wina 
ze Styrii, Słowenii, czy niektórych 
podregionów Doliny Loary od 
pełnych tropikalnych nut, opu-
lentnych win z Chile, czy Nowej 
Zelandii dzieli przepaść. Waga 
i krągłość będą więc w wyborach 
kluczowe.

Tyle gdy idzie o trzy podsta-
wowe szczepy białe. Nie zapo-
minajmy jednak o kulinarnych 
zaletach takich odmian, jak pinot 
blanc, pinot gris, węgierski fur-
mint, czy hiszpańskie albariño 
zwane w Portugalii alvarinho. 

PARTNEREM CYKLU JEST 
SOMMELIER

Cykl 
Przewodnik  
sommelierski

część 
siódma

O AUTORZE

Szymon Milonas jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Somme-
lierów Polskich, właścicielem szkoły wina i nauczycielem kursów 
WSET. Od 7 lat importuje wina i uczy na ich temat pracowników ga-
stronomii. Sędziuje konkursy winiarskie i zawody sommelierskie.

Niespodziewanym 
przyjacie lem  
może okazać się  
chardon nay  
– pod warunkiem, 
że mamy  
do czynienia  
z jego wersją nie 
fermentowaną  
czy dojrzewającą  
w nowych dębowych 
barriqu es. 
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BARMAN

Choć historia destylatów jabłkowych w Normandii zaczęła 
się kilka wieków temu, dość długo pozostawały one 

trunkiem prawie wyłącznie lokalnym. Dzisiaj jakościowe, 
długo starzone calvadosy zasłużenie zaliczane są do grona 

najszlachetniejszych trunków.

ŁUKASZ ZARZECKI 
GŁÓWNY TRENER  

OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA BARMANÓW

CALVADOS
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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

Na północy Francji, nad 
kanałem La Manche, 
położone są ziemie de-

partamentu Calvados, od które-
go pochodzi nazwa szlachetnej 
jabłkowej brandy. Rozległe sady 
to typowy krajobraz tego ma-
lowniczego regionu, który słynie 
z niezliczonych odmian jabło-
ni i grusz. Termin „brandy” po-
wszechnie kojarzony jest przede 
wszystkim z brandy gronową, 
czyli przedestylowanym winem 
gronowym. Destyluje się jednak 
najróżniejsze owoce, chociażby 
jabłka i gruszki. Takie alkohole 
powstają w wielu regionach, jed-
nak nazwa „calvados”, podobnie 
jak „cognac” czy „armagnac”, jest 
chroniona prawnie przepisami 
apelacyjnymi (AOC). Oznacza 
to, że tylko trunki pochodzące 
z danego regionu i spełniające 
określone normy mogą używać 
tej nazwy. W przeciwieństwie 
do innych słynnych brandy, 
w regionie Calvados znajdziemy 
trzy różne apelacje, które różnią 
się między sobą wewnętrznymi 
przepisami. Jako pierwsza, 23 lu-
tego 1942 roku, ustanowiona zo-
stała AOC Pays d’Auge. Chodziło 
przede wszystkim o fakt, że oku-
pujący Francję hitlerowcy rekwi-
rowali całą produkcję alkoholu, 
która nie należała do uznanych 

apelacji. Druga apelacja, AOC 
Calvados, została zatwierdzona 
w 1984 roku, a trzecia, AOC Ca-
lvados Domfrontais, w 1997.

Sady w regionie dzielą się na 
dwa rodzaje: tradycyjne i rzędo-
we. Tradycyjne wykorzystywane 
są jednocześnie do hodowli bydła 
i uprawy owoców. W latach 80. 
ubiegłego wieku zaczęły powsta-
wać specjalistyczne sady, prze-
znaczone wyłącznie do uprawy 
owoców. Choć są bardziej wydaj-
ne ze względu na duże zagęszcze-
nie jabłoni i szybsze owocowanie, 
mogą dawać owoce gorszej jako-
ści. Calvados powstaje z kombi-
nacji wielu odmian jabłek, dobra-
nych ze względu na zawartość cu-
kru, tanin, kwasów. Fermentacja 
zachodzić musi całkowicie natu-
ralnie, bez dodatku drożdży szla-
chetnych i cukru, trwa więc dosyć 
długo: w AOC Pays d’Auge jest to 
minimum 6 tygodni, w AOC Ca-
lvados minimum 4, a w AOC Ca-
lvados Domfrontais co najmniej 
8 tygodni. Po fermentacji otrzy-
mujemy cydr, który musi mieć 
zawartość minimum 4,5 proc. 
alkoholu. W przypadku cydrów 
przeznaczonych do spożycia jako 
niskoprocentowe alkohole fer-
mentacja trwa często w butelce, 
dzięki czemu napój ma CO2, tutaj 
trwa do końca. Na wyprodukowa-
nie 13 litrów cydru o zawartości 
alkoholu 5 proc. potrzeba około 
18 kg jabłek cydrowych. Z takiej 
ilości cydru powstaje około 1 l. 
destylatu o mocy 70 proc.

Wewnętrzne przepisy po-
szczególnych apelacji różnią się 
także pod względem metody 
destylacji: w AOC Pays d’Au-
ge jest to podwójna destylacja 
w alembikach, w AOC Calvados 
Domfrontais destylacja musi się 
odbywać w aparaturze kolumno-
wej, a w AOC Calvados metoda 
nie jest prawnie narzucona, jed-
nak z reguły są to kolumny. Przed 
butelkowaniem destylaty doj-
rzewają w beczkach co najmniej 
dwa lata (w AOC Calvados Do-
mfrontais co najmniej trzy). Dwa 
podstawowe rodzaje calvadosu 
to blendy i trunki typu vintage. 

W pierwszym przypadku miesza-
ne mogą być destylaty pochodzą-
ce z różnych roczników. Informa-
cja o wieku na etykiecie odnosi 
się do najmłodszego destylatu 
użytego w danej mieszance. Dru-
gi przypadek to trunki roczniko-
we, w skład których wchodzić 
mogą tylko destylaty z danego 
roku. Tutaj istotna jest więc także 
data butelkowania, gdyż mocne 

alkohole nie dojrzewają w butel-
kach. Część młodych destylatów 
wykorzystuje się do produkcji 
pommeau, czyli wina likierowe-
go, które powstaje z połącze-
nia świeżego soku jabłkowego 
z destylatem. Ten aperitif, choć 
obecny w Normandii od dawna, 
pierwsze regulacje prawne otrzy-
mał dopiero w 1986 roku.

W Polsce calvados nie jest 
trunkiem bijącym rekordy po-
pularności, stosunkowo rzadko 
stanowi też bazę koktajli. Szkoda, 
pozwala bowiem na wprowadza-
nie bardzo ciekawych nut. Z kla-
sycznych koktajli z jego użyciem 
najbardziej znanym jest bodaj 
Corpse Reviver No. 1, rozsławiony 
przez Harrego Craddocka w kul-
towej The Savoy Cocktail Book 
z 1930 roku. Składa się z calvado-
su, koniaku i czerwonego słodkie-
go wermutu. Sama nazwa Corpse 
Reviver pochodzi z czasów, kiedy 
ludzi pijali koktajle wcześnie rano. 
Przy Corpse Reviver No. 1 Harry 
umieścił adnotację: „To be taken 
before 11 am, or whenever steam 
and energy are needed”.

Cykl 
Alkohole w Polsce  
i na świecie

część 
szóstaCALVADOS W Polsce calvados 

nie jest trunkiem 
bijącym rekordy 
po pularności, 
stosunkowo rzadko 
stanowi też bazę 
koktajli. Szkoda...
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BARMAN

Calvados, jest destylatem popu-
larnego w ostatnim czasie cydru. 
Francuski winiak, który charakte-

ryzuję się wytrawnym bukietem jabłko-
wym. Jego produkcja mieści się głównie 
w regionie Calvados w Normandii. Tak 
samo, jak koniak i armagnac, calvados 
ma zastrzeżoną nazwę, a jego wyrabia-
nie jest możliwe tylko we wspomnianej 
wcześniej Normandii. Ten napój alkoho-
lowy jest świetnym rodzajem aperitifu 
toteż świetnie działa na trawienie i po-
budzenie apetytu. Alkohol ten ma wielu 
zwolenników, również i w naszym kraju, 
gdzie jak wiemy od dawien dawna bardzo 
popularnym było produkowanie i spoży-
wanie destylatów na bazie jabłek. Jego 
owocowa forma pozostawia nam wiele 
możliwości co do spożycia tego trunku. 
Owocowy bukiet umożliwia stworzenie 
wielu ciekawych kompozycji w formie 
koktajli lekkich i mocnych, a naturalne 
aromaty idealnie połączą się z produkta-
mi MONIN. W końcu natura kocha natu-
rę. Bardzo prostym przykładem połącz-
nia calvadosu może być zmieszanie go 

z syropem Monin Elderflower i dodanie 
toniku, otrzymana kompozycja idealnie 
nada się na powitalny koktajl na domo-
wym przyjęciu. Jeszcze prostszą wersją 
może być pomieszanie tego alkoholu 
z syropem Monin Bergamot i wodą ga-
zowaną. Te proste receptury pokazują 
jak łatwo przygotować takie drinki w do-
mowym zaciszu, co nie oznacza, że sam 
trunek nie nada się do restauracji czy też 
cocktail barów. Drinki typu old fashioned 
o jabłczanym zabarwieniu, zdecydowanie 
będą się cieszyć popularnością, nawiążą 
one do klasyki i stylu. Mieszanka winiaku 
z syropem Monin Apple Pie i dodatkiem 
bittersu, sprawią iż nasze kubki smakowe 
będą mogły się delektować chwilą. 

Calvados to alkohol, który daje nam 
wiele możliwości jego spożycia, oraz wiele 
satysfakcji w trakcie jego picia. Jest to tru-
nek elegancki, ale i prosty. Zdecydowanie 
spotykając wiele odmian, na pewno każdy 
znajdzie coś dla siebie. Poniżej kilka recep-
tur, które pokazują jak w kreatywny, ale 
i prosty sposób można połączyć Calvados 
z produktami Monin.

Spring Calvados
• 40ml Calvados
• 10ml Syrop MONIN Elderflower
• Tonik

Sposób wykonania: Szklankę typu long 
wypełnij lodem, następnie dodaj Calva-
dos, syrop i tonik. Wszystko dokładnie 
wymieszaj. Dekoruj plasterkami jabłka 
i szczytem z mięty.

Apple Old Fashioned
• 60ml Calvados
• 10ml Syrop MONIN Apple Pie
• 2x dash Orange Bitters

Sposób wykonania: Szklankę typu 
whisky wypełnij do połowy lodem, na-
stępnie dodaj Calvados, syrop i bitters. 
Wszystko dokładnie wymieszaj, aż płyn 
przykryje lód. Dekoruj skórką z poma-
rańczy.

Morelo Cherry Drink
• 40ml Calvados
• 10ml Syropu MONIN Mirabelle
• 40ml sok jabłkowy
• 10ml soku ze świeżej cytryny
• 20ml białko 

Sposób wykonania: Do shakera wypeł-
nionego lodem wlej wszystkie składniki. 
Zamknij shaker i wszystko energicznie 
wymieszaj. Przecedź płyn do szklanki 
typu cocktail. Dekoruj suszoną morelą 
posypaną cynamonem.

JAROSŁAW ZAWADZKI, BRAND AMBASSADOR MONIN & VITAMIX
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PRODUKTY I INNOWACJE

BUSKOWIANKA-ZDRÓJ  
PREMIUM
Smak, do którego chętnie się wraca. Produkowana przez 
Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. naturalna woda mineralna Bu-
skowianka-Zdrój to doskonała kompozycja minerałów, za-
mknięta w eleganckiej, klasycznej, szklanej butelce. Niezależnie 
czy prowadzisz hotel, restaurację, usługi cateringowe – goście 
z pewnością docenią jej walory. Idealna dla Twojego biznesu.  
www.buskowianka.com

LIKIER 
ELDERFLOWER  
OD MONIN
To połączenie świeżych 
i mocnych akcentów kwia-
towych, które są idealne do 
zaprezentowania koktajli 
Hugo w nowej aromatycz-
nej odsłonie. W taliowanej 
i wyróżniającej się butel-
ce, seria likierów Monin 
to idealne rozwiązanie dla 
miksologów, którzy chcą 
wzbogacić smak intensyw-
nym akcentem i nadać ko-
lor swoim koktajlom.

NAJNOWSZE 
ROZWIĄZANIE TORK 
XPRESSNAP FIT® 
To system dozowania serwetek, który powstał z myślą 
o oszczędności czasu i powierzchni. Idealnie mieści się 
nawet na niewielkim stole lub wąskiej ladzie. Sprawdzi 
się w najbardziej zatłoczonym miejscu. Liczne zalety 
Tork Xpressnap Fit: skompresowane wkłady, system 
składania serwetek i dozowanie po jednym odcinku 
pozwalają na rzadszą wymianę produktu i redukcję od-
padów. W pełni zamknięty dozownik łatwo utrzymać 
w czystości. Dodatkowo, na panelach reklamowych 
AD-a-Glance® można publikować treści marketingowe 
i promować własną markę. 
Więcej informacji: https://www.tork.pl/xpressnap-fit 

RĘCZNIE OBIERANE I KROJONE 
OWOCE OD MAKRO POLSKA
Makro Polska wprowadza do swojego asortymentu nową linię produktów – gotowe 
do spożycia, świeże owoce krojone marki FructoFresh. Wyprodukowane opaten-
towaną technologią fresh cut, ręcznie obierane i krojone owoce stanowią zdrową 
żywność niewymagającą dodatkowej obróbki. Produkty pakowane są w modyfiko-
wanej atmosferze (MAP), dzięki której dłużej pozostają świeże. Eliminuje to potrzebę 
używania środków konserwujących i chemicznych. W ofercie pojawiły się mieszanki 
różnych owoców, jak i produkty mono, krojone według potrzeb klienta w plastry czy 
paski. Produkty dostępne w opakowaniach 1 kg oraz 150 g.

BATATY I PIETRUSZKA  
W ROLI GŁÓWNEJ
W ofercie Bonduelle Food Service pojawiły się cztery nowe produkty, 
które uzupełniają dotychczasową gamę produktów Home Made. Home 
Made to tradycyjne cięcie warzyw i nieoczywiste warzywa w składzie. 
Tym razem stawiamy na bataty, pietruszkę i nowe cięcie cukinii i bruk-
selki. Bataty są bogate w składniki odżywcze i błonnik, dlatego mogą być 
pyszną i zdrową alternatywą dla tradycyjnych frytek czy ziemniaków. 
Bataty Bonduelle Food Service mają ciekawe, grube cięcie, nadają się 
do pieczenia i smażenia, ale również do zup, deserów czy sałatek. Bataty 
z pietruszką berlińską to ciekawa kompozycja, która ze względu na nie-
powtarzalny smak pietruszki, będzie niemałym zaskoczeniem na talerzu. 
W gamie Home Made dostępna jest również cukinia w ćwiartkach oraz 
kolorowa mieszanka z pietruszką i połówkami brukselki. Inspirujące prze-
pisy dostępne na www.bonduelle-foodservice.pl.
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WIZYTÓWKI

Grupa Amtra
Clinex Nanochem
ul. Schonów 3
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 294-41-00
amtra@amtra.pl
www.clinex.com.pl/

Clinex Nanochem to polska marka profesjonalnych środków utrzymania czystości z oferty 
Grupy Amtra. Przeznaczone są do użytkowania w  zakładach przemysłowych, handlo-
wych, usłu¬gowych, w  obiektach kanału HoReCa, biurach, szkołach, halach – wszę-
dzie tam, gdzie czystość jest priorytetem. Marka oferuje możliwość stworzenia indywi-
dualnych planów higieny wg systemu HACCP. Clinex to niezawodna jakość w połączeniu 
z atrakcyjną ofertą cenową. Producent oferuje również usługę produkcji marek własnych

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 najlepsze. Aby zapewnić doskonałą jakość, firma kon-
troluje 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 inno-
wacje. 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 zapotrzebowanie na nowe 
roślinne rozwiązania na rynku. Bonduelle Food Service nieustannie rozszerza swoje port-
folio, 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.

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 biznesowe. W Makro klienci znajdą pod jednym dachem arty-
kuły 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 gastro-
nomiczne – 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

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

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

Producent:  
Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
Dział Sprzedaży Naturalnej Wody  
Mineralnej Buskowianka-Zdrój,
Wełecz 178, 28-100 Busko-Zdrój
tel. (41) 312-48-32
buskowianka@ubz.pl  
logistyka@ubz.pl  
sprzedaz@ubz.pl 
www.buskowianka.com

BUSKOWIANKA-ZDRÓJ to naturalna woda mineralna, produkowana przez Uzdrowisko 
Busko-Zdrój S.A. Pochodzi z czystych geologicznie warstw margli kredowych, z ujęcia 
znajdującego się na obszarze chronionego prawem rezerwatu przyrody, w  strefie 
Szanieckiego Parku Krajobrazowego. Zawiera cenne makro – i mikro elementy. W natu-
ralny sposób uzupełnia gospodarkę mineralną organizmu. Dostępna w szklanych butel-
kach zwrotnych i  bezzwrotnych 0.33l Premium oraz 0.5l i  1.5l PET w  następujących 
wariantach: niegazowana, lekko gazowana i gazowana.

Tork Polska
ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa, Polska
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 profesjonalnych rozwiązań do utrzymania higieny dla szerokiej gamy odbiorców: 
od restauracji, przez służbę zdrowia, biura i szkoły po przemysł. Tork dostarcza rozwią-
zania klientom w  ponad 80 krajach. W  ofercie marki znajdują się dozowniki, ręczniki 
i papiery toaletowe, mydła, serwetki i czyściwa kuchenne oraz przemysłowe.
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