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Nieważne skąd

Jeśli ktoś z Państwa zastanawia się czy otwarcie kawiarni w małym mieście ma 
sens – bohater najnowszego wydania rozwieje wszystkie wątpliwości. Kawa 

była elementem wspólnym wszystkich jego podróży służbowych i prywatnych, 
a wielką pasją fotografia. Tak powstała Migawka Cafe – jedno z najlepszych 

i najbardziej tytułowanych miejsc w Polsce. Wojciech Kamiński jest przykładem 
na to, że gdy tylko czegoś bardzo chcemy to trzeba uważać, bo nasze marzenie 
może się spełnić!  Zachęcam Państwa do przeczytania wywiadu okładkowego, 

który mam nadzieję będzie ogromną inspiracją do podjęcia działania lub 
dalszego rozwoju. W kawie można przepaść – powie to każdy, kto zaczął swoją 

przygodę z tym produktem. Poza Wojtkiem, który jest obecnie sędzią w zawodach 
sensorycznych, rozmawiałam też z jedną z osób zaangażowanych w sektor 
piekarski, która właśnie ukończyła kurs baristyczny i otwiera kawiarnię. Ją 

również pochłonęła kawa. Inwestowanie w samorozwój to jedna strona medalu, 
a działanie na rzecz edukacji w tej dziedzinie – kolejna. Dlatego zapraszam też 
Państwa do lektury materiału w dziale Dobre rozwiązania, gdzie podejmujemy 

temat przechodzenia w kawiarni na eko. Niektórym trudno wyobrazić sobie 
kawę bez słodkiego dodatku, więc absolutnie nie można wchodzić w nowy rok 

bez znajomości trendów cukierniczych na 2020. Po więcej porad, inspiracji, 
podsumowań i nowych możliwości rozwoju zapraszam na VI SWEETS & COFFEE 

FORUM 2020, które odbędzie się już 18 maja 2020 w Sheraton Grand Warsaw. 

Z pozdrowieniami
Milena Kaszuba-Janus

PARTNERZY



Starbucks z 72. kawiarnią 
w Polsce
Otwarcie w  nowej lokalizacji jest częścią strategii rozwoju zakładającej 
obecność marki także w mniejszych miastach. Pod koniec stycznia marka 
zaprosiła do nowego punktu zlokalizowanego w Galerii Handlowej Focus 
Mall w Zielonej Górze. 

Nowy lokal o powierzchni po-
nad 117 mkw. będzie mieścił się 
w centrum handlowym przy ul. 
Wrocławskiej 17 i zaoferuje go-
ściom ponad 60 miejsc siedzą-
cych (45 wewnątrz i 22 na patio). 
Do dyspozycji odwiedzających 
kawiarnię będzie także bezpłatne 
Wifi. Wejście do kawiarni będzie 
możliwe wyłącznie od zewnątrz 
galerii.

– Otwarcie pierwszego lokalu 
Starbucks w Zielonej Górze to dla 
nas ważne wydarzenie. Cieszymy 
się, że po tylu latach nareszcie 
możemy zaprosić zielonogórzan 

na otwarcie. Mam nadzieję, że 
2020 przyniesie nam wszystkim 
dużo radości, a nasza kawiarnia 
szybko zyska sympatię i stanie się 
jednym z ulubionych punktów na 
lokalnej mapie – mówi Katarzyna 
Pijanowska, Brand Manager Star-
bucks Polska. 

Na tych, którzy posiadają już 
własny ulubiony kubek i przyjdą 
razem z nim, czeka zniżka w wy-
sokości 1 zł w ramach akcji Bring 
Your Own Tumbler, która zachęca 
gości do proekologicznych zacho-
wań i rezygnacji z jednorazowych 
kubków.

MŁYNEK

Columbus Coffee w Starym 
Browarze
Marka zajęła ponad 120-metrowy lokal położony przy wejściu do skrzydła 
poznańskiego pasażu. Koncept wprowadzony do Browaru to zupełna 
nowość.

– Nasza ostatnia inwestycja, ka-
wiarnia w Starym Browarze w Po-
znaniu, to przełomowy projekt, 
który będzie wskazywał nowy 
kierunek dla całej marki – mówi 
Michał Kibler, marketing manager 
Columbus Coffee. – Po długich 
przygotowaniach uznaliśmy, że 
nasze sprawdzone rozwiązania 
wymagają pewnego odświeżenia. 
Marka ma już całą dekadę i to był 
dobry moment na zastanowienie 
się, co nam się udaje, a co nale-
ży udoskonalić. Poza elementa-
mi stylistycznymi, które wnoszą 
nieco żywiołowości, lekkości, 
a jednocześnie twardo zaznaczają 
swój indywidualizm, wciąż udo-
skonalamy nasze receptury. 

– Columbus Coffee to kolejna 
marka, która właśnie w Starym 
Browarze zdecydowała się zaim-
plementować swój najświeższy 
koncept – mówi Renata Gralec, 

dyrektor centrum. – W ostatnim 
roku były to m.in. nowa odsłona 
firmowego salonu Nike i poznań-
skie premiery, takich marek jak 

Peserico, Talbot Runhof, Elisabet-
ta Franchi. Z wielką satysfakcją 
obserwujemy sukcesy takich od-
ważnych, ogólnopolskich projek-
tów w naszym Centrum.

Nowa kawiarnia Columbus 
położona jest tuż przy wejściu 
do Pasażu, po zachodniej stronie 
Centrum. 

– To doskonała lokalizacja dla 
Columbus Coffee, w pobliżu znaj-
dują się uczelnie wyższe, kom-
pleksy biurowe, m.in. niedawno 
otwarte budynki Nowego Rynku 
– mówi Renata Gralec. 

– To ciąg komunikacyjny w po-
bliżu kina i nowej inwestycji Food 
Park – żyjący siedem dni w tygo-
dniu, także w niedziele niehandlo-
we. 

Przestrzeń wokół kawiarni 
wkrótce będzie jeszcze atrakcyj-
niejsza – w tym roku powstanie 
przy niej nowoczesny zielony Plac 
Starego Browaru. 

Menu kawiarni Columbus Cof-
fee to nie tylko wachlarz kaw 

przygotowywanych z za-
chowaniem reguł sztu-

ki baristycznej, ale 
także karta śnia-

daniowo-luncho-
wa obejmująca 
m.in. śniada-
nia angielskie, 
s a n d w i c h e 
z croissantów 
i flagowy pro-

dukt Columbusa 
– świeże muffiny. 

W nowym loka-
lu mamy specjalne, 

przeszklone pomiesz-
czenie przeznaczone do 

ich wypieku. Wyciągnięte 
prosto z pieca, przyrządzane na 
kilka sposobów, są wspaniałą al-
ternatywą dla słodkich wypieków 
– mówi Michał Kibler z Columbus 
Coffee.

Badyle Concept Store 
w Browarach Warszawskich
W Dzielnicy Smaków i Spotkań pojawi się miejsce, które jest połączeniem 
kwiaciarni, galerii sztuki i  kawiarenki, gdzie będzie można kupić bukiet, 
a  także zrelaksować się i  odpocząć. Otwarcie planowane jest na koniec 
2020 roku. 

Właściciele kwiaciarni Badyle 
chcą nie tylko zachwycać swoich 
gości bukietami, ale także sztuką 
i wystawami. Ale to nie wszyst-
ko. Badyle będą połączeniem 
kwiatów i designu. Znajdziemy 
tam donice, ściany z mchu i be-
tonu, lampy, meble i porcelanę. 
Wszystkie wyroby są w 100 proc. 
naturalne i są wyrabiane na tere-
nie całej Wielkopolski. 

– Misją Badyli jest uczenie 
klientów, że natura sama potrafi 
się obronić i być piękna, dlatego 
też w naszej kwiaciarni regular-
nie odbywać się będą różnego 
rodzaju warsztaty DIY: wianki, 
bukiety, lasy w szkle czy koke-
damy. Chcielibyśmy również 
co jakiś czas organizować małe 

targi mody eko, podczas których 
będzie można kupić biodegrado-
walne torby wykonane z wosku 
pszczelego czy stroje kąpielowe 
oraz ubrania wykonane z odpa-
dów wyłowionych w oceanach 
i morzach. Dopełnieniem tego 
konceptu będzie zaprezentowa-
nie naszym gościom japońskiej 
sztuki wabi-sabi, czyli zachwytu 
nad przemijającym pięknem – 
mówi Miron Majewski, właściciel 
Badyle Concept Store. 

Wystrój kwiaciarni ma być no-
woczesny i prosty, a jednocześnie 
klimatyczny i ciepły. Głównym 
elementem dekoracyjnym prze-
strzeni będą oczywiście różno-
rodne rośliny. W środku powsta-
nie oranżeria. 
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Deseo poszerza portfolio
Nowa propozycja, z której będą mogli skorzystać mieszkańcy, pracownicy 
oraz goście Browarów Warszawskich to Deseo Patisserie & Chocolaterie. 
Z pewnością nie zabraknie tam deserów, lodów i pralin. Otwarcie punktu 
w nowej lokalizacji planowane jest na czwarty kwartał 2020 roku. 

Historia Deseo zaczęła się w 2015 
roku, kiedy to Łukasz Smoliń-
ski i Natalia Sitarska, podróżnicy 
prowadzący Tasteaway postano-
wili otworzyć własną cukiernię 
w Warszawie. Od początku ich 
marzeniem było tworzenie naj-
wyższej jakości słodyczy, które 
poziomem nie odbiegają od tych 
próbowanych w Paryżu – niekwe-
stionowanej stolicy światowego 
cukiernictwa. Deseo po hiszpań-
sku oznacza marzenie i pragnie-
nie. W Warszawie są już cztery lo-
kale działające pod tym szyldem.

 – Jesteśmy jednymi z nie-
wielu przedstawicieli butikowe-
go podejścia do cukiernictwa, co 
w Polsce wciąż jest pewną nowo-
ścią. Goście cenią nas za szczerość 
i uczciwość w wymiarze produk-
towym, komunikacyjnym. Jako 
właściciele jesteśmy osobami 
publicznymi, którzy na co dzień 
zajmują się m.in. recenzowaniem 
restauracji. To skutkuje tym, że 
sami musimy prowadzić nasz biz-

nes w sposób transparenty. Nie 
ma w naszym przypadku opcji 
na żadną drogę na skróty. Jeżeli 
w deserze powinna być wanilia, 

to ma to być najlepsza wanilia Bo-
urbon z Madagaskaru, a nie wani-
lina. Jeżeli robimy lody pistacjo-
we, to zakupiliśmy bardzo drogie 
urządzenia do robienia własnej 
pasty pistacjowej, aby mieć pełną 
kontrolę nad tym, z czego te lody 
będą wykonane. Jeżeli używamy 
czekolady, to są to czekolady ze 
znanej nam plantacji kakaowca 
francuskiej firmy Cacao Barry. 
Staramy się również używać jak 
najwięcej polskich produktów, 
pochodzących z niewielkich za-
kładów, jak prawdziwe wiejskie 
masło, mleko, jajka z wolnego 
wybiegu czy polskie owoce. Za 
naszym cukiernictwem stoją jed-
ne z najlepszych Pastry Chefów 
w Polsce – Małgorzata Wątła 
(Head Pastry Chef) i Oksana Ra-
ichakovska (Creative Pastry Chef) 
– mówi Łukasz Smoliński, właści-
ciel i współzałożyciel Deseo.

Swoje doświadczenie właści-
ciele wykorzystają w nowej lo-
kalizacji w Browarach Warszaw-
skich. Cukiernia Deseo zajmie 80 

mkw. w Apartamentach przy 
Warzelni.

 – Chcielibyśmy, aby 
Deseo w Browarach 

Warszawskich było 
najbardziej impo-
nującym tego typu 
miejscem w Pol-
sce. Poza wyjąt-
kowymi deserami 
i najwyższej jako-
ści obsługą miej-

sce to ma się wy-
różniać niezwykłym 

designem – mówi Łu-
kasz Smoliński, właści-

ciel i współzałożyciel Deseo.
Cukiernia oferuje zarówno 

klasyczne połączenie smako-
we, jak i te bardziej orientalne – 
z nutą imbiru, mango, calamansi 
czy japońskiej organicznej herba-
ty matcha z Uji. 
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Sweet Gallery startuje 
z czwartym konceptem
To już kolejna marka jednego z największych franczyzodawców w Polsce. 
Firma pozyskała nowych partnerów, którzy uruchomią biznes 1 kwietnia. 
Będzie to brand lodowy o nazwie SiGelato.

– Opracowaliśmy już ponad 80 
smaków, które będą rotowały 
w naszych lodziarniach. W sta-
łej sprzedaży będzie 10 sma-
ków, natomiast pozostałe będą 
się zmieniać – mówi Katarzyna 
Krzemińska-Malon, menedżer ds. 

marketingu i PR w firmie Sweet 
Gallery. – Firma ma własną linię 
produkcyjną i samodzielnie wyra-
bia lody według receptur opraco-
wanych pod okiem mistrza sycy-
lijskiego lodziarstwa. Jak twierdzi 
franczyzodawca, zgłębianie sztuki 
tworzenia lodów rzemieślniczych 
i praca nad ich smakami trwała 
prawie rok. 

Uczyliśmy się rzemiosła od 
sycylijskiego mistrza, który od 
kilkudziesięciu lat związany jest 
z branżą lodową. Jego dziadek 
i tata prowadzili lodziarnię na 
Sycylii. Zdobyliśmy m.in. wiedzę 
z zakresu techniki wyrabiania lo-
dów, komponowania smaków 
i dobierania składników. Nawią-
zaliśmy współpracę z sycylijskimi 
rolnikami, u których zaopatrujemy 
się w owoce i pistacje. Na bazie 
tych produktów tworzymy lody. 
Przykładem są lody cytrynowe 

z cytryn ze świeżych zbiorów czy 
pistacja z Bronte, których nazwa 
pochodzi od sycylijskiego mia-
steczka Bronte leżącego u pod-
nóża wulkanu Etna, słynącego 
z uprawy pistacji – dodaje Kata-
rzyna Krzemińska-Malon. 

Franczyzodawca będzie otwie-
rać lodziarnie SiGelato zarów-

no w dużych, jak i małych 
miejscowościach. Lody 

mają być sprzedawane 
w mobilnych przycze-

pach przy centrach 
i galeriach handlo-
wych, w parkach 
oraz na skwerach. 
W kwietniu za-
debiutuje pięć 

punktów własnych 
i 10 franczyzowych. 

Do końca 2020 roku 
pod marką SiGelato ma 

funkcjonować 60 punktów 
sprzedaży.
Koszt inwestycji w punkt fran-

czyzowy właściciel marki szacuje 
na 120 tys. zł. Twierdzi, że mini-
malna kwota, jaką musi dyspono-
wać potencjalny franczyzobiorca, 
to tylko 10 tys. zł (reszta kwoty 
ma być wzięta w leasing). Cena 
ma obejmować w pełni wyposa-
żony punkt sprzedaży, gotowy do 
pracy. Franczyzodawca zapewnia 
partnerom szkolenia przed roz-
poczęciem działalności oraz cy-
kliczne, pomoc w pozyskaniu fi-
nansowania, serwis oraz wsparcie 
marketingowe. Każdemu franczy-
zobiorcy zostanie dedykowany 
opiekun, który będzie go wspierał 
na każdym etapie działalności.

Lody do punktu sprzedaży bę-
dzie dostarczał franczyzodawca 
i czuwał nad utrzymaniem ciągło-
ści sprzedaży. 

Lody będziemy wyrabiać sami. 
Smaki będą dopasowywane do 
upodobań lokalnych klientów. 

Zdajemy sobie sprawę, że nie 
wszędzie będziemy sprzedawać 
te same smaki lodów. W związku 
z tym jesteśmy elastyczni i oferta 
poszczególnych punktów może 
się nieco różnić – mówi Katarzyna 
Krzemińska – Malon. – Jak szacu-
je franczyzodawca, zwrot kosz-
tów inwestycji powinien nastąpić 
już w drugim sezonie działalności.

Dodatkowo Sweet Gallery za-
rządza trzema sieciami franczy-
zowymi – Lodolandia, Kołacz na 

Okrągło i Bafra Kebab. Wszystkie 
razem skupiają w Polsce i zagra-
nicą ponad 600 punktów mobil-
nych, a w ciągu dwóch lat ma ich 
być ok. tysiąca. Największa z nich 
– Lodolandia zajmuje aktualnie 
ponad 15 proc. branży lodowej 
w segmencie street – food. 

Pod koniec ubiegłego roku ob-
roty całej spółki wyniosły 29 mln. 
zł. i były większe o 62 proc. zano-
towanych rok wcześniej. 

Oferta Costa Coffee dostępna 
w dostawie
Za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji można zamówić 
ulubioną kawę lub wybrane produkty z oferty Costa Coffee z dostawą do 
domu czy biura na terenie Warszawy. Niezależnie od tego, czy smakosze 
mają ochotę na “małą czarną”, wrapa, czy kawałek ciasta na popołudniowy 
deser, mogą je od dziś zamawiać w aplikacji Uber Eats. 

W aplikacji użytkownicy mogą za-
mawiać ulubione napoje i przeką-
ski z kawiarni Costa Coffee z nie-
których najpopularniejszych lo-
kali w Warszawie, w tym m.in. 
z Galerii Mokotów, CH Wola 
Park, Galerii KEN, kawiarni na 
Tamce czy Francuskiej. 

– Współpraca z Uber Eats 
jest odpowiedzią na potrzeby 
wielbicieli Costa Coffee szu-
kających sposobów na delekto-
wanie się naszą wspaniałą kawą 
w sposób szybki i wygodny. Do-
starczając ją prosto do ich domów, 
biur czy innych miejsc spotkań, 
sprawiamy, że marka Costa Coffee 
staje się jeszcze bardziej dostęp-
na. Z niecierpliwością czekamy na 
rezultaty pilotażowej akcji w War-
szawie i wykorzystanie wyników 
do zbadania, w jaki sposób mo-
żemy zaoferować klientom jesz-
cze doskonalszą obsługę – mówi 
Wojciech Skoczylas, Retail Direc-
tor Costa Poland & Latvia.

– Jesteśmy niezmiernie dum-
ni i cieszymy się, że Costa Coffee 
została naszym kolejnym partne-
rem. Od teraz warszawscy sma-
kosze kawy mogą ją zamawiać 
za jednym kliknięciem w aplikacji 
– niezależnie od tego, czy będzie 

to po-
ranny, pobudzający napój 
w domu, czy popołudniowa “mała 
czarna” w biurze – komentuje Ja-
kub Pietraszek, General Manager, 
Uber Eats Polska.

Restauracje Costa Coffee ob-
jęte akcją: ul. Wańkowicza 1 (Ka-
baty), ul. Ciszewskiego 15 (Ursy-
nów), ul. Górczewska 212/226 
(Bemowo), ul. Wołoska 22 (Mo-
kotów), ul. Francuska 12 (Praga 
Południe, Saska Kępa), ul. Tam-
ka 29 (Śródmieście, Powiśle), ul. 
Sienna 75 (Wola), Al. Lecha Ka-
czyńskiego 14 (Śródmieście), ul. 
Światowida 41 (Białołęka, Tarcho-
min), ul. Grochowska 207 (Praga 
Południe).

SWEETS & COFFEE  |  LUTY-MARZEC6



Rok ekologicznych zmian w Etno Cafe
2019 rok upłynął na rynku kawiarni pod znakiem proekologicznych innowacji. Jednym z pionierów zmian była polska sieć, 
która przetarła szlaki w takich kwestiach, jak rezygnacja z plastikowych słomek czy recykling fusów. Firma zapowiada, że 
następne miesiące będą dla niej równie intensywne. 

Na początku ubiegłego roku Etno 
Cafe ogłosiło plan pierwszego 
w Polsce ekosystemu kawowego. 
U jego podstaw legł pomysł, by 
stworzyć obieg zamknięty złożo-
ny z trzech filarów firmy – palarni 
kawy, browaru kawowego produ-
kującego cold brew i sieci kawiar-
ni. Chodziło na przykład o to, żeby 
odpady pochodzące z wypału 
kawy zastosować w produktach, 
które trafią następnie do sprze-
daży w kawiarniach.

Jednocześnie marka podjęła 
szereg proekologicznych kroków. 
Pierwszym był 15 proc. rabat dla 
wszystkich zamawiających kawę 
we własnych kubkach. Kolejnym 
– wprowadzenie do wszystkich 
kawiarni sieci biodegradowalnych 

opakowań na sałatki i ciasta, wy-
konanych z wytłoków z trzciny 
cukrowej oraz rPETu, tworzywa 
powstałego z przetworzonych 
plastikowych butelek. Kawowe 
kołnierze zastąpiono ekologicz-
nymi z papieru Crush tworzonego 
przy użyciu odpadów z produkcji 
artykułów ekologicznych. W mar-
cu, jako pierwsza duża sieć kawiar-
ni, Etno Cafe ogłosiło całkowitą 
rezygnację z plastikowych słomek 
i zastąpiła je biodegradowalnymi, 
wykonanymi z PLA, czyli kwasu 
L-polimlekowego otrzymywane-
go z surowców odnawialnych, np. 
mączki kukurydzianej.

Tworzenie ekosystemu ka-
wowego ruszyło na dobre dzięki 
współpracy z marką kosmetyczną 

Organique, która opracowała re-
ceptury połączenia naturalnych 
kosmetyków z odpadami po-
wstałymi po wypalaniu i parzeniu 
kawy. Do sprzedaży trafił zestaw 
do samodzielnego przygotowania 
peelingu kawowego do ust i stóp 
oraz pasty peelingującej do skóry 
głowy. Zadbano o każdy szczegół, 
włącznie z opakowaniem spod 
znaku less waste pozbawionym lo-
gotypów. Drugi produkt – glicery-
nowe mydło – z dodatkiem błony 
srebrzystej ziarna kawowego (po-
zostałość procesu palenia kawy) 
trafi do sprzedaży. Firma planuje 
wprowadzić też kolejny produkt 
spod znaku less waste – Cold 
Brew Coffee na bazie cascary, czyli 
suszonych owoców kawowca, bę-

d ą c y c h 
odpadem 
p r o c e s u 
obróbki ziarna 
kawowego.

– Elementem spinającym 
wszystkie te zmiany jest strategia, 
którą ochrzciliśmy mianem #dlado-
bra – powiedział Łukasz Mrowiński, 
CEO Etno Cafe. – Mamy świado-
mość, że to dopiero początek drogi 
do ekosystemu kawowego, ale i tak 
udało nam się wyznaczyć kierunek 
zmian dla całej branży. Z radością 
witamy podobne proekologiczne 
rozwiązania wprowadzane przez 
inne duże sieci. Jeśli chodzi o kwe-
stie klimatyczne, które mają ko-
losalne znaczenie dla przyszłości 
kawy, gramy w jednej drużynie.

R E K L A M A

MŁYNEK
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Piekarnia Cukiernia Grzybki 
z kolejnym punktem
Marka zwiększa swoją obecność w  Warszawie. Na początku lutego 
pierwszych klientów zaprosił nowy punkt zlokalizowany w  okolicach 
stacji metra Służew, znajdujący się przy ul. Batuty 5a. Punkt jest czynny 
od poniedziałku do piątku od 6:00 do 20:00, a w soboty od 7:00 do 15:00. 

Początki istnienia i tradycja pie-
karni Grzybki sięgają 1927 roku. 
70 lat temu Henryk Cichowski 
otrzymał dyplom czeladnika 
w zawodzie piekarza. 

Obecnie piekarnia 
Grzybki oferuje ponad 30 
naturalnych rodzajów 
chleba. Te o niezwy-
kle bogatym wnętrzu 
zawierają najwyższej 
jakości ziarna zbóż, 
pestki dyni, słonecz-
nika, czarny sezam, na-
siona Chia, jagody Goji, 
czy śliwki kalifornijskie, 
a wszystko to w trosce o jak 

największe zadowolenie wyma-
gających klientów.

Słodko Zdrowo 
w warszawskim Placu Unii
Do grona najemców galerii dołączył kolejny koncept. Marka stawia na 
naturalne i zdrowe desery oraz przekąski. Propozycje z menu uzupełniają 
ofertę gastronomiczną centrum handlowego.

– Współczesny gość chce mieć 
wszystko na wyciągnięcie ręki – 
wygodnie i szybko, niezależnie od 
formy wykonywania zakupów czy 
sposobu spędzania wolnego cza-
su. Centrum Handlowe Plac Unii 
poszerza swoją ofertę, tworząc 

kompleksową przestrzeń han-
dlowo-usługową. Dzięki temu, 

obiekt jest nowoczesnym, bez-
piecznym i komfortowym 
miejscem zakupów na Mo-
kotowie – mówi Agata Ryś-
-Zawistowska, dyrektor Plac 
Unii City Shopping. 

W Słodko Zdrowo wszy-
scy goście oraz odwiedzają-

cy Centrum Handlowe Plac 
Unii napiją się świeżo wypala-

nej włoskiej kawy. Do energety-
zującego napoju dobrać można 
zdrowy i pyszny deser, również 
w wersji vege, bez cukru czy bez 
glutenu. Dodatkowo, koncept 
oferuje świeżo wypiekane pieczy-
wo na zakwasie. Na większy głód 
marka ma w zanadrzu przekąski 
dostępne w opcji na miejscu lub 
na wynos.

Drugi lokal the White Bear 
Coffee w stolicy Podlasia
Pierwsza kawiarnia w  Białymstoku powstała w  lipcu ubiegłego roku 
i  znajduje się przy ul. Sienkiewicza 6, nowa lokalizacja zaprasza na 
ul. Żelazną 7. 

– Kiedy zaczęliśmy rozważać 
otwarcie drugiego lokalu, zrobi-
liśmy mini sondę konsumencką 
dotyczącą tego, jak ma wyglądać 
i co powinno w nim być. Wydaje 
się, że wszystkie postulaty udało 
się spełnić – mówi Urszula Olech-
no współwłaścicielka marki. – Ka-
wiarnia jest większa, ma dostęp 
do dużego parkingu, a wystrój 
i oferta skrojone są pod po-
trzeby całej rodziny. Także 
dzieci znajdą tu coś spe-
cjalne dla siebie. 

Nowa kawiar-
nia otwarta będzie 
w szybko rozwija-
jącym się rejonie 
miasta, gdzie jest 
jeszcze niedosyt 
tego typu lokali – 
przy ul. Żelaznej 7, 
ale łatwiej do niej do-
trzeć od ul. Legionowej 
(znajduje się na tyłach 
kościoła św. Anny). Przy 
stolikach zmieści się 30 osób. 
Dla dzieci przygotowany został 
specjalny domek zabaw. 

– Podstawą menu ma być jed-
nak kawa. Dysponujemy własną 
palarnią, więc gwarantujemy, że 
będzie to kawa w najlepszym ga-
tunku, z segmentu Coffee Specia-
lity, świeżo palona. Gość będzie 
mógł wybrać i ziarno i sposób pa-
rzenia, np.: z ekspresu ciśnienio-
wego lub przelewowego. Lokal na 
Żelaznej będzie też pełnił funkcję 
sklepu z kawą. Zwiększyliśmy 
więc asortyment z naszej palar-
ni, a nowością będzie możliwość 
zakupu kawy oraz zmielenie jej na 
miejscu w specjalnym gastrono-
micznym młynku – mówi Marcin 
Zalewski, współwłaściciel mar-
ki i szef firmy specjalizującej się 
w kawie Mobilny Barista. 

W lokalu będzie też moż-
na kupić paczkowaną kawę 

z białostockiej rzemieślniczej 
palarni the White Bear Coffee 
Roasters oraz akcesoria do jej pa-
rzenia. 

Kawy są pakowane w tektu-
rowe pudełka z papieru z odzy-
sku. Napar na wynos podaje się 
w kubkach ze skrobi kukurydzia-

nej (ulega biodegradacji w ciągu 
kliku miesięcy). Słomki i miesza-
dełka są z drewna albo papieru. 
Ekomaniaków zadowoli na pew-
no kącik z meblami z kartonu.

– Od początku wprowadza-
my też zasadę, że kto przychodzi 
ze swoim własnym naczyniem – 
kubkiem czy termosem – dostaje 
kawę na wynos z rabatem – do-
daje Marcin Zalewski. – Chcemy 
w ten sposób premiować odpo-
wiedzialne podejście do kwestii 
jednorazówek i śmieci.

The White Bear Coffee w zało-
żeniu ma być siecią kawiarni roz-
wijającą się w systemie franczy-
zowym. Stworzyły ją dwie marki: 
KOKU Sushi i Mobilny Barista. 
Drugi lokal będzie sprawdzianem 
czy opracowane procedury po-
nownie zadziałają bezbłędnie.
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II Mistrzostwa Europy w De-
koracji Tortów odbyły się 
24 lutego. W konkurencji 

wystartowało 12 osób. Pierwsze 
miejsce zajął Łukasz Roguski 
z Cukierni Małgosia w Radzymi-
nie. Na drugiej pozycji uplaso-
wała się Agnieszka Malinowska 
z Cukierni Oleńka w Wałbrzychu, 
a na trzeciej Magda Lo Bianco, 
z Polka Dot Cakes w Glasgow.

Drugiego dnia targów odbyły 
się Mistrzostwa Polski w Przygo-
towaniu Deseru. O zwycięstwo 
walczyło 12 dwuosobowych dru-
żyn, ocenianych przez 10 juro-
rów. Najlepszy okazał się deser 
przygotowany przez Wojciecha 
Kazanowskiego i Michała Palar-
czyka z Restauracji Halka w Za-
kopanem, drugie miejsce zajęły 
Marta Staszel i Katarzyna Smaga 
reprezentujące Restaurację Szara 
Gęś z Krakowa. Trzecia pozycja 
należała do Jakuba Włodarczyka 

i Oliwiera Kowalczyka z łódzkiej 
restauracji Filharmonia Smaku. 

W środę 26 lutego odbyły się 
Mistrzostwa Polski Uczniów Szkół 
Cukierniczych. Najlepsi okazali się 
przedstawiciele Zespołu Szkół 
Przemysłu Spożywczego z Łodzi, 
który repre-
z e n t o w a l i 
Natalia Pie-
tera i Da-
riusz Dejna-
kowski. Dru-
gie miejsce 
należało do 
K a t a r z y n a 
B a n a s i a k 
i Jakuba Pa-
pugi z Ze-
społu Szkół 
Ponadpod-
stawowych 
nr 2 w Bełchatowie, a trzecie do 
Natalii Smardz i Krystiana Saka 
z Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu. 

W Międzynarodowym Kon-
kursie – Wystawy Dekoracji 
Cukierniczych przyznano sześć 

nagród Grand Prix (Iveta Kosi-
kova za tort okolicznościowy, 
Aleksandra Wasilewicz za tort 
rzeźbiony, Agata Kowalczyk i Pa-
tryk Janicki za eksponat deko-
racyjny mały, Orisa Izhevska za 
kompozycję kwiatową i Daiva 
Peciuliene za ciasteczka, babecz-

ki, pierniki 2D i 3D), 17 złotych 
medali, 20 srebrnych medali i 17 
brązowych. 

WYNIKI KONKURSÓW 
organizowanych podczas ExpoSweet 2020

Największe w Polsce i w Europie Centralnej targi branży cukierniczej 
i lodziarskiej rozpoczęły się 23 lutego i trwały cztery dni. Poza bogatą 

częścią wystawienniczą, podczas wydarzenia organizowane były liczne 
konkursy. Prezentujemy wszystkich nagrodzonych.
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J

MARKA BEZ 
KOMPROMISÓW

Jesteś współwłaścicielem Bakery Wilanów i planujesz otwarcie 
kolejnego punktu w Browarach Warszawskich. Co to będzie za 
miejsce?
To będzie zupełnie wyjątkowe miejsce – niepowtarzalne, cha-
rakterystyczne, rzemieślnicze. Rozwiniemy w ten sposób już 
sprawdzony i lubiany przez klientów koncept Bakery, który 
stworzyliśmy w warszawskim Wilanowie. To marka „bez kom-
promisów” – oparta na naturalnej, zdrowej i ekologicznej żyw-
ności – wykorzystujący potencjał pięknych obiektów architek-
tonicznych. W Wilanowie postawiliśmy na ciasta, w Browarach 
Warszawskich postawimy na… francuskie specjały. W Bakery 
Wilanów szefem piekarni został ceniony cukiernik Damian 
Lewandowski. W Bakery Browary Warszawskie kuchnią prze-
wodzić będzie znany wszystkim w branży – także za granicą 
– specjalista w zakresie wyrobów viennoiserie. Na tym pewnie 
w Warszawie zakończymy – zatrzymamy się na dwóch punk-
tach rzemieślniczych. Barierą nie są lokalizacje czy finanse lecz… 
ludzie. Koncept wymaga bowiem zaangażowania wyspecjalizo-
wanych wspólników i pracowników. Na rynku nie ma zbyt wielu 
takich ludzi. 

Jak trafiłeś na tę lokalizację i czy trudno było ją zdobyć? 
Walczyłem o nią! (śmiech). Bardzo nam na niej zależało. Znajdu-
je się w gąszczu biurowców i apartamentów, więc blisko naszego 
klienta docelowego. To doskonała lokalizacja z przemyślaną strate-
gią komercjalizacji. Deweloper – twórca Browarów Warszawskich 
– przykłada bardzo dużą wagę do tego, jakie koncepty gastrono-
miczne tam się znajdą. Zależy mu na tym, aby nie kanibalizowały 
się nawzajem. To bardzo mądre podejście do biznesu, jakże różne 
od tego najczęściej spotykanego na rynku. Tak to już jest w Polsce, 
że gdy deweloper posiada 10 lokali pięć z nich wynajmuje piekar-
niom. Nie rozumie, że w ten sposób osłabia także swój biznes. Gdy 
razem z moim przyjacielem, Tomkiem Nowakowskim, otwierali-
śmy piekarnię w Nowym Jorku, nie martwiliśmy się zakazem kon-
kurencji – stosowny zapis automatycznie znalazł się w umowie. 
Jeśli w danej lokalizacji w Nowym Jorku startujesz z piekarnią to 
masz pewność, że innej w okolicy nie będzie.

Jednak Twoje pierwsze doświadczenia z piekarstwem zaczęły się 
już w dzieciństwie. Później zajmowałeś się czymś zupełnie innym, 
ale powróciłeś do branży. 

O kondycji polskiego piekarstwa, faktach i mitach oraz rozwoju rzemieślniczego 
konceptu rozmawiamy z Bartłomiejem Rychcikiem z Bakery Wilanów.
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Gdy miałem osiem lat, mój tata zaczął pracę w piekarni w Żo-
rach. Cała rodzina żyła jego pracą – ja również. Godzinami mu 
towarzyszyłem. Można powiedzieć, że wychowałem się wśród 
koszy w pieczywem (śmiech), zwijając od czasu do czasu chał-
ki. Przeprowadziłem się do Warszawy, zacząłem studia i prze-
rwałem swoją przygodę z pieczywem. Ale na krótko. Trafiłem 
do Gorąco Polecam – rozpocząłem tam praktyki. W 2010 roku 
otworzyłem pierwszy lokal franczyzowy. Początkowa euforia 
spotkała się z brutalną rzeczywistością – ciężka praca, wcze-
sne wstawanie, problemy z płynnością finansową przyprawiały 
mnie o ból głowy. Ale przetrwałem najgorszy okres. Otworzy-
łem kolejne lokale. Zacząłem budować skalę. Ustabilizowałem 
biznes i postanowiłem sięgnąć po więcej.

Otworzyłeś franczyzowy punkt Gorąco Polecam, później kolejne. 
Skąd pomysł na Bakery Wilanów?
Bakery Wilanów powstała z ogromnej pasji – do tego co rze-
mieślnicze, do tego co spersonalizowane, do tego co zdrowe, 
naturalne, ekologiczne. Do tradycyjnego zakwasu – jak z babci-
nego domu. Do zapachów i smaków z dzieciństwa. Wciąż braku-
je takich miejsc, które w prosty i uczciwy sposób łączą tradycję 
z nowoczesnością, które dają 100 proc. pewności, że to, co jemy 
jest najwyższej jakości. Bez kompromisów. 

Z jakimi największymi mitami i problemami musi mierzyć się ta 
branża?
Mity nie dotyczą Bakery Wilanów – u nas jest wszystko jasne, 
transparentne i przejrzyste. Nie stosujemy sztucznych dodatków 
czy barwników. Nie wytwarzamy produktów pieczywopodob-
nych z proszku. Wszystko jest naturalne i zdrowe – jak u babci. 

A jeśli chodzi o szeroko pojętą branżę… W kontekście pie-
karni lokalnych klienci często mają złudzenie, że kupują pie-
czywo doskonałej jakości. Niestety, w rzeczywistości, powstaje 
ono z mieszanek. Do takiej piekarni przyjeżdża chleb gryczany 
w worku – w sproszkowanej postaci. Nie akceptujemy takiego 
podejścia. W Bakery Wilanów nie uznajemy żadnych kompro-
misów. Ostatnio zdarzyła nam się w związku z tym mała „uster-
ka”. Do jednego z naszych chlebów piekarz zapomniał dosypać 
soli. Taka sytuacja może zdarzyć się wyłącznie w rzemieślniczej 
historii. I to ma swój urok! Na brak soli w chlebie zwrócili nam 
uwagę klienci. Zaopiekowaliśmy się ich zamówieniami – jedna 
z klientek doceniła nas za to pięcioma gwiazdkami na portalu 
publikującym opinie konsumentów. Za wysoką jakość wypie-
ków w Bakery Wilanów odpowiada wspomniany Damian Le-
wandowski. To profesjonalista jakich mało.

Inny temat. Wiele osób uważa, że kłopotem jest pieczywo 
mrożone. To mit. Mrożenie jest najbardziej naturalnym sposo-
bem zachowania trwałości. Mrożone pieczywo często ma czystą 
etykietę – jest bardzo dobrej jakości. Swego czasu pojawiły się 
artykuły, które negowały pieczywo mrożone – sugerowały, że 
ciasto przyjeżdża z Chin. Jaka jest w tym logika, aby przywozić 
ciasto aż stamtąd? Szczególnie, że Chińczycy nie specjalizują się 
w uprawie pszenicy. Musiałoby to wyglądać tak: z Europy wozi-
my ziarna do Chin, robimy ciasto i wracamy z produktem z po-
wrotem. Spróbujmy to przeliczyć. Kto miałby pieniądze, by prze-
chowywać w mroźniach ciasto miesiącami? To ogromne koszty. 
Na szczęście ta kwestia nie dotyczy Bakery Wilanów. My nic nie 
mrozimy, tylko wyrabiamy na świeżo – na miejscu, a cały proces 
tworzenia nasi klienci mogą śledzić na własne oczy.

Jak doszło do Pana współpracy z Damianem Lewandowskim?
Poznaliśmy się w Gorąco Polecam i szybko znaleźliśmy wspól-
ny język. Gdy zadzwoniłem do niego z propozycją stworzenia 
czegoś nowego – rzemieślniczego – doszliśmy do porozumienia 
w 10 minut (śmiech). Spotkaliśmy się w Wilanowie, a w drodze 
powrotnej do rodzinnego Legionowa, Damian zdążył skomple-
tować cały zespół! Jest bardzo ceniony, wiarygodny i lubiany. 
Potrafi pociągnąć za sobą ludzi.

Skąd czerpiecie inspiracje na nowe produkty w ofercie?
Gdy któryś z nas gdzieś wyjeżdża – do Włoch, Francji czy Austrii 
– momentalnie łapiemy inspiracje i je wdrażamy. Pada pomysł, 
jest moment na zastanowienie i już po chwili są efekty. W takim 
miejscu, jak nasze, możemy sobie pozwolić na szybkie decyzje. 
Czerpiemy też z naszych dziecięcych doświadczeń – ze smaków, 
zapachów, form z naszych rodzinnych domów. Z domów na-
szych rodziców i dziadków. Reagujemy też na sugestie naszych 
klientów, którzy unikają glutenu bądź cukru. Ostatnio przygo-
towaliśmy na przykład ciasteczka owsiane słodzone daktylami. 
Zajęło nam to zaledwie trzy dni. Lubimy spełniać zachcianki na-
szych klientów. Sprawia nam to ogromną radość.

Dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki za kolejne inwestycje. 
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CRICO BY ORGANIC COFFEE
Kawiarnia zlokalizowana w krakowskim muzeum została doceniona za NAJLEPSZY 
WYSTRÓJ / DESIGN. Lokal zdobył najwięcej punktów w tej kategorii i tym samym zajął 
pierwsze miejsce. 

Wyjątkowa kawiar-
nia, bo w wyjąt-
kowym miejscu 

– tam, gdzie dobra kawa łą-
czy się ze sztuką; tam, gdzie 
widok na Wisłę i krakow-
skie Podgórze nie ma sobie 
równych. Crico by Organic 
Coffee mieści się na IV p. 
muzeum Kantora Cricoteki 
– w zębie budynku wysu-
niętym wprost nad Wisłę. 
Za sam projekt budynku 
muzeum architekt otrzymał 
wiele europejskich nagród 
i wyróżnień – pomieszczenie 
planowanej kawiarni rów-
nież odzwierciedla ducha 
tego miejsca. Naszym zada-
niem było takie zaprojekto-
wanie wnętrza, by łączyło 

nasz ciepły, organikowy kli-
mat hygge z mocno moder-
nistycznym wnętrzem całe-
go muzeum.

Wiele elementów wystro-
ju musiało pozostać, np. bar-
dzo nowoczesna obudowa 
baru z metalowych prętów 
czy specjalnie dla muzeum 
projektowane i produkowa-
ne krzesła. Udało nam się 
jednak tak połączyć natu-
ralne materiały z odzysku: 
drewno, jutę, cegłę, zieleń 
z metalem i nowoczesną 
formą, że efekt jest napraw-
dę niezwykle klimatyczny, 
co potwierdzają nasi goście. 
Oceńcie państwo sami, czy 
udała nam się synergia do-
brej kawy, sztuki i designu.

Nasi laureaci >
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HELIOS CAFE
Jurorzy uznali kawiarnię Helios Cafe, działającą w kinie Helios w Blue City za 
najlepszy KĄCIK SWEETS & COFFEE W BIUROWCU / PLACÓWCE HANDLOWEJ. 

SO! COFFEE
Na pierwszym miejscu podium obok Helios Cafe, uplasowała się kawiarnia So! Coffee, 
zlokalizowana w Factory Annopol. Punkt zwyciężył w kategorii KĄCIK SWEETS & 
COFFEE W BIUROWCU / PLACÓWCE HANDLOWEJ.

Kawiarnia działa 
w systemie samo-
obsługowym, tzn. 

goście składają zamówienie 
przy ladzie. Gdy jest ono 
gotowe, a barista ma taką 
możliwość przynosi je do 
stolika. W zależności od de-
cyzji gościa, zarówno kawę, 
jak i inne napoje podawa-
ne są w filiżance, kubku 
porcelanowym lub jedno-
razowym – z możliwością 
zabrania ze sobą na salę 
kinową. Helios Cafe stano-
wi nieodłączną część kin 
Helios, zatem opinia gości 

na temat jakości obsługi 
ma wpływ także na wizeru-
nek całej sieci kin. Wystrój 
koresponduje z wyglądem 
warszawskiego kina Helios. 
Wszystko – od neonu, przez 
ladę i dekorację na ścianach, 
aż po charakterystyczne 
siedzenia – wprowadza 
gościa kawiarni oraz mul-
tipleksy w klimat Nowego 
Jorku, do którego nawiązu-
je również foyer kina. Helios 
Cafe korzysta z mieszanki 
ziaren, która dostępna jest 
tylko i wyłącznie w kawiar-
niach sieci. 

Marka na rynku polskim 
pojawiła w 2008 roku 
pod szyldem empik cafe, 

następnie ewoluowała w 2012 
roku w koncept kawiarniany So! 
Coffee z szeroką ofertą lodów wła-
snej marki, świeżo wyciskanych 
owocowo-warzywnych soków, 
wypiekanych na miejscu gofrów, 
świeżych ciast, kanapek oraz jo-
gurtów. W So! Coffee w Facto-
ry Annopol w Warszawie także 
osoby niepełnosprawne mogą 
poczuć się w pełni komfortowo. 
Oprócz odpowiedniego przeszko-
lenia obsługi w kawiarni zostały 
zastosowane liczne udogodnie-
nia dla osób niepełnosprawnych: 
duże przestrzenie między stoli-
kami, ułatwiają dostęp osobom 
na wózkach inwalidzkich; wyso-
kość i szerokość stolików została 

dopasowana do wózków, 
a piktogramy na witrynie 
szklanej oraz stołach sygna-
lizują miejsca przeznaczone 
dla osób niepełnosprawnych; 
dostępne są uchwyty na kule 
dla osób starszych; przy kasie 
została zamontowana pętla 
indukcyjna dla osób z apara-
tami słuchowymi, czyli sys-
tem wspomagania słuchu, 
który umożliwia osobie nie-
dosłyszącej odbiór nieska-
zitelnie wyraźnego dźwięku 
poprzez cewkę telefoniczna 
(T), w którą wyposażony jest 
każdy aparat słuchowy; po-
nadto w kawiarni osoby nie-
słyszące, starsze, mogą korzystać 
z przywoływaczy – za pomocą na-
ciśnięcia odpowiedniego przycisku 
mogą poprosić obsługę do stolika; 

stosujemy również znikopis (tabli-
ca do pisania) przy kasie dla osób 
niemych, która umożliwia napisa-
nie zamówienia. 

Nie zapomnieliśmy również 
o misce dla psa przewodnika, 
która została umieszczona w wi-
docznym dla każdego miejscu. 
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MOXO BAKERY
Jurorzy docenili punkt znajdujący się na warszawskim Wilanowie – zwyciężył 
on w aż dwóch kategoriach: PIEKARNIO-CUKIERNIA ORAZ DEBIUT KONCEPTU. 

KRASNOLÓD
Za najlepszą w Polsce CUKIERNIO-LODZIARNIĘ DZIAŁAJĄCĄ W SIECI jurorzy uznali 
markę Krasnolód, która zwyciężyła w powyższej kategorii podczas Sweets & Coffee 
Awards 2019. 

Za marką Moxo Bakery stoi 
Michał Adam Molenda, 
dotychczas związany mię-

dzy innymi z Kuchnią Otwartą. 

W piekarni znajdziemy chleby 
pszenne, pszenne z dodatkami, 
żytnie i razowe, bagietki oraz 
bułki. Oferta jest bogata także 

w słodkie wypieki: od 
drożdżówek, chałek, 
cinaboon po crois-
santy. Chleby nie 
zawierają drożdży. 
Piekarnia nie bazu-
je też na gotowych 
mieszankach. Moxo 
Bakery znajduje się 
na warszawskim 
Wilanowie, przy ul. 
Hlonda 10. Nasze wy-
pieki wykonujemy na 
miejscu, od zakwasu 
po mąkę. Ogromną 
uwagę przywiązuje-
my do jakości skład-

ników, na których pracujemy. Na-
dzienia do naszych drożdżówek 
przygotowujemy sami, używamy 
jaj z wolnego wybiegu Koncept 

powstał przy współpracy znanego 
i cenionego na świecie architekta 
Łukasza Kosa. Każdy element był 
przemyślany i dopracowany do-
pracowany, kiedy piekarnia była 
na etapie aranżacji, wraz z pieka-
rzami pracowaliśmy nad receptu-
rami i ogólnym planem działania. 
Naszą strategią jest wyróżnianie 
się jakością na tle konkurencji, 
przy jednoczesnym edukowaniu 
naszych klientów, informowanie 
o całym procesie powstawania 
pieczywa, o tym ile pracy i czasu 
to zajmuje, jako właściciele sami 
sprzedajemy nasze pieczywo. 
W przyszłości planujemy dostar-
czać nasze pieczywo do innych. 
Cenimy sobie możliwość bez-
pośredniego kontaktu z naszymi 
klientami. 

Krasnolód to miejsce po-
dające przede wszystkim 
lody, które wyróżniają się 

wśród innych tego typu lokali. 
Skupiamy się na najwyższej ja-
kości składnikach współpracując 
z najlepszymi lokalnymi sadow-
nikami, importujemy też pista-
cje z Włoch czy mango z Indii. 
Wszystkie receptury tworzone 
są przez nas, bez dodatku goto-
wych baz i past do lodów. Uzu-
pełnieniem oferty jest lekkie mu-
sujące wino lane „z kija” czy kawa 
Etno Cafe. Dzięki naszej filozofii 
pracy zostaliśmy wyróżnieni 
między innymi przez międzyna-
rodowy przewodnik Gault&Mil-
lau. Nasza filozofia od początku 
opiera się na dawaniu produktu 

tylko najwyższej jakości i ta-
kiego, którego nie można do-
stać nigdzie indziej. Często 
eksperymentujemy z techno-
logią produkcji wykorzystu-
jąc np. różne włókna roślinne 
czy badając refraktometrem 
zawartość cukru w partiach 
owoców. Lody truskawkowe 
podajemy tylko w sezonie, 
kiedy to podpisujemy umo-
wy z plantatorami jesteśmy 
też zaangażowani w promocję 
i prace nad popularyzacją Pol-
skiej Borówki. Oprócz świe-
żych i lokalnych owoców, nie 
unikamy eksperymentów ze 
smakami typu: śledź z cebulą 
w śmietanie, lody z żurku poda-
wane w maślanych bułeczkach, 

lody czekoladowe z czarnym fer-
mentowanym czosnkiem, sorbet 

z soku z kiszonych ogórków/wi-
nogron lub kiszonego buraka.

SWEETS & COFFEE AWARDS 2019
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SSkąd pomysł na Migawkę? Lokalizację, w której się znajduje 
odziedziczyłeś po tacie, jednak wcześniej funkcjonował tam zakład 
fotograficzny. Jak doszedłeś do kawiarni? 
Przez lata pracowałem przy różnych projektach, które wymagały 

ode mnie częstych wyjazdów, więc można powiedzieć, że bar-

dzo dużo jeździłem po świecie. Wszędzie była kawa. To punkt 

wspólny wszystkich podróży. Brakowało mi wtedy tego w Pol-

sce. 15 lat temu rynek kawowy nie był u nas tak rozwinięty, a za 

granicą wyraźnie dało się to zauważyć. Kawa też inaczej smako-

wała. Gdy byłem w Brazylii, odwiedziłem plantację i obserwo-

wałem wszystko krok po kroku. Tam napiłem się po raz pierwszy 

naprawdę dobrej, czarnej kawy, nieprzepalonej, o odpowiednim 

smaku. Z kolei w Skandynawii spróbowałem najlepszego latte. 

Wróciłem po 15 latach do Polski, tzn. oczywiście wyjeżdżałem 

z przerwami, nie że jednorazowo nie było mnie tak długo. Gdyby 

tak się stało, żona chyba już dawno by mnie opuściła (śmiech). 

Zatem odziedziczyłem po tacie zakład fotograficzny, w którym 

również czasami działałem. Nie wiedzieliśmy do końca co zrobić 

z tym interesem, ponieważ ta branża ukierunkowuje się na spe-

cjalizację, a nie jak dawniej na ogólne usługi. Stwierdziliśmy, że 

brakuje w naszym mieście kawiarni i postanowiliśmy ją otwo-

rzyć. Wiedzieliśmy, że będziemy stawiać na jakość speciality. 

Na początku pojawił się pomysł, że może warto rozszerzyć 

ofertę zakładu o kawę. Później poszliśmy o krok dalej i zdecy-

dowaliśmy się na kanapki, a skoro i one to przyszedł czas na 

małą gastronomię – bistro śniadaniowe i zminimalizowanie 

udziału fotografii. Kiedyś studio działało bardzo prężnie, jednak 

koniunktura znacznie się zmieniła. Ludzie mają telefony, własne 

aparaty. Odchodzi się od zdjęć studyjnych, oczywiście poza se-

sjami profesjonalnymi. Podjęliśmy decyzję, że robimy duży re-

mont, który trwał rok. Zmieniliśmy cały system ogrzewania czy 

wodny, z podwójnymi liniami, do ekspresów i maszyn. 

Miałeś wcześniej do czynienia z tą branżą? Korzystałeś z czyjegoś 
wsparcia?
Bardzo pomogli mi Artur Porada i Krzysztof Barabasz z Kofeiny 
z Opola. Jedni z prekursorów kawy speciality w Polsce. Pojecha-
łem do nich z pytaniem czy pomogą i okazało się, że z chęcią. 
Dzięki nim, bez trudu udało się wdrożyć wszystkie procedury. 
Sam zacząłem kształcić się w kierunku kawowym, ukończyłem 
kilka kursów. Jestem też młodym sędzią na zawodach senso-
rycznych. Ta branża bardzo mnie wkręciła.

Fotografia też jest Twoją pasją. Jak łączy się z kawiarnią? 
Zdaje sobie sprawę, że to niecodzienne połączenie. Trochę taki 
concept store. Jednak gdyby się zastanowić, to skoro na stacji 
benzynowej można kupić chleb, to dlaczego nie przenieść tego 
dalej? Łączenie usług na dzisiejszym rynku jest jak najbardziej 
wskazane. Zobaczymy, jak długo fotografia się utrzyma, na razie 
jeszcze robimy i wywołujemy zdjęcia.

Czy w związku z tym, Migawka jest najlepiej sfotografowaną 
kawiarnią w Polsce?
Na pewno nie, ale chyba nie mamy się czego wstydzić. Jak to 
zwykle bywa, szewc bez butów chodzi (śmiech). 

Wspominałeś o procedurach. Sztywno się ich trzymasz?  
Jak odnajdujesz się w zarządzaniu zespołem? 
Długi czas spędziłem w Skandynawii. Tamtejsza kultura pracy 
i podejście do niej różnią się od naszych. Stąd też mój model 
zarządzania wygląda nieco inaczej. Nie ma szukania winnego, 
tylko przyczyny i rozwiązania. To jest coś, co działa doskonale, 
a Polacy nie do końca są do tego przyzwyczajeni. Z pracy w kor-
poracjach również przywiozłem doświadczenie we wprowadza-
niu procedur. Każdy etap naszej pracy w kawiarni mamy spisa-
ny. Bardzo to pomaga. Najistotniejszą sprawą jest też egzekucja 
i kontrola. Bez tego nic nie zadziała. Przy pierwszym odbiorze 

Punktem wspólnym wszystkich jego podróży była kawa. Inna pasja to fotografia. 
Postanowił to połączyć i tak powstała Migawka Cafe w Raciborzu. W naszym 

konkursie Sweets & Coffee Awards 2020 została doceniona przez jurorów 
i wybrana najlepszą w Polsce cukiernio-lodziarnią i kawiarnią działającą 
indywidualnie. Z Wojciechem Kamińskim – właścicielem Migawka Cafe 

– rozmawiamy o pasji do kawy, prowadzeniu punktu w małym mieście i o tym, 
dlaczego pierwszy rok działalności jest taki trudny.

ROZMOWA PRZY KAWIE

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS
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sanepidu, panie kontrolujące były bardzo zadowolone, że mamy 
pełny HACCP. Gdy zobaczyły nasze dodatkowe procedury, nie 
mogły się nadziwić.

Racibórz to małe miasto. Ty zagrałeś od razu z wysokiego C 
i postawiłeś na kawę speciality. Z jakim odbiorem gości spotkałeś 
się na początku? Z czym musiałeś się zmierzyć? 
Staramy się edukować odwiedzających. Przed otwarciem wiele 
osób dziwiło się, że w ogóle chcemy coś takiego stworzyć, szcze-
gólnie, że nasze miasto liczy ok. 50 tys. mieszkańców. Wszystkie 
wypieki tworzymy sami, przez co cena też jest wyższa, w po-
równaniu z innymi miejscami. Pierwsi goście zastanawiali się 
czy podana kwota za ciasta, czasami nie obowiązuje za kilogram 
(śmiech). Zatem, jak widać, na początku nie było nam lekko. Jed-
nak z czasem konsumenci zaczęli odczuwać różnicę. Doceniają ja-
kość i bardzo szybko się uczą. Zmieniają swoje poglądy. Teraz już 
nie słyszymy, że jest za drogo. Wszyscy w branży speciality kładą 
duży nacisk na edukację gości, np. przez cuppingi czy porówny-
wanie kaw, więc wszyscy konsumenci są coraz bardziej świadomi. 

Jak wygląda u Was proces wyboru kawy?
Jestem baristą, więc razem z moim zespołem organizujemy we-
wnętrzne cuppingi. Dostajemy kawy z palarni na próbę i spraw-
dzamy, jak je parzyć, żeby wyciągnąć z nich wszystko, co naj-
lepsze. W sumie mamy 10-12 rodzajów, a pod samo espresso 
– cztery. Pod kawy mleczne mamy jeden specjalny rodzaj z pa-
larni Hard Beans Rosters z Opola, a pozostałe z wielu, polskich 
palarni. Często je wymieniamy, np. kawę przelewową nawet co 
kilka dni, przez co chcemy pokazać, jak najwięcej świetnych kaw. 
Różnica w tym ziarnie jest bardzo wyczuwalna. Cieszymy się, 

gdy goście na początku nie wyobrażają sobie kawy bez mleka 
i cukru, a kończą na zwykłej czarnej i zaczynają edukować swoją 
rodzinę. Wtedy nasza misja jest skończona (śmiech). 

Poza kawą – co jest Waszą specjalnością?
Może to prosta sprawa, ale mamy świetną szarlotkę, z polskimi, 
dobrymi jabłkami. W sezonie zawsze jeździmy i sami robimy za-
pasy na część zimy. Ludzie to bardzo doceniają. 

Mamy też pełne zaplecze kuchenne. Oferujemy śniadania 
i lunche, dzięki nim chcemy również troszkę edukować kulinar-
nie. Mamy dania australijskie, amerykańskie, marokańskie, więc 
chcemy, aby goście testowali nowe smaki, ale nie tylko kawowe. 
Troszeczkę można przemieścić się po mapie świata przy pomo-
cy serwowanych dań. Dużo podróżuję, więc z każdego wyjazdu 
staram się coś przemycić. Kulinarnie uwielbiamy Izrael. Po każ-
dym wyjeździe pojawiają się nowe pomysły, które wdrażamy 
w postaci dań. Zdarza się, że jestem zafascynowany jakimś sma-
kiem, ale trudno go przenieść, bo nie ma dostępności dokładnie 
takich samych składników, szczególnie w małym mieście. 

Co poza jedzeniem i piciem kawy dzieje się jeszcze w Migawce? 
Czy organizujecie jakieś spotkania, eventy specjalne? 
Oczywiście, dość często mamy wspominane wcześniej cuppingi, 
czyli degustacje kaw. Mieliśmy warsztaty herbaciane, kulinarne 
czy nawet koncert.

Jaka jest Twoja ulubiona kawa i czy często się to zmienia? 
Na co dzień zaczynamy pracę kawą przelewową, potem często 
testujemy espresso, czy układamy receptury parzenia dla kaw 
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na metodach alternatywnych. Na wyjazdy urlopowe często za-
bieram aereopress, a po drodze staję na stacji benzynowej i po-
równuję kawę z naszą (śmiech). Kawa to owoc i każdy rejon, 
przy odpowiednio jaśniejszym wypaleniu, daje nam inne ziarna 
o różnych walorach smakowych. Uwielbiam, jak coś mnie za-
skakuje. W tym roku wspaniałe, kwiatowe, etiopskie. W zeszłym 
roku uwielbiałem kenijskie, cytrusowe smaki.

Kiedyś ludzie byli przyzwyczajeni jedynie do picia kawy w domu. 
Dzisiaj jesteśmy w stanie zapłacić kilkadziesiąt złotych, by napić się 
jej na mieście. Jak zmienia się kultura kawowa? 
Świadomość bardzo szybko wzrasta. Jeżeli kawiarnia jest wy-
jątkowa, goście oczekują również wyjątkowego produktu. Przy-
chodzą do nas i chcą czegoś innego, na przykład porównać kawę 
z Kenii z kawą z Brazylii. Najlepsze jest to, że często są to osoby 
starsze, wychowane na kawie z PRL-u. Młodzi już dawno wie-
dzą, jak kawa ma smakować. Z drugiej strony, dla gości którzy 
chcą po prostu americano, staramy się ją podać tak, aby była 
delikatna i przyjemna, przygotowana z odpowiedniej wody, tak 
aby zobaczyli różnicę. 

Jak trzeba przygotować się do podawania dobrej kawy?  
Gdzie poszukiwać wiedzy, jakie kroki podjąć? 
Wbrew pozorom na początku największym źródłem może być 
internet. Na YouTube czy na forach jest bardzo dużo wiedzy. 
Polecam też zatrudnienie się w kawiarni i poznanie wszyst-
kiego od kuchni, krok po kroku. Może nam przejdzie (śmiech). 
Najlepiej być szczerym i powiedzieć o swoich zamiarach. Może 
niekoniecznie trzeba otwierać lokal w tym samym mieście czy 
naprzeciwko tego, w którym chcemy się uczyć (śmiech). Istnieje 
również cały pakiet profesjonalnych szkoleń SCA Coffee Skills 
Program, który może nas świetnie przygotować w kierunku ba-
ristyki czy sensoryki.

Kawiarnia ma nieco ponad dwa lata. Jakie wnioski nasuwają Ci się 
po tym czasie? 
Prowadzenie tego biznesu nie jest proste, o czym pewnie każdy 
Ci mówi (śmiech). Bardzo trudno tutaj o wyliczenia. Przez dłu-
gi czas mieliśmy z tym problemy. Przy pomocy szeregu szkoleń 
i firmy zewnętrznej, wszystko uporządkowaliśmy na tyle, że za-
częły pojawiać się zyski. Z drugiej strony – byłem świadomy na 
co się pisze – dużo o tym czytałem, znajomi też mnie uprzedzali, 
że często pierwszy rok prowadzenia tej działalności to straty. 
Jednak udało się i jest bardzo dobrze. Z miesiąca na miesiąc zy-
ski są coraz wyższe, przybywa gości, ale istnieje duża grupa tych 
stałych, którzy stanowią ok. 70 proc. odwiedzających. 

Na co trzeba być przygotowanym przed otwarciem? 
Na pewno na prowadzenie kawiarni bez zysków. To trudny, 
a wręcz dramatyczny czas (śmiech). Trzeba się w to w pełni 
zaangażować, poświęcić swój czas wolny i dobrze oszacować 
koszty, bo gdy zatrudniamy kolejnych pracowników, może 
i mamy więcej czasu, ale zyski maleją. Najważniejszy aspekt to 
ten biznesowy. Aby kawiarnia mogła istnieć, potrzebne jest bar-
dzo dokładne prowadzenie finansów. Tu istotna jest systema-
tyczność. Nawet dobrze prosperujące kawiarnie z doskonałymi 

przychodami po jakimś czasie bankrutują, a właśnie to jest spo-
wodowane brakiem prowadzenia odpowiednich finansów. Je-
żeli brakuje wiedzy np. o pojęciach takich, jak food cost, zasada 
Pareto, up-selling, cross-selling, minimalizacja rotacji personelu, 
optymalizacja strat, czy znajomości podstaw Excela to przed 
otwarciem kawiarni trzeba wykonać odpowiednie szkolenia.

Przy otwarciu kawiarni są teoretycznie dwa scenariusze. 
Jeden to otwarcie z dużą pompą. Czyli angażujemy wszystkie 
możliwości w promocji i marketingu. Unikamy na początku ma-
łych dochodów, jednak jeżeli jesteśmy „nowi” w branży gastro-
nomicznej, jest zagrożenie, że nie damy rady zadowolić wszyst-
kich gości. Nie podamy kawy na czas, czy jakość produktów nie 
będzie wystarczająca. Drugim sposobem jest powolne otwarcie 
i budowanie z biegiem czasu naszej grupy stałych odwiedza-
jących. W tym przypadku zagrożeniem są stosunkowe małe 
przychody początkowe, jednak mamy czas na dopracowanie 
wszystkiego i na własną edukację oraz szybkie oddziaływanie 
na niedociągnięcia małym kosztem.

Istotne jest zdrowe podejście do kalkulacji i szukanie pora-
dy u innych. Branża speciality lubi się dzielić wiedzą, zarówno 
w kwestii zarządzania, jak i ekonomii. Nie wolno bać się pytań, 
poznawania ludzi. Jeżeli samemu próbujemy coś zrobić bez 
przygotowania, to może być naprawdę bardzo ciężko. Nie bój-
my się poprosić o radę i pomoc również firm, które się w tym 
specjalizują, da nam to bardzo dużo wiedzy. Czy mieliśmy jakieś 
duże porażki? Chyba nam się nie zdarzyły. Mamy świetny ze-
spół, który jest z nami od samego początku, rotacja jest mini-
malna. Nie wolno też spocząć na laurach, trzeba szukać nowych 
możliwości zdobywania wiedzy i trzeba to robić non stop. Wte-
dy jest ona aktualna i na odpowiednim poziomie.
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Twoja kawiarnia jest bardzo docenianym miejscem. Napisał o niej 
Vogue, zwyciężyła w aż dwóch kategoriach w naszym konkursie 
Sweets & Coffee Awards 2019. Pewnie trudno być Ci obiektywnym, 
ale jak sądzisz, co decyduje o fenomenie tego miejsca?
Myślę, że połączenie wielu elementów i to, aby wszystkie zagra-
ły. Wydaje mi się, że to recepta na mały sukces, bo ja myślę, że 
taki właśnie sukcesik odnieśliśmy. Na pewno duże znaczenie ma 
cały zespół, odpowiednia obsługa, wystrój i dobra jakość produk-
tu. To nie tylko jakościowa kawa, to również zdecydowanie inne 
podejście do gości. W branży IT często używany zwrot UX (user 
experience) ma świetne przełożenie na naszym polu działania. 
Tak zwane odczucia użytkownika docelowo bardzo przekładają 
się na jedną składnię sukcesu. Z kolei dobry zespół to ludzie, któ-
rzy lubią ludzi – to podstawa. Osoby z pasją, to podwójny sukces. 
Wystrój, w którym możemy spędzić pół dnia i czujemy się tam 
świetnie to również ważny aspekt. Produkt i jakość, w każdym 
punkcie – musimy być uczciwi. To gość docenia i wraca.

Brzmi prosto, ale w niektórych przypadkach pewnie gorzej 
z wykonaniem...
Zdaje sobie sprawę, że to banalne. Jednak czasami, mimo teore-
tycznej spójności, nie wszystko chwyci. Trudno mi mówić o kon-
kretnej, jednej recepcie. Gdy jesteśmy doceniani to serce naprawdę 
rośnie. To było dla nas bardzo motywujące, szczególnie, że wyda-
rzyło się po niedługim czasie prowadzenia kawiarni, gdy odbiliśmy 
się z dołka i zaczęliśmy liczyć na pierwsze zyski. Po tym zostaliśmy 
wyróżnieni w przewodniku Coffee Spots Polska stworzonym przez 
Agnieszkę Bukowską i Krzysztofa Rzymana oraz przez Vogue. Póź-
niej przyszły nagrody Sweets & Coffee Awards i ludzie zaczęli przy-
jeżdżać do nas z całej Polski. To był dla mnie szok. Docenienie nas 
bardzo przełożyło się na popularność miejsca, wzrost zaintereso-
wania Migawką i odwiedzanie jej. Zostaliśmy uznani na rynku lo-
kalnym i nie tylko. Śmiejemy się, że to turystyka kawowa. Mieliśmy 

gości z Białegostoku, którzy zamówili kawę, zamienili z nami kilka 
słów i powiedzieli, że już muszą jechać, bo zaraz mają pociąg po-
wrotny. Przyjechali specjalnie do Migawki – tylko napić się kawy.

Kawiarnia to dla Ciebie bardziej pasja czy biznes? 
Pasja. Tak było od początku. Nie liczyliśmy na duże zyski i na 
starcie zależało nam, żeby w ogóle się utrzymać. Później ta pasja 
się pogłębiała i mogę szczerze powiedzieć, że jest coraz większa. 
Im bardziej poznaję tę branżę, tym bardziej w nią wpadam. Ona 
w ogóle się nie nudzi, mimo że pracuje się z jednym produktem, 
to ma on wiele wariacji. Ta zmienność roku powoduje, że cały 
czas trzeba gościom przedstawiać coś innego, nie tylko w kwe-
stii kawy, ale też gastronomii.

Podróże są dla Ciebie bardzo ważne. Wyobrażasz sobie stworzenie 
Migawki i jej rozwój bez nich? 
Myślę, że trzeba cały czas łapać nowe bodźce, oglądać nowe ka-
wiarnie i restauracje czy uliczne bistro. Sieciówki podglądają bardzo 
uważnie branżę speciality i wprowadzają produkty, które widzą, że 
sprawdziły się u nas, a my zerkamy na nich trochę pod kątem pro-
mocji i marketingu. Trzeba jeździć do innych krajów, miejsc, żeby 
podglądać, co się dzieje. To otwiera głowę na nowe inspiracje.

Jakie działania podejmujecie w temacie zero waste?
Teraz kładzie się na to wielki nacisk, a prawda jest taka, że duża 
część branży kawiarni speciality, była od początku działalności 
less waste. Gdy widzimy ruchy niektórych graczy to oczywiście się 
cieszymy – tylko myśmy już tam byli. Jesteśmy o krok do przo-
du i skupiamy się na kierunku zero waste. Chodzi też o kuchnie, 
o przyjmowanie opakowań od hurtowników itp. Nie sztuką jest 
robić wszystko na pokaz, dla gościa. Trzeba też zadbać o zaplecze. 
Sprzedajemy dużo kawy ziarnistej i herbaty, którą nasi goście parzą 
w swoich domach, więc wprowadzamy opakowania wielokrotnego 
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użytku. Są to metalowe puszki, aby można było przychodzić z nimi 
do nas w celu ponownego zakupu już samych ziaren. 

Jaki jest Twój stosunek do kawiarni sieciowych?
W niektórych miejscach, kawa może być całkiem przyzwoita, 
w innych niestety pozostawia wiele do życzenia. Nie można 
wszystkich generalizować i wrzucać do jednego worka. Jedne 
brandy bardzo dobrze kierunkują gości, szczególnie te nowe, 
które zyskują na popularności. Wszędzie, gdzie za Excelem jest 
menedżer, troszkę zaczyna się problem. 

Jednak chyba bez tego trudno byłoby kawiarni funkcjonować...
W każdej branży to faktycznie niezbędne. Ale wszystko musi 
być wyważone i gotowe na ustępstwa. Kawiarniany produkt nie 
może być po prostu zaprojektowany przez menadżera i wdro-
żony. Najważniejszy jest odbiór danego produktu lub usługi, a tu 
musimy być uczciwi, więc jakość jest bardzo ważna.

W ostatnim czasie powstaje bardzo dużo nowych palarni.  
Co o tym sądzisz? 
Branża jest bardzo rozwojowa i owszem powstaje dużo nowych 
miejsc z kawą. Dla mnie to jest na plus. Muszą gdzieś sprzeda-
wać produkt, promować się i edukować. Więc dla nas jest to ide-
alny układ. Mamy ten sam, wspólny cel. 

Jeszcze kilka słów o lokalizacji. Czy dla Ciebie jest też jednym 
z kluczowych elementów?
I tak, i nie. Wiadomo, że nie musi znajdować się w centrum mia-
sta, na rynku, by stała się popularna. Musi mieć odpowiednią 
liczbę mieszkańców dookoła, bo dobra kawiarnia to przynaj-
mniej 60 proc. stałych gości. Odwiedzający zwracają uwagę, np. 
na miejsce parkingowe czy bliskość innych atrakcji. Z kolei ka-
wiarnie przelotowe to zupełnie inny biznes.

Jakie inne czynniki poza lokalizacją, dorzuciłbyś do takich 
istotnych, mających wpływ na powodzenie nowego miejsca? 
Duże witryny byłyby idealne. Taka kawiarnia zawsze wygra. 
Doskonałą opcją jest też lokalizacja narożna. Wystój nie może 
być częściami poskładanymi z Pinteresta. Trzeba coś zawsze 
przekazać. Dla przykładu, mu zastosowaliśmy w wystroju dużo 
elementów, które były w tym lokalu poprzednio. Gdy otwierali-
śmy kawiarnię to bardzo duże inspiracji czerpaliśmy również od 
Adama Ringera, prezesa Green Cafe Nero. Mam wszystkie wy-
wiady, których udzielił. Gruntownie je przestudiowałem. W roz-
mowach przekazuje ogromną dawkę wiedzy, chętnie się nią 
dzieli. Chociażby ułożeniem lokali, dywersyfikacją miejsc: muszą 
być siedzące, do pracy z laptopami, do dłuższych spotkań czy 
szybkiej kawy. Jeżeli chodzi o kawiarnie sieciowe to Pan Adam 
jest polskim guru. Marka genialnie rozegrała też kwestię zatru-
cia. Jednak w Panu Ringerze czuć ogromną pasję. W ten brand 
włożone jest serce. Nie jest to firma bezosobowa. 

Rozważasz powtarzalność swojego konceptu?  
Wejście do kolejnego miasta?
Zastanawiamy się nad tym. Nasz koncept wystroju, produk-
tu i obsługi świetnie się sprawdził, ale nie chcemy nic robić na 
szybko. Mamy kilka podobnych miast na Śląsku. Może gdzieś, 
kiedyś w przyszłości rozważymy też mikropalarnię. Być może 
uda nam się pozyskać inwestora. Jednak jeszcze za wcześnie, by 
o tym mówić. Dziś doradzam przy powstawaniu nowych projek-
tów kawiarniano-gastronomicznych.

Dziękuję za spotkanie, inspirującą rozmowę i życzę dalszych 
sukcesów. Do zobaczenia na VI Sweets & Coffee Forum 2020 
(18 maja, Sheraton Warsaw Hotel). 

Dziękujemy właścicielowi STOR Cafe przy ul. Tamka 33  
za możliwość przeprowadzenia sesji okładkowej w lokalu.

ROZMOWA PRZY KAWIE

WNĘTRZE MIGAWKA CAFE



Nikogo nie trzeba już przekonywać, że lokale potrzebują 
regularnie i z pomysłem prowadzonych social mediów. 

To wpływa pozytywnie na wizerunek marki, pozwala gościom 
zapoznać się z ofertą, a nawet zarezerwować stolik. Z kolei, jeśli 
zależy Ci na gościach z przedziału wiekowego od 18 do 35 lat lub 
Twój biznes jest skierowany głównie do kobiet, to Instagram jest 

najlepszym sposobem dotarcia do tej grupy.

ANNA NADOLIŃSKA  
DIGITAL MARKETING SPECIALIST AGENCJA KREATYWNA MOXIE

HASHTAGI  
NA INSTAGRAMIE  
najważniejsze zasady

TWÓJ BIZNES
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Gdy już korzystasz z In-
stagrama, to zapewne 
używasz hashtagów 

w postach, które publikujesz. 
To słowa i zwroty poprzedzone 
znakiem #, które ułatwiają użyt-
kownikom znalezienie Twojego 
profilu. To bardzo ważne, choć 
niedoceniane bezpłatne narzę-
dzie, które pozwoli Ci dotrzeć do 
osób zainteresowanych Twoim 
lokalem lub konkretnym produk-
tem. W jednym wpisie możesz 
użyć aż trzydziestu hashtagów, 
co daje Ci naprawdę duże moż-
liwości w zakresie promowania 
marki. 

Hashtagi – najważniejsze 
zasady 
No dobrze, masz trzydzieści ha-
shtagów do dyspozycji, i co da-
lej? Po pierwsze, stwórz hashtag 
swojej marki! Jeśli Twój biznes, 
to kawiarnia w Warszawie, to naj-
bardziej podstawowe #, których 
powinieneś używać w każdym 
poście to #nazwakawiarni oraz 
#nazwakawiarniwarszawa. Są to 
też hashtagi, które możesz za-
cząć obserwować – dzięki temu 
wiesz, czy użytkownicy Instagra-
ma chętnie Cię odwiedzają i rela-
cjonują te wizyty w swoich social 
mediach. 

Kolejne hashtagi, o których 
powinieneś pamiętać, to słowa 
i zwroty opisujące Twoją ofertę. 
Jeśli Twoja warszawska kawiarnia 
ma w ofercie kawy speciality oraz 
najlepsze w mieście serniki, to nie 
zapomnij o tym wspomnieć – na 
przykład w ten sposób: #kawa-
speciality #kawaspecialitywar-
szawa #sernikwarszawa #najlep-
szysernikwarszawa. Bardzo waż-
ne jest łączenie tych hashtagów 
z nazwą lokalizacji, ponieważ tyl-
ko dzięki temu, osoby szukające 
konkretnej rzeczy w danym mie-
ście będą w stanie znaleźć Twój 
lokal. 

Jako następne możesz wybie-
rać bardziej ogólne hashtagi, któ-
re dobrze opisują Twoją markę 
lub ofertę – #kawiarnia, #kawa, 
#ciasta, #sernik itd. Pamiętaj, 
żeby zdecydowana większość 

hashtagów była po polsku, ponie-
waż prawdopodobnie duża część 
Twoich przyszłych lub obecnych 
gości mówi właśnie w tym języ-
ku. Oczywiście możesz dodać też 
hashtagi w stylu #coffeespeciali-
tywarsaw, #coffeewarsaw, #be-
stcheesecake, ale dopiero, gdy 
uwzględnisz wszystkie poprzed-
nie. 

Na samym końcu warto dodać 
hashtagi dotyczące lokalizacji, 
najlepiej zarówno w języku pol-
skim oraz angielskim. Dzięki temu 
osoby wyszukujące zdjęcia z da-
nego miasta mogą na Ciebie trafić 
i nawet jeśli nie szukały konkret-
nej kawiarni, to jest szansa, że ich 
sobą zainteresujesz. A może na-
wet zachęcisz do odwiedzin!

A co z najbardziej popularny-
mi hashtagami w stylu #coffee? 
Możesz ich użyć, jednak przy 
tak popularnych hashtagach jest 
mało prawdopodobne, że ktoś 
trafi właśnie na Twój profil. Oczy-
wiście nie bój się spróbować, ale 
tylko jeśli wcześniej uwzględnisz 
bardziej podstawowe hashtagi, 
na przykład hashtag marki! 

Hashtagi nie tylko 
w postach
Najpopularniejszy sposób korzy-
stania z hashtagów, to dodawanie 

ich w opisach zdjęć, jednak mo-
żesz z nich korzystać także w In-
stagram Stories oraz w opisie 
swojego instagramowego profilu. 
W Stories nie przesadzaj z ilo-
ścią – jeden lub dwa hashtagi 
całkowicie wystarczą. Natomiast 
w opisie profilu najlepiej dodać 
hashtag marki, ewentualne no-
wostworzony hashtag na potrze-
by Twojego lokalu. 

Takie tworzenie hashtagów 
jest bardzo ciekawą praktyką 
i sprawdza się świetnie przede 
wszystkim podczas konkursów 
prowadzonych na Instagamie. 
Jeśli stworzysz i rozpromujesz 
hashtag, który nie był wcześniej 
używany, to możesz mieć pew-
ność, że wszyscy, którzy go użyją 
będą Twoimi goścmi lub przynaj-
mniej będą znali Twoją markę.

Podążaj za hashtagami! 
Wiesz już, jak używać hashtagów 
dopasowanych do Twojej marki 
i jak za pomocą bardzo podsta-
wowego narzędzia zwiększać 
zasięgi swoich postów. Nie zapo-
mnij o śledzeniu hashtagów swo-
jego lokalu, aby być na bieżąco 
z tym, co i jak piszą na Twój temat 
goście. Tylko dzięki temu dowiesz 
się, jak oceniany jest Twój biznes 
i czy jest #InstagramFriendly.

PARTNEREM CYKLU JEST 

Cykl 
Marketing na słodko

część 
pierwsza

O AUTORZE

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

TWÓJ BIZNES
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KAWIARNIE  
PRZECHODZĄ 

Ekorewolucja w gastronomii stała 
się faktem. Także branża kawowa 

odczuła jej silny podmuch. 
Trend ten zbiegł się z wysypem 

rzemieślniczych palarni, 
z założenia bardziej tradycyjnych 

i przyjaźniejszych środowisku. 
Mamy więc u baristów rewolucję 

do kwadratu, i jak każda ma 
swoje koszty.

NA 
EKO 
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Można powiedzieć, że rok 
2019 upłynął pod zna-
kiem eko. W 2020 mo-

żemy się spodziewać kontynuacji 
tego trendu, ponieważ jest bardzo 
możliwe, że do 2021 roku z kra-
jów unijnych zostaną wycofane 
m.in. plastikowe słomki, sztućce 
i talerze. Już dziś jednak zmiany 
zauważalne są na każdym kroku. 
A co najważniejsze, ekologicz-
nych rozwiązań oczekują sami 
klienci – mówi Marcin Zalewski, 
właściciel marki Mobilny Barista, 
sprzedającej kawę z segmentu 
speciality i sprzęt do kawiarni 
oraz prowadzącej szkolenia dla 
baristów.

Z własnym kubkiem taniej
Sam fakt, że z roku na rok rośnie 
segment kawy speciality i po-
wstaje coraz więcej rzemieśl-
niczych kawiarni, wskazuje na 
budzącą się świadomość konsu-
mentów, którym nie wystarcza 
już oferta kilku komercyjnych 
marek, dominujących do tej pory 
na polskim rynku. Chcą oni wie-
dzieć, jaką kawę piją, skąd pocho-
dzi, jak jest parzona. Ci sami świa-
domi klienci są zazwyczaj także 
zwolennikami nurtu eko. Często 
pojawiają się w kawiarniach ze 
swoim własnym kubkiem czy 
termosem. Białostocka the Whi-
te Bear Coffee zachęca do tego 
bywalców wprowadzając bonusy 
do „czarnej” we własnym kubku 
na wynos. Chce skłonić w ten 
sposób klientów do korzystania 
z kubków wielokrotnego użyt-
ku. Wkrótce w stolicy Podlasia 
powstanie kolejna kawiarnia tej 
marki i od początku wprowadzo-
na zostanie tam zasada „z wła-
snym kubkiem taniej”.

– Angażujemy się i wspiera-
my ekologiczny ruch w miarę 
możliwości. W naszych kawiar-
niach można kupić na przykład 
eko torby wykonane z mate-
riałów z odzysku przez lokalną 

firmę Recobag. To artystyczne 
rękodzieło, nie ma dwóch ta-
kich samych toreb – dodaje 
Urszula Olechno, współwłaści-
cielka kawiarni the White Bear 
Coffee.

Z kukurydzy, otrębów, 
bambusa
Ekologiczne zaopatrzenie dla 
branży gastronomicznej było 
chyba najbardziej poszukiwanym 
w zeszłym roku asortymentem 
na rynku. Pojawiły się firmy wy-
specjalizowane w jego produkcji 
i dystrybucji. W obrocie są np. 
naczynia jednorazowe wykona-
ne z otrębów pszennych, skrobi 
kukurydzianej, liści palmowych, 
bambusa, trzciny cukrowej. Wie-
le zespołów naukowych pracuje 
aktualnie nad nowymi udosko-
nalonymi wariantami tzw. bio-
plastików. 

– Klienci przywiązują do opa-
kowań naprawdę ogromną wagę, 
szczególnie młodzi, ale nie tylko. 
Przychodząc do kawiarni spraw-
dzają, w jakim kubku dostaną na-
par, jakich pokrywek i mieszade-
łek używamy, jakie śmieci wyrzu-
camy. Komentują to potem w in-
ternecie, recenzują w mediach 
społecznościowych – mówi Mar-
cin Zalewski z Mobilnego Baristy. 
– Zdecydowaliśmy się na 
kubki ze sprasowanej kuku-
rydzy (tzw. PLA). Rozkłada 
się ona w przeciągu trzech 
miesięcy, podczas gdy poli-
styren 500 lat. Na klientach 
duże wrażenie robią też tek-
turowe przykrywki, w wielu 
kawiarniach nadal używa się 
plastikowych. Słomki sto-
sujemy papierowe, miesza-
dełka są drewniane. Kawę 
pakujemy w tekturowe pu-
dełka z odzysku. Nie mamy 
w ogóle butelkowanej w pla-
stik wody, używamy tylko tej 
z dystrybutorów. Staramy 
się radyklanie ograniczać 

plastikowe śmieci. I mamy już fe-
edback – ludzie to doceniają. 

Pomówmy o kosztach
W deklaracjach wszyscy – zarów-
no właściciele lokali, jak i klienci 
– są zwolennikami ekorewolucji. 
Obrazy wysp śmieci pływających 
po morzach, czy ciężkiego smo-
gu wiszącego nad wieloma mia-
stami budzą zrozumiałe obawy. 
Szacunki mówią, że do 2050 roku 
więcej będzie w oceanach plasti-
ku niż ryb. Trudno więc, by ktoś 
był przeciwnikiem ekologii.

Furorę zrobiła akcja z udzia-
łem polskich celebrytów „Tu pi-
jesz bez słomki”. Po trzech dniach 
włączyło się do niej 150 punktów 
gastronomicznych. Pokazuje to, 
że przedsiębiorcy powinni się li-
czyć z opinią publiczną i przeko-
naniami klientów. Chcąc iść z du-
chem czasu i dbać o wizerunek, 
muszą wykazać społeczną wrażli-
wość i opowiedzieć się „po jasnej 
stronie mocy”. Powinni jednak 
mieć także świadomość tego, że 
wprowadzanie eko rozwiązań po 
prostu kosztuje.

Coraz częściej w lokalach moż-
na zaobserwować taką scenkę: 
Klienci kupują jakiś napój, a że jest 
ich wesoła kompania proszą o kli-
ka rurek. W odpowiedzi słyszą: 

„Niestety przeszliśmy na eko i do 
jednego napoju przysługuje tylko 
jedna rurka”. Chodzi oczywiście 
o zredukowanie śmieci, ale też 
o koszty. Paczka plastikowych 
słomek kosztuje 7 – 10 zł, a papie-
rowych 45 – 50 zł, czyli pięć razy 
drożej. Podobnie jest z cenami in-
nych produktów.

– Za kubek z kukurydzy płaci-
my 54 grosze, podczas gdy zwy-
kły, plastikowy można kupić już 
za 11 groszy. Gdybyśmy zaczęli 
przerzucać na klientów te 50 
groszy, to pewnie bylibyśmy po-
dejrzewani o zawyżanie cen. Źle 
postrzegane jest też pozostawie-
nie gościom wyboru. Bardzo sła-
bo wizerunkowo to wygląda, gdy 
w kawiarni pojawia się ogłosze-
nie: „Chcesz w eko kubku dopłać 
50 gr.” Niewątpliwe zarządzają-
cy takim lokalem spotkaliby się 
z zarzutami, że chcą na eko zaro-
bić. Nie ma więc wyjścia, koszty 
rewolucji poniosą właściciele 
punktów. Znaczy to, że budżeto-
wą pozycję „kubek jednorazowy” 
też trzeba pomnożyć przez 5 – 
szacuje Marcin Zalewski z Mobil-
nego Baristy.

Rozumie jednak, że nie ma od 
tego odwrotu. Argumenty są bardzo 
przekonujące. Statystyczny Polak 
wytwarza rocznie około 29 kg pla-
stikowych śmieci, nasi europejscy 
sąsiedzi z Zachodu 31 kg, zaś Ame-
rykanie ponad 80 kg. W Stanach 
każdego roku zużywa się ponad 
14,5 mld jednorazowych kubków.

The White Bear Coffee
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EWELINA BŁASZCZYK, WSPÓŁTWÓRCZYNI I WSPÓŁWŁAŚCICIELKA

O trendach ekologicz-
nych w gastronomii 
w Polsce tak napraw-

dę głośno zrobiło się dopiero 
w zeszłym roku. Wspaniale, że 
taki czas nadszedł i wszystkich 
z branży, i nie tylko, zmusza do 
zastanowienia się nad tematem. 
Tymczasem w Organic Coffee 
o ekologicznych rozwiązaniach 
pomyśleliśmy już na początku 
istnienia naszej marki, czyli prze-
szło pięć lat temu. Idea #zerowa-
ste, #reuse czy po prostu „mniej 
plastiku” została wpisana w stra-
tegię konceptu. Z założenia – je-

steśmy ekologiczni, używamy 
takich produktów spożywczych, 
więc na co dzień chcieliśmy sto-
sować materiały tak, aby jak naj-
mniej zagrażać środowisku.

W czasie kiedy jednora-
zówki wszędzie były z plastiku, 
a o słomkach z papieru czy słomy 
nikt nawet nie myślał, my od razu 
używaliśmy biodegradowalnych 
surowców – przezroczyste opa-
kowania z mączki kukurydzianej 
(PLA), sztućce z drewna, naczynia 
z otrąb pszennych. Wtedy różnica 
w koszcie takich bio-opakowań 
w porównaniu z konwencjonal-
nymi opakowaniami, była na-
prawdę znaczna, ale wpisaliśmy 

to od razu w koncepcję naszej 
marki i tak zostało do dziś. 

Staramy się iść o krok dalej 
– nie tylko używając bio-opako-
wań. Od początku przy wystroju 
kawiarni korzystaliśmy z materia-
łów z odzysku – cegły z rozbiórki, 
używane deski z tartaku, stare od-
nawiane przez nas palety i bębny 
od kabli elektrycznych, ramy ob-
razów i deseczki do podawania 
napojów przerabiane ręcznie 
z desek z odzysku, stare worki ju-
towe po kawie. Projektując design 
naszych lokali, używamy wciąż 
naturalnych materiałów: drewna, 

kamienia, juty. Skupujemy stare 
krzesła do odnowienia etc.

Kilka lat temu, jako pierwsi 
zapoczątkowaliśmy możliwość 
zabierania fusów po kawie z ka-
wiarni (w słoiczku i ze specjalną 
książeczką z przepisami na ich 
powtórne użycie) oraz nawią-
zaliśmy współpracę z twórcami 
aplikacji, dzięki której żywność 
niesprzedana danego dnia, mo-
gła znaleźć swojego właściciela 
zamiast zostać wyrzucona. Jako 
pierwsza sieć wprowadziliśmy 
również możliwość zakupu tań-
szej kawy do własnego kubka. 
Zawsze staramy się zachęcać 
naszych gości do pozostania 

i spożycia posiłku na miejscu, 
bez używania jednorazówek. 
Przy cateringach i w codziennej 
pracy kawiarni, wykorzystujemy 
szklane słoiczki po produktach, 

które już zużyliśmy czy butelki 
po napojach – oferta śniadanio-
wa zaprezentowana w takich 
słoiczkach zamiast plastikowych 
jednorazówek wygląda uroczo, 

Organic Coffee
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KATARZYNA NOWAK, DYREKTOR DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  
HOTELI ACCOR W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Koncept F&B Wise Café 
w hotelu Novotel & 
ibis Poznań Centrum 

powstał w oparciu o program 
zrównoważonego rozwoju ho-
teli Accor – Planet 21. Od sa-
mego początku, chcieliśmy kon-
ceptu opartego na współpracy 
z lokalnymi dostawcami, ofe-
rującym regionalne przysmaki, 
kawę paloną na miejscu, czy zio-
ła uprawiane na miejscu. Wise 
Café to też koncept potrafiący 

wykorzystać to, co wydaje nam 
się odpadem, np. fusy po parzo-
nej kawie i to tutaj testujemy 
rozwiązania z elementami go-
spodarki o obiegu zamkniętym. 
Od początku istnienia, używa-
my biodegradowalnych słomek 
i nie oferujemy plastikowych 
przykrywek. Biorąc pod uwagę 
szybkie tempo zmian w regula-
cjach europejskich – np. zakaz 
obrotu jednorazowymi produk-
tami z plastiku, który wejdzie 

w życie od stycznia 2021 roku 
(tzw. dyrektywa SUP z ang. sin-
gle use plastic), czy też plano-
wane przepisy o rozszerzonej 
odpowiedzialności producen-
tów opakowań i oczekiwania 
gości w hotelach Accor, chcemy 
nie tylko wyeliminować jedno-
razowy plastik ze wszystkich 
hoteli i restauracji do końca tego 
roku ale wprowadzać elementy 

obiegu zamkniętego – i tak np. 
nowe dozowniki w hotelach ibis 
są wykonane z plastiku pocho-
dzącego z recyklingu. Produkty 
z jednorazowego plastiku do-
słownie zalewają nas i środowi-
sko – raptem 90 proc. plastiku 
jest poddawane recyklingowi, 
i były to tej pory tanie. To się 
teraz zmieni – na korzyść środo-
wiska i naszego zdrowia.

zachęca do skosztowania i jest 
przyjaźniejsza Ziemi.

Cały czas szukamy sposobów, 
by jeszcze bardziej pomóc naszej 
planecie. Organizujemy warsztaty 
#zerowaste czy pokazujące, jak 
tchnąć w stare przedmioty nowe 
życie. Nawet nasza oferta sezono-
wa jest tworzona w taki sposób, by 
marnowało się jak najmniej żyw-
ności – przy najbliższej, wiosen-
nej zmianie menu wykorzystamy 
nawet płatki kwiatów. Wkrótce 
w kawiarniach pojawią się kubecz-
ki do kawy wielorazowego użytku, 
wielorazowe torby i woreczki.

Kawiarnie Organic Coffee to 
jedyny taki koncept na rynku eu-
ropejskim. Oferują ekologiczne 
napoje: kawę z różnymi rodza-
jami mleka do wyboru, herbatę, 
smoothie z warzyw i owoców, 
a także ekologiczną żywność: 
przygotowywane na miejscu 
kanapki, śniadania oraz lekkie 
dania lunchowe. Zachęcający 
jest również fakt, że mimo dwu 
lub trzykrotnie wyższych cen 
produktów bio, ceny w kawiar-
niach są standardowe, sieciowe. 
Espresso na bazie kawy z certy-
fikatem ekologicznym kosztuje 

7 zł, koszt kanapek na zimno lub 
ciepło waha się w granicach 10-
15 zł, zupa to koszt 10 zł. Kawiar-
nie oferują ekologiczną żywność 
również bezglutenową, bez cukru 
czy też wegańską.

Lokale rozwijającej się sieci 
charakteryzują się również ory-
ginalnym, ciepłym wystrojem 
wnętrza – dominują naturalne 
materiały: drewno, kamień, cegła. 
Ekologiczny koncept widoczny 
jest we wszystkich sferach dzia-
łania kawiarni, począwszy od 
obowiązkowej segregacji śmie-
ci, a skończywszy na używaniu 

jednorazowych kubeczków i opa-
kowań wykonanych z biodegra-
dowalnego tworzywa PLA oraz 
stosowaniu filozofii zero waste.

Trzy tygodnie po otwarciu 
pierwszej kawiarni koncept zdo-
był nagrodę internautów za naj-
lepszą kawę w Warszawie. W ko-
lejnych latach pierwsze miejsca 
lub wyróżnienia w kategoriach: 
Debiut Konceptu i Nowatorska 
Strategia Marketingowa na naj-
większej w Polsce konferencji 
Sweets & Coffee Forum oraz na 
największej konferencji gastrono-
micznej Food Business Forum.

Wise Café
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Ze smakiem

Choć dobra oferta kawowo-herbaciana, deserowa 
czy kanapkowa zawsze będzie stanowiła podstawę 

atrakcyjności lokalu, to jednak dziś właściciele 
doskonale zdają sobie sprawę, jak ważny jest sam sposób 

serwowania. A w ślad za tym, jak istotny jest dobór 
filiżanek, szkła i porcelany. Co zatem liczy się bardziej 

– design czy trendy, a może jedno i drugie?
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i kawę?
MARCIN MICHALIK, WŁAŚCICIEL SZKOŁA BARISTÓW COLOURS OF COFFEE

Każda kawiarnia zdecy-
dowanie powinna wy-
różniać się porcelaną 

w jakiej serwuje nasz jakże ulu-
biony napój. Najczęściej stoso-
wane działania to klasyczna biała 
porcelana w kilku rozmiarach 
lub porcelana dodawana, bądź 
sprzedawana wraz z kawą, jaką 
serwujemy. Dobrym posunię-
ciem jest jednak pójście w ory-
ginalność i zastosowanie kilku 
rozwiązań: 
• kolorystyka – dopasuj kolor 

porcelany do tych charakte-
rystycznych w kawiarni, pa-
miętając o podstawowych 
zasadach związanych z dobie-
raniem kolorów. W miejscu, 
gdzie mamy konkretne kolory 
elementów wystroju kawiar-
ni – również będzie pasował 
konkretny kolor porcelany 

oraz jego lekkie odcienie (np. 
czerwonego przy różnych roz-
miarach porcelany). Trafić się 
może również kawiarnia, gdzie 
mamy surowy wystrój i nadać 
barw możemy właśnie rozbu-
dowaną gamą kolorów por-
celany (tylko nie przesadźmy 
z ich liczbą). 

• rodzaj – niekoniecznie klasycz-
na filiżanka z uszkiem będzie 
jedynym, dobrym naczyniem 
do picia kawy. Kubki z grubej 
porcelany z uchem lub bez, czy 
szklane naczynia w kształcie 
zbliżonym do filiżanek, bądź 
kubków to dobra alternatywa 
dla wyróżnienia się z tłumu.

• rozmiar – zdecydowanie nie 
idźmy w wiele rozmiarów 
szkła czy porcelany. Raczej po-
starajmy się zminimalizować 
ich liczbę do pięciu-sześciu 

rodzajów, włączając w to szkło 
do serwowania kaw mrożo-
nych, czy innych koktajli na ba-
zie espresso, czy czarnej kawy 
(tonic espresso, owocowe cold 
brew, latte mrożone z dodat-
kami).

Podsumowując pamiętajmy 
o najważniejszym: szaleć można 
na każdym z powyższych etapów 
przy doborze porcelany, jednak 
najbardziej istotne jest, by piło się 
z niej wygodnie, a smak kawy do-
brze łączył się z samą porcelaną. 

Jak i w czym podawać herbatę...
PATRYK PŁUCIENNIK, WYDAWCA SERWISU CZAJNIKOWY.PL

Na rynku jest wiele roz-
wiązań podawania her-
baty w lokalu gastrono-

micznym, jednak ze względu na 
sposób możemy podzielić je na 
dwie kategorie: klient otrzymuje 
gotowy napar zaparzony przez 
obsługę lub zestaw wymagający 
uwagi od klienta. Ten drugi to 
najczęściej pakiet „zrób to sam”, 
czyli naczynie pełne wrzątku, 
torebka i pokrywka. W lepszym 
przypadku trafimy na czajnik 

pełny doparzających się fusów 
wraz z informacją od obsługi, że 
należy wyjąć je po upływie odpo-
wiedniego czasu. Bez względu na 
politykę firmy, warto zaopatrzyć 
się w naczynia, które umożliwią 
poprawne zaparzenie herbaty, 
dające esencjonalny, rozgrzewa-
jący i przede wszystkim smaczny 
napar.

Jeżeli stawiamy na czajnik 
i czarki lub małe filiżanki, pamię-
tajmy, aby wybrać taki z dużym 

sitkiem, w którym liście swobod-
nie mogą rozwinąć się podczas 
parzenia. Nie ma nic gorszego 
niż ogromny czajnik z mikrosko-
pijnym sitkiem, którego dno czę-
sto ledwo dotyka gorącą wodę, 
w której powinna parzyć się her-
bata. Dlatego czajnik nie powinien 
być zbyt wysoki, szukajmy raczej 
podłużnych rozwiązań. Dobrą 
praktyką będzie również spodek, 
na który można wyciągnąć sitko 
z fusami, aby herbata nie stała się 
gorzka.

Kubki i szklanki to dobra opcja, 
kiedy herbata zaparzona jest za 
barem, a jedynie dodatki zosta-
ły podane osobno. Duży kubek 
kojarzy się z ciepłym napojem, 
dlatego warto pamiętać, aby wy-
grzać naczynie przed podaniem 
(przelanie herbaty do zimnego 
naczynia o grubych ściankach 
bardzo szybko ochłodzi her-
batę). Na rynku dostępne są 
również szklanki o podwójnych 

ściankach, w których herbata nie 
parzy w dłonie i rewelacyjnie się 
prezentuje. Należy mieć jednak 
na uwadze, że szklanki będą się 
tłukły zdecydowanie częściej niż 
gruba ceramika.

Decydując się na podanie go-
towego napoju, powinniśmy za-
opatrzyć się w zaparzacz, który 
możliwie najlepiej przefiltruje na-
par od liści. Tu nie ma znaczenia 
jego kształt, a objętość – powinna 
być wystarczająca dla rozwinięcia 
się liści. Tak naprawdę możemy 
zdecydować się na gęste sitko 
oraz dzbanek, w którym luźno 
umieścimy liście, a następnie 
przecedzimy herbatę do naczynia 
podawanego na salę. Jeżeli zale-
ży nam na efektownym podaniu 
herbaty, na rynku dostępny jest 
na przykład zaparzacz Ingenu-
iTEA, który umożliwia zaparzenie 
herbaty do każdego naczynia, 
a jego działanie robi wrażenie na 
klientach. 

DOBRE ROZWIĄZANIA
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Hybrydowy
ekspres w małej gastronomii

Nigdy wcześniej picie kawy nie było tak modne jak teraz. Kawa 
zdaje się jest jedyną legalną używką. W dodatku bardzo lubianą 
i to od ponad 350 lat. To dlatego właściciele małych gastronomii, 

lodziarni, naleśnikarni czy piekarni, gdzie główny biznes jest 
zupełnie inną gałęzią, po nią sięgają. Kawa w gastronomii stanowi 
potencjalne źródło sporych zysków dla przedsiębiorstwa – nawet, 

gdy jest tylko dodatkiem do biznesu.

AGNIESZKA POLISZEWSKA-OSTROWSKA, WŁAŚCICIEL ESPRESSO ONLINE
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Gdzie taki lokal może się 
znajdować? Możliwości 
są nieograniczone. Może 

to być wydzielone miejsce w du-
żym biurowcu, gdzie zatrudnio-
nych jest kilkaset osób. Może 

to być punkt gastronomiczny 
w ciągu sklepów na głównej ulicy 
w mieście. Ale też mobilny biz-
nes, który dziś usytuowany jest 
na sopockim molo, bo jest ład-
na pogoda, a jutro w alei pasażu 
handlowego, bo leje jak z cebra.

Niezależnie od miejsca, gdy 
biznes już jest lub właśnie po-
wstaje i właściciel wpada na 
pomysł dodania do niego kawy 
– staje przed wyzwaniem – jaki 
kupić ekspres.

I ponieważ ten właściciel 
prawdopodobnie świetnie zna się 
na biznesie głównym, o tyle na 
kawie zapewne nieco mniej. Co 
wtedy robi? Otwiera komputer 
i wpisuje w wyszukiwarkę „Jaki 
ekspres do gastronomii”. Otwie-
rają się tysiące zakładek, w któ-
rych mamy gotowe produkty – 
wystarczy kliknąć „Kup teraz”.

I tu zaczyna się prawdziwe 
wyzwanie. Oferta ekspresów 
do gastronomii jest naprawdę 
bardzo szeroka, a ceny potrafią 

przyprawić o zawrót głowy. Do 
wyboru mamy przelewowe, auto-
matyczne i kolbowe. W zasadzie 
od razu wybór pada na ekspresy 
kolbowe. Dlaczego? Dlatego, że 
najbardziej kojarzą się z prawdzi-

wą włoską kawą, z kawiarnią, ba-
ristą, profesjonalizmem parzenia 
i całą otoczką, jak należy podawać 
poprawnie espresso.

Tu w zasadzie można by za-
kończyć artykuł, ale … – nasz wła-
ściciel biznesu, pomimo że kupi 
najbardziej profesjonalny ekspres 
kolbowy na świecie, nie będzie 
zadowolony z przygotowanej 
w nim kawy, dopóki nie zatrudni 
wykwalifikowanego personelu. 
Do całokształtu potrzebny jest 
barista, który ma kilkuletnie do-
świadczenie w temacie kawy, 
sposobów jej obróbki oraz wie-
dzę na temat kalibracji młynka, 
choćby z powodu panujących na 
zewnątrz warunków atmosfe-
rycznych. Jeśli właściciel nie chce, 
nie może lub go nie stać na takie-
go pracownika – powinien roz-
ważyć zakup ekspresu, który nie 
będzie wymagał przeszkolonego 
personelu.

Niestety w większości właści-
ciele nie chcą zgodzić się na takie 

rozwiązanie. Chcą mieć w lokalu 
ekspres kolbowy, który już swo-
im wyglądem zapewnia o jakości 
kawy. Przydałoby się zatem takie 
rozwiązanie – ekspres automa-
tyczny, który wygląda, jak eks-
pres kolbowy, jest majestatyczny, 
a jego wygląd świadczy o profe-
sjonalizmie. Przy tym jest na tyle 
prosty w obsłudze, że nie trzeba 
szkolić pracowników.

Takie ekspresy do kawy są już 
z powodzeniem sprzedawane 
w Europie – niestety nie ma ich 
jeszcze w Polsce.

Niebywałą zaletą ekspresów 
hybrydowych jest to, że bez 
względu na operatora kawa jest 
powtarzalna. A zatem espres-
so jest poprawne, cappuccino 
jest wykończone lekką pianką 
z mleka, a latte macchiato ma 
trzy warstwy bez względu na 

to, czy dziś pierwszą zmianę ma 
pracownik X czy Y. Przy obec-
nej rotacji pracowników ma to 
naprawdę ogromne znaczenie. 
Klienci są wyedukowani, wiedzą 
jak powinny wyglądać i smako-
wać poszczególne rodzaje spe-
cjałów kawowych. Warto zadbać 
nie tylko o wygląd ekspresu, ale 
przede wszystkim o jego funk-
cjonalność.

Hybrydowy ekspres do kawy 
to połączenie tradycyjnego wy-
glądu profesjonalnego ekspresu 
kolbowego i intuicyjnego, w peł-
ni automatycznego ekspresu do 
kawy. Do tej pory na rynku pol-
skim swoje ekspresy hybrydo-
we zaprezentowały dwie marki: 
Astoria i Cup&Cino. Można je 
było obejrzeć podczas targów 
organizowanych w tematach ka-
wowych.

O AUTORZE

Ekspert w dziedzinie ekspresów do kawy – do użytku domowego 
i zastosowań profesjonalnych. Doradza w zakupie odpowiedniego 
sprzętu, skutecznie łącząc klientów ze sprzedawcami. Swoim do-
świadczeniem z zakresu marketingu, sprzedaży i customer experien-
ce codziennie wspiera dystrybutorów tych urządzeń w całej Polsce, 
będąc dla nich dostępną on-line. Przez wiele lat była opiekunem mar-
ki JURA na Polskę. Nieprzerwanie poszukuje nowych, prostych, ale 
profesjonalnych i trwałych rozwiązań kawowych dla branży HoRe-
Ca i rynku tradycyjnego. Właściciel firmy Espresso Online.

Przydałoby się zatem takie rozwiązanie 
– ekspres automatyczny, który 
wygląda, jak ekspres kolbowy, jest 
majestatyczny, a jego wygląd świadczy 
o profesjonalizmie.
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TRENDY BARMAŃSKIE
Coraz częściej w naszych domowych zaciszach eksperymentujemy w kuchni 

i próbujemy nowych smaków. Nasza ciekawość sprawia, iż po wizytach w różnorodnych 
restauracjach, czy też barach, mamy ochotę, aby spróbować swoich sił w domu 

i stworzyć danie czy też koktajl, którego skosztowaliśmy poza domem. Oczywiście nie 
jest to takie proste, często ze względu na wyszukane składniki używane w kuchennych 
restauracjach czy barach. Dotyczy to nie tylko składników, ale także sprzętu służącego 

do przygotowywania koktajli.

JAROSŁAW ZAWADZKI, BRAND AMBASSADOR MONIN & VITAMIX

COFFEE AND TEA

Każde większe miasto 
w naszym kraju posiada 
drink bar, który stara się 

zaskoczyć swojego gościa sma-
kiem lub też sposobem przy-
rządzenia drinka. W aktualnych 
trendach możemy zauważyć 
wyraźne poszukiwanie nowych 
pozytywnych elementów edu-
kacyjnych. Barmani nie tylko ser-
wują niespotykane koktajle, ale 
i dzielą się wiedzą na ich temat, 
starają się pokazywać, jak wyko-
nują napój dla gościa i pokazują 
mu krok po kroku, dlaczego uży-
wają poszczególnych składników 
i sprzętów barmańskich. 

Jednym z ciekawych elemen-
tów do wykorzystania jest tak 
zwany „smoking gun”, czyli przed-
miot używany do zadymiania 
koktajli i nadawania im specyficz-
nych aromatów. Jest to metoda 
zarówno efektywna, jak i zdecy-
dowanie efektowna. Koktajle, któ-
re często były wykonywane tech-
niką mieszania, shakerowania są 
przygotowywane w formie ga-
zowanej, za pomocą specjalnego 
syfonu lub też tworzone są pian-
ki, które pokrywają powierzchnię 
drinka. Nowością może okazać się 
uzyskiwanie pianki cold brew za 
pomocą syfonu „Nitro Whipped 
Cream”. Używanie do zrobienia 

koktajli, sprzętu typu „old scho-
ol” powoli przestaje mieć takie 
znaczenie dla ogólnego wraże-
nia. Oczywiście w miejscach typu 
„speakeasy” takie rzeczy nadal 
będą się znajdować z racji stylu 
tych barów czy miejsca.

Dodatkami, które w nad-
chodzącym czasie będą coraz 
bardziej trendy, to zdecydo-
wanie styl „food-pairing”, czyli 
łączenie drinków z potrawami 
lub przekąskami. Efekty, które 
zawsze przyciągną uwagę gości 
niezależnie od miejsca to np. za-
stosowanie jadalnego brokatu, 
dostępnego już niemal wszę-
dzie, a jego prezentacja znajduje 
swoje miejsce na portalach spo-
łecznościowych typu facebo-
ok czy instagram. Oryginalnym 
pomysłem są dodatki wizualne 
czy też muzyczne podnoszące 
wartość koktajlu. Specjalne pod-
stawki, które świecą i na których 
można położyć drinka lub balon 
dowieszony do napoju z aroma-
tem, który uwalniamy poprzez 
przebicie po podaniu do stoli-
ka. Warto jednak pamiętać, aby 
wszystkie te formy były dosto-
sowane w odpowiedni sposób, 
by nie stworzyć przerostu formy 
nad treścią. Każdy element musi 
pasować do sytuacji, koktajlu, 

a przede wszystkim do całego 
lokalu i jego stylu.

Popularne będą dodatki w for-
mie kompleksowego składnika. 
Firma Monin posiada w swojej 
gamie wiele syropów, które ide-
alnie wpasowują się w trendy 
i zapotrzebowanie rynku. Syropy, 
które składają się z wielu natu-
ralnych składników i naturalnych 
aromatów – polecam w 100 proc. 
hit sezonu, czyli syrop „Winter 
Spice” Monin – uznany przez wie-
lu profesjonalistów za najlepszą 
na świecie przyprawę w płynie. 
Tegoroczne nowości, takie jak sy-
rop Monin Bergamotka, idealnie 

łączący słodko kwaśne koktajle, 
czy też syrop Monin Peanut Co-
okie, który idealnie pasuje do po-
łączeń kawowych oraz nowego 
trendu wkraczającego do naszego 
kraju, czyli RAF Coffee.

Najważniejsze, aby wszystko 
zachowywało spójność, a prezen-
towane koncepty barowe w każ-
dym kierunku były skierowane do 
gościa i jego potrzeb. Pamiętajmy 
o sezonowości i możliwościach, 
jakie mamy w obecnych czasach. 
Naturalność i źródło pochodzenia 
składników, których używamy, 
nabiera na wartości i buduje lep-
szy, czysty świat.
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SŁODKOŚCI 2020

Cukiernictwo, tak jak cała gastronomia, ulega nieustannym 
zmianom i ciągłemu rozwojowi. Każdy z właścicieli i osób, które 

są związane z branżą cukierniczą wiedzą, że szkolenia i śledzenie 
trendów jest jednym z podstawowych zadań w tym biznesie. Nowa 

dekada stawia przed nami kolejne wyzwania. 

DANIEL LECZKOWSKI  
ZAŁOŻYCIEL I WŁAŚCICIEL SZMARAGDOWA CAFE
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Kwestie ekologiczne i bar-
dzo duża świadomość 
konsumentów zmusza 

poniekąd do odpowiedzialnego 
podejścia w kwestii produkcji cu-
kierniczej.

Monoporcje
W tym roku, jak i w poprzednich 
latach, bardzo mocną pozycję na 
rynku cukierniczym mają mo-
noporcje. Są to małe sztukowe 
desery, które dobrze wykonane 
wyglądają, jak prawdziwe dzieła 
sztuki. Trend, który przyszedł do 
nas z Francji, mocno zadomowił 
się w Polsce. Dzięki formom sili-
konowym ich kształty mogą być 
najprzeróżniejsze – kule, owale, 
serca. W ich produkcji jedynym 
ograniczeniem jest wyobraźnia. 

Wykończenie deserów, to ko-
lejny wachlarz możliwości cukier-
nika – od błyszczących polew, żeli, 
zamszu z masła kakaowego na 
ganache czekoladowym kończąc.

Dekorując desery stosuję za-
sadę „less is more” oznacza to, że 
nawet najbardziej wyrafinowa-
na dekoracja nie obroni wyrobu 
w momencie, kiedy jego wykona-
nie i smak będą pozostawiać wie-
le do życzenia. Drobny element 
galanterii czekoladowej, odrobina 
złota jadalnego, świeże owoce czy 
płatki jadalnych kwiatów pomogą 
podkreślić smak deseru.

Produkując swoje desery, kie-
ruję się zasadą maksymalnie pię-
ciu, składników. Pozwala to wy-
dobyć z produktów ich najlepsze 
cechy, nie zaburzając harmonii 
smaków i aromatów danego su-
rowca.

Tradycyjne ciasta i desery
W Polsce oprócz monoporcji po-
pularnością cieszą się nasze tra-
dycyjne ciasta i desery. Któż z nas 
nie skusi się na kawałek aroma-
tycznej szarlotki czy puszystego 
sernika? Współpracując z lokal-
nymi dostawcami można osią-
gnąć znakomite rezultaty zacho-
wując tym, samym smak tradycji. 

Szare renety od lokalnych 
sadowników, czy świeży nabiał 
z lokalnej mleczarni, pozwoli osią-
gnąć nam zadowolenie naszych 
gości, a tym samym zagwarantuje 
powrót konsumenta do kawiarni. 

Zacieśniając współpracę z lo-
kalnymi producentami, mamy też 
duży wpływ na nasze środowisko, 
co pozwala nam lepiej zapanować 
nad jakością naszych wyrobów. 

Goście na pewno to docenią. 
Oczywiście, składniki takie jak 
czekolada, kawa, kakao czy część 
bakalii nie występują w naszym 
klimacie, co wiąże się z ich im-
portem. Tutaj też musimy szukać 
towarów ze zrównoważonych 
upraw i takich, które wspierają 
tamtejsze lokalne gospodarstwa.

Gluten, laktoza
Kolejnym silnym trendem jest 
eliminacja składników z diety, 
takich jak gluten, laktoza, sa-
charoza, produkty pochodzenia 
zwierzęcego. Coraz więcej osób 
szuka wyrobów przygotowanych 
z najwyższej jakości, naturalnych 
produktów. Oczywiście bardzo 
dobrze świadczy to o naszym 

miejscu, kiedy w ofercie można 
znaleźć takie wyroby. Naszą rolą 
jest też uświadamianie konsu-
mentów, ponieważ towary „eko”, 
„bez E”, „wegańskie” zrobiły się 
bardzo dobrym rynkiem na za-
rabianie dużych pieniędzy przez 
wytwórców. Najlepszym przy-
kładem są napoje roślinne, które 

są kilkakrotnie droższe niż mle-
ko krowie. Dlatego jeśli chcemy 
oferować w naszych lokalach 
takie wyroby, to albo zagłębimy 
proces ich produkcji i będziemy 
je wytwarzać od podstaw samo-
dzielnie, albo znajdźmy napraw-
dę rzetelnych dostawców, którzy 
będą z nami współpracować, co 
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pozwoli na zachowanie akcepto-
walnej ceny wyrobu końcowego. 
Tak, jak w przypadku stewi, ery-
trolu, aquafaby nie ma nic złego, 
tak większość „śmietan roślin-
nych”, „maseł roślinnych”, goto-
wych mieszanek do wypieku bez-
glutenowego, może zrobić więcej 
szkody niż pożytku w organizmie.

Lody nie tylko w sezonie
Coraz łagodniejsze zimy, powo-
dują, że goście spożywają coraz 
więcej lodów również w sezonie 
zimowym. To kolejna dziedzina 
cukiernictwa, która ulega silnym 
trendom. Wystarczy udać się na 
targi cukiernicze albo odwiedzić 
strony internetowe producentów, 
żeby móc się przekonać, jak łatwo 
można otworzyć lodziarnie. 

Co roku producenci gotowych 
mieszanek lodowych, wypuszcza-
ją na rynek coraz to nowsze sma-
ki, które z naturalnymi produkta-
mi mają mało wspólnego.

Prawdziwa produkcja lo-
dów, paradoksalnie nie wyma-
ga większego nakładu środków 

finansowych, ale wymaga bar-
dzo dużego doświadczenia pra-
cownika, który nadzoruje wyrób. 
Prawdziwe lody to mieszanka 
w odpowiednich proporcjach: 
mleka, śmietanki, cukru, emul-
gatora (np. lecytyny z żółtek). 
W Polsce dalej królują smaki ta-
kie jak: śmietanka, wanilia, cze-
kolada, pistacja i sorbety owo-
cowe. Inspirując się recepturami 
kawiarni Horteksu z lat siedem-
dziesiątych, stworzyłem w swo-
im lokalu desery lodowe, które 
mają dość sporą rzeszę fanów.

Nowoczesne cukiernictwo 
bardzo mocno czerpie inspiracje 
z Francji, kraju który słynie z naj-
lepszych wyrobów i cukierników. 
Obserwując rynek, mogę stwier-
dzić, że Polacy nie odbiegają od 

swoich zachod-
nich kolegów. 
Potrafimy two-
rzyć prawdziwe 
dzieła sztuki. Nie 
należy tylko za-
pominać w tym 
wszystkim, że 
nasz kraj też sły-
nie ze wspania-
łych wyrobów 
cukiern iczych 
i bardzo dobrych 
surowców do 
ich produkcji.

„Classic Blue” na topie
Panton rok 2020 ogłosił kolo-
rem „Classic Blue”. Jest to sto-
nowany, elegancki kolor, który 
doskonale odnajdzie się w te-
matyce weselnej. Pomimo że nie 
jest to kolor wybitnie kojarzony 
z żywnością, idealnie podkreśli 

wszystkie ważnej rangi uroczy-
stości. 

W połączeniu z beżami, de-
likatnym różem czy złotem po-
zwoli nam stworzyć tort, który 
uświetni każdą uroczystość. 
W tematyce weselnej nastąpił 
duży przełom. Pary młode po-
szukują tortów, które wygląda-
ją pięknie, ale też maja fanta-
styczny smak. To właśnie tort 
jako jedna z nielicznych atrakcji 
uroczystości weselnych zapada 

na długo w pamięć gości. Od-
chodzi się od używania dużej 
ilości masy cukrowej. Obecnie 
do dekoracji stosuje się kremy 
maślane. Masa cukrowa idealnie 
sprawdzi się przy bardzo inten-
sywnych kolorach, jak ciemna 
zieleń, czy właśnie classic blue, 

ponieważ ciężko uzyskać ta-
kie kolory przy zastosowaniu 
kremów, nie przekraczając do-
puszczalnych norm spożycia 
barwników spożywczych przez 
konsumenta.

Styl rustykalny i boho od kilku 
już lat króluje na wszelkich im-
prezach weselnych podobnie, jak 
naked cake.

Tworząc wszystkie desery, 
ciasta czy inne słodkości nie za-
pomnijmy, że każda moda prze-

mija, a styl pozostaje. Coco Cha-
nel kierując się swoimi słowami, 
stworzyła jeden z największych 
domów mody w Paryżu.

Niech jakość naszych wyro-
bów idzie w parze z wyglądem, 
a nasi goście będą do nas po-
wracać.

O AUTORZE

Założyciel i właściciel Szmaragdowa Cafe – kawiarni pracującej 
na wysokiej jakości, naturalnych składnikach. Cukiernik z ponad 
trzynastoletnim doświadczeniem. Swoje doświadczenie zdobywał 
w najlepszych hotelach i cukierniach w woj. pomorskim, jak również 
w najlepszych francuskich kawiarniach. Mistrz Cukiernictwa. Przy-
wiązuje szczególną uwagę do produktów. W Szmaragdowa Cafe 
pracuje na najwyższej jakości składnikach importowanych z Francji 
oraz Włoch. Pasjonat dobrego smaku i stylu, nieustannie poszukujący 
nowych receptur i inspiracji. Wielbiciel francuskiego cukiernictwa. 
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Mroźna, słodka 
PRZESTRZEŃ

Lokale małej gastronomii – a w szczególności lodziarnie 
– od paru lat zyskują na popularności. Wnętrza te coraz 

częściej przyciągają klientów nie tylko jako miejsce, w którym 
spróbować można lodowego deseru, ale przede wszystkim jest 

to przestrzeń dedykowana spotkaniom towarzyskim. Z tego 
właśnie powodu ogromne znaczenie ma charakter, wystrój 

wnętrza oraz wybór lokalizacji.

PATRYCJA STASIAK  
ZAMEK DESIGN 
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Prawidłowy projekt takiego 
miejsca powinien spełniać 
kilka zasad, które klasyfi-

kują daną przestrzeń jako przy-
jazną dla odbiorców, o dobrej 
atmosferze, a co za tym idzie, 
generującej zyski. Przy projek-
cie lodziarni należy więc zwrócić 
uwagę przede wszystkim na:
1.  Wybór odpowiedniej lokali-

zacji – zależy od tego ogólny 
sukces marki. Właściwie wy-
brane miejsce pozwala za-
pewnić stały ruch i zyski. Lokal 
pod lodziarnię należy wybierać 
w przestrzeniach, w których 
nie napotkamy w sąsiedztwie 
konkurencji.

2.  Układ funkcjonalny – należy 
zaprojektować stoiska pra-
cy w taki sposób, aby ścieżki 
pracowników nie przecina-
ły się zbyt często, a jedynie 
stykały ze sobą, tam, gdzie 
jest to możliwe. Dzięki temu 

proces przygotowywania po-
siłków będzie mógł przebie-
gać sprawnie. Jest to bardzo 
ważny element przy małych 
wnętrzach z ograniczoną prze-
strzenią.

Na sali gości odpowiednie 
strefowanie tworzy atmos-
ferę, która kreuje dane wnę-
trze. W celu wydzielenia stref 
w tym miejscu wystarczy od-
dzielić od siebie przestrzenie 
dla konkretnych gości. Przewi-
dzieć miejsce do spotkań gru-
powych, na biznesowe lunche 
i kilka kącików dla pojedyn-
czych osób (lub wspólny blat 
dla nich – zależy od profilu go-
ści). Dzięki temu więcej osób 
będzie mogło wybrać akurat 
Twój lokal za pierwszym ra-
zem, jak i wracać do niego przy 
innych okazjach.

3.  Odpowiednią ergonomię po-
mieszczenia – kluczowym 

elementem prawidłowej 
aranżacji wnętrza jest przede 
wszystkim komfort, a więc 
ergonomia. Bardzo ważne jest 
zachowanie odpowiedniej 
odległości między stolikami 
i krzesełkami – powinna sprzy-
jać poczuciu intymności pod-
czas spotkań towarzyskich, 
a każdy fragment lokalu musi 
spełniać określone standardy 
ergonomiczne.
Niezbędne odległości jakich 

powinniśmy przestrzegać, aby 
zapewnić odpowiednie zasady 
funkcjonalności:
• minimalne przejście między 

krzesłami – 45 cm,
• optymalna wysokość siedze-

nia – 45 cm,
• optymalna szerokość lady – 

50 cm,
• optymalna wysokość lady – 

110-115 cm.

4.  Dostosowanie lokalu do po-
trzeb osób niepełnospraw-
nych – należy wziąć pod uwa-
gę potrzeby zróżnicowanych 
gości, a więc udogodnienia dla 
osób niepełnosprawnych czy 
rodzin z dziećmi. Szerokość 
drzwi do łazienki dla osób nie-
pełnosprawnych powinna wy-
nosić nie mniej niż 100 cm.

Trzeba pamiętać także 
o zapewnieniu minimum jed-
nego szerokiego przejścia, 
podjazdu oraz niskiego progu 
w drzwiach.

5.  Oświetlenie – spełnia wie-
le funkcji, wpływa na odbiór 
wnętrza, samopoczucie gości 
oraz obsługi, a także podkreśla 
konkretne elementy.

Rozróżniamy kilka typów 
oświetlenia:

• ogólne do stosowania w części 
wejściowej, kuchennej i jako 
doświetlenie wnętrza,

PIOTR KACZOR, GEL MATIC POLSKA

Produkcja lodów to proces 
wymagający wyrafino-
wanej i zaawansowanej 

technologii. Najnowsze trendy 
wyznaczają maszyny nie tylko 
o nowoczesnym wyglądzie, ale 
przede wszystkim te gwarantu-
jące najwyższy poziom nieza-
wodności. Lodziarnie zaopatrują 
się w maszyny sprawdzonych 
producentów, specjalistów 
w produkcji takich urządzeń. Pro-
ducenci maszyn wykorzystują 
zdobytą wiedzę technologiczną 

i udoskonalają ofertę wyposaże-
nia lodziarni, co gwarantuje naj-
wyższą wydajności i trwałości.

Maszyny do produkcji 
lodów
Ekspresowe mieszanie i zamra-
żanie to najbardziej naturalna 
metoda wytwarzania lodów wło-
skich oraz świderków, mrożone-
go jogurtu, koktajli mlecznych, 
deserów schłodzonych. Produkt 
podaje się natychmiast po za-
kończeniu procesu mieszania / 

zamrażania. Świeżość jest gwa-
rantowana dzięki tak krótkie-
mu okresowi między produkcją 
a spożyciem. Na tym również 
zyskuje smak, ponieważ podaje 
się lody w idealnej temperaturze, 
między –6 °C a –9 °C.

Maszyna na blatowa 
lub wolnostojąca
Silną stroną urządzeń nablato-
wych jest to, że zajmują mini-
mum przestrzeni, co pozwala 
na umieszczenie ich w małych 
lokalach. Wolnostojące urządze-
nia oferują również wydajność 
przemysłową. Zarówno jedno, 
jak i drugie rozwiązanie powinno 
być konstrukcją wysokiej jakości 
oraz korzystać z najnowocze-
śniejszych sposobów zarządzania 
i kontroli.

Rodzaje zasilania cylindra/
podawania mieszanki
Pompa – zastosowane w pompie 
koła zębate, zapewniają spójną 
konsystencję produktu. Pompa 

posiada różne stopnie napowie-
trzania pozwalające na zwiększe-
nie nawet do 80 proc. wartości 
produktu.

Grawitacja – produkcja za po-
mocą systemu grawitacyjnego 
polega na opadaniu mieszanki 
z wanny konserwującej przez sys-
tem otworów do cylindra mroźni-
czego. To pozwala na zastosowa-
nie mieszanki zawierającej nawet 
kawałki owoców.

Rodzaje chłodzenia 
maszyny
Powietrze – zastosowanie takie-
go chłodzenia daje dużą elastycz-
ność z ustawieniem maszyny, 
jest mobilna. Istnieje możliwość 
utworzenia punktu sprzedażowe-
go w zupełnie dowolnym miejscu 
z dostępem prądu, również na ze-
wnątrz pomieszczeń.

Woda – charakterystyką pracy 
tego rozwiązania jest brak gene-
rowania dodatkowego ciepła na 
zewnątrz maszyny, cicha praca 
i efektowne chłodzenie.
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• wiszące/kierunkowe używane 
najczęściej nad stolikami (dla 
uzyskania odpowiedniej at-
mosfery) oraz nad ladą (pod-
kreśla jej znaczenie),

• dekoracyjne dla estetyki,
• światło ewakuacyjne – w celu 

bezpieczeństwa.
Dzięki zastosowaniu różno-

rodnego oświetlenia możemy 
uzyskać inne efekty wizualne, 
które budują nastrój wnętrza 
i tworzą atmosferę.

6.  Akustyka – jest to równie 
ważny aspekt, co urządzanie 
wnętrza lokalu. Z uwagi na 
swój publiczny charakter, lo-
kale te nigdy nie będą cichym 
pomieszczeniem. Jednak 
nadmierny hałas powoduje 
u odwiedzających zmęczenie 
i rozdrażnienie. Aby zagwaran-
tować odpowiednią akustykę 
trzeba zwrócić uwagę na uży-
te materiały i ich właściwości 
dźwiękoszczelne. Najskutecz-
niejszym sposobem zapew-
nienia odpowiedniej akustyki 
jest zastosowanie sufitów 
podwieszanych z wełny mi-
neralnej (wełna posiada wła-
ściwości pochłaniania dźwięku 
oraz zmniejszania hałasu).

7.  Spójną stylistykę – bardzo waż-
nym elementem wystroju wnę-
trza jest jego spójność i określo-
ny styl. Warto więc wybrać ko-
lory przewodnie, konkretne ma-
teriały. Najlepiej by kolorystyka 
wynikała np. z logo, kojarzyła się 
z regionem pochodzenia ofero-
wanych dań itp.

W przypadku stworzenia 
sieci lokali, należy postawić 
na te same kolory we wszyst-
kich wnętrzach. Wystój lokalu 
nie musi być identyczny! Wy-
korzystując te same barwy 
można uzyskać całkiem inny 
efekt. W jednym lokalu dany 
kolor będzie na ścianach i jako 
dodatki, w drugim w posta-
ci obicia foteli. W ten sposób 
można pokazać, że dane miej-
sca stanowią całość, lecz każde 
będzie wyjątkowe.

8.  Element dominujący – ważne 
jest, aby w lokalu znajdował 
się jeden, główny akcent. Jed-
na ze ścian, najlepiej widoczna 
od wejścia, powinna być wy-
jątkowa z kilku powodów. Ma 
przyciągać wzrok osób mijają-
cych lokal. Daje to szansę na 
zwiększenie liczby gości. Na 
takiej ścianie może być logo 
– wpłynie to na rozpoznawal-
ność marki

9.  Wymogi sanepidu – jest to 
z pewnością jeden, z kluczo-
wych elementów przy projek-
cie lodziarni. Z uwagi na fakt, iż 
jest to lokal małej gastronomii, 
musi spełniać wymagania Sa-
nepidu – takie, jak:

• materiał podłóg oraz ścian – po-
wierzchnia gładka, zmywalna,

• powierzchnie blatów i po-
wierzchni roboczych – gładkie, 
zmywalne,

• punkty wodne – zlewy i umy-
walki,

• maszyna do lodów oraz chło-
dziarki,

• miejsce do przechowywania 
wafelków oraz jednorazowe 
naczynia – odpowiednim miej-
scem do przechowywania jest 
magazyn lub zamykane szafki,

• wentylacja – w każdym po-
mieszczeniu powinna być 
wentylacja grawitacyjna (tzw. 
kratka),

• toaleta dla pracowników oraz 
miejsce do przechowywania 
odzieży, środków chemicz-
nych.
Przy projektowaniu lodziarni 

należy pamiętać o tym, aby wy-
posażenie, kolorystyka, materiały, 
wnętrze oraz zewnętrze lokalu 
tworzyły spójną, harmonijną ca-
łość. Pierwsze wrażenie klienta 
jest elementem, który może za-
ważyć na opinii, jaką wystawia 
on danej przestrzeni. Omówione 
w artykule zasady projektowania 

lokali stanowią jedynie podpo-
wiedź, która pomoże zachować 
ogólne zasady ergonomii we 
wnętrzu. Należy jednak pamię-
tać o tym, że aby lokal zyskał na 
popularności warto „odejść” od 
panujących, powtarzalnych sche-
matów kolorystyki, mebli. Dzięki 
indywidualnemu podejściu do 
każdego z lokali może powstać 
unikalne i niepowtarzalne wnę-
trze.

Poprzez zdobyte doświadcze-
nie, jako biuro projektowe mo-
żemy tworzyć przestrzenie, któ-
re dzięki wizualnemu efektowi 
tworzą przestrzenie gromadzące 
większą ilość konsumentów. Wy-
żej wymienione czynniki pokazu-
ją, jak ważne jest aby całe założe-
nie było stworzone od początku 
do końca przez jedną firmę oraz 
starannie przemyślane.

O AUTORZE

Magister inżynier architekt po Wydziale Budownictwa, Architektury 
i Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej. Od 2016 roku czynna 
uczestniczka krajowych i międzynarodowych Konferencji Nauko-
wych, autorka wielu publikacji, laureatka konkursów architektonicz-
nych. Projektant wnętrz oraz Retail. Poza architekturą, pasjonatka 
malarstwa i rysunku.
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Intensywny akcent 
i wybitny kolor 
Likier monin Elderflower (Kwiat Czarnego Bzu) to połączenie 
świeżych i mocnych akcentów kwiatowych, które są idealne do 
podania koktajlu Hugo w nowej aromatycznej odsłonie. W talio-
wanej i wyróżniającej się butelce, seria likierów Monin to idealne 
rozwiązanie dla miksologów, którzy chcą wzbogacić smak inten-
sywnym akcentem i nadać wybitny kolor swoim koktajlom.

Najnowszy poziom technologii
Giotto wyznacza nową erę w świecie automatów do lodów. Maszyna jest łatwa w obsłudze i gwarantuje do-
skonałą wydajność oraz dokładną kontrolę. Giotto to idealne połączenie formy i funkcji, przepływ powietrza 
w górę daje możliwość instalacji w ciasnych miejscach. Intuicyjne korzystanie zapewnia, szeroki i elegancki 
7-calowy ekran dotykowy. Kontrola prędkości ubijaka oznacza, że maszyna może być używana zarówno do 
produkcji lodów włoskich i świderków, jak i koktajli mlecznych, sorbetów oraz mrożonego jogurt. Giotto to 
najnowszy poziom technologii.

Organiczne espresso  
od Miko 
Puro to marka opracowana przez Miko Coffee – stała się ona w wielu 
krajach synonimem wysokiej jakości kawy Fairtrade, której producent 
konsekwentnie wspiera wysiłki na rzecz ochrony lasów deszczowych 
w krajach, gdzie produkuje się kawę. Puro Organic to zaskakująco de-
likatna mieszanka o wyjątkowym smaku. Łączy w sobie cudnie deli-
katne nuty czekolady z cytrusowymi akcentami, które dodają owoco-
wości przy zachowaniu naturalnej słodyczy. Puro Organic to nie tylko 
wspaniałe espresso, to również doskonałe połączenie dla stworzenia 
idealnego cappuccino i latte dając wyraźny i pełny smak w kawach 
mlecznych. Pochodzenie: Peru i Honduras; rodzaj: Fairtrade, organiczna 
i uprawiana w cieniu; zawartość Arabica: 100 proc.

Najwyższej jakości 
ekspres od Tchibo 

Ten ekskluzywny ekspres kolbowy to nowa pro-
pozycja wśród tradycyjnych ekspresów do gastro-
nomii. Wyróżnia go niepowtarzalny wygląd, za-
awansowana technologia oraz nowoczesny projekt. 
Nowoczesne rozwiązanie techniczne spełnią ocze-
kiwania nawet najbardziej wymagających klientów. 
Ekspres jest wyposażony w dwie grupy zaparzające 
oraz dwie dysze do spełniania mleka – dzięki cze-
mu może na nim pracować jednocześnie dwóch 
baristów. Urządzenie wyróżnia się 3,5 calowym 
ekranem dotykowym, osobnym dla każdej grupy 
zaparzającej oraz LED-owym podświetleniem. Gag-
gia La Reale to idealne rozwiązanie dla gastronomii, 
gdzie na pierwszym miejscu stawia się jakość przy-
rządzanej kawy. Oznacza to satysfakcję i zadowole-
nie klientów, sprawną obsługę, a w efekcie wzrost 
obrotów! 

Clinex Fast Gast  
na tłuste zabrudzenia
Profesjonalny preparat stworzony z myślą o wszelkiego typu tłu-
stych i olejowych zabrudzeniach. Posiada zdolności do emulgowa-
nia tłuszczu. Skutecznie rozpuszcza silne i uporczywe zabrudzenia 
olejowo tłuszczowe. Nie pozostawia smug i zacieków na czyszczo-
nych powierzchniach. Największą popularnością cieszy się w prze-
myśle przetwórczym i branży gastronomicznej. Zalecany jest do 
czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni twardych, w kuchni 
i gastronomii, oraz powierzchni w przemyśle spożywczym: okapów 
kuchennych, blatów, stołów i ścian. Produkt posiada Świadectwo 
Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny. Cli-
nex Fast Gast jest wydajny i prosty w użyciu a dzięki precyzyjnemu 
spryskiwaczowi łatwo dociera do trudnodostępnych miejsc, w któ-
rych oprócz czystości pozostawia przyjemny zapach.
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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, 
handlowych, usłu¬gowych, w obiektach kanału HoReCa, biurach, szkołach, halach – 
wszędzie tam, gdzie czystość jest priorytetem. Marka oferuje możliwość stworzenia 
indywidualnych planów higieny wg systemu HACCP. Clinex to niezawodna jakość 
w połączeniu z atrakcyjną ofertą cenową. Producent oferuje również usługę produkcji 
marek własnych

Gel Matic Polska 
ul. Zbąszyńska 13 
91-342 Łódź
tel. 510-251-525
handlowy@gelmatic.pl
www.gelmatic.pl

Oferujemy wysokiej jakości produkty, najlepsze maszyny do lodów. Aby żyć i dzielić 
się udanymi sukcesami biznesowymi.

Harrogate
ul. Mostowa 1 bud. 2  
80-778 Gdańsk
tel. (58) 500-89-50 
881-221-885
info@harrogatespring.pl

Największy niezależny, rodzinny producent brytyjskiej wody butelkowanej natural-
nego pochodzenia klasy premium. Źródło wody znajduje się w mieście SPA Harrogate 
w Wielkiej Brytanii. Jest oficjalną wodą ASCOT, Maclaren F1 team, The Royal Albert 
Hall, Emirates, TUI, Accor Hotels i wielu innych.

Miko Pac
ul. Dąbrowa 21 
85-147 Bydgoszcz 
info@miko-kawa.pl 
tel.: (52) 320-59-46 
(52) 320-59-04 
www.mikocoffee.com/pl
www.purocoffee.eu

Firma MIKO Coffee została założona w 1801 roku i specjalizuje się w obsłudze firm 
oraz segmentu HoReCa w  kawę oraz gorące napoje, będąc jedną z  najstarszych 
marek kawowych na rynku międzynarodowym. Poprzez ponad 40 firm w Europie, 
Turcji, Japonii, Australii, oraz RPA, umacnia swoją pozycję jako sprawdzony 
dostawca kawy oraz urządzeń do jej zaparzania. W ciągu ponad 200 lat palenia kawy 
zdobyliśmy bogate doświadczenie, pozwalające nam na produkcję najszlachetniej-
szych kaw espresso. Przykładamy olbrzymią wagę do sztuki palenia kawy, która jest 
kluczem do przygotowania doskonałego espresso.

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 łań-
cuchem 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 doświad-
czenia oraz bogatej oferty – ponad 250 smaków sprzedawanych w 150 krajach na 
świecie. Do produkcji wyrobów Monin wybierane są wyłącznie wyselekcjonowane 
i najlepsze owoce, kwiaty, przyprawy oraz orzechy. To sprawia, że powstają zawsze 
produkty wyjątkowej jakości o  niepowtarzalnym smaku, kolorze i  zapachu. Monin 
– naturally inspiring. Rozwój Marki Monin w Polsce oraz szko lenia w zakresie kre-
acji 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 rozwią-
zania i  sprzeda jemy koncepty. Jesteśmy ekspertami w kategorii „beverage & food 
solution”. Od kwietnia 2016 r. SCM jest także wyłącznym importerem i  dystrybu-
torem profesjonalnych urządzeń do miksowania i mieszania napojów oraz potraw – 
marki Vitamix.

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

Marka Tork jest dostawcą profesjonalnych rozwiązań do utrzymania higieny dla sze-
rokiej gamy odbiorców: restauracji, placówek służby zdrowia, biur, szkół oraz hal 
przemysłowych. W ofercie marki znajdują się dozowniki, ręczniki i papiery toaletowe, 
mydła, serwetki i  czyściwa kuchenne oraz przemysłowe. Dzięki wiedzy eksperc-
kiej, funkcjonalnym produktom i polityce zrównoważonego rozwoju Tork jest liderem 
w  swojej branży. Należąca do Essity marka Tork dostarcza rozwiązania klientom 
w ponad 80 krajach. Będąc częścią Essity, Tork dba o zaspokajanie potrzeb klientów 
w zrównoważony sposób, aby mogli oszczędzić czas, pieniądze i energię oraz skupić 
się na najważniejszych działaniach w prowadzeniu ich firm.
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