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Po sezonie

Wyjątkowo długie lato dobiegło końca i pozostaje nam oczekiwanie na zimę 
z prawdziwego zdarzenia. Ten numer z pewnością nam w tym doskonale 

pomoże. Po pierwsze, przedstawiciele lodziarni opowiedzą, jak radzą sobie po 
sezonie, Marta Panfil doradzi, jak budować strategię marketingową w tym czasie, 

a przedstawiciele marek Helios Cafe, SCM, Migawka cafe, Słodkie Babki i Costa 
Coffee przygotowali swoje jesienno-zimowe propozycje kawowe i herbaciane. 

Skoro już o dodatkach mowa, to z pewnością doskonale w tym przypadku 
sprawdzą się syropy i puree marki Monin. Bohaterem najnowszego wydania 

Sweets & Coffee jest właściciel tego znanego na całym świecie brandu – Olivier 
Monin. Historia tej firmy sięga 1912 r., kiedy to dziadek mojego rozmówcy stawiał 

pierwsze kroki w tym biznesie. Dzisiaj do firmy dołącza także syn Oliviera. 
Właściciel marki, każdego pracownika, którego rekrutuje z pozytywnym 
skutkiem, wita w rodzinie Monin. Skoro pozostajemy w takiej familijnej 

atmosferze, to w dziale cukiernik, czekają na Państwa propozycje cukierników 
związane z nadchodzącymi Świętami, a konkretnie z wypiekami. Stawiacie 

Państwo w tym przypadku na klasykę czy nowości?  W numerze także porady 
na temat prawidłowego przechowywania pieczywa. 

Z życzeniami miłej lektury
Milena Kaszuba-Janus

PARTNERZY



Nowa oferta Costa Coffe
W  nadchodzącym sezonie miłośnicy jedzenia posiłków poza domem będą 
mieli okazję spróbować nowości w menu. Brioszka, czyli delikatna drożdżowa 
bułeczka z łososiem, quiche, a może po prostu potrójny tost Caprese? 

Jedną z propozycji śniadanio-
wych jest tost Caprese – potrój-
ny tost wegetariański serwowa-
ny z grillowanymi sezonowymi 
warzywami, mozzarellą, a także 
z łagodnym w smaku zielonym 
i czerwonym pesto. Zarówno do 
tostu, jak i do brioszki dodawany 
jest oryginalny sos guacamole 
sprowadzany prosto z Meksy-
ku. W zimowym menu pozo-
stają croissanty, jogurty oraz 
szeroka oferta smakowa bagie-
tek. 

W ofercie lunchowej nato-
miast króluje quiche w dwóch 
wersjach smakowych: mięsnej 
z chorizo i warzywami oraz we-
getariańskiej z dużą ilością sezo-
nowych warzyw. Serwowany na 
gorąco quiche skomponuje się 
z rozgrzewającą zimową herbatą, 
klasyczną kawą lub owocowym 
koktajlem czy też świeżym so-
kiem.

Sezon zimowy w Costa Coffee 
to nie tylko aromatyczne kawy 
i przekąski, ale także… rozgrze-
wające herbaty! Czarna herba-
ta zimowa z dodatkiem imbiru, 

żurawiny, rozmarynu, a także 
plasterka świeżej pomarańczy lub 
grejpfruta to propozycja dla mi-

łośników intensywnych, nieoczy-
wistych smaków. Inną propozycją 
jest Cydrowy czar – napój jabłko-
wy serwowany na ciepło, rozgrze-
wający, ale pobudzający w smaku 
i orzeźwiający, z domieszką cyna-
monu, anyżu i pomarańczy. 

Śniadania w kawiarniach Costa 
Coffee będą serwowane każdego 
dnia do godz. 12:00. Lunche nato-
miast – będą dostępne dla gości 
po godz. 12:00. 

MŁYNEK

Bajgle i croissanty 
w Starbucks
Oficjalna premiera nowości miała miejsce w czwartek 14 listopada 2019 r. 
Bazą dla każdej z nowych kanapek stało się charakterystyczne dla marki 
pieczywo – croissanty i bajgle, które wraz z nowymi dodatkami stworzyły 
kolejne połączenia smakowe.

Przy wyborze receptur Star-
bucks kierował się trendami 
oraz oryginalnością składników, 
z których wiele sprowadzanych 
jest z Włoch (jak Pastrami oto-
czone papryką czy Oliwki Rus-
scitella marynowane w oregano 
i bazylii) oraz Austrii. Jednym 
z bohaterów kanapek jest np. 
Speck, czyli długo dojrzewają-

ca szynka przyprawiona ziołami 
alpejskimi, będąca tradycyjnym 
produktem południowotyrol-
skim. Warzywa znajdujące się 

w kanapkach pochodzą od lokal-
nego dostawcy.

Świeżość kanapek zapewniana 
jest poprzez codzienne przygoto-
wanie ich na miejscu w kawiarni. 
Bariści składają je własnoręcznie 
dwa razy dziennie – nie są one 
produkowane na taśmie. Po zło-
żeniu, kanapki są przechowywane 
w chłodzonej części witryn, aż 
do momentu podgrzania – dzięki 
czemu nabierają kruchości i sma-

kują jeszcze lepiej.
Test przeprowadzony 

w dziewięciu kawiar-
niach w całej Polsce 
pokazał, że kanapki 
mają szansę na sta-
łe odnaleźć miejsce 
w sercach gości – aż 
dziewięciu na dzie-
sięciu z nich wska-
zało, że zakupiłoby 

daną kanapkę po-
nownie. 

A co z kanapkami, 
które nie zdążą się sprze-

dać? To proste! 16 październi-
ka (w Światowy Dzień Żywności) 
kawiarnie w Warszawie i Krako-
wie dołączyły do Too Good To Go, 
dzięki czemu na koniec dnia nie-
sprzedane produkty mogą zostać 
nabyte w promocyjnej cenie. 

Cukiernia Odette z trzecim 
punktem w stolicy
Koncept łączy pracownię cukierniczą przy ulicy Górskiego 6/7 oraz 
herbaciarnię przy ulicy Twardej 4 w  budynku Cosmopolitan. Pod koniec 
października portfolio marki poszerzyło się o  kolejne miejsce. Odette 
Powiśle zlokalizowane jest przy ul. Leszczyńskiej 12. 

Odette to warszawska marka cukier-
nicza założona w 2014 roku przez 
Katarzynę Zieniewicz i Krzysztofa 
Rabka, oferująca luksusowe wyroby 

cukiernicze: ciastka petit gateaux, 
torty, praliny, makaroniki, eklery, 
ptysie, konfekcję oraz wysokoga-
tunkowe herbaty marki Blanca Tea. 

Chude Ciacho w Manufakturze
Podstawą menu nowej kawiarni działającej od niedawna na rynku są 
słodkości bez cukru, glutenu i  laktozy. – Lokal w  Manufakturze to cel 
każdego ambitnego przedsiębiorcy – tłumaczy Marcin Kobylarczyk, 
współwłaściciel marki Chude Ciacho. 

Chude Ciacho to łódzka sieć fit-
-lokali, założona przez trenera 
personalnego. Kawiarnie oferu-
jące zdrowsze wersje słodkości, 
z wykorzystaniem alternatyw-
nych substancji słodzących, ta-
kich jak ksylitol, erytrol czy ste-
wia, a także mieszanek mąk bez-
glutenowych i produktów bez 
laktozy, stają się coraz popular-
niejsze. Widocznym trendem jest 
poszukiwanie zdrowszych alter-
natyw bez całkowitej rezygnacji 
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Ice Dream w Katowicach
Będzie to kolejny po Warszawie punkt konceptu opierającego się na idei 
„self-service ice cream”. Zgodnie z założeniem, lodowe desery tworzone są 
tu przez samych klientów, którzy samodzielnie nakładają sobie wybrane 
smaki włoskich lodów i decydują o wielkości porcji. Otwarcie gelaterii Ice 
Dream w Galerii Katowickiej jest kolejnym krokiem na drodze do budowy 
ogólnopolskiej sieci sprzedaży. Do końca roku planowane jest uruchomienie 
jeszcze jednego stoiska marki. 

Chcemy, by wszystkie nasze lo-
dziarnie były utrzymane w po-

dobnej 
stylistyce. W Galerii Katowic-
kiej można więc spodziewać się 
sprawdzonych rozwiązań: ró-
żowych automatów do samo-
dzielnego nakładania lodów, lady 
z ogromnym wyborem dodatków 
oraz bajkowego wystroju. Musi 
być funkcjonalnie, ale też insta-
friendly”. Nowością na stoisku 

w Katowicach będzie elektro-
niczny wyświetlacz, na którym 
znajdzie się instrukcja tworzenia 
wymarzonego deseru. Można też 

spodziewać się kilku lokalnych 
akcentów – mówi Jakub Sze-

liga, współzałożyciel gelate-
rii Ice Dream.

Koncepcja „self servi-
ce ice cream” przybyła 
z Włoch, gdzie stoiska 
tego typu cieszą się dużą 
popularnością. Na ry-

nek polski wprowadziła ją 
marka Ice Dream, pod którą 

w kwietniu br. otwarto lodziar-
nię w warszawskiej galerii Arka-
dia. Pomysł spotkał się z dobrym 
przyjęciem zarówno ze strony 
klientów, jak i centrum handlo-
wego. Niebanalna propozycja 
na serwowanie i jedzenie lodów 
włoskich okazała się dobrym spo-
sobem na urozmaicenie strefy 
foodcourt, a do właścicieli zaczęli 
się zgłaszać zarządzający innymi 
obiektami handlowymi z propo-
zycją najmu powierzchni.

z deserów. O tym, jak znakomi-
tym uzupełnieniem oferty ga-
stronomicznej Manufaktury, stało 
się Chude Ciacho, można się było 
przekonać niemalże od pierwsze-
go dnia działalności tej fit-kawiar-
ni. – Chude Ciacho jest lubianym, 
lokalnym brandem. Łodzianie, 
którzy dbają o linię lub z koniecz-
ności stosują diety eliminacyjne, 
znają tę markę bardzo dobrze 
i cieszy się ona sporym zaufaniem 
– informuje Agnieszka Mikuren-
da, Tenants Relations Manager 
Manufaktury. 

Właściciele Chudego Cia-
cha, Marcin Kobylarczyk i Ja-
kub Dębski, podkreślają, że choć 

w założeniu ich biznes miał przy-
ciągać bywalców siłowni, to szyb-
ko okazało się, że sporą część ich 
gości stanowią rodziny z dziećmi 
na specjalistycznych dietach: – 
Z naszej oferty korzystają cukrzy-
cy, osoby chore na celiakię, czy 
nie tolerujące laktozy. Wielu ro-
dziców mówi, że nasze słodkości 
są jedyną bezpieczną formą np. 
tortu urodzinowego czy po pro-
stu, jakiegokolwiek deseru dla ich 
chorych pociech – tłumaczą.  

Nowa kawiarnia mieści się 
w tzw. Alei Rzemiosł, w zabytko-
wym budynku naprzeciwko wej-
ścia głównego do galerii handlo-
wej. Lokal ma 50,19 mkw. 
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Etno Cafe i Coffeedesk  
ze wspólnym projektem
Jedne z  najbardziej znanych polskich marek kawowych zacieśniły 
współpracę. Jej efektem jest premiera Ale Meksyk!. To pierwsza kawa 
z  Meksyku w  historii Etno Cafe, producenta kawy kraftowej i  Cold 
Brew Coffee oraz właściciela największej polskiej sieci kawiarni. Firma 
pochodząca z  Wrocławia stworzyła ją specjalnie na potrzeby kooperacji 
z Coffeedeskiem, jednym z największych kawowych sklepów internetowych 
w Europie.

– Współpracujemy z Coffeede-
skiem od 2016 roku i bardzo się 
cieszymy, że teraz udało nam 
się stworzyć kawę, która zyskała 
uznanie ekspertów obydwu firm 
– powiedział Łukasz Mrowiń-

ski, CEO 

E t n o 
Cafe. – Ta współpraca pokazu-
je, że polski rynek kawy krafto-
wej dojrzewa powoli do dużych 

projektów współtworzonych 
przez najbardziej znane marki. 
Im więcej takich kooperacji, tym 
większa szansa, że polski boom 
na dobrą kawę, będzie przybierał 
na sile.

– Cieszy nas to, że ludzie zaczy-
nają przywiązywać coraz większą 
wagę do jakości kawy, jaką piją. 

Pytają nas o ziarna z konkret-
nych regionów, eksperymen-

tują z różnymi metodami 
parzenia. Myślę, że Ale 
Meksyk! zostanie jedną 
z naszych najlepiej sprze-
dających się kaw, bo to 
świetne ziarna w dobrej 
cenie – dodał Łukasz Wi-

chłacz, CEO Coffeedesk.
Wybór nieprzypadkowo 

padł na Meksyk. Etno Cafe 
szukało kawy o delikatnym pro-
filu smakowym, odpowiedniej dla 
średniego stopnia wypału i nada-
jącej się do ekspresów ciśnienio-
wych, kolbowych i kawiarek. Ziar-
no pochodzi wprost od farmerów 

Klub Hutnik Warszawa 
z własną kawą
Z  myślą o  kibicach klub wyprodukował kawę sygnowaną swoim 
herbem. Produkt jest w pełni naturalny i nadaje się zarówno do parzenia 
w ekspresie ciśnieniowym i przelewowym. To kolejny element budowania 
rozpoznawalności marki „pomarańczowo-czarnych” w stolicy. 

Klub, który od ponad 60 lat z reali-
zuje sportową działalność i koja-
rzony jest głównie z dzielnicą Bie-
lany oraz lewobrzeżną Warszawą, 
kilka miesięcy temu poinformo-
wał o uruchomieniu produkcji 
swojego piwa w stylu PILS. Z kolei 
kilka tygodni temu w popularnym 
„okrąglaku” na Wrzecionie zain-
augurowała działalność oferującą 
włoskie potrawy restauracja „La 
Finestra Hutnik”. Teraz w asorty-
mencie klubu znalazła się w 100 
proc. naturalna, palona, ziarnista 
kawa.

Produkt jest efektem 
współpracy klubu z marką 
Sports Coffee, oferują-
cą pierwszą w Polsce 
kawę dla sportow-
ców. Z myślą o ki-
bicach hutniczego 
zespołu przygoto-
waną wersje, które 
spełni oczekiwania 
zarówno fanów 
aktywności rucho-
wych, jak i zwolen-
ników kibicowania 
przed telewizorem lub 
na stadionie.

Kawa Hutnika Warszawa 
charakteryzuje się wyrazistym 
smakiem i aromatem z wyczu-
walną nutą orzechów. To co ją 
wyróżnia, to czekoladowy smak 
i jedwabista crema. 

Po raz kolejny wsłuchujemy 
się w potrzeby i oczekiwania 

naszych kibiców. Otrzymywali-
śmy wiele zapytań o możliwość 
produkcji własnej brandowanej 
kawy, dzięki której poranki będą 
przyjemniejsze i pozwolą żyw-
szym krokiem wejść w kolejny 
dzień. Teraz za sprawą naszego 
produktu będzie to możliwe. Co 
ciekawe, jesteśmy nielicznym, 
o ile niejedynym klubem oferu-
jącym własną kawę – powiedział 
Maciej Purchała, prezes zarządu 
Hutnika Warszawa

Produkt można nabyć w skle-
pie stacjonarnym Hutnika na 
warszawskim Wrzecionie oraz 
w sklepie internetowym.

z meksykańskiego stanu Chiapas 
zrzeszonych w lokalnych koope-
ratywach.

Położenie plantacji sprawia, że 
ziarno charakteryzuje się cieka-
wym balansem pomiędzy słody-
czą i kwasowością. Obróbka kawy 
na mokro wzmacnia cytrusowy 

posmak, co docenią zwłaszcza 
fani metod ciśnieniowych. Inne 
charakterystyczne cechy Ale 
Meksyk! to: delikatność, wyczu-
walna słodycz oraz aromaty orze-
chów i marcepanu.
Więcej w temacie na naszym newso-
wym portalu  

So! Coffee po raz drugi 
w Grudziądzu
Lokal został zaprojektowany w  taki sposób, aby zmaksymalizować 
przestrzeń i  stworzyć wygodne miejsce do rozmów oraz odpoczynku. 
To już drugi punkt marki w  Grudziądzu. Tym razem So! Coffee zagościło 
w Centrum Handlowym Alfa.

W ofercie So! Coffee każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Goście mogą 
delektować się smakiem kawy 
ze specjalnie skomponowanej 
mieszanki wyselekcjonowanych 
ziaren Arabiki, pochodzącej z cen-
tralnej i południowej Ameryki 
z azjatycką Robustą, która ma 

czekoladowy posmak oraz cre-
mę, ale także przygotowywanymi 
na miejscu świeżo wyciskanymi 
sokami, koktajlami, kanapkami, 
naturalnymi herbatami, wypieka-
nymi goframi, lodami z własnej 
manufaktury oraz ciastami i drob-
nymi słodkościami.
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i biznesie, a także ułatwiać nawią-
zywanie wartościowych rela-
cji z innymi ludźmi. Dlatego 
Work/Cafe to przestrzeń 
otwarta dla wszystkich – 
naszych obecnych klien-
tów i tych, którzy jeszcze 
nimi nie są. Może być 
miejscem na kawę, stano-
wiskiem pracy czy prze-
strzenią na biznesowe spo-
tkanie lub szkolenie. Umożli-
wiamy skorzystanie z ciekawej 
powierzchni, a nasi goście wyko-
rzystują ją jak chcą – mówi Arka-
diusz Przybył, wiceprezes zarządu 
Santander Bank Polska kierujący 

P i o -
nem Banko-
wości Detalicznej.

Mateusz Sielecki objął 
stanowisko Brand President 
Starbucks
Od 2015 roku pełnił funkcję dyrektora regionalnego Starbucks w  Polsce, 
z początkiem października awansował na stanowisko Prezydenta Starbucks 
na Centralną Europę. Z firmą AmRest, europejskim operatorem Starbucks, 
związany jest od 14 lat. 

Mateusz Sielecki współpra-
cę z firmą Starbucks rozpoczął 
w 2012 roku jako kierownik re-

gionalny, ale z firmą AmRest 
związany jest już łącznie od 14 lat. 

Na początku swojej współpracy 
z AmRest zajmował stanowisko 
Merger & Acquisition Director, 
na którym był odpowiedzialny za 
strategię rozwoju portfolio firmy 
oraz finalizacja każdej transakcji 
fuzji i przejęć. Na nowym sta-

nowisku będzie odpowiadał za 
zarządzanie kawiarniami Star-
bucks należącymi do AmRest 
oraz kierowanie wszystkimi 
rynkami w zakresie operacji, 
strategii i rozwoju organizacji. 

Wcześniej przez 4 lata zaj-
mował pozycję Dyrektora Re-

gionalnego na Polskę, w latach 
2015-2018 pełniąc jednocześnie 
funkcję Dyrektora Regionalnego 
na Bałkany. Na stanowisku Prezy-
denta Starbucks zastąpił Adama 
Mularuka. 

Wise Cafe w kolejnym hotelu
Wraz z  początkiem października, w  Mercure Poznań Centrum, otworzyła 
się nowa kawiarnia Wise Cafe. Powstała w  miejscu cukierni, w  której 
od 1964 roku ustawiają się jedne z  największych kolejek po Rogale 
Świętomarcińskie. I chociaż zmienił się wystrój oraz koncept lokalu, smak 
pozostał ten sam. To drugi punkt pod szyldem Wise Cafe. Pierwszy działa 
od dwóch lat w Novotel Poznań Centrum. 

Wise Cafe to unikatowy koncept, 
zaprojektowany zgodnie z zało-
żeniami programu zrównoważo-
nego rozwoju Grupy Accor i Orbis 
– Planet 21. 

Wise Cafe jest odpowiedzią na 
wyzwanie stojące przed twórca-
mi konceptu modernizacji hotelu 
Mercure Poznań Centrum. Świe-
żo wypalana kawa i zdrowe przy-
gotowywane na miejscu przeką-
ski sprawiają, że każdy znajdzie 
coś dla siebie. To unikatowy 
koncept, jeżeli chodzi o hotelar-
stwo, ponieważ poza gośćmi 
hotelowymi jest otwarty na 
poznaniaków i to dla nich 
tworzy swoje propozy-
cje. Kawiarnia zmieniła 
swoje oblicze i za-
czyna funkcjonować 
jako innowacyjna 
idea. Dzięki wprowa-
dzonym zmianom za-
owocowała ciekawymi 
aranżacjami wnętrz, 
opartymi na kontrasto-
wych połączeniach, które 
płynnie tworzą jedną przytul-
ną całość

Pierwszym szefem cukierni, 
w latach 1964-1970, był Mistrz 
Cukiernictwa Marian Nijak, to jego 
przepisy nadal królują w Wise 
Cafe. Jego następcy to Mistrzo-
wie Idzi Różalski, Wojciech Fener 
oraz Witold Stebner, który był 
najdłużej pracującą osobą w pra-
cowni cukierniczej oraz w całej 
sieci hoteli Accor, za co został 
uhonorowany nagrodą Best Ico-
nic Employee. 

Santander Bank Polska 
z pierwszą kawiarnią
Work/Café Santander to połączenie nowoczesnego oddziału, w  pełni 
wyposażonej przestrzeni co-workingowej i prawdziwej kawiarni. To miejsce 
otwarte dla każdego, nie tylko dla klientów banku.

Pierwsza strefa Work/Café San-
tander w Polsce została otwarta 
17 września przy ul. Złotej 44. To 
propozycja dla osób, które szuka-
ją miejsca do pracy czy wymiany 
kontaktów. Dodatkowym atutem 
przestrzeni jest możliwość orga-
nizacji spotkania biznesowego 
oraz skorzystania z dostępu do 
sprzętu konferencyjnego. 

W Work/Cafe będą odbywały 
się również spotkania z eksper-
tami z różnych dziedzin, pogłę-
biające kompetencje biznesowe 
m.in. o nowe elementy marketin-
gu, przedsiębiorczości. W planach 

jest już m.in. kobiecy networ-
king organizowany przez Ted 
Warsaw Women oraz spotkanie 
o przygotowywaniu biznes pla-
nu. A wszystko to przy filiżance 
mieszanki kawy zaparzanej przez 
profesjonalnego baristę.

– Z uwagą obserwujemy na-
szych klientów i widzimy, jak 
zmieniają się ich oczekiwania do-
tyczące oddziałów banku. Dziś, 
kiedy znaczna część bankowania 
odbywa się zdalnie, placówki po-
winny rozszerzać swoją dorad-
czą funkcję – wspierać klientów 
w pogłębianiu wiedzy o finansach 
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jest jednym z głównych graczy na 
polskim rynku. 

– Bardzo nas cieszy ten kolejny 
etap współpracy z firmą Lavazza, 
jedną z najbardziej renomowa-
nych kawowych marek na świe-
cie. Ta inicjatywa to jeszcze jeden 
wspólny krok naprzód – dodała 
Daria Napiórkowska, dyrektor ds. 
marketingu w firmie Orbico. 

Warszawskie Centrum Szko-
leniowe, zlokalizowane w Forcie 
8 – nowo otwartej przestrzeni ko-
mercyjnej, która powstała w zre-
witalizowanych XIX-wiecznych 
koszarach na warszawskim Słu-
żewie (adres: Fort Służew, 1b) – 

zaaranżowano we włoskim stylu, 
z zachowaniem wszelkich udo-
godnień i rozwiązań typowych dla 
centrów szkoleniowych Lavazzy 
na całym świecie.

Pijalnia i strefa czekolady 
E. Wedel na Zimowym 
Narodowym
W  sobotę 30 listopada PGE Narodowy po raz siódmy oficjalnie zamienił 
się w krainę zimowej rozrywki. Podczas inauguracji organizatorzy ogłosili 
plan dostępnych atrakcji na najbliższy sezon, opowiedzieli o największych 
planowanych wydarzeniach tegorocznej edycji, a  także przedstawili 
partnera strategicznego – markę E.Wedel. 

Zimowe Miasteczko już 
otwarte
Na odwiedzających czekają 
przede wszystkim dwa duże lo-
dowiska, Lodowisko E.Wedel oraz 
lodowisko A, na którym w piątko-
we i sobotnie wieczory, odbywać 
się będzie impreza muzyczna, 
której towarzyszyć będą liczne 
konkursy. Niesamowitą atrakcją 
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych 
będzie również 12-metrowa Gór-
ka Lodowa E.Wedel przeznaczona 
do zjazdów na pontonach wprost 
z trybun. 

Strefa Czekolady na 
Zimowym Narodowym 
Od 9 grudnia marka zaprasza 
mieszkańców Warszawy i okolic 
do uczestnictwa w grach i zaba-
wach, takich jak Czekoladowe 
Puzzle lub Czekoladowy Quiz, 
które uprzyjemnią czas spędzony 
w Zimowym Miasteczku. Dodat-
kowo w grudniu w Strefie Cze-
kolady wyeksponowana będzie 

imponująca rzeźba przygotowana 
przez Maestro Czekolady Janusza 
Profusa oraz Mistrzynię Czekola-
dy Joannę Profus z 56 kg czekola-
dy E.Wedel! 

Przyjemne Poniedziałki 
W każdy poniedziałek począwszy 
od 9 grudnia wystarczy przedsta-
wić przy kasie paragon na dowol-
ne zakupy produktów E.Wedel na 
kwotę 15 zł, aby otrzymać dar-
mową wejściówkę do Zimowego 
Miasteczka.

Lody dla wegan – nowość  
od marki Grycan
Produkt jes odpowiedzią marki na potrzeby konsumentów – zarówno tych 
na diecie wegańskiej, jak i osób z nietolerancją pokarmową. To już kolejny, 
po certyfikacji i uzyskaniu znaku Vegan dla sorbetów z owoców, krok marki 
w kierunku klientów przestrzegających diety roślinnej. 

Lody wegańskie Grycan zosta-
ły stworzone z zachowaniem 
najwyższych standardów firmy 
bazującej na stuletniej tradycji 
cukierniczej rodziny Państwa 
Grycanów. Wegańska 
oferta Grycan to 
wysokiej jakości 
produkty o peł-
nym smaku, 
który został 
uzyskany dzię-
ki wykorzysta-
niu najlepszych 
n a t u r a l n y c h 
składników, z niską 
zawartością cukrów.

– Wiemy, że w roślinach ukry-
te jest bogactwo smaku, dlatego 
w naszych wegańskich lodach 
znalazło się to, co natura dała 

nam najlepszego! Kremową kon-
systencję uzyskaliśmy dzięki na-
pojom roślinnym, a intensywny 
smak dzięki wysokiej jakości, na-

turalnym dodatkom, takim jak 
czekolada, ziarna kaka-

owca, orzechy, czy 
najlepsza wanilia 

Bourbon. Na-
sze wegańskie 
lody mają niską 
zawartość cu-
kru. Swój słodki 

smak zawdzię-
czają dodatkowi 

ksylitolu (cukru brzo-
zowego), maltitolu, syropu 

daktylowego czy syropu z agawy 
– mówi Elżbieta Grycan, właści-
cielka marki Grycan – Lody od 
pokoleń.

MŁYNEK

Lavazza z pierwszym 
centrum szkoleniowym 
w Polsce
Słynna firma kawowa z Turynu oraz Orbico, jej oficjalny dystrybutor na Polskę, 
otworzyli wspólnie nowe centrum szkoleniowe w  Warszawie. Ta jedyna 
w swoim rodzaju szkoła kawowa, stworzona w ramach wspólnej inicjatywy 
firm, prowadzić będzie profesjonalne szkolenia specjalistów w  dziedzinie 
kawy, umożliwiając im także prowadzenie badań i eksperymentów podczas 
tworzenia nowych przepisów kawowych i nie tylko. 

Otwarcie warszawskiego Cen-
trum to kolejny krok w wypełnia-
niu misji rodzinnej firmy Lavazza, 
którą jest szerzenie włoskiej kul-
tury picia kawy w Polsce.

– Rosnąca sieć Centrów Szko-
leniowych Lavazza na całym 
świecie to obecnie największe 
i jedyne w swoim rodzaju ka-
wowe laboratorium. Chcemy 
w ramach tej inicjatywy przybli-
żać polskim kawoszom włoską 
kulturę picia kawy najwyższej 

światowej klasy – komentuje 
Mattia Tipaldi, dyrektor wschod-
nioeuropejskiego oddziału firmy. 
– Polska jest ważnym, strategicz-
nym rynkiem dla Lavazzy, na któ-
rym entuzjaści kawy coraz więk-
szą wagę przywiązują do jakości 
produktów, a to z kolei prowadzi 
do ich większej otwartości i doj-
rzałości konsumenckiej. Zawsze 
była też rynkiem zarówno wielu 
możliwości, jak i wyzwań. Jeste-
śmy dumni z faktu, że nasza firma 
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Coffee Specialty to zaledwie 3 proc. światowego rynku kawy. W Polsce jeszcze mniej – niecałe 2 proc. Mimo to powstaje 
coraz więcej rzemieślniczych palarni i alternatywnych kawiarni. Zakładający je są przekonani, że czarny napój czeka 
wielki boom, bo takie są konsumenckie trendy. Powołują się na przykład kraftowego piwa. Jeszcze dwa lata temu był to 
w Polsce absolutny margines. Dzisiaj klienci szukają ciekawych, małych browarów.

Żeby była jasność, tak jak 
piwo kraftowe nie zdomi-
nowało rynku, tak samo 

trudno liczyć na to, że kawa 
specialty pokona komercyjne 
marki. Pozostanie biznesem 
raczej niszowym, wysoko spe-
cjalistycznym i adresowanym 
do świadomego konsumenta. 
Jednak obserwując zachowania 
klientów, można wysnuć wnio-
sek, że ten segment gwałtow-
nie rośnie, a rewolucja to tylko 
kwestia czasu. Kto zaś pierwszy 
wsiądzie do tego pociągu zyska 
najwięcej – prognozuje Marcin 
Zalewski, właściciel marki Mo-
bilny Barista. W tym roku wszedł 
w biznesową współpracę z siecią 
Koku Sushi i wspólnie uruchomili 
w Białymstoku palarnię o nazwie 
the White Bear Coffee Roasters. 
Naturalną koleją rzeczy później 
otworzyli razem kawiarnię – the 
White Bear Coffee. 

Gusta są zmienne 
Rynek kawy w Polsce szacuje się 
na około sześć mld zł. Od czasów 
transformacji zdominowały go 
dwie, najbardziej rozpoznawalne 
marki kawowe: Tchibo i Jacobs. 
Decydowały one o masowych 
gustach, ale zaczyna się to zmie-
niać. Symptomem nadchodzą-
cej rewolucji jest choćby fakt, że 
w swoich firmowych punktach 
zaczęły sprzedawać kawę, dzieląc 
ją na kraje pochodzenia, a więc: 
Meksyk, Kolumbia, Brazylia itd. 
Także sami klienci coraz częściej 
pytają, skąd przyjechało ziarno. 
Duża w tym zasługa baristów 
i specjalistycznych kawiarni.

Dla nas to nie jest po prostu 
kawa, ale tysiące smaków i aroma-
tów – mówi Zalewski z the Whi-
te Bear Coffee. – To najbardziej 

złożony sensorycznie pro-
dukt na świecie. Wino nie ma 
tylu odmian i tonów jak kawa. 
Kawa może mieć posmak 
orzechów, karmelu, przypraw 
czy cytrusów w zależności od 
tego, skąd pochodzi. Gdyby 
ktoś usłyszał, że są w niej wy-
czuwalne nuty porzeczkowe 
i rabarbarowe, to pomyślałby 
raczej, że to kompot. Tym-
czasem taki jest profil sen-
soryczny ziarna z Kenii. Kawa 
rośnie od Zwrotnika Raka do 
Koziorożca i jest owocem. Ma 
więc, jak jabłko, bardzo wiele 
odmian. 

Sprzedażowym numerem 
jeden jest w Polsce kawa 
z Brazylii, w której wyczu-
wa się nuty czekolady, pieczywa 
i orzechów. Na rynku występują 
dwa podstawowe gatunki kawy: 
arabica – szlachetniejsza, o przy-
jemniejszych nutach i robusta 
– dziczka, o charakterystycznym 
ciężkim i bardziej goryczkowym 
posmaku.

Od ziarna do filiżanki 
Eksperci zajmujący się kawą spe-
cialty twierdzą, że zrobienie do-
brej „małej czarnej” to naprawdę 
dość skomplikowany proces. De-
cydujące w nim są trzy zmienne: 
jakość zielonego ziarna, sposób 
jego wypalenia i metoda parzenia. 
Utrzymanie powtarzalnego sma-
ku to duża sztuka. 

Ziarno kupione od tego samego 
producenta w zależności od opa-
dów, liczby słonecznych dni itd. 
może być zupełnie inne. Od plan-
tatora kawa w jutowych workach 
trafia na kontenerowiec. Załado-
wany kilkunastoma tonami ziaren 
wysyłany jest do jednego w eu-
ropejskich portów. Podróż trwa 

nawet kilka miesięcy, a warunki 
na statku nie są bez znaczenia. 
Potem towar dystrybuowany jest 
do większych miast na kontynen-
cie. The White Bear Coffee ściąga 
zamówioną kawę z Hamburga 
i Gdańska. Zazwyczaj na początek 
jest to nie więcej niż paleta. Im 
świeższe ziarno trafi do palarni 
tym lepiej. Zielona kawa pachnie 
bobem, trawą i w niczym nie przy-
pomina aromatycznego naparu. 
Magia dzieje się dopiero w palarni.

Smoła czy jasno palona? 
To tam odbywa się najważniejszy 
proces definiujący smak czarnej. 
Nad ostatecznym efektem pracuje 
roastmaster. Ustala profil senso-
ryczny, ustawia parametry: czas, 
ciśnienie, temperaturę (wystarczy 
skok o jeden stopień, by zmienił 
się smak). Wykonuje serię testów, 
by wyeliminować błędy. Jedno 
ziarno z defektem może zepsuć 
całą partię. Podczas palenia kawa 
traci około 20 proc. masy, czyli np. 
z 10 kg, zostaje osiem.

Jesteśmy przyzwyczajeni do 
włoskiego stylu palenia, w któ-
rym uzyskuje się gorzki, oleisty, 
ciężki smak tzw. Italian roast, ale 
dla nas baristów to trochę jak 
przypalenie schabowego – wyja-
śnia Marcin Zalewski. – Preferu-
jemy jaśniejsze palnie, na modłę 
skandynawską, gdzie zresztą pije 
się najwięcej kawy. Pozwala to 
wyciągnąć z ziarna to, co najlep-
sze. Szukamy harmonijnego ba-
lansu goryczy kwasowości i na-
turalnej słodyczy.

Furorę robi ostatnio w Pol-
sce określenie fresh coffee, czyli 
świeżo palona kawa. Trudno jed-
noznacznie wyjaśnić, co dokład-
nie oznacza. Termin ukuto w opo-
zycji do marek komercyjnych, 
które magazynują kawę nawet 
przez trzy, cztery lata. Rzemieślni-
cze palarnie dbając o jakość przy-
jęły zasadę, że kawa powinna być 
wypita w ciągu 6 miesięcy od wy-
jęcia z pieca. Wtedy jest „fresh”. 
Dlatego drukują datę palenia na 
opakowaniu.

RYNEK KAWYJAK ZMIENIA SIĘ
The White Bear Coffee
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Restauracje odwiedzamy 
częściej i wydajemy na nie 
więcej 
Ostatnie lata stały pod znakiem 
dynamicznego rozwoju polskiej 
gastronomii. Obecnie aż 59 proc. 
Polaków, którzy ukończyli 15 rok 
życia deklaruje, że w ostatnich 
12 miesiącach przynajmniej raz 
odwiedziło lokal gastronomicz-
ny. Dla porównania, jeszcze dwa 
lata temu, deklarował to co drugi 
respondent. Rekordowa na prze-
strzeni ostatnich lat jest także 
średnia liczba wizyt w miesią-
cu. Dwadzieścia lat temu lokale 
gastronomiczne odwiedzaliśmy 
zaledwie dwa razy na miesiąc. 
Dekadę później średnia urosła do 
trzech wizyt, by w tym roku osią-
gnąć najlepszy wynik w historii – 
cztery wizyty na miesiąc.

Równolegle do liczby wizyt 
rosną także wydatki na gastrono-
mię. Dziś w lokalach zostawiamy 
średnio 130 zł miesięcznie, czyli 
aż 24 zł więcej niż przed rokiem 
i 32 zł więcej niż dwa lata temu. 
Z danych GfK wynika również, 
że coraz chętniej zmieniamy 
miejsca, w których zamawiamy 
i spożywamy posiłki. W latach 
2017-2019 średnia liczba różnych 
typów lokali odwiedzanych przez 
konsumentów wzrosła z 2,9 do 
3,5 w miesiącu, co może świad-
czyć o tym, że jesteśmy coraz 
bardziej otwarci na poznawanie 
nowych smaków i eksperymenty 
kulinarne. 

Zebrane przez nas dane wska-
zują, że polscy konsumenci mają 
coraz więcej pieniędzy, coraz 
większe wymagania i bardziej róż-
norodne potrzeby. Na szczęście 
rynek gastronomiczny doskonale 
je rozumie i potrafi im sprostać, 
poprzez ogromne zróżnicowanie 
oferty oraz dopasowanie jej do 
szybko zmieniających się trendów. 
To sprawia, że branża dynamicz-
nie rośnie i ma przed sobą bardzo 
dobre perspektywy na przyszłość 
– twierdzi Szymon Mordasiewicz, 
dyrektor komercyjny Panelu Go-
spodarstw Domowych GfK Polonia.

Sprzedaż rośnie we 
wszystkich kategoriach 
rynku
Korzystna sytuacja gospodarcza 
i stopniowo rosnące wynagrodze-
nia sprawiły, że na przestrzeni mi-
nionych 20 lat liczba lokali gastro-
nomicznych w Polsce znacząco 
wzrosła, a dziś w całym kraju jest 
ich ponad 76,5 tysiąca. Najszybciej 
rośnie segment lokali typu fast 
food (7 proc. rok do roku), który 
odpowiada obecnie za 20 proc. 
rynku. W ciągu minionego roku 
nad Wisłą przybyło także barów 
i lunch barów (5 proc. rdr), kawiar-
ni (4 proc. rdr) i lokali sezonowych 
(4 proc. rdr). Mniejsze wzrosty 
odnotowały również puby, 15 naj-
większych sieci oraz restauracje 
hotelowe. Minimalne spadki do-
tyczyły wyłącznie restauracji i klu-
bów oraz dyskotek. 

W przypadku struktury sprze-
dażowej podział rynku wygląda 
już zupełnie inaczej. Aż 26 proc. 
wartości sprzedaży generują re-
stauracje, które pod względem 
liczby lokali znacząco ustępują 
fast foodom, lokalom sezono-
wym czy barom. 18 proc. to z ko-
lei zasługa największych sieci, 
które w zestawieniu wartości 
uplasowały się pod koniec staw-
ki z zaledwie 5 proc. udziałem 
w rynku. 

O dynamice rynku gastrono-
micznego najwięcej mówi wzrost 
sprzedaży w relacji rok do roku. 
W tym przypadku lepsze wy-
niki niż przed rokiem uzyskały 
wszystkie kategorie lokali, a fast 
foody i bary mogą się pochwa-
lić wręcz skokowymi wzrostami 
sprzedaży, które wyniosły od-
powiednio 23 proc. i 14 proc. rok 
do roku. To wszystko sprawia, że 
cała branża HoReCa rośnie dziś 
dwa razy szybciej niż rynek de-
taliczny i pod względem tempa 
wzrostu znacząco wyróżnia się na 
tle innych sektorów gospodarki – 
mówi Dorota Żukowska, kierow-
nik projektu Panelu Gospodarstw 
Domowych GfK Polonia.

Dobre nastroje 
konsumentów kluczowe dla 
przyszłości branży
Sami zainteresowani, czyli re-
stauratorzy, do obecnej sy-
tuacji w branży podchodzą 
z umiarkowanym optymizmem. 

W tegorocznym Barometrze 
Nastrojów Restauratorów GfK 
wskaźnik osiągnął +9 i był o 4 
punkty niższy niż przed rokiem 
(GfK przyjmuje wartości od -100, 
oznaczającego skrajny pesymizm, 
do +100 dla najwyższego stopnia 
optymizmu). W swojej ocenie 
restauratorzy odnosili się do sy-
tuacji finansowej lokalu w mija-
jącym okresie, przyszłej sytuacji 
finansowej, przyszłej wartości 
sprzedaży lokalu oraz ogólnej 
oceny klimatu inwestycyjnego. 

Bardzo optymistyczną infor-
macją dla całej branży są coraz 
lepsze nastroje konsumentów 
badanych przez GfK. W tym przy-
padku, wyniki z 2019 roku są naj-
lepsze od wielu lat. 

Tegoroczny współczynnik 
oscyluje wokół wyniku +5 i stale 
rośnie, a dla porównania w 2016 
roku i wcześniej kształtował się 
poniżej zera. Oznacza to, że kon-
sumenci są coraz bardziej za-
dowoleni ze swoich finansów, 
czują się bezpiecznie w kontek-
ście zatrudnienia i przyszłych 
zarobków, mogą sobie pozwolić 
na oszczędności, a co ważniejsze 
z punktu widzenia rynku – mogą 
je przeznaczyć na konsumpcję. 
Dla restauratorów to jasny sygnał, 
że ich potencjalni klienci mają 
środki, i które mogą wydać na ga-
stronomię. Pozostaje zatem przy-
gotować taką ofertę, aby trafić 
w oczekiwania konsumentów – 
tłumaczy Szymon Mordasiewicz.

MŁYNEK

średnio 130 zł miesięcznie  
na gastronomię

Raport GfK 
Statystyczny Polak, który ukończył 15 rok życia, lokal gastronomiczny odwiedza cztery razy w miesiącu. Miesięcznie 
na jedzenie i napoje w punktach HoReCa wydaje średnio 130 zł, czyli znacznie więcej niż przed laty. Częściej niż kiedyś 
decyduje się także na zmianę miejsca konsumpcji i nie ogranicza się już wyłącznie do ulubionych typów lokali. Takie 
dane płyną z jubileuszowej 20. edycji raportu „Rynek Gastronomiczny w Polsce” przygotowanego przez GfK.
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W ostatnich latach seg-
ment kawy kraftowej 
w Polsce umacniał 

się, czemu towarzyszył wzrost 
świadomości konsumentów. 
Ten trend wciąż ma się dobrze, 
ale w tym roku w obrazie rynku 
kawiarni pojawiły się stosun-
kowo nowe elementy: kwestia 
biodegradowalnych materiałów, 
zmniejszenia ilości produkowa-
nych odpadów i tworzenie no-
wych platform edukacyjnych. We 
wszystkich tych aspektach Etno 
Cafe był jednym z liderów zmian.

Ekosystem kawowy
Etno Cafe w tym roku postawiło 
sobie za cel stworzenie pierwsze-
go w Polsce ekosystemu kawo-
wego opartego na idei gospodarki 
obiegu zamkniętego. Wyjątko-
wość firmy polega na tym, że dys-
ponuje trzema komplementarny-
mi filarami: palarnią kawy, siecią 
kawiarni i browarem kawowym 
produkującym Cold Brew Cof-
fee. Dzięki temu może z jednej 
strony zaoferować całościowe 
doświadczenie picia kawy w róż-
nych kontekstach (dom, biuro, 
kawiarnia itd.), a z drugiej – wziąć 
odpowiedzialności za procesy, na 
które ma wpływ, w tym za odpa-
dy. I właśnie ten drugi aspekt jest 
kluczowy w tworzeniu ekosys-
temu kawowego, w którym jak 
najwięcej zasobów pozostaje cały 
czas w użyciu, a jak najmniej tra-
fia na śmietnik.

Zaczęło się od wprowadzenie 
do kawiarni ekologicznego papie-
ru, biodegradowalnych opakowań 
na wynos i zniżek dla wszystkich, 
którzy zamówią kawę we wła-
snym kubku. W drugim kroku, fir-
ma zastąpiła (jako pierwsza duża 
sieć kawiarni w Polsce) plastikowe 

słomki biodegradowalnymi za-
miennikami z PLA. Krokiem trze-
cim było wykorzystanie fusów 
i innych odpadów kawowych do 
produkcji kosmetyków. Po wielu 
latach obiecujących testów, firma 
zdecydowała się na współpracę 
ze znaną marką Organique. Jej 
efektem były pierwsze w Polsce 
zestawy do samodzielnej produk-
cji peelingów kawowych na bazie 
fusów. Wkrótce do sprzedaży tra-
fią też mydła glicerynowe z do-
datkiem łuski srebrzystej ziarna 
kawowego. Ciepłe przyjęcie przez 
media i konsumentów tych pro-
duktów pokazuje, że zapotrze-
bowanie na projekt wpisujące się 
w filozofię less waste jest na ryn-
ku kawowym duże.

Tworzenie ekosystemu Etno 
Cafe wdraża w ramach strategii 
#dladobra, w której mieszczą się 
też inne projekty firmy. Przykła-
dem może być akcja #datkilosu 
zachęcająca influencerów do od-
dawania ubrań, których nie po-
trzebują, Schronisku Brata Alber-
ta. Sporym sukcesem okazało się 
też dołączenie do akcji ratowania 
sześcioletniej Gosi Kląskały cho-
rej na neoroblastomę. Na pomoc 
dziewczynce firma przeznaczyła 
w listopadzie ponad połowę do-
chodu ze sprzedaży jednej z kaw. 
Ogółem udało się przekazać na 
rzecz akcji ponad 13 tysięcy zło-
tych. 

Rozwój sieci i mocy 
przerobowych
W 2019 roku sieć kawiarni Etno 
Cafe rozrosła się do 21 lokali, do-
cierając do nowych miast: Łodzi, 
Gdyni i Katowic. Dodatkowo, po-
jawiła się kolejna, szósta już ka-
wiarnia w Warszawie. Odpowie-
dzą na ten rozwój, a także wzrost 

sprzedaży kawy w kanale B2B, 
było zwiększenie mocy prze-
robowych. Na początku tego 
roku firma uruchomiła nową, 
bardziej wydajną palarnię 
kawy w postindustrialnej czę-
ści Wrocławia. W tym samym 
miejscu powstała nowa, więk-
sza siedziba firmy i bardziej 
wydajna linia do produkcji 
Cold Brew Coffee, która umoż-
liwia produkcję aż 6 mln butelek 
rocznie. Już dzisiaj na rynku zna-
leźć można pięć wersji tego napo-
ju (w 2019 roku pojawiły się nowe 
smaki: Vanilla oraz Spicy Caramel).

– Nowa siedziba to odpowiedź 
na rosnącą liczbę pracowników, 
których w tej chwili mamy już 
ok. 280 w całej Polsce, a także na 
rosnący popyt na kraftową kawę 
– powiedział Łukasz Mrowiński, 
CEO Etno Cafe. – W tym roku 
zanotowaliśmy rekordową sprze-
daż Cold Brew Coffee, na którą 
wpływ miał też rozwój naszego 
sklepu internetowego. Podczas 
tegorocznego World of Coffee 
w Berlinie zainteresowanie tym 
produktem wyraziło wielu świa-
towych graczy.

Otwartość i edukacja
W mijającym roku Etno Cafe re-
alizowało też politykę otwarcia 
na inne marki oraz fanów kawy. 
Oprócz Organique firma weszła 
w kooperację z Browarem Stu 
Mostów, której efektem były dwa 
piwa: Imperial Coffee Stout NI-
TRO i WRCLW Coffee and Casca-
ra Imperial Stout NITRO. Zacieśni-
ła też współpracę z Coffeedesk, 
która zaowocowała powstaniem 
firmowanym przez obydwie mar-
ki kawy Ale Meksyk!. Ta ostatnia 
współpraca pokazuje, że polski 
rynek kawy kraftowej dojrzewa 

powoli do dużych projektów 
współtworzonych przez najwięk-
szych graczy. 

O jego dojrzałości świadczy 
też frekwencja na warsztatach 
kawowych (#warsztatykawowe) 
organizowanych przez Etno Cafe 
w całej Polsce. Te ostatnie okaza-
ły się wielkim sukcesem. W tym 
roku firma zorganizowała ogółem 
54 takich warsztatów dla ludzi 
żądnych wiedzy o domowych, 
w tym alternatywnych metodach 
zaparzania kawy czy profesjo-
nalnego łączenia jej z mlekiem. 
Wzięło w nich udział łącznie po-
nad 2,5 tys. osób. W wielu przy-
padkach miejsca na spotkania 
rozchodziły się w ciągu kilku mi-
nut. Ta partycypacja pokazuje, 
że na rynku kawy dokonuje się 
przejście od modelu konsumenta 
do modelu prosumenta.

– W przyszłym roku zamie-
rzamy kontynuować naszą stra-
tegię #dladobra – podsumowuje 
Łukasz Mrowiński. – Widzimy jej 
efekty nie tylko w postrzeganiu 
naszej marki, ale także na całym 
rynku kawowym. Dziś biodegra-
dowalne słomki ma już więcej 
sieci, niektórzy idą też w kierun-
ku redukcji odpadów. Ale oprócz 
kontynuacji w naszej strategii po-
jawią się także istotne nowości, 
które nie pozwolą obserwatorom 
rynku kawowego się nudzić.

Zmienia się rynek kawy i zmieniają się jego najważniejsi gracze. 
Dla Etno Cafe mijający rok był rokiem rozpoczęcia budowy 

pierwszego w Polsce ekosystemu kawowego. Nowy projekt jest 
zapowiedzią istotnych zmian dla całej branży kawowej. 

Rok zmian w ETNO CAFE
MŁYNEK
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SWEETS & COFFEE AWARDS 2019

CHIMNEY CAKE BAKERY 
Jurorzy Sweets & Coffee Awards docenili tę markę. W kategorii KONCEPT STREET 
FOOD / FOOD TRUCK Chimney Cake Bakery otrzymało najwięcej głosów.

WISE CAFE 
Kawiarnia zlokalizowana w Novotel Poznań Centrum bardzo przypadła do gustu 
jurorom tegorocznej edycji Sweets & Coffee Awards 2019. Wise Cafe zwyciężyło 
w kategorii NOWATORSKA STRATEGIA MARKETINGOWA. 

Marka Chimney Cake 
Bakery została stwo-
rzona w odpowiedzi 

na dynamicznie rozwijający się 
trend „Grab&Go” w Polsce. Od 
początku działalności główną 

ideą brandu było 
stworzenie kon-
ceptów oferujących 
produkty jakości 
premium. Własne, 
unikatowe receptury 
pozwoliły nadać tra-
dycyjnym produktom 
nowoczesny i pożą-
dany w obecnych cza-
sach charakter.

Misją Chimney Cake 
Bakery jest dostar-
czanie klientom pozy-
tywnych doświadczeń, 
związanych z wizytą 

w każdym punkcie, poprzez ofe-
rowanie najwyższej jakości słod-
kich produktów oraz tworzenie 

atmosfery sprzyjającej zacieśnia-
niu relacji na linii klient-marka. 
Nowoczesny charakter, otwartość 
w podejmowanych działaniach 
oraz lokalizacje przy ruchliwych 
ulicach miast tworzą z Chimney 
Cake Bakery markę, odzwiercie-
dlającą dynamikę miejskiego życia. 

Pięć lat intensywnej obecno-
ści na rynku pozwoliło na stwo-
rzenie technologii, zapewniającej 
zachowanie 100 proc. jakości 
w każdym ciastku, bez kompro-
misów. Chimney Cake w każdym 
punkcie, o każdej godzinie i każ-
dej porze roku musi być idealny. 
Mieć dopracowany kształt, odpo-
wiednią ilość dodatków, być pu-
szysty i chrupki jednocześnie.

Wise Cafe to unikatowy, 
nieustannie rozwija-
jący się koncept ka-

wiarni, zaprojektowanej zgodnie 
z założeniami programu zrówno-
ważonego rozwoju Grupy Accor 
i Grupy Orbis – Planet 21. Nisko-
emisyjność i podejście „Zero Wa-
ste” to jedne z jego głównych fi-
larów. Głównym założeniem było 
stworzenie miejsca, które jest jak 
najbardziej eco i kieruje się zasa-
dą zero food waste. To wyjątkowy 
pomysł w branży hotelarskiej, po-
nieważ poza gośćmi hotelowymi 
jest otwarty na lokalną społecz-
ność i to właśnie dla niej tworzy 
swoje propozycje. 

Wielkim atutem konceptu jest 
to, że wszystkie produkty są lo-
kalne. Wypieki i pozostałe jedze-
nie serwowane w kawiarni Wise 

Cafe, przygotowy-
wane są na miejscu, 
na bieżąco. Wszyst-
ko jest wytwarzane 
tu i teraz, na świeżo, 
jak w domu. Pieczy-
wo, wino, piwo lokal-
ne, kanapki oraz do-
datki do nich – każdy 
produkt pochodzi od 
lokalnego dostawcy. 
W Novotel Poznań 
Centrum powsta-
ła nawet palarnia 
kawy, z której ziarna 
dystrybuowane są 
do drugiego punktu 
Wise Cafe w Mercu-
re Poznań Centrum. Goście mogą 
również zakupić świeżo wypaloną 
kawę, aby cieszyć się wyjątkowym 
aromatem w domowym zaciszu. 

Koncept zakłada wszystko co 
najlepsze dla środowiska i lokal-
nej społeczności – ograniczenie 
plastiku, korzystanie z lokalnych 

produktów, wykorzystywanie ich 
w całości oraz otworzenie hotelu 
na mieszkańców miasta, w któ-
rym się znajduje.

2019

2019
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Ostatni raz był Pan w Polsce 10 lat temu. Co zmieniło się od 
tamtego czasu? Jak ważny jest dla Pana firmy polski rynek?
To moja druga wizyta w tym kraju. Dla mnie to nowy świat! By-
łem pod ogromnym wrażeniem zmian. Współpraca z SCM jest 
dla nas bardzo ważna i bardzo silna. Tylko w tym roku dostar-
czyliśmy milion butelek!

Jest Pan reprezentantem trzeciego pokolenia firmy. Jakie są wady 
i zalety i prowadzenia rodzinnego biznesu?
Myślę, że jest zdecydowanie więcej zalet. Bazujemy na jakości. 
Dokładam wszelkich starań, aby wszyscy pracownicy czuli się 
u nas, jak prawdziwi członkowie rodziny. Mamy bardzo bezpo-
średnie kontakty, zawsze mogą do mnie zadzwonić – jestem dla 
nich dostępny. Nie mamy żadnych barier. To chyba jedna z pod-
stawowych zalet. Znam wszystkich pracowników, może nie pa-
miętam każdego imienia, bo przy takiej skali jest to trudne, ale 
prawie każde. Ta firma jest zbudowana na ludziach. O to, jak się 
z nami pracuje, chyba najlepiej zapytać samych pracowników 
(śmiech). 

Od razu mamy taką okazję, ponieważ w naszym spotkaniu 
uczestniczy też Pani Aleksandra Orlik, dyrektor ds. exportu. Zatem 
– jakim pracodawcą jest Monin? 
Pracuję w tej firmie od 12 lat. Pierwszy kontakt z Olivierem był 
też moją ostatnią rozmową kwalifikacyjną. Przed chwilą wspo-
mniał o bezpośredniości. Tak było też w moim przypadku. Po-
wiedział do mnie: Witamy w rodzinie Monin. To rzeczywiście 
tak jest. Ponadto Olivier nie jest szefem. On jest liderem. W tej 
firmie docenia się i słucha ludzi. Olivier ma niesamowity talent 
w dobieraniu zespołu i umiejętność wyłapywania odpowied-
nich cech, co procentuje tym, że pracownicy są oddani temu, 
co robią. Nie traktujemy tego zajęcia jako przykrego obowiąz-
ku. Każdy z nas żyje tą pracą. Gdy przyjeżdżamy do fabryki to 
my i goście witamy się ze wszystkimi po kolei. To jest wpisa-
ne w DNA tej firmy. Oczywiście, że pojawią się trudne tematy 

– jednak tak, jak w każdym miejscu. Tutaj ufa się ludziom, przez 
co oni potrafią się rozwijać. 

Panie Olivierze, Pani Aleksandra mówiła, że nie jest Pan szefem, 
ale liderem. To ogromna różnica… 
Zawsze staram się, aby ludzie byli blisko mnie. Myślę też, że to 
jeden z powodów, dzięki któremu tak szybko się rozwijamy. Za 
sprawą swojego podejścia, otwartości na pracowników, gdy coś 
jest nie tak – wiem o tym ekspresowo i natychmiast to rozwią-
zujemy. Nie potrzebujemy na to tygodni czy miesięcy. 

Jakie jest Pana podejście do budowania zespołu? Czy kieruje się 
Pan konkretnym modelem zarządzania czy ma on coś wspólnego 
z Francją? 
Myślę, że nie jest to ani francuskie, ani żadne inne podejście. 
To wszystko pochodzi z mojego serca. To dla mnie naturalne, 
bo odnosi się do moich korzeni, czerpię to od mojego dziadka 
i pradziadka. Kiedy byłem dzieckiem obserwowałem, jak trak-
tują pracowników w czasie dnia pracy, przyjęcia czy weekendu. 
Zależało im na normalności i spokojnym, wygodnym życiu. Te-
raz moim wyzwaniem jest rozwój firmy. Gdy do niej dołącza-
łem liczyła zaledwie 50 pracowników – teraz jest ich 750. Moim 
zadaniem jest utrzymać, jak najbliższe relacje. Bardzo ważny 
jest też wybór dyrektorów zarządzających każdą fabryką, ponie-
waż muszą oni przekazać dalej typ zachowania, bezpośrednich 
relacji. Dla przykładu jeden z dyrektorów w USA, na Florydzie 
ma 65 lat, za dwa lata będzie przechodził na emeryturę, w tym 
roku obchodzi 20-lecie pracy z nami. On cały czas tak samo, jest 
rozpoznawalny przez amerykańskich pracowników. Jest z nimi 
bardzo blisko. 

Tak, jak już wspominałam rozwój firmy napędza trzecie pokolenie, 
jednak jesteście wierni swojemu francuskiemu dziedzictwu. 
Co w firmie się nie zmieniło? 
Nadal pozostajemy firmą rodzinną. Mój syn dołącza do firmy. 
Ma 24 lata, niedawno wziął ślub i urodziło mu się dziecko. Trzy 

Historia tej marki sięga 1912 roku. Dzisiaj firma dostarcza swoje produkty 
do ponad 150 krajów. Monin znają wszyscy barmani i bariści oraz koneserzy 

naturalnych syropów i puree. Olivier Monin, właściciel marki Monin, w rozmowie 
z nami, opowiedział o swoim sposobie prowadzenia firmy, pielęgnowaniu 
rodzinnych tradycji, pomysłach na rozwój i wnioskach, które wyciągnął 

po obserwacji polskiego rynku. 

ROZMOWA PRZY KAWIE

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS
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tygodnie temu wrócił z fabryki produkcyjnej, gdzie obserwował, 
jak to wszystko wygląda. Poznawał pracowników i nawiązywał 
z nimi kontakty. Będzie angażował się w rozwój marki. 

Dołączył Pan do firmy w 1986 roku po ukończeniu szkoły biznesu 
i roku pobytu w USA. Firma nie była w dobrej kondycji. Czy to 
była trudna decyzja? Czy wcześniej myślał Pan, że przejmie firmę 
i wiązał Pan z nią swoją przyszłość?
Miałem 27 lat i pracowałem w banku w Chicago – jednym sło-
wem easy life (śmiech). Kocham wyzwania, a przejęcie firmy 
zdecydowanie nim było. Musiałem wrócić i spróbować ocalić 
markę. Myślałem wcześniej o zaangażowaniu się w jej działanie, 
ale może nie planowałem tego tak szybko, jak wymagała tego 
sytuacja. 

Firma Monin współpracuje z Instytutem Paula Bocusa. Jak doszło 
do tej współpracy i jaka jest Wasza rola?
Wszystko zaczęło się dwa lata temu, skontaktowano nas. Mo-
nin jest bardzo silny w sektorze napojów, ale nie kulinariów. To 
był dobra droga do pójścia o krok dalej. Teraz współpracujemy 
z szefami kuchni, odkrywamy nowe możliwości używania na-
szych produktów, kolejne smaki itp. To jest generalnie to, co 
lubimy najbardziej. Wspaniale jest móc czerpać inspiracje od 
innych, np. tutaj w Polsce. Wraz ze wejściem na nowy rynek, 
odkrywamy smaki, możliwości, drogi rozwoju. 

W związku ze wspomnianą współpracą – muszę zapytać 
o gastronomię. Jakie trendy Pan obserwuje?
Globalnie, numerem jeden jest rzemiosło. Ludzie pragną pro-
duktów pochodzących z natury, przygotowywanych ręcznie, 
bardzo autentycznych, wyrafinowanych. Konsumenci stawiają 
na uczciwość i kochają używać produktów, które są tak natu-

ralne, jak to możliwe. W chwili obecnej nie mamy praktycznie 
konkurencji wśród syropów, które gwarantują 100 proc. natu-
ralnych aromatów. W naszym portfolio jest 160 smaków, więc 
zachowanie takiego poziomu jest trudne. Niektóre z nich, jak np. 
popcorn nie był w pełni naturalny, ale teraz już jest. Zajęło nam 
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ROZMOWA PRZY KAWIE

Ludzie pragną produktów pochodzących  
z natury, przygotowywanych ręcznie, 
bardzo autentycznych, wyrafinowanych. 
Konsumenci stawiają na uczciwość  
i kochają używać produktów, które są tak 
naturalne, jak to możliwe. 

OLIVIER MONIN I MILENA KASZUBA-JANUS
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to prawie dwa lata, aby znaleźć różne przyprawy i owoce, które 
mają ten sam smak, ale są naturalne. Jest to bardzo trudny pro-
ces, trzeba posiadać silne zaplecze badawczo-techniczne oraz 
odpowiednie zasoby nie tylko tutaj w Europie, ale także na ca-
łym świecie. Inni tego nie robią, bo to bardzo drogi proces. Wła-
śnie dlatego w USA mamy bardzo mocny wzrost na przestrzeni 
ostatnich trzech lat. Wielu klientów okazuje swoją sympatię do 
Monin, ponieważ to się łączy z naszym zobowiązaniem wobec 
swoich klientów i dążenia do całkowitej naturalności. Ten trend 
pomaga marce Monin w wyróżnieniu się na rynku. 

W jaki sposób powstają nowe syropy? Kto nad nimi pracuje? Skąd 
czerpiecie inspirację?
Z pracy w terenie. Bezpośrednio w firmie Monin zatrudniamy 25 
specjalistów ds. kreatywności – byłych barmanów czy baristów. 
W firmie SCM, która jest partnerem firmy Monin na terenie Pol-
ski, pracuje siedmioro takich specjalistów. Na całym świecie po-
nad 250. Wszyscy oni poszukują i odkrywają nowe przyprawy, 
owoce, lokalne smaki. Ostatnio w Chinach pojawił się trend sto-
sowania głożyny, innej niż ta, której używamy w Europie, więc 
po kilku miesiącach mamy ją i jest świetna. Kochamy odnajdy-
wać nowe trendy. Czasami zajmuje to dwa lata, czasami sześć 
miesięcy, aby uruchomić lokalną produkcję. 

Mówił Pan o wysokiej jakości. Slogan marki Monin brzmi: „Passion 
from Quality”, co oznacza najlepsze składniki. Na co trzeba zwracać 
uwagę przy doborze dostawców? 
Oczywiście zdarzają się takie surowce, które łatwo pozyskać, 
np. truskawki. Jednak można kupić je za 50 centów albo 3 euro 
za kilogram. Wiemy, że wydajemy wiele pieniędzy na składni-
ki, ale jest to warte swojej ceny. Jeśli chcesz produkować dobre 
syropy – nie ma innej możliwości. Nie ma w tym żadnej magii. 
Kiedyś ludzie używali sztucznych smaków, np. waniliny. Różnica 
w cenie pomiędzy waniliną i naturalną wanilią jest jak 1 do 100. 
Można wyprodukować syrop waniliowy za kilka centów, ale pro-
dukcja naturalnego syropu kosztuje kilka euro. 

Wierzycie, że personalne podejście pozwala budować szczere 
i dobre relacje. Co dla Pana oznacza właśnie to personalne 
podejście w tak dużej firmie?
Jak już wiemy, nasza firma wcale nie jest taka duża (śmiech). 
Kiedy rozpoczynamy współpracę z nowym importerem, zawsze 
mówimy: Witaj w rodzinie Monin. Nie traktujemy go, jak zwy-
kłego klienta, ale jak partnera. Regularnie, co kilka lat organizuje-
my też globalne konferencje, na które zapraszamy naszych part-
nerów-importerów. Za każdym razem organizujemy je w innym 
kraju, aby podzielić się naszymi doświadczeniami oraz podkre-
ślić międzynarodowy aspekt prowadzenia naszego biznesu.

Czym różni się komunikacja i promocja marki w poszczególnych 
krajach? To indywidualna kwestia wyboru każdego importera czy 
też marka Monin ingeruje w ten proces? 
Przygotowujemy i przekazujemy naszym importerom wytycz-
ne i wskazówki, ale zostawiamy też dużo miejsca na lokalne 
adaptacje, dopasowane do danego rynku i jego potrzeb. Naszą 
siłą jest docieranie do lokalnych trendów oraz smaków. Wiele 
z receptur opracowanych na bazie naszych produktów różni się 

w zależności od regionu, ponieważ inne są preferencje smakowe 
w Azji, Europie czy Ameryce.

Kiedy zdecydował Pan, że chce postawić na syropy, nawiązał Pan 
współpracę ze Stowarzyszeniami Barmańskimi. Czy nadal z nimi 
współpracujecie? 

Marka Monin w chwili obecnej koncentruje się zarówno na 
koktajlach, jak i na kawie, jednak nie zmienia się to, że główne 
i zasadnicze znaczenie dla naszej działalności mają barmani. 
Tworzymy i pracujemy dla nich. Oni pomagają nam kreować 
nowe smaki i są inspiracją, a my chcemy dostarczyć im produkty 
najwyższej jakości. 

Angażujecie się w rozwój młodych barmanów. Organizujecie 
Monin Cup. Wspieracie też szkoły barmańskie. Czy to swojego 
rodzaju misja? 
Tak, istnieje wiele konkursów, które gromadzą barmanów, ale 
Ci najmłodsi są nieco pomijani. W zawodach, w których star-
tują osoby już doświadczone w tym zawodzie, młodsi nie mają 
szansy na wygraną. W naszym konkursie startują barmani, 
którzy mogą mieć maksymalnie 27 lat. Myślę, że to dobre do-
świadczenie zarówno dla nas, jak i dla nich. Mają nieco ponad 
20 lat, a mogą poczuć się królami świata (śmiech). Doskonałym 
przykładem może być barman z Polski, Wojtek Urbański, który 
w 2011 roku wygrał Monin Cup podczas finału w Paryżu. Wtedy 
został zauważony, a jego kariera nabrała tempa, zainteresowało 
się nim m.in. Hennesy, z którym później współpracował. Powta-
rzał kilkakrotnie, że dzięki temu konkursowi nadeszło jego „pięć 
minut”. Jak widać ten konkurs to duży krok w rozwoju kariery. 

W jednym z wywiadów mówił Pan, że nigdy nie chciał inwestować 
w jednym kierunku tylko próbować, sprawdzać, testować różne 
rozwiązania. Jeśli to nie tajemnica, to jakie decyzje związane 
z rozwojem firmy okazały się niezbyt trafione? 
Oczywiście, że pojawiło się kilka takich sytuacji (śmiech). Je-
steśmy bardzo elastyczni jednak, jeśli nie jesteśmy zadowoleni 
z rezultatów – to wycofujemy się z projektu. Nie mogę podać 
nazwy produktu, z którym nawiązaliśmy współpracę, ale cho-
dziło o napój energetyczny, który zaczął cieszyć się złą sławą. 
Po trzech tygodniach zawiesiliśmy współpracę, bo to nie wpły-
wało dobrze na wizerunek naszej marki. Inna sytuacja związana 
była z rynkiem francuskim, gdzie pojawiła się maskotka Monin, 

ROZMOWA PRZY KAWIE

Kolejnym wyznawaniem jest to,  
że mimo ciągłego wzrostu, chcemy 
zachować swoją lokalność. Wielu ludzi,  
np. ze Stanów Zjednoczonych uważa,  
że Monin jest amerykańską marką.  
To dla nas komplement
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w postaci małego chłopca, który miał na głowie czapkę. Gdy się 
ją podnosiło, otwierały się oczy, postać wytykała język i wtedy 
można było nalać syrop (śmiech). Jednak to też nie był zbyt 
dobry pomysł, który zawiesiliśmy po kilku miesiącach. Czasami 
podejmujemy decyzje zbyt szybko, ale na szczęście nie zainwe-
stowaliśmy w to dużej kwoty, więc łatwo było powiedzieć stop 
(śmiech). 

Jakby Pan opisał markę Monin? Czym ten brand jest dla Pana? 
To autentyczna marka. Chcemy dostarczać ludziom produk-
ty najwyższej jakości, więc nie ma tu miejsca na żadne błędy. 
Brand jest rozpoznawalny w małych i dużych barach czy lo-
kalach gastronomicznych, które nas szanują, bo ich klienci nas 
znają i wiedzą, że zawsze mogą liczyć na różnorodność wyboru 
smaków. To jest sytuacja, w której wszyscy wygrywamy.

Jaki jest Pana ulubiony syrop?
Ale którego dnia? (śmiech) To bardzo trudne, żeby wytypować 
jeden smak, szczególnie, że zmienia się to prawie każdego dnia. 
Jeśli chodzi o Puree owocowe to chyba wytypuję yuzu, ananas, 
gruszkę. To fantastyczne produkty, kiedy ich spróbujesz, pojawia 
się wielkie wow! (śmiech). Żaden produkt nie trafi do sprzedaży, 

bez mojej końcowej akceptacji. Jeśli nie ma tego wspomniane-
go wow, wraca do laboratorium i dalej go dopracowujemy. Co 
do syropów to szczególnie do gustu przypadł mi winter spice, 
bergamotka – jedna z naszych ostatnich bardzo oryginalnych 
nowości, plus oczywiście klasyki: orzechowy, czekoladowy, cia-
steczkowy. 

Oferujecie około 150 smaków, w które zaopatrujecie 150 krajów. 
Macie też pięć zakładów produkcyjnych. Jakie są dalsze plany 
rozwoju firmy? 
Pojawią się na pewno nowe smaki, wspomniana bergamotka, 
ciasteczko orzechowe. 

Dla przykładu uzyskanie tego smaku zajęło nam ponad dwa 
lata. Niektóre są oczywiście prostsze w produkcji, inne zabie-
rają kilka miesięcy. Jesteśmy też wystawiani na dużą próbę ze 
względu na utrzymanie tego samego smaku przez lata. 

Kolejnym wyzwaniem jest to, że mimo ciągłego wzrostu, 
chcemy zachować swoją lokalność. Wielu ludzi, np. ze Stanów 
Zjednoczonych uważa, że Monin jest amerykańską marką. To 
dla nas komplement. Widzimy też ogromny potencjał w rynku 
rosyjskim czy indyjskim, gdzie chcemy się rozwijać. 

10 lat temu w USA, w Dallas jeden z naszych największych 
rywali chciał nas skopiować. Wybudował studio, 10 km od nas. 
Po roku zamknął je, ponieważ nie wiedział, jak to prowadzić. 
Wniosek jest taki, że musisz zrozumieć potrzeby swoich klien-
tów. Zanim zaproponujemy nowy produkt, staramy się zebrać 
o kliencie, jak najwięcej informacji. Sprawdzamy, kto stoi za ba-
rem, jaki w lokalu jest sprzęt, na przykład blender; czy posiadają 
wszystkie niezbędne składniki do przygotowania proponowa-
nego napoju. Chcemy uniknąć sytuacji w której przychodzimy 
do klienta i mówimy, że musi kupić blender za 1000 dolarów. 
On wtedy może odpowiedzieć: nie ma takiej możliwości. To jest 
dla nas najważniejsze, aby ludzie pracujący na każdym szczeblu 
rozumieli potrzeby klienta. 

Co z rozwojem marki w Polsce?
Jak już mówiłem jestem pod wrażeniem jej rozwoju, który jest 
na światowym poziomie. Ten kraj jest jednym z priorytetowych 
dla nas rynków – szybko rośnie i się rozwija. Mamy naprawdę 
doskonałego partnera, jakim jest SCM, to jeden z przykładów 
najlepszej współpracy. Pracujemy ze sobą każdego dnia. Wspól-
nie słuchamy głosu naszych klientów, ich pomysłów. Mamy 
bardzo bliskie relacje i myślę, że to klucz do sukcesu. Widzimy 
potencjał na podwojenie działalności w najbliższych kilku la-
tach, wejście w nowe segmenty rynku. Rozwój jest związany 
z naszą kreatywnością. Jesteśmy największą firmą, która tworzy 
naturalne produkty. To oczekiwania nowej generacji odbiorców. 
W Polsce jest wielu klientów, którzy bardzo to doceniają, bo jest 
dla nich istotne to, czego używają i skąd to pochodzi. Są bardzo 
świadomi. Teraz naturalność i oryginalność jest czymś absolut-
nie obowiązkowym. Dzięki tak świadomym odbiorcom, nasza 
marka może się rozwijać. Nie jesteśmy firmą produktową, tyl-
ko taką, która sprzedaje rozwiązania. Ludzie muszą wierzyć, że 
dajemy im też ideę, a współpraca z nami nie jest jednorazowa. 

Dziękuję za nasze spotkanie i miłą rozmowę. Do zobaczenia przy 
okazji kolejnej Pana wizyty w Polsce. 

ROZMOWA PRZY KAWIE

SWEETS & COFFEE  |  PAŹDZIERNIK-LISTOPAD20





TWÓJ BIZNES

Kawiarnie, lodziarnie czy cukiernie często są lokalami 
mocno sezonowymi. Robimy wszystko, by zaskarbić sobie 

lojalność gości wiosną i latem, potem licząc na to, że wrócą po 
sezonie. W przypadku miejsc stricte turystycznych, staramy 
się maksymalizować obroty w trakcie sezonu, by poza nim 
„przezimować” i ograniczać koszty do minimum. Są jednak 

miejsca, które mają potencjał na ruch całoroczny, ale z jakiegoś 
powodu nie potrafią go umiejętnie wykorzystać.  

Jak stworzyć strategię marketingową dla kawiarni, cukierni czy 
lodziarni poza sezonem?

MARTA PANFIL, WSPÓŁWŁAŚCICIELKA  
AGENCJA KREATYWNA FIKA

JAK ZBUDOWAĆ STRATEGIĘ  
poza sezonem?
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TWÓJ BIZNES

Cykl 
ABC marketingu 

część 
czwarta

O AUTORZE

Pracowała z najlepszymi – ekspertami PR i marketingu gastronomii 
w Londynie i Nowym Jorku zarówno ze strony agencji obsługując 
takie restauracje jak Novikov, Hakkasan, Shake Shack czy Pollen 
Street Social oraz bezpośrednio po stronie klienta jako Area Marke-
ting Manager dla grupy Young’s. Przeszła przez wszystkie szczeble 
pracy w restauracji oraz ukończyła MBA z Hospitality Management 
w London School of Hospitality. Od kilku lat współtworzy FIKĘ, agen-
cję marketingową wyłącznie dla gastronomii, która na swoim koncie 
ma współprace m.in z Aioli Cantine Bar Cafe Deli, Banjaluką, Momu, 
Sushi Zushi, Der Elefant, U Szwejka czy siecią Jeff's. W firmie odpo-
wiedzialna za strategie social media i reputacje klientów online.

PARTNEREM CYKLU JEST 

Mniejsza ilość gości 
może czasem ozna-
czać trochę więcej 

czasu na to, by zastanowić się 
nad tym co, do kogo i jak kieru-
jemy swoją ofertę. To czas, by 
przeanalizować nasze całoroczne 
działania marketingowe, podsu-
mować te, które robiliśmy do tej 
pory i stworzyć odpowiedni plan 
na kolejne miesiące, by zwięk-
szyć swoją szansę na sukces.

Strategia marketingowa Two-
jego lokalu to swoista mapa. Skąd 
startujesz? Dokąd zmierzasz? I jak 
planujesz tam dotrzeć?

Podzielmy więc zagadnienia 
niezbędne do stworzenia efek-
tywnej strategii marketingowej 
dla restauracji.

Skąd startujesz?
Przeanalizuj swój lokal tak obiek-
tywnie, jak to tylko możliwe. 
Przeczytaj wszystkie recenzje, 
które goście wystawili Ci w in-
ternecie – na Facebooku, Google, 
być może TripAdvisor. Zastanów 
się, czy negatywnym recenzjom 
można było zapobiec? Co możesz 
poprawić w kolejnych miesiącach, 
nad czym możesz wraz z zespo-
łem popracować? 

Przyjrzyj się swojej ofercie. Co 
sprzedaje się najlepiej i co wcale? 

Czy można zoptymalizować to, co 
i jak podajesz w swojej kawiarni 
by było bardziej atrakcyjne dla 
Twoich Gości. Spójrz na ekspozy-
cję, wygląd menu i całego lokalu 
wewnątrz i na zewnątrz. 

Porównaj się do konkurencji. 
Czy są rzeczy, które oni robią le-
piej? Może są różnice cenowe, 
które warto zaadresować w ko-
munikacji. To, że Twoje produkty 
są droższe, nie oznacza, że musisz 
natychmiast obniżać ceny – go-
ście często są skłonni wydać wię-
cej pieniędzy, ale muszą wiedzieć, 
za co płacą więcej. 

Podsumuj wszystkie akcje 
marketingowe, które do tej pory 
miały na celu pozyskanie gości. 
Być może był to tylko potykacz, 
a może wydaliście pieniądze na 
reklamę w radio, mediach spo-
łecznościowych czy ulotki. Ana-
liza tego, co już zostało zrobione 
i jakie miało to przełożenie na 
ilość gości pozwoli podejmować 
mądrzejsze i efektywniejsze dzia-
łania reklamowe w nadchodzą-
cych miesiącach.

Dogłębna analiza tego, co ofe-
rujesz i jak plasujesz się na tle 
Twojej konkurencji jest częścią, 
którą w Fice nazywamy audy-
tem. Bez solidnej wiedzy odno-
śnie naszej pozycji startowej, 
trudno będzie nam określić ko-
lejne kroki. 

Dokąd zmierzasz?
Marketing i jego cele muszą być 
mądre, z języka angielskiego 
SMART, czyli
specific = konkretne
measurable = mierzalne
achievable = osiągalne
realistic = realistyczne
timely = określone w czasie

Cokolwiek sobie wyznaczysz 
pod kątem marketingowym, mu-
sisz mieć możliwość określenia, 
czy działania przyniosły pożąda-
ny efekt. Bez tego trudno będzie 
określić, co poszło nie tak, albo 
które działania reklamowe opła-
cają się nam najbardziej. 

Pewnego razu zgłosił się do 
nas właściciel restauracji, który 
wydał kilkanaście tysięcy złotych 

na reklamę w postaci billboardu, 
tysięcy ulotek, reklamy w radio 
i na Facebooku. Owszem, ilość 
gości przez pierwszy miesiąc po 
emisji reklam się zwiększyła, ale 
problem polegał na tym, że re-
staurator nie miał pojęcia, które 
z działań reklamowych zadziała-
ło! 

Jeśli chciałbyś zwiększyć liczbę 
gości, określ o ile procent, w ja-
kich godzinach albo kwotowo. Nie 
wpisuj “większą ilość sprzedanych 
napoi”, tylko określ, których i w ja-
kich cenach oraz o ile procent ma 
zwiększyć się ta sprzedaż. 

Określenie konkretnych i mie-
rzalnych celów pozwoli nam 
dopasowywać i optymalizować 
działania reklamowe. Przyda się 
to zwłaszcza poza sezonem, kiedy 
chcemy reklamować się mocniej, 
ale i… mądrzej!

Jak planujesz tam dotrzeć?
Ta część strategii jest planem, 
który zawiera sposoby na osią-
gnięcie Twoich zamierzonych 
celów. Określ, jakim dysponujesz 
budżetem na realizację planu, 
w jakim czasie będziesz go reali-
zować i jakie są jego główne za-
łożenia.

Jeśli celem jest podniesienie 
sprzedaży ciast na wynos, działa-
nia rozpisane w planie komunikacji 
i reklam będą odnosiły się właśnie 
do ciast na wynos (a nie np. ofer-
ty lodów czy kawy). Spisanie kon-
kretnego planu działań pozwoli 
bardziej racjonalnie dysponować 
czasem i założonym budżetem. 

Spisanie strategii daje punkt 
odniesienia przy jej realizacji i po-
zwala na bieżąco weryfikować czy 
plan marketingowy jest popraw-
nie wykonywany.

Co jeśli nie będziesz miał 
stworzonej strategii marketingo-
wej? Czym to grozi?

Przede wszystkim, ryzykujesz 
brakiem kontroli nad tym, co 
marketingowo dzieje się w Two-
im lokalu. Bez spisanej strategii 
nie mamy punktu odniesienia 
czy to, co robimy, robimy dobrze, 
zgodnie z planem i założeniami. 
Ponadto, działania robione z do-
skoku, ad hoc, rzadko generują 
takie rezultaty, na jakie chcieliby-
śmy liczyć. Zaplanowanie działań 
marketingowych może nie tylko 
przygotować nas na komunika-
cję z gośćmi w trakcie sezonu, ale 
również zapewnić większy ruch 
w lokalu poza sezonem.
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Opakowania i kubki wzbudzają wiele kontrowersji. Marki dwoją się i troją, 
by zaopatrzyć się w akcesoria, które będą jak najbardziej korzystne dla naszej planety. 

Jakie rozwiązania zaproponowali: So! Coffee, Starbucks, Kawiarnia Stor i KRAM?

ECO W NATARCIU

KATARZYNA PIJANOWSKA, BRAND MANAGER STARBUCKS

Starbucks jako global-
na firma od lat edukuje 
i kształtuje proekolo-

giczne nawyki swoich gości na 
całym świecie. W 1987 roku 
w Stanach Zjednoczonych 

powstała koncepcja, w ramach 
której każdy gość kawiarni 
Starbucks, który zdecyduje się 
na zakup dowolnego napoju 
we własnym kubku, otrzymu-
je atrakcyjną zniżkę. W Polsce 

akcja Bring Your Own Tumbler 
istnieje od samego początku 
działalności marki, czyli już od 
10 lat i z roku na rok osiąga co-
raz lepsze rezultaty. Według 
naszych danych, w stosunku do 

ANNA SZCZEŚNIAK, KIEROWNIK MARKI SO! COFFEE

10 października 2019 r. w ka-
wiarniach (z wyłączeniem 
kawiarni zlokalizowanych 

na lotniskach) SO! COFFEE ru-
szyła akcja „Bądź eko – przyjdź 
z własnym kubkiem”. Akcja ma 
zachęcić miłośników kawy do 
zamawiania jej we własnych 
kubkach wielokrotnego użytku. 
Tego typu rozwiązanie wpływa 
na ograniczenie zużycia papieru 
i plastikowych wieczek, czyli ni-
weluje generowanie odpadów. 
Dodatkowo każdy gość kawiarni 
So! Coffee, który zamówi kawę 

we własnym kubku, otrzyma 
rabat w wysokości 2 zł na kawę 
klasyczną jak np. cappuccino, lat-
te czy americano.

To kolejny krok w kierunku 
odpowiedzialnego ekologicznie 
biznesu po tym jak w ubiegłym 
roku we wszystkich kawiarniach 
zostały wymienione standardowe 
plastikowe słomki na takie, które 
są wykonane z tworzywa sztucz-
nego z dodatkiem małej ilości 
katalizatora przyspieszającego 
proces degradacji plastiku. Pod 
wpływem czynników naturalnych 

tworzywo to rozkłada się na 
wodę, dwutlenek węgla i śladowe 
ilości biomasy, eliminując pro-
blem utylizacji odpadów.

Jednym z celów, które wyzna-
czyła sobie sieć jest stopniowa wy-
miana wszystkich opakowań jed-
norazowych na takie, które są przy-
jazne środowisku naturalnemu. 

Wierzymy, że skuteczne pro-
wadzenie biznesu i ekologia mogą 
iść ze sobą w parze. Na pewno 
postaramy się, aby w najbliższych 
latach wprowadzić w różnych ob-
szarach funkcjonowania kawiarni 

So! Coffee ekologiczne rozwiąza-
nia, ponieważ chcąc jak najlepiej 
zadbać o naszych Gości musimy 
również zadbać o naszą planetę.
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2018 roku sprzedaż napojów we 
własnym kubku wzrosła ponad 
dwukrotnie. To duża zmiana 
w bardzo krótkim czasie, poka-
zująca, że Polacy nie tylko doko-
nują coraz bardziej świadomych 
wyborów, ale też troszczą się 
o środowisko. Aby ich wesprzeć 
i dodatkowo zachęcić do przy-
chodzenia z własnym kubkiem, 
w tym roku z okazji naszych 10. 
urodzin rozdaliśmy aż 10 tys. 
wielorazowych kubków. Mamy 
w ofercie zarówno kubki wie-
lokrotnego użytku wykonane 
z grubego, elastycznego pla-
stiku, jak i metalowe termosy 
doskonale trzymające tempera-
turę, tak żeby zachęcać naszych 
gości do kupowania kawy we 
własnych kubkach o każdej po-
rze roku. Mimo to problem jed-
norazówek, które nie są w 100 
proc. zdatne do recyklingu, cią-
gle istnieje. Właśnie dlatego po-
stanowiliśmy działać! W 2018 
roku Starbucks wspólnie z Clo-
sed Loop Partners i Konsorcjum 
NextGen rozpoczął międzyna-
rodowy konkurs NextGen Cup 
Challenge, którego celem jest 
opracowanie nowego rodzaju 
jednorazowego kubka, który 
będzie całkowicie biodegrado-
walny i przyjazny środowisku. 
Do współpracy przy projek-
cie zaprosiliśmy także innych 
– w inicjatywę jako partnerzy 
wspierający zaangażowane są 
Wendy’s, Coca Cola, Yum i Ne-
stle, natomiast naszym part-
nerem doradczym jest WWF. 
Zainteresowanie konkursem 
przerosło nasze oczekiwania. 

W sumie otrzymaliśmy pra-
wie 500 zgłoszeń z ponad 
50 krajów, spośród których 
organizatorzy wybrali 12 
najbardziej innowacyjnych. 
Obecnie zespoły m.in. z Ho-
landii, USA, Wielkiej Bryta-
nii oraz Indonezji pracują 
nad stworzeniem prototypu 

kubka idealnego. Zwycięski pro-
jekt zostanie wdrożony do pro-
dukcji i udostępniony bez opłat 
całej branży spożywczej. Ale to 
nie wszystkie nasze działania 
na rzecz klimatu. Jeszcze przed 
rezolucją Parlamentu Europej-
skiego o usunięciu ze sprzedaży 
w całej Europie do 2020 roku 

plastikowych wyrobów jednora-
zowego użytku, Starbucks jako 
pierwszy w branży zapowiedział 
wycofanie ze swoich lokalów 
plastikowych słomek. Znikną 
one ze wszystkich naszych ka-
wiarni w 2020 roku. W ciągu 
następnego roku wprowadzimy 
także drewniane sztućce.

R E K L A M A
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KRZYSZTOF RZYMAN, WŁAŚCICIEL WARSZAWSKIEJ KAWIARNI STOR

W kawiarniach STOR 
podajemy kawę 
w porcelanie, którą 

sami zaprojektowaliśmy. Jako 
bazę wykorzystaliśmy filiżanki 
od polskiego producenta, firmy 
Lubiana, które charakteryzuje 
klasyczny kształt i odpowiednia 
grubość, zapewniająca utrzyma-
nie odpowiedniej temperatury 
kawy i herbaty przez długi czas 
od przygotowania. Ręcznym 
złoceniem filiżanek zajmuje się 
mała manufaktura z Torunia, od 
lat specjalizująca się w takich 
nietypowych projektach. Nasza 
porcelana tak bardzo spodobała 
się gościom kawiarni, że wpro-
wadziliśmy ją także do sprzedaży. 
Zauważyliśmy, że kilka kawiarni 

w Polsce wprowadziło u siebie 
podobnie złocone filiżanki. Uzu-
pełnieniem filiżanek w trzech 
rozmiarach (espresso, flat-white, 
latte) są klasyczne kubki barowe, 
kojarzone ze szkolnymi stołów-
kami, czy schroniskami górskimi, 
również z naszym charaktery-
stycznym wykończeniem.

STOR stara się wytyczać 
trendy w dziedzinie less-waste. 
Uważamy to za najważniejsze 
wyzwanie stojące przed branżą. 
Ten temat poruszamy od kilku-
nastu miesięcy na panelach dys-
kusyjnych, spotkaniach i warszta-
tach przy każdej edycji Festiwalu 
Kawy, a także innych wydarzeń 
branżowych. W kawiarniach 
mamy kompostownik, energię 
pozyskujemy z zielonych źródeł, 
ale największym wyzwaniem są 
właśnie jednorazowe opakowa-
nia. 

Gdy na przełomie 2017 i 2018 
roku aktywistka Areta Szpura 
przyszła do nas z zaproszeniem 
do akcji „Tu pijesz bez słomki” 
szybko zrozumieliśmy, że to nie 
plastikowe słomki są prawdzi-
wym problemem. Celem kam-
panii współorganizowanej przez 
młodzieżowy portal Noizz było 
tylko zwrócenie uwagi na niepo-
trzebne jednorazowe przedmioty, 
a ze słomek można zrezygnować 
najszybciej.

Wraz z wycofaniem jedno-
razowych plastikowych słomek 
zdecydowaliśmy się na biodegra-
dowalne opakowania na wynos. 
Wprowadziliśmy, wtedy jeszcze 
mało popularne, kubki i pokrywki 
z PLA. Ale wiedzieliśmy, że to nie 
jest prawdziwe rozwiązanie pro-
blemu. Tym bardziej, że jak często 
się mówi – najlepsze opakowanie 
to takie, które nie zostało wypro-
dukowane. Dlatego od długiego 
czasu bierzemy udział w akcji 
„z własnym kubkiem” oferując 
zniżkę w wysokości 1 zł na napoje 
nalewane do kubków wielorazo-
wych.

Otwierając w tym roku dru-
gą kawiarnię postawiliśmy so-
bie poprzeczkę zdecydowanie 
wyżej. STOR przy Brackiej 18 
uznaliśmy za „zielony poligon 
doświadczalny”. Całkowicie zre-
zygnowaliśmy z jednorazowych 
opakowań na wynos, zarówno 
na napoje, jak i kanapki. W menu 
nie ma pozycji z mięsem. Na-
szych dostawców zaczęliśmy 
namawiać do minimalizacji opa-
kowań używanych przy dosta-
wach, a tam gdzie to możliwe 
(np. kawa z palarni) wprowadzi-
liśmy opakowania wielokrotne-
go użytku. Osiągnęliśmy wielki 
sukces, zarówno w wymiarze re-
dukcji odpadów, jak i w relacjach 
z naszymi gośćmi.

Jednorazowe opakowania za-
stąpiliśmy wielorazowymi kub-
kami z bioplastiku, które sprze-
dajemy razem z kawą na wynos. 
Kanapki pakujemy w lniane chu-
steczki, które również można wy-
korzystać ponownie. Nasz kolej-
ny cel to wprowadzenie kubków 
typu „swap” wykonanych z mate-
riału wytworzonego z odpadów 
powstających przy wypalaniu 
kawy. „Swap” oznacza, że gość 
kawiarni, który ma już taki kubek 
przychodzi do kawiarni i zostawia 
go przy barze (nie ważne, czy po-
jemnik jest czysty, czy brudny), 
a kawę otrzymuje w kolejnym 
takim samym kubku. Ten sys-
tem chcemy wprowadzić w całej 
Warszawie w zaprzyjaźnionych 
kawiarniach niesieciowych. 

MIROSŁAW NOWAKOWSKI, MENADŻER SPRZEDAŻY DS. RYNKU HORECA KRAM

Kawiarnie, cukiernie, pie-
karnie i lodziarnie to 
najbardziej rozbudowa-

ny pod względem asortymentu 
rynek. Na potrzeby tego sektora 
firma Kram produkuje m.in. kub-
ki papierowe w wielu różnych 
pojemnościach, miski papierowe 
do lodów, pudełka na torty i cia-
sta w wielu różnych rozmiarach, 
torebki papierowe do pieczywa, 
a także specjalistyczne torebki na 
kanapki. W zależności od potrzeb 
konkretnego punktu gastrono-
micznego jesteśmy w stanie do-
brać odpowiednie opakowanie, 

a w przypadku innych oczekiwań 
klienta, stworzyć takie od pod-
staw. Naszym atutem jest wła-
sne studio graficzne i rodzima 
produkcja. Dzięki temu możemy 
zrealizować personalizowane 
opakowania nawet w niewielkich 
ilościach. Nadruki z logo firmy to 
coraz bardziej popularny sposób 
na wykorzystanie opakowań jako 
nośnika reklamy. 

Oferowane przez Kram opako-
wania papierowe, zgodnie z nur-
tem proekologicznym, wypierają 
w coraz większym stopniu opa-
kowania z tworzyw sztucznych. 

Firma wciąż dokłada starań by 
uzyskać coraz lepsze parametry 
w zakresie biodegradowalności 
i recyklingu opakowań. Śledzi-
my w tym zakresie wyniki badań 
i inwestujemy w nowe technolo-
gie. W 2019 roku przyczyniliśmy 
się do redukcji śladu węglowego 
w wysokości 614,66 tCO2e po-
przez poddanie procesowi odzy-
sku i recyklingu opakowań wpro-
wadzonych na rynek za pośred-
nictwem Interseroh Organizacji 
Odzysku Opakowań oraz Polskiej 
Izby Odzysku i Recyklingu Opa-
kowań. 

DOBRE ROZWIĄZANIA
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MATERIAŁ PROMOCYJNY

Nastrojowe restaura-
cje z pięknym tarasem 
i widokiem na jezioro, 

serwują bogate śniadania bufe-
towe, obiady i kolacje oraz au-
torskie menu a’la carte z daniami 
kuchni regionalnej i europejskiej. 
W ofercie są również dania sezo-
nowe, menu dla dzieci i włoska 
pizza.

Prawdziwe odprężenie i spo-
kój umysłu można osiągnąć tylko 
wtedy, gdy nasze ciało jest w do-
brej formie. Wyjątkowa strefa 
SPA Hotelu Mrągowo Resort & 

SPA zachęca do skorzystania 
z bogatej oferty zabiegów na 
ciało i twarz, masaży świata oraz 
basenów mineralnych. Strefa 
basenowa natomiast zaprasza 
do korzystania z basenu rekre-
acyjnego z masażami wodnymi 
i zjeżdżalnią, basenu pływackiego, 
całorocznego jacuzzi zewnętrz-
nego, sauny fińskiej i parowej 
oraz siłowni. Po intensywnie spę-
dzonym dniu Goście mogą od-
począć w kręgielni, przy stołach 
bilardowych lub Lobby Barze przy 
kominku.

Hotel Mrągowo Resort & SPA 
to nie tylko piękne widoki i re-
laks. Nasz hotel to także miejsce, 
w którym odbywają się konferen-
cje i spotkania biznesowe. Dzięki 
wieloletniemu doświadczeniu 
jesteśmy specjalistami, jeśli cho-
dzi o organizację kongresów, 
konferencji, szkoleń, imprez inte-
gracyjnych, eventów, bankietów, 
targów oraz imprez okoliczno-
ściowych. Hotel oferuje sześć 
nowoczesnych, klimatyzowanych 
i wielofunkcyjnych sal z pełnym 
wyposażeniem audiowizualnym, 
cztery sale szkoleniowe oraz po-
koje dyskusyjne. Otwarta w 2019 
roku nowa, modułowa przestrzeń 
o powierzchni 525 mkw i wysoko-
ści blisko 5 m, zapewnia zaplecze 
logistyczne niemal każdego wy-
darzenia. Hotel położony jest na 
10 hektarach terenu i specjalizuje 
się w organizacji atrakcyjnych im-
prez integracyjnych.

Na terenie hotelu znajduje się 
również: plaża z wypożyczalnią 
sprzętu wodnego, siedem ziem-
nych kortów tenisowych i dwa 
korty kryte, dwa boiska do piłki 
nożnej (w tym jedno kryte), mini 

golf, wypożyczalnia rowerów. Ho-
telowy taras daje możliwość or-
ganizacji grillowych kolacji, a bar 
nad jeziorem integracji przy ogni-
sku.

Hotel Mrągowo Resort & Spa 
to miejsce idealne również dla ca-
łej rodziny, gdzie rodzice i dzieci 
w każdym wieku będą czuły się 
swobodnie. Jako rodzinny hotel 
dla naszych najmłodszych Gości 
przygotowaliśmy szereg atrakcji, 
aby i one mogły się bawić i nie 
miały czasu na nudę. Dla dziećmi 
przewidzieliśmy szereg udogod-
nień takich jak: łóżeczka i dostaw-
ki, menu dla dzieci, brodzik na ba-
senie oraz tematyczne animacje. 
Największą atrakcją rodzinnych 
pobytów jest jedna z najwięk-
szych w regionie strefa zabaw dla 
dzieci z małpim gajem, dmucha-
nym torem przeszkód, podłogą 
interaktywną, piłkarzykami, salą 
animacji, kącikiem konstruktora 
i biblioteczką dla dzieci oraz kąci-
kiem maluszka. Atrakcje na dzieci 
czekają również w plenerze gdzie 
mogą oddawać się zabawie na 
zewnętrzny placu zabaw, tyrolce 
i huśtawkach. 

Obiekt położony jest w samym 
środku niezwykle malowniczego 
regionu, jakim są Mazury. Hotel 

umiejscowiony jest nad brzegiem 
jeziora Czos, w otoczeniu 

Mrągowskich lasów. Oferuje 212 
pokoi, w tym pokoje typu Standard, 
Superior oraz Studio. Każdy z nich 
posiada balkon lub bezpośrednie 

wyjście do ogrodu.

HOTEL MRĄGOWO RESORT & SPA 
idealne miejsce na odpoczynek i konferencję
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BARISTA

Cykl 
Świat Baristy

część 
czwarta

To rodzaj ekspresu ciśnieniowego, 
czyli takiego, który zaparza kawę pod 

wpływem ciśnienia wytwarzanego 
przez pompę. W tym sprzęcie 

zamontowana jest grupa zaparzająca, 
do której to wkładamy kolbę (inaczej 

portafiltr) z kawą. W tego rodzaju 
ekspresie musimy się wykazać wiedzą 
i doświadczeniem, ponieważ prawie 

wszystko zależy od nas.

JAKUB GIELŻYŃSKI  
WSPÓŁWŁAŚCICIEL  
COFFEE JOURNEY

Zalety ciśnieniowych eks-
presów kolbowych

– Precyzja: w lepszych 
ekspresach możemy regulować 
takie parametry, jak: ciśnienie, 
temperatura, doza (łączy się to 
bezpośrednio z młynkiem żarno-
wym do espresso) czy czas eks-
trakcji.

– Doskonały smak: o ile uży-
wamy dobrych ziaren (świeży, 
dobry surowiec, niespalony) i do-
brej wody (powinna mieć określo-
ne parametry), to dzięki wcześniej 
wspomnianej precyzji, możemy 
wydobyć z kawy wszystko, co 
najlepsze.

– Solidność: większość ma-
szyn, to dobrze zbudowane urzą-
dzenia, które będą nam służyć 
przez lata, o ile będziemy o nie 
dbać w podstawowym zakresie.

Podział ze względu na 
zastosowanie
Ekspresy domowe
Są to ekspresy jednogrupowe, 
najczęściej małe, z małym boile-
rem oraz możliwością niedużego 
przerobu.

Zalety: nieduży rozmiar, niska 
cena, efekty prawie jak w profe-
sjonalnym ekspresie.

Wady: mały boiler (stąd małe 
możliwości przerobowe), brak moż-
liwości precyzyjnego ustawiania 
parametrów, niestabilność tychże 
parametrów, słabe wykonanie.

Mowa o ekspresach z zakresu 
cenowego 2000 – 6000 zł (np. 
Nuova Simonelli Oscar czy Ran-
cilio Silva), ponieważ poniżej tej 
ceny dostaniemy co najwyżej 
zabawki przypominające eks-
pres, jak np. marketowe sprzęty. 

EKSPRES 

kolbowy
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O AUTORZE

Od dziesięciu lat związany z kawą. Współwłaściciel kawiarni oraz 

palarni kawy. Dystrybutor ekspresów marki Nuova Simonelli i Victo-

ria Arduino. Trener baristów. Konsultant sensoryczny. Wielokrotny 

uczestnik Mistrzostw Polski Baristów. II vice mistrz Polski Coffee in 

Good Spirits. www.coffeejourney.pl

PARTNEREM CYKLU JEST 

Oczywiście możemy także kupić 
ekspres jednogrupowy, ale pro-
fesjonalny (i wtedy będzie miał 
więcej zalet i mniej wad) jednak 
to już koszt powyżej 8000 zł.

Ekspresy do małej gastronomii
Najczęściej jednogupowe lub 
kompaktowe dwugrupowe, nie-
duże, jednak o możliwości więk-
szego przerobu.

Zalety: nieduży rozmiar oraz 
waga, solidne wykonanie, większa 
precyzja.

Wady: mimo wszystko ograni-
czona ilość przerobowa.

Mowa o ekspresach z zakresu 
6000 – 12000 zł, jak np. Nuova 
Simonelli Appia II, która pięknie 
będzie się komponować w małej 
kawiarni, barze czy też księgarni.

Profesjonalne ekspresy gastro-
nomiczne
Dwu, trzygrupowe i więcej, pre-
cyzyjne, stabilne i z możliwością 
dużego przerobu.

Zalety: solidne wykonanie, 
możliwość ustawiania konkret-
nych parametrów, powtarzalność, 
stabilność.

Wady: rozmiar oraz waga, ha-
łaśliwość, cena oraz trudność 
w obsłudze.

Mowa o ekspresach powyżej 
12000 – 15000 zł, takich jak np. 
Nuova Simonelli Aurelia czy Fa-
ema E61 aż do najlepszych eks-
presów, jak chociażby używana 
na Mistrzostwach Świata Bari-
stów Victoria Arduino Black Eagle, 
która to kosztuje około 80000 zł. 
W tej cenie dostaniemy wszystko, 

co najlepsze: precyzję, solidność, 
powtarzalność oraz jakość.

Jednak należy pamiętać, że 

dobry ekspres nic nie znaczy bez 
bardzo dobrego młynka i to temat 
na kolejny artykuł.

PAWEŁ TULIŃSKI, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY TCHIBO COFFEE SERVICE POLSKA 

Kawiarnia to najczęściej 
miejsce, do którego go-
ście przychodzą, aby 

odpocząć i zrelaksować się przy 
filiżance dobrej, aromatycznej 
kawy o niepowtarzalnym smaku. 
Uzyskanie jej jest uzależnione od 
sprzętu, rodzaju i jakości ziarna 
oraz umiejętności baristy. Pro-
fesjonalny ekspres do kawy oraz 
młynek to podstawowe wyposa-
żenie każdej kawiarni. Ich użytko-
wanie jest znacznie trudniejsze 
od ekspresów automatycznych, 
dlatego przeznaczone są głów-
nie do pracy z baristami. Wybór 

ekspresu do gastronomii powi-
nien być uzależniony od wielko-
ści lokalu oraz od częstotliwości 
serwowania napojów kawowych. 
Jeżeli lokal oferuje głównie kawę, 
powinnyśmy zaopatrzyć się 
w ekspres jedno lub wielogrupo-
wy. Zapewni to sprawną i szyb-
ką obsługę wszystkich klientów. 
Dzięki doborowi odpowiedniego 
ekspresu, lokal będzie kojarzony 
z profesjonalną obsługą i dosko-
nałą jakością. Warto nadmienić, 
że dodatkowym atutem korzy-
stania z tradycyjnych ekspresów 
kolbowych jest wyjątkowy aro-
mat świeżo parzonej kawy uno-
szący się w powietrzu, znacznie 
intensywniejszy niż w przypadku 
korzystania, np. z ekspresów au-
tomatycznych. Idealnym przykła-
dem takiego rozwiązania może 
być Gaggia GD Compact, ekspres 
dwukolbowy będący w ofercie 
Tchibo Coffee Service. Rozważa-
jąc wybór gatunku kawy powin-
niśmy wiedzieć, że na rynku naj-
bardziej popularne są dwa rodza-
je: Arabika oraz Robusta. Można 
spotkać również mieszanki tych 
dwóch gatunków. Połowa suk-
cesu w parzeniu kawy to świeżo 
zmielone ziarna, w których tkwi 

aromat i doskonały smak. Wybór 
gatunku kawy zależy od indywi-
dualnych preferencji. Oba rodza-
je różnią się od siebie smakiem 
i aromatem. Arabika jest aroma-
tyczna i delikatniejsza w smaku, 
natomiast Robusta jest bardziej 
gorzkawa i zawiera więcej kofe-
iny – aż cztery proc. Dlatego kawy 
z większą domieszką Robusty są 
idealne dla miłośników mocnego 
i pobudzającego napoju. Oczeki-
wania Polaków względem kawy 
są coraz większe, dlatego należy 
zadbać o to, aby w swojej ofer-
cie posiadać różnorodne rodzaje: 
łagodne i aromatyczne oraz te 
o mniej intensywnym aromacie, 
ale mocniejszym smaku i gorz-
kawej nucie. Tchibo Coffee Se-
rvice oferuje klientom gastrono-
micznym szeroki wachlarz kaw 
ziarnistych, takich marek jak: 
Tchibo, Piacetto, VISTA, Davidoff 
czy Eduscho. Spośród nich moż-
na wybrać zarówno 100 proc. 
Arabikę, jak również mieszanki 
Arabiki i Robusty. Dla najbar-
dziej wymagających klientów 
dedykowane są kawy Davidoff 
i Piacetto Prestigioso. Ta druga 
zawiera jedyne w swoim rodzaju 
żółte owoce kawy Yellow Catuai 

100 proc. Brazil Arabica. Firma 
Tchibo Coffee Service posiada 
ofertę promocyjną, która umoż-
liwia wydzierżawienie profesjo-
nalnego ekspresu już za jeden 
złoty miesięcznie. W ramach 
współpracy Tchibo gwarantuje 
serwis urządzenia, środki czysto-
ści, regularne dostawy produk-
tów oraz profesjonalne wsparcie 
konsultanta handlowego. W ra-
zie potrzeby, dostarcza ekspres 
zastępczy. Obecna oferta Tchi-
bo została rozszerzona o nową 
markę Espresso Warehouse. To 
szeroka propozycja asortymentu 
niezbędnego do przygotowania 
gorących oraz zimnych napojów 
w kawiarni. Oferta produktów 
i akcesoriów obejmuje herbaty 
liściaste, syropy, gorące czekola-
dy, owocowe smoothie, akceso-
ria dla baristów oraz środki czy-
stości. Produkty oferty Espres-
so Warehouse oraz specjalnie 
opracowane przez Specjalistów 
Espresso Warehouse receptury, 
pomagają wykreować nowe na-
poje na bazie serwowanej kawy. 
Dzięki temu można wyróżnić się 
na tle konkurencji i podążać za 
obecnymi trendami na rynku go-
rących napojów.

BARISTA
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Gdy chłodne dni zbliżają się wielkimi krokami, 
chętniej sięgamy po różne dodatki, które sprawią, 
że nasza kawa czy herbata nabierze dodatkowego 

smaku. Swoje propozycje w tym sezonie 
przedstawili: Helios Cafe, SCM, Migawka Cafe, 

Słodkie Babki i Costa Coffee.

PRZEGLĄD 
JESIENNO-ZIMOWYCH 

PROPOZYCJI
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KATARZYNA MERTA, KIEROWNIK REGIONALNA DZIAŁU GASTRONOMIA SIECI KIN HELIOS

Tej jesieni w Helios Café kró-
lują nadzwyczajne smaki! 
W 45 kawiarniach działają-

cych przy kinach sieci Helios w ca-
łej Polsce, można w tym sezonie 
spróbować wyjątkowego naparu 
z cascary (z języka hiszpańskiego 
– skórka lub łupina). To suszone 
skórki z owocu kawowca zwane 
potocznie herbatą z wiśni ka-
wowca. Cascara jest otrzymywana 
dzięki nowemu sposobowi recyc-
lingu miąższu kawy, który pozo-
staje w ogromnych ilościach przed 
procesem mycia i suszenia ziaren. 
W większości krajów, w których 

jest produkowana, do niedawna 
uważana była za bezwartościowy 
odpad. Okazało się jednak, że po 
zastosowaniu specjalnej metody 
możliwe jest wysuszenie skórki, 
która po zaparzeniu daje wyjątko-
wo owocowy, orzeźwiający napar 
podobny do herbaty. To nasza 
najbardziej egzotyczna jesienno-
-zimowa propozycja. 

Dla miłośników intensywnych 
smaków przygotowaliśmy klasy-
kę tej pory roku – aromatyczną 
Gingerbread Chai Latte. Pierni-
kowe latte z przyprawami ko-
rzennymi: imbirem, kardamonem 

i cynamonem idealnie 
wprowadza w świą-
teczny nastrój. Na 
miłośników kaw 
w słodszym wydaniu 
w kawiarniach Helios 
Café czeka Amaret-
to Coffee, czyli kawa 
z syropem amaretto, 
w której można wy-
czuć delikatną nutę 
migdałów. Miłą je-
sienną propozycją, nie 
tylko dla wegan, jest 
również latte na mleku 
owsianym.

MAREK ŁYSZCZAK, BRAND AMBASSADOR MONIN & VITAMIX

Sezon jesienno-zimowy 
przede wszystkim kojarzy 
nam się ze smakami i aro-

matami przypraw korzennych, 
suszonych owoców, dużą ilością 
imbiru, miodem i cytryną. Do 
ofert lokali wprowadzone są roz-
grzewające napary oraz napoje, 
które mają uchronić gości przed 
przeziębieniem i oczywiście po-
prawić ich nastrój w szare dni.

Dobrym pomysłem może oka-
zać się zastosowanie syropu Mo-
nin Pumpkin Spice do kawy latte 
i stworzenie Latte Dyniowego w se-
zonie jesiennym lub syropu Monin 
Winter Spice do Latte na Boże Na-
rodzenie. Sprawdzonymi smakami 
korzennymi do kawy w tym okresie 
są syropy Monin Chai Tea, Ginger-
bread czy Speculos.

Bardzo często, aby się rozgrzać 
sięgamy po wszelkiego rodzaju 

herbaty smakowe, przygotowy-
wane i podawane w najróżniejszy 
sposób, a chyba najpopularniej-
szym dodatkiem jest tu imbir 
i miód. Do takiego zestawu na 
pewno sprawdzą się klasyczne 
smaki puree Monin Red Berries, 
Blueberry czy wspomniany już 
rokitnik i gruszka. Warto również 
wypróbować cieszące się popu-
larnością syropy Monin Manda-
rynka, Bloody Orange, Falernum, 
Blackcurrant, Cherry Plum czy też 
Acerola w najróżniejszych kom-
binacjach. Do wszelkiego rodzaju 
herbat, ale także grzańców czy też 
cocktaili polecam spróbować no-
wość od Monin – syrop z berga-
motki, a do wspominanych wcze-
śniej kaw kolejnej nowości Monin 
Peanut Cookie syrop z odrobiną 
sosu Monin Salted Caramel.

Oczywiście chyba najbardziej 
popularnymi napojami w tym 
sezonie są jednak grzańce. Poda-
wane i przygotowywane w różny 
sposób, ale mające jedną wspólną 
cechę – korzenność. Do przygo-
towywania takiego grzańca naj-
częściej używany jest „gotowiec” 
w butelce, który tylko podgrzewa-
my. Osobiście nie jestem fanem 
takiego rozwiązania, dlatego do 
tego typu grzańców używam naj-
częściej wina porto lub po prostu 
tzw. house wine czerwonego lub 

białego i bawię się smakami. Ko-
rzystne połączenia to m.in. Monin 
Pear puree wraz z syropem Mo-
nin Pumpkin Spice, Puree Monin 
Blackberry i syrop Monin Maple 
Spice czy też syrop Monin Winter 
Spice i puree Monin Raspberry. 
Natomiast białe wino idealnie za-
smakuje z syropem Monin Berga-
motka i Elderflower. 

Do takiego grzańca możemy 
również wykorzystać piwo, zarów-
no ciemne, jak i jasne. Jasne piwo 
możemy wzbogacić o połączenie 
syropów Monin Acerola i Mango 
Spice, puree Monin Lychee z sy-
ropem Monin Hibiskus lub puree 
Monin Yuzu z syropem Monin 
z różowego pieprzu. Ciemne piwo 
zasmakuje w połączeniu z syro-
pami Monin Chesnut i Cranberry, 
puree Monin Green Apple i syrop 
Pumpkin Spice i oczywiście z sy-
ropem Monin Winter Spice i Triple 
Sec. Jak widać grzaniec nie zawsze 
musi być tylko korzenny.

Jako były marynarz nie mogę 
nie wspomnieć o grogu. Przez 
lata uwielbiany i serwowany na 
każdym brytyjskim statku. Do 
stworzenia grogu, nie tylko w kla-
sycznej formie, używam ciemne-
go mocnego rumu. Doskonałym 
uzupełnieniem takiego klasycz-
nego grogu będzie połączenie sy-
ropu Monin Chai Tea i puree Pear, 

Monin Yuzu puree i syropu Ace-
rola lub też miodu i syropu Monin 
Bergamotka.

Jesienią potrzebujemy czegoś 
zarówno rozgrzewającego, jak i ka-
lorycznego. Niezastąpiona będzie 
tu gorąca czekolada, która również 
możemy przygotować w wersji 
smakowej i jeśli jest taka potrzeba 
z wkładką alkoholową. Klasyczny-
mi już połączeniami z czekoladą 
to wiśnia, mięta, truskawka czy 
orzech Tu również możemy po-
służyć się produktami Monin. Po-
łączenie puree Cherry z syropem 
Amaretto, syrop Monin Chocola-
te Cookie i Tonka Bean lub syrop 
Monin Peanut Cookie.

Nie możemy zapomnieć 
o cocktailach bezalkoholowych. 
Przykładem jest inspirowany kla-
sycznym grogiem podawany na 
gorąco mocno cytrusowy cocktail 
z użyciem Monin Yuzu puree oraz 
syropem Monin Pink Pepercorn 
wraz z skokiem ze świeżych po-
marańczy i cytryny. 

Dbajmy o naszych gości 
i zwracajmy uwagę na to, jakich 
składników używamy do two-
rzenia cocktaili. Sięgajmy po pro-
dukty sprawdzone, naturalne, bez 
sztucznych dodatków, czy GMO. 
Firma MONIN bardzo dużą uwa-
gę przywiązuje właśnie do kwestii 
naturalności produktu.
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WOJCIECH KAMIŃSKI, WŁAŚCICIEL KAWIARNI SPECIALITY MIGAWKA CAFE

Dwa lata temu przy 
otwieraniu naszej ka-
wiarni, nie sądziliśmy, 

że wprowadzanie sezonowych 
ofert tak fenomenalnie oddzia-
łuje na całokształt prowadzenia 
biznesu. 

Obserwując wzrastające co-
roczne zainteresowanie gości 

sezonową ofertą naszych wypie-
ków, napojów czy dań, staramy 
się z roku na rok jeszcze bardziej 
sprostać tym wymaganiom. 

Nie jest to zawsze do końca ła-
twe, z uwagi na nieposiadanie dzia-
łów marketingu czy pracowników 
odpowiedzialnych tylko za wpro-
wadzanie nowych produktów.

Oferty sezonowe nie tylko 
wpływają na lepszą sprzedaż, ale 
również działają wspaniale jako 
temat przewodni w kanałach 
marketingowych, takich jak Insta-
gram story czy Facebook. 

Jest to świetny powód, aby się 
przypomnieć naszym gościom 
i zaprosić ich do ponownego od-
wiedzenia. Również często dzięki 
nowej ofercie, odwiedzają nas 
całkowicie nowe osoby. Dodatko-
wo daje to również świetną oka-
zję do promocji wydarzeń, które 

odbywają się właśnie sezonowo. 
Dla przykładu, coroczne jesienne 
zbieranie jabłek do naszych szar-
lotek przez nasz zespół. 

Mniejsze kawiarnie, tak jak 
my, mogą sobie pozwolić na dość 
szybką implementację nowych 
ofert lub modyfikacje istniejących, 
bez tworzenia zaawansowanych 
procedur. Również, w temacie 
używania naturalnych produktów, 
zyskujemy gości, którzy są bardziej 
wrażliwi w tematach zdrowotnych 
czy też ekologicznych.

Sezonowo w naszej ofercie na-
pojów występuje dość znacząca 
zmiana. Latem podczas dużych 
upałów, dla przykładu promuje-
my nasze smakowe cold brew, 
drip na lodzie czy espresso tonik, 
natomiast w okresie jesienno zi-
mowym, tak zwanymi „top selle-
rami” jest nasze latte dyniowe na 

bazie naturalnej pulpy z dyni oraz 
gorący napój imbirowy własnego 
przepisu. Przygotowywany na bie-
żąco z imbiru, przypraw, kurkumy 
i z dodatkiem cytrusów. Jesienną 
królową jest oczywiście dynia, któ-
rą również przemycamy do dese-
rów i ciast. Dodajemy ją do serni-
ków i kremów deserowych. Przez 
cały okres chłodów nasze herbaty 
zimowe z dodatkiem naturalnego 
syropu korzennego grają pierwsze 
skrzypce. Oferujemy również her-
baty z dodatkiem pieprzu i goździ-
ków. Popularnym dodatkiem są 
też polskie miody, które idealnie 
komponują się z herbatą zamiast 
cukru. Jesienne wieczory i brak 
chęci wychodzenia z domów rów-
nież daje dobrą okazję do sprzeda-
ży akcesoriów do parzenia kaw czy 
herbat lub też samą herbatę pacz-
kowaną czy ziarna kaw.

DOROTA SZCZYPA-LUDWIKOWSKA, WSPÓŁWŁAŚCICIELKA SŁODKIE BABKI

W okresie jesienno – 
zimowym za oknem 
dni są coraz krótsze, 

łapiemy coraz mniej słonecznego 
światła, trudniej o energię i ciepło. 
Dlatego też poszukujemy innych 
smaków, które nas rozgrzeją. 

W takie dni na pewno wiele 
radości sprawi nam dobra, gorąca 
kawa ze smakowitymi dodatkami. 
By móc się nią cieszyć, można iść 
do kawiarni, jak również przyrzą-
dzić ją samemu w domu. 

Połączenie niezwykłej delikat-
ności kaw ze spienionym mlekiem 
do wyboru – z nutą cynamonu, 
imbiru, kardamonu, szczyptą za-
ostrzonej czekolady czy świątecz-
nym pierniczkowym smakiem, 
wprawią nas w rewelacyjny na-
strój. Dodadzą energii, podczas 
najcięższych zimowych dni, osło-
dzą życie i pozwolą spędzić wyjąt-
kowe chwile z przyjaciółmi.

Składników, z jakimi warto łą-
czyć kawę jest bardzo dużo, my 
podamy kilka, które naszym zda-
niem są najbardziej ciekawe. 

Cynamon ma bardzo sil-
ne właściwości rozgrzewające. 

Pomaga uporać się z bólem gar-
dła, dzięki sporej dawce prze-
ciwutleniaczy, skróci także czas 
trwania choroby. Imbir posiada 
dużo witamin oraz składników 
mineralnych, ma także silne 
właściwości znieczulające oraz 
przeciwzapalne. W kakao znaj-
dziesz silne antyoksydanty, które 
wzmacniają działanie układu od-
pornościowego. Jest ono także 
bogate w związki mineralne. Kar-
damon to sprawdzony sposób 
m.in. na przeziębienie, odchu-
dzanie, a także na odświeżenie 
oddechu i potencję. 

Kawa w połączeniu z ostrym 
smakiem papryczki chili jest pro-
pozycją dla odważnych – błyska-
wicznie rozgrzewa, a jej charak-
terystyczny aromat przyjemnie 
pobudza kubki smakowe.

Kawa i czekolada to wspaniałe 
pobudzające i rozpieszczające po-
łączenie smaków, które rozgrzeją 
i poprawią humor w jesienne i zi-
mowe dni. Zapach i smak pierni-
ka to nieodłączny element Świąt 
Bożego Narodzenia. Takie kawy 
można przygotować na bazie 

espresso lub też kawy rozpusz-
czalnej. 

Doskonała kawa i smaczna 
przekąska mogą dać uśmiech na 
cały dzień. Na taką aurę poszukuje-
my też innych smaków słodkości. 

Ciastka owsiane, czekoladowe, 
pierniczki są cudownie chrupiące, 
delikatne, kruche. Wilgotne ciasto 
marchewkowe z nutą cynamonu, 
torcik korzenny z powidłami śliw-
kowymi. Smaki tych łakoci kom-
ponują się świetnie do zimowo 
– jesiennych kaw. 

Warto znaleźć czas na ulubio-
ną kawę i słodkie chwile relaksu, 
odpoczynku, żeby cieszyć się ich 
smakiem i radością życia.

Domowa kawa z kardamonem:
• 3 szklanki wody
• 5-6 łyżeczek kawy mielonej
• 3 łyżeczki miodu
• 6 ziaren kardamonu 

Zagotuj wodę w garnuszku, 
dodaj rozdrobniony kardamon, 
przykryj i gotuj 30 sekund.

Do garnuszka wsyp kawę, po-
mieszaj i gotuj na małym ogniu 
około 3 minut.

Wyłącz ogień, wymieszaj i od-
staw na ok. 3-4 minuty, aby fusy 
opadły na dno.

Dodaj miód.
Rozlej do filiżanek i podaj.
Taka kawa bardzo aromatycz-

nie pachnie, rozgrzewa i pobudza 
od wewnątrz. Idealna, do długich 
rozmów, wspólnych wieczorów 
z przyjaciółmi. Tak przygotowaną 
kawę można pić wiele razy w cią-
gu dnia, to czysta przyjemność! 
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COSTA EUROPE

Zima to czas, gdy chętnie 
sięgamy po rozgrzewają-
ce napoje. Podczas zim-

nych poranków i mroźnych wie-
czorów szczególnie cenimy sobie 
gorące herbaty z rozgrzewają-
cymi dodatkami, a także kawy 
z aromatycznymi i korzennymi 
przyprawami. 

W sezonowej ofercie Costa 
Coffee nie zabrakło żadnej z tych 
propozycji! W zimowym menu 
sieci kawiarni goszczą cztery ro-
dzaje wyjątkowych kaw Latte ze 
świątecznej kampanii Festive. 
Pierwszą z nich jest aksamitna 
Latte o smaku toffi, wykończo-
na bitą śmietaną, polana so-
sem karmelowym z dodatkiem 
kostek karmelu – idealna dla 
prawdziwych kawowych łasu-
chów! Na miłośników smaków 
z dzieciństwa czeka Piernikowa 
Light o obniżonej kaloryczności 
ze słodkim, piernikowym akcen-
tem i bezcukrowym syropem 
smakowym, której aromat przy-
wołuje jedyny w swoim rodzaju 
zapach świątecznego, domowego 
piernika. Z kolei pralinowo-orze-
chowa Latte to kawa z nutą cze-
kolady i orzechów, udekorowa-
na bitą śmietaną i czekoladową 
posypką. Latte po irlandzku to 

ciekawa bezalkoholo-
wa propozycja podania 
kawy z dodatkiem syro-
pu o smaku „irish cream” 
oraz czekoladowej po-
sypki na bitej śmietanie. 

Dla miłośników zi-
mowych herbat, Costa 
Coffee przygotowała 
prawdziwą niespodzian-
kę! 

W świątecznym 
menu króluje Czarna 
herbata zimowa z do-
datkiem imbiru, żurawi-
ny, rozmarynu, a także 
plasterka świeżej po-
marańczy lub grejpfruta. 
Inną oryginalną propo-
zycją jest Cydrowy czar 
– napój jabłkowy serwo-
wany na ciepło, rozgrze-

wający, ale pobudzający w smaku 
i orzeźwiający, z domieszką cyna-
monu, anyżu i pomarańczy. 

Świąteczne smaki to jednak 
nie tylko aromatyczne napoje, ale 
także… przepyszne ciasta! A tych 
w kawiarniach Costa Coffee nie 
brakuje: tort makowo-poma-
rańczowy z łagodnym w smaku 
serkiem mascarpone oraz tort 
świąteczny z migdałami ucieszą 
niejedno podniebienie…

W zimowej ofercie w Costa 
Coffee pojawi się także nowa 
mieszanka ziaren Winter Blend. 
To połączenie wyjątkowo delikat-
nych aromatów: 100 proc. arabiki 
z orzeźwiającymi nutami jagód, 
goździków i słodkiego cynamo-
nu – to zestaw iście perfekcyjny 
w walce z zimową aurą. 

Wiemy, że zbliżający się okres 
świąteczny to czas, na który cze-
kamy z niecierpliwością. Czas, 
w którym najbardziej liczą się nasi 
najbliżsi. Dlatego też zachęcamy 
naszych gości do celebrowania 
tych chwil w wyjątkowym miej-
scu, w towarzystwie swoich naj-
bliższych, z filiżanką wyjątkowej 
kawy. Chociaż przez chwilę zapo-
mnijmy o świątecznej gorączce 
i usiądźmy razem, aby napić się 
kawy. 
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J
Poza umiejętnościami związanymi 

z przygotowywaniem słodkości 
czy to w formie ciast czy lodów,  
potrzebujemy też odpowiednich 
narzędzi. Bez nich trudno będzie 

nam przygotować ulubione 
wyroby cukiernicze. O tym, na 

co zwrócić uwagę przy wyborze 
akcesoriów i które z nich trzeba 
posiadać, rozmawiamy z Renatą 

Marcinkowską, regionalnym 
kierownikiem sprzedaży ds. 

piekarni i cukierni w firmie HENDI. 

DODATKI CUKIERNICZE

CUKIERNIK

Jaki asortyment cukierniczy posiada HENDI i czym wyróżnia się on 
na tle konkurencji? 
Oferta HENDI powstaje na bazie badań rynku, analizy trendów, 
rozwoju technologii, a przede wszystkim zapotrzebowania 
naszych klientów. Rynek cukierniczo-piekarniczy rozwija się 
w ostatnim czasie bardzo dynamicznie, stąd właśnie potrzeba 
rozbudowy naszej oferty. Zdecydowaliśmy się na wprowadze-
nie nowych produktów marki Bakemaster, które przeznaczone 
są dla cukierni, piekarni, kawiarni i lodziarni. Naszą ofertę cha-
rakteryzuje wysoka jakość oraz innowacyjność, wiele z produk-
tów świetnie sprawdza się również w domowych warunkach. 
Ich użycie ułatwia pracę osobom zawodowo zajmującym się 
piekarnictwem i eliminuje wiele pracochłonnych czynności 
przygotowawczych. W rezultacie praca jest bardziej efektywna 
i dochodowa. 

Oferujemy różnorodną gamę produktów niezbędnych w pie-
karniach czy cukierniach, od niezliczonej ilości drobnego sprzę-
tu, jak np. blachy, ranty, różnorodne formy do wypieków i pralin, 
skrobki, rózgi, worki i rękawy do szprycowania wraz z szerokim 
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wyborem końcówek, dyspensery do polew, miarki i miski, pal-
niki do crème brulee, pojemniki termoizolacyjne, porcjonery 
czy wałki i wałkownice do ciasta, walcówki do maku i orzechów 
przez blendery kielichowe i ręczne, miksery spiralne i miesiarki, 
aż po ciężki sprzęt, jak szafy i stoły chłodnicze i mroźnicze, wi-
tryny, piece konwekcyjne i konwekcyjno-parowe, komory roz-
rostu, zmywarki różnej wielkości również, schładzarki szokowe 
– dedykowane również do schładzania lodów i wiele innych.

Jakie akcesoria są obowiązkowe w każdej cukierni? 
Oprócz drobnych akcesoriów i urządzeń do przygotowywania 
słodkości, w każdej cukierni znajdują się stoły oraz szafy chłod-
nicze, a często również mroźnicze, na przykład do przechowy-
wania owoców poza sezonem. Wybierając sprzęt chłodniczy, 
warto zwrócić uwagę na wielkość komory, regulowaną prędkość 
wentylatora, odpowiednią izolację czy też regulację temperatury.

Równie ważne są schładzarki szokowe, tzw. szokówki. Po-
lecamy te urządzenia, gdyż znacznie przyspieszają one pracę 
cukiernika – skracają czas oczekiwania na schłodzenie się np. 
biszkoptu przed wykańczaniem tortu, a sernik po upieczeniu 
i schłodzeniu w szokówce, zachowuje swój kształt, aromat i wil-
gotność. Nie oznacza to jednak, że sprzedajemy ciasto mrożone. 
Dzięki procesowi szybkiego schładzania i zmrażania, praca jest 
bardziej efektywna, a ciasto ładniejsze i jeszcze smaczniejsze, 
ponieważ wilgoć i aromat pozostają w produkcie. 

Czym się kierować przy wyborze producenta czy dostawcy takich 
akcesoriów? 
Należy dobierać je indywidualnie do potrzeb danej pracowni 
i jej oferty. Trzeba wziąć pod uwagę sprzęty, które usprawnią 
pracę i polepszą jakość wyrobów, a tym samym pozwolą zwięk-
szyć zyski. W ofercie HENDI i Bakemaster mamy wiele urządzeń, 
które usprawniają i przyspieszają pracę, a nawet generują real-
ne oszczędności. Przykładowo wybierając zmywarkę zwróćmy 
uwagę na parametry mycia i przeznaczenie, które zawsze muszą 
być odpowiednie do sprzętu, który, będzie w niej zmywany. Po-
nadto należy pamiętać, że pozorne oszczędności nie zawsze się 
opłacają. Często inwestując więcej w lepsze urządzenie, w per-
spektywie czasu zyskujemy, ze względu na oszczędności, jakie 
generuje sprzęt w czasie eksploatacji. Oszczędności dotyczą za-
równo kosztów energii elektrycznej i wody, ale również czasu 
pracy. Wzrasta też komfort pracy personelu. Radzimy rozważyć 
takie funkcje zmywarek jak, np. odzysk ciepła dostępny w za-
awansowanych urządzeniach. HENDI jest na rynku już od wielu 
lat, dbamy o swoich klientów, chętnie doradzamy i dzielimy się 
doświadczeniem. Oferujemy również profesjonalne wsparcie 
techniczne i serwisowe. Wszystkie nasze urządzenia objęte są 
gwarancją, co jest niezwykle istotne dla zachowania ciągłości 
pracy i produkcji pracowni cukierniczych i piekarskich.

Jakie ciasta, a tym samym akcesoria są teraz na topie?
Każda cukiernia czy piekarnia może pochwalić się innym cia-
stem lub chlebem, który dla niego będzie numerem jeden, zale-
ży to od potrzeb klienta, do którego skierowana jest oferta. 

Jednak w ostatnim czasie bardzo dużą popularnością w cu-
kierniach i kawiarniach cieszą się monoporcje w różnych sma-
kach, kolorach i kształtach, tworzone w formach silikonowych. 
Ten rodzaj ciasta przyciąga zarówno estetycznym wyglądem, jak 
i kompozycją smakową.

Duże znaczenie ma również sposób podania ciasta. Jakiego rodzaju 
patery czy talerze, warto posiadać w swoim lokalu? Jakie znaczenie 
ma wyeksponowanie ciasta w witrynach?
Kupujemy oczami – to stara prawda. Ciasta, ciasteczka, torty 
czy desery muszą zachęcać swoim wyglądem i znajdować się 
w zasięgu wzroku. Powinniśmy o tym pamiętać, jeśli prowadzi-
my sprzedaż dla klienta indywidualnego. Bardzo ważne jest, aby 
produkt zachęcał do kupna ładnym wykończeniem i prezenta-
cją, dlatego odpowiedni dobór witryn, w których produkty zo-
staną zaprezentowane, jest tak istotny. Warto wyeksponować 
wyroby w przeszklonych witrynach. Zwróćmy uwagę na szcze-
góły – estetyczne oświetlenie, szklane półki, jakość wykonania 
czy też trwałość materiałów wykończeniowych. HENDI w swo-
jej ofercie posiada szeroki wybór regałów przeszklonych i witryn 
– chłodniczych do ciasta, grzewczych do przekąsek, neutralnych 
do suchych ciastek czy pieczywa. Bardzo duży wpływ na spo-
sób prezentacji mają też przeróżne mody i trendy. Na czasie jest 
ostatnio prezentowanie ciast na płytach łupkowych, ale świet-
nie sprawdzają się w tej roli również tace ekspozycyjne w róż-
nych kolorach, np. srebrne, złote lub czarne – dobierzmy kolor 
tacy do koloru ciasta – wzmocnimy tym samym walory wizual-
ne i estetyczne ekspozycji. 

Cukiernie coraz częściej stawiają nie tylko na słodkości w formie 
ciast, ale i lody. Czym kierować się przy wyborze akcesoriów do 
tego drugiego sektora?
Cukiernie wprowadzają lody do oferty, ponieważ jest to świetna 
alternatywa na upalne dni, kiedy sprzedaje się znacznie mniej 
ciast. Podawane są również jako dodatek do wypieków czy mro-
żonej kawy. Co prawda sezon na lody już za nami, ale Polacy 
jedzą lody przez cały rok, dlatego pozostają w ofercie również 
jesienią i zimą. Do przechowywania i ekspozycji lodów poleca-
my kuwety z wysokiej jakości stali nierdzewnej, gdyż charakte-
ryzują się trwałością i odpornością na uszkodzenia. Oczywiście 
posiadamy w ofercie również kuwety poliwęglanowe, które 
dobrze spełniają swoją funkcję i wielu klientów decyduje się 
właśnie na taką alternatywę, także ze względu na fakt, że lody 
ładnie się w nich prezentują. Natomiast gałkownice, porcjonery 
czy szpatuły dobieramy do rodzaju wafelka lub sposobu poda-
wania lodów. W parze z lodami często idzie bita śmietana, najle-
piej świeża i naturalna, przygotowana w syfonie lub automacie, 
które dostępne są w różnych rozmiarach.

HENDI to kompleksowa oferta profesjonalnego sprzętu ga-
stronomicznego. Naszym celem jest, aby cukiernicy i piekarze 
skupiali się na swojej głównej działalności, podczas gdy my 
zadbamy o całą stronę technologiczną. Zapewniamy idealne 
rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów. Nasi handlowcy 
chętnie pomogą dobrać sprzęt do potrzeb Państwa firmy.
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Okres Bożego 
Narodzenia to 
w cukierniach 

niezwykle gorący okres, 
choć wiele z nich ofertę 
na ten czas tworzy dużo 
wcześniej. Przygotowa-
nia w Wise Cafe, zlokali-
zowanej w poznańskim 
hotelu Mercure Poznań 
Centrum, rozpoczynają 
się już na kilka miesięcy 
wcześniej, a dokładniej 
w lutym. – Dzieje się tak 
za sprawą naszych trady-
cyjnych przepisów, które 
zostały spisane w latach 
1964-1970 i nadal są pod-
stawą naszej codziennej 
pracy. Ich autorem był 
pierwszy szef i Mistrz 
Cukiernictwa Marian 
Nijak – tłumaczy Maria 
Przybylska, F&B Manager 
Mercure. – To właśnie te 
przepisy zaskarbiły sobie 
miejsce w sercach pozna-
niaków i goszczą na świą-
tecznych stołach od po-
nad 50 lat. Jego następcy 
Mistrzowie Idzi Różalski, 

Wojciech Fener oraz 
Witold Stebner, a obec-
nie – Grzegorz Dziamski 
z największą pieczołowi-
tością kultywują pasję do 
wypieków. Dzięki długo-
letniej tradycji, przeka-
zywanych recepturach 
oraz przywiązywaniu 
uwagi do najwyższej kla-
sy składników i sposobie 
wykonania, nasze ciasta 
cieszą się niesłabnącym 
uznaniem wszystkich po-
koleń naszych smakoszy 
– dodaje.

Zapytani przez nas 
cukiernicy i menadżero-
wie podkreślają, że zbli-
żające się święta to czas 
tradycji. Mimo tego, że 
na rynku dostępnych jest 
coraz więcej możliwości, 
goście nadal sięgają po 
klasyczne ciasta, które 
znają z lat dzieciństwa. 

– Święta Bożego Na-
rodzenia to czas, kiedy 
nasi goście stają się tra-
dycjonalistami i nie wy-
obrażają sobie świąt bez 

Czas Bożego Narodzenia to zapach sernika, 
makowca, piernika. Takie ciasta od wielu lat są 

symbolem tych świąt. Czy goście nadal wybierają 
tradycyjne wypieki czy może poszukują innych 

smaków i kompozycji? 

KLASYKA 
czy nowości? 

PIERNIK Z OFERTY KOGLA MOGLA
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KLASYKA 
czy nowości? 

tradycyjnych wypieków. Uwzględ-
niając to zapotrzebowanie, w na-
szej ofercie znajdą Państwo znane 
z dzieciństwa wyroby, takie jak 
makowiec, sernik czy piernik – 
podkreśla Dawid Makurat, execu-
tive pastry chef Lourse.

Podobne zdanie ma Dariusz 
Nowak, menadżer Kogel Mogel. 
– Boże Narodzenie to najbar-
dziej tradycyjne i rodzinne Święta 
w całym roku, których nie wy-
obrażamy sobie bez ciast i tortów 
na stole. To Święta pełne zapa-
chów powodujących wyjątkową 
atmosferę. Poszukujemy smaków 
w rytm dobrze pamiętającej dzie-
ciństwo tradycji, tych smaków, 
które, jak magiczne zaklęcie po-
wodowały, że Święty Mikołaj miał 
szansę naprawdę istnieć. Nie wy-
obrażamy sobie Bożego Narodze-
nia bez piernika, makowca, (bab 
drożdżowych) czy sernika.

Oferta
– Zmysł smaku potrafi prze-
nieść nas w czasie i umiejscowić 
w miejscu, zajmującym szcze-
gólne moment w naszej pamięci. 
Dlatego właśnie w okresie świą-
tecznym, skupiamy się na klasy-
kach, które staramy się zachować 
niezmienne od lat, dając gwaran-
cję smaku i powtarzalności. To 
właśnie one są najbardziej pożą-
dane przez wieloletnich klientów 
– mówi Maria Przybylska z Mer-
cure. Flagowymi wypiekami Wise 
Cafe są sprzedawane w tysiącach 
makowce: z lukrem lub z kru-
szonką. Ogromną popularnością 
cieszą się też miodownik i piernik 
sułtański przekładany marmoladą 
i masą czekoladową, którego co 
roku robionych jest około 300 ki-
logramów.  

Na Boże Narodzenie w Wise 
Cafe pieczone są także serniki, 
torty serowe, krajanka pierniko-
wa, keks i babki, które chociaż 
kojarzą się z Wielkanocą, często 
goszczą na stołach w grudniu. 
Oczywiście poza tymi propozy-
cjami, dostępnych jest także 50 
pozycji ze stałej oferty cukierni. 
– Ponieważ bazą naszych wy-
pieków są naturalne składniki, 

staramy się nie używać zbyt wielu 
barwników, natomiast przez po-
jawiającą się tendencję na rynku, 
która wskazuje zapotrzebowanie 
na kolorowe ozdoby, robimy pier-
niki z barwionym lukrem. Swoistą 
rozgrzewką przed Bożym Naro-
dzeniem jest w Wise Cafe listo-
pad i przypadający w nim święty 
Marcin. Tuż po 11 listopada gład-
ko przechodzimy do przygotowy-
wania ciast na grudzień. Musimy 
pamiętać o tym, że wypieki tego 
typu to nie tylko okres od 24 do 
27 grudnia, to także mikołajki i fir-
mowe imprezy – w tym czasie 
skupiamy się głównie na zamó-
wieniach dla poznańskich firm 
w celach reklamowych – podkre-
śla Maria Przybylska.

Oferta świąteczna Lourse War-
szawa obejmuje ciasta w wersji 
mono i pełnym rozmiarze: domek 
z piernika i pierniki choinkowe; 
makowiec, kandyzowane owoce, 
suszona śliwka; sernik, beza, kum-
kwat, orzechy laskowe; baskijskie 
Gâteau, dżem cytrynowy z patis-
serie waniliowym; Saint Honoré, 
orzechy macadamia, pomarańcza; 
Bûche de Noël, jogurt, żurawina; 
Złote praliny i mandarynka. Nie 

zabraknie korzennych przypraw, 
kandyzowanych owoców, praw-
dziwej czekolady i orzechów la-
skowych. – Produkty oraz dodatki 
wykorzystywane w naszych wyro-
bach są wysokiej jakości i pocho-
dzą od lokalnych producentów – 
podkreśla Dawid Makurat z Lourse.

Tradycyjne dodatki do wypie-
ków świątecznych w Kogel Mogel 
to mak, orzechy, rodzynki, czeko-
lada oraz niezastąpione przypra-
wy korzenne. Jednym z najpo-
pularniejszych ciast grudnia jest 
makowiec zawijany, ale koniecz-
nie ten z ciasta drożdżowego, 
przepełniony słodyczą miodu, 
bakaliami i koniecznie lukrowa-
ny. Piernik to kolejny świąteczny 
filar – w jego sercu wybrzmie-
wają nuty korzenne okraszone 
powidłem śliwkowym. Nie za-
braknie także ciast i tortów orze-
chowych z czekoladą. I wreszcie 
przedmiot rozmaitych wariacji 
i improwizacji: sernik. 

W Kogel Mogel, jak co roku po-
jawią się także piernikowe ozdo-
by choinkowe – ciasteczka ręcz-
nie malowane w symbolicznych 
kształtach np. choinka, gwiazdka 
czy bałwanek. – Barwne, kruche 

ciasteczka z powidłem to powód 
do radości dla rączek najmłodszych 
pokoleń. Ciasteczka korzenne i cy-
namonowe docenią zdecydowanie 
nieco starsi poszukiwacze smaków 
– mówi Dariusz Nowak z Kogel Mo-
gel. – Wizualne dekoracje słodkości 
świątecznych to w naszym wypad-
ku naturalne dodatki typu: laski 
cynamonu, orzechy, pomarańczy 
czy wyroby z czekolady. Są pięknie 
minimalistyczne i co ważne – bez 
sztucznych dodatków, czyli w myśl 
filozofii eko – dodaje.

Nowości w ofercie Kogel Mo-
gel zmaterializują się w nastę-
pujących formach: tort migda-
łowy, który jest alternatywą dla 
tortu orzechowego, sernikiem 
z żurawiną i białą czekoladą, tar-
tą żurawinowo-orzechową oraz 
muffinkami czekoladowymi 
z granatem. – Nie zapomnieli-
śmy oczywiście o osobach bory-
kających się z alergią na gluten, 
bo i oni znajdą także coś dla sie-
bie. Uchylę rąbek tajemnicy: czy 
czekolada i pomarańcza brzmi 
wystarczająco zachęcająco? 
Mamy taką nadzieję i uśmie-
chamy się – podkreśla Dariusz 
Nowak.

CIASTKA, KTÓRYCH MOŻNA SKOSZTOWAĆ W LOURSE
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PIEKARNIA

Wysoka jakość składników, sprawdzona receptura i tradycyjna 
technologia wypieku pozwala na uzyskanie pieczywa, które bez 

użycia konserwantów jest w stanie zachować swoje walory przez 
kilka dni. Niezależnie od powyższego, zachowaniu oczekiwanej 

trwałości pieczywa sprzyjać będą odpowiednie sposoby 
przechowywania, w tym wykorzystanie chlebaków i opakowań 

służących jego eksponowaniu, przenoszeniu i przetrzymywaniu. 

GRZEGORZ NOWAKOWSKI  
DYREKTOR ZARZĄDU, INSTYTUT POLSKIE PIECZYWO

Cykl 
Pieczywo bez tajemnic

część 
czwarta

Jak przechowywać

PIECZYWO
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PIEKARNIA

Dobór opakowania wpływa 
na atrakcyjność wizual-
ną, funkcjonalność i czas 

zachowania świeżości pieczywa 
(miękkości, zapachu). Od zapew-
nienia odpowiednich warunków 
przechowywania zależeć będzie, 
czy uda się zapobiec negatywne-
mu oddziaływaniu na stan pie-
czywa naturalnie występujących 
w otoczeniu mikroorganizmów. 
Kluczową sprawą jest, aby nie do-
prowadzać do nadmiernego wysu-
szania pieczywa. Opakowanie nie 
powinno pozwalać na zbyt szybkie 
ulatnianie się pary wodnej. Jedno-
cześnie nie można też dopuszczać 
do zablokowania jej uwalniania – 
mogłoby to spowodować, że wy-
chodząca z miękiszu wilgoć pozo-
stałaby na skórce, tworząc środo-
wisko do rozwoju pleśni. 

Podstawowych materiałów 
opakowaniowych jest przynaj-
mniej kilka, każdy z nich ma swoje 
zalety i ograniczenia. Powszech-
ne zastosowanie znajdują papier 
(woskowany), celofan, folia (poli-
etylenowa, polipropylenowa, alu-
miniowa). Różnią się szeregiem 
parametrów, w tym przepusz-
czalnością pary wodnej, zapachu, 
powietrza, odpornością na wilgoć 
i tłuszcz, przezroczystością, stop-
niem biodegradowalności. Naj-
częściej spotykane są papierowe 
torebki i worki foliowe. Ich użycie 
rzutować będzie w istotny spo-
sób na zmiany zachodzące w pie-
czywie wraz z upływem czasu.

Pieczywo o kilkudniowej ocze-
kiwanej trwałości pakuje się z re-
guły w opakowania polietylenowe 
(PE), charakteryzujące się małą 
przepuszczalnością pary wodnej, 
co zmniejsza tempo spadku ela-
styczności miękiszu. Dzięki temu 
chleb – zwłaszcza krojony – jest 
zabezpieczony przed wysycha-
niem. Trudno jednak spodziewać 
się, żeby skórka takiego chleba była 
chrupiąca – mniejsza możliwość 
odparowania powoduje zawilgo-
cenie warstwy podskórnej i skórki, 
która staje się miękka i ciągliwa. 
W przypadku pieczywa o długim 
zakładanym terminie przydatno-
ści do spożycia, wykorzystuje się 

z reguły worki z folii polipropy-
lenowych (PP), termokurczliwe 
i rozciągliwe. W takich foliowych 
opakowaniach nie jest rekomen-
dowane przechowywanie wy-
pieków o silnym aromacie oraz 
tych z nadzieniami, z dodatkiem 
miękkich składników (czekolada, 
marmolada itp.). Walorem jest 
natomiast możliwość zachowa-
nia przezroczystości opakowania. 
Niemniej, niektórym przeszkadzać 
może wrażenie „gumowatości” 
tak przechowywanego pieczywa. 
Rozwiązaniem poprawiającym 
zachowanie walorów smakowych 
(choć skracającym czas zakłada-
ny na spożycie) jest wykorzysta-
nie papierowo-foliowych torebek 
z dziurkami.

Z kolei folia aluminiowa, w któ-
rą zawinięte będą kanapki pozwo-
li zachować ich świeżość i aromat, 
izolując od wilgoci, mieszania się 
zapachów, wpływu światła itp. 
Taka folia eliminuje też w zasa-
dzie konieczność wykorzystania 
chlebaka, którego rolą jest zabez-
pieczanie pieczywa przed czynni-
kami zewnętrznymi. Należy pa-
miętać, że przed zapakowaniem 
pieczywa w folię powinno być 
ono wystudzone – inaczej dojdzie 
do jego zaparzenia.

Jeśli pieczywo przeznaczone 
jest do spożycia w ciągu jednego, 
dwóch dni, preferowane są toreb-
ki papierowe (ewentualnie folie 
perforowane). W szczególności 
dla drobnego pieczywa pszenne-
go czy bagietek preferowane są 
opakowania o znacznie większej 
przepuszczalności pary wodnej. 
Szczelne opakowania (jak folia) 
powodują rozmiękczanie skórki, 
podczas gdy w przypadku ga-
lanterii piekarniczej konsumenci 
preferują raczej chrupiącą skórkę. 
Pieczywo, które jest przechowy-
wane w opakowaniach papiero-
wych wysycha szybciej (zwłasz-
cza chleb krojony). Z drugiej 
strony, wysoka przepuszczalność 
wilgoci w przypadku papieru po-
woduje, że pieczywo nim osło-
nięte nie kumuluje pary wodnej 
na skórce i tym samym chroni 
przed rozwojem pleśni. Torebki 

papierowe to również dobry 
wybór dla słodkich wypieków. 
W celu uzyskania przynajmniej 
częściowej przezroczystości 
opakowania (co podnosi walory 
wizualne), stosowane są torebki 
z okienkiem. Istotne znaczenie 
dla wielu konsumentów może też 

mieć fakt, że papier jest materia-
łem naturalnym, biodegradowal-
nym. Takie opakowanie będzie 
więc traktowane jako bardziej 
ekologiczne. 

W zgodzie z naturą są również 
lniane woreczki, służące prze-
chowywaniu pieczywa w chleba-
ku, koszyczku itp. Taki woreczek 
przepuszcza powietrze („oddy-
cha”), może więc być również 
wykorzystany do przechowy-
wania jeszcze ciepłego chleba, 
bez obawy, że się zaparzy. Ko-
rzystnie, lniane woreczki bardzo 
dobrze przepuszczają wilgoć, nie 
doprowadzając przy tym do zbyt 
szybkiego jej odparowania. Este-
tycznie wykonane tworzą też kli-
mat „swojskości” i mogą stanowić 
ciekawy element dekoracyjny. 
Z uwagi na swoją wielorazowość 
wymagają jednak czyszczenia raz 
na jakiś czas, czym odróżniają się 
od opakowań jednorazowych. 
Zarówno jednak walory przecho-
walnicze, jak i ekologiczne prze-
mawiają za woreczkami lnianymi.

Na koniec, warto pamiętać 
o tym, żeby nie przechowywać 
chleba w lodówce, bo będzie 
tam znacznie szybciej wysychał 
– temperatury rzędu 0-10 stopni 
Celsjusza przyspieszają jego sta-
rzenie w porównaniu z tempera-
turą pokojową.

O AUTORZE

Dyrektor Instytutu „Polskie Pieczywo” – organizacji naukowo-ba-
dawczej podejmującej działania na rzecz rozwoju, współpracy oraz 
wzrostu jakości i konkurencyjności branży piekarniczej, jak również 
zajmującej się upowszechnianiem informacji o roli pieczywa w pra-
widłowej codziennej diecie. Od ponad 12 lat związany z branżą pie-
karniczą, współautor ogólnopolskich badań Zespołu Badawczego 
Integracja US pt. „Stymulowanie rozwoju firm branży piekarniczej”. 
Autor analiz rynku piekarniczego i artykułów poświęconych branży 
piekarniczej, współtwórca projektów i programów dotyczących od-
budowy pozycji pieczywa („Bułka dla ucznia”, „Tak polski jak chleb”, 
„Chleb to podstawa w Piramidzie Zdrowego Żywienia”).

PARTNEREM CYKLU JEST 

W zgodzie z naturą 
są również lniane 
woreczki, służące 
przechowywaniu 
pieczywa 
w chlebaku, 
koszyczku itp. 
Taki woreczek 
przepuszcza 
powietrze 
(„oddycha"), może 
więc być również 
wykorzystany do 
przechowywania 
jeszcze ciepłego 
chleba, bez obawy, 
że się zaparzy.
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LODZIARNIA

Po upalnym lecie, podczas którego chętnie sięgaliśmy po 
lody, przyszedł chłodny i wietrzny czas. W tym okresie już 
tak często nie odwiedzamy lodziarni. Jak te miejsca radzą 

sobie zimą? Zapytaliśmy przedstawicieli marek:  
Lody Naturalne na Placu, Krasnolód i Grycan. 

LODZIARNIA

ZIMĄ
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LODZIARNIA

MAŁGORZATA KOROBLEWSKA, WŁAŚCICIELKA LODY NATURALNE NA PLACU

Po intensywnym sezo-
nie letnim, w którym do 
sukcesu liczby gości wy-

starcza nam słońce i dobry pro-
dukt, zaczyna się praca może na 

zwolnionych obro-
tach, ale nie mniej 
intensywna. Jesień 
i zima to czas, kiedy 
nie jesteśmy uza-
leżnieni od pogody, 
czy słońce czy desz-
czowa plucha czy 
mroźny śnieg nie 
ma wpływu na licz-
bę gości w naszych 
lokalach. Wtedy jest 
czas na większą kre-
atywność i szukanie 
nowości, szkolenie 
się i tworzenie cze-
goś nowego, pra-
cochłonnego czy 

bardziej wymagającego. Nasza 
lodziarnia Lody Naturalne na 
Placu jest punktem sezonowym, 
którą prowadzimy od czte-
rech lat. Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom i realizując się, 
otworzyliśmy rok temu kawiar-
nię MIR Cafe. Serwujemy tam 
oczywiście nie tylko dobrą kawę 
z segmentu speciality, wypieka-
ne na miejscu ciasta i tworzone 
desery, ale również nieodłącz-
nym elementem są lody. Kawa, 
herbata i gorąca czekolada bronią 
się same, w końcu przy naszym 
kominku to smakuje najlepiej. Do 
tego nieśmiertelna, mocno cyna-
monowo-goździkowa szarlotka, 
oczywiście z lodami lub inne cia-
sta to podstawa menu na okres 
sezonu jesienno-zimowego. 
Jednak wciąż dostępne są u nas 
lody w postaci naszych rzemieśl-
niczych gałkowych oraz z ma-
szyny. Ten okres to doskonały 
czas, aby zaszaleć ze smakami 
całkowicie innymi niż w okresie 
letnim. Cynamonowe, dyniowe, 

piernikowe to już stała pozycja 
zimowych propozycji. W sezo-
nowym menu mamy deser lodo-
wy z lodami z maszyny o smaku 
słonego karmelu, z piernikami 
i pomarańczami. Jest wyśmienity 
i mimo deszczowej pogody i zim-
na za oknem cieszy się już teraz 
ogromnym powodzeniem. Do 
sezonu zimowego szykowaliśmy 
się już wiosną, dlatego zamknę-
liśmy w butelkach z domowym 
syropem smak igieł modrzewia, 
pędów sosny, aby przy choince 
czuć nie tylko zapach świerku, 
ale również posmakować zaska-
kujący smak lodów o smaku lasu. 
Do tego kawa z kardamonem lub 
ajerkoniakiem czy herbata z pi-
kantnym mango, kominek i w ta-
kim smaku, zapachu i wystroju 
nie przesypia się zimy, ale inten-
sywnie z niej korzysta. 

R E K L A M A
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MARCIN SNOPKOWSKI, DYREKTOR GENERALNY GRYCAN – LODY OD POKOLEŃ

Marka Grycan – Lody od 
pokoleń od lat prze-
konuje, że z oferty lo-

dziarnio-kawiarni można korzy-
stać przez okrągły rok niezależnie 
od pory roku, czy sezonu. Nasza 
oferta to nie tylko lody i desery 
lodowe, ale też szeroki wybór 
ciast i ciastek wypiekanych we 
własnych pracowniach cukier-
niczych na bazie tradycyjnych, 
rodzinnych receptur oraz aro-
matycznych kaw, przygotowy-
wanych ze specjalnej mieszanki 
produkowanej już od ponad 100 
lat przez rodzinną firmę we Wło-
szech. Konsumenci znajdą u nas 
również 100 proc. soki owoco-
we oraz koktajle, czy produkty 
z oferty śniadaniowej, takie jak 
domową granolę, czy pyszne do-
mowe naleśniki. 

Przez cały rok w lodziarnio-
-kawiarniach na bieżąco przygo-
towujemy specjalne oferty dla 

naszych gości, wykorzystujące 
sezonowe produkty i smaki – 
staramy się zaskakiwać coraz to 
nowymi produktami i promocja-
mi. Są to często krótkie promocje 
weekendowe takie jak niedawny 
„Weekend z ciastkami”, w trakcie 
którego nasze domowe ciastka 
proponowaliśmy gościom w ze-
stawie z dowolną kawą, herbatą 
lub czekoladą w specjalnej cenie, 
ale też dłuższe oferty specjalne. 
W najnowszej, nie rezygnujemy 
z lodów, wręcz przeciwnie, pro-
ponujemy wyjątkowe połącze-
nie smaków w deserze lodowym 
Słodko-słone Banoffi oraz wcho-
dzimy w okres przedświąteczny 
z bestsellerowym, Piernikiem 
Staropolskim dostępnym do każ-
dej kawy, herbaty lub czekolady 
w specjalnej cenie. Piernik staro-
polski to tradycyjne ciasto, któ-
rego nie może zabraknąć w na-
szej ofercie o tej porze roku. Jego 

niepowtarzalny smak jest zasługą 
tradycyjnej, rodzinnej receptury 
pochodzącej z Kresów Wschod-
nich i starannie wyselekcjono-
wanych składników: miodu z za-
przyjaźnionej pasieki, mieszanki 
aromatycznych, korzennych przy-
praw, bakalii i gotowego karmelu. 
Każdy piernik jest przekładany 
domowymi powidłami śliwkowy-
mi, a następnie ręcznie oblewany 
czekoladą i przyozdabiany orze-
chami włoskami. 

W miesiącach zimowych jest 
dla nas ważne, aby w galeriach 
handlowych było ciepło – dzięki 
temu sezonowość w sprzedaży 
lodów na kulki jest mniej odczu-
walna. W tym okresie promujemy 
szczególnie lody o smakach, po 
które najchętniej sięgamy jesienią 
i zimą – czekoladowe, orzecho-
we, karmelowe czy takie wyjąt-
kowe, jak cynamonowe i pierni-
kowe, a od zeszłego roku także 

nasze smaki deserowe. Równole-
gle w ofercie nie może zabraknąć 
rozgrzewających, aromatycznych 
zimowych herbat oraz produko-
wanej w naszych pracowniach 
cukierniczych czekolady do picia. 
Nasze domowe ciasta, np. szar-
lotkę lub sernik tradycyjny poda-
jemy również w wersji na ciepło 
z gałką lodów.

LODZIARNIA

BARTOSZ DERYŁO, WSPÓŁWŁAŚCICIEL KRASNOLÓD

Każdy zdaje sobie sprawę, 
że zima to dla lodziarni 
ciężki czas. Nie ma co 

się łudzić, że w listopadzie czy 
w styczniu będziemy genero-
wać przychody na poziomie tych 
z maja czy sierpnia. Jednak przy 
odpowiednim podejściu, moż-
na tak podnieść obroty, żeby 
lodziarnia stała się całorocz-
nym, dochodowym biznesem. 
Okres od października do marca 
obfituje w wiele świąt, co daje 

doskonałą możliwość reagowa-
nia smakami i promocjami, które 
zachęcą gości do odwiedzin lo-
dziarni. Głównym argumentem 
każdej lodziarni jest smak jej 
lodów. My staramy się odpo-
wiadać na potrzeby rynku tak, 
jak tylko potrafimy najlepiej. 
W październiku króluje u nas dy-
nia w wielu odsłonach: pieczona 
odmiana hokkaido kręcona na 
mleku kokosowym z dodatkiem 
pieczonych bananów i szczyp-
ty curry, dynia z cynamonem, 
czy sorbet z dyni z pomarańczą 
i imbirem. Klasyczne połączenia 
zawsze sprawdzają się najlepiej. 
Listopad to niewątpliwe święto 
Rogali Świętomarcińskich, stąd 
nasza ich interpretacja. Kręcimy 
je przez cały listopad. Na białym 
maku, bakaliach i kruchym cie-
ście. Grudzień to czas kutii, którą 
robimy na gotowanej pszenicy 
z dodatkiem maku, bakalii i mio-
du. W tym wyjątkowym miesiącu 
nasza pracowania pachnie przy-
prawami, ponieważ do lodów 
piernikowych sami prażymy, 

a następnie w moździerzach 
ucieramy: cynamon, goździki, zie-
lony kardamon, anyż itd. Styczeń 
to z kolei czas zabawy i karnawa-
łu, więc większy nacisk kładzie-
my na lody alkoholowe – Aperol 
Spritz, Prosecco, kremowy Ba-
ileys czy miód pitny to tylko te 
najczęściej kręcone. Przez okres 
jesienno-zimowy przeplatamy 
również masę innych, typowych 
na chłodniejsze dni smaków: 
pieczone jabłko z cynamonem, 
różne wcielenia gruszki czy letnie 
przetwory, jak ucierane z cukrem 
płatki róż. Aby uatrakcyjnić ofer-
tę, poszerzamy również propozy-
cje naszych napojów o indyjskie 
herbaty z dodatkiem przypraw 
korzennych, mleka i miodu, ale 
także japońskie matcha latte czy 
gorąca czekolada. 

Chcąc pracować przez cały 
rok musimy dostosować się do 
trendów i potrzeb naszych gości. 
O wiele chętniej poszukiwane 
są smaki cięższe, orzechowe, te 
z dodatkiem maku czy kropelki 
rumu niż kwaśny orzeźwiający 

sorbet z cytryny czy marakui, tak 
uwielbiany w upalne dni. Sezono-
wość towarzyszy nam z resztą od 
początku działalności, ponieważ 
z pełną świadomością zrezygno-
waliśmy zarówno ze smaków 
popularnych batonów i słodyczy, 
spod znaku syropu glukozowo-
-fruktozowego i oleju palmowe-
go, ale również z truskawki czy 
maliny w zimie. Żyjemy cyklem 
przyrody, więc sorbet truskawko-
wy pojawia się u nas wraz z poja-
wieniem się truskawek na polu. 
Podpisujemy wtedy umowy z lo-
kalnymi plantatorami na cykliczne 
dostawy świeżych owoców.

Nasza recepta na zimę w lo-
dziarni? Przytulne wnętrze, le-
niwie sącząca się w tle muzyka, 
parujące filiżanki z gorąca czeko-
ladą czy herbatą wypełnioną aro-
matem kardamonu, cynamonu 
i miodu, a do tego wszystkiego 
ciężkie i sycące lody czekoladowe 
z zatopionymi w nich śliwkami, 
które przez kilka dni moczyły się 
w litrach ciemnego, aromatyczne-
go rumu. Tak pachnie nasza zima.
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PRODUKTY I INNOWACJE

Kubek tłoczony

Przy serwowaniu gorących napojów na wynos w kawiarni, cu-
kierni czy restauracji ważne jest bezpieczeństwo klienta. Dla-
tego w ofercie spółki Kram pojawił się dwuściankowy kubek 
tłoczony, zapewniający wyższą izolacyjność cieplną niż kubki 
jednościankowe do napojów zimnych. Kubki tłoczone dostęp-
ne są w wersji nadruku standardowego z energetyczną żółtą 
aplą i napisem Coffee Time. Kubki dostępne są także w wer-
sji z nadrukiem indywidualnym. Kubek tłoczony dostępny 
jest w trzech różnych pojemnościach: 250 ml, 300 ml (fi 90) 
i 400 ml. Szczegółowych informacji udziela Dział Handlowy. 

Pomarańcza 
bergamotka
Swoją nazwę zawdzięcza włoskiemu miastu 
Bergamo. Żółtozielone owoce charakteryzują 
się kwasowością i goryczką, dlatego są ideal-
nym dodatkiem do szerokiej oferty napojów. 
Ten unikalny owoc to skarbnica witamin A i C 
oraz polifenoli, które obniżają poziom „złego” 
cholesterolu oraz korzystnie wpływają na 
serce. Wyjątkowy i aromatyczny syrop Mo-
nin Bergamot stanie się nowym niezbędnym 
smakiem w koktajlach, mrożonych herbatach 
i lemoniadach.

Organiczne espresso od Miko 
Puro to marka opracowana przez Miko Coffee – stała się ona w wielu krajach synonimem wyso-
kiej jakości kawy Fairtrade, której producent konsekwentnie wspiera wysiłki na rzecz ochrony lasów 
deszczowych w krajach, gdzie produkuje się kawę. Puro Organic to zaskakująco delikatna mieszanka 
o wyjątkowym smaku. Łączy w sobie cudnie delikatne nuty czekolady z cytrusowymi akcentami, które 
dodają owocowości przy zachowaniu naturalnej słodyczy. Puro Organic to nie tylko wspaniałe espres-
so, 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.

Do świątecznych wypieków
Boże Narodzenie, sylwester i karnawał to czas, w którym nie może zabraknąć pysznych, 
puszystych serników. Mlekovita oferuje szeroki asortyment twarogów i serków dedy-
kowanych do tego typu wypieków, m.in. twaróg premium 18 proc. Na Polski Stół i Ma-
scarpone Kuchmistrza. Twaróg sernikowy premium 18 proc. ma szerokie zastosowa-
nie w kuchni. Połączenie w idealnych proporcjach serka śmietankowego i twarogu oraz  
18-proc. zawartość tłuszczu zapewniają mu wyjątkową kremowość. Dzięki temu stanowi 
doskonałą bazę do puszystych i delikatnych serników oraz innych ciast i deserów. Dosko-
nale sprawdzi się podczas przygotowywania pierogów i naleśników oraz wszystkich po-
traw, do których niezbędny jest najlepszej jakości twaróg. Mascarpone Kuchmistrza jest zaś 
śmietankowo-kremowym serem typu włoskiego, podstawowym składnikiem popularnego 
tiramisu. Gęsty i kremowy doskonale sprawdza się jako składnik deserów, kremów do ciast 
i tortów czy dodatek do lodów. Tradycyjnym sernikom doda delikatności. 
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Mikser planetarny stołowy
Sammic jest światowym lide-
rem w produkcji wysokiej jakości 
sprzętu, oferujący indywidualne 
rozwiązania m.in. dla najbardziej 
wymagających cukierników i pie-
karzy. Mikser planetarny serii 
BM-5 to kompaktowe i uniwer-
salne urządzenie do wyrabiania 
lekkich ciast oraz ubijania piany, 
przeznaczone do intensywnego 
użytkowania. Kompaktowa, uni-
wersalna budowa, płynne, elek-
troniczne sterowanie prędkością, 
dźwignia ułatwiająca podnosze-
nie i opuszczanie dzieży, osłona 
oraz mikrowyłącznik bezpieczeń-
stwa to tylko niektóre cechy, 
które sprawiają, że praca z tym 
urządzeniem jest niezwykle kom-
fortowa i wydajna. Ponadto po-
lecamy większe miksery serii BM 
z dzieżami o pojemnościach od 
10 do 40 litrów. Pełna oferta do-
stępna na www.hendi.pl

Nowość od JURA 

Ekspres JURA X10 to nowość w segmencie urządzeń profesjo-
nalnych. Idealny do restauracji, biura czy podczas cateringu – jego 
wydajność to 100 filiżanek dziennie. Połączenie prostoty obsłu-
gi z wyjątkową jakością i najnowszą technologią, pozwoli Ci na 
przygotowanie idealnej kawy za każdym razem. Opatentowany 
Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej wydłuży czas zaparzania krótkich 
kaw, wydobywając z nich pełnię aromatu i smaku. Technologia 
Gładkiej Pianki zagwarantuje puszystą, lekką jak piórko piankę 
w kawach mlecznych. Urządzenie przygotuje łącznie do 31 spe-
cjałów kawowych, dostępny za naciśnięciem jednego przycisku 
na dotykowym wyświetlaczu 4,3 cala. 

Segafredo Climate
Ekskluzywna kawa ziarnista 
100 proc. Arabica, przygoto-
wana z precyzyjnie dobranych 
ziaren pochodzących z Ame-
ryki Środkowej i Południowej. 
Zapakowana zaraz po wypale-
niu w celu zachowania wyjąt-
kowego aromatu. Ta średnio 
palona kawa to uczta dla zmy-
słów, dzięki wyraźnym nutom 
czekolady, orzechów i karme-
lu. Mieszanka jest w 100% 
naturalna i ekologiczna, co 
potwierdza międzynarodowy 
certyfikat Rainforest Alliance 
przyznawany wyłącznie tym 
produktom, które są uprawia-
ne i produkowane w sposób 
przyjazny środowisku.

Nowy katalog Espresso 
Warehouse Zima 2019/20

Od listopada br. dostępny jest na rynku nowy Katalog 
Espresso Warehouse, który oferuje najwyższej jakości pro-
dukty oraz akcesoria dla branży gastronomicznej, baristów 
oraz biur. Niezależnie od tego czy prowadzisz kawiarnię, re-
staurację, hotel, czy biuro – w jednym miejscu znajdziesz 
szeroki wybór poszukiwanych produktów. Bogata oferta 
obejmuje doskonałe herbaty liściaste, wysokiej jakości sy-
ropy i gorące czekolady, owocowe smoothie, akcesoria dla 
baristów oraz środki czystości, jak również propozycję goto-
wych przepisów wraz z materiałami reklamowymi.
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WIZYTÓWKI

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

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

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 naturalnego pocho-
dzenia 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.

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

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

KRAM
ul. Słoneczna 3c 
82-440 Dzierzgoń
tel. (55) 625-78-22
biuro@kram-sa.pl
www.kram-sa.pl

Kram SA to przedsiębiorstwo specjalizujące się w  produkcji opakowań dla branży gastrono-
micznej, cukierniczo-piekarskiej i  przemysłu. Stały rozwój technologiczny, 3 zakłady produk-
cyjne, doświadczona kadra licząca ok. 300 osób, wsłuchanie się w potrzeby rynku, zjednuje 
Firmie lojalnych Klientów w kraju i za granicą. Własne centrum logistyczne i magazyny wyso-
kiego składowania gwarantują terminowość dostaw. Szeroki asortyment pozwala na elastyczną 
obsługę najbardziej wymagających zleceń. 

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 seg-
mentu 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 pro-
dukcję najszlachetniejszych kaw espresso. Przykładamy olbrzymią wagę do sztuki palenia kawy, 
która jest kluczem do przygotowania doskonałego espresso.

Grupa Mlekovita
ul. Ludowa 122
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. (86) 275-82-14
fax (86) 275-41-30
sekretariat@mlekovita.com.pl
www.mlekovita.com.pl

Polska Mlekovita jest największą grupą mleczarską w Europie Środkowo-Wschodniej. Każdego dnia 
w 20 zakładach produkcyjnych przetwarzanych jest 8 milionów litrów najlepszego mleka dostar-
czanego przez 15 000 polskich rolników. 5 000 wykwalifikowanych pracowników dba o najwyższą 
jakość produktów wytwarzanych na ponad 170 liniach produkcyjnych. Ponad 1000 mlecznych sma-
kowitości znanych jest nie tylko w polskich domach, ale i w 159 krajach świata. Więcej informacji: 
www.mlekovita.com.pl

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

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

Segafredo Zanetti Poland
ul. Partyzantów 7
32-700 Bochnia
tel. (14) 615-41-00
fax (14) 615-41-05
info@segafredo.pl
www.segafredo.pl 

Segafredo Zanetti Poland od 2002 r. stanowi część międzynarodowej Grupy Massimo Zanetti 
S.p.A. (MZBG). Od 2015 roku Massimo Zanetti Beverage Group notowana jest na Giełdzie 
w Mediolanie. Doradcy Klienta pomagają naszym klientom rozwijać ich biznes, a szkoła baristów 
Coffee Art Masters (www.coffeeartmasters.pl) rozwija umiejętności baristyczne osób serwują-
cych kawę w lokalach. Kawa jest naszą pasją każdego dnia.

Tchibo Coffee Service Polska
Aleje Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa
tel. (22) 231-87-77
fax (22) 231-87-68
coffeeservice@tchibo-coffeeservice.pl
www.tchibo-coffeeservice.pl

Firma Tchibo Coffee Service jest dostawcą produktów i usług do biur, hoteli, restauracji, kawiarni, 
cukierni i barów. Oferuje swoim klientom bogaty wybór najwyższej jakości kaw oraz urządzeń 
do ich przygotowywania, asortymentu dodatkowego, a także serwis techniczny, wsparcie mar-
ketingowe oraz szkolenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma stała się prawdziwym eks-
pertem w dziedzinie profesjonalnego serwowania kawy.
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