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PARTNERZY

Restauracja we mnie drzemała

Tak powiedziała Justyna Kosmala w czasie naszej rozmowy. 

Lupo to pierwszy w pełni gastronomiczny projekt, który 

współtworzy. Ponad 10 lat temu otworzyła Charlotte, która dziś, 

można z pełną świadomością powiedzieć, zyskała już status 

kultowej. Lokale popularnej sieci odwiedza już kolejne pokolenie 

gości. Marka pokazuje, że ma szansę zyskać ponadczasowy 

charakter. W czym tkwi jej sekret? Z kolei Wozownia to bardzo 

wymagający koncept. Kiedyś niedostępny ogródek bez prądu, 

a dziś miejsce tak popularne, że wymagało rozbudowy. Lupo, 

wydawać by się mogło – kolejny włoski lokal w stolicy, ale 

gdy dowiadujemy się, kto za nim stoi i przekroczymy próg 

restauracji – już wiemy, że z całą pewnością nie będzie to 

miejsce podobne do jakiegokolwiek innego. Zaskakuje prostotą. 

Justyna zdecydowanie nie boi się ryzykować. Mam wrażenie, 

że pomysły w jej głowie się nie kończą. Nieustannie musi 

kreować coś nowego, wprowadzać zmiany. Ma świetną intuicję, 

co sprawia, że doskonale wyczuwa trendy. Cytat, który płynie 

z okładki „Lubię iść pod prąd” w pełni do niej pasuje. Takiej 

odwagi i wiary w siebie, wizję, plany, szczególnie w tych 

trudnych czasach, sobie i Państwu życzę.

Udanej lektury!

Milena Kaszuba-Janus 

redaktor naczelna
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Tomasz Rogacz nowym 
dyrektorem generalnym 
McDonald’s Polska
Dotychczas pełnił funkcję Senior Director Restaurant Development. 
Z  kolei Adam Pieńkowski, który od  sześciu lat zarządzał firmą, awansuje 
do struktur globalnych. Obejmie stanowisko Vice President, Global Menu 
Strategy.

Tomasz Rogacz związany jest 
z McDonald’s od 2001 roku. 
Rozpoczął pracę w restauracji 
McDonald’s, a następnie awan-
sował na kolejne stanowiska 

w strukturach firmy. W 2011 roku 
dołączył do McDonald’s Serbia 
jako Market Manager. W latach 
2014-2021 był dyrektorem gene-
ralnym organizacji w Czechach 

ORZO znowu obniża ceny 
i startuje z Akcją 29 zł
Celem #Akcji29zł jest pokazanie, że dzięki dużej powierzchni restauracji 
i  liczby gości, ceny w  restauracjach, nawet dzisiaj, mogą  być niższe. 
Flagowe pizze, pasty i  cocktaile  – to wszystko  29 złotych. Ponadto do 
ORZO powracają lunche i śniadania z kawą – również za 29 złotych. ORZO 
obniża także ceny starterów, których ceny od teraz będą się zaczynać od 
15 złotych.

Ceny zakupu składników w ostat-
nich tygodniach mocno spadły. 
Stabilizują się też opłaty za 
energię, więc wraz 
z sezonem jesien-
nym i ogrom-
nym wzro-
stem ruchu 
w restaura-
cjach, mo-
żemy sobie 
pozwolić na 
znaczne ob-
niżenie cen dla 
wszystkich go-
ści – mówi Maciej 
Żakowski odpowiadają-
cy za koncept ORZO.

LUNCH 29 ZŁ
Do restauracji ORZO powracają 
lunche. Dowolna pizza, pasta, bur-
ger, sałatka lub Chicken Milanesa 
– za 29 zł. Od poniedziałku do 
piątku, od 13:00 do 17:00.Śniada-
nia w zestawie z kawą – 29 zł. We 
wszystkie weekendy, od 10:00 do 
13:00.Autorskie cocktaile utytu-
łowanego Chefa ORZO Cocktail 

Baru – Marcina Kruka – 29 zł. Od 
poniedziałku do czwartku.Kla-

syczne cocktaile stworzone 
na bazie znanych i lu-

bianych na całym 
świecie recep-

tur – 29 zł, 
przez cały 
t y d z i e ń .
C o c k t a i l , 
który za-
w o j o w a ł 

ś w i a t e m 
w ostatnich 

latach – Aperol 
Spritz – 29 zł, przez 

cały tydzień.Wszystkie 
bezalkoholowe cocktaile – 29 zł, 
przez cały tydzień. Batatas Bra-
vas, Antipasti Set, Shrimps – star-
tery za 29 zł, przez cały tydzień. 
Pasta Aglio Olio, pizza Margherita, 
sałatka Caesar Romano, czyli kul-
towe dania w swoich kategoriach 
– 29 zł, przez cały tydzień.Pro-
mocja obejmuje: ORZO Kraków, 
ORZO Poznań, ORZO Wrocław, 
ORZO plac Konstytucji (Warsza-
wa), ORZO Koneser (Warszawa).

i na Słowacji. Pod 
kierownictwem 
Tomasza Ro-
gacza re-
s t a u r a c j e 
na tych ryn-
kach osią-
gnęły rekor-
dowe wyniki 
s p r z e d a ż y , 
a także przeszły 
przez proces mo-
dernizacji.

Po 10 latach pracy za granicą, 
Tomasz wrócił do Polski i objął 
stanowisko Senior Director Re-
staurant Development. Był odpo-
wiedzialny za działy: operacyjny, 
franczyzy, rozwoju biznesu i tech-
nologii. Adam Pieńkowski, do-
tychczasowy dyrektor generalny 
rynku, awansował w strukturach 

globalnych marki. 
Obejmie stano-

wisko Vice Pre-
sident, Global 
Menu Strate-
gy w centrali 
McDonald ’ s 
w Chicago. 

W ciągu sze-
ściu lat na sta-

nowisku dyrek-
tora generalnego 

w Polsce, Adam znacząco 
zmodernizował restauracje. Wraz 
z zespołem wprowadził rozwią-
zania digitalowe wspierające do-
świadczenia gości. Mimo licznych 
wyzwań, w tym czasie sprzedaż 
na rynku polskim wzrosła prawie 
dwukrotnie. A liczba restauracji 
powiększyła się o 130 lokali prze-
kraczając pół tysiąca.

W Sphinx sezon  
na grzyby i dynie
Sieć restauracji wprowadziła jesienno-zimową wkładkę do menu 
głównego, w której pojawiło się wiele nowych dań opartych na sezonowych 
warzywach i  rozgrzewających przyprawach. Wśród nich jest m. in. krem 
z  dyni, tatar z  suszonych pomidorów czy kurczak na sosie grzybowym 
i plackach ziemniaczanych.

Co w menu?
Wśród sezonowych dań głów-
nych znalazły się dwie shoarmy 
– z sosem grzybowym, serwowa-
na z sałatką oraz frytkami i bułką 
pita, oraz w wersji tex-mex, z du-
szonymi warzywami, sosem Ta-
basco Sriracha, zapieczona serem.

Wielbiciele grzybów mogą 
również wybrać pierś z kurczaka 
z sosem grzybowym, na plac-
kach ziemniaczanych i warzy-
wach z patelni. Inną opcją z do-
datkiem leśnych aromatów jest 
stek z amerykańskiego angusa, 
również zestawiony z plackami 
ziemniaczanymi, podany z so-
sem grzybowym i fasolką szpa-
ragową.

Słuszną dawkę sytości zapew-
ni też black cheese sandwich. 
To premierowe danie w Sphinx 
z opcji wege. Głównym jego 

składnikiem są cztery panierowa-
ne nuggetsy z sera cheddar i pa-
pryczki jalapeño. Półpłynny ser 
przykrywa czarna chrupiąca pa-
nierka, która kolor zawdzięcza na-
turalnym barwnikom. Serowym 
nuggetsom towarzyszą świeże 
warzywa – sałata, pomidor, czer-
wona cebulka, listki rukoli i ogórek 
konserwowy. Kropkę na „i” stawia 
sos. Całość w bułce sezamowej 
i z frytkami klienci otrzymują na 
specjalnej tacy.

Nową sezonową ofertę restau-
racji Sphinx wieńczy rozgrzewa-
jący napój, czyli kawa zimowa. To 
latte z dodatkiem syropu o smaku 
szarlotki lub piernika, z bitą śmie-
taną, posypana wiórkami czekola-
dowymi.

Sezonowa oferta „Grzyby, dy-
nie, chili” jest dostępna w restau-
racjach Sphinx w całej Polsce.
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Winterhalter wspomina  
75 lat historii sukcesów firmy
Specjalizująca się w  produkcji systemów i  środków zmywania firma 
Winterhalter z  siedzibą w  Meckenbeuren w  tym roku obchodzi jubileusz 
75-lecia powstania. Już od trzech pokoleń rodzinne przedsiębiorstwo 
gwarantuje czystość i higienę w kuchni. 

– Przechodziliśmy z naszą córką 
przez niespokojną fazę – wspo-
mina z uśmiechem Ralph Winter-

halter, prezes spółki Winterhalter 
Gastronom GmbH. – Kiedy była 
niemowlęciem, nic jej nie uspoka-
jało oprócz patrzenia przez szybę 
drzwi zmywarki podblatowej. Jest 
więc nadzieja, że zamiłowanie do 
technologii zmywania, które sta-
nowi podstawę nadzwyczajnego 
sukcesu firmy, zostało przekaza-
ne w genach również czwartemu 
pokoleniu.

W 1947 roku Karl Winterhal-
ter założył we Friedrichshafen 
firmę „Karl Winterhalter Ing. 
Haushaltsgegenstände und Elek-
trogeräte”, która odbierała złom 
i tworzyła z niego przydatny 
sprzęt gospodarstwa domowego. 
W 1957 roku wraz z powstaniem 
zmywarki GS 60 Karl zaczął się 
specjalizować w zmywaniu prze-
mysłowym, przekazując swo-
im potomkom zamiłowanie do 
technologii zmywania. Spółka 
rozpoczęła ekspansję poza grani-
cami Niemiec w 1967 roku, kiedy 
otwarty został pierwszy oddział 
zagraniczny w Holandii. Obecnie 
firmę Winterhalter reprezentują 

jednostki zależne i partnerzy 
w ponad 70 krajach. W 2015 roku 
ruszył zakład produkcyjny w Ray-
ong w Tajlandii. Powstają tam 
urządzenia tworzone specjalnie 
na rynek azjatycki. W roku 2013 

i 2017 centrala w Mecken-
beuren powiększyła się o 17 

tys. mkw. w związku z bu-
dową dodatkowych biur 
oraz budynków zaplecza 
konstrukcyjnego i labo-
ratoryjnego wraz z halą 
produkcyjną i dużym cen-

trum logistycznym.
Dziś Jürgen i Ralph 

Winterhalter mogą spojrzeć 
w przeszłość na usłaną sukce-

sami historię firmy. Jako zapaleni 
żeglarze lubią porównywać swoją 
drogę do regat długodystanso-
wych. W żeglarstwie regatowym 
żeglarz musi umieć radzić sobie 
z szybko zmieniającymi się wa-
runkami pogodowymi. Jeden ele-
ment jest tu kluczowy – załoga. 
To dlatego firma stale intensyw-
nie inwestuje w satysfakcję swo-
ich pracowników. Z okazji jubi-
leuszu 75-lecia istnienia wszyst-
kie 1,8 tys. osób zatrudnionych 
w Winterhalter na całym świecie 
otrzyma hojną premię. 

Źródeł sukcesu Ralph Winter-
halter upatruje w szczególności 
w głęboko zakorzenionej filozofii 
firmy: niezatrzymywaniu się na 
problemach, wykorzystywaniu 
okazji, aby je rozwiązać, odpowia-
daniu na potrzeby klienta i przyj-
mowaniu jego punktu widzenia. 
– Sprzedajemy rozwiązania, nie 
tylko produkt – podsumowuje. 
– Nasza solidna struktura finan-
sowa i niezależność od inwesto-
rów zewnętrznych zabezpieczają 
swobodę działania przedsiębior-
stwa oraz pozwalają podejmować 
szybkie decyzje i zmiany kursu.
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MAX Premium Burgers 
z lokalem w Łomiankach
Najstarsza szwedzka sieć restauracji serwujących burgery otwiera swój 
19. punkt w Polsce. Kolejna restauracja MAX Premium Burgers znajduje się 
w Łomiankach przy ulicy Warszawskiej 11. To już szósty lokal w aglomeracji 
warszawskiej, po Westfield Arkadia, Złotych Tarasach, Wilanowie, Babicach 
Nowych i Pruszkowie. Kolejne otwarcia planowane są na nowy rok.

Otwarcie nowej restauracji MAX 
Premium Burgers to dla marki 
kolejny powód do świętowania. 
Wrzesień to miesiąc 5. urodzin 
sieci w Polsce, a także premie-
ra nowego menu Grand Chic-
ken. Dzięki ciągłemu udosko-
nalaniu swojej oferty, MAX ma 
obecnie w swoim menu ponad 
20 burgerów. W tym pozycje 

wegetariańskie, wegańskie i ryb-
ne. MAX Burgers to także chru-
piące frytki, dania śniadaniowe 
i desery. Ponadto, każdy gość 
może modyfikować dania we-
dług własnych preferencji. MAX 
Burgers posiada ponad 30 opcji 
modyfikacji burgerów. Każde-
go możemy spersonalizować 
według własnych upodobań 

Ogrody Ulricha otwarte
Na warszawskiej Woli rozkwitają Ogrody Ulricha, czyli kompleks ze strefą 
gastronomiczną i rozrywkowo-edukacyjną.

Wola Park zaprasza do Ogrodów 
Ulricha, zrewitalizowanej prze-
strzeni dawnego gospodarstwa 
ogrodniczego Ulrichów, sięgają-
cego swoją historią po-
czątków XIX wie-
ku. Wszystko 
zaczęło się za 
sprawą Jana 
Ulricha, któ-
ry w swo-
ich nowo-
c z e s n y c h 
szklarniach 
jako pierw-
szy w War-
szawie uprawiał 
egzotyczne ananasy. 
Rodzinne przedsiębiorstwo 
prężnie się rozwinęło, a następnie 
zostało przeniesione na tereny 
wsi Górce, w miejsce, przy którym 
stoi dziś Wola Park.

 – Nasz projekt powstał nie 
tylko z poszanowaniem dziedzic-
twa rodziny Ulrichów, ale także 
z uwzględnieniem potrzeb lokal-
nych mieszkańców. Prace nad 
nim poprzedziły konsultacje spo-
łeczne, dzięki którym udało się 
nam stworzyć zieloną przestrzeń 

oferującą pyszne jedzenie, gdzie 
można odpocząć, spędzić wolny 
czas czy dowiedzieć się więcej 
o historii słynnych warszawskich 

ogrodników – mówi 
Anna Bozhenko, 

dyrektorka Cen-
trum Handlo-

wego Wola 
Park.

Na go-
ści czekają 
dania kuch-
ni z całego 

świata
W szklarni 

gastronomicznej 
znajdą się: piekarnio-

-kawiarnia Il Panificio, pi-
jalnia czekolady Karmello, dwa 
bary centralne, Tap Bar z piwami 
rzemieślniczymi oraz Botanic 
Bar z prosecco, a także restau-
racje Pasibus, Silk & Spicy, Pika 
Pika Ramen & Sushi, Jaffa, Wege 
Umami oraz pizzeria Ragazzi. Naj-
młodsi goście będą mogli cieszyć 
się atrakcjami, jakie zapewnia 
najemca drugiej szklarni, czyli 
największa w Polsce sieć zabaw 
Fikołki.

dodając swoje ulubione dodat-
ki np. dodatkowego kotleta, ser 
halloumi lub wybrane warzy-
wa. Warto też wspomnieć, że 
klasyczną bułkę można zastą-
pić sałatą. Dostępna jest 
opcja, w której do 
każdego zamó-
wienia dodamy 
frytki w kilku 
w a r i a n t a c h 
i napój, tak-
że w posta-
ci shake-
’a z bitą śmie-
taną.

– Łomianki 
to jedna z naj-
szybciej rozwijających 
się podwarszawskich gmin 
z liczbą ponad 27 tys., miesz-
kańców. Położenie Łomianek 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
strategicznej arterii wyjazdowej 
z Warszawy (S7) i jednocześnie 
mnogość terenów rekreacyj-
nych, stało się dla nas wymarzo-
nym miejscem do wzbogacenia 
oferty gastronomicznej – mówi 
Richard Bergfors, Group CEO 
MAX Burgers.

Wjazd do restauracji możli-
wy jest od ul. Warszawskiej oraz 
przez stację benzynową BP od ul. 
Kolejowej. Restauracja zapewnia 
gościom 11 miejsc parkingowych 

pod samym lokalem, 60 
miejsc siedzących 

w środku i 42 
miejsca na 

z e w n ą t r z . 
Zamówie-
nia w lo-
kalu moż-
na skła-
dać przy 

k a s a c h , 
a także przy 

specjalnych kio-
skach. MAX prze-

widział również opcje 
zamawiania dla tych najbardziej 
zajętych i zapracowanych gości. 
Posiłek w MAXie można zamówić 
z samochodu, dzięki opcji Drive 
Thru, a także przez aplikację MAX 
Express – z odbiorem własnym 
lub z dostawą do domu. MAX 
w Łomiankach do końca paź-
dziernika otwarty będzie od go-
dziny 8:00 do 23:00, przez 7 dni 
w tygodniu.

Aleksander Pałka nowym 
Chief Operating Officer 
w Rebel Tang
Na stanowisku będzie odpowiadać za kompleksową realizację strategii 
firmy, współpracę z  partnerami wewnętrznymi i  zewnętrznymi 
oraz usprawnienie procesów wewnątrz organizacji. Wszystko 
w krótkoterminowej perspektywie ma doprowadzić do zwiększenia ilości 
partnerów i  przychodów spółki. Poprzednio Aleksander Pałka pełnił 
funkcję Global Director Shadow Kitchens & Virtual Brands w AmRest.

– W Rebel Tang będę odpo-
wiedzialny przede wszystkim 
za wprowadzenie procesów 
usprawniających wdrażanie no-
wych partnerów oraz rozwijanie 
działu operacji, który odgrywa 
kluczową rolę w prowadzeniu 
wirtualnych konceptów restau-
racyjnych. Konsekwencją tego 
będzie wzrost liczby nowych 
partnerów oraz zwiększenie 
sprzedaży w obecnych i nowych 

lokalizacjach – mówi Aleksander 
Pałka.

Aleksander Pałka ma ponad 
dwudziestoletnie doświadczenie 
na kluczowych pozycjach w ope-
racji, marketingu i w zarządzaniu 
projektami strategicznymi. Praco-
wał w takich organizacjach jak Uni-
lever, Danone czy AmRest, gdzie 
był odpowiedzialny za testowanie 
i wdrażanie nowych konceptów 
biznesowych. Twórca sieci Pizza 
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H u t 
Express 

w Europie Centralnej. W ostat-
nich latach, w ramach spółki Am-
rest zaangażowany w testowanie 
i rozwój wirtualnych marek oraz 
konceptu „shadow kitchens”.

W przeszłości odpowiedzialny 
za zarządzanie marketingiem ta-
kich marek jak Lipton, Saga, Da-
nio, Pizza Hut czy Burger King.

– Patrząc na dotychczaso-
we sukcesy Aleksa, znajomość 

od podszewki rynku horeca 
i wysoką kulturę pracy, wie-
rzymy, że sporo wniesie 
do naszego zespołu. Jego 
wieloletnie doświadczenie 
jest dla nas nieocenione, 
bo pozwoli nam szybko 
zoptymalizować wiele pro-

cesów. Niemniej ważne jest 
też to, że mamy spójną wi-

zję kierunku rozwoju biznesu 
i tego, co możemy razem osią-
gnąć na rynku – podsumowuje 
Marek Cynowski, CEO spółki 
Rebel Tang.

Rebel Tang to firma food-tech 
(food & technology), która two-
rzy wirtualne restauracje funk-
cjonujące tylko w formie dostaw 
do klienta. Koncepcja biznesowa 
jest oparta na technologicznej 
usłudze uzupełniającej biznes re-
stauracyjny, pozwalająca na uru-
chomienie dodatkowego źródła 
przychodu w każdej kuchni.

makarony, parmigiana, wołowina 
w czerwonym winie, cielęcina 
Osso Buco czy pizza – wymienia 
szef kuchni hotelu Marcin Sasin.

Desery w postaci bufetu to 
m.in. beza, tradycyjne tiramisu, 
kawowy krem brulee, sycylijskie 
ciasto pomarańczowe, również 
świeże owoce. Niespodzianką 
będzie danie przygotowane na 
oczach gości w restauracji. Jak 
zawsze goście skorzystają z nie-
ograniczonego dostępu do wina 
musującego, białego i czerwone-
go oraz napoi bezalkoholowych, 
kawy, herbaty.

W ostatnią niedzielę każdego 
miesiąca Sunday Brunch będzie 
tradycyjnym bufetem pełnym 

wykwintnych dań azjatyckich 
i włoskich. Nie zabraknie też stacji 
polskiej z tatarem i wódką. W tej 
wersji goście także skorzystają 
z nielimitowanego wina i napoi 
bezalkoholowych.

Podczas każdego brunchu dla 
dzieci hotel zapewnia animacje 
oraz opiekę.

Włoski brunch kosztuje 270 zł 
od osoby (uczestnictwo w brun-
chu dzieci w wieku 5-14 kosztuje 
135 zł, a dzieci w wieku 0-4 jest 
bezpłatne). Tradycyjny brunch 
kosztuje 295 zł od osoby (uczest-
nictwo dzieci w wieku 5-14 kosz-
tuje 147 zł). Do podanych cen 
należy dodać 10 proc. opłaty ser-
wisowej.

Italian Sunday Brunch 
w hotelu Sheraton  
Grand Warsaw
Miłośnicy dobrego brunchu mogą skosztować brunchu serwowanego 
w  postaci food sharingu. Oryginalne przystawki, sałaty, pasty, a  także 
dania główne kuchni włoskiej są serwowane na stołach w  restauracji 
Cucina Mia. W postaci bufetu pojawiają się desery. Wyjątkiem jest ostatni 
brunch w  miesiącu. Tradycyjny bufet szwedzki obejmie dania kuchni 
włoskiej i  azjatyckiej, z  których znane są restauracje inAzia i  Cucina Mia 
w Sheraton Grand Warsaw.

– Poza ostatnią niedzielą 
miesiąca brunch 
w Sherato-
nie będzie 
prawdzi-
wą wło-
ską bie-
s i a d ą . 
Wśród 
d a ń 
s e r -
w o -
wanych 
na pół-
m i s k a c h 
do podziału 
będą takie klasyki 

rodem z Italii jak wołowe 
carpaccio, owoce 

morza w róż-
nych po-

stac iach , 
a także 
o r y g i -
n a l n a 
b u r -
r a t a 
z po-
m i d o -

r a m i , 
grillowa-

na papry-
ka z ancho-

is, wyśmienite 

Salad Story  
na Lotnisku Chopina
Lagardere Travel Retail otworzyło pierwszą restaurację Salad Story na 
Lotnisku Chopina w Warszawie. W czerwcu br. obie firmy podpisały umowę 
franczyzową obejmującą uruchomienie i prowadzenie lokalu marki w tej 
lokalizacji.

Salad Story to największa sieć 
zdrowych fast foodowych restau-
racji w Polsce. Sieć konsekwent-
nie realizuje misję, udostępniania 
i rozprzestrzeniania zdrowego 
jedzenia.

– Karmimy naszych gości z mi-
łością do natury, współpracuje-
my z polskimi dostawcami oraz 
korzystamy z lokalnych upraw 
rolnych tam, gdzie jest to możli-
we – mówi Anna Krajewska, zało-
życielka oraz prezes firmy.

Restauracja sieci na lotnisku 
w Warszawie, będzie 42 loka-
lem tej sieci i pierwszym zarzą-
dzanym przez Lagardere Travel 
Retail. 

– Pasażerowie na lotniskach 
mają coraz większe potrzeby 
i oczekują urozmaiconej oferty 
uwzględniającej potrzeby zdro-
wego jedzenia. Marka Salad 
Story idealnie wpisuje się w te 
oczekiwania stąd nasz decyzja 
o współpracy z Salad Story, którą 
mamy nadzieję rozwijać w przy-
szłości – mówi Maciej Gajkowski, 

dyrektor zarządzający Foodservi-
ce LTR.

W ofercie Salad Story znaj-
dziemy sałatki, bowle, wrapy, 
kanapki świeżo wyciskane soki 
oraz ciepłe i zimne napoje. Oferta 
będzie też obejmowała produkty 
sezonowe 

z obecnej kampanii jesiennej Sa-
lad Story.

Restaurację pasażerowie lot-
niska znajdą po kontroli bezpie-
czeństwa, w Strefie Schengen 
w pobliżu Gate 31/32.
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Wystartował Pascal Box
To pierwszy z  zaplanowanych formatów konceptu gastronomicznego 
Pascal Franchise  uruchamianego na podstawie umowy inwestycyjnej 
zawartej z Pascalem Brodnickim przez spółkę Food & Friends Polska, której 
założycielami są Jan i Marek Rogala. 

Na PascalBox.pl można już zare-
zerwować pięć posiłków dziennie 
z dostawą do domu. To pierwszy 
catering pudełkowy promujący 
podejście z ograniczoną liczbą 
subskrypcji w celu utrzymania 
stałej i najwyższej jakości dań 
oraz świadomego planowania 
zakupu składników. Posiłki do-
stępne są w eko-pudełkach z pul-
py trzcinowej oraz papierowych 
torbach.

Setki autorskich potraw zosta-
ły podzielone na linie: domowo, 
światowo i energia. Istnieje tak-
że opcja samodzielnego wyboru 
menu à la carte na podobieństwo 
doświadczenia z najlepszych re-
stauracji. Sercem dań są sosy. 
Ceny zaczynają się od 1899 zło-
tych miesięcznie.

Pascal Brodnicki od lat promo-
wał światową kuchnię domową 
i inspirował do dobrego jedzenia 
na co dzień. Zawsze chciał działać 
na większą skalę i dotrzeć do jak 

największej liczby domów nie tyl-
ko przez “gotowanie na ekranie”, 
ale też poprzez zapewnienie po-
wszechnej dostępności wygod-
nego jedzenia #convenientfood. 
PascalBox to popisowe przepisy 
Pascala zgromadzone przez lata 
pracy szefa kuchni, gospodarza 
programów kulinarnych i podróż-
nika. Dzieli się również daniami 
znanymi z domowej kuchni jego 
Babci oraz Mamy. W cateringu 
Pascala jedną z najważniejszych 
ról odgrywają składniki – zawsze 
świeże i najwyższej jakości.

Pascal Poleca albo a’la carte
– Przyjemność podniebie-

nia potrzebuje braku kompro-
misów. W podejściu do jako-
ści produktów nie ma skrótów. 
Piękne przepisy powstają tylko 
z prawdziwych plonów i przetwo-
rów – mówi Pascal Brodnicki.

Ponadto w daniach Pas-
cala Brodnickiego to sosy są 

sercem smaku. Filozofia sosów 
leży u podstaw kuchni francu-
skiej. Są smakowym filarem po-
pisowych potraw. W daniach 
PascalBox pojawiają się 
sosy znane i zaskakujące, 
a także domowe i świato-
we.

Klient decydujący się na 
PascalBox ma możliwość 
wyboru pomiędzy menu 
#PascalPoleca oraz menu à 
la carte. W ramach pierwszego 
menu wyróżnione zostały trzy 
linie: domowo, światowo oraz 
energia. Każda z nich składa się 
z kompozycji dań wyselekcjono-
wanych przez Pascala Brodnickie-
go. Drugi wybór, menu à la carte, 
to restauracyjne doświadczenie 

z opcją samodzielnego wyboru 
5 posiłków spośród minimum 
15 zaproponowanych na każdy 
dzień.

Gastromall Group otwiera 
kolejne restauracje Olimp
Nowe lokale sieci pojawiły się w  centrach handlowych zlokalizowanych 
poza Krakowem, gdzie mieści się siedziba i  serce brandu. W  lipcu 
Restauracja Olimp powitała pierwszych gości w Galerii Ostrovia w Ostrowie 
Wielkopolskim, w  sierpniu w  Galerii Libero w  Katowicach, a  pod koniec 
września do portfolio sieci dołączyła trzecia już restauracja w Toruniu. Po 
centrach handlowych Plaza i Nowe Bielawy ofertą restauracji Olimp mogą 
cieszyć się także klienci Galerii Atrium Copernicus.

Olimp to sieć restauracji typu fast 
casual dining, serwująca posiłki 
w samoobsługowym systemie 
sprzedaży, na wagę, w ujednolico-
nej cenie za 100 gram. Marka ser-
wuje różnorodne dania z kuchni 
europejskiej z elementami kuchni 
świata. Gastromall Group jeszcze 
w tym roku otworzy także kolejne 
restauracje kantynowe zlokalizo-
wane w znanych biurowcach.

W najbliższym czasie spółka 
planuje wdrożyć nowy ogólno-
polski brand, który wprowadzi 
sporo świeżości w przestrze-
niach gastronomicznych pol-
skich centrów handlowych. 
Opracowane zostały również 
nowe formy współpracy i komu-
nikacji z franczyzobiorcami, co 
znacznie przyspieszyło rozwój 
konceptu. Va Bene Cicchetti otwarte

Włoskie Cicchetti, bo tak właśnie brzmi nazwa baru, to przekąski 
podawane w  Wenecji do wina czy aperitivo. Koncepcja, przypominająca 
nieco hiszpańskie tapasy, jest we Włoszech stosunkowo mało popularna, 
dlatego tym bardziej przykuła uwagę właścicieli. Agata Szaran i Emanuele 
Guidi postawili na Va Bene Cicchetti  serwujące kuchnię wenecką.  Lokal 
znajduje się przy ul. Ludwika Waryńskiego 9c.

Cicchetti
 – Pierwszy raz wspólnie wybra-
liśmy się do Wenecji, aby odwie-
dzić tatę Emanuele – Alfredo, 
który świętował tam swoje uro-
dziny – opowiada Agata. – Rozko-
szując się lokalnymi przekąskami 
i winem, a także typowym dla 
regionu spritzem select – wło-
skim aperitivo z oliwką w środku 
– zakochaliśmy się w kuchni peł-
nej owoców morza, ryb i małych 
przekąsek, tak rzadko spotyka-
nych we Włoszech.

Cicchetti zachwyciło Agatę 
i Emanuele tak bardzo, że jesz-
cze tego samego wieczoru, 
w wynajmowanym wówczas 
weneckim apartamencie, za-
częli tworzyć własne inter-
pretacje przekąsek – włoskich 
Cicchetti. Koncepcja tak bar-
dzo podbiła ich serca (i podnie-
bienia!), że do Wenecji, w poszu-
kiwaniu inspiracji, wracali jeszcze 
kilka razy, w kulinarną podróż 

zabierając również tatę Emanu-
ele oraz przyjaciół. – Wybraliśmy 
się tam w każdej porze roku aby 
jeszcze bardziej doświadczyć lo-
kalności miejsca oraz sezonowo-
ści kuchni – dodaje Emanuele.

Idea przeniesienia cicchetti na 
warszawski grunt powoli dojrze-
wała. Giacomo Carreca pochodzą-
cy z Sycylii (Palermo), a jednocze-
śnie kucharz fine dining, stworzył 
m e n u 
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Biało-czerwone menu 
w ramach Tygodnia  
Kuchni Polskiej 
Jak co roku Makro Polska z okazji Święta Niepodległości organizuje Tydzień 
Kuchni Polskiej. Jest to kluczowa akcja w ramach programu Polskie Skarby 
Kulinarne, który promuje patriotyzm kulinarny oraz zachęca konsumentów 
do wspierania lokalnych restauracji. W  bieżącym roku akcja ma na celu 
również wsparcie restauratorów, dla których obecny czas jest pełen 
wyzwań. 

Tegoroczna edycja Tygodnia 
Kuchni Polskiej planowana jest na 
11-20 listopada 2022. Aby uczcić 
obchody odzyskania przez Polskę 
Niepodległości w 1918 r., restaura-
cje przygotują 3 - daniowe biało- 
czerwone menu w cenie 69 zł, 99 
zł lub 119 zł. W trakcie akcji 
otrzymają wsparcie ze 
strony Makro Pol-
ska w promocji lo-
kali. W tym roku 
po raz pierwszy 
r e s t a u r a t o r z y 
będą mieli także 
dostęp do inno-
wacyjnego syste-
mu rezerwacyjnego. 

- Wdrożenie nowego 
mechanizmu rezerwacji miejsc 
sprawi, że wszelkie płatności 
będą przekazywane bezpośred-
nio restauracji. Ponadto restau-
rator zyska pewność, że żadne 
menu przygotowane wcześniej 
nie zmarnuje się, zaś klient z ła-
twością wybierze swój ulubiony 
lokal i zestaw dań - zaznacza Pa-
weł Koperek, menedżer ds. klien-
tów HoReCa.

Oprócz dostępu do tego sys-
temu restauracje uczestniczące 
w akcji otrzymają również pakiet 
startowy, zawierający materia-
ły promocyjne wraz ze specjal-
ną ofertą na wybrane produkty. 
Makro Polska będzie również 

odpowiedzialne za organizację 
intensywnej akcji promocyjnej, 
w którą zaangażowane zostaną 
media i influencerzy. 

Udział w programie jest całko-
wicie bezpłatny. Zgłoszenia na-
leży przekazywać Przedstawicie-

lom Handlowym Makro 
Polska. Dołącze-

nie do akcji jest 
równoznaczne 
z członko-
stwem w pro-
gramie Pol-
skich Skarbów 
K u l i n a r n y c h 

i uczestnictwem 
w plebiscycie na 

„Najlepszą restaura-
cję.” Konkurs polega na zbie-

raniu głosów klientów restauracji, 
a materiały są dostępne w za-
kładce Materiały dla restauracji 
na stronie www.polskieskarby.pl

Tydzień Kuchni Polskiej to 
niezwykła okazja do budowania 
marki swojego lokalu. Oprócz 
korzyści związanych z bezpłatną 
promocją w mediach i na social 
mediach, restauratorzy otrzy-
mują pełne wsparcie na każdym 
etapie wydarzenia - podkreśla 
Magdalena Figurna, menedżer 
ds. PR i komunikacji wewnętrz-
nej.

Więcej informacji o akcji można 
znaleźć na www.polskieskarby.pl.

w którym bazą są tradycyjne we-
neckie smaki z twistem jego wła-
snych doświadczeń kulinarnych. 
Giacomo Carreca zdobywał swoje 
doświadczenie w gwiazdkowych 
restauracjach w Europie, a inspi-
ruje się wielokulturową kuchnią, 
taką jak azjatycka, hiszpańska czy 
brytyjska.

– Okazało się, że wieloletni 
przyjaciel Va Bene Miro jak rów-
nież właściciel La Barbatelle, po-
chodzi właśnie z tego regionu we 

Włoszech. Dużo czasu spędzili-
śmy więc na rozmowach o kuch-
ni i winie również z widokiem na 
wenecką Lagunę, co zaowocowa-
ło sprowadzeniem przez niego, 
specjalnie dla nas, Select Aperi-
tif – tłumaczy Agata. – To typo-
we weneckie aperitivo, którego 
historia sięga 1920 roku. Co cie-
kawe, w Polsce jest właściwie nie 
do zdobycia. Poza tym większość 
karty win bazuje na winiarniach 
z regionu Veneto.

ukazującym wysoką, sięgającą 
aż do świetlika dachowego zie-
loną, roślinną ścianę. Na środku 
stanie najdłuższy w Gdańsku, 
12-metrowy bar. Przestrzeń 
zwieńczą schody pięciometrowej 

wysokości, przy których stanie 
scena – food hall połączy bowiem 
bogatą ofertę ponad 20 autor-
skich restauracji i projektów kuli-
narnych z oryginalnymi działania-
mi artystycznymi.

PANORAMA

Montownia w Gdańsku 
zaprosi gości w kwietniu 2023
Zgodnie z  planami, gdańska Montownia zostanie przekazana do 
użytkowania już za pięć miesięcy, w grudniu tego roku. Gotowe, a  także 
w pełni wyposażone są już lofty pokazowe. Mogą je oglądać zainteresowani 
inwestycją w  produkt. Do instalacji przygotowywany jest szklany strop, 
który oddzieli część hotelową od food hallu zaprojektowanego na parterze. 
Przestrzeń food hallu w listopadzie br. zostanie przekazana do aranżacji pod 
konkretne koncepty gastronomiczne. Monotownia przyjmie pierwszych 
gości w kwietniu 2023 roku.

Prace w Montowni, zarówno 
w części hotelowej, jak i w food 
hallu idą pełną parą. Wykończo-
no już elewację gmachu, gotowe 
są posadzki na piętrach. 
Zamontowano już 
także bariery 
zabezpiecza-
jące galerie 
na wszyst-
kich kon-
dygnacjach. 
N i e d ł u g o 
zakończą się 
prace związa-
ne z instalacjami: 
elektryczną i tele-
techniczną. Trwa montaż 
przeszkleń oddzielających lofty 
od galeriowych korytarzy.

 – Lofty będą profesjonalnie 
zarządzane przez specjalistów 
z naszej spółki operatorskiej, dba-
jących nie tylko o maksymalne 
obłożenie, ale też wysokiej jako-
ści serwis. Nasze apartamenty 
mają powierzchnię dwukrot-
nie większą od typowych pokoi 
hotelowych, dzięki czemu są 
w stanie swobodnie pomieścić 

całą rodzinę z dziećmi czy grupę 
przyjaciół, którzy wybrali się nad 
morze. Cechy naszych loftów po-
zwalają łączyć ofertę hotelową 

z domową niezależnością 
i prywatnością. Każ-

dy z nich wypo-
sażony będzie 

w system 
zarządzania 
energią, a tak-
że w inteli-
gentny zamek 

umożliwiają-
cy otwieranie 

drzwi za pomocą 
smartfona – mówi 

Tomasz Albrycht, dyrektor 
generalny Montowni.

Food hall Montownia – dla ciała 
i ducha
Na parterze Montowni powstaje 
ogromny, zajmujący 2,3 tys. mkw. 
food hall, zarządzany przez Food 
Hall Poland. Część gastronomicz-
na oddzielona będzie od wyż-
szych kondygnacji hotelowych 
szklanym sufitem, odsłaniającym 
galeryjny układ budynku, a także 
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PANORAMA

Pierwsza restauracja Regale 
w Hotelu Saskim w Krakowie
Otwarcie pierwszej restauracji Regale Bar & Restaurant w „Hotelu Saskim 
Kraków, Curio Collection by Hilton” zapoczątkowało wejście na rynek nowej 
marki restauracji przyhotelowych.

Przypomnijmy, że pod koniec lip-
ca tego roku Hotel Saski został 
otwarty po trzech latach remon-
tu. Był to zarazem debiut Curio 

Collection 
by Hilton w Polsce. Położony 
przy samym Rynku Głównym 
117-pokojowy obiekt znajduje się 
w odległości zaledwie krótkiego 
spaceru od Zamku Królewskiego 
na Wawelu i dawnej żydowskiej 
dzielnicy Kazimierz. Teraz nowo 
otwarta Regale Bar & Restau-
rant ma być poszerzeniem oferty 

hotelowej o nową, ogólnodostęp-
ną przestrzeń gastronomiczną. 

Restauracja serwuje dania 
polskiej kuchni z międzynarodo-
wym akcentem, łącząc tradycję 
z najnowszymi trendami kuli-
narnymi. Wszystkie potrawy są 

przygotowywane z najwyższej 
jakości regionalnych skład-

ników przez Romana Paw-
lika, jednego z najbardziej 
znanych szefów kuchni 
w Krakowie.

– Kuchnia hotelowa 
musi odpowiadać gustom 
i upodobaniom smako-

wym gości z całego świata, 
jednak dla mnie równie waż-

ne jest łączenie jej z lokalnymi 
daniami i sezonowymi produk-

tami – mówi Roman Pawlik, szef 
kuchni, Hotel Saski Kraków, Curio 
Collection by Hilton.

Do jego popisowych dań do-
stępnych wyłącznie na miejscu 
w Regale Bar & Restaurant nale-
ży między innymi tarta cebulowa 
z młodym groszkiem, karmeli-
zowaną cebulą i musem z sera 
Stary Giewont. To właśnie ten 
pochodzący z Podhala, długo 
dojrzewający ser o delikatnym 

Bobby Burger świętuje 
10-lecie i ogłasza zmiany
Nowe menu, otwarcie flagowego lokalu w  stolicy, „kuchnia centralna” 
czy własna farma wertykalna – między innymi takie zmiany 
wprowadza Bobby  Burger  – największa polska sieć burgerowni. 
Wraz z  10-leciem  obecności na rynku  marka  podsumowuje ostatnią 
dekadę i ogłasza wejście na kolejny poziom działalności. 

W 2012 roku na warszawskich uli-
cach pojawił się foodtruck z logo 
Bobby Burger. Obecnie, na ma-
pie Polski widnieje już ponad 30 
lokali marki rozmieszczonych aż 
w 15 miastach.

Nowe Menu, „kuchnia 
centralna” i własne uprawy 
Wraz z jubileuszem 10-lecia 
działalności, Bobby Bur-
ger jeszcze mocniej 
wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom zwo-
lenników kuchni we-
gańskiej. Wprowadza 
innowacyjne zmia-
ny w menu oparte na 
dostępności wszyst-
kich burgerów zarówno 
wersji mięsnej jak i wegań-
skiej. Firma rozwija własną li-
nię produktów oraz upraw: ziół, 
sałat i dodatków. Znajdujących 
się w składzie burgerów, głównie 
tych w wersji wegańskiej.

Bobby Burger stworzył tak-
że własną „kuchnię centralną”, 
która powstała w warszawskiej 
siedzibie firmy. W niej produ-
kowane są między innymi bur-
gery, bułki, sosy, chutneye czy 
półprodukty wegańskie. Wszyst-
ko po to, aby składniki najwyż-
szej jakości trafiały do wszystkich 
restauracji sieci w Polsce. Jest 
to również kolejny krok w stronę 

troski o planetę. Także środo-
wisko oraz sprawowania pełnej 
kontroli nad żywnością dostępną 
w menu. 

 – Wchodzimy w kolejny etap 
działania. Wprowadzamy nowo-
ści do menu, ale też zmiany stra-

tegiczne. Od dłuższego czasu 
uważnie obserwujemy rynek, 
ale przede wszystkim śledzimy 
zmiany zachodzące w nawykach 
żywieniowych Polaków. Widzimy 
przewartościowanie, które mocno 
wiąże się z troską o klimat i śro-
dowisko. Nie możemy pozostać 
temu obojętni. Tym bardziej, że 
jest spójne z przekonaniami coraz 
większej części naszego zespo-
łu – mówi Bogumił Jankiewicz, 
właściciel sieci Bobby Burger. 

Sakana z drugą lokalizacją 
w Katowicach
W  ostatnim czasie do sieci dołączył nowy punkt. To kolejna Sakana 
w  tym mieście. Tym razem znajduje się w  dynamicznie rozwijającej się 
dzielnicy apartamentowej, tuż obok  Katowickiego Parku Leśnego, przy 
ul. Gawronów 6/4.

Szef kuchni obok tradycyjnego 
menu Sakana oferuje dania spe-
cjalne, dostępne jedynie w tej 
lokalizacji. Na uwagę w szcze-
gólności zasługuje omakase. Re-
stauracja posiada miejsca przy 
barze jak również stolikowe 

z opcją rezerwacji, w ofercie 
także możliwość organizacji za-
mkniętych imprez i eventów. 
Lokal zaprasza gości od niedzieli 
do czwartku od 12:00 do 21:00, 
a w piątki i soboty od 12:00 do 
22:00.

orzechowym posmaku, jest wy-
różniającym danie lokalnym 
składnikiem. Wytwarza się go tyl-
ko w okresie wypasu krów, co za-
pewnia mu niepowtarzalną nutę 
zapachową i smakową.

Ciekawy jest również koncept 
szefa kuchni na pierogi z wędzo-
nym twarogiem w sosie na bazie 

karmelizowanej cebuli. Nasu-
wające się skojarzenie z dobrze 
znanymi swojskimi pierogami 
jest nieco mylne. Można powie-
dzieć, że to inny rodzaj potrawy. 
Danie ma też swój wegetariański 
odpowiednik; wtedy podawane 
jest bez popcornu z wieprzowiny 
złotnickiej.
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POD NASZYM PATRONATEM

W finale wystartowało 
18 osób wyłonionych 
w ramach eliminacji 

na podstawie nadesłanych au-
torskich receptur. Podczas wy-
stępu na scenie Zawodnicy mieli 
za zadanie wykonać cztery iden-
tyczne koktajle. Z kolei czujne oko 
sędziów technicznych oceniało 
prawidłowe wykonanie zadania, 
zgodnie ze sztuką barmańską. Po 
prezentacji i skosztowaniu tych 
jakże wyjątkowych aplikacji Jury 
oceniało ich smak, a także zapach 
i wygląd. Dodatkowe punkty za-
wodnicy mogli zdobyć w blind te-
ście, który polegał na rozpoznaniu 
smaków syropów Monin.

Hasłem przewodnim wydarze-
nia i inspiracją do tworzenia kok-
tajli był temat „sharing memorable 
moments”, czyli dzielenie się nie-
zapomnianymi chwilami ze spo-
łecznością. Na scenie zawodnicy 

zaprezentowali swoje wyborne 
koktajle, a prowadzący opowie-
dział o wszystkich inspiracjach 
Barmanów. Niewątpliwie każdy 
z koktajlów niósł ze sobą wyjątko-
wą opowieść autorów. Spotkanie 
to było o tyle szczególne, że po-
jawił się na nim także sam Olivier 
Monin, właściciel wielopokole-
niowej firmy Monin, który razem 
z Prezesem Firmy SCM Zbignie-
wem Cylnym i Dyrektorem E-com-
merce, Robertem Padiaskiem, wrę-
czył nagrody zwycięzcom. 

Poznajcie zwycięzców
I miejsce w Ogólnopolskim Konkur-
sie Barmańskim MONIN Cup Polska 
2022 zajął Damian Deptuła, z kok-
tajlem „Luck is a point”. To bardzo 
interesujące połączenie burbonu, 
syropu Monin Spicy Mango, a także 
koncentatu Monin Bitter, świeżej 
cytryny podawanej z salsą mango 

chili i warzyw. Zwycięzca w nagro-
dę przechodzi do Finału Monin Cup 
we Francji i otrzymuje profesjonal-
ny blender Vitamix.

II miejsce z ilością 104 punk-
tów zajęła Justyna Wilk, a jej 
koktajl o nazwie „Touch of Gold” 
rozbłysł w blasku fleszy. W skład 
jej wyróżnionej aplikacji wchodzi 
puree Passion Fruit Monin, kawa 

różana, angostura rum, a także 
jadalny brokat i sok z grejpfruta. 
Zawodnicza otrzymała nagrodę 
ufundowaną przez producenta 
blenderów Vitamix Commercial.

III miejsce z kolei zajęła Kamila 
Podosek, a jej finałowym dziełem 
był koktajl „Steps of love” z syro-
pem Monin Cotton Candy, rumem 
Pineapple&Spice, sokiem z limon-
ki, białkiem cukierniczym, a także 
suszonym hibiskusem. Finalistka 
otrzymała 101 punktów w konkur-
sie. Serdecznie Gratulujemy zwy-
cięzcom i wszystkim uczestnikom!

Monin Cup to prestiżowy kon-
kurs dla młodych profesjonalnych 
barmanów w wieku 18 – 27 lat, któ-
rzy rywalizują w tworzeniu najlep-
szych receptur drinków przygoto-
wanych w oparciu o produkty Mo-
nin. Monin Cup Poland 2022 jest 
już 5 edycją organizowaną przez 
SCM. Jest to największy ogólno-
polski konkurs barmański cieszący 
się dużym zainteresowaniem na 
rynku HoReCa oraz wśród bar-
manów. W finale Monin Cup we 
Francji udział biorą najlepsi bar-
mani z całego świata, wytypowani 
w ramach lokalnych eliminacji.

Monin Cup Poland 2022 rozstrzygnięty
Finał Ogólnopolskiego Konkursu Barmańskiego Monin Cup Poland 2022 odbył się 17 października w Warszawie. 

Zwycięskim koktajlem został „Luck is a point” z ilością 109 punktów. Autor koktajlu – Damian Deptuła – tym 
samym wyprzedził swoich rywali o 5 punktów. Już teraz przygotowuje się na Finał Konkursu Barmańskiego 

we Francji. Wydarzeniu towarzyszyły obchody 10. rocznicy współpracy z Monin. Nasze wydawnictwo BROG B2B 
otrzymało wyróżnienie za zaangażowanie i wkład wniesiony w rozwój marki na polskim rynku. 
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Jaka będzie przyszłość fine diningu, 
czy sektor premium podniesie się 
po pandemii? Maciej Nowaczyk, 

właściciel wyjątkowej restauracji 
La Maddalena zlokalizowanej we 

Wrocławiu, jednoznacznie ocenia, że te 
pesymistyczne prognozy były mocno 

przesadzone. Nie uznaje też chodzenia 
na skróty. Jakość stawia na pierwszym 

miejscu, co widać i czuć na każdym 
kroku. W rozmowie z nami opowiada, 
w jaki sposób dba o gości, czy czasem 

musi pójść na kompromisy oraz czy udaje 
mu się łączyć wodę z ogniem. 

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS

Goście 
oczekują 
wysokich 

standardów, 
luzu...  

i dużej pasji
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GGdy wybuchła pandemia, zaczęły pojawiać się głosy, że przyszłość 
fine diningu, sektora premium stoi pod wielkim znakiem 
zapytania. Z drugiej strony, sprzedaż dóbr luksusowych ma się 
dobrze, a nawet wzrosła. Czy dotyczy to także gastronomii?
Pogłoski o śmierci fine diningu, a przede wszystkim całego sek-
tora premium były mocno przesadzone. To oczywiście prawda, 
że czas pandemii był dla nas czasem absolutnie straconym. 
Nie da się zapakować w pudełko na wynos doświadczania ku-
linarnego, jakie daje Maddalena i podobne nam restauracje. At-
mosfery miejsca, klimatu, zjawiskowego widoku, serwisu, czy 
wreszcie obsługi Gościa. Ucierpieliśmy bardzo. Niemniej jednak 
mam silne przekonanie, że to właśnie rynek premium zaczął 
najszybciej odrabiać straty pocovidowe. Goście nie tyle bowiem 
byli spragnieni po lockdownach jedzenia, a właśnie atmosfery, 
doświadczania, przyjemności z bycia w restauracji. Efekt jest 
taki, że sektor premium szybko rośnie. I ma się bardzo dobrze. 
Pomimo ogromnej drożyzny, inflacji, wojny w Ukrainie i do-
datkowo w dobie kryzysu energetycznego. Poza tym wszelkie 
kryzysy mają to do siebie, że przede wszystkim uderzają w naj-
słabiej uposażonych. Tak jest i niestety tym razem. Dodatko-
wo, gdy swój biznes, tu gastronomię opierasz na jakości swoich 
usług, a nie ich cenie, drożyzna tak bardzo Ci nie doskwiera. Dziś 
paradoksalnie łatwiej jest utrzymać jakość niż cenę. Nasi Goście 
potrafią zapłacić więcej, ale wymagają jakości. Dużo większy 
problem mają miejsca, które swój koncept opierały na cenach. 
Przy galopującej inflacji przecież nierealnym jest ich utrzymanie. 

W czasie panelu dyskusyjnego na naszym XX Food Business 
Forum 2022 rozmawialiśmy o tym, czym dziś jest dziś fine dining. 
Jak Ty go definiujesz?
O fine dining i jego kondycję dziś należy przede wszystkim pytać 
szefów kuchni restauracji fine dining – Andreę Camastrę, Marci-
na Przybysza czy Przemka Klimę. Nie mamy ich za wielu w Pol-
sce. Maddalenę zawsze budowaliśmy z Beatą (przyp. red. Beata 
Ziajka-Nowaczyk) jako koncept fine casual, oparty na jakościowej 
kuchni produktu i serwisie prowadzonym bardzo profesjonalnie, 
ale z pasją, wyczuciem, mimo wszystko luzem. Sam fine dining 
mocno ewoluował. Zmiany klimatyczne, różne kryzysy, które nas 
trapią, troska o przyszłość, zrównoważony rozwój powoduje, że 
zmieniamy też myślenie o jedzeniu i kuchni. Trend powrotu do 
korzeni, kuchni opartej na bardzo wysoko jakościowym produk-
cie, lokalnym, wybitnie sezonowym, szukanie w daniach minima-
lizmu i w tym minimalizmie piękna i opowieści, zajął – szczęśli-
wie – miejsce zwariowanych pomysłów, kuchni przekraczającej 
wszelkie granice, nawet te najbardziej abstrakcyjne, czerpiącej 
z absolutnie wszystkiego, przy wykorzystaniu najbardziej zwa-
riowanych technik kulinarnych. To, że dziś centrum kulinarnym 
świata jest Skandynawia nie jest żadnym zaskoczeniem. Szuka-
my balansu, minimalizmu, szczęścia w małych rzeczach. Coraz 
większa liczba ludzi ma świadomość, że przegrzaliśmy. Szczę-
śliwie, coraz więcej mówimy o zrównoważonym rozwoju, życiu 
w symbiozie z naturą i Ziemią. Ten trend jest widoczny nie tylko 
w kuchni, ale też w nowoczesnej architekturze, planowaniu prze-
strzennym, urbanistyce czy korzystaniu z miast. 

PULS GASTRONOMII
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Jednak nadal, z jednej strony, premium kojarzy się z małymi 
porcjami lub momentami zarzucane jest przekombinowanie, 
przerost formy nad treścią, efektowne techniki. Z drugiej 
strony, w czasie ostatniego sezonu Nocnego Marketu pojawiła 
się warszawska restauracje Epoka, co jest zwiastunem zmian. 
Czy premium przeszło transformację?
Ewolucję na pewno, ale nie rewolucję. Z Maddaleną też wycho-
dzimy poza nasze mury. Myślę, że po pandemii wszyscy chce-
my być bliżej ludzi. Ale też większa prostota w kuchni, opieranie 
premium przede wszystkim na wysoko jakościowym produkcie 
nie zmienia faktu, że Goście nadal oczekują bardzo wysokich 
standardów. I szczęśliwie to się nie zmienia. Ciekawym spo-
strzeżeniem jest jednak fakt, że coraz częściej Goście oczekują 
w restauracjach sektora premium większego luzu, mniejszego 
napięcia, bliższego kontaktu. Przyjemności ze spędzania czasu 
w restauracji, zamiast nadęcia, sztywnego serwisu czy eleganc-
kiej, bardzo profesjonalnej obsługi. 

Nie da się uniknąć kwestii cen. Sam wspomniałeś, że ich 
utrzymanie jest wręcz nierealne. Jak aktualnie podchodzisz do 
kreowania menu, w kontekście tej wielkiej niewiadomej?
Kartę zmieniamy sześć razy do roku. Dziś pozwala nam to pil-
nować cen i food costów. Współpracujemy z zaprzyjaźnionymi 
i godnymi zaufania dostawcami. Częściej na pewno sprawdzamy 

faktury, ceny na nich. To nie jest łatwy czas, ale też mam świa-
domość, że łatwe czasy się skończyły. Niemniej jednak, powtó-
rzę to raz jeszcze. Premium, które oparte jest na jakości swoich 
usług, ma znacznie mniejszy problem z adekwatnym do sytuacji 
podnoszeniem cen, niż miejsca z sektora comfort food, gdzie 
cena, nie jakość odgrywa zdecydowanie najistotniejszą rolę. I je-
śli w którymś segmencie rynku gastronomicznego obawiam się 
o korektę, to właśnie w sektorze comfort food. 

Spotykamy się dziś w La Maddalenie, która jest pełna gości. Kogo 
dziś stać na premium? Czy takie miejsca, jak Twoja restauracja 
zaczynają być popularne wśród coraz młodszych odbiorców? 
Co ciekawe, coraz większą rzeszę Polaków. I też tych młodszych. 
Covid spowodował wiele daleko idących konsekwencji, w tym 
dwie, o których chcę opowiedzieć. Pierwsza, to poziom obsługi 
w restauracjach. W wielu jest absolutnie dramatyczny, połączo-
ny z ogólną drożyzną powoduje, że Polacy są gotowi zapłacić 
więcej za wyższą jakość, ale spędzić fenomenalnie czas. Druga, 
covid zatrzymał bardzo dużo projektów gastronomicznych. Naj-
więcej w sektorze premium. Czasy są bardzo niepewne, wielu 
inwestorów wycofało więc swoje pieniądze z gastronomii. Efekt, 
niewiele jest naprawdę nowych, dobrych jakościowo miejsc, 
a potrzeby są większe niż przed pandemią. 

Czym ta nowa grupa, młodszych gości kieruje się przy wyborze 
miejsca? W ogóle mają dla nich znaczenie wyróżnienia 
gastronomiczne? Pojawiają się przecież inne autorytety. Nie da się 
tutaj pominąć kwestii popularności mediów społecznościowych, 
blogerów.
Mam problem z globalnymi, prestiżowymi przewodnikami po 
restauracjach w Polsce. Mariaż Polski z żółtym przewodnikiem 
zakończył się klapą. A szkoda. Inspektorzy Michelin stacjonują 
tylko w Warszawie i Krakowie, a przecież gastronomia to nie 
tylko te dwa miasta w Polsce. Mam poczucie dużej niesprawie-
dliwości w tym aspekcie. Młodsi dodatkowo mają dziś zupełnie 
inne autorytety. Im Michelin czy Gault&Millau niewiele mówi. 
Znacznie bardziej przemawia do nich Robert Makłowicz, Mał-
gosia Minta, Krytyka Kulinarna czy znani youtuberzy czy tikto-
kerzy. Zawsze robię wielkie oczy, kto potrafi nam robić ogromne 
zasięgi. To u nich młodsi szukają dziś rekomendacji. Tradycyj-
ne przewodniki są w odwrocie. Myślę, że muszą wymyślić się 
na nowo. Co nie zmienia faktu, że wyróżnienie i znalezienie się 
wśród 50 najlepszych restauratorów w Polsce przygotowanym 
przez Forbes, czy uznanie Maddaleny na gali Muse w Nowym 
Jorku za jedną z najpiękniejszych restauracji na świecie, two-
rzy opowieści, dzięki którym możemy zbudować spore zasięgi 
i silny rezon w mediach. Więc to nie tyle wyróżnienie daje moc 
i rozpoznawalność, ale sposób w jaki sami potrafimy o tym opo-
wiedzieć. 

Prowadzisz wspólnie z żoną restaurację we Wrocławiu, jednak 
uważnie obserwujesz ten rynek w całej Polsce. Czy ze względu na 
lokalizację biznesu, musisz iść na pewne kompromisy? 
Przede wszystkim prowadzimy z Beatą restaurację, któ-
ra ma 160 miejsc, więc z natury rzeczy musimy łączyć wodę 
z ogniem. Z jednej strony, mamy ogromne ambicje, dlatego 
też działamy na dwóch różnych menu degustacyjnych (w tym 
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jednym opartym na niejako polskim, lokalnym krabie królew-
skim), ale też ze świadomością, że przy tak dużej restauracji 
musimy wspólnie z szefem i szefami innych partii chodzić 
na pewne kompromisy. Ale też, powiem to nieskromnie, dziś 
mamy z Beatą takie wspólnie przekonanie, że to raczej rynek 
dostosował się do nas i naszej filozofii prowadzenia restaura-
cji od lat niż odwrotnie. Sektor premium zrozumiał, że Goście 
oczekują wysokich standardów, ale też właśnie luzu, niezo-
bowiązania i dużej pasji. My to zrozumieliśmy wiele lat temu. 
Profesjonalnie, ale z okrutną pasją. 

Wracając do czasu lockdownu, to już w styczniu zaczęły znikać 
rezerwacje biznesowe, a jak wiemy, w dużej mierze biznes premium 
oparty jest na gościach tego rodzaju. Jak z ich powrotem?
Fenomenalnie. Goście nie zapomnieli o nas. Wręcz przeciwnie. 
Genialny był ten czas krótko po otwarciu. Z wieloma Gośćmi 
wpadaliśmy sobie w ramiona, że znów możemy się spotkać, 
zjeść ostrygi na tarasie, napić się wina. 

Wielu restauratorów wskazuje za największy sukces czasu 
pandemii utrzymanie zespołów. Jak to wyglądało w Twoim 
przypadku?
Utrzymanie naszego zespołu to była najlepsza inwestycja jaką 
ponieśliśmy. Spłaciła się z dużą nawiązką. Uznaliśmy, że jeśli 
mamy przetrwać, to tylko z naszymi pracownikami. Udało się. 
Gdy restrykcje zostały poluzowane i nas otworzono, rynek pre-
mium dosłownie wystrzelił z dnia na dzień. Ale też wpadł w kło-
poty. Topowe, nawet bardzo renomowane restauracje miały 
duży problem z pracownikami, a tym samym z utrzymaniem 
serwisu i jakości, która w segmencie premium jest absolutnie 
najważniejsza. Nas te problemy ominęły. Tym samym zespołem 
otworzyliśmy się na nowo.

Premium dwoiło się i troiło w czasie pandemii, wspinało na 
wyżyny kreatywności. Jednym z działań było delivery. Czy nadal 
widzisz miejsce dla tego sektora w dowozie? 
Eventowość to przestrzeń, którą potrafimy świetnie zaagrego-
wać. Dania wielkanocne, wigilijne zapakowane w świąteczne 
boxy z instrukcją obsługi, jak wykończyć danie w domu przy 
użyciu domowych sprzętów, cieszą się ogromną popularnością. 
Podobnie, jak organizacja uroczystości w domach naszych Gości 
z pełnym serwisem kelnerskim i sommelierskim. 

W jakie projekty poza restauracją jesteś zaangażowany? Czy chodzi 
Ci po głowie, coś powiązanego z gastronomią, ale z zupełnie innej 
jej części, np. dark kitchen? 
Myśleliśmy o dark kitchen, jednej dużej kuchni dobrze skomuni-
kowanej z miastem, na przykład przy wjeździe na Autostradową 
Obwodnicę Wrocławia i ulokowaniu tam wielu różnych koncep-
tów gastronomicznych, które czerpałyby z jednej zindywiduali-
zowanej aplikacji do zamawiania i wysyłania jedzenia pod wska-
zany adres. Wtedy na jednym zamówieniu nasi klienci mogliby 
zamawiać, obok falafela i hummusu, na przykład ramen i sushi. 
Przygotowywaliby to różni wyspecjalizowani w danej kuchni 
kucharze, ale w jednej przestrzeni. 

Na razie zdecydowaliśmy się ten projekt schować do szufla-
dy. Kochamy gastronomię, przede wszystkim dlatego, że chcemy 

przyjmować Gości w naszych progach. Chodzi nie tylko o jakość 
jedzenia, ale też gościnność, atmosferę, klimat. Przeżywanie. 
Na kanapie przed telewizorem to jednak co innego. Dlatego za-
angażowaliśmy się w fajny niezobowiązujący koncept i razem 
z Grzesiem i Arlettą Ziemian prowadzimy wspólnie bistro Bro-
war Stu Mostów na Świdnickiej, tuż przy wrocławskim Rynku. 
Inny projekt, który teraz zajmuje mi głowę to polsko-norweski 
startup biotechnologiczny, Food4Future, w który jestem dość 
istotnie zaangażowany. Wyławiamy na morzu Barentsa kraby 
królewskie i w iście królewskich warunkach hodujemy je pod 
Wrocławiem. Następnie sprzedajemy świeże, żywe w całej Eu-
ropie. Chcemy dzięki akwaponice odtworzyć hodowlę raków na 
Dolnym Śląsku, ale też zająć się hodowlą ostryg i innych owo-
ców morza. To projekt wybitnie cywilizacyjny. Eksperci z WHO, 
ale też i innych instytucji zajmujących się zdrowiem i żywnością 
przewidują, że za kilkanaście lat, jedyna zdrowa żywność, jaka 
będzie dostępna na świecie to ta hodowlana w czystych, labora-
toryjnych warunkach. To robimy. 

Dziękuję za spotkanie i rozmowę. Życzę powodzenia przy 
wszystkich projektach!
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Śląska Prohibicja i Morski Zając to dwa 
znane adresy na gastronomicznej mapie 

Polski. Mimo że ich lokalizacje nie są 
oczywiste, zostały świetnie przyjęte 

przez gości, którzy tłumnie odwiedzają 
obydwa punkty. Za konceptami 

stoi m.in. współwłaścicielka Ofka 
Piechniczek, która w rozmowie z nami 

opowiada o wyzwaniach, planach 
i niekonwencjonalnych działaniach, 

które sprawiają, że restauracja  
staje się wyjątkowa.

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS

PPaństwa lokale zostały wielokrotnie wyróżnione w tegorocznej 
edycji konkursu Food Business Awards 2022. Jedną z kategorii, 
w której zwyciężyliście była nowatorska strategia marketingowa 
stworzona dla Śląskiej Prohibicji. Jakie są jej założenia i jak Pani 
uważa, co zdecydowało o takiej decyzji jury?
Ten rok rzeczywiście obfitował w nagrody! Byliśmy oszołomie-
ni tym, co wydarzyło się w Warszawie! Wyniki konkursu Food 
Business Awards to dla nas wielkie uznanie dla zaangażowania 
dwóch oddalonych od siebie na co dzień zespołów – Śląskiej 
Prohibicji i Morskiego Zająca.

Nagroda dotycząca marketingu wyjątkowo nas cieszy, ponie-
waż poświęcamy mu dużo uwagi od pierwszej chwili. Postawi-
liśmy od samego początku na rozwiązania niestandardowe. Na 

CZĘSTO  
OPIERAMY SIĘ  

NA INTUICJI
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rok przed otwarciem Śląskiej Prohibicji – ruszyły media społecz-
nościowe, w remontowanych wnętrzach – a proszę mi wierzyć, 
wyglądały one zupełnie inaczej niż dziś – odbywały się sesje 
zdjęciowe przyszłej ekipy, performances taneczne, wydarze-
nia, które przyciągały do nas mieszkańców Katowic. Trzeba pa-
miętać, że w kwestii gastronomii byliśmy wtedy debiutantami, 
z głową pełną pomysłów, jednak zupełnie bez doświadczenia. 
Jestem dumna z wielu naszych akcji marketingowych na Niki-
szowcu, obecność w historycznej przestrzeni zobowiązuje do 
spójnych rozwiązań. 

Od 2018 roku, co kwartał wydajemy gazetę Śląskiej Prohibicji, 
będącej dodatkiem do karty dań, która trafia do naszych gości. 
To pismo, w których podejmujemy tematy związane z naszym 
regionem, ukochanym miastem i wyjątkową dzielnicą, w której 
prowadzimy działalność. Nasz kwartalnik jest oficjalnie zareje-
strowanym sądownie pismem, ma swojego redaktora naczelne-
go, nad treścią pracują lokalni pasjonaci, a wszystko to wzboga-
ca od samego początku genialna ilustratorka. 

W zeszłym roku wydaliśmy pierwszą książkę kucharską Ślą-
skiej Prohibicji, w której każdy z kucharzy, barmanów i cukierni-
ków podzielił się swoimi ulubionymi przepisami. 

Myślę, że podchodzimy do gastromarketingu w sposób nie-
standardowy, wprowadzamy pomysły, które później wykorzy-
stywane są w innych restauracjach, często czujemy się po pro-
stu prekursorami.

Na tegoroczne piąte urodziny które będziemy obchodzić już 
w grudniu, też szykujemy coś wyjątkowego.

Morski Zając został uznany lokalem społecznie odpowiedzialnym 
roku, a Śląska Prohibicja przyjaznym środowisku. Są to kategorie 
bliskie tematycznie, co szczególnie świadczy też o Państwa 
konsekwencji w komunikacji i pracy przy każdym koncepcie. Jakie 
działania podejmujecie właśnie w zakresie odpowiedzialności 
społecznej, ale i klimatycznej, środowiskowej?
Wywodzimy się z moim wspólnikiem z branży nieruchomo-
ści. Może właśnie dlatego przestrzeń, w której tworzymy, była 
zawsze dla nas ważna. Koncept gastronomiczny zawsze jest 
GDZIEŚ, nie funkcjonuje sam, posiada swoje OTOCZENIE, od 
którego nie da się odizolować. Zresztą, po co to robić! To wielka 
wartość, z której można czerpać. 

W Śląskiej Prohibicji, przy pracy nad kartą, dużo wędruje-
my. Chodzimy po pobliskich lasach i szukamy dobrodziejstw 
najbliższej natury. Zbieramy co roku czosnek niedźwiedzi, bez, 
gwiazdnicę czy pokrzywę. A jeśli brakuje nam czasu albo moż-
liwości, wspieramy naszych bliskich oraz lokalnych hodowców 
– zaprzyjaźniony rolnik zrywa dla nas jeszcze zielone mirabelki 
na mirabelkowe oliwki. Miód najlepszej jakości kupujemy od 
rodziny naszego kierownika sali. Zbieraniem jagód w sezonie 
pasjonuje się tata jednego z naszych pracowników, my wspie-
ramy jego działania. Na własnym ogródku posadzone mamy 
zioła, z których na co dzień korzystamy – werbenę cytryno-
wą, która jest podstawą sosu do sałaty, mięty różnego rodza-
ju, z której czerpie bar. Całą grządkę zajmuje szczawik zajęczy, 
którym szef kuchni wykańcza swoje dania. Z części kwiatowej 
cukiernia podkrada lawendę, a spod kamienicy rosnące tam 
owoce, borówkę, agrest czy poziomki – własne zbiory cie-
szą najbardziej. W przyszłości planujemy znacznie poszerzyć 
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ogród Śląskiej Prohibicji, na wzór najlepszych restauracji na 
świecie, ale to na razie tajemnica (śmiech).

Z kolei Morski Zając działa na Półwyspie Helskim, w środo-
wisku nadmorskim, w którym odpowiedzialne rybołówstwo to 
niezwykle ważny temat. Staramy się sprostać najsurowszym 
wymogom, przyrządzając ryby morskie z certyfikatami MSC, 
Global Gap, Friend of the Sea. W trosce o środowisko, nie wpro-
wadzamy ryb z Bałtyku zagrożonych wyginięciem. Nie serwu-
jemy też zagrożonych ryb ze świata, znajdujących się na czar-
nych listach. Obu restauracjom przyświeca zasada less waste. 
W dzisiejszych czasach odpowiedzialność społeczna wiąże się 
także z działaniami ekologii energetycznej. W Morskim Zającu 
korzystamy z energii słonecznej, której na Półwyspie jest wyjąt-
kowo dużo. Może kiedyś uruchomimy tam własny ekologiczny 
wiatrak?

Morski Zając znajduje się w Kuźnicy, na Śląska Prohibicja 
w Katowicach. Obydwie lokalizacje nie są wcale oczywiste, jako 
miejsca kojarzone z gastronomią, Państwo jednak postanowili nie 
iść za trendem, a te trendy wyznaczyć. To z pewnością było duże 
wyzwanie. Skąd ambicja na tej klasy restauracje, właśnie w takich 
punktach?
Najlepiej pracuje nam się w środowisku, które dobrze znamy, 
które jest nam bliskie. Na Śląsku działamy od 10 lat w branży 
nieruchomości, więc kiedy w 2017 roku pojawiła się możliwość 
zakupu lokalu po dawnej gospodzie – nie zastanawialiśmy się 
ani chwili. To było miejsce z niedocenionym potencjałem. 

W Kuźnicy na Półwyspie Helskim – która obok Katowic, jest 
moim ukochanym miejscem na ziemi – od 2015 roku działa nasz 

pensjonat Fulinowo. Poszerzenie oferty o kuchnię było natural-
nym kierunkiem rozwoju. I znów skorzystaliśmy z szansy, kiedy 
jedna z większych działających tam od dwudziestu lat smażalni, 
w pięknej lokalizacji, wystawiła się na sprzedaż. Postanowili-
śmy wystartować z konceptem gastronomicznym innym niż te 
w pobliżu, otwartym nie tylko w lecie. Przyznam, że często opie-
ramy się z moim wspólnikiem na intuicji, czasem po prostu „czu-
jemy ten pomysł”. I wtedy właśnie wychodzi nam to najlepiej!

Śląska Prohibicja króluje w kategorii tradycyjnej kuchni polskiej. 
Jak dziś wyróżnić się z ofertą w tym zakresie, gdy na rynku panuje 
tak duża konkurencja, jeśli chodzi o nasze rodzime dania?
Moim zdaniem wciąż można dostrzegać nowe oblicza kuchni 
polskiej. Wydaje mi się, że tak zwane kuchnie narodowe, tra-
dycje gastronomiczne związane z danym terenem to wór bez 
dna, w którym wciąż można odkrywać nowe połączenia sma-
ków, twisty i relacje. Trzeba jednak pamiętać przede wszystkim 
o guście i potrzebach naszych gości, to jest przecież w restau-
racji najważniejsze. Dlatego też, w karcie Śląskiej Prohibicji są 
dania niezmienne od lat. 

Zauważyliśmy, że niektóre potrawy źle znoszą nowatorskie 
interpretacje. Nasi goście chcą często zjeść tradycyjne potrawy, 
których smak i wygląd się nie zmienia. Śląski klasyk, czyli rolada 
wołowa z czerwoną kapustą i kluseczkami czy golonko, to da-
nia tradycyjne, które od pięciu lat sprzedają się u nas w ogrom-
nych ilościach, goście wracają do nas właśnie po ten niezmienny 
smak. Myślę, że ta nagroda to dla Śląskiej Prohibicji docenienie 
niezmiennej jakości składników i wierności smakom znanym od 
pokoleń.

Obydwie restauracje ściśle wiążą się z lokalnością, stawiają na to, 
co najlepsze w danym miejscu, chociaż dzieli je wiele kilometrów. 
Co jeszcze łączy te miejsca?
Śmiejemy się, że Śląska Prohibicja to starsza siostra Morskiego 
Zająca. Oba zespoły współpracują ze sobą, ale też w uroczy spo-
sób rywalizują (śmiech). I to chyba najważniejszy punkt wspólny 
– dwie wspaniałe, otwarte na świat, pełne energii i pasji, nie-
zwykle pracowite ekipy. Na czele obu tych miejsc stoją najlepsze 
menedżerki – Ola Mucha w Śląskiej Prohibicji i Klaudia Świer-
czyńska w Morskim Zającu, które znają te miejsca na wylot. Oba 
te miejsca obsługuje od samego początku jeden zespół piekiel-
nie zdolnych marketingowców, który dba o strony internetowe, 
codzienny wygląd oferty, wszystkie wydarzenia i całą identyfi-
kację tych miejsc. No i wreszcie właściciele (śmiech) wtrącający 
się często i bardzo bardzo, bardzo dumni z tych swoich dwóch 
miejsc na ziemi.

Można powiedzieć, że stworzone przez Państwa miejsca stały 
się kultowe, są często wybierane przez gości. Bazując na swoich 
doświadczeniach, obserwacjach rynku: Co sprawia, że dane miejsce 
staje się modne?
Nasze restauracje od samego początku przynosiły nam dużo 
radości. Wychodzimy z założenia, że praca, która nie daje fraj-
dy, nie ma sensu. Myślę, że tę radość tworzenia widać w na-
szych lokalach i to przyciąga do nas gości. Niezwykle ważny 
jest też oczywiście sposób obsługi gościa. Dbamy o to, żeby 
wszyscy czuli się u nas jak najlepiej. W obu miejscach mamy 
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fantastycznych szefów kuchni, w Śląskiej Prohibicji pracujemy 
z Szymonem Bracikiem, a w Morskich Zającu z Oskarem Ryb-
czyńskim. To oni wyznaczają u nas kierunki kulinarne, pracują 
nad kształtem kart, które wyróżniają nas na tle konkurencji. 

Dobra lokalizacja, przemyślany koncept, pyszna kuchnia, 
świetny zespół i towarzysząca temu wszystkiemu pasja – to 
składniki dzięki którym restauracje stają się modne.

Gastronomia jest w trudnym położeniu. Pandemia, inflacja, 
rosnące koszty. Czym według Pani powinny się dziś wyróżniać 
lokale, na co postawić w tym niełatwym czasie?
To prawda, to nie najlepsze lata dla gastronomii. Uważam, że jak 
we wszystkich kryzysach ważna jest konsekwencja w działaniu. 
To czas, w którym pod żadnym pozorem nie można oszczędzać 
na jakości składników, czas, w którym marketing naszych miejsc 
powinien być najlepszy, czas pogłębionej analizy kosztów w na-
szych lokalach, wreszcie czas dużej mobilizacji zespołu. Nie za-
pominajmy, że każdy kryzys w końcu mija. Jestem pewna, że dla 
gastronomii w Polsce znów nadejdą spokojniejsze czasy.

Dziś wiele mówi się o oszczędnościach. W jakich obszarach można 
ich poszukiwać z punktu widzenia właściciela?
Wraz z menadżerkami i szefami kuchni prowadzimy analizy 
kosztów w naszych restauracjach. Są obszary, w których ciągle 
możemy zaoszczędzić. Ograniczamy przede wszystkim koszty 
stałe, na które w czasach prosperity nie zwraca się dużej uwa-
gi. Negocjujemy umowy z dostawcami, podpisujemy kontrak-
ty na energię, zespół przejmuje część działań marketingowych, 
wszyscy uczymy się działań proekologicznych, takich jak wy-
łączanie sprzętu w odpowiednim momencie, gaszenie świateł 
kiedy nie są już potrzebne, skręcanie kaloryferów kiedy lokale są 

zamknięte itd. Tak, jak w gospodarstwach domowych, tak w na-
szych firmach musimy nauczyć się nowych przyzwyczajeń.

Bardzo istotną rolę odgrywają dzisiaj social media. Na jakie 
narzędzia Państwo stawiacie?
Od początku skupiliśmy się na reklamie internetowej naszych 
restauracji. Tradycyjne formy reklamy nie są wymierne dla ga-
stronomii. W kampaniach opieramy się na Facebooku i Insta-
gramie, od niedawna prowadzimy też TikToka. Restauracje są 
bardzo wdzięcznym tematem dla odbiorców tych kanałów. Je-
dzenie to modny temat, który przyciąga obserwatorów. Ważna 
jest jednak jakość zdjęć i nagrań, kładziemy na to duży nacisk.

Jakie plany i wyzwania przez Państwem, jeśli chodzi o najbliższą 
przyszłość? Jest restauracja nad morzem i na Śląsku – czy jest 
szansa, że pojawi się coś nowego w centrum kraju?
W Katowicach przygotowujemy się do budowy dużej sali ban-
kietowej na terenie dawnej przepompowni, pod zabytkową wie-
żą ciśnień w samym sąsiedztwie Śląskiej Prohibicji. To piękny 
projekt, sala będzie mogła pomieścić ponad 200 osób, mam na-
dzieję, że w 2024 roku będziemy mogli przyjąć tam pierwszych 
gości. W Morskim Zającu rozpoczęliśmy wypalanie własnej bał-
tyckiej kawy. Baltissima to nasz nowy autorski projekt, którym 
chcemy podbić rynek. Jesień chcemy wykorzystać na intensyw-
ne wypalanie Baltissimy i rozwój nowej marki. Zima i niepewne 
czasy miną, nie możemy zwalniać tempa. Jesteśmy otwarci na 
to co przyniosą kolejne miesiące. Nowa restauracja? Na razie ra-
czej nie. No chyba, że w Warszawie (śmiech). 

Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że do zobaczenia w stolicy!
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Paweł Gurgul został prezesem Maczfit w sierpniu tego roku.  
Jakie wyzwania przed nim i w jakim kierunku planuje rozwijać markę?

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS

W
CHCĘ WZMOCNIĆ POZYCJĘ FIRMY

W sierpniu objął Pan stanowisko prezesa Maczfit. Jakie wyzwania 
i cele zostały przed Panem postawione i co już udało się 
zrealizować?
Moim nadrzędnym celem jest wzmocnienie pozycji firmy na 
rynku cateringów dietetycznych. W Maczfit robimy to przede 
wszystkim poszerzając ofertę o propozycje, które naturalnie 
wpisują się w lifestyle i aktualne oczekiwania naszych klientów. 
Nie byłoby to jednak możliwe bez odpowiedniego przygotowa-
nia, dlatego obecnie rozbudowujemy nasz zakład w Szymano-
wie oraz koordynujemy dużą inwestycję w Jawczycach, która 
jest na etapie budowy. 

Poprzedni prezes został Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Jak 
przebiega Panów współpraca, realizację jakich celów poprzednika 
Pan kontynuuje, a co jest Pana inicjatywą? 
Nasza współpraca przebiega bardzo synergicznie. Zarówno dla 
mnie osobiście, jak i dla całej organizacji, ogromnym benefitem 
jest możliwość korzystania z wiedzy, doświadczenia 
i zrozumienia rynku twórcy firmy. Z kolei moje 
doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu du-
żymi organizacjami, zbliża nas do realizacji 
strategicznych celów spółki. Moim za-
daniem jest stałe zwiększanie obrotów 
firmy poprzez dostosowanie oferty 
(w taki sposób, aby jak najlepiej od-
powiedzieć na potrzeby klientów), 
szukanie innych obszarów/rynków, na 
których Maczfit mógłby wykorzystać 
swoje kompetencje i oczywiście bu-
dowanie organizacji w sposób, który to 
wszystko umożliwi. 

Maczfit stał się częścią Grupy Żabka – jakie 
możliwości synergii to przed Państwem otwiera? W jaki 
sposób marka korzysta z możliwości, które daje know-how Żabki?
Żabka to świetny przykład firmy, która od lat odpowiada na 
trend convenience. Jej podejście do oferowania klientowi usług 
dających mu pełną wygodę, jest dokładnie tym, co robimy 
w Maczfit. Na tej płaszczyźnie wymieniamy się bardzo cenną 
wiedzą. Obecność w grupie to także dostęp do sieci ekspertów 

i nowoczesnych narzędzi, które możemy wykorzystać w przy-
szłości. Dzisiaj jesteśmy już obecni w sklepach Żabka Nano. 

Na czym teraz koncentruje się Maczfit i jakie nowości udało się 
wprowadzić w ostatnim czasie?
Jak zawsze koncentrujemy się na zrozumieniu sytuacji społeczno-
-ekonomicznej i słuchaniu naszych klientów. Na podstawie ostatnich 
obserwacji we wrześniu tego roku wprowadziliśmy do oferty dania 
dla dzieci. W menu MaczKids znajduje się m.in. spaghetti bologne-
se z mozzarellą, naleśniki z serkiem i musem truskawkowym wła-
snego wyrobu, gofry, pulpeciki drobiowe, a także pizzerinki. Nowo-
ścią w ofercie jest także aż sześć rodzajów kanapek. Naprawdę jest 
w czym wybierać. Jestem przekonany, że w Maczfit każdy znajdzie 
coś dla siebie – 13 gotowych diet i 3 diety z Wyborem Menu, z opcją 
wyboru z aż 40 dań dziennie. W sierpniu rozbudowaliśmy naszą 
dietę z Wyborem Menu, wzbogaciliśmy ją min. o wariant Everyday, 
który jest najbardziej atrakcyjny cenowo dla tych, którzy szukają naj-

lepszej jakości w ekonomicznym rozwiązaniu.

Trudno dziś nie wspomnieć o rosnących kosztach. 
Podmioty w systemie HoReCa szukają 

oszczędności, w jaki sposób jest to możliwe 
w Państwa branży?
Tak, faktycznie jest to jeden z tematów, 
któremu poświęcam wiele czasu. Moim 
zdaniem kluczem do sukcesu jest od-
powiednie planowanie i elastyczność. 
Nie jest to łatwe, ale dla Maczfit najważ-
niejsze jest dostarczenie klientowi pro-

duktu najwyższej jakości – bez względu 
na trapiące nas podwyżki.

Jak ocenia Pan rynek cateringów dietetycznych 
w kraju i Europie i jak na tym tle wypada Polska?

Niestety nie ma oficjalnych danych, na które możemy się powo-
łać. To stosunkowo młoda i z pewnością bardzo szybko rozwi-
jająca się branża, która nie jest póki co cyklicznie monitorowana 
przez bezstronny podmiot badawczy.

Dziękuję za rozmowę.
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Układy wodne w hotelach 
mają dobre warunki dla 
rozwoju bakterii Legio-

nella, ze względu na:
• podwyższoną temperaturę czę-

sto ponad 30 °C,
• możliwość występowania bio-

filmów,
• nie dozowanie żadnych biocy-

dów lub też dozowanie biocy-
dów niewłaściwie dobranych 
biobójczo do charakteru ukła-
du wodnego. 

Najczęściej spotykane skupiska 
bakterii w sztucznych obiegach 
wodnych w ilościach niebezpiecz-
nych dla człowieka to:
• natryski z prysznicami i pod-

grzewacze ciepłej wody użyt-
kowej,

• wieże chłodnicze,
• skraplacze wodno-rurkowe,
• komory zraszania i urządzenia 

klimatyczne,
• instalacje balneotechniczne: 

baseny i jacuzzi,
• fontanny.

Clorious2 – korzyści 
zastosowania w hotelarstwie 
i gastronomii
Dwutlenek chloru (ClO2) to jeden 
z najbardziej cenionych dezyn-
fektantów stosowanych w prze-
myśle spożywczym, skuteczny 
w swoim biobójczym działaniu, 
bezpieczny w użyciu w zapropo-
nowanej formie i niewpływający 
negatywnie na środowisko.

Jego ogromną zaletą jest brak 
działania korozyjnego na stal nie-
rdzewną chromo-niklową. W wielu 
zakładach z branży spożywczej jak: 
browary, zakłady rybne i mięsne 
oraz przemysł owocowo-warzyw-
ny, dwutlenek chloru (ClO2) jest od 
wielu lat szeroko stosowany. 

W przemyśle spożywczym 
i w hotelach jako dezynfektant do-
minuje podchloryn sodu (NaClO), 
głównie z uwagi na niską cenę pro-
cesu dezynfekcji. Obecnie w wielu 
hotelach zostaje on zastąpiony 
Clorious2 ClO2, przede wszyst-
kim ze względu na jego znacznie 
wyższą siłę utleniającą, która jest 

ponad 2,5-krotnie wyższa od Na-
ClO oraz posiada znacznie lepszą 
zdolność dezynfekcyjną (biobój-
czą). Ponadto, ClO2 jako dezyn-
fektant nie wnosi do wody oraz 
do produktów płukanych wodą 
z ClO2, obcego zapachu i smaku. 
Przy stosowaniu Clorious2 i prze-
strzeganiu zalecanego stężenia nie 
powstają w wodzie uboczne pro-
dukty dezynfekcji, takie jak trihalo-
metany (THM) oraz inne chlorow-
copochodne, które są poważnym 
problemem podczas dezynfekcji 
podchlorynem sodu. Nie tworzą się 
także chloraminy o specyficznym 
zapachu, jeśli w wodzie obecny jest 
jon amonowy. 

W przemyśle spożywczym 
i hotelach spotyka się generato-
ry umożliwiające ciągłą produk-
cję ClO2 z roztworów chlorynu 
sodowego oraz kwasu solnego. 
Metoda ta jest skuteczna i bez-
pieczna, ale wymaga znacznych 
nakładów ekonomicznych (zwrot 
inwestycji rozkłada się na kilka 
lat) oraz może mieć negatywny 
wpływ na instalację dystrybu-
ującą zdezynfekowaną wodę. 
Maksymalna konwersja NaClO2 
w ClO2 wymaga znacznego nad-
miaru HCl w stosunku do chlory-
nu, co może być z biegiem cza-
su przyczyną korozji wżerowej 
sieci wodociągowej ze stali nie-
rdzewnej wywołanej przez jony 
chlorkowe Cl. 

Idealne rozwiązanie
Brenntag Polska sp. z o.o. w od-
powiedzi na potrzeby branży 
hotelarskiej proponuje produkt 

Clorious2 Care stabilizowany 
Dwutlenek Chloru. Jest to gotowy 
do użycia, stabilny roztwór o stę-
żeniu 6 g ClO2/kg, dostarczany 
w beczce 200 kg lub w kanistrze 
25 kg, który zachowuje ważność 
przez 6 miesięcy. Sposób mon-
tażu beczki i kanistra do zestawu 
dozującego odbywa się za pomo-
cą szczelnej głowicy montowanej 
na beczkę. Uniemożliwia ona wy-
dzielanie się gazowego ClO2 do 
powietrza w pomieszczeniu oraz 
służy do bezpośredniego podłą-
czenia pompki dozującej, zatem 
jest to rozwiązanie bezpieczne 
i wygodne. Użytkownik może 
dozować produkt w kilku miej-
scach, zgodnie z indywidualnym 
zapotrzebowaniem, z uwagi na 
łatwą mobilność beczki. Główne 
obszary zastosowania produktu 
Clorious2 w hotelu to: dezynfek-
cja wody przeznaczonej do spo-
życia przez ludzi w dawce nie-
przekraczającej 0,4 mg ClO2/dm3, 
zalecana dawka to 0,1-0,2 mg 
ClO2/dm3, usuwanie biofilmów 
pokrywających ściany zbiorni-
ków retencyjnych i rurociągów 
będących źródłem odnawialne-
go skażenia mikrobiologicznego 
wody, dzięki czemu wydłuża się 
czas pracy tych urządzeń bez 
dezynfekcji, dezynfekcja wody 
lodowej oraz wody w układach 
chłodzenia, szczególnie gdy woda 
ma podwyższony odczyn pH, za-
pobiega rozwojowi glonów i nie 
powoduje korozji, poprawa klaro-
wania wody lodowej, gdy flokula-
cja lub filtracja jest niewystarcza-
jąca w chłodnictwie). 

najkorzystniejsza technologia walki  
z Legionellą w hotelach i restauracjach

Hotelowe układy wodne, wodne wyparne układy chłodzenia wież czy też skraplaczy natryskowo-
wyparnych, mogą stanowić doskonałe środowisko do rozwoju bakterii Legionella. Brenntag Polska 

w odpowiedzi na potrzeby branży HoReCa proponuje produkt Clorious2 Care – stabilizowany Dwutlenek 
Chloru. Jest to gotowy do użycia, stabilny roztwór o stężeniu 6 g ClO2/kg, dostarczany w beczce 200 kg lub 

w kanistrze 25 kg, który zachowuje aktywność przez 6 miesięcy.

JUSTYNA SAWCZUK, TECHNOLOG, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER ODDZIAŁ WODY I ŚCIEKÓW CLORIOUS2/BRENNTAG POLSKA
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O

Pojawiła się na rynku gastronomicznym ponad 10 lat temu. Nieźle na nim 
namieszała – nikt nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ma odwagę, 

urok, wybitne poczucie estetyki i niespożyte pokłady kreatywności. Nie boi 
się chodzić swoimi ścieżkami, a schemat, powtarzalność i rutyna są od 
niej bardzo daleko. Justyna Kosmala, współwłaścicielka kultowej sieci 

Charlotte, Wozowni i niedawno otwartego Lupo. Czym kieruje się w życiu 
prywatnym i zawodowym, jakie popełniła błędy i dlaczego wyobraża sobie 

życie bez gastronomii?

Od ponad dekady jesteś obecna w tej branży. Często zdarza się tak, 
że nie odczuwamy upływu czasu. Wydaje się, że niektóre zdarzenia 
miały miejsce wczoraj. Czy to także Ciebie dotyczy? 
Zupełnie nie mam takiego poczucia, że minęło pięć minut. Te-
raz, gdy o tym myślę, to może to i dobrze. Bo wtedy wpada się 
w marazm, rutynę, a ja tego nie lubię. Pewnie to też trochę wy-
nik pandemii, która wyrwała mnie z takiego kokonu bezpieczeń-
stwa. Oczywiście nie mówię, że Covid-19 był ok. To bardzo trud-
ne doświadczenie emocjonalne, którego nikomu nie życzę. Jed-
nak lubię wychodzić ze strefy komfortu. Chociaż może „lubię” 
to nie jest odpowiednie słowo, ale uważam, że to dobrze robi. 
Zmiany zawsze uczą, nawet jeśli są trudne. W życiu zawodo-
wym są bardzo ważne. Dlatego dobrze, że oprócz Charlotte, przy 
której mogłabym zostać, najpierw postawiłam sobie wyzwanie, 
by każdy lokal tej marki był inny, później powstała Wozownia, 
a teraz Lupo. Jest we mnie jakiś wewnętrzny imperatyw, który 
nakazuje mi, żeby iść dalej, rozwijać się w tym zawodzie. Co wię-
cej, wręcz nawet nie upieram się, że będzie jedynym, takim do 
końca życia. Być może mogłabym iść w inną stronę. Już przecież 
raz się tak zdarzyło. 

A historia lubi się powtarzać. Byłaś panią z urzędu.
Tak, dokładnie. Pracowałam w Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych. Więc w ogóle nie mogę wykluczyć kolejnych kategorycz-
nych zmian. Ale wiesz co? Ja po prostu lubię taką myśl, że mo-
głabym odnaleźć się gdzieś indziej. Nie stawiam wszystkiego 
na gastronomię, ale to bardzo ciekawa przygoda w moim życiu, 
która nie wiem, jak długo potrwa. 

Oglądałam Twój występ w jednym z programów śniadaniowych. 
Nagranie pochodzi sprzed 10 lat. Byłaś onieśmielona zaproszeniem 
w tematyce sukcesu, bo Charlotte działało od kilku miesięcy. 
Wtedy mówiłaś, że najwyższym osiągnięciem dla Ciebie jest 
możliwość realizowania się w sferze zawodowej, prywatnej, ale 
także wolność. Czy dziś interpretujesz sukces w ten sam sposób?
Pewnie teraz bardziej to czuję. Wtedy rzeczywiście to była 
świeża sytuacja i pojawiał się strach, jak długo to będzie trwa-
ło, czy to nie jest tylko moment, może nawet jakiś przypadek. 
Dzisiaj, przez to, że wydarzyło się tak wiele, jakoś bardziej mnie 
to przekonuje, że to może jednak nie jest przypadek (śmiech). 
Tylko świadome, zaplanowane działanie, coraz bardziej poparte 
wiedzą i strategicznym działaniem, które daje taki efekt. Sądzę, 
że ta wspomniana przez Ciebie wolność jest dużym elementem, 
który mnie motywuje. Ale wydaje mi się, że wtedy była jeszcze 
większa. To było tworzenie czegoś od początku, ale równocze-
śnie realizacja marzenia. A dzisiaj jest tak, że marzeń, idei, mogę 
spełnić jeszcze więcej niż 10 lat temu, bo mam więcej możliwo-
ści, więcej osób zabiega, żeby to nasza grupa, gdzieś coś otwo-
rzyła, są inne budżety. To już nie jest aż taki efekt nowości, który 
spowodował, że ta wolność wydawała się bardziej niesamowita. 
Wtedy przenosiło się góry. Nagle mogłam stać się restaurato-
rem. Przełożyć swoją wizję na rzeczywistość. Dodatkowo jesz-
cze obserwować, że inni to doceniają, chcą w tym stworzonym 
przeze mnie miejscu przebywać. To coś niesamowitego. Jednak 
czasami zadaje sobie pytanie, czy za 10 lat będę miała 15 wi-
zję i czy to dalej będzie tak samo seksi, jak jest teraz. Cały czas 
muszę się bodźcować od środka. Dzisiaj wydaje mi się, że więk-
szą wolnością w moim biznesie jest to, że robię rzeczy, które 
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naprawdę lubię albo te, w których czuje, że jestem dobra. Aktu-
alnie moją wolnością jest specjalizacja. 

Teraz możesz decydować, czym naprawdę chcesz się zajmować, 
ale na początku stałaś za ladą i robiłaś wszystko, na co było 
zapotrzebowanie. Czy sądzisz, że właściciel powinien przejść 
właśnie taką drogę?
Nie chcę powiedzieć, że musi, że tak trzeba, bo naprawdę rozu-
miem, że każdy ma indywidualne podejście. 

Ale warto.
Tak, to jest odpowiednie słowo. Na pewno mi to pomogło. 
Jednak nie jest to bardzo odkrywcze z mojej strony, bo w wie-
lu miejscach musisz przejść taką drogę, nie tylko w tej branży. 
Wydaje mi się, że to po prostu mądre podejście. To, że stałam 
za ladą 10 lat temu zmienia perspektywę. Dzisiaj wiem, że oso-
by, które u mnie pracują, są lepsze na tej pozycji ode mnie. To 
cieszy. Chociaż na przykład przez pierwszy rok działalności 
Charlotte, byłam przekonana, że ja najlepiej sprzedaję za ladą 
i obsługuję gości. Śmiem przypuszczać, że to była prawda. Ale 
wtedy (śmiech). Dziś już tak nie jest. Zawsze staram się otaczać 
ludźmi, którzy są lepsi ode mnie w różnych dziedzinach. 

Zapewne każda rekrutacja jest już poza Twoim zasięgiem, 
szczególnie, że stawiacie na specjalizację i dotyczy tylko osób, 
z którymi bezpośrednio współpracujesz. 
Tak, ale uważam, że cały sektor HR jest piekielnie ważny. Nie 
jest więc tak, że to oddaję, odsuwam. Staram się mieć na to 
wpływ. To jest właśnie ten kolejny luksus, aby tworzyć zespo-
ły, które razem z Tobą rozwijają ten biznes, a nie stać się re-
stauratorem, który zostaje w tej pułapce. Chyba że ktoś ma taką 
ścieżkę zawodową, to też szanuję, że chce być restauratorem 

przywiązanym do miejsca. Może to bardziej patent na spokojne 
życie, za kilka lat? Taka wizja, że masz jedną restaurację, w uko-
chanym miejscu. Mam za tym jakąś ciągotę, że wtedy wszystkim 
mogłabym się opiekować, znać każdego gościa, jego ulubione 
danie itd. Jednak to bardziej romantyczne myślenie, może na za 
jakiś czas. Przywiązanie do jednego miejsca też może zmęczyć. 
Dlatego czasem słyszy się opinię, że dzień wejścia w gastrono-
mię jest jednym z najpiękniejszych w życiu, a kolejnym wyjście 
z niej (śmiech). 

Trudno mi sobie Ciebie wyobrazić w takiej statecznej roli. 
Teraz bardziej ekscytuje mnie realizowanie nowych pomysłów 
i dawanie upustu swojej wyobraźni.

Wspomniałaś o tworzeniu zespołów. Przekazujesz 
odpowiedzialność, obowiązki innym. Łatwo Ci to przyszło?
Musiałabyś porozmawiać z niektórymi pracownikami Charlotte 
czy to było takie proste (śmiech). Jednak rzeczywiście, niektóre 
obszary, były trudne do współdzielenia, szczególnie te, które lu-
bię. Może dlatego jeszcze do końca wszystkiego nie oddałam? 
Nasze zespoły są coraz większe, więc to naturalna kolej rzeczy. 
Mam większą świadomość. Ostatnio to do mnie silniej przycho-
dzi, że najchętniej oddałabym, jak najwięcej, żeby skupić się na 
kilku kwestiach, które dają prawdziwą frajdę. To bardzo zachę-
cająca wizja. Z drugiej strony, dopada niepokój, czy znajdzie się 
taka osoba, która czuje to wszystko w taki sam sposób, mówi 
tym samym językiem. Jak już się pojawi ktoś taki, to kolejnym 
problemem jest to, że bardzo dobrze nam się współpracuje i nie 
chce się ograniczać kontaktu tylko do spotkań statutowych. Jak 
tu znaleźć złoty środek?! (śmiech). W moim przypadku jedyne 
wyjście z sytuacji, i na szczęście tak się dzieje: znaleźć osobę, 
która mówi moim językiem, a dodatkowo nie mam stresu, co 
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do jakości pracy. Wiem, że wszystko będzie np. estetyczne to 
jestem szczęśliwa, oddając dany obszar w takie ręce. 

Na co zwracasz uwagę przy rekrutacji? Ta profesjonalna chemia 
jest ponad doświadczenie?
Tak, nawet często. Dopiero przy Lupo – mojej pierwszej restau-
racji z prawdziwego zdarzenia – widzę, że to doświadczenie jest 
bardzo cenne, np. gdy masz profesjonalny serwis. Lubię czasem 
iść pod prąd. Jak już wiesz, pod jaki prąd idziesz i czego tak na-
prawdę chcesz, to wszystko układa się w spójną całość. Teraz ła-
twiej mi zatrudnić profesjonalistów niż 10 lat temu. Mogę świa-
domie z takimi osobami rozmawiać, na odpowiednim poziomie. 
Wtedy trochę się bałam, że jak do Charlotte wezmę osoby, które 
już działały w gastronomii, to będą iść jednym schematem, który 
wtedy nie do końca mi się podobał. Gdy chcę zrobić coś innowa-
cyjnego, a zazwyczaj tak jest, to łatwiej pracuje mi się z ludźmi, 
którzy nie są zbyt długo w branży. Nie są skażeni schematami. 

Miejsca, które współtworzysz to niewątpliwie perełki na mapie 
miast. Są sukcesami. Jednak wszystkim zdarzają się porażki, 
potknięcia. Co to było w Twoim przypadku i jak sobie z tym 
poradziłaś?
Oczywiście, że się pojawiły i chętnie o tym mówię. Nie jest ta-
jemnicą, że w Charlotte najbardziej kulała obsługa. To wręcz 
case study, którym lubię się dzielić. Nie mieliśmy doświadcze-
nia i nie doszacowaliśmy tego obszaru, który okazał się bardzo 
trudny. Nie byliśmy też gotowi na taką popularność miejsca od 
samego startu. Gdy przed otwarciem rozmawialiśmy z osobami 
związanymi z gastronomią, to dostawaliśmy informacje typu: 

przez pierwszy rok nie poddawajcie się, to się rozkręca powoli, 
ale macie czas na dopracowanie, nie liczcie na zyski. U nas było 
wszystko odwrotnie. Zyski pojawiły się tak naprawdę od razu. 
Dzięki temu otworzyliśmy drugą Charlotte, po roku, łącznie 
z aranżacją lokalu itd.! Podczas gdy, w dużej mierze, ten pierw-
szy rok, rzeczywiście jest decydujący. Sukces przyszedł bardzo 
szybko i nie trzeba było na nic czekać. Z drugiej strony, to jednak 
spowodowało, że nie było czasu na dopracowywanie, bo zalała 
nas fala gości. Trwało to trochę, bo tych problemów i obszarów, 
w których musieliśmy się podciągnąć było wiele: system zamó-
wień, produkcji i obsługi, szkolenia. To był bardzo długi proces, 
aby z tego wszystkiego wyjść obronną ręką. Jednak to, co ludzi 
najbardziej kłuło to serwis. To moja wielka duma, ale i całego 
zespołu, że udało nam się z tego wyjść. Szczególnie, że teraz po-
jawiają się opinie, że ta obsługa jest naprawdę szybka. W Lupo 
przydarzyła nam się podobna sytuacja. Podczas gdy obiecywa-
łam sobie, że nigdy więcej, że już tyle wiem, a jednak wszyst-
ko znowu wróciło. Szczególnie, że pojawił się wcześniej strach: 
a może jednak nie będzie tyle ludzi? Lokalizacja nie jest w prze-
chodnim miejscu, to bardzo duża restauracja itd. A tutaj nagle 
okazuje się, że powtarzamy sytuację z Charlotte. Pojawiło się 
bardzo duże zainteresowanie, a my okazaliśmy się znowu nie-
wystarczająco przygotowani. Nie da się wszystkiego powtórzyć 
dokładnie tak samo. 

Jak rozwiązuje się takie problemy: zespołowa burza mózgów czy 
pomoc eksperta? W jaki sposób wdrażać program naprawczy, gdy 
restauracja mknie do przodu jak naoliwiona maszyna? Nie możesz 
wszystkiego zatrzymać i zacząć od nowa.
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Trzeba się dobrze przygotować przed otwarciem, ale jak wiemy, 
nie zawsze uda się wszystko przewidzieć. My naprawdę poświę-
ciliśmy na to wiele czasu. Nawet jeśli nie dociągniesz wszystkich 
rzeczy do końca, ale masz to przemyślane, znasz różne warian-
ty jest Ci łatwiej. Szczególnie, że to żyjąca materia, tak, jak po-
wiedziałaś, której nie da się zatrzymać. To dzielenie czasu mię-
dzy życiem restauracji a projektami, które wymagają poprawy, 
przemyślenia, wdrożenia. Trudno się rozdwoić. Z jednej strony, 
chcesz, aby wszyscy dbali o życie działającej restauracji, a z dru-
giej, jest nadal długa lista spraw do zrobienia. Nie ma co być na-
iwnym: zawsze pojawi się coś, czego nie przewidzisz. Ja stawiam 
na pracę w zespole, burze mózgów, spotkania, rozmowy. Gość 
zawsze musi być na pierwszym miejscu, jego perspektywa jest 
najważniejsza. Po burzy mózgów, musimy wszystko systematy-
zować, spisywać, zawsze można zajrzeć do tych pomysłów, na 
bieżąco z nich korzystamy. Jesteśmy wszyscy zwolennikami bu-
dowania narzędzi, które się wdraża. Dzięki temu nie musisz być 
w restauracji non stop. Manager, który jest trochę Twoim okiem, 
może korzystać z pomysłów szkoleniowym, controllingowych. 
Wszystkim jest wtedy łatwiej działać. 

Mówiłaś, że nie byłaś do końca przekonana do lokalizacji Lupo, 
pojawiły się wątpliwości, a przecież zawsze dużo mówisz 
o sprawczości. Wolisz wypromować daną okolicę niż znajdować się 
w top lokalizacji. 
To zawsze wynikało z mojego charakteru, podejścia do życia, 
że wolę stworzyć nowe miejsce, niż wejść do takiego, które już 
istnieje. Dlatego obce są mi food courty i tym podobne lokaliza-
cje. Nie do końca czuję takie miejsca. Wybieram to wspomniane 
poczucie sprawczości. Mam taką potrzebę. To bardzo wymaga-
jące, ryzykowne, ale za to, jak się uda... nie da się tego porównać 
z czymkolwiek. Sprawia jeszcze większą satysfakcję. Wraca do 
Ciebie z podwójną siłą. To, że jest się pierwszym, że coś kreujesz 
i to się uda – jest lepiej zapamiętane. Uważam, że Charlotte przy 
pl. Zbawiciela dołożyła małą cegiełkę do tego, jak dzisiaj wygląda 
to miejsce. To działa na korzyść naszej marki bardziej, niż gdy-
byśmy się otworzyli w topowej lokalizacji. Może sukces byłby 
podobny, ale nie byłoby nas jako elementu, który też kreuje ten 
plac. Przy Lupo nie miałam pewności, co do miejsca, ale czasami 
zadziała energia i zaczynasz wierzyć całościowo w dany projekt.

Lokalizacje znajdują Ciebie czy Ty o nie zabiegasz?
Różnie. Plac Zbawiciela znalazłam sama. Byłam bliska podpisa-
nia umowy gdzie indziej, ale jak zadzwonili z placu, to od razu 
tam pobiegłam (śmiech). Czasami natkniesz się na coś przypad-
kiem. Innym razem czujesz klimat jakiegoś miejsca i wiesz, że 
chcesz tam być. Teraz otwieramy siódmą Charlotte, na krakow-
skim Kazimierzu, co było moim wielkim marzeniem. Bardzo dłu-
go musiałam walczyć o to miejsce. 

Twoje najmłodsze gastronomiczne dziecko to koncept z kuchnią 
włoską. Jaki był Wasz pomysł na to miejsce i jak się dzisiaj wyróżnić 
wśród konkurencji, wchodząc do segmentu odmienianego przez 
wszystkie przypadki? 
To jest właśnie bardzo ciekawa perspektywa. Tak naprawdę pa-
sta fresca bardziej wymyślili wspólnicy, czyli moja siostra Basia 
Kłosińska i jej partner Filip Katner, który urodził się we Włoszech 

i czuje się silnie związany z kulturą tego kraju. Z moim mężem 
bardzo szybko podchwyciliśmy tę koncepcję. Po etapie fascy-
nacji i wielkiego wow, rzeczywiście miałam takie ukłucie i pyta-
łam się w myślach: Ale serio? Robimy kolejny włoski koncept? 
Zaczęliśmy sobie nawzajem przesyłać artykuły, że w Warszawie 
jest najwięcej włoskich restauracji. Nawet, gdy mówiłam zna-
jomym, że pracujemy nad czymś nowym i dopytywali: „Ale co 
to będzie?”, gdy słyszeli odpowiedź to patrzyli na nas, tak, jakby 
byli pewni, że robimy sobie z nich żarty. Właśnie dlatego uwa-
żam to za jeszcze większe wyzwanie.

Ale przecież Ty lubisz takie sytuacje!
Właśnie! A dodatkowo, żeby zrobić coś oczywistego w nieoczy-
wisty sposób – to dopiero zadanie. Wydaje mi się, że nam się 
to udało. W Lupo nie ma pizzy. Wiele osób mówi, że to dobrze. 
Sami mieliśmy dyskusję na ten temat. Dzisiaj łatwo to powie-
dzieć, gdy mamy lokal pełen gości, ale były przecież wątpliwości. 
Założenie, że w tak dużej restauracji, wszystkie makarony będą 
robione ręcznie to przecież szaleństwo! Dodatkowo kosztowne 
i mało popularne. Było ryzyko, że takie rozwiązanie będzie mniej 
zauważalne przez gości niż wielki piec. Rozdzielenie makaronu 
i pizzy jest wbrew pozorom bardzo włoskie, bo tam też idziesz 
albo na pizzę, albo na makaron. Połącznie ryzyka i wyzwania – to 
mnie chyba zbudowało. Wydaje Ci się, że włoskich miejsc są ty-
siące? Co z tego! Zawsze możesz pójść głębiej. Później wszystko 
zaczęło nam, się pięknie łączyć. Takie filary, nad którymi bardzo 
długo pracowaliśmy: włoska kuchnia, ale bardziej z miejskim, 
mediolańskim charakterem, niż jak większość lokali, typu trat-
toria, które bardziej odwołują się do wakacyjnych, toskańskich 
klimatów. To połączyło się z designem w stylu Memphis, któ-
ry jest spójny z całym budynkiem. Estetyka jest zdecydowanie 
inna niż pozostałe lokale włoskie w stolicy. Dodatkowo jeszcze 
nasze aperitivo. W godzinach 16:00-19:00 do koktajlu naprawdę 
dostajesz za darmo talerzyk przekąsek. Gdy drążysz to okazuje 
się, że jest jeszcze wiele elementów, których nie ma nigdzie in-
dziej i masz szansę być z czymś pierwsza. Nie mówię tego kry-
tycznie, że ktoś nie ma, a my mamy, tylko okazało się, że gdy 
w coś naprawdę wejdziesz, to znajdujesz jeszcze bardzo duże 
pole do eksplorowania. Tylko musisz chcieć poświęcić ten czas, 
aby dotrzeć do specjalizacji i spójności jednocześnie. 

Mam wrażenie, że przez ostatnie 

lata wszyscy zaczęliśmy się 

prześcigać w konceptach, 

aranżacjach, atrakcjach. Teraz 

im dziwniejszy koncept wymyślisz, 

to wydaje się, że tym lepiej.
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Takie są też wszystkie Charlotte. Spójne i mimo że to sieć, każda 
jest inna. A przecież mogłabyś kopiować ten koncept 1:1. 
Jednak jest we mnie chęć doświadczania nowych rzeczy. Dodat-
kowo uważam to też za formę opieki nad naszą marką. Sądzę, 
że to ciekawsze dla gości, że mogą zjeść to, co lubią, w tej sferze 
zapewniamy im poczucie bezpieczeństwa i komfortu, że gdzie-
kolwiek są, dostaną swoje ulubione propozycje. Uważam, że 
z Bouillon to była bardzo dobra decyzja. Pierwsza chęć wejścia 
w gastronomię przez wielkie „G”. Restauracja we mnie drzema-
ła. Co więcej, gdy dzisiaj mówimy o kolejnych lokalizacjach, np. 
w nowym mieście, to jako główny koncept pojawia się właśnie 
Bouillon. Często wydawało mi się, że jak pojawimy się gdzieś po 
raz pierwszy to z tradycyjną Charlotte, a teraz w naszych rozmo-
wach przewija się jednak ta przy Nowym Świecie, jako bazowy 
projekt. Z kolei przy Lupo w pełni świadomie mogę powiedzieć, 
że to restauracja i kolejny krok w moim rozwoju osobistym i za-
wodowym. Musieliśmy nastawić się na inny serwis, zatrudnić 
szefa kuchni. 

Zrobiło się poważniej...
Tak, restauratorka pełną parą! (śmiech). Oczywiście żartuję, bo 
wszystko, co robimy w Charlotte, też jest bardzo na serio, ale 
tutaj jest świadomość innej koncepcji i kładzenia nacisku na 
trochę inne rzeczy. Działamy tak samo, ale stawiamy bardziej 
lub mniej na różne kwestie. Tak, jak gra na pianinie i mocniejsze 
dociskanie pewnych dźwięków. Teraz mam ambicje, aby w Wo-
zowni pojawiła się bardzo innowacyjna kuchnia. To miejsce ko-
jarzy się z barem i koktajlami. Teraz na przekór, chcę tam wy-
stawić kuchnię na pierwszy plan. To trochę zabawa ze zmiana 
profilu, opcja pokazania, że możesz mieć miejsce z głośną muzą, 
ale i super tam zjeść. Z kolei w Lupo, elementem zaskoczenia 
jest to... że nie ma tutaj zaskoczeń. 

Jest dosyć tradycyjne? 
Tak, to przykład wykorzystania trendu na vintage. Mam wra-
żenie, że przez ostatnie lata wszyscy zaczęliśmy się prześcigać 
w konceptach, aranżacjach, atrakcjach. Teraz im dziwniejszy 
koncept wymyślisz, to wydaje się, że tym lepiej. Połącz Hisz-
panię z Afryką i jeszcze dorzuć sushi... Śledzę trendy i widzę, 
że troszkę odpłynęliśmy, górnolotnie mówimy o konceptach, 
wszystko staje się takie wydumane. Jak zaczęłam jeździć do 
Włoch, Kopenhagi szukając inspiracji do Lupo, to zauważyłam 
bardzo wyraźny powrót włoskich restauracji. Wszystkie były 
naprawdę klasyczne, tradycyjne. W Lupo jesteśmy podekscyto-
wani tym, że mamy białe obrusy, tradycyjnie poukładane ser-
wetki. Może my wcale nie musimy być zaskakiwani? 

Lepiej zaskoczyć prostotą?
Tak, bo niekiedy jest coś aż przekombinowane. Jest poruszo-
nych tyle wątków, że zaczynasz się w tym gubić. Gdy chciałam 
otworzyć Charlotte, to czasem musiałam pojechać do Paryża, 
żeby coś zobaczyć, zrobić zdjęcia, zapytać znajomych dokąd 
warto iść. Chciałam poczuć ten klimat. Dzisiaj masz Instagram 
i jesteś zalana inspiracjami, koncepcjami, które pojawiają się 
co sekundę. Twoim problemem jest selekcja i nieupychanie 
wszystkiego, co Ci się podoba w lokalu. To jest dziś wyzwanie, 
a ono było zupełnie inne 11 lat temu. Łączenie tradycji z grubą 
innowacją jest najciekawsze. Ale to mój pomysł. 

Po pandemii wydawało się, że te proste koncepty będą miały 
większą rację bytu, bo można je łatwo dostosować do panujących 
warunków. Wyrokowano też wielkie zmiany w zachowaniach 
gości. Zauważyłaś to?
Traktuję pandemię, jak krótkie doświadczenie. Wbrew pozo-
rom ludzie nie zmieniają się tak szybko. Potrzeba na to całych 
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dekad, przemijania pokoleń, abyśmy wyszli z jakiś schematów. 
Na pewno pewne procesy przyspieszyły, ale to wynika z globa-
lizacji, światowego trendu. Nie jest to żadna wielka rewolucja. 
Jedni wychodzą częściej, bo mieli dość siedzenia w zamknięciu, 
a drudzy nauczyli się zamawiać do domu i nadal z tego korzysta-
ją. Jest mniej ludzi w biurach, co może mieć znaczenie z punktu 
widzenia Lupo. Zależy nam, aby goście przyjeżdżali tutaj spe-
cjalnie do Lupo, ale ze względu na lokalizację chcemy jednocze-
śnie utrzymać stołówkowy charakter. Każdy z tego doświadcze-
nia wziął coś dla siebie, ale trudno generalizować. Może gdybym 
miała restauracje premium inaczej bym na to patrzyła. Ale takie 
koncepty, jak moje, czyli bardzo demokratyczne, zarówno ceno-
wo, jak i społecznie, były łatwiejsze do utrzymania. 

Charlotte nawet łączy pokolenia. Odwiedzają Was już dzieci 
pierwszych gości. Co decyduje o ponadczasowym charakterze 
tego miejsca?
Tak to prawda. Mamy już drugie pokolenie gości, co bardzo do-
ceniamy. Myślę, że ważna jest autentyczność, coś, co sprawia, że 
ludzie czują się w nim dobrze. Dalej rzemieślniczość – czyli pro-
dukt dość podstawowy, ale bardzo wysokiej jakości. Tu docho-
dzimy do kolejnej kwestii, czyli prostoty. Trendy są fajne, ale ba-
lans między nimi a pogonią za czymś nowym i zakorzenieniem 
w tradycji jest bardzo ważne, podobnie, jak lokalność. Zarówno 
oferta, jak i atmosfera powodują, że chcesz tam być codziennie. 
Wracasz tam, bo to zaczyna być trochę Twoje miejsce. 

Siłą rzeczy najbliżej Ci do Warszawy, ale jeśli chodzi o inne 
miasta czy możemy mówić o jakiś różnicach, co do preferencji 
odwiedzających, w zależności od lokalizacji?
Mamy to do siebie, że bardzo dużo analizujemy. To ciekawe do-
świadczenie mieć punkty w różnych miastach. Widzimy wspól-
ny mianownik i drobne różnice, bardziej rozpatrujemy je w for-
mie ciekawostki. Kraków i Wrocław są zdecydowanie bardziej 
turystyczne niż sama Warszawa. Goście z Krakowa spowodo-
wali, że wprowadziliśmy mini słoiczki z naszymi przetworami, 
które mogą zabrać do bagażu podręcznego. Tam też sprzedaje-
my najwięcej deserów. We Wrocławiu weekendy są mocniejsze, 
a w Warszawie cały tydzień jest małym weekendem. 

Ostatnio nawiązałaś bardzo ciekawą współpracę z siecią H&M, 
która wprowadziła kolekcję inspirowaną Paryżem. Towarzyszy jej 
kampania Brasserie Hennes. Z tej okazji w Charlotte pojawiło się 
śniadanie powiązane z całą akcją. Jak doszło do tej kooperacji?
Gdy pojawiła się propozycja, to śmiałam się, że trzeba było cze-
kać 10 lat, aby ktoś wyszedł z takim pomysłem (śmiech). Już 
dzisiaj o tym rozmawiałyśmy, że niektóre procesy dzieją się 
dosyć wolno. Trudno mi się z tym pogodzić, bo jestem bardzo 
energiczną osobą, wcale nie mówię, że to jest dobre i że sama 
siebie komplementuję (śmiech), ale wiem, że czasami to potrafi 
być obciążające. Dziś wiem, że własnego dynamicznego spo-
sobu myślenia, nie mogę przekładać na innych, na rynek. Aby 
wejść do świadomości, do mainstreamu, naprawdę potrzeba 
czasu. Teraz są głosy, że Lupo jest sukcesem, ale ludzie, którzy 
tutaj bywają nadal są w tej bańce efektu świeżości, nowości. Na 
przykładzie Charlotte wiem, że jak marka długo jest na rynku, 
dba o swój wizerunek to takie propozycje przychodzą. Tak było 

WYWIAD NUMERU

To, że jest się pierwszym, że coś 

kreujesz i to się uda – jest lepiej 

zapamiętane. Uważam, że Charlotte 

przy pl. Zbawiciela, dołożyła 

małą cegiełkę do tego, jak dzisiaj 

wygląda to miejsce. To działa na 

korzyść naszej marki bardziej, niż 

gdybyśmy się otworzyli w topowej 

lokalizacji.
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w tym przypadku. Kojarzymy się z miejscem francuskim. Jak ba-
gietka czy croissant – to u nas. Zatem, gdy H&M zrobił kolekcję 
paryską, byliśmy ich oczywistym wyborem. To cudowne, bardzo 
miłe. Wtedy czujesz, że opłacało się inwestować w ten pomysł. 
To dla mnie szczególnie ważne, bo jestem odpowiedzialna za 
francuskość w Charlotte. 

To nagranie jest bardzo naturalne, spójne. Sprawia, że chce się 
i odwiedzić Charlotte i zobaczyć kolekcję. Mnie przekonałaś. 
Jesteś otwarta na kolejne takie współprace?
Dziękuję, bardzo się cieszę. Tak, coś już nawet się zadziało w tej 
kwestii, ale nie mogę o tym mówić. Myślę, że moja decyzja, 
żeby wyjść z cienia, trochę się pokazać, też przyczyniła się do 
nawiązania tej współpracy. Bo przecież były słuchy, że Charlot-
te prowadzi Francuz, rodzina albo może jednak jakieś siostry. 
Powstawało wiele różnych wersji. Dlatego cieszę się, że kojarzę 

się z tym miejscem i rozwiałam te wątpliwości. To zachęciło róż-
ne firmy, aby się odezwać. Sądzę, że w dzisiejszym świecie taka 
personalizacja ułatwia kooperację. 

Współpraca jest też niezbędna w związku z działaniami, które 
nasiliły się w ostatnich latach. Chodzi mi o kwestie związane 
z szeroko rozumianym zero waste. Na przykład w Charlotte na 
Wilanowie stanął stół, który powstał z materiałów z recyklingu. 
Jakie działania jeszcze podejmujecie?
W tym aspekcie jestem człowiekiem balansu. Wydaje mi się, 
że żeby coś zmienić, to trzeba robić dwa kroki do przodu, je-
den w tył. Żaden z moich konceptów ani też ja sama, nie jestem 
osobą, która rzuci się w wir ekologii, zero waste na maksa, że 
nie będę myśleć o niczym innym. Takie zachowania są w moim 
życiu od dawna, zanim w ogóle znałam hasło zero waste, wynio-
słam to też z domu. Po prostu nie wyrzuca się jedzenia, kupuje 
się racjonalnie. Tak działam z mężem. Tak wychowujemy nasze 
dzieci. Czasami coś, co wydaje się eko, sprawia później jeszcze 
więcej trudności. Trzeba powoli wdrażać te rzeczy i nikogo nie 
wystraszyć. Jestem zdania, że jeśli chce się coś w życiu zmieniać, 
tak całościowo, społecznie to tylko w ten sposób. W Charlotte 
mamy wiele produktów z wczorajszego wypieku, od początku 
je wykorzystujemy. Duży stół jest z recyklingu. Gdy buduje-
my lokale, staramy się niczego nie wyrzucać. Nigdy nie mówię: 
wynieście stąd wszystko, ja muszę mieć własne rzeczy. Wręcz 
przeciwnie. Serce mnie boli, gdy mam coś wyrzucić. To działa 
na wielu poziomach. My jako przedstawiciele miejsc, które mają 
wpływ na ludzi, bo ludzie lubią identyfikować się z przestrzenia-
mi, w których spędzają czas, musimy sprzedawać pewne kwe-
stie „na miękko”. Na przykład w Charlotte Menora, mówię o ży-
dowskości i historii, ale nie ostentacyjnie, wprost. Nie musisz 
od razu robić prelekcji historycznej, o tym, że Żydzi od zawsze 
byli w Polsce i jesteśmy wspólnotą. Nie trzeba tego serwować 
ludziom w ten sposób. Po prostu do menu dodajesz kanapkę ze 
śledziem, proponujesz chałkę. W ten sposób goście dowiadują 
się, że to jest klasyczne dla Żydów. To jest taka moja misja. My-
ślę, że to dużo mocniejsze narzędzie. 

Chyba wszyscy chcemy być eko. 
Tak, ale przecież nie każdemu udaje się to w 100 proc. Będę 
chciała sprowadzać ser z Włoch i czy to jest eko? Przecież po-
winnam kupić ser lokalny, który przypomina parmezan. Tutaj 
musimy uruchomić zdrowy rozsadek.

Masz plany, co do Wozowni i chcesz wziąć kuchnię na pierwszy 
plan. Czy jakieś zmiany szykują się w Charlotte?
Przy tym koncepcie mam bardziej ambicję biznesową. To naj-
starsza spółka, więc dobrze mieć takie przedsiębiorstwo, które 
jest zdrowe, dobrze się rozwija. Jest dużo do odkrycia, kolejne 
miasta, koncepcje, jak Menora czy Bouillon. Mam ich kilka w gło-
wie. Ale niekoniecznie będę od razu z nimi wychodziła. Nigdzie 
się nie spieszymy. Dla mnie wyzwaniem jest, aby to wszyst-
ko utrzymać w dobrej kondycji po pandemii. Chyba w drugiej 
spółce, gdzie jest Wozownia i Lupo, bardziej wyżywam się, jeśli 
chodzi o nowe pomysły. Łatwiej mi to realizować. Mam do tego 
większą przestrzeń. Nie ma nas w Trójmieście, Poznaniu, Łodzi. 
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Jest dużo pracy do wykonania w tym aspekcie. To w ogóle też 

nie oznacza stagnacji. To rozwój przedsiębiorstwa. Nowa Char-

lotte Menora pojawi się wiosną 2023 w Krakowie, na Kazimie-

rzu, o co walczyłam ok. czterech lat i udało się. 

Czy masz też już jakieś nowe pomysły na Lupo? 
Tutaj bardzo dobrze działają kolacje, chcieliśmy być wieczornym 

miejscem i to się udało. Teraz będziemy rozwijali ofertę lunchową 

i śniadaniową, co jest mi bardzo bliskie. Szkoda, aby tak ciekawe 

miejsce działało tylko w konkretnej porze. Jestem ciekawa, jak to 

się sprawdzi. Lupo jest oczywiście moim najmłodszym dzieckiem 
i wiem, że mamy tutaj jeszcze sporo do zrobienia. 

Ostatnio organizujecie też wiele wydarzeń, nie tylko w swoich 
lokalach, ale także poza nimi. Chcesz iść w tym kierunku?
Stawiamy też na gastronomiczną obsługę eventów i nie chodzi 
tutaj tylko o catering, ale o wprowadzenie uczestników w nasz 
niesamowity świat. To jest coś, co teraz bardzo mnie kręci. 
Chcę poprzez jedzenie wzbogacić jakiś aspekt życia w kreatyw-
ny sposób. Dużo rozmawiam z galeriami sztuki, którym zależy, 
aby nakarmić gości w wyjątkowy sposób, pasujący do ich wizji. 
Staram się wejść w taki artystyczny obszar ze swoim gastrono-
micznym zapleczem. Z resztą ten aspekt socjologiczny jest dla 
mnie od zawsze bardzo ważny. Chcę, aby ludzie bawili się na 
aperitivo w Lupo, oddaje im kawałek miasta poprzez Wozow-
nię, która wiele lat stała pusta. Była zamkniętym ogródkiem 
bez prądu, a nagle można skorzystać z części Warszawy, która 
dotychczas nie była dostępna. To miejsce bardzo małe zimą, 
więc musieliśmy dobudować pawilon. Tym sposobem jesteś 
trochę na zewnątrz, trochę w środku. Z kolei latem częściowo 
znajdujesz się w lokalu, a częściowo na podwórku. Wozownia 
jest zdecydowanie najbardziej niekonwencjonalna, co stawia 
ją na pozycji największego wyzwania. Może być papierkiem 
lakmusowym dla moich pomysłów, przez to, że mamy tam od-
ważnych i alternatywnych gości. Cierpliwie znoszą moje eks-
perymenty (śmiech).

Bardzo dziękuję za tę optymistyczną rozmowę  
i życzę powodzenia!

WYWIAD NUMERU

JUSTYNA KOSMALA Z MILENĄ KASZUBĄ-JANUS W LUPO

Dzisiaj wydaje mi się, że większą 

wolnością w moim biznesie jest 

to, że robię rzeczy, które naprawdę 

lubię albo te, w których czuje, że 

jestem dobra. Aktualnie moją 

wolnością jest specjalizacja. 
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Najważniejsze w Polsce spotkanie branży gastronomicznej, inwestorów, 
a także kupców i dostawców HoReCa. XX Food Business Forum® 2022 odbyło 
się 12 września w Sheraton Grand Warsaw w naszej autorskiej, tradycyjnej 
i stacjonarnej formule. Organizatorem jest BROG B2B – media efektywnej 

komunikacji – wydawca m.in czasopism NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, 
ŚWIAT HOTELI oraz newsowego portalu HORECANET.PL.

ORGANIZATOR: BROG B2B – MEDIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI 
WŁAŚCICIEL I WYDAWCA M.IN. NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, HORECANET.PL,  

KONTAKT: 664 463 083, BIURO@BROGB2B.PL

XX FORUM RYNKU GASTRONOMICZNEGO 

Podsumowanie naszego wydarzenia

FOOD BUSINESS FORUM 2022

FOOD BUSINESS FORUM 2022
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Tegoroczne rozmowy natu-
ralnie zdominowała obecna 
sytuacja, a także intensywna 

wymiana wzajemnych doświad-
czeń i wsparcia w tym zakresie. 
Nie zabrakło pogłębionych ana-
liz, interpretacji obowiązujących 
przepisów, wniosków i najbardziej 
realnych prognoz. Jak co roku, jako 
Organizator, postawiliśmy wyłącz-
nie na naszą najbardziej efektywną 
i sprawdzoną formułę wydarzenia. 
Wszystko odbyło się wyłącznie 
w wersji stacjonarnej, ze ścisłym 
dochowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa.

W programie Forum Ryn-
ku Gastronomicznego, jak co 
roku pojawiło się kilka stałych 
elementów: Konferencja z ca-
łodziennymi dyskusjami pane-
lowymi przy udziale najwybit-
niejszych w Polsce praktyków 
i ekspertów; Business Speed Da-
ting – indywidualne, spotkania 
kilkudziesięciu kupców z sieci 
gastronomicznych oraz restau-
racji niezależnych, z dostawcami 

FOOD BUSINESS FORUM 2022

Artur Jarczyński, właściciel m.in. Der Elefant,  
Otto Pompieri, Jeff’s

To dla mnie zaszczyt, że mogę wziąć udział w tak wspaniałym 
wydarzeniu i dołączyć do zacnego grona panelistów. Jest 
tutaj wiele młodych ludzi pełnych energii, co daje mi wiarę 
i przekonanie, że gastronomia ma się dobrze, a będzie się miała 
jeszcze lepiej. Tego wszystkim i sobie życzę. 
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business
speed dating

HoReCa; Sekcja wystawienni-
cza – zlokalizowana w foyer. 
Przeznaczona dla dostawców, 
którzy już na miejscu chcą efek-
tywnie zaprezentować swoją 
ofertę. Podczas indywidualnych 
spotkań z: inwestorami, preze-
sami spółek i właścicielami nie-
zależnymi; Gala rozdania Food 
Business Awards 2022 oraz 
Supplier of the Year 2022 wraz 
z uroczystą kolacją. 

Oczywiście wszyscy obserwo-
waliśmy poczynania całej branży 
i działania restauratorów w tym 
trudnym momencie dla całe-
go sektora HoReCa i właśnie ta 
tematyka zdominowała panele 
dyskusyjne, jednak rozmawiali-
śmy też o tym, co decyduje o po-
nadczasowej popularności kon-
ceptów, kwestiach związanych 
z dietą roślinną i codziennością 
restauratora. 

FOOD BUSINESS FORUM 2022
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Serdecznie dziękujemy pre-
legentom, którzy specjalnie na 
potrzeby wydarzenia przygo-
towali unikalne prezentacje, jak 
również partnerom merytorycz-
nym i wszystkim panelistom, za 
przyjęcie zaproszenia do dysku-
sji i chęci podzielenia się z swoją 
wiedzą i doświadczeniem w tym 
trudnym dla branży czasie.

Serdeczne podziękowania dla 
sponsorów: Foodsi i Stock Polska, 
partnera branżowego Echo Inve-
stment, do którego należą m.in. 
Browary Warszawskie, a także 
wszystkich dostawców, dzięki 
którym mogliśmy zorganizować 
XX Food Business Forum 2022. 

Po spotkaniach business spe-
ed dating i zakończeniu dyskusji 

panelowych spotkały nas wielkie 
emocje. Już po raz kolejny pozna-
liśmy zwycięzców dwóch konkur-
sów Supplier of the Year i Food 
Business Awards. W tym roku 
liczba zgłoszeń przekroczyła na-
sze najśmielsze oczekiwania. 

W pierwszym bloku tematycz-
nym pt.: U progu zmian – analiza, 
perspektywy, ewaluacja wzięli 
udział: Szymon Adamczuk CEO 
North Food (North Fish, John 
Burg); Artur Jarczyński – właści-
ciel Der Elefant, Otto Pompieri, 
Podwale 25, Bazyliszek, u Szwej-
ka, Jeff’s, Restauracja Sukiennice, 
Pod Wawelem; Anna Krajewska 
– CEO Salad Story, Wrap!Me by 
Salad Story, Haru Ramen; Mar-
cin Kręglicki – współwłaściciel 

FOOD BUSINESS FORUM 2022

Justyna Kosmala, współwłaścicielka 
Charlotte, Wozownia, Lupo

Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w tej 
konferencji i być panelistką. Lubię dzielić się wiedzą, 
więc mam nadzieję, że ten czas był owocny dla 
obecnych. Lubię też słuchać, co mówią inni. Czasami 
mamy różne opinie i wizje, ale wszystkie są słuszne. 
Później wracam do domu i zastanawiam się, 
co z tych inspiracji mogłabym zaadoptować. 

październik-listopad  |  NOWOŚCI GASTRONOMICZNE 35

www.foodbusinessforum.pl
www.foodbusinessforum.pl
www.foodbusinessforum.pl


Kręgliccy. Restauracje i Catering; 
Grzegorz Gęsik-Rudnicki – Digital 
Commerce & Analytics Director, 
AmRest . Dyskusję moderowała 
Milena Kaszuba-Janus, redaktor 
naczelna Nowości Gastronomicz-
nych. 

Prezentację wprowadzającą 
wygłosił Szymon Mordasiewicz 
Commercial Director, GfK.

W drugim panelu: Gastro hype 
– koncept, przestrzeń, aranża-
cja dyskutowali Marek Cynow-
ski, CEO Rebel Tang; Aleksandra 
Dojnikowska, współwłaścicielka 
Bułkę przez Bibułkę, Pollypiz-
za Neopolitan; Michał Konopka, 
prezes zarządu Prostoria (Mun-
ja Grzybowska, Munja Browary 
Warszawskie); Justyna Kosmala, 
współwłaścicielka Charlotte, Wo-
zownia, Lupo; Karolina Prędota-
-Krystek, Head of Food & Beve-
rage, Echo Investment (Browary 
Warszawskie).

Prezentację wprowadza-
jącą wygłosili Katarzyna We-
strych-Pavy i Michał Miszkurka 
z 370Studio, a panel poprowadzi-
ła Milena Kaszuba-Janus, redak-
tor naczelna Nowości Gastrono-
micznych.

Trzecią dyskusję zatytułowaną 
Równowaga w rozwoju – wege, 
eko, zero waste moderowała Ka-
rolina Stępniak, redaktor naczelna 
Świata Hoteli. Głos zabrali: Marcin 
Chybowski, Food Safety and Su-
stainability Leader Ikea Food; Ma-
teusz Kowalczyk, CEO & Co-fo-
under Foodsi; Marcin Krysiński, 
współwłaściciel Mihiderka; Tade-
usz Muller, Food Concept Direc-
tor Make Me Food, współwłaści-
ciel Dieta z Liścia; Maciej Otrębski, 
Strategic Partnerships Manager, 
RoślinnieJemy; Bartłomiej Rak, 
współwłaściciel Handelek. Przed 
panelem wystąpiła Ewa Pawella, 
Head of Marketing Foodsi.

FOOD BUSINESS FORUM 2022

Marcin Kręglicki,  
współwłaściciel m.in.  
Opasły Tom, Chianti, El Popo

Z Food Business Forum jestem już 
kilkanaście lat. W tym roku jest 
naprawdę bardzo duże zainteresowanie. 
Doświadczenia, którymi podzieli się koledzy, 
pomogą wszystkim planować przyszłą 
pracę w gastronomii. 
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Czwarty panel zatytułowany 
Cena za premium – wyzwania, dy-
lematy, rokowania poprowadziła 
Milena Kaszuba-Janus, redaktor 
naczelna Nowości Gastrono-
micznych. W dyskusji brali udział: 
Radosław Fronc właściciel m.in. 
Szara Gęś, Kogel-Mogel, Fiorenti-
na, Boccanera, Mamma Mia, Kra-
ków; Mateusz Gessler, założyciel 
Warszawski Sen, Ćma, Warszawa 
Wschodnia, Dock19 by Mateusz 
Gessler; autor Restauracji Ber-
go by Mateusz Gessler Szklarska 
Poręba; Rafał Koziorzemski, szef 
kuchni i współwłaściciel Fisher-
man – finest food & wine, So-
pot; Maciej Nowaczyk, właściciel 
La Maddalena, Wrocław; Daniel 
Pawełek, właściciel Kieliszki na 
Próżnej, Le Braci, Butchery & 
Wine, Koneser Grill i Rozbrat 20, 
Warszawa; Piotr Popiński, właści-
ciel Elixir by Dom Wódki, Oberża 
pod Czerwonym Wieprzem, Folk 
Gospoda, Warszawa. 

Ostatni panel zatytułowany 
Codziennośc restauratora – infla-
cja a koszty, wizja a realia mode-
rował Hubert Karsz, współwaści-
ciel Grupy Warszawa.  

Panelistami byli: Sylwester Ca-
cek, prezes zarządu Sfinks Polska; 
Jacek Gralik, właściciel Słoik, Re-
stauracja Si, MAO, Secado Tapas 
Bar, Warszawa, Gościniec Oyco-
wizna; Krzysztof Jancen, członek 
zarządu SDG Ventures (SASSY 
Warszawa, SASSY Gdańsk, Słony 
Spichlerz, Salty Bar, Gwar Bistro, 
Zorba Gdańsk); Piotr Roszkowski, 
współwłaściciel Pizzaiolo War-
szawa. 

O BROG B2B
Za Food Business Forum stoi fir-
ma BROG B2B, która jest wydaw-
cą czasopism: Nowości Gastrono-
miczne, Świat Hoteli, Stacja Ben-
zynowa and Convenience Store, 
Sweets & Coffee oraz portali ho-
recanet.pl i petrolnet.pl, a także 
organizatorem wydarzeń branżo-
wych. Serdecznie zapraszamy do 
udziału w kolejnej, dwudziestej 
pierwszej edycji naszego wyda-
rzenia!

FOOD BUSINESS FORUM 2022
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LAUREACI FOOD BUSINESS FORUM® AWARDS 2022

Organizowany przez 
BROG B2B wydawcę 
m.in. czasopism Nowo-

ści Gastronomiczne, Sweets & 

Coffee oraz portalu Horecanet.pl 

konkurs Food Business Awards 

to unikalna okazja do promocji 

najlepszych firm i lokali gastro-

nomicznych w Polsce, a także 

wyjątkowa możliwość uhonoro-

wania pracy i osiągnięć właści-

cieli oraz personelu. To również 

narzędzie służące kształtowaniu 

pozytywnego wizerunku ca-

łej branży w naszym kraju. Jury 

konkursu złożone jest z prele-

gentów i panelistów dorocznego 

Forum Rynku Gastronomicznego 

FOOD BUSINESS FORUM® 2022. 

Zgodnie z punktacją przez nich 

przyznaną, wybierani są finali-

ści oraz zwycięzcy poszczegól-

nych kategorii. Zgłoszenie, udział 

w konkursie oraz całodziennym 

Forum nigdy nie wiąże się z żad-

ną opłatą!

KONCEPT SPOŁECZNIE 

ODPOWIEDZIALNY (CSR)

POD PATRONATEM ZP HoReCa

FINALIŚCI: Restauracja Morski 

Zając, Krowarzywa, Restauracja 

LAS

ZWYCIĘZCA

MORSKI ZAJĄC

KATEGORIA FAST-FOOD

FINALIŚCI: Salad Story, Brooklyn 

Burgers, Pizzeria SI, ŻarWOK

ZWYCIĘZCY

Salad Story

Brooklyn Burgers

KONCEPT PRZYJAZNY 

ŚRODOWISKU

POD PATRONATEM ZP HORECA

FINALIŚCI: Restauracja Śląska 

Prohibicja, Restauracja Morski 

Zając, Restauracja Belvedere

ZWYCIĘZCA

Restauracja Śląska Prohibicja

W KONKURSIE ORGANIZOWANYM 
PRZEZ NASZE REDAKCJE NOWOŚCI 

GASTRONOMICZNYCH ORAZ NEWSOWEGO 
PORTALU HORECANET.PL, JUŻ PO RAZ 

DZIESIĄTY, JURY ZŁOŻONE Z PRELEGENTÓW 
ORAZ PANELISTÓW XX FOOD BUSINESS 

FORUM® 2022 WYŁONIŁO ZWYCIĘZCÓW. 
TYM RAZEM 22, W 17 KATEGORIACH. 

UROCZYSTA GALA Z KOLACJĄ, PODCZAS 
KTÓREJ WRĘCZONO NAGRODY, ODBYŁA 

SIĘ W PONIEDZIAŁEK, 12 WRZEŚNIA 
W SHERATON GRAND WARSAW. 

WYDARZENIE TRADYCYJNIE TOWARZYSZYŁO 
NAJWAŻNIEJSZEMU W POLSCE SPOTKANIU 
RESTAURATORÓW, INWESTORÓW, KUPCÓW 

ORAZ DOSTAWCÓW HORECA.

KATEGORIA KONCEPT STREET 
FOOD / FOOD TRUCK
FINALIŚCI: Gringo Bar, Raclette 
Hot Dogs, Mexicali
ZWYCIĘZCA
Gringo Bar

KATEGORIA KAWIARNIA 
– BISTRO
FINALIŚCI: Pastrami Powiśle, 
TCB – Tokyo Cheesecake Bakery, 
Green Caffe Nero Szewska, 
Gorąco polecam. Smaki z Piekarni
ZWYCIĘZCA
Pastrami Powiśle

BAR (WINE, COCTAIL, WHISKY, 
GIN, RUM)
FINALIŚCI: Bar Centralny Food 
Hall Browary Warszawskie, 
Weles Bar, ORZO People-Music-
Nature, Prosecco Oyster Bar

ZWYCIĘZCA
Bar Centralny Food Hall Browary 
Warszawskie

NOWATORSKA STRATEGIA 
MARKETINGOWA
FINALIŚCI: NINE’s Restaurant 
& Sport Bar, Restauracja Śląska 
Prohibicja, Gorąco Polecam. 
Smaki z Piekarni, ORZO People-
-Music-Nature, Restauracja LAS, 
Pollypizza NEOpolitan
ZWYCIĘZCY
NINE’s Restaurant & Sport Bar, 
Restauracja Śląska Prohibicja

DEBIUT KONCEPTU 
GASTRONOMICZNEGO
FINALIŚCI: Pollypizza NEOpolitan, 
Restauracja Ukryte Rzeki, TCB – 
Tokyo Cheesecake Bakery
ZWYCIĘZCA
Pollypizza NEOpolitan
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WYDARZENIE KULINARNE ROKU
FINALIŚCI: Epoka na Nocnym 
Markecie, Food Feels Good 
– Restaurant Club, Kulinarne 
Sąsiedztwo – Ukryte Rzeki, 
„Shitty Dinner” – Ukryte Rzeki
ZWYCIĘZCY
Epoka na Nocnym Markecie, 
Food Feels Good – Restaurant 
Club

FOOD HALL / FOOD COURT
FINALIŚCI: Food Hall Browary 
Warszawskie, Hala Koszyki, Słony 
Spichlerz, Elektrownia Powiśle
ZWYCIĘZCY
Food Hall Browary Warszawskie, 
Food Hall Hala Koszyki

RESTAURACJA HOTELOWA
FINALIŚCI: Restauracja Bergo 
by Mateusz Gessler – Mercure 

Szklarska Poręba, Restauracja 

Regionalna – znajdująca się 

w Nosalowy Dwór Resort & Spa, 

Restauracja Craft – znajdująca się 

w The Bridge Wrocław MGallery

ZWYCIĘZCA

Restauracja Bergo by Mateusz Ges-

sler – Mercure Szklarska Poręba

EFEKTYWNY ROZWÓJ MARKI

FINALIŚCI: Browary Warszawskie, 

Hala Koszyki, Gorąco Polecam. 

Smaki z Piekarni

ZWYCIĘZCA

Browary Warszawskie

RESTAURACJA – KUCHNIA 

WEGETARIAŃSKA / WEGAŃSKA

FINALIŚCI: Krowarzywa, I Love 

Juice, Smile & Wine by Zdrowa 

Krowa

ZWYCIĘZCA

Krowarzywa

NAJCIEKAWSZY WYSTRÓJ / 

DESIGN

FINALIŚCI: Hala Koszyki, 

Restauracja Epoka, Browar 

Warszawski, Food Hall Browary 

Warszawskie, Restauracja 

Belvedere

ZWYCIĘZCA

Hala Koszyki

RESTAURACJA – TRADYCYJNE 

KUCHNIE ŚWIATA

FINALIŚCI: Restauracja Wi-Taj, 

Restauracja Zorba, 

Tutti Santi

ZWYCIĘZCA

Restauracja Wi-Taj

RESTAURACJA – TRADYCYJNA 

KUCHNIA POLSKA

FINALIŚCI: Restauracja Epoka, 

Restauracja Śląska Prohibicja, 

Restauracja Leśna Perła, 

Restauracja Bergo by Mateusz 

Gessler – Mercure Szklarska 

Poręba, Restauracja Regionalna – 

Nosalowy Dwór Zakopane

ZWYCIĘZCY

Restauracja Epoka, Restauracja 

Śląska Prohibicja

NAJLEPSZE MENU

FINALIŚCI: Restauracja 

Epoka, Restauracja Morski 

Zając, Restauracja Belvedere, 

Restauracja Der Elefant

ZWYCIĘZCA

Restauracja Epoka
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Podczas uroczystej kolacji z Galą towarzyszącej XX Forum Rynku Gastronomicznego 
Food Business Forum® 2022. Po raz szósty wyłoniono zwycięzców konkursu dla 

najlepszych dostawców. Jurorami co roku jest grupa kilkudziesięciu kupców 
bezpośrednio odpowiedzialnych za zaopatrzenie i wyposażenie w poszczególnych 

sieciach gastronomicznych. Równorzędnymi laureatami zostały firmy: Monini 
– producent włoskiej oliwy z oliwek extra vergine, Foodsi – aplikacja walcząca 

z marnowaniem żywności, a także TipTip – aplikacja, dzięki której bezgotówkowo 
można przekazać i otrzymać napiwek. Przedstawiciele zwycięzców odebrali 

statuetki oraz zestawy upominkowe od Batidy.

SUPPLIER OF THE YEAR 2022

OD LEWEJ: ZBIGNIEW PĄK (BROG B2B), MICHAŁ CEGLARZ (MONINI),  
KAROLINA WIŚNIEWSKA (FOODSI), ADAM DERONGA (TIPTIP)

VI EDYCJA  
SUPPLIER OF THE YEAR  
XX FOOD BUSINESS FORUM 2022 
ROZSTRZYGNIĘTA
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W konkursie Supplier 
of the Year Food Bu-
siness Forum® 2022 

brały udział firmy – dostawcy 
produktów, urządzeń, sprzętu, 
technologii, a także usług dla 
sektora HoReCa, które zgłosi-
ły i opłaciły swój udział w XX 
Food Business Forum 2022 jako 
Wystawca albo wykupiły Kartę 
Wstępu – Business i prezen-
towały swoją ofertę podczas 
spotkań Business Speed Dating 
organizowanych w ramach wy-
darzenia. Trzech, równorzędnych 
zwycięzców konkursu wybrało 
jury złożone z „kupców” uczest-
niczących w tegorocznej edycji 
Business Speed Dating.

MONINI 

Monini to firma, której 
początki sięgają 1920 
roku, kiedy to Zefferi-

no Monini rozpoczął działalność 
gospodarczą w branży spożyw-
czej. W 2008 roku powstało Mo-
nini Polska, filia z siedzibą w Po-
znaniu. Monin w swoim portfolio 
posiada m.in.: Oliwy Extra Vergi-
ne, Oliwy Extra Vergine Smakowe, 
sosy pesto, oleje, octy winne czer-
wone, białe, jabłkowe, czy glassy. 
Jak informuje producent tajemni-
ca jakości oliw extra vergine tkwi 
właśnie w ich smaku i aromacie. 
Dlatego też, dla potwierdzenia 
wyniku testów laboratoryjnych, 
Zefferino Monini i jego zaufani 

współpracownicy dokonują każ-
dego dnia degustacji, dzięki której 
identyfikują i wybierają wyłącznie 
te oliwy, które mogą gwaranto-
wać dobry, świeży, rozpoznawal-
ny smak i aromat. Podstawowe 
cechy działalności Grupy Monini 
to odpowiedzialność, rzetelność 
i profesjonalizm, do których do-
chodzi się poprzez stosowanie 
i przestrzeganie rygorystycznych 
zasad. W działalności gospodar-
czej etyka jest wartością fun-
damentalną, co marka pokazuje 
przyjmując Kodeks Etyczny jako 
instrument etyki biznesu, którego 
celem jest propagowanie warto-
ści i norm postępowania leżących 
u podstaw jej działalności. 

FOODSI

Foodsi to efekt pracy dwóch 
przyjaciół, Mateusza Ko-
walczyka i Jakuba Frysz-

czyna, którzy za cel wyznaczyli so-
bie walkę z marnowaniem jedze-
nia. Dzięki ich aplikacji żywność 
z restauracji, sklepów, kawiarni 
czy piekarni z końcem dnia trafia 
na talerz, a nie do kosza. Z małego 
startupu, który w kwietniu 2019 
roku współpracował z kilkoma 
punktami, stali się jednym z wio-
dących narzędzi do ratowania je-
dzenia. W tym momencie działają 
już w ponad 500 lokalach gastro-
nomicznych w całej Polsce, współ-
pracując między innymi z A.Blikle, 
Body Chief, siecią restauracji 
Olimp i wieloma innymi. Aplikacja 
cieszy się już dużą popularnością 
w Warszawie, Wrocławiu, Trój-
mieście i od niedawna również 
w Krakowie. Została pobrana po-
nad 120 tys. razy, a twórcy mówią, 
że docelowo chcieliby ratować je-
dzenie w całej Polsce.

TipTip

To aplikacja, dzięki której 
bezgotówkowo przekażesz 
i otrzymasz napiwek!

Prosta w obsłudze i oparta na 
systemie bezpiecznych transakcji 
płatniczych.

Każdy napiwek, który otrzymasz 
w danym dniu, trafi na Twój rachu-
nek w kolejnym dniu roboczym. Od 
dziś nie musisz chować drobnych 
po kieszeniach. Otrzymasz całą 
kwotę jednym przelewem. Na pod-
stawie Twoich napiwków aplikacja 
tiptip stworzy spersonalizowane 
statystyki wpływów. Możesz na 
bieżąco analizować swoje zarob-
ki. Ściągnij aplikację do napiwków 
tiptip i zarejestruj się. Otrzymasz 
indywidualną wizytówkę z kodem 
QR i NFC, którą prześlemy do Ciebie 
w ciągu kilku dni. Wystarczy, że po-
dasz ją klientom wraz z rachunkiem, 
a oni w prosty sposób przekażą Ci 
napiwek! tiptip to bezpieczeństwo 
transakcji. Twórcy zadbali o każdy 
detal, aby użytkownicy aplikacji 
i ich transakcje były bezpieczne.
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MARKETING I ZARZĄDZANIE

O influencerach powiedziano i napisano już prawie wszystko. Jednak wciąż stawiane jest 
jedno zasadnicze pytanie – czy warto z nimi współpracować? Jakie korzyści niesie za sobą 

współpraca z influencerami? Jak się za to zabrać? Jakich błędów unikać? 

MAGDALENA MALUTKO 
CEO AGENCJA KREATYWNA OD KUCHNI

Zacznijmy od podstaw – 
kim jest influencer?
Mówiąc bardzo w skrócie – jest to 
osoba lub twórca, który ma wpływ 
na swoich odbiorców. Mówiąc 
o wpływie, mam na myśli możli-
wość wpływu na decyzję lub opi-
nię. I wszystko z tym wyjaśnieniem 
byłoby w porządku, gdyby nie to, 
że reklamodawców nie interesuje 
sam posiadany wpływ. Reklamo-
dawcy płacą nie tylko za liczby i za-
sięgi, ale także za relacje influence-
rów z odbiorcami, które budował 
i pielęgnował przez lata. To właśnie 
w większej mierze dzięki relacjom 
z odbiorcami, wpływ na ich decyzje 
zakupowe jest tak wysoki. 

Skąd możemy wiedzieć czy 
ktoś jest influencerem? 
Gdy mamy możliwość stwier-
dzenia, że dana osoba posiada 
bloga, vloga, konto na YouTube, 
czy innym portalu społecznościo-
wym, gdzie obserwuje ją/jego co 
najmniej kilkaset lub kilka tysięcy 
osób i może swoją opinią wpły-
nąć na grono co najmniej kilkuset 
osób. Brzmi prosto? Nie do końca!

Moim zdaniem to określenie 
jest mocno nadużywane w dzi-
siejszych czasach. Znam mnó-
stwo osób, które uważają się za 
influencerów, choć nie powin-
ny się nimi nazywać. To, że ktoś 
posiada tysiąc lub kilka tysięcy 

followersów nie czyni z niego 
osoby mającej realny wpływ na 
innych. Dlatego też przy wybo-
rze osób do współpracy, warto 
sprawdzić czy ma zaangażowa-
nych fanów i sporo komentarzy 
pod postami, jaki rodzaj conten-
tu sprawdza się w jego mediach 
społecznościowych najlepiej i czy 
rzeczywiście jego grupa odbior-
ców pasuje do Twoich oczekiwań 
względem grupy docelowej Two-
jej marki. I tu powstaje bardzo 
ważne pytanie – czy w takim razie 
warto podejmować współpra-
ce z influencerami? Odpowiedź 
brzmi: TO ZALEŻY. Zależy od 
tego, co chcesz dzięki współpracy 

osiągnąć, czy masz odpowiedni 
budżet, by do takiej współpracy 
doprowadzić i czy w Twoim przy-
padku ma to w ogóle sens. 

Współpracę możesz 
podjąć z kilkoma typami 
influencerów
Na poczet tego tekstu przyjmij-
my najprostszy podział ich seg-
mentacji, czyli: mikroinfluencerzy, 
makroinfluencerzy i influence-
rzy celebryci. Nie będę opisywać 
wszystkich bardzo szczegóło-
wo, skoncentruję się głównie 
na najważniejszych aspektach 
współpracy z każdym z wyżej 
wymienionych, aby łatwiej było 

INFLUENCERZY  
czy warto współpracować?
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Cykl 

Marketing od kuchni

część 
piąta

PARTNEREM CYKLU JEST 

O AUTORZE

Współwłaścicielka agencji kreatywnej Od kuchni, specjalizującej się 

w komunikacji marek z sektora HoReCa, food & lifestyle. Z gastrono-

mią pracuje od ponad ośmiu lat. Przed założeniem agencji pracowa-

ła m.in. w agencji obsługującej dużą markę z sektora FMCG, w ma-

gazynie kulinarnym, a także jako marketing manager odpowiadała 

za komunikację trzech największych festiwali gastronomicznych 

w Polsce. Jest absolwentką kierunku Dziennikarstwo ze specjalno-

ścią „Promocja i reklama” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu oraz kierunku Wzornictwo ze specjalnością „Projekto-

wanie dla gastronomii” na uczelni VIAMODA w Warszawie. 

zrozumieć mechanizm współpra-
cy z liderami opinii. 

Mikroinfluencerzy – są często 
marginalizowani przez reklamo-
dawców, choć często bywa tak, 
że potrafią mieć większy wpływ 
na decyzje zakupowe lub budo-
wanie pozytywnego wizerunku 
marki, niż Ci najwięksi. Dlaczego? 
Mimo niewielkich zasięgów (mię-
dzy 3-10 tysięcy followersów) za-
zwyczaj rzesza ich obserwujących 
jest naprawdę lojalna, a przez to, 
że jest jeszcze relatywnie niewiel-
ka, twórca/influencer ma z nimi 
naprawdę aktywny kontakt, przez 
co zaangażowanie jest na znacz-
nie wyższym poziomie. 

Wyobraź sobie sytuację: zna-
jomy lub znajomy znajomego, 
ktoś kto kiedyś odpisał Ci na 
komentarz, wszedł z Tobą w ja-
kąkolwiek interakcję, lubisz oglą-
dać jego treści i jesteś na bieżąco 
z tym, co publikuje – poleca re-
staurację. Uwierzysz mu i chętnie 
spróbujesz? Raczej tak, bo wiesz, 
że jest szczery, nie ma wielu 
współprac reklamowych i jest 
po prostu rzetelny. I o to właśnie 
chodzi we współpracy z mikroin-
fluencerami – przez to, że jeszcze 
nie mają materiału reklamowego 
na materiale reklamowym, są po 
prostu często bardziej wiarygodni 
dla swoich odbiorców. I co ważne 
z perspektywy reklamodawcy – 
często podejmują się współpracy 
w barterze, bo zależy im na two-
rzeniu zróżnicowanego contentu. 

Makroinfluencerzy – zalicza-
my do nich twórców interneto-
wych, których liczba followersów 
jest bardzo wysoka, lecz zazwy-
czaj nie przekracza miliona, choć 
oczywiście są pewne wyjątki. 
Zaliczamy do nich m.in. osoby, 
które własnymi siłami zbudowały 

swoją pozycję w internecie, dzięki 
tworzeniu unikalnych treści. 

Ze względu na wyższe zasię-
gi, np. 100 tysięcy followersów, 
w tym przypadku musisz liczyć 
się z poniesieniem kosztów za 
współpracę. Oczywiście czasami 
zdarzają się wyjątki, gdy produkt 
lub usługa jest bliska sercu influ-
encerowi, jednak nigdy nie za-
kładaj z góry, że w tym przypad-
ku na 100 proc. uda się rozegrać 
współpracę barterowo. Niestety 
nie jestem w stanie podać stawek 
makroinfluencerów, bo bardzo 
się między sobą różnią, dlatego 
zawsze warto od razu na począt-
ku rozmowy poruszyć temat wy-
nagrodzenia. Dzięki temu także 
unikniesz niezręcznych sytuacji. 

Influencerzy celebryci 
To nie tylko aktorzy, czy znani 
piosenkarze, lecz wszystkie osoby 
ze świata sportu, czy show bizne-
su, których liczba obserwujących 
przekracza milion. Należą do nich 
takie osoby jak Cristiano Ronaldo, 
siostry Kardashian, czy chociaż-
by Robert Lewandowski lub Ewa 
Chodakowska. W tym przypadku 
współpraca z tak potężnymi in-
fluencerami wiąże się z naprawdę 
wysokimi kosztami, na które stać 
niewiele marek na rynku. 

Wiesz już kim jest influencer, 
jak wygląda segmentacja liderów 
opinii ze względu na ilość obser-
wujących oraz w jakich przypad-
kach w grę wejdzie współpraca 
barterowa. Przejdźmy zatem do 
konkretów. 

W jaki sposób podjąć 
współpracę z influencerem? 
Od czego zacząć?
Po pierwsze – stwórz listę osób, 
które Twoim zdaniem byłyby 
dobrym “ambasadorem” Two-
jej marki i nie wstydziłbyś się, że 
promują Twoją markę. To bardzo 
ważne i wbrew pozorom trudne 
zadanie. 

Następnie odpowiedz sobie 
na kilka pytań:
1.  Czy dany influencer udo-

stępnia treści dostosowane 

do grupy docelowej Twojego 
produktu lub usług? Jeśli masz 
restaurację serwującą mięso 
lub sprzedajesz mięso – przed 
odezwaniem się do influence-
ra sprawdź, czy na 100 proc. 
nie jest weganinem lub wege-
tarianinem. Jeśli odezwiesz się 
z produktem do nieodpowied-
niej osoby – będzie wyglądało 
to bardzo nieprofesjonalnie. 

2.  Czy zasięgi, jakie posiada w so-
cial mediach, przyniosą war-
tość Twojej firmie?

3.  Czy baza obserwujących da-
nego influencera urosła do ta-
kich rozmiarów dzięki dobrym 
treściom, czy może kupił ob-
serwujących? Koniecznie od-
wiedź blog lub media danego 
Influencera i sprawdź czy ilość 
obserwujących przekłada się 
na ilość polubień oraz zaan-
gażowanie pod jego postami. 
„Zasięgowi” Influencerzy za-
zwyczaj posiadają naprawdę 
aktywną rzeszę fanów!

4.  W jakiej formie chciałbyś za-
prezentować swój produkt/
usługę? Czy ma być to wpis na 
blogu, a może post lub relacja 
na Insta Stories?

5.  Czy dysponujesz budżetem na 
współpracę z danym Influen-
cerem, czy planujesz rozegrać 

współpracę w barterze? (Trze-
ba mieć świadomość, że nie 
każdy godzi się na to drugie 
rozwiązanie)

Ważne: ZAWSZE przy 
wyborze Influencera do 
współpracy przy promocji 
Twojej marki zwracaj 
uwagę na jego/jej grupę 
odbiorców i to, w jaki 
sposób prowadzone są 
rozmowy w komentarzach 
pod jego/jej postami.
Jeśli zdecydujesz się na podję-
cie płatnej współpracy z influ-
encerem – koniecznie poproś 
o przesłanie statystyk z mediów 
społecznościowych i/lub strony 
internetowej (jeśli np. współ-
praca ma polegać na publikacji 
materiału na blogu). Wskazane 
jest także podpisanie umowy, 
aby móc prawidłowo rozliczyć 
influencera z działań, za które 
płacisz. 

Podsumowując – czy war-
to? Jeśli dobrze dobierzesz in-
fluencerów do promocji swojej 
marki – warto. Dzięki nim zbu-
dujesz świadomość swojej mar-
ki, powiększysz zasięgi i zyskasz 
możliwość dotarcia z informację 
o produktach lub usługach do od-
powiednich grup docelowych. 
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MARKETING I ZARZĄDZANIE

Wszystko wskazuje na to, że zdjęcia schodzą na dalszy plan 
w tworzeniu kontentu social media, a na prowadzenie wysunęły się 

materiały filmowe. Statystki pokazują, że spędzany czas na oglądaniu 
wideo na Instagramie zwiększył się o 80 proc. rok do roku. Instagram 

nie lubi nudy, a tym bardziej konkurencji, dlatego nie trzeba było długo 
czekać na wideo – lobby w tym medium. 

ZUZANNA KRASNODĘBSKA, CEO AGENCJA SNYGG STUDIO

Funkcjonalność nagrywa-
nia tzw. „reels” dostępna 
jest dla użytkowników 

w Polsce od października 2021 
r. Instagram zaraz po Tik – Toku 
daje możliwość nagrywania 
i edytowania w aplikacji krótkich 
filmów o maksymalnej długo-
ści 60 sekund. Do Rolki można 
dodać efekty i muzykę lub użyć 
własnego oryginalnego dźwięku. 
Główna różnica, pomiędzy two-
rzeniem filmów do Instagram 
Reels i TikToka, to długość wideo 
– na TikToku jest wydłużona aż 
do 3 minut. Ważną kwestią pod-
czas tworzenia rolek jest także 
to, że mogą zostać udostępnione 
tylko z poziomu urządzenia mo-
bilnego. 

Zacznij kręcić Rolki
Jeżeli dopiero zaczynacie przy-
godę z „reelsami” – Waszą pierw-
szą rolkę możecie stworzyć 
z relacji wyróżnionych w Insta-
Stories. Wchodząc do archiwum 
wcześniej publikowanych przez 
Wasz profil relacji dodajecie te 
wybrane i miksujecie z nich krót-
ki filmik z podkładem muzycz-
nym i dodatkami, a następnie 
udostępniacie na profilu. Utwo-
rzoną Rolkę możecie jednocze-
śnie opublikować na głównym 
feedzie profilu i jako okładkę 
ustawić wybrany przez Was kadr 
lub wgrać dowolne zdjęcie z bi-
blioteki urządzenia.

Dla początkujących Insta-
gram przygotował ułatwienie, 

możliwość utworzenia rolki na 
gotowym szablonie innego pro-
filu. Na tej podstawie klikając 
w ikonkę „użyj szablonu”, może-
cie podłożyć Wasze multimedia, 
wideo lub zdjęcia, pod zmikso-
wane wcześniej tempo oraz mu-
zykę. Przy wyborze warto śledzić 
trendy zmieniające się w ekspre-
sowym tempie. 

To co różni rolki od Instagram 
Stories to to, że udostępnione 
reels nie znikną po 24 godzinach 
z profilu, a pozostaną w dedyko-
wanej zakładce z ikonką oznaczo-
ną miniaturą klapsa filmowego. 
W przypadku Instagram Stories, 
aby relacja została na dłużej trze-
ba ją oddzielnie zapisać w wy-
różnionych zakładkach, o czym 

#INSTAREELS 
Zrolowana 

rzeczywistość

To co różni rolki od 
Instagram Stories to 
to, że udostępnione 
reels nie znikną 
po 24 godzinach 
z profilu, a pozostaną 
w dedykowanej 
zakładce z ikonką 
oznaczoną miniaturą 
klapsa filmowego. 
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wspominaliśmy w poprzedniej 
edycji felietonu.

Zrolowany business
Jak dobrze wiemy obecność bu-
sinessu w social mediach to dziś 
niemalże konieczność. Algorytmy 
Instagrama są często aktualizo-
wane zgodnie z bieżącymi trenda-
mi. Dlatego też tak istotnym jest 
podążanie za tym co nam dyktują 
jej twórcy, aby nasze zasięgi nie 
spadały i aby docierać z publiko-
wanym kontentem do większego 
grona odbiorów, budować markę 
oraz dążyć do wzrostu sprzedaży.

Zasięg bez limitów
Jedną z ważniejszych cech rolek 
jest ich globalny zasięg. Tworząc 
te krótkie wideo klipy udostęp-
niamy je wszystkim użytkow-
nikom Instagrama, nie tylko na-
szym obserwatorom. Jest to więc 

genialna okazja na poszerzenie 
zasięgu i zdobycie nowych fol-
lowersów. Formuła Reelsów to 
poza muzyką i filtrami duży wy-
bór interaktywnych dodatków, tj. 
naklejki, ankiety, czy Q&A, które 
urozmaicą publikowany rolkowy 
kontent.

Dobrym pomysłem na uroz-
maicenie naszego rolkowego 
feedu będzie nawiązanie współ-
pracy z profesjonalistami w swo-
im fachu – influencerami. Kto jak 
nie oni zna się lepiej na tworzeniu 
zgodnego z bieżącymi trendami 
kontentu, spersonalizowanego 
pod oferowany produkt, pro-
fil, czy Twoją rejestrację. W tym 
przypadku warto pokusić się 
również wideo z rekomendacja-
mi użytkowników wraz z wyko-
rzystaniem dostępnych efektów. 
W 2021 r. statystyczny użytkow-
nik Internetu w Polsce, spędza 
dziennie w social media 1 godzinę 
i 59 minut. Z Instagrama (tuż za 
YouTube, Facebook, Messenger) 
korzysta ponad 60% Internautów 
w naszym kraju. Warto wyko-
rzystać potencjał tego kanału do 
budowania marki i zwiększania 
sprzedaży. 

* dane oraz statystyki w oparciu 
o www.beeffective.pl/, www.mar-
ketingmatch.pl/

O AUTORZE

Absolwentka Collegium Civitas, kierunków dziennikarstwo oraz 

stosunków międzynarodowych. Laureatka wymiany na uniwer-

sytecie Science Po w Paryżu o kierunku Affaires internationales. 

Karierę zawodową zaczynała jako stażystka i dziennikarz w takich 

tytułach jak „Elle”, „Glamour”, „Gazeta Prawna”, „Życie Warszawy”, 

aby później swoje doświadczenie zdobywać w dziedzinie PR i Mar-

ketingu w takich agencjach jak Świeża Bazylia i MEA Event Group. 

Senior Brand Manager działu PR & Marketingu marki Belutti. Współ-

założycielka polskiej marki biżuteryjnej Wishbone fine jewellery. 

CEO agencji Snygg Studio specjalizującej się w zakresie kształtowa-

nia wizerunku i tworzenia contentu social media, storytellingu oraz 

produkcji foto – filmowej.

Cykl 

Media społecznościowe

część 
trzecia

PARTNEREM CYKLU JEST 
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SZEF  KUCHNI

WEGAŃSKIE NAZWY 
gdzie tkwi problem?

Niedawno mieliśmy też 
do czynienia z kolejną 
– na szczęście nieudaną 

– próbą rozszerzenia tych zaka-
zów, m.in. na „burgery”, „kiełbasę” 
i „steka”. I to wszystko w ramach 
dbałości o nas, konsumentów.

Jednym z koronnych argu-
mentów za takim podejściem jest 

twierdzenie, że dzięki tym zaka-
zom, rynek będzie bardziej upo-
rządkowany, a klient ochroniony 
przed omyłkowym włożeniem 
do koszyka produktu, którego nie 
chciał. Wygląda to tak, jakby z de-
finicji konsument samodzielnie 
nie odróżniał od siebie poszcze-
gólnych produktów, nie umiał 

czytać czy też nie posługiwał się 
podstawowymi konstrukcjami 
gramatycznymi.

W moim odczuciu, mamy tu 
dwie możliwości: albo słabą zna-
jomość mechanizmów rynko-
wych naszych decydentów, albo 
tradycyjni wytwórcy zamiast sku-
pić się na własnych produktach, 

koncentrują się na lobbingu, gdyż 
poczuli się na tyle zagrożeni ro-
snącą popularnością produktów 
roślinnych, że tylko takie wyjście 
im zostało.

Bowiem, z punktu widzenia 
producenta jedzenia roślinnego 
(wegańskiego) nie widzę żadne-
go powodu, dla którego miałbym 

Raz po raz wybucha medialna awantura dotycząca wybranych nazw produktów, 
które podobno są zarezerwowane wyłącznie dla tych odzwierzęcych. Na bazie 
tego założenia wskazuje się, że słowa te nie powinny, nie mogą być używane 

w kontekście produktów roślinnych (wegańskich), gdyż wówczas wprowadzają 
one klienta w błąd. Doszło nawet do tego, że jakiś czas temu tematem zajęła 

się Unia Europejska i doprowadziła do wprowadzenia zakazu używania nazw: 
„mleko”, „śmietana”, „jogurt”, „masło” czy „ser” dla tzw. alternatyw roślinnych.

MARCIN KRYSIŃSKI, WSPÓŁWŁAŚCICIEL MIHIDERKA
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wprowadzać kogokolwiek w błąd. 
Jaki zresztą byłby rezultat takiego 
jednorazowego przecież „oszu-
kania” klienta? Zapewne taki, że 
zapamiętałby sobie logo mojej 
marki bardzo dokładnie i więcej 
już po moje produkty nie zamie-
rzałby sięgać. Co więcej, to wła-
śnie producentowi bardzo zależy 
na tym, aby nabywca absolutnie 
nie był rozczarowany swoim wy-
borem. Tylko wówczas ponownie 
sięgnie po produkt oznaczony da-
nym znakiem towarowym.

Patrząc z kolei z perspektywy 
nabywcy, który – przytłoczony 
w pewnym sensie ogromną ilo-
ścią informacji znajdujących się 
na opakowaniu i etykiecie – może 
mieć tendencję do przeoczenia 
tej czy innej treści, bardzo po-
żądane jest, aby na opakowaniu 
wystąpiło słowo „roślinne” czy też 
„wegańskie”. Wówczas od razu, 
na pierwszy rzut oka wiem, że to-
war który właśnie oglądam speł-
nia kluczowe dla mnie kryterium 
składu.

Tym bardziej, że coraz mniej 
produktów – także spożywczych 
– można zidentyfikować w spo-
sób kompletny używając tylko 
jednego słowa. Rozwój rynku 
doprowadził do sytuacji, że już 
nie wystarczy powiedzieć np. 
„chleb”, gdyż tego typu sformuło-
wanie jest zbyt ogólne. Koniecz-
nością stało się dodawanie do 
podstawowego rzeczownika co 
najmniej jednego przymiotnika, 
który dookreśla/dodefiniowuje 
dany produkt. Niektóre połącze-
nia, świadomie lub nie, tworzą 

czasem zaskakujące nazwy i trud-
no wyobrazić sobie, że to dałoby 
się uregulować przepisami.

W obrocie funkcjonuje np. 
„mleczko kosmetyczne”, które 
z reguły nie zawiera w swoim 
składzie żadnego mleka, ba nawet 
są wersje wegańskie tego pro-
duktu. I nie słyszałem, żeby ktoś 
próbował „usystematyzować” 
nazewnictwo kosmetyków, aby 
„nie wprowadzało w błąd”. Już na 
tym przykładzie widać, że nazwy 
mogą powstawać na podstawie 
skojarzeń wizualnych czy dotyko-
wych, a nie jako charakterystyka 
składników czy pochodzenia. Ko-
lejnymi przykładami na produkty 
z mlekiem w nazwie, które nie 
mają nic wspólnego z krową czy 
kozą są np. „mleczko do czyszcze-
nia”, „mleczko pszczele”, „mlecz-
ko kauczukowe” na sam koniec 
zostawiając najbardziej chyba 
znane Ptasie Mleczko®, w którym 
co prawda jest tradycyjne mleko 
w składzie, jednak nie słyszałem 
nigdy o ptakach*, które miałyby 
gruczoły mleczne. Podobnych 
przykładów można zapewne zna-
leźć mnóstwo.

Zresztą na jakiej podstawie 
piewcy zakazów klasyfikują wy-
mienione na początku słowa jako 
wyłącznie i tradycyjnie przynależ-
ne tylko produktom odzwierzę-
cym? Skąd tak naprawdę pew-
ność, że pierwszy kotlet nie był 
np. z fasoli? 

Często także podnoszony jest 
argument, że weganie usiłują na-
śladować „tradycyjne” produkty 
tak, aby te roślinne „udawały” 
swoje mleczne/mięsne odpo-
wiedniki. Że tak im brakuje smaku 
mięsa, że chcą choćby namiastkę 
tego odnaleźć w roślinnym odpo-
wiedniku. W tym miejscu chciał-
bym zauważyć, że te dyskusyjne 
słowa określają przede wszystkim 
postać, kształt, funkcję, zastoso-
wanie czy miejsce na talerzu, a nie 
to z czego są domyślnie zrobione. 

Przecież już nasze prababcie 
używały np. przymiotnika „jarski”, 
który właśnie dookreślał, że dana 
potrawa jest bezmięsna. A sko-
ro może być bezmięsna i to od 

wieków (tradycja), to dlaczego 
zabraniać użycia nazwy „roślinny 
kotlet/burger”? Podobnie z pozo-
stałymi, dyskusyjnymi słowami. 
Dodanie do nich przymiotnika „ro-
ślinny” lub „wegański” w sposób 
jasny i oczywisty informuje klienta, 
że produkt od danej funkcji/po-
staci jest po prostu zrobiony bez 
użycia składników odzwierzęcych.

Spodziewam się ponownych 
prób „uregulowania” tej tematy-
ki, gdyż pokusa narzucenia ogra-
niczeń konkurencji jest bardzo 
silna. Zanim jednak stoczymy 
kolejną walkę z biurokracją warto 
oglądać półki sklepowe w poszu-
kiwaniu nowych, zupełnie zaska-
kujących nazw próbujących w ja-
kiś sposób wprowadzać w błąd. 
I wcale nie będą to roślinne kieł-
baski czy steki, a właśnie – niejako 
na odwrót – produkty nieroślinne 
(niewegańskie), których nazwy są 
moim zdaniem tak pomyślane, 
aby jednak zmylić klienta. Widzia-
łem już: „kiełbaski roślinne z do-
datkiem białka kurzego”, „fasolkę 

w zalewie”, która zawierała że-
latynę, „batonik na bazie roślin” 
z minimalnym dodatkiem białka 
kurzego i całkiem sporo podob-
nych przypadków.

Na koniec: walczącym o regu-
lowanie rynku poprzez omawiane 
zakazy polecam sprawdzenie jak 
smakuje „hummus z indyka”, któ-
ry jakiś czas temu zauważyłem na 
półce jednej z sieci handlowych.

Ciekawe, dlaczego właśnie 
taką nazwę producent ustalił dla 
zmielonego mięsa drobiowego?

Zapewne absolutnie nie dla-
tego, że nazwa „hummus” jest 
tradycyjnie i od wieków używana 
na określenie jednej z najbardziej 
popularnych na świecie potraw 
roślinnych.

Jak widać, ta walka wcale nie 
toczy się o interes konsumenta.

*niektóre gatunki ptaków np. 
gołębie wytwarzają coś w rodzaju 
mleka składającego się z tłuszczu 
i węglowodanów – nazywa się to 
ptasim mlekiem właśnie. 

Cykl 

Okiem roślinożercy

część 
trzecia

PARTNEREM CYKLU JEST 

O AUTORZE

Absolwent zarządzania Politechniki Wrocławskiej, stypendysta Mi-

chigan Technological University. Przedsiębiorca z trzydziestoletnim 

stażem. Pierwszą firmę założył w 1991 roku. Współtwórca jednego 

z pierwszych w Polsce internetowych systemów ticketingowych 

(KupBilet.pl), producent wysokiej jakości biletów na imprezy ma-

sowe, współzałożyciel sieci roślinnych restauracji Mihiderka, entu-

zjasta energii ze źródeł odnawialnych – dysponuje dwoma mikro-

elektrowniami PV o łącznej mocy 60 kWp, które rocznie produkują 

ok. 60 MWh prądu – do tej pory to 175MWh energii elektrycznej ze 

słońca, pasjonat elektromobilności – wykorzystuje 9 samochodów 

elektrycznych w swojej firmie. Współwłaściciel firm: „Pro EV” zaj-

mującej się oswajaniem elektromobilności oraz „NOSMOG.Rent” – 

wypożyczalni samochodów wyłącznie elektrycznych. W Interne-

cie znany jako @plantpoweredmarcin – prowadzi podcast i kanał 

na YouTubie Elektryzujące Rozważania Roślinożercy, gdzie opowia-

da o swoich doświadczeniach. Zajmuje się także działalnością szko-

leniową i audytorską.
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OD SZAMANÓW  
DO SELERYBY PO GRECKU

Gabriela Skonieczna i Bogusław Habrat od 19 lat prowadzą lokale wegetariańskie, 
obecnie restaurację Zielona w Manufakturze w Łodzi. Z właścicielami 
rozmawiamy o początkach roślinnego biznesu, o tym jak zmienia się 
świadomość gości i jakie wyzwania stoją dziś przed restauratorami. 

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS
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Otwarcie restauracji z kuchnią wegetariańską w Łodzi, w 2003 roku 
brzmi jak szaleństwo. Skąd u Państwa pomysł na taką działalność 
w tamtych czasach?

Gabriela Skonieczna: Jak to często w życiu bywa – z potrze-
by. Usłyszałam od mamy mojej przyjaciółki, która w tamtych 
czasach była wegetarianką, że ona nie ma gdzie zjeść na mieście. 
Pojechałam na szkolenie do siedziby Green Way w Trójmieście, 
by dołączyć do franczyzy sieci. Wtedy to wyglądało inaczej niż 
dzisiaj. Nie mieliśmy praktyki w gastronomii, więc wiedzieliśmy, 
że potrzebujemy wsparcia. Natomiast bezwzględnie przydatne 
okazało się doświadczenie mojego wspólnika w pracy w mię-
dzynarodowej korporacji. W pierwszym rocznym biznesplanie 
pomylił się o... 100 zł! 

Bogusław Habrat: Ja jeszcze przez chwilę pracowałem na 
etacie, ale okazało się, że jestem potrzebny w restauracji, choć-
by do promocji, która w tamtych czasach była nieco partyzancka 
(śmiech). Drukowaliśmy plakaty, jeździliśmy po mieście, stawa-
łem na awaryjnych, a Gabriela wybiegała z auta, przyklejała pla-
kat i odjeżdżaliśmy. Mówimy tu o czasach, w których dopiero 
raczkowały media społecznościowe i nikt nawet nie myślał, by 
promować w nich swoje biznesy.

Czy łodzianie wyczekiwali wegetariańskiej restauracji?
B.H.: Kompletnie nie! Powiem więcej – w ogóle nie pozycjo-

nowaliśmy marki jako wege. W tamtych czasach dieta bezmię-
sna była bardzo mocno połączona z życiowym światopoglądem 
i antysystemowym podejściem. Ci ludzie zakładali, że chodzenie 
do restauracji jest zbytkiem, nie było zgodne z ich wartościami. 

Wegetarianie nie przychodzili do restauracji?
G.S.: Przychodzili, ale był to marginalny odsetek. Wegetaria-

nie byli bardzo wymagającymi gośćmi, ale też bardzo barwny-
mi: pojawiali się na boso, z dziećmi, które swobodnie bawiły się 
na podłodze, z psami – byliśmy jedną z pierwszych restauracji 
w Polsce dog friendly, choć w tamtych czasach Sanepid miał ja-
sne stanowisko w sprawie psów i nie były mile widziane w ga-
stronomii. Obserwowaliśmy też początki ruchu freeganizmu: 
nasza stała klientka podchodziła do innych gości i zabierała nie-
dojedzone obiady, tłumacząc, że jedzenie nie może się zmarno-
wać. Wbrew pozorom nie było to źle odbierane.

Kim zatem wtedy byli Państwa goście?
B.H.: Mięsożercy na początku traktowali nas podejrzliwie, 

jak jakiś szamanów (śmiech). Jednak szybko się z tym wize-
runkiem uporaliśmy, bo od początku pozycjonowaliśmy się na 
bistro z tanim jedzeniem. Celowaliśmy w studentów, młodych, 
dorosłych. To były czasy, gdy kultura jedzenia poza domem nie 
była jeszcze ukształtowana. Mieliśmy jeszcze inny problem, któ-
ry dziś wydaje się nawet zabawny. Otóż w naszym pierwszym 
lokalu, przy ul. Piotrkowskiej, mieliśmy... zbyt elegancką witrynę. 
Miała drewnianą obudowę, sugerowała, że w środku jest drogo. 
Zrobiliśmy wielkie, podświetlane menu w oknie, by pokazać, że 
u nas ceny są przystępne. 

Czekało na Państwa wiele wyzwań, szczególnie, że nie mieliście 
doświadczenia w gastronomii. 

G.S.: Oj tak. Operacyjnie też była partyzantka. Mieliśmy do-
mowe kuchnie, zupy gotowaliśmy na naleśnikarkach, bo garnki 
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były za duże na palniki. Ale nie mieliśmy dzieci, więc mogliśmy 
w pełni poświęcić się rozkręcaniu biznesu. Trwało to dwa lata.

Nigdy nie myśleliście o zmianie profilu i jednak pójściu w stronę 
mięsną? 

B.H.: Nigdy. Chociaż o rzuceniu gastronomii – kilkakrotnie 
(śmiech). 

Kolejnym krokiem milowym było otwarcie restauracji w nowej 
inwestycji w Łodzi – Manufakturze. 

B.H.: Byliśmy jedną z pierwszych restauracji w kompleksie 
i jesteśmy tu od ponad 16 lat. W kwietniu 2016 r. lokal przeszedł 
remont i rebranding. Zmienił się z Green Way na Restaurację 
Zieloną. Już nie w formule bistro, nieco bardziej elegancko, ale 
nadal w stylu casual. 

Jakie są atuty, a jakie zagrożenia wynikające z obecności 
w Manufakturze?

B.H.: Przed pandemią byliśmy jeszcze w trzech innych lokaliza-
cjach – przy Piotrkowskiej i w dwóch innych centrach handlowych. 
Teraz zostaliśmy tylko w Manufakturze. Oczywiście zagrożeniem 
są duże koszty, związane z wysokością czynszu. Niektórzy mogą 
za zagrożenie uważać także silną konkurencję – jesteśmy w zabyt-
kowej części rynku, jest tu 40 innych lokali. Ale dla nas to motor do 
działania, aspekt, który sprawia, że jesteśmy czujni, że cały czas in-
spirujemy siebie nawzajem, ale też naszych gości. Bierzemy udział 
w festiwalach kulinarnych, zarówno organizowanych przez dział 
marketingu Manufaktury, np. letnim festiwalu Hot&Sweet, a także 
tych miejskich, np. w listopadzie w Ramen Festival. Wierzymy, że 
to pomaga nam dotrzeć do nowych grup gości. 

G.S.: Mogłoby się wydawać, że w obiekcie, który odwiedza 
20 mln gości rocznie, mamy zagwarantowany ciągły ruch. Tym-
czasem zauważamy, że akurat do nas przychodzą klienci bardzo 
świadomi, wiedzą jakie miejsce wybrali. Bazujemy na stale po-
szerzającej się grupie stałych gości. Wśród atutów, które obser-
wujemy i z których korzystamy, warto wymienić kwestię spraw-
nej współpracy z zarządcą obiektu. Czujemy się partnerami 

biznesowymi dyrekcji Manufaktury, działamy wspólnie i czuje-
my wsparcie z działu najmu i działu technicznego. Mamy po-
równanie do innych centrów handlowych, gdzie – jak wspo-
mniał Bogusław – też mieliśmy lokale, ale właśnie z braku woli 
współpracy po stronie zarządców, zdecydowaliśmy się nie prze-
dłużać umów na kolejne lata. Skupiliśmy się na Manufakturze. 

B.H.: Doceniamy też silny fokus zarządcy na bezpieczeństwo. 
W razie potrzeby zawsze możemy liczyć na wsparcie patrolu, 
choć na szczęście takie sytuacje zdarzają się sporadycznie, bo 
w Manufakturze na co dzień panuje porządek i jest to po prostu 
bezpieczne miejsce. W przeciwieństwie do ulicy Piotrkowskiej, 
gdzie zmagaliśmy się z kradzieżami, nagabywaniem gości i inny-
mi nieprzyjemnymi sytuacjami, a byliśmy zdani tylko na siebie. 

Czy popularyzacja kuchni wegetariańskiej wpłynęła na Państwa 
biznes?

B.H.: Na pewno świadomość jest większa. Coraz więcej osób 
wie, co to np. seitan, rozumie zasady zbilansowanej diety ro-
ślinnej. Ale nas nadal odwiedzają głównie fleksitarianie, czyli 
osoby po prostu ograniczające mięso. Ale zmianę widzimy. Kie-
dyś rodzina przychodziła na niedzielny obiad, wszyscy oprócz 
taty chwalili nasze roślinne dania, a on ostentacyjnie szedł po 
sąsiedzku na „prawdziwy obiad”, czyli kotlet z ziemniakami i su-
rówką (śmiech). 

Dziś sporą popularnością cieszą się świąteczne cateringi, gdy 
oferujemy np. wegański odpowiednik ryby po grecku, czyli sele-
rybę. Goście zamawiają je jako uzupełnienie tradycyjnego stołu, 
bo np. synowa czy zięć są weganami. Mówią, że ratujemy im 
święta! (śmiech).

G.S.: Ale też trzeba mieć na uwadze, że świadomość zwięk-
sza się nie tylko wśród gości, ale także w branży. Menu wege 
wielu „normalnych” restauracji jest coraz bardziej urozmaicone 
i ciekawe. 

Zielona kuchnia to bardzo silny trend, który wciąż rośnie. 
Rozbudowujące się półki z produktami w wege w największych 
sieciach handlowych to nie jest przypadek – tak duzi gracze nie 
działają po omacku. Są więc badania, że coraz więcej osób będzie 
przechodziło na dietę wege albo przynajmniej ograniczało mięso.

Pandemia miała na to wpływ?
B.H.: Takie mamy obserwacje. Ludzie bardziej zwracają uwa-

gę na swoje zdrowie, zaczęli się badać. Z wyników stawiane były 
diagnozy i zalecenia: zdrowsza dieta. 

W pandemii przytyliśmy, więc teraz wprowadzamy nowe, 
zdrowsze nawyki, a wśród nich dieta bogata w warzywa. 

Działają Państwo na tym rynku od prawie 20 lat. Co jest sekretem 
sukcesu? 

B.H.: Wytrwałość, konsekwencja, ale też zespół. Z naszą sze-
fową kuchni – Izabelą Bis-Niedzielską jesteśmy związani od 15 
lat. Podczas pandemii udało nam się zachować znaczącą część 
zespołu – głównie dlatego, że zatrudniamy na etatach, więc 
otrzymaliśmy wsparcie w ramach tarczy. To na pewno są ele-
menty, które sprawiają, że biznes się kręci, mimo niesprzyjają-
cych obecnie okoliczności. 

Dziękuję za rozmowę.
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KUCHNIA  
TO SPORT  

ZESPOŁOWY

Ludzka wyobraźnia jest tak 
olbrzymia, że nikomu z nas 

nie wystarczy jedno życie, aby 
w całości poznać tajniki i sekrety 
kuchni – tak w rozmowie z nami 
powiedział Andrzej Sawka, szef 

kuchni młodego pokolenia, który 
zarządza kuchnią w Restauracji 

Bergo by Mateusz Gessler, 
zlokalizowanej w Mercure 

Hotel Szklarska Poręba. Na co 
gastronomicznie stawia w tym 
turystycznym miejscu, czym 
zaskakuje gości i jak rozkłada 

kuchnię regionalną na czynniki 
pierwsze?

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS
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Jesteś szefem kuchni w restauracji sygnowanej przez Mateusza 
Gesslera. Jak przebiegała Wasza współpraca, jak podzieliście się 
obowiązkami przy kreacji menu i teraz?
Współpraca z Mateuszem, to bardzo ekscytujące doświadcze-
nie. Na samym początku tej przygody, zostałem poproszony 
o ugotowanie kilkudaniowej kolacji dla Mateusza i jego współ-
pracowników. Dania, które przygotowałem miały prezentować 
styl i filozofię, którą kieruję się w mojej kuchni. Ta kolacja sta-
ła się bazą i wyznaczyła obszary kulinarne, w których chcemy 
funkcjonować. W procesie tworzenia pierwszego menu do re-
stauracji Bergo wspólnie wypracowaliśmy kierunki, a ja posta-
rałem się o to, by wzbogacić je o bogactwo i obfitość lokalnych 
smaków. Ostatecznie karta dań, którą stworzyliśmy była spójna 
z nowoczesnymi trendami kuchni regionalnej oraz bezkompro-
misowym i rygorystycznym podejściem do jakości produktu 
i dbałości o detale. Oczywiście dziś zajmuję się bieżącym za-
rządzaniem i prowadzeniem kuchni, na co składa się szereg ele-
mentów takich jak: rekrutowanie personelu oraz jego przeszko-
lenie, koordynowanie pracy kucharzy, utrzymywanie najwyż-
szych standardów jakości czy dokonywanie sezonowych zmian 
w karcie dań. Mateusz często nas odwiedza, jesteśmy w stałym 
kontakcie i na bieżąco wprowadzamy zmiany, aby nasza restau-
racja była najlepszą z najlepszych w regionie. 

Jakim miejscem z założenia miało być Bergo i czy tę wizję udało się 
zrealizować?
Naszym celem było, aby restauracja wyróżniała się na tle innych, 
poprzez stawianie na wysoką jakość produktów oraz ciekawą 
redefinicję regionalnej kuchni. Rozmawiając z naszymi gośćmi 
i słuchając ich opinii myślę, że udało nam się to osiągnąć.

Cenisz kreatywne podejście do tradycyjnej kuchni. Pod postacią 
jakich dań możemy tego doświadczać i na czym dokładnie polega 
redefinicja klasycznej kuchni regionalnej?
Mimo tego, iż świadomość Polaków w obszarze gotowania 
i polskiej kuchni jest coraz większa, wciąż kojarzy się z kotle-
tem mielonym czy gołąbkami. Jednak gdy, podejmiemy wysiłek, 
zgłębimy wiedzę w tym zakresie, niegdysiejsza kuchnia polska 
od zawsze słynęła z dań wykwintnych i uchodzących za praw-
dziwe rarytasy. Dobrym przykładem może być tutaj jagnięcina, 
która powraca na polskie stoły i na nowo doceniamy jej walory 
smakowe i korzyści zdrowotne. W Bergo możemy spróbować 
gotowanego w niskiej temperaturze combra jagnięcego, poda-
nego z purée z czerwonej kapusty i z zapiekanym gratin ziem-
niaczanym na lokalnej śmietance. Moim zdaniem, właśnie na 
tym polega redefinicja klasycznej kuchni regionalnej. Używamy 
tradycyjnego dobrego produktu. Korzystamy ze współczesnych 
technik gotowania i wzbogacamy dania regionalnymi produkta-
mi wysokiej jakości. 

Bergo zlokalizowane jest w Szklarskiej Porębie, miejscu 
nastawionym na turystów. Jakie wyzwania niesie prowadzenie 
kuchni w takim miejscu?
Na pewno największym wyzwaniem jest sezonowość. W górach 
czas zimowy i letni to sezony wysokie i wtedy spodziewamy 
się najwyższego obłożenia. Goście, którzy przebywają na wa-
kacjach, chcą spróbować jedzenia w wielu miejscach i naszym 
zadaniem jest przyciągnięcie ich do naszej restauracji, a przez 
wybitną kuchnię i serwis sprawienie, aby nie szukali kolejnej 
restauracji i wrócili do nas ponownie. W przypadku restaura-
cji w miejscowościach resortowych, dużym wyzwaniem jest 
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również zadbanie o gościa lokalnego i stworzenie jak najszer-
szego grona stałych klientów wśród mieszkańców. 

Należysz do grona szefów kuchni młodego pokolenia. Jakie 
jest Twoje podejście do budowania zespołu, co cenisz we 
współpracownikach?
Zespół w kuchni to kluczowy element całej „układanki”. Szcze-
gólnie w tak ciężkich czasach, jakie mamy, znalezienie odpo-
wiednich ludzi to spore wyzwanie. Lubię powtarzać, że kuchnia 
to „sport zespołowy”, tak jak piłka nożna. Niestety, w pojedynkę 
nie można wygrać meczu, trzeba współpracować jak drużyna 
i wspólnie osiągać założone cele i wyniki. Myślę, że najważniej-
sze jest nastawienie i podejście do pracy, chęć jej wykonywania 
i działanie z pasją, nie z przymusu. Budowanie zgranego, zaan-
gażowanego i lojalnego zespołu to długa i ciężka praca. W moim 
odczuciu najważniejsze jest podejście do ludzi i zbudowanie 
odpowiedniego autorytetu, opartego na wzajemnym szacunku 
i wspólnym dążeniu do celu. Nie można być szefem tyranem, 
a raczej liderem, który wyznacza cele i wspólnie z zespołem stara 
się je osiągać. Naturalnie w środowisku takim, jak praca w kuch-
ni, kiedy panuje ciągłe napięcie, presja czasu i jakości zdarzają się 
sytuacje, delikatnie mówiąc nerwowe, ale najważniejsze jest to, 
żebyśmy ze sobą rozmawiali i próbowali panować nad negatyw-
nymi emocjami. Gdy pojawiają się błędy, nie szukajmy winnych, 
a starajmy się znaleźć rozwiązanie, które pozwoli nam uniknąć 
podobnych problemów w przyszłości i z czasem całkowicie je 
wyeliminować.

Dziś przed gastronomią ogromne wyzwanie w postaci rosnących 
kosztów, zarówno produktów, jak i utrzymania restauracji. Na pierwszym miejscu zawsze stawiam na racjonalne gospoda-

rowanie towarem. Staram się maksymalnie wykorzystać każdy 

produkt tak, aby ograniczyć straty i marnotrawstwo. Jest to 

szczególnie istotne w przypadku, kiedy pracujesz ze składnika-

mi wysokiej jakości, a co za tym idzie także w wysokiej cenie. 

Równie ważne jest systematyczne sprawdzanie cen u dostaw-

ców i ich negocjacja oraz zabezpieczanie produktów w więk-

szych ilościach. Ceny wywozu odpadów, prądu, gazu czy wody 

także mocno poszybowały w górę, tutaj pomocny jest zdrowy 

rozsądek i wyrobienie w załodze nawyków nie generujących 

nadmiernego zużycia.

Swoją karierę zacząłeś w Niemczech, zdobywałeś w doświadczenie 
w Polsce i za granicą. W jakim kierunku chcesz się rozwijać?
Kocham to, co robię, moja praca jest jednocześnie moją pasją. 

Chcę się rozwijać w tym kierunku, poznawać nowe produkty, 

trendy, techniki gotowania i bogactwa kuchni różnych regionów. 

Chcę współpracować z wybitnymi kucharzami i szefami kuchni, 

najważniejszy jest dla mnie ciągły rozwój i dążenie do dosko-

nałości w tym, co robię. Bogactwo kuchni, produktów i ludzka 

wyobraźnia jest tak olbrzymia, że nikomu z nas nie wystarczy 

jedno życie, aby w całości poznać tajniki i sekrety kuchni. 

Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia ponownie w Bergo! 
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RESTAURACJA HOTELOWA 

„Przewidywalna, niczym mnie nie zaskoczy”, „cena nieadekwatna do jakości”, „ostatnia 
opcja, jeśli w pobliżu nie znajdziemy nic lepszego”? Od wielu dekad pokutuje przekonanie, 

że restauracja hotelowa jest jedynie anonimową składową obiektu wynikającą 
z określonych standardów i wymogów branży, po której nie należy spodziewać się 

niczego specjalnego. Ma po prostu spełniać swoją funkcję i dać komfort zjedzenia posiłku 
na miejscu, bez konieczności opuszczania budynku. Ostatnie lata pokazują jednak, że 

możliwe jest odczarowanie tego wizerunku. Poprzez odpowiednie wydobycie potencjału 
restauracji hotelowej, można z niej uczynić odrębną atrakcję, która ucieszy nie tylko gości 

hotelowych, ale również przyciągnie smakoszy z zewnątrz.

KATARZYNA WESTRYCH-PAVY, WSPÓŁWŁAŚCICIELKA 370STUDIO 

Czy podejmując decyzję o wy-
borze hotelu goście zapo-
znają się zawczasu z charak-

terem kuchni i kartą dań znajdującej 
się w nim restauracji? Okazuje się, że 
coraz częściej jakość oferty gastro-
nomicznej hotelu stanowi istotną 

składową w procesie decyzyjnym. 
Wg badań opublikowanych w Ra-
porcie Hotelarskim 2022, ¾ z nas 
uważa jedzenie za istotny aspekt 
podróżowania i ponad połowa re-
spondentów nie żałuje na tę przy-
jemność pieniędzy podczas urlopu. 

Na popularności zyskuje 
turystyka kulinarna
Podróżowanie szlakiem atrakcji 
gastronomicznych, odkrywanie 
regionalnych smaków i zapachów 
to dla wielu sposób na pozna-
wanie nowych miejsc. Turysta 

kulinarny, jako osoba ciekawa 
świata pragnie odbierać niezna-
ne mu zakątki świata wszystkimi 
zmysłami. Zatem już nie tylko 
ładne widoki a coraz częściej wła-
śnie nowe smaki czy intrygujące 
zapachy stają się wspomnieniami 

jak się wyróżnić?
APARTHOTEL W LUBLINIE
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przywożonymi z wyjazdu. Jak po-
twierdzają gastrofizycy i neuro-
biolodzy, zapach jest ogromnym 
nośnikiem informacji i potrafi 
oddziaływać na nasz mózg w za-
skakujący sposób, również pod-
świadomie wpływając na nasze 
decyzje zakupowe. Do miejsca, 
którego wspomnienie łączy się 
z dobrym zapachem z pewnością 
chętnie wrócimy.

Według World Food Travel 
Association turystyka kulinarna 
jest jedną z szybciej rozwijających 
się form turystyki. Wśród typów 
turystów kulinarnych znaleźć 
możemy zarówno entuzjastów 
kuchni regionalnej jak i wyrafino-
wanych smakoszy (ang. gourmet) 
czy osoby chcące rozwinąć swoje 
zdolności kulinarne inspirując się 
nowymi smakami i aranżacjami. 
Motywacje foodies bywają róż-
ne, pozostaje jednak wspólny 
mianownik w postaci ciekawości 
nowych smaków i otwartości na 
to, co nieznane. Warto więc od-
powiedzieć na tę potrzebę odpo-
wiednio skrojoną ofertą. Serwo-
wanie potraw z lokalnym twistem 
i rzemieślniczymi regionalnymi 
produktami nie musi być jedynie 
domeną agroturystyk. Kuchnia 
gwiazdkowego hotelu może z po-
wodzeniem operować surowcami 

pochodzącymi z pobliskich go-
spodarstw, co przy kreatywnej 
oprawie utalentowanego szefa 
kuchni może okazać się wyróż-
nikiem na lokalnej scenie gastro-
nomicznej. Poprzez wspieranie 
filozofii kilometra 0, promowanie 
tradycyjnych smaków w nowej 
aranżacji i podkreślenie tych wa-
lorów w karcie, nie tylko restau-
racja ale cały hotel zyskują fanta-
styczną wartość dodaną. 

Hotel bramą do miasta
To często miejsce pierwszego 
kontaktu z obcym miastem, re-
gionem, niekiedy krajem. Po-
przez odpowiednie dobranie 
asortymentu restauracji jeste-
śmy w stanie zachęcić gościa do 
odkrywania tego, co się dzieje 
w okolicy, poza murami hotelu. 
Serwując pieczywo z pobliskiej 
rzemieślniczej piekarni czy pro-
ponując craftowe piwo z lokalne-
go browaru, pozwalamy gościom 
zadomowić się w nowym miejscu, 
oswoić miasto i wzbudzić w nim 
chęć do dalszej jego eksploracji.

Restauracja hotelowa – 
jaka powinna być?
Przede wszystkim powinna być 
postrzegana jako oddzielny biznes 
i traktowana z atencją niemniejszą 
niż sam hotel. Powinna przyciągać 
ciekawym pomysłem na siebie, 
atrakcyjnym wyposażeniem, do-
brym jedzeniem i profesjonalnym 
personelem. Każdy z tych elemen-
tów jest równie ważny. 

Restauracja w hotelu to go-
ścinność w najpełniejszym wyda-
niu, nie wolno o tym zapominać. 
Tutaj, bardziej niż gdzie indziej 
istotną rolę odgrywają ludzie. 
Od obsługi oczekuje się szeroko 
pojętego profesjonalizmu – od 
umiejętności pomocy w wyborze 
dania z karty, po zdolność dy-
plomatycznego rozwiązywania 
ewentualnych sytuacji kryzyso-
wych. Kelner znający skład dań, 
potrafiący dobrać odpowiednie 
wino (doskonałe miejsce i oka-
zja na upselling), wykazujący 
zrozumienie i chęć pomocy przy 
niestandardowych zapytaniach 

(potrzeba modyfikacji dania ze 
względu na alergen, przygotowa-
nie czegoś spoza karty dla dziec-
ka) to ambasador restauracji i ca-
łego hotelu.

Goście spoza hotelu równie 
ważni
Świetnie, jeśli miejsce ma do za-
oferowania coś jeszcze, by dodat-
kowo zainteresować i przyciągnąć 
gości nie planujących noclegu 
w hotelu. Wieczory jazzowe, de-
gustacja win lub promocja sztuki 
to zaledwie garstka pomysłów, 
które pomogą zwrócić uwagę na 
tę konkretną restaurację i wyróż-
nić ją na tle innych miejsc. Istotna 
jest również widoczność rozumia-
na w sposób bardziej dosłowny. 
Częstym błędem hotelarzy jest 
wychodzenie z założenia, że ofer-
ta restauracji hotelowej przezna-
czona jest jedynie dla gości hote-
lowych a ci bez problemu do niej 
trafią. Zdarza się więc, że restaura-
cje takie nie mają własnej nazwy/ 
logotypu, nie są w żaden sposób 
oznakowane z ulicy, nie posiadają 
własnej strony internetowej czy 
kanałów na mediach społeczno-
ściowych. W ten sposób automa-
tycznie wykluczeni zostają goście, 
którzy mogliby trafić „z ulicy”, a to 
z ogromna strata.

Z tym jak ugryźć temat restau-
racji hotelowej świetnie radzą 
sobie sieci hoteli lifestylowych, 

np. Puro. Restauracje w każdej 
lokalizacji pod tym szyldem są 
„jakieś”. Przyciągają pięknym 
designem, dobrze skompono-
waną kartą uwzględniającą se-
zonowość, a w tygodniu ofertują 
lunche przyciągając tym samym 
klienta biznesowego z pobliskich 
biur. Ten ostatni jest szczególnie 
cennym gościem, ponieważ po-
przez wizytę w restauracji może 
zainteresować się samym ho-
telem i wybrać jego filię w innej 
lokalizacji jako bazę dla podróży 
służbowej. Pamiętajmy, że jakość 
usługi restauracyjnej w hotelu 
jest niezwykle istotna i oddziału-
je w obie strony – nieprzyjemne 
doświadczenia podczas posiłku 
potrafią wpłynąć negatywnie na 
odbiór całego pobytu w hotelu, 
nawet mimo wspaniałego wypo-
sażenia pokoju.

Podsumowując, dobrze skon-
struowana restauracja hotelowa 
to dobry biznes, który może do-
datkowo wydobyć charakter, uzu-
pełnić wizerunek, podnieść prestiż 
i poprawić widoczność hotelu. Cie-
kawe, dobre jakościowo autorskie 
menu, wyjątkowe wnętrze, obsłu-
ga na najwyższym poziomie i to 
coś, co odróżnia ją na tle konkuren-
cji – to cztery kluczowe elementy, 
o które należy zadbać. Warto, żeby 
oferta zawierała akcenty lokalne, 
natomiast najważniejsze, by gość 
po prostu czuł się tam dobrze.

RESTAURACJA HOTELOWA 

O AUTORZE

Architekt i grafik. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej na kierunku Architecture for Society of Knowledge 
oraz Komunikacji Wizualnej na Politecnico di Milano. Doświadczenie 
zawodowe zdobywała w kraju i za granicą (Sevilla, Lizbona, Florencja, 
Mediolan, stypendium w Rzymie). Dba o detale, bo od nich zależy uni-
kalność każdego projektu. Wraz z Anną Śliwką i Michałem Miszkurką 
tworzy 370studio – pracownię kreatywną specjalizującą się w kom-
pleksowych projektach sektora hospitality (restauracje, kawiarnie, 
kluby, hotele, SPA itd.). Więcej na stronie: www.370studio.com 
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Pracujemy z pasją  
i tworzymy domową atmosferę
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NOWOŚCI GASTRONOMICZNE  |  październik-listopad58

https://all.accor.com/hotel/A073/index.pl.shtml


W
Emil Oleś, F&B Manager Novotel Wrocław Centrum opowiada o tym, 

jakie działania podejmować, aby restauracja hotelowa była atrakcyjna 
dla gości, na co stawiać w menu i czym zaskakiwać odwiedzających. 

W jaki sposób odczarować restauracje hotelowe, aby nie kojarzyły 
się tylko z miejscem na śniadanie czy przewidywalnością, a miały 
szansę istnieć jako oddzielne byty?
W obecnych trudnych czasach gastronomicznych, restauracje 
hotelowe chcą być postrzegane i dostępne, jak inne restaura-
cje, które nie są ulokowane w hotelu. My, aby zachęcić gości do 
odwiedzenia naszego lokalu, uczestniczymy w ogólnopolskim 
festiwalu Restaurant Week, który daje nam duże możliwości za-
prezentowania naszej restauracji i oferty gastronomicznej. Na 
pewno pomaga to zapewnić jej rozpoznawalność i przekonać do 
odwiedzania restauracji ulokowanych w hotelach. 

Naszą ofertę gastronomiczną urozmaicamy wprowadzając 
różnorodne sezonowe wkładki do karty, w tym roku mieliśmy 
np. festiwal szparagów, krewetek, włoskich makaronów. Teraz 
proponujemy „Powrót do Przeszłości”, oferta ta powstała ze 

względu na duże zainteresowanie gości restauracyjnych, którzy 
chcieliby przenieść się choć na chwilę w kulinarną przeszłość do 
PRL. Dużą popularnością cieszy się (meduza) galareta z nóżek, 
kaczka z pampuchami i modrą kapustą, czy racuchy z jabłkami 
z Sadów Trzebnickich. Wszystkie nasze oferty są udostępniane 
w social mediach – dzięki naszemu Guest Experience Manage-
rowi.

Nasza obsługa, pracuje z pasją i tworzy domową atmosferę, 
aby nasi goście nie czuli się skrępowani czy ograniczani w jakiś 
sposób. W restauracji możemy zjeść przy standardowym stole, 
jaki i na fotelu i małym stoliku, czy przekąsić coś na półleżąco 
oglądając wydarzenia sportowe. Dostępne są także wysokie sto-
ły, jak i hokery czy pufy. Nasi kucharze poza standardową ofer-
tą są w stanie wyczarować różnego rodzaju dania, których nie 
mamy w ofercie, z produktów dostępny na kuchni.

WYPOSAŻENIE I ZAOPATRZENIE
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W jaki sposób kreować menu, by goście nie musieli poszukiwać 
oferty gastronomicznej na zewnątrz?
Przede wszystkim szefowie kuchni i kucharze często wychodzą 
wraz z obsługą i serwują dania naszym gościom, dzięki czemu 
podczas serwisu i animowaniu, uważnie wsłuchują się w pre-
ferencje gości. Po zebraniu wielu opinii, przeanalizowaniu ich, 
pracujemy nad dostosowaniem naszej oferty. Wtedy zmie-
niamy lub dopasowujemy ją do ich preferencji. Także bacznie 
obserwujemy naszą konkurencję i lokalne restaurację, jaki jest 
kierunek w gastronomii oraz najnowsze trendy. 

Jak istotny jest element lokalności i w jaki sposób go Państwo 
eksponujecie w swoim obiekcie?
Jest coraz bardziej doceniany wśród naszych gości i mocno po-
wiązany z naszą główną ofertą a’la carte oraz ze wszystkimi do-
datkowymi ofertami sezonowymi. Wykorzystujemy nasze pod-
wrocławskie Sady Trzebnickie i wszechobecne jabłka w naszych 
daniach, cydr który cieszył się dużą popularnością w sezonie 
letnim, miód którego używamy w naszej kuchni, restauracji jest 
z własnej pasieki AccorHotels – Gospodarstwo pasieczne (pa-
siekamarcina.pl). Zakupiliśmy ule, którymi opiekuję się miłośnik 
i właściciel pasieki, która znajduje się pod Wrocławiem. Część 
prawdziwych uli, które mamy u siebie w restauracji pochodzą 
z tej pasieki, służą nam do ekspozycji miodów oraz plastra mio-
du, który jest dostępny w naszym barze, bufecie śniadaniowym 
czy na przerwach kawowych podczas organizacji konferencji 

W ofercie mamy także piwo Prost, które warzone jest 7 km od 
naszej restauracji w rodzinnym browarze. Niedawno nawiązaliśmy 
współprace z winnicą Jaworek znajdującą się tuż pod Wrocławiem.

Z jakich pozycji w menu jesteście Państwo szczególnie dumni?
Nasza restauracja jest w nowoczesnym industrialnym stylu, w któ-
rej każdy miłośnik jedzenia znajdzie coś dla siebie. Główna oferta, 
poza różnego rodzaju wkładkami, zawiera sekcje z tak popularnymi 
w tych czasach burgerami i stekami, oprócz tego można znaleźć 
dział z daniami koreańskimi takimi jak: Bibimbap, Kimchi jigae, czy 
Bulgogi (wielu gości, którzy nas odwiedzają czy mieszkają w hotelu 
to Koreańczycy) do tego możemy polecić Koreańskie Soju. 

To, co nas wyróżnia i jest bardzo ważne to posiadanie w na-
szej restauracji i barze dużego TV oraz ekranu z rzutnikiem, na 
których transmitujemy wszystkie wydarzenia sportowe. Posia-
damy licencje na publiczne odtwarzanie. W karcie menu znaj-
dziemy także sekcję z przekąskami meczowymi. Poza kartą 
menu, mamy specjalna ofertę skierowaną dla naszych najmłod-
szych gości. Obok restauracji mamy doskonale wyposażony ką-
cik dla dzieci, co jest na pewno dużym atutem, aby spędzać czas 
całymi rodzinami. Jeżeli ktoś jest fanem pizzy, taką też może 
zamówić w naszej restauracji. Wszystko, co serwujemy może-
my zapakować naszym gościom w formie take away, w zgodzie 
z naturą w naszych ekologicznych opakowaniach. 

Dziękuję za rozmowę.
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BARMAN

Termin Tennessee Whiskey jest powszechnie rozpoznawalny, pojawia 
się bowiem na etykiecie ikony amerykańskich trunków – marki 

Jack Daniel’s. Rzadko jednak, poza miłośnikami whisky, ktoś potrafi 
wymienić jakieś inne marki. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ 

z punktu widzenia sprzedaży światowej ta kategoria jest praktycznie 
zdominowana przez jednego producenta. 

ŁUKASZ ZARZECKI 
GŁÓWNY TRENER  

OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA BARMANÓW

TENNESSEE
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BARMAN
PARTNEREM CYKLU JEST 

Cykl 
Alkohole w Polsce  
i na świecie

część 
piętnasta

Na drugim miejscu znaj-
duje się George Dickel 
Tennessee Whisky, jed-

nak przepaść dzieląca tę markę 
od lidera jest ogromna. Warto 
tutaj zwrócić uwagę na pisownię, 
jest to jeden z niewielu wyjątków 
w Stanach Zjednoczonych i Geo-
rge Dickel stosuje pisownię „whi-
sky” na wzór szkocki, a nie tak jak 
zdecydowana większość tamtej-
szych producentów „whiskey”. 
Pozostałe marki Tennessee Whi-
skey (a jest ich niewiele) działają 
na dużo mniejszą skalę.

Sama kategoria Tennessee 
Whiskey jest kontrowersyjna, 
niejednoznaczna i generuje ciągłe 
dyskusje. Tennessee Whiskey po-
wstaje w bardzo zbliżony sposób 
do największej kategorii whiskey 
amerykańskiej, Straight Bourbon 
Whiskey, i spełnia jej wymogi: 
produkowana jest na terenie Sta-
nów Zjednoczonych, zacier skła-
da się w min. 51% z kukurydzy, 
destylowana jest do maksymal-
nej mocy 80% obj. alk., następnie 
przelewana z mocą 62.5% do no-
wych, wypalonych beczek z dębu 
amerykańskiego, w których musi 
spędzić min. 2 lata, a jeśli nie ma 
deklaracji wieku to min. 4 i bu-
telkowana z mocą nie mniejszą 
niż 40%. Co więc ją wyróżnia? 
Po pierwsze produkcja na tere-
nie stanu Tennessee, a po dru-
gie stosowanie procesu charcoal 
mellowing (inaczej Lincoln Co-
unty Process lub leaching), który 
polega na filtrowaniu destylatu 

przed starzeniem przez około trzy 
metrową warstwę węgla klono-
wego. Czy taka filtracja powoduje 
zmianę właściwości na tyle, aby 
dało się odróżnić sensorycznie 
Tennessee Whiskey od Bourbo-
nów? Tutaj zdania są podzielo-
ne. Również kwestia prawnych 
zależności jest złożona. Warto 
wspomnieć, że marka Benjamin 
Prichard’s posługuje się terminem 
Tennessee Whiskey, nie stosując 
procesu charcoal mellowing. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że kon-
sekwentny marketing marki Jack 
Daniel’s i wysiłki włożone w to, 
aby odróżniać się wizerunkowo 
od innych whiskey, przyniosły 
pożądany skutek. 

Przy marce Jack Daniel’s uży-
wanie słowa „ikona” na pewno nie 
jest nadużyciem, i nie mówimy 
tutaj wyłącznie o świecie alkoholi, 
ale szerszym ujęciu społeczno-
-kulturowym. Wszyscy znamy 
niezliczone ubrania i gadżety wy-
korzystujące charakterystyczne 
logo. Miłośników „Jacka” znaj-
dziemy wśród znanych posta-
ci, takich jak: Frank Sinatra, The 
Rolling Stones, Slash, Leonardo 
DiCaprio, Matt Damon, Denzel 
Washington i wielu innych.

Jack Daniel (a właściwe Jaspe-
ra Newton Daniel, który ponoć 
nie lubił swojego imienia i wolał 
by nazywać go Jack) urodził się 
w 1846 r. Nie miał łatwego dzie-
ciństwa, podobno ze względu na 
nie najlepsze relacje z macochą. 
Uciekł z domu i zamieszkał u oso-
by, o której nic bliższego nie wie-
my. W wieku kilkunastu lat pra-
cował u sklepikarza i świeckiego 
pastora, Dana Calla. Kaznodzieja 
miał niewielką destylarnię w Lo-
use Creek. Jack nauczył się go-
rzelniczego fachu od starego nie-
wolnika, Nearesta Greena (było 
to jeszcze przed wprowadzeniem 
w 1865 r. 13. poprawki do Konsty-
tucji Stanów Zjednoczonych zno-
szącej niewolnictwo na terenie 
całych Stanów Zjednoczonych 
i na wszystkich terenach podlega-
jących jurysdykcji USA). W 1865 r. 
Jack Daniel wyprowadził się i wy-
dzierżawił leciwą gorzelnię Eaton 
w Cave Springs (niedaleko Lynch-
burga), która została zarejestro-
wana w 1866 r. 

Dosyć nietypowa była przy-
czyna śmierci założyciela – 
w złości kopnął w sejf, do które-
go zapomniał szyfru i w wyniku 
gangreny i powikłań w 1911 r. 

zmarł. Zakład poprowadził jego 
siostrzeniec, Lem Motlow (wów-
czas w stanie Tennessee obo-
wiązywała już prohibicja, która 
zaczęła się tam wcześniej niż 
w pozostałych stanach), a na-
stępnie jego synowie. W roku 
1956 markę przejął koncern 
Brown-Forman, który z czasem 
przekształcił ją w międzyna-
rodowego giganta. W 2021 r. 
sprzedaż oscylowała wokół 13.5 
mln 9-litrowych skrzynek. Pod-
stawowa wersja to słynna „sió-
demka” (oznaczenie Old No. 7 to 
nazwa wersji, nie odnosi się do 
wieku). Zacier składa się w 80% 
z kukurydzy, 8% żyta, 12% słodu 
jęczmiennego. Druga wersja to 
Gentelman Jack, którą wyróżnia 
podwójny proces charcoal mel-
lowing, raz destylaty filtrowa-
ne są przed wlaniem do beczek 
i drugi raz po starzeniu, co za-
pewnia dodatkowe wygładzenie. 
Wersja Singel Barrel pochodzi 
z jednej beczki. W szerokiej dys-
trybucji na polskim rynku jest 
również Jack Daniel’s Tennessee 
Straight Rye Whiskey oraz likiery 
na bazie whiskey Jack Daniel’s, 
m. in. doskonale się sprzedający 
na świecie Jack Daniel’s Honey.

O AUTORZE

Główny trener w Ogólnopolskiej Szkole Barmanów, współautor książki „Alkohole w Polsce i na 

świecie – przewodnik barmana”.

Ogólnopolska Szkoła Barmanów to obecnie największa szkoła barmańska w Polsce. W tym roku 

obchodzi 10-lecie swojego istnienia. Zasięgiem obejmuje cały kraj – szkolenia barmańskie I stopnia 

odbywają się regularnie w 14 miastach. Głównym założeniem, które od początku konsekwentnie 

wdrażano i które pozwoliło osiągnąć sukces na rynku jest nacisk na kształcenie praktycznych 

umiejętności. Dlatego zajęcia prowadzą praktycy – doświadczeni barmani na co dzień pracujący 

w prestiżowych lokalach. W 2016 roku napisaliśmy i wydaliśmy książkę „Alkohole w Polsce i na 

świecie – przewodnik barmana”. Ta 360-stronicowa, ekskluzywnie wydana i bogato ilustrowana 

publikacja – poza dystrybucją w księgarniach – wręczana jest także uczestnikom naszych kur-

sów w cenie szkolenia. www.szkolabarmanow.pl
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BARMAN

Amerykańska whiskey przeszła długą 
drogę, aby znaleźć się w miejscu, 

w którym jest obecnie. Nie jest 
tajemnicą, że sztuka destylacji 

przywędrowała do Ameryki wraz 
z imigrantami głównie ze Szkocji 

i Irlandii. Na początku upodobali sobie 
wschodnie wybrzeże gdzie nie było 
sprzyjających warunków na uprawę 
jęczmienia w takiej skali, aby z niego 

produkować alkohol. Dostępne było za 
to żyto i to z niego zaczęto produkować 

pierwszą amerykańską whiskey. 

MAREK ŁYSZCZAK 
BRAND AMBASSADOR MONIN & VITAMIX 

40 ml Tenneesee Whiskey
20 ml syropu Monin Popcorn
20 ml soku z cytryny
1 białko jajka
Lód

15 ml syropu Monin Spiced Red Berries
60 ml Tennessee Whiskey lub Bourbon
1 plaster pomarańczy
2-3 D Bitters

Wszystkie składniki wymieszać ze sobą w shakerze, 
przelać do niskiej szklanki z lodem i udekorować 
świeżym popcornem.

W niskiej szklance typu old fashion umieść pomarańcz, 
dodaj syrop oraz bitters. Wymieszaj tak aby pomarańcz 
puściła sok. Dodaj kostki lodu oraz Bourbon. Wymieszaj. 
Uzupełnij lód i udekoruj plastrem suszonej pomarańczy.

W I N T E R  
O L D  FA S H I O N E D

P O P C O R N 
S O U R

P R O P O Z YC J E  O D  B A R M A N A

Kiedy zaczął się podbój Za-
chodu, sztuka destylacji 
zawitała na rozległe rów-

niny (obecnie hrabstwo Bour-
bon), gdzie panowały doskonałe 
warunki do uprawy kukurydzy 
i to z niej zaczęto produkować 
alkohol. Po wojnie o niepodle-
głości Stanów Zjednoczonych 
wzrost zapotrzebowania na alko-
hol i postęp techniczny przyczy-
niły się do powstania kilku tysię-
cy destylarni i to tylko w trzech 
stanach. Amerykańska Whiskey 
dotarła do dużych miast wschod-
niego wybrzeża, a później także 
zdobyła środkowy wschód i to 
ten okres możemy określić jako 
złoty wiek Bourbonu i Tennes-
see Whiskey – był schyłek XIX 
w. Wszystko to spowodowało 
problemy społeczne związane 
z nadużywaniem alkoholu, cze-
go bezpośrednim następstwem 
było ogłoszenie 1920 r. pro-
hibicji. Gdy prohibicja została 

zniesiona w 1933r. okazało się, 
że Amerykanie odwrócili się od 
swojego rodzimego trunku, któ-
ry kojarzył im się z niską jakością 
i ostrym smakiem. Większość 
destylarni nie wytrzymała tej 
próby i tylko nieliczni wznowili 
produkcję. Sytuacja zaczęła się 
trochę zmieniać dopiero w dru-
giej połowie XX w. gdy w 1964 
r. Kongres Stanów Zjednoczo-
nych uznał Bourbon za „charak-
terystyczny produkt amerykań-
ski” otoczył go ochroną prawną 
i zdefiniował poszczególne od-
miany. Sytuacja nadal była da-
leka od idealnej. Bourbon nadal 
przegrywał konkurencję z alko-
holami z Europy, a zbiegło się to 
z wielką popularnością bezbarw-
nych alkoholi. Przetrwał tylko 
nieliczne destylarnie – 9 w Ken-
tucky i 2 w Tennessee. Dzięki 
m.in. Booker’owi Noe i jemu po-
dobnym producenci zaczęli po-
szerzać swoje portfolio i tworzyć 
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wysokogatunkowe i zróżnicowa-
ne whiskey.

Cechą charakterystyczną Ten-
nessee Whiskey i tym co odróż-
nia go od Bourbona, oczywiście 
poza miejscem produkcji (stan 
Tennessee) jest proces filtracji 
przez węgiel z klonu cukrowego, 
który odbywa się przed napełnie-
niem beczek. Poza tym wymogi 
prawe są takie same 
jak w przypadku 
Bourbona m.in. 
z a w a r t o ś ć 
k u k u r y d z y 
min. 51 proc., 
proces sta-
rzenia musi 
odbywać się 
w nowych wy-
palanych becz-
kach dębowych 
i musi być w 100 proc. 
naturalny (bez domieszek 
smakowych). Obecnie marka 
Jack Daniel stała się już kultowa 
i jest rozpoznawalna na całym 
świecie. Bourbon i Tennessee 
Whiskey, przynajmniej w swych 
podstawowych wersjach, cha-
rakteryzują się łagodnym wręcz 
słodkim smakiem i przyjemnym 
aromatem – nie można ich po-
mylić ze szkocką. Dzięki temu do-
skonale nadają się do sączenia na 
kilku kostkach lodu, jak również 
są doskonałą bazą wielu cocktaili. 

Śmiało można je łączyć z różnymi 
smakami od tych wytrawnych, 
korzennych (Manhatan, Old fa-
shioned, Sezerac) po te bardziej 
słodkie, owocowe i orzeźwiają-
ce (Godfather, Mint Julep, Sour, 
John Collins). Mając do dyspozy-
cji szeroką gamę produktów Mo-
nin syropy, puree owocowe oraz 
koncentraty możemy w nieogra-

niczony sposób łączyć je 
z amerykańską whi-

skey, tworząc 
cocktaile nawet 

dla najbardziej 
w y m a g a j ą -
cych konsu-
mentów. Na 
uwagę zasłu-

guje puree 
M o n i n 
Tangerine 
Ruby Gra-
pefruit lub 

Yuzu, któ-
rych cytrusowe 

smaki świetnie uzu-
pełnią smak whiskey, a także pu-
ree Monin William Pear, Banana 
lub Rokitnika. W okresie jesien-
no-zimowym należy spróbować 
klasycznych już syropów Monin 
Winter Spice, Chestnut czy Ap-
ple Pie jak również syropu Monin 
Bergamote, Pommegranate czy 
nowości na naszym rynku Spiced 
Red Berries.

15 ml puree Monin Tangerine
10 ml syrop Monin Mojito Mint
10 ml soku z limonki
4-6 liście mięty
40 ml Tennessee Whiskey lub Bourbon
Woda gazowana do uzupełnienia

Do wysokiej szklanki/kubka wrzuć miętę, wlej wszystkie 
składniki poza wodą i zamieszaj. Uzupełnij kostkami lodu 
i wodą gazowaną. Zamieszaj. Udekoruj świeżą miętą, 
plastrami limonki/pomarańczy.

TA N G E R I N E 
J U L E P
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E

K
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A
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A
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PRODUKTY I INNOWACJE

WYNAJMIJ ZMYWARKĘ  
OD WINTERHALTER
Zastanawiasz się nad 
sposobem obniżenia 
kosztów związanych 
z prowadzeniem loka-
lu gastronomicznego? 
A może dopiero otwie-
rasz własną działalność 
i obawiasz się przekro-
czenia budżetu? W ta-
kiej sytuacji warto prze-
myśleć sprawę dzierża-
wy sprzętu. Proponuje-
my wynajem zmywarek 
w atrakcyjnych cenach! 
Zmywarka do naczyń 
gastronomiczna to 
absolutnie niezbędne urządzenie w każdej restauracji oraz kawiarni. Jego koszt 
może się jednak okazać zbyt wysoki. Wynajmowana zmywarka Winterhalter to 
natomiast nie tylko gwarancja najlepszej jakości, ale też czysta oszczędność. Wię-
cej o długoterminowym wynajmie zmywarek gastronomicznych znajdziesz na 
www.wynajmijzmywarke.pl

INNOWACYJNY PRODUKT  
DO DEZYNFEKCJI WODY 
I UKŁADÓW WODNYCH 

Najprostszym w zastosowaniu oraz naj-
pewniejszym sposobem w zwalczaniu 
Legionelli jest zastosowanie opatento-
wanego przez Brenntag gotowego do 
użycia stabilizowanego dwutlenku chlo-
ru (ClO2) Clorious 2 Care. Wychodząc 
naprzeciwko oczekiwaniom rynku, Bren-
ntag Polska udostępnia swoim klien-

tom dwutlenek chloru w przenośnej, gotowej do użycia formie. Oprócz produktu 
zapewniamy również doradztwo technologiczne w zakresie standardowych oraz 
specjalistycznych zastosowań Clorious2 wspomagając naszych klientów w obsza-
rach innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie dezynfekcji. Clorious2 Care usuwa 
wszystkie ograniczenia i wady związane z konwencjonalnymi technikami wytwa-
rzania dwutlenku chloru, umożliwiając szerokie zastosowanie i czerpanie korzyści 
z właściwości dwutlenku chloru w bezpiecznej oraz łatwej do użycia formie.

GREEN TEA  
KONCENTRAT 
ZIELONA 
HERBATA
Powszechnie uprawiana w Azji 
zielona herbata jest tylko minimal-
nie poddana oksydacji w procesie 
przetwarzania, a jest szczególnie 
znana ze swojej finezji i elegancji. 
Koncentrat Monin Zielona herba-
ta doskonale oddaje smak świeżo 
zaparzonej herbaty o smaku goto-
wej esencji wywaru z liści z lekkim 
akcentem naturalnej słodyczy. To 
baza pozwalająca na stworzenie 
nieskończonej liczby „domowej ro-
boty” herbat smakowych w ciągu 
całego roku. Na ciepło i na zimno 
z lodem. 

WHITE TEA
Pochodząca z Chin biała 
herbata to susz z młodych 
pędów liści i pąków. Uwa-
żana jest za najszlachetniej-
szą z herbat ze względu na 
jej rzadkość i uprawę raz 
w roku. Proces jej przygoto-
wywania składa się z dwóch 
etapów: więdnięcia i na-
stępnie suszenia. Biała her-
bata jest szczególnie bogata 
w przeciwutleniacze i wi-
taminy. Koncentrat Monin 
White Tea ma charaktery-
styczny kwiatowy aromat 
i słodkawy smak. Dzięki 
temu doskonale komponuje 
się z syropami owocowymi 
w herbatach mrożonych, 
bubble tea, koktajlach al-
koholowych i bezalkoholo-
wych.

SPEED-X O NIESKOŃCZONEJ LICZBIE ZASTOSOWAŃ
Pierwszy na świecie piec z mikrofalą i systemem mycia. Połączenie gotowania konwekcyjnego i mikrofalowego 
zostało zdezaktualizowane przez innowacyjną technologię Speed-X, która łączy gotowanie w kuchence mikro-
falowej i piecu konwekcyjno-parowym. Automatyczne mycie eliminuje godziny i koszty pracy poświęcone na 
czyszczenie pieców oraz trwale eliminuje ryzyko ewentualnych pozostałości środków chemicznych w komorze 
gotowania. Speed-X jest w stanie sprawić, że pyszne, gorące dania będą świeżo ugotowane, a nie zregenero-
wane i podane niewiarygodnie szybko. 
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WIZYTÓWKI

Brenntag Polska
ul. J. Bema 21
47-224 Kędzierzyn-Koźle 
tel. (77) 472-15-00
fax (77) 472-16-00
biuro@brenntag.pl
www.brenntag.com 

Brenntag to światowy lider w  dystrybucji standardowych oraz specjalistycz-
nych surowców chemicznych i dodatków funkcjonalnych, wykorzystywanych 
w  wielu branżach przemysłowych, m.in. przemyśle spożywczym, farmaceu-
tycznym, żywienia zwierząt, kosmetyce i chemii gospodarczej oraz w techno-
logiach związanych z ochroną środowiska. W tym zakresie oferuje pełną paletę 
produktów do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków komunalnych i przemy-
słowych oraz zapewnia profesjonalne wsparcie technologiczne.

Echo Investment
ul. Grzybowska 60 
00-844 Warszawa
tel. (22) 430-03-00 
warszawa@echo.com.pl 
www.echo.com.pl

Wszystko zaczyna się od Ciebie: tego jak żyjesz, jak lubisz pracować, w  jaki 
sposób załatwiasz codzienne sprawy czy jak odpoczywasz. Wychodząc z tego 
założenia, tworzymy miejsca, które dają poczucie niezależności, wygody 
i  bezpieczeństwa. Szanujemy przestrzeń miejską i  z  uwagą podchodzimy do 
jej historii i  tradycji. Jesteśmy największym polskim deweloperem z bogatym 
doświadczeniem w  głównych sektorach rynku nieruchomości: mieszka-
niowym, handlowo-usługowym, biurowym oraz hotelowym. Jako firma współ-
odpowiedzialna za rozwój miast, angażujemy się w  projekty, które wpisują 
się w miejską tkankę i ją uzupełniają. Naszym flagowym przedsięwzięciem są 
Browary Warszawskie powstające w sercu najszybciej rozwijającej się dziel-
nicy Warszawy. Prowadzimy i przygotowujemy kolejne miastotwórcze projekty 
w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu. Każdy z nich to mądrze i odpowie-
dzialnie zaprojektowany fragment miasta.

Julius Meinl Polska
ul. Pogodna 10
05-850 Piotrkówek Mały
tel. (22) 721-07-61
www.juliusmeinl.com

Julius Meinl to globalna kawowa marka premium istniejącą na rynku od 1862. 
Jako pierwszy profesjonalny roaster w Europie, wprowadzając ciągłe innowacje, 
Julius Meinl stworzył unikalną, odnoszącą sukcesy kulturę kawy opartą na wie-
deńskiej tradycji. Jesteśmy dumnym ambasadorem wiedeńskiej kultury kawiar-
nianej, a misja marki jest uczynienie świata bardziej poetyckim, a przez to lepszym 
miejscem. Naszych klientom na 70 rynkach świata dostarczamy kompleksowe 
rozwiązania obejmujące najwyższej jakości kawę i herbatę wraz z pełnym wspar-
ciem sprzętowym, doradczym i szkoleniowym.

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

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

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

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