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PARTNERZY

Czas zmian
Sektor premium od zawsze jest obiektem zainteresowania branży. 
Debatowaliśmy o jego kondycji, ale i przyszłości podczas XX Food 
Business Forum, które odbyło się 12 września w Sheraton Grand 

Warsaw. Restauratorzy działający w tej części gastronomii wymienili 
się swoimi doświadczeniami podczas jednego z paneli dyskusyjnych. 

Opinie, badania, obserwacje wskazują, że premium ma się dobrze, 
chociaż przeczucia niektórych, które pojawiły się na początku 

pandemii, wskazywały na coś skrajnie przeciwnego. Co będzie dalej 
z fine diningiem? – wielu zadawało sobie to pytanie. Restauracja 

Epoka postanowiła przetrzeć szlaki i pojawić się ze swoją ofertą na 
Nocnym Markecie. Jak do tego doszło? Czy mieli wątpliwości? Wrócą 
na Dworzec Główny? Jak ma się premium? Antoine Azaïs – dyrektor 

restauracji i Marcin Przybysz – szef kuchni odpowiadają między 
innymi na te pytania. Zachęcam również do lektury pozostałych 

wywiadów. Piotr Roszkowski – współwłaściciel Pizzaiolo przy Kruczej, 
szczerze o tym, jak ważni są pracownicy, Agnieszka Hexel z ORZO 

– czy dziś ceny w restauracji mogą być niskie, Karolina Zajezierska – 
przedstawicielka nowo powstałych Żywiołów o połączeniu piekarni 

i bistro, Anna Grabarek z Grupy Bawełna, co zostało z nimi po pandemii, 
Marcin Chybowski – Food Safety Leader, IKEA Retail w Polsce o tym, 

jak ograniczyć marnowanie żywności, a twórca i założyciel Sushi 
Kushi oraz Ramen Shop – Andrzej Pelc-Gonera o popularności kuchni 
azjatyckiej. Burgery także nieustannie są na czasie – jak dziś wyróżnić 
się na rynku? Odpowiedzi znajdziemy na str. 44-46. W związku z tym, 
że to grudniowe wydanie Nowości Gastronomicznych, życzę Państwu 

radości, odkrywania wielu nowych smaków, optymizmu i wszelkiej 
pomyślności na najbliższy rok.

Z pozdrowieniami

Milena Kaszuba-Janus
redaktor naczelna
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AmRest notuje 658 mln 
euro sprzedaży w trzecim 
kwartale 2022 roku
Operator restauracji franczyzowych w  Europie z  portfolio światowych 
marek, działający w 23 krajach, kontynuował pozytywny trend wzrostowy 
osiągając skonsolidowaną sprzedaż za trzeci kwartał w  wysokości 658,2 
mln EUR, co stanowi wzrost o  23,3 proc. rok do roku. W  porównaniu do 
przychodów osiągniętych w  tym samym okresie 2019 roku, czyli przed 
pandemią, spółka przekroczyła ten wynik o 30,4 proc. Wskaźnik sprzedaży 
porównywalnej w restauracjach sięgnął 123 proc. w stosunku do roku 2021.

EBITDA Grupy wyniosła 114 mln 
Euro w trzecim kwartale 2022 
roku, więcej o 6,1 proc., niż w po-
równywalnym okresie 2021 roku. 
Marża EBITDA ukształtowała się 
na poziomie 17,3 proc., co stano-
wi najwyższą wartość w aktual-
nym roku finansowym. Liczba ta 

jest jednak o 2,8 p. p. niższa niż 
w analogicznym okresie 2021 
roku. Mimo to, zysk przypadający 
akcjonariuszom wyniósł 34.4 mln 
euro.

W ujęciu bilansowym, wartość 
środków własnych urosła o 40,9 
mln Euro (wzrost o 13 proc.). 

Thai Wok w Manufakturze
Qulinarium w  łódzkiej Manufakturze zyskało nowego najemcę. Sieć 
Thai Wok, dołączając do popularnej kulinarnej strefy wzbogaciła ofertę 
i  sprawiła, że odwiedzający mają jeszcze większy wybór wśród kuchni 
świata.

Thai Wok wraz z azjatyckimi 
kucharzami i otwartą obsługą 
zaprasza, by wspólnie z nimi od-
krywać i poznawać azjatyckie 
smaki. W ofercie znajdują się nie 
tylko makarony z rozgrzanego 
woka, lekkie makarony bun, 
azjatyckie, aromatycz-
ne zupy, jak Pho 
czy Ramen, ale 
także dania 
z ryżem do 
w y b o r u 
z ulubio-
nym rodza-
jem mięsa 
lub warzyw. 
R e s t a u r a c j a 
specjalizuje się 
w przygotowy-
waniu Pad Thaia. Ich 
sekretem są lokalne składniki, 
przyprawy i zioła, takie jak słod-
ko-kwaśny tamaryndowiec, shiso 
oraz kapała, których smaku nie da 
się zastąpić, a połączenie z wyso-
kiej jakości, świeżymi składnikami 

bez używania polepszaczy smaku 
sprawia, że na talerzu jest smacz-
nie, zdrowo, kolorowo, niezwykle 
ciekawie i przede wszystkim aro-
matycznie.

Nasza strategia inwestycyj-
na zakłada pojawianie się 

w największych pol-
skich miastach, 

dlatego wybór 
musiał paść 
na popular-
ne i repre-
zentatyw-
ne miejsce 
w Łodzi, 

jakim jest 
M a n u f a k -

tura. Decy-
zję przyspieszył 

ogromny odzew od 
naszych łódzkich fanów, którzy 

z niemałym wyczekiwaniem do-
pytywali o lokalne otwarcie Thai 
Woka – mówi Bartosz Brusikie-
wicz, dyrektor generalny i członek 
zarządu Thai Wok.

Dodatkowo, Gru-
pa obniżyła 
swój dług 
netto o 16,4 
mln euro 
w kwarta-
le i o 212,5 
mln euro 
od momen-
tu wybuchu 
pandemii Co-
vid-19.

– Atrakcyjna oferta 
odpowiednio zbalansowane-
go portfolio zarządzanych marek 
oraz rynków, sytuuje AmRest 
w korzystnej pozycji. Podobnie 
jak w poprzednich miesiącach, 

kanał sprzedaży „di-
ne-in” wykazał 

się najsilniej-
szymi wzro-
stami, co ma 
związek ze 
stopniowym 
znoszeniem 
o g r a n i c z e ń 

w krajach, 
w których Am-

Rest prowadzi swój 
biznes. Wyjątkiem po-

zostają Chiny, gdzie nadal obo-
wiązuje polityka zero Covid 
– mówi Eduardo Zamarripa, dy-
rektor finansowy AmRest Hol-
dings SE.

North Fish z nowym menu
W  menu pojawił się szereg aromatycznych nowości doprawionych 
akcentami żurawiny, pomarańczy, migdałów, a  także mango. Dużą rolę 
odegra ser wędzony, który odmieni oblicze znanych i lubianych ryb, takich 
jak łosoś czy mintaj. Wśród kampanijnych produktów znajdziecie: łososia 
z  pieca po góralsku, łososia ze szpinakiem i  migdałami, łososia dzikiego 
z mango, panierowaną małą porcję z mintaja po góralsku, a także z serem 
wędzonym i pieczarkami.

Jeśli chodzi o dodatki sieć posta-
wiła na kiszoną kapustę z ciecior-
ką i kminkiem, opiekane ziemniaki 
z czosnkiem i ziołami, buraki z im-
birem i migdałami, ryż z porem 
oraz ziemniaczaną sałatkę. Nie 
zabraknie również stałych pozycji, 
będących już ikoną North Fisha, 
czyli autorskich frytek ze skórką, 
coleslawa, surówki z czerwonej 
kapusty, czy sezonowego mixu 
sałat.

Świąteczną atmosferę pod-
grzewają dwie iście skan-
dynawskie propozycje, 
czyli Tegløgg – gorący 
napój z cynamonem, 
kardamonem, goździ-
kami i pomarańczą 
oraz Kanneboller – 
cynamonowe ciastko 
w stylu norweskim.

W menu North 
Fish na szczególną 
uwagę miłośników dań 
vege zasługują nowo-
ści spod szyldu Vege&Chips. 
Są to skomponowane zestawy 

obiadowe, składające się z we-
gańskich produktów, dużej porcji 
frytek i surówki coleslaw. Można 
wybierać spośród panierowanych 
boczników, zapiekanych klopsi-
ków z żurawiną oraz roślinnych 
nuggetsów. Jeśli frytki to dla Was 
za dużo, wymieńcie je na sezo-
nowy mix sałat, tworząc swoiste 
Vege&Green.
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Opasły Tom w gronie 
najlepszych restauracji 
i barów na świecie
Restauracja zlokalizowana przy ul. Wierzbowej 9 w  Warszawie – trafiła 
na światową listę 50 Best Discovery. To prestiżowy konkurs restauracyjny, 
zorganizowany podobnie jak Oscary, gdzie znawcy branży (ponad 1000 
jurorów) głosują na swoje ubiegłoroczne odkrycia. W rankingu umieszczono 
zróżnicowane miejsca od wschodzących talentów i lokalnych ulubieńców, 
po fine diningową kuchnię i dobre lokale z alkoholem.

Opasły Tom oferuje kuchnię pol-
ską w autorskiej interpretacji. 
Zaprasza do współpracy szefów 
kuchni-rezydentów, którzy czer-
piąc ze swojego doświadczenia 
i talentu, prezentują ją w niepo-
wtarzalnej formie. To kuchnia 

szczera i osobista. Zimą 2021/22 
swoją rezydencję rozpoczął 
szef Konrad Kowalski, którego co 
tydzień można spotkać na tar-
gu w Fortecy, gdzie z czułością 
i uwagą wybiera składniki swoich 
dań. Kapituła konkursu doceniła 
szczególnie sezonowość oraz bo-
gaty smak dań proponowanych 
przez Kowalskiego.

Koncentrując się na sezono-
wym produkcie, odkrywając jego 
niuanse, wydobywając esencję, 
szef Kowalski szuka współczesnej 
definicji polskiego smaku. Tworzy 
połączenia nieoczywiste, chętnie 
wykorzystuje receptury swojego 

domu rodzinnego. Pochodzi 
z Chełma, ma 36 lat, jego ulubione 
sekcje to ryby oraz desery.

Doceniona nie tylko kuchnia
Za piwnice Opasłego Tomu odpo-
wiada Błażej Dudziak. Na szcze-

gólną uwagę zasługuje duża 
reprezentacja win polskich, 

które sommelier wy-
szukuje u początku-

jących, ambitnych 
p r o d u c e n t ó w . 

Ponadto moż-
na spróbować 
w Opasłym 
Tomie nale-
wek oraz mio-
dów pitnych, 
w których 

s p e c j a l i z u j e 
się tradycyjne 

polskie gorzelnic-
two. Za nienaganną 

pracę restauracji od-
powiada manager Adam 

Greczan.
To nie pierwsze wyróżnienie 

Opasłego Tomu. W 2020 roku 
wnętrza restauracji zostały wy-
brane jako jedne z pięciu naj-
piękniejszych na świecie, według 
Wallpaper* magazine. Autorami 
wnętrz są Dominika i Paweł Buck.

Restaurację stworzyli Agniesz-
ka Kręglicka i Marcin Kręglicki, re-
stauratorzy od ponad trzydziestu 
lat kreujący warszawską scenę 
gastronomiczną, właściciele pię-
ciu restauracji etnicznych, działu 
cateringu, twórcy Targu Rolnicze-
go w Fortecy, orędownicy zrów-
noważonego rolnictwa, autorzy 
książek i telewizyjnych progra-
mów kulinarnych.
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Restauracja u Wędzonych 
w Sopocie otwarta
Przy ul. Grunwaldzkiej 8 w Sopocie odbyło się uroczyste otwarcie nowego 
lokalu „u Wędzonych”. Współwłaścicielami restauracji są Rafał i Grzegorz 
Collins.

-Zamknęliśmy własny brand, żeby 
zainwestować w ten. Jeżeli pierw-
szy raz o nim słyszycie to czujcie 
się wyróżnieni, bo już niedługo bę-
dzie i u Was w mieście, jeżeli jesz-
cze nie ma to…nie przegapcie tego 
momentu – mówi Rafał Collins.

Co w menu?
Restauracja typu steakhouse ser-
wuje szarpane i wędzone mięsa 

w stylu amerykańskim. W menu 
znajdują się między innymi bur-
gery przygotowane w specjalnych 
piecach, aż osiem pozycji z mięsa 
najwyższej jakości; specjały loka-
lu, takie jak: grillowane żebro wo-
łowe serwowane na kości, talerz 
pastrami, chrupiące poliki woło-
we, skrzydełka z kurczaka mary-
nowane w autorskiej mieszance 
przypraw wędzone i grillowa-

Popeyes w Polsce w 2023 roku
Restaurant Brands International i McWin rozwijają kultowe marki Burger 
King i Popeyes w Europie Wschodniej. Ekspansja dotyczy Czech, Rumunii, 
a  także Polski. Pierwsze lokale nowej marki, dotąd nieobecnej w  Polsce, 
mają pojawić się już w przyszłym roku.

Restaurant Brands International 
i McWin nabyły prawa do master-
franczyzy i rozwoju marek Burger 
King i Popeyes w kilku krajach Eu-
ropy, w tym w Polsce. W planach 
jest otwarcie 600 restauracji w tej 

części Europy w ciągu 10 lat.
– Cieszymy się, że osiągnęli-

śmy ten kamień milowy z McWin 
i jesteśmy przekonani, że ich duże 
doświadczenie w rozwijaniu biz-
nesu przełoży się na udaną eks-
pansję naszych kultowych marek 

w Europie Wschodniej – powie-
dział David Shear, prezes Inter-
national Restaurant Brands Inter-
national Inc., spółki macierzystej 
Burger King i Popeyes. – To ogło-
szenie podkreśla nasze zaanga-
żowanie w serwowanie większej 
liczbie gości między innymi naszej 

kultowej kanapki Whopper® 
z grilla i odważnego kurczaka 

w stylu Luizjany. To duży 
krok w naszej ambitnej 
podróży ekspansji tych 
marek i cieszymy się, że 
możemy dalej zwiększać 
naszą obecność w Euro-
pie Wschodniej.

Burger King działa 
w ponad 19 tys. lokalizacji 

w ponad 100 krajach, w tym 
w 33 krajach w całej Europie. 

Popeyes ma ponad 3800 re-
stauracji w ponad 30 krajach na 
całym świecie. Marka powstała 
w Nowym Orleanie w 1972. Po-
peyes wyróżnia się menu w stylu 
nowoorleańskim, na które składa 
się pikantny kurczak, polędwicz-
ki z kurczaka, smażone krewetki 
i inne regionalne produkty.

ne czy grillowana, 
kaszubska kieł-
basa. Ponie-
waż restau-
racja stawia 
na ekspe-
r y m e n t y 
k u l i n a r n e 
i otwartość 
na łączenie 
różnych sma-
ków czy tekstur je-
dzenia, w ofercie lokalu 
nie brakuje również autorskiej 
odsłony pierogów w chrupiącym 

cieście – z szarpaną 
jagnięciną lub po-

likami wołowy-
mi.

W loka-
lu najmłod-
si również 
mogą spró-

bować dań 
z menu dziecię-

cego: makaronów 
z sosami – pomi-

dorowym lub serowym, 
chrupiących nuggetsów oraz kur-
czaka z frytkami. 

Burger Drwala  
powrócił do McDonald’s
Zimowy klasyk wraca do oferty aż w pięciu wariantach, a fani będą mogli 
cieszyć się jego smakiem między innymi w  restauracji w  Ustroniu, która 
została… wydziergana na drutach.

Podczas tegorocznej zimy, nic tak 
nie rozgrzeje jak ciepły sweter 
i ulubiony zimowy burger. Wołowi-
na, kotlet serowy, bekon, a wszyst-
ko to w serowej bułce z dodatkiem 
sosów z przyprawami. Czekanie 
na klasyka wreszcie dobiegło końca 
i fani Burgera Drwala mogą za-
mówić go we wszyst-
kich restauracjach 
M c D o n a l d ’ s 
w Polsce. 
W tym roku 
będzie do-
s t ę p n y 
aż w pię-
ciu warian-
tach: klasycz-
nym, podwójnym, 
z kurczakiem, z żura-
winą (do 20 grudnia) oraz 
na ostro (od 21 grudnia). Jednak 
to nie wszystko. W menu pojawią 
się również zakręcone frytki z so-
sem śmietanowym, a w połowie 
stycznia fani Drwala mogą liczyć 
na noworoczną niespodziankę. 

– Co roku pokazujemy Pola-
kom jak wygląda lepsza strona 
zimy i dajemy im jej doświad-
czyć. W tym sezonie nie mogło 
być inaczej. W zimie najważniej-
sze jest to, żeby było nam ciepło, 

dlatego jedną z naszych restaura-
cji postanowiliśmy „zrobić na dru-
tach”. Zarówno na zewnątrz, jak 
i wewnątrz, opatuliliśmy Maka 
w Ustroniu kolorowymi materia-
łami tak, żeby stał się swego ro-
dzaju swetrem i wyglądał jakby 

był zrobiony z włóczki. To naj-
bardziej przytulna re-

stauracja w Polsce, 
którą stworzy-

liśmy w zale-
dwie 28 dni 
− zdradza 
Jakub Stru-
tyński, Mar-
keting Mana-

ger McDonald’s 
Polska.
Dla największych 

fanów Burgera Drwa-
la McDonald’s przygotował rów-
nież dodatkową niespodziankę. 
Już niebawem w aplikacji mobil-
nej, użytkownicy biorący udział 
w programie lojalnościowym 
MojeM Nagrody, będą mogli zdo-
być gadżety z kolekcji Drwala, 
a wśród nich: swetry, czapki, szali-
ki, włóczki z szydełkami czy kocy-
ki. W sam raz na zimowe wieczo-
ry. Szczegółowy regulamin akcji 
będzie można znaleźć w aplikacji.
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The Complex – nowa 
przestrzeń w obiekcie  
Louvre Hotels Group
The Complex to kulinarno-rozrywkowe serce multibrandowego obiektu 
Louvre Hotels Group zlokalizowanego przy ulicy Towarowej 2 w Warszawie. 
Przestrzeń współtworzą trzy koncepty gastronomiczne.

Położona tuż obok placu Zawi-
szy w Warszawie multibrando-
wa inwestycja to 

w i z y t ó w k a 
polskiego portfolio Louvre Ho-
tels Group. Pod jednym dachem 
spotykają się tu hotele Première 
Classe i Campanile oraz flago-
wiec sieci – Golden Tulip War-
saw Centre. Ten hub hospitality 
w sercu stolicy zaprojektowano 
z myślą o czymś więcej niż tylko 
dobrze przespanej nocy. To także 
miejsce stworzone z myślą o bu-
dowaniu społeczności, w którym 
dobrze miksują się smaki, ludzie 
i doświadczenia. Wszystko za 
sprawą The Complex, przestrzeni 
kulinarno-rozrywkowej.

Doświadczenie The Com-
plex polega na dzieleniu się tym, 
co w życiu smakuje najlepiej. 
Przez cały dzień przestrzeń wy-
pełnia pozytywna energia, której 
po prostu nie sposób się oprzeć. 
Tutaj można po prostu wyjść do 
ludzi i cieszyć się życiem pośród 
gwaru rozmów, dźwięków muzy-
ki i wyśmienitych smaków skro-
jonych pod najróżniejsze gusta 

– mówi Iwona Janosiewicz, Clu-
ster General Manager.

W The Complex działają trzy 
koncepty gastronomiczne. Menu 
restauracji Tulipe oparto na twór-

czej zabawie polską i francuską 
sztuką kulinarną i lokalnych 

produktach. Z kolei w The 
Loft króluje rzemieślniczy 
street food w towarzy-
stwie lunchowej i obia-
dowej klasyki. W ca-
łość The Complex spaja 
koktajlbar Patio Mixo-
logy. W jego wnętrzu 

z przeszklonym sufitem 
na gości czeka wybór au-

torskich koktajli, a także 
przekąski z najróżniejszych za-

kątków świata.
Projektując The Complex, nie 

myśleliśmy jedynie w kategoriach 
tworzenia atrakcyjnego „zaplecza 
gastronomicznego” dla naszych 
hoteli. To przestrzeń otwarta na 
miasto i jego mieszkańców, bę-
dąca integralną częścią warszaw-
skiej sceny kulinarnej. The Com-
plex to także coś więcej niż food 
court. Na naszych gości czekają 
transmisje sportowe, sety DJ-ów, 
seanse filmowe, stand-upy i wiele 
więcej! The Complex to miejsce, 
w którym dobre jedzenie spoty-
ka się z rozrywką. Na tym wła-
śnie polega idea eatertainment 
– mówi Iwona Janosiewicz, Clu-
ster General Manager.

Wraz z otwarciem The Com-
plex na nowy poziom wznoszą 
się również możliwości eventowe 
warszawskiego obiektu multi-
brandowego Louvre Hotels Gro-
up. Strefa kulinarno-rozrywkowa 
stanowi uzupełnienie przestrzeni 
konferencyjnych hotelu Golden 
Tulip Warsaw Centre, oferując 
klientom biznesowym dodatkowe 

i niekonwencjonalne opcje pod-
czas organizowania wydarzeń.

Na co dzień Patio Mixology ob-
sługują wytrawni miksolodzy, 
którym jedno spojrzenie w oczy 
klientów wystarczy, by wyczaro-
wać dla nich dokładnie to, na co 
mają ochotę. To jednak nie jedy-
ne czary, które są tutaj możliwe. 
W razie potrzeby nasz zespół 
eventowy może zamienić kok-
tajlbar w casualową przestrzeń 
dla warsztatów, seminariów lub 
kuluarowych spotkań podczas 

konferencji – mówi Iwona Jano-
siewicz, Cluster General Manager.

Nowa przestrzeń kulinarno-roz-
rywkowa sprawia, że multibrando-
wy obiekt hotelowy Louvre Hotels 
Group zamienia się w produkt 
kompletny, oferujący całe spek-
trum usług hospitality – od wygod-
nego noclegu w standardzie dosto-
sowanym do rozmaitych potrzeb 
i oczekiwań przez zróżnicowaną 
gastronomię aż po atrakcyjną loka-
lizację dla organizacji kreatywnych 
eventów w centrum stolicy.

Mihiderka proponuje 
nieśledzie z boczniaków
Jak co roku o tej porze zaczyna się planowanie menu na świąteczne posiłki. 
W  wielu rodzinach ryby zajmują główne miejsce na stole, szczególnie 
podczas kolacji wigilijnej. Jednak osoby, które nie jedzą ryb zmuszone były 
do szukania innych potraw. W tym roku Mihiderka proponuje każdemu – 
nie tylko weganom i wegetarianom – swoje Nieśledzie z boczniaków, które 
będzie można kupić w sklepach Netto, w ramach oferty świątecznej.

To kolejne już zamówienie zreali-
zowane dla tej sieci. Potwierdza 
ono, że dobry, niskoprzetworzo-
ny, a przy tym pomysłowy pro-
dukt spożywczy ma szansę na 
stałe zagościć w ofercie de-
talicznej.

Mihiderkowe Nie-
śledzie to produkt 
roślinny, przygo-
towany na bazie 
boczniaków. Wie-
lu klientów często 
nie orientuje się, 
że ma do czynienia 
z jedzeniem, które 
nie zawiera żadnych 
składników odzwie-
rzęcych, mimo iż wraże-
nia smakowe i sensoryczne 
przypominają te znane im od 
dzieciństwa.

– Dlatego systematycznie roz-
wijamy naszą ofertę produktową, 
która w tej chwili liczy już kilka-
dziesiąt pozycji. Są one dostępne 
w Roślinnym Sklepiku Mihiderki, 
gdzie korzystając z okazji, ser-
decznie zapraszamy. Tu także 
będzie można zamówić debiu-
tujący kolejny wariant naszych 

Nieśledzi, tym razem w wersji po 
kaszubsku. Naszą ofertę kieruje-
my zarówno do kanału retail, jak 

i horeca, dlatego do współpra-
cy zapraszamy małe i duże sie-
ci handlowe, hurtownie, sklepy 
stacjonarne i internetowe, hotele 
i restauracje oraz każdego, kto 
chciałby zaproponować swoim 
klientom stuprocentowo roślinne 
produkty, które otrzymują wyso-
kie oceny konsumentów – mówią 
przedstawiciele Mihiderki.
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Yarsa – kuchnia nepalska 
w Manufakturze
W  zabytkowych przestrzeniach rynku Manufaktury w  Łodzi działa dziś 
ponad 20 restauracji oferujących kuchnie z całego świata. W listopadzie do 
tego grona dołączyła nepalska restauracja Yarsa.

W Manufakturze często pojawia-
ją się premierowe koncepty, nie-
znane wcześniej w Łodzi. Tak jest 
również i tym razem – restauracja 
Yarsa, która od połowy listopada 
funkcjonuje na rynku Manufak-
tury, jest pierwszą w Łodzi, która 
serwuje nepalską kuchnię z praw-
dziwego zdarzenia. Szefowie 
kuchni to rodowici Nepalczycy, 
którzy stworzyli menu w oparciu 

o oryginal-
ne i tradycyjne receptury, głębo-
ko zakorzenione w kulturze tego 
kraju.

– Kuchnia nepalska jest sto-
sunkowo prosta i surowa. Składa 
się w głównej mierze z warzyw, 
jednak nie brakuje w niej także 
dań mięsnych. Łączy ona w sobie 
elementy kuchni chińskiej oraz 
indyjskiej. Charakterystycznymi 
dla niej składnikami są soczewica, 
ciecierzyca, cebula, imbir, a także 
szereg aromatycznych przypraw, 
takich jak czosnek czy garam ma-
sala – wyjaśnia Paweł Nowacki, 
manager restauracji.

Wystrój lokalu ściśle nawią-
zuje do kultury nepalskiej. We-
wnątrz restauracji goście mogą 
nacieszyć się widokiem dekoracji 

modułowych odnoszących się do 
numerologii, systemu gwiezdne-
go i układu planetarnego, co jest 
ważnym elementem wierzeń ro-
dowitych Nepalczyków. Oprócz 
tego w restauracji zobaczymy 
wiele zdobień wykonanych z ażu-
rów, a także podwieszaną pod 
sufitem konstrukcję z metalu, 
przedstawiającą kwiat lotosu, je-
den z najważniejszych symboli tej 
kultury.

Restauracja mieści się w pół-
nocnej części zabytkowego 

rynku, między restau-
racjami Bobby Burger 

a Pizzerią „Stopiątka”. 
Ma powierzchnię 161 
mkw. O lokalu w Ma-
nufakturze inwesto-
rzy marzyli od dawna:

– Stworzenie lo-
kalu w Manufakturze 

było dla nas ważnym 
celem strategicznym od 

bardzo dawna, ze względu 
na fakt, iż jest to centralny 

i jednocześnie najbardziej pre-
stiżowy punkt miasta, który nie-
ustannie tętni życiem. Mamy tu 
wiele grup konsumenckich, co ma 
kluczowe przełożenie na liczbę 
gości, którzy nas odwiedzają. Ma-
nufaktura to wyjątkowe miejsce 
i trudno ją zastąpić jakąkolwiek 
inną lokalizacją w mieście. Na jej 
terenie działają kultowe restaura-
cje, co czyni ją kluczowym punk-
tem na gastronomicznej mapie 
Łodzi. Lokal w Manufakturze jest 
zdecydowanie naszą wizytówką, 
dlatego dołożyliśmy wszelkich 
starań, aby jak najlepiej sprostać 
oczekiwaniom naszych gości 
– dodaje Nowacki.

W najbliższym czasie możemy 
spodziewać się licznych wyda-
rzeń i akcji promocyjnych, towa-
rzyszących otwarciu restauracji 
Yarsa w Manufakturze.

Polska edycja konkursu Les 
Chefs en Or rozstrzygnięta
Za nami finał kolejnej edycji konkursu organizowanego przez Transgourmet 
Foodservice i  Selgros Cash & Carry. Zatriumfowała Weronika Gurynow 
z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego w Warszawie. 
Dziewięciu zawodników wyłonionych w  eliminacjach rywalizowało 
przygotowując danie głównie na bazie pstrąga tęczowego.

Młodzi adepci sztuki kulinarnej 
mogli sprawdzić swoje umiejęt-

ności oraz powalczyć o wartościo-
we nagrody dla siebie oraz swoich 
szkół w polskiej edycji konkursu 
Les Chefs en Or. Dwuetapowe 
zmagania zakończyły się wielkim 
finałem, 16 listopada w Instytucie 
Kulinarnym Transgourmet, który 
jest idealnym miejscem do or-
ganizacji szkoleń, eventów i tego 
typu konkursów. W finale zada-
niem uczestników było zaserwo-
wanie dania głównego na bazie 
pstrąga tęczowego. Wszystkie 
składniki potrzebne do przygoto-
wania dań pochodziły z bogatego 
asortymentu hali Selgros Cash 
& Carry. Podczas ich wybierania 
młodym adeptom sztuki kulinar-
nej pomagali eksperci Instytutu 
Kulinarnego Transgourmet.

1, 5 godziny – dokładnie tyle 
czasu przeznaczono na goto-
wanie. Potrawy pod względem 
smaku, struktury i spójności oce-
niali Jan Kuroń – autorytet kuli-
narny, absolwent legendarnej 
szkoły Le Cordon Bleu, Jarosław 

Uściński – prezes Zarządu Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia 
Szefów Kuchni i Cukierni, Krzysz-

tof Wodziński – manager 
Instytutu Kulinarnego 

Transgourmet oraz 
Bartosz Peter – 

ekspert Instytu-
tu Kulinarnego 
Transgourmet. 
Ocenie podle-
gały również 
m.in. czystość 
na stanowisku 

pracy, technika, 
a także kreatywne 

podejście do pro-
duktu.
– Les Chefs en Or to 

przykład profesjonalnego 
działania marek Transgourmet 
Foodservice i Selgros Cash & 
Carry, które realnie wspierają 
młodych adeptów sztuki kulinar-
nej. Dla nich to często pierwszy 
kontakt z konkursami kulinarny-
mi, a nic tak nie rozwija umiejęt-
ności jak rywalizacja. W tym roku 
poziom jest równie wysoki jak 
w ubiegłej edycji – podsumowu-
je Jan Kuroń.

Zwycięstwo Weronice Gury-
now przyniósł pstrąg z patelni 
z sosem beurre blanc, rillettes 
z pstrąga na toście z odświeżającą 
sałatką z kapusty oraz mini has-
selbackiem z masłem smakowym 
i karmelizowaną szalotką z puree 
z pietruszki. Oprócz 3000 zł oraz 
miesięcznego stażu w Instytucie 
Kulinarnym Transgourmet wy-
walczyła dla swojej szkoły 5000 
zł na zakupy w Selgros Cash & 
Carry, a także wizytę ekspertów 
z Instytutu, która zapewni solid-
ną dawkę wiedzy i zainspiruje 
uczniów do rozwoju swoich kuli-
narnych umiejętności.
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Najmniejszy kucharz świata 
zawitał do Warszawy
Uwielbiany na całym świecie show kulinarne „Le Petit Chef” przybywa po 
raz pierwszy do Polski. Mały kucharz zamieszkał w hotelu Hilton Warsaw 
City.
Od początku grudnia 2022 r. od-
wiedzający hotel Hilton Warsaw 
City mogą liczyć na rozrywkę 
przy wykwintnej kolacji dla całej 
rodziny. Le Petit Chef ma tylko 
6 cm wzrostu i potrafi połączyć 
zabawny teatr 3D z wyśmienitymi 
potrawami.

Każdy gość może spodziewać 
się własnego spektaklu kulinarne-
go: między posiłkami stół niepo-
strzeżenie zamienia się w ekran, 
na którym mały kucharz bawi 
gości i umila im czas rozmaitymi 
popisami oraz śmiesznymi scen-
kami. Niemal każda z jego prób 
przygotowania pysznego menu 
kończy się katastrofą. Na szczę-
ście ekipa kuchni hotelu Hilton 
Warsaw City jest zawsze gotowi 
pomóc wirtualnej gwieździe wy-
brnąć z tarapatów. Gdy na stole 
znajdą się dania, przedstawienie 
schodzi na dalszy plan, a na sce-
nę wkraczają wyjątkowe specjały 
przygotowane przez kuchnię re-
stauracji – sami zobaczcie.

– Marka Hilton nieustannie 
poszukuje nowych sposobów 
szerzenia światła i ciepła gościn-
ności. Z dumą prezentujemy tę 
innowacyjną koncepcję w naszej 
restauracji. Zarówno Warszawia-
cy, jak i goście naszego Hotelu 
mogą doświadczyć kulinarnych 
przeżyć jakich jeszcze nie było 
w tym tętniącym życiem mie-
ście. Le Petit Chef oddziałuje na 
wszystkie zmysły gości i zamienia 
jedzenie w zabawę. Jest to nie-
wątpliwie kulinarna rozkosz dla 
osób w każdym wieku – mówi 
Matthias Herd, dyrektor general-
ny hotelu Hilton Warsaw City.

Uczestnictwo w pokazie wy-
maga wcześniejszej rezerwacji. 
Ceny zestawów dań zaczynają się 
od 469 zł. Od premiery 2 grudnia 
2022 r. Le Petit Chef występuje 
od wtorku do soboty o godz. 17:30 
i 20:00. Wszystkie pozostałe in-
formacje na temat rezerwacji, jak 
również cennik oraz menu można 
znaleźć na stronie konceptu.

– To totalnie niesamowite 
uczucie. Cieszę się, że moja praca 
została doceniona. Najtrudniej-
szym momentem był dla mnie 
serwis, zabrakło czasu, ale finalnie 
smak się obronił. Mam apetyt na 
więcej! – mówi zwyciężczyni te-
gorocznej edycji.

Wszyscy uczestnicy zgodnie 
potwierdzili, że udział w konkur-
sie to dla nich cenne doświad-
czenie. Szczególnie podkreślali 
jak ważny był dla nich feedback 
otrzymany od sędziów, a także 
porady, które otrzymali od nich 
w trakcie zmagań. Praca w gastro-
nomii to ciągły rozwój, korzysta-
nie z doświadczenia innych, dla-
tego wspieranie młodych adep-
tów sztuki kulinarnej u progu ich 
kariery jest bardzo istotne.

– Kolejna edycja naszego kon-
kursu to dowód wsparcia i roz-
woju branży HoReCa, a także 
powód do dumy. Poziom zmagań 
z roku na rok jest coraz wyższy 

i cieszymy się, że możemy rozwi-
jać talenty kulinarne młodych lu-
dzi. Dla Transgourmet Foodservi-
ce i Selgros Cash & Carry wsparcie 
dla szkół gastronomicznych jest 
bardzo ważne – mówi Cezary Fur-
manowicz, dyrektor marketingu 
Transgourmet Polska, operatora 
marek Transgourmet Foodservice 
i Selgros Cash & Carry.

Kolejny raz konkurs organi-
zowany przez Transgourmet Fo-
odservice i Selgros Cash & Carry 
cieszył się dużym zainteresowa-
niem. Każdy finalista otrzymał ze-
staw noży, a także bon na zakupy 
w hali Selgros Cash & Carry dla 
swojej szkoły. Udział w konkursie 
kulinarnym to spore wyzwanie, 
dlatego wszyscy mogą czuć się 
zwycięzcami. Relacja z wydarze-
nia dostępna jest na Instagram 
Stories Instytutu Kulinarnego 
Transgourmet, a już niebawem na 
kanale Youtube Instytutu pojawi 
się film z finału.

Świąteczne menu 
w restauracjach z Grupy 
Jarczyński w cenach z 2021
Lokale w podziękowaniu za obecność gości w restauracjach w 2022 roku, 
przygotowują dania świąteczne w cenach z 2021 roku. Polskie i europejskie 
potrawy przygotowywane są w tej samej gramaturze co w zeszłych latach. 

Szefowie kuchni z restaura-
cji Szwejk, Podwale 25, Jeff’s, 

zapraszają do skorzystania z dań, 
które przygotują dla Warszawia-
ków z jak zawsze najlepszych, 

najświeższych i natural-
nych składników. Przy 

tej samej jakości 
i ilości ceny zatrzy-

mały się w menu 
na poziomie 
z 2021 roku.

– W tym 
roku, w po-
dziękowaniu 
za obecność 
gości w na-

szych restaura-
cjach w minio-

nych miesiącach 
p o s t a n o w i l i ś m y 

zrobić im prezent 

i utrzymać ceny dań świątecz-
nych na poziomie z zeszłego roku. 
Wszyscy jesteśmy zmęczeni nie-
pewnością i podwyżkami. My po-
stanowiliśmy nastrój naszych go-
ści poprawić. Dobrze skorzystać 
z naszego menu. Nasze dania są 
domowe, robione z wielkim ser-
cem, z poszanowaniem dla trady-
cji, ale także nowoczesne. Przede 
wszystkim są po prostu pyszne 
– mówi Artur Jarczyński, właści-
ciel restauracji.

Ofertę dań można znaleźć 
w każdej restauracji, a także na 
stronie delidelivery.pl. W menu 
oczywiście wigilijne i świąteczne 
przysmaki – barszczyk, barszcz 
biały i zupa grzybowa, kołdu-
ny wigilijne i z mięsem, śledzie 
w różnych odsłonach, pieczony 

pasztet, boczek i karkówka. 
W menu znalazły się także pie-
rogi z kapustą i grzybami, karp 
w occie i po żydowsku, filety 
z karpia i sandacza, stek z halibu-
ta, poliki wołowe lub kaczka. Na 
deser szefowie kuchni proponują 
oczywiście ciasta, obowiązkowe 
makowiec i sernik. Oprócz tego 
na liście wiele innych potraw 
i dodatków, tych tradycyjnych 
i tych sięgających do tradycji eu-
ropejskich. Każdy znajdzie coś 
dla siebie a przede wszystkim 
oszczędzi sobie czasu i wydat-
ków.

Zamówienia można składać 
u menagera każdej z restauracji, 
jak także na stronie delidelivery.pl 
do 20. grudnia tego roku. Odbiór 
tylko osobiście.
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Zakończona właśnie siedem-
nasta edycja Restaurant 
Week Polska przyniosła 

falę popandemicznych rekordów. 
Polacy tłumnie ruszyli odkrywać 
popisowe menu w najlepszych 
restauracjach poprzez nowocze-
sną platformę internetową. Przy 
stołach ponad 370 najlepszych 
restauracji w ponad 40 miastach 
zasiadło 135014 gości, prawie 12% 
więcej niż w poprzedniej, wiosen-
nej edycji Festiwalu. Zaserwowano 
im prawie pół miliona popisowych 
dań. Chętnych na festiwalowe wyj-
ście było jednak znacznie więcej:

– To już szósty rekordowy Fe-
stiwal z rzędu. Zainteresowanie 
Restaurant Weekiem po raz ko-
lejny znacząco przerosło nasze 

oczekiwania. Intensywnie pracu-
jemy już nad tym, by w kolejne 
edycji móc przyjąć jeszcze więcej 
Gości – podkreśla Marcin Waw-
rzeń, dyrektor Festiwalu. Ponadto, 
więcej niż 60 proc. gości odwiedzi-
ło nasze festiwalowe restauracje 
po raz pierwszy. W polskiej skali 
oznacza to, że frekwencja w jednej 
edycji Restaurant Week może być 
kilkukrotnie wyższa i już wiosną to 
wydarzenie może ponownie stać 
się najpopularniejszą polską bile-
towaną imprezą.

Rekordowa jest także ilość 
uratowanego na Festiwalu je-
dzenia, która wyniosła aż 16 200 
kilogramów. Dzięki wcześniej-
szemu wyborowi menu restau-
racje mogły bowiem zamawiać 

dokładnie tyle składników, ile 
potrzeba. Uniknęły w ten sposób 
strat związanych z magazynowa-
niem, jednej z głównych przyczyn 
marnowania żywności.

Dogonić chiński Festiwal 
Pieroga
Założony w 2015 roku Restau-
rant Week Polska jest już siód-
mym najpopularniejszym wy-
darzeniem kulinarnym na Ziemi. 
Większe od polskiej edycji Fe-
stiwalu są już tylko głęboko za-
korzenione w historii i kulturze 
inicjatywy: Oktoberfest (Niemcy; 
6 milionów gości; rok założenia 
1819), Taste of Chicago (USA; 
3 miliony Gości; r. zał. 1980), Fe-
stiwal Pieroga (Chiny; miliony 

gości; r. zał. 278 p.n.e.), National 
Cherry Festival (USA; 500 tys. 
gości; 1925), Melbourne Food 
and Wine Festival (Australia; 300 
tys. gości; 1993), Salon du Choco-
lat (Francja; 150 tys. gości; 1996).

– Trwają zaawansowane pra-
ce nad polskim i zagranicznym 
rozwojem Festiwalu. Do końca 
dekady, a może szybciej, chce-
my by stał się czwartym naj-
popularniejszym wydarzeniem 
kulinarnym świata, zaraz po 
Oktoberfest, Taste of Chicago 
oraz chińskim Festiwalu Pieroga 
odbywającym się od 278 roku 
p.n.e. – mówią Paweł Światczyń-
ski i Maciej Żakowski, założyciele 
platformy festiwalowej Restau-
rantClub.

POD NASZYM PATRONATEM

Kolejny  
rekordowy  
Restaurant  

Week

Polacy pokochali nowoczesne odkrywanie restauracji. Festiwal pod hasłem 
#FoodLooksGood zgromadził w najlepszych restauracjach rekordowe ponad 135 tys. 
gości. Polska edycja Restaurant Week jest już siódmym największym wydarzeniem 

kulinarnym spośród wszystkich na świecie. Jest też drugim największym biletowanym 
wydarzeniem w kraju. 
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ZNAMY WYNIKI MONIN 
CUP JUNIOR 2022 

W wydarzeniu wzięło 
udział 20 szkół z ca-
łej Polski. Zawodnicy 

to reprezentanci szkół wyłonieni 
w ramach eliminacji wewnątrz-
szkolnych. Zostali zakwalifiko-
wani do konkursu na podstawie 
kolejności nadesłanych zgłoszeń 
z recepturą. Podczas występu na 
scenie zawodnicy podchodzili do 
blind testu polegającym na roz-
poznaniu 10 smaków syropów 
MONIN na podstawie zapachu 
i smaku, a następnie mieli za 
zadanie wykonać 4 identyczne 
koktajle bezalkoholowe w czasie 
7 minut. Wprawne oko sędziów 
technicznych oceniało prawidło-
we wykonanie zadania, zgodnie 
ze sztuką barmańską. W kolejnej 
części Jury po degustacji koktajli 
oceniało ich smak, zapach i wy-
gląd.

Tegoroczna edycja MONIN 
Cup Junior była pod hasłem 
przewodnim „sharing memo-
rable moments”, czyli dzielenie 
się niezapomnianymi chwilami 
ze społecznością. Na scenie za-
wodnicy zaprezentowali swoje 
umiejętności wykonując koktajle 
a kibicowała im publiczność liczą-
ca ponad 100 osób (nauczyciele, 
rówieśnicy ze szkoły i rodzina). 
Konkurs dla Juniorów jest zawsze 

szczególny z racji tego, że są to 
pierwsze doświadczenia barmań-
skie uczniów na scenie i towa-
rzyszy im wiele emocji. Rok 2022 
jest rokiem przełomowym ponie-
waż w historii MONIN Cup Junio-
ra jeszcze nikomu nie udało się 
przekroczyć ilości 100 punktów.

Poznajcie zwycięzców
I miejsce w Ogólnopolskim Kon-
kursie Barmańskim MONIN Cup 
Polska 2022 zajęła Małgorzata 
Matusiak, z koktajlem „Wakacyj-
ne wspomnienie”. To bardzo in-
teresujące połączenie świeżego 
soku z cytryny, syropu MONIN 
Wild Strawberry, syropu MONIN 
Gin, białka jaja i napoju imbiro-
wego. Jak autorka podkreśla „kok-
tajl ten ma świeży i słodki smak, 

delikatną strukturę i aromatyczny 
zapach”. Małgosia została na-
grodzona szkoleniem od Stowa-
rzyszenia Polskich Barmanów 
i otrzymała profesjonalny blender 
Vitamix.

II miejsce z ilością 108 punktów 
zajęła Aleksandra Nowak, a jej 
koktajl o nazwie „Eisain Zein ma 
gorzkie i wyraziste nuty zielonej 
herbaty idealnie komponują się 
z jabłkiem i egzotycznymi sma-
kami ananasa, tworząc idealny 
balans smakowy.” W skład wy-
różnionej aplikacji wchodzi pu-
ree Puree Granny Smith Apple 
MONIN, koncentrat Orange Spritz 
MONIN, Matcha, sok z ananasa 
i sok z białego grejpfruta. Za-
wodnicza otrzymała szkolenie 
ufundowane przez Właściciela 

Międzynarodowej Szkoły Barma-
nów i Sommelierów Patryka Le 
Narta.

III miejsce z kolei zajęła Mar-
celina Stryjak, a jej dziełem był 
koktajl „Hellish Coffee” z napojem 
sojowym o smaku waniliowym, 
porcją espresso, syropem MONIN 
Curacao Triple Sec, puree MONIN 
Tangerine i kroplami tabasco. Fi-
nalistka otrzymała 106 punktów 
w konkursie.

Nagrody w konkursie wręczy-
li Dyrektor Handlowy SCM, Pani 
Dyrektor Szkoły nr 2 w Warsza-
wie Anna Chylińska, Prezes Sto-
warzyszenia Polskich Barmanów 
i Prezes Międzynarodowej Szkoły 
Barmanów i Sommelierów. Ser-
decznie Gratulujemy zwycięzcom 
i wszystkim uczestnikom!

MONIN Cup Junior to presti-
żowy konkurs dla młodych mi-
łośników miksologii w wieku 15 
– 20 lat, którzy rywalizują w two-
rzeniu najlepszych receptur drin-
ków przygotowanych w oparciu 
o produkty MONIN. MONIN Cup 
Poland 2022 jest już 8 edycją or-
ganizowaną przez SCM Sp. z o.o. 
Jest to jedyny ogólnopolski kon-
kurs barmański dla młodzieży 
cieszący się dużym zaintereso-
waniem na rynku HoReCa oraz 
wśród szkół.

1 grudnia odbył się Ogólnopolski Konkurs Barmański MONIN Cup Junior 2022, 
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich nr 2, w Warszawie. Było to wyjątkowe 

spotkanie z młodymi miłośnikami miksologii. W 8 edycji nie zabrakło wielkich 
emocji, chwil wzruszeń i radości. Zawodnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom. 
Małgorzata Matusiak z koktajlem „Wakacyjne wspomnienie” otrzymała 113 punktów 

i tym samym wyprzedziła swoich rywali, zdobywając pierwsze miejsce.
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Targi ważnym elementem 
strategii firm
Na Targach HORECA®/GASTRO-
FOOD wystawcy prezentowali 
wyposażenie dla restauracji, ka-
wiarni i innych lokali gastrono-
micznych oraz hoteli i obiektów 
wypoczynkowych. Dla wielu 
firm udział w targach jest waż-
nym punktem w strategii marke-
tingowej, ponieważ możliwość 
pokazania produktów i usług 
szerokiemu gronu odbiorców, 
pomaga zaoszczędzić czas i pie-
niądze. Przynosi również wy-
mierne korzyści w postaci no-
wych kontaktów. 

Mistrzostwa Polski 
w Dziczyźnie
Tematem przewodnim strefy po-
kazowej na Targach HORECA®/
GASTROFOOD była kuchnia my-
śliwska. Nie przez przypadek więc 
na targach odbyła się 3. edycja 
Mistrzostw Polski w Dziczyźnie 
organizowana przez firmę Las-
-Kalisz. Pierwsze miejsce w kon-
kursie otrzymali Jakub Żymelski 
i Bartosz Zajdel – reprezentanci 
Hotelu & Restauracji Antonińska 
oraz restauracji Loft w Gostyniu, 
którzy zachwycili daniami sze-
ścioosobowe jury składające się 
z doświadczonych kucharzy..

Kawowe Mistrzostwa Polski 
w Krakowie
Po raz pierwszy Targom HORE-
CA®/GASTROFOOD/ENOEXPO® 
towarzyszyły Mistrzostwa Polski 
Roasting & Cup Tasters organi-
zowane przez Specialty Coffee 
Association (SCA) – stowarzy-
szenie branżowe integrujące za-
równo indywidualnych baristów, 
jak i kawiarnie, palarnie, hotele, 
dystrybutorów i producentów. 
Celem zawodów było wyłonienie 
profesjonalnego kipera, który wy-
różnia się na tle innych umiejęt-
nościami, dokładnością w rozróż-
nianiu smaków i aromatów oraz 
szybkością w rozróżnianiu kaw 
segmentu Specialty. Podwójny 
tytuł Mistrza Polski Cup Tasters 

oraz Mistrza Polski Roasters 2022 
otrzymał Aleksander Smęt, Roast 
Master w LaCava – Specialty Cof-
fee Roastery. 

Cały świat w jednym 
miejscu
Za sprawą Międzynarodowych 
Targów Wina ENOEXPO®, które 
od 19 lat towarzyszą Targom HO-
RECA®/GASTROFOOD – EXPO 
Kraków na trzy dni zamieniło się 
w centrum spotkań przedstawi-
cieli branży z całego świata. Na 
największej imprezie tego typu 
w Polsce, można było poznać wy-
stawców m.in. z Czech, Gruzji, Ru-
munii, Portugalii, Słowacji, Ukra-
iny, Węgier, Włoch. Degustacjom 
oraz rozmowom nie było końca. 

Targi ENOEXPO® z roku na rok 
rosną w siłę, bowiem uczestnicy 
doceniają liczne atuty imprezy: 
prezentacje win oraz innych al-
koholi z wielu krajów, spotkania 
i warsztaty prowadzone przez 
znanych ekspertów, degustacje 
typu Master Class i prestiżowe 
konkursy tj. Międzynarodowy 
Konkurs Winiarski o Medal ENO-
EXPO® oraz Konkurs Polskich Win 
i Cydrów o Medal ENOEXPO®. 
Wystawcy wiedzą również, że 
targi dają ogromne możliwości 
promocyjne, ponieważ w jednym 
miejscu i czasie można spotkać 
wielu potencjalnych klientów. 
Choć na Targach ENOEXPO® 
przeważają wina, to również 
producenci cydrów oraz piw rze-
mieślniczych bardzo dobrze od-
najdują się na imprezie – w pełni 
wykorzystując możliwości z niej 
płynące.

Uczestnicy Targów Horeca®/
Gastrfood/Enoexpo® otrzymali 
solidną porcję inspiracji, kontak-
tów i wiedzy. W branży HoReCa 
wiemy, że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia, dlatego organizatorzy 
kończąc jedną edycją, już myślą 
o kolejnej. Na szczegóły przyjdzie 
czas, ale już dziś warto zapisać 
sobie w kalendarzach datę 8-10 
listopada 2023 roku. 

POD NASZYM PATRONATEM

Targi HoReCa® / Gastrofood / 
Enoexpo® za nami!

16-18 listopada w EXPO Kraków odbyły się Targi HoReCa®/Gastrofood/Enoexpo® – 
największe spotkanie branży gastronomicznej i hotelarskiej w Polsce. Ponad 300 

wystawców, 8843 odwiedzających, szkolenia, warsztaty, degustacje typu Master Class, 
prestiżowe konkursy winiarskie i cenione wydarzenia towarzyszące tj. Mistrzostwa Polski 

Roasting & Cup Tasters oraz Mistrzostwa Polski w Dziczyźnie – tak w skrócie można 
podsumować trzy dni pełne wrażeń, nowych doświadczeń i niezapomnianych emocji.
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Promować fine food  
experience



WYWIAD NUMERU

J

Restauracja Epoka, zaprosiła pierwszych gości w 2019 roku. O perfekcyjne 
wnętrza, w połączeniu z historycznymi elementami, zadbał m.in. Boris 
Kudlička. Z wielkim powodzeniem stery w kuchni trzyma utalentowany 

szef Marcin Przybysz. Pieczę nad całym projektem, ale także innymi 
konceptami Project Warszawa sprawuje Antoine Azaïs. Wspólnie chcą 

promować nową jakość fine diningu. Dlaczego warto łamać bariery? Jakie 
wyzwania przed nimi? Co z przyszłością tego sektora? 

Marcin Przybysz
szef kuchni

Jesteś fanem historii?
Nigdy nie była moją wielką pasją. Jako dziecko lubiłem takie te-
maty, ale nie aż tak, bym mógł powiedzieć, że zajmowała istotne 
miejsce w moim życiu. Jednak, jak teraz się okazuje, zawsze była 
gdzieś z tyłu głowy. Ostatnio trafiłem na swój wywiad po wygra-
nej Top Chefa i powiedziałem tam, że gdy wrócę do kraju, będę 
gotował starodawną kuchnię polską. Teraz to wszystko się połą-
czyło, więc wychodzi na to, że bardziej podświadomie niż świado-
mie to jednak we mnie siedziało i do tego dążyłem. 

Sugerujesz się starymi książkami kucharskimi, dawnymi 
przepisami. Masz jakiś klucz, aby wszystkie dania były spójne?
Zazwyczaj na menu składa się pięć, sześć książek. Danie, z jednej 
z nich zawsze pojawia się w karcie i chodzi o rok 1682. Wszystko 
jest też związane z kuchnią, ponieważ u nas nie ma klasycznych 
sekcji, np. zimna, ciepła, tylko tak, jak ja to nazywam – wyspy. 
Każda z nich ma swój numer i odpowiada za jedną książkę. 
Wszystkie są uniwersalne. Czasem dania odwzorowujemy na-
wet 1:1. Wiadomo, że smakowo to trudne do wykonania, aby 
stworzyć coś z przepisu, który ma 300 lat. Produkty inaczej 
smakowały, czy były doprawiane, chociaż w sumie skąd mogę 
wiedzieć, jak wtedy to smakowało (śmiech).

Techniki, które kiedyś stosowano były naprawdę ciekawe. 
Gotowanie zawsze było na bardzo wysokim poziomie. Na pierw-
szy rzut oka może wydawać się, że to było proste, ale to nie do 
końca prawda. Te książki zdecydowanie nauczyły mnie pokory 
i pokazały, że w większości nie doceniamy, a może nawet nie 
zauważamy tego, co nas otacza. Sam się na tym złapałem. Na 

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS
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Te książki zdecydowanie nauczyły mnie 
pokory i pokazały, że w większości 
nie doceniamy, a może nawet nie 
zauważamy tego, co nas otacza. 
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przykład chodząc po Łazienkach Królewskich, oglądając zabyt-

kowe budynki o konkretnych nazwach: Pomarańczarnia czy 

Palmiarnia – nie myślałem nigdy o nich w kategoriach miejsca, 

w którym kiedyś np. były prawdziwe pomarańcze. Te produkty 

już dawno u nas gościły, a paradoksalnie kojarzy się to z wyjąt-

kowością na czas świat z okresu komunizmu. Wydaje mi się, 

że bardziej zwracamy na to uwagę, gdy wyjedziemy za granicę. 

Idąc ulicami Rzymu zachwycamy się, tym, co było częścią ży-

cia mieszkańców dwa tysiące lat temu. W ogóle nie przenosimy 

tego na polskie realia. Idąc obok Zamku Królewskiego, rzadko 

kiedy mamy podobne refleksje. 

Kiedyś powiedziałeś, że chciałbyś ugotować zupę żółwiową, co 
jak wiemy dziś nie będzie możliwe. Jest jeszcze coś nad czym 
szczególnie ubolewasz?
Mam taką jedną bolączkę i myślę, że wyprowadzenie tego na 

właściwie tory zajmie kilka ładnych lat. Chodzi o polskie ryby. Nie 

będę ukrywał, że są na zdecydowanie średnim poziomie. Trudno 

też powiedzieć, co i kiedy poszło nie tak. Przed nami duża pra-

ca w tym zakresie. Wydaje mi się, że wiele kwestii związanych 

z rolnictwem wymaga jeszcze dopracowania. Duża w tym rola 

państwa, aby regulować to w odpowiedni sposób, np. na wzór 

Skandynawii, gdzie liczba hodowców jest określona i wiesz, że 

nie możesz założyć danej hodowli, bo robi to już ktoś inny. U nas 

to wygląda zupełnie inaczej. Ktoś zacznie hodować kurczaki, inni 

zobaczą, że zarobił na tym pieniądze i nagle niejeden chce iść tą 

drogą i ma na to przyzwolenie. Rynek sam się niszczy. Brakuje 

koncentrowania się na różnorodności produktów. Cieszę się, że 

jest coraz więcej propozycji rzemieślniczych. 

Gdy wybuchła pandemia, wielu prawie spisywało sektor premium 
na straty. Czy Ty miałeś jakieś obawy?
Zazwyczaj mam dość wiele przemyśleń na każdy temat 

(śmiech). Przy otwarciu Epoki była duża presja, uważam go za 

jeden z bardziej przemyślanych i poważniejszych projektów na 

Europę Środkowo-Wschodnią. Niedługo po otwarciu, owszem, 

przyszła pandemia, jednak nauczyłem się nie przejmować rze-

czami, na które nie mam wpływu. Staram się nie zamartwiać. Ta 

sytuacja dotyczyła skali światowej. Trzeba było zacisnąć zęby 

i pomyśleć, co można zrobić. Pierwszy okres był bardzo trudny, 

chociaż paradoksalnie staram się dostrzec plusy każdej sytuacji. 

Mogłem nadrobić wiele czasu rodzinnego. Nie wymieniłbym 

tego na żadne pieniądze. Teraz wiem, że to było mi potrzebne. 

Co do fine diningu, to chyba tutaj ten problem jest związany ty-

powo z Polską. U nas jest takie przekonanie, że ten sektor kuleje. 

Jest mało tej rangi restauracji, kultura wyjścia do lokali też nie 

jest jeszcze tak rozwinięta. W maju tego roku miałem okazję 

gotować na międzynarodowym evencie w Chorwacji. Rozma-

wiałem z kucharzami z Niemiec, Szwajcarii, Austrii. Otwierając 

się po pandemii z górką nadrobili czas lockdownów. Tam sektor 

premium nie kulał, opowiadali wręcz o rekordowych obrotach.

Światowo premium nie kuleje, a wręcz 
przeciwnie. Tylko my się zatrzymaliśmy. 
Jak fine dining ma się u nas rozwijać, 
jeśli takie restauracje się nie otwierają?
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Nawet nie myśleli w kategoriach utraty zainteresowania tym 
sektorem?
Zupełnie nie! Spokojnie czekali, aż znowu będą mogli przyjmo-
wać gości. Światowo premium ma się dobrze. Wszędzie rozwija 
się np. Czerwony Przewodnik. Tylko my się zatrzymaliśmy. Jak 
fine dining ma się u nas rozwijać, jeśli takie restauracje się nie 
otwierają? Jako cała branża musimy w to bardziej pójść, promo-
wać. Taka gastronomia ściśle wiąże się z marketingiem. 

Można powiedzieć, że mamy troszkę błędne wyobrażenie o fine 
diningu?
Na pewno. Jednak każdy otwiera taką restaurację, jaką chce, ale 
podstawą jest właśnie to, że ludzie nadal nie rozumieją czym ten 
fine dining tak naprawdę jest. To po prostu dobre jedzenie. I krop-
ka. Takich lokali na świecie jest pełna gama. Jedne mają drewniane 
stoły, są zlokalizowane w lesie, a inne znajdują się w pałacach. Prze-
krój, jeśli chodzi o wybór – jest ogromny. W Polsce właśnie tego 
brakuje i na podstawie kilku restauracji wyrabiamy sobie opinię 
o całym sektorze. Czasem jest przepych, nadęcie. Ludzie nie chcą 
przebywać w takich miejscach w obawie, że ktoś ich zaraz uderzy 
w plecy i powie, że powinien się wyprostować. Stworzyliśmy taką 
sztywną definicję, gdzie w innych krajach to nie ma miejsca, bo go-
ście znają różne oblicza i każdy wybiera takie, jakie mu pasują. 

To mamy do czynienia z przerostem formy nad treścią czy nie?
Nawet jeśli, to czy to zarzut? Czasami myślę, że to nawet cieka-
we. To nie mój styl, bo raczej trzymam się klasycznych smaków. 
Nawet wręcz idzie to w kolejną skrajność. Czasami jest mi za-
rzucane, że menu jest bezpieczne. Wszystko jest smaczne, ale 
brakuje im efektu wow, bo to takie…klasyczne. Dla mnie am-
bicją nie jest tworzenie kombinacji, ale może dla kogoś innego 
tak i właśnie to jest w porządku. Jest zapotrzebowanie na każdy 

styl. Moim idealnym przykładem jest zawsze Kopenhaga. Jest 
wymarzona, jeśli chodzi o różnorodność gastronomiczną. Za-
cznijmy od Nomy, gdzie możesz zjeść mech, zerwany godzinę 
temu w lesie albo rybę, którą przyrządzają od postaw na Two-
ich oczach. Dalej Geranium, które jest perfekcyjne, konkursowe. 
Kończąc na Alchemist, który jest ekstremalnie zwariowany do 
tego stopnia, że niektórzy nie wiedzą, o co tam konkretnie cho-
dzi. To jest piękne. Szczególnie, że wszędzie dostaniemy świetne 
jedzenie. To, co komu smakuje, to bardzo indywidualna kwestia. 
Sam nie jem wielu rzeczy. Na przykład nie przemawia do mnie 
kuchnia meksykańska, bo nie toleruje kolendry. Czy to oznacza, 
że restauracja, która ją serwuje jest zła?

Nie, po prostu nie jest dla Ciebie.
Dokładnie. Właśnie o to chodzi. To, że jestem fanem kuchni tra-
dycyjnej, bazuję na znanych smakach, nie oznacza, że raz na ja-
kiś czas nie zjem czegoś zwariowanego. Też chcę tego doświad-
czyć i robię to dla swojej przyjemności. Mogą to nie być moje 
smaki, ale doceniam pracę ludzi, którzy wkładają w to swoje 
serce. Wyjdę i powiem, że było źle? Nie. Powiem, że było inaczej. 

Wspomniałeś o braku efektu wow, bo coś jest zbyt klasyczne. 
Przecież można zaskoczyć prostotą.
Pamiętam, gdy zacząłem pracować w restauracji z Gwiazdką 
Michelin. W daniach, sposobie ich podania – prostota – nieza-
leżnie, czy byłem związany z jedno, dwu czy trzygwiazdowym 
lokalem. W tym ostatnim – na talerzu główny produkt i sos. To 
wszystko bazuje właśnie na wspomnianej prostocie produktów, 
ale zarazem wybiciu ich na najwyższy level. Lepiej zjeść danie 
składające się z dwóch czy trzech elementów, które będą na-
prawdę dopieszczone, niż rozrzucone na 50 różnych rzeczy. 
Przy menu degustacyjnym można się tym bawić. Jedno danie 
może być bardzo złożone, a kolejne ekstremalnie proste. 
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Gdy pojawiła się propozycja związana z Nocnym Marketem od razu 
byłeś na tak? Jak w ogóle trafiliście na peron przy Dworcu Głównym?
Wszystko zaczęło się od wspólnego posiłku. Codziennie jemy całym 
zespołem. Jednego dnia przygotowaliśmy dla nas pizzę. Wrzuciłem 
jej zdjęcia na social media. Napisał do mnie Marcin Kuc, dyrektor 
artystyczny: Dawaj, przyjdź z tym na Nocny Market. W pierwszej 
chwili pomyślałem: Chłop zwariował! (śmiech). A serio, to czemu 
nie? To nasza praca, aby wychodzić, promować, pokazywać lu-
dziom, że nawet restauracje premium nie polegają tylko na staniu 
z kijem nad głową i pokazywaniu, co trzeba jeść, którym widelcem, 
bo jak nie, to cię wyprosimy. Jestem przede wszystkim kucharzem, 
więc czemu mam nie postawić budki z hot-dogami i nie stanąć na 
ulicy? Muszę być po prostu dumny z tego produktu. To nie jest tak, 
że ja gotuję fine dining, więc mam klapki na oczach i inne rzeczy nie 
wchodzą w grę. Risotto zrobione przez trzygwiazdkowego szefa we 
Włoszech, zjedzone w jego restauracji, a wyserwowane na plastiko-
wym talerzu ze street foodowej budki nie będzie inne. 

Czyli jednoznacznie nie miałeś żadnych wątpliwości, co do tej 
współpracy.
Nie, ale zaczęły się na miejscu, gdy przyszła do nas fala gości 
(śmiech). To było przemiłe, ale i niespodziewane boom. Nie 
pamiętam, kiedy ostatnio byłem aż tak zmęczony, jak po tych 
dniach spędzonych na Nocnym. Cieszę się, że ludzie mogli zo-
baczyć te emocje. Było ich tam bardzo dużo. Stres, tempo robiły 
swoje. Inni mogli zobaczyć, jak ciężka jest to praca. Nagle masz 
100 ticketów do wyjścia, a ludzie podchodzą i Cię zagadują. 

Dań też nie zaserwowałeś na byle czym, zadbałeś o szczegóły. 
Streetowe doświadczenie, ale maksymalnie dopasowane do 
Twojego codziennego środowiska.
To pokazuje, że jak się tylko chce, to można zrobić wszystko. 
Nie zamówiłem talerzy z Australii. One są dostępne prawie 
w każdej firmie, tylko trzeba ich poszukać, a nie powiedzieć, że 
chłopak obok serwuje w kartonie, to ja też tak zrobię i będzie 
z głowy. Wszystko opiera się na zaangażowaniu, a nie powie-
laniu wszystkiego tego, co jest dookoła. Jak już wspominałem, 
w Polsce to bardzo modne – kopiowanie tego, co już działa. 

Czy z Nocnym to jednorazowa przygoda czy jest szansa na Wasze 
kolejne street diningowe odsłony?
Na pewno to nie była nasza ostatnia wizyta. Szczerze mówiąc, 
nawet jestem troszkę zawiedziony, że nie udało nam się tego 
zrobić dwa razy w sezonie. W przyszłym roku będziemy lepiej 
przygotowani i liczę, że znowu wystąpimy. Później to samo 
menu powtórzyliśmy w naszym ogródku, aby goście mogli zo-
baczyć, że nie mamy tylko menu degustacyjnego, ale spróbować 
street diningu w naszym wydaniu. To była ciekawa, obopólna 
współpraca. Podczas rozmów z innymi wystawcami słyszałem, 
że chapeau bas dla nas, bo przyciągnęliśmy naprawdę wiele 
osób. A później niektórzy goście pojawili się też w Epoce. 

Czyli dzięki otwartości zyskaliście nowych odwiedzających. Takie 
wychodzenie poza strefę komfortu, nie jest zbyt popularne i może 
dlatego ta aura niedostępności jest niekiedy trudna do przebicia?
Po raz kolejny problem jest chyba w Polsce (śmiech). Przykro 
mi, że muszę tak mówić o swoim kraju, ale niestety to prawda. 

Mamy duże braki. Ludzie są niepewni, mają wiele obaw. A na 
świecie jest sporo sytuacji, w których szef kuchni ma restauracje 
fine diningową, a do tego bistro. Myślę, że gdyby pierwszy 
gwiazdkowy szef otworzył pięć bistro, do dziś świetne by sobie 
radziły, a jeszcze więcej osób mogłoby spróbować jego jedzenia. 
Wydaje mi się, że troszkę za bardzo się spinamy. Gdy gotujesz 
i jesteś szczęśliwa, z tego co robisz, to wszystko samo przyjdzie. 
Rób swoje i sprawiaj ludziom radość w dobrej atmosferze. O to 
w tym wszystkim chodzi. 

Poza sprawowaniem pieczy nad daniami, zarządzasz też ludźmi. 
W jednym z wywiadów mówiłeś, że wyluzowałeś, a kiedyś 
bardziej dążyłeś do celu po tzw. trupach. Zrozumiałeś, że 
pozytywna atmosfera w miejscu pracy dobrze oddziałuje też 
na produktywność. Co skłoniło Cię do zmiany podejścia?
Myślę, że doświadczenia, ale też moje zdrowie. Poza tym, wiesz, 
jak to jest: do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć. Zrozumiałem, że 
nie ma sensu wywierać presji na ludziach, mimo że na mnie wy-
wierano. To droga donikąd. Trzeba nauczyć się odpuszczać. Cza-
sami lepiej to zrobić i stworzy to ciekawsze sytuacje, niż ciągłe 
parcie do przodu za wszelką cenę. Na pewno mam dzisiaj więcej 
luzu, mniej krzyczę. Wiadomo, że to też nie poszło w kolejną skraj-
ność. Mamy tutaj bardzo dużą dyscyplinę, koncentrujemy się na 
przestrzeganiu zasad. Gdy ktoś tego nie robi pojawiają się nerwy 
i stres. Oczywiście wiele zależy od ludzi. Jednak ja, na szczęście, 
mam wspaniałą ekipę. Dzięki nim to wszystko tak dobrze działa. 

Mieliśmy boom na programy gastronomiczne, sam byłeś ich 
uczestnikiem. Takie zainteresowanie branżą pomaga czy raczej 
wypacza?
Każdy kij ma dwa końce. Wszystkie pograjmy robią duże dobrego, 
ale i złego. Od strony konsumentów – być może ludzie stali się 
troszkę bardziej świadomi. Z kolei z punktu widzenia branży – za-
działało różnie. Jednym jeszcze bardziej się chciało, a inni nagle od 
razu stali się szefami kuchni i zaczęli schabowego zasypywać zio-
łami, mimo że danie jest proste, to ja jestem wielkim szefem i mu-
szę na każdym kroku wprowadzać udziwnienia. Niektórzy młodzi 
kucharze zaczęli omijać pewne procesy, które po prostu trzeba 
przejść, od razu celując w górnolotne techniki, nie potrafiąc zrobić 
beszamelu. Naprawdę na wszystko potrzeba czasu i cierpliwości. 
Tutaj nie ma drogi na skróty. Kwestia młodszego pokolenia to już 
nawet nie temat, który nie jest związany ściśle tylko z gastrono-
mią. Przy rozwoju świata, coraz mniej osób interesuje się takimi 

Zrozumiałem, że nie ma sensu 
wywierać presji na ludzi, mimo że na 
mnie wywierano. To droga donikąd. 
Trzeba nauczyć się odpuszczać. 
Czasami lepiej to zrobić i stworzy to 
ciekawsze sytuacje, niż ciągle przeć do 
przodu za wszelką cenę.
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zawodami, jak mój, a popularniejsza staje się praca biurowa. Nie 
ma co ukrywać, że praca w kuchni też jest pracą fizyczną. Zawsze 
jednak powtarzam, że gotowanie to 80 proc. używania głowy, 
a reszta to dodatkowe umiejętności. Jednak na pewno duża misja 
w szefach kuchni, aby młodzi ludzie chcieli wiązać się z tą branżą. 

Ty też miałeś niewiele lat, gdy zdecydowałeś się szukać 
doświadczenia za granicą. Skąd w młodym człowieku taka myśl?
Może to dziwnie zabrzmi, ale poszedłem na łatwiznę. Nie negu-
je innych kucharzy, bo są wybitni szefowie, którzy nie przeszli 
takiej zagranicznej drogi, jak ja, tylko kształcili się w Polsce i są 
doskonali. Nie można powiedzieć, że u nas nie dało rady tego 
zrobić. Tylko, że ja od zawsze byłem ciekawy świata, kultur. Po-
łączyłem przyjemne z pożytecznym. Mogłem zwiedzać, pozna-
wać nowe osoby, a przy okazji zbierać doświadczenia. Dowie-
działem się, jak powinno się gotować. Gdy wyjeżdżałem z Polski, 
to takich lokali, jak za granicą było ekstremalnie mało. Gdy poje-
chałem do Londynu, to chyba wtedy było tam ok. 50 restauracji 
z gwiazdką, więc skala jest nie do porównania. 

Czy ktoś wywarł na Tobie szczególne wrażenie, kogo mógłbyś 
uważać za mentora?
Oczywiście, inspiruje mnie wiele osób, ale nie mam takiego jed-
nego autorytetu. Być może dlatego, że nigdy nie byłem zwią-
zany z gastronomią hotelową, a zauważyłem, że często ma to 
wpływ na posiadanie takiego mentora. Może to też wynik tego, 
ze często zmieniałem miejsca pracy? 

Trudno było Ci usiedzieć w jednym miejscu?
Może to wynik tego, że byłem bardzo głodny wiedzy. Teraz na-
dal jestem głodny, ale tutaj mam takie możliwości i jestem już 
na takim etapie, że mogę się rozwijać na miejscu. Epokę traktuję, 
jak swoje dziecko. Miałem wpływ na stworzenie tej restauracji. 
Pierwsze szkice zaczęliśmy robić na dwa lata przed jej otwar-
ciem, wiec to był długi proces, który z resztą nadal trwa. To jest 
właśnie ciekawe, że sam sobie nie stawiam barier. Gdy jesteś ku-
charzem, w konkretnym miejscu to masz je, np. w postaci szefa 
kuchni, który coś ci nakazuje, wyznacza drogę, a ty się możesz 

się z nią zgadzać lub nie. Gdy dochodziłem do takiej ściany i my-
ślałem: ok, tutaj już wyciągnąłem wszystko, co się dało, chce zo-
baczyć coś innego, to ruszasz dalej, a później przychodzi czas, że 
to wszystko układasz z swojej głowie. 

Twoje kulinarne guilty pleasure?
Kebab! Jestem dwa razy w tygodniu w Sapko w Alei Jana Pawła 
II i polecam (śmiech). Mieliśmy kebab nawet w Epoce. W nasze 
fine diningowe menu wplątuje street foodowe elementy. W su-
mie, trzeba się zastanowić, co jest street foodem, a co nie. Trud-
no to określić, wszystko się zaciera. Street food w Chinach to 
makaron smażony na ulicy. Gdy zjem foie gras na brioche na 
ulicy to też street food. Ograniczam to tylko do miejsca zaser-
wowania, a nie zamykam się, jeśli chodzi o dania. 

Jakie masz plany na najbliższy czas?
Zacząłem już pracę nad nowymi daniami. Początek roku jest dla 
nas zawsze bardzo intensywny. Mamy menu świąteczne, a póź-
niej przerwę do 10 stycznia. Następnie menu karnawałowe, 
a później wchodzimy w propozycje postne. Postawiłem sobie za 
cel, że zrobimy je bez produktów pochodzenia zwierzęcego. To 
moje ulubione menu w całym roku. Książki pokazały, że już wte-
dy istniała kuchnia molekularna, na zasadzie oszukiwania zmy-
słów i szczególnie korzystano z niej właśnie w okresie postnym. 
Dziś, co to dla nas zmienia, gdy jednego dnia zjemy kanapkę 
z szynką, a kolejnego kiełbasę ze święconki? Nie zdajemy sobie 
sprawy, co ludzie wtedy przechodzili, gdy naprawdę 40 dni nie 

jedli mięsa. Dla mnie to szczególnie bolesne, dla totalnego meat 
loversa (śmiech). Chociaż staram się ograniczać mięso. 

W jaki sposób starasz się odreagować czas spędzony w kuchni?
Wyciszam się każdego dnia w drodze do domu. Spędzanie cza-
su z dziećmi odrywa mnie od wszystkiego. Uwielbiam seriale, 
szczególnie te o tematyce science fiction, fantasy. Wtedy prze-
noszę się do innego świata. 

Dziękuję za spotkanie, rozmowę i życzę powodzenia!
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MARCIN PRZYBYSZ I ANTOINE AZAÏS Z MILENĄ KASZUBĄ-JANUS
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U
Antoine Azaïs 
dyrektor Project Warszawa  
(Restauracja Epoka, Bez Tytułu,  
Chaud Pain)

Urodziłeś się w kraju, w którym wyjście do restauracji to coś 
naturalnego, codziennego. Francja uznawana jest dla wielu za 
oczywisty kierunek zdobywania doświadczenia. Co w taki razie 
przyciągnęło Cię akurat do Polski?
Wszystko zaczęło się od Erasmusa. Studiowałem socjologię. 
Chciałem sprawdzić „egzotyczny kraj” i wylądowałem w Polsce 
(śmiech). Pierwsze pół roku skupiałem się na nauce, a później 
połączyłem to z pracą. Pierwszą znalazłem w 15 minut, czym by-
łem bardzo zaskoczony. Zostawiłem CV u Michel Moran, a także 
„U kucharzy” – w tym budynku, w którym dzisiaj się spotyka-
my. Chciałem jeszcze spróbować w Hotelu Bristol, ze względu 
na to, że nie mówiłem wtedy jeszcze po polsku, uznałem, że 
będę miał szansę nawet na stanowisku kelnera. W zasadzie kil-
ka minut później dostałem telefon od Mateusza Gesslera, nie 
wiedziałem wtedy, że to on. Nawiązał rozmowę po francusku, 
czym byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Całe szczęście, że 
złożyłem CV tylko w dwóch miejscach, bo bez znajomości ję-
zyka, gdy dostałem informację, że mam stawić się „U Kucharzy” 
to ta nazwa brzmiała naprawdę ciekawie i mogłem szukać tego 
miejsca bardzo długo (śmiech), a tak od razu wiedziałem, o co 
chodzi. Co ciekawe, historia zatoczyła koło, ponieważ staliśmy 
na scenie obok siebie w czasie rozdania tegorocznych nagród 
w konkursie, który organizujecie – Food Business Awards. Ma-
teusz był pierwszą osobą, która dała mi pracę. Miałem doświad-
czenie gastronomiczne we Francji, tam zarządzałem restauracją 
i Mateusz zaproponował mi stanowisko menedżera. Wtedy tę 
restaurację odwiedzało wielu obcokrajowców, a ja mówiłem po 
francusku, angielsku i hiszpańsku, więc opiekowałem się gośćmi, 
którzy też posługiwali się tymi językami. 

Teraz pełnisz funkcję dyrektora restauracji, więc łączysz wiele 
ról. Szczególnie, że to nie jedyne miejsce, którym zarządzasz. 
W ramach grupy działa też Chaud Pain czy Bez Tytułu. 
Właśnie przez to jest taka funkcja. To stanowisko dotyczy bar-
dziej całej grupy. Jednak konkretnie w Epoce trzymam pieczę 
nad wszystkim. Menedżer bardziej troszczy się o naszych go-
ści, a ja próbuje kierować wszystko na właściwe tory na każdej 
płaszczyźnie, dawać pomysły i pomagać rozwijać biznes, elimi-
nować elementy, które nie działają. Często z Marcinem pochła-
niają nas takie rozmowy na poziomie koncepcyjnym. 

Delegowanie zadań jest naturalną koleją rzeczy. Lubisz dzielić się 
obowiązkami?
Prowadząc taką firmę, jak teraz, którą tworzy ponad 50 osób – 
chcę czy nie – muszę delegować. Nigdy nie powiem, że to proste. 
Często jest naznaczone błędami, które trudno później poprawić. 
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Chcieliśmy złamać postrzeganie fine 
diningu. Sama nazwa dla niektórych 
gości brzmi poważnie, potrafi 
odstraszyć. Pojawia się bariera, że jest 
drogo, nie wiadomo, jak się zachować, 
co na siebie założyć. U nas tego nie ma.

Jednak bez dobrego zarządzania zadaniami i bez ekipy, nic nie 
jest się w stanie zrobić w pojedynkę. Odpowiednie i umiejętne 
delegowanie to chyba jedna z najtrudniejszych kwestii w tej 
pracy. 

Z jakimi ludźmi lubisz pracować? Dziś budowanie trwałych 
zespołów to też nie lada wyzwanie.
Lubię otaczać się osobami, które kochają gastronomię, w ta-
kich sam sposób. Cieszy ich widok gościa, który wychodzi z re-
stauracji z uśmiechem na ustach. Pojawiają się nawet uściski! 
(śmiech). Na pewno każdy, kto pracuje w restauracji powinien 
być otwarty i mieć w sobie gościnność. Nie mam problemu, aby 
pracować z osobami spoza branży. Najlepszym przykładem jest 
nasz menedżer Jakub Laryończuk, który wcześniej był związany 
z liniami lotniczymi, a w Epoce jest od ponad dwóch lat. 
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W czasie pandemii nikogo nie zwolniliście. Czy skład bardzo 
zmienił się od tamtego czasu?
Niestety są to trudne czasy. Niektórzy zmienili pracę. Ale ok. 40 
proc. nadal z nami jest. My zrobiliśmy to, co uważaliśmy za sto-
sowne, żeby być fair w stosunku do pracowników. Jedni znaleźli 
nowe zajęcie, inni chcą się rozwijać. Rozumiemy to. Nikogo nie 
zatrzymamy na siłę. Mamy nadzieję, że są szczęśliwi i spełniają 
się w nowych miejscach. 

Doświadczenie czy szkolenie od zera – jak wy podchodzicie do 
nowych członków zespołu w zakresie obsługi?
Dwutorowo. Jeśli ktoś ma chęci i naprawdę chce się uczyć, a co 
najważniejsze nie stresuje się – jesteśmy otwarci. Młode osoby 
często są onieśmielone. Kuba jest świetnym pedagogiem i stara 
się ich uspokoić. Musimy pracować nad przełamaniem bariery. 
Bo przecież w końcu w Epoce o to chodzi. Aby sprawiać, że fine 
dining będzie bardziej przystępny, wyluzowany. Pod tym kątem 
też pojawiliśmy się na Nocnym Markecie. Chcemy, aby ludzie 
czuli się tutaj komfortowo, ale pracownicy również. Doświad-
czenie jest zawsze mile widziane, ale w połączeniu z otwarto-
ścią. Kelner z 20-letnim doświadczeniem potrafi mieć swoje 
nawyki bez opcji wprowadzenia zmian. 

Promujecie idee fine food experience. Czym dokładnie jest 
w Waszym wykonaniu i co sprawia, że Epoka jest wyjątkowym 
konceptem?
Nigdy nie byłem związany w pełni z tą częścią gastronomii. To 
też decydowało o powierzeniu mi takiego stanowiska w tej fir-
mie, ponieważ w Epoce miał powstać bardziej casual dining. 
Przede wszystkim chcieliśmy złamać postrzeganie fine dinin-
gu. Sama nazwa dla niektórych gości brzmi poważnie, potrafi 
odstraszyć. Pojawia się bariera, że jest drogo, nie wiadomo, jak 

się zachować, co na siebie założyć. U nas tego nie ma. Trochę 
zmieniliśmy nazwę, ale nie człon fine, bo on nadal jest z nami 
obecny. Food experience ma przyciągać ludzi pod kątem je-
dzenia, ale i atmosfery, również obsługi. Nasz zespół świetnie 
potrafi dostosować się do gościa, wyczuwa, czego potrzebuje, 
jakiego rodzaju obsługi oczekuje. Jest profesjonalny, aktywny, 
gdy trzeba, ale również wycofany, gdy takie jest życzenie gościa. 
Profesjonalna elastyczność zawsze była dla mnie bardzo ważna 
w tej branży. Każdy gość ma inny charakter i potrzeby, a naszym 
zadaniem jest to wyczuć i zachowywać się zgodnie z jego pre-
ferencjami. Możemy razem się śmiać i żartować albo ograniczyć 
wszystko do serwisu. 

Czy z tego też wynika obecność mobilnego boxu, który powstał 
z myślą o robieniu zdjęć dań? Goście wtedy czują się swobodniej, 
bo wiedzą, że nie muszą ukrywać się z chęcią wykonania 
fotografii, a poza tym macie większy wpływ na to, co trafia do sieci 
i minimalizujecie ryzyko niezbyt atrakcyjnych ujęć.
Dokładnie tak, ale muszę przyznać, że początkowo byłem scep-
tycznie nastawiony do tego pomysłu. Przy szatni mamy taką 
ścianę ze skrytkami (widocznymi na zdjęciu, na str. 24 – przyp. 

Bez dobrego zarządzania zadaniami 
i bez ekipy, nic nie jest się w stanie 
zrobić w pojedynkę. Odpowiednie 
i umiejętne delegowanie to chyba jedna 
z najtrudniejszych kwestii w tej pracy.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE  |  grudzień22

https://epoka.restaurant


WYWIAD NUMERU

red.) i nasze pierwsze założenie było związane z zostawianiem 
w nich telefonów, z możliwością podłączenia do ładowarki itd. 
Jednak później uświadomiliśmy sobie, w jakich czasach żyjemy 
i postanowiliśmy dać narzędzie. Tak, jak zauważyłaś, to ważne 
też ze względów wizerunkowych. Zdjęcie w takiej restauracji, 
gdzie ważna jest atmosfera, więc światło jest przyciemnione, 
nie ma prawa wyjść dobrze. Nie używa się też flesza. Gdy goście 
dodają takie ujęcia w social mediach, rzutuje to na ocenę lokalu. 
Poza tym znowu łamiemy barierę niedostępności czy skrępo-
wania i wprost mówimy, że robienie zdjęć jest mile widziane. 
Najlepszym dowodem jest para seniorów, którzy poprosili, aby 
mobilny box został z nimi przez całą kolację. 

Przetarliście też szlaki na Nocnym Markecie. 
Tak, gdy tylko pojawiła się propozycja, od razu zaczęliśmy dys-
kutować, co moglibyśmy zaserwować. Marcin jest bardzo kre-
atywny. Na co dzień bazuje na starych przepisach, więc nagle 
pojawiło się coś spoza tego schematu, jednak nawet tutaj korzy-
stał z książek. Moim zdaniem to był świetny pomysł i udało się 
go dobrze zrealizować. Kolejny raz złamaliśmy barierę. Zapisali-
śmy na tablicy fine dining, Marcin skreślił pierwsze słowo i tak 
powstał street dining. Od pierwszej chwili poczułem, że to super 
propozycja, aby pojawić się w nowym miejscu. Szczególnie, że 
nie każdy jest gotowy na taką kwotę, jaką musi zapłacić za pełną 
kolację, a tutaj mogliśmy zaserwować dania za 30 zł. Pod tym 
kątem to było świetne doświadczenie także dla nas. Pewnie, że 
zawsze jest ryzyko, że ktoś powie, dlaczego to robicie? Ale nie 
spotkało nas nic podobnego. Na Nocnym pojawiali się nasi stali 
goście z Epoki. 

W moim odczuciu to doskonały i ciekawy pomysł. Nie trzeba 
przekonywać, że tylko z białym obrusem masz szansę na ciekawe 
doświadczenie. 
Dobrze, że o tym wspomniałaś, bo w Epoce nie mamy białych 
obrusów. To nasze celowe działanie, aby pokazać, że po prostu 
nie trzeba, nie jest to niezbędne. Nie mamy też żadnego dress 
codu. To, że ktoś nawet przyjdzie w dresie, to jest sytuacja jedna 
na tysiąc, ale też daje poczucie, że ktoś chce poznać tę kuchnię. 

Jeśli chodzi o gości, to kogo dzisiaj stać na premium?
Na pewno mamy coraz młodszych gości, ale nie jest to więk-
szość. Jednak w porównaniu z pierwszymi miesiącami działalno-
ści, rzeczywiście widać różnicę. Zmieniła się nieco świadomość. 
Mam nadzieję, że z kilkoma restauratorami z Warszawy, którzy 
też działają w tej sferze, co my, zachęciliśmy do tego gości, aby 
odwiedzać takie miejsca. Ostatnio miałem przyjemność obsługi-
wać chef’s table. Byli to goście, którzy mieli po 26 czy 27 lat i roz-
mawialiśmy o restauracjach na całym świecie, trzygwiazdkowych 

w Paryżu czy Londynie, Nowym Jorku. Podróżują, by odwiedzać 
takie lokale. Chociaż, wydaje mi się, że to zawsze kwestia plano-
wania budżetu. Małe menu kosztuje 350 zł. Można to porównać 
do innych rzeczy materialnych. Ludzi stać na iPhone, czy kompu-
ter, auto. To często kwestia wyznaczenia budżetu na doświad-
czenia restauracyjne, co jeszcze jest mało popularne w Polsce, 
ale jest z tym coraz lepiej. Szczególnie, że to nie jest doświad-
czenie na co dzień. Ale oczywiście są goście, którzy pojawiają się 
z każdą zmianą menu, a nawet ostatnio jeden z nich przyszedł 
trzy razy na to samo, bo tak mu smakowało.

Z jednego strony miejsce na specjalną okazje, ale z drugiej grono 
stałych gości.
Mamy już ponad 50 obrączek na serwetki, które dedykowane 
są naszym stałym gościom. Zajmują specjalne miejsce na jed-
nej ze ścian. Są imienne. Wszystko jest kwestią relacji, ale ufam 
sugestiom naszego zespołu. Bo to przecież nie są tanie rzeczy 
(śmiech).

Na jakie elementy jeszcze stawiacie, które nie są zbyt popularnymi 
rozwiązaniami?
Myślę, że muzyka. Jestem bardzo zadowolony z tej współpracy. 
Gdy powstała lista utworów, Aleks Poniedzielski z Aftersunday 
przyszedł, usiadł, wtopił się w życie codzienne restauracji, ob-
serwował pracę zespołu, spróbował jedzenia, i na tej podstawie 
przygotował playlistę. 

Od wieków są ludzie mniej i bardziej 
zamożni, gdy zwiększa się przestrzeń 
między nimi, to premium zawsze 
szybuje do góry.
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Możemy powiedzieć, że to taki muzyczny pairing.
Tak, szczególnie, że ta lista ewoluuje. Wieczorami usłyszysz inne 
dźwięki niż w ciągu dnia. 

Sektor premium ma się dobrze. Potwierdzeniem są nawet badania, 
co oczywiście odnosi się również do takich namacalnych dóbr 
luksusowych. Jak Ty to odbierasz w kontekście gastronomii?
Myślę, że ten sektor zawsze dobrze znosi czasy kryzysowe. 
Umacnia się. Od wieków są ludzie mniej i bardziej zamożni, 
gdy zwiększa się przestrzeń między nimi, to premium zawsze 
szybuje do góry. My to widzimy po zainteresowaniu gości. 
Dotyczy to, tak jak wspomniałaś wielu elementów. Jeśli trzy 
lata temu w Polsce otworzył się Hermès, to jest to jednak 
istotny znak. 

Jakie są Twoje odczucia, co do gastronomicznych wyróżnień? Już 
długo czekamy na Michelin w Polsce.
Teraz mamy rzeczywiście wielka niewiadomą. Jeszcze kil-
ka lat temu myślałem, że Michelin jest przestarzały. Jednak 
zmienił wiele biznesowo i marketingowo. Teraz uważam, że 
ludzie, którzy podróżują pod kątem jedzenia, znowu silnie su-
gerują się przewodnikiem. To, że nie mamy więcej odznaczeń 
w Polsce to naprawdę zadziwiające. Zobaczymy, jak to będzie 
ewoluować. 

Jeśli chodzi o zmiany, to ciekawe, że Twoim głównym zadaniem 
miało być wykreowanie Epoki, a dziś zarządzasz jeszcze jedną 
restauracją i piekarniami. Jakie plany na przyszłość?
To fantastyczne uczucie tworzyć coś od podstaw. Otwarcie 

sprawiło mi wiele radości, a później przyszła pandemia, która 

pokrzyżowała plany. Ale dzięki temu świetnym doświadcze-

niem były np. warsztaty kulinarne. Teraz, gdy wszystko zaczęło 

działać, jak powinno, mam poczucie, że jest super. Bez Tytułu 

istniało, zanim związałem się z Epoką i było jednym z moich ulu-

bionych miejsc w Warszawie. Zatem mam ogromny sentyment. 

To świetny koncept, z fantastyczną ekipą, ciekawym barem. 

Kreowanie nowych miejsc bardzo mnie kręci. Chaud Pain przez 

ostatnie dwa lata było ciekawym wyzwaniem, bo nie mieliśmy 

w tym w ogóle doświadczenia. Ten koncept ciągle żyje, coś się 

zmienia. Pojawiła się druga lokalizacja na Głębockiej, tam nasta-

wiamy się bardziej na śniadania, bo tak wcześniej było w tym 

miejscu. Teraz w planach jest otwarcie dwóch nowych punktów. 

Co do nowych konceptów – mamy kilka pomysłów, ale z niczym 

się nie spieszymy.

Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w Epoce!
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Sezonowa, letnia odsłona Dwa Osiem nad 
Wisłą zaskoczyła niejednego miłośnika 

pizzy neapolitańskiej wyjątkową jakością 
i smakiem. Ta sama ekipa stoi za Pizzaiolo 

przy Kruczej, które powstało w czasie 
pandemii. Dlaczego akurat wtedy? Jakie 

mają plany na rozwój? Na co stawiają 
i dlaczego pracownicy zawsze będą dla 

nich na pierwszym miejscu? Odpowiada 
współwłaściciel Piotr Roszkowski. 

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS

Poświęcanie 
czasu 

pracownikowi 
to okazanie 
szacunku
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https://www.facebook.com/pizzaiolo.krucza


JJeszcze raz dziękuję za Twój udział w panelu dyskusyjnym 
podczas tegorocznego XX Food Business Forum 2022. Wówczas 
dałeś się poznać słuchaczom jako osoba, która z całą pewnością 
ma bardzo ciekawe, ale też niespotykane podejście do wielu 
gastronomicznych kwestii. Z czego to wynika?
Czasami mam wrażenie, że są dwa równoległe światy w tej 

branży: mainstreamowy, jeśli chodzi o taką twardą gastronomię, 

którą znamy od lat w całej Polsce i nową, alternatywną. Mam 

poczucie, że te światy się nie przenikają, a jeśli już to w bardzo 

małym zakresie. Jednak ta druga zna tę pierwszą w większym 

stopniu. Patrząc na moje doświadczenie to można było mnie 

spotkać zarówno w restauracji hotelowej Pałac i Folwark Galiny, 

jak i klubach: Powiększenie czy Nowy Wspaniały Świat (NWŚ).

Uważam, że jestem w optymalnym wieku, bo mam 16 lat do-

świadczenia w gastronomii, a zaczynałem od zmywaka w Man-

chesterze. Pracowałem na sali, w kuchni, za barem, jako kierow-

nik, menedżer, a w końcu i właściciel. Mam również doświadcze-

nie w bankowości i rekrutacji, więc także korporacyjne, co jest 

bardzo cenne. Aktualne zajęcie to zderzenie pracy organicznej 

z zebranym doświadczeniem, ale jeszcze nie wypaleniem. Bo 

musimy przyjąć, że w takim kraju, jak Polska, zarobki są na takim, 

a nie innym poziomie, szklane sufity zawieszone są dosyć nisko, 

ludzie przedwcześnie zużywają swoje zaangażowanie, przez co 

ich żywotność na rynku pracy jest znacznie krótsza. 

To, co wydarzyło się u mnie to przygoda z klubokawiarnią 

rowerową Dwa Osiem na Pradze, później pojawiła się opcja 

z warsztatem rowerowym i małą kawiarnią Dwa Osiem nad 

Wisłą, a w weekendy robiłem tam barbecue. Później wpadliśmy 
na pomysł przygotowywania tam pizzy neapolitańskiej. Skalo-
wał się w nieprawdopodobny sposób. Tam wszyscy pracowa-
liśmy bardzo na równi. Dlaczego o tym mówię? Bo wychodzę 
z założenia, że jak chcesz kupić miotłę to nie robisz tego od razu, 
tylko radzisz się osoby, która jej używa. Jednak jeśli sama zamia-
tasz, obsługujesz klientów, zarządzasz finansami w tego typu 
sezonowej gastronomii, gdy intensyfikujesz swoją pracę na kilka 
miesięcy, jesteś w stanie to spiąć i się nie wypalić. Pewnie w ta-
kich wariackich warunkach, w klasycznym układzie szybko by-
śmy mieli dość. To innego rodzaju praca niż lokal w Śródmieściu.

Czyli moment przejścia od pracy sezonowej do sytuacji, w której 
utrzymujesz lokal w Śródmieściu uważasz za komfortowy?
Tak, bo przecież to w dyskomforcie rodzą się dobre, jeśli nie naj-
lepsze pomysły! Największą długoterminową obawą, jaką mam, 
jest to, że w pewnym momencie przestanę dostrzegać zwykłe 
sprawy oraz problemy i odpłynę od codzienności gastronomicz-
nej, przyziemnych kwestii. Znam wiele przypadków w tej branży 
i wiem, z czym się mierzą. Są coraz bardziej zdystansowani, czę-
sto otwierają zbyt wiele projektów, kalkulując, że wszystkie będą 
bardzo rentowne. To jest trudne, tym bardziej, że uprawiam bar-
dzo osobisty sposób prowadzenie firmy. Rola, którą pełnimy ze 
wspólnikiem (Grześ Piłat) w tym miejscu jest nie do zastąpienia 
przez kogoś innego. Dlatego wszyscy mamy problem ze znale-
zieniem general managerów. Często jako właściciele kładziemy 
na ich barki zbyt wiele, chcąc by mieli te same motywacje, co 
my, co jest niemożliwe, bo to jest jednak pracownik. 

PULS GASTRONOMII

grudzień  |  NOWOŚCI GASTRONOMICZNE 27

https://www.facebook.com/pizzaiolo.krucza


PULS GASTRONOMII

Bardzo wysoko stawiasz pracowników na liście priorytetów. 
Dbasz nie tylko o ich samopoczucie fizyczne. Jako pracodawca 
zapewniacie pomoc psychologiczną. Skąd taki pomysł?
Mieliśmy erę pracodawcy, później przyszła era pracownika. 
Może w końcu nastąpi względna równowaga, ponieważ są 
duże wahania, a żadna skrajność nie jest dobra. Trzeba sobie 
zdać sprawę z tego, że możemy mieć super lokal, sprzęt, to-
war, produkt, ale jeśli nie ma w tym ludzi – to wszystko jest nic 
niewarte. Ich zawsze można przenieść w inne miejsce. Ale oni 
w dużej mierze tworzą cały koncept. Okoliczności pracy w ga-
stronomii są obiektywne. Dla większości to nisko płatna pra-
ca, często w godzinach nocnych, nie dająca takich perspektyw, 
jak inne branże, a pandemia dodatkowo wywróciła stolik. Praca 
w usługach zawsze jest dosyć trudna. Mam niebywałe szczę-
ście prowadzić biznes z moim wspólnikiem, z którym znamy się 
ponad 10 lat, a połączyła nas pasja do rowerów. To człowiek, 
z którym mnie różni bardzo wiele, ale to ten rodzaj różnorodno-
ści, w którym wypełniamy pewne luki, dużą część wzajemnych 
braków. To daje w pewnych kwestiach nieszablonowe myśle-
nie. Tak było właśnie w tym przypadku. Jako Polacy jesteśmy 
przepracowani, kwestia chodzenia do terapeutów, problemów 
psychicznych nadal jest często tematem tabu. My nie boimy się 
poruszać w tych sferach. W ten sposób pojawił się pomysł, aby 
kadrze kierowniczej zaproponować pomoc psychologiczną oraz 
w specjalnych przypadkach pozostałym pracownikom. Niestety 
nie jesteśmy w stanie zapewnić takiej opcji dla każdemu pra-
cownikowi, bo to blisko 70 osób. Terapia jest pod konkretnym 
kątem radzenia sobie ze stresem i wypalenia zawodowego, 
oczywiście w czasie rozmów pewnie znajdują one swoje podło-
że też w kwestiach prywatnych, ale to sprawa miedzy pracowni-
kiem a terapeutą. My tylko opłacamy fakturę. 

Pizzaiolo przy Kruczej pojawiło się w pandemii. Niektórzy 
otwieranie lokalu w tym czasie nazywali szaleństwem, ale jak sam 
kiedyś powiedziałeś jeszcze większym byłoby niezatrzymanie przy 
sobie takich pracowników.
Kompletne zmarnowanie potencjału. Jako pracodawca podej-
muje takie zobowiązanie, że będziemy o nich dbać i się nimi 

opiekować. Jeśli zawiedlibyśmy w tak trudnym, kluczowym mo-
mencie, to chyba we własnych oczach straciłbym wiarygodność. 
To bardzo ważne, aby w takich sytuacjach ufać samemu sobie. 
Byliśmy w specyficznym momencie. Po zakończeniu lata, z dużą 
rzeszą ludzi, z którą normalnie umawialiśmy się na kolejne sezo-
ny, co osobiście też traktuje jako największy komplement. Pra-
cownicy mają swoje różne joby w ciągu roku, ale ich stałym ele-
mentem w roku, mimo że sezonowym, jest współpraca z nami. 
Bardzo dużo rozmawialiśmy z ludźmi. Myślę, że dla wielu, liczba 
godzin spędzona tutaj na rozmowach byłaby absurdalna. Ale 
czy ten lokal żyje i daje sobie radę w tych trudnych czasach? 
Jeśli tak, to chyba jednak gra była warta świeczki. Poświęcanie 
czasu to okazanie szacunku. Niezmiennie kieruje się tą zasadą. 
Musimy jednak pamiętać o tym, że są też pracownicy do któ-
rych nie mamy zastrzeżeń i o nich nie wolno zapominać. A czę-
sto tak się dzieje. Czasami trzeba pamiętać, żeby im powiedzieć: 
jestem zadowolony z Twojej pracy – oni też tego potrzebują, 
również mają swoje gorsze dni. To istotne, aby nikogo nie pomi-
nąć. W sezonie zatrudnialiśmy blisko 90 osób, a więc to bardzo 
trudne do wywarzenia. 

We wszystkim trzeba balansu. Mówiłeś, że jesteś bardzo zatopiony 
w życie lokalu. Na ile ingerujesz w poszczególne elementy, a na ile 
dajesz wolną rękę? 
Momentami jestem nadgorliwy, ale z drugiej strony mam pełne 
zaufanie i potrafię też oddać coś w pełni. Ale jest jedno pod-
stawowe pytanie: czy ja pracuje z człowiekiem, czy nad nim. 
Mam często skłonność do mikrozarządzania. Bywa to męczące 
dla obu stron, ale ostatecznie zależy mi na uczciwym pokazaniu, 
czego oczekujemy. Dużo rzeczy robimy zespołowo i staramy się 
w nie wciągać wszystkich, pokazując, że mogą się przyczynić np. 
do tworzenia menu, to daje im poczucie sprawczości i pokazu-
je, że to nie jest tylko praca „od-do”, ale może być czymś wię-
cej. Udzielamy się w wielu kwestiach, wychodzącym poza życie 
restauracji, angażujemy się w akcje społeczne. Jesteśmy na to 
bardzo wrażliwi. Poświęcamy temu czas, uwagę, ale i środki fi-
nansowe. 

Skupiacie się teraz na jednym lokalu, czy macie w planach rozwój 
o kolejne miejsca?
Zawsze uważaliśmy, że kto się nie rozwija, ten się zwija. Warsza-
wa jest dosyć kapryśna, jeśli chodzi o gastronomię i trzeba cały 
czas podtrzymywać uwagę gości. Raz coś wymyślimy i możemy 
to kontynuować bez końca – tak to nie działa. Rozwój musi być 
zrównoważony, gnanie ponad skalę i podchodzenie do tego, że 
jakoś to będzie i się ułoży, a w razie czego otworzymy spółkę 
córkę i najwyżej ją utopimy, to zgubne myślenie. Ale to tylko 
moja perspektywa. Uważam, że to może wbrew temu, co te-
raz się robi, ale chcemy zrobić produkt-koncept – maksymalnie 
dopracowany. My cały czas jesteśmy w procesie. Na przykład 
mieliśmy doskonałe, topowe, produkty. Teraz zadaniem nowo 
zatrudnionej osoby jest poszukiwanie produktów, takich, jakich 
potrzebujemy. Chcemy być gotowi zastąpić każdy produkt, który 
mamy jakimś innym, ale co ciekawe, jeszcze lepszym. Skracamy 
łańcuch dostaw i przeskakujemy w miarę możliwości pośred-
ników. Jeździmy na targi, spotykamy się z dostawcami, produ-
centami, ostatnio odwiedziliśmy wszystkich rolników, z którymi 
współpracujemy, w trakcie sezonu letniego, np. byliśmy u Pana 
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Wojtyry, który dostarcza nam topową bazylię. Teraz wybieramy 
się do Tomka Greli (Grzyby z Dąbrówki). Takie odwiedziny poka-
zują nie tylko jak rosną np. grzyby shiitake. To wartość dodana, 
o czym też można opowiedzieć gościom, a poza tym budować 
pewność siebie u pracowników, bo maja zrozumienie procesu, 
wiedzą skąd to się bierze, a z warstwy powierzchownej wcho-
dzimy gdzieś głębiej. 

Co do rozwoju, to myślimy o kolejnym miejscu, mamy kilka 
pomysłów, ale przede wszystkim skupiamy się na tym co jest 
tutaj. Uchylę rąbka tajemnicy: w ostatnich daniach pojawił się 
pewien projekt, nad którym intensywnie pracujemy. Błyska-
wicznie nabiera tempa, więc kto wie, może w przyszłym roku 
będziemy mogli zaprosić do naszej kolejnej odsłony. W tym 
roku byliśmy też obecni na Nocnym Markecie. 

To miejsce, które łączy wiele sektorów branży i jest w stanie 
pomieścić skrajnie różnorodne koncepty. Pizza wydaje się być 
idealna na takie wydarzenie.
Pizza neapolitańska ma pewne ograniczenia, ale i gigantyczne 
plusy. W dostawie oraz na wynos szybko zaparowuje w pudeł-
ku i traci swoje właściwości. Jeśli człowiek nie miał do czynie-
nia z takim produktem i jego pierwszy raz z taka pizzą będzie 
w dostawie, to pewnie zacznie zastanawiać się dlaczego ludzie 
w ogóle to zamawiają. Jest najlepsza gorąca, dosłownie dopiero 
co wyjęta z pieca i wyjątkowo cierpi, jeśli tak nie jest. Jednak 
okoliczności jej jedzenia są naprawdę dowolne. Można ją zjeść 
na papierowym talerzyku, na zewnątrz nad Wisłą, jak i w loka-
lu. Urokiem i pewną odmianą było to, że nad Wisłą można było 
dostać tak wysokiej jakości produkt w miejscu, które w niczym 
nie przypomina restauracji. Co do Nocnego to bardzo fajne do-
świadczenie, jako dla zespołu, mogliśmy jeszcze lepiej zapoznać 
się z branżą i nawiązać też dużo dobrych relacji, więc miało to 
ciekawy aspekt towarzyski. 

Mówisz, że ten rodzaj pizzy wyjątkowo źle znosi dostawy. Jednak 
w okresie pandemii musieliście się tym posiłkować. Postawiliście 
na własne delivery. 
Zaczęliśmy współpracować z markami zewnętrznymi, ale cieszę 
się, że mamy produkt, który skierowany jest do naszych gości na 
miejscu i nie muszę tego więcej robić. Tylko w czasie pandemii 
musieliśmy nieco zmienić recepturę na ciasto, aby było w stanie 
wytrzymać dostawy. Mieliśmy bardzo duża załogę, a nie wszyst-
kich mogliśmy zatrudnić przy remoncie lokalu czy bieżącej pracy 
restauracji – wiec weszliśmy w dostawy. Sam rozwoziłem pizzę, 
nawet za Konstancin czy do Józefowa. Jeśli zadzwonił do nas 
gość i powiedział, że chce pizzę tylko od nas, ja na szybko prze-
liczałem kilometrówkę i praktycznie nigdy nie odmawialiśmy. 
Goście pamiętają takie historie i lubią je wspominać. 

Czego nauczyła Cię pandemia?
Mnie już nie zaskoczy żaden kryzys. Kiedy w pierwszym sezonie 
pandemii nad Wisłą, w maskach, zza pleksi, bez stolików, sprze-
dawaliśmy pizzę to mieliśmy refleksję, że trzeba założyć, że 
każdy kolejny rok będzie przynosił jakąś tego typu atrakcję. Dla-
tego następny rok pandemii, trudna sytuacja gospodarcza, jaką 
mamy – my na to wszystko jesteśmy przygotowani mentalnie. 
Najgorsza jest panika, ale i brawura. Pokora jest oczywiście 

potrzebna, ale nie może też być hamulcem. Dziś wiem, że nie 
można się bać, budując pierwszy biznes.

W takim razie, w jaki sposób wyróżnić się dziś na rynku?
Nadmierne myślenie, jak chcemy się wyróżnić – nie uważam za 
najbardziej budujące. Nie chodzi o to, aby się nie wyróżniać, ale 
przeanalizować, co naprawdę chcemy robić, z użyciem najlep-
szych produktów, we współpracy z najlepszymi ludźmi, w sensie 
dopasowania zespołu. Wychodzę z założenia że lepiej zatrudnić 
człowieka z mniejszym doświadczeniem ale zapałem do pracy 
i szacunkiem do niej niż wypalonego zawodowca z przerostem 
ego. Gdy mamy to wszystko, to pojawia się odwaga niepowie-
lania schematów. Warto je mieć, ale jeśli ograniczymy się tylko 
do kopiowania, to jesteśmy wtórni. Ludzie potrzebują jednak 
utrzymywania pewnej uwagi, odświeżenie w tym przebodźco-
wanym świecie. Nasz pomysł na to? Pizza tygodnia. Czasem ro-
bimy klasyczną, czasem totalnie „pojechaną” – aż nas Włosi na 
Instagramie nas czasem obrażają (śmiech). 

Jednak jestem pewny, że wszystkie działania muszą być au-
tentyczne. Byliśmy na Wisłą znani, z tego, że robimy dobrą pizzę, 
pracują u nas konkretni ludzie, puszczamy rapsy i to wszystko 
jest spójne. Nie da się tego wymyślić, bo ludzie wyczują fałsz. Ta 
szczerość albo jest albo jej nie ma. Jeśli ludzie jej nie odczytują, 
to pytanie czy była prawdziwa. Znam bardzo ciekawe koncep-
ty, które to miały, a jednak się nie udały. Musimy dodać jeszcze 
kwestię przedsiębiorczości, pewności siebie – ale też pamiętać, 
że z kolei tylko na tym też niczego się nie zbuduje. 

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia!
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Wbrew inflacji i rynkowym 
podwyżkom, już wiosną jako 

pierwsi obniżyliśmy ceny. Wraz 
z dynamicznym wzrostem 
popularności i liczby gości, 

zdecydowaliśmy się na kolejną 
obniżkę cen jesienią – tym razem 

w postaci #Akcji29zł, która trwa do 
odwołania. Jej celem jest pokazanie, że 
dzięki dużej powierzchni restauracji 
i liczby gości, ceny w restauracjach, 
nawet dzisiaj, mogą być naprawdę 

niskie – mówi Agnieszka Hexel, Brand 
Manager ORZO.

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS

UMOCNIŁA SIĘ CELEBRACJA 
DOŚWIADCZENIA RESTAURACYJNEGO
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JJesteście obecni w kilku miastach w Polsce. Jaka jest aktualna 
sytuacja sieci ORZO i czy można mówić o różnicach ze względu na 
lokalizację?
Rozwijamy się i pracujemy nad otwarciem kolejnych lokali. Róż-
nica w preferencjach gości jest niewielka. Sprzedaż flagowych 
dań wygląda bardzo podobnie we wszystkich lokalach całej sieci. 

Czy po okresie pandemii zaobserwowaliście zmiany 
w zachowaniach gości, co do ich preferencji? 
Umocniła się celebracja doświadczenia restauracyjnego. Go-
ście częściej wybierają restauracje do spędzenia czasu z rodziną 

i przyjaciółmi. Widzimy wzrost zainteresowania daniami „do 

dzielenia się” oraz zwiększa się liczba rezerwacji grupowych. 

Goście przychodzą próbować, smakować i chcą doświadczać. 

Staramy się wyjść im naprzeciw tworząc specjalnie dedykowa-

ne dla grup menu, przykładem jest nasz nowy bestseller ORZO-

shi. Budujemy atmosferę gościnnością i dbałością o szczegóły. 

Mamy piękną ceramikę od Bolesławca, idealnie ugotowane eko 

jajka „0” poché, przyjazną muzykę w tle, kolorowe koktajle i aro-

matyczne dania. Wszystko, aby Gość chciał wrócić do tego do-

świadczenia.
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Jak oceniacie sytuację gastronomii i jakie wyzwania przed Wami 
w 2023, ale też całym sektorem?
W pierwszym półroczu 2022 roku restauratorzy zanotowali 

około 35 proc. wyższe obroty w stosunku do tego samego okre-

su w 2019. To efekt popandemicznego odbicia. Niestety, wyż-

sze obroty często nie oznaczają wyższych zysków dla biznesu. 

Na ten moment restauratorów przytłacza inflacja, rosnące ceny 

produktów, gigantyczne rachunki za media. Branża panikuje, za-

mykają się restauracje z dwudziesto- i piętnastoletnim stażem. 

Mimo wszystko gości przybywa, a niektóre ceny produktów za-

czynają spadać. Naszym zdaniem sytuacja na rynku zacznie się 

stabilizować w końcówce pierwszego kwartału. Trzeba szukać 

rozwiązań i zatroszczyć się o gościa, aby powrócił. Utrzymanie 

konkurencyjności cenowej staje się jednym z naszych prioryte-

tów. Tak powstała oferta antyinflacyjna

Na czym ona dokładnie polega, co w sobie zawiera, z czego 
najczęściej korzystają goście?
Wbrew inflacji i rynkowym podwyżkom, już wiosną jako pierwsi 

obniżyliśmy ceny. Wraz z dynamicznym wzrostem popularności 

i liczby gości, zdecydowaliśmy się na kolejną obniżkę cen jesie-

nią – tym razem w postaci #Akcji29zł, która trwa do odwołania. 

Jej celem jest pokazanie, że dzięki dużej powierzchni restaura-

cji i liczby gości, ceny w restauracjach, nawet dzisiaj, mogą być 

naprawdę niskie. Flagowe pizze, pasty i cocktaile – to wszystko 

za 29 złotych. Ponadto do ORZO powróciły przedpandemiczne 

oferty: lunche i promocyjne śniadania z kawą. Obniżyliśmy tak-

że ceny starterów, których ceny zaczynają się już od 15 złotych. 

Zdecydowanie największą popularnością wśród gości cieszy się 

wytęskniona promocja śniadaniowa. Za 29 zł można zamówić 

dowolne śniadanie z dowolną kawą. To o nią dostawaliśmy naj-

więcej pytań w ostatnich miesiącach, a informacja o jej powrocie 

została przyjęta niezwykle ciepło i entuzjastycznie. Restauracje 

w weekendowe poranki pękają w szwach. W obecnych czasach 

ciężko znaleźć miejsce z daniami w atrakcyjnych cenach, któ-

re jednocześnie nie oszczędzają na jakości wykorzystywanych 

składników.

Aktualnie wszyscy szukają oszczędności, jednak kwestie związane 
z zero waste zawsze były Was bliskie, jakie działania podejmujecie 
w tym zakresie? 
Tematyka zero waste towarzyszy nam od początku. Nie traktu-

jemy działań z obszaru niemarnowania jedzenia jako chwilowy 

trend czy sposób na oszczędność. Świadome działanie w tym 

obszarze to konieczność. Jesienią 2019 zrobiliśmy pogłębiony 

audyt, który wykazał, że marnujemy znacznie mniej żywności 

od statystycznej restauracji. Każdy składnik i jego ilość jest do-

kładnie przemyślana. Badania pokazują, że 20 proc. restauracji 

„zawsze” lub „zazwyczaj” wyrzuca żywność w związku z przygo-

towaniem zbyt dużej ilości jedzenia. Warto temu przeciwdzia-

łać, a można to zrobić np. współpracując z Too Good To Go. Dla 

użytkowników to sposób, aby sprawić sobie pyszne, niedrogie 

jedzenie, jednocześnie robiąc coś dobrego dla środowiska. Dla 

biznesów – ograniczanie strat. Obecnie, zwłaszcza w dobie wy-

sokiej inflacji, warto zrobić rachunek sumienia, ponieważ wy-

rzucając jedzenie, marnujemy nie tylko pieniądze, ale i zasoby 

potrzebne do jego wyprodukowania – ziemię, wodę, energię, 

nawozy czy pracę ludzką. Ponadto bar intensywnie współpracu-

je w kuchnią. To czego nie wykorzystuje bar – oddaje na kuchnię 

i odwrotnie. Owoce, nasiona, skórki i łupimy suszymy, maceru-

jemy, karmelizujemy i wykorzystujemy na maksimum możliwo-

ści. Ze skórek oraz zużytych łupin cytrusowych robimy jadalny 

piasek do flagowego cocktailu. Świetnym przykładem jest deser 

bread brûlée. Używamy śniadaniowej bagietki korzennej, którą 

moczymy i zalewamy karmelem, dodajemy skórki pomarańczo-

we wzięte z baru po wyciśniętym soku. Kolejnym przykładem 

jest French Toast. Barmani wykorzystują gruszki do tworzenia 

esencji dla koktajli, a sam owoc zostaje. Kuchnia przerabia owo-

ce zasypując je cukrem i mocząc w brandy. Powstaje wspaniały, 

aromatyczny składnik do słodkiego śniadania. Możliwości i na-

rzędzi działań jest wiele.

Jeśli chodzi o plany na przyszłość to macie w planach ORZOwe 
rewolucje i otwarcie prawie 80 lokali w pięć lat. To bardzo ambitne 
plany. W jaki sposób chcecie się rozwijać, abyosiągnąć ten cel i na 
czym dokładnie będą polegały wspomniane rewolucje?
Rewolucję będą głównie polegały na dostosowaniu obecnie 

działających na rynku lokali do standardów franczyzowych 

brandu ORZO. Będziemy aktywnie poszukiwali chętnych, któ-

rzy będą zainteresowani prowadzeniem lokali pod marką Orzo 

w formule franczyzy. Na rozwoju franczyzy będzie skupiał się 

nasz wysiłek. Nastawiamy się na podjęcie współpracy z restau-

racjami, które sobie nie radzą, by pod marką ORZO wróciły z po-

wodzeniem do gry. Oczywiście dopuszczamy możliwość udzie-

lania franczyzy dla nowych punktów, w których jeszcze nie były 

świadczone usługi gastronomiczne.

Dziękuję za rozmowę!
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ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS

Następne odsłony 
Żywiołów  

będą kolejnymi 
wersjami tej 

samej opowieści

Karolina Zajezierska, 
przedstawicielka piekarniczej 

rodziny Zajezierskich, właścicieli 
sieci Piekarni Żywioły opowiada 
o nowym koncepcie, budowaniu 
marki, ofercie gastronomicznej 

i planach na przyszłość. 

Żywioły to marka rodzinna, która od lat związana jest z branżą. 
Jaka jest historia tego brandu i kto dziś nim zarządza?
Za marką Żywioły, która docelowo stanie się ogólnopolską siecią 
piekarni, stoi rzeczywiście długa rodzinna historia. Historia, która 
na przestrzeni wieku zatoczyła koło. Wszystko bowiem zaczęło 
się od mojego pradziadka Antoniego, który niemal 100 lat temu 
w Nowym Dworze stworzył niewielką piekarnię zaopatrującą 
przez lata lokalnych mieszkańców w świeże pieczywo. Przez ko-
lejne lata firma rodzinna rozwijała się, rozbudowywała zaplecze 
technologiczne i zwiększała zasięg działalności, produkując pie-
czywo dostępne we wszystkich największych sklepach wielko-
formatowych w Polsce oraz poza granicami kraju. Dzisiaj firma 
zarządzana jest przez Elżbietę Zajezierską – moją mamę, Michała 
Zajezierskiego – mojego brata i przeze mnie. Każdy z nas odpo-
wiada za pewien obszar działalności, a nasza nowa piekarnia pod 
marką Żywioły znowu, po prawie 100 latach, dostarcza świeże 

i pachnące pieczywo klientom, na początku w Śródmieściu War-
szawy. A niebawem również w innych częściach miasta i okolic.

Sieć zadebiutowała w centrum Warszawy. Jak doszło do otwarcia 
w tej lokalizacji?
Piekarnia w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich to tzw. ser-
ce marki. To jedyny i wyjątkowy lokal naszej sieci w unikatowej 
i odradzającej się części Warszawy, jaką jest Plac Pięciu Rogów. 
To tutaj nasza oferta jest najpełniejsza i nie ogranicza się wy-
łącznie do świeżego pieczywa, smacznych przekąsek czy śnia-
dań, ale oferujemy również menu wieczorne, a nasz bar serwuje 
autorskie drinki. Chcemy być ciekawą kulinarną alternatywą dla 
warszawiaków, zaskakującą kompozycją dla turystów, miej-
scem, które na stałe wpisze się w stołeczny krajobraz miejsc, 
które warto odwiedzić o każdej porze dnia czy tygodnia. Na-
stępne odsłony Żywiołów będą kolejnymi wersjami tej samej 
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opowieści. Będziemy oferować zawsze świeże, naturalne pie-
czywo i smaczne przekąski w przystępnej cenie.

Dużą wagę przywiązali Państwo do designu. Co wyróżnia lokal 
pod tym kątem?
Nowy koncept to połączenie naszej miłości do pieczywa z atrak-
cyjnym i ciekawym designem. W kultowym dla wielu osób miej-
scu, Domu Towarowym Barci Jabłkowskich, stworzyliśmy przy-
tulne wnętrze o całkowicie niebanalnym charakterze, które pełne 
zieleni i naturalnych dodatków mogą podziwiać klienci już z ulicy 
przez dużą przeszkloną witrynę. Szczególnie zależało nam na tym, 
żeby nasze witryny były wyjątkowe i zapraszające do zatrzyma-
nia się i spróbowania naszych dań. W części sklepowej stworzyli-
śmy miejsce, w którym przez szybę widać, jak na bieżąco przygo-
towywane są kanapki, natomiast w centrum lokalu goście mogą 
obserwować przez szybę, jak piekarze wypiekają ciepły i chrupią-
cy chleb, a także maślane chałki i rogale. Po południu natomiast 
doświadczeni cukiernicy z kunsztem wypiekają i dekorują tam 
także słodkości. Kochamy cały ten proces od wyrabiania ciasta, po 
wyjmowanie z pieca pachnących pyszności, dlatego chcieliśmy go 
jak najbardziej przybliżyć naszym gościom. 

Piekarnia oferuje bogatą ofertę piekarniczą, ale także 
gastronomiczną. Co przygotowali Państwa dla gości w tej części?
Koncept Żywiołów łączy tradycyjną piekarnię z częścią bistro. Dla 
tych, którzy w porannym czy popołudniowym pędzie nie mają 
chwili na wytchnienie przy naszym stoliku, mamy ofertę szybkich 
słodkich i słonych przekąsek, kanapek na ciepło i zimno, zapie-
kanek, wrapów, ciast i doskonałych kaw. Dla osób, które chcą na 
chwilę zwolnić, złapać oddech wśród naszej zieleni, mamy cieka-
wą ofertę śniadaniową, m.in. z jajkami po florencku, croque mada-
me, owocami w koglu-moglu czy szakszuką z halloumi. Od ponie-
działku do piątku między 12:00 a 16:00 serwujemy lunche, zawsze 
dwa zestawy do wyboru, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie 
(zawsze mamy jedno danie mięsne i jedno wegetariańskie). Oferta 
wieczorna natomiast to połączenie koncepcji dzielenia się potra-
wami z autorskimi daniami głównymi. Goście mogą spróbować 
znanych i lubianych smaków w nowoczesnym wydaniu. W pro-
pozycji do wspólnego jedzenia znajdują się, m.in. hummus topi-
nambur, czosnkowy bochenek, buraki Hasselback czy panzanella 
z burratą, a w ofercie głównej, m.in. wolno pieczony kalafior, poliki 
po burgundzku, kopytka dyniowe oraz pierś kaczki czy ośmiornica 
z grilla. Całość uzupełniają unikatowe propozycje deserowe, jak 
pudding chlebowy z Baileys i czekoladowy fondant oraz autorskie 
drinki, będące naszą interpretacją czterech żywiołów. 

Oferujecie Państwo także ofertę śniadaniową. Jakie trendy 
obserwujecie w tym aspekcie? Na co wy stawiacie?
W czasie pandemii do łask wróciła polska kuchnia, której znaczenie 
wzrosło według 48 proc. przedstawicieli branży gastronomicznej.1 
Na lokalność produktów zwracają natomiast uwagę polscy konsu-
menci – aż 41 proc. z nich sprawdza, czy zamawiana potrawa przy-
gotowana jest z lokalnych składników.2 Lokalność, najwyższa jakość 

produktów, krótka lista składników, tradycyjna receptura – tymi 
wartościami od prawie 100 lat kieruje się nasza rodzina i właśnie 
na bazie tych fundamentów powstała marka Żywioły. Stawiamy 
w niej na świeże, wysokiej jakości pieczywo, lokalnych dostawców 
i przepisy przekazywane w naszej rodzinie od czterech pokoleń. Na 
znaczeniu zyskują również lokale, które w swoich działaniach sta-
wiają na zrównoważone działania oraz łączą tradycję z najnowszy-
mi trendami. W Żywiołach opracowaliśmy menu w taki sposób, aby 
ponosić jak najmniejsze straty na żywności. Znane i lubiane smaki 
przedstawiamy we współczesnej odsłonie, dajemy im nowe życie. 
Zatem w naszej piekarni można zjeść nie tylko dobrej jakości dania, 
spróbować pysznego pieczywa na zakwasie, ale również nietypowe 
połączenia smakowe, jak np. pudding chlebowy z Baileys.

Macie Państwo szerokie plany rozwoju. Gdzie i kiedy możemy się 
spodziewać kolejnych odsłon Żywiołów?
Ostatnie miesiące stały pod znakiem wytężonej pracy całego 
zespołu nad naszym pierwszym lokalem przy Chmielnej 19. Te-
raz, gdy nasza marka już zadebiutowała i została ciepło przyjęta 
przez konsumentów, równolegle rozwijać będziemy sieć. Jesz-
cze w grudniu uruchomimy drugi punkt w Warszawie – na Ursy-
nowie, a na początku 2023 roku – kolejny. Jest zbyt wcześnie, by 
zdradzać szczegóły. Mogę jedynie powiedzieć, że nasza oferta 
bistro pozytywnie zaskoczy. 

Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w Żywiołach!

1    Raport „Polska na Talerzu 2022”.
2    Raport „Food Trendy 2022”, Pyszne.pl.
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Wyjątkowe dania, wydarzenia muzyczne, spotkania degustacyjne ze 
znakomitymi gośćmi, tysiące ukulanych klusek śląskich i niezliczone 

litry zaserwowanego swojskiego żuru. Śląska Prohibicja została otwarta 
4 grudnia 2017 roku. Aleksandra Mucha – dyrektor restauracji, Szymon 
Bracik – szef kuchni, Mateusz Rawski – kierownik sali, Martyna Widera 
– pastry chef, Łukasz Czepczor – sommelier i Paula Gibki – barmanka 

wspominają i opowiadają o życiu restauracji. 

ŚLĄSKA PROHIBICJA MA 5 LAT!
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Jak kilkoma, krótkimi słowami można opisać 5 lat działalności 
Waszej restauracji?
Aleksandra Mucha – dyrektor restauracji: Ciężka praca, pasja, 
miłość, przygoda, tor z przeszkodami, zaangażowanie – te i wie-
le innych słów nie zawsze będą w stanie określić to, co tak na-
prawdę się dzieje w restauracji i odzwierciedlić silną więź z tym, 
z czym na co dzień się mierzymy. Przede wszystkim trzeba ko-
chać to co się robi. Jeśli brakuje uczucia z jakim kucharz pod-
chodzi do swojej pracy i do produktu, to nic z tego nie będzie. 
My w ciągu tych 5-ciu lat jeszcze bardziej zżyliśmy się z tym 
miejscem. Jesteśmy jak rodzina. Razem świętujemy, ale również 
wspólnie walczymy z przeciwnościami.

Skąd pomysł na taką restaurację na Nikiszowcu?
Dawniej mieściła się tu restauracja SITG. Gdy lokal zakończył 
działalność, przestrzeń została wystawiona na sprzedaż. Lokal 
stał pusty, a to naprawdę, ogromna, przepiękna przestrzeń, 
ulokowana w sercu górniczego Śląska, bo na Nikiszowcu. Być 
może obawy przed tym, że gmach nie znajduje się w centrum 
Katowic i może będzie trudno utrzymać tu działalność usługo-
wą były tak silne, że nie było zbyt wielu chętnych na taki skok 
na głęboką wodę. Obecni właściciele, pochodzący ze Śląska, 
zdecydowali się zaryzykować. Wzięli udział w przetargu, wy-
grali i tak właśnie zaczyna się historia Śląskiej Prohibicji. Sama 
restauracja jest utrzymana w klimacie amerykańskiej prohibi-
cji, a nazwa, dość przekornie nie ma nic wspólnego z zakazem 
sprzedaży alkoholu. Wręcz przeciwnie. Nasz bar jest pełen 
znakomitych etykiet. Otwarcie było huczne i widowiskowe, 
w stylu speakeasy i Wielki Gatsby, z muzyką na żywo i innymi 
zaskakującymi zwrotami akcji.

Co wyróżnia Waszą restaurację? Przecież w Katowicach jest wiele 
innych popularnych miejsc w których można dobrze zjeść?
Szymon Bracik – szef kuchni: Okazuje się, że Nikiszowiec, który 
dawniej nie kojarzył się zbyt dobrze, stał się bardzo modnym 
miejscem kulturalno – rozrywkowym. Charakter miejsca, czyli 
zabytkowa zabudowa, jego historia, a teraz również atmosfera 
i kuchnia Śląskiej Prohibicji przyciągają turystów z całej Polski 
i świata. Stworzyliśmy miejsce, gdzie tradycja łączy się z nowo-
czesnością. Moim mistrzem w kuchni był mój ojciec. To on na-
uczył mnie szacunku do produktu. Z tej niepohamowanej cieka-
wości do świata smaków i zapachów wyrosła prawdziwa pasja. 
Już wtedy wiedziałem, że kuchnia stanie się moim sposobem 
na życie.

Nauczyłem się jak celebrować każdy dzień, ale zawsze z cho-
chlą bądź nożem w dłoni, przy suto zastawionym stole, z rodzi-
ną i przyjaciółmi. Tak właśnie jest w naszej restauracji. Każdy 
talerz lądujący na stole gościa zawiera w sobie fuzję smaków, 
na którą składają się idealne proporcje – wywarzone i dopiesz-
czone. Inspiracją do stworzenia takiego, a nie innego dania jest 
natura, zmieniające się pory roku, ale również tradycja przekazy-
wana z pokolenia na pokolenie. Chętnie podróżuję, zbieram do-
świadczenia i inspiracje z innych krajów, dlatego nasze przepisy 
nie są typowo śląskie. Oczywiście, ja i mój zespół pozwalamy 
sobie na odrobinę szaleństwa i spontaniczności w kuchni, ale 
wychodzę z założenia, że w konstrukcji dania nic nie może być 

przypadkowe. Konsystencja, faktura, łączenie składników mu-
szą się dopełniać, pasować i zaskakiwać.

Czyli Waszą siłą przebicia jest miejsce, ale przede wszystkim 
kuchnia?
Tak. Smak jest bardzo ważny. Niezwykle cenny. Ta moja mała 
filozofia gotowania została szybko doceniona i dlatego znala-
złem się w Śląskiej Prohibicji. Należy jednak zauważyć, że nie są 
to tylko wyłącznie moje wysiłki, ale również wszystkich, którzy 
codziennie pracują w kuchni. Zawsze powtarzam, że nie ma do-
brego szefa bez zgranej ekipy. Istnieje pewien respekt, ale trze-
ba umieć rozmawiać. My rozumiemy się w pracy, motywujemy 
się wzajemnie, mamy podobny gust i dlatego razem tworzymy 
coś pięknego. Bardzo ważna jest organizacja, rozmowa, ciężka 
praca, ale również wzajemne docenianie wysiłków. Potrzebnym 
gestem okazuje się zwykłe podanie ręki współpracownikowi po 
zakończonym dniu pracy. Szacunek do drugiej osoby to podsta-
wa dobrych relacji.

Uważam, że mimo iż jestem szefem to woda sodowa nie 
uderzyła mi do głowy. Kiedyś ktoś zapytał się mnie czy nie mam 
dość przygotowywania rolady. Nie, ponieważ cieszę się, że to 
tradycyjne, śląskie danie nie traci na popularności, a radość z jej 
przygotowywania mogę dzielić z innymi. Tak w ogóle to wiado-
mo – jak mówisz śląski, rodzinny obiad to myślisz Śląska Pro-
hibicja! U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Serwujemy dania 
w stylu comfort food, bo każdy kto do nas przyjdzie, czerpie naj-
większą przyjemność z jedzenia. Ogromną rolę przywiązujemy 
także do obsługi na sali. To co wychodzi z kuchni to jedno, ale 
trzeba to jeszcze dobrze zaprezentować. Tutaj istotna rolę od-
grywają kelnerzy, którzy przed premierą nowego menu zawsze 
uczestniczą w pierwszej degustacji. Obsługa doskonale wie 
co serwuje i chętnie dzieli się tą wiedzą z gośćmi przy stoliku. 
Prawda Mati?

J
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Mateusz Rawski – kierownik sali: Dokładnie. Kolejnym, wi-
docznym atutem jest nasze profesjonalne podejście do obsłu-
gi gości. Każde danie znamy, nie tylko z nazwy – a niektóre są 
naprawdę niespodziewane. Wiemy również, jakie produkty zo-
stały użyte w każdej, zaserwowanej potrawie. Orientujemy się, 
skąd pochodzi określony składnik, jaką metodą przygotowane 
jest mięso, jakie ma wartości odżywcze, czy posiłek jest odpo-
wiedni dla alergików, wegetarian itd. Każdy kelner, wie kogo ma 
obsłużyć, jak podejść do stołu, w jaki sposób przywitać gościa, 
zaprosić go do stołu, zaproponować przystawkę, napój, deser. 
Na bieżąco reagujemy na różne sytuacje. Jesteśmy pomocni, 
elokwentni, kulturalni, ale przede wszystkim wyróżniamy się 
ogromnym doświadczeniem w pracy w obsłudze.

Martyna Widera – pastry chef: Nie można zapomnieć rów-
nież, że jesteśmy ogromną restauracją. Możemy pomieścić bli-
sko 200 gości! Mamy 5 sal, scenę, kuchnię, bar, sklep z winami 
i własną cukiernię. Ta ostania, daje nam ogrom możliwości, jeśli 
chodzi o serwowanie deserów. Dobre zaplecze jest bardzo waż-
ne. Stawiamy na wysoką jakość produktu. Uważam, że jedzenie, 
to nie jest coś na czym powinniśmy oszczędzać, podając go-
ściom gorsze zamienniki produktów. Ciasto, w którym znajduje 
się margaryna zamiast masła, nie będzie tak dobrze smakować. 

Zarówno w kuchni jak i w cukierni wdrażamy ideę zero waste, 
współpracując przy tym ze wszystkimi działami. Już na etapie 
tworzenia menu próbujemy ułożyć je tak, aby elementy, które 
nie będą nam potrzebne, mogły być wykorzystane przez na-
szych kolegów z kuchni czy baru. 

W cukiernictwie wiedza na temat podstaw jest niezbędna. 
Tworząc nowe menu zawsze odwołujemy się do klasycznych 
polskich i francuskich mistrzów cukiernictwa. Bazując jednak 
na tradycyjnych recepturach, tworzymy coś nowego, innowa-
cyjnego. Każdy deser powstaje od luźnego pomysłu, rzuconego 
hasła, inspiracji, które cały czas kiełkują w głowie i krystalizu-
ją się w coraz bardziej wyraźną wizję. Kiedy mamy już główny 
zarys – zaczynamy próby. Najpierw każdego elementu osobno, 

później łączymy je w całość. Czasem pierwsza próba jest strza-
łem w dziesiątkę, a w niektórych sytuacjach zdarza się, że prób 
jest kilkadziesiąt, a ostateczny deser w niczym nie przypomina 
pierwotnego pomysłu. W tym całym procesie najważniejszy jest 
zespół, z którym współpracuję.

Cieszę się, że, włącza się do dyskusji, oferuje swoje pomysły. 
Tak zwana „burza mózgów” jest niezbędnym elementem tego 
twórczego procesu. Działamy na sprawdzonych, jakościowych 
produktach. Używamy jednej z najlepszych czekolad na rynku, 
pasta pistacjowa musi zawierać 100% pistacji. Nie ma miejsca 
na kompromisy. Na szaleństwa można pozwolić sobie w dobo-
rze połączeń smakowych, ale jeśli już coś wymyślimy, szukamy 
najlepszych produktów dostępnych na rynku pozwalających 
zrealizować te fantazje.

PULS GASTRONOMII

Aleksandra Mucha: W dzisiejszych 
czasach, również restauracja powinna 
"wychodzić" do gości. W momentach 
trudnych, a mam tu na myśli pandemię, 
wydawaliśmy nasze dania na wynos, 
które można było zamówić na miejscu 
lub przez sklep www. Wykazaliśmy się 
dużą elastycznością i kreatywnością. 
Stworzyliśmy projekt Nikisz z pieca, 
z daniami inspirowanymi fast foodem, 
ale w jakości znanej ze Śląskiej Prohibicji.
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Łukasz Czepczor – sommelier: Pragniemy, aby wizyta w re-
stauracji była również okazją do eksploracji świata alkoholi i na-
pojów. Chcąc zaprezentować rzeczy niszowe, nieszablonowe, 
lokalne lub absolutnie w tradycyjnym nurcie, świadomie po-
szukujemy, analizujemy i dyskutujemy nad nieustannie żywą 
kartą win i alkoholi. Wiele uwagi poświęcamy na odnajdywanie 
rzemieślników, wytwarzających butikowe ilości doskonałych 
trunków. Wierzymy, że najlepsze produkty powstają jako efekt 
zaangażowania, pasji i indywidualnej filozofii prowadzącej do 
wybitnych rezultatów.

Otwierając menu znajdziemy kilkanaście różnych win na 
kieliszki, ponad 100 win dostępnych na butelki oraz około 150 
innych alkoholi, pośród których szczególne miejsce zajmuje 
polska wódka. Już sam aperitif u nas to mnogość możliwości. 
Szampan, Sherry, które w Polsce nadal pozostają niedocenione, 
tradycyjne wina musujące czy wiele propozycji cocktaili od na-
szych barmanów. Następnie do każdego dania z przyjemnością 
proponujemy odpowiedni napój, chcąc jeszcze bardziej podkre-
ślić jego smak. Kiedy nadchodzi deser przekonujemy, że mały 
kieliszek wina deserowego wznosi go na nowy poziom. Na za-
kończenie posiłku świetnie sprawdza się kieliszek ziołowej na-
lewki, armaniak lub rzemieślnicza wódka.

Kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy cykl kolacji degustacyj-
nych, którym nieodłącznie towarzyszy wino. Forma jest nieco 
inna. Kameralne grono, specjalnie przygotowane menu oraz 
większa płaszczyzna do rozmów i dyskusji. W ramach spotkań 
pragniemy prezentować wspaniałe wina oraz ludzi z nimi zwią-
zanymi. Nie ograniczając się schematami i sztywnymi regułami, 
pozwalamy sobie na kreatywność i odrobinę szaleństwa zarów-
no przy konceptualizacji dania jak również przy wine pairingu. 
Czasem poszukujemy idealnych składników łączących się z da-
nym winem, innym razem odwrotnie – poszukujemy idealnego 
partnera do doskonale skomponowanej potrawy.

Oprócz niezwykłego klimatu jaki tworzycie we wnętrzach, 
doskonałej kuchni oraz doświadczonej obsługi macie wiele innych 
pomysłów, aby przyciągnąć gości?
Aleksandra Mucha: W dzisiejszych czasach, również restauracja 
powinna „wychodzić” do gości. W momentach trudnych, a mam 
tu na myśli pandemię, wydawaliśmy nasze dania na wynos, któ-
re można było zamówić na miejscu lub przez sklep www. Wyka-
zaliśmy się dużą elastycznością i kreatywnością. Stworzyliśmy 
projekt Nikisz z pieca, z daniami inspirowanymi fast foodem, ale 
w jakości znanej ze Śląskiej Prohibicji.

Pamiętam, taką zabawna sytuację, że cała koncepcja tego 
przedsięwzięcia była bardzo spontaniczna. Na samym począt-
ku nawet sami tworzyliśmy banderole na opakowania! „Uwi-
nęliśmy” się ze stroną internetową i promocyjną sesją zdjęcio-
wą. Biegaliśmy w kolorowych ubraniach po całym Nikiszowcu 
z paczkami z jedzeniem. Mieszkańcy trochę dziwnie na nas pa-
trzyli, ale w rezultacie wszystko wyszło super. Oczywiście więk-
szość naszych projektów wiąże się z gastronomią, ale ciągniemy 
za różne sznurki. Angażujemy się w lokalne eventy, organizu-
jąc w naszym ogrodzie jarmarki czy biorąc udział w Industria-
dzie. Tworzymy oryginalne paczki okazyjne, w tym świąteczne. 
Mamy bogatą ofertę cukierniczą, szerokie zaplecze techniczne 
na organizację spotkań biznesowych. Odbywają się u nas wy-
wiady z znakomitymi ludźmi – artystami. Nasze przestrzenie 
wykorzystywane są do różnych realizacji filmowych. Współpra-
cujemy z różnymi podmiotami, które umożliwiają nam wzajem-
ną promocję. Nasze menu ma ciekawą formę gazety z poczytny-
mi rubrykami. Sprzedajemy także piękne pamiątki z Nikiszowca 
z autorskimi grafikami…

Szymon Bracik: …i oczywiście stworzyliśmy autorską książ-
kę kucharską z przepisami naszych kucharzy, której wydanie 
planowaliśmy od dawna, ale zawsze brakowało czasu. Jednak, 
w końcu się spięliśmy i voilà powstały „Chochle i krupnioki czyli 
kuchenne historie z Nikiszowca”.

PULS GASTRONOMII
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Czy pamiętacie jeszcze jakieś projekty, sytuacje, które zapadły 
Wam w pamięć. Jakieś anegdoty?
Paula Gibki – barmanka: Jakieś fajne wspomnienia? Jest ich 
bardzo dużo, ale szczególnie zapadła mi w pamięć wizyta pary 
podróżników, którzy, właśnie tu, przy barze dzielili się ze mną 
swoimi niewyczerpalnymi pokładami energii. Długo po tym 
spotkaniu przeczytałam przemiłą opinię na temat Śląskiej Pro-
hibicji. Nie chodziło nawet o zaserwowany koktajl, a bardziej 
o poziom obsługi – miłą aparycję i atmosferę. Szczególnie, że 
to były moje początki w tym miejscu. Chcielibyśmy mieć więcej 
gości przy samym barze, ale specyfika miejsca trochę nam na to 
nie pozwala. Dlatego tym bardziej przyjemnie było nawiązać tak 
energetyczny kontakt z tymi ludźmi.

Pamiętam, że od momentu pojawienia się w restauracji, za 
barem, otrzymałam olbrzymie „przyzwolenie” w wyrażaniu sie-
bie w pracy. Co to znaczy? Po moich różnych doświadczeniach 
w gastronomii, a było tego trochę, był moment, że nie chciałam 
dłużej wiązać się z nią zawodowo. Trochę ironią losu trafiłam 
za bar restauracji. Mimo, że jestem randomowym barmanem, 
to dzięki dobremu zapleczu w postaci szefa baru, który daje mi 
wolną rękę czuję się tu doceniana, tak jak to miało miejsce na 
początku mojej przygody.

Teraz spełniam się i mam nadzieję, że to widać w moich pro-
pozycjach koktajli. Wraz z zespołem wprowadziliśmy kilka inno-
wacji, trochę świeżego spojrzenia na serwis napojów. Uważam, 

że cena jest adekwatna do jakości. To moje ulubione stwierdze-
nie! Składniki, które wykorzystujemy w naszych propozycjach 
nie muszą być drogie, tylko przemyślanie dobrane. Pro – tipem 
jest szacunek do produktu. Obecnie modne, ale faktycznie po-
trzebne idee – less waste i zero waste moim zdaniem są trochę 
rozbuchane.

Czasem idzie to w złą stronę. Na siłę chcemy redukować 
śmieci, a okazuje się generujemy ich jeszcze więcej. W Śląskiej 
Prohibicji wyszliśmy poza schemat i nie tworzymy karty tylko 
na potrzeby barowe, ale pierwsze co robię, to biegnę na zimną 
sekcję, do kuchni lub cukierni i pytam, czy zostały jakieś resztki, 
które mogę wykorzystać. Te „odpady” to tak naprawdę bardzo 
wartościowe produkty. Jest to w pewien sposób inspirujące. Ja-
kiś czas temu zrezygnowaliśmy również z dodawania rurek bądź 
słomek do drinków i koktajli. W tym przypadku również ważny 
stał się dla nas aspekt ekologiczny, ale także poziom doznawa-
nia przyjemności ze spożywania drinka przez naszych gości. 
Przecież zanim poznamy smak napoju, w pierwszej kolejności 
dociera do nas jego zapach. Taka słomka staje się wtedy trochę 
takim ogranicznikiem.

Szymon Bracik: To był okres pierwszej fali pandemii, a póź-
niej zamknięcia restauracji. Pamiętamy przygotowywanie pa-
czek świątecznych na wynos. To było prawdziwe wyzwanie! 
Piętrzące się produkty, dla których musieliśmy sprowadzać 
dodatkowe dwie mobilne chłodnie, ponad 200 kurczaków do 
obróbki, tysiące klusek śląskich, całonocne smażenie ryby po 
grecku. Było co robić. Pamiętam również takie drobne gesty 
wdzięczności płynące z sali, bardzo miłe np. uśmiechy przy sto-
liku, wspólne zdjęcia, pochwały.

Raz nawet, jeden z gości, był tak zadowolony z wizyty u nas, 
że zaproponował mi abym wybrał sobie coś dla siebie w wyso-
kości jego rachunku, a była to bardzo wysoka kwota. Wybrałem 
wtedy wino, które w Prohibicji było od początku i chyba czekało 
na tak wyjątkowy moment. Po zakończonym serwisie otworzy-
łem butelkę wina i napiliśmy się go wspólnie z całą załogą. Aha! 
Przypomniałem sobie jeszcze moją pierwszą wizytę w Śląskiej 
Prohibicji – jeszcze w roli gościa. Była to Barbórka. W restauracji 
mnóstwo ludzi, gwar, śmiechy, odgłosy sztućców i talerzy. Nie 
przypuszczałem wtedy, że za chwilę stanę się częścią tego miej-
sca i znajdę się w samym jego sercu – kuchni.

Czym dla Was jest Śląska Prohibicja? Czy szykujecie jakieś atrakcje 
w związku z urodzinami?
Aleksandra Mucha: Śląska Prohibicja to dla nas praca, ale też 
forma ucieczki od codzienności. To spotkania z ciekawymi 
ludźmi, nowe kontakty, przyjaźnie, fabryka kreatywności. Re-
staurację tworzą wszystkie osoby związane z tym miejscem 
– pracownicy, obsługa oraz oczywiście goście, którzy cały czas 
przy nas trwają, motywują nas do pracy i kibicują naszym dzia-
łaniom. Urodziny do dla zespołu restauracji dobry moment na 
podsumowania – co się udało, co nie i co jeszcze możemy zro-
bić. Z pewnością będziemy wszystkim przypominać te najpięk-
niejsze chwile, które przeżyliśmy razem. Będzie wiele wzruszeń 
i pysznego jedzenia. 

Życzymy powodzenia!
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Czy kiedykolwiek, przeglądając chociażby media społecznościowe, zwróciłeś/zwróciłaś 
uwagę na zdjęcie uśmiechniętych pracowników? A może były to wpisy pracowników, 
ich opisy lub zabawne anegdotki? I najważniejsze pytanie – jakie emocje wzbudziły 

w Tobie takie komunikaty? Założę się, że pozytywne! No właśnie – i o to w tym wszystkim 
chodzi. O pozytywne emocje i budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Dlaczego warto 

uwzględnić Employer branding w strategii komunikacji? 

MAGDALENA MALUTKO 
CEO AGENCJA KREATYWNA OD KUCHNI

Zacznijmy od najważniejszego  
– punkt widzenia zależy od 
punktu siedzenia
Jeśli jesteś właścicielem lub właści-
cielką biznesu, to dobrze wiesz, że 
przy ilości spraw, tematy wizerun-
kowe często schodzą na dalszy plan. 
Doskonale to rozumiem, jednak 
z perspektywy osoby, która sama 
prowadzi biznes, gorąco rekomen-
duję zaznajomienie się z tematyką 
Employer brandingu, bo to nie tylko 
działanie wizerunkowe, lecz tak-
że rozwiązujące wiele problemów 
związanych z szukaniem i utrzyma-
niem dobrych pracowników. 

Dlaczego mowa o rekrutacji? 
Ponieważ Employer branding 
buduje Twoją reputację i markę 
pracodawcy nie tylko w oczach 
potencjalnych pracowników, lecz 
także zyskasz w oczach poten-
cjalnych klientów.

W dzisiejszych czasach reputa-
cja firmy liczy się bardziej niż kiedy-
kolwiek. Według badań HubSpot 86 
proc. pracowników nie chce ubie-
gać się o pracę w firmie, która ma 
złą reputację wśród byłych pracow-
ników lub ogółu społeczeństwa. 

Poznajmy podstawowe 
zagadnienia
Employer branding – Employer 
branding (EB, z ang. budowanie 
marki pracodawcy) to szeroko za-
krojone działania firmy, które mają 
na celu kreowanie wizerunku po-
żądanego pracodawcy. Głównym 
celem Employer Brandingu jest 
zbudowanie spójnego i pozytyw-
nego wizerunku firmy jako pra-
codawcy w opinii pracowników 
firmy, kluczowych kandydatów na 
rynku pracy oraz partnerów bizne-
sowych, klientów i innych kluczo-
wych udziałowców. Termin Em-
ployer Branding został wprowa-
dzony dopiero w 2001 roku przez 
firmę McKinsey. Pomimo prób tłu-
maczenia tego wyrażenia na język 
polski (np. budowanie wizerunku 
pracodawcy), w branży zarządza-
nia zasobami ludzkimi znany jest 
raczej pod tą anglojęzyczną nazwą. 
(źródło: karierawfinansach.pl) 

Marka pracodawcy – w naj-
prostszym ujęciu to Twoja repu-
tacja wśród pracowników i po-
tencjalnych pracowników. Im le-
piej radzisz sobie z budowaniem 

marki pracodawcy, tym bardziej 
prawdopodobne jest, że przycią-
gniesz naprawdę wartościowych 
pracowników. Dodatkowo, pozy-
tywna marka pracodawcy może 
również pomóc w zatrzymaniu 
największych talentów. 

Jeśli osoba poszukująca pracy 
zapyta pracownika Twojej firmy: 
„Jak się tam pracuje?” pracownik 
nie powie: „Produkujemy super 
urządzenia do gastronomii” lub 
„Mamy nowe menu, jest wspania-
łe i smaczne”. Zamiast tego zajmie 
się codziennym zarządzaniem 
ludźmi, wartościami firmy i kul-
turą miejsca pracy. Sam/sama 
dobrze wiesz, że zawsze miło jest 
ponarzekać, prawda? Grunt to 
starać się nie dawać powodów do 
narzekania pracownikom. Wiem, 
że brzmi to dość odważnie, jed-
nak spokojnie, w dalszej części 
udowodnię tę tezę.

Dlaczego Employer 
branding jest ważny? 
W rzeczywistości branding 
pracodawcy ma kluczowe zna-
czenie dla Twoich wyników 

finansowych. Dobra marka pra-
codawcy może zmniejszyć rota-
cję pracowników o 28 proc. i ob-
niżyć koszty zatrudnienia o poło-
wę. Ponadto 75 proc. aktywnych 
osób poszukujących pracy praw-
dopodobnie wyśle CV, jeśli pra-
codawca będzie aktywnie zarzą-
dzał swoją marką pracodawcy. 

Strategia budowania marki 
pracodawcy pozwala kontrolo-
wać i pozytywnie zmieniać dialog 
wokół Twojej firmy, aby zapew-
nić lepsze pozyskiwanie i zatrzy-
mywanie pracowników. W swojej 
najbardziej podstawowej formie 
budowanie marki pracodawcy to 
sposób, w jaki promujesz swoją 
firmę wśród osób poszukują-
cych pracy i co pracownicy mó-
wią o Twojej firmie jako miejscu 
pracy.

Jak zbudować markę 
pracodawcy tak, aby 
rzeczywiście przełożyło 
się to na poprawę 
wyników w firmie oraz na 
zadowolenie obecnych 
pracowników?

EMPLOYER BRANDING
 zbuduj silną markę pracodawcy  

i skończ z rotacją
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Cykl 

Marketing od kuchni

część 
szósta

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. 

1. Zacznij od podstaw. Przepro-
wadź audyt marki pracodawcy. 
Możesz nie być w pełni świadomy 
reputacji, jaką Twoja firma cieszy 
się wśród osób poszukujących 
pracy, a nawet wśród własnych 
pracowników. Zacznij od podstaw, 
czyli rozmów z pracownikami. 
Spytaj ich o to, jak widzą Twoją 
firmę, co im się podoba, a co nie, 
co według nich wymaga zmian lub 
poprawy. Na podstawie wszyst-
kich zebranych odpowiedzi wykla-
ruje Ci się jasna wizja tego, w jaki 
sposób postrzegana jest Twoja 
marka i – co ważne – będziesz 
wiedział/wiedziała co należy udo-
skonalić, a to już połowa sukcesu. 

Ciężko słucha się na temat 
własnych niedoskonałości (jako 
pracodawca doskonale o tym 
wiem), ale gwarantuję – jeśli za-
czniesz słuchać swojego zespołu, 
nie tylko zyskasz w ich oczach 
jako grupy, lecz także każdego 
z osobna. Będzie to krok milowy 
w zbudowaniu silnej marki praco-
dawcy. 

2. Po przeprowadzeniu badań, 
opracowaniu listy wartości i ko-
rzyści, jakie oferuje Twoja firma, 
stwórz propozycję wartości pra-
codawcy. Propozycja wartości 
dla pracodawcy to przekaz mar-
ketingowy i obietnica, więc nie 
powinieneś mówić niczego, co 
nie jest prawdą lub z czym Twoi 
pracownicy by się nie zgodzili. 
Pamiętaj – kłamstwo ma zawsze 
krótkie nogi.

Możesz wykorzystać propozy-
cję wartości pracodawcy na swo-
jej stronie internetowej, w ma-
teriałach rekrutacyjnych lub na 
stronie firmowej LinkedIn. Ważne 
– Twoja propozycja wartości dla 
pracodawcy nie powinna mieć nic 
wspólnego z wynagrodzeniem. 

Zamiast tego chcesz wzbudzić 
w potencjalnych kandydatach pa-
sję, wyrażając pozytywny wpływ 
swojej firmy na świat lub jej 
głębszy cel. Ludzie chcą czuć, że 
ich praca ma sens, często nawet 
kosztem większej wypłaty. 

Dobrym przykładem jest Ac-
centure, globalna firma zajmu-
jąca się doradztwem w zakresie 
zarządzania. Poniżej część infor-
macji na temat wartości, którą 
umieścili w widocznym miejscu 
na swojej stronie Kariera: „Pomóż 
budować przyszłość. Bądź sobą, 
zmieniaj się. (...) Wprowadzaj in-
nowacje, korzystając z najnowo-
cześniejszych technologii, w naj-
ciekszych projektach, jakie mo-
żesz sobie wyobrazić. I zdobądź 
narzędzia potrzebne do dalszej 
nauki i rozwoju, aby stale wy-
przedzać konkurencję, jednocze-
śnie tworząc różnicę w świecie”. 
WOW, robi wrażenie, prawda? 
Aż chce się rzucić wszystko i do 
nich dołączyć! Jednak spokojnie, 
nie oczekuję od Ciebie dokład-
nie czegoś takiego. Umówmy się, 
sama w swojej firmie nie obiecuje 
złotych gór i odbudowy świata 
poprzez pracę w agencji marke-
tingowej, jednak warto jest zbu-
dować taki komunikat, który rze-
czywiście pozwoli potencjalnym 
pracownikom uwierzyć w misję 
Twojej firmy. 

W Od kuchni zawsze powta-
rzam, że naszą misją jest budo-
wanie kompleksowej i spójnej 
komunikacji marek związanych 
z szeroko pojętym jedzeniem, bo 
życie jest zbyt krótkie, by robić 
przysłowiowy paździerz (pro-
ste, ale prawdziwe). Dlatego też 
osoby rekrutujące się do mojej 
firmy wiedzą, że będą mogły się 
rozwijać, uczestniczyć w procesie 
budowania marek od podstaw 
i projektów, które naprawdę będą 
ciekawie stworzone. Zarówno 
werbalnie, jak i wizualnie. Nie 
wynajdujemy lekarstwa na raka, 
lecz po prostu robimy kreatywne, 
ciekawe i porządnie zbudowane 
projekty.

3. Wykorzystaj obecnych pra-
cowników. Osoby poszukujące 

pracy chcą dowiedzieć się wię-
cej o Twojej marce pracodawcy. 
Kto powie im więcej niż obecni 
pracownicy? Pokazuj ich w so-
cial media, dziel się życiem firmy, 
stwórz możliwości do pisania ar-
tykułów np. na bloga, aby każdy 
pracownik budował także swoją 
markę osobistą i pozycjonował 
się na eksperta. To bardzo prosty, 
ale skuteczny sposób, w jaki Twoi 
pracownicy mogą dzielić się kul-
turą Twojej firmy z ich własnymi 
sieciami kontaktów.

4. Kultywuj silny proces wdra-
żania. Onboarding to pierwsze 
doświadczenie, przez które prze-
chodzi nowy pracownik, a ne-
gatywne wrażenie może mieć 
poważne konsekwencje. W rze-
czywistości osoby, które mają 
negatywne doświadczenia zwią-
zane z wdrażaniem, dwukrotnie 
częściej szukają innej pracy. Bar-
dzo ważne jest, aby od samego 
początku pracownicy byli zaanga-
żowani i podekscytowani swoimi 
rolami oraz zadaniami. Wyposa-
żając nowych pracowników w in-
strukcje i narzędzia niezbędne do 
doskonalenia ich ról, zapewniasz 
płynne przejście, niższe wskaźni-
ki rotacji i bardziej produktywne 
zespoły.

5. Oferuj możliwości nauki 
i rozwoju. Według badań Hub-
Spot w 2018 r. głównym powo-
dem odejścia z pracy była nuda 
i potrzeba nowych wyzwań. 
Ostatecznie powinno to być sto-
sunkowo łatwe do rozwiązania. 
Jeśli pozwalasz pracownikom 
korzystać z możliwości uczenia 
się i nabywać biegłości w nowych 
umiejętnościach, pokazujesz, że 
Twoja firma kładzie nacisk na 
ciągłe uczenie się i doskonale-
nie. Stawiając pracownikom wy-
zwania, zapewniasz, że nie będą 
się nudzić w swoich rolach — co 
może prowadzić do wyższych 
wskaźników retencji. Ponadto, 
gdy rozwijają nowe umiejętności, 
stają się bardziej wartościowymi 
pracownikami dla Twojej firmy. 

Temat Employer Brandingu 
jest bardzo obszerny, jednak żeby 
zacząć wprowadzać go efektyw-
nie w swojej firmie mogę polecić 
Ci tylko jedno – zacznij od sie-
bie. Dzięki rozmowom z obec-
nymi pracownikami dowiesz się 
wszystkiego nie tylko na temat 
tego, co działa lub nie działa 
w Twojej firmie, lecz także do-
wiesz się, co powinieneś zmienić 
w samym sobie. A to, mój drogi/
moja droga – już połowa sukcesu.
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SZKLANY SUFIT 
ZASTĘPNIKÓW MIĘSA?

Jednak rok 2022 wydaje się 
nie potwierdzać tych en-
tuzjastycznych skądinąd 

obietnic. Od wielu osób mogłem 
ostatnio usłyszeć, że rynek za-
stępników mięsa nie rozwija 
się już w zakładanym tempie, 
a w niektórych obszarach widać 
niekiedy spory spadek sprzeda-
ży. Sam dopuszczałem taki sce-
nariusz na podstawie subiektyw-
nej obserwacji krajowego rynku. 

Na potwierdzenie tego, nie-
dawno ukazał się ciekawy raport1, 
z którego wynika, że kolory roz-
woju tego rynku już nie są takie 
różowe. Dane są niejednoznacz-
ne – inaczej zachował się rynek 

retail a inaczej horeca – i dotyczą 
co prawda głównie rynku amery-
kańskiego i brytyjskiego, jednak 
trendy stamtąd wcześniej czy 
później dotrą także do Polski. 
Sądzę więc, że warto spojrzeć na 
tę kwestię także z naszej lokalnej 
perspektywy.

Raport wskazuje pięć hipote-
tycznych przyczyn, które stoją za 
brakiem wzrostu tej konkretnej 
kategorii (z tekstu wynika, że inne 
kategorie jednak rosną).

Smak i tekstura decydują 
o powtórnym zakupie
Nie będę tu analizować całego 
przytoczonego tekstu. Skupię się 

jedynie na zawartej w nim jednej 
z hipotez uzasadniających ogólne 
zatrzymanie trendu wzrostowe-
go na rynku PBMA (Plant Based 
Meat Alternatives, po polsku: ro-
ślinne zamienniki mięsa), czyli na 
aspekcie smaku i tekstury tych 
produktów.

To znamienne, iż to właśnie 
te cechy okazują się potencjalnie 
kluczowe dla rozwoju sprzedaży 
w tym segmencie. Wychodzi na 
to, że wrażenia sensoryczne kon-
sumentów mogą w dłuższej per-
spektywie zmienić całkowicie ich 
stosunek do roślinnych alterna-
tyw mięsa. Ludziom bowiem nie 
wystarczą argumenty zdrowotne 

czy środowiskowe, jeśli będą mu-
sieli znacząco pogorszyć swoje 
doznania smakowe. I to mimo, 
iż w ciągu ostatnich lat produkty 
alternatywne mocno poprawiły 
swoją jakość tym zakresie, co za-
uważyło 72 proc. respondentów. 

Tymczasem, tylko niewielki 
procent osób, które kupiły pro-
dukt z grupy PBMA po raz pierw-
szy, zdecydowało się sięgnąć po 
niego po raz kolejny. Dodatkowo, 
tzw. ślepe testy przeprowadzone 
dla mięsa i dwóch głównych pro-
duktów roślinnych (Impossible 
Burger, Beyond Burger) nie wy-
kazały żadnego przełomu i wy-
grało w nim mięso wołowe z dość 

Przez wiele ostatnich lat mieliśmy do 
czynienia z wielką medialną ofensywą 
na temat przyszłości tzw. roślinnych 

zamienników mięsa. Pojawiały się 
kolejne firmy stawiające na opracowanie 
i rozwój takich właśnie produktów. Także 

ci gracze, którzy są od lat kojarzeni są 
z tradycyjną produkcją, uruchamiali swoje 
wegańskie marki. Prognozy wskazywały 

na spodziewane, spore wzrosty sprzedaży 
detalicznej rok do roku. Wśród nich 
były także i takie, które zapowiadały 

rychłe przejście na taką dietę większości 
ludzkości.

MARCIN KRYSIŃSKI, WSPÓŁWŁAŚCICIEL MIHIDERKA
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znaczną przewagą nad swoimi 
roślinnymi zamiennikami.

Tak się składa, że niedawno 
również analizowaliśmy to zagad-
nienie w naszej firmie. Szukając 
dobrych dróg rozwoju cały czas 
tak projektujemy nasze produk-
ty, aby z jednej strony były one 
atrakcyjne i oferowały konsu-
mentowi świetne doznania sma-
kowe, a z drugiej, żeby ich tekstu-
ra dawała poczucie przyjemności 
z jedzenia. To wszystko z zacho-
waniem niskoprzetworzonego 
charakteru składników. Akurat 
przeprowadziliśmy szereg roz-
mów z konsumentami, z których 
wynika prawie dokładnie to samo 
co z przywoływanego tu raportu. 
Większość naszych rozmówców 
wskazała smak i teksturę jako de-
terminantę decyzji o powtórnym 
zakupie. Narzekali przede wszyst-
kim na to, że produkty dostępne 
w naszym kraju w zasadzie nie-
wiele się od siebie różnią właśnie 
w tych dwóch parametrach. 

Problemem zbyt długi 
skład?
Kolejnym elementem zniechęca-
jącym do zakupu był „chemiczny” 
skład. Lista składników na etykie-
cie produktu często kojarzy się 
z wielką fabryką i sztucznie wy-
dłużanym terminem przydatno-
ści do spożycia.

To bardzo istotna przesłanka 
dla wszystkich producentów we-
gańskich kiełbasek, kotletów czy 
klopsików.

Osobiście, nie jestem specjal-
nie zaskoczony tymi informa-
cjami. Będąc na diecie roślinnej 
przez prawie dziesięć lat przete-
stowałem większość naszej kra-
jowej (w tym z importu) oferty i – 
mimo stale rosnącej dostępności 
wspomnianej grupy produktów – 
wymieniłbym może z pięć takich, 
które chciałbym ponownie zjeść. 
Wcześniej mogłem sądzić, że po 
prostu tak się złożyło, iż akurat 
nie należę do grupy docelowej 
tych producentów, jednak po lek-
turze obiektywnych informacji je-
stem przekonany, że należy zmie-
nić podejście do projektowania 
zastępników mięsa.

Wiadomo, że jest w Polsce pe-
wien procent konsumentów-we-
gan, którzy – skazani na dostępne 
na rynku produkty – będą stały-
mi nabywcami pozycji, które nie 
smakują odżywiającym się tra-
dycyjnie konsumentom. Jednak 
ta grupa jest niewielka i nie jest 
w stanie zapewnić rynkowi PBMA 
prognozowanych wzrostów.

Nastawienie na 
fleksitarianizm
W moim odczuciu główną grupą, 
do której należy skierować swo-
ją ofertę są tzw. fleksitarianie2, 
którzy mimo że nie zamierzają 
definitywnie porzucić tradycyj-
nego sposobu odżywiania, stale 
szukają ciekawych, smacznych 
i zdrowych posiłków. W tej grupie 
można też usłyszeć argument, że 
szukanie roślinnego zamienni-
ka mięsa poprzez wykorzystanie 
wysokoprzetworzonych skład-
ników nie ma uzasadnienia, bo 
przecież prościej i zdrowiej jest 
kupić mięso.

Dyskutowane okoliczno-
ści są bardzo interesujące dla 

działalności marki Mihiderka, 
gdyż potwierdzają słuszność 
naszej koncepcji, wokół której 
ósmy rok budujemy naszą ofer-
tę. Od samego bowiem początku 
stawiamy na niskoprzetworzo-
ne, roślinne składniki, z których 
tworzone są nasze produkty. Do 
tej pory nie kierowaliśmy się ideą 
„zastąpienia mięsa” a jedynie za-
chowaniem znanych kształtów 
i funkcji dla jedzenia w jego ro-
ślinnej wersji. Wg tej filozofii 
opracowaliśmy do tej pory ponad 
1.000 receptur opierających się 
na składnikach roślinnych. Pozy-
tywne opinie naszych klientów 
wpisują się w przytoczone tu tu-
taj argumenty. Potwierdzają one, 
że konsument jest zadowolony 
z jedzenia przede wszystkim dla-
tego, że mu ono smakuje a nieko-
niecznie dlatego, że przypomina 
coś innego. Zamierzamy się tego 
nadal trzymać, szczególnie że ry-
nek roślinnego jedzenia to nie tyl-
ko produkty z grupy PBMA.

Nadchodzący rok 2023 przy-
niesie zapewne ze sobą szereg 
wyzwań w obszarze trendów 
żywieniowych. Powszechnie wia-
domo bowiem, że aktualny spo-
sób produkcji żywności w istotny 
sposób zużywa zasoby naszej 
planety oraz niekorzystnie wpły-
wa na jej atmosferę. Wiele wska-
zuje na to, że mogą się pojawić re-
gulacje prawne, w wyniku których 
znacznie większą wagę będzie się 
przywiązywać do emisji gazów 
cieplarnianych w procesach pro-
dukcyjnych. Wpłynie to także na 
branżę spożywczą, a tym samym 
zainteresowanie alternatywnymi 
produktami spożywczymi.

Liczę, że w tym kontekście, 
omawiany zastój na rynku ro-
ślinnych zastępników mięsa jest 
chwilowy i nadchodzący rok oka-
że się przełomowym w budowa-
niu popularności prawdziwego 
jedzenia roślinnego. Życzę tego 
wszystkim: konsumentom i pro-
ducentom.

Cykl 

Okiem roślinożercy

część 
czwarta

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.

1     https://futurefoodnow.substack.com/p/plant-based-meat-sales-whats-happening

2     Fleksitarianizm – dieta polegająca na okazjonalnym spożywaniu posiłków zawie-
rających mięso lub ryby, w zależności od okoliczności, przy dominującym zachowaniu 
podejścia wege.
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Świat oszalał na ich punkcie. W jaki sposób wyróżnić się 
na rynku, na jakie dodatki postawić i czym kierować się 
przy poszukiwaniu dostawców? Odpowiadają: twórca 

Boston Burger – Dominik Tomczykowski i generalny szef 
kuchni Zdrowa Krowa oraz Smile & Wine – Michał Wawro.

BURGERY 
W ROLI  

GŁÓWNEJ
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Boston Burger
DOMINIK TOMCZYKOWSKI, TWÓRCA

Najważniejszym elemen-
tem już na etapie two-
rzenia konceptu Boston 

Burger była dla mnie estetyka 
oraz jakość serwowanych bur-
gerów. Nie chciałem oferować 
burgerów, które rosną w górę za 
pośrednictwem ilości warzyw czy 
dodatków, przez co do jedzenia 
trzeba używać sztućców, bo Bur-
ger nie mieści się ani w rękach, 
ani w ustach. Każdy wie, że Bo-
ston Smash mieści się w ustach 
i zestaw surówek nie wysypie Ci 
się na kolana – to poniekąd znak 
rozpoznawczy naszych burgerów. 
Nie dodajemy surówek dlatego, 
że najlepszy burger to odpowied-
nia proporcja najważniejszych 
składników takich jak 100 proc. 
wołowina, najlepsza maślana 
bułka, ser oraz sos i właśnie ta-
kie są klasyki w BB. Nie było tam 
miejsca na warzywa. Jesteśmy 
raz w tygodniu w masarni, gdzie 
oceniamy jakość wołowiny oraz 
kontrolujemy czy są przestrze-
gane przekazane proporcje mięsa 
i tłuszczu. Nie każdy zdaje sobie 
sprawę, jak ważnym elementem 
jest odpowiednia ilość tłuszczu 

w burgerze. Dzięki temu smasho-
wany kotlet się nie rozpada, jest 
soczysty i zawsze smakuje tak 
samo. Dużym problemem okaza-
ło się znalezienie bułki, która bę-
dzie doskonale uzupełniać smak 
pysznej wołowiny. Sprawdzali-
śmy duże piekarnie, małe rodzin-
ne oraz próbowaliśmy piec sami. 
Po wielu próbach udało nam się 
znaleźć piekarnię, która znalazła 
odpowiedzi na nasze potrzeby. 
Dzięki czemu mamy puszystą, 
maślaną bułkę o idealnym roz-
miarze, żeby zachować proporcje 
do mięsa. Dało nam to 75 proc. 
idealnego smasha. Pozostałe 25 
proc. to dobór odpowiednich so-
sów. W tym przypadku nie było 
inaczej i musieliśmy stworzyć 
unikatowe receptury na sosy, 
dzięki czemu mamy klasyczny sos 
Boston oraz aioli z pieczonego 
czosnku. Do tego na koniec doda-
jemy zawsze podwójny cheddar 
i mamy w 100 proc. kompletnego 
smasha, kryjącego się pod nazwą 
Boston Double Cheese. 

Warto wspomnieć, że z założe-
nia nasze menu miało opierać się 
na pięciu klasycznych pozycjach. 

Jednakże zauważyliśmy, że duża 
grupa gości szuka czegoś więcej 
niż najlepszego klasyka. Ponad-
to część przychodzących do nas 
osób szuka alternatywy dla wo-
łowiny. W związku z czym, po-
niekąd rynek zmusił nas do szyb-
kiej reakcji na zapotrzebowanie 

gości. Dzięki czemu dziś w ofercie 
posiadamy nie tylko klasyczne 
Smashe, ale także burgera z rybą 
czy kurczakiem, które również 
pozycjonują nas na rynku burge-
rowni. Obecnie w naszej ofercie 
mamy zawsze pięć stałych po-
zycji tak zwane Smash Classics, 
są to Double Cheese, Double Ba-
con Cheese, Boston Smash oraz 
dwa dodatkowe jak Boston Fish 
Burger i Double Chicken Burger. 
Warto wspomnieć, że każdą po-
zycję można zamówić z Beyon-
dem (wegański kotlet), co jest 
odpowiedzią na zapytania coraz 
większej grupy gości, która nie 
je mięsa i szuka alternatywy. Dla 
osób lubiących zmiany, cztery 
razy w roku wprowadzamy kartę 
sezonową, która zawiera zupełnie 
nowe cztery pozycje. Obecna kar-
ta sezonowa zawiera propozycje 
z dodatkiem dyniowego chut-
neya czy wariacje z różnymi sera-
mi takimi jak gorgonzola, camem-
bert czy ser kozi. O konkurencji 
w ogóle nie myślę, skupiam się na 
tworzeniu i ciągłym podnoszeniu 
jakości w Boston Burger.

SZEF  KUCHNI
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Zdrowa Krowa i Smile&Wine
MICHAŁ WAWRO, GENERALNY SZEF KUCHNI

Nasze pozycje w menu 
skonstruowaliśmy tak, 
aby każdy z Gości zna-

lazł dla siebie coś odpowiednie-
go i wyszedł z naszej restauracji 
zadowolony. Restauracje Zdro-
wej Krowy są bowiem idealne za-
równo dla osób jedzących mięso, 
jak i dla wegetarian. To idealny 
wybór dla fleksitarianów.

 W menu można znaleźć naj-
wyższej jakości soczystą wo-
łowinę premium, od lokalnego 
dostawcy, z ekologicznej farmy. 
Jest ona codziennie dostarcza-
na do naszych restauracji. Bułki 
wypieka lokalny piekarz, według 
przygotowanej przez nas recep-
tury. Goście oprócz tradycyjnej 
bułki burgerowej z sezamem, 
mają do wyboru również bułki 
pełnoziarniste lub ketogenicz-
ne. Każdego burgera można 
skomponować według własnych 
potrzeb i na przykład bułkę za-
mienić na pieczarkę portobello 
lub awokado. 

W naszym menu można rów-
nież znaleźć burgery z kurcza-
kiem, tofu, serem halloumi oraz 
falafel. Ponadto w naszej ofercie 
mamy również bezmięsny za-
miennik.

Wszystkie te propozycje są 
doskonałym wyborem. W połą-
czeniu ze świeżymi warzy-
wami oraz z sosami, wytwa-
rzanymi zgodnie z naszą re-
cepturą, wyrazistym sosem 
aioli, bądź mocnym i głę-
bokim smakiem sosów na 
bazie whisky lub piwa por-
ter tworzą nietuzinkowe 
połączenia smakowe. Nasze 
sosy w połączeniu ze spe-
cjalnie wyselekcjonowa-
nymi przyprawami są co-
dziennie przygotowywane 
w restauracjach przez ku-
charzy. Wszystko to pozwa-
la nam na skomponowanie 
niepowtarzalnych sma-
ków oraz różnego rodzaju 

propozycji burgerowych, steków, 
lunchy oraz innych dań w naszym 
menu. 

Chcemy wprowadzić kolejne 
zamienniki mięsa do burgerów: 
kurczaka oraz nuggetsów. Pra-
gnę i dążę do tego, aby marka 
Zdrowa Krowa miała swoją wła-
sną linię roślinnych zamienników 
mięsa. 

Chcemy, aby w naszych loka-
lach zawitała na stałe bułka ma-
ślana, bezglutenowa oraz bułka 
100 proc. wegetariańska.

Pragniemy powiększać swo-
ją ofertę o dania wege, tak aby 
każdy fleksitarianin, każda oso-
ba, która z różnych przyczyn nie 
jada mięsa, bądź je ogranicza, 
mogła znaleźć dla siebie coś 
dobrego i specjalnego. Wiemy 
i widzimy, że ten trend jest co-
raz silniejszy i mamy duże pole 
manewru i popisu w segmencie 
dań wege.

Jako generalny szef kuchni 
marki Zdrowa Krowa oraz Smi-
le&Wine, wraz z szefami kuch-
ni poszczególnych lokali dbamy 
o jakość, powtarzalność, syste-
matyczność i smak naszych bur-
gerów, lunchy oraz innych dań, 
które oferują nasze restauracje. 
To, co nas odróżnia od innych to 
na pewno mięso. 

Tak, jak już wspominałem, 
w naszych lokalach podajemy 
najwyższej jakości wołowinę pre-
mium z byków, ze szkockiej razy 
Highland, które pochodzi z naszej 
ekologicznej i certyfikowanej ho-
dowli pod Opolem. 

Z racji tego, że jest, to nasz 
lokalny dostawca, mamy wiedzę 
i wpływ na to, jakie mięso do 

burgerów i jakie steki trafiają do 
naszych restauracji. Nasi wykwa-
lifikowani szefowie kuchni i ku-
charze dziennie dbają o to, aby 
codziennie nasze dania i cały ser-
wis był na najwyższym poziomie.

Pragniemy także być dobrym 
partnerem biznesowym, dla-
tego stale współpracujemy ze 
sprawdzonymi dostawcami oraz 

partnerami biznesowymi, 
z którymi łączy nas podej-
ście do biznesu, oparte na 
wzajemnym szacunku, zro-
zumieniu i pomocy. Wza-
jemnie relacje, pozwoliły 
nam w bardzo dobrej kon-
dycji przetrwać czasy pan-
demiczne, a dalsza owocna 
współpraca nastawia nas 
pozytywnie w tym trudnym 
czasie. To bardzo istotne 
szczególnie w dzisiejszych 
czasach – szalejących ceny 
produktów ponieważ nie-
stety wszystko ma wpływ 
na ceny w naszych restau-
racjach oraz dostawy. 
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Najważniejsza 
jest synergia 
unikatowości 
i atmosfery

Restauracja Bawełna działa 
w łódzkiej Manufakturze już 

od ośmiu lat. Od początku 
konsekwentnie realizuje strategię 

łączenia DNA lokalu z DNA 
miejsca, w którym się znajduje. 
Jak restauracja zmieniała się na 
przestrzeni lat, co wspólnego ma 

ze Szpulką, Lnem i Wekownią 
– pozostałymi punktami grupy 
i co zostało z nimi po pandemii 

opowiada Anna Grabarek z zarządu 
Grupy Bawełna,  

PR & Marketing Manager. 

Na czym dokładnie opiera się koncept Bawełny i jaki sposób wpisał 
się w miejsce, w którym powstał?
Osiem lat temu Łódź była zauroczona wszystkim co zachod-
nie, nieco ukrywając i zapominając o swoich korzeniach. Kiedy 
odbieraliśmy klucze od lokalu czuliśmy, że musimy wrócić do 
historii tego miejsca. Kuliśmy ściany, zdejmowaliśmy zabudo-
wy gipsowo-kartonowe, czyściliśmy podłogi, demontowaliśmy 
wszystko, co się dało po poprzednim życiu lokalu. Wszystko po 
to, aby odkryć piękno starej fabryki.

Naszym marzeniem było pokazać czerwoną cegłę, kamien-
ną podłogę i obudzić ducha we wnętrzach Bawełny. Właśnie 

Bawełny, nazwą lokalu też chcieliśmy podkreślić historyczne ko-
rzenie tego miejsca. Będąc w Manufakturze, po prostu wiedzie-
liśmy, że nasza restauracja musi być synergiczna z budynkami 
imperium Izraela Poznańskiego.

Na ile ważna w sukcesie Bawełny była lokalizacja?
W Łodzi mamy stary rynek, ale nie jest on atrakcyjny, dlate-
go łodzianie od razu po otwarciu pokochali Manufakturę. Była 
taką odpowiedzią na nasz łódzki kompleks braku rynku jako 
miejsca spotkań i tętniącego życia. Kiedy rozważaliśmy loka-
lizacje dla restauracji, Manufaktura miała wszystko, co było 
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potrzebne. Doskonała lokalizacja w centrum, dobry dojazd, 
parking, piękne zabytkowe budynki i to co najważniejsze mul-
tifunkcjonalność. To do tej pory jedyne miejsce w Łodzi, gdzie 
można wyjść do kina, teatru, odwiedzić muzea, a także zrobić 
zakupy, skorzystać z wielu usług dodatkowych i również prze-
nocować. To wszystko oczywiście było bardzo pomocne, ale 
też musimy pamiętać, że Bawełna to serce i pasja całego ze-
społu co sprawiło, że klienci nas polubili. 

Bazując na swoich doświadczeniach, ale i obserwacjach rynku 
gastronomicznego – co decyduje o popularności i ponadczasowym 
charakterze danej lokalizacji?
Według nas najważniejsza jest synergia dwóch czynników: uni-
katowość i atmosfera miejsca. Lubimy przebywać w miejscach, 
które nas zachwycają, są interesujące, ale bardzo ważny jest kli-
mat i panująca w nich atmosfera. Nawet najpiękniejsze budyn-
ki będą puste, jeśli ludzie w danej lokalizacji nie będą czuli się 
swobodnie.

Znajdujecie się w historycznej części rynku Manufaktury. Macie 
zapewniony traffic, przykładacie dużą wagę do jakości kuchni, 
obsługi. Jakie elementy jeszcze są istotne i w jaki sposób dbać 
o spójność konceptu?
Lokalizacja dla restauracji to istotny element, natomiast klu-
czowa jest dobra kuchnia i obsługa. W naszych restauracjach 
pracujemy na produktach najwyższej jakości, przykładamy 
ogromną wagę do kreacji dań. Nasze menu to nie tylko stałe 
pozycje, które serwujemy już od ośmiu lat, ale to także sporo 
nowości i propozycji sezonowych. Do tego nieustająco pra-
cujemy nad propozycjami baru, wprowadzając nowe koktaj-
le, lemoniady czy zimą rozgrzewające napoje. Pracujemy też 
nad kartą win, aby prezentować gościom dobre trunki z róż-
nych stron świata, które doskonale komponują się z naszymi 
daniami. Przybliżamy też temat polskich wódek naturalnych 
i ginów. Do naszego przepisu na dobrą restaurację musimy do-
dać oczywiście obsługę. Ważne jest, aby zespół dobrze ze sobą 
współpracował i żeby ludzie go tworzący mieli odpowiednie 
cechy. Nasze zespoły to ludzie z pasją, profesjonaliści i przede 
wszystkim ekipa z dobrą energią.

Bawełna to nie jedyna lokalizacja w Waszej Grupie. Jakie są punkty 
wspólne, ale i różnice między wszystkim konceptami?
Za wspólny mianownik przyjęliśmy trzy elementy. Łódzki cha-
rakter miejsc, w których jesteśmy, kuchnię zbudowaną na do-
brych produktach, która jest takim comfort foodem dla każdego 
i dobrą energię w zespole. I to w zasadzie tyle, poza tym wiele 
różnic. W Manufakturze mamy bardzo fabryczną Bawełnę, a na 
hipsterskim Offie – Len – restaurację w stylu glamour. Baweł-
na to typowa kuchnia śródziemnomorska, a w Lnie stawiamy 
na rozwój kuchni polskiej. I w tym wszystkim jest nasza Szpul-
ka w Manufakturze, która jest najmniejszą restauracją na ryn-
ku. Jest bardzo kolorowa i radosna, a swoim menu zabiera nas 
w podróż dookoła świata.

Pokłosiem pandemii jest kolejna odnoga działalności – Wekownia. 
Jak dziś sobie radzi i jakie są plany z nią związane? Co głównie 
wekujecie i co cieszy się największym zainteresowaniem? 
Wekownia to był projekt pandemiczny i braliśmy pod uwagę, 
że wraz z powrotem do normalności, zakończymy tę działal-
ność, oczywiście w bardzo śmiałych marzeniach myśleliśmy, że 
Wekownia pozostanie z nami... a marzenia lubią się spełniać i ta 
marka jest z nami już drugi rok!

Okazało się, że nasze weki pokochali ludzie w całej Polsce 
i że wracają do nas z kolejnymi zamówieniami. W tym samym 
czasie pojawili się klienci biznesowi. Wekownia jest teraz w 150 
dobrych sklepach i delikatesach. Wekujemy oczywiście dania 
z naszych restauracji, ale też przetwory z warzyw oraz owoców 
i oczywiście dania, które sami lubimy. Wekownia to projekt, nad 
którym dużo pracujemy, udoskonalamy i rozwijamy. To ogrom-
na praca całego naszego zespołu. Nowy rok to będzie dla nas 
realizacja kolejnych premier nowych produktów, a także posze-
rzenie oferty dedykowanej dla dzieci i osób na różnych dietach.
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Kim są Wasi klienci? Czy to goście restauracji czy marka zrzeszyła 
inne grono konsumentów?
Na początku klienci Wekowni to w 100 proc. klienci naszych 
restauracji. W czasie lockdownu lokale były zamknięte, nasze 
dania traciły swoje walory w trakcie dowozów. Więc smaki za-
mknięte w słoikach, pomogły naszym gościom wrócić do najlep-
szych chwil spędzanych w lokalach Grupy Bawełna. Jesteśmy 
im wdzięczni, bo to oni pokazali nam, że ten pomysł ma sens. 
Później okazało się, że Wekownia zaczyna żyć swoim życiem, 
jest znana z tego, że nasze produkty przygotowują szefowie 
kuchni restauracji. Grono klientów znacznie się poszerzyło – 
obecnie wręcz wychyliliśmy się zagranicę i sprzedajemy nasze 
weki w Europie. 

Wekownia to nie jedyna nowość. Pojawiły się też świece czy Tłusta 
Oliwa. Jaki jest aktualny status tych projektów?
Tak, w trakcie pandemii ratowaliśmy się na wiele sposobów, 
szukaliśmy różnych pomysłów, które byłyby wsparciem w tym 
trudnym okresie. Dlatego też pojawiły się wegańskie świece 

sojowe, które towarzyszą nam do dziś. Tłusta Oliwa była to 
pierwsza w Łodzi tzw. ‘ghost restaurant’ czyli restauracja wir-
tualna, w której można było zamawiać dania jedynie na wy-
nos i nie miała ona swojego własnego lokalu. Serwowaliśmy 
w niej kilkanaście rodzajów pizzy i bardzo szybko zyskała ona 
duże grono sympatyków. Wraz z końcem pandemii projekt ten 
zawiesiliśmy, ale może kiedyś znajdziemy miejsce w którym 
otworzymy prawdziwą pizzerię Tłusta Oliwa. 

Wiele osób z branży zwraca uwagę, że pandemia przyspieszyła, 
zmobilizowała pewne działania, rozwiązania. Co poza Wekownią 
zostało z Państwem po pandemii?
Mimo końca pandemii, nie zrezygnowaliśmy z serwowania 
w Bawełnie dań na wynos. Okazuje się, że mamy stałe gro-
no klientów, którzy nie wyobrażają sobie niedzielnego obia-
du w domu, ale z daniami z naszej restauracji. Dziś wiemy jak 
serwować na wynos, aby zachować jakość naszych dań, mamy 
własnego kierowcę, dzięki czemu zamówienia trafiają do klien-
tów szybko i bezpiecznie. Cały czas obserwujemy rosnące grono 
gości zainteresowanych dostawami, czasami nasza dania zama-
wiane są również na spotkania firmowe.

Jakie macie plany na przyszłość?
Zazwyczaj odpowiadaliśmy, że rozwój, może nowa restauracja, 
ale w obecnych czasach, kiedy jeszcze nie stanęliśmy stabilnie 
na nogach po pandemii, a już musimy borykać się z rosnącymi 
kosztami produktów, mediów i perspektywą wzrostu płacy mi-
nimalnej, to jesteśmy bardzo ostrożni w planach rozwojowych. 
Na pewno w perspektywie mamy dalszy rozwój Wekowni, w te-
macie restauracji chcemy na razie poświecić 100 proc. uwagi 
tym projektom, aby były jeszcze bardziej atrakcyjne dla naszych 
klientów. 

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia!
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Jest jeszcze bardzo duża 
przestrzeń do rozwoju, zarówno 
w obszarze sushi, jak i ramenu. 
U nas proces ekspansji wygląda 
tak, że zanim wydamy zgodę na 
uruchomienie punktu w danym 

mieście, przeprowadzamy 
szczegółowy research – mówi 
Andrzej Pelc-Gonera twórca 
oraz założyciel Sushi Kushi 

i Ramen Shop.

ROZMAWIAŁA 
MILENA KASZUBA-JANUS

JESTEŚMY  
W FAZIE 

PERMANENTNEGO 
ROZWOJU
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Sushi Kushi już od 10 lat jest obecne na rynku gastronomicznym. 
Jak opisałby Pan drogę, którą przeszła marka?
W pierwotnym zamyśle chciałem otwierać lokale bez sali, po-
nieważ moim głównym celem było zagwarantowanie szybkich 
dostaw do klienta. Od początku też postawiłem na możliwość 
składania zamówień przez system online. Dziś jest to norma, ale 
10 lat temu tak nie było. Byliśmy pionierem na rynku. Na prze-
strzeni tych lat, rozwinęliśmy się także mocno w strukturach 
firmy. Mamy prężnie działający dział marketingu, dział szkole-
niowy. Każdy z naszych franczyzobiorców ma swojego opieku-
na, który prowadzi go od momentu podpisania umowy po takie 
codziennie sprawy. Tak naprawdę jesteśmy w fazie permanent-
nego rozwoju. 

Teraz przed branżą wiele wyzwań. Wszystko zaczęło się od 
pandemii. Jak radziliście sobie w tym czasie i co z Państwem 
zostało z wdrożonych wtedy rozwiązań?
W zasadzie od początku naszego istnienia skupiliśmy się na 
sprzedaży online oraz sprawnych dostawach do klienta. Dzięki 
temu tak dobrze poradziliśmy sobie w trakcie pandemii. Oczy-
wiście w pierwszych tygodniach był strach, ale później okazało 
się, że bezpodstawnie, bo faktycznie w trakcie pandemii obroty 
naszych lokali wzrosły. Ten czas wykorzystaliśmy na wdrożenie 
kilku mechanizmów związanych z działaniami marketingowymi, 
które wykorzystujemy do dziś. Można powiedzieć, że nasz model 
biznesowy jest pandemioodporny – w zasadzie nie musieliśmy 
wdrażać żadnych nowych rozwiązań, aby dobrze funkcjonować. 

W nowym formacie skupiacie się Państwo na ramenie. 
Skąd pomysł na pójście w tym kierunku? W jaki sposób 
przygotowywaliście się do otwarcia nowego miejsca?
Pomysł zrodził się de facto z zapotrzebowania rynku. W ofercie 
menu lokali Sushi Kushi mamy rameny. W pewnym momencie 
zainteresowanie tym daniem tak wzrosło, że zrodził się pomysł 
uruchomienia oddzielnego konceptu. Dzięki ponad 10-letniemu 
doświadczeniu w prowadzenia i zarządzaniu siecią, było to dość 
proste, choć samo przygotowanie idealnego produktu nie było 
już takie łatwe. Podam przykład: wykonaliśmy niezliczoną licz-
bę prób wytworzenia idealnego makaronu, w sumie zajęło nam 
to około sześciu miesięcy. Miałem szczęście, że projekt Ramen 
Shopów zacząłem tworzyć z ludźmi, którzy doskonale znają się 
na swojej pracy, a przede wszystkim są pasjonatami kuchni ja-
pońskiej. 

Działa Pan w sektorze związanym z kuchnią azjatycką. W ostatnich 
latach koncepty oparte na tej części gastronomii, zdecydowanie 
zyskały na popularności. Jak ocenia Pan kondycję takich miejsc?
Jest jeszcze bardzo duża przestrzeń do rozwoju, zarówno w ob-
szarze sushi, jak i ramenu. U nas proces ekspansji wygląda tak, 
że zanim wydamy zgodę na uruchomienie punktu w danym 
mieście, przeprowadzamy szczegółowy research. W większo-
ści przypadków jest tak, że na lokalnym rynku mamy dwie, trzy 
konkurencje, jeśli chodzi o sushi, w przypadku ramenu jeszcze 
mniej. Jeśli zestawimy to np. z pizzeriami to skala jest zupeł-
nie inna. Tam konkurencja jest ogromna. Sushi jest produktem, 

który Polacy doskonale znają. W przypadku ramenu – jest to 
dość nowy produkt na polskim rynku, ale już ma rzesze odbior-
ców. Proszę zaobserwować, jak działają ramenownie w dużych 
miastach – jest w nich ruch bez względu na porę dnia, czy dzień 
tygodnia. Dlatego ten rodzaj gastronomii jest bezpieczny dla po-
tencjalnych inwestorów. 

Na jaką formę rozwoju teraz stawiacie? Zarówno Sushi Kushi jak 
i Ramen Shop są dostępne w systemie franczyzowym. Jak ocenia 
Pan skalę zainteresowania w tym zakresie? 
Stawiamy na rozwój poprzez franczyzę, choć sami również po-
siadamy lokale. W nich testujemy produkty, zanim wejdą do 
oferty całej sieci. Teraz mocno skupiamy swoją uwagę zarówno 
na rozwoju sushi, jak i ramenu. Idealną opcją jest połączenie oby-
dwu lokali pod jednym dachem w formule combo. Takie lokale 
działają już w Zgierzu, Szczecinie i za chwilę dołączy Poznań. Jest 
to opcja pozwalająca na spore oszczędności na etapie inwestycji, 
ponieważ łącząc dwa koncepty, tworzymy przestrzeń wspólną, 
dzięki czemu jesteśmy w stanie obniżyć koszt o jakieś 30 proc. 
Taka kooperacja jest też świetna z perspektywy marketingu 
sprzedażowego, ponieważ koncepty wzajemnie się napędzają. 

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia!
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Browary Warszawskie, już w pierwszym roku swojej działalności, 
stały się współczesną wizytówką stolicy – nowoczesnym i przyjaznym 

fragmentem Woli, miejscem idealnym do życia, pracy, spędzania 
wolnego czasu i korzystania z szerokiej oferty gastronomicznej. 

Po latach degradacji, teren ten, znów tętni życiem. 

DOMINIKA TELEGA-BAŁDYGA, MARKETING MANAGER ECHO INVESTMENT

Browary Warszawskie  
tętnią życiem

Na 4,5 ha, w sąsiedztwie 
ulic Grzybowskiej, Wro-
niej i Krochmalnej, zapro-

jektowaliśmy swój pierwszy, fla-
gowy projekt destination, łącząc 
funkcję apartamentów na sprze-
daż i na wynajem (łącznie 1 000), 

biur (50 tys. mkw. – w tym prze-
strzeni coworkingowych) oraz 
szereg restauracji i usług (10 tys. 
mkw.). Zależało nam na stwo-
rzeniu miejsca zielonego i de-
mokratycznego – stąd aż 1,8 ha 
to zielone place i tarasy, a 16 tys. 

mkw. to przestrzenie wspólne, 
dostępne dla wszystkich 24h na 
dobę, siedem dni w tygodniu. Re-
witalizacja muru, który był świad-
kiem Powstania Warszawskiego, 
kolebek Leżakowni, budynku 
Warzelni, Laboratorium czy Willi 

Fabrykanta, dodatkowo przypo-
mina o życiorysie dzielnicy. Rze-
mieślniczy Browar Warszawski 
buduje symboliczny pomost mię-
dzy historią, a przyszłością tego 
miejsca, przywracając tradycje 
browarnicze Woli. 
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MATERIAŁ PROMOCYJNY

Do stworzenia najbardziej 
gościnnej części 
Browarów zaprosiliśmy 
40 restauratorów
O ich doborze decydowała przede 
wszystkim unikalność konceptu, 
jego nowatorskość w skali War-
szawy, a najlepiej kraju. Restaura-
cje – ich kuchnie – miały się też 
nie powielać, dzisiaj więc w Bro-
warach możemy kosztować dań 
z całego świata, oferta zaspokoi 
każde podniebienie, niezależnie 
od wieku Gości. W myśl tej idei 
podchodzimy również do na-
szych działań marketingowych. 
Jako Echo Investment prowadzi-
my marketing parasolowy, z za-
angażowaniem poszczególnych 
najemców. Swoimi działaniami 
generujemy traffic i zaintereso-
wanie ofertą restauracji czy usług. 
W każdą z aktywności zaszywa-
my mechanizm pro-sale. Ceni-
my sobie dobre sąsiedztwo, stąd 
współtwórcami czy pierwszymi 
do których trafia komunikacja to 
mieszkańcy naszych apartamen-
tów, pracownicy biur, organiza-
cje, mieszkańcy Woli – to tysiące 
potencjalnych Gości w naszych 
restauracjach. Komunikację pro-
wadzimy w kilku językach i wielo-
narzędziowo.

Latem, na zielonych placach, 
organizujemy kino letnie, sesje 
jogi, atrakcje dla dzieci, warszta-
ty, scenę, na której przez 60 dni 
lata gościliśmy muzyków, stand-
-upy, czy znakomitych Gości 
w rozmowach o Warszawie i nie 
tylko. Dzięki temu pretekstów do 
odwiedzania Browarów jest jesz-
cze więcej! Zapraszamy na festi-
wale kulinarne, sezonowe menu, 
świętujemy premiery nowych 

ofert u najemców, przestrzeń 
użyczamy planom zdjęciowym. 
Mnogość kontekstów pokazu-
je możliwości Browarów i na-
szą gościnność. Miejsce jest tak 
skonstruowane, że wśród placów, 
budynków i w alejkach warto się 
zgubić i... odkrywać je za każdym 
na nowo. 

30 nagród na koncie
O słuszności wyznaczonego kie-
runku świadczy szereg nagród ze-
branych dla Browarów. Z począt-
kiem grudnia odebraliśmy w Can-
nes już trzydziestą! Otrzymujemy 
je za najlepszą rewitalizację, prze-
strzeń publiczną, architekturę, 
ponadczasowość czy wreszcie 
najlepszy retail – food&beverage. 
Ale to nie nagrody cieszą najbar-
dziej, a frekwencja gości na na-
szych wydarzeniach (każdorazo-
wo ponad 20 tys. gości biorących 
udział w festiwalach, czy 15 tys. 
osób aktywnie uczestniczących 
w naszych letnich atrakcjach). 
Miesięczny traffic w Browarach 
to przedział od 160 do 200 tysię-
cy gości. Wśród nich rodziny, gru-
py znajomych, goście biznesowi, 
pary, seniorzy, turyści. 

Zaawansowane 
monitorowanie ruchu
Ponieważ mamy ambicję bycia 
pionierem na wielu polach, tak 
i w obserwacji natężenia ruchu i li-
czeniu gości na terenie naszej in-
westycji, poszliśmy o kilka kroków 
dalej. Standardowe rozwiązania, 
dostępne na rynku, nie poradzi-
łyby sobie w jednej z najbardziej 
złożonych przestrzeni miejskich. 
We współpracy z Google i Aioniq, 
w oparciu o sztuczną inteligencję, 

gromadzimy dane w czasie rze-
czywistym, pozwalające na obser-
wację preferencji klientów, udo-
skonalanie oferty i podejmowanie 
strategicznych decyzji marketin-
gowych. Zastosowany system 
monitorowania natężenia ruchu 
składa się z kilku części. Najważ-
niejszym elementem jest model 
sztucznej inteligencji odpowie-
dzialny za tzw. „widzenie kompu-
terowe” (ang. Computer Vision). 
To właśnie ta część oprogramo-
wania odpowiada za rozpoznanie 
obiektów typu „człowiek” na ob-
razie wideo, który dostarczany jest 
w czasie rzeczywistym z wielu ka-
mer jednocześnie. Dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa obraz z kamer 
jest analizowany bezpośrednio 
przy kamerach i nie jest nigdzie za-
pisywany. Dane dotyczące rozpo-
znawania obiektów na obrazie są 
zamieniane od razu na informację 
tekstową w postaci zdarzeń. Taki 
plik tekstowy jest przesyłany do 

Google Cloud Platform. To właśnie 
tam następuje zapisanie danych 
tekstowych w hurtowni, w celu ich 
późniejszej prezentacji w postaci 
raportów. Biorąc pod uwagę popu-
larność Browarów Warszawskich, 
chcieliśmy zapewnić swoim na-
jemcom, zwłaszcza restauratorom, 
większy wgląd w to, w jaki sposób 
ludzie korzystają z miejsca. To wła-
śnie te przełomowe spostrzeżenia 
otwierają drzwi do nowych sposo-
bów rozwoju i budowania relacji 
z partnerami.

Najbliższe plany
Przed nami wiele wyzwań, silne-
go wsparcia najemców, kreatyw-
nej komunikacji, działań pro-sale. 
Intensywny czas nauki wyniesio-
nej z realizacji Browarów i prze-
niesienia doświadczeń na kolejne 
projekty destinations w portfolio 
Echo Investment – łódzką Fuzję, 
warszawski Modern Mokotów 
czy Towarową 22.
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Według naszych założeń do 2025 roku 50 proc. oferty restauracyjnej 
ma być pochodzenia roślinnego. W zeszłym roku udział roślinnych 

i warzywnych klopsików wyniósł łącznie 33 proc. w całkowitej liczbie 
klopsików zakupionych w IKEA Food – mówi w rozmowie z nami 

Marcin Chybowski, Food Safety Leader, IKEA Retail w Polsce.
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Minimalizujemy  
marnowanie żywności  

i poszerzamy ofertę gastronomiczną
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S
WYPOSAŻENIE I ZAOPATRZENIE

Skala marnowania żywności jest zatrważająca. IKEA kładzie bardzo 
duży nacisk na kwestie związane z less waste. Analizujecie odpady 
produkcyjne i traktujecie je jak potencjalny surowiec. Jak Food 
Waste Watcher wygląda w praktyce?
Jak powszechnie wiadomo, około jedna trzecia żywności pro-
dukowanej na świecie do spożycia jest albo tracona, albo mar-
notrawiona. Mając to na uwadze oraz świadomość, jak nasza 
działalność wpływa na zasoby, IKEA już ponad trzy lata temu 
wdrożyła system do rejestracji odpadów żywnościowych po-
wstających w procesie produkcji naszych dań. Dzięki wdroże-
niu Food Waste Watcher mamy dokładne dane z każdego dnia, 
a nawet każdej godziny, w każdym sklepie IKEA. System poka-
zuje, co zostało zutylizowane, z jakiego powodu, w jakiej ilości 
i jaką to miało wartość w złotówkach. Dzięki takim danym i bie-
żącej ich analizie, jesteśmy w stanie zlokalizować źródła powsta-
wania odpadów i minimalizować straty. Pomaga to nam lepiej 
planować produkcję oraz projektować nasze dania tak, aby ry-
zyko strat było jak najmniejsze, jednocześnie zachowując atrak-
cyjność żywieniową i cenową naszych potraw.

Jakie wnioski dla sektora gastronomicznego płyną z tych analiz? 
Nad czym zdecydowanie branża powinna popracować?
Najważniejszym wnioskiem wynikającym z naszych analiz jest 
praca z wysoką świado-
mością pracowników oraz 
pokazanie zespołowi, jak 
ich codzienna praca wpły-
wa na optymalizację i nie 
marnowanie żywności. 
Dzięki naszej polityce „zero 
waste” i regularnej pracy 
z raportami z Food Waste 
Watchera udało nam się 
w ostatnim roku zmniej-
szyć ilość odpadów żyw-
nościowych o ponad poło-
wę, co daje Polsce pierwsze 
miejsce na świecie na rynkach IKEA. Oszczędność wynosi tu 6,5 g 
na jedno zamówienie. IKEA Food w Polsce udało się zatem osią-
gnąć zamierzony cel, jakim było ograniczenie odpadów żywno-
ściowych o 50 proc. w 2022 roku. Przez ostatni rok zaoszczędzono 
łącznie ponad 1,2 mln zł, prawie 90 ton żywności, 387 ton dwu-
tlenku węgla oraz 225 tysięcy posiłków. 

Czy są plany na poszerzenie zakresu tych analiz, jeśli tak, to jakie?
Globalna organizacja podjęła już pierwsze prace nad poszerze-
niem zakresu zbierania danych o odpady po konsumenckie. Jest 
to dość skomplikowane przedsięwzięcie, zatem czekamy z du-
żym zainteresowaniem na rezultaty prac grupy projektowej.

Fusy z kawy, skórki z cytrusów – IKEA dąży do stworzenia obiegu 
zamkniętego. Jakie plany w tym zakresie ma firma?
IKEA w swojej strategii zrównoważonego rozwoju People & Pla-
net Positive ma zapisane założenia, aby poszukiwać wszelakich 

i nowych źródeł surowców. Gastronomia daje również takie 
możliwości. I tu też na poziomie globalnym prowadzone są pra-
ce nad możliwością wykorzystania fusów z kawy czy też skórek 
z cytrusów jako surowca do produkcji innych produktów nie-
żywnościowych. W tym przypadku również musimy uzbroić się 
w cierpliwość i poczekać na efekty pracy grupy projektowej.

Bardzo istotne jest budowanie świadomości, zarówno wśród 
konsumentów, jak i pracowników. Motywacją może być nie tylko 
kwestia ekologii, ale także ekonomia. Jakie działania można podjąć 
będąc Waszych klientem, jak i restauratorem? 
W przypadku żywności „less waste” zawsze miało swój wy-
dźwięk ekonomiczny. Z doświadczeń IKEA wynika, że dobre 
planowanie produkcji i optymalizacja zamawianych surow-
ców, dają wymierne efekty ekonomiczne. Inwestycja w edu-
kację pracowników daje zawsze pozytywne rezultaty zarówno 
te na poziomie świadomości, jak i finansowe. Takie podejście 
przyczynia się również do tego, że w naturalny sposób stają 
się oni ambasadorami zrównoważonego rozwoju.

Dla indywidualnych klientów myślę, że istotną kwestią wartą 
wdrożenia w swoich domowych nawykach, jest metoda przy-
gotowywania niedużych porcji z możliwością powiększenia 
swojego dania na talerzu. Przykładem takiego rozwiązania niech 

będzie to, że w IKEA moż-
na dokupić sobie cztery 
sztuki klopsików do do-
wolnego dania. Również 
pierogi z kurkami sprze-
dawane są na sztuki. 
W domowych warunkach 
również możemy przygo-
towywać dania tak, aby 
każdy mógł sobie skom-
ponować wielkość porcji 
w zależności od apetytu 
czy też indywidualnych 
potrzeb. Dobrym zwy-

czajem jest również przygotowywanie dań, które można łatwo 
przechować i zjeść w kolejnych dniach.

Przed pandemią zdecydowanie widoczny był trend związany 
z opakowaniami jednorazowymi. Jakie jest Państwa stanowisko 
w tej kwestii i jakie wyzwania w tych zakresie?
W IKEA ten aspekt był od zawsze bardzo ważny i dlatego już 
od kilku lat używamy na co dzień w naszych sklepach naczyń 
jednorazowych, które wykonane są z materiałów łatwo bio-
degradowalnych. Stale pracujemy nad nowymi rozwiązaniami. 
Mamy za sobą testy naczyń wykonanych z otrąb pszennych, ale 
ta technologia wymaga jeszcze pracy i dalszego udoskonalenia.

Ikea przygotowuje i serwuje posiłki dla blisko 600 mln klientów. 
Czy w związku z tym czują państwo misję, są świadomi siły 
sprawczej, jaką posiadają w swoich rękach i jak ją wykorzystujecie 
do popularyzowania odpowiednich postaw?
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Żywiąc tak ogromną liczbę ludności spoczywa na nas ogrom-
ny obowiązek prowadzenia tego biznesu bardzo świadomie, 
dlatego dbamy o to, aby w produkcji wykorzystywać zrów-
noważone produkty i składniki organiczne. W naszej ofercie 
staramy się pokazywać klientom, że nie tylko mięsne produk-
ty mogą być smaczne i pożywne, ale również ich roślinne od-
powiedniki. Takim przykładem są nasze słynne klopsiki, które 
mają swoje wersje zarówno mięsne, jak i warzywną oraz ro-
ślinną. O ich popularności świadczą liczby. Dziś co piąty klop-
sik sprzedany w Restauracji IKEA jest bezmięsny, a co czwarta 
osoba wybiera klopsiki wegańskie lub wegetariańskie o mniej-
szym wpływie na środowisko. 

Oferta wege jest obecna praktycznie w każdym lokalu 
gastronomicznym. W jaki sposób promowanie tego segmentu 
wpisuje się w Państwa strategię?
W strategii Zrównoważonego Rozwoju IKEA zawsze ważną 
częścią była żywność sprzedawana i serwowana w naszych 
sklepach. Jej istotnym elementem jest ślad węglowy, dlatego 
podejmujemy szereg działań, aby nasze menu w dużej części 
było opartego na produktach pochodzenia roślinnego. I tak 
ślad ekologiczny klopsików w wersji roślinnej wynosi zaledwie 
4 proc. klasycznej, mięsnej wersji. Badania potwierdzają, że 
znaczna liczba osób jedzących mięso byłaby skłonna przejść 
na alternatywy roślinne, jeśli smakują równie dobrze i nie są 
droższe. Dlatego w IKEA oferujemy żywność pochodzenia ro-
ślinnego po tej samej lub niższej cenie niż alternatywy mięsne.

Ikea chce rezygnować z czerwonego mięsa i ograniczyć 
serwowanie dań mięsnych do 2025 roku. Nawet posiłki roślinne 
pojawiły się w atrakcyjniejszej cenie. Czy dziś na koniec 2022 roku 
to założenie jest realizowane zgodnie z planem? Jakich klasycznych 
pozycji w nowej odsłonie, ale także premier możemy spodziewać 
się w warstwie gastronomicznej?
Według naszych założeń do 2025 roku 50 proc. oferty restaura-
cyjnej ma być pochodzenia roślinnego. W zeszłym roku udział 
roślinnych i warzywnych klopsików wyniósł łącznie 33 proc. 
w całkowitej liczbie klopsików zakupionych w IKEA Food. Na-
tomiast w samym Sklepiku Szwedzkim udział podobnych 

produktów do samodzielnego przygotowania w domu preferuje 
łącznie 36 proc. kupujących. Trwają intensywne prace nad roz-
wojem asortymentu, a głównie nad hot dogiem w trzech odsło-
nach, czyli oprócz wersji mięsnej, warzywnej powinna pojawić 
się w przyszłości również jego opcja roślinna.

Jeśli chodzi o dostawców, na jakich współpracach w tym zakresie 
bazujecie? Jakie znaczenie mają certyfikaty?
Ten aspekt również jest ważnym elementem naszej strategii Pe-
ople & Planet Positive. Oprócz standardów dotyczących bezpie-
czeństwa żywności, chcemy, aby nasze produkty pochodziły z jak 
najbardziej zrównoważonych źródeł, czyli były certyfikowane 
i uznane za wiarygodne. Ryby i owoce morza posiadają certyfikat 
MSC lub ASC. Wiele produktów jest BIO, a dla produktów mię-
snych opracowywane są bardzo restrykcyjne standardy. I tak na 
przykład pulpety z łososia i dorsza spełniają globalne standardy 
ASC odnośnie zrównoważonej hodowli owoców morza, a global-
ne standardy MSC odnośnie zrównoważonego rozwoju, podobnie 
śledzie czy krewetki. Na chwilę obecną większość produktów dro-
biowych jest z certyfikatem Better Chicken. Trwają intensywne 
prace również nad standardami dla pozostałych grup produktów 
mięsnych. Innym przykładem jest kawa , która posiada cerytyfikat 
Rainforest Alliance.

Z firmą IKEA jest Pan związany od 22 lat, zawsze z gastronomią. 
Czy takie stanowisko, zderzenie z pewnymi twardymi danymi 
zmieniło Pana postrzeganie pewnych kwestii na przestrzeni lat czy 
dbanie o planetę zawsze było Panu bliskie?
Już jako maturzysta miałem dylemat czy wybrać studia zwią-
zane z ochroną środowiska, czy z może z technologią żywności. 
Ostatecznie ukończyłem kierunek żywieniowy, natomiast zrów-
noważony rozwój jest integralną częścią moich codziennych za-
chowań i nawyków, co daje mi to naturalną łatwość pracy z tymi 
aspektami w IKEA oraz rozwija moją pasję zdrowego gotowania.

Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia!

Żywiąc tak ogromną liczbę 

ludności spoczywa na nas 

ogromny obowiązek prowadzenia 

tego biznesu bardzo świadomie, 

dlatego dbamy o to, aby w produkcji 

wykorzystywać zrównoważone 

produkty i składniki organiczne.
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www.sweetscoffeeforum.com


Najpierw pandemia, potem inflacja, a teraz rosnące na potęgę ceny 
prądu i gazu. Żeby przetrwać ciężkie czasy, podwijamy rękawy i, 

wyposażeni w kalkulator i tabelkę, siadamy, by poszukać skutecznych 
sposobów na oszczędzanie. Skutecznych, czyli takich, które nie wpłyną 
na obniżenie jakości oferowanych produktów, a jednocześnie podniosą 

komfort pracy przedsiębiorcy i zyski w firmie.

CZYSTY ZYSK 
czyli 5 sposobów na oszczędzanie 

w Twojej gastronomii

MATERIAŁ PROMOCYJNY

1. Oszczędzaj na 
produktach
Że co?! Tak, na produktach, ale 
nie na ich jakości! Twoi klienci 
bardzo szybko zorientują się, że 
coś jest nie tak, a na zaufaniu 
klientów oszczędzać nie wolno. 
Wolno natomiast przyjrzeć się 
swoim dostawcom i być może 
ograniczyć ich ilość. Zamawiając 

produkty z wielu hurtowni, 
można sporo przepłacać. Przy 
jednym dostawcy zyskujemy 
przestrzeń do rozmów o raba-
tach, czy np. cyklicznej bezpłat-
nej dostawie. Warto budować 
dobre relacje, by możliwość ne-
gocjowania korzystnych rozwią-
zań rosła z roku na rok. Spryt-
nym sposobem jest poszukanie 

lokalnych dostawców – w końcu 
im bliżej, tym mniejszy koszt 
transportu.

Jak jeszcze możemy oszczę-
dzić na produktach? Nie marnu-
jąc ich! Zero waste to nie tylko 
moda: nie pozwól, aby cokolwiek 
się marnowało. Lepiej zamówić 
mniej, niż zostać z nadwyżką. Wy-
znacz sobie w harmonogramie 

pracy stały czas na kontrolowanie 
stanów magazynowych i kieruj 
się zasadą optymalnego wykorzy-
stania wszystkich produktów. Nie 
kupuj na zapas tego, co szybko 
się psuje. Dodatkowo raz na jakiś 
czas upewnij się, że porcje, któ-
re podajesz klientom odpowia-
dają wagowo temu, co widnieje 
w menu.
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2. Negocjuj albo… rzuć
Różni dostawcy miewają różne 
stawki za dostarczenie prądu, 
gazu i wody. Porównaj oferty 
związane z tymi usługami i wy-
bierz najbardziej korzystne – 
efekty w skali roku mogą miło 
zaskoczyć. Dodatkowo niektórzy 
operatorzy oferują tzw. „zamro-
żenie” stawek prądu i gazu na 
kilka miesięcy – podczas rozmo-
wy koniecznie zapytaj o możliwe 
opcje. Negocjuj. Poczytaj o tech-
nikach negocjacyjnych i nigdy nie 
przystępuj do nich bez wcześniej-
szego przygotowania.

3. Postaw na jakość
Każdy doświadczony przedsię-
biorca branży gastronomicznej 
wie, że zmywarka to cicha bo-
haterka każdej kuchni. W bilan-
sie zysków i strat ogromną rolę 
odgrywa wydajność zmywania. 
To właśnie ona jest kolejnym ze 
wskaźników kluczowo wpływa-
jących na stan zasobów finanso-
wych – usprawnia pracę całego 
zespołu, pomaga zaoszczędzić 
czas i pieniądze, a przede wszyst-
kim gwarantuje higieniczną czy-
stość naczyń. Dobra zmywarka 
oszczędza wodę i prąd – możesz 
wybierać programy odpowiednie 
do stopnia zabrudzenia, w tym 
również krótkie cykle. Ilość de-
tergentów i środków nabłysz-
czających, które zużywa dobra 
zmywarka jest znacznie niższa, 
niż ta używana w trakcie zmywa-
nia ręcznego. Dzięki jakościowej 
zmywarce przemysłowej Twoi 
pracownicy zyskają czas na inne 
zajęcia i nie będą musieli oba-
wiać się skaleczeń szkłem, czy 
porcelaną (w czasie zmywania 
ręcznego każdemu może się zda-
rzyć).

4. Zamiast kupować, 
wynajmij
Wysokiej klasy sprzęt zmywają-
cy to jednak wydatek, na który 
nie zawsze można sobie pozwo-
lić. Do tych, którzy chcą cieszyć 
się oszczędnością czasu, pie-
niędzy i energii, z gotowym roz-
wiązaniem wychodzi naprzeciw 

marka Winterhalter. Ten świato-
wej sławy specjalista w zakresie 
zmywania, kieruje do przedsię-
biorców oryginalną i atrakcyjną 
usługę wynajmu zmywarek ga-
stronomicznych. Oferuje rów-
nież pełną obsługę techniczną 
i zaopatrzenie w niezbędną che-
mię. Już tu możemy się doszukać 
pierwszej sposobności zaoszczę-
dzenia pieniędzy – jest nią brak 
konieczności zakupu sprzętu, 
a jedynie wynajem na elastycz-
nych zasadach. W tym wypadku 
to potrójna oszczędność: energii, 
czasu, oraz siły roboczej. Solidny, 
energooszczędny sprzęt to defi-
nitywnie dobry kierunek szuka-
nia korzyści finansowych. Poznaj 
szczegóły i zapytaj o najlepsze 
rozwiązanie dla Twojego biznesu 
na stronie: www.wynajmijzmy-
warke.pl. 

5. Niech wszystko działa, 
jak należy
Jeżeli w Twoim lokalu jeszcze 
brakuje energooszczędnych 
sprzętów, koniecznie to zmień. 
Poza najważniejszymi kwestiami, 
przyjrzyj się także najprostszym 
sposobom na obniżenie kosztów: 
napraw cieknące krany, wymień 
uszczelki, sprawdź instalacje 
zaworów z regulacją ciśnienia. 
Wymień żarówki na energoosz-
czędne i upewnij się, czy ciśnienie 
wody w kranie nie jest za wysokie. 
Za każdym razem, gdy włączasz 
zmywarkę, wybierz program od-
powiedni do rodzaju zawartości, 
dbaj przy tym o optymalne zapeł-
nienie. Unikaj nadmiernego wie-
trzenia pomieszczeń i maksymal-
nego grzania. Zanim wyjdziesz, 
sprawdź, czy wszystkie zbędne 
światła zostały zgaszone. Wyłącz 
urządzenia, które są w trybie czu-
wania – w tym czasie też pobie-
rają prąd.

Oczywiście nikt nie zna Two-
jego biznesu lepiej, niż Ty. Przy-
gotuj sobie ulubiony napój, do-
bre zaostrzony ołówek, notatnik 
i przeanalizuj koszty. Na pewno 
znajdziesz dodatkowe rozwiąza-
nia, które wzmocnią budżet Two-
jej firmy!
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BARMAN

To nieodłączny element w każdym barze, zarówno tym 
profesjonalnym, jak i domowym. Najsłynniejsze spośród nich 

to Baileys i Carolans.

ŁUKASZ ZARZECKI 
GŁÓWNY TRENER  

OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA BARMANÓW

Likiery 
śmietankowe
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BARMAN
PARTNEREM CYKLU JEST 

Cykl 
Alkohole w Polsce  
i na świecie

część 
szesnasta

Baileys Orginal Irish Cre-
am to likier produkowany 
w Irlandii na bazie śmie-

tanki, irlandzkiej whiskey i neu-
tralnego alkoholu. Na rynku po-
jawił się w roku 1974. Pomysł po-
łączenia dwóch produktów koja-
rzonych powszechnie z Irlandią, 
czyli whiskey i mleka, powstał 
kilka lat wcześniej. W praktyce 
połączenie to okazało się trud-
ne z technologicznego punktu 
widzenia, ponieważ likier się roz-
warstwiał. Po wielu eksperymen-
tach opracowano odpowiednie 
metody produkcji, a Baileys zjed-
nał sobie rzesze konsumentów. 
Dzisiaj jest to najlepiej sprze-
dający się likier na świecie (8,8 

9-litrowych skrzynek w 2021 r.). 
Przy obecnej skali produkcji 
utrzymanie wysokiej jakości nie 
jest łatwe. 

Mleko pochodzi od wyselek-
cjonowanych krów ze starannie 
wybranych 1500 farm. Zwierzęta 
mają specjalną dietę składają-
cą się z czterech rodzajów traw. 
Każdy z 275 mln litrów mleka, 
które dają krowy, musi zostać 
wykorzystany do produkcji li-
kieru najpóźniej w 36 godzin od 
dojenia. Dodatkowe składniki to 
wanilia, kakao, karmel. Alkohol 
w likierze (17 proc.) konserwuje 
śmietankę. Mimo to, jak na napój 
spirytusowy, data przydatności 
do spożycia jest dosyć krótka. 
Marka należy do koncernu Dia-
geo. Baileys jest doskonałym do-
datkiem do ciast, kaw, lodów i de-
serów. Świetnie smakuje podany 
z lodem i oczywiście w drinkach. 
Koktajle z jego udziałem to czę-
sto słodkie, kremowe propozycje. 
Używany jest z reguły również 
w bodaj najsłynniejszym war-
stwowym drinku podawanym 
jako „shot” – B-52. Przyrządzamy 
go wlewając do kieliszka likier ka-
wowy, następnie delikatnie irish 
cream, który tworzy warstwę. 

Podobnie postępujemy z ostat-
nim składnikiem, likierem triple 
sec. Górną warstwę podpalamy 
i pijemy przez rurkę. Tak, jak inne 
współczesne marki, Baileys wy-
puszcza na rynek liczne wersje 
smakowe. Do tej pory mogliśmy 
spróbować m.in.: Chocolat Luxe 
(połączenie Baileys i belgijskiej 
czekolady), Orange Truffle, Bi-
scotti (rodzaj włoskich ciastek), 
Hazelnut, Coffee, Crème Cara-
mel, Mint Chocolate, Baileys Sal-
ted Caramel, Baileys Apple Pie, 

Baileys Strawberry & Cream, wer-
sji wegańskiej Baileys Almande, 
Baileys Espresso Crème, Baileys 
Tiramisu, Baileys Colada. Dostęp-
ność poszczególnych edycji jest 
jednak zmienna. 

Jedną z ostatnich wersji jest 
Baileys Red Velvet Cupcace. Po-
wstała ona we współpracy z Geo-
rgetown Cupcake – piekarnią, 
która zasłynęła w znanym reality 
show DC Cupcakes amerykań-
skiej stacji TLC. Red Velvet to 
najlepiej sprzedający się smak ich 
babeczek.

Carolans to drugi najbardziej 
znany likier z grupy irish cream. 
Trunek, stworzony w roku 1978, 
wprowadzono na rynek brytyjski 
w lipcu 1989. Jego nazwa to hołd 
dla Turlougha O’Carolana, legen-
darnego niewidomego irlandz-
kiego barda, żyjącego w latach 
1670–1738 (O’Carolan jest auto-
rem oryginalnej wersji utworu 
„Peggy Brown”, wykonywanego 
po polsku przez zespół Myslo-
vitz). Podstawa alkoholowa likie-
ru to whiskey i neutralny spirytus. 
Oprócz obowiązkowej śmietanki, 
charakterystycznym dodatko-
wym składnikiem jest miód, który 
doskonale dopełnia całości. 

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

Po wielu 
eksperymentach 
opracowano 
odpowiednie metody 
produkcji, a Baileys 
zjednał sobie rzesze 
konsumentów. 
Dzisiaj jest 
to najlepiej 
sprzedający się 
likier na świecie.

Baileys jest 
doskonałym 
dodatkiem do 
ciast, kaw, lodów 
i deserów. Świetnie 
smakuje podany 
z lodem i oczywiście 
w drinkach. Koktajle 
z jego udziałem 
to często słodkie, 
kremowe propozycje.
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BARMAN

Baileys i Carolans to chyba dwa najbardziej 
znane likiery śmietankowe na bazie m.in. 

whiskey. Jak już sama kategoria tych 
likierów wskazuje, tworzy się je w oparciu 
o mleko, dzięki czemu posiadają kremową 
konsystencję. Dzięki zawartości tłuszczu 

oraz cukru, które są doskonałymi nośnikami 
smaku, mają z jednej strony wyrazisty 

i intensywny smak i aromat, a z drugiej, 
są delikatne i bardzo przyjemne. Śmiało 

można powiedzieć, że to taki deser w płynie 
i często w taki właśnie sposób są traktowane 

i podawane po obfitym posiłku zamiast 
typowych digestiwów. 

MAREK ŁYSZCZAK 
BRAND AMBASSADOR MONIN & VITAMIX 

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

Historia Baileys’a sięga 
1971 r. kiedy to firma 
Gibley’s podjęła próby 

stworzenia typowo irlandzkiego 
produktu. Chciano połączyć dwa 
najbardziej znane irlandzkie pro-
dukty – mleko oraz whiskey. Po 
wielu nie udanych próbach uda-
ło im się w końcu stworzyć likier 
inny niż wszystkie, który stał się 
pierwowzorem likieru śmietan-
kowego. Ta mieszanka śmietanki, 
jaj, kakao, wanilii oraz irlandzkiej 

whiskey stała się inspiracją dla 
pozostałych producentów likie-
rów śmietankowych. Obecnie 
Baileys znajduje się w pierwszej 
dziesiątce najpopularniejszych 
alkoholi na świecie. Drugą nie-
co młodszą marką bardzo znaną 
wśród likierów tego typu jest Ca-
rolans. Powstaje z bardzo podob-
nych składników i w końcowej 
fazie produkcji jest dosładzany 
miodem wrzosowym. Zarówno 
Baileys Original Irish Cream jak 

Carolans Irish Cream są najbar-
dziej znanymi likierami śmie-
tankowymi na świecie. Pomimo 
niewielkich różnic smakowych 
bardzo często stosuje się je za-
miennie i można by stwierdzić, że 
to one tworzą kategorię likierów 
Irish Cream.

Oba te likiery najczęściej po-
daje się same lub z lodem powo-
li sącząc ze szklaneczki typu old 
fashioned, snifter lub po prostu 
z kieliszka do likierów. Doskonale 

jednak odnajdują się w połącze-
niu z kawą, czekoladą i mogą być 
wykorzystywane do tworzenia 
cocktaili. Często łączy się je z aro-
matami kawy, orzechów, czeko-
lady, przyprawami korzennymi. 
Myślę, że każdy słyszał o B-52 
i nie mam na myśli amerykań-
skiego bombowca. Ten płonący 
shot to kompozycja likieru kawo-
wego Kahlua lub Tia Maria, likieru 
Baileys Irish Cream oraz likieru 
pomarańczowego Grand Marinier 
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lub Cointreau. Wszystkie składni-
ki wlewa się warstwowo do kie-
liszka i na końcu podpala. Klasyka 
w czystej postaci. Jeżeli lubicie 
Espresso Martini (Kahlua, Wódka, 
espresso) spróbujcie Flat White 
Martini, tu zamieniamy likier ka-
wowy na Irish Cream. Wszystko 
mieszamy w shakerze i przele-
wamy do kieliszka cocktailowego. 
Dla miłośników shaków też się 
coś znajdzie. Mudslide to bardziej 
deser lub właśnie shake niż typo-
wy cocktail. Mamy tu połączenie 
lodów waniliowych, wódki, likieru 
kawowego oraz wybranego Irish 
Cream. Wszystkie składniki wraz 

z lodem wlewamy do blendera – ja 
na co dzień używam marki VITA-
MIX – blenderujemy do uzyskania 
konsystencji shake’a. Cocktailem 
o dwuznacznej nazwie znanym 
od lat 80-tych jest Screaming Or-
gazm, który też możemy uznać za 
deser – łączymy amaretto, wódkę, 
likier kawowy, śmietankę i oczywi-
ście Baileys lub Carolans. Wszyst-
ko mieszamy w shakerze i przele-
wamy do szklanki typu hurricane. 

Możemy znaleźć mnóstwo in-
spiracji i pomysłów na wykorzy-
stanie likierów śmietankowych 
poniżej kilka sprawdzonych przeze 
mnie receptur.

40 ml rum typu spiced
20 ml Baileys Irish Cream lub Carolans Irish Cream
10 ml syropu MONIN Cinammon
15 ml puree MONIN Raspberry

– cocktail, który występuje w wielu wersjach poniżej jedna z nich.
30 ml Midori
20 ml Baileys Irish Cream lub Carolans Irish Cream
10 ml syrop MONIN Wild Strawberry

Wszystkie składniki wymieszać w shakerze. Przelać do kieliszka 
cocktailowego i udekorować przyprawami korzennymi.

Do wysokiego kieliszka wlać najpierw likier melonowy Midori na-
stępnie Irish Cream tak aby uzyskać warstwy. Na sam koniec doda-
jemy syrop poziomkowy tak aby przebił poprzednie warstwy i deli-
katnie je zmieszał.

S PI C Y 
I R I S H M A N

SQ U A S H E D 
F R O G

30 ml soku z marchwi – najlepiej świeżo wyciskany
30 ml Baileys Irish Cream lub Carolans Irish Cream
30 ml wódki
15 ml puree MONIN William Pear

20 ml Baileys Irish Cream lub Carolans Irish Cream
40 ml wódka
15 ml puree MONIN Yuzu
15 ml sok z cytryny

Wszystkie składniki wymieszać ze sobą w shakerze. Przelać na kost-
ki lodu do szklaneczki typu old fashioned. Udekorować plastrem 
świeżej gruszki i gałka muszkatołową.

Wszystkie składniki wymieszać ze sobą w shakerze.  
Przelać do kieliszka cocktailowego i udekorować skórką cytryny.

Y U Z U  M E R I N G E  
M A RT I N I

I R I S H  
C A R R O T

BARMAN
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PRODUKTY I INNOWACJE

PISAK  
DLA ARTYSTY
Pisak MONIN L’ Artiste Red Ve-
lvet do artystycznej dekoracji 
kaw i deserów. Stworzony nie 
tylko dla baristów, ale dla każde-
go pragnącego stworzyć unika-
towe dekoracje. Dzięki wygodnej 
i higienicznej tubce z dozowni-
kiem oraz odpowiedniej konsy-
stencji dekorowanie jeszcze ni-
gdy nie było tak proste.

GRUDZIEŃ 
W BROWARACH
1 grudnia na najważniejszym placu w Browa-
rach Warszawskich stanęła dumnie 11-metro-
wa choinka, a po całym terenie poukrywały się 
tajemnicze gnomy... Za moment rozpocznie 
się planowanie wigilii (także tych służbowych) 
i poszukiwania prezentów dla bliskich. A potem 
świąteczna fryzura, manicure i zamówienia na 
wigilijny stół. Czy Browary pomogą w świątecz-
nych przygotowaniach? Oczywiście, że tak! Od 
6 grudnia na Rynku Warzelni oraz Placu przy 
Leżakowni dostępny będzie kiermasz choinek 
oraz dekoracji świątecznych. Wszystkie szcze-
góły grudniowych atrakcji w Browarach War-
szawskich znajdują się na stronie www.browary 
warszawskie.com.pl. 

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 najpewniejszym sposobem w zwalczaniu Legionelli jest zasto-
sowanie opatentowanego przez Brenntag gotowego do użycia stabilizowanego dwutlenku chloru 
(ClO2) Clorious 2 Care. Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom rynku, Brenntag Polska udostępnia 
swoim klientom dwutlenek chloru w przenośnej, gotowej do użycia formie. Oprócz produktu za-
pewniamy również doradztwo technologiczne w zakresie standardowych oraz specjalistycznych 
zastosowań Clorious2 wspomagając naszych klientów w obszarach innowacyjnych rozwiązań 
w dziedzinie dezynfekcji. Clorious2 Care usuwa wszystkie ograniczenia i wady związane z kon-
wencjonalnymi technikami wytwarzania dwutlenku chloru, umożliwiając szerokie zastosowanie 
i czerpanie korzyści z właściwości dwutlenku chloru w bezpiecznej oraz łatwej do użycia formie.
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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.

Paccor (Bydgoszcz) Poland
ul. Dąbrowa 21
85-147 Bydgoszcz
tel. (52) 320-59-46  
(52) 320-59-04
tel. kom. 691-958-844
info@miko-kawa.pl
www.mikocoffee.com/pl/

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

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

Firma SCM działa od września 2005 roku, a  od lipca 2012 jest Wyłącznym 
Dystrybutorem Produktów Monin na Polskę. Główne obszary działalności firmy 
to: Rozwój i kreowanie nowych rozwiązań w kategorii produktów i napojów dla 
kanału HoReCa oraz doradztwo w zakresie ich przetwarzania; Zakupy i sprzedaż 
surowców rolnych oraz produktów gastronomicznych; Efektywne zarządzanie 
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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