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Pierwszy kwartał roku w branżach piekarskiej, cukierniczej i lodziarskiej zawsze 

obfituje w nowości technologiczne, jak też w segmencie mieszanek i specjali-

stycznych komponentów. Styczeń, luty i marzec to bowiem miesiące, w których 

odbywają się ważne wydarzenia targowe, a to głównie na nich producenci maszyn, urzą-

dzeń i rozmaitych miksów po raz pierwszy pokazują światu swoje najnowsze osiągnięcia. 

Takich premier nie zabrakło zarówno podczas tegorocznej edycji targów Sigep w Rimini, 

jak również na targach ISM w Kolonii. Te dwie bardzo ważne imprezy o światowej reno-

mie jak zwykle pozwoliły odwiedzającym je gościom zapoznać się z nowymi kierunkami, 

w jakich podąża m.in. światowe lodziarstwo i cukiernictwo. Po raz kolejny pojawiło się na 

nich sporo nowych wyrobów o niskiej zawartości tłuszczu i cukru, produktów bezglute-

nowych i wegańskich. 

Dla tych, którzy nie byli ani we Włoszech, ani w Niemczech czołowi zagraniczni produ-

cenci oraz krajowi dystrybutorzy przygotowali esencję obu  wspomnianych imprez, którą 

od kilku lat są targi Expo Sweet. Z pewnością będzie można na nich zobaczyć wszystko to, 

co najważniejsze i najlepiej wkomponowane w aktualne trendy rynkowe oraz oczekiwa-

nia różnych grup konsumenckich. 

Odwiedzając w lutym warszawską imprezę koniecznie trzeba zobaczyć wystawy kon-

kursów mistrzowskich. To doskonałe źródło inspiracji – uczestnicy przygotowując się do 

startu zazwyczaj badają światowe trendy, modę i najnowsze rozwiązania technologiczne, 

a potem stosują je w swoich pracach. Możecie skorzystać z ich wiedzy analizując wyko-

nane dzieła lub nawet patrząc im na ręce podczas zawodów. Podczas tegorocznych Expo 

Sweet planowane jest rozegranie aż pięciu konkursów: mistrzostw w dekoracji tortów, 

mistrzostw lodziarskich, deserowych, szkolnych oraz otwartego konkursu na dekora-

cję cukierniczą. Z pewnością, od 17 do 20 lutego będzie co podziwiać w stołecznej hali  

Expo XXI.
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Zdrowy powrót do przeszłości

spis treści

Ziarna orkiszu są bogate w białko, a także mają lepiej przyswajalny gluten niż pszenica. To 

argument istotny dla wielu konsumentów, którzy m.in. z tego powodu decydują się, aby do co-

dziennej diety włączyć wyroby na bazie mąki orkiszowej oraz z dodatkiem orkiszowych płatków 

lub śruty. 

Pomidory czy cebula?

W branży piekarskiej nie brakuje chętnych, którzy dla urozmaicenia podstawowego asorty-

mentu chlebów, bułek i bagietek wzbogacają go w pieczywo o pomidorowym smaku i bogatym 

bukiecie aromatycznych przypraw. Równie atrakcyjnymi wyrobami są wypieki z większym lub 

mniejszym udziałem cebuli – zarówno tej zwykłej, podsmażanej jak również zielonej cebulki. 

Zarówno jedne jak i drugie można wyprodukować z gotowych mieszanek.

Mieszanki, nadzienia... – premiery Expo Sweet

Niektórzy wystawcy tegorocznych targów w Warszawie do ostatniej chwili utrzymują w ta-

jemnicy informację o nowościach, jakie zaprezentują na swoich stoiskach. Ale są też i tacy, któ-

rzy już przed targami pochwalili się nam, co pokażą na Expo Sweet 2019. Do tych drugich należą 

m.in. firmy Bakels Polska, Kandy, Eco Trade i KOMPLET Polska. Co nowego mają w swoich ofer-

tach mieszanek i komponentów piekarsko-cukierniczych?

Amerykańskie lody z polskich automatów

Wyposażenie punktów sprzedaży lodów w nowoczesne automaty może być problematycz-

ne. Nie z braku urządzeń, ale z nadmiaru. Jest ich tak dużo, że kupującym maszynę lodziarską nie 

jest łatwo dokonać wyboru. Co prawda automatów do softów jest więcej niż do lodów twardych, 

lecz producenci tzw. świderków też nie mają powodów do narzekań.

Kuwety pełne smaku

Czy warto produkować własne wyroby rzemieślnicze, gdy na rynku jest pod dostatkiem lo-

dów gastronomicznych? Inwestycja w maszyny lodziarskie jest przecież znacznie droższa niż za-

kup samej witryny chłodniczej, do której trafią wyroby markowych producentów. Bogatą ofertę 

lodów w kuwetach mają także drobni lokalni producenci, którzy zaopatrują nie tylko sezonowe 

punkty sprzedaży, ale też całoroczne lokale gastronomiczne.
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 Złoto dla Malezji 

Cukiernicy z Malezji wygrali tegoroczną edycję Coupe du 
Monde de la Pâtisserie. Na mistrzostwach rozgrywanych 
w Lionie startowali też Polacy, ale zajęli dopiero 14. miejsce. 

W prestiżowych zawodach startowało 21 drużyn z całego świata, które 
swój udział w imprezie wywalczyły podczas regionalnych eliminacji. 
Polacy (Michał Doroszkiewicz, Damian Wiśniewski i Marek Moskwa) 
do finału dostali się z tzw. dziką kartą. Niestety, reprezentantom nasze-
go kraju nie udało się zająć czołowego miejsca. W pierwszej dziesiątce, 
oprócz Malezyjczyków oraz Japończyków i Włochów, którzy również 
stanęli na podium, znalazły się ekipy z USA, Wielkiej Brytanii, Austra-
lii, Singapuru, Belgii, Korei Południowej, Tajwanu i Chin.
Drużyny startujące w cukierniczych mistrzostwach świata miały za 
zadanie przygotować różne, ściśle określone przez regulamin zawo-
dów desery, torty oraz odpowiednie eksponaty. Wszystkie musiały na-
wiązywać do tematów imprezy, a były nimi w tym roku: natura, fauna 
i flora. —  TP

reklama

 Ciastka z certyfikatem 
 
Coraz więcej producentów żywności docenia dynamicznie 
rosnącą grupę potencjalnych klientów, jakimi są osoby na 
diecie wegańskiej. Ostatnio do ich grona dołączył znany 
producent pierników z Torunia. 

W ofercie fabryki cukierniczej Kopernik znalazło się kilka-
naście wyrobów, którymi z powodzeniem mogą zajadać się 
osoby nie spożywające żadnych produktów pochodzenia 
zwierzęcego, czyli m.in. jaj, mleka i jego przetworów, a także 
miodu. Pod koniec ubiegłego roku toruński producent otrzy-
mał prawo do umieszczania na wielu swoich produktach 
charakterystycznego, żółto-zielonego logo. Jest ono dla kon-
sumentów informacją, iż produkt posiada certyfikat V-Label 
Vegan przyznany przez uznaną na naszym kontynencie or-
ganizację, jaką jest Europejska Unia Wegetariańska. Licen-
cja używania wspomnianego znaku przez toruńską fabrykę, 
m.in. na opakowaniach jej słynnych Pierników oraz Katarzy-
nek, została przyznana na rok, z możliwością jej przedłuże-
nia. O ile produkt nadal będzie spełniał odpowiednie wymo-
gi pod względem składu surowcowego, ale także technologii 
produkcji.  —  TP
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  Niemiecki problem 
z piekarstwem

Nie tylko polscy producenci 
chleba mają trudności ze 
znalezieniem ludzi do pracy. 
Również za naszą zachodnią 
granicą brakuje chętnych do 
nauki zawodu. Ze statystyk 
wynika, że w ciągu kilku lat 
liczba uczniów szkolących się na 
piekarza zmalała o połowę – z 33 
tysięcy na 17 tysięcy osób.

Problem zamykanych piekarni w Niem-
czech nasila się już od kilkunastu lat. 
Z rynku znikają zwłaszcza niewielkie, 
rzemieślnicze zakłady. Między innymi 
dlatego, że nie było chętnych do prze-
jęcia firm po rodzicach, którzy z uwagi 
na sędziwy wiek wycofali się z zawodu. 
Wyraźnie widać, że młodzi ludzie nie są 
zainteresowani, aby pracować w sekto-
rze piekarskim.
Niemieckie ministerstwo gospodarki 
poinformowało, że w ciągu ostatniego 

B & S  B u s i n e s s  N e w s

10-lecia liczba piekarń spadła o co naj-
mniej 20 %. W 2008 roku w izbach rze-
mieślniczych było ponad 15 tysięcy pod-
miotów gospodarczych, obecnie jest ich 
ok. 12 tysięcy. To niewiele, jak na kraj, 
w którym żyje ponad 82 mln ludzi. 
  —  TP

  Ekologiczne wypieki 

Lidl na stałe wprowadził do 
swojej oferty pieczywo BIO 
Organic. W sieci marketów 
spożywczych w całym kraju 
w ciągłej sprzedaży są już 
ekologiczne chleby, pieczywo 
drobne i fit pieczywo oraz wyroby 
półcukiernicze.

Znana sieć handlowa informuje, że pro-
dukty marek własnych z logo BIO Orga-
nic pojawiły się w ofercie w odpowiedzi 
na oczekiwania klientów. Aktualnie do 
ekologicznych i naturalnych zalicza się 
ponad 60 artykułów, ale ich liczba stale 
rośnie. Produkty ekologiczne nie muszą 

być drogie i trudno dostępne – twierdzi 
Lidl. Do tej grupy asortymentowej od 
pewnego czasu należy także pieczywo, 
które jest produkowane na bazie skład-
ników pochodzących z upraw ekolo-
gicznych, czyli pozbawionych sztucz-
nego nawożenia, nieopryskiwanych 
chemikaliami i niemodyfikowanych ge-
netycznie. Wyroby piekarskie przygo-
towuje się w 100 % z naturalnej mąki, 
bez dodatku konserwantów, środków 
spulchniających, emulgatorów i sztucz-
nych barwników. Dodajmy, że żywność 
ta jest certyfikowana logo produkcji 
ekologicznej obowiązującym na terenie 
Unii Europejskiej.  —  TP
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Lodziarzu, 
bądź 

oryginalny!
Forma podania deserów lodowych jest bardzo ważna. Można je serwować na 
wafelkach albo w szklanych lub metalowych pucharkach, ale można także 
zaproponować klientom coś znacznie ciekawszego. Na przykład lody wyglądające 
niczym włoskie spaghetti lub do złudzenia przypominające klasyczne japońskie 
sushi.    

P O M Y S Ł  N A  B I Z N E S

Lody tajskie nazywane też rolowanymi, 
to w ostatnich latach hit niemal na całym świecie.

Bazą do lodowego sushi są m.in. lody czekoladowe z wasabi, ryżowe 
z kardamonem, waniliowe z pieprzem seczuańskim...

które mnie zawsze fascynowało. Starożytna mądrość kuchni oriental-

nych zawiera niewiarygodne sugestie do odkrycia - przyznaje Novelli 

dodając, że eksperymentowanie jest dla niego pasją. - Jednocześnie 

jestem zwolennikiem tradycji i naturalności smaku, które pozostaną 

dla mnie prawdziwym sercem cukiernictwa i lodziarstwa włoskiego.

Lodowe sushi to nie tylko alternatywny sposób podania de-

seru. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że połączenie sma-

ków zaproponowanych przez włoskiego mistrza nie ma racji bytu, 

to uzyskany efekt rozwiewa wszelkie wątpliwości. Większość 

składników wykorzystanych w tym projekcie stanowią substy-

tuty oryginałów. Dla przykładu: „kawior” wykonany jest z soku 

pomarańczowego, a „glony” z masy cukrowej. Tradycyjne słodkie 

smaki komponowane są jednak z orientalnymi, które spotyka się 

w oryginalnym sushi: wasabi, papryczki, pieprz syczuański, imbir, 

kardamon, śliwki umeboshi. Możliwości łączenia smaków i nie-

L
odowe sushi to deser autorstwa włoskiego technologa z fir-

my Comprital. Filippo Novelli, który często odwiedza nasz 

kraj, pierwszy raz zaprezentował swój oryginalny pomysł 

w 2014 r. Łącząc tradycję włoskiego lodziarstwa z egzotycznymi 

smakami Dalekiego Wschodu stworzył produkt, który stanowi 

ciekawą alternatywę dla tradycyjnych lodów. 

- Odnalezienie perfekcyjnej syntezy smaku i estetyki to wyzwanie, 
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typowych dla lodziarstwa kształtów są 

ogromne. 

Projekt został dopracowany w naj-

mniejszych szczegółach, tak aby wykonanie 

tych nietypowych deserów było możliwe 

w każdej lodziarni. Praktyczne silikonowe 

formy zaprojektowane specjalnie do sushi, 

szczegółowe receptury i poglądowe rysun-

ki umożliwiają szybką i łatwą produkcję. 

Istotne jest również to, że używa się do 

tego lodów bez emulgatorów, w których 

jedynym stabilizatorem jest mączka z na-

sion chleba świętojańskiego. 

Ten oryginalny deser może stanowić 

ciekawą alternatywę dla tradycyjnych 

lodów, szczególnie w restauracjach lub 

jako produkt sprzedawany do konsumpcji 

w domu. Otwiera przed lodziarniami i lo-

Lody serwowane na wacie cukrowej? 
Czego to nie wymyślą w Ameryce...

Za oceanem coraz popularniejsze są 
desery lodowe sprzedawane 

w specjalnych „bąbelkowych” gofrach.

W przedwojennej Polsce lody 
sprzedawano m.in. w słodkich bułkach. 

Może warto wrócić do tej tradycji?

cukierni. 

Smak i konsystencja uzyskanych w po-

wyższych urządzeniach lodowych spa-

ghetti niczym nie odbiega od tradycyjnych 

lodów. Chodzi jedynie o urozmaicenie 

wyglądu podawanych lodów czy deserów. 

Zasadniczą więc kwestią pozostaje ich 

jakość, bo jeśli nie są smaczne, to nawet 

podane w formie spaghetti nie zachwycą 

klientów. Warto jednak pokusić się o takie 

urządzenie, bowiem konsumenci lubią być 

zaskakiwani nowościami. •

—TP

kalami gastronomicznymi wiele nowych 

możliwości i z pewnością warto się nim 

zainteresować. Zwłaszcza, że pojawia się 

w Polsce coraz więcej lodziarzy i cukier-

ników, którzy podchwytują pomysły wło-

skiego technologa z Comprital i nie boją 

się eksperymentować z lodami.

Innym pomysłem na oryginalność 

i urozmaicenie asortymentu, a tym samym 

na wyróżnienie swojej lodziarni, cukier-

ni lub restauracji spośród wielu podob-

nych lokali, jest serwowanie lodów, które 

kształtem przypominają popularne wło-

skie danie z makaronu. Mimo iż nie jest to 

czymś nowym, to jednak taka forma sprze-

daży deserów lodowych nadal jest rzad-

kością w naszym kraju. Warto wiedzieć, 

że wprowadzenie lodowego spaghetti do 

menu nie wymaga szczególnych przygo-

towań i można tego dokonać dosłownie 

z dnia na dzień. Tym bardziej, że inwesty-

cja w takie lody jest niewielka. Oprócz ta-

nich i prostych elektrycznych wyciskarek 

do lodowego spaghetti (można je kupić za 

ok. 1500 zł), na rynku sektora lodziarskie-

go dostępne są także te bardziej zaawan-

sowane technologicznie. Jedną z maszyn 

służących do dekorowania lodów i dese-

rów orzeźwiającym lodowym makaronem 

jest Spaghetti Eis włoskiej firmy Bravo. 

Umożliwia ona tworzenie różnych kom-

pozycji przy pomocy odpowiednich form, 

takich jak spaghetti, tagliatelle, lasagna, 

parówka czy szparagi. Jest to bardzo 

proste w obsłudze urządzenie, charakte-

ryzujące się dużą szybkością wyciskania 

i umożliwiające utrzymanie porcji lodów 

o stałej wielkości, zajmujące przy tym bar-

dzo mało miejsca, gdyż można je umieścić 

nawet na barze. 

Do podobnego celu służy także wyci-

skarka do lodowego spaghetti innego wło-

skiego producenta firmy Quamar. Posado-

wiona jest na solidnej podstawie i oprócz 

niej wyposażono ją w aluminiowy korpus 

i ergonomiczną dźwignię. Dołączone ak-

cesoria pozwalają uzyskać wiele różnych 

kształtów lodów, na przykład spaghetti, 

płaski makaron czy szparagi, czym może-

my zaimponować nawet wyrafinowanym 

smakoszom deserów lodowych.

Na rynku polskim dostępny jest tak-

że małogabarytowy automat Carpigiani 

191, który nie tylko wyprodukuje lodowy 

makaron, ale także lody włoskie o trady-

cyjnym kształcie. Maszyna ma 12-litrowy 

zbiornik, a waga i gabaryty pozwalają uży-

wać jej nawet w najmniejszej lodziarni czy 
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Dlaczego lody przypominające 
kształtem włoski makaron ciągle są 
rzadkością na polskim rynku? 
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Znane targi  
w nowym miejscu

23. Międzynarodowe Targi 
Gastronomiczne EuroGastro, połączone 
z 12. edycją Międzynarodowych Targów 
Wyposażenia Obiektów Noclegowych 
WorldHotel, odbędą się od 27 do 29 
marca 2019 r. w Ptak Warsaw Expo. 
Nowa lokalizacja stwarza szansę 
na dalszy, dynamiczny rozwój tych 
wydarzeń oraz zwiększenie komfortu 
wystawców i gości – wyjaśnia 
organizator. 

Podczas tegorocznej edycji EuroGastro należy 
spodziewać się nowych konkursów, nowych atrakcji, 
nowych imprez towarzyszących, nowych eventy 
merytorycznych. A wszystko to z zachowaniem 
najlepszych elementów tradycji targów, co ma 
w efekcie stworzyć nowy obraz i nową jakość 
imprezy – zapowiadają organizatorzy. 

T
argi EuroGastro oraz WorldHotel to imprezy prezentujące 

bogatą ofertę rozwiązań technologicznych, usług i produktów 

dla branży HoReCa, uznawane za największe i najważniejsze 

wydarzenie branżowe w Polsce. Edycja 2018 zgromadziła blisko 300 

wystawców z 20 krajów i przyciągnęła blisko 20 tysięcy zwiedzają-

cych. Podczas przyszłorocznej odsłony EuroGastro i WorldHotel za-

planowano cały szereg wydarzeń o charakterze merytorycznym, m.in. 

specjalny event dedykowany menedżerom restauracji i szefom kuchni, 

a także szkolenia i warsztaty dla hotelarzy i projektantów, restaurato-

rów, dystrybutorów czy kelnerów.

Pojawią się nowe imprezy towarzyszące, a wśród nich konkursy 

i pokazy cukiernicze organizowane przez Pawła Mieszałę, co jednak 

nie oznacza odejścia od sprawdzonych i lubianych formatów – za-

pewnia organizator. Powrócą więc tradycyjne konkursy, organizowa-

ne przez znanych i cenionych szefów kuchni, jak CHEF Culinary Cup 

pod patronatem Jerzego Pasikowskiego, Kulinarny Talent – autorski 

konkurs Roberta Sowy czy Festiwal Kuchni Greckiej Teo Vafidisa. 

W zmienionej i odświeżonej formule odbędzie się Olimpiada Kawy, or-

ganizowana przez Apro Trade / Akademię Kawy oraz MT Targi Polska. 

Zaplanowane zostały również specjalne atrakcje dla barmanów i som-

melierów. Nie zabraknie też konkursów dla wystawców na Najlepszy 

Produkt Targów „Najwyższa Jakość EuroGastro” i Najlepszy Produkt 

dla Hotelu „The Best of WorldHotel”. • 

— TP
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W kwietniu 
branża spotka się 

w Ostródzie
9 i 10 kwietnia 2019 r. w Expo Mazury w Ostródzie odbędzie się czwarta edycja 
targów Mazury HoReCa. Poprzednie edycje cieszyły się sporym zainteresowaniem 
wystawców i odwiedzających - każda z nich zgromadziła ponad stu wystawców 
z branż gastronomicznej, hotelarskiej i cateringowej.

Z
 czasem zakres wydarzenia został roz-

szerzony dodatkowo o cukiernictwo 

i piekarstwo ze względu na rosnące 

zainteresowanie branży najwyższej jakości 

pieczywem, wyrobami cukierniczymi  i dese-

rami. Pozytywny odbiór tej inicjatywy skłonił 

organizatorów wydarzenia do jej kontynuacji 

również podczas Mazury HoReCa 2019.

Formuła B2B targów Mazury HoReCa 

opiera się na krótkich spotkaniach bizneso-

wych wystawców z potencjalnymi kontrahen-

tami (Hosted Buyers). Taka formuła umożli-

wia bardziej precyzyjne dotarcie z ofertą do 

zainteresowanych odbiorców, nawiązanie 

nowych kontaktów, podpisanie pierwszych 

umów. Podczas Mazury HoReCa 2018 blisko 

stu Profesjonalnych Kupujących spotkało się 

z wystawcami. W trakcie edycji 2019 idea 

spotkań będzie kontynuowana, a organizato-

rzy spodziewają się w trakcie dwóch dni kilku 

tysięcy spotkań na linii wystawca – kontra-

hent. 

Mazury HoReCa to nie tylko targi, ale też 

konkursy, prezentacje i szkolenia. Jak co roku 

istotny elementem będzie promocja polskiej 

sztuki kulinarnej oraz dyskusje nad nowymi 

trendami w branży HoReCa. Zważywszy na 

sukces debiutu formatu w trakcie poprzed-

niej edycji - po raz kolejny można spodziewać 

się szkoleń dla branży HoReCa. Więcej o wy-

darzeniu: www.mazuryhoreca.pl • 

— Artykuł promocyjny
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Jubileuszowe 
atrakcje

Od 23 do 25 marca 2019 r. 
w Katowicach odbędą się 10. Targi 
Cukiernicze, Piekarnicze i Lodziarskie, 
które zaprezentują najnowsze 
światowe trendy i nowinki z branży! 
Jubileuszowa edycja Sweettargów 
będzie pełna konkursów, pokazów 
i atrakcji. 

O
rganizatorzy imprezy gwarantują trzy dni konkursowych 

emocji. 23 i 24 marca odbędzie się Międzynarodowy Kon-

kurs Lodziarski Gelato Poland 2019, bo 10 lat Sweettar-

gów trzeba uczcić z wyjątkową pompą! Gelato Poland 2019 to aż 

cztery konkursy: Jubileuszowy konkurs lodziarski, 1000 nowych 

smaków na sezon 2019, Najlepsze lody i sorbety – Aromitalia 

oraz Najlepsze Lody Śmietankowe. Organizatorami wydarzenia 

są: Bruno - il Gelato di un Tempo oraz Limoni - Lodziarnie, Cu-

kiernie, zaś partnerem firma Aromitalia. Gośćmi konkursu będą: 

Giacomo Canteri - Mistrz Europy Gelato Festival 2017, ambasa-

dor włoskich lodów rzemieślniczych na świecie i przedstawiciel 

Associazione Italiana Gelatieri w Polsce oraz w krajach Europy 

Wschodniej, a także Mario Serani - lodziarz pochodzący z rodziny 

z wieloletnią tradycją związaną z produkcją lodów wyrabianych 

metodą rzemieślniczą we Włoszech. 

Nowy wymiar zyska dobrze znany uczestnikom Sweettargów, 

uczniowski konkurs „Zdrowo-Smacznie-Artystycznie”. Ochotni-

czy Hufiec Pracy, organizator konkursu postanowił uczcić jubile-

uszową edycję targów i uczestnicy wykonają 10 deserów na dzie-

sięciolecie imprezy!

Podczas Sweettargów Mistrzowie Cukiernictwa prezentować 

będą mazurki i baby Wielkanocne ze wspaniałym kajmakiem (i nie 

tylko) firmy Jabex. Pokazy odbędą się na żywo z udziałem publicz-

ności i licznymi nagrodami. 

A jeśli jesteście właścicielami lodziarni lub planujecie ją otwo-

rzyć, to koniecznie odwiedźcie Forum Lodziarskie Comprital 2019 

– zachęcają organizatorzy Sweettargów dodając, że każdego dnia 

o godz. 11 i 14 odbędą się prelekcje i pokazy, podczas będzie moż-

na poznać wszystkie aspekty produkcji lodziarskiej oraz znaleźć 

odpowiedzi na różne nurtujące pytania. Forum poprowadzą tech-

nolodzy firmy Comprital z Włoch i Polski. • 

— TP

BakepoLOVE 
trendy

Ten rok zapowiada się dla targów 
Bakepol innowacyjnie i przepysznie 
– pod znakiem odkrywania nowych 
smaków. Dotychczasowa słodko-słona 
ekspozycja wystawiennicza dla branży 
piekarskiej, cukierniczej i lodziarskiej 
zostanie w tym roku przyprawiona 
nowymi dodatkami – zapowiada 
organizator imprezy.

P
rezentacja najnowszej oferty i rozwiązań technologicznych, 

fantastyczna biznesowa atmosfera i szansa na wzmocnienie 

pozycji rynkowej – tak można najkrócej scharakteryzować Tar-

gi Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego Bakepol. Ich siódma edycja 

odbędzie się od 12 do 14 września 2019 r. w Krakowie.

Będzie to ich wyjątkowa odsłona co najmniej z dwóch powodów – 

informuje organizator, Międzynarodowe Targi Poznańskie. Pierwszym 

z nich jest zmiana lokalizacji targów, które w 2019 r. zadebiutują w sto-

licy Małopolski, a drugim – modyfikacja zakresu tematycznego pre-

zentowanego w ramach ekspozycji. Dotychczasową ofertę dodatków, 

komponentów i surowców oraz maszyn i urządzeń technologicznych 

dla przemysłów piekarskiego, cukierniczego oraz lodziarskiego dopeł-

ni w 2019 r. specjalistyczny sprzęt do wyposażenia kawiarni, cukierni 

czy baru śniadaniowego.

- Decyzja o rozszerzeniu oferty wystawienniczej wynikła z potrzeby ryn-

ku – mówi Joanna Jasińska, dyrektor targów Bakepol. – Coraz częściej 

można dostrzec, że właściciele cukierni, piekarni czy lodziarni odświeżają 

charakter prowadzonej przez siebie działalności, rozszerzając swoje usługi 

również o gastronomię. Na każdym kroku spotykamy obecnie miejsca, które 

wymykają się jednoznacznym kategoriom. Przykładowo, piekarnie często 

bywają też śniadaniowniami, a cukiernie – kawiarniami, w których możemy 

usiąść na chwilę przy stoliku, zjeść smaczną przekąskę i napić się aromatycz-

nej kawy. W tym roku wychodzimy naprzeciw potrzebom tych profesjonali-

stów, którzy chcieliby wprowadzić w swoich firmach tego rodzaju zmiany.

Idąc tym tropem, organizatorzy targów zaprosili w tym roku do 

współpracy również przedstawicieli firm mających w swojej ofercie 

wyposażenie kawiarni, cukierni i baru czy żywność i napoje dla gastro-

nomii. Ponadto, zaprezentowana na krakowskich targach ekspozycja 

będzie jak zawsze atrakcyjna dla piekarzy, cukierników i lodziarzy, 

zarówno rzemieślników, jak i profesjonalistów z zakładów przemysło-

wych czy sieci handlowych. • 

— TP





1 6 2019/02 (98)

d o d a t k i  i  s u r o w c e

Zdrowy powrót 
do przeszłości

Ziarna orkiszu są bogate w białko, a także mają lepiej przyswajalny gluten niż 
pszenica. To argument istotny dla wielu konsumentów, którzy m.in. z tego powodu 
decydują się, aby do codziennej diety włączyć wyroby na bazie mąki orkiszowej 
oraz z dodatkiem orkiszowych płatków lub śruty. 

C
zy mąki ze starych odmian zbóż za-

wierają więcej substancji odżywczych 

niż te z pszenicy lub żyta? Zdania na-

ukowców na ten temat są podzielone, jednak 

dla wielu konsumentów chleb lub bułki orki-

szowe to produkty zdrowsze niż tzw. zwykłe 

pieczywo. Można je przygotować m.in. z go-

towych mieszanek piekarskich, których zaletą 

jest szybkie i bezproblemowe przygotowanie 

ciasta na chleby lub pieczywo drobne. O wciąż 

rosnącej popularności tych wyrobów świad-

czy fakt, iż z roku na rok na rynku zaopatrze-

nia naszej branży pojawiają się kolejne miksy 

przeznaczone do różnych orkiszowych wy-

pieków. Dla przykładu, w ubiegłym roku były 

to mieszanka Uldo Bułki Mleczne Orkiszowe 

oraz unikatowa pasta UNIFERM FermFresh 

Dinkel. 

Jedną z wielkich propagatorek zdrowej 

diety orkiszowej była niemiecka mniszka, zna-

na obecnie jako św. Hildegarda z Bingen. Ta 

żyjąca średniowieczna uzdrowicielka i wizjo-

nerka uważana jest za autorkę receptury, na 

bazie której technolodzy firmy CSM opraco-

wali mieszankę do produkcji pieczywa. Miks 

został przygotowany z pełnoziarnistej mąki 

orkiszowej, grysu ziarna orkiszowego, pełno-

ziarnistych płatków orkiszowych i razowego 

zakwasu. Znalazły się w nim też ziarna sło-

necznika oraz słód jęczmienny. Dodajmy, że 

firma CSM ma specjalny certyfikat klasztoru 

benedyktynów pozwalający nazywać koncen-

trat Chlebem Orkiszowym św. Hildegardy. 

Mąka orkiszowa stanowi 37 % mieszanki 

chlebowej Uldo Orkisz Extra oraz aż połowę 

miksu Uldo Orkisz Lux do produkcji chleba 

o wilgotnym i porowatym miękiszu. Pierw-

sza z tych kompozycji dedykowana jest do 

wypieku pieczywa o delikatnym, słodkawym 

smaku i bogactwie witamin oraz makro i mi-

kroelementów – wymienia producent, czyli 

firma Uldo dodając, że wyroby z tej mieszanki 

wyróżniają się także długotrwałą świeżością. 

Z kolei z mieszanki Uldo Orkisz Lux można 

wyprodukować chleb o wilgotnym i porowa-

tym miękiszu, który stanowi doskonałe źródło 

białka, a także błonnika. 

Jeszcze więcej, bo aż 52 % mąki orki-

szowej znalazło się w mieszance piekarskiej 

Uldo Orkisz PROFIT do wyrobu klasycznego 

pieczywa zgodnego z trendem Clean Label, 

a także w miksie Uldo Orkisz Plus, które – jak 

deklaruje producent – przeznaczone jest do 

taśmowej produkcji pieczywa o wyjątkowych 

walorach odżywczych. Ma zwarty miękisz, 

charakterystyczny smak i barwę oraz dużą 

wilgotność, dzięki czemu zachowuje świeżość 

przez długi czas. Z Uldo Orkisz Plus można 

wypiekać bochenki okrągłe, podłużne oraz 

chleb foremkowy. Wszystkie te produkty go-

towe, dzięki odpowiednio dobranym składni-

kom mieszanki, spełniają  standardy pieczywa 

z czystą etykietą.  

Mąkę orkiszową w połączeniu z mąką 

pszenną graham znajdziemy też w kompozy-

cjach Uldo Dinkel oraz Uldo Dinkel M. Orki-

szu nie brakuje też w mieszance Uldo Chleb 

z Pradawnymi Zbożami, w której znalazły się 

Chleby orkiszowe znaleźć można 
w ofertach wielu zakładów 
piekarskich. Niektóre z nich 
mają w asortymencie także 
pieczywo bio.
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również pełnoziarniste mąki z płaskurki i samopszy. Mąka orkiszowa 

i ziarno orkiszu są także ważnymi składnikami miksu Uldo Chleb dla 

Diabetyków do produkcji pieczywa o niskim indeksie glikemicznym. 

Do grona producentów orkiszowych mieszanek piekarskich zalicza 

się też firma Zeelandia, w ofercie której znaleźć można m.in. Mix Orki-

szowy, Kołodziej z Orkiszem i chleb Bavarius.

Pierwszy z tych produktów przeznaczony jest do wypieku chleba 

z dodatkiem mąki żytniej, pszennej oraz z ziarnami. Producent koncen-

tratu proponuje, aby bochenki z Mixu Orkiszowego produkować w dłu-

gich foremkach i oferować klientom w sklepach nie na sztuki, lecz na 

kromki.

Bardziej tradycyjną, okrągłą formę ma pieczywo z 50 % mieszan-

ki chlebowej Kołodziej z Orkiszem o łagodnym, lekko przyprawowym 

smaku. Mieszanka, oprócz mąki orkiszowej, zawiera też delikatne ziar-

na tej pszenicy, ale - jak zapewnia producent - miks nie wymaga nama-

czania.

Kompletną mieszanką do produkcji pełnoziarnistego chleba orki-

szowego jest Bavarius. Połowę jego składu stanowią mąka, płatki i za-

rodki orkiszowe oraz zakwas uzyskany również z tego zboża.

Orkiszowe chleby znajdziemy w ofercie firmy KOMPLET Polska. 

Jest ona producentem mieszanki KOMPLET Chleb Orkiszowy 100, 

która dzięki racjonalnemu i krótkiemu procesowi bezpośredniego pro-

wadzenia ciasta (bez zaczynu), znacznie przyspiesza produkcję i daje 

piekarzom duży komfort pracy. Odpowiednio dobrane składniki, wśród 

których znalazły się też specjalne włókna jabłkowe, pozwalają stworzyć 

wyrób, który przez długi okres zachowuje świeżość, a tym samym przy-

datność do spożycia – zapewnia producent.

W jego ofercie jest także koncentrat KOMPLET Chleb Orkiszowy 

30, który przy produkcji pieczywa wymaga połączenia z odpowiednią 

ilością mąki orkiszowej. 

Pszenica orkisz jest też jednym ze składników skoncentrowanej 

mieszanki KOMPLET 3 PraKłosy przeznaczonej do wypieku pieczywa 

mieszanego o pełnym aromacie i dużej porowatości. Oprócz orkiszu 

w miksie znalazły się pszenica samopsza i nasiona chia.

Orkisz to pełnia życia - tak firma Ireks promuje koncentrat piekarski 

Ireks Dinkel. Wypieczone z niego chleby swój lekko orzechowy, słodka-

Firma CSM 
posiada certyfikat 
pozwalający 
sprzedawać 
orkiszową mieszankę 
wykorzystując do 
tego imię świętej 
mniszki z Bingen.
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Ireks Dinkel to chleb orkiszowy o lekko orzechowym, słodkawym smaku.

Chleb wyprodukowany z użyciem płynnego fermentacyjnego  
zakwasu orkiszowego UNIFERM FermFresh Dinkelsauer.

wy smak zawdzięczają śrucie orkiszowej, pełnoziarnistej mące orkiszo-

wej i płatkom z tego zboża. Ta kombinacja surowców wzbogacona ziar-

nami słonecznika i gronowym koncentratem daje doskonałą świeżość 

pieczywa przez wiele dni – twierdzi producent miksu. 

Chleb Gwarek z Orkiszem oraz Chleb Kustosza to z kolei propozycje 

firmy Eco Trade. Pierwszy z wymienionych to 50 % miks usprawniający 

przygotowanie ciasta do wypieku bogatego w ziarna pieczywa o licz-

nych walorach prozdrowotnych i odżywczych. Aby wyróżnić bochenki 

spośród wypieków producent mieszanki proponuje, by wypiekać Gwar-

ka w specjalnych, sześciokątnych formach, które nadają chlebom orygi-

nalny kształt przyciągający uwagę klientów.

Chleb Kustosza to z kolei 45 % mieszanka do wyrobu pieczywa 

żytnio-orkiszowego na naturalnym zakwasie, które charakteryzuje się 

lekko orzechowym aromatem i słodowym smakiem. Można jej użyć za-

równo do wypieku chlebów foremkowych, jak i do drobnego pieczywa. 
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Spożywanie orkiszu pomaga obniżyć poziom 
cholesterolu we krwi, może zapobiec powstawaniu 
kamieni żółciowych, a diabetykom pozwala 
zmniejszyć dawki przyjmowanej insuliny. Pieczywo 
orkiszowe umożliwia regulowanie przemiany 
materii, przy czym ziarna ją przyśpieszają, a mąka 
orkiszowa spowalnia.
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Pieczywo mieszane zostało wzbogacone o ziarna orkiszu, a także soi. 

W ofercie firmy UNIFERM od kilku lat znajduje się żytnio-pszenny 

chleb Złoty Orkisz, którego receptura opiera się na koncentracie UNI-

FERM DinkelMalz (został on nagrodzony Złotym Medalem Międzyna-

rodowych Targów Poznańskich). Oprócz orkiszu w jego składzie znalazł 

się także składnik rzadko używany w produkcji piekarskiej, a mianowi-

cie chmiel. 

Ten sam producent poleca też płynny, fermentacyjny zakwas or-

kiszowy UNIFERM FermFresh Dinkelsauer z octem jabłkowym i solą. 

Znajduje on zastosowanie nie tylko w przypadku wyrobu chlebów i bu-

łek orkiszowych, ale też przy produkcji wszelkiego rodzaju pieczywa, 

które wymaga stosowania zakwasu. 

Interesującym, świeżym produktem fermentacyjnym jest też pasta 

UNIFERM FermFresh Dinkel na bazie orkiszu z całymi ziarnami tej psze-

nicy, która dodatkowo została wzbogacona miodem. Cechuje ją czysta 

etykieta, duża wydajność, łatwość zastosowania i dozowania, a także 

gotowy profil smakowy – zapewnia producent dodając, że również ta 

pasta została wyróżniona Złotym Medalem MTP.

Firma Lesaffre proponuje dwa koncentraty. Orkiszowy - pozwala 

na szybką i prostą produkcję pieczywa metodą bezpośrednią, bez uży-

wania zakwasu. 30 % miks, dzięki starodawnej recepturze, pozwala wy-

produkować wyjątkowy chleb polecany dla osób dbających o zdrowie, 

chcących zachować witalność przez długie lata – wyjaśnia producent. 

Zaletą bochenków z tej mieszanki jest także ich długa świeżość. 

Smakowity z orkiszem to z kolei 40 % kompozycja służąca do wzbo-

gacenia pieczywa mieszanego. Połowę miksu stanowią płatki orkiszo-

we, które nadają wypiekom oryginalny, niepowtarzalny smak, ale też 

mają istotny wpływ na zwiększenie wartości odżywczych wypieczo-

nych chlebów. Mieszankę dodaje się do mąki bezpośrednio przed mie-

sieniem ciasta.

15 % kompozycję Dinkelbrotkoncentrat do przygotowania chle-

ba oraz drobnego pieczywa orkiszowego z czystą etykietą znajdziemy 

w asortymencie firmy Puratos. Jak podkreśla producent, bazę mie-

szanki stanowi nie tylko mąka orkiszowa, ale też ziarno orkiszu. Wśród 

składników mieszanki znajdziemy też siemię lniane oraz śrutę owsianą. 

Łatwą w obróbce 30 % mieszankę do produkcji pełnowartościo-

wego pieczywa z dużą zawartością cynku, miedzi, selenu, witamin A i E 

oraz błonnika pokarmowego poleca firma Soreno. Jej miks Jamneńska 

z orkiszem usprawnia przygotowanie chlebów, które po wypieku ce-

chuje m.in. długa świeżość.

Z kolei firma AKO od lat ma w ofercie 50 % miks AKO Sarmata do 

wypieku pieczywa, w którym, oprócz mąki orkiszowej, są też m.in. płatki 

amarantusa, siemię lniane oraz łamana soja. 

Część z opisanych do tej pory mieszanek z powodzeniem nadaje się 

zarówno do  wyrobu bochenków, jak też bułek. Na polskim rynku zaopa-

trzenia sektora piekarskiego nie brakuje jednak koncentratów dedyko-

wanych do pieczywa drobnego. Przykładem jest jedna z najnowszych 

mieszanek firmy Uldo na bazie mąki orkiszowej. Co prawda miks Uldo 

Bułki Mleczne Orkiszowe przeznaczony jest do ciast słodkich (droż-

dżówki, chałki, babki) o dowolnych kształtach i formach, ale z uwagi na 

dużą elastyczność znajdzie też zastosowanie przy produkcji wyrobów 

stricte piekarskich oraz gastronomicznych z nadzieniem.

Mąkę orkiszową i ziarna tej pszenicy znajdziemy także w składzie 

mieszanki Uldo Bułka Pradawna, w której nie zabrakło również innych 

prazbóż, takich jak płaskurka i samopsza. 

O mieszankach do wyrobu orkiszowych ciast i ciasteczek z orzecho-

wym posmakiem przeczytacie w miesięczniku Bake & Sweet z grudnia 

2018 roku oraz na stronie www.bakeandsweet.pl. • 

— TP

Mieszanka KOMPLET Chleb Orkiszowy 100, dzięki 
obróbce bez zaczynu, przyspiesza wyrób pieczywa.
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Pieczywo z miksu Kołodziej z Orkiszem wyróżnia się 
lekko przyprawowym smakiem.
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Chleb z kompozycji  Uldo Orkisz Lux charakteryzuje 
się m.in. wilgotnym i porowatym miękiszem.
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Doskonały do 
wielkanocnych 

mazurków
Warto po niego sięgnąć przy produkcji tortów czy serników. Świetnie nadaje się do 
smarowania blatów, do wypełniania drobnych babeczek, rurek oraz dekorowania 
różnych wypieków. Można nim przekładać wafle i kruche ciasteczka. Mowa 
o kajmaku.

Od 10 lat kajmak jest wpisany na listę produktów 
tradycyjnych województwa kujawsko-pomorskiego 
oraz na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

T
en niepowtarzalny przysmak początkowo wytwarzany był jedy-

nie z cukru i słodkiej śmietanki. Na polskich stołach pojawił się 

w XVIII wieku i uważano go za produkt luksusowy, gdyż w tam-

tym okresie cukier nie należał do surowców powszechnie dostępnych. 

Dopiero w latach 50. XX wieku (prawdopodobnie dzięki spadkowi cen 

cukru) kajmak rozpowszechnił się w naszym kraju, a do jego wyrobu 

zaczęto dodatkowo używać tłuszczu, wanilii i czekolady, zaś śmietankę 

zastąpiono mlekiem. 

Liderem wśród polskich wytwórców kajmaku jest niewątpliwie fir-

ma Polder, która od lat specjalizuje się głównie w produkcji mlecznych 

kremów, m.in. dla przemysłu i rzemiosła cukierniczego oraz lodziar-

skiego. 

Jej Kajmak Klasyczny to ciemnobrązowa, gęsta masa przygotowa-

na na bazie mleka, cukru i tłuszczu roślinnego, którą można stosować 

po podgrzaniu w kąpieli wodnej lub kuchence mikrofalowej. Masa 

przez długi czas zachowuje nadany kształt, co pozwala jej używać m.in. 

do dekorowania ciast. Kajmak można łączyć z masłem, bitą śmietaną, 

białym serem, bakaliami czy lodami.

Rzadszy, jaśniejszy i łagodniejszy w smaku jest Kajmak Kremowy, 

którego konsystencja pozwala na użycie bezpośrednio po wyjęciu 

z opakowania. Łatwa w smarowaniu słodka masa doskonale nadaje się 

Kajmakiem można w atrakcyjny sposób 
udekorować różne wyroby cukiernicze.
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do przekładania ciast i nadziewania babeczek - wymienia producent. 

Podobne właściwości ma Kajmak Krówka – tej masy również nie trze-

ba podgrzewać przed aplikowaniem. 

Polder w ofercie ma także miękki Kajmak Luksusowy, który z uwagi 

na dobre zachowanie się w niskich temperaturach, polecany jest m.in. 

jako variegato do lodów. Do lodów, deserów, niektórych ciastek i bi-

tej śmietany można używać również gęstego, ciągnącego się kajmaku 

o ciemnej konsystencji, z receptury którego całkowicie wyeliminowa-

no tłuszcz roślinny. Ten produkt oferowany jest pod nazwą Toffi Ar-

gentyńskie. Z kolei na koneserów mocniejszych smaków czeka Kajmak 

z Alkoholem gotowy do bezpośredniego użycia.

Wysokiej jakości karmelizowany Kajmak Klasyczny Excellent 

o charakterystycznym, mlecznym smaku i zapachu z nutą toffi poleca 

cukiernikom firma Helios Food. Jak zapewnia producent tej słodkiej 

masy przygotowywana ona jest w oparciu o tradycyjną recepturę i po-

zbawiona jest dodatkowych tłuszczów oraz konserwantów. 

W tradycyjny sposób produkuje się kajmak także w Zeelandii. Fir-

ma ta podkreśla, że jej wyrób przygotowany na bazie cukru i mleka, 

wyróżnia się m.in. plastyczną konsystencją, co ułatwia stosowanie jej 

do różnych wyrobów cukierniczych. Duże możliwości zastosowania 

kajmaku w codziennej produkcji ciastkarskiej wynikają także z faktu, 

iż kajmak ten można bez problemów łączyć ze śmietaną oraz z różnymi 

innymi masami. 

Najnowszy na polskim rynku w tym segmencie produktów jest Kaj-

mak firmy Vortumnus, który pojawił się w sprzedaży w ubiegłym roku. 

Gęstą, plastyczną masę o aksamitnej strukturze oraz mleczno-karme-

lowym smaku otrzymuje się poprzez długie gotowanie mleka z cukrem 

i tłuszczem – informuje producent dodając, że kajmak jest szybki w za-

stosowaniu i nadaje się również do formowania z worka. • 

— TP
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Bursztynowy 
nektar 

Ciasta miodowe są atrakcyjnym asortymentem przez cały rok, a nie tylko w okresie 
świąt bożonarodzeniowych. Ale nie da się ukryć, że największy popyt na te słodkie 
wypieki jest w grudniu.

d o d a t k i  i  s u r o w c e

M
iód to niewątpliwie jeden z droższych surowców cukier-

niczych, za który z roku na rok trzeba płacić coraz więcej. 

Spowodowane jest to głównie malejącą liczby pszczół, 

a tym samym spadkiem produkcji wszelkiego rodzaju miodów: 

rzepakowego, akacjowego, lipowego, gryczanego, wrzosowego, 

wielokwiatowego i innych. Często cukiernicy, zamiast naturalnych 

miodów, zastępują je sztucznymi (zazwyczaj dodatkowo aromaty-

zowanymi), które świetnie zdają egzamin przy produkcji różnych 

słodkich wypieków, a także pieczywa i lodów rzemieślniczych. Inną 

alternatywą przy produkcji ciast miodowych jest stosowanie go-

towych mieszanek zawierających miody w formie proszku. Wybór 

takich miksów nie jest niestety imponujący. 

Firma Zeelandia proponuje mieszankę Ciasta Miodowego, któ-

re - jak zapewnia producent - ma w składzie widoczne i wyczuwal-

ne kawałki miodu. Koncentrat pozwala na proste przygotowanie 

ciasta biszkoptowo-tłuszczowego do różnego rodzaju placków 

i wypieków deserowych o wilgotnym, bursztynowo-złotym mięki-

szu, bogatym aromacie i pełnym smaku. Świetnie komponuje się on 

z wieloma różnymi dodatkami, np. z owocami. 

Z kolei Ciasto Miodowo-Czekoladowe wzbogacone zostało ku-

leczkami złocistego miodu, które nie rozpływają się podczas wypie-

ku, a także kawałkami ciemnej czekolady. Koncentrat ten pozwala 

przygotować wypieki o bogatym smaku domowych wyrobów, jed-

nocześnie zachowując delikatną strukturę i zapewniając niezmien-

ną jakość oraz zawsze taki sam rezultat – zachwala Zeelandia. Miks 

można wykorzystać zarówno do wyrobu ciast babkowych, jak też 

tortów i luksusowych ciast deserowych. 

Wyrazisty smak i zapach miodu naturalnego to jedne z zalet wy-

pieków z mieszanki KOMPLET Miodowe Soft. Jest ona przeznaczo-

na do łatwego i racjonalnego przygotowania ciasta, którego pod-

stawowa receptura wymaga jedynie połączenia proszku z olejem, 

jajami i wodą. Tak uzyskaną masę biszkoptowo-tłuszczową można 

wykorzystać, np. do wyrobu ciasta miodowego z masą kokosową, 

babki miodowo-maślanej, stefanki miodowej z powidłami, rolady 

jogurtowo-miodowej, szarlotki miodowej czy też kostki Miodowy 

Grzaniec. To tylko kilka propozycji zastosowania wspomnianej mie-

szanki, jakie podpowiada jej producent, firma KOMPLET Polska. 

Naturalny miód pszczeli poddany procesowi suszenia rozpyło-

wego jest także jednym ze składników miksu biszkoptowo-tłusz-

czowego opracowanego przez technologów firmy Atlantis. Wedle 

zapewnień producenta Ciasta Miodowego idealnie nadaje się ono 

do wyrobu, m.in. miodowników, mufinek, blatów, spodów i tacek 

z nadzieniami. 

Jeszcze mniej miodowych kompozycji znajdziemy w segmencie 

piekarskich komponentów piekarskich. 

Zeelandia ma w ofercie mieszankę Chleb Razowy z Miodem do 

wyrobu popularnego, lekkostrawnego ciemnego pieczywa. Kom-

pletny miks zawiera wszystkie potrzebne składniki, czyli mąkę 

razową i żytnią, zakwas w proszku oraz sproszkowany naturalny 

miód. Receptura wymaga dodania jedynie drożdży i wody. 

Naturalny miód instant, a także dodatek wapnia znajdziemy 

w kompozycji Bułeczki do teczki – Miodowe przeznaczonej zarów-

no do wypieku delikatnego drożdżowego pieczywa drobnego, jak 

i do produkcji szerokiego asortymentu ciast półfrancuskich. Auto-

rami tej 20 % mieszanki pieczywa półcukierniczego są technolodzy 

firmy Eco Trade. • 

— TP

Oprócz wyrazistego smaku i zapachu, ciasta z 
mieszanki KOMPLET Miodowe Soft, mają też piękną 
barwę miękiszu.
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Pomidory 
czy cebula?

W branży piekarskiej jest trend, który ma na celu 
wykorzystanie składników odpadowych po produkcji 
wyrobów spożywczych w tworzeniu tak zwanej 
żywności funkcjonalnej. Do takich produktów można 
zaliczyć także pieczywo wzbogacone w suszone

P
rzed paroma laty naukowcy Uniwer-

sytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

pracowali nad recepturą pieczywa 

wzbogaconego w młóto, które jest odpadem 

przy produkcji soków lub koncentratów po-

midorowych. Takie wytłoki z pomidorów są 

wartościowe dla ludzkiego organizmu. Poza 

tym wysuszone i zmielone odpady pomidoro-

we dodane do chleba w niewielkich ilościach 

(rzędu kilku procent) nie wpływają ani na 

proces wyrabiania ciasta i jego wypieku, ani 

też na smak pieczywa. Chleby z pomidoro-

wym suszem miałyby jedynie nieco bardziej 

czerwony kolor miękiszu. Niestety, pomysł 

racjonalnego wykorzystania warzywnych 

odpadów nie został w praktyce zrealizowany 

i nikt w Polsce nie chce produkować pieczywa 

świeżego z dodatkiem pomidorowych wytło-

ków. Są za to chętni, którzy dla urozmaicenia 

podstawowego asortymentu chlebów, bułek 

i bagietek wzbogacają go w pieczywo o pomi-

dorowym smaku i bogatym bukiecie aroma-

tycznych przypraw. Równie atrakcyjnymi wy-

robami są wypieki z większym lub mniejszym 

udziałem cebuli – zarówno tej zwykłej, pod-

smażanej jak również zielonej cebulki. Ewe-

nementem jest samodzielne przygotowanie 

takiego produktu przez piekarza według 

własnej receptury i na bazie podstawowych 

surowców. Większość (jeśli nie wszyscy) ko-

rzystają z gotowych mieszanek.

Firma Bakels proponuje sięgnąć do tego 

celu po aromatyczną kompozycję Pomidor 

Mix, która swój smak zawdzięcza nie tylko 

suszonym w słońcu pomidorom, ale też ce-

buli oraz oregano. Jak zapewnia producent 

mieszanki, doskonale sprawdza się ona przy 

produkcji m.in. bułek grillowych, paluchów 

serowych, pizzerek czy sandwiczy. Miks moż-

na zastosować jako dodatek do pieczywa - 

wystarczy dodać zaledwie 10 %, aby uzyskać 

pomidorową ciabattę, tosta czy bagietkę dłu-

go zachowujące świeżość, aromat i smak.

Suszone pomidory oraz cebulka, papryka 

i oregano znajdują się także na liście składni-

ków koncentratu Włoski Mix Pikantny tego 

samego producenta. Kompozycja ta polecana 

jest m.in. do różnych lekko pikantnych prze-

kąsek produkowanych ręcznie lub mecha-

nicznie – informuje firma Bakels.

Pieczywo Biesiadne produkowane w Byd-

goszczy przez firmę AKO jest kompozycją, 

której można używać m.in. do produkcji pie-

czywa przekąskowego z dodatkiem ziaren 

i przypraw. Zwłaszcza latem jest spore zapo-

trzebowanie na takie pieczywo, gdyż idealnie 

nadaje się ono jako dodatek do potraw z gril-

la. Ten miks, oprócz proszku pomidorowego, 

ma w swoim składzie również cząstki czer-

wonej, suszonej papryki i specjalnie dobrane 

przyprawy odpowiadające za smak i aromat 

wypieków. W miksie znalazły się też ziarno 

słonecznika, grys kukurydziany oraz siemię 

lniane.

Ten sam producent poleca też 50 % Mie-

szankę Cebulową do produkcji pieczywa 

pszennego i mieszanego o smaku podsmażo-

nej cebulki. Koncentrat zawiera też serwatkę 

i słód żytni, które dodatkowo wzbogacają wy-

piekane wyroby pod względem smakowym 

i dietetycznym. 

Chleb Wójta z Pomidorami, których smak 

wzbogacony został aromatem bazylii to pro-

pozycja firmy Eco Trade. W tej mieszance 

piekarskiej o charakterystycznym, równo-

miernym miękiszu znalazły się też m.in. płatki 

ziemniaczane odpowiedzialne za przedłuże-

nie świeżości pieczywa oraz naturalny kwas 

żytni.

Do wyrobu pszennych bułeczek o deli-

katnym miękiszu z nierównomierną porowa-

tością doskonale nadaje się Super Ciabatta 

z Pomidorami. Miks wzbogacony o naturalny 

kwas pozwala na produkcję aromatycznych 

wypieków o chrupiącej skórce i porowatym, 

delikatnym miękiszu, które mają posmak su-

szonych pomidorów (jest ich w mieszance aż 

15 %) i zapach bazylii, a więc cechy charakte-

rystyczne dla pieczywa śródziemnomorskie-

go.

Z trendem na różne wypieki typu śród-

ziemnomorskiego od lat podąża firma Ireks, 

która w swojej bogatej ofercie mieszanek 

chlebowych ma Medito - chleb z kawałkami 

suszonych pomidorów. Ta 40 % mieszanka 

bez soli dedykowana jest do produkcji pie-

czywa o korzennym smaku, chrupiącej skór-

ce oraz soczystym i aromatycznym miękiszu 

– wymienia producent dodając, że ciasto jest 

miękkie, sprężyste oraz stabilne podczas 

garowania i nadaje się również do długiego 

i zimnego prowadzenia.

Firma Zeelandia proponuje 50 % kon-

centrat Orion będący kompozycją środków 

uszlachetniających, młodej, suszonej i smażo-

nej cebulki, serwatki w proszku, mąki pszen-

nej, witaminy C i soli – wymienia producent 

podkreślając, że użycie tego miksu eliminuje 

konieczność dodawania polepszaczy. Proszek 

miesza się w proporcji 1:1 z mąką pszenną, 

dodaje wodę i drożdże. Przygotowanie ciasta 

zostało maksymalnie uproszczone i nie wy-

maga czasochłonnego naważania poszcze-

gólnych składników. Z mieszanki Orion moż-

na wypiekać różnorodne gatunki pieczywa 

i na różny sposób je urozmaicać, np. posypu-

jąc tartym żółtym serem, kminkiem, makiem, 

solą gruboziarnistą.

Także firma Uldo ma w ofercie miksy pie-

karskie, w składzie których znajdziemy m.in. 

cebulę i pomidory. Mowa o mieszankach Uldo 

Warzywniak i Uldo Warzywniak Plus, które 

pojawiły się na rynku zaopatrzenia branży 

piekarskiej w ubiegłym roku. Pierwsza z tych 

kompozycji przeznaczona jest do wyrobu 

pieczywa pszennego wzbogaconego, takimi 

suszonymi warzywami jak: marchew, burak 

i prażona cebula. To one nadają chlebom i buł-

kom delikatny, słodkawy smak oraz atrakcyj-

ny wygląd. • 

— TP
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Stabilne zamrażanie  
i odpiekanie

Niejednokrotnie na łamach Bake & Sweet pisaliśmy o licznych zaletach 
odroczonego wypieku, które doceniają nie tylko sami producenci mrożonego 
pieczywa, ale także spora rzesza konsumentów. Nie należy zapominać o tym, 
iż liczna grupa osób odwiedzających sklepy z pieczywem lub zaopatrująca się 
w chleby i bułki w różnych supermarketach sieciowych zwraca szczególną uwagę 
na świeżość kupowanych produktów. 

G
ros kupujących, gdy ma możliwość wyboru, częściej się-

ga po produkty ciepłe wychodząc ze słusznego założe-

nia, że skoro jeszcze nie ostygły, to znaczy iż są świeższe 

o tych, które wyjęto z pieca przed paroma godzinami. Oczywi-

ście, w wielu przypadkach nie ma to istotnego znaczenia dla do-

znań, jakie ludzie odczuwają jedząc chrupiące bułki czy bagietki, 

ale z marketingowego punktu widzenia „ciepłe znaczy świeższe”. 

To stwierdzenie wydaje się nabierać szczególnego znaczenia 

w przypadku wyrobów produkowanych technologią odroczone-

go wypieku, a więc schładzanych czy zamrażanych – zanim staną 

się ciepłe są bardzo zimne, co oczywiście nie znaczy, że „stare”. 

Współczesne polepszacze piekarskie to komponenty, z których 

korzysta bardzo wiele zakładów. I to nie tylko przemysłowych czy 

półprzemysłowych, ale także niewielkich rzemieślniczych piekar-

ni. Rynek zaopatrzenia naszej branży w różne dodatki usprawnia-

jące produkcję bogaty jest w najróżniejsze komponenty, których 

stosowanie niekiedy nawet nie wymaga od piekarza, aby infor-

mował o tym swoich klientów. Chodzi m.in. o polepszacze z tzw. 

czystą etykietą przeznaczone do wyrobów pozbawionych różnego 

rodzaju dodatków oznaczanych symbolami z literą E (ich wykaz 

znajdziecie w kwietniowym numerze naszego magazynu). Wśród 

nowej generacji proszków polepszających właściwości pieczywa, 

a przy okazji także minimalizujących ryzyko „popsucia” produkcji 

są również preparaty szczególnie polecane do wyrobów, które 

z piekarni w postaci wyrobów surowych lub wstępnie zapieczo-

nych trafiają do punktów sprzedaży, gdzie są odpiekane „na oczach 

klientów”.

Firma Uldo w tym segmencie swoich polepszaczy oferuje pie-

karzom proszek o nazwie Uldo Frost, który znacząco przedłuża 

świeżość wyrobu gotowego. Ten nowoczesny preparat do od-

roczonego rozrostu – jak zapewnia jego producent - . umożliwia 

długie prowadzenie ciasta oraz gwarantuje jego dużą stabilność 

po wyjęciu z chłodni. Pozwala uzyskać m.in. powtarzalność wypie-

ku oraz lepszy smak wyrobów. Uldo Frost dozuje się w ilości do  

w3% masy mąki.

Jego unowocześnioną wersją jest Uldo Frost Extra. Preparat 

ten, który pojawił się na rynku w styczniu tego roku, umożliwia 

jeszcze dłuższe prowadzenie ciasta przy zachowaniu objętości 

oraz gwarantuje jego dużą stabilność po wyjęciu z chłodni – infor-

muje producent. Pozwala uzyskać powtarzalność wypieku, lepszy 

smak, bardziej chrupiącą skórkę przy zachowaniu delikatnego 

miękiszu, a także dłuższą świeżość wyrobu gotowego.

Kilka specjalistycznych polepszaczy do chlebów, bułek czy ba-

gietek produkowanych technologią odroczonego wypieku znaleźć 

można w ofercie firmy Zeelandia. 

Preparatem przeznaczonym do pieczywa zapiekanego, mro-

żonego, ale także świeżego jest granulat Combimalz Gold wypro-

dukowany według nowoczesnej technologii MXI, czyli pojedynczo 

aktywnych enzymów. Zawiera środki spulchniające, dzięki czemu 

ciasto stabilnie zachowuje się podczas fermentacji, jest odporne na 

mechaniczny proces produkcji – informuje Zeelandia. Wśród zalet 

polepszacza wymienia też m.in.: odporność na wahania jakościo-

we mąki, zapobieganie marszczeniu się skórki podczas zapiekania 
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Bułki wyprodukowane z użyciem nowego polepszacza Uldo Frost Extra.
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i kurczeniu się bułek po ponownym odcieku, zwiększenie objętości 

pieczywa czy wyraźne wyeksponowanie nacięcia na bułce. Ponad-

to użyty w preparacie ekstrakt słodowy pozwala zmniejszyć ilość 

cukru w recepturze lub wręcz całkowicie wykluczyć jego użycie. 

Podobne zastosowanie ma Kaiser Bake Off będący kombina-

cją specjalnych enzymów, emulgatorów, stabilizatorów i dodat-

ków smakowych dobranych odpowiednio w celu zapewnienia jak 

najlepszego efektu przy procesie zapiekania i mrożenia ciasta 

– informuje producent polepszacza, którego zadaniem jest m.in. 

wzmocnienie struktury glutenu w cieście oraz zwiększenie obję-

tości pieczywa.

Do maszynowej produkcji pieczywa drobnego zapiekanego, 

a następnie mrożonego można stosować także nowoczesny, bar-

dzo skuteczny polepszacz AKO-CF. Ten produkt firmy AKO po-

zwala m.in. zwiększyć podatność ciasta na obróbkę mechaniczną, 

a po wypieku uzyskać dobrze widoczne i ładne nacięcia np. na 

kajzerkach. Producent zwraca uwagę również na atrakcyjny smak 

takiego pieczywa, który wynika z faktu, iż jednym ze składników 

polepszacza jest słód pszenny. 

H-Back to nazwa polepszacza firmy Ireks, który znajduje zasto-

sowanie zarówno przy produkcji wyrobów wstępnie zapieczonych, 

jak też głęboko mrożonych. Preparat ma za zadanie wyrównanie 

strat wilgotności w pieczywie – wyjaśnia producent zapewniając, 

że bułki mrożone przygotowane z ciasta z dodatkiem wspomnia-

nego polepszacza, po wypieczeniu są świeższe niż pieczone tra-

dycyjnie. H-Back eliminuje m.in. powstawanie fałd skurczowych, 

zapadanie się boków bułek czy tworzenie odstającej skórki, co 

szczególnie może mieć miejsce podczas drugiej fazy pieczenia, 

czyli w punkcie sprzedaży.

Preparatem do drobnego pieczywa pszennego zarówno wypie-

kanego na świeżo, jak też produkowanego z zastosowaniem pro-

cesów sterowania czasem garowania jest UNIFERM Eisstar firmy 

UNIFERM. Wysoką stabilność gary i pewność produkcji (przy każ-

dej metodzie prowadzenia ciasta, również przy obróbce na liniach 

przemysłowych) osiągnięto dzięki zastosowaniu enzymu TK, który 

jest jednym ze składników polepszacza.

Uniwersalnym polepszaczem do wszelkiego rodzaju pieczywa 

jest Sonplus Courant HQ firmy Sonneveld – proszek, który znajdu-
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Combimalz Gold zawiera środki spulchniające, dzięki którym ciasto jest 
stabilne podczas fermentacji i odporne na obróbkę mechaniczną.
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Polepszacz AKO-CF pozwala uzyskać 
dobrze widoczne i ładne nacięcia na 

kajzerkach.

je zastosowanie również przy wyrobie ciasta głęboko mrożonego. 

Dla uzyskania lepszej tolerancji ciasta można także skorzystać 

ze skoncentrowanego preparatu Proson Freeze dedykowanego 

specjalnie do wyrobów poddawanych zamrażaniu. Użycie tego 

polepszacza pozwala uzyskać ciasto o wyższej tolerancji, większej 

objętości oraz lepszej strukturze. Proson Freeze ma zastosowanie 

m.in. przy produkcji pieczywa chrupkiego, francuskiego, ciabbaty 

i wyrobów laminowanych.

Przy produkcji pieczywa mrożonego oraz w technologii cool ra-

ising można też sięgnąć po polepszacze firmy Puratos. S500 Kimo 

Long dedykowany jest w produkcji pieczywa półzapiekanego, fer-

mentowanego lub niefermentowanego mrożonego oraz zamrożo-

nego po wypieku (nawet do 9 miesięcy). Mowa zarówno o bułkach 

pszennych, jak też croissantach i wyrobach z ciasta półfrancu-

skiego. Z kolei S500 Tolerance jest polepszaczem do wypieku pie-

czywa w technologii odroczonego rozrostu przy wszystkich for-

mach opóźnionej fermentacji. Nadaje się do produkcji pszennych 

bułek i bagietek, drożdżówek, grahamek, drobnego pieczywa ziar-

nistego oraz różnych przekąsek. Charakteryzuje się wysoką tole-

rancją i może być wykorzystywany na liniach technologicznych – 

informuje producent.

Firma Pfahnl proponuje piekarzom proszek Prebak 2 %, który 

dzięki specjalnie dobranym składnikom odpowiedzialnym za opty-

malną objętość, wydajność oraz smak wypieków, znajduje zastoso-

wanie m.in. przy produkcji pieczywa wstępnie zapiekanego. Prepa-

rat ma za zadanie wyeliminować niebezpieczeństwo kruszenia się 

skórki oraz jej marszczenia podczas odpieku sklepowego. Dzięki 

zwiększonemu wchłanianiu wody pieczywo po wypieku zachowu-

je wilgotny, ale jednocześnie bardzo puszysty miękisz.

Również w ofercie środków wypiekowych firmy Backaldrin nie 

zabrakło specjalistycznych polepszaczy do pieczywa drobnego 

mrożonego i półzapieczonego (Frigomalt II), mrożonego i niedo-

piekanego (HB Frigomalt), a także do bułki ciętej świeżej i zapie-

czonej (Frost Max). 

Do produkcji pieczywa pszennego i mieszanego, szczególnie 

z ciasta mrożonego, można również zastosować 4 % polepszacz 

Gärcontroller - preparat firmy CSM Bakery Solutions. Ma on za 

zadanie ułatwić uzyskanie wysokiej jakości wyrobów o bardzo do-

brej strukturze miękiszu i dużej objętości. Wyjątkowo skutecznie 

stabilizuje rozrost końcowy – podkreśla producent.• 

— TP
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Mieszanki, 
nadzienia, kremy – 
premiery  TARGÓW

Expo Sweet
Niektórzy wystawcy tegorocznych targów w Warszawie do ostatniej chwili 
utrzymują w tajemnicy informację o nowościach, jakie zaprezentują na swoich 
stoiskach. Ale są też i tacy, którzy już przed targami pochwalili się nam, co pokażą 
na Expo Sweet 2019. 

D
o tych drugich wystawców należą m.in. firmy Bakels Pol-

ska, Kandy, Eco Trade i KOMPLET Polska. Co nowego 

mają w swoich ofertach mieszanek i komponentów pie-

karsko-cukierniczych?

Bakels
Na tegoroczną edycję Expo Sweet Bakels Polska przygotował 

kilka ciekawych propozycji. W ofercie cukierniczej chcielibyśmy 

zwrócić uwagę na dwie mieszanki należące do grupy ciast 

ucieranych: Yogo - Fruit oraz Ucierane Czekoladowe – wymienia 

producent zapewniając, że są to wyroby, które obok szeroko już 

znanej Babki z Metra mają wysoki potencjał sprzedażowy.  

Pierwsza z tych mieszanek pozwala przygotować ciasto ucie-

rane o jogurtowo-maślanym smaku, które doskonale sprawdza się 

jako baza pod wypieki z owocami świeżymi lub mrożonymi. Z ko-

lei mieszanka Ucierane Czekoladowe pozwala w prosty i szybki 

sposób przygotować aromatyczne wypieki o ciemnej barwie i wil-

gotnym miękiszu, a wydłużając nieco czas mieszania umożliwia 

otrzymanie ciasta o strukturze popularnego Brownie.

W najnowszej ofercie półcukierniczej znajdziemy zaś koncen-

trat Ciasta Drożdżowego, którego uniwersalny charakter daje 

bardzo szerokie możliwości zastosowania w codziennej produk-

cji różnych wyrobów piekarsko-cukierniczych, m.in. pączków czy 

drożdżówek o kolorze i smaku nawiązujących do tradycyjnych, 

rzemieślniczych wypieków.

Na targach Expo Sweet swoją premierę będzie miał też no-

wej generacji żel na ciepło o super połysku o nazwie Donut Glaze 

Neutral. Produkt ten, który cechuje m.in. wysoka odporność na 

zamrażanie dedykowany jest do pączków, donatów, itp.

W ofercie piekarskiej Bakels Polska pojawiła się nowa mie-
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Nowe ciasto ucierane o jogurtowo-maślanym 
smaku jest doskonałe zwłaszcza pod owoce.
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Pane Maggi Bianco Mix - koncentrat do wyrobu wysokogatunkowego 
chleba szwajcarskiego.



reklama

szanka do wyrobu wysokogatunkowe-

go pieczywa rodem ze Szwajcarii. Mowa 

o Chlebie Pane Maggia produkowanego 

w technologii z długą fermentacją. To 

aromatyczne pieczywo o wyraźnej nucie 

orzechowej, znane w Szwajcarii od wie-

ków, od 12 lat produkowane jest na bazie 

100 % miksu, w składzie którego znalazł 

się specjalny rodzaj mąki oraz zakwas Ba-

kels Fermdor. Od tego roku kompozycja 

wypiekowa Pane Maggi Bianco Mix będzie 

dostępna także dla polskiego piekarza. 

Na targach zapoznać będzie się moż-

na także z nowymi recepturami opraco-

wanymi przez technologów Bakels, które 

pozwalają, korzystając ze znanych mie-

szanek, przygotować zupełnie inne niż 

dotychczas produkty. Mowa o kompozy-

cjach Chleb Farmera Mix użytej do no-

wego pieczywa Chleb Farmera Żytni czy 

też Pretzel Mix, z której można wypiekać 

popularne bajgle. Bakels poleca także uni-

wersalną Mieszankę Żytni Mix do pieczy-

wa żytniego lub razowego, z której można 

obecnie wyprodukować także Chleb Żytni 

bez drożdży.

Kandy
Dwa najnowsze produkty dla cukierników 

przedstawi na warszawskich targach 

firma Kandy. Jej Nadzienie Lauretta 

Owoce Jagodowe 35 % to, jak reklamuje 

producent: „smak lasu w niewygórowanej 

cenie”. W składzie znalazło się dużo aronii, 

która ze względu na bogactwo witamin, 

antyoksydantów i mikroelementów 

zaliczana jest do tzw. superfoods. 

Nadzienie świetnie nadaje się do bułek, 

drożdżówek, a także różnego rodzaju ciast 

– zapewnia Kandy.

Do ciast, tortów i innych wyrobów cu-

N O W O Ś C I  P R O D U K T O W E
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Nadzienie Lauretta Owoce Jagodowe 35 % to „smak lasu 
w niewygórowanej cenie”.
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kierniczych świetnie nadaje się z kolei nowe termostabilne Na-

dzienie Lauretta Truskawkowe 50 %, którego bazę stanowią kro-

jone owoce. Dodajmy, że to nadzienie klasy premium ma bardzo 

krótką listę składników. 

Eco Trade
Dwie premiery dla piekarzy przygotowała firma Eco Trade, 

która na Expo Sweet zaprezentuje nowe miksy chlebowe: Bajtel 

oraz Żytniak UP! Pierwsza z tych mieszanek dedykowana do wy-

pieku tradycyjnego śląskiego pieczywa zawiera w składzie m.in. 

naturalny suszony kwas pszenny i dużo słodkiej serwatki oraz 

mleka. Wypieczone chleby wyróżniają się chrupiącą, dobrze wy-

barwioną skórką i pachnącym, delikatnym miękiszem. Eco Trade 

informuje, że 100 g gotowego pieczywa pokrywa połowę dzienne-

go zapotrzebowania organizmu człowieka w wapń. 

Wartościowym źródłem makro- i mikroskładników są z kolei 

bochenki wypieczone z nowej mieszanki Żytniak UP! Chleb o wil-

gotnej i zwartej strukturze zawiera żytnie i pszenne kwasy piekar-

skie nadające aromat świeżego, tradycyjnego pieczywa, a także 

ziarna słonecznika i siemienia lnianego.

KOMPLET Polska
Również w ofercie firmy KOMPLET Polska znajdziemy najnowsze 

mieszanki, z których na co dzień mogą korzystać piekarze. Należy 

do nich m.in. kompozycja KOMPLET Dobre Ziarna do produkcji 

pieczywa pełnoziarnistego z nasionami, bez dodatku mąki 

i drożdży. W mieszance, która swoją przedpremierę miała jesienią 

ubiegłego roku na poznańskiej Polagrze, składniki pełnoziarniste 

stanowią 17 %, zaś nasiona 32 % wypieku. Zastosowano też 

zakwas z pełnego przemiału pszenicy orkisz i syrop buraczany. 

Pieczywo bez drożdży i mąki wyróżnia się wysoką zawartością 

błonnika i obniżoną zawartością węglowodanów, w porównaniu 

z pieczywem mieszanym z ziarnami.

Niskowęglowodanowe pieczywo można też wypiekać z in-

nej nowej mieszanki, która będzie miała premierę w Warszawie. 

KOMPLET Bułka IG to 60 % kompozycja do produkcji pieczywa 

bez konserwantów i wzmacniaczy smaku (Clean Label), które ma 

wyjątkowo niski indeks glikemiczny 14,39!

W segmencie słodyczy nowością KOMPLET Polska jest KOM-

PLET Body& Soul Cake. Recepturę tej mieszanki do wyrobu ciast 

o obniżonej zawartości cukru, soli i tłuszczu oraz wysokiej zawar-

tości błonnika, opracowano z dodatkiem mąki razowej.

Na Expo Sweet nie zabraknie też słodkości dla osób na diecie 

wegańskiej. Z KOMPLET Vega Cake i KOMPLET Vega Krem moż-

na przygotować ciasta i kremy,  pozbawione wszelkich produktów 

pochodzenia zwierzęcego, m.in. jaj, mleka, masła i miodu. Są one 

proste w przygotowaniu, a ich smak jest porównywalny z wyroba-

mi konwencjonalnymi – wyjaśnia producent. • 

— TP

Bajtel - śląski chleb ze słodką 
serwatką oraz mlekiem. 

Premierę na Expo Sweet będzie 
miał Chleb Żytniak UP!
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wypiekać ciasta dla osób na diecie wegańskiej.
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KOMPLET Dobre Ziarna - mieszanka 
do produkcji pieczywa bez mąki i drożdży.
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Pieczenie 
na okrągło 

Na łamach Bake & Sweet ponownie przypominamy najpopularniejsze piece 
obrotowe, z których korzystają zarówno polscy rzemieślnicy, jak i większe zakłady 
piekarsko-cukiernicze. Wszystkie z opisywanych urządzeń to piece zagraniczne, 
gdyż żaden z rodzimych zakładów niestety nie produkuje obrotówek.

t e c h n o l o g i e  i  u r z ą d z e n i a

W
śród zalet pieców obroto-

wych najczęściej wymieniane 

są niewielka powierzchnia, 

jaką zajmują w zakładzie produkcyjnym 

w porównaniu do oferowanej powierzch-

ni wypiekowej, a także ich wysoka ener-

gooszczędność przekładająca się na niż-

sze koszty produkcji. Ale najważniejszą 

z cech obrotówek jest zapewnienie rów-

nomiernego wypieku zarówno chlebów 

i bułek, jak też ciast i ciasteczek – zgodnie 

zapewniają wszyscy polscy dystrybutorzy 

pieców sprowadzanych do naszego kraju 

z Włoch, Niemiec, Szwecji, Luxemburga 

czy Austrii.

Włoskie
W słonecznej Italii produkcją obrotówek 

zajmują się m.in. firmy Mondial Forni, 

Zucchelli i Real Forni. 

Pierwsza z nich ma w ofercie nowej 

generacji piec Techno 2.0 z innowacyjnym 

systemem cyrkulacji powietrza BTT, któ-

ry zapewnia najwyższej jakości wypieki 

przy maksymalnej oszczędności energii 

– twierdzi firma Italmarco, polski dys-

trybutor Mondial Forni. Piec gwarantuje 

wszechstronność zastosowania, a z uwagi 

na możliwość pracy z szerokim zakresem 

temperatur pozwala realizować doskona-

łe wypieki zarówno produktów świeżych 

i mrożonych, przy załadunku pełnego wóz-

ka, jak i jego części. Zastosowany w nim 

niespotykany dotąd system przepływu 

powietrza BTT (Bottom to Top), poprzez 

jego wznoszenie, pozwala na uzyskanie 

wypieków o charakterystyce rzemieśl-

niczej. Z kolei zamontowany w piecu no-

woczesny zawór Speed Dry umożliwia aż 

o 70 % szybsze odprowadzenie pary w po-

równaniu do pieców z tradycyjnymi syste-

mami. W piecu Techno 2.0 zastosowano 

także podwójny obieg powietrza. System 

DAF (Double Air Flow) sprawia, że ciepło 

otacza cały produkt, gwarantując dosko-

nały wypiek także w bardzo krótkim cza-

sie lub w bardzo wysokich temperaturach 

– informuje producent. 

Zaletą obrotówki jest także opty-

malne zużycie energii w przypadku, gdy 

piec załadowany jest tylko częściowo. Za 

efektywne zużycie energii odpowiedzial-

ny jest system OPT (Optimum), który ma 

istotny wpływ na obniżenie wysokości 

rachunków. Niskie koszty pracy pieca 

wynikają także z zastosowania systemu 

Steamer Control, którego zadaniem jest 

ciągłe monitorowanie wydajności parow-

nicy. Z kolei urządzenie Hood Control ma 

za zadanie wychwytywać i sygnalizować 

nieprawidłowe straty pary, a tym samym 

zapobiegać negatywnym skutkom mogą-

cym wystąpić w trakcie procesów wypie-

kowych.

Piec wyposażono w system optymal-

nego zarządzania pracą wentylatora po-

wietrza w komorze wypiekowej (Dynamic 

Fan), który pozwala znacząco zredukować 

kompleksowe koszty związane z eksplo-

atacją pieca – informuje firma Italmarco.

Dla zmniejszenia strat ciepła 

w drzwiach obrotówki zamontowano 

specjalne szyby termorefleksyjne, które 

odbijają ciepło. Użyto również specjal-

nych  uszczelek wykonanych ze stali inox 

i gumy silikonowej o dużej wytrzymałości 

na zgniecenia i długiej żywotności, które 

również mają zapobiegać utracie ciepła 

z komory wypiekowej.

Piec Mondial Forni Techno 2.0 zaopa-

trzony został w nowy typ dotykowego 

panelu sterowania. Be Smart pozwala na 

jeszcze prostszą i szybszą obsługę pieca, 

dostarczając wszelkich niezbędnych in-

formacji potrzebnych do sprawnego za-

rządzania produkcją, w tym m.in. receptu-

ry i dane wypiekowe. 

Inne rozwiązania zastosowano w ob-

rotówce Rotorfan firmy Zucchelli. Swoją 

wysoką efektywność cieplną zawdzięcza 

m.in. konstrukcji komory spalania z po-

trójnym systemem obiegu spalin. Roz-

wiązanie to pozwala znacznie zminima-

lizować straty ciepła, a tym samym koszt 

zużywanej energii.

Ten uniwersalny piec, znajdujący za-

stosowanie przy produkcji wszelkiego 

rodzaju pieczywa oraz wyrobów cukier-

niczych i ciastkarskich, sterowany jest 

przez komputer pozwalający zarządzać 

49 programami, przy czym w każdym 

Piec Techno 2.0 posiada innowacyjny, 
energooszczędny system cyrkulacji 
powietrza BTT.
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z nich można ustawić trzy różne tem-

peratury w określonych trzech różnych 

czasach. Innym wariantem jest sterowa-

nie manualne za pośrednictwem elektro-

mechanicznego panelu lub korzystanie 

z panelu elektronicznego. Piec ma bardzo 

wydajny i skuteczny system zaparowania 

zapewniający równomierne rozłożenie 

wilgoci na wypieku w każdym miejscu 

wózka - twierdzi producent. Zapewnia 

on też o w pełni kontrolowanym systemie 

odprowadzenia nadmiaru wilgoci i opa-

rów z wnętrza obrotówki. Wózek obraca-

ny jest dzięki platformie obrotowej, a ła-

godny podjazd ma piekarzowi umożliwić 

łatwy wjazd wózkiem wypiekowym do 

pieca. Dodajmy, że platforma skonstru-

owana została w sposób umożliwiający 

wypiek na różnych rodzajach wózków, co 

jest niezwykle przydatne w piekarniach 

lub cukierniach wyposażonych w piece 

różnych producentów.

Firma Zucchelli produkuje piece za-

równo elektryczne, jak i z palnikiem ga-

zowym lub na olej opałowy. Najmniejszy 

z modeli ma powierzchnię wypiekową  

3,6 m³, zaś największy 17,3 m³.

W ofercie firmy IBIS, znajdziemy obro-

tówki Real Forni - włoskiego producenta, 

który może się pochwalić kilkudziesięcio-

letnim doświadczeniem i tradycją w kon-

struowaniu tego typu urządzeń. 

Piece Boss wyróżniają się maksymalną 

wydajnością, zredukowanymi wymiarami 

i niskim zużyciem energii – wymienia pol-

ski dystrybutor dodając, że te kluczowe 

cechy pozwalają m.in. zmniejszyć koszty 

produkcji i poprawić rezultat wypieka-

nych wyrobów. Urządzenia wyposażone 

są w dwa potężne wentylatory i wymien-

nik o potrójnym obiegu oraz trzy warstwy 

wełny mineralnej zapewniające odpo-

wiednią izolację. Dzięki temu, dla osią-

gnięcia pożądanej temperatury, wystar-

czy tylko 50 000 kcal/h. 

Piece skonstruowano tak, aby zaj-

mowały stosunkowo mało miejsca w za-

kładzie produkcyjnym w porównaniu do 

swojej powierzchni wypiekowej. Boss 

dostępny jest w trzech wersjach różnią-

cych się m.in. ilością półek i ich wymia-

rami. W zależności od tych parametrów 

powierzchnia wypiekowa pieców wyno-

si od 7,7 do 12 m². Wszystkie elementy 

wymagające kontroli są łatwo dostępne 

i zostały umiejscowione w przedniej czę-

ści, co pozwala ustawiać piece obok siebie 

z tyłem dosuniętym do ściany.

Różnej wielkości są też obrotówki 

z serii SP – najmniejsza Medio ma 7,7 m² 

powierzchni wypiekowej, zaś najwięk-

szy model Maxi 17,3 m². W piecach tych 

zastosowano innowacyjne rozwiązania 

technologiczne, m.in. wymiennik ciepła 

z systemem cyrkulacji powietrza. Gwa-

rantuje on wysoką oszczędność pieniędzy 

i optymalny wypiek różnego rodzaju pie-

czywa ciemnego, żytniego oraz foremko-

wego – twierdzi polski dystrybutor obro-

tówek Real Forni. Do dyspozycji piekarza 

są dwa rodzaje sterowania: prosty panel 

z podwójną elektromechaniczną kontro-

lą w przypadku uszkodzenia lub panel 

komputerowy z wyświetlaczem LCD do 

automatycznego pieczenia (100 receptur, 

po 5 etapów dla każdej). Piece mają m.in. 

automatyczne urządzenie do podnosze-

nia wózka, drzwi wykonane z podwójnego 

płaszcza z dwupunktowym systemem blo-

kującym.

Niemieckie
Termo-olejowy piec obrotowy Vulkan 

Turbo-Therm firmy HEUFT powstał 

w odpowiedzi na potrzeby piekarzy, którzy 

chcieli osiągnąć właściwy proces wypieku 

o dużej powtarzalności - informuje firma 

Giko, która jest polskim dystrybutorem 

pieców niemieckiego producenta. Chodzi 

m.in. o uzyskanie wyrobów o wilgotnym 

miękiszu i błyszczącej skórce, które długo 

będą utrzymywać świeżość.

Ta pierwsza na świecie termo-olejo-

wa obrotówka ogrzewana jest przez spe-

cjalnie do tego celu opracowany system 

Wysoką efektywność cieplną pieca 
Rotorfan osiągnięto dzięki zastosowaniu 
potrójnego systemu obiegu spalin.
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wymiany cieplnej TLS. Optymalizuje on wyniki pieczenia, dzięki 

czemu konieczne jest tylko jedno źródło ciepła, ale też znacznie 

zwiększa się efektywność energetyczna instalacji termo-olejo-

wej. Nośnikiem ciepła jest syntetyczny termo-olej, który zostaje 

podgrzany w kotle grzewczym zasilanym palnikiem gazowym lub 

olejowym. Pompa kotła o wysokiej wydajności transportuje ter-

mo-olej rurociągami instalacji pierścieniowej do poszczególnych 

pieców, gdzie poprzez wymiennik ciepła termo-olej / powietrze 

przenosi ciepło do pieca i wypiekanych wyrobów. Każdy Vul-

kan Turbo-Therm posiada własny zawór regulacji temperatury 

wypieku oraz dwie ogrzewane termo-olejem wytwornice pary 

umieszczone poza komorą wypiekową i zapewniające intensyw-

ne zaparowanie.

Nie tylko najnowsze rozwiązania techniczne cieszą się po-

wodzeniem wśród piekarzy o czym świadczy choćby ponad 50-

letnia, nieprzerwana produkcja pieców Rototherm. Z niemieckiej 

fabryki Werner & Pfleiderer w ciągu minionego pół wieku trafiły 

one do ponad 8500 zakładów piekarsko-cukierniczych na całym 

świecie.

Rototherm, który może być ogrzewany gazem, olejem lub 

energią elektryczną, wyposażony jest w duży wymiennik ciepła 

zapewniający szybkie uzyskanie pożądanej temperatury. Cechu-

je go wysoka efektywność wymiany ciepła, wytrzymałość (m.in. 

nie ulega deformacji) i odporność na przegrzanie. 

Wydajność, to cecha kaskadowego systemu zaparowania, 

którego konstrukcja ma zagwarantować wystarczające ilości od-

powiednio nasyconej pary równomiernie rozprowadzonej w ca-

łej komorze pieczenia, a tym samym możliwość pieczenia „wsad 

za wsadem”. W piecu Rototherm za równomierny rozkład pary, 

ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich poziomów, odpowia-

dają zarówno specyficzny układ jej wtrysku, jak też wymuszony 

przepływ pary w kierunku odsysania na przeciwległej ścianie ko-

mory pieczenia – wyjaśnia firma Hert, polski dystrybutor Roto-

therma.

Piec ma dwa punkty pomiaru temperatury: jeden z czujników 

jest umieszczony w gazach spalinowych, a drugi w komorze pie-

czenia. Dzięki temu, nawet przy dużym obłożeniu pieca, tempe-

ratura zadana i rzeczywista są identyczne, co pozwala uzyskać 

równomierne wypieki.

Obrotówkę wyposażono w sterowanie Navigo pozwalające, 

m.in. korzystać z automatycznego programu wypiekowego, ad-

ministrować recepturami, sterować pracą pieca za pomocą pik-

togramów lub ręcznie, obserwować przebieg krzywej temperatu-

ry, rejestrować dane, sterować wyciągiem pary, a także połączyć 

piece w sieć zarządzaną z jednego centralnego komputera. 

Na wyposażeniu pieca jest Variopilot, który do każdego pro-

duktu dopasowuje szybkość obiegu ciepła w komorze wypieko-

wej, a tym samym zapewnia równomierność pieczenia. Kontro-

luje on także ilość powietrza w komorze wypiekowej, co z kolei 

zapobiega niekontrolowanym zmianom ciśnienia i wysuszaniu 

wyrobów. Dzięki Variopilotowi oraz zastosowaniu sytemu Opti-

Speed obrotówka może być z powodzeniem wykorzystywana 

również do produkcji wyrobów cukierniczych.

Dla uniknięcia strat ciepła odpowiednio uszczelniono drzwi 

z rampą. Piec ma także podwójną podłogę, co z jednej strony po-

zwala utrzymać ciepło w komorze wypiekowej, a z drugiej unie-

możliwia powstawanie na niej skroplin. Dla osiągnięcia stabil-

nego pieczenia we wszystkich zakresach gramatur i przy dużej 

gęstości obłożenia, obrotówka wyposażona została w ścianę roz-

dzielającą powietrze z optymalizacją strumienia. 

Oszczędniejszą wersją pieca jest Rototherm Green, który 

dzięki mniejszemu zużyciu energii (aż o 25 %), pozwala wyraźnie 

ograniczyć koszty produkcji. Dodajmy, że podczas fazy podgrze-

wania zużycie energii może być niższe nawet o połowę. 

Od lat udoskonalanym piecem jest obrotówka Roll-in firmy 

MIWE, której każda nowsza wersja wyróżnia się jeszcze bardziej 

energooszczędniejszymi parametrami od poprzedniego modelu. 

Aby to osiągnąć w piecu Roll-in e+ 3.0 zastosowano m.in. tech-

nologię pozwalającą ustabilizować ciśnienie podczas procesu 

wypiekania pieczywa, co w efekcie daje piekarzowi gwarancję, 

że efekty jego pracy nie będą uzależnione od niekorzystnych 

warunków atmosferycznych. Pamiętajmy, że istotny wpływ na 

Obrotówka Roll-in e+ 3.0 z funkcją stabilizacji ciśnienia w 
komorze wypiekowej .
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Rototherm Green to oszczędniejsza wersją 
pieca Rototherm - zużywa o 25 % energii 
mniej.
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jakość produkcji, jej stabilność i powtarzalność ma m.in. ciśnie-

nie atmosferyczne. Jego wzrosty i spadki przyczyniają się do 

niekontrolowanych wahań ciśnienia w komorze wypiekowej, co 

w efekcie utrudnia uzyskanie równomiernych wypieków. W pie-

cu MIWE, bez względu na pogodę, ciśnienie atmosferyczne czy 

przeciągi w pomieszczeniu produkcyjnym, zapewniona jest rów-

nomierność produkcji i krótsze czasy pieczenia. W obrotówce za-

stosowano także nowatorski, opatentowany system prowadze-

nia gazu. Istotny wpływ na energooszczędność pieca ma również 

zmniejszenie dopływu świeżego powietrza, co osiągnięto przez 

zastosowanie systemu eco:wing z samonastawną, mechanicznie 

sterowaną klapą zamykającą w kanale spalinowym. Zamyka ona 

ciąg, kiedy palnik nie jest uruchomiony, a tym samym utrzymuje 

energię cieplną w systemie. 

Mimo wielu innych udoskonaleń, takich jak m.in. system auto-

matyki ilościowej dla małych szarż czy standardowa funkcja pie-

czenia mrożonych kęsów, konwekcyjno-parowy Roll-in e+ 3.0 na-

dal może być wykorzystywany do wypieku dużych ilości pieczywa 

drobnego, także chlebów foremkowych lub zwykłych oraz ciast 

i ciasteczek. Jego istotną zaletą jest stosunkowo duża powierzch-

nia wypiekowa przy niewielkiej ilości miejsca, jakie obrotówka 

zajmuje w piekarni – zapewnia polski dystrybutor, firma Geth. 

Do popularnych niemieckich pieców obrotowych zaliczają 

się także urządzenia Compact wyróżniające się niezwykle dużą 

powierzchnią wypiekową w stosunku do małej powierzchni 

podstawy. Konstruktorzy firmy Wachtel uzyskali to projektując 

odpowiednio wysoką komorę wypiekową, która została przysto-

sowana do wózków z 20 blachami (odstęp między nimi wynosi  

85 mm).  Zaletą tych obrotówek jest także unikalny wzdłużny 

wentylator, który ma za zadanie zapewnić równomierne roz-

prowadzenie powietrza i „omywanie” produktu, a jednocześnie 

maksymalnie wykorzystuje energię cieplną przy minimalnej 

prędkości przepływu powietrza. Wydajny system zaparowania 

zapewnia optymalną ilość pary nawet przy pracy „wsad za wsa-

dem” – zapewnia producent dodając, że takie warunki wypieku 

gwarantują uzyskanie najwyższej jakości produktu.

Sercem pieca obrotowego Compact jest wymiennik ciepła, 

którego specjalnie opracowana konstrukcja gwarantuje maksy-

malny odbiór ciepła od czynnika grzewczego przy jednoczesnej 

emisji energii cieplnej do wypiekanego produktu. Dzięki zasto-

sowaniu ognioodpornej, specjalnej stali nierdzewnej wymien-

nik ten jest szczególnie trwały i niezawodny – podkreśla firma 

Wachtel i daje na wymiennik aż 3 lata gwarancji.

Innowacyjne rozwiązania znajdziemy w piecu R-Evolution. 

Jak podkreśla Wachtel, to jedyny w swoim rodzaju ceramiczny 

piec wózkowy dedykowany do produkcji różnorodnych wypieków 

o najwyższej jakości. Piec w wersji olejowej i gazowej to połącze-

nie zalet konwekcji ciepła i aktywnego promieniowania cieplne-

go – o zwiększonej ilości wytwarzanego promieniowania IR. Ob-

rotówka zapewnia dużą różnorodność wypiekanych wyrobów, 

od drobnego pieczywa po duże wyroby piekarnicze, a to wszyst-

ko przy zachowaniu wysokiego stopnia powtarzalności i jakości 

produktu – twierdzi producent dodając, że wyroby opuszczające 

piec R-Evolution charakteryzują się się m.in. mniejszymi waha-

niami wagowymi, mają optymalną objętość, delikatnie wypie-

czoną i popękaną skórkę, a także dłużej zachowują świeżość. 

Najnowszy piec ONE 25 z okrągłą komorą 
wypiekową przystosowany do wózków 
600 z 800 mm.
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Piec sklepowy ONE 39 z linii Revent 
Round Oven. 
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Piec Revent 725 z opatentowanym 
kulowym systemem zaparowania
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W obrotówkach R-Evolution różnica między temperaturą spalin a 
temperaturą komory wypiekowej wynosi jedynie 10 – 15°C.
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Wszystkie te zalety pieczywa osiągnięto 

przy równoczesnych oszczędnościach 

energetycznych rzędu 30 % w porów-

naniu do zwykłych pieców wózkowych – 

podkreśla Wachtel. Wewnętrzne ściany 

komory wypiekowej posiadają funkcjonal-

ną ceramiczną powłokę i spełniają funkcję 

ogromnego i wydajnego powierzchniowe-

go wymiennika ciepła. W efekcie różnica 

między temperaturą spalin a tempera-

turą komory wypiekowej wynosi jedynie  

10 - 15°C. Dzięki wysokiemu współczyn-

nikowi sprawności rozwiązań technicz-

nych zastosowanych w R-Evolution oraz 

ich maksymalnej wydajności energetycz-

nej użytkownik pieca może wyraźnie od-

czuć oszczędności związane z mniejszymi 

wydatkami na energię.

Szwedzkie
Skandynawskim liderem w produkcji 

obrotówek jest niewątpliwie firmy 

Revent, której piece wyróżniają się m.in. 

niepowtarzalnym, okrągłym kształtem 

komory wypiekowej. To rozwiązanie, 

zastosowane w piecach Revent Round 

Oven zapewnia lepszą dystrybucję ciepła, 

a tym samym większą wydajność niż 

ma to miejsce w piecach z powszechnie 

stosowanymi komorami czworokątnymi. 

Oryginalna okrągła komora eliminuje 

koszty energii, które w przypadku pieców 

o tradycyjnych kształtach generuje 

niepotrzebne ogrzewanie narożników. 

Szwedzkie obrotówki grzeją jedynie 

przestrzeń, w jakiej obraca się wózek, co 

ma istotne znaczenie dla jakości pieczenia. 

Warto podkreślić, że oszczędności 

w grzaniu wynikają także z faktu, iż 

okrągła komora ma znacznie mniejszą 

kubaturę w porównaniu z czworokątnymi 

obrotówkami. Wyróżnia się też znacznie 

lepszym obiegiem powietrza. 

W pomieszczeniach o małej po-

wierzchni, gdzie istotne znaczenie ma 

każdy metr kwadratowy podłogi, trady-

cyjne obrotówki z drzwiami otwieranymi 

na zewnątrz zajmują w efekcie znacznie 

więcej miejsca niż sam piec. Inżynierowie 

Reventa budując linie Round Oven pomy-

śleli też o tym, aby zastosować suwane 

drzwi, które chowają się w obudowy pie-

ców. To rozwiązanie sprawia, że przy ich 

otwieraniu nie dochodzi do zaciągania 

na zewnątrz pary z komory wypiekowej. 

Ma to istotne znaczenie, gdy weźmie-

my pod uwagę fakt, iż obrotówki pracują 

także w sklepach (przykładem jest model  

ONE 39). 

Revent wyposażył swoje piece m.in. 

w system ukośnego nadmuchu powie-

trza pod spód blach (TCC). Prędkość na-

dmuchu jest bardzo niska, co pozytywnie 

wpływa na równomierny wypiek produk-

tów, a jednocześnie chroni przed ich prze-

suszeniem. Zastosowano również bardzo 

mocny system zaparowania, aby był za-

wsze gotowy do dostarczenia zadanej ilo-

ści pary. 

W ofercie firmy Nurkowski z Pozna-

nia, która jest wyłącznym przedstawicie-

lem Reventa w Polsce, od kilku lat znaj-

dziemy pełnowymiarowy piec obrotowy 

ONE 26, który można załadować wózkiem 

z blachami 600x400 mm. Jeszcze większe 

możliwości produkcyjne daje najnowszy 

ONE 25 przystosowany do wypieku sze-

rokiej gamy produktów piekarskich i cu-

kierniczych na blachach 800x600 mm. 

Przypomnijmy, że jego światowa premie-

ra miała miejsce zaledwie kilka miesięcy 

temu, jesienią ubiegłego roku na targach 

IBA 2018. 

Oprócz oryginalnych okrągłych ob-

rotówek, w ofercie szwedzkiego produ-

centa, znajdziemy także piece o bardziej 

konwencjonalnych kształtach komór wy-

piekowych. Przykładem są nieco starsze 

modele z serii Revent 700, które wyróż-

niają się efektem ciepłoty spodu, co osią-

gnięto przez zastosowanie wspomniane-

go wcześniej systemu TCC. Ich szczególną 

cechą jest też opatentowany przez Szwe-

dów kulowy system zaparowania. Duża 

masa stalowych kul pozwala na efektyw-

ną akumulację ciepła i wykorzystanie go 

nie tylko podczas wytwarzania pary, ale 

w całym cyklu pieczenia. Powietrze po-

wracające spod blach wypiekowych prze-

chodząc pomiędzy kulami odbiera z nich 

ciepło, co ma zagwarantować szybki po-

wrót do temperatury wypiekowej.

Do wspomnianej serii obrotówek na-

leży m.in. Revent 724 z systemem LID 

zapewniającym izolację panelową, co ma 

zapobiegać uciekaniu ciepła i stratom 

energii. 

Luksemburskie
LuxRotor to uniwersalny piec od lat 

produkowany przez luksemburską 

firmę Hein (polskim dystrybutorem jest 

firma Guz). Konstrukcja, kompatybilna 

jest z wózkami innych obrotówek, 

w wielu różnych wariantach, z których 

najmniejszy ma powierzchnię wypiekową 

4,3 m² (przy zaledwie 1 m² powierzchni 

podłogi, jaką zajmuje piec), zaś największy 

czterowózkowy ponad 36 m². Obrotówki 

firmy Hein wyposażone zostały m.in. 

w nowoczesny system napędu wózka 

z regulacją rozruchu i zatrzymywania 

silnika (Softstart) oraz w równie 

nowoczesny system regulacji prędkości 

Piec LuxRotor Ecostone wyposażono w 
specjalna, 200-kilogramowa ceramiczną 
ścianę, która magazynuje ciepło.
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Jedną z zalet obrotówki Roto Passat 
są minimalne straty energii.
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nawiewu gorącego powietrza, którym można dowolnie sterować 

w zależności od rodzaju wypiekanego asortymentu (Softair).  

Ciekawym rozwiązaniem, jakie zastosowano w LuxRotorach, 

jest specjalna, ważąca 200 kg ściana z bloczków ceramicznych, 

której zadaniem jest magazynowanie ciepła. W efekcie dochodzi 

m.in. do mniejszego wystudzenia komory obrotówki w czasie za-

ładunku i rozładunku, a tym samym piec wymaga krótszych faz 

dogrzewania. Ceramiczny akumulator pozwala skrócić czas pracy 

palnika i zmniejszyć wartość przyłącza w stosunku do standardo-

wego pieca obrotowego, co w efekcie znacznie zmniejsza zużycie 

energii. Wspomniana  ściana dodatkowo połączona jest z sys-

temem odzysku ciepła, co pozwoliło znacznie, bo aż o ok. 50ºC 

obniżyć temperaturę spalin pieca. Takie rozwiązanie znajdziemy 

w piecu Ecostone². Porównując parametry tej obrotówki (model 

LR-86-H) z dokładnie taki samym piecem, ale bez wspomnianej 

ściany ceramicznej okazuje się, że piec z ceramicznymi bloczkami 

ma temperaturę spalin niższą o 50°C i potrzebuje o 1/10 mniej 

mocy. W Ecostone² przy niższej o 10°C temperaturze wypieka-

nia krótszy jest też czas potrzebny do produkcji wysokiej jakości 

pieczywa.

Austriackie
Najnowsza obrotówka firmy König, czyli piec Roto Passat SE/N 

to rozwiązanie jeszcze bardziej oszczędne w eksploatacji niż 

poprzednia wersja Roto Passat SE. Projektując nowy model 

pieca główny nacisk położono na efektywność energetyczną 

- informuje firma Cream, polski przedstawiciel austriackiego 

producenta. Nowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić potencjalnie 

aż 20 % kosztów energii, w porównaniu do swojego poprzednika. 

Osiągnięto to m.in. przez zastosowanie nowatorskiego elementu 

grzewczego. Znacznie bardziej skuteczny wymiennik ciepła 

zwiększa efektywne przenoszenie temperatury, z kolei regulacja 

objętości powietrza, poprzez sterowaną elektronicznie klapę, 

umożliwia prawidłowe wykorzystanie energii w zależności od 

rodzaju wypiekanego produktu. Nowy piec wyróżnia się też lepszą 

izolacją zewnętrzną, co pozwoliło znacznie obniżyć temperaturę 

powierzchni pieca, a tym samym zmniejszyć straty ciepła.

Z dodatkowych zalet nowego modelu obrotówki firma Cream 

wymienia m.in.: ulepszony system obiegu powietrza, powiększo-

ne wnętrze przystosowane do blach także w rozmiarze US, nowy 

system chłodzenia zapewniający lepszą ochronę elementów 

elektronicznych, automatyczne wyłączenie nawiewu przy otwie-

raniu drzwi, możliwość wgrywania programów wypiekowych 

przez USB.

Już w poprzedniej wersji Roto Passat miał komorę wypieko-

wą z zaokrąglonymi narożnikami, co znacznie ułatwia jej mycie 

i zachowanie najwyższych standardów higieny. Parownik pieca 

wykonany został z osobnych segmentów, składających się z wie-

lu elementów, co daje w rezultacie dużą powierzchnię parowania. 

Działa na zasadzie kaskady - woda spływa w dół szerokim stru-

mieniem wprost na gorące elementy. 

Ważnym elementem jest również talerz obrotowy, który po-

siada napęd z funkcją zabezpieczającą przed zablokowaniem - sil-

nik z przekładnią oraz ogranicznikiem, na wypadek gdyby doszło 

do zaklinowania się wózka. Ten nie wymagający konserwacji ta-

lerz śmiało można nazwać uniwersalnym, gdyż pasuje do wielu 

różnego typu wózków piekarniczych. 

Piec ma specjalną uchylną rampę najazdową, która obniża 

się, kiedy drzwi są zamknięte. Dzięki takiemu rozwiązaniu drzwi 

Roto Passata mogły zostać zabezpieczone uszczelką wykona-

ną z jednego kawałka, a nie składaną z części, co zdecydowanie 

zwiększyło szczelność, a tym samym jeszcze bardziej ograniczyło 

ewentualne straty ciepła. Dodajmy, że drzwi w prezentowanym 

piecu zaprojektowano tak, aby dodatkowo wyrównywały różnice 

ciśnień, jakie panują wewnątrz i na zewnątrz komory wypieko-

wej. • 

— Oprac TP
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Specjalnie dla 
czekoladek

Sztuka umiejętnego eksponowania pralin w cukierni lub lokalu kawiarnianym 
wymaga przede wszystkim odpowiedniej lady, która będzie przystosowana do 
właściwego przechowywania wyrobów wykonanych z czekolady. 

Z
wykłe, czyli powszechnie używane przez cukierników witry-

ny wystawowe, zazwyczaj nie spełniają takich wymagań, co 

niestety często widać przyglądając się np. tortom i ciastom 

oblanym czekoladą lub z czekoladowymi dekoracjami. Zbyt niska 

temperatura oraz zbyt duża wilgotność powietrza wewnątrz witryny 

skutecznie psują atrakcyjny wizerunek tych wyrobów. Gdy wilgotność 

względna powietrza w miejscu przechowywania wspomnianych wy-

robów przekracza 80-85 % czekolada wchłania wodę na powierzchni. 

Trzymanie pralin lub słodkich tabliczek w zwykłej witrynie cukierniczej 

może spowodować tzw. wykwit cukru znajdującego się w czekoladzie, 

który pod wpływem wysokiej wilgotności rozpuszcza się. W efekcie 

gładka i błyszcząca powierzchnia czekoladowych produktów staje się 

szara, pokrywa się cienką warstwą lepkiego syropu, a po wyschnięciu 

kryształkami cukru.

Do pojawienia się szarego nalotu na powierzchni czekolady do-

chodzi także z powodu krystalizacji masła kakaowego. Taki wykwit 

tłuszczowy ma miejsce wtedy, gdy wyroby są przechowywane w zbyt 

ciepłym otoczeniu czyli w temperaturze przekraczającej 20°C . 

Najlepszym środowiskiem dla wspomnianych produktów jest miej-

sce, w którym panuje temperatura od 12 do 18°C, a wilgotność względ-

na wynosi mniej 50 %. Należy też pamiętać o tym, iż jedną z cech cze-

kolady jest pochłanianie zapachów. Nie należy jej więc przechowywać 

w sąsiedztwie produktów o intensywnych aromatach, gdyż mogą one 

przenikać do pralin.

Polski rynek witryn i lad, które spełniają warunki niezbędne do 

właściwego przechowywania wspomnianej grupy wyrobów jest bar-

dzo ubogi, ale też musimy pamiętać o tym, iż producentów specjalizu-

jących się w wytwarzaniu czekoladowych słodyczy nie ma zbyt wielu 

w porównaniu do osób zajmujących się klasycznym, szeroko pojętym 

cukiernictwem.

Firma Stan-Mar w swojej ofercie lad sklepowych ma witryny chło-

dzące przeznaczone specjalnie do ekspozycji wyrobów czekoladowych 

i ich krótkotrwałego przechowywania. Lada jest całkowicie przeszklo-

na, wykonana z szyb podwójnych lub pojedynczych termoizolacyjnych. 

Gięta szyba czołowa może być stała lub podnoszona (na teleskopach), 

co ułatwia obsłudze dostęp do wnętrza, wymianę eksponowanego to-

waru, dokładne umycie szyny z obu stron itp. Zamontowane w witry-

nie kaskadowe lub szklane półki umożliwiają zaprezentowanie pralin 

na różnych, maksymalnie czterech  poziomach. 

Ten sam producent z Poznania proponuje także inne rozwiązanie, 

jakim jest specjalna szuflada chłodnicza do pralin adresowana do nie-

wielkich cukierni, w których nie ma odpowiedniego zaplecza technicz-

nego, czyli witryny do właściwego przechowywania wyrobów z czeko-

lady. Niewielką szufladę wykonaną ze stali nierdzewnej i wyposażoną 

w termometr kontrolujący warunki wewnątrz można z łatwością za-

montować w każdym meblu, boksie kasowym czy szafie – zapewnia 

Stan-Mar. 

Specjalistyczną witrynę cukierniczą Vertika Praline poleca firma 

Bolarus. Ona również ma agregat wewnętrzny, systemy dynamicznego 

chłodzenia, automatycznego odszraniania oraz odparowania skroplin. 

Opcjonalnie może być wyposażona w system bakteriobójczy oparty na 

ultranowoczesnej nanotechnologii  TiO2 wykorzystującej właściwości 

nanotlenku tytanu. System ten nie ulega zużyciu i raz zainstalowany 

pracuje bezterminowo, chroniąc przechowywane i eksponowane pro-

dukty przed rozwojem bakterii. Technologia TiO2 chroni także wyroby 

przed przejmowaniem aromatów innych produktów przechowywa-

nych w tej samej witrynie. • 

— TP

Tacy producenci czekoladowych pralinek jak firma Karmello, dbają o to, 
by ich wyroby były przechowywane w odpowiednich warunkach.
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Top Cream z płytą chłodzącą pozwala na 
przechowywanie śmietany w maszynie 
przez dłuższy czas po jej ubiciu.

Ubita na wiele 
sposobów

Miksery są wciąż najpopularniejszymi urządzeniami, z których cukiernicy od lat 
korzystają, aby ubijać śmietanę. Jednak w zakładach, gdzie przerabia się spore 
ilości tego cukierniczego półproduktu, coraz częściej podstawowe wyposażenie 
stanowią nowoczesne urządzenia pracujące inaczej niż tradycyjne ubijaczki.
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B
ita śmietana jest obecna w cukier-

nictwie od blisko trzech i pół wie-

ku. Pierwszy raz wyprodukował ją 

François Vatel, który szefował w nadwor-

nej restauracji francuskiego króla Ludwika 

XIV. Dziś trudno sobie wyobrazić funk-

cjonowanie naszej branży bez tego wyna-

lazku. Na początku śmietanę oczywiście 

„traktowano” ręczną ubijaczką, po czym 

przyszedł czas na elektryczne urządzenia 

znacznie usprawniające prace w pracowni 

cukierniczej. Nawet w bardzo nowocze-

snych zakładach wciąż używa się mikserów 

i ubijaczek. Nazwy te często używane są do 

określania tych samych urządzeń, chociaż 

– mimo podobnych zastosowań – nieco się 

one od siebie różnią. Mikser wykorzysty-

wany jest do mas wymagających większego 

napowietrzenia, zaś ubijaczka cukiernicza 

zazwyczaj ma mniejszą prędkość narzędzi 

roboczych. Są jednak na rynku urządze-

nia, które mimo iż nazwane ubijaczkami 

znacznie mogą przewyższać swoimi para-

metrami typowe miksery. Przykładem są 

niemieckie ubijaczki kątowe REGO serii S 

i SM, które mogą osiągać prędkości nawet 

do 6500 obr./min, a więc znacznie więcej 

niż popularne ubijaczki planetarne. Ale 

i te drugie urządzenia (które wykorzystu-

ją ruch obrotowy rózgi) z powodzeniem 

wykorzystywane są przez cukierników do 

ubijania śmietany. 

Jest ich na polskim rynku całkiem 

sporo, ale tylko nieliczne wyróżniają się 

innowacyjnością. Mowa o duńskich ubi-

jaczkach Bear, które mogą współpraco-

wać z nowatorską metodą napowietrza-

nia Air Injection System. Ta stosunkowo 

nowa technologia ma na celu maksymalnie 

skrócić czas przygotowania produktu oraz 

jak najbardziej zwiększyć objętość ubija-

nych mas, w tym także śmietan. Air Injec-

tion System składa się z dzieży, w spodzie 

której zamontowana jest specjalna dysza 

z mikroskopijnymi otworami. Doprowa-

dzone do niej sprężone powietrze z butli 

lub kompresora napowietrza ubijany pro-

dukt zwiększając jego objętość do 40%, 

a jednocześnie robiąc to dwa razy szybciej 

niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań 

technologicznych. Trzeba jednak pamiętać 

o tym, że skuteczność wspomnianego sys-

temu uzależniona jest od różnych czynni-

ków, m.in. jakości śmietany. 

Firma Hert (polski dystrybutor mar-

ki Bear) może się pochwalić również in-

nymi ciekawymi urządzeniami, które ma 

w swojej ofercie. Top Cream firmy Bakon 

i Cream-King marki Hagesana to maszyny, 

W urządzeniu Cream-King zastosowano 
technologię wtłaczania zmrożonego 
powietrza, co zapewnia m.in. lepszą 
stabilność bitej śmietany.
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w których zastosowano technologię wtła-

czania zmrożonego powietrza, dzięki cze-

mu śmietana ma lepszą puszystość, lekkość 

i delikatność, a jednocześnie jest trwal-

sza i stabilniejsza. Dekoracja z tak ubitej 

masy zachowuje ostre krawędzie nawet 

do trzech dni (w zależności od warunków 
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produkcji i przechowywania produktów). 

Ta metoda okazuje się też znacznie wy-

dajniejsza niż przy tradycyjnym ubijaniu 

mikserem, gdyż – w zależności od jakości 

surowca – pozwala z 1 l śmietany otrzymać 

aż 4 l ubitej masy.

Pomimo podobnej technologii wspo-

mniane urządzenia obu producentów oczy-

wiście różnią się od siebie. Dla przykładu: 

Top Cream ma wbudowaną płytę chłodzą-

cą, która utrzymuje niską temperaturę (ok. 

7ºC) nie tylko podczas ubijania śmietany, 

ale również po zakończonym procesie. 

Produkt nie musi być więc wykorzystany 

od razu po ubiciu i można go przechowy-

wać przez dłuższy czas w maszynie. Urzą-

dzenia firmy Bakon posiadają sterowanie 

elektroniczne, podczas gdy ubijaczki fir-

my Hagesana mogą mieć różne rodzaje 

sterowania. Maszyny Top Cream mają też 

w standardzie możliwość sterylizacji za 

pomocą ozonu, zaś Cream-King oferują to 

samo, ale jako opcję, czyli w wersji specjal-

nie wzbogaconej.

W zakładach cukierniczych korzysta 

się także z urządzeń automatycznych, 

w których proces ubijania surowca rów-

nież znacznie różni się od tradycyjnego. 

W automatach Probar i Prowhip produ-

kowanych przez firmę Promag znajduje się 

pompa, która jednocześnie zasysa powie-

trze i śmietanę ze zbiornika, przemieszcza-

jąc je przez metalową rurkę ze specjalnymi 

wgłębieniami. Podczas tej „podróży” śmie-

tana jest stopniowo napowietrzana, aż do 

uzyskania odpowiedniej puszystości, cha-

rakterystycznej dla procesu tradycyjnego 

ubijania. Cechami opisywanych urządzeń, 

które znaleźć można w ofercie słupskiej 

firmy Vegagastro, są m.in.: płynna regula-

cja napowietrzenia śmietany, dozowanie 

produktu zawsze przy zachowaniu jego 

prawidłowej temperatury, zawór uniemoż-

liwiający powrót śmietany do zbiornika, 

automatyczne sterowanie temperaturą 

oraz łatwy montaż i demontaż podzespo-

łów, co ma uprościć i przyspieszyć mycie 

urządzenia. Automaty doposażyć można 

w opatentowaną przez Vegagastro spe-

cjalną głowicę obrotową, która znacznie 

ułatwia nabijanie rurek. Dodajmy, że urzą-

dzenia te wyposażono w system ubijania 

Texturizer, który powoduje dwukrotny 

wzrost objętości śmietany. 

To samo rozwiązanie zastosowano tak-

że w automatach firmy Cattabriga. Lucky 

Moon K z plastikową pompą motylkową 

oraz 2-litrowy Lucky Panna K i 5-litrowy 

Lucky Sun K z pompami metalowymi na 

koła zębate zapewniają szeroki zakres re-

gulacji napowietrzania śmietany. Urządze-

nia te posiadają m.in. chłodzone zbiorniki 

i dozowniki z możliwością stałej kontroli 

temperatury produktu.

Automaty do bitej śmietany to niewąt-

pliwie domena niemieckiej firmy Mussana 

Hans Kratt Maschinenfabrik. Jej urządze-

nia, stanowiące niezbędne wyposażenie 

każdej cukierni, lodziarni, kawiarni, a na-

wet restauracji, zaliczane są do automatów 

najnowszej generacji. Urządzenia te mają 

sterowanie elektroniczne, seryjne automa-

tyczne porcjowanie śmietany i możliwość 

precyzyjnej regulacji jej temperatury. Cały 

system ubijania jest w pełni izolowany 

i intensywnie chłodzony, aż do momentu 

porcjowania gotowego produktu – zapew-

nia Mussana. Wśród urządzeń tego produ-

centa są automaty ze zbiornikami na płyn-

ny surowiec o pojemnościach: 2 l (model 

Pony), 4 l (Boy) i 6 l (Lady). Bez względu na 

wielkość tych automatów wszystkie z nich 

pracują z wydajnością do 90 l/h.

Kilka specjalistycznych automatów 

do bitej śmietany produkuje włoska firma 

Carpigiani. W ofercie jej polskiego przed-

stawiciela, firmy Primulator znajdziemy 

m.in. małą barową maszynę Ecowip/G 

z 2-litrowym zbiornikiem, która jest de-

W automacie Prowhip powietrze i 
śmietana przechodzą przez metalową 
rurkę ze specjalnymi wgłębieniami, dzięki 
czemu produkt uzyskuje odpowiednią 
puszystość.

Niewielki nabarowy automat Mussana 
Pony z 2-litrowym zbiornikiem na 
śmietanę.
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dykowana zwłaszcza do lokali kawiarnia-

nych i restauracji. Urządzenie wyposażono 

w pompę łopatkową zapewniającą wysokie 

napowietrzenie śmietany. Prosty w obsłu-

dze i łatwy w utrzymaniu czystości auto-

mat pracuje z wydajnością do 35 kg na go-

dzinę.

Więcej możliwości daje Miniwip/G 

z opatentowaną przez Carpigiani stalową 

pompą zębatą o wysokiej efektywności. 

Maszyna zaprojektowana specjalnie na 

użytek małych lodziarni i cukierni może 

w ciągu godziny produkować do 50 kg bi-

tej śmietany. Jest ona wydawana w sposób 

ciągły lub w dowolnych porcjach – dozo-

waniem steruje się za pomocą przycisku. 

Z taką samą wydajnością pracuje tak-

że Masterwip/G z 3-litrowym zbiorni-

kiem. Maszyna ta przeznaczona jest do 

zakładów cukierniczych i lodziarskich, 

które wymagają dużej wydajności. Z kolei 

6-litrowa, sterowana elektronicznie Je-

twip/G znajduje zastosowanie w pracow-

niach o bardzo dużym zapotrzebowaniu na 

bitą śmietanę. Automat ma odpowiednio 

wzmocnioną pompę zębatą, która musi 

sprostać produkcji aż 80 kg bitej śmietany 

na godzinę.  Trzeba w tym miejscu zazna-

czyć, że wydajności z jakimi pracują wło-

skie automaty są uzależnione od rodzaju 

zastosowanej śmietany. •

— TP
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Frix Air szybko przygotowuje 
jednoporcjowe mrożone desery, 
sorbety, koktajle itp.

K
ilka nowości przygotowała firma 

Hert. Na Expo Sweet 2019 zapre-

zentuje ona m.in. łatwe w obsłudze 

urządzenie włoskiej firmy Nemox do przy-

gotowania deserów lodowych, musów itp. 

Wystarczy włożyć żywność do odpowied-

nich, niewielkich pojemników, które prze-

chowuje się w temperaturze -20ºC. Dzięki 

temu zachowują one długo swoje walory 

smakowe. Przygotowany pojemnik umiesz-

cza się w urządzeniu Frix Air, dodaje np. do-

wolny owoc i po wciśnięciu przycisku „Start” 

uruchamia się 2-minutowy proces obróbki. 

Można go jednak przyspieszyć, do czego 

służy przycisk  „Fast”. W efekcie otrzymu-

jemy produkt o idealnej temperaturze do 

serwowania – zapewnia polski dystrybutor 

urządzenia. I dodaje, że zastosowanie jed-

noporcjowych pojemników ma wiele zalet: 

zapewnia maksymalną higienę, obróbka ca-

łej porcji gwarantuje utrzymanie ciągłości 

łańcucha zimna, niewielkie wymiary pojem-

ników umożliwiają skrócenie czasu zamra-

żania; nie wymagają wiele miejsca i można 

je łatwo ustawiać w stosy. Dodajmy, że Frix 

Air wyposażony jest w funkcję płukania 

mieszadła, co pozwala zaoszczędzić czas 

pomiędzy kolejnymi obróbkami. 

Na stoisku targowym warszawskiej 

spółki będzie można także zapoznać się 

z Flù, czyli profesjonalnym pasteryzatorem 

do produkcji lodów rzemieślniczych, który 

łączy w sobie łatwość użytkowania z wyso-

ką wydajnością i najnowocześniejszą tech-

nologią. Charakteryzuje się on dużą ela-

stycznością, dzięki czterem prędkościom 

Nowości  
w Warszawie

Targi Expo Sweet są dla wielu firm doskonałą okazją do zaprezentowania 
swoich najnowszych maszyn i urządzeń, które znajdują zastosowanie zarówno 
w pracowniach lodziarskich, jak też w znacznie liczniejszych w naszym 
kraju zakładach piekarsko-cukierniczych. Również w tym roku nie zabraknie 
premierowych pokazów, które zapowiedziano w lutym w halach targowo-
wystawienniczych przy ul. Prądzyńskiego.
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Najnowszej generacji, elektroniczne frezery poziome Innova 
Movi z opatentowanym ostrzem.
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reklama

obrotowym mieszadła, możliwością usta-

wienia zadanej temperatury czy też zarzą-

dzania połowicznym obciążeniem. Pastery-

zator Flù włoskiej firmy Innova ma szybki 

i programowalny cykl pasteryzacji, dzięki 

zastosowaniu wysokooporowych grzałek 

elektrycznych w fazie grzania. Pozwala też 

na dokładne i szybkie czyszczenie, dzięki 

systemowi dyszy wewnątrz zbiornika oraz 

automatycznemu czyszczeniu zaworu. 

Nowością jest także oszczędny System 

T, który wykorzystuje zbiornik dojrzewal-

nika, żeby optymalizować pojemność pa-

steryzatora przez ułatwienie przenoszenia 

produktu. Jest on bezpośrednio przepom-

powany z pasteryzatora, żeby zachować 

wszystkie jego właściwości. Dojrzewalnik 

miesza pasteryzowaną masę, konserwu-

jąc ją w temperaturze 4°C. Przejście masy 

lodowej z pasteryzatora do zbiornika jest 

przepompowywane automatycznie i bez-

pośrednio, dzięki czemu nie ma kontaktu 

ze środowiskiem zewnętrznym. System T 

dostępny jest w pojemnościach 140 i 210 

litrów, ale dzięki pionowej budowie nie 

zajmuje dużo miejsca. Dla wygodniejszego 

mycia zbiornika, na zewnątrz dojrzewalnika 

znajduje się elastyczny wąż przeznaczony 

do płukania kotła. 

Włoski producent wprowadza także na 

rynek najnowszej generacji, elektroniczny 

frezer poziomy Innova Movi z opatento-

wanym ostrzem. Zapewnia m.in. uzyskanie 

produktów o doskonałej kremowej kon-

systencji, całkowitą ekstrakcję lodów pod 

koniec każdego cyklu roboczego oraz za-

chowanie absolutnej higieny wewnątrz cy-

lindra – wymienia polski dystrybutor urzą-

dzenia. Frezer pozwala przygotować lody 

wyjątkowo szybko, gdyż cały cykl zajmuje 

tylko 7 minut. Dzięki prostemu systemowi 

wyjmowania noży, szybkie jest też czysz-

czenie maszyny. 

Warto wiedzieć, że włoska firma Innova 

jest autorem nowatorskiego systemu A+ 

wykorzystującego falowniki do zarządza-

nia chłodzeniem. Zaletami tego energo-

oszczędnego rozwiązania są m.in. szybkie 

uzyskanie przez składniki odpowiedniej 

struktury oraz zabezpieczenie przed zama-

rzaniem lodów, dzięki automatycznemu do-

borowi mocy termicznej sprężarki na każ-

dym etapie przetwarzania. Zaletą nowego 

systemu jest też elastyczność w zarządza-

niu różnymi ilościami mieszanki. 

Firma Jeremy zaprezentuje na tar-

gach w lutym nowoczesny depozytor/eks-

truder Maxon o bardzo wszechstronnym 

zastosowaniu w przemyśle cukierniczym 

i ciastkarskim. Ta mocna przemysłowa  

maszyna z unikalnymi pompami zębatymi 

Urządzenie Maxon może być stosowane 
m.in. przy produkcji batonów i pralin.
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zaprojektowana została do formowania 

różnorodnych produktów, takich jak tłusz-

czowe masy cukiernicze, ciasta czy też cięż-

kie masy z dodatkami. Opcjonalnie istnieje 

także możliwość stosowania mas wymaga-

jących chłodzenia lub grzania. Masy te są 

formowane w strugi do dalszego cięcia, któ-

re następnie wykorzystuje się do produkcji 

batonów lub pralin. Maxon, w zależności od 

modelu (Uno, Duo, Trio), może tłoczyć rów-

nocześnie jedną, dwie lub trzy masy. Urzą-

dzenie zostało przystosowano do współ-

pracy z piecem tunelowym bądź tunelem 

chłodniczym – informuje producent. 

Maszynę wyposażono w innowacyjny 

dotykowy interfejs oparty o ikony (bez tek-

stu) połączony z mechanicznymi przyciska-

mi, co pozwala na nieograniczone tworzenie 

nowych wzorów. Zastosowanie portu USB 

umożliwia zapisywanie i wgrywanie progra-

mów przy użyciu zewnętrznej pamięci.

Firma Giko na targach Expo Sweet po 

raz pierwszy będzie wystawiała ShopMe-

ister firmy ICE COOL. Ten kompatybilny 

automat chłodniczo-garowniczy z syste-

mem nawilżającym Soft Steam jest idealny 

zwłaszcza do małych przysklepowych pie-

karni i cukierni – sugeruje polski dystrybu-

tor. 

Urządzenie pracujące w zakresie tem-

peratur od -10 do +35°C, wyposażone 

w specjalnie zaprojektowany powlekany 

parownik może pomieścić maksymalne  

27 blach 600 x 800 mm.

OTT Freezer - Masterchef to innowacyj-

ne urządzenie wielofunkcyjne adresowane 

dla cukierni, lodziarni i lokali gastronomicz-

nych dbających o swój wizerunek – informu-

je firma Vegagastro, która w warszawie po 

raz pierwszy zaprezentuje maszynę. Ma ona 

odpowiednio wyprofilowany świder o regu-

lowanej prędkości roboczej oraz specjalne 

skrobaki, które to elementy mają istotny 

wpływ na jakość mieszanki lodowej. Urzą-

dzenie posiada wgrane programy dla ga-

stronomii, cukierni i lodziarni (pasteryzacja 

i frezowanie), ale także umożliwia wgranie 

własnych receptur. Masterchef może pra-

cować z produktem w zakresie temperatur 

od -11 do +105ºC. Podwójna przezroczysta 

pokrywa umożliwia m.in. dodawanie skład-

ników w trakcie produkcji bez konieczności 

zatrzymywania maszyny. Jej możliwości na 

Expo Sweet zaprezentuje światowej sławy 

francuski mistrza cukiernictwa Nicolas Cof-

fin – zaprasza firma Vegagastro. •

— TP

Maszyna do lodów, 
która temperuje 

czekoladę

Wielofunkcyjne urządzenia do produkcji lodów, 
kremów oraz do temperowania czekolady ma 
w swojej ofercie firma Bravo. Trittico to unikalna 
technologia i opatentowany system gwarantujący 
najwyższy stopień automatyzacji.

I
stotną zaletą tych urządzeń jest wytwa-

rzanie lodów w bardzo krótkim czasie - 

podkreśla polski dystrybutor, firma Irpol. 

Osiągnięto to przez zastosowanie systemu 

dwukomorowego, który pozwala na równo-

czesną pracę pasteryzatora i frezera. Takie 

rozwiązanie m.in. pozwala wyeliminować 

przestoje produkcyjne. Proces pasteryzacji 

odbywa się w górnym zbiorniku, w którym 

można osiągnąć maksymalną temperaturę 

115°C w rdzeniu produktu z dokładnością 

0,1°C. W tym module odbywa się także pro-

ces schładzania niezbędny do temperowania 

czekolady i kremów cukierniczych nowej ge-

neracji, a także mieszania masy z regulowaną 

prędkością i przyczepnością. Dolny zbiornik 

z cylindrem monolitycznym o zredukowanej 

średnicy oraz z wielopunktową iniekcją gazu 

polepszającą dystrybucję zimna ma zagwa-

rantować uzyskanie lodów o odpowiedniej 

gęstości, które pozostaną aksamitne, kremo-

we i stabilne podczas eksponowania w witry-

nie. W tym module następuje proces frezo-

wania, a parametry mieszania i schładzania 

są uzależnione od rodzaju produkowanego 

wyrobu cukierniczego lub gastronomicznego. 

Minimalna temperatura osiągana w frezerze 

wynosi -13°C.

Transport mieszanki z pasteryzatora do 

frezera odbywa się wewnątrz urządzenia, 

a tym samym zapewnia maksymalne warunki 

higieniczne i spełnienie wymogów przepisów 

HACCP.

Maszyny wyposażone są m.in. w trój-

ramienne mieszadło ze stali nierdzewnej 

z wymiennymi łopatkami, które dokładnie 

zbiera masę ze ścianek i dna zbiornika. Mają 

możliwość dodawania składników w trakcie 

trwania każdej fazy ogrzewania i schładzania. 

Posiadają elektroniczny system kontroli pro-

cesów produkcji i mogą pracować w trybie 

odczytu konsystencji poprzez pomiar obcią-

żenia amperometrycznego silnika lub pomiar 

temperatury.

Najwięcej możliwości zapewnia model 

Trittico Executive Evo, który umożliwia pro-

dukcję m.in. lodów, kremów, ganaszy czy ga-

laretek owocowych , ale także pozwala tem-

perować czekoladę - ma funkcje ogrzewania 

oraz schładzania górnego zbiornika. Z kolei 

w lokalach gastronomicznych usprawnia 

przygotowanie sosów, sufletów, warzywnych 

konfitur, serów topionych itp. •

— TP
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Kręcimy  
po włosku 

Zalety mieszanek do produkcji softów to niewątpliwie łatwość i szybkość 
przygotowania mocno napowietrzonych lodów przy jednoczesnej gwarancji ich 
jakości i powtarzalności oraz zazwyczaj niezbyt wysokiej cenie.

D
o przygotowania lodów włoskich, czyli softów, w przeci-

wieństwie do lodów rzemieślniczych, nie potrzeba zbyt 

wiele czasu. Oczywiście pod warunkiem, że korzysta 

się z gotowych miksów, a tych jest na rynku zaopatrzenia bran-

ży lodziarskiej i gastronomicznej pod dostatkiem. Co prawda, co 

roku pojawia się kilka nowych komponentów, ale tych „starych” 

i sprawdzonych jest na tyle dużo, że na ich wybór nie można na-

rzekać. 

Większość miksów do softów ma formę proszków, które wy-

magają połączenia z odpowiednią ilością wody lub mleka i dokład-

nego wymieszania. Do takich miksów należą m.in. Lody Natural-

ne Soft firmy AKO. Ich skład stanowią przede wszystkim mleko 

pełne i odtłuszczone w proszku, białka mleka i tłuszcz kokosowy. 

Smak tych wyrobów uzyskano przez dodatek naturalnej, sprosz-

kowanej śmietanki lub czekolady w proszku (14 %). Nie zawiera-

ją emulgatorów i zbędnych dodatków, a ich receptura zapewnia 

dużą wydajność produkcji oraz uzyskanie stabilnego produktu 

finalnego o dobrej kremistości – informuje producent.  

W jego ofercie od kilku lat są także Lody Pomorskie Premium 

o intensywnych i naturalnych smakach waniliowo-śmietanko-

wym, czekoladowym oraz truskawkowym. Koncentraty miesza 

się z wodą w proporcjach 1:2,5.

Jeszcze mniej płynu należy dodać do kremistych Lodów Po-

morskich Super Premium. Ich głównym składnikiem jest pełne 

mleko w proszku, które dzięki odpowiedniemu procesowi su-

szenia nie wnosi do lodów charakterystycznego posmaku prze-

tworzonego mleka. Mieszanki oferowane są w trzech najpo-

pularniejszych smakach, czyli śmietankowym, truskawkowym 

i czekoladowym.

W segmencie mieszanek do softów AKO poleca także Lody 

Pomorskie, które mogą, ale nie muszą być poddane procesowi 

pasteryzacji. Wśród nowości znajdziemy m.in. lody Owocowe 

Mango.

Szereg wysokowydajnych mieszanek przeznaczonych do wy-

robu lodów o dużym stopniu napowietrzenia produkuje firma Ko-

mages. Dla przykładu, jej uniwersalny koncentrat Lody Europej-

skie pozwala wyprodukować puszystą i delikatną masę, w której 

powietrza będzie więcej niż samych lodów.  Do softów przezna-

czony jest miks proszkowy Lody Włoskie Classic dostępny w wie-

lu różnych smakach (bita śmietana, jogurt, rafaello, śmietankowy 

Big Milk,  wanilia, czekolada Milka, nutella, snickers).  

Te same smaki znajdziemy także w segmencie mieszanek Pre-

mium, które pozwalają przygotować lody wysublimowane, wy-

różniające się m.in. większą kremistością. Do tego grona zaliczają 

się również produkowane przez Komages lody Premium Owoco-

we o kilkudziesięciu smakach, m.in. ananasowym, bananowym, 

gruszkowym, jagodowym czy mango. 

Ten sam producent poleca także koncentrat Ice Mix, który 

przeznaczony jest do wyroby lodów włoskich w oparciu o płynny, 

gęsty jogurt połączony z mlekiem oraz napoje, takie jak np. cola, 
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Firma Soreno poleca zarówno 
mieszanki Lodów Floryda 

Kremowych, jak też miksy Lodów 
Floryda DeLuxe do wyroby 
produktów klasy Premium.

fanta czy soki owocowe. Proszkową mie-

szankę miesza się z tymi dodatkami w pro-

porcjach 1 kg miksu na 4 litry płynu.

W tym roku na rynku lodziarskim jak 

zwykle nie zabraknie softów przygotowy-

wanych na bazie komponentów koszaliń-

skiej firmy Soreno. Jednym z jej wyrobów 

również są mieszanki klasy Premium. Ak-

samitne kompozycje śmietankowo-wani-

liowych, czekoladowych, truskawkowych 

i jagodowych Lodów Floryda DeLuxe, 

od innych podobnych miksów, różnią się 

m.in. tym, iż do produkcji softów z auto-

matów nie trzeba używać mleka - proszki 

wystarczy wymieszać z wodą w stosunku 

1:2. Jak podkreśla producent, przygoto-

wano je wyłącznie na bazie naturalnych 

składników.

W katalogów produktów Soreno znaj-

dziemy też Lody Floryda Kremowe – miks 

umożliwiający uzyskanie tradycyjnych 

lodów włoskich o jednolitej konsysten-

cji, strukturze i śmietanowej kremistości, 

którą zawdzięczają możliwości wysokiego 

napowietrzania mieszanki.

Kilkadziesiąt smaków lodów (m.in. 

z dodatkiem suszonego soku truskaw-

kowego lub suszonego jogurtu natural-

nego) ma do zaoferowania Wytwórnia 

Koncentratów Spożywczych Drużbice. 

Jak podkreśla, jej Lody Drużbickie, dzięki 

zastosowaniu starannie wyselekcjonowa-

nych składników, pozwalają do minimum 

skrócić czas przygotowania softów i gwa-

rantują ich doskonałe właściwości, m.in. 

łatwe napowietrzanie i wydłużoną od-

porność na topnienie. Odpowiednio zbi-

lansowana receptura powoduje, że lody 

nie błyszczą się, mają intensywny smak 

i mogą być pasteryzowane bez ryzyka po-

gorszenia barwy czy smaku. 

Ten sam producent oferuje także mie-

szankę do Lodów Premium, które cha-

rakteryzują się jeszcze krótszym czasem 

mrożenia i bardziej kremową strukturą. 

Kilka rodzajów mieszanek do softów 

znajdziemy również w katalogu firmy Dy-

lex. Jej miksy proszkowe Alaska 1 prze-

znaczone są do automatów bez pomp, 

o grawitacyjnym spływie masy lodowej. 

Nowościami w tej grupie produktów są 

lody śmietankowo-karmelowe oraz cu-

kierki maślane. Te same nowe smaki produ-

cent ze Stargardu poleca też w segmencie 

lodów luksusowych, które przygotować 

można z mieszanek Alaska 3 o bardzo do-

brym napowietrzaniu (miksy te są dedyko-

wane do automatów z pompami). Alaska 4 

to z kolei luksusowe produkty w ekono-

micznej wersji, gdyż lodowy proszek na-
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Lody Drużbickie i Lody Premium charakteryzują się 

krótkim czasem mrożenia i bardzo kremową strukturą. 
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leży połączyć z wodą w proporcjach 1:3. 

Ten koncentrat o zwiększonej wydajności 

produkowany jest jednak tylko w jednym 

smaku – śmietankowym. 

Śmietankowe i czekoladowe softy po-

leca firma Kwalita – producent koncen-

tratów Softogelatino do bezpośredniego 

wytwarzania lodów włoskich bez koniecz-

ności pasteryzacji i dodatku jaj. 

W asortymencie firmy Kamar znaj-

dziemy kilka mieszanek do lodów wło-

skich o różnych klasycznych i owocowych 

smakach. Mieszanki zawierają w składzie 

m.in. wysokiej jakości pełnotłuste mleko 

w proszku, dlatego też miksy wystarczy 

wymieszać wodą.

Wśród koncentratów do przygotowa-

nia masy lodowej do wyrobu softów domi-

nują produkty w formie proszków, ale na 

polskim rynku zaopatrzenia sektora Ho-

ReCa zaleźć można także gotowce, czyli 

płynne masy lodowe. Są one niewątpliwie 

wygodniejsze w użyciu, mają długi termin 

przydatności i – co bardzo ważne - nie 

trzeba przechowywać ich w warunkach 

chłodniczych. Tego typu półprodukty UHT 

w kartonikach oferuje firma Agrocomex, 

właściciel marki Farmer. Mowa o płynnej 

masie Acapulco o śmietankowym sma-

ku, która charakteryzuje się możliwością 

doskonałego napowietrzania i kremową 

konsystencją – wymienia producent. •

— TP
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Bez nich lodów 
nie nałożysz

Wafle to wyrób często niedoceniany przez lodziarzy, ale przecież bez nich sprzedaż 
mrożonych przysmaków byłaby wręcz niemożliwa. Restauracje i kawiarnie 
świetnie sobie radzą nakładając lody do szklanych lub metalowych pucharków, 
ale sezonowe punkty sprzedaży lodów gałkowych lub z automatów, bez wafli nie 
miałyby racji bytu. 

P
roducenci lodów bardzo dbają o ja-

kość swoich wyrobów, lecz niestety 

często nie przywiązują wagi do tego, 

w czym będą one podane. Podobnie rzecz 

ma się z gastronomami i cukiernikami, któ-

rzy latem potrafią na samej tylko sprzedaży 

lodów (nie zajmując się wcale ich produkcją) 

zarobić całkiem przyzwoite pieniądze. Jedni 

i drudzy wciąż zdają się zapominać, że nawet 

najlepsze lody w kiepskim rożku stracą swój 

smak. Nie pamiętają, że przecież ostatnim 

kęsem zjadanym przez konsumenta jest wła-

śnie wafelek, i to jego smak pozostanie w pa-

mięci jeszcze na długo po zjedzeniu lodów.

Ponieważ wafel waflowi nierówny, przed 

zrobieniem wakacyjnych zapasów tych pół-

produktów, warto pamiętać o kilku istotnych 

rzeczach.

Design wafli systematycznie podąża tą 

samą drogą, co lody. Gdy tylko pojawia się 

coś nowego na rynku, od razu znajduje się 

firma, która dopasowuje swój wyrób do po-

trzeb takiego produktu. Tak było między in-

nymi, gdy w naszym kraju zapanowała moda 

na lody świderki. Ich konwencja oraz wydłu-

żony kształt wymagały wafla o innej sylwet-

ce niż rożki przeznaczone do popularnych na 

całym świecie lodów włoskich. 

Innym, znacznie „surowszym” kształtem, 

wyróżniają się z kolei wafle do lodów rze-

mieślniczych, które swoją prostą i nieideal-

ną formą wyraźnie nawiązują do domowego 

charakteru wspomnianych wyrobów. W tym 

segmencie znajdziemy również wafle ze spe-

cjalnie wzmocnionym rantem. Adresowane 

są one głównie do tych lodziarni, w których 

produktów nie nakłada się gałkownicami, 

lecz robi się to we włoskim stylu, czyli łopat-

kami. 

Wafle, podobnie jak lody, powinny być 

dopasowane do gustów konsumentów, pre-

ferowanej przez nich diety, ale także do sma-

ku lodów. Wyroby z dużą zawartością cukru 

lub słodzika lepiej będą smakować w rożku 

wysokosłodzonym, a lody o delikatnych, 

stonowanych smakach w wafelkach bezcu-

krowych. W zależności od wielkości nakła-

danej porcji lub ilości gałek trzeba zaofero-

wać klientowi lody w waflowym kubku albo 

miseczce. Z kolei konsystencja niektórych 

produktów może sugerować sprzedawcy, 

żeby sięgnął po wafle „wyściełane”, np. masą 

czekoladową, która zapobiega wchłanianiu 

wilgoci przez ciasto i w efekcie przesiąkaniu 

wafla. Nic bowiem tak nie zniechęca do po-

nownych zakupów w tej samej cukierni, jak 

wcześniejsze niemiłe doświadczenia z ka-

piącym lodem, który przeciekł przez mar-

nej jakości wafel i zabrudził konsumentowi 

spodnie, buty itp.

Po wafle niskosłodzone chętnie sięga-

ją kobiety na dietach odchudzających, zaś 

chorzy na celiakię nie tylko dopytują się o to, 

czy lody są pozbawione glutenu, ale chcą aby 

były one nałożone do bezglutenowego wa-

felka. Po tego typu produkty chętnie sięgają 

także osoby zdrowe, które jednak hołdują 

panującemu od lat trendowi, by ograniczać 

spożywanie wyrobów z glutenem. Dodajmy, 

że wafle te w smaku niczym się nie różnią od 

tradycyjnych, czyli produkowanych z mąki 

pszennej. 

Z roku na rok wybór wafli na polskim 

rynku jest coraz większy. Z najnowszą ofer-

tą czołowych polskich producentów będzie 

się można zapoznać już niebawem na Expo 

Sweet 2019. Warto jednak pamiętać, że nie 

wszystko z czego sprzedawcy lodów mogą 

korzystać, będzie pokazywane w lutym na 

najważniejszych lodziarsko-cukierniczych 

targach w naszym kraju. Wśród producen-

tów wafli, obok dużych zakładów o ogól-

nopolskim lub międzynarodowym zasięgu 

sprzedaży, są też małe rzemieślnicze pra-

cownie, gdzie produkcja często odbywa się 

jeszcze tradycyjnymi metodami. Ich w War-

szawie nie spotkacie. •

— TP
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Amerykańskie lody  
z polskich automatów

Wyposażenie punktów sprzedaży lodów w nowoczesne automaty może być 
problematyczne. Nie z braku urządzeń, ale z nadmiaru. Jest ich tak dużo,  
że kupującym maszynę lodziarską nie jest łatwo dokonać wyboru. Co prawda 
automatów do softów jest więcej niż do lodów twardych, lecz producenci tzw. 
świderków też nie mają powodów do narzekań.

I C E  &  S W E E T

J
edni mówią o nich „świderki” nawiązu-

jąc do kształtu, jaki można nadać tym 

produktom, inni używają nazwy „lody 

twarde”, gdyż podczas produkcji nie są one 

napowietrzane, wymagają niższej tempera-

tury mrożenia, a tym samym uzyskują znacz-

nie twardszą strukturę niż softy. Jeszcze inni 

korzystają z przymiotnika „amerykańskie”, 

chociaż w rzeczywistości lody te w USA są 

nieznane. Takie określenie wywodzi się od 

pochodzenia automatów do lodów, które 

z uwagi na konstrukcję i większą wytrzyma-

łość nadawały się do tego, aby je przerabiać 

i przystosowywać do produkowania lodów 

o polskim rodowodzie. Dziś takiej potrzeby 

już nie ma, bo zarówno w polskich zakładach, 

jak też w amerykańskich fabrykach przygoto-

wuje się maszyny, które spełniają oczekiwa-

nia producentów świderków. 

Automaty importowane, które w prze-

szłości całkowicie zdominowały nasz rynek 

lodziarski, teraz muszą konkurować z kon-

strukcjami, takich polskich firm jak Hard-Ice, 

Lodel, Basat, Kiecoń. 

Pierwsza z wymienionych jest dobrze 

znana już nie tylko przedsiębiorcom, którzy 

uruchomili swoje biznesy pod szyldem Lody 

Bonano. To właśnie z myślą o franczyzobior-

cach powstały pierwsze konstrukcje wysoce 

wydajnych automatów Hard-Ice. Obecnie 

w segmencie maszyn do lodów twardych pro-

ducent ten poleca kilka modeli.

Maxi Freeze M17 oraz Maxi Freeze M18 

do produkcji świderków w 2 smakach plus 

miksu, przystosowane zostały do ciągłej pracy 

w trudnych warunkach. Zastosowano w nich 

innowacyjny system Multi-Point ze zmienio-

ną konstrukcją cylindra, co pozwala wydatnie 

zwiększyć szybkość mrożenia mieszanki lodo-

wej. W urządzeniach zainstalowano również 

nowoczesny, jeszcze precyzyjniejszy niż do 

tej pory elektroniczny system pozwalający na 

ustawienie twardości produkowanych lodów. 

Istotna jest także funkcja chłodzenia pojem-

ników z masą lodową pozwalająca na prze-

chowywanie mieszanki zgodnie z HACCP – 

zarówno w trakcie pracy dziennej, jak też po 

przejściu w tryb nocny. Standardem w Maxi 

Freeze są licznik wydanych porcji, czujnik po-

ziomu masy, funkcja wstępnego auto-mycia. 

Dodajmy, że dla uzyskania dobrze zmrożo-

Automaty firmy Hard-Ice do lodów 
świderków. Od lewej: Maxi Freeze M18, 
Eskimo M18 i niewielki nablatowy model 
M19.
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niewielkich gabarytów maszyny te mają wy-

soką wydajność (do 60 litrów lodów na go-

dzinę), a jednocześnie wyróżniają się małym 

zużyciem mediów. Mogą być zasilane prądem 

o napięciu 400V lub 230V i chłodzone wodą 

lub powietrzem.

Od kilku lat polscy cukiernicy i gastro-

nomowie mają możliwość korzystania z no-

woczesnego automatu Kiecoń IM 1105, 

który pełen jest praktycznych rozwiązań ba-

zujących na podzespołach elektronicznych. 

W dobie komputeryzacji wszelkie ułatwienia 

są niezwykle istotne, gdyż sprowadzają do 

minimum stopień skomplikowania obsługi 

urządzenia – zauważa producent, firma AP 

Polska. Automat zamiast manualnych dźwigni 

wyposażony został w sensory dotykowe do 

szybszego i sprawniejszego ustawiania pro-

gramów funkcyjnych. Maszyna automatycz-

nie kontroluje m.in. stan zawartości pojem-

ników lodówki i temperatury mas lodowych, 

a wszystkie istotne informacje na bieżąco 

zapisuje w pamięci wewnętrznego kompute-

ra. Całkowicie zautomatyzowany, a przez to 

łatwy do obsługi, jest też proces wydawania 

lodów. Dodajmy, że automat posiada samo-

czynny program czyszcząco-dezynfekujący. 

Kiecoń IM 1105 z dwoma 18-litrowymi zbior-

nikami   może wyprodukować do 700 porcji 

lodów na godzinę (350 w każdym smaku przy 

założeniu, że waga jednej porcji wynosi 60 g). 

Automat do świderków znajdziemy także 

w ofercie polskiej firmy Basat. Jej maszyny 

Basat IPS-Logic w dwóch wariantach (róż-

niących się systemem chłodzenia) zostały 

w pełni zautomatyzowane, co pozwoliło zop-
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Najnowocześniejsza elektronika i brak 
manualnych dźwigni to niektóre cechy 
automatów Kiecoń.

Maszyna Freezerr 2 Slim firmy Lodel ma 
zaledwie 45 cm szerokości.

waniu i rozlokowaniu poszczególnych podze-

społów ma takie same parametry co urządze-

nie wolnostojące, ale jest od niego dwa razy 

mniejsza.

Innym polskim producentem maszyn lo-

dziarskich jest firma Lodel, która przez kilka 

lat oferowała automaty z linii Freezerr, a od 

kilku sezonów skutecznie promuje nową 

serię Freezerr 2. Różni się ona zarówno wy-

glądem zewnętrznym, jak też zastosowaniem 

nowatorskich rozwiązań, takich jak choćby 

zabezpieczenie przed nieszczelnością układu 

sprężonego powietrza.

Podstawowym modelem tej linii maszyn 

jest Freezerr 2 Twin Eco ICS, który w ciągu 

godziny pracy może wyprodukować nawet do 

60 litrów lodów. Symbol ICS w nazwach auto-

matów firmy Lodel informuje, że zostały one 

wyposażone w system pozwalający na wie-

lopoziomową kontrolę konsystencji lodów 

(m.in. czujnik poziomu masy w kegach) przy 

jednoczesnym niskim zużyciu energii. Dzię-

ki zastosowaniu nowoczesnych przekładni 

z optymalizacją sterowania maszyny są bar-

dzo oszczędne w eksploatacji, zaś użycie dłu-

giego cylindra o niewielkiej średnicy pozwala 

produkować wyroby o temperaturze aż -12°C 

nawet przez kilka dni w cyklu non-stop. Pro-

ducent dodaje, że przy długich przestojach 

Twin Eco ICS automatycznie przestawia się 

w ekonomiczny tryb konserwacji mieszanki.

Tak samo wydajnym, lecz jeszcze bardziej 

oszczędnym pod względem zużycia prądu 

i wody jest Freezerr 2 Twin EcoMax ICS. Rów-

nież ten automat przystosowano do produk-

cji 2 podstawowych smaków lodów. Trzeci to 

ich miks.  

Więcej cylindrów, a tym samym większe 

możliwości produkcji (pięciu różnych lodów 

świderków: 3 smaki i 2 miksy) oferuje auto-

mat Freezerr 2 Trio ICS. Jedna taka maszyna 

może wydawać, np. lody śmietankowe, cze-

koladowe, truskawkowe oraz śmietankowo-

czekoladowe i śmietankowo-truskawkowe. 

Istotną zaletą urządzenia są jego niewielkie 

rozmiary (tylko 57 cm szerokości), dzięki 

którym Freezerr 2 Trio ICS mieści się nawet 

w małym punkcie gastronomicznym.

Warto wiedzieć, że maszyny producen-

ta z Władysławowa są gotowe do wydania 

pierwszej porcji lodów już po 6 minutach od 

ich uruchomienia – podkreśla firma Lodel.

Aby spełnić oczekiwania gastronomów, 

którzy w swoich punktach handlowych często 

borykają się z problemem braku odpowied-

niej powierzchni, Lodel skonstruował trzy 

modele kompaktowych automatów Freezerr 

2 Slim o szerokości zaledwie 45 cm. Pomimo 

nych lodów o aksamitnej konsystencji pro-

ducent automatu zastosował świdry ślima-

kowe wykonane ze wzmocnionego tworzywa 

sztucznego. Maszyny mogą być chłodzone 

powietrzem lub wodą.

Podobne cechy ma energooszczędny 

i ekonomiczny w użytkowaniu automat Clas-

sic M16 z prostym w obsłudze, w pełni funk-

cjonalnym panelem sterowania dającym moż-

liwość podstawowych, niezbędnych ustawień 

pracy maszyny.

Najbardziej zaawansowanymi, pełnymi 

innowacyjnych rozwiązań maszynami do świ-

derków są modele Eskimo M17 i Eskimo M18. 

Oprócz takich rozwiązań jak wspomniany 

system Multi-Point, nowa wydajniejsza sprę-

żarka i elektroniczny system kontroli zmroże-

nia, automaty te mają także system dokonu-

jący niezależnych pomiarów temperatury na 

każdym cylindrze, co m.in. pozwala zapobiec 

przemrażaniu mieszanki. Eskimos wyposa-

żono w autorskie oprogramowanie Hard-Ice 

Touch System do zarządzania pracą maszyny. 

Oferuje ono m.in. zaawansowane, wielopo-

ziomowe zabezpieczenia chroniące przed 

przeciążeniem silnika oraz zapowietrzeniem 

cylindrów.  

Dodajmy, że w ofercie wspomnianego 

producenta znajdziemy także niewielką na-

blatową maszynę M19, która – jak wyjaśnia 

Hard-Ice - dzięki odpowiedniemu zaprojekto-
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tymalizować koszty eksploatacyjne. W urzą-

dzeniach znalazł zastosowanie innowacyjny 

Ice Pneumatic System do wydawania porcji 

lodów. Steruje on precyzyjnym otwieraniem 

tłoczków głowicy za pomocą siłowników 

pneumatycznych, które skutecznie zastąpi-

ły klasyczne dźwignie ręczne. Maszyny są 

wyposażone m.in. w licznik porcji, wskaźnik 

poziomu masy (zabezpiecza przed jej zapo-

wietrzaniem) i układ chłodniczy z dwoma nie-

zależnymi sprężarkami. Mają możliwość wie-

lopoziomowej stabilizacji parametrów lodów, 

sprzętowego oraz programowego zabezpie-

czenia przed przemrożeniem, wyświetlania 

wszelkich możliwych statystyk, itp. 

Kilka maszyn do świderków produkuje 

firma Liron Polska, przy czym wszystkie jej 

automaty przeznaczone są do wydawania 

lodów w dwóch smakach plus ich miks i mogą 

mieć powietrzny lub powietrzno-wodny sys-

tem chłodzenia. 

Najbardziej zaawansowanym i innowa-

cyjnym urządzeniem jest Elite, które od in-

nych wyróżnia się przede wszystkim większą 

wydajnością oraz obniżonym poziomem ge-

nerowanego hałasu, co osiągnięto przez za-

stosowanie motoreduktorów. Użycie wyso-

kowydajnych silników pozwoliło zredukować 

ich moc, a w efekcie zmniejszyć pobór prądu. 

Z kolei połączenie ich bezpośrednio z prze-

kładniami bezobsługowymi wyeliminowało 

m.in. konieczność regularnej wymiany rucho-

mych elementów, których w Elite po prostu 

nie ma.

Automat wyposażono w innowacyjny 

system IceTube bazujący na cylindrach o no-

wej konstrukcji, a konkretnie z płaszczowym 

systemem przepływu freonu, czyli czynni-

ka chłodniczego. Rozwiązanie to znacznie 

przyspiesza proces zamrażania mieszanki 

i wpływa na uzyskanie wyrobów o lepszej 

konsystencji. Elite posiada m.in. możliwość 

wielopoziomowego ustawienia twardości lo-

dów, bieżącej kontroli temperatury w zbiorni-

kach i cylindrach, a także poziomu mieszanki 

w pojemnikach – ma to wyeliminować ryzyko 

zapowietrzenia maszyny przez brak mieszan-

ki w kuwetach.

Automat wyposażony jest także w system 

Easy Make pozwalający regulować prędkością 

wydawania świderków, co jest szczególnie 

przydatne dla osób, które wcześniej nie pra-

cowały przy sprzedaży tego typu wyrobów. 

Dla takich pracowników wygodnym rozwią-

zaniem jest też mechanizm odpowiedzialny 

za automatyczne domykanie dźwigni wydają-

cych lody. Za utrzymanie maszyny w czysto-

ści odpowiada system mycia Easy Clean.

Możliwość ciągłej kontroli gęstości lo-

dów, co w efekcie pozwala uzyskać lody o naj-

lepszej strukturze i wyeliminować niebez-

pieczeństwo ich przemrożenia, znajdziemy 

w automacie Rapid, który ponadto wyposa-

żony został w szereg systemów wykluczają-

cych popełnienie błędów oraz zaniedbania 

personelu (w krytycznym momencie maszy-

na jest wyłączana, a tym samym chroniona 

przed awarią). Rapid dzięki bardzo wydajnej 

sprężarce przeznaczony jest do większych 

punktów lodziarskich.

DuoMax stanowi połączenie dwóch nie-

zależnie pracujących maszyn. W zależności 

od zapotrzebowania można korzystać z obu 

sekcji lub tylko z jednej, czyli oferować klien-

tom lody wyłącznie w jednym smaku. Ta-

kie energooszczędne rozwiązanie ma sens 

zwłaszcza wtedy, gdy sprzedaż odbywa się 

podczas tzw. okresów martwych – wyjaśnia 

producent maszyny. Dodaje też, że automat 

umożliwia w tym samym czasie wyrabianie 

lodów różnych producentów, o różnych pa-

rametrach i recepturach (np. lody mleczne 

i sorbety). Każdy cylinder w DuoMax ma swój 

własny system chłodniczy, a każdy świder 

własny silnik. 

Do małych i średniej wielkości lodziarni 

zainteresowanych klasycznymi rozwiązania-

mi technicznymi dedykowany jest automat 

Basic R16, zaś do barów i restauracji nabla-

towa maszyna R18. Co ciekawe, to niewielkie 

urządzenie wyposażone w dwa cylindry jest 

wyjątkowo elastyczne, gdyż pozwala na pro-

dukcję lodów twardych oraz kremowych – in-

formuje Liron Polska.

O importowanych maszynach Electro Fre-

eze, Taylor czy Stoelting, a także o tegorocz-

nych nowościach w segmencie automatów do 

lodów twardych przeczytacie w marcowym 

numerze miesięcznika Bake & Sweet •

— TP
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Niewielki nablatowy model R18 ma 
możliwości produkcyjne zbliżone do 
pełnowymiarowych maszyn.

Automat do świderków Basic R16 
produkowany jest już ponad 8 lat.

System IPS odpowiedzialny za 
sposób otwierania tłoczków pozwolił 
firmie Basat zrezygnować z dźwigni 
manualnych.
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Zdrowsze 
gardło 

Mimo iż z roku na rok rośnie sprzedaż lodów w naszym kraju, to ich producenci 
jesienią i zimą wciąż nie mają szczególnych powodów do radości. W tym okresie 
Polacy zjadają bowiem zaledwie kilkanaście procent całorocznej produkcji.  
Czy można coś z tym zrobić?

W
 Polsce lody były i nadal są pro-

duktem sezonowym. Szacuje się, 

że w okresie od kwietnia do wrze-

śnia, kiedy to możemy mówić o sezonie lo-

dziarskim w naszym kraju, sprzedaje się zde-

cydowana większość, bo aż ponad 80 % tych 

produktów. Oczywiście, dotyczy to wszyst-

kich lodów oferowanych na naszym rynku, 

czyli zarówno rzemieślniczych, jak i produko-

wanych na skalę przemysłową. Zdecydowana 

większość Polaków kupuje produkty w roż-

kach lub na patykach, szczelnie zapakowane 

i oferowane w każdym, nawet najmniejszym 

sklepiku spożywczym. Okazuje się, że tylko 

co trzeci z lodów sprzedanych w naszym kra-

ju nie jest impulsowy. Sporą grupę wyrobów 

popularnych wśród polskich konsumentów 

stanowią także lody familijne – zarówno w du-

żych, jak też w mniejszych opakowaniach. Ten 

powszechny dostęp do wyrobów przemysło-

wych produkowanych przez duże koncerny 

spożywcze sprawia, że konsumenci z łatwo-

ścią mogą sięgnąć po lody o każdej porze 

roku, gdy tylko będą mieli na to ochotę. Po-

dobnie jest w przypadku produktów gastro-

nomicznych, które zarówno jesienią, jak i zimą 

znaleźć można w wielu kawiarniach. Gorzej 

natomiast rzecz ma się z lodami rzemieślni-

czymi. W centrach handlowych takie lokalne 

produkty rzadko konkurują ze znanymi ogól-

nopolskimi markami. Poza tym, jesienią i zimą 

zdecydowana większość cukierników zarzuca 

lodziarskie rzemiosło i koncentruje się na pie-

czeniu ciast, wychodząc z mylnego założenia, 

że lody jada się tylko wtedy, gdy jest ciepło. 

Co prawda, można nabrać takiego przekona-

nia obserwując popyt na te produkty w Nowej 

Zelandii, która przoduje w światowym ran-

kingu spożycia mrożonych przysmaków. Sta-

tystyczny Nowozelandczyk zjada rocznie ok. 

28 litrów lodów, czyli tyle co sześciu Polaków. 

Spójrzmy jednak znacznie bliżej, czyli na kraje 

skandynawskie, gdzie przez większość roku 

jest chłodno, a mimo to popyt na lody jest trzy 

razy większy niż nad Wisłą. Dwukrotnie wyż-

sze spożycie jest też w Anglii lub Irlandii, gdzie 

na zajadanie się lodami nie ma wpływu ani 

pora roku, ani pogoda. To w dużej mierze kwe-

stia traktowania tych produktów w innych 

kategoriach, a tym samym całoroczna promo-

cja wyrobów lodziarskich. W Polsce niestety 

większość konsumentów wciąż postrzega je 

jako rarytas i wyłącznie letni przysmak. Nie 

ma w tym jednak żadnej logiki, bo przecież 

jedzenie lodów zimą jest bezpieczniejsze niż 

latem. Mniejsza różnica temperatur między 

otoczeniem a zmrożonym deserem to mniej-

sze ryzyko infekcji gardła, a nawet jego uszko-

dzenia, do których może dochodzić w wyniku 

szoku temperaturowego, jaki ma miejsce pod-

czas jedzenia lodów w upalne dni. Poza tym 

nie zapominajmy, iż produkty te są cennym 

źródłem m.in. białka i wapnia, których spo-

żywanie w okresie zimowym jest niezwykle 

ważne.

Może więc warto produkować rzemieślni-

cze lody przez cały rok, ale po sezonie zmie-

nić sposób ich promocji i bardziej niż latem 

skoncentrować się na ich wartościach odżyw-

czych?• 

— Tomasz Przysiężny
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Komu jogurt, 
komu?

Wymyślono go w Korei Południowej, gdzie stworzono recepturę i uruchomiono 
sprzedaż tego produktu. Szacuje się, że obecnie w tym kraju jedna jogurteria 
przypada na ok. 50 tys. mieszkańców. Aby osiągnąć taką średnią u nas, w Polsce 
musiałoby być aż 800 tego typu lokali. Jest zaledwie kilkadziesiąt, a prognozy, że 
czeka nas jogurtowy boom okazały się mocno przesadzone.

I C E  &  S W E E T

P
rzed kilkoma laty jogurt mrożony był 

produktem, który raczkował na na-

szym rynku. Okazuje się jednak, że 

„okres niemowlęctwa” jeszcze się nie skoń-

czył, zaś pozytywne opinie ekspertów, którzy 

niedawno widzieli na polskim rynku duży po-

tencjał dla jogurtowych deserów, nie zachęci-

ły przedsiębiorców do zainwestowania w ten 

biznes. 

Zdaniem fachowców z branży lodziarskiej 

mrożony jogurt to przyszłość zimnych dese-

rów. Konsumenci, a zwłaszcza konsumentki 

dbające o linię, szukają różnych dietetycz-

nych produktów, które muszą być nie tylko 

niskokaloryczne, ale również zdrowe, smacz-

ne i atrakcyjnie podane. Wydawać by się mo-

gło, że ten, kto w porę dostrzeże potencjał 

w jogurtach zrobi dobry interes. Ale to tylko 

teoria. W praktyce bowiem okazuje się, że 

do naszego kraju wciąż nie nadeszła moda na 

mrożony jogurt. Z uwagi na wielosezonowość 

tego produktu, jego sprzedaż nie odbywa się 

tak, jak w przypadku „wakacyjnych” lodów 

włoskich czy świderków. Obecnie niemal 

wszystkie jogurterie otwierane są w galeriach 

i pasażach handlowych. W większości są to lo-

kale należące do międzynarodowych sieci. Co 

na to rodzimi cukiernicy i lodziarze? Przecież 

nic nie stoi na przeszkodzie, aby latem także 

na ulicach pojawiły się „jogurtowe budki” na 

wzór tych z lodami i granitą.

Przedstawiciele zagranicznych firm lo-

dziarskich, które w swojej ofercie mają rów-

nież mieszanki do mrożonego jogurtu, od kilku 

lat próbują dotrzeć do rzemieślników w całej 

Polsce z koncepcją tego produktu, ale na ra-

zie tylko nieliczni się decydują, aby wzbogacić 

ofertę o mrożony jogurt. A przecież rynek 

cukierniczy i lodziarski wciąż ewoluuje, a jego 

klienci chcą ciągłych zmian i coraz to nowych 

produktów. Wielu konsumentów nadal jed-

nak nie zna jogurtu mrożonego i często myli 

ten wyrób z lodami jogurtowymi. 

Wbrew pozorom, jogurtowy biznes nie 

wymaga ogromnych inwestycji, a w przy-

padku przedsiębiorcy, który już ma własną 

lodziarnię lub cukiernię nakłady finansowe 

są jeszcze mniejsze. Wystarczy dosłownie 

jedna niewielka maszyna, która pozwoli na 

produkowanie podstawowej bazy jogurtowej 

o naturalnym smaku. Dodajmy, że automaty 

do jogurtów zazwyczaj dedykowane są też do 

produkcji lodów włoskich. W typowych jogur-

teriach, gdzie sprzedaje się niemal wyłącznie 

ten produkt, często pracuje wiele urządzeń. 

Wówczas można sobie pozwolić na tworze-

nie jogurtów o różnych smakach. 

Do naturalnej, jogurtowej bazy można do-

dać odpowiednie pasty stosowane powszech-

nie do lodów, aby otrzymać na przykład 

jogurt truskawkowy lub bananowy. Można, 

ale nie trzeba, bo jogurt o naturalnym smaku 

z odpowiednią polewą i owocami również jest 

efektowny i smaczny. 

Wydawać by się mogło, że - wspomniana 

już niewielka inwestycja w maszynę do jogur-

tu – powinna być koronnym argumentem dla 

tych, którzy wciąż wahają się przed rozkręce-

niem jogurtowego biznesu. Może i powinna, 

ale niestety nie jest. •

— TP
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Jak zarabiać 
na granicie? 

Tradycyjny sycylijski deser na dobre zadomowił się w menu wielu sezonowych 
punktów gastronomicznych i stanowi coraz silniejszą konkurencję dla lodów. 
Zimny, kolorowy napój ma swoją klientelę przede wszystkim wśród najmłodszych 
konsumentów.

N
a wpół zmrożona granita, przypominająca roztapiające 

się lody sorbetowe, tradycyjnie powinna być robiona 

głównie z wody, cukru i aromatów o smakach pomarań-

czowym, cytrynowym, miętowym, migdałowym lub kawowym, 

ale w niektórych regionach Włoch bardzo popularne są także 

granity czekoladowe. W naszym kraju smaki tych deserów znacz-

nie odbiegają od sycylijskich oryginałów, gdyż przede wszystkim 

dostosowywane są do gustów polskich konsumentów – szcze-

gólnie dzieci. Dlatego też decydując się na wzbogacenie oferty 

cukierni lub lodziarni o granitę należy się nastawić na małego 

klienta. Co prawda nie ma pieniędzy, ale potrafi je skutecznie 

„wyciągnąć” z portfela swoich rodziców. Nie bez powodu grani-

ta jest więc oferowana w specjalnych podłużnych kubkach, do 

których można nałożyć deser o różnych smakach i kolorach. Po-

jemniki te są bardzo istotnym narzędziem marketingowym, który 

świetnie nakręca słodki biznes. Nawet lody nie robią na małych 

konsumentach tak dużego wrażenia, jak różnokolorowe, niekiedy 

nawet półmetrowej długości pojemniki z równie długimi słomka-

mi. Zaznaczmy, że pomimo swoich imponujących rozmiarów, to 

wcale nie mają one dużych pojemności.

W czym?
Produkcja mrożonego deseru wymaga inwestycji kilku tysięcy 

złotych – tyle trzeba zapłacić za prosty w obsłudze granitor. 

Trzeba jednak pamiętać o tym, iż wiele tego typu urządzeń ma 

znacznie szersze możliwości zastosowania niż tylko mieszanie 

i schładzanie granity. Ich uniwersalność polega na tym, że 

z powodzeniem mogą produkować zarówno napoje na bazie 

owoców oraz różne ice-drinki z dodatkiem alkoholu (pinacolada, 

margarita, mojito itp.), jak również produkty mleczne (shake, 

jogurty mrożone), a także mrożoną kawę, herbatę czy kremy 

mogące stanowić podstawę letnich deserów cukierniczych. 

Spotkać można także urządzenia, które w jednej obudowie 

mieszczą zarówno granitor, jak też podgrzewacz do produkcji 

gorącej czekolady. 

Asortyment granitorów oferowanych na naszym rynku jest 

spory i obejmuje kilkadziesiąt urządzeń różnych producentów, 

o różnych wielkościach i parametrach technicznych. O tym jak 

duży jest wybór tych urządzeń można będzie przekonać się pod-

czas tegorocznych targów Expo Sweet, Sweettargów oraz Euro-

Gastro. 

Wiele z oferowanych obecnie na polskim rynku urządzeń wy-

Na polskim rynku zaopatrzenia sektora HoReCa oferowane są m.in. 
koncentraty barwione wyłącznie żywnością czyli owocami i warzywami.
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Oryginalne urządzenie będące połączeniem granitora (z opcją robienia 
jogurtu mrożonego) i podgrzewacza do gorącej czekolady.
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re
kl

am
a posażonych jest w mikroprocesory odpo-

wiedzialne za monitorowanie produkcji. 

W zależności od rodzaju wyrobu i jego 

docelowej temperatury systemy sterują-

ce obliczają czasy chłodzenia potrzebne 

dla każdego napoju i przekazują dane do 

kompresora. Elektroniczna jest też kon-

trola gęstości produktu, a specjalne syste-

my mieszania, np. za pomocą podwójnego 

świdra, przez cały czas zapewniają jedno-

litą konsystencję deseru lub napoju. Aby 

ochronić urządzenia przed uszkodzeniem 

granitory mają odpowiednie systemy, któ-

re zapobiegają przeciążeniom. Ponieważ 

kolorowa granita doskonale sprzedaje 

się „sama” ważne jest, aby ją odpowied-

nio wyeksponować. W tym celu niektórzy 

producenci urządzeń wyposażyli zbiorniki 

w podwójne ścianki, co ma zapobiec ich za-

parowaniu, a tym samym zapewnić lepszą 

widoczność tego, co znajduje się w środ-

ku. Z kolei inni proponują, aby przyciągać 

wzrok klientów przez odpowiednie oświe-

tlenie ciągle mieszanych produktów. 

Z czego?
Co prawda, gastronomowie i cukiernicy we 

własnym zakresie mogą przygotowywać 

odpowiednie napoje o atrakcyjnych 

smakach i kolorach, które będą przyciągać 

klientów, ale... po co? Na rynku jest 

bogaty wybór gotowych syropów, które 

wystarczy jedynie połączyć z wodą 

(zazwyczaj w proporcjach od 1:4 do 1:7), 

dlatego też niemal nikt nie zaprząta 

sobie głowy samodzielną produkcją. 

Co najwyżej, nadaje się produktom 

finalnym indywidualny charakter przez 

odpowiednie łączenie smaków lub ich 

wzbogacanie od dodatkowe aromaty.

Istotną zaletą gotowych koncentratów 

granitowych jest to, że po wymieszaniu 

ich z wodą i zmrożeniu produkt cały czas 

zachowuje jednolitą konsystencję, a kolor 

nie oddziela się od lodu. Dodajmy, że duża 

część takich syropów z powodzeniem na-

daje się także do przygotowania produk-

tów mlecznych. 

Wysoce wydajne koncentraty ofero-

wane są w wielu różnych podstawowych 

smakach i kolorach, a surowcem do ich 

przygotowania często m.in. suszone owo-

ce. Niektórzy producenci granitowych 

syropów zapewniają też o tym, iż ich 

produkty pozbawione są bez sztucznych 

środków słodzących i barwników. Z kolei 

inni wytwórcy, aby nadać granicie inten-

sywne kolory używają tzw. żywności bar-

wiącej pochodzącej zarówno z owoców, 

jak również z warzyw. Korzystanie z tych 

składników pozwala uzyskać w pełni na-

turalne produkty, co ma istotne znacze-

nie dla wielu dorosłych konsumentów 

– zwłaszcza, gdy kupują mrożone napoje 

dla swoich dzieci.  •

— TP

Granita świetnie sprzedaje się w podłużnych pojemnikach, w których mieści się 
zazwyczaj pół litra mrożonego deseru.
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Lody w kilkadziesiąt 
sekund

Produkcja lodów tajskich jest banalnie prosta. Odpowiednio przygotowaną 
mieszankę lodową wylewa się na specjalny stół, którego stalowy blat jest 
zmrożony do temperatury ok. -30ºC. Masę równomiernie rozprowadza się szpatułką 
po całej powierzchni, a gdy już zostanie zamrożona zeskrobuje w taki sposób, aby 
uzyskać lodowe ruloniki. 

P
odczas zamrażania masy, co zajmuje zaledwie kilkadziesiąt 

sekund, można do niej dodawać różne składniki, np. posieka-

ne owoce, orzechy, kawałki czekolady, chrupiące ciasteczka, 

polewy o różnych smakach i kolorach, które uatrakcyjnią produkt 

finalny. Tu nie ma żadnych ograniczeń, a oryginalność lodów zależy 

wyłącznie od inwencji twórczej ich autora. 

Niewątpliwie największą zaletą lodów tajskich jest to, że kupują-

cy może indywidualnie skomponować ich składniki. Trochę przypo-

mina to koncept jogurterii, gdzie podstawową bazę, jaką jest jogurt 

mrożony, samodzielnie wzbogaca się dodatkami i posypkami, przez 

co każdy kupujący otrzymuje taki produkt, jaki sobie wymyślił. Poza 

tym jest on niepowtarzalny, co dla wielu konsumentów ma ogromne 

znaczenie, gdyż pozwala poczuć się kimś wyjątkowym. Podobnie jest 

z przygotowywaniem lodów tajskich, które – głównie dzięki użytym 

dodatkom – niemal zawsze będą inne: raz z większą ilością truskawek, 

raz z większą zawartością pokruszonej czekolady, itp. Trzeba bowiem 

pamiętać, że atrakcyjność tego typu lodów bazuje przede wszystkim 

właśnie na możliwości dokonywania samodzielnych wyborów przez 

kupujących. Nikt im niczego nie narzuca.

Innym ważnym aspektem, który niestety często jest niedostrze-

gany przez przedsiębiorców inwestujących w punkty sprzedaży lo-

dów tajskich, jest... atrakcyjność osoby, która takie lody przygotowu-

je. W przypadku lodów sprzedawanych z kuwety oraz z automatów, 

klient dostaje gotowy produkt na wafelku, który ewentualnie jest 

na życzenie oblewany lub posypywany jakimiś dodatkami. Z kolei 

serwowanie lodów tajskich wiąże się z możliwością obserwowania 

całego procesu produkcji - jak z płynnej masy powstaje zamrożony 

smakołyk. Dlatego też aż prosi się o to, aby osoba przygotowująca 

takie produkty robiła przy tym show, bo w lodach tajskich właśnie to 

wydaje się być najatrakcyjniejsze i przyciąga klientów do stoiska, np. 

wyspy w galerii handlowej. 

Klasyczne lody rolowane przygotowuje się z mleka (m.in. kokoso-

wego lub migdałowego) oraz śmietanki. To one stanowią bazę, która 

następnie jest wzbogacana o różne dodatki odpowiedzialne za smak 

lodów i ich kolor. Aby zagwarantować powtarzalność produkcji można 

skorzystać z gotowych mieszanek specjalnie dedykowanych do tych 

wyrobów. Na polskim rynku zaopatrzenia branży lodziarskiej jest ich 

jednak niewiele. Jedną z nich proponuje firma Agrocomex, do której 

należy marka produktów Farmer Professional. Poleca ona wygodną 

w użyciu płynną masę UHT do lodów tajskich. Ten uniwersalny, śmie-

tankowy produkt może stanowić bazę do wyrobu lodów o najróżniej-

szych smakach i kolorach, a jego ogromną zaletą jest to, że kartonik 

z płynnymi lodami może być przechowywany poza lodówką. 

Innego rodzaju mieszankę ma w ofercie firma AKO. Jej Lody Taj-

skie dostępne są w postaci proszku, który trzeba w odpowiednich 

proporcjach połączyć z wodą i mlekiem lub - jeśli chcemy uzyskać 

lody o większej zawartości tłuszczu - tylko z mlekiem. Wymieszaną 

masę o śmietankowym smaku przed użyciem trzeba odstawić na ok. 

15 minut.   

Podobny koncentrat poleca firma Multi Ice, jednak jej Lody Taj-

skie miesza się wyłącznie z wodą, gdyż w składzie mieszanki jest już 

m.in. mleko w proszku.

Osobnym tematem są specjalne stoły z tzw. patelnią, która za-

pewnia bardzo niską temperaturę, ale o nich napiszemy w kolejnym, 

marcowym numerze naszego miesięcznika. •

— TP
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Polskie 
studzienki 

Przyglądając się niektórym nowym formom sprzedaży lodów trudno oprzeć się 
wrażeniu, że… to już kiedyś było. Bo rzeczywiście firmy produkujące konserwatory 
wracają do stylistyki lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to lody przechowywane były 
w termosach, a klienci kupowali je „w ciemno”. Nie ma jednak obawy, że branża 
lodziarska całkowicie wróci do tej formy sprzedaży swoich wyrobów. Z pewnością 
w cukierniach i lodziarniach nadal będą dominować popularne witryny, w których 
eksponowane są kuwety z odpowiednio udekorowanymi górami lodowymi.

O
d kilku lat hitem na rynku lodziar-

skim są dystrybutory typu pozzet-

ti, co w dosłownym tłumaczeniu 

z języka włoskiego oznacza „studzienki”. 

Znajdziemy je obecnie w ofertach wielu 

producentów. Wyróżniają się okrągłymi i za-

mykanymi termosami, które - w przeciwień-

stwie do innych, klasycznych witryn – nie po-

zwalają na ekspozycję lodów. Zaletą takiego 

przechowywania produktów jest jednak za-

pewnienie im równej i stabilnej temperatury, 

a także jego ochrona przed światłem, dzięki 

czemu lody dłużej zachowują świeżość.

Przykładem tego typu rozwiązania, przy 

jednoczesnym zastosowaniu bardzo nowo-

czesnej stylistyki, jest uniwersalny dystry-

butor do lodów Gelato 2 firmy Igloo. Oprócz 

eleganckiego i nieszablonowego wyglądu, 

który zapewnia mu m.in. zastosowanie nad-

stawki z prostą szybą frontową, konserwator 

gwarantuje optymalne warunki do przecho-

wywania lodów – zapewnia producent, który 

zastosował wewnętrzny agregat chłodniczy 

z innowacyjną sprężarką Hitachi Scroll o ni-

skim poziomie hałasu. Dystrybutor, w zależ-

ności od modelu, pozwala na sprzedaż lodów 

w 6 lub 10 smakach.

8 okrągłych kuwet, a tym samym 8 sma-

ków lodów można oferować klientom ko-

rzystając z konserwatora Krakus, którego 

producentem jest firma Bolarus. W termo-

sach o łącznej pojemności 52 litrów panuje 

temperatura ok. -20°C. Krakus  wyposa-

żony w agregat wewnętrzny standardowo 

wykonany jest ze stali nierdzewnej (blat) 

oraz INOX (pojemniki na lody z pokrywami), 

a także z aluminium, z którego zrobiono całe 

wnętrze konserwatora oraz przestrzeń ma-

gazynową. 

Różne warianty konserwatorów Piano 

proponuje ich producent, firma Stan-Mar.  

Dystrybutory lodów w 6 lub 8 smakach 

mogą być z zewnątrz malowane  proszkowo, 

z blatem ze stali nierdzewnej lub w całości 

wykonane z tego materiału. We wszystkich 

przypadkach wnętrze konserwatora zrobio-

no z tzw. nierdzewki, która m.in. odporna jest 

na ewentualne uderzenia cylindrycznych 

pojemników z lodami podczas ich wkładania 

i wyciągania. Obieg powietrza wymuszony 

wentylatorami zapewnia równomierne roz-

łożenie temperatury wewnątrz komory – 

informuje producent dodając, że Piano ma 

wyjątkowo dużą komorę przechowalniczą, 

która mieści dodatkowe 9 pojemników z lo-

dami. Nowością w tych konserwatorach są 

podgrzewane pierścienie wokół pokrywek, 

które zapobiegają ich przymarzaniu do „stu-

dzienek”.

Trzy modele konserwatorów z cylin-

drycznymi pojemnikami o średnicy 200 mm 

i wysokości 240 mm znajdziemy w ofercie 

firmy Juka. Spółka z Niepołomic produkuje 

urządzenia o nazwie Malaga do sprzedaży 

lodów w 4, 6 lub 8 smakach. Wszystkie z nich 

przystosowane są do zabudowy meblowej 

(montaż na blacie). Zakres temperatur wy-

nosi od -12 do -18°C. Do mrożenia użyto na-

turalnego czynnika chłodzącego R290, który 

nie wpływa niszcząco na warstwę ozonową 

i ma znikomy wpływ na efekt cieplarniany. •

— TP
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Kuwety pełne 
SMAKU

Czy warto produkować własne wyroby rzemieślnicze, gdy na rynku jest pod 
dostatkiem lodów gastronomicznych? Inwestycja w maszyny lodziarskie jest 
przecież znacznie droższa niż zakup samej witryny chłodniczej, do której trafią 
wyroby markowych producentów. Bogatą ofertę lodów w kuwetach mają także 
drobni lokalni producenci, którzy zaopatrują nie tylko sezonowe punkty sprzedaży, 
ale też całoroczne lokale gastronomiczne.

N
ie chcemy zniechęcać Was do produkcji własnych lodów 

rzemieślniczych. Każdy taki wyrób cechuje bowiem indywi-

dualność i niepowtarzalność, która odróżnia tego typu lody 

od wyrobów przemysłowych. Większość dużych producentów w Pol-

sce i na świecie zaczynała właśnie od małej rzemieślniczej pracowni 

i zaopatrywała wyłącznie własne punkty, aby później stopniowo roz-

szerzać dystrybucję. Jak podkreślają eksperci od lodziarskiego ryn-

ku, w naszym kraju konsumenci coraz bardziej doceniają unikalność 

rzemieślniczych wyrobów spożywczych. Z drugiej strony, duża część 

społeczeństwa decyzję o zakupie wciąż podejmuje przede wszyst-

kim w oparciu o cenę, a ta w przypadku niewielkiej produkcji nie ma 

szans konkurować z niskimi cenami lodów przemysłowych.

Modne smaki
Co roku, wiosną, w ofertach większości producentów lodów 

gastronomicznych pojawiają się kolejne, nowe smaki. Często są one 

hitem tylko jednego sezonu i na dłuższą metę przegrywają rywalizację 

z najpopularniejszymi lodami, czyli śmietankowymi, waniliowymi, 

czekoladowymi czy truskawkowymi. Teoretycznie warto mieć 

w witrynie lodziarskiej różne wyroby, które smakami i kolorami będą 

dopasowane do potrzeb i oczekiwań wielu grup klientów. Konsumenci 

w starszym wieku zazwyczaj decydują się na wspomniane wcześniej 

„klasyczne” smaki, z kolei dzieci przede wszystkim zwracają 

uwagę na lody o intensywnych barwach. Osoby odchudzające się 

z pewnością będą pytać o produkty dietetyczne z niewielką ilością 

kalorii, a konsumenci, którzy lubią być na topie będą rozglądać się 

za modnymi ostatnio lodami wegańskimi. Aktualna oferta dostępna 

w segmencie lodów gastronomicznych pozwala zaspokoić niemal 

wszystkie gusta i wymagania klientów cukierni, ale sami musicie 

sobie odpowiedzieć na pytanie: czy warto inwestować w produkty, 

których sprzedaż może być na bardzo niskim poziomie? Lansowane 

obecnie na całym świecie wspomniane już lody wegańskie, czyli 

W Polsce od lat na dobre zadomowiły się znane 
zagraniczne marki lodów, jak Mövenpick czy Nestlé Schöller.
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Standardowe kuwety mają 5 l 
pojemności, ale w sprzedaży są też nieco 
większe oraz nawet o połowę mniejsze 
pojemniki z lodami.

Fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ro
du

ce
nt

a



5 8 2019/02 (98)

I C E  &  S W E E T I C E  &  S W E E T

Fo
t. 

B
&

S

Kreatywni gastronomicy ze zwykłej gałki 
potrafią zrobić niezwykłe lody, które serwują w swoich restauracjach. 

Fo
t. 

B
&

S

Lody gastronomiczne, które są produkowane przemysłowe są tańsze od 
wyrobów rzemieślniczych, a cena ma dla wielu klientów duże znaczenie.
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produkowane wyłącznie na bazie surowców roślinnych (bez mleka), 

w niektórych lokalach wcale się nie sprzedają i generują wyłącznie 

straty. Co prawda, może to wynikać na przykład ze słabej promocji 

tych produktów w konkretnych punktach sprzedaży, ale trzeba też 

pamiętać, że wegan w naszym kraju jest niewielu (a przynajmniej 

znacznie mniej niż w krajach Europy Zachodniej).

Wkładanie do witryny kuwet z modnymi aktualnie produktami 

wcale nie musi być trafionym pomysłem. Ale z drugiej strony, czy roz-

sądnym jest ograniczanie się jedynie do sprzedawania lodów o sma-

kach śmietanki, wanilii, czekolady i truskawki? Jedno jest pewne: te 

przynajmniej gwarantują obroty!

Lokalny patriotyzm
Oprócz dużych polskich producentów lodów gastronomicznych, 

których wyroby znaleźć można w większości hurtowni z mrożoną 

żywnością, na rodzimym rynku od lat na dobre zadomowiły się też 

znane zagraniczne marki, jak Mövenpick czy Nestlé Schöller. Tacy 

przemysłowi potentaci zazwyczaj oferują szeroką gamę mlecznych 

lodów gałkowych i sorbetowych. Ale nie tylko oni. W Polsce jest też 

kilkunastu niewielkich producentów, którzy mogą się pochwalić 

równie bogatym, jeśli nie bogatszym asortymentem wyrobów. Często 

mają oni regionalny zakres działalności i w swoje lody zaopatrują 

lokalne cukiernie, kawiarnie, restauracje czy hotele. Wyroby te 

częstokroć wyróżniają się wyjątkową jakością, a wielu takich 

lokalnych producentów zapewnia, że nie korzysta z zamienników 

i wypełniaczy w postaci: serwatki, tłuszczu palmowego czy 

kokosowego, skrobi, syntetycznych dodatków smakowych lub 

konserwantów. Niektórzy też chwalą się przygotowywaniem lodów 

w oparciu o wieloletnie, tradycyjne receptury. 

Zaopatrując się w lody gastronomiczne od takich lokalnych wy-

twórców ważne jest, aby informować o tym swoich klientów, zwłasz-

cza tych sezonowych, czyli turystów, dając im do zrozumienia, że 

mają niepowtarzalną okazję zjedzenia czegoś, czego z pewnością nie 

kupią w swoim mieście.

Odrobina kreatywności
Dla zakładów cukierniczych z niewielkimi punktami sprzedaży 

ciast i deserów, gotowe lody w kilkulitrowych kuwetach są latem 

bardzo istotną wartością dodaną do niskich obrotów ze sprzedaży 

własnych wyrobów. Z kolei dla restauracji, hoteli oraz cukiernio-

kawiarni w centrach handlowych, lody gastronomiczne stanowią 

ważny półprodukt, nie tylko w wakacyjnym, ale w całorocznym 

menu. Ograniczenie się przez cukiernię wyłącznie do dystrybucji 

lodów innych producentów jest uzasadnione z finansowego punktu 

widzenia i niemal w całości pozbawione ryzyka. Nie wystarczy 

jednak jedynie zainwestować w witrynę do lodów i załadować ją 

odpowiednim, wysokiej jakości towarem. Kuwetę z lodami powinno 

się odpowiednio udekorować np. owocami, orzechami lub dodatkami 

charakterystycznymi dla danego smaku. Dla sprzedawanych 

wyrobów można też wymyślać własne, charakterystyczne nazwy, 

które wcale nie muszą odzwierciedlać smaku czy koloru lodów, 

ale mogą nawiązywać m.in. do lokalnych atrakcji. Dla przykładu: 

w Sopocie lody udekorowane małą muszelką z białej czekolady 

można nazwać Plażowymi, a w Zakopanem sprzedawać lody Giewont 

ozdobione śnieżynką z ciasta opłatkowego. Warto pamiętać, że 

nawet takie drobne elementy mogą nadać sprzedawanym przez 

Was lodom cechy, które odróżnią je od podobnych produktów 

oferowanych przez konkurenta sprzedającego podobne produkty po 

drugiej stronie ulicy. •

— TP

Handlowanie lodami gastronomicznymi nie wymaga 
ani dużych inwestycji, ani też szczególnych umiejętności.
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