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Ztekstów, które publikujemy
w tym wyjątkowo tęgim wy-
daniu „Food Service”, jedna
myśl szczególnie zapadła mi
w pamięć. Joseph Seeletso, nasz
cover chef, mówi, że zawód
szefa kuchni ma w Polsce niski
prestiż społeczny. Dlatego ko-

nieczne jest stawianie sobie coraz wyższych wymagań.
Również intelektualnych. Józek egzaminuje zatem
swoich współpracowników z potraw i produktów, ale
też najważniejszych utworów Sławomira Mrożka.
Śmieszne? Nie do końca, bo jeżeli polscy kucharze nie
zrozumieją, że w branży nie ma już miejsca na garko-
tłuków, że szef aspiruje do pozycji twórcy – nic się
w naszej gastronomii nie zmieni. Dziś do najważniej-
szych talentów prawdziwych kreatorów kuchni obok
gotowania należy także pisanie książek oraz umiejęt-
ność popularyzacji swojego stylu przyrządzania po-
traw. O konieczności osobistego rozwoju kucharzy pi-
sze też Monika Kucia w tekście o kulinarnych podró-
żach. Konfrontacja z innymi kulturami, odkrywanie
nowych smaków i produktów, odwaga w łączeniu in-
grediencji, które dotychczas wydawały się sobie wrogie
– to niepodważalne korzyści z dalekich wojaży. Ten
sam temat rozwoju i autorefleksji podnosi Adam
Chrząstowski w wywiadzie poświęconym kulinarne-
mu obliczu polskiej prezydencji w UE. Panie i Panowie
Szefowie! Do książek! Do internetu! Do piór! Dopiero
wtedy machanie chochlą zyska nowy sens.

Oprócz tekstów adresowanych do szefów chcemy
też dostarczyć czytanek menedżerom. Ważny i kompe-
tentny wydaje mi się artykuł o zarządzaniu food cost,

a także próba uchwyceniu fenomenu
restauracji z otwartą kuchnią. Takich
materiałów będzie na naszych łamach
przybywać, bo współczesna gastrono-
mia powinna być nie tylko smaczna,
ale także realizowana w nowocze-
snych, modnych i dobrze zarządza-
nych formatach. Doceniamy też bizne-
sowy wysiłek wkładany w rozwój sie-
ci. To ważny segment naszej branży.
W tym numerze opowieść o sukcesie
Dominium Pizza.

Z radością witam Magdę Gessler,
która podjęła stałą współpracę z „Food
Service”. Teza jej felietonu, że restaura-
cja zaczyna się od zapachu, jest mi bar-
dzo bliska. Mówiłem i pisałem już wie-
lokrotnie, że sala konsumencka prze-
pełniona nieprzyjemnymi technolo-
gicznymi fetorami przedostającymi się
z kuchni to pierwszy i najważniejszy
sygnał, by natychmiast ewakuować się
z lokalu. Po smacznej kolacji chcę dalej
uczestniczyć w miłym wieczorze
z przyjaciółmi, a nie natychmiast lecieć
do domu, by wrzucać wszystkie ciuchy
do pralki. Zresztą wołanie o więcej
świeżego powietrza w polskiej gastro-
nomii to być może główna filozofia
„Food Service”...

Maciej Nowak
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Zupa ogórkowa z rybą, gazpacho truskawkowe z jogurtem, kiszka ziemniaczana
z kurkami, jabłka w białym winie – takie przepisy można znaleźć w publikacji „Cuisi-
ne PL”, która podczas polskiej prezydencji będzie podarunkiem dla zagranicznych
delegacji.
Wydawcą broszury jest polskie MSZ, natomiast autorką – współpracująca z na-
szym magazynem – Monika Kucia. Do opracowania przepisów bazujących na pol-
skich produktach zaproszono 16 szefów kuchni. Przy każdym znajdziemy opis
głównego produktu, z którego wykonana jest potrawa. Zagraniczni delegaci będą
mogli dowiedzieć się m.in., że oscypek wytwarzany jest na Podhalu przez baców,
musi być wędzony od trzech dni do dwóch tygodni i można go jeść na zimno albo
na ciepło. Dodatkowy plus to piękna oprawa graficzna publikacji.
– Są tutaj i takie wynalazki jak piana z ogórka Wojtka Amaro czy gazpacho truskaw-
kowe Jeana Bosa, są też bardzo tradycyjne przepisy, np. na kapuśniak w wersji
babcinej gęstej zupy – mówi Monika Kucia.
Polska wersja książeczki na stronach prezydencji: pl2011.eu

pisaLiśmy

„FOOD SERVICE” nr 1/2000

„W 1999 r. przeciętny Amery-
kanin zjadł 139 różnego rodza-
ju posiłków »restauracyjnych«
(w samych restauracjach lub
po przyniesieniu ich do domu),
podczas gdy w 1990 r. ich licz-
ba nie przekraczała 122.
W tym samym okresie liczba
posiłków sporządzanych w do-
mu, w przeliczeniu na jednego
mieszkańca USA, zmniejszyła
się z 933 do 917”.

„cuisine pL”RestauRacyjny Ranking euRopy
Na północy Europy wizyta w restauracji, jedzenie w sklepach i alkohol kosztują niemal
trzy razy więcej niż w Polsce. Money.pl porównał ceny we wszystkich krajach kontynentu.
Najdroższe jedzenie w Europie jest w Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Danii i Irlandii. Jeśli
na miejscu będziemy zmuszeni skorzystać z usług lokalnych sklepów, musimy się przy-
gotować na ceny ponad dwa razy wyższe niż u nas.
Jeszcze większe dysproporcje cen dotyczą alkoholu i tytoniu. Gdy amator piwa i papie-
rosów wybiera się na wycieczkę do Norwegii, a nie zadba o własne zapasy, na miejscu
będzie musiał zapłacić za te używki ponad trzy razy drożej. Druga pod tym względem
Irlandia to już tylko nieco ponaddwukrotna przebitka.
Jeśli urlop ma zaspokoić naszą ciekawość kulinarną, najlepiej odwiedzić Macedonię,
Albanię, Bułgarię – za jedzenie w restauracjach zapłacimy tam najmniej. Z chudym portfe-
lem najlepiej wystrzegać się krajów skandynawskich – drogo, choć bardzo smacznie.

PROCENTOWE RÓŻNICE CEN W EUROPIE W PORÓWNANIU Z POLSKĄ

kraj jedzenie papierosy restauracje
i napoje i alkohol i hotele

Albania 0 -31 -45
Austria +64 +24 +35
Belgia +64 +35 +45
Bośnia i Hercegowina -6 -27 -23
Bułgaria -6 -14 -42
Chorwacja +31 +11 +18
Cypr +51 +28 +38
Czarnogóra -17 -19 -19
Czechy +11 +11 -23
Dania +94 +69 +99
Estonia +16 +8 -8
Finlandia +61 +84 +68
Francja +56 +46 +35
Grecja +40 +22 +25
Hiszpania +34 +8 +23
Holandia +37 +38 +36
Irlandia +71 +130 +68
Islandia +61 +109 +48
Litwa +3 +5 -16
Luksemburg +66 +19 +39
Łotwa +19 +12 0
Macedonia -27 -45 -45
Malta +33 +23 0
Niemcy +57 +32 +34
Norwegia +136 +220 +131
Portugalia +30 +12 +5
Rumunia -20 -18 -35
Serbia -7 -34 -30
Słowacja +16 +11 -8
Słowenia +36 +8 +13
Szwajcaria +113 +51 +83
Szwecja +66 +89 +79
Turcja +29 +43 +3
Węgry +16 -8 -30
Wielka Brytania +46 +92 +34
Włochy +51 +41 +39

Money.pl na podstawie danych Eurostat
Pełna treść analizy dostępna pod adresem:
http://wczasy.money.pl/wiadomosci/artykul/zobacz;gdzie;na;wakacjach;tanio;zjesz;i;
wypijesz,161,0,862625.html
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FELIETON

Okrasa mieszaKAROL OKRASA
KUCHARZ

C
zas płynie i szybko przemijają rzeczy
dla nas ważne. Brzmi dosyć pate-
tycznie, ale to prawda. Zanim się
obejrzymy, już jest po sprawie. Przy-
kład Harry'ego Pottera jest typowy.
Nie zdążyłem obejrzeć jeszcze żad-

nej części, a już mamy wielki finał! Przez
10 lat Harry czarował swoich fanów, wszy-
scy go znają, a ja nie. Umknęła mi ta dekada
niepostrzeżenie, a może to właśnie ja jestem
prawdziwie zaczarowany. Wcale się więc nie
dziwię naszym politykom, wśród których są
tacy, co nic nie robią. Nie dlatego, że nie
chcą, po prostu nie mogą zdążyć, skoro ka-
dencja trwa tylko cztery lata!!! W kuchni
jest podobnie, na szczęście nasza praca jest
weryfikowana codziennie i nie ma mowy
o przestojach. Ale już w świecie sezono-
wych produktów musimy być czujni, by ka-
dencji szparagów, nowalijek, malin, truska-
wek nie przegapić. Tak też jest z grzybami,
które co roku pojawiają się i znikają szybko,
jeżeli oczywiście aura im sprzyja.

Przemierzając ukochaną ojczyznę, za-
uważyłem, że spacery po leśnych ostępach
wielu rodakom umilają życie. Jednym dla
wątpliwej uciechy, innym zaś dając praw-
dziwy chleb. Chleb kupiony za złoto z lasu,
czyli kurki, tłumnie wystawiane na przy-
drożnych bazarkach. Kurki, czyli pieprznik
jadalny, lisiczka czy też kurza nóżka, mają
kilka odmian. Wszystkie są jadalne i trudno
je pomylić z innymi zabójczo smacznymi
krewniakami. Poza walorami smakowymi
nie dostarczają niczego cennego organizmo-
wi. Jak to grzyby. W smaku są lekko kwaśne
i po chwili objawiają subtelną goryczkę, któ-
ra wzmaga się przy niewłaściwej obróbce.
Zawierają bardzo dużo wody, dlatego też są
niskokaloryczne. Jednak przelatują przez
nasz przewód pokarmowy jak F-16 przez ro-

syjski nieboskłon, płynnie i szybko, pozostawiając promyk nadziei, że
wrócą raz jeszcze. Są również ciężkostrawne i dlatego niektórzy z nas
kończą ową przygodę awaryjnym lądowaniem. Z kurkami sprawa jest
oczywista: należy je oczyścić i opłukać, najlepiej trzy razy w osolonej
wodzie. Gdy są już czyste i gotowe, możemy oddać się szaleństwu. Naj-
lepszym sposobem jest ich krótkie smażenie, by nie stwardniały. Obcho-
dzić się z nimi powinniśmy co najmniej jak z truflami, szybko i subtel-
nie, by nie straciły morelowego aromatu. Najczęściej jednak dusimy je
ze słodką śmietanką i zeszklonym czosnkiem, a dodatek posiekanego es-
tragonu i kremowego masła złagodzi lekką goryczkę. Tak jak blanszo-
wanie, czyli obgotowanie w osolonej wodzie, kiedy to nasz nieopierzo-
ny skarb jest gotowy do dłuższego przechowywania lub mrożenia. Spo-
sobów na kurki są tysiące. Warto jednak traktować je jako partnera
w tańcu na talerzu z innymi kompanami. Sałatka z kurek i pieczonych
flaczków cielęcych zakręconych emulsją miodowo-musztardową zatań-
czy tu autentyczny piruet. Z gracją prezentują się jako chrust: przesma-
żone, posiekane i wymieszane z bułką tartą i cząbrem, zapieczone w pie-
cu na powierzchni soczystego halibuta. Wszystko na parkiecie z sosu
szczawiowego. Klasyczna zawiesista zupa z kurek może być przygoto-
wana w formie barszczu na mocnym wywarze lekko tylko zabielana
i z dodatkiem kaszy jaglanej.

W przypadku kurek konserwowanie ich różnymi metodami jest do-
brym sposobem, by idyllę kubków smakowych przedłużyć. Grzyby moż-
na suszyć, solić, kisić i marynować. Nie wszystkie jednak nadają się, by
je owymi metodami traktować. Kurki doskonale zachowują się w solan-
ce mokrej (20-proc. roztwór soli), a także w suchej zaprawie. Pamiętajcie
tylko, by były dobrze przykryte i nie wysychały. Jednak jedną z dosko-
nalszych metod konserwowania kurek obok marynowania jest kiszenie.
I tak jak rydze, zalane mniej niż 8-proc. roztworem soli z dodatkiem cu-
kru, kurki smakują wybornie, czego doświadczyłem we wsi Obsza. Pa-
miętajcie, by dodać do kiszenia obowiązkowo liście porzeczki, wiśni czy
dębu, dzięki czemu kurki zachowają swoją jędrność, a przyprawy jak
chrzan i czosnek dodadzą wspaniałego aromatu. Jednego błędu nie wol-
no popełnić. Nie otwierajcie tego „rogu obfitości” wcześniej niż po upły-
wie czterech tygodni, bo na dobre rzeczy jak na miłość trzeba poczekać.
Ostatnie szaleństwa odkryły przede mną nową twarz kurek. Doskonale
smakują z aromatycznymi warzywami jak seler korzeniowy czy pietrusz-
ka. Jest jednak małe ale. Te warzywa należy upiec, by słodycz swą uwol-
niły i zelżały w powabie. Ragout z tak przygotowanej pietruszki, zeszklo-
nych na maśle jędrnych kurek i delikatnego królika było... no właśnie.
A może by tak sami koledzy przygotowali to i ocenili? Zd

ję
ci

a:
Zo

si
a

Zi
ja

iJ
ac

ek
Pi

ór
o

Złote przeboje – kurki
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„Food Service”: Jak w roku polskiej prezydencji w Unii Europejskiej będą
wyglądać targi?
Donata Paszkiewicz: Czas polskiej prezydencji w Unii niewątpliwie sprzyja sa-
mym targom i wszystkim prezentowanym tu branżom. Na fali wzrostu zaintere-
sowania Polską oraz polskim rynkiem spożywczym i gastronomicznym spo-
dziewamy się większej niż zwykle liczby gości z zagranicy. Mam tu na myśli
głównie przedstawicieli sieci handlowych, restauracji, hoteli, kawiarni, pubów
i innych lokali gastronomicznych. Dla rodzimych firm udział w targach będzie
doskonałą okazją do zaprezentowania swojej oferty przedstawicielom rynków
europejskich, a co za tym idzie szansą na nawiązanie międzynarodowej współ-
pracy.

Skąd w takim razie przyjadą wystawcy?
Jeśli chodzi o targi Polagra-Food, to z ponad 20 krajów świata. Przede wszyst-
kim z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Czech, Litwy, Bia-
łorusi i Włoch. Mamy także wystąpienia narodowe z bardziej odległych zakąt-
ków, takich jak: Sri Lanka, Meksyk, Senegal, Chiny, USA czy Iran. Nie należy
jednak zapominać o polskich wystawcach – wyjątkowo silnie będą reprezen-
towane w tym roku branże mięsna i mleczarska.

W targowym programie pojawiło się kilka nowych wydarzeń. Czym szcze-
gólnie warto się zainteresować?
Wydarzenie o wdzięcznej nazwie Gastronomia na Obcasach – Teatr Szkoła
Kulinarna będzie nowością na targach Gastro Trendy. W ramach tej inicjatywy
podejmiemy temat kariery i rozwoju zawodowego kobiet w branży gastrono-
micznej – do uczestnictwa szczególnie zapraszam wszystkie kobiety polskiej
gastronomii! Po raz pierwszy odbędzie się także szkolenie dla menedżerów
restauracji i osób zarządzających lokalami gastronomicznymi, którzy chcą

dowiedzieć się, jak przygotować skuteczną kampanię reklamową. Nowością
będą również Warsztaty Kanapkowe – Między Bułkami skierowane głównie
do piekarzy, restauratorów oraz przedstawicieli ośrodków konferencyjnych,
firm cateringowych i obiektów gastronomicznych. Ale to nie koniec szkoleń.
Dla piekarzy i cukierników, którzy prowadzą cukiernie i piekarnie z możliwo-
ścią konsumpcji na miejscu, zaplanowaliśmy profesjonalne warsztaty parze-
nia kawy. Będą one dobrą okazją, aby nauczyć się, jak przygotować prze-
pyszne cappuccino i perfekcyjne espresso. Nie zabraknie też nowych konfe-
rencji: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości zaproszą do udziału w polsko-rosyjskim Forum MSP
Branży Rolno-Spożywczej, które zostało zainspirowane i poparte przez pre-
zydentów Polski i Rosji. Forum będzie okazją do indywidualnych spotkań biz-
nesowych z rosyjskimi przedstawicielami branży rolno-spożywczej. Na tar-
gach spotkają się również przedstawiciele przemysłu cukrowego, aby pod-
czas branżowego kongresu podyskutować na temat potencjału i przyszłości
branży, sytuacji na rynku cukru oraz obowiązujących regulacji prawnych.

A co z wydarzeniami, które na stałe wpisały się w kalendarz targów Pola-
gra-Food?
Tradycyjnie odbędą się Olimpiada Kawy, czyli jedyne w Polsce mistrzostwa
sieci kawowych, konkurs Primerba Cup oraz czterodniowe Forum Piekarzy
i Cukierników, a w ramach Polagry-Food – kolejne Forum Dystrybucji, czyli
cykl specjalistycznych konferencji dla przedstawicieli branży FMCG. W tym ro-
ku zaproszeni eksperci mówić będą m.in. o aranżacji i wyposażeniu placówek
handlowych oraz skutecznej integracji hurtu z detalem. Po raz kolejny targi
Polagra-Food będą także okazją do przeprowadzenia Konsumenckiej Oceny
Produktów Spożywczych. Cieszy nas, że wydarzenia te z roku na rok są coraz
bardziej rozpoznawalne i zyskują nowych zwolenników.

Tak jak Kulinarny Puchar Polski cieszący się międzynarodową renomą?
Tak. Kulinarny Puchar Polski od lat uznawany jest za najważniejszy i najbar-
dziej prestiżowy konkurs kulinarny w naszym kraju i rzeczywiście zyskuje co-
raz większe uznanie międzynarodowego środowiska gastronomicznego. Po-
twierdzeniem tych słów jest chociażby formalna rekomendacja, jakiej w tym
roku Konkursowi udzielił WACS (World Association of Chefs Societies), czyli
Światowy Związek Towarzystw Szefów Kuchni. Nie ukrywam, że jest to duże
wyróżnienie. Międzynarodowe środowisko gastronomiczne cały czas bardzo
dokładnie nam się przygląda. Regułą stało się, że w jury konkursu co roku za-
siadają międzynarodowe autorytety kulinarne. 14 września, podczas tegorocz-
nego finału Kulinarnego Pucharu Polski, gościć będziemy na targach nie tylko
najlepszych polskich kucharzy i międzynarodowych ekspertów kulinarnych,
ale także wielu uznanych szefów kuchni z Polski i zagranicy.

ROZMOWA Z DONATĄ PASZKIEWICZ,
DYREKTOR TARGÓW POLAGRA-FOOD I GASTRO TRENDY

Polska żywność na językach Europy
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„Food Service”: Czy menu, które prezentuje Pan podczas prezydencji, to
esencja nowoczesnej polskiej kuchni, crème de la crème?
Adam Chrząstowski: Nie możemy pozwolić sobie na zbyt wiele ekstremów,
ponieważ funkcjonujemy w ograniczeniach protokołu dyplomatycznego. Przy-
pomina to skoki narciarskie, podczas których sędziowie obcinają najniższą
i najwyższą notę. Tutaj na każdym kroku, zarówno na poziomie wyboru pro-
duktów, stosowania technik, jak i aranżacji, musieliśmy nieco przyhamować
fantazję.

A konkretnie, co było zbyt ekstrawaganckie?
Na przykład flaki cielęce. Z tego, co wiem, Jacek Grochowina pokazywał w Pa-
ryżu flaki cielęce z dużym sukcesem, bardzo smakowały. Chciałem je przygo-
tować, tym bardziej że świetnie sprzedawały się w Ancorze – wszyscy, którzy
się zdecydowali na konsumpcję, bardzo je sobie chwalili. Jednak okazuje się,
że jest to produkt z grupy ekstremalnych i niestety, nie każdej osobie musi pa-
sować. Podobnie zakwas żurku czy ogórki kiszone.

Dość pospolite u nas.
Tak, ale dla Hiszpanów, Portugalczyków są po prostu zepsutym warzywem.
Wszystkie produkty podlegające niehamowanej fermentacji są odrzucane – co
mnie troszkę dziwi, bo przecież żurek jest gotowany. Ale na tym właśnie pole-
ga rola protokołu dyplomatycznego, który takie produkty wyłapuje, aby w kon-
sekwencji uszczęśliwić jak największą liczbę gości. Jednak cieszę się, bo zmu-
sza to nas, kucharzy, abyśmy zajęli się najważniejszymi rzeczami: pracą na
produkcie najwyższej klasy, koncentracją na smaku, bez zbędnych fajerwer-
ków. Nie chcę, żeby moi koledzy zajmujący się kuchnią molekularną się obra-
zili… Ferran Adrià powiedział kiedyś, że kuchnia molekularna to sprzedawanie
emocji. Podczas prezydencji emocje mają być skoncentrowane w samej potra-
wie, w produkcie. Nie ma miejsca na strzelającą w ustach piankę czy dym. Nie
wyobrażamy sobie przecież, aby goście na spotkaniach ministerialnych sie-
dzieli z iPodami w uszach i jedząc rybę, słuchali szumu fal, jak to bywa u He-
stona Blumenthala w Fat Duck. Oczywiście trochę przesadzam, ale chcę poka-
zać, czego nie mogę zrobić.

Jak wyglądały negocjacje menu?
Mam szczęście, że ludzie, z którymi pracuję w ministerstwie, są na tyle otwarci,
że tak naprawdę dostałem wolną rękę. Zostałem zapoznany wcześniej z regu-
łami, wiedziałem, czego mam unikać, gdzie nie przegiąć. Menu, które poszły
do Brukseli, zostały przyjęte bez żadnych komentarzy.

Na czym polega Pana odpowiedzialność podczas prezydencji?
Cała praca podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy to imprezy w Polsce, będzie
ich bardzo dużo, fizycznie nie jestem w stanie w nich uczestniczyć. Weryfikuję
wszystkie propozycje dostawców usług cateringowych drogą mailową i telefo-

niczną – konsultujemy to, oceniam je. Mogę powiedzieć, że pierwsze menu,
które dostałem, zostały w całości odrzucone. Gierek wyzierał z każdego dania.
Było to przekombinowane, nie zgadzało się z naszymi założeniami. Nie mogę
narzucić dostawców firmom cateringowym. Sugerujemy im kierunek. Podpo-
wiadamy: korzystajcie z serów zagrodowych, z polskich nalewek, pieczywa nie-
przemysłowego, producentów polskiego mięsa, jeśli będzie ekologiczne, to
dobrze. Idealnie, jeśli będą to produkty od regionalnych producentów.
Z kolei drugą częścią jest praca w Brukseli. Odbyłem już konsultacje
z osobami z Polski, które na stałe tam pracują, a także z szefem kuchni
w Parlamencie Europejskim, aby ustalić wszelkie szczegóły: jakie ma
możliwości logistyczne, ilu ludzi do dyspozycji, jak wygląda zaplecze, co
możemy zrobić.

Prezydencja to realna szansa na wypromowanie polskiej kuchni na
świecie?
Tak, myślę, że to świetna okazja. Powinniśmy być dumni z polskich produk-
tów, o których tak często wspominam. Moim celem w Brukseli jest przekaza-
nie polskiego smaku, chciałbym nauczyć belgijski zespół kucharzy, co ozna-
czają polskie smak i sens gotowania. Moim zadaniem jest przygotowywanie
posiłków na spotkaniach wyższego szczebla, których będzie ok. 1200! Nie
mam fizycznej możliwości uczestniczenia we wszystkich, część będę nadzo-
rował merytorycznie. W każdym razie oznacza to, że pojawi się tu ogromna
liczba ludzi – nie tylko w Polsce, ale też w Parlamencie Europejskim. Jestem
wielkim orędownikiem kulinarnej turystyki. Mam świadomość, że mnóstwo
osób podróżuje nie tylko dlatego, żeby oglądać katedry, muzea czy piękne
widoki, jeżdżą również ze względów kulinarnych. Polska powinna coś fajne-
go tym ludziom zaoferować. Nie twierdzę, że tuż po prezydencji staniemy się
drugim San Sebastian, Londynem czy Paryżem. Ale marzy mi się sytuacja,
że będzie lepiej, że zaczniemy iść w określonym kierunku. Prezydencja jest
ku temu świetną okazją.

ROZMAWIAŁA AGATA GODLEWSKA
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ROZMOWA Z ADAMEM CHRZĄSTOWSKIM,
DORADCĄ KULINARNYM POLSKIEJ PREZYDENCJI 2011

Pokonać Gierka
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Dwudniowe święto kuchni i wina
Już we wrześniu koneserzy wybornej kuchni i wina po raz czwarty spotkają się
na gali kulinarnej Wine & Food Noble Night. Festiwal adresowany w szczegól-
ności do klientów Noble Banku będzie miał tym razem również swoją dzienną
odsłonę. Open Family Day, jak sama nazwa wskazuje, będzie imprezą otwartą
dla wszystkich, łącznie z najmłodszymi amatorami kulinariów.
Wieczór 24 września 2011 roku będzie początkiem trwającego dwa dni festiwa-
lu, który składa się z dwóch oddzielnych wydarzeń: Wine & Food Noble Night
oraz Open Family Day z Centrum Wina. To pierwsze jest elegancką galą,
spotkaniem miłośników oryginalnych smaków, a przede wszystkim pojedyn-

kiem, który stoczy dwanaście restauracji z całej Polski. W tym roku będzie moż-
na skosztować dań przygotowanych przez restauracje: Mandarin, Tamka 43,
Fusion (hotel Westin), Na Zielnej, Izumi Sushi, Nowa La Boheme i Venti-Tre
(hotel Hyatt). Zagoszczą tu również dwie kuchnie z Krakowa: Trzy Rybki (hotel
Stary) oraz Restauracja w Willi Decjusza. Z Łodzi przyjadą Locanda i Delight
(hotel Andels), a z Mazur Oranżeria – restauracja hotelu Spa Dr Irena Eris
Wzgórza Dylewskie. Podczas jednego wieczoru goście będą mogli skosztować
dań zaserwowanych przez każdą z restauracji i zagłosować na najlepszą ich
zdaniem potrawę w kategorii: przystawka, danie główne i deser.
Open Family Day z Centrum Wina to brunchowe oblicze festiwalu. Jest również
perełką wśród imprez winiarskich w Polsce; zagoszczą na nim bowiem przed-
stawiciele aż 38 winnic z całego świata. Organizatorzy zadbali o to, by nie nu-
dzili się tu nawet najbardziej wytrawni amatorzy leżakowanych trunków. Goście
będą mogli skosztować kilkuset gatunków win pochodzących z Włoch, Francji,
Hiszpanii, Szkocji, Niemiec, Gruzji, Kalifornii, Argentyny, Chile, Urugwaju, Au-
stralii, Nowej Zelandii, RPA oraz z rodzimej winnicy Adoria. Alkohole, o których
dobór zadbał główny partner imprezy Centrum Wina, będą wspaniałym akom-
paniamentem dla propozycji kilku wybranych restauracji obecnych podczas
imprezy.

Więcej informacji na: www.openfamilyday.pl oraz www.noblenight.pl
24 września 2011 roku – Wine & Food Noble Night
25 września 2011 roku – Open Family Day z Centrum Wina
Tory Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie

KOBIETY GÓRĄ!
Po raz pierwszy w Polsce podczas poznańskich targów Gastro Trendy
w dniach 12-15 września 2011 będzie miał miejsce niezwykły projekt „Ga-
stronomia na Obcasach – Teatr Szkoła Kulinarna”. Organizatorzy zaprasza-
ją do udziału zarówno wszystkie kobiety związane zawodowo z branżą ga-
stronomiczną, jak i te, które lubią gotować i rozważają karierę w tej branży.
W specjalnie zaprojektowanej szkole kulinarnej o powierzchni 120 mkw. od-
będą się kulinarne warsztaty, pokazy, prelekcje i spotkania z autorami ksią-
żek kulinarnych. Ideą projektu jest propagowanie różnych form edukacji
ułatwiających osiągnięcie zawodowej satysfakcji i sukcesu. Przez cztery dni
targowe będzie można się spotkać i gotować m.in. z: Kurtem Schellerem,
Arletą Żynel, Hanną Szymanderską, Pawłem
Oszczykiem czy Sebastianem Krauzowiczem.
Tematyka pokazów nawiązywać będzie do
czynników składających się na tzw. piramidę
rozwoju zawodowego kobiety polskiej gastro-
nomii. Każdy dzień targowy poświęcony bę-
dzie jednemu z jej poziomów:
Dzień 1. NARODOWOŚĆ I TRADYCJA – czyli dzień
poświęcony kuchni polskiej. Tego dnia odbędą
się warsztaty poświęcone naszym narodowym
potrawom i spotkanie z autorką książek kulinarnych – Hanną Szymanderską.
Dzień 2. ŚWIADOMA SWOJEJ KOBIECOŚCI – dzień poświęcony kobietom, które
osiągnęły sukces w branży gastronomicznej w kraju i na świecie.
DZIEŃ 3. EDUKACJA I PODRÓŻE KULINARNE – tego dnia pod hasłem programu
UE „Uczenie się przez całe życie” postaramy się potwierdzić naszym

uczestnikom, że na naukę i rozwój swoich kulinarnych fascynacji zawsze
jest czas. Zaprezentujemy formy zdobywania wiedzy i doskonalenia umie-
jętności poprzez korzystanie z ofert szkół kulinarnych, takich jak Kurt Schel-
ler Academy, po podróże kulinarne i udział w międzynarodowych konkur-
sach kulinarnych.
DZIEŃ 4. SAMOREALIZACJA I PASJA – zaprezentujemy kuchnię na miarę
XXI wieku: najnowocześniejszy sprzęt stosowany w wysokiej klasy zakła-
dach gastronomicznych oraz najnowsze kulinarne technologie.
Dokładny program warsztatów wraz z prezentacją sylwetek prelegentów
dostępny jest na stronie www.gastrotrendy.pl, www.papaja.pl oraz na profilu

w Facebooku: Gastronomia na Obcasach i Ko-
biety Polskiej Gastronomii.
„Gastronomia na Obcasach” jest inicjatywą
na rzecz wszystkich kobiet pracujących
w branży gastronomicznej: właścicielek loka-
li gastronomicznych, hoteli, szefowych
kuchni, menedżerek, właścicielek oraz
przedstawicielek firm z branży HoReCa
i FMCG, ekspertek kulinarnych, nauczycielek
przedmiotów zawodowych, przedstawicielek

mediów branżowych, autorek książek. Celem jest integracja środowiska
na rzecz rozwoju zawodowego kobiet. „Gastronomia na Obcasach”
realizuje w Polsce założenia i idee światowej inicjatywy Women
in WACS (Kobiety w Światowym Stowarzyszeniu Społeczności
Kucharskiej).
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Stawki VAT w restauracjach w Europie: fifty-fifty
Obniżone stawki podatku VAT obowiązują w restauracjach około połowy
krajów europejskich. Jaskrawo pokazuje to sytuacja we Francji, gdzie staw-
ka wynosi 5,5 proc. zamiast standardowych 19,6 proc. Podobne stawki
znajdziemy w Portugalii, Hiszpanii, we Włoszech oraz w Grecji. We Francji
obniżona stawka została ostatnio zaakceptowana przez rząd na kolejne
cztery lata. Druga część obejmuje Niemcy, Wielką Brytanię i większość kra-
jów skandynawskich. Tam, chociaż obniżone stawki podatku VAT albo na-
wet całkowite zniesienie podatku (np. w Anglii oraz Irlandii) ma zastosowa-
nie w detalicznej sprzedaży żywności, konsumpcja jedzenia i napojów w re-

stauracjach sprawia, że podatek utrzymany jest na standardowym pozio-
mie. Wyjątki, takie jak obniżona stawka na jedzenie na wynos i jego dowóz
w Niemczech – potwierdzają tę regułę.
Obniżone stawki VAT w restauracjach wzmacniają sektor turystyczny, tworzą no-
we miejsca pracy oraz otwierają nowe możliwości dla inwestorów.
Mapa pokazuje, że goście lokali w Luksemburgu płacą najniższą stawkę podat-
ku VAT, czyli 3 proc. (zamiast standardowego 15-proc). Zdumiewająco wysokie,
25-proc. stawki obowiązują w Szwecji, Norwegii, Danii oraz na Węgrzech.

www.dehoga.de, „Food Service Europe & Middle East” 3/11

ISLANDIA
restauracje 7%
podstawowa
stawka VAT 25,5%

WIELKA BRYTANIA
restauracje 20%
podstawowa
stawka VAT 20%

IRLANDIA
restauracje 13,5%
podstawowa
stawka VAT 21%

NORWEGIA
restauracje 25%
podstawowa
stawka VAT 25%

SZWECJA
restauracje 25%
podstawowa
stawka VAT 25%

FINLANDIA
restauracje 13%
podstawowa
stawka VAT 23%

ESTONIA
restauracje 20%
podstawowa
stawka VAT 20%

ŁOTWA
restauracje 22%
podstawowa
stawka VAT 22%

LITWA
restauracje 21%
podstawowa
stawka VAT 21%

POLSKA
restauracje 8%
podstawowa
stawka VAT 23%

CZECHY
restauracje 20%
podstawowa
stawka VAT 20% SŁOWACJA

restauracje 8,5%
podstawowa
stawka VAT 20%

LUKSEMBURG
restauracje 3%
podstawowa
stawka VAT 15%

AUSTRIA
restauracje 10%
podstawowa
stawka VAT 20%

SZWAJCARIA
restauracje 8%
podstawowa
stawka VAT 8%

NIEMCY
restauracje 19%
podstawowa
stawka VAT 19%

HOLANDIA
restauracje 6%
podstawowa
stawka VAT 19%

DANIA
restauracje 25%
podstawowa
stawka VAT 25%

BELGIA
restauracje 12%
podstawowa
stawka VAT 21%

FRANCJA
restauracje 5,5%
podstawowa
stawka VAT 19,6%

WŁOCHY
restauracje 10%
podstawowa
stawka VAT 20%

WĘGRY
restauracje 25%
podstawowa
stawka VAT 25%

SŁOWENIA
restauracje 20%
podstawowa
stawka VAT 20%

RUMUNIA
restauracje 24%
podstawowa
stawka VAT 24%

BUŁGARIA
restauracje 20%
podstawowa
stawka VAT 20%

CYPR
restauracje 8%
podstawowa
stawka VAT 15%

GRECJA
restauracje 13%
podstawowa
stawka VAT 23%

MALTA
restauracje 18%
podstawowa
stawka VAT 18%

HISZPANIA
restauracje 8%
podstawowa
stawka VAT 18%

PORTUGALIA
restauracje 13%
podstawowa
stawka VAT 23%
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Ferran Adrià i PepsiCo planują
wspólne kreatywne rozwiązania kulinarne
Ferran Adrià będzie współpracować z PepsiCo i służyć pomocą w rozwoju no-
wych metod i koncepcji kreatywnych innowacyjnej żywności. Partnerstwo to
jest kontynuacją istniejących udanych relacji pomiędzy stronami. Rozpoczęta
w 2005 r. współpraca opierała się na konsultacjach m.in. przy projekcie zup
warzywnych Alvalle i chipsów Lay’s Artesanas (smażonych w 100-proc. oliwie
z oliwek).
Adrià będzie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby wspierać PepsiCo
w tworzeniu nowych przekąsek, produktów śniadaniowych i alternatywnych
potraw. Światowej klasy kucharz pomoże zainspirować zespół PepsiCo do
rozwoju produktów, dzieląc się wrażeniami i obserwacjami trendów z całego
świata.
Jednym ze szczególnych obszarów współpracy będzie odkrywanie sztuki kuli-
narnej, aby umożliwić PepsiCo poszerzenie swojej oferty zdrowszych przeką-
sek. Zadaniem Ferrana Adrii będzie opracowywanie składników poprawiają-
cych smak przy jednoczesnym zachowaniu naturalnych technik w celu ograni-
czenia użycia tłuszczu i oleju w obecnych produktach, aby uczynić je jeszcze
zdrowszymi.

– To dla nas zarówno zaszczyt, jak i prawdziwe wyzwanie pracować z firmą,
która ma tak rozwinięty zespół badawczo-rozwojowy. Jako El Bulli chcemy
z PepsiCo podzielić się naszym wieloletnim doświadczeniem oraz kulinarnym
know-how. Współpraca będzie na pewno cennym doświadczeniem dla obu
stron – powiedział Ferran Adrià.

Akademia Kulinarna Faruteksu
To nowy program szkoleniowo-doradczy skierowany do osób prowadzących
działalność w branży gastronomicznej. Celem Akademii jest ciągłe podnosze-
nie kwalifikacji i wymiana doświadczeń zawodowych wśród szefów kuchni
i kucharzy z całej Polski.
Spotkania w ramach Akademii odbywają się w nowoczesnym, wyposażonym
przy współpracy z firmą RM Gastro studiu kulinarnym w nowym oddziale firmy
w Modlniczce koło Krakowa. Studio wyposażone jest zarówno w stanowiska
robocze, jak i najnowocześniejszy sprzęt audio-wideo umożliwiający przepro-
wadzanie profesjonalnych pokazów i szkoleń.
Pokazy i szkolenia w Akademii Kulinarnej Faruteksu prowadzone są przez do-
radców kulinarnych firmy. Każdy z doradców specjalizuje się w innej dziedzi-
nie kuchni, co pozwala na przeprowadzenie szkoleń tematycznych dedykowa-
nych szefom kuchni i kucharzom z różnych segmentów gastronomii.
W sprawie zorganizowania lub udziału w szkoleniu prosimy o kontakt pod ad-
resem serwis@farutex.pl lub z przedstawicielem firmy Farutex w najbliższym
Państwu oddziale.

Stoliczku, nakryj się
W połowie lipca z inicjatywy założycielki Gastronauci.pl – Oli Lazar – ruszył
nowy serwis internetowy Stoliczku.pl. Dla klientów to możliwość bezpłatnej
rezerwacji stolików online 24 godziny na dobę we wszystkich restaura-
cjach dostępnych w serwisie. Co jednak ciekawe, strona stanowi również
bardzo przydatne narzędzie dla samych restauratorów. Nie tylko zastępuje
tradycyjną książkę z rezerwacjami, ale w dłuższej perspektywie pozwala
zarządzać ruchem i relacjami z klientami restauracji. Oto lista kilku udo-
godnień:
– budowanie bazy danych klientów (historia wizyt, dane kontaktowe, informa-
cje m.in. o tym, kto jest stałym klientem, VIP-em, jubilatem, wegetarianinem),
– statystyki ruchu – dzięki nim można prognozować ruch w restauracji,

– monitorowanie zajętości sali i nadchodzących rezerwacji z dowolnego
urządzenia podłączonego do internetu, widok na każdy stolik (w planach
wersje na iPada i inne tablety),
– wszystkie rezerwacje – telefoniczne, mailowe, goście przychodzący z ulicy
(walk-in) oraz rezerwacje online – w jednym miejscu, dostępne dla persone-
lu na sali, menedżera, działu handlowego i właściciela,
– możliwość samodzielnego tworzenia ofert promocyjnych i rabatowych
bez konieczności korzystania z pośredników i docieranie z nimi do najbar-
dziej atrakcyjnej grupy gości.
Ryczałt miesięczny za korzystanie z aplikacji to 200 zł. Opłata za nakrycie
– kilkuzłotowa.

Od lewej: Ferran Adrià i Indra Nooyi, PepsiCo charmain i CEO
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Feeria smakówMAGDA GESSLER
RESTAURATORKA

Bardzo wcześnie poznałam potęgę zapachu.
Miałam niewiele lat, gdy w nieodkrytym
jeszcze wtedy przez turystów bułgarskim
Primorsku zaatakował mnie zapach jagnię-
cego mięsa z rusztu, wymieszany z pieczo-

ną papryką faszerowaną serem sirene, a wszystko to
tonęło w obłędnym aromacie winogron zwisających
obficie z okolicznych pergoli. Te zapachy dla małej
dziewczynki miały kontekst niemalże magiczny,
oszałamiały, pobudzały zmysły i powodowały nie-
prawdopodobny apetyt. Nigdy więcej nie poczułam
tej mieszaniny zapachów, w Sofii żadna restauracja
tak nie pachniała. Primorsko i jego morze w tajemni-
czy sposób zatrzymało dla mnie te cudowne przed-
wojenne aromaty.

Kolejny zapach związany z ogromnym apety-
tem to Hawana. Byłam już trochę starsza, ale przecież
daleko mi było do dorosłości. Pamiętam, że chciałam
zjeść wszystko, choć kompletnie nie wiedziałam, co
czuję. Otaczał mnie zapach skórki lemonki i mięty
z mojito, zmieszany z aromatem cygara, grillowanego
tuńczyka, amerykańskiego sosu do krewetek i langu-
sty z rusztu. Kuba była już komunistyczna i odcho-
dziła od zwyczajów stołu Batisty, ale ja miałam to
szczęście, że zdążyłam poczuć, jak smakowało tamto
małe imperium smaku i rozpusty. Widziałam niezwy-
kłych mężczyzn zanurzających cygara w rumie,
a obok równie niezwykłe kobiety, parzące kawę moc-
ną jak dno piekła. Tę kawę parzy się potrójnie, zalewa

się ją kolejną kawą i tak powstałym naparem zalewa się kawę finalną.
Mieczniki i tuńczyki fruwały w powietrzu nad rusztem, przy którym sza-
lał jego wirtuoz, niczym pianista w Konkursie Chopinowskim. Wokół czu-
łam pasję i temperament zmieszane z zapachem wszechobecnych garde-
nii i intensywnym aromatem ciał wytalkowanych i wyperfumowanych
wcale nieszczupłych kobiet. To wszystko wisiało w powietrzu, można by-
ło tego dotknąć, chciało się zostać w tym świecie na zawsze. We wszyst-
kich barach w Hawanie unosił się delikatny, choć zniewalający zapach ku-
minu, dodawanego do ogromnych pulpetów z ziemniaków, mięsa i orzesz-
ków pinii. Kusił zapach lodziarni, którego również nigdy nie zapomnę. Za-
pach niemalże nierealny, bo jak może pachnieć lodziarnia, skoro wszystkie
aromaty powinny być w niej zamrożone? A jednak w tamtym miejscu
nieprawdopodobne zapachy mango, marakui, guajawy, kokosa, świeżego
ananasa czy obłędnych poziomek ze zbocza Pico Turquino zmieszanych
z różanym pudrem otaczały lodziarnię i nie pozwalały przejść obok obo-
jętnie. Spacerując ulicami Hawany, myślałam o zabraniu ze sobą do Polski
jej zapachu. Zamknęłam woń gardenii w butelce spirytusu z Baltony.
Chciałam ją zatrzymać, bo w szarej Polsce nikt jej nie znał. Czym pachnia-
ła tamta Polska? W większości miejsc panował odór szpitalnej dezynfek-
cji roztaczany nad każdym zajazdem i większością restauracji. Pamiętam,
że pozytywnie na tym tle wyróżniała się warszawska Wiktoria, która
pachniała flambirowaniem, Zielony Barek zapraszał aromatem kawy,
a w Europejskim roztaczał się zapach najlepszej jajecznicy. Innych zapa-
chów staram się nie pamiętać.

Potem poznałam zapachy Hiszpanii. Hiszpańskie restauracje pachną
tak, że po wejściu do nich masz ochotę ugryźć kawałek stolika, tak jest
pysznie. Nawet gdy piec jest wygaszony, w murach utrzymuje się woń
pieczonej jagnięciny, pieczonej najprościej, bez żadnych marynat. To tam
nauczyłam się, że polane po prostu wodą z solą mięso jagnięce podczas Zd
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Restauracja na czubku nosa
NAJWAŻNIEJSZYM ZMYSŁEM DECYDUJĄCYM O WYBORZE RESTAURACJI JEST
POWONIENIE. PODŚWIADOMIE KIERUJEMY NASZE KROKI TAM, GDZIE PIĘKNIE PACHNIE.
RESTAURACJA MOŻE BYĆ NAJPIĘKNIEJSZA NA ŚWIECIE, ALE JEŚLI NIE PACHNIE
ALBO CO GORSZA, PACHNIE ŹLE, NA PEWNO POZOSTANIE PUSTA I MARTWA.
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pamiętali, że zjedzą tu coś pysznego. Zapach palonego rozmarynu wy-
mieszany z aromatem świeżo pieczonego ciasta doprowadza ludzi do te-
go miejsca, jest ich pierwszym drogowskazem i działa skuteczniej niż naj-
bardziej wymyślne reklamy.

Restauracja Michela Guérarda to chyba najbardziej wyrafinowane
miejsce we francuskich Pirenejach. Na pewno jest to jedna z najelegant-
szych restauracji na świecie. Jechałam tam nastawiona na nieskazitelną

czystość, białe obrusy i bezzapachową sterylność. Bałam się, bo wiedzia-
łam, że odebranie zapachu oznacza pozbawienie mnie radości przebywa-
nia w takim miejscu. Błyskawicznie okazało się, że moje obawy są bezza-
sadne. Przy wejściu do restauracji umieszczono ogromny wózek pełen
dojrzałych serów. Śmierdzących dla niektórych, bajecznie pachnących dla
wszystkich innych. Ich wygląd i cudowna kompozycja były niczym wo-
bec roztaczanego przez nie totalnego aromatu. Jeszcze nie weszłam do
wnętrza, a już wiedziałam, że zostanę w nim długo. W środku pachniało
wszystko, łącznie z korkami od szampana, i mimo bajońskich sum wid-
niejących w menu nie zauważyłam choćby jednego pustego stolika.

Na drugim końcu skali są miejsca, które pachną źle. Dziś już chyba
nie ma w Polsce restauracji odrzucających aromatem lizolu, ale w wielu
lokalach na wejściu morduje nas ciężki, zawiesisty smród starego oleju,
przepracowanej frytury czy lepkiego brudu, tłustych ścian i potu nie do
końca umytych kelnerów. Takie zapachy natychmiast mówią najwięk-
szemu nawet głodowi: „Wychodzimy stąd, bo będziemy mieli kłopoty”.
Dobre miejsca dobrze pachną, wystarczy zamknąć oczy i zaufać zmysło-
wi powonienia, a nos sam poprowadzi nas najlepiej. Nie trafimy do
miejsc, które nie pachną, ale także nie wejdziemy do lokalu, który zapa-
chem odrzuca. Obie kategorie są tak samo podejrzane, z obu rodzajów re-
stauracji słusznie więc rezygnujemy. Nie ma lepszej zachęty niż dobry za-
pach, który od rana skutecznie prowadzi w Warszawie ludzi do Słodkie-
go Słonego. Nikt nie potrafi ulec pokusie zniewalającego aromatu świeże-
go drożdżowego ciasta na maśle.
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pieczenia pachnie tak, że całe wnętrze aż kipi tym
aromatem. Zapach żywego ognia dodaje wiarygod-
ności i wzmaga poczucie bezpieczeństwa, bo odwołu-
je się do prastarych korzeni naszego człowieczeń-
stwa. Dlatego również teraz, mimo kryzysu, hiszpań-
skie restauracje nie mają problemu ze sprzedażą każ-
dej ilości pieczystego. W hiszpańskich restauracjach
pachnie też winem. La Mancha, Ribera del Duero,
Rioja, Kastylia – wszędzie tam zapach wina jest oczy-
wisty i za każdym razem tak samo apetyczny. Uwiel-
biam też miejsca w Hiszpanii pokryte nieco zjełcza-
łym aromatem szynki Serrano – cudownego mięsa
czarnych świń karmionych żołędziami. Zapach
w pierwszym odruchu odrzuca, jednak jest to zapach
wykwintny, choć nie dla każdego. Pachnące szynką
Serrano miejsca zapraszają do siebie tylko te osoby,
które wiedzą, z jak wielką ucztą będą za chwilę mieć
do czynienia. Andaluzja z kolei podskakuje zapachem
najlepszych smażenin na świecie, które nigdy nie
przeszkadzają, bo pochodzą ze świeżego smażenia na
oliwie z oliwek, co tak rozbudza apetyt, że po wej-
ściu do tapas baru chce się natychmiast zjeść wszyst-
ko, co jest tylko dostępne. Nad tym wszystkim uno-
si się zapach sherry i wody z kwiatu pomarańczy,
którą pachną hiszpańscy mężczyźni. Wybrylantowa-
ni, pachnący, wykrochmaleni, apetyczni, uśmiechnię-
ci, rzucający komplementy całemu światu. Czują się
jak wielkie koguty, dopieszczone i wygłaskane. Oni
również nadają zapach i charakter tym miejscom. Ni-
komu nie przeszkadza to, że wykałaczki leżą na pod-
łodze, że potkniemy się czasem o jakiś papierek.
Wręcz przeciwnie, dzięki temu czujemy ogromną do-
stępność tych miejsc i brak strachu przed nimi. Miej-
sca pachnące skrępowaniem i wymuszoną formą ni-
gdy się nie sprawdzą, bo dostępność jest podstawo-
wym warunkiem istnienia restauracji. Sztuczne ogra-
niczanie, sznurowanie zapachów oznacza, że takie-
go miejsca nie ma. Dlatego taka nieprawdopodobna
przystępność małych barów we Francji czy pizzerii
we Włoszech. Ludzie jedzą tam, bo nie boją się skrę-
powania, zmiennych cen i kombinacji. Wiedzą, że to
miejsce było tu zawsze, zawsze pachniało i zawsze
dawało dobrze zjeść. W Toskanii i Bolonii podsypuje
się piec do pizzy świeżym rozmarynem, żeby ludzie

Dobre miejsca, dobrze pachną,
wystarczy zamknąć oczy i zaufać
zmysłowi powonienia, a nos sam

poprowadzi nas najlepiej}
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Gaumardżos! Opowieści z Gruzji
Skoro wakacje za pasem, to war-
to pomyśleć o smakowitej wypra-
wie. Tym razem proponuję wy-
cieczkę do Gruzji. A że warto za-
ufać doświadczonemu przewod-
nikowi – oddamy się pod opiekę
małżeństwu Mellerów. Znana pa-
ra zakochanych w sobie i w Gru-
zji dziennikarzy – Anna i Marcin
Mellerowie – w pasjonujący spo-
sób opowiada o swoich spotka-
niach z ludźmi, kulturą i tradycją

Gruzji i gruzińskiego biesiadowania, pysznego jedzenia i fanta-
stycznego wina. „Gaumardżos” wciąga jak narkotyk – trudno się
oderwać. Mellerowie piszą i o gruzińskiej radości życia, i o sztuce
świętowania, przypominają jednocześnie gruzińską historię na-
znaczoną m.in. okrutną wojną na Kaukazie, próbują zrozumieć
ludzi. Zdjęcie okładkowe jest ekspresyjnie smakowite, pełne
emocji, jak i cała książka. Chce się jeść, pić, hulać. Najlepiej
w Gruzji. Świetnie się czyta!
„Gaumardżos”, Anna Dziewit-Meller, Marcin Meller, Świat Książki

Gdyby tak przetłumaczyć tytuł, to brzmiałby jak kolejna część przygód
Prosiaczka ze Stumilowego Lasu. Okładka w różową kratkę ze szkicem
radosnej świnki też nie kojarzy się z poważną książką kucharską, a jed-
nak. Jak pisze wydawca, ta książka to kulinarny hołd złożony świni:
w 150 przepisach, zdjęciach, „świnkowych” rysunkach. To także wskaza-
nie sposobów na najlepsze wykrawanie mięsa, wykorzystywanie szla-
chetniejszych kawałków i ciągle niedocenianych podrobów. Pochodzący

z rodziny rzeźników Reynaud przez wiele lat prowadził bistro w Paryżu.
Ale zawsze powtarzał „I like pork, but I love pigs”. Ta miłość spowodowa-
ła, że powrócił w rodzinne strony i znalazł czas na „Pork & Sons”. Po suk-
cesie książki we Francji (2006 French Cookbook Award) Reynaud został
ogłoszony francuskim „królem wieprzowiny”. Warto uczyć się od najlepszych.
„Pork & Sons”, Stephane Reynaud, Phaidon, UK

Celebryta w podróży, czyli szaleństwa
Anthony’ego Bourdaina
Szalenie modne stało się wśród cook-celebrytów po-
szukiwanie smaku doskonałego: wyprawy w głąb za-
kamarków własnej pamięci, lokalnej tradycji i podróże
kulinarne. Czy to już czasem nie męczy? Jeśli do ak-
cji wkracza Anthony Bourdain, to raczej na nudę nie
ma miejsca. Anthony Bourdain to marka sama w so-
bie. Znany z telewizyjnego cyklu programów kulinar-
nych, w których w co najmniej bezpośredni sposób
przedstawia wszystko, co zjeść należy, i to, czego
spożywać absolutnie się nie powinno, napisał pamięt-
nik ze swoich kulinarnych podróży. Książka szybko
pojawiła się na liście bestsellerów „New York Timesa” oraz zdobyła tytuł 2002 Food
Book of the Year nadawany przez British Guild of Food Writers, a sam autor ugrunto-
wał sławę jednego z najciekawszych szefów kuchni.
Autor bez znieczulenia, kwiecistym, potocznym językiem bawiącym jego wielbicieli
opisuje kulinarne doświadczenia z podróży przez Kambodżę, Portugalię, Japonię,
Wietnam, Rosję, Francję, Meksyk i USA. W trakcie kulinarnych poszukiwań próbuje
trującej ryby fugu, bijącego serca kobry, smażonych chrupkich... baranich jąder.
Brzmi egzotycznie? Szokuje? Ależ to cały Anthony! Świetna, wciągająca, pełna cieka-
wostek i emocji rozrywka.
„Świat od kuchni”, Anthony Bourdain, Carta Blanca

Recenzuje Aleksandra Kościelak

Prosiaczek i synowie

SMACZNA BIBLIOTEKA
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Na dokładkęADAM CHRZĄSTOWSKI
SZEF KUCHNI

C zytelnicy „Food Service” zapewne doskona-
le wiedzą, czym jest produkt regionalny.
Od jakiegoś czasu widać znaczący wzrost
zainteresowania nim oraz parcie, by trady-
cje produktu regionalnego kultywować

i rozwijać. Odbywają się spotkania i dyskusje, po-
wstają kolejne strony internetowe, blogi, biura
i agendy rządowe, które zajmują się promocją wy-
twórców i samych produktów.

Czy tego rodzaju działania wystarczą, by pro-
dukt regionalny przetrwał i miał się coraz lepiej? Dy-
rektywy unijne nakazują stworzenie specjalnych ko-
mórek, jednak sam fakt istnienia takich miejsc nie
gwarantuje sukcesu. Najważniejszy powinien być
oddolny nacisk szefów kuchni, restauratorów na
biura, rząd, gminy, powiaty i sejmiki marszałkow-
skie, który wesprze i wypro-
muje producentów, hodow-
ców, fascynatów. Z drugiej
strony powinno się także po-
kazać ludziom, którzy myślą
o rozpoczęciu wytwarzania
(hodowli, uprawy, produkcji)
produktu regionalnego, że my
– szefowie kuchni i restaura-
torzy – chętnie przyjmujemy
ich produkty do restauracji.

Prostym przykładem
niech będzie jagnięcina. Na po-
łudniu Polski (Małopolska,
Podkarpacie) jadało się niegdyś
jagnięcinę i baraninę bardzo
często, dlatego produkt ten
przez turystów, którzy przy-
jeżdżają tu specjalnie dla nie-
go, postrzegany jest wciąż ja-
ko specyficznie lokalny. (Celo-
wo wspominam o turystach,

bo często „lokalsi” zdają się nie pamiętać o swych tradycyjnych produktach, i to
właśnie turyści wywierają nacisk na miejscowych restauratorów). Jednak kiedy
sam zaczynam szukać dobrego, lokalnego produktu, w tym przypadku jagnięci-
ny, okazuje się, że co prawda jest dostępna, ale jej jakość jest różna, a cena czę-
sto wyższa niż mięsa importowanego. Pojawiają się też problemy z utrzyma-
niem pewnego standardu, czyli powtarzalności i dostępności. Tymczasem, pro-
wadząc restaurację, potrzebuję produktu stale albo przynajmniej przez kwartał.

Forma nacisku, o której mówię, powinna więc polegać na korzystaniu
z możliwości importerów, czyli: kupujemy jagnięcinę nowozelandzką, szkoc-
ką, a jeśli kogoś stać – pirenejską, żeby mieć w restauracji dobry produkt,
i przyrządzamy go na nasz, polski sposób. W ten sposób pokażemy potencjal-
nym producentom oraz władzy, że taki produkt jest potrzebny, że warto skró-
cić drogę, nie importować. Trzeba uświadomić wszystkim, że polski, lokalny
produkt ma odbiorców.

Należy działać praktycznie, samo pisanie czy mówienie przynosi ma-
ły efekt. Celowo piszę o jagnięcinie, bo obecnie jest na nią ogromny – i co-

raz bardziej rosnący – popyt.
W mojej restauracji sprzedaję
bardzo dużo jagnięciny, co
drugi turysta pyta o jej pocho-
dzenie. W tej chwili kupuję
mięso importowane z Nowej
Zelandii, ale wolałbym praco-
wać na polskim produkcie.
Mam jednak problem ze zna-
lezieniem dobrego dostawcy,
bo na razie natrafiam na śred-
nią jakość, coraz wyższą cenę
i ustawiczne problemy ze sta-
łą dostawą. Nie mam już
ochoty odpowiadać gościom,
dlaczego nie pracuję na pol-
skiej jagnięcinie. Chciałbym
mieć stały dostęp do naszego,
lokalnego produktu dobrej ja-
kości. Tego samego życzę też
Państwu – restauratorom, ku-
charzom i klientom. Zd
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Polskiej jagnięciny żądam i pożądam

Księga sKarg i wniosKów
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Urodziłeś się w Botswanie. Jakie smaki i potrawy z dzieciństwa zapamię-
tałeś?

Wychowywałem się w mieście do 10. roku życia. Podczas tych lat w domu do-
minowała kuchnia europejska. Mój ojciec był szefem gastronomii w hotelu, dlate-
go jadaliśmy np. Sunday roast – tradycyjny brytyjski kotlet – z Yorkshire pud-
dingiem. Dopiero w późniejszym okresie rodzice zabrali mnie na wieś, do dziad-
ków. Chcieli, żebym poznał afrykańską tradycję, uważali, że mieszkając jedynie
w mieście, będę miał europejską mentalność. A przecież musiałem znać kulturę
swojej ojczyzny, background, również z powodu silnych więzi mojej rodziny z Bot-
swaną – mój praprapradziadek był jej królem.

Jaka była tradycja, którą wówczas poznałeś?
Przez większość czasu pomagałem w domu, opiekowałem się bydłem, praco-

wałem na farmie z osłami. Budziłem się rano, doiłem kozy, żeby uzyskać mleko do
herbaty, bo to tradycyjny sposób jej picia. Tak naprawdę przyglądałem się całemu
procesowi pracy na wsi. Moi dziadkowie uprawiali arbuzy, kukurydzę, kabaczki,
dynie, fasolę... Dzięki temu już w młodym wieku wiedziałem, jak dojrzewają wa-
rzywa i owoce, również dzikie, takie jak jagody czy kaktusy, które jadłem. Miałem
okazję poznać różnorodne smaki: od słodkich po bardzo gorzkie. W ten sposób roz-
winąłem i wyrobiłem swój smak. Wtedy również nauczyłem się gotować. Do dziś
pamiętam, jak moje ciotki piekły chleb, który przygotowywany był w popiele z do-
datkiem mleka koziego zamiast wody.

W późniejszych latach trafiłeś na studia gastronomiczne do Londynu. Jak
porównałbyś londyńską edukację ze szkołami gastronomicznymi w Polsce?

Zgadzam się, że poziom szkół gastronomicznych w Polsce jest dosyć niski,
choć w ciągu ostatnich kilkunastu lat wiele zmieniło się na dobre. Niestety, nadal
zgłaszają się do mnie dzieciaki po takich szkołach i okazuje się, że nie znają pod-
staw zawodu. Nie potrafią upiec prostego ciasta, nie mają umiejętności rzeźni-
czych, podczas gdy w Anglii od razu uczą cię, jak rozbierać i obrabiać mięso, file-
tować ryby itp. W Wielkiej Brytanii bycie kucharzem czy szefem kuchni jest czymś
normalnym, w wielu przypadkach nawet przywilejem, a w Polsce ten zawód wciąż
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Joseph Seeletso
SZEROKIEJ PUBLICZNOŚCI ZNANY Z UDZIAŁU W PORANNYM
„DZIEŃ DOBRY TVN”. BYWALCY RESTAURACJI MOGĄ GO
SPOTKAĆ W JOSEPH‘S WINE & FOOD, GDZIE GOTUJE
W OTWARTEJ KUCHNI I CHĘTNIE WYMIENIA OPINIE Z GOŚĆMI.
JOSEPH SEELETSO – SZEF KUCHNI Z BOGATĄ KARIERĄ
I WYJĄTKOWYM TALENTEM DO KULINARNYCH EKSPERYMENTÓW.

ZKRÓLAKUCHARZ:

Rozmawiała: Agata Godlewska, zdjęcia: Zosia Zija i Jacek Pióro
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BIO
Imię i nazwisko: Joseph „Józek” Seeletso
Data i miejsce urodzenia: 09.02.1971 r., Botswana
Stanowisko: szef kuchni, współwłaściciel restauracji
Joseph’s Wine & Food w Warszawie
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jest profesjonalistą. To nie zna-
czy, że nie przyjmuję krytyki.
Jednak powinna ona być kon-
struktywna i podana w odpo-
wiedni sposób. Do pewnego
stopnia traktuję swoich ku-
charzy jak własne dzieci, ale

jestem przekonany, że jeśli kie-
dykolwiek opuszczą Polskę, po-

radzą sobie. W kuchni prowadzi-
my rozmowy na temat polskiej li-

teratury, pytam ich o Mrożka, o pol-
ską sztukę, trenujemy angielski. Jeśli cze-

goś nie wiedzą, proszę, aby się uczyli, ponie-
waż Polska ma bardzo bogatą kulturę. Profesja kucha-
rza ma dość niski status, dlatego trzeba się edukować.
A bycie porządnym człowiekiem to klucz do sukcesu.

Mówisz o niskim statusie, a jednak Tobie udało
się dotrzeć do elit światowych – gotowałeś dla
prezydentów, premierów, rodzin królewskich, re-
prezentowałeś Botswanę, a później Polskę na
świecie. To bardzo prestiżowa rola. Jak wygląda
gotowanie dla VIP-ów?

kojarzy się nie najlepiej lub źle. Dodatkowym problemem
wśród młodych kucharzy jest brak zasad etycznych, któ-
re według mnie oznaczają dyscyplinę w kuchni. Chodzi
o mentalność, umiejętność koncentracji, dawania z siebie
100 proc. możliwości, ale też o dumę. To bardzo ważne.
Kultura bycia szefem kuchni nie polega tylko na goto-
waniu.

Tego podejścia nauczyły Cię studia?
Chyba tak. Czerpałem inspiracje od ludzi, z którymi

przebywałem, nawet jeśli nie zawsze byłem w stanie nauczyć
się wszystkich tricków. Wracając do sytuacji w Polsce, myślę, że
ona się zmienia. Jest kilku szefów, którzy przez kilka lat pracowali
za granicą, potem wrócili do kraju. Jesteśmy tu również po to, by uczyć
młodzież podstaw. Mimo nie najlepszej sytuacji uwielbiam pracę z kucharzami,
którzy właśnie ukończyli szkoły, bo nauka przychodzi im łatwiej, są chłonni, cie-
kawi i jeszcze nie zdążyli nabyć złych nawyków. Uczę ich bycia szefem. Daję do
zrozumienia, że nie chodzi tylko o to, jak gotujesz, ale jak sam się zachowujesz, wy-
glądasz, prowadzisz, o twoje maniery. Czyli o twój wizerunek.

To ważne, tym bardziej że masz w swojej restauracji otwartą kuchnię.
Dokładnie! Ale mam na myśli również ich prywatne zachowanie. Kiedy idą

do innej restauracji, nie mogą narzekać, bo uważają, że sami lepiej gotują. Jeśli do
mnie przyszedłby szef i nie zachowywał się odpowiednio, od razu wiem, że nie
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}Najważniejsze są organizacja pracy, pasja,
koncentracja i osobowość
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Wszystkich ludzi należy traktować równo. Nie wolno przesadnie stresować się
tylko dlatego, że przygotowujesz posiłek dla prezydenta, a nie dla swojego przyja-
ciela. Oczywiście, musisz być wyjątkowo zorganizowaną osobą, powinieneś zapo-
znać się z zasadami diety danych osobistości oraz wymaganiami stawianymi przez
protokół dyplomatyczny. Trzeba być też przygotowanym na różnego rodzaju pyta-
nia, które może zadać ochrona. Ale jeśli organizatorzy kolacji znają twoją historię
i doświadczenie, wystarczy po prostu być uprzejmym. To praca jak każda inna, pre-
zydent czy król to osoba taka jak ty czy ja. Najważniejsze są organizacja pracy, pa-
sja, koncentracja i osobowość. Podczas polskiej prezydencji goście powinni zapamię-
tać, że to właśnie Adam Chrząstowski dla nich gotował, a nie kto inny.

Możesz opisać obiad dla VIP-ów, który zapadł Ci w pamięć?
Pamiętam, jak 6 lat temu poleciałem do Tokio. Gotowałem dla ówczesnego pre-

zydenta Botswany – Festusa Mogae. Obecny był również premier Japonii, ponie-
waż było to spotkanie promujące botswańskie diamenty. Talerzówka miała być
przygotowana dla ok. 270 osób. Miałem ze sobą ekipę kucharzy, z których więk-
szość pochodziła z Japonii, nadzorowałem ich pracę. Wcześniej natomiast musia-
łem zrobić prezentację pokazującą, co zamierzam przygotować. To wspaniała spra-
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wa, miałem frajdę! Wszystko należało pięknie i niena-
gannie skomponować, a każde danie musiało być
smaczne i mieć w sobie duszę. Drużyna kucharzy by-
ła fantastyczna, zdyscyplinowana, szybka, czysta,
z hierarchią obowiązków. W Japonii porcje nie mogą
być zbyt duże. Nie można również używać zbyt wie-
le tłuszczu. Ale jeśli poznasz te zasady, masz umie-
jętności i osobowość – wszystko staje się proste! To
praca bez granic.

Jakie były Twoje wrażenia, gdy po raz pierwszy
przyjechałeś do Polski?

Trochę wiedziałem, czego się spodziewać.
W wieku 14 lat, gdy mieszkałem w Botswanie, mie-
liśmy w szkole zajęcia z literatury, podczas których
przerabialiśmy książkę „The Silver Sword”. To opo-
wieść o II wojnie światowej, o sierotach szukających
swoich rodziców, którzy zostali umieszczeni w obo-
zach koncentracyjnych. Ich historia dała mi obraz
polskiej kultury, to wtedy dowiedziałem się o Polsce.
Poza tym Jan Paweł II przyjechał kiedyś z wizytą do
Botswany, dodatkowo słyszałem o Lechu Wałęsie.

Natomiast po raz pierwszy przyjechałem tu zi-
mą, na wakacje. Pamiętam, że moja teściowa przygo-
towała zupę, oczywiście był to żurek z kawałkami
boczku, który uznałem za bardzo smaczny z powo-
du jego kwaśności. Miał głęboki smak, choć był zbyt
tłusty jak na mój ówczesny gust. Oprócz tego mia-
łem okazję spróbować zrazów zawijanych z papryką
i ogórkiem kiszonym, kaszy gryczanej z sosem pie-
czarkowym oraz ciasta drożdżowego. Wtedy zrozu-
miałem, że większość polskiego jedzenia jest ciężka,
ponieważ opiera się na porze zimowej. Zrozumiałem,
co oznacza chłopskie jedzenie: jest w nim dużo skład-
ników, ale są dobrze zbalansowane, po prostu smacz-
ne – home made.

Pracowałeś również w krakowskich restaura-
cjach, łatwo się było przystosować do polskiej
kuchni?

Pierwszą pracę, a raczej szkolenie miałem w re-
stauracji na Wawelu. Byłem bardzo dumny, to dla
mnie ważne miejsce ze względu na to, że pochodzę
z rodziny królewskiej. Ale zostałem tam tylko przez
cztery miesiące, gotowałem dla VIP-ów, czekając jed-
nocześnie na pełnoetatową pracę. Taką dostałem
w restauracji Wentzel na stanowisku sous-chef, gdzie
zostałem dwa lata. Natomiast pierwsza praca na sta-
nowisku szefa kuchni była w Metropolitan, tam po
raz pierwszy pracowałem w otwartej kuchni. Nie
miałem większych problemów, żeby się przystoso-
wać, chociaż czasami konflikty się zdarzały. A potem
wyjechałem z żoną do Botswany.

To w tamtym okresie zakochałeś się w winie?
Tak. Pracowałem w prestiżowym Phakalane Golf

Estate Hotel Resort jako executive chef. Główny me-
nedżer Peter Van Huffel, Belg, który obecnie mieszka
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w Południowej Afryce, niezwykle fascynował się winem. Zabrał mnie w po-
dróż do Stellenbosch i to wtedy zrozumiałem, jak ważna dla szefa kuchni
jest znajomość win. Wino i jedzenie powinny iść w parze.

Wypracowanie umiejętności nauczenia się wina to trudna rzecz?
Mam szczęście, gdyż wiele win z mojej restauracji pochodzi od winia-

rzy, których poznałem osobiście. Właśnie w ten sposób uczyłem się dopaso-
wywania wina do jedzenia, poprzez osobisty kontakt z jego producentami
i pasjonatami. Oczywiście, zostanie sommelierem wymaga czasu. Musisz
rozpoznawać szczepy, znać regiony pochodzenia wina, wiedzieć, co oznacza
kolor trunku, i jak określić jego wiek. Przy łączeniu jedzenia z winem obo-
wiązuje jednak jedna zasada: „if they grow together, they go together”. To
proste. Na przykład bierzesz chianti albo sauvignon blanc – powinnaś wie-
dzieć, skąd pochodzą, a co za tym idzie, jakie produkty są z tego regionu.
Obecnie większość win sprowadzamy z Francji, ale także z Włoch albo Hisz-
panii. Białe wina, takie jak sauvignon blanc, pochodzą z dolin, również stam-
tąd wywodzi się kozi ser, dlatego te dwie rzeczy pasują do siebie.

Ostatnio przygotowałem sobie bardzo ostrą potrawę, a więc wino, ja-
kie do niej dopasowałem, nie mogło być ciężkie w smaku; wybrałem więc
białe, nieco słodsze, z bąbelkami. To bajka, od razu poczułem każdą ostrą
nutę dania, dzięki odpowiedniemu winu mogłem ją wydobyć, podkreślić.

W większości restauracji dzieje się tak, że sommelier dobiera wino do
jedzenia, które już zostało zamówione. Ja natomiast działam odwrotnie,
mogę ugotować jedzenie zainspirowane danym winem. Szefowie są zazwy-
czaj egoistami, tymczasem trzeba usunąć swoje ego na dalszy plan, być
w stanie napić się wina, nauczyć się go i ugotować posiłek dobrany do wi-
na, a nie do własnych ambicji.

To faktycznie niespotykane podejście, które w pełni rozwinąłeś w Jo-
seph’s Wine & Food. Jesteś współwłaścicielem restauracji?

Pracowałem w małym wine barze w Centrum Wina cztery lata temu.
Początkowo właściciele chcieli, żebym przygotowywał tylko zimny bufet,
sery itp., ale zaproponowałem im eksperymentowanie z food & wine mat-
ching. Inaczej byłaby to dla mnie, szefa kuchni, strata czasu, oznaczałoby to,
że wcale mnie nie potrzebowali. Nie byli pewni, ale dali mi szansę, ponieważ
nikt inny w Polsce nie miał takiego pomysłu. I tak zacząłem rozwijać ten
koncept. Po trzech latach właściciele zorientowali się, że chcę czegoś więcej.
Zainwestowali pieniądze w nowe miejsce i spytali, czy mogą użyć mojego
imienia w nazwie restauracji, ponieważ pracowałem już w „Dzień dobry
TVN” i stałem się rozpoznawalny. I tak zaczęła się przygoda z Joseph’s Wi-
ne & Food. Zarekomendowali managing partnera – Rafała Kisia, który poma-
ga mi zarządzać lokalem na co dzień, gdyż gotowanie i prowadzenie restau-
racji w tym samym czasie jest po prostu niemożliwe. Wszystko idzie bardzo
dobrze, dostajemy dużo pozytywnych opinii od naszych gości. Myślę, że te-
go typu miejsca będą się w Polsce rozwijać i zdobywać coraz większą popu-
larność. My dopiero zaczęliśmy, ale jesteśmy na dobrej drodze. Nawet ostat-
nio przyszedł do mnie jeden bardzo znany szef i powiedział, że chciałby
otworzyć podobne miejsce. Ale nie powiem kto (śmiech).

Porcje w twoim menu nie są duże, co jest bardzo niepolskie. Polacy
lubią porządnie się najeść. To świadomy wybór?

Faktycznie, większość przystawek jest mała, nazywamy je „modern
tapas”. Koncept polega na tym, że pozwalają ci one napić się prosecco, a na-
stępnie otworzyć riesling i połączyć go z kolejną przystawką. Dzięki temu
możesz wypróbować różne wina do różnych potraw. Chodzi o to, aby na-
uczyć się smakować wina i eksperymentować ze smakami. Dlatego wła-
śnie sprzedajemy każde wino na kieliszki. Natomiast jeśli chodzi o dania
główne, są przeciętnej wielkości. Jeśli zamówisz danie główne, będziesz

Cappuccino pomidorowo-
-pomarańczowe
SKŁAD:
• 2 g chilli
• 5 g czosnku
• 15 ml syropu pomarańczowego
• 200 ml mleka
• 200 ml śmietanki 36-proc.
• 15 ml likieru Mozart Amade
• 400 g pomidorów pelati
• 5 g soli
• 40 g masła
• 1 g cynamonu mielonego

SPOSÓB WYKONANIA: Zagotowujemy
pomidory, dodajemy posiekany czosnek
oraz odrobinę chilli. Następnie dodajemy
200 ml mleka i śmietanę. Doprowadzamy
do wrzenia, dodajemy masło, syrop i likier,
doprawiamy solą. Gdy całość ponownie
zawrze, przelewamy zupę przez sito.
Resztę mleka podgrzewamy do
temperatury około 60°C i ubijamy pianę
rózgą. Zupę podajemy w filiżankach
do cappuccino, posypujemy szczyptą
cynamonu i dekorujemy pianą.

Tatar z tuńczyka
SKŁAD:
• 300 g świeżego tuńczyka
• 15 g świeżego imbiru
• 10 ml oliwy truflowej
• 15 ml sosu rybnego
• 50 g mango
• 50 g kiwi
• 100 g pomidorów
• oliwa z oliwek
• 1 g soli
• 1 g białego pieprzu
• 1 awokado
• 2 limonki
• 2 g cukru pudru
• 4 jajka przepiórcze
• 3 ml octu

SPOSÓB WYKONANIA: Tuńczyka i imbir
kroimy w drobną kostkę, całość do-
prawiamy oliwą truflową oraz sosem
rybnym. Awokado miksujemy z so-
kiem z limonek, ze szczyptą soli i cu-
kru pudru. Wyfiletowanego pomidora
kroimy w półcentymetrową kostkę. Ki-
wi i mango kroimy w kostkę o tej sa-
mej wielkości. Sałatkę doprawiamy so-
lą i białym pieprzem oraz oliwą z oli-
wek. Jajka gotujemy w niewielkiej ilo-
ści wody z octem. Mus z awokado kła-
dziemy na tatarze, całość kończymy
jajkiem przepiórczym, sałatkę podaje-
my obok tatara.

usatysfakcjonowana, chociaż oczywiście nie są to ogromne
porcje.

Jakich technik używasz w kuchni? Wielu kucharzy za-
chwyca się ostatnio np. sous-vide.

Sous-vide widziałem w Londynie jakieś 14-15 lat temu,
w Polsce to nowość. Polska jest krajem, w którym obserwuję
dużo podekscytowania, nazywam ten czas „erą oświecenia”.
Docierają do nas rzeczy, które działy się w Anglii 20-30 lat te-
mu, za czasów Marca Pierra White’a, kiedy Gordon Ramsay
był jeszcze we Francji i się uczył. Wracając do sous vide – to
metoda, którą możesz wykorzystywać, jeśli masz czas, na
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pewno nie codziennie. Na przykład w sytuacji, kiedy gościsz VIP-ów i masz czas
na przygotowanie specjalnej kolacji. Osobiście jestem klasykiem, bazuję na fran-
cuskich metodach gotowania. Oczywiście znajdziesz u mnie wiele wpływów tra-
dycyjnej kuchni z Botswany, produkty takie jak mango czy papaya. Moja kuchnia
jest bardzo owocowa, używam też wielu zbóż, soczewicy, pęczaku, kaszy grycza-
nej, którą łączę z rodzynkami. Moje menu obfituje w etniczne akcenty. Ale bazą jest
kuchnia francuska, którą każdy profesjonalny szef na świecie powinien znać. To
podstawa.

Używasz również ostatnio bardzo promowanych polskich, lokalnych pro-
duktów?

Ciekawostką jest, że z Botswany pochodzi jedno z najlepszych mięs wołowych
na świecie, które wcale nie jest promowane. Ale zauważyłem, że również w Polsce
jest bardzo dobra wołowina, dlatego każdy szef powinien umieć dokonać wyboru.
Moja wołowina jest polska i na jej bazie robię jedno z najbardziej chwalonych dań
w restauracji. Tak naprawdę większość moich składników pochodzi z Polski, oprócz
ryb, które w większości sprowadzam z Norwegii. Nie będzie żadnym odkryciem,
jeśli powiem, że dużą część warzyw i ziół zamawiam u pana Jabłońskiego, człowie-
ka z wielką pasją. Ostatnio zaczął produkować trawę cytrynową. Ja używałem jej
już 18 lat temu, pięknie! Widzę, że z biegiem lat polscy producenci bardzo się roz-
wijają. Poza tym od czasu do czasu odwiedzam różnego rodzaju targi regionalne.

Uważam, że szefowie powinni używać lokalnych,
ekologicznych produktów, bo to z nich pochodzi
prawdziwy smak.

No właśnie, słyniesz z łączenia smaków, które
teoretycznie do siebie nie pasują. Dla niektó-
rych osób są to wręcz kontrowersyjne połą-
czenia.

Na przykład czosnek w czekoladowym deserze?
Kiedy smażysz czosnek, jest on słodki. A to oznacza,
że można połączyć go ze słodkim deserem! W ten
sposób na to wpadłem. Wszystko opiera się na znajo-
mości produktów, na dorastaniu z nimi. Jeśli wiesz,
jak rosną i skąd pochodzą, łatwiej o eksperymenty.
Ale eksperymentowanie to jedno, zawsze trzeba wie-
dzieć, kiedy przestać. Są ludzie, którzy tworzą tzw.
kuchnię fusion, ale robią ją too much. Jesz i czujesz,
że w potrawie jest za dużo przypraw, nie wiesz, co
się dzieje. Myślę, że każdy kucharz powinien znaleźć
równowagę. Wiedza o produktach pozwala decydo-
wać, kiedy można użyć czegoś więcej, a kiedy mniej.
Albo kiedy za dużo zaczyna dziać się na talerzu. OK,
znam wiele technik pozwalających aranżować jedze-
nie, ale trzeba uważać, bo nadmiar składników to no-
wobogactwo! Jako szefowie uczymy się wielu no-
wych technik, które są bardzo przydatne, ale pod ko-
niec dnia, kiedy jesz posiłek, musi on przede wszyst-
kim mieć duszę. Jedzenie to tradycja. Powinno zapa-
dać ludziom w pamięć.

OUI CHEF
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Comber jagnięcy
SKŁAD:
• 750 g combra jagnięcego
• 300 g kuskusu
• 3 papryki czerwone
• 1 papryka żółta
• 1 papryka zielona
• 50 g cukinii
• 100 g pomidorów pelati
• 25 g czerwonej cebuli
• 30 g imbiru
• 100 ml demi-glace
• 5 g soli
• 3 g pieprzu
• oliwa z oliwek
• 30 g parmezanu
• 20 g orzechów macadamia
• 2 ząbki wędzonego czosnku
• 8 liści pak choi

SPOSÓB WYKONANIA: Oczyszczoną jagnięcinę dopra-
wiamy solą i pieprzem. Przesmażamy z obu stron
i pieczemy w 180˚C przez 3-4 min. Pieczoną czer-
woną paprykę obieramy ze skóry, miksujemy z par-
mezanem, orzechami macadamia, wędzonym
czosnkiem, oliwą, doprawiamy solą i pieprzem. Pe-
sto łączymy z przygotowanym kuskusem. Pozostałe
warzywa kroimy w równą kostkę, smażymy na oli-
wie, dodajemy pomidory pelati, doprawiamy do
smaku. Jagnięcinę podajemy na kuskusie z pesto
w asyście ratatui, zblanszowanych liści pak choi
i sosu demi-glace z dodatkiem imbiru.

Od lewej:
Konrad Sieniawski,
Joseph Seeletso,
Tobiasz Pińkowski,
Arkadiusz Ziółkowski
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CO SZEFÓW INSPIRUJE? GDZIE RESTAURATORZY SZUKAJĄ
WZORCÓW? KTÓRE Z ZAGRANICZNYCH MODELI BIZNESOWYCH

DA SIĘ PRZESZCZEPIĆ NA NASZ GRUNT? GDZIE WRESZCIE JECHAĆ
PO NOWY SMAK?

W poszukiwaniu
smaków

DANIE GŁÓWNE
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Autor: Monika Kucia
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A
gata Wojda, szefowa kuchni w restauracji Opa-
sły Tom PIW-u, wróciła właśnie z wycieczki do
restauracji Noma w Kopenhadze. Opowiada, że
największe wrażenie zrobił na niej cały koncept,
a nie konkretne dania z menu degustacyjnego,
które jej zaserwowano, choć były wśród nich po-
zycje zachwycające. – Dostaliśmy tylko lokalne,

duńskie produkty. Świetne było jajo przepiórcze na sianie,
rzodkiewki umorusane jadalną ziemią czy kanapka z zioła-
mi i płatem tłuszczu powstałego z długotrwałego duszenia
kaczki. Natomiast najważniejsze było dla mnie to, że Noma
to kompletny świat, inna planeta. Trzeba po prostu w to
wejść w całości, dać się ponieść. To nie była kolacja, to była
przygoda.

Wizyta w Nomie była dla niej kontaktem z nową, inspi-
rującą kulturą gastronomiczną. – Nie było mnie w Warsza-
wie 16 godzin, a miałam wrażenie, że to trwało dwa tygo-
dnie – mówi.

W zorganizowanym przez Łukasza Kalinowskiego z Pra-
cowni Przygód wyjeździe do Nomy wzięło udział 15 osób
z tzw. świata gastronomicznego. Wojda poprosiła swoich
szefów (rodzeństwo Kręglickich), żeby zapłacili za jej wy-
jazd. Przygoda była kosztowna – trzeba było zapłacić pra-
wie 4 tys. zł za przelot, hotel i kolację degustacyjną. Kręglic-
cy uznali, że warto dawać swoim pracownikom szansę ob-
cowania ze światową jakością (pojechała również Marzena
Hajn, szefowa w Piątej Ćwiartce).

Marchewka z wanilią
Czy kucharze chcą jeździć za granicę i tam jeść?

Agata Wojda uważa, że nie. – W ogóle rzadko widzę sze-
fów jedzących – mówi. Sebastian Kornacki, sous chef w ho-
telu Westin w Warszawie, zwierza się, że na prywatnych
wyjazdach żona skutecznie odzwyczaiła go od obserwacji
restauracji, w których jadają, pod kątem zawodowym. Służ-
bowo, owszem, był na szkoleniu w Tajlandii – umie dzięki
temu zrobić od podstaw curry. Jeździ też na konkursy i szko-
lenia w kraju. Poza tym podróżuje w internecie. Tam znajdu-
je interesujące dla kuchni typu fusion połączenia składników,
np. marchewki z wanilią. – Dodaliśmy do tego redukcję po-
marańczową i zaserwujemy u nas w restauracji Fusion jako
dodatek do jagnięciny i koziego sera.

Przyszłość gastronomii
Wojciech Modest Amaro w wywiadzie w poprzednim nu-
merze „Food Service” mówił: „Pobyt w Nomie dał mi tyle, że
zobaczyłem człowieka, który ma swój pomysł i konsekwent-
nie go realizuje. Obserwowanie René dało mi siłę. Powiedział,
że ludzie go wyśmiewali i z kompletnym brakiem wiary py-
tali: co ty tu osiągniesz, w tej małej dziupli w Danii, z ty-

mi 20 produktami na krzyż, z tą zimą trwającą sześć mie-
sięcy, która wszystko skuwa lodem? Ale uparł się. I ja, z po-
dobną wytrwałością, mam w sobie chęć robienia kuchni pol-
skiej, a rozmowy z René dały mi odwagę”. Sztuka gotowa-
nia w tym kontekście jest więc sztuką jak każda inna – arty-
ści inspirują się sobą nawzajem, a bycie w awangardzie za-
wsze wymaga odwagi.

Amaro po pobycie u Adrii mówił: – W menu El Bulli nie
spotyka się właściwie produktów drogich, tu sztuka nie po-
lega na sypaniu kawiorem i szafowaniu foie gras. Ale zdarza
się, że ogonki prosiaczków ze świeżym imbirem jeden facet
smaży całą noc na suchej patelni, żeby były chrupiące.

Jego główna konkluzja po wizycie u Adrii była taka, że
to w kuchniach narodowych tkwi przyszłość gastronomii.
– Chcę jeszcze bardziej grzebać w polskich smakach i budo-
wać na ich bazie nowoczesną kuchnię – mówi. – Zależy mi
na wykorzystywaniu awangardowych technik, aby pokazać
wspaniałą polską kuchnię dworską w jak najbardziej nowo-
czesny sposób.

Podpatrzone i własne
Basia Kłosińska, menedżerka w Charlotte przy placu Zbawi-
ciela w Warszawie, rodzaju pâtisserie, czyli kawiarni połą-
czonej z piekarnią, opowiada o inspiracjach, jakie towarzy-
szyły twórcom miejsca: – To była na pewno Francja, ale też
Nowy Jork, Skandynawia, duże miasta Europy. Ważne dla
nas było także wtopienie w warszawski klimat, dostosowa-
nie do realiów.

Duży wspólny stół dla gości jedna z właścicielek podpa-
trzyła w Nowym Jorku, ale pomysł, by na wieczór podnosić
go i by stawał się barem, jest już autorski.

Ten model biznesowy wydaje się kluczem do sukcesu.
Daniel Pawełek, właściciel Butchery & Wine, restauracji
z prostą kuchnią („comfort menu”) złożoną z najlepszej ja-
kości składników (właściciel mówi o niej: „europejskie burżu-
azyjne gotowanie”), w swoich inspiracjach sięga w prze-
szłość. – Moje pierwsze doznania kulinarne to wyjazdy do
babci na wieś – opowiada. – Jadłem jabłka prosto z drzewa,
przycinałem gałęzie, zabiłem kurę na rosół, wyrzucałem gno-
jówkę… Wspominając to, widzę, jak ważna jest edukacja.
Nie boję się grasicy, potrafię zjeść mięso bez przerażenia.

DANIE GŁÓWNE

Restauracje etniczne przenoszą gościa w inną
czasoprzestrzeń za pomocą dekoracji
i odpowiednio skomponowanej karty
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Na półce w Butchery & Wine stoją m.in. książki Tho-
masa Kellera, tom „Great Restaurants Concept”, słynne „Set-
ting the Table” Danny’ego Meyera oraz książki Simona Hop-
kinsona: „Roast Chicken and Other Stories” i „Second Hel-
pings of Roast Chicken”. Klasyka światowej literatury ga-
stronomicznej na wyciągnięcie ręki.

Butchery & Wine przypomina londyńskie St. John’s at-
mosferą i filozofią, na którą składają się głównie umiłowanie
prostoty i wielki szacunek do produktu. W londyńskim logo
jest świnia z zaznaczonymi liniami do ćwiartowania, w war-
szawskim podobnie potraktowane dwa byki.

Pawełek przeniósł bezpośrednio z St. John’s dania takie,
jak: szpik kostny w postaci pieczonych w piecu przez 17 mi-
nut w temperaturze 300 stopni pierścieni, kości z galaretowa-
tym, tłustym wnętrzem, serwowane z salsą z pietruszki, ce-
buli i kaparów oraz kalarepkę pociętą na tarce-mandolinie
w cieniuteńkie plasterki, doprawioną piórkami czerwonej ce-
buli, kaparami, oliwą i cytryną.

Przyznaje, że ma też deski do steków i stoły takie, jak
widział w Maze Grille Gordona Ramseya.

Ryszard Majewski, do niedawna szef kuchni restauracji Blue
Cactus w Warszawie, wspomina wyjazdy do Stanów Zjednoczo-
nych po talerze i inne naczynia. – Niektóre dania w karcie są żyw-
cem skopiowane z amerykańskich menu – mówi.

Restauracje etniczne często próbują przenieść gościa
w inną czasoprzestrzeń za pomocą dekoracji i odpowiednio
skomponowanej karty. Otwarcie greckiej tawerny czy wło-
skiej trattorii ma duże szanse powodzenia, bo wyraziste kul-
tury gastronomiczne są lubiane w Polsce. Stworzyć własną,
odrębną jakość jest znacznie trudniej. Decyzja o tym, co
przeszczepić i na ile należy to dostosować do polskiej rzeczy-
wistości, wymaga nie tylko wiedzy biznesowo-gastrono-
micznej, ale także intuicji.

Rzucić wszystko i jechać
Milena Niedziela reprezentuje Norweską Radę ds. Eksportu
Ryb i Owoców Morza. W 2009 roku zabrała dziesięciu mło-
dych, kreatywnych szefów kuchni do Instytutu Kulinarnego
w Stavanger. Mieli całodzienne warsztaty, prezentacje, po-
kazy, szkolenia i degustacje. Wyjazdy szkoleniowe to część
działalności Rady w Polsce. Norwescy specjaliści przyjeżdża-
ją także do nas. Niedziela zaprasza ich do szkół gastrono-
micznych. – Na Majdańskiej w Warszawie udało nam się tak
zorganizować, że każdy uczeń dostał rybę i ją rozebrał pod
okiem nauczyciela. Okazało się, że uczniowie trzeciej klasy
nie mieli w życiu do czynienia z rybą – opowiada.

Joanna Ochniak z portalu Papaja.pl, przedstawicielka
Polski w inicjatywie działającej na rzecz kobiet branży ga-
stronomicznej na świecie Women in WACS, organizuje wy-
jazdy kulinarne o charakterze edukacyjnym od 2005 roku.
– Jeżdżą ze mną szefowie kuchni, menedżerowie, szefowie
cukierni, właściciele, kierownicy, właściciele lokali, czasem
kadra marketingowa. Zwykle w grupie 15-osobowej. Zd
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DANIE GŁÓWNE

NOMA
Restauracja Noma w Kopenhadze serwuje gościom pełną przygód kulinarną
podróż do niezwykłego świata duńskich smaków.

EL BULLI
Zamknięta już El Bulli przez lata była celem pielgrzymek szefów kuchni z całego świata.

BUTCHERY & WINE
Prostą kuchnię Butchery & Wine sam właściciel określa jako europejskie
burżuazyjne gotowanie.
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Mimo że wyjazdy są bezpłatne lub solidnie dotowane
z funduszy unijnych (wyjazd do Hiszpanii kosztował 12 tys.
zł od osoby, uczestnicy płacili 2 tys. zł), brakuje chętnych.
Ochniak tłumaczy: – Mówią, że fajnie by było pojechać, ale
trudno im znaleźć czas. Tym, którzy mają ugruntowaną po-
zycję, trudno rzucić wszystko nawet na dwa tygodnie. Czę-
sto mają podpisane kontrakty z firmami, nie chcą tracić pie-
niędzy.

Największym problemem okazuje się jednak bariera ję-
zykowa. – Szefowie rzadko mówią po angielsku, o francuskim
nie wspominając – wzdycha Ochniak.

W ramach organizowanych przez nią wyjazdów można
pojechać do Włoch, Portugalii, Luksemburga, Hiszpanii, Fran-
cji. Wyjazd obejmuje szkolenia i wizyty w restauracjach – za-
równo od strony sali, jak i zaplecza – połączone ze spotkania-
mi z właścicielami i szefami kuchni. – Horyzonty niebywale
poszerzają się nawet po tygodniowym wyjeździe – przeko-
nuje Ochniak.

Podczas takiego wyjazdu okazuje się też, że dość łatwo
jest dostać się na staż, np. do słynnej restauracji Arzak w San
Sebastian. – Ważne jest, by wyjeżdżali ludzie młodzi, którzy
nie mają jeszcze zobowiązań i mogą sobie pozwolić na pół-

roczną naukę za granicą. To na pewno zaprocentuje – mówi
Ochniak. – Wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu u Pau-
la Bocusa, które organizowałam, natychmiast dostawały lep-
sze propozycje pracy i do dziś świetnie sobie radzą w branży
– dodaje.

Paweł Macioszczyk, szef kuchni w restauracji El Greco
w Gdyni i właściciel firmy cateringowej i restauracji Teniso-
wa, wyjeżdżał z Joanną Ochniak m.in. na dwutygodniowy
objazd edukacyjny po Włoszech. Uczestnicy mieli zajęcia
w szkole gastronomicznej, odwiedzili m.in. wytwórnie par-
mezanu, kawy i lodów, jadali w wielu restauracjach. Kurs był
dofinansowany z funduszy unijnych – Macioszczyk i inne
osoby, które pojechały, dopłacały około 2 tys. zł, czyli jedną
czwartą kosztów.

– Jestem głodny wiedzy. Chciałem zobaczyć, jak gotują
prawdziwi Włosi. Mieliśmy zajęcia z szefami kuchni doty-
czące obróbki makaronu i owoców morza, bardzo dużo się
nauczyłem – opowiada kucharz. – Duże wrażenie zrobiła na
mnie wiedza gastronomiczna, jaką we Włoszech mają dzieci.
Warto by i u nas zmienić system szkolnictwa – dodaje.

Podróże kształcą. Ważne, by chcieć i umieć korzystać z tej
formy kulinarnej edukacji.

REKLAMA
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O
d dawna żadne miejsce w Warszawie nie wzbudzało tylu dys-
kusji i kontrowersji co otwarte na początku lata bistro Char-
lotte. Usytuowane w rewelacyjnym miejscu, na modnym pl.
Zbawiciela, tuż pod klubem Plan B już w pierwszych dniach
działalności ściągnęło tłumy warszawiaków. Menu Charlotte

to proste dania inspirowane kuchnią francuską, np. tartine z rillettes i kor-
niszonem, z serem kozim, miodem, roszponką i tymiankiem, rostbefem,
brie i figą i wiele innych. Wszystkie pozycje dostępne są w bardzo atrak-
cyjnych cenach, a na dodatek można je konsumować przy ogromnym
drewnianym stole, będącym punktem centralnym całego lokalu. Brzmi re-
welacyjnie? Owszem, jednak pierwsze miesiące działalności Charlotte po-
kazały, że właściciele oraz obsługa nie dali rady udźwignąć ciężaru popu-
larności. Półgodzinne oczekiwanie na kawę, pomylone zamówienia, roz-
trzepanie kelnerów to niektóre z problemów, na jakie natykali się goście te-
go uroczego miejsca. A jednak codziennie rano (przy śniadaniu) i wieczo-
rem (przy butelce wina) w Charlotte ciężko znaleźć wolny stolik. Nie-
ustanne narzekania przeplatają się tu z peanami zachwytu. O czym to

świadczy? Charlotte znalazło niszę, zrealizowało koncept, którego do tej
pory w Warszawie brakowało. Okazało się, że inspiracje zaczerpnięte
głównie z Francji (bar Au Sauvignon w Paryżu), ale także z Brukseli (Le
Pain Quotidienne) oraz Nowego Jorku i San Francisco (Tartine Bakery i Tar-
tinery Nolita) były strzałem w dziesiątkę. Właściciele komentują: – Pierw-
szą rzeczą, na jakiej się skupiliśmy, wiedząc, że chcemy być przede wszyst-
kim prawdziwą piekarnią, było zgłębienie tajników dotyczących chleba
i znalezienie piekarza, który w tradycyjny sposób wyrabia i wypieka chleb.
Prawdziwa piekarnia to taka, gdzie nie używa się polepszaczy, gotowych
mieszanek i nawet drożdże używane są w minimalnych ilościach. U nas
bazą jest nasz zakwas, woda, sól i wysokiej jakości mąka z małych mły-
nów. Aby utrzymać te standardy, spędziliśmy miesiąc we Francji w trady-
cyjnej piekarni w dolinie Loary i codziennie przechodziliśmy trening praw-
dziwego fachu piekarniczego.
Cóż, trzymamy kciuki za Charlotte i proponujemy wszystkim restaurato-
rom wyciągnięcie wniosków z tego case study.

Rok otwarcia: 2011
Liczba miejsc: 45 w środku, w sezonie letnim dodatko-
we 60 miejsc w ogródku
Specjalność kuchni: chleb robiony na zakwasie
ze skórek ekologicznych winogron oraz tartines ze
specjałami kuchni francuskiej
Szef kuchni: menu zostało opracowane przez właści-
cieli Charlotte – Justynę Kosmalę, Tomasza Kosmalę
i Ewę Łuniewską

Ceny: 4-26 zł
Najtańsza pozycja: wypieki słodkie (viennoiserie)
– croissant 4,5 zł, brioche – 4 zł, tartines na zimno
– 8 zł, talerzyk serów lub wędlin – 9 zł
Najdroższa pozycja: śniadanie z jajkiem, w skład któ-
rego wchodzą koszyk świeżego pieczywa wypiekane-
go na miejscu, domowe marmolady i czekolady Char-
lotte, kawa/herbata lub sok oraz jajko na miękko lub
sadzone – 18 zł

Charlotte Wino i Chleb,
Warszawa

al. Wyzwolenia 18, 00-570 Warszawa, tel.: (22) 628 44 59
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Locanda to kolejna łódzka restauracja pozytywnie wyróżniająca się na
tle przeciętnych lokali tamtejszej gastronomii. Jako pierwszy na uwa-

gę zasługuje wystrój miejsca, stworzony przez właścicielkę, która unika-
jąc zbędnych detali, potrafiła oczarować gości przytulnym klimatem. Jed-
nak to oczywiście środziemnomorskie menu jest głównym atutem Locan-
dy, a w nim triumfy święci świeży makaron, wyrabiany na miejscu. Szef
kuchni serwuje go m.in. w wersji bolognese, carbonara, z krewetkami i chi-
li, z grillowaną cukinią i suszonymi pomidorami oraz z wędzonym łoso-
siem. Z klasycznych pozycji włoskich znajdziemy tu również risotto (z ko-

zim serem, burakami i szparagami po-
dane z pieczoną polędwicą wieprzową
lub serowe polane bazyliowym pesto)
oraz liczne przystawki. Dania główne
to owoce morza (mule, krewetki), ry-
by (dorada, płaszczka, halibut) i mięsa
(m.in.: osobuko z jelenia, wątróbka cie-
lęca, noga kaczki „confit”). Nie zapo-
mniano o propozycjach dla dzieci, do
których dyspozycji oddano kącik z za-
bawkami oraz bufet z dziecięcym me-
nu (m.in. naleśniki z sosem malino-
wym, pałeczki z kurczaka). Restaura-
cja składa się z dwóch sal oraz ogródka, który latem kusi gości zapachem
ziół. I choć niektórzy narzekają na wygórowane jak na łódzki rynek ceny,
to i tak do Locandy powracają.

Locanda, Łódź

Już pobieżne spojrzenie na menu restauracji, jej filozofię („respect for
food”) oraz wnętrze każe spodziewać się kuchni na najwyższym po-

ziomie. Hugo wita gości nowoczesnym wzornictwem, które efektow-
nie kontrastuje z surowym, ceglanym budynkiem Starych Koszar,
w którym mieści się restauracja. Podobne rozwiązania wnętrzarskie cie-
szą się coraz większą popularnością wśród właścicieli modnych, eks-
kluzywnych lokali. A co w menu? Królują w nim modern european cu-
isine tworzona na bazie starannie wyselekcjonowanych, wyłącznie
świeżych produktów oraz... metoda sous-vide, która, jak widać, zdo-

bywa serca kolejnych szefów kuch-
ni w Polsce. Menu jest bardzo ską-
pe, ale to atut, bo daje pewność, że
wszystkie produkty są faktycznie
świeże. W Hugo znajdziemy na
przykład grillowaną karkówkę ze
świnki z młodą marchwią, cebulą
i sosem z żeberek, pierś z perliczki
wielkopolskiej z kurkami i velouté
estragonowym czy smażoną gładzi-
cę z sezonowymi warzywami i sosem z wasabi. Wśród deserów – szcze-
gólnie chwalony przez gości mus malinowy z granitą malinową, natu-
ralnym jogurtem i pistacjami. Do tego na początek kilka przystawek.
I to wszystko. Dostępne jest również menu degustacyjne. Reasumu-
jąc: klasa i smak. Poznań ma się czym pochwalić.

Rok otwarcia: 2009
Liczba miejsc: 60
Specjalność kuchni: kuchnia śród-
ziemnomorska
Szef kuchni: Piotr Kurczewski
Ceny: 9-62 zł
Najtańsze danie główne: polę-
dwiczka wieprzowa w sosie beko-
nowym z bobem i pancettą – 29 zł
Najdroższe danie główne: pieczo-
ne kotleciki jagnięce podane
z zapieczonym kozim serem, pu-
rée ziemniaczanym, grillowaną
gruszką i szalotkami duszonymi
w porto – 62 zł

ul. Wojskowa 4
60-101 Poznań
tel.: (61) 861 82 18
www.hugorestaurant.pl

Hugo Restaurant, Poznań

Podstawą autorskiego menu Mariusza Pieterwasa jest tradycyjna kuch-
nia polska łączona z kuchniami różnych regionów świata. Szef kuchni

nie stroni od modnych ostatnio u nas eksperymentów: część składników
przechodzi przemianę molekularną dla wzbogacenia walorów smakowych,
a większość potraw przygotowana jest metodą sous-vide. Jak przystało na
każdą restaurację o wysokim poziomie, produkty pochodzą od regional-
nych dostawców, są świeże, pozyskiwane z hodowli i upraw ekologicznych
oraz od rybaków prosto z kutrów. Nic dziwnego, że smakosze i koneserzy

dobrej i świeżej, światowej klasy
kuchni, ludzie biznesu i polityki są
częstymi gośćmi lokalu. Ale też „zwy-
kli” mieszkańcy Trójmiasta znajdują
w Metamorfozie to, czego szukali do
tej pory za granicą. Elegancki, ale bez-
pretensjonalny wystrój jest dodatko-
wym atutem tego miejsca.

ul. Szeroka 22/23-24/26
80-835 Gdańsk
tel.: (58) 320 30 30
www.metka.com.pl

Rok otwarcia: 2010
Liczba miejsc: 80
Specjalność kuchni: modern euro-
pean cuisine
Szef kuchni: Krzysztof Rabek
Ceny: 21-75 zł
Najtańsze danie główne: tęczowy
pstrąg sous-vide, kalarepa z koprem
włoskim, purée z cytryny – 58 zł
Najdroższe danie główne: smażony
turbot, ravioli z bałtyckim dorszem,
velouté estragonowe – 75 zł

ul. Traugutta 3
90-102 Łódź
tel.: (42) 632 51 38
www.locanda.pl

Rok otwarcia: restauracja istnieje
5 lat, ale z nowym menu, nowym sze-
fem kuchni i wystrojem od 2011 roku
Liczba miejsc: 40 + w ogródku sezo-
nowym 16
Specjalność kuchni: polędwica woło-
wa, fondant ziemniaczany, spaghetti
warzywne ze świeżym bobem, świe-
ży kremowy szpinak i sos pieprzo-
wo-estragonowy
Szef kuchni: Mariusz Pieterwas
Ceny: 15-56 zł
Najtańsze danie główne: pierś drobio-
wa, sos pomarańczowy ze świeżym
imbirem, risotto z cukinią i miętą
– 36 zł
Najdroższe danie główne: kompozycja
ryb z mazurskich jezior: lin w kru-
szonce bazyliowej z litewskim serem
dziugas, węgorz gotowany w mleku
z jałowcem, puree selerowo-orze-
chowe, redukcja białego wina z tra-
wą żubrową – 56 zł

Metamorfoza,
Gdańsk
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MONIKA BIELIK
Stanowisko: kucharz
w Studiu Kulinarnym
Roberta Sowy
Urodzona: 27 kwietnia
1991 r. w Ciechanowcu
Wykształcenie: ukończone
TGH im. prof. E. Pijanowskie-
go przy ul. Poznańskiej
w Warszawie
Ulubione danie: sałatka tajska
z polędwicy wołowej i sushi
Danie popisowe: roladka
z polędwicy wołowej nadzie-
wana aromatycznym łoso-
siem, podana z chrupiącą
grzanką z borowikami i dwo-
ma sosami: kabayaki o aro-
macie ananasa i Jacka Da-
niel’sa oraz piankowym so-
sem z zielonych grejpfrutów

ŁUKASZ KALINOWSKI
Stanowisko: zastępca szefa
kuchni w Restauracji Carskiej
w Legionowie
Urodzony: 25 maja 1991 r.
w Warszawie
Wykształcenie: ukończone
TGH im. prof. E. Pijanowskie-
go przy ul. Poznańskiej
w Warszawie
Ulubione danie: tagliatelle
z kurczakiem, pak choyem
i papryką w sosie pomarań-
czowo-chilli
Danie popisowe: springroll
z sumem i ciepłą sałatką
z mango, szpinakiem i mię-
sem kraba

PAWEŁ OLSZAK
Stanowisko: uczeń TGH nr 1
przy ul. Poznańskiej w War-
szawie
Urodzony: 5 sierpnia 1992 r.
w Warszawie
Wykształcenie: podstawowe
(ukończone Gimnazjum nr 1
w Ursusie)
Ulubione danie: pieczona
kaczka z jabłkami
Danie popisowe: darne z ło-
sosia pieczone w świeżych
ziołach, podane na risotto
z zielonymi szparagami,
w otoczce z sosu cytrynowo-
-maślanego

MARCIN ZAWADZKI
Stanowisko: praktykant na
stanowisku kucharza w hote-
lu Le Regina w Warszawie
Urodzony: 15 marca 1992 r.
w Mińsku Mazowieckim
Wykształcenie: uczeń IV kla-
sy TGH nr 1 im. prof. E. Pija-
nowskiego przy ul. Poznań-
skiej w Warszawie, profil ku-
charz
Ulubione danie: spaghetti
alla carbonara
Danie popisowe: maryno-
wany pstrąg głębinowy po-
dany na delikatnej galaretce
z jabłka i żubrówki oraz chru-
piącej sałatce z kopru wło-
skiego

DOMINIK POCHMARA
Stanowisko: praktykant na
stanowisku kucharza w hote-
lu Rialto w Warszawie
Urodzony: 8 sierpnia 1992 r.
w Wyszkowie
Wykształcenie: uczeń IV kla-
sy TGH nr 1 im. prof. E. Pija-
nowskiego przy ul. Poznań-
skiej w Warszawie
Ulubione danie: delikatny ło-
soś podany na czosnkowym
szpinaku z szafranowymi be-
czułkami oraz salsą oliwkową
Danie popisowe: pierś kur-
czaka z foie gras w towarzy-
stwie musu z dyni i z sosem
kasztanowo-gruszkowym

WHO IS WHO
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JERZY PASIKOWSKI
PREZES FUNDACJI KLUBU SZEFÓW KUCHNI, PRZEWODNICZĄCY JURY WIĘKSZOŚCI
KONKURSÓW KULINARNYCH W POLSCE, POCZĄWSZY OD 1991 ROKU

TYPUJE:

1

Liga Młodych Talentów
Przedstawiamy kandydatów do Ligi Młodych Talentów wytypowanych przez mistrzów branży HoReCa.

W tym numerze świeży narybek poleca Jerzy Pasikowski.

4
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MARZENA HAJN, SZEFOWA KUCHNI PIĄTEJ ĆWIARTKI – RESTAURA-
CJI, KTÓRA „ODCZAROWAŁA” W POLSCE PODROBY

Ponieważ pochodzę z Kujaw – a tu jemy po-
droby – moje dzieciństwo jest związane ze
smakami czerniny, kiszek z drobiowych po-
drobów, ale też pieczonych kaczek czy gęsi.
Te wszystkie potrawy przypomniałam sobie,

kiedy Agnieszka Kręglicka otwierała Piątą Ćwiartkę – oczywiście
umiałam je wcześniej gotować, bo nauczyłam się tego od mamy, ale
dopiero wtedy zaczęłam się tym wykazywać. Sama uwielbiam ser-
ca – przygotowane z nich potrawki czy duszone. Jednak najbardziej
lubię, kiedy mama zrobi zupę i wrzuci do niej serca, oraz moment,
kiedy w takiej zupie umoczy się łyżkę i wyłowi serce – no, to jest
szczęście! Moi klienci uwielbiają za to żołądki confit oraz flaki. Ak-
tualnie przyrządzane są u nas po hiszpańsku, z chorizo, ale także te
po polsku były wprost uwielbiane. Mam też klientów, którzy przy-
chodzą na dania bardziej pracochłonne, jak choćby móżdżek z jaj-
kiem w naleśniku. Często jest też tak, że osoby przychodzą specjal-
nie na swój pierwszy raz z grasicą – w końcu to specjał.

PAWEŁ KIBART, SZEF KUCHNI SINNET TENIS CLUB

Nie jestem miłośnikiem podrobów. Pamiętam
z dzieciństwa, jak byłem częstowany barsz-
czem z tzw. dudkami i – żeby się nad tym
specjalnie nie rozwodzić – powiem tylko, że
nie jest to miłe wspomnienie. Nie lubię też
przygotowywać podrobów – wolę ryby, któ-

re są zdrowsze, a przygotowanie i podanie ich bardziej twórcze.
Wracając jednak do tematu: jest jeden wyjątek – foie gras! Przetłusz-
czona gęsia lub kacza wątroba daje naprawdę dużo możliwości ku-
linarnego „wyżycia się”. Zaczynając od klasycznego pâté (podane-
go z kieliszkiem wybornego Saternus), poprzez wątróbkę zaparza-
ną czerwonym winem z ziołami, a kończąc na plastrze wątroby
usmażonym na maśle klarowanym. Coś fantastycznego.

SEBASTIAN KRAUZOWICZ, SZEF KUCHNI RESTAURACJI W HOTELU

CROCUS, ZAKOPANE

A który szef nie lubi podrobów? Na Podhalu
powszechnie jada się wątróbkę, ale z dzieciń-
stwa pamiętam, że babcia robiła móżdżek ja-
gnięcy lub barani z jajkiem i cebulą – coś
w postaci jajecznicy. Teraz zjedzenie tego jest

raczej niemożliwe – choćby przez nasze przepisy weterynaryjne.
Mnie pasuje ozór cielęcy i wszystkie rodzaje wątróbki, ale kaczą
i gęsią lubię najbardziej. I nie mam tu na myśli przetłuszczonej fo-
ie gras, którą też zjem ze smakiem, ale świeżą, karmelizowaną lub
smażoną kaczą bądź gęsią wątróbkę. Hitem jest dla mnie policzek
cielęcy, któremu ostatnio poświęcam dużo uwagi. Testuję go na wie-
le sposobów od tradycyjnych do obecnie modnych jak sous vide.
W zimowej karcie chciałbym wprowadzić zupę z głów cielęcych
z anyżowymi kluseczkami zabielaną wiejską śmietaną, ale widzę
tu problem, bo w Polsce głowę traktuje się jako odpad i jest
właściwie niedostępna. Jedyny ratunek to sprowadzanie składni-
ków z Berlina.

JERZY PASIKOWSKI – PREZES FUNDACJI KLUBU SZEFÓW KUCHNI

Sporo współpracowałem z szefami kuchni
z Francji i choć nie mógłbym jednoznacznie
stwierdzić, że wszyscy Francuzi lubią podro-
by, to w menu francuskich restauracji jest
zdecydowanie więcej dań przygotowywa-
nych z podrobów niż u nas. Wydaje mi się,

że Polacy nie lubią tych dań z prostego powodu – nie wiedzą, jak
je przyrządzić, by były smaczne. Rozwiązaniem problemu mogą
być sosy, które przygotowujemy na bazie demi glace cielęcego oraz
brandy z dodatkiem owoców lub warzyw. Polecam dodanie wino-
gron do sosu, którym polewamy wątróbkę cielęcą sauté, czy korni-
szonów do cynaderek cielęcych smażonych z cebulką i pieczarka-
mi deglasowanych octem winnym lub białym winem. Wybornym Zd

ję
ci
e:
A
rc
hi
w
um

pr
yw

at
ne

,D
or
lin

g
Ki
nd

er
sl
ey

/G
et
ty

Im
ag

es
/F
le
sh

Pr
es
s
M
ed

ia

36FOOD SERVICE 9/2011

ANKIETA

Bo język jest po to, by sprawiać przyjemność…

…TWIERDZI ALEKSANDER BARON, EKSTATYCZNY MIŁOŚNIK PODROBÓW, ODNOSZĄC SIĘ DO SWOICH
UKOCHANYCH OZORÓW. ALE WŚRÓD SZEFÓW KUCHNI ZDANIA NA TEMAT PIĄTEJ ĆWIARTKI

SĄ PODZIELONE. NAWET BOGACTWO POTRAW, JAKIE MOŻNA PRZYGOTOWAĆ Z PODROBÓW
– WYKRACZAJĄCE DALEKO POZA MÓŻDŻEK Z JAJKIEM I WĄTRÓBKĘ Z CEBULĄ, A OSCYLUJĄCE KOŁO

KULINARNYCH SNÓW TAKICH JAK FOIE GRAS CZY GRASICY – TO DLA NIEKTÓRYCH ZA DUŻO. NAWET GDY
POCHODZI SIĘ Z TAJLANDII, GDZIE JE SIĘ KAŻDY KAWAŁEK ZWIERZĘCIA…

Autor: Agnieszka Kozak
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dodatkiem do sosów podawanych w daniach z podrobów,
a zwłaszcza do wątróbki i cynaderek, jest mieszanka musztard
– z ziarnami gorczycy połączonej w stosunku 1:1 z musztardą Di-
jon. Ta kompozycja smakowa jest wyjątkowo odpowiednia do po-
traw z użyciem podrobów.

WIESŁAW BOBER – DYR. DS. GASTRONOMII HOTELI FIRMY CAPITOL

Uwielbiam wątróbkę drobiową i foie gras. Wą-
tróbkę dobrze doprawiam i wrzucam na gorą-
cą patelnię lub grilla. Jako dodatki preferuję
owoce – śliwki i winogrona oraz czerwone wi-
no. Wątróbka podana z nimi jest słodko-ostra.

Niestety, w szkołach gastronomicznych rzadko omawia się ciekawe
sposoby przygotowania podrobów – po prostu łatwiej jest przygoto-
wać schabowego czy kurczaka. Zrobienie dobrego dania z wątróbki
czy płucek wymaga wiedzy. Niełatwo jest tak usmażyć wątróbkę,
by nie stwardniała i zachowała cenne właściwości. Obróbka wstęp-
na przy podrobach pochłania sporo czasu. Podczas niej flaki i cyna-
derki wydzielają nieprzyjemny zapach, co może zniechęcać do ich
przygotowania. Mają jednak takie wartości odżywcze, że warto je
spożywać. Sam bardzo lubię flaczki z dodatkiem dużej ilości warzyw.
Pamiętam, że kiedyś były one bardzo popularne, podobnie jak np.
ozorki. Dziś ludzie trochę o nich zapomnieli, ale myślę, że w związ-
ku z rosnącą świadomością kulinarną podroby będą wracać do łask.

ŁUKASZ PIELAK – ZASTĘPCA SZEFA KUCHNI RESTAURACJI PLATTER

W WARSZAWIE

Latem w restauracji świetnie sprzedają się wą-
tróbki drobiowe z sałatami, octem balsamicz-
nym i malinami. Klienci lubią też foie gras. Nie
przepadam za podrobami, ale jako dziecko za-
jadałem się tzw. dudkami – żurkiem z płucka-

mi. Pozostałe podroby kojarzą mi się jednak ze szkolną stołówką,
gdzie podawano je w gęstych sosach z dodatkiem kaszy. Podroby
można serwować na szczęście na ciekawsze sposoby i tym samym
odejść od ich tradycyjnych „stylizacji”: płucka w pierogach, wątrób-
ka z owocami, szparagami, cytrusami, sosami. Atrakcyjnymi dodat-
kami do nich będą świeże borowiki i kurki. Podroby można też po-
łożyć na grzance lub świeżym pieczywie – wariacji jest wiele.

ARKADIUSZ ŚLUSARENKO, SZEF KUCHNI RESTAURACJI HOTELU PARK

INN, KRAKÓW

Moim ulubionym daniem jest wątroba wie-
przowa lub drobiowa z cebulą, żołądki drobio-
we w sosie koperkowym i flaki wołowe. Pry-
watnie przygotowuję te dania bardzo chętnie,

ale w restauracji, w której pracuję, mam ograniczone możliwości
przygotowywania podrobów. Ubolewam nad tym! Bardzo dobrze
pamiętam temat podrobów z lekcji technologii w szkole, gdzie
pierwszy raz miałem z nimi styczność: przygotowywaliśmy jajecz-
nicę z móżdżkiem, cynaderki, ozorki, flaki wołowe. Z dzieciństwa
pamiętam, jak mama i babcia przygotowywały pierogi z płuckami.
Dzięki tym doświadczeniom uważam, że dobrze przygotowane da-
nia z podrobami mogłyby częściej gościć na naszych stołach.

KRZYSZTOF RABEK, HUGO RESTAURANT, POZNAŃ

W restauracjach podroby często traktuje się
z pogardą i bez należytego szacunku, jako gor-
szą część mięsa, ale dobrze przyrządzone ozo-
ry, serca czy wątroba cielęca mogą się stać spe-
cjałem. Proste danie typu smażona wątróbka

z cebulą, której smak i zapach pamięta każdy z nas, podana w re-
stauracji w nowatorski sposób może przywrócić dobre wspomnie-
nia. A na tym – poza sezonowymi i lokalnymi produktami – opiera
się współczesna gastronomia: na wywoływaniu emocji, wzrusza-
niu i wspomnieniach. Jeśli miałbym polecić miejsce, gdzie można
zjeść najlepsze dania z wykorzystaniem podrobów, będzie to wspa-
niała restauracja St. John w Londynie, w której szef kuchni Fergus
Henderson wyznaje zasadę „nose to tail eating”, a jego popisowe da-
nie – pieczony szpik z sałatką z pietruszki – stało się już klasykiem.

SUPATTRA SEEDA, SZEFOWA PAPAYA RESTAURANT

Tajska kuchnia jest znana jako jedna z najbar-
dziej oryginalnych kuchni świata, wykorzy-
stująca niezwykłą liczbę składników. To dzię-
ki nam je się na świecie galangal, tamaryndo-
wiec czy wielkie ilości kolendry. W naszej
kuchni też używa się właściwie wszystkich

dostępnych rodzajów mięsa – wołowiny, wieprzowiny, drobiu,
wszelkich rodzajów ryb i owoców morza. Nie mamy problemów
z używaniem żadnej części zwierzęcia: wątroba, płuca, serca, jelita,
śledziona, skóry czy uszy to składniki naszych dań. Ja sama ich nie
jem, ale wiem, jak je przyrządzić. Polakom zaproponowałabym
skosztowanie grilliowanych jelit wieprzowych (z sosem rybnym, li-
monką i chili) lub kurzych stóp z galangalem i trawą cytrynową.

ALEKSANDER BARON, SZEF KUCHNI SOLEC 44
Podroby to moje uzależnienie. Ubóstwiam
wszystkie: drobiowe, wieprzowe, wołowe, ja-
gnięce, te z dzikiego zwierza, a nawet rybie.
Wątróbki smażone, przerabiane na pasztety
z dodatkiem słodyczy rodzynek, owoców agre-

stu, jagód, borówek, pomarańczy, antonówek, flambirowane pastis,
śliwowicą łącką, z ziołami, pietruszką, estragonem i liśćmi musztar-
dowca. Wątróbce z dorsza potrzebna jest jedynie cytryna, ale przed
tym dużo cierpliwości, aby ją w ogóle kupić.
Nigdzie nie znajdziecie takiego smaku, jak w cynaderkach z natką
pietruszki, jak w potrawkach z serc i żołądków przygotowanych
przez mamę. Poezją są flaki po warszawsku w akompaniamencie
prawdziwego jasnego pełnego czy łeb kozicy przygotowany w tagi-
ne na marokańskiej ulicy. Głowy karpi w chili na kantońskim stole
są tak delikatne, że opowiadanie o nich byłoby czystą perwersją, jak
opisywanie szkockich haggis z kawałkami owczych serc, płuc i wą-
troby ostrych od pieprzu, błagających o duet z trunkiem o smaku
słonego wędzonego tofu. Na koniec festiwalu smaku cielęce jęzory!
Gotowane odpowiednio długo, a później smażone na klarowanym
maśle, rumiane, podane z surowymi burakami i jogurtem z zioła-
mi. Języki przygotowane są tak, by sprawiały przyjemność, by pie-
ściły ludzkie podniebienia.Zd
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Założycielem i twórcą sieci restauracji Dominium jest Tomasz Plebaniak. Jego in-
stynkt biznesowy i konsekwentna realizacja strategii pozwoliły mu na stworze-
nie jednej z największych obecnie sieci na polskim rynku, a jednocześnie znanej
i cenionej marki. Z zamiłowania jest marketingowcem, właśnie ten obszar oraz
zarządzanie siecią pozostają pod jego nadzorem. Doświadczenie w działalności
na rynku gastronomicznym zdobywał w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat

80. i na początku lat 90.
– Zaczynając 18 lat temu moją przygodę z pizzą na polskim rynku, nie myślałem,

że uda się osiągnąć aż taki sukces. Proces przygotowywania pizzy i działania lokali ją
oferujących poznawałem podczas pracy sezonowej w Stanach Zjednoczonych. Zaczy-
nałem od rozwożenia pizzy, potem nauczyłem, się jak ją robić, po pewnym czasie zosta-
łem menedżerem lokalu. To była pierwsza praktyczna lekcja kapitalizmu i właśnie wte-
dy stwierdziłem, że założenie w Polsce kilku pizzerii byłoby dobrym pomysłem – wspo-
mina Tomasz Plebaniak.

Pierwszy lokal pod nazwą Pizza Dominium otworzył w 1993 roku w Warsza-
wie przy ul. Złotej. Pięć lat później sieć miała już 10 restauracji. W 2000 roku Ple-
baniak postanowił poszerzyć swoje usługi gastronomiczne (dotychczas serwował
jedynie pizzę) o nowe pozycje w menu. W karcie pojawiły się więc dania kuchni
włoskiej, sałatki, przekąski i desery. Rok później sieć Pizza Dominium przeszła
proces repozycjonowania. Zmiana wystroju, standaryzacja usług i akcent na ja-
kość obsługi klienta – to nowe wyznaczniki sieci restauracji teraz pozycjonowa-
nej jako casual dining, a nie fast food.

Wtedy też wzbogacono ofertę restauracji o wiele dań
kuchni włoskiej i polskiej. Pojawiły się m.in. przekąski i zu-
py, kanapki z pieca, sałatki, duży wybór makaronów oraz
dań głównych, a także desery i kawy smakowe.

– Staramy się również zaskakiwać naszych klientów
zupełnie nowymi propozycjami i kompozycjami dań. Nie-
słabnącym powodzeniem od momentu wprowadzenia
cieszą się pizza góralska (ser góralski, cebula, bekon, żura-
wina) oraz pizza meksykańska. Staramy się również
wprowadzać sezonowe pomysły, np. pizzę na cieście razo-
wym, czy propozycję skierowaną do dzieci – pizzę czeko-
ladowo-ananasową – mówi Tomasz Plebaniak.

W 2006 roku Pizza Dominium to już 40 lokali w ca-
łej Polsce. Wtedy też dla wszystkich restauracji w regio-
nie zostaje uruchomione call center z jednym numerem
telefonu, pod którym klienci mogą zamawiać dania na
wynos.

Przez kolejny rok sieć powiększa się o 10 kolejnych
restauracji. Tomasz Plebaniak otwiera również pierwszy
lokal poza Polską – w Bukareszcie. W 2010 r. ma już w sto-
licy Rumunii cztery restauracje i pierwszy lokal w Wilnie.
Planuje ekspansję sieci na inne europejskie rynki.
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POLSKI SUKCES

PO 18 LATACH ISTNIENIA NA POLSKIM
RYNKU DOMINIUM SZYKUJE SIĘ
DO DEBIUTU NA GIEŁDZIE. TOMASZ
PLEBANIAK CHCE ROZWIJAĆ SWÓJ
BIZNES TAKŻE POZA POLSKĄ.

Dorosły
nastolatek

Autor: Beata Goczał
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Uruchomienie lokalu to koszt rzędu od 200 do 400 tys.
zł w zależności od wielkości lokalu oraz stopnia dostoso-
wania go do gastronomii. Na koszty te składają się m.in.:
projekty architektoniczne, budowlane, instalacje elektrycz-
ne, adaptacja zaplecza kuchennego, wykończenie sali dla
gości oraz wyposażenie całej restauracji, począwszy od pie-
ców do pizzy, a skończywszy na klimatyzacji i systemie
komputerowym.

Plebaniak zdradza, że cały czas trwają zaawansowane
prace nad przygotowaniem firmy do wejścia na Giełdę Pa-
pierów Wartościowych. Prawdopodobnie stanie się to na
początku 2012 r. Do głównych korzyści związanych z wej-
ściem spółki na giełdę należą według niego przede wszyst-
kim: pozyskanie kapitału na dalszy rozwój, wzrost presti-
żu i wiarygodności, uzyskanie środków motywowania pra-
cowników (pakiety akcji). W jego opinii wejście Domi-
nium na giełdę pozytywnie wpłynie też na wizerunek sa-
mej firmy. Nie tylko wśród klientów, ale także potencjal-
nych franczyzobiorców.

– Na pewno dużym plusem obecności na GPW będzie
wzrost rozpoznawalności marki, a także doskonała okazja
do jej dalszej promocji. Upublicznienie niesie ze sobą przej-
rzystość informacji finansowych, obowiązek przygotowy-
wania raportów i strategii, dzięki czemu spółka stanie się
firmą bardziej wiarygodną, działającą przejrzyście, co
wpłynie na zwiększenie zaufania otoczenia – argumentuje
założyciel Dominium.

Propozycje dań serwowanych w restauracjach Pizza
Dominium są uzależnione od lokali. W niektórych z nich
przeważa sprzedaż dań obiadowych, sałatek, kanapek itp.,
niemniej jednak większość sprzedaży to pizza.

W menu restauracji znajduje się blisko 40 rodzajów
pizz na trzech rodzajach ciasta (supercienkie, tradycyjne
i grube), w czterech wielkościach (mała, średnia, duża,
XXL). Ponadto serwowane są przekąski (ciabatki z dodat-
kami, bruschetta) i zupy (żurek, pomodoro, toskańska, gu-
laszowa), szeroki wybór kanapek z pieca na włoskiej cia-
bacie, kilkanaście rodzajów sałatek (w tym te podawane na
wypiekanym placku toskańskim), makarony (od spaghet-
ti, przez penne, po lasagne, w tym makarony zapiekane),
inne dania (burrito, quesadillas, zestawy z kurczakiem,
placki po węgiersku), desery (sernik, cynamonowa szarlot-
ka, tiramisu) i napoje (w tym świeżo wyciskane soki).

Menu jest systematycznie dostosowywane do życzeń
i uwag klientów. Często, kilka razy w roku, do karty wpro-
wadzane są również oferty sezonowe, np. nowe sałatki
w okresie wiosennym i letnim, oferty kierowane do dzieci
w czasie wakacji, nowe kompozycje pizz.

Pizza Dominium była jedną z pierwszych firm prowa-
dzących sieć restauracji, która dała swoim klientom moż-
liwość zamawiania przez internet. Plebaniak zdradza, że
obecnie ta forma składania zamówień cieszy się bardzo du-
żą popularnością, szczególnie wśród młodzieży.

Przyznaje, że rynek gastronomiczny
w Rumunii rozwija się bardzo szybko mi-
mo dużo trudniejszych i droższych proce-
dur. Otwarcie tam restauracji jest o ok. 20
proc. droższe niż w Polsce, a wynika to
przede wszystkim z cen materiałów bu-
dowlanych oraz z liczby pozwoleń i auto-
ryzacji, za które trzeba zapłacić. Bardzo du-
żą rolę odgrywa także podatek VAT, który
wynosi aż 24 proc. na wszystko, przez co
ceny żywności są wyższe niż w Polsce.
Również zatrudnienie pracownika jest
droższe o około 20 proc. niż w Polsce.

– Jednak pomimo tych różnic ceny są
porównywalne z polskimi, a utrzymujemy
je na takim poziomie dzięki sprowadzaniu
części towarów i produktów z Polski
– zdradza właściciel Dominium.

Dziś sieć Pizza Dominium to blisko
60 lokali w Polsce, 5 za granicą i kilka zawar-
tych umów na uruchomienie kolejnych.

Do tej pory spółka Dominium rozwi-
jała sieć przez uruchamianie własnych re-
stauracji. Na 58 lokali tylko jeden otwarto
w systemie franczyzowym. – Cały czas
pracujemy nad udoskonalaniem tej formy
działalności. Franczyza jest szybszą i tań-
szą metodą na rozwój sieci. Pozwala na
szybszą ekspansję, bowiem franczyzobior-
ca ponosi wszelkie koszty związane z ada-
ptacją, wyposażeniem i uruchomieniem lo-
kalu oraz z utrzymaniem i zarządzaniem –
zauważa Plebaniak. Dodaje, że franczyza
gwarantuje opłacalność obu stronom przy
zachowaniu pełnej niezależności i wzajem-
nym poszanowaniu odrębności prawnej
i finansowej.
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POLSKI SUKCES
NIE TYLKO PIZZA
Dominium Pizza proponuje bogatą ofertę dań,
m.in. kuchni włoskiej i sezonowe lokalne
specjały.

PRZYKŁADOWE CENY DAŃ W DOMINIUM PIZZA
(CENNIK Z RESTAURACJI PRZY UL. KRUCZEJ W WARSZAWIE):
pizza mini: od 12,90 (margheritta) do 25,90 (quattro stagioni)
pizza XXL: od 29,90 (margheritta) do 41,90 (quattro stagioni)
pizza della casa: od 25,50 (mała) do 41,50 (XXL)
sosy do pizzy w ofercie: pomidorowy, diablo, barbecue, koperkowy i czosnkowy
sałatki: od 15,50 zł (caprese) do 29,50 zł (panzanella all salmone)
makarony: od 19,50 zł (lasagne bolońska) do 26,50 zł (casserole norweskie)
dania główne: od 18,50 zł (placki po węgiersku) do 25,50 zł (antrykot z kurczaka).
kanapki – robione na zamówienie na włoskiej ciabacie, podawane z frytkami i ogórkiem
kiszonym: od 16,90 zł (piemoncka blt) do 17,50 zł (salmone)
zupy i przekąski: od 5,90 zł (trzy ciabatki bez sera) do 21,00 zł (calzone)
desery: od 8,50 zł (sernik) do 12,50 zł (tiramisu)
nowości: kebab – 11,90 zł, talerz kebab – 19,50 zł, sałatka kebab – 19,50 zł
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Pionierem i pomysłodawcą mocno stylizowanych restauracji sieci
TGI Friday’s był Alan Stillman, który postanowił wyjść naprzeciw
żądnemu wrażeń pokoleniu szalonych lat 60. Ostatnie półwiecze
przyniosło ze sobą wiele zmian. Jakie podstawowe założenia sta-
nowią klucz do ciągłego sukcesu marki TGI Friday’s?

Od samego początku chodziło o to, żeby goście dobrze się czuli i ba-
wili w naszych restauracjach. Kiedy w połowie lat 80. wkroczyliśmy na ry-
nek angielski, udało się nam to założenie bardzo skutecznie przełożyć na
tamtejsze warunki. Jednak w ciągu ostatnich dziesięciu lat nasze restau-
racje w Wielkiej Brytanii zaczęły tracić charakter. Raz za razem zmienia-
ło się kierownictwo, a z każdą nową osobą przychodziły nowe pomysły,
nie do końca chyba starannie przemyślane. Być może osoby odpowiedzial-
ne za nadawanie firmie kierunku po prostu traciły nią zainteresowanie.
Niewystarczająco inwestowano też w kapitał ludzki i w struktury. Stra-
ciliśmy impet. Tymczasem w naprawdę dobrych sieciach restauracyjnych
– a takich jest niewiele – niezwykle istotny jest wymiar kulturowy, który
zresztą konkurencji najtrudniej jest skopiować. W przypadku TGI Friday’s
okazało się to ważniejsze niż w przypadku jakiejkolwiek innej sieci, z ja-
ką miałam do czynienia: kultura lokalu bądź jej zanik ostatecznie decydu-

ją tu o sukcesie lub porażce. Gościom może podobać się to, jak restauracja
wygląda, jakie serwuje potrawy i napoje, jednak naprawdę ogromne zna-
czenie ma panująca w niej atmosfera i entuzjazm jej pracowników. Gdzieś
po drodze zagubiliśmy te wartości.

Zatrudniono Cię w TGI Friday’s, po tym jak Whitbread, rodzima
angielska sieć, zrezygnowała z franczyzy w 2007 r. Jaką metodę
przyjęłaś, by tchnąć w firmę nowe życie?

Podstawowe założenie było proste, chcieliśmy wrócić do korzeni.
Strategię, w której kluczową rolę odgrywają pracownicy, wprowadzać
można tylko tam, gdzie mamy odpowiednich ludzi. Dlatego najpierw zor-
ganizowaliśmy serię ćwiczeń, które miały sprawdzić, czy wszyscy człon-
kowie zespołu naprawdę czują ducha TGI Friday’s. Jeśli odpowiedź była
twierdząca, inwestowaliśmy. Nie obyło się bez strat: odeszły osoby, które
nie potrafiły się odnaleźć w nowej sytuacji. Ale gdy wiedzieliśmy już, że
mamy zespół z prawdziwego zdarzenia, mogliśmy zabrać się do pracy
u podstaw. Było to przedsięwzięcie na ogromną skalę: przeszkoliliśmy na
nowo każdego pracownika – każdego kucharza, każdego kelnera i barma-
na. Potem wszyscy lokalni dyrektorzy i menedżerowie regionalni wyru-
szyli w teren. Całymi dniami, pracując często po 10-14 godzin, sprawdza-
li każdy, nawet najdrobniejszy element układanki, zaczynając od podstaw,
od zasad higieny osobistej, znajomości potraw i umiejętności niezbędnych
w restauracji, po bardziej zaawansowane aspekty. Później ja lub ktoś z mo-
jego zespołu odwiedzał lokal i robił to samo przez jeszcze kilka godzin.
Dopiero kiedy nie mieliśmy najmniejszych wątpliwości, że wszystko jest
jak należy, dawaliśmy restauracji zielone światło.

Jak poradziliście sobie w obliczu kryzysu?
Program szkoleniowy wdrożony w 2008 r. przyniósł zmiany na lep-

sze, jednak pod koniec roku nastąpił krach gospodarczy. Cała branża zgod-
nie uznała, że żeby przetrwać, należy obniżać ceny, ale ja byłam przeko-
nana, że nie tędy droga. Sytuacja finansowa naszych klientów pogorszy-
ła się, jednak nadal szukali przede wszystkim miejsca, któremu można za-
ufać. Postanowiliśmy więc inwestować i ani razu nie obniżyliśmy cen.
W ciągu pierwszego roku 90 proc. restauracji odnotowało wzrost, który
zarazem odczuła cała firma. Ta tendencja wzrostowa trwa już 19 miesię-
cy, a w ciągu niecałych trzech lat EBITDA (zysk przed potrąceniem odse-

Nowe oblicze TGI Friday’s
GDY W POŁOWIE LAT 80. DO WIELKIEJ BRYTANII ZAWITAŁY SZYLDY TGI
FRIDAY’S, W ANGIELSKIM CASUAL DINING POJAWIŁ SIĘ ZUPEŁNIE NOWY
RODZAJ RELACJI POMIĘDZY GOŚCIEM A RESTAURACJĄ. JEDNAK
PODTRZYMANIE ZAINTERESOWANIA TĄ PRĘŻNĄ MARKĄ OKAZAŁO SIĘ NIE
LADA WYZWANIEM. KAREN FORRESTER, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA TGI
FRIDAY’S, OPOWIADA O SUKCESIE STRATEGII POWROTU DO PIERWOTNYCH
ZAŁOŻEŃ FIRMY. Rozmawiał: Bruce Whitehall, źródło: „Food Service Europe & Middle East” 2/11, tłumaczenie: Ana Warso
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tek, podatków, deprecjacji i amortyzacji) wzrósł dwukrotnie, do 8-10
mln funtów. Jest wie;e sztuczek, za pomocą których można zwiększać
przychody, jednak przez cały okres kryzysu odnotowaliśmy nie tylko
wzrost sprzedaży i zysków, lecz także liczby odwiedzin. Kiedy rozpo-
czynaliśmy tę podróż trzy lata temu, tylko 3 z 10 gości wystawiało nam
najwyższą ocenę (5). Pod koniec ubiegłego roku było to już 6 z 10 gości
i liczba ta rośnie. Jeśli udaje ci się przyciągnąć więcej klientów, nie ob-
niżając cen, to znaczy, że podejmujesz właściwe decyzje.

Jakie jeszcze zmiany pociągnęła za sobą rewitalizacja marki?
Zależało nam na powrocie dawnej kultury restauracyjnej TGI Fri-

day’s, ale zmieniliśmy też plany sal, oświetlenie, muzykę i nadawane
programy telewizyjne oraz wiele elementów dekoracyjnych. Zaczęli-
śmy od naszej pierwszej angielskiej restauracji przy Hagley Road, któ-
ra w 2008 r. ucierpiała wskutek pożaru: niespodziewanie pojawiła się
szansa na nowy początek i kluczem do sukcesu była właśnie ta myśl.
Wypracowaliśmy model, który można było potem wdrożyć w pozosta-
łych restauracjach, w tych planowanych i w tych starszych. Nowe lo-
kale, które chcemy otworzyć do 2015 r., powstaną w najlepszych loka-
lizacjach, w dużych centrach handlowych i parkach rozrywki, takich
jak: Trafford Centre w Manchesterze, St David w Cardiff, Westfield Mall
w Derby czy O2Arena i nowe tereny olimpijskie w Stratford we
wschodnim Londynie.

Chcieliśmy przywrócić barowi rolę bijącego serca restauracji: sto-
ły rozplanowane rzędami, trochę jak w amfiteatrze, dają gościom do-
bry widok na to, co dzieje się w centrum. Wróciliśmy do lamp Tiffa-
ny’ego, jednak nieco uwspółcześnionych. Pracę nad najdrobniejszymi
detalami prowadziliśmy metodą „polished dining”, podnosząc jakość
wszystkiego, co gość widzi i czego może dotknąć, a więc sztućców i za-
stawy stołowej, przypraw, a nawet suszarek do rąk i papieru toaleto-
wego. W ubiegłym roku wymieniliśmy wszystkie siedziska i tapicerkę
na obicia skórzane, które robią lepsze wrażenie i są przyjemniejsze w do-
tyku niż stosowany dotychczas winyl. Wprowadziliśmy też blaty z li-
tego drewna.

Czy zmieniło się również menu?
Zdecydowaliśmy się unowocześnić kilka klasycznych dań. Do

hamburgerów, które stanowią najważniejszą kategorię sprzedawanych
przez nas produktów, dołączył grillowany na zamówienie stuprocento-
wy burger z Aberdeen Angus. Bardzo popularne są też nasze żeberka
i właśnie wprowadzamy wersję podwójnie glazurowaną.

Trendy ostatnich lat kładą coraz większy nacisk na świeżość ofe-
rowanych produktów i ich pochodzenie. Jak odnosi się do tych
kwestii TGI Friday’s?

Zaczęliśmy przyglądać się składnikom stanowiącym podstawę na-
szych potraw, jak miało to miejsce w przypadku burgerów Aberdeen
Angus i pieczywa, jednak na razie obyło się bez dramatycznych posu-
nięć. Za charakter naszej oferty odpowiadają też importowane, marko-
we składniki wysokiej jakości, takie jak glazury bazujące na oryginal-
nej Jack Daniels Tennessee Whiskey, którymi zastąpiliśmy stosowane
kiedyś tańsze odpowiedniki. Postanowiliśmy też otworzyć kuchnię i po-
kazać gościom, że wszystkie dania są świeże i przyrządzane bezpośred-
nio przed podaniem, a nie tylko podgrzewane.
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N
a pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że
nie ma tu miejsca na różnorodność, tak wiele
przecież jest elementów wspólnych: wszędzie
są stoły i krzesła, kuchnie i kelnerzy, rachunki,
kasy i lady. Jednak już po chwili różnice na po-
ziomie strukturalnym stają się oczywiste: ceny,
rodzaje oferowanych potraw, a nawet obsługa

restauracyjna różnią się znacznie w zależności od kraju,
czasem wręcz od regionu, a wszystko po to, by lokalnym
klientom dostarczyć jak najlepszych wrażeń.

Różnią się nie tylko ceny, ale także potrawy. Drama-
tycznie odmienne są zwyczaje związane z jedzeniem:
Hiszpanie siadają do kolacji po jedenastej wieczorem,
Amerykanie nie widzą nic złego w jedzeniu w samocho-
dzie, Japończycy i Tajwańczycy zaopatrują się w lekkie
posiłki w sklepiku spożywczym za rogiem, w skład chiń-
skiego śniadania wejdzie mleko sojowe i bułeczki, Austra-
lijczyk wyskoczy po kawę z mlekiem do lokalnej kawiar-
ni, a Koreańczyk w ramach wieczornej przekąski zamówi
pikantnego kurczaka z dostawą do domu. Gdziekolwiek
spojrzeć – różnice są kolosalne.

Postawiliśmy sobie za cel zbadanie, jak wiele jest
tych różnic i podobieństw na całym świecie oraz czy wy-
stawieni na działanie globalnego rynku gastronomicznego
mieszkańcy poszczególnych krajów faktycznie lubią po-
trawy, które im towarzyszą od dzieciństwa, i siebie na-
wzajem. Wykażemy, które obszary mają potencjał wzro-
stowy i przedstawimy profil idealnego konsumenta, a na-
stępnie omówimy, w jaki sposób będzie on napędzał przy-
szły wzrost. Raport NPD Group opiera się na danych
z dziesięciu różnych krajów, których ludność stanowi
w sumie prawie jedną trzecią ludności świata i których
gospodarki stanowią dwie trzecie gospodarki światowej.
Pod względem wydatków konsumenckich największy
przemysł gastronomiczny mają wśród nich Stany Zjed-
noczone. Badamy wprawdzie jedynie osiem chińskich
miast, które zamieszkuje łącznie 51 mln obywateli, jed-
nak na podstawie zgromadzonych danych można osza-

REWIA

Gastronomiczny kalejdoskop
TRUDNO NIE CHYLIĆ CZOŁA PRZED TYM, JAK ŚWIATOWY PRZEMYSŁ
GASTRONOMICZNY WYCHODZI DZIŚ NAPRZECIW OCZEKIWANIOM KLIENTÓW.
RAPORT Z BADAŃ NPD GROUP (WWW.NPDGROUP.COM) POKAZUJE, JAKIMI
INDYWIDUALISTAMI SĄ KLIENCI RESTAURACJI.
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Bob O’Brien, global senior vicepresident NPD Group
„Food Service Europe & Middle East” 3/11
Tłumaczenie: Ana Warso

RYNEK FOOD SERVICE: PROFIL 10 PAŃSTW

WYDATKI W RESTAURACJACH ORAZ NA JEDZENIE NA WYNOS NA GOSPODARSTWO DOMOWE

USA 40%
populacja 300 mln

Kanada 5%
populacja 33 mln

Japonia 11%
populacja 128 mln

Wielka Brytania 8%
populacja 61 mln

Francja 7%
populacja 65 mln

Niemcy 8%
populacja 83 mln

Włochy 8%
populacja 60 mln

Hiszpania 6%
populacja 45 mln

Chiny 3%
populacja 51 mln

Australia 4%
populacja 23 mln

Japonia: dane dla Tokio i Osaki, populacja – cała Japonia.
Chiny: dane z ośmiu miast o łącznej populacji 51 mln.
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wiedzinami. Z badań, jakie NPD od lat przeprowadza na rynkach gastronomicznych
całego świata, można wysnuć jeden bardzo konkretny wniosek: zasadniczo lubimy
ludzi, których znamy, oraz kulturę i mieszkańców kraju, z którego sami pochodzi-
my, jego muzykę ludową i sztukę. Lubimy to, jak wyglądają budynki i jakie kolory
ma flaga naszego kraju. Oczywiście lubimy też narodowe potrawy.

W niektórych krajach bardzo konkretne segmenty rynku odpowiadają za dużą
część wydatków konsumenckich: w Chinach i na Tajwanie będą to drobne stragany.
W Japonii wszechobecne są niewielkie sklepy spożywcze z podstawowymi artykuła-
mi, i to w nich właśnie Japończycy kupują drugie śniadanie, a czasem wręcz zaopatru-
ją lodówkę. W Rosji rynek restauracyjny zdominowały sieciówki (w większości lokal-
ne), a klientów przyciągają przede wszystkim kawiarnie i zagraniczne pomysły prze-
robione na rosyjską modłę. Na południu Europy głównym motorem napędzającym
zachowania konsumenckie są kawiarnie i restauracje.

Poza wspomnianymi segmentami funkcjonuje kilka międzynarodowych marek
będących rozpoznawalnym symbolem globalnego przemysłu fastfoodowego. W po-
wszechnym mniemaniu ich wpływy rozciągają się daleko, przekraczają granice i do-
cierają do konsumentów w najdalszych zakątkach świata. Jest w tym może i ziarnko
prawdy, jednak wbrew pozorom nie dominują one w krajobrazie światowym. Wręcz
przeciwnie, poza Stanami Zjednoczonymi rzadko trafia do nich więcej niż 10 proc.
wszystkich pieniędzy wydawanych na gotowe posiłki i przekąski. Zazwyczaj dużo
głębiej do portfeli konsumenckich sięgają sieci krajowe. Japonia stanowić może dobry
przykład rynku, na którym udało się przebić zachodnim markom i tradycjom, a mimo
to w restauracjach o zasięgu globalnym Japończycy wydają niecałe 10 proc. wszystkich
pieniędzy przeznaczonych na wydatki w sieciach. Mimo że ponad połowa wizyt re-
stauracyjnych w Japonii to odwiedziny w restauracjach sieciowych, są to w przytła-
czającej większości sieci japońskie. Podobnie przedstawia się sytuacja w Wielkiej Bry-
tanii, Chinach, a nawet w Niemczech: marki globalne funkcjonują tam jako niewiel-
ki dodatek do ogromnego rynku krajowego.

Gdy przyjrzeć się najpopularniejszym potrawom przemysłu restauracyjnego na
świecie, w oczy rzuca się kilka elementów wspólnych, jak choćby hamburgery wołowe,
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cować z dużym prawdopodobieństwem, jak wygląda sy-
tuacja w całym kraju. Po dokonaniu tych szacunków prze-
konamy się, że rynek w Chinach, tak jak i wszystko inne,
jest naprawdę imponujących rozmiarów. Nie są to może
rozmiary amerykańskie, jednak potencjał wzrostowy jest
tam ogromy, a sam chiński rynek zaskakująco duży.

Ile razy w ciągu roku mieszkańcy poszczególnych
krajów jadają w restauracjach? Prym wiedzie tu Japonia,
kraj, w którym dominują niewielkie sklepy spożywczo-
-przemysłowe. W Europie (z wyjątkiem Włoch) restau-
racje odwiedza o wiele mniej gości. Co ciekawe, Chiń-
czycy jadają poza domem równie często jak Ameryka-
nie. Oczywiście wybierają inne, zwykle dużo tańsze lo-
kale, jednak jest to bardzo silnie zakorzeniony zwyczaj,
dotyczący przede wszystkim śniadań. W państwach eu-
ropejskich istnieje bardzo silna relacja pomiędzy często-
tliwością jadania poza domem a ceną: we Włoszech ceny
są najniższe, a częstotliwość najwyższa. We Francji wy-
sokie ceny w restauracjach idą w parze z rzadkimi od-

LUDZIE LUBIĄ:
– swoich rodaków,
– swoją kulturę,
– swoją muzykę folkową,
– swoją sztukę,
– to, jak wyglądają ich domy,
– kolor ich flagi narodowej,
– swoje jedzenie.
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JAPONIA PRZODUJE

LICZBA ROCZNYCH WIZYT W RESTAURACJACH NA OSOBĘ ZA ROK 2010

FRANCJA LIDEREM

PRZECIĘTNY RACHUNEK W DOLARACH ZA ROK 2010

Źródło: NPD Group

042-045_FoodService_109#REWIA homo:Layout 1  19-08-11  11:55  Page 43



44FOOD SERVICE 9/2011

REWIA

które trafiają na listę dziesięciu ulubionych potraw wszędzie z wyjątkiem Chin i Włoch.
Co ciekawe, nawet w Chinach lokalna bułka z mięsnym nadzieniem jest daniem tak
powszechnym, że właściwie można ją uznać za odpowiednik hamburgera. Frytki zali-
czają się do grupy piętnastu popularnych potraw na całym świecie z wyjątkiem Chin.
Właściwie wszędzie jadana jest, w takiej czy innej formie, zielona sałata, a pizza znaj-
duje się w ścisłej czołówce listy ulubionych potraw we wszystkich nieazjatyckich pań-
stwach. Wszędzie serwuje się też lody. Równocześnie warto jednak zwrócić uwagę na
to, czego na listach popularnych dań nie ma. Zasadniczo lubimy potrawy, które pamię-
tamy z dzieciństwa. Oczywiście kuchnie narodowe dawno przestały mieć zasięg wy-
łącznie lokalny: sushi zjemy równie łatwo w Moskwie, Londynie czy Chicago, azjatyc-
kie noodle serwuje się z wielkim powodzeniem w Europie i Ameryce Północnej i chyba
nie ma na Ziemi, nawet w Chinach, dużego miasta, w którym nie można by skoszto-
wać kuchni francuskiej, hinduskiej, hiszpańskiej czy dań tex-mex albo wybrać się do ir-
landzkiego pubu. A jednak importowane potrawy zazwyczaj nie trafiają na sam szczyt
listy najpopularniejszych dań. Zresztą nawet hamburger z frytkami i pizza dawno już
– czy nam się to podoba, czy nie – stały się potrawami międzynarodowymi.

Restauracje serwujące popularne zagraniczne dania można dziś znaleźć wszę-
dzie, jednak dania te rzadko będą wyliczane wśród dań ulubionych. Wyjątek stanowią
tu Brytyjczycy, którzy faktycznie częściej zamawiają chińszczyznę lub potrawy kuch-
ni hinduskiej niż tradycyjną pieczeń lub rybę z frytkami, i Amerykanie, którzy wśród
zdecydowanie ulubionych potraw wymieniają dania meksykańskie (obce już tylko
z nazwy). Jednak zwykle faworyzowana jest kuchnia lokalna bądź narodowa: każdy
z badanych krajów ma na liście danie charakterystyczne i unikatowe. Japońskie zupa
miso, sushi i kulki ryżowe, chińskie bułeczki i mleko sojowe, kanadyjskie pączki, hisz-
pańskie tapas i angielski bekon są najlepszym dowodem na to, że ludzie na całym świe-
cie pozostają przywiązani do konkretnych smaków.

Różnie interpretować można też zapotrzebowanie na to, by jeść poza domem. An-
gielskie wyrażenie „going out to eat” oznacza najczęściej wizytę i posiłek w restauracji
(w Ameryce może być to restauracja fast food). Jednak z biegiem czasu w ten sam spo-
sób zaczęto określać spożywanie zakupionych wcześniej posiłków w innych miejscach.
Wśród rynków zachodnich Stany Zjednoczone mają najmniejszy udział posiłków spo-
żywanych na miejscu. Widać tu wyraźny kontrast z Europą kontynentalną, gdzie ponad
połowę (a w Hiszpanii wręcz trzy czwarte) wszystkich zakupionych dań zjada się w re-
stauracjach, z których one pochodzą. Los zamówień na wynos również różni się w za-
leżności od kraju: w Chinach i Japonii większość takich posiłków zjadana jest w domu.
W Japonii tak właśnie wyglądać może na przykład rodzinna kolacja, w Chinach kupo-
wane gotowe dania najprawdopodobniej stanowić będą zaś śniadanie dla domowników.
Z kolei w samochodach jedzą głównie Kanadyjczycy i Amerykanie.

Wydawałoby się, że odnoszące sukcesy północnoamerykańskie restauracje sie-
ciowe stawiają bardziej na przekąski niż na posiłki i jest w tym może nawet pewna lo-
gika: w końcu zjadamy w ciągu dnia tylko raz śniadanie, obiad czy kolację, a przeką-
sek różnego rodzaju i rozmiaru możemy zjeść kilka. Jednak jeśli przyjrzeć się bliżej
strukturze posiłków spożywanych w ciągu całego dnia, przekąski zostają daleko w ty-
le. Nawet słynący z przegryzania mieszkańcy Stanów Zjednoczonych trzymają się
podziału na podstawowe posiłki. Sam ich rozkład i struktura różnią się w zależności
od lokalnych upodobań: Włosi i Chińczycy najczęściej odwiedzają restauracje w godzi-
nach porannych, z kolei Francuzi i Japończycy prawdopodobnie zjedzą w restauracji
lunch. Mieszkańcy wszystkich krajów anglojęzycznych postępują według zaskakują-
co zbliżonych schematów, oczywiście można wskazać pewne różnice (na przykład
w stosunku Kanadyjczyków do przekąsek), jednak zasadniczo we wszystkich krajach
anglosaskich odwiedziny w restauracjach rozłożone są w miarę równomiernie na ca-
ły dzień.

W obliczu słabych wyników rynku gastronomicznego z ostatnich kilku lat trudno
zdiagnozować jego stan: w wyniku kryzysu gospodarczego obroty spadły do poziomów
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SIECI VS. RESTAURACJE NIEZALEŻNE

UDZIAŁ W RUCHU KONSUMENTÓW

CHINY PRZODUJĄ W ŚNIADANIACH

PODZIAŁ NA RODZAJE SPOŻYWANYCH POSIŁKÓW ZA ROK 2010
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sprzed 2006 r. właściwie w każdym z badanych krajów. Innymi słowy,
straciliśmy szansę na cztery lata wzrostu! Mniej osób odwiedza dziś re-
stauracje, spadła też wysokość rachunków restauracyjnych, co ciężko
odczuł sektor niezależny. Najbardziej pozytywnym trendem są ten-
dencje wzrostowe zaobserwowane w Europie, zwłaszcza wśród restau-
racji sieciowych i fast foodów oraz restauracji hotelowych i biurowych.
Chiny naturalnie przetrwały kryzys bez szwanku i rozwijają się na
wszystkich frontach.

W tych krajach, w których pojawiła się tendencja zniżkowa,
wiązała się ona bezpośrednio ze spadkiem liczby odwiedzin zaobser-
wowanym wśród wszystkich grup wiekowych. Największym cio-
sem okazał się ostry spadek liczby odwiedzin osób dorosłych z naj-
młodszego przedziału wiekowego, które w większości krajów należą
do najczęstszych gości restauracyjnych. Ta sama grupa najchętniej
wypróbowuje nowe typy restauracji i egzotyczne potrawy i nadal
częściej jada poza domem niż osoby ze starszej grupy wiekowej. Co
więcej, tak jak pokolenie boomu gospodarczego sprzed lat, niezależ-
nie od upływu czasu dzisiejsi młodzi dorośli będą najprawdopodob-
niej trwać w swoich przyzwyczajeniach. Naturalnej zmiany pokole-
niowej spodziewamy się za 10-20 lat: wraz z nią nawyki osób nie-
dawno wkraczających w dorosłość staną się powszechne w później-
szej grupie wiekowej, a więc wzrośnie liczba i rodzaj wizyt restaura-
cyjnych gości w różnym wieku.

Wydaje się, że trendem długofalowym będzie większe zróżnico-
wanie i wyższa częstotliwość korzystania z usług restauracyjnych i że
odpowiadać za to będą dzisiejsi dwudziestoparo- i trzydziestolatko-
wie. W krajach, w których przemysł restauracyjny jest już teraz do-
brze rozwinięty, rozwój rynku może okazać się mniej imponujący.
Jednak niezależnie od miejsca niewielu chce gotować więcej i częściej,
a kreatywna energia przemysłu gastronomicznego na całym świecie
idealnie dopasowuje się do potrzeb jego klientów.

ŚNIADANIE Z „FOOD SERVICE”

Zapraszamy do wzięcia udziału w śniadaniu organizowanym pod-
czas tegorocznych targów Anuga w Kolonii (8-12 października).
Bob O'Brien, global senior vice president Foodservice Industry
Sector w firmie The NPD Group, przedstawi obraz światowego ryn-
ku HoReCa: najświeższe dane z Europy, Ameryki Północnej oraz
Azji, aktualne trendy na rynku, zachowania klientów w restaura-
cjach i prognozy ścieżek rozwoju sektora food service – to główne
tematy spotkania.

KIEDY: poniedziałek, 10 października, godz. 10.00
GDZIE: forum „Visions of Cooking”, hala 7
CO: światowy rynek food service: dane, trendy, perspektywy
KTO: Bob O'Brien (The NPD Group) – główny mówca
ORGANIZATOR: Koelnmesse GmbH

oraz „Food Service Europe & Middle East”

www.anuga.de, www.npdgroup.com, www.food-service-europe.com
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W
tym kontekście jedną z najcenniejszych
umiejętności restauratora jest wprowa-
dzenie czytelnego i odpowiedniego sys-
temu liczenia kosztów w przedsiębior-
stwie. Precyzyjne wyliczenie kosztów
surowców, czyli tzw. food cost, stano-
wi dla wielu firm nie lada wyzwanie.

Warto podkreślić, że pracochłonne wdrożenie syste-
mu food cost umożliwia umiejętne i sprawne zarządza-
nie finansami, poziomem cen i stanami magazynowymi.
Według powszechnie przyjętej zasady biznesowej koszt
surowca powinien kształtować się na poziomie 25-35
proc., choć w małych firmach prowadzonych rodzinnie
z mniejszymi kosztami personelu lub w mniejszych mia-
stach, gdzie czynsze są niższe – koszty żywności mogą
utrzymywać się nawet na poziomie 40 proc.

Obliczenia mogą być prowadzone zarówno w stosun-
ku do pojedynczych dań, jak i całej produkcji w przedsiębior-
stwie gastronomicznym. System rozliczeń food cost poprzez
comiesięczne zestawienie stanu magazynów i sprzedaży jest
dokładniejszy i bardziej obrazowy niż stosowana bardzo czę-
sto kalkulacja kosztów na podstawie receptur, tradycyjnie
wykorzystywana w polskich restauracjach (przykład 1).

Receptura w każdym rozliczeniu pokazuje tylko po-
tencjalne zużycie produktów, które wynikałoby z precy-
zyjnego stosowania się kucharza do przepisu. Nie pozwa-
la ona określić ubytku surowców wynikających z różnych
umiejętności kucharza, jego indywidualnego stylu przy-
rządzania posiłków oraz niewłaściwego sposobu przecho-
wywania. O ile w przypadku pojedynczego dania różnice
są niewielkie, o tyle biorąc pod uwagę miesięczne niepra-
widłowości, nieprzewidziane zużycie z gramów staje się

REWIA

kilogramami, a co za tym idzie – zaciera się obraz rzeczywiście poniesionych wydat-
ków.

W przypadku liczenia kosztów poprzez receptury powinno się brać pod uwagę 10 por-
cji dania. Ułatwia to policzenie zużycia produktów trudnych do policzenia, np. przypraw,
oliwy, musztardy, octu. Nie można ich jednak pominąć, ponieważ w skali miesiąca stano-
wią konkretny koszt.

Food cost
czyli koszt produktu w restauracji – spojrzenie praktyczne...

PROWADZENIE RESTAURACJI Z DOCENIANYM MENU, KTÓRA CIESZY SIĘ UZNANIEM
I PRZYCIĄGA TŁUMY GOŚCI, TO PRESTIŻ I NIEWĄTPLIWY SUKCES. NIE ZAWSZE
JEDNAK IDZIE ON W PARZE Z SUKCESEM FINANSOWYM, KTÓRY GWARANTOWANY
JEST TYLKO WTEDY, GDY ZOSTANIE ZACHOWANA WŁAŚCIWA PROPORCJA MIĘDZY
WYSOKIMI PRZYCHODAMI, PONIESIONYMI KOSZTAMI A UCZCIWĄ MARŻĄ.
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Autor: Agnieszka Małkiewicz

FOOD COST to wskaźnik, który określa koszt netto surowca użytego do
przygotowania oferowanych posiłków, wyrażony w procentach w stosun-
ku do cen netto sprzedaży.

FOOD COST RZECZYWISTY = (KOSZT/SPRZEDAŻ) X 100 PROC.

Food cost liczymy, dzieląc koszt netto przygotowania posiłków w danym
przedziale czasowym przez cenę netto ich sprzedaży, po czym otrzyma-
ny wynik mnożymy przez 100 proc.

!

PRZYKŁAD 1 TATAR Z POLĘDWICY – RECEPTURA DLA 10 PORCJI

SKŁADNIKI JEDN. ILOŚĆ CENA (ZŁ) WARTOŚĆ (ZŁ)
Polędwica wołowa kg 1 35 35,00
Ogórki kons. kg 0,3 4 1,20
Cebula kg 0,2 1 0,20
Przyprawy szt. 1 2 2,00
Olej l 0,2 3,75 0,75
Jajko szt. 10 0,34 3,40
Kapary kg 0,2 12 2,40
Cena 10 porcji zł 44,95
Cena 1 porcji zł 4,50
Cena dania w menu zł 18,00
Food cost % 25,00
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organizację przechowywania w magazynach. Warto utrzymywać jak najniższe stany
magazynowe, pomaga to w lepszej kontroli i utrzymaniu świeżości. Nie bez znacze-
nia jest to, że w ten sposób mniej pieniędzy zamrażamy w towarze. Jednak niskie sta-
ny magazynowe wymagają sprawności w zamówieniach i bardzo dokładnego śledze-
nia zawartości lodówek i stanów magazynowych. Mówiąc wprost: szef kuchni lub
menedżer muszą być profesjonalistami z wieloletnią praktyką, aby poradzić sobie
z tym zadaniem.

Podsumowując, procent kosztów produktów spożywczych w dobrze prosperu-
jącej restauracji nie powinien przekraczać 28-30 proc. Dzięki skrupulatnie robionym ze-
stawieniom i podziałowi na grupy produktów możemy odkryć, czy np. wzrost na-
szych kosztów to wyższe ceny mięsa lub jego marnotrawstwo.

System food cost wymaga od szefa kuchni bardzo dokładnych rozliczeń z maga-
zynem, gwarantując tym samym jasność i porządek w kuchennych finansach.

Bibliografia:
Internet, „Food cost, czyli koszt surowca”, Wojciech Pasikowski, platforma gastronomiczna Pa-
paya.pl, „Food cost basics”, Joe Dunbar, http://www.foodserviceresource.com, Agnieszka Małkie-
wicz. Od 5 lat zarządza własnymi restauracjami, wcześniej Vegabar, obecnie Klimaty Kulinarne,
Czyli Chilli. Finansistka (Szkoła Główna Handlowa, finanse i bankowość), z wykształcenia i praktyki
zawodowej specjalista ds. komunikacji (Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim, kilka lat
praktyki jako PR-owiec i rzecznik prasowy). Autorka opracowania „Program komunikacji zewnętrz-
nej dla restauracji”, 2011. Kontakt: agnieszka.malkiewicz@klimatykulinarne.pl
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Liczenia kosztów pojedynczych dań poprzez recep-
tury nie należy jednak lekceważyć, ponieważ umożliwia
to ustalenie cen na opłacalnym i rozsądnym poziomie. Po-
zwala uniknąć sytuacji, że np. zupa pomidorowa przyno-
si nam zysk, a inne danie, np. rosół, stratę. Te ostatnie
z oferty restauracji/baru powinny być eliminowane lub
mieć podwyższoną cenę. Licząc food cost poprzez
uwzględnienie całości sprzedaży i całości kosztów maga-
zynowych w miesiącu, bez znajomości kosztów pojedyn-
czych dań, możemy doprowadzić do sytuacji, że zamiast
maksymalizować zyski w odniesieniu do ilości wykona-
nej pracy, sprzedajemy większość dań, które pozbawiają
nasz biznes intratności lub ją skutecznie zaniżają.

Liczenie kosztów przez system przepływów towarów
jest o wiele skuteczniejsze. W tym przypadku w koszt surow-
ca wliczone są wszystkie straty i ubytki surowca, który nie
zostanie wykorzystany do produkcji, np. owoce, które się ze-
psują, lub towar, który zostanie przeznaczony na inne cele niż
sprzedaż, to, co zostanie skradzione, a także pomyłki oraz
straty związane z oszustwami w magazynie i podczas sprze-
daży, które są w gastronomii powszechnym problemem.

W praktyce konieczne jest ustalenie całkowitego
kosztu magazynowanych produktów wykorzystanych
w produkcji w ciągu określonego czasu rozliczeniowego,
np. miesiąca. Następnie w tabeli należy dodać średnie ce-
ny netto dostaw produktów przyjmowanych przez cały
okres, dla którego liczony jest food cost. Od uzyskanego
wyniku odejmowana jest wartość końcowej inwentary-
zacji magazynu kuchennego, która przechodzi potem na
następny okres jako inwentaryzacja początkowa.

Budując arkusz kalkulacyjny, warto produkty po-
dzielić na grupy, posortować je alfabetycznie, uwzględnić
ilości na początek i koniec miesiąca, opisać cenami netto
średnimi z miesiąca. Dane można porównywać wg prefe-
rowanego okresu miesiąca, roku itd. (przykład 2).

Choć przedstawiona powyżej formuła liczenia kosztów
jest prosta, wiele czynników może zaburzyć prawidłowy ob-
raz food cost, dlatego należy pamiętać o kilku zasadach:
– okres odnotowanej sprzedaży i data liczenia stanów ma-

gazynowych muszą sobie odpowiadać,
– danego dnia nie powinno być żadnych dostaw w magazynie,
– uwzględniając wycenę stanów magazynowych, aby ob-

raz nie był zafałszowany, powinniśmy uwzględnić na-
wet świeżość liczonych produktów, przecież świeży
chleb nie jest wart tyle samo co czerstwy chleb, choć
może być nadal przetworzony,

– wpisując remanenty, należy pamiętać o używaniu jedy-
nie cen netto, tym bardziej że część produktów ma na-
łożony 8-proc. VAT, a część 23-proc.

Mnogość produktów w restauracji utrudnia precy-
zyjne liczenie kosztów, dlatego też, im mniej dań w kar-
cie, tym mniej produktów do inwentaryzacji. Im więcej
produktów, tym trudniej utrzymać porządek i właściwą

Wiarygodne wyniki obliczania food cost poprzez przepływy towaru, który
zakupiliśmy, w stosunku do sprzedaży obliczymy, stosując wzór:

Koszt = (wstępna inwentaryzacja + przyjęte dostawy) – końcowa inwentaryzacja

Należy do wzoru wprowadzić również straty na produktach i inne czynniki
zwiększające food cost, np. koszt wyżywienia pracowników.

!

PRZYKŁAD 2 1.08. 1.09.

NAZWA TOWARU ILOŚĆ CENA (ZŁ) WARTOŚĆ (ZŁ) ILOŚĆ CENA (ZŁ) WARTOŚĆ
(ZŁ)

Ananas świeży 1 9,5 9,5 szt. 1 10 10
Anchois 0,1 17 1,5 kg 0,1 17 1,7
Bazylia suszona 0,7 30 20 kg 0,7 30 21
Boczek wędzony 2 16 32 kg 2 16 32
Brokuły mrożone 0,45 6,9 3 kg 0,45 6,9 3,105
Brzoskwinie 0 4,5 0 kg 0 4,5 0
Bułka tarta 2,5 2,3 5,75 kg 2,5 2,3 5,75
Camembert (Turek) 4 3,2 12,8 szt. 6 3,2 19,2
Cannelloni 3 4 8 op. 2,6 4 10,4
Cebula biała 4,1 1 4,1 kg 4 1 4
Cebula czerwona 3,5 1,2 4,2 kg 6,9 1,2 8,28
Ciasto francuskie 0,45 6 2,7 kg 1 6 6
Cukier 13 2,5 29,56 kg 6 2,45 14,7
Cukier puder 5 3 15 kg 5 3 15
Cukier waniliowy 0,2 10 2 kg 7 10 70
Cukier żelujący 1 4 4 kg 1 4 4
Cytryny 2,6 2 5,2 kg 8 2 16
Czekolada gorzka 1 5 5 szt. 0 5 0
Czosnek gran. 0,8 19 17,8 l 1 19 19
Dorsz 9,2 16 128,5 kg 8,7 16 139,2
Dżem wiśniowy 5 10 50 kg 9 10 90
Suma (zł) 288,86 415,78
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Trzech graczy – Żołądkowa Gorzka,
Żubrówka oraz Krupnik – przez lata pro-
mowało te doskonałe wódki gatunkowe
zarówno na rynku polskim, jak i za grani-
cą. Każdy z tych produktów zdobył rzesze

wiernych konsumentów – na tyle szeroką, na ile
pozwala ta dość wąska kategoria alkoholowa.
Przyszedł dzień, kiedy to producenci postanowi-
li, wykorzystując mocną pozycję swoich marek
w świadomości konsumentów, wypuścić swoje
flagowe produkty na szerokie wody kategorii
wódek czystych.

Pionierem tego ruchu stała się Żołądkowa
Gorzka, produkowana od 1950 r. według tej sa-
mej receptury, która w 2007 r. zdecydowała się
wypuścić na rynek wódkę Żołądkową Czystą de

Luxe pozycjonowaną w segmencie mainstream,
a więc najszerszym i najpopularniejszym w Pol-
sce. Trunek ten nawiązuje do swojego gatunko-
wego protoplasty nie tylko nazwą, lecz również
kształtem charakterystycznej butelki (w br. po-
jawiła się nowa butelka, o bardziej wyrazistym
i zdecydowanym wyglądzie). Wersja czysta
Gorzkiej zdobyła nie tylko wiele nagród na ca-
łym świecie (była najdynamiczniej rozwijającą
się marką alkoholową w 2009 r.), ale także
ogromną popularność w Polsce. Jest w tej chwi-
li najlepiej sprzedającą się wódką czystą w seg-
mencie mainstream w kraju.

Drugą marką doskonale znaną nie tylko ko-
neserom trunków gatunkowych jest Żubrówka
– wyjątkowa wódka z trawą żubrową w butel-

ce, pochodząca niemal z serca Puszczy Białowie-
skiej. Żubrówka tak jak Żołądkowa Gorzka bu-
dowała swoją pozycję oraz rozpoznawalność
marki całymi latami. Klasyczna wersja Żubrów-
ki trafiła na polski rynek już dawno temu, a jej
receptura, według Pawła Sobalaka, kierownika
marki z firmy CEDC, znana jest od przeszło 600
lat, kiedy to szlachta zaprawiała wódkę trawą
żubrową. Obserwując niewątpliwy sukces Żo-
łądkowej Czystej de Luxe (która w 2009 r. ode-
brała jej pozycję lidera w tym segmencie), firma
CEDC przygotowała wersję czystą Żubrówki
– Żubrówkę Białą. Producent próbuje podbić
kubki smakowe potencjalnych konsumentów
sześciokrotną destylacją oraz platynową filtra-
cją. Również specjalnie żłobiona butelka projek-

Wódki oczyszczone
WÓDKI OCZYSZCZONE TO TERMIN,
KTÓRY ZOSTAŁ STWORZONY SPECJALNIE
NA POTRZEBY STOSUNKOWO NOWEGO
TRENDU – WPROWADZANIA NA RYNEK
CZYSTYCH WERSJI DOBRZE ZNANYCH
MAREK WÓDEK GATUNKOWYCH. Autor: Marcin Frejer

WOKÓŁ BARU

Zd
ję

ci
e:

Ph
ot

og
ra

ph
er

s
Ch

oi
ce

/G
et

ty
Im

ag
es

/F
le

sh
Pr

es
s

M
ed

ia

048-049_FoodService_106#wokol baru wodka:Layout 1  19-08-11  11:56  Page 48



tu agencji Cleassens Intl. z pewnością zwiększy
jej widoczność na półce.

Trzecim w tym tercecie jest Krupnik – tru-
nek do niedawna kojarzony z miodowo-korzen-
nym smakiem. Można powiedzieć, że pojawie-
nie się wersji czystej Krupniku mocno zatrzęsło
rynkiem – jego sprzedaż w ciągu pół roku wzro-
sła o 954 proc. i był to najszybszy wzrost w no-
towanej historii sprzedaży wódki w Polsce.
W tym czasie produkt ten zdobył 5,5 proc.
udziałów w rynku wódek ze średniej półki, zaj-
mując tym samym trzecie miejsce w kraju. Jak
twierdzi producent – Grupa Sobieski – wódka
ta spełnia wszelkie kryteria wódek segmentu
premium, jednak w wyniku obserwowanych
trendów wśród polskich konsumentów już
w momencie premiery została pozycjonowana
w segmencie mainstream.

To ciekawe, że premiery powyższych
trunków miały miejsce w trudnym dla branży
okresie, w czasach wszechobecnego kryzysu
ekonomicznego. Dodatkowo w 2009 r. wpro-
wadzona 9-procentowa podwyżka podatku
akcyzowego zmniejszyła popyt na alkohol
o 4,6 proc. (dane z września 2010). Wprawdzie
wciąż jest to rynek o wartości około 10 mld zł
rocznie, jednak jego wartość ciągle się kurczy.
W efekcie cena detaliczna popularnych marek
zbliżyła się (a czasami nawet przekroczyła)
wartość 20 zł za butelkę pojemności 0,5 l. To
znowu spowodowało przejście części dotych-
czasowych odbiorców wódek z segmentu pre-
mium do niższego segmentu mainstream. Tu-
taj też pojawiła się potrzeba zaoferowania pro-
duktów spełniających warunki segmentu pre-
mium, choć w niższej cenie. Doskonałe wy-
czucie chwili i trafienie w pojawiającą się ni-
szę zapewniło sukces całemu opisywanemu
trio.

Do niedawna mogliśmy obserwować, wy-
dawałoby się, podobny trend, polegający na
wprowadzaniu przez producentów popular-
nych marek wódek czystych ich kolejnych
wersji smakowych. Na czym polegały te podo-

bieństwa? Przede wszystkim zmierzały do tak
zwanego poszerzenia półki, czyli zwiększenia
widoczności marki na półkach sklepowych czy
też w kanale HoReCa. Nie idzie za tym realne
zwiększenie spożycia konkretnego brandu,
zwyczajowo konsument, decydując się na za-
kup wódki smakowej, rezygnuje z zakupu jej
wersji czystej. Jakby tego było mało, większość
smaków zajmuje naprawdę marginalną część
wolumenu sprzedaży w pełnym portfolio da-
nej marki wódki. Poza dwoma dość popularny-
mi smakami (cytrynowym i żurawinowym),
które łatwo łączą się z różnymi napojami i są
chętnie wykorzystywane w barach w wielu
koktajlach, reszta faktycznie stanowi tylko
tło, aczkolwiek dość szerokie. Zatem w tym
przypadku wprowadzanie nowych smaków
ma tak naprawdę zwiększyć zauważalność
marki i de facto skusić potencjalnego konsu-
menta do sięgnięcia po dowolny z produktów
marki – najczęściej wersję czystą.

Wracając do wódek oczyszczonych – i tu
dopełnienie portfolio wódki gatunkowej jej
wersją czystą zwiększa jej widoczność na pół-
ce. Jednak przede wszystkim chodzi o realne
zwiększenie wolumenu sprzedaży. Część tortu
wódek czystych jest niewspółmiernie duża
w stosunku do wódek gatunkowych, zatem
perspektywy realnego zarobku w tym segmen-
cie są znacznie większe. Trudno się więc dzi-
wić, że producenci skierowali swoje spojrzenia
w tę stronę. Gratulacje należą się im jednak za
to, że zrobili to tak skutecznie, wprowadzając
nową jakość do segmentu wódek popularnych
– mainstream. Podejrzewam, że wymusi to
również zmiany jakościowe (przynajmniej je-
śli chodzi o opakowanie) wśród marek konku-
rencyjnych. To akurat powinno ucieszyć
wszystkich, którzy choć od czasu do czasu się-
gają po rodzime trunki, nie tylko w kolorze
białym…

Pozwolę sobie też na osobistą uwagę (choć
pewnie wielu jej przyklaśnie). Cieszę się, że nie
zanosi się na „oczyszczanie” wiśniówki!
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Doskonałe wyczucie chwili i trafienie
w pojawiającą się niszę zapewniło sukces

całemu opisywanemu trio wódek}
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jak na dłoni

OTWARTA KUCHNIA W LOKALU
GASTRONOMICZNYM TO
SZANSA NA ZASERWOWANIE
GOŚCIOM EFEKTOWNEGO
KULINARNEGO SHOW, ALE TEŻ
POTENCJALNE ZAGROŻENIE.

Autor: Małgorzata Minta

Kuchnia
Janusz Korzyński, szef kuchni hotelu The Westin Warsaw (na zdj. z prawej), jest
entuzjastą otwartej kuchni
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W kuchni nie lubię, gdy ktoś patrzy mi
na ręce – śledzi każdy ruch noża,
kontrolnie zerka na ilość dodanego
czosnku czy sprawdza minutnik pie-
karnika. Co innego, gdy jestem po
drugiej stronie kuchennej barykady.

Podpatrywanie osoby gotującej, a zwłaszcza profesjo-
nalisty w kulinarnym fachu, może być przyjemnością
równie wielką co delektowanie się przygotowanym
daniem. Wizyta w restauracji zamienia się w uczest-
nictwo w kulinarnym spektaklu.

Gwiazda na scenie
To, że szef kuchni jest jej gwiazdą, nie ulega wątpli-
wości. Zwykle jednak obcowanie z jego talentem
kończy się na podziwianiu i konsumpcji dania, któ-
re kelner postawi nam pod nosem. Jeden kęs, drugi,
dziękuję, do widzenia. A przecież danie to nie tylko
efekt – to, co pojawia się na talerzu – ale także cały
proces jego powstawania. Siekanie, smażenie, dopra-
wianie, aranżowanie poszczególnych elementów.
Niestety, zwykle kucharze dają popis swoich możli-
wości w czterech ścianach restauracyjnej kuchni,
niedostępnej dla oczu gości. A gdy któryś z aspek-
tów dania wyjątkowo nas zaintryguje, jedynym spo-
sobem uzyskania wiedzy jest przekazanie pytania
kelnerowi, by ten zasięgnął w kuchni stosownych in-
formacji. Co innego, gdy restauracja zdecyduje się na
przeniesienie prac do tzw. otwartej kuchni, wysta-
wionej na publiczny widok. Wówczas pretekstem do
odwiedzenia lokalu i jego atutem stają się nie tylko
dania, ale także show, którym jest ich przygotowa-
nie.

Otwarta na oczy gości kuchnia nie jest nowym
pomysłem. Atrakcją wielu pizzerii są pizzailo, zwin-
nie podrzucający placki drożdżowego ciasta przed
oczami głodnych klientów. Z kolei sushi bar trudno
byłoby sobie wyobrazić bez stojących za kontuarem

mistrzów, w skupieniu zwijających porcje ryżu w płaty nori. Właśnie japońskie
lokale sushi stanowiły inspirację dla Joëla Robuchona, francuskiego szefa kuch-
ni i restauratora, którego urzekła zdolność tamtejszych szefów do przyciągania
uwagi gości. Otwarta na gości kuchnia to stały element we wszystkich lokalach
L’Atelier de Joël Robuchon na całym świecie. – Wszystkie dania są wykonywa-
ne na oczach gości, jednak sporo czynności związanych ze wstępnym przygo-
towaniem składników odbywa się wcześniej – wyjaśnia Peggy Li, menedżer ds.
marketingu i komunikacji w L’Atelier de Joël Robuchon w Londynie, odznaczo-
nej dwiema gwiazdkami w przewodniku Michelin.

Aktor w fartuchu
– Otwarta kuchnia jest jak „scena w teatrze”, a gotowanie i serwowanie po-
traw to wielki spektakl – mówi Ernest Jagodziński, szef kuchni restauracji 99
w Warszawie. – Od początku swojej kariery pracowałem na otwartej kuchni
i ciężko wymienić mi mankamenty takiego rozwiązania. Raczej widzę w nich
same zalety: nie jesteśmy anonimowi i mamy wspaniały kontakt z gościem
– mówi Ernest Jagodziński. Podobnego zdania jest Janusz Korzyński, szef kuch-
ni hotelu The Westin Warsaw, w którym działa otwarta kuchnia. – Czuję się
wtedy trochę jak aktor w teatrze, ale z drugiej strony jest to ogromnie satys-
fakcjonujące, gdyż mam możliwość bezpośredniego kontaktu z gościem. Jago-
dziński przyznaje, że bardzo lubi, gdy goście podchodzą do jego stanowiska
i podpytują, jak zrobić różne dania, jakie zastosować techniki. – To znak, że
nasi goście coraz częściej interesują się gotowaniem, zwracają większą uwagę
na to, co jedzą, i na produkty użyte w potrawach – wyjaśnia Jagodziński.

Otwarcie kuchni na salę jadalną nie tylko pozwala gościom poznawać se-
krety szefów kuchni, ale także daje okazję do zaangażowania się w tworzenie
dań. – Nasi goście mogą podejść i złożyć nietypowe zamówienia, opowiedzieć
nam, co chcą zjeść. I jeśli tylko mam odpowiednie składniki, zawsze staram się
spełniać ich zachcianki – wyjawia Ernest Jagodziński.

– Goście, którzy wchodzą do naszej restauracji, często najpierw kierują się
w stronę kuchni i zaglądają, co ciekawego się tam dzieje. Widząc dokańczane
na ich oczach dania, nierzadko takie osoby proszą potem kelnera właśnie o „coś
takiego”, co przed chwilą widzieli, a co wyglądało tak bardzo apetycznie – opo-
wiada Janusz Korzyński.

Rozmowy przy patelni
Oczywiście praca w blasku świateł wymaga pewnych predyspozycji i wyrobienia.
– Dla początkującego kucharza sama myśl, że goście obserwują każdy jego ruch, że

Przygotowując dania w otwartej kuchni, kucharz ma
możliwość lepszego zaprezentowania swoich

umiejętności – nie tylko tych związanych
z technologią produkcji

REWIA
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Przyjemność bez zapachów
– W otwartych kuchniach istotną sprawą oprócz efektu designerskiego jest
montaż skutecznych okapów wentylacyjnych, które nie będą pozwalać na
przedostawanie się oparów czy zapachów kuchennych do sali, w której zasia-
dają goście – podkreśla Mirosława Dymowska, kierownik działu projektów
w firmie Stalgast, dystrybutora wyposażenia gastronomicznego. Jak wyjaśnia
ekspertka, odpowiednie w takiej sytuacji są okapy indukcyjne, nawiewno-wy-
ciągowe, niestety dużo droższe od zwykłych okapów wyciągowych, które za-
zwyczaj w zupełności wystarczają w kuchniach zamkniętych.

Ponieważ wszystko jest na widoku, ważna jest łatwość utrzymania czysto-
ści i higieny. – Otwierając kuchnię, restaurator zobligowany jest do bezwzględ-

w każdej chwili ktoś może zadać jakieś pytanie, na pew-
no będzie stresująca, ale po paru dniach ten stres mija
– zauważa Janusz Korzyński z The Westin Warsaw.

Zdaniem Korzyńskiego taka formuła pracy wy-
maga odpowiedniej kultury zachowania i znacznie
większego skupienia podczas wykonywania różnych
czynności. – Swobodną pracę w kuchni otwartej uła-
twia duża wiedza kulinarna i swoboda przygotowy-
wania poszczególnych potraw. Z upływem czasu do-
bry kucharz nie zastanawia się nad tym, czy przygo-
towuje danie w kuchni otwartej, czy na zapleczu
– dodaje szef kuchni. W opinii Korzyńskiego, przygo-
towując dania w otwartej kuchni, kucharz ma moż-
liwość lepszego zaprezentowania swoich umiejętno-
ści – nie tylko tych związanych z technologią pro-
dukcji, ale również umiejętności nawiązania kontak-
tu z gościem i odczytywania jego indywidualnych
potrzeb. – Taka praca to pewnego rodzaju wyróżnie-
nie – dodaje. By móc zapewnić gościom kulinarne
atrakcje, niezbędny jest jednak odpowiedni sprzęt,
w niektórych wypadkach różniący się od urządzeń
odpowiednich do zamkniętej kuchni.

Danie to nie tylko efekt – to, co pojawia się
na talerzu – ale także cały proces jego

powstawania

REKLAMA
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nego przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego.
Dotyczy to nie tylko utrzymania w czystości po-
mieszczenia, mebli gastronomicznych czy urządzeń,
ale również stroju – wyglądu kucharzy i pomocy ku-
chennych. W godzinach szczytu, przy dużej produk-
cji, utrzymanie bieżącej czystości i porządku nie jest
sprawą łatwą.

Mirosława Dymowska przyznaje, że zlecenia na
wykonanie projektu zaplecza gastronomicznego
z otwartą kuchnią trafiają do biura Stalgastu
niezwykle rzadko. – Te, które zostały przez nas za-
projektowane, dotyczyły kantyn pracowniczych,
w których klient, pobierając dania z samoobsługo-
wego ciągu wydawczego, miał przed sobą widok na
kuchnię gorącą – mówi. – Za zamkniętą przemawia
swoboda w doborze i ustawieniu wyposażenia,
większa pewność co do nieprzedostawania się ku-
chennych zapachów oraz łagodniejsze reżimy higie-
niczne.

Mimo trudności natury technicznej niewątpli-
wie tak ustawiona kuchnia tworzy unikatową at-
mosferę restauracji. Jak wyjaśnia Jarosław Osmolik,

szef gastronomii hotelu The Westin Warsaw, otwarcie restauracyjnej kuchni
wpisuje się w koncepcję pobytu w hotelach sieci – tego, by gość spędził czas
bezstresowo, mógł zrelaksować się po ciężkim dniu pracy lub podróży. Osmo-
lik przyznaje jednak, że nie ma reguły, jeśli chodzi o popularność miejsc zloka-
lizowanych najbliżej stanowiska szefów kuchni.

– Zdarza się, że goście proszą o miejsca jak najbliżej kuchni, gdyż są zain-
teresowani pracą szefów kuchni, chcą pooglądać pokaz kulinarny – traktują to
jako dodatkową atrakcję. Z moich obserwacji wynika, że najczęściej tego typu
miejsca wybierają goście podróżujący samotnie – mówi Osmolik. – Pary prefe-
rują miejsca oddalone od kuchni – zapewne obawiają się, że odgłosy przygoto-
wywania potraw mogą przeszkadzać im w rozmowie. Podobne obserwacje ma
Peggy Li z L’Atelier de Joël Robuchon. – Goście mają różne preferencje, choć
miejsca przy kuchniach otwartych cieszą się popularnością jako dobry punkt
widokowy podczas spektaklu – mówi.

– Jeśli tylko sytuacja pozwoliłaby mi mieć kuchnię w zasięgu wzroku, to
nie odmówiłbym sobie tej przyjemności – przyznaje Janusz Korzyński z The
Westin Warsaw i dodaje, że kierowałaby nim nie tylko zawodowa ciekawość.
– Podglądanie, jak moje danie jest przygotowywane, skracałoby też w pewnym
sensie mój czas oczekiwania. Niektórzy goście oczekują, że w dobrej restaura-
cji otrzymają danie w „10 minut” od zamówienia, jednak niestety, prawidłowe
przygotowanie świeżej, smacznej oraz estetycznie podanej potrawy wymaga
znacznie więcej czasu.

REWIA
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STRUŚ NA TALERZU
Autor: Wojciech Kolanowski
pracownik naukowy Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności SGGW w Warszawie oraz Zakładu Dietetyki Klinicznej UM w Lublinie

WARTOŚĆ ODŻYWCZA 100 G SUROWEGO MIĘSA STRUSIEGO I INNYCH MIĘS
Produkt Energia, kcal Białko, g Tłuszcz, g Cholesterol, mg Żelazo, mg
Mięso strusie 98,7 22,2 1,0 56,0 2,3
Mięso emu 105,8 23,3 1,7 57,1 1,7
Mięso kurcząt brojlerów 121,3 20,5 4,3 64,1 0,9
Wołowina 153,5 21,5 4,5 65,2 2,8
Wieprzowina 260,0 16,5 22,3 65,5 1,0

PORÓWNANIE SKŁADU KWASÓW TŁUSZCZOWYCH W MIĘSIE STRUSIM I INNYCH MIĘSACH (PROC.)
Kwasy tłuszczowe Mięso strusie Mięso brojlerów Wołowina Wieprzowina
Nasycone 33,0 33,8 39,9 43,5
Jednonienasycone 35,1 47,0 58,3 25,0
Wielonienasycone 32,5 19,6 4,8 7,3
Linolowy C:18:2
omega-6 18,0 13,5 2,0 6,5
Linolenowy C:18:3
omega-3 6,0 0,7 1,3 0,7

MIĘSO STRUSI I EMU ZYSKAŁO W OSTATNIM DZIESIĘCIOLECIU
ZNACZNĄ POPULARNOŚĆ W EUROPIE. JEST SMACZNE
I DELIKATNE, MA BARWĘ CZERWONĄ, ALE NIE WYKAZUJE
WŁAŚCIWOŚCI MIAŻDŻYCORODNYCH JAK INNE MIĘSA
CZERWONE (WIEPRZOWINA I WOŁOWINA). ZAWIERA BOWIEM
BARDZO MAŁO TŁUSZCZU I CHOLESTEROLU.
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M
ięso strusia zawiera niezbędne nienasycone kwa-
sy tłuszczowe (NNKT), które nie są syntetyzo-
wane przez organizm i trzeba je dostarczać z po-
karmem. Na szczególną uwagę zasługuje propor-
cjonalnie wysoka zawartość kwasów omega-3
o znanych właściwościach prozdrowotnych.
Strusie mięso charakteryzuje się idealnym sto-
sunkiem kwasów tłuszczowych nasyconych do

jedno- i wielonienasyconych. Ponadto jest dobrym źródłem białka
i żelaza. Mięso strusia powinno być szczególnie cenione przez osoby,
którym zależy na utrzymaniu prawidłowej masy ciała i ładnej syl-
wetki, gdyż jest bardzo chude i zawiera dużo białka. W 3 gramach
tłuszczu ze strusia znajduje się tylko 0,25 grama nasyconych kwasów
tłuszczowych, resztę stanowią cenne kwasy jedno- i wielonienasyco-
ne. Strusie mięso zawiera dużo wapnia (1,75 mg w 100 g) i dużo wię-
cej mikroelementów – fosforu, żelaza, miedzi i manganu – niż mię-
so z drobiu, wołowina czy wieprzowina. Zawiera także niewielkie
ilości podwyższającego ciśnienie sodu (63 mg w 100 g mięsa).

Zastosowanie kulinarne
Mięso strusia nie smakuje jak drób, jest raczej podobne do wołowiny,
a dodatkowo ma aromat charakterystyczny dla dziczyzny. Jest czer-
wone, ma intensywniejszy od wołowiny kolor. Jest kruche, smaczne,
nie traci wagi podczas gotowania i łatwo je przyrządzić.

Pod względem delikatności, kruchości, smakowitości i zapachu
nie ustępuje najcenniejszym elementom tuszy wołowej (np. po-
lędwicy). Jest mięsem uniwersalnym. Jego konsystencja po-
zwala na przygotowanie różnorodnych fantazyjnych dań.
Jest świetnym surowcem do marynowania lub gotowania
z warzywami lub innymi dodatkami. Łatwo absorbuje
aromaty dodatków i przypraw, co pozwala na stworzenie
różnych wyjątkowych potraw.

SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE GASTRONOMICZNE MAJĄ:

• filet ze strusia
• stek ze strusia
• medaliony ze strusia
• mielone mięso
• wątróbka
• noga
• podroby

Mięśnie strusia są delikatne (miękkie) lub średnio delikatne. Te
pierwsze nadają się do grillowania, pieczenia na ruszcie, smażenia, na-
tomiast twardsze kawałki mogą być duszone lub gotowane. Wszyst-
kie części mięsa mogą być pieczone, nadają się do curry i kebabów.

NIEKTÓRE CZĘŚCI MIĘSA STRUSIA WYJĄTKOWO DOBRZE NADAJĄ SIĘ

DO POSZCZEGÓLNYCH PROCESÓW KULINARNYCH:

STEKI – na grilla, do smażenia lub barbecue
FILET – na grilla, do smażenia lub barbecue
MAŁE KAWAŁKI MIĘSA – do zapiekanek lub wywarów

MEDALIONY – do smażenia lub na grilla
MIĘSO Z NOGI – do mielenia lub przetwarzania

w inny sposób

Nie ma mięsa z piersi – strusie są nielotami i nie mają typowej dla
ptaków budowy mostka, przez co posiadają inny układ mięśni.

Z powodu niskiej zawartości tłuszczu mięso strusia gotuje się
dość szybko. Steki i całe mięśnie powinny być krótko gotowane
w temperaturze 140-160 st. C. Zaleca się nie gotować mięsa za długo,
aby go nie wysuszyć. Mięso strusia najlepiej piec w 250 st. C. Szcze-
gólnie dobrze nadaje się na grilla, ale jest bardzo uniwersalne: jest
w stanie zastąpić każde mięso czerwone i nadaje się praktycznie do
każdego sposobu przyrządzania. Dobrze smakują z dodatkiem wina,
świeżych ziół, czosnku.

W naturze strusie żyją na afrykańskich sawannach, gdzie mają
wiele przestrzeni, a mimo to bardzo dobrze czują się w hodowli. Na-

leży im jednak zapewnić jak najwięcej miejsca i hodować
je w niewielkich grupach. Zwłaszcza młode ptaki są bar-
dzo podatne na stres związany z przegęszczeniem, pro-
wadzi on do osłabienia systemu immunologicznego. Dla-
tego hoduje się je w stadach najczęściej po 15 osobników.

Kiedy tylko pogoda na to pozwala, wypuszcza się je na
zewnątrz. Jest to bardzo ważne, bo ptaki potrzebują słoń-
ca i ruchu. W warunkach hodowlanych strusie wylęgają
się w inkubatorach z zapłodnionych jaj. Po wykluciu pi-
sklę waży ok. 1 kg i bardzo szybko rośnie. Po roku mały

struś osiąga 2 m wysokości.

CENIONE JEST MIĘSO POCHODZĄCE Z DWÓCH
GATUNKÓW:
STRUŚ AFRYKAŃSKI (STRUTHIO CAMELUS):

występuje w Afryce, na terenie południowej Sahary
do Sudanu i Etiopii, w Somalii po Kenię, od południowej

Kenii do Tanzanii i w Afryce Południowej. Jest największym
i najcięższym obecnie żyjącym ptakiem.

STRUŚ AUSTRALIJSKI (EMU, DOROMAIUS NOVAEHOLLANDIAE):
występuje na stepowych terenach i w rzadkich lasach

Australii i Tasmanii. Jest po strusiu afrykańskim drugim
co do wielkości ptakiem żyjącym na Ziemi.

Obydwa gatunki należą do bezgrzebieniowców. Ptaki te są nielo-
tami, nie potrzebują silnych mięśni klatki piersiowej, a przez to nie
posiadają charakterystycznej dla większości ptaków części mostka
zwanej grzebieniem. Do grzebienia przyczepione są mięśnie napędza-
jące skrzydła.

Strusie osiągają do 270 cm wysokości i do 170 kg wagi. Są drugi-
mi pod względem szybkości zwierzętami na świecie: mogą biec z szyb-
kością 64 km na godzinę i utrzymywać tę prędkość przez ponad pół go-
dziny. Podczas biegu stawiają kroki o długości 3,5 metra. Żyją do 70 lat.

Ponieważ strusie dają się hodować, większość dostępnego mięsa
strusiego pochodzi właśnie z hodowli, także krajowych.
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Jak gotować i smażyć,
czyli jak żyć? Autor: dr inż. Dorota Czerwińska

Katedra Żywienia Człowieka, SGGW, Warszawa

W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU PROWADZENIA POSZCZEGÓLNYCH PROCESÓW
CIEPLNYCH WARTOŚĆ ODŻYWCZA I JAKOŚĆ SPORZĄDZONEJ ŻYWNOŚCI MOŻE
SIĘ RÓŻNIĆ. JAK WIĘC GOTOWAĆ I SMAŻYĆ ŻYWNOŚĆ?
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Gotowanie jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów
obróbki termicznej żywności. Produkty spożywcze można
gotować w wodzie, na parze wodnej lub w warunkach
podwyższonego ciśnienia. Smażenie można prowadzić na
patelni w niewielkiej ilości tłuszczu, w głębokim tłuszczu
lub w ogóle bez jego dodatku.

Gotowanie
Pod wpływem temperatury zachodzi denaturacja białka umożliwia-
jąca rozpoczęcie jego trawienia. Termiczna denaturacja białek odby-
wa się już w temperaturze 50-70°C. Białko lekko ścięte jest lepiej
strawne niż surowe. Jednak jeśli produkty będące źródłem białka są
zbyt długo ogrzewane lub w zbyt wysokiej temperaturze, stają się
mniej strawne.

Długotrwałe gotowanie mięsa może prowadzić do przekształ-
ceń m.in. metioniny, tryptofanu w niedostępne dla organizmu
związki, w efekcie czego obniża się wartość odżywcza białka zawar-
tego w produktach.

W czasie gotowania kasz, makaronów, ziemniaków, warzyw
i owoców zawarte w tych produktach węglowodany, szczególnie
rozpuszczalne w wodzie, mogą przenikać do wody. Żeby uniknąć

strat, należy stosować jak najmniejszą ilość wody i starać się tę wo-
dę wykorzystywać.

Gotowanie żywności powoduje zmniejszenie zawartości wita-
min. Stopień zmian jest uzależniony od warunków prowadzenia
obróbki termicznej (wysokości temperatury, czasu jej działania,
obecności wody, dostępu tlenu i światła).

W czasie gotowania witaminy mogą być wypłukiwane do wo-
dy. Straty witamin mogą wynosić nawet 40 proc. Podczas gotowa-
nia zawartość witaminy C zmniejsza się przeciętnie o 70 proc.
w warzywach liściastych, a o 40 proc. w przypadku warzyw korze-
niowych. Straty witaminy C podczas gotowania ziemniaków wyno-
szą 15-30 proc.

Straty witaminy C może potęgować przechowywanie już ugo-
towanych potraw, szczególnie w podwyższonej temperaturze lub
przez dłuższy czas. Przyczynia się do nich również obecność świa-
tła, metali ciężkich, enzymów.

W wyniku gotowania mięsa stratom ulega 60 proc. witaminy
B1. Największe straty zachodzą w czasie ogrzewania w obecności
wody, ponieważ witamina B1 nie tylko rozkłada się, ale też
w znacznym stopniu przechodzi do wody. Warzywa gotowane
w wodzie tracą znaczne ilości folianów.

REKLAMA
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Składniki mineralne zawarte w przygotowanej
żywności nie są wrażliwe na działanie temperatu-
ry. Jednak w czasie gotowania pierwiastki mo-
gą być ługowane do wody, w której produk-
ty spożywcze są przyrządzane.

Lepszym niż tradycyjne gotowanie
sposobem obróbki termicznej żywności
jest gotowanie na parze. Gotując na pa-
rze, można przyrządzać większość wa-
rzyw, cielęcinę, drób, ryby i owoce mo-
rza oraz kasze i ryż.

Kapusta i kalafior gotowane w wo-
dzie tracą 25-35 proc. witaminy C, gdy
ugotujemy je na parze, stracą nie więcej
niż 10 proc. witaminy. Podczas tradycyj-
nego gotowania brokułów i szpinaku
zniszczeniu ulega 55-65 proc. witaminy C,
a w trakcie gotowania tych warzyw na pa-
rze 15-20 proc. witaminy.

Warzywa zielone gotowane na parze
(szpinak, brokuły, groszek) w wyniku obrób-
ki cieplnej właściwe nie tracą folianów. Jed-
nak w czasie gotowania tych warzyw w wo-
dzie dochodzi do zmniejszenia zawartości
folianów o 50 proc. w porównaniu z produk-
tami surowymi.

Gotowanie na parze wpływa korzystnie
na ilość składników mineralnych w żywności. Zawartość soli mine-
ralnych w warzywach gotowanych na parze jest zbliżona do ilości
znajdujących się w surowych warzywach, podczas gdy warzywa go-
towane w wodzie zawierają ich o ok. 45 proc. mniej niż surowe.

Żywność przygotowana na parze ma wysoką wartość odżyw-
czą oraz dobre walory organoleptyczne. Gotowane produkty nie tra-
cą naturalnego smaku i zapachu, zachowują kolor oraz mają właści-
wą konsystencję.

Smażenie
Smażenie żywności z dodatkiem tłuszczu przyczynia się do zwięk-
szenia zawartości tłuszczu w potrawie, ponieważ smażony produkt
pochłania 50-60 proc. tłuszczu używanego do smażenia. Najwięcej
tłuszczu wnika do produktów smażonych w głębokim tłuszczu.
W ten sposób znacznie zwiększa się wartość kaloryczna tych po-
traw.

W czasie smażenia produktów zawierających skrobię, czyli spo-
rządzania zasmażek, grzanek, czy smażenia placków bądź kotletów
ma miejsce reakcja nieenzymatycznego brunatnienia. W jej wyniku
węglowodany i białka zawarte w sporządzanych produktach stają
się gorzej przyswajalne przez organizm.

W wysokiej temperaturze, a taka panuje w czasie smażenia, do-
chodzi do rozkładu tłuszczów na wolne kwasy tłuszczowe i glicerol.
Kwasy tłuszczowe ulegają utlenieniu, polimeryzacji i innym nieko-
rzystnym procesom. Tworzą się nadtlenki, związki cykliczne, poli-

mery kwasów tłuszczowych, epoksydy, aldehydy, ke-
tony. Ich obecność w spożywanej żywności ma

szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Pod
wpływem ogrzewania tłuszczu utleniają się

witaminy A, D i E. Zniszczeniu ulega też
pewna ilość niezbędnych nienasyconych
kwasów tłuszczowych.

Smażenie ma niewielki wpływ na
zawartość witamin rozpuszczalnych
w wodzie. W czasie smażenia mięsa
niszczone jest 10 proc. witaminy B1
i B2. Straty witaminy PP w czasie

obróbki termicznej wynoszą maksy-
malnie 20 proc. Również witamina B12

jest niszczona w wyniku działania tem-
peratury w niewielkim stopniu (10-30
proc.).

W efekcie tych procesów wartość od-
żywcza ogrzewanych tłuszczów może
ulec znacznemu obniżeniu – tłuszcze mo-
gą stać się toksyczne.

W celu skutecznego zapobiegania
podwyższaniu kaloryczności spożywa-
nych posiłków oraz zmniejszenia straty
składników odżywczych można zamiast
tradycyjnego smażenia zastosować sma-
żenie beztłuszczowe – bezpośrednio na

bardzo silnie rozgrzanej patelni teflonowej lub w naczyniu z gru-
bym dnem. Smażenie beztłuszczowe odbywa się w wysokiej tempe-
raturze (210-260°C) i trwa bardzo krótko. Pod wpływem wysokiej
temperatury tłuszcz naturalnie znajdujący się w produkcie wytapia
się, dzięki czemu można usmażyć produkt bez konieczności doda-
wania tłuszczu.

Proces smażenia beztłuszczowego jest krótkotrwały, dzięki cze-
mu ograniczona jest możliwość powstawania z tłuszczu szkodli-
wych związków. Nie powoduje on też znaczących zmian wartości
odżywczych żywności. Ryby smażone bez tłuszczu zawierają wię-
cej składników odżywczych, w tym kwasów tłuszczowych z rodzi-
ny n-3 oraz witamin niż ryby smażone na tłuszczu. Również w dro-
biu smażonym metodą beztłuszczową straty składników odżyw-
czych są mniejsze.

Żywność smażona bez tłuszczu jest łatwiej strawna od smażo-
nej w tłuszczu, gdyż zawiera mniejszą jego ilość. Im krócej podda-
jemy tłuszcz działaniu temperatury, tym jest on łatwiej strawny.

Temperatura wpływa niekorzystnie na zawartość niektórych
składników odżywczych w żywności, w tym większym stopniu,
im dłużej produkt jest poddawany jej działaniu. Dlatego też pro-
dukty spożywcze powinny być gotowane, począwszy od wrzącej
wody, krótko, w małej ilości wody lub bez wody, niepokrojone.
Smażenie powinno odbywać się bez dodatku tłuszczu, co skraca
czas obróbki termicznej i nie powoduje większych strat składni-
ków odżywczych.

Gotowanie na parze pozwala zachować więcej
składników mineralnych niż inny rodzaj
obróbki termicznej żywności
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Papierowe gotowanie
Więcej czasu i mniej kalorii...
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Przegląd przepisów z różnych krajów uzmysła-
wia skalę popularności papierowego gotowania.
Francuzi, Amerykanie czy Finowie od dawna
wiedzą, że papier w kuchni sprawdza się w wie-
lu funkcjach. Cooking en papillote, francuski

termin dotyczący gotowania w papierze, znajdziemy
w niejednym przepisie, i to nie tylko tym, który
przeznaczony jest dla profesjonalistów. Efektownie po-
dany ryż? Soczysty łosoś? Nietypowo uformowane ła-
kocie? Perfekcyjnie zawinięte sushi? Wszystko to ma
zapewnić nieskomplikowana technika – bo proces co-
oking en papillote oznacza umieszczenie składnika
w papierze, zaklejenie go czy też mocne zagięcie
i umieszczenie w piekarniku czy garnku. Nieskompli-
kowane, prawda? Amerykanie mają bardziej pojemne

określenie – packet cooking, czyli gotowanie w opakowaniu. Dotyczy ono nie tyl-
ko przygotowywania potrawy w papierze, lecz także w innych materiałach słu-
żących do owijania, jak folia. Chińczycy zdają się mieć swoją wersję tej metody
– gotowanie w gazecie. Zasada podobna... ale gazeta w żadnym stopniu nie wią-
że się z higieną, którą zapewnia specjalny papier nieprzepuszczający tłuszczu, po-
kryty warstwą silikonu z obu stron.

To ten nadaje się do gotowania, pieczenia, podgrzewania w mikrofalówkach
oraz chłodzenia czy mrożenia poporcjowanych dań. Co więcej, nie wymaga zmia-
ny po przechowywaniu, ale przed przygotowywaniem dania, bo jest odporny na
wysoką temperaturę, wilgoć oraz gotowanie w wodzie, w związku z tym zuży-
wa się go stosunkowo niedużo. Można nim owijać samą potrawę, ale też wykła-
dać naczynia, nie tylko te do pieczenia, lecz też do gotowania. Nadaje się nawet
do gotowania na parze, do którego można stosować specjalne papierowe torebki.
Czyżby papierowa metoda była zatem nie tylko międzynarodowa, lecz
również uniwersalna?

GOTOWANIE I PIECZENIE Z UŻYCIEM PAPIERU JEST METODĄ ODPOWIEDNIĄ
ZARÓWNO DO MASOWEGO, JAK I INDYWIDUALNEGO GOTOWANIA. GWARANTUJE
CIEKAWE WALORY SMAKOWE, HIGIENĘ PRACY, A TAKŻE – A MOŻE PRZEDE
WSZYSTKIM – ATRAKCYJNOŚĆ KALORYCZNĄ POTRAW.

REKLAMA
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SAME OSZCZĘDNOŚCI
Technika pozwala gotować lub piec w tym samym cza-
sie i w tym samym urządzeniu kilka potraw naraz, na-
wet tych o drastycznie odmiennych walorach smako-
wych. Pokryty silikonem papier jest bowiem świetnym
izolatorem, eliminującym ryzyko przenikania się aro-
matów czy smaków. Ta metoda oszczędza miejsce – bo
z powodzeniem można piec w jednym piekarniku fryt-
ki, aromatyczną pizzę i delikatną rybę, a nawet ciasto.
Oszczędza się tym samym czas, energię i usprawnia
pracę w restauracjach czy firmach cateringowych.
Amerykański serwis Allrecipies.com twierdzi, że łoso-
sia można upiec nawet 4 godziny przed podaniem. Po-
tem wystarczy go podgrzać przez kilka minut w tym
samym opakowaniu, w którym też można serwować
posiłki bezpośrednio na talerz. Gościom zostawia się
efektowne rozpakowywanie własnych porcji. Jest to
niezwykle praktyczne, bo chroni danie przed zbyt
szybkim wystygnięciem, co przy obsłudze kilkudzie-
sięciu gości naraz czy przy zapewnianiu cateringu na
duże imprezy ma niebagatelne znaczenie.

Papiery tłuszczoodporne i pokryte obustronnie
warstwą silikonu ułatwiają też zdejmowanie potraw
z natury klejących się i nie muszą wcale wystarczać tyl-
ko na jeden raz. Saga – producent takiego właśnie pa-
pieru – poleca je zwłaszcza do przyrządzania potraw
tłustych, takich jak pasty czy pizze, i twierdzi, że w za-
leżności od pieczonego produktu papier po opłukaniu
może być nawet użyty wielokrotnie.

Metoda oszczędza energię ludzką, bo nie trzeba
przepakowywać dań, a także zarówno tę zużywaną
przez piece i kuchenki, jak i tę potrzebną do ogrzania
wody. Papier nadaje się bowiem do wykładania blach
i naczyń, co opóźnia ich zużywanie oraz ogranicza
zmywanie. Rozwiązanie idealne dla tych, którzy goto-
wać lubią, ale niekoniecznie lubią sprzątać lub po prostu
nie mają na to czasu – co nie jest rzadkie w codziennym
funkcjonowaniu branży HoReCa.

PODWÓJNY WYMIAR IZOLACJI
Papier izoluje podwójnie, nie tylko od aromatów przygoto-
wywanych równolegle potraw. Zapobiega także uciekaniu
ze składników dania witamin czy walorów smakowych,
dlatego jest szczególnie przydatny do przygotowywania
potraw prostych, ale o wyrafinowanym naturalnym sma-
ku. Wydobywa naturalne walory ryb i drobiu, eliminując
ryzyko ich wysuszenia w piekarniku czy zbytniego wchło-
nięcia tłuszczu przy smażeniu, do czego mają tendencję.
Warzywa, które zawierają dużo rozpuszczalnych w wodzie
witamin, przygotowane w papierze mają szansę zachować
drogocenne mikrocząsteczki i objawić swój subtelny smak.
Co więcej, do opakowania można wrzucić wszelkie po-
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trzebne przyprawy, dodatki, a nawet sosy. Zwolennicy metody zgodnie podkreślają, że
efekt jest dużo lepszy od zwyczajnego gotowania w garnku czy innym naczyniu. Potra-
wa jest bardziej intensywna w smaku i dużo bardziej soczysta, a w wypadku papiero-
wej techniki soczysta nie oznacza tłusta.

SPRAWA POLSKA
Polacy znają papier i folię do pieczenia, ale z uniwersalnym papierem do gotowa-
nia jest trochę gorzej. Już same przepisy rzadko promują papierową metodę. Po-
nadto dostanie takiego papieru nie jest jeszcze łatwe, ale liczba zwolenników tej
metody zdaje się rosnąć, choć jest też spora grupa restauratorów, którzy ani nie ko-
rzystają z nowej metody, ani też niespecjalnie są nią zainteresowani. Na pewno
warto zapoznać się z jej walorami, bo efekt użycia papieru w kuchni – zarówno
tej profesjonalnej, jak i domowej – to więcej smaku, witamin, a także higieny i cza-
su. Mniej tylko bałaganu i zbędnych tłuszczów.

Warzywa przygotowane w papierze
mają szansę zachować drogocenne

mikrocząsteczki i objawić swój
subtelny smak}
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Łukasz Fulara, SZEF KUCHNI RESTAURACJI VILLA SEDAN W SOPOCIE:
Największą zaletą stosowania papieru do zamykania potraw są smak, aro-
mat oraz zachowanie naturalnych kolorów produktu. Co istotne, przygoto-
wane w taki sposób potrawy zachowują większą ilość wartości odżywczych
i minerałów, w związku z czym są zdrowsze – na co goście coraz częściej
zwracają uwagę. Kolejną zaletą stosowania papieru jest czystość podczas
całego dnia pracy w kuchni czy to restauracyjnej, czy hotelowej. To w efek-
cie końcowym przekłada się na bezpieczeństwo, higienę i komfort pracy.
Ponadto, gdy przygotowujemy duże bankiety i elementy potraw musimy
przygotować dużo wcześniej, przez zamkniecie ich w papier eliminujemy
niepożądane wysychanie. Higiena pracy jest większa, ale oczywiście
oszczędzamy też bezcenny czas.
Papier warto stosować nie tylko do gotowania, ale też do pieczenia. W naszej
restauracji używam go zarówno do dań jednoporcjowych, jak i do całych pie-
czeni – ryb, mięs i różnego rodzaju zapiekanek. Często do środka wkładam
też warzywa, zioła, oliwy smakowe w celu wzbogacenia smaku i aromatu.
Papier doskonale sprawdza się również w różnego rodzaju wypiekach. Sto-
suję go też do przygotowania dekoracji z cygaretki, karmelu i czekolady.

Adam Dmyterko, PREZES I CZŁONEK STOWARZYSZENIA POLSKICH KUCHARZY
I CUKIERNIKÓW REGION ZACHODNIOPOMORSKI:
Osobiście stosuję tę technologię do dań dietetycznych z ryb, bo papier po-
kryty jest z obu stron warstwą silikonu, dzięki czemu przygotowane potrawy
nie przywierają do papieru i można stosować go bez użycia tłuszczu. Ale
papier do gotowania ma dużo szersze zastosowanie – hamuje nas tylko na-
sza wyobraźnia kulinarna. Nadaje się do każdego sposobu gotowania (rów-
nież do smażenia na patelni), pieczenia, przygotowywania potraw, przysta-
wek oraz do przechowywania.
Papier jest bardzo pomocny nie tylko w kuchni, ale również podczas serwo-
wania posiłków. Używając papieru do gotowania w wodzie lub na parze,
pozwalamy zachować potrawom ich witaminy, sole mineralne oraz natural-
ny aromat, z drugiej strony chroni się w ten sposób naczynia i blachy przed
zabrudzeniem i zużyciem, a sam papier po zastosowaniu nadaje się do bio-
degradacji lub kompostowania.

Marcin Budynek, SZEF KUCHNI HOTELU WARSZAWA W AUGUSTOWIE:
Z papierem do gotowania po raz pierwszy zetknąłem się na ubiegłorocz-
nych targach EuroGastro. Otrzymałem wtedy próbki i postanowiłem je
przetestować. Rezultat? Obecnie stale go używam. To innowacyjny produkt
z dużym potencjałem, dający kucharzom wiele możliwości zarówno na eta-
pie przygotowania dań, jak i samego gotowania czy zapiekania. Dania po-
dawane w papierze mają bardziej intensywny aromat oraz smak, a co waż-
ne, dłużej zachowują swoją świeżość. Dużym atutem, pozwalającym na ob-
niżenie kosztów oraz szybsze przygotowanie dań jest to, że w tym samym
czasie w piecu konwekcyjnym mogę przygotować dania z ryb oraz mięsne,
bo papier chroni je przed przenikaniem się smaków.
Co więcej, papier do gotowania pozwolił mi na usprawnienie logistyki – da-
nia przygotowuję wcześniej, a w godzinach największego natężenia ruchu
poddaję je tylko obróbce termicznej. Produkt ten jest także przełomem
w dziedzinie zdrowego żywienia, używając go, zmniejszam ilość tłuszczu
i w szybki sposób jestem w stanie przygotować menu dla osób będących
na diecie lub mających ograniczenia żywieniowe. Obecnie konsumenci co-
raz większą wagę przykładają do zdrowego sposobu odżywania się, a pa-
pier jest produktem w 100 proc. naturalnym, dającym im tego gwarancję!
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N
a początku czerwca w Butchery & Wine w Warszawie odbył
się Festiwal Kobe. Menu degustacyjne za 750 zł od osoby za-
wierało najlepsze produkty świata, m.in. wołowinę z krów
rasy wagyu, anchois lolin z Zatoki Biskajskiej, foie gras ma-
lvasia z gęsi tuczonych kukurydzą, szynkę joselito i czekola-
dę z jadalnym złotem na deser. Na obiad przyszło ok. 20 osób.
Produkty luksusowe coraz częściej trafiają do kart restauracji.

Masaż krowy
Szef kuchni The Oriental w warszawskim hotelu Sheraton Aprochet In-
boom okresowo serwuje stek w stylu kobe pokryty słynnym „marmur-

W POLSCE JEST JUŻ MIEJSCE
NA TOWARY Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI.
WYMAGAJĄCY KONSUMENT
POTRZEBUJE JEDNAK SZEFA KUCHNI,
KTÓRY BĘDZIE POTRAFIŁ
ZASERWOWAĆ MU LUKSUSOWY
PRODUKT.

REWIA
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Trufle i osTrygi
na polskim stole
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kiem”. Mięso pochodzące z krów rasy wagyu, gdy jest surowe, wygląda jak
oszronione z powodu intensywnej, równomiernej marmurkowatości. Pod-
czas gotowania tłuszcz ten rozpuszcza się delikatnie, dając nieporówny-
walną z niczym głębię smaku. Krowy, z których pochodzi mięso, są trak-
towane z niezwykłą dbałością. Podaje się im najwyższej jakości pożywie-
nie oraz piwo, aby zaostrzyć ich apetyt. Krowy te mają mało ruchu, ho-
dowcy dbają o ich relaks do tego stopnia, że umilają im czas muzyką kla-
syczną. Wszystkie te zabiegi służą temu, aby zapewnić delikatność mięsa.
W Sheratonie podaje się mięso pochodzące z mięsa krów rasy wagyu hodo-
wanych w Hiszpanii. Nazwa „kobe” jest zastrzeżona dla hodowli krów tej
rasy w Japonii. Najwyższej jakości produkt kosztuje od 300 do 500 dolarów
za kg. Wagyu hiszpańskie w Polsce kosztuje brutto ponad 400 zł za kg.

– To mięso, które usmażone wydaje się twardsze od innych gatunków
podczas krojenia, bo przerosty tkanki tłuszczowej, które są jego cechą cha-
rakterystyczną, podczas obróbki termicznej ściągają się – opowiada Artur
Grajber, koordynator kulinarny sieci Starwood. – W ustach kobe jest jednak
znacznie bardziej miękkie od wszelkich innych rodzajów wołowiny – do-
daje. W Sheratonie sprzedawana jest wyłącznie polędwica, bo antrykot ma
poza marmurkiem otoczkę tłuszczu (i w nim jest właśnie niepowtarzalny
smak tego mięsa), a Polakom na razie trudno to zrozumieć.

Grajber: – Konieczna jest edukacja klienta, aby był nie tylko gotowy
wydać prawie 300 zł na jedno danie (w Orientalnej kobe z kapustą bok choy
i sosem czosnkowym z zielonym pieprzem kosztowało 290 zł), ale by tak-
że potrafił docenić szczególne walory smakowe luksusowego produktu.

Dodatki do kobe powinny być skromne. Trochę zielonych warzyw, wy-
razisty sos i dobry Shiraz pozwolą w pełni docenić luksusowy smak.

Świetlisty plaster
Plastry jamón joselito, szynki, której nie gotuje się ani nie wędzi, tylko
trzyma kilka dni w soli, a potem wiesza w chłodnym i przewiewnym miej-
scu, żeby dojrzała i wysuszyła się, są tak cienkie, że prześwieca przez nie
słońce. Wędlina jest tak miękka, że rozpuszcza się na języku, zostawiając
w gardle miłe uczucie drapania. Nie potrzeba do niej żadnych dodatków.
Kupimy ją w sklepie Złoto Hiszpanii na Brackiej w Warszawie. Sprzeda-
wane są tu wyłącznie rarytasy. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie kupimy
szynkę joselito, a także sery caarejal (w tym owczy ser torta produkowa-
ny na podpuszczce z kwiatu karczocha), trufle z Sarrión, oliwę d’Arbeca
pozyskiwaną z oliwek gatunku arbequina o niezwykle niskiej kwasowo-
ści (0,2 – poziom wolnej kwasowości, wyrażony w zawartości kwasu ole-
inowego na 100 g) oraz świeżą wołowinę wagyu w stylu kobe.

Joselito produkuje szynki z wyjątkowej rasy iberyjskich czarnych
świń żyjących na wolności. Zwierzęta, biegając po pastwiskach, ryjąc

w poszukiwaniu pożywienia (żywią się żołędziami, trawą i ziołami), do-
rastają aż do dwóch lat. Dopiero wtedy są zabijane na mięso. Ten sposób
hodowli daje ekskluzywną wieprzowinę, która zawiera znaczne ilości nie-
nasyconych kwasów tłuszczowych, witamin i naturalnych przeciwutle-
niaczy, a jej spożywanie zmniejsza ryzyko chorób serca i układu krążenia,
pomaga zredukować poziom cholesterolu i trójglicerydów oraz przeciw-
działa arteriosklerozie. Szynka sprzedawana na plasterki kosztuje 690 zł
za kg, w całości (z kością, na której można ugotować np. ogórko-
wą) 340 zł za kg (cała noga waży ok. 7 kg, kosztuje prawie 2,5 tys. zł).

Z samolotu na stół
Dania w połówkach orzechów kokosowych lub na liściach bananowca,
stek z krokodyla, krab błękitny i homar w całości to niektóre ze specjałów,
jakie oferuje indonezyjska restauracja Galeria Bali w Warszawie. Ryby (ma-
hi mahi, barrakuda, wahoo, garupa, parrot fish, red mullet, red snapper
oraz nowość: lele, czyli indonezyjski czarny sum) i owoce morza (m.in.
gigantyczne krewety i kraby) przewożone są świeże, na lodzie, samolota-
mi wprost z Jawy, Borneo i Moluków oraz z Bali. Spróbujemy tu także
owocu o nazwie carica, występującego w Chile i na wyspach Pacyfiku.
Można go piec, smażyć, dusić, grillować i jeść na surowo. Jest wielkości du-
żej gruszki, wyglądem przypomina papaję, a w smaku łączy aromaty róż-
nych owoców tropikalnych: mango, ananasa, kiwi. W Galerii Bali caricę
można zjeść w sałatce z homarem, z krewetkami orz podaną jako deser.

Piżmowy smak
Białe trufle (Tuber magnatum) o zaokrąglonym, nieregularnym kształcie
rosną tylko w Piemoncie na wapiennym podłożu i sprzedawane są na tar-
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1. WAGYU
Mięso wagyu jest
równomiernie marmurkowate
2. JAMÓN JOSALITO
Szynka, której się nie gotuje
ani nie wędzi
3. KRAB BŁĘKITNY
Galeria Bali serwuje m.in.
kraba błękitnego
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gu w miasteczku Alba (tu są ustalane ich ceny). Grzyby je się wyłącznie na
surowo, ściera się na specjalnej tarce prosto do talerzy. Mają charaktery-
styczny – trochę piżmowy, trochę grzybowy, a trochę ziemny – zmysłowy
smak. Świeże białe trufle docierają do Polski od listopada do końca zimy.

Od kilku lat Małgorzata i Konrad Januszkiewiczowie sprowadzają do
swojej restauracji Rubikon w Warszawie te wyjątkowe grzyby. Sprzedawali
je na modłę włoską – do gościa przychodził kelner, pokazywał trufle, gość wy-
bierał, kelner ważył na specjalnej wadze, którą po to kupili, wyceniał je i na
truflowej tarce ścierał grzyby nad talerzem z makaronem czy jajecznicą.

To się w Polsce nie przyjęło. Właściciele Rubikonu byli latem w Nan-
cy we Francji, gdzie akurat trwał sezon na truflę letnią. Tam zobaczyli
francuski sposób sprzedawania drogocennej bulwy. – Na dzień dobry nos
gościa wsadzany jest w słój, aby go odurzyć aromatem – mówi pani Mał-
gosia. – Na tablicy wypisane jest menu z daniami z truflami, które są od
razu wycenione. Tak zrobiliśmy w tym roku i to się znacznie lepiej spraw-
dza. Trufle smakują najlepiej z prostymi, niewyszukanymi daniami, skła-
dającymi się z jednego lub dwóch wyraźnych smaków. W sezonie w Ru-
bikonie trufle serwowane są np. z carpaccio z sarny, jajem w koszulce na
sałacie czy z 12-jajeczne tagliatelle z klarowanym masłem.

W Rubikonie dostaniemy także octy balsamiczne Giuseppe Giusti
należące do grupy 101 rzeczy, których podobno trzeba spróbować przed
śmiercią (zawarto je w książce „101 Things to Buy Before You Die” Mag-
gi Davis) obok m.in. kawioru beluga, kawy kopi luwak czy wina Chate-
au Petrus. Octownia Giusti jest najstarsza na świecie, powstała w 1605
roku w Modenie. Wytwarza się tam do dziś tradycyjne, naturalne balsa-
mico z późnych winogron. Powstaje poprzez wolne gotowanie miąższu
oraz sezonowanie przez minimum 10 lat w beczkach (15-letnie starzo-
ne jest w beczkach XVIII-wiecznych). Balsamico można przyprawiać
mięsa z grilla, sałaty, ryby i skorupiaki, a nawet lody czy truskawki. Wy-
starczy dosłownie kropla tego ciemnego, gęstego płynu o miękkim i słod-
kim smaku, aby uszlachetnić danie. Octy kosztują od 89 zł do 290 zł za
butelkę.

Kryształki wędzone na drewnie jabłoni
La Sal Gallery (ul. Mokotowska 52, Warszawa) to pierwszy w Polsce bu-
tik z solą. Sprzedawanych jest w nim ponad 50 gatunków soli szlachetnej,
które służą jako „finishing salt”, czyli przyprawa dodawana do potrawy na
sam koniec, już na talerzu. Właściwie dobrana szczypta sprawia, że danie

zyskuje nowy smak i charakter. Mają tu prawdziwe skarby – australijską
sól murray river o pięknym brzoskwiniowym kolorze, bogatą w magnez
i wapń fleur de sel nazywaną kawiorem wśród soli morskiej oraz grubo-
ziarniste, suche kryształki z dymnym aromatem, czyli sól wędzoną na
drewnie jabłoni.

Wszystkie sprzedawane tu sole są naturalne, produkowane wyłącz-
nie metodami tradycyjnymi i niezawierające żadnych sztucznych dodat-
ków. Powstają głównie przez odparowywanie wody morskiej. Pochodzą
z Bali, Indii, Francji, Japonii, Południowej Afryki. Niektóre są aromatyzo-
wane, np. organicznym chili lub truflą z Alby. Jedna z soli leżakuje w becz-
kach po chardonnay, inna nasączana jest miso, sfermentowaną pastą z soi,
jeszcze inna ma posmak balsamico. Sole mają przeróżne kształty: płat-
ków, piramidek, granulek, odłamków, bryłek i kostek. Ceny: od 35 zł
do 161 zł za 200 ml. Kupić można mniejsze porcje w probówkach – taki
pakiet startowy.

Prosto z morza
Ostrygi to jeden z najważniejszych symboli kulinarnego luksusu i domnie-
many afrodyzjak. Restauracja Mercato położona w Hilton Gdańsk zimą
organizowała ostrygowe piątki. W każdy pierwszy piątek miesiąca moż-
na było skosztować ostryg z różnych stron świata, a także niespotyka-
nych ryb. Ponadto potrawy z ostryg słyną z lekkości i wyśmienitego sma-
ku, który zachwyca nawet tych mających z początku trudności z przeko-
naniem się do tego przysmaku. Smak ostryg przybiera rozmaite odcienie
w zależności od regionu hodowli.

– Zależało nam, żeby oprócz klasycznej francuskiej ostrygi fine de
claire zaproponować gościom mniej znane odmiany, które przez miejsce
hodowli charakteryzują się innym smakiem. W ofercie mamy młodą aro-
matyczną rosyjską odmianę – tsarskaya. Jest dużą ostrygą, przez co rów-
nież jest znacznie bardziej mięsista od fine de claire. Drugą propozycją jest
niemiecka ostryga sylter royal. Ta oryginalnie pacyficzna ostryga komer-
cyjnie hodowana jest tylko na niemieckim wybrzeżu Morza Północnego,
co daje jej delikatny, mniej „morski”, wręcz unikatowy smak – mówi
Adam Woźniak, szef kuchni w Hilton Gdańsk.

Nasz rynek coraz bardziej się różnicuje, jest na nim już miejsce na
produkty spożywcze z najwyższej półki. Ważne jest w tym wypadku oby-
cie szefów kuchni z luksusowymi artykułami, by mogli je serwować go-
ściom w najlepszym wydaniu. Zd
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LA SAL GALLERY Pierwszy w Polsce butik z solą, można w nim kupić ok. 50 gatunków KSIĄŻKA „101 Things to Buy Before You Die”
wspomina m.in. o octach Giuseppe Giusti
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AZJATYCKIE ROZWIĄZANIA
na przepyszne dania

IMBIR, ZNANY PANIOM JAKO DODATEK WYSZCZUPLAJĄCYCH
BALSAMÓW CZY SMAKOWYCH PIW, AZJACI JUŻ DAWNO

UCZYNILI SKŁADNIKIEM SWOJEJ KUCHNI, I TO NIE TYLKO
Z UWAGI NA WYJĄTKOWE WALORY SMAKOWE.

Autor: Aleksandra Jatczak
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M
a ostry zapach i korzenny smak z lekką
nutą cytrynową. W pierwszym kontakcie
z podniebieniem ma nawet przyjemny, lekko
słodki aromat, który po chwili przekształca się
w palący i lekko gorzki. Jego odmiany mogą
ponadto zachwycać dodatkowymi aromatami,
jak na przykład galangal – korzeń wykorzysty-

wany do indyjskich zup, który ma ostry pieprzowy posmak.
No właśnie – niezależnie od odmiany imbir jest ostry! Odpowia-
da za to gingerol – związek podobny do kapsaicyny, nadającej
moc chili. Gingerol dopiero po podgrzaniu zamienia się w zinge-
ron, a następnie szogaol... to brzmi może niezrozumiale, jak po
chińsku, ale właśnie ten proces sprawia, że świeży imbir pod
względem ostrości jest słabszy niż suszony.

Wyróżnia się ponad osiemdziesiąt jego odmian, pochodzą-
cych z Azji i z Oceanii. Najwyższej jakości kłącze hodowane jest
na plantacjach na Jamajce. Imbir pozyskuje się tylko z upraw, bo
nie występuje już w stanie dzikim. W zależności od sposobu ob-
róbki w ofercie handlowej dostępny jest w dwóch postaciach:
nieobranej czarnej, czyli tzw. imbir lombardzki, oraz obranej bia-
łej, czyli imbir bengalski.

Imbir mielony, dostępny od dawna w polskich sklepach – to
niejedyna jego postać, co zapewne kucharzy nie zdziwi. Świeże
przyprawy na dobre zagościły w miejscach zaopatrzenia i imbir
nie jest tu wyjątkiem. Można go dostać w postaci świeżych kłą-
czy, zwanych zielonym imbirem, lub suszonych kawałków ko-
rzenia. W sklepach z orientalną żywnością dostępny jest też im-
bir kandyzowany i marynowany w dwóch kolorach: białym, czy-
li naturalnym, oraz różowym, którego kolor uzyskiwany jest
przez nasycenie naturalnymi barwnikami pozyskanymi z rzod-
kiewki. Ten właśnie jest znanym dodatkiem do sushi. Na straga-
nach w Chinach i Hongkongu można z kolei kupić też imbir kon-
serwowany – zatopiony w zalewie z cukru, która sprawia, że ko-
rzenie są miękkie.

Na słodko i na ostro
Surowy imbir dodaje świeżości i pikantności owocom morza, po-
lepsza smak mdłych potraw i tłustych mięs, np. kaczki czy wie-
przowiny. Mielony najlepiej nadaje się do potraw słodkich, pier-
ników, ciast, puddingów czy sałatek owocowych. Pasuje też do
pieczonych jabłek czy gruszek.

Przyprawa dodawana jest również do pikantnych potraw,
zwłaszcza do zup, pieczonego mięsa wieprzowego, dziczyzny,
baraniny. Także do ryżu czy jajek, sosów, pasztetów i flaków. Słu-
ży do aromatyzowania kompotów, likierów, grzanego wina oraz
piwa, a nawet kawy – do tej najlepiej z cynamonem i kardamo-
nem. Warto także wrzucić cienkie plasterki świeżego imbiru do
czarnej herbaty z cytryną – dobrze smakuje, rozgrzewa i zapobie-
ga przeziębieniom!

Imbir uszlachetnia ponadto kwaśne mleko i chłodniki przy-
rządzane na bazie zsiadłego mleka lub kefiru. Można go też doda-

wać do czerwonej kapusty oraz do sosów ziołowych i owoco-
wych, w których skład wchodzi wino.

Azjatycki fenomen
Imbir ceni się szczególnie w Indiach, krajach arabskich, Chinach
i Pakistanie. Azjaci ewidentnie upodobali sobie imbir i stosują go
także w medycynie oraz jako afrodyzjak. Korzeń jest ważnym
składnikiem proszku curry i innych azjatyckich mieszanek, a tak-
że dań z warzyw. Zwykle podsmaża się tam świeży imbir razem
z cebulą i czosnkiem, zyskując zdecydowaną w smaku bazę do
dań. Inną opcją są pasty otrzymane przez utarcie imbiru z inny-
mi przyprawami, jak trawa cytrynowa albo chili, także służące
do doprawiania wielu potraw.

Jednak nie tylko w azjatyckich restauracjach spotkamy ten
pikantny dodatek. Imbir używany jest do produkcji angielskiego
piwa imbirowego (ginger ale) albo amerykańskiej lemoniady im-
birowej. Znany jest również napój ginger wine z drożdżami, cu-
krem, cytryną, rodzynkami i pieprzem, który wymieszany z whi-
sky daje tzw. whisky mac.

Świeże jak zwykle górą, i to na zdrowie
Popularny w Polsce suszony mielony imbir różni się smakiem od
świeżego i nie można go używać wymiennie. Na szczęście coraz
częściej, nawet w osiedlowych delikatesach, możemy kupić imbir
świeży. Ten trzeba najpierw pozbawić skórki, ale nie obierać no-
żem. – Lepiej oskrobać go za pomocą łyżeczki – radzi Alon Than
z Izumi Sushi w Warszawie. Imbir ma w środku długie włókna,
które będą się ciągnęły, jeżeli będziemy go ścierać na tarce przekro-
jony w poprzek w tradycyjny sposób, tzn. ruchami góra-dół.
– Najlepiej więc tarkować imbir ruchami okrężnymi wzdłuż, tzn.
przykładając jego bok do tarki – Alon Than.

Nie powinno się łączyć imbiru z ziołami, bo te kłócą się z je-
go aromatem. Świetnie za to komponuje się z przyprawami ko-
rzennymi: zielem angielskim, liściem laurowym, goździkami, gał-
ką muszkatołową i pieprzem.

Przedawkowanie imbiru może zepsuć nieodwracalnie smak
potrawy, toteż – jak to zwykle z intensywnymi przyprawami by-
wa – należy stosować go z umiarem. Powinny unikać go w więk-
szej ilości kobiety w ciąży. To jedyne zdrowotne przeciwwskaza-
nie. Niektóre właściwości lecznicze imbiru udało się nawet udo-
wodnić naukowo, a wiele z nich wykorzystuje medycyna natural-
na. Imbir działa moczopędnie, reguluje pracę woreczka żółciowe-
go, przeciwdziała nadmiarowi gazów w jelitach oraz zmniejsza
wydzielanie kwasów żołądkowych. Łagodzi kaszel, działa odka-
żająco i odświeżająco, przeciwdziała mdłościom po narkozie i che-
mioterapii. A i Azjaci się nie pomylili – korzeń pobudza ukrwie-
nie narządów płciowych, przez co wzmaga erekcję i wzmacnia
percepcję wrażeń seksualnych u obu płci – jest zatem świetnym
afrodyzjakiem.

I jak wobec takich dowodów i smakowych właściwości nie
polecać imbiru?

REWIA
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szości dań – mleczka kokosowego.
Bazą smakową dań indonezyjskich są pasty „bumbu”, w których nieba-
gatelną rolę odgrywa imbir. Wykonywane są poprzez tłuczenie w ka-
miennych lub drewnianych moździerzach świeżego imbiru właśnie wraz
z innymi świeżymi składnikami, jak galangal, trawa cytrynowa, chili,
kencur, tumeric, szalotki, kaffir itp., z dodatkiem anyżu, ziarna kolendry,
kopru czy pasty krewetkowej i kardamonu. Wiele z tych składników
z wyglądu przypomina imbir i w istocie są jego ciekawymi odmianami.
Kencur – niesłychanie aromatyczny korzeń z Bali – jest jakby imbirem
w wersji mini. Podobnie jak on ma bardzo ostry i aromatyczny smak.
Galangal z kolei niespecjalnie różni się wielkością, ale jest twardszy
i ma zdecydowanie inny aromat – imbirowo-pieprzowy, przez co ideal-
nie nadaje się do zup. Istnieją dwie odmiany, różniące się rozmiarami
kłączy, barwą i smakiem: galangal większy oraz galangal mniejszy. Tu-
meric jest znów drobniejszy, w środku intensywnie pomarańczowy,
o gorzkawym zapachu i smaku. Używany jest w formie świeżej oraz su-
szonej sproszkowanej.
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ALON THAN – SZEF KUCHNI I WSPÓŁWŁAŚCICIEL RESTAU-
RACJI IZUMI SUSHI I IZUMI BIAŁY KAMIEŃ W WARSZAWIE

Imbir to wyjątkowa przyprawa obecna w kuchni
Azji od wieków. Konfucjusz zwykł mawiać, że im-

bir powinien gościć na stole przez cały rok. Sam
jadał go po każdym posiłku, zgodnie z chińskim

przysłowiem: „Kto zjada trzy plasterki imbiru codziennie,
do lekarza chodzić nie będzie”.
W restauracjach Izumi wykorzystujemy trzy rodzaje imbiru: świeży, mary-
nowany w occie ryżowym, tzw. gari, czyli imbir do sushi, oraz imbir mary-
nowany w occie z japońskich śliw ume z dodatkiem pachnotki (zioło pe-
rylla popularne w Japonii), nazywany po japońsku beni shoga. Imbir
świeży znajdziemy w wielu daniach z naszego menu, np. w halibucie go-
towanym na parze z pastą tobanjian czy też w fusion sashimi. Świeży im-
bir stanowi ważny składnik wywaru do zupy won ton. Serwujemy też
sztandarowe danie japońskie: shogayaki, czyli wieprzowinę smażoną
z imbirem.
Marynowany imbir do sushi występuje w dwóch kolorach: naturalnym
bądź różowym. Imbir to po japońsku „shoga”, ale w restauracjach sushi,
które mają swój swoisty język zawodowy, imbir marynowany nazywa się
„gari”, od onomatopei: gari gari, czyli: „chrup, chrup”, ponieważ dobrej
jakości imbir marynowany powinien być jędrny i chrupiący. W przypadku
sushi polecam przegryzanie imbiru pomiędzy kawałkami dla zaostrzenia
apetytu i odświeżenia ust, aby w pełni docenić smak innej ryby na kolej-
nym kawałku nigiri czy maki sushi. Beni shoga, czyli marynowany imbir
czerwony jest dodatkiem do okonomiyaki – japońskiego placka z owoca-
mi morza, używamy go także do maki sushi wegetariańskiego.
W mojej rodzinie z pokolenia na pokolenie przekazywana jest tradycja pi-
cia napoju imbirowego, który świetnie rozgrzewa i pomaga zwalczyć
pierwsze objawy przeziębienia i grypy. Nie ma go co prawda w menu re-
stauracji, ale często przyrządzamy go gościom, którzy chcą się rozgrzać
lub czują, że chwyta ich przeziębienie. Oto przepis na ten słynny napój,
proporcje składników wg uznania: starty korzeń imbiru wrzucić do wrzą-
cej wody i chwilę pogotować, doprawić dużą ilością soku z cytryny i mio-
du. Pić od razu gorący.

WITOLD GAWLIKOWSKI – PODRÓŻNIK, Z WYKSZTAŁCENIA

HISTORYK, WŁAŚCICIEL I SZEF KUCHNI W RESTAURACJI GA-
LERIA BALI & BUDDHA CLUB W WARSZAWIE

Indonezja uważana jest za jedno z najbardziej
egzotycznych miejsc na świecie. Podobnie jej

kuchnia, znana z mieszanki kontrastujących smaków
– słodkiego, kwaśnego, ostrego – zachwyca egzotyką.

Przyrządzane przez Indonezyjczyków potrawy zaskakują smakiem i bo-
gactwem przypraw: w dużej mierze imbiru, ale i trawy cytrynowej, galan-
galu, orzeźwiającej kolendry, kuminu, chili (ponad 200 rodzajów), cukru
palmowego oraz – co nadaje jej wyjątkową odrębność – mnóstwa rodza-
jów orzeszków dodawanych do wielu potraw i głównego składnika więk-

70FOOD SERVICE 9/2011

Imbir ceni się przede wszystkim w krajach
azjatyckich
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Twardzi są warszawscy kelnerzy, szatniarze, barmani, muzycy z nocnych

lokali. Życie ich upływa w nieustannej walce. Wobec pertraktacji z pija-
nym warszawiakiem praca w kamieniołomach wydaje się fabrykowa-
niem dziecięcych baloników. Starożytni galernicy uciekliby w popłochu
na widok katorżniczej roboty, jaką wykonuje warszawski kelner w so-

botnie wieczory, zaraz po pierwszym każdego miesiąca” – pisał Leopold Tyr-
mand w powieści „Zły”. Choć od tych czasów minęło kilkadziesiąt lat, niewie-
le się zmieniło. Jedno na pewno – dziś kelner za swoją pracę oczekuje zapła-
ty. Zarówno ze strony pracodawców, jak i obsługiwanej klienteli. Irena z War-
szawy przez kilka lat pracowała jako kelnerka w kilku stołecznych restaura-
cjach, m.in. na Starówce. O napiwkach może mówić długo. To jednak mało
przyjemny temat z negatywnymi bohaterami po obu stronach barykady.
– Kelner jest między młotem a kowadłem. Z jednej strony klienci, którzy naj-
częściej nie palili się do dawania napiwków albo były one śmiesznie małe.
Z drugiej strony właściciel lokalu, który uważał, że jeśli dostajemy napiwki,
to jest rozgrzeszony i może płacić za naszą pracę o połowę mniej – mówi roz-

TO SŁOWO ROZPALA EMOCJE
– ZADOWOLONEGO
(ROZŻALONEGO) KLIENTA
(OBSŁUGI), WŁAŚCICIELA
LOKALU, A NAWET POLITYKÓW,
KTÓRZY KILKANAŚCIE LAT
TEMU DO NAPIWKU DODALI
TEŻ POPIWEK. WIADOMO
– CHODZI O PIENIĄDZE.
ZŁE ZARZĄDZANIE NAPIWKAMI
OZNACZA SPORE STRATY!

Napiwek

REWIA

Autor: Grzegorz Lisicki

nie tylko na piwo
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żalona. Napiwki to temat, który tylko teoretycznie rozgrywa
się między obsługą a klientem. Tak naprawdę to trójkąt, w któ-
rym polityka napiwkowa wprowadzona przez kierownictwo
lokalu może doprowadzić do sporych strat. Albo zysków.

Zasady są dwie – obsługa napiwki zbiera tylko dla siebie al-
bo wszystko ląduje w słoiku, skąd pod koniec dnia (tygodnia,

Napiwek wszędzie jest
przywilejem kelnera,

ale powinien być przyjmowany
z elegancką godnością}
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REWIA

miesiąca...) jest wyjmowane, podliczane i dzielone
po równo. Jak wszystko ma to swoje dobre i złe stro-
ny. Indywidualne łowy prowadzą do konkurencji,
czasem niezdrowej przy stolikach. Łowy grupowe
to z kolei groźba swarów, bo zawsze jedni pracowa-
li więcej, inni mniej, a dostają tyle samo.

Co robić? Kwestia napiwków jest na tyle po-
ważna, że zajął się nią amerykański rząd. Przygoto-
wuje ustawę o standardach sprawiedliwej pracy
(The Fair Labor Standards Act), która pozwala doli-
czać napiwki otrzymywane przez pracownika do je-
go płacy. Warunek – pracownik otrzymuje przynaj-
mniej 30 dol. miesięcznie w napiwkach, a właściciel
restauracji musi doliczyć całość otrzymanej w pre-
zencie kwoty. Chyba że w knajpie dojdzie do tzw.
tip pooling arrangement, czyli dzielenia się napiw-
kami wszystkich ze wszystkimi. Po co to wszystko?
Okazuje się, że ci, którzy dostają napiwki, zarabiają
mniej – zamiast 7,25 dol. tylko 5,12 dol. za godzinę
pracy. To pokrywa się z doświadczeniami warszaw-
skiej kelnerki Ireny, której właściciel knajpy liczył
mniej za pracę, uzasadniając to właśnie napiwkami.
To była zła polityka, na dodatek kojarząca się z trud-
nymi latami 90. i powszechnie znienawidzonym
„popiwkiem” – karnym podatkiem od nadmiernego
wzrostu płac napędzającego inflację, która wtedy
była wielkim problemem naszej gospodarki. Ire-
na wspomina, że z chwilą wprowadzenia w jej miej-
scu pracy takiej polityki zaczęło się wielkie oszuki-
wanie. – Kupowało się wódkę w sklepie, dogadywa-
ło z barmanem i ten alkohol ze sklepu lało się klien-
tom. Przebitka 300 proc. – wspomina bez wyrzu-
tów sumienia. – Nie chciał płacić, trzeba było sobie
jakoś radzić.

Jaką politykę prowadzą restauracje? W Bezgra-
nicznej (Warszawa, ul. Grzybowska 2) każdy kelner
pracuje na siebie i zbiera napiwek z obsługiwanego
przez niego stołu. – Chyba że jest to liczniejsza gru-
pa, wtedy napiwek jest rozdzielany pomiędzy więk-
szą liczbę obsługujących osób – zaznacza Joanna
Chudy z Bezgranicznej. – Jednak w przypadku więk-
szych imprez zorganizowanych, jeśli organizator ży-
czy sobie doliczyć serwis do rachunku lub przezna-
cza na to jakąś kwotę, to rozdzielamy całość pomię-
dzy osoby pracujące podczas tej imprezy na sali oraz
na barmana – dodaje Joanna Chudy. W Bezgranicz-
nej kelnerzy dają też pewną część napiwków pani
pracującej na tzw. zmywaku. Jednak kelnerzy nie
dzielą się napiwkami z kuchnią.

Wysokość napiwków w Bezgranicznej jest
zostawiana według uznania (najczęściej zwyczajo-
we 10 proc.). Te sumy nie są doliczane do rachun-
ków. Inaczej niż np. w Venezii na ul. Marszałkow-

skiej w Warszawie należącej do Magdy Gessler. Tam z góry doliczają 10 proc.
tzw. serwisu.

Nie inaczej jest w restauracji Okrasa (ul. Igielna 8, Wrocław). Tu również
napiwki nie są doliczane do rachunków.

– Zarząd restauracji w te sprawy nie ingeruje i pozostawia je do wyłącznej
dyspozycji personelu – mówi nam Władysława Łukaszczyk, zarządca restauracji.

Podobne zasady panują też w tzw. sieciówkach, nawet jeśli należą do
światowych korporacji. Popularna sieć Pizza Hut pozostawia każdej restau-
racji pełną dowolność, jeśli chodzi o podział napiwków wśród kelnerów.
– Zwykle jednak wygląda to w ten sposób, że napiwek otrzymuje ten kelner,
który obsługiwał dany stół. Jednak, tak jak mówię, nie ma w tym zakresie
żadnej sztywnej zasady narzuconej przez centralę – mówi Agnieszka Skarul,
brand manager Pizza Hut.

JAK POWINNO BYĆ?
Krzysztof Łabiniec, znawca rytuałów restauracyjnych, mistrz cere-
monii restauracji Szara na Rynku Głównym 6 w Krakowie:
Napiwek w restauracji, ważny jak regularne honorarium za pracę, jest
gratyfikacją szczególną, honorową, psychologicznie ciekawą. Zresztą
pod względem prawnym również. Wszędzie jest on przywilejem kelne-
ra, ale powinien być przyjmowany z elegancką godnością. Jest za-
dośćuczynieniem za determinującą wiele kompleksów posługę, bo kel-
ner to zawsze sługa. Słowo „serwis” oznacza bowiem służbę. Kelner
obsługuje lepszych od siebie i gorszych, mądrzejszych i głupszych,
umowa jednak zawsze jest taka, że jest on sługą. Niektórzy goście po-
zostawiają napiwek, inni nie. Ideałem kelnerskiej klasy jest niereagowa-
nie negatywne, nieobruszanie się na przesadnie oszczędnych. Na py-
tania gości, czy napiwek jest wliczony w rachunek, czy należy go pozo-
stawić, znakomity kelner odpowie, że „tak czy owak będzie mu miło”.
I nie wdaje się w rozmowę o pieniądzach-napiwkach, bo to go właśnie
degraduje w świadomości społecznej. Takt jest zawsze dużo skutecz-
niejszy niż biadolenie. Nie może też być mowy o jakimkolwiek nacisku,
sugerowaniu napiwku, bo jest to nieładne, „śliskie”. Ponadto czasami
zdarza się tak, że miło obsługiwać gości, pomimo że nie zostawiają na-
piwku. Inni zaś zostawiają napiwek nonszalancko, pretensjonalnie, de-
monstracyjnie, by popisać się przed współbiesiadnikami, co z kolei
umniejsza jego walor psychologiczny, pozostawiając wyłącznie finan-
sowy.
Spośród dwóch różnych rozwiązań (w zależności od restauracji), czy
dzielić równo (każdego dnia!) napiwki między obsługujących kelnerów,
czy pozostawiać tę gratyfikację wyłącznie dla pracownika obsługujące
go stolik, na zasadzie „każdy sobie rzepkę skrobie”, po latach moich
doświadczeń w polskich i zagranicznych restauracjach, odpowiedź-
-podpowiedź jest jedna: tylko równy podział pomiędzy obsługujących
salę! Sprzyja on zawsze wizerunkowi firmy, a w konsekwencji kelne-
rom. Francuzi, Włosi, Hiszpanie, jakkolwiek sympatyczni, rzadko zosta-
wiają napiwki, Niemcy, Amerykanie, Skandynawowie częściej. Zatem
umniejsza to, delikatnie mówiąc, zapał do obsługi (a zatem jakość tej
obsługi!), skutkuje niezdrowym (i upokarzającym) „łowieniem” innych.
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I ZWROTNOŚCI JEST... KLIMATYZACJA.
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Autor: Maciej Pertyński, „Auto Moto”, „Motor”

Bezpieczeństwo ma wiele twarzy

Sprawny układ
klimatyzacji może
zapewnić wyższy
poziom
bezpieczeństwa
niż ABS

K upując nowy samochód dostawczy, zwracamy uwagę na wiele
elementów jego wyposażenia. Najważniejsze są oczywiście te
bezpośrednio związane z jego użytecznością dla naszej firmy,
a więc: ładowność, rozmiary i pojemność przestrzeni ładunko-
wej, zwrotność, zużycie paliwa, częstotliwość przeglądów.
Ważne jest też to, co nazywamy ogólnie przyjaznością wobec

użytkownika, jak półki, uchwyty i schowki, bez których nawet pedant
nie będzie w stanie utrzymać porządku w kabinie.

Coraz częściej o wyborze danej marki i modelu decydują też oferowa-
ne w wyposażeniu fabrycznym elementy z zakresu bezpieczeństwa, czyn-
nego i biernego. I słusznie, bo dzięki nim nasza firma i jej pracownicy są le-
piej chronieni niż przez najlepsze ubezpieczenie. ABS przeciwdziała bloko-
waniu się kół w trakcie hamowania na śliskim podłożu i pozwala kierow-
cy zachować panowanie nad pojazdem, a tym samym skutecznie zabezpie-
cza nasze mienie. Dobre, nowoczesne lampy gwarantują, że kierowca za-
wsze z wyprzedzeniem dostrzeże zagrożenie. Gdyby zaś doszło do najgor-
szego, poduszki powietrzne ochronią go przed poważnymi obrażeniami.

Wszystko to jest logiczne i proste do pojęcia. Mimo to będę dziś
wszystkich namawiał do uznania zupełnie innego elementu wyposażenia
za jeden z najważniejszych dla ochrony auta, jego ładunku i kierowcy. Mo-
wa o… klimatyzacji!

Niejeden oburzony szef powie natychmiast, że nie będzie wydawać
pieniędzy, by jego pracownik pławił się w luksusie. No cóż, do tego nie
namawiam. Ale wbrew pozorom sprawny układ klimatyzacji jest w sta-
nie zapewnić naszemu samochodowi i jego ładunkowi o wiele wyższy po-
ziom bezpieczeństwa niż nawet ABS! Bo klimatyzacja to nie tylko sys-
tem schładzania pomieszczenia – to przede wszystkim system osuszania.
Oznacza to, że kiedy na dworze panuje wilgoć, dzięki aktywnej klimaty-
zacji szyby w naszym aucie nie zaparują, a jego kierowca nie przeoczy za-
grożenia na drodze.

Oczywiście w takie dni, jakie czekają nas co najmniej do końca
września, kiedy temperatura w kabinie potrafi przekroczyć 40, a na-
wet 50 stopni – i to mimo otwartych okien – klimatyzacja oznacza
ogromny wzrost komfortu dla kierowcy i pasażerów. Zdolny do szersze-
go myślenia szef będzie z tego tylko zadowolony, bo jego kierowca, pra-
cując w kabinie chroniącej go przed upałem, nawet pod koniec swej
zmiany nie będzie odczuwać zmęczenia. Zachowa też świeżość umysłu,
która obniża próg ryzyka: człowiek ma o lata świetlne lepszą zdolność
postrzegania oraz oceniania sytuacji, gdy przebywa w komfortowych
warunkach termicznych.

Reasumując, taka inwestycja w komfort pracy kierowcy szybko oka-
że się bardzo opłacalna.
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NOWE PRODUKTY

1. KURKI ZE ŚWIEŻYCH ZBIORÓW
Kurki w zalewie w tym roku pochodzą ze świeżych
zbiorów i właściwie prosto z lasu trafiają do produkcji.
Dzięki temu mają naturalny smak i wspaniały aromat.
Specjalnie selekcjonowane grzyby mają piękną żółtą
barwę i są jednorodne pod względem wielkości. Jed-
nak największą zaletą kurek Bonduelle jest brak gory-
czy charakterystycznej dla tych grzybów. Dzięki temu
kurki nie wymagają dodatkowego namaczania, co uła-
twia ich przygotowanie i pozwala oszczędzić czas
w kuchni. Kurki w zalewie stanowią doskonały dodatek
do zup, sosów i mięs. Świetnie smakują również pod-
smażone na patelni z cebulą i natką pietruszki. Dostęp-
ne w wygodnej puszce 850 ml z łatwym otwarciem.

2. RISOTTO – WŁOSKIE SMAKI
OD BONDUELLE
Risotto z borowikami i Risotto z zielonymi warzywami
to nowe dania gotowe w portfolio warzyw mrożonych

Bonduelle Food Service. Specjalna odmiana ryżu nie
pęka, nie rozgotowuje się, a jednocześnie sprawia, że
jest lekko kleisty, co jest charakterystyczne dla dobrze
przygotowanego risotto. Risotto z zielonymi warzywa-
mi to kompozycja ryżu, szpinaku w liściach i młodego
groszku. W Risotto z borowikami wyczuwalny jest bo-
gaty aromat świeżych i suszonych borowików. Zarów-
no grzyby, jak i zielone warzywa mają piękny, żywy ko-
lor i stanowią doskonałe połączenie z ryżem, jedno-
cześnie nad nim nie dominują. Risotto Bonduelle to
produkt smaczny i ekonomiczny pod względem kosz-
tów i czasu przygotowania. Produkty można przygoto-
wać na patelni lub w kuchence mikrofalowej. Czas
przygotowania to ok. 10 min. Dostępne w opakowa-
niu 1 kg.
Bonduelle Polska SA, ul. Puławska 303,
02-785 Warszawa, tel.: (22) 549 41 50,
faks: (22) 549 41 00, www.bonduelle-food-
service.pl

3. PRECYZYJNE DOZOWANIE KAWY
Firma Segafredo Zanetti wprowadziła na polski rynek
profesjonalną serię młynków do kawy wykonanych
z wysokiej jakości materiałów. Szybkość i precyzja
charakteryzują serię La San Marco Instant. Subtelna li-
nia oraz efektownie nachylone płaszczyzny to główny
walor estetyczny młynka wyposażonego w szeroką
gamę technicznych innowacji. Modele SM Instant
z płaskimi żarnami z funkcją dozowania kawy zapro-
jektowano tak, aby doskonale zaspokajać zróżnicowa-
ne potrzeby użytkowników. Młynek do kawy z mikro-
czujnikiem w uchwycie na kolbę gwarantuje szybki
start urządzenia. Każdy model ma m.in.: możliwość re-
gulacji porcji kawy przy użyciu programatora czasu
mielenia, licznik porcji, elektroniczną regulację porcji
zmielonej kawy, funkcję ciągłego mielenia, orientacyj-
ny czas mielenia porcji kawy – 3 sekundy. Profesjonal-
ne młynki SM Instant wyposażone zostały w łatwy
w obsłudze panel z dotykowym ekranem. Młynek do-

1

2

3
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stępny w kilku wersjach kolorystycznych (czarny, sza-
ry, czerwony, niebieski, antracytowy, chromowany).
Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o., ul. Partyzan-
tów 7, 32-700 Bochnia, tel.: (14) 615 41 00,
www.segafredo.pl

4. ŚWIEŻO WYCISKANE SOKI
Firma Avantes wprowadza na rynek polski automa-
tyczne wyciskarki do cytrusów. Oferowane urządze-
nia podnoszą atrakcyjność lokali gastronomicznych,
hoteli, klubów sportowych oraz sklepów oferujących
butelkowanie świeżego soku. Urządzenia wykonane
z materiałów najwyższej jakości charakteryzują się
cichą i bezawaryjną pracą. Pełne odizolowanie stre-
fy pracy mechanicznych przekładni od komory wyci-
skania oraz unikatowy system automatycznego my-
cia uniemożliwiają przedostanie się do soku niepożą-
danych składników z zewnątrz, jak brud, smar czy
insekty, i zapewnia najwyższy na rynku stopień higie-

ny. Wyciskarki produkowane przez Zumoval należą
do najwytrzymalszych i najbardziej niezawodnych
urządzeń oferowanych na rynku za sprawą wyposa-
żenia ich w silniki elektryczne typu heavy duty oraz
mechanizmów przekładniowych wykonanych ze sta-
li nierdzewnej. Wydajność urządzeń uzależniona jest
od modelu i wynosi od 1 do 3 litrów/minutę. Urzą-
dzenia produkowane są z zachowaniem najbardziej
rygorystycznych norm jakości, co potwierdzają mię-
dzynarodowe certyfikaty – ETL, NSF, CE, ISO 9001.
Firm zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
oraz stały dostęp do części zamiennych. Avantes
ul. Bagienna 4, 30-398 Kraków, tel./faks:
(12) 296 52 95, tel. kom.: 785 150 140,
www.avantes.pl

5. NOWE WYKWINTNE SOSY
Unilever Food Solutions wprowadza na rynek nowe
wykwintne sosy Knorr. Pierwszy to Sos Demi-Glace

Knorr (0,75 kg), znany na całym świecie sos o inten-
sywnym, wyrazistym smaku, będący podstawą do
tworzenia innych sosów. Dzięki unikatowej konsysten-
cji idealnie nadaje się do redukowania. Druga nowość
to Sos z czerwonego wina Knorr (0,9 kg) – wywodzi
się z kuchni francuskiej i nadaje potrawom aromat wy-
trawnego wina. Idealny do kreacji sosów do mięs gril-
lowanych i pieczonych oraz do potraw duszonych,
świetny do przyrządzania np. sosu maderowego. Oby-
dwa sosy są bez dodatku glutaminianu sodu, sztucz-
nych barwników i konserwantów.
Unilever Food Solutions, ul. Bałtycka 43,
61-017 Poznań, tel.: (61) 87 64 516
www.unileverfoodsolutions.pl

6. POCZUJ LEKKOŚĆ
Nowa pszenna bułka typu soft z płatkami orkiszowymi
to połączenie smaku i prostoty. Zawiera naturalny
wapń z alg morskich z Atlantyku, a jedna bułka dostar-
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cza 15 proc. dziennego zapotrzebowania na wapń
(%RDA). Dodatkowo zawiera cztery razy mniej cukru
oraz jest bogata w błonnik (6 g błonnika na 100 g buł-
ki). Błonnik owsiany jest zdrowszy od błonnika pszen-
nego i obniża poziom złego cholesterolu. Bułki są bez
dodatku tłuszczu, który zastępuje naturalny błonnik
występujący w cykorii. Zawierają magnez i 74 inne mi-
nerały.
Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o.,
ul. Strużańska 10, 05-126 Nieporęt, tel.: (22)
772 42 54, faks: (22) 772 40 46, www.lantman-
nen-unibake.pl

7. LUKSUSOWE SERWETKI
Katrin DecoSoft® 40 Victorian to miękka i luksusowa
serwetka papierowa, która w dotyku i wyglądzie przy-
pomina tkaninę. Serwetki DecoSoft® na stole spra-
wiają wrażenie ekskluzywnych i są bardzo przyjemne
w użyciu. Poza walorami estetycznymi serwetki Deco-

Soft® dobrze chronią, skutecznie czyszczą, a przede
wszystkim są mocne i chłonne. Serwetki dostępne są
w sześciu kolorach, 40x40 cm, składanie ¼.
Metsa Tissue Poland Sp. z o.o., ul. Mirkowska 45,
05-520 Konstancin-Jeziorna, tel.: (22) 754 81 11,
faks: (22) 754 81 05

8. NATURALNA PANIERKA
Panierka Gastronomiczna Aioli to produkt w pełni na-
turalny, pozyskany dzięki nowoczesnej technologii po-
legającej na przerobie wyłącznie środkowej części
pszennego pieczywa.
Na uwagę zasługuje to, że udział skórki w panierce to
zaledwie 2 proc., tym samym skład produktu zacho-
wuje optymalne proporcje. Panierka idealnie łączy się
z mlekiem oraz różnego rodzaju wywarami, tworząc
jednolitą masę, która stanowi doskonałe uzupełnienie
farszów, wypełniaczy, a także wszelkich zagęszczaczy
do zup i sosów.

Gastro Serwis, ul. Hermanowska 69/3, 54-314
Wrocław, tel.: 603 076 606, www.panierka.info.pl

9. PRAWDZIWIE WŁOSKIE CIABATTY
Nasza ciabatta charakteryzuje się wyjątkowymi
walorami smakowymi typowymi dla pieczywa
wytwarzanego tradycyjnymi metodami. Ma
prawdziwy włoski smak, gdyż wytwarzana jest
na podstawie oryginalnej i tradycyjnej receptury
ciabatty. Charakteryzuje się delikatną strukturą
uzyskiwaną dzięki zastosowaniu długotrwałej,
naturalnej fermentacji zaczynu pszennego.
W ofercie dostępne są dwa nowe rodzaje ciabat-
ty, z dodatkiem suszonych pomidorów lub czar-
nych oliwek.
Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o.,
ul. Strużańska 10, 05-126 Nieporęt, tel.: (22)
772 42 54, faks: (22) 772 40 46, www.lantman-
nen-unibake.pl
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AVANTES
ul. Bagienna 4, 30-398 Kraków,
tel/fax. 012/ 296-52-95, kom. 785-150-140,
www.avantes.pl

Firma AVANTES jest w Polsce generalnym dystrybutorem automatycznych wyciskarek do
cytrusówmarki ZUMOVAL, jednego z liderów wśród światowych producentów wyciskarek,
od ponad dwudziestu lat obecnym na rynkach w ponad 50 krajach. Urządzenia produko-
wane w oparciu o najbardziej rygorystyczne normy jakości, potwierdzają międzynarodowe
certyfikaty ETL, NSF, CE, ISO 9001. Efektowna linia wzornicza oraz niespotykana na rynku
wydajność i trwałość urządzeń Zumoval czyni naszą ofertę bardzo atrakcyjną szczególnie
dla podmiotów podążających za trendem zdrowego żywienia. Oferujemy pełną gamęmo-
deli, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Farutex Sp. z o.o.
ul. Białołęcka 168, 03-253Warszawa,
tel. +48 22 510 26 52,
serwis@farutex.pl
www.farutex.pl

Farutex jest ogólnopolskim dystrybutorem żywności dla sektora HoReCa. Firma istnieje na rynku
od ponad 20 lat i posiada 12 oddziałów oraz 2 filie zlokalizowane na terenie całego kraju.W ofercie
Firmy znajdują się ponad 4 tysiące produktówmrożonych, chłodzonych i suchych, w tymm.in.:
ryby i owocemorza, mięso, warzywa i owoce, produkty ziemniaczane, nabiał, napoje, lody i wyroby
słodkie. Firma współpracuje między i innymi z takimi odbiorcami jak IKEA, Sphinx, Hotele Qubus,
Hotele Accor, Hotele Radisson, Hotele Gołębiewski, lodziarnie Grycan i kawiarnie Costa Coffee.

JacekWitczak,Gastro Serwis
ul. Hermanowska 69/3, 54-314Wrocław,
mobile: 603 076 606,
j.witczak@kucharz.pl
www.panierka.info.pl

Przedsięwzięcie AIOLI PRODAC powstało w roku 2002, od tamtej pory nasze siły koncentrują się
w obszarze kreowania i wdrażania produktów do gastronomicznych sieci handlowych (Horecka).
Od blisko 10 lat jesteśmy godnym zaufania partnerem, świadczą o tym liczne realizacje wspólnie
z przedsiębiorstwami, które dzięki tymże działaniom odniosły wymierne korzyści. Nasząmisją jest
skutecznie i konsekwentnie pomagać naszym klientom czerpać zyski ze sprzedaży wykreowanych
przez nas produktów. Obecnie z ogromnym sukcesemwdrażamy do sprzedaży przez Aioli Prodac
produkt, jakim jest panierka gastronomiczna Aioli.

Bonduelle Polska S.A.
ul. Puławska 303, 02-785Warszawa,
tel.: 22 549 41 00, faks: 22 594 41 02,
www.foodservice.bonduelle.pl

Bonduelle Food Service jest specjalistą w domenie warzywmrożonych i apertyzowanych.Wysoka
jakość produktów, agronomia na najwyższym poziomie, dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie
konsumenta oraz zaawansowana technologia to główne zalety marki Bonduelle.W gamie warzyw
mrożonych oferowanych jest 50 referencji począwszy od warzyw podstawowych jednoskładniko-
wych takich jak brokuły, szpinaki czy fasole, przez różnorodnemieszanki, a skończywszy na za-
awansowanych technologicznie produktachMinute, warzywach grillowanych i warzywnych pu-
ree.W gamie warzyw apertyzowanych dostępnych jest 16 referencji, a wśród nich technologiczna
rewolucja czyli Easy Bag – konserwy w torbach: wygodne, ekologiczne, bezpieczne.

DORAMETAL Sp. z o.o.
ul. Chodzieska 27, 64-700 Czarnków,
tel. 67 255 34 41, faks: 67 255 55 67
info@dora-metal.pl
www.dora-metal.pl

DORAMETAL jest wiodącą w branży gastronomicznej w Polsce firmą z długoletnią tradycją
i doświadczeniem w produkcji profesjonalnych urządzeń dla sektora HORECA.W naszej ofercie
znajdą Państwo urządzenia chłodnicze, urządzenia grzewcze, okapy, meble technologiczne,
ciągi wydawcze, bufety, bary oraz wiele innych.

ES SYSTEMKSP. ZO.O
ul.Wrzosowa 10, 32 - 340Wolbrom,
tel. +48 32 644 04 00, fax. +48 32 644 21 82,
marketing@essystemk.pl
www.essystemk.pl
www.lenari.pl

Firma ES SYSTEM K jest znanym producentem profesjonalnych urządzeń chłodniczych dla skle-
pów, supermarketów, kawiarni i innych obiektów handlowych. Produkty firmy ES SYSTEM K
charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz ciekawym designem. Nowa linia urządzeń
marketowych oraz ekskluzywnamarkamebli cukierniczych – LENARI jest najlepszym dowodem
na to, że można chłodzić elegancko i z klasą.Wzornictwo przemysłowe staje się zaś przewagą
konkurencyjną firmy.W ofercie można znaleźć także wiele rozwiązań, które zapewnią energoosz-
czędność punktów sprzedaży

CEDC International sp. z o.o
ul. Kowanowska 48, 64-600 ObornikiWielkopolskie,
tel. 48 61 2974300, fax. 48 61 2974301
Biuro Zarządu ul. Bobrowiecka 6, 00-728Warszawa,
tel. 48 22 4566000 fax. 48 22 4566001,
www.cedc.com/pl

CEDC jest czołowym producentemwódki na świecie.W Polsce i Rosji produkuje takie marki jak
m.in.: BOLS, Absolwent, Żubrówka, Żubrówka Biała, Soplica, GreenMark, Zhuravli i Parliament.
CEDC eksportuje obecnie Żubrówkę i GreenMark na wiele światowych rynków, włącznie ze Stana-
mi Zjednoczonymi, Anglią, Francją i Japonią. CEDC produkuje i dystrybuuje również markę wódki
Royal Vodka, która jest najlepiej sprzedającą się wódką naWęgrzech. CEDC jest także największym
krajowym dystrybutorem podwzględemwartości napojów alkoholowych w Polsce, wiodącym
importerem napojów alkoholowych w Polsce i naWęgrzech oraz wiodącym importerem napojów
wysokoprocentowych i win z segmentu premiumw Rosji.

Igloo
ul. KazimierzaWielkiego 13, 32-700 Bochnia,
tel.: 14 6621910, faks: 14 6621912,
www.igloo.pl

IGLOO to lider w produkcji urządzeń chłodniczych dla handlu i gastronomii.
Od ponad 20 lat dynamicznie się rozwija inwestując w najnowsze technologie.
Proponuje Państwu 400 urządzeń w 10 kategoriach.

Halton Sp. z o.o.
Pl. Przymierza 6,03-944Warszawa,
tel. 22 672 85 81,
biuro.polska@halton.com
www.halton.com

Firma Halton to producent profesjonalnych systemówwentylacji kuchennej. Nasze okapy i sufity
wentylacyjne zapewniają najwyższą efektywność wychwytywania tłuszczu i ciepła. Dla kuchni wy-
posażonej w nasze produkty wykonujemy również dobór techniczny ilości powietrza. Dodatkowo
proponowane przez Halton rozwiązania mogą zlikwidować uciążliwe zapachy kuchenne i tłuszcz
znajdujące się w powietrzu wyrzutowym. Zajmujemy się dostawą systemów regulacji powietrza,
które znacznie zmniejszają zużycie energii na wentylację i ogrzewanie.
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MAKRO Cash & Carry Polska
Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa
tel.: 22 500 00 00 , faks: 22 500 09 11
www.makro.pl

Lider branży samoobsługowego handlu hurtowego. Na polskim rynku istnieje
od 15 lat; posiada obecnie 29 hal. Usługi firmy, kierowane do przedsiębiorców,
obejmują kompleksowe zaopatrzenie oraz nowoczesne rozwiązania biznesowe.

Unilever Food Solutions
ul. Bałtycka 43, 61-017 Poznań
tel. 61 8764363, fax: 61 8764463,
www.unileverfoodsolutions.pl

Na całym świecie pomagamy szefom kuchni i właścicielom lokali usprawnić pracę w kuchni – bez
rezygnacji ze smaku czy kreatywności. Nasze profesjonalne produkty pod znanymi i lubianymi
markami: Knorr, Hellmann’s, Rama czy Lipton wykorzystywane są w kuchniach w 74 krajach świa-
ta. W branży spożywczej działamy już od 1880 r. Rozumiemy kluczową potrzebę zachowania rów-
nowagi między chęcią zachwycenia gości a generowaniem zysku. Wiemy również, jak sprawić, aby
menu było jeszcze bardziej świeże i ekscytujące, dostosowane do zmieniających się gustów gości.

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA
ul.Niepodległości 42 ,88-150 Kruszwica,
tel.: 52 353 51 00

Dział Produktów Profesjonalnych
ul.Wiślna 19, 80-555, Gdańsk, tel./faks: 58 76 62 134
www.ztkruszwica.pl, www.akademiamistrza.pl,
www.mistrzowskienagrody.pl

Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A., to największy w Polsce i jeden z największych w Europie
Środkowej przetwórca nasion oleistych i producent tłuszczów roślinnych. Spółka jest czołowym
dostawcą na rynku produktów profesjonalnych dla cukierników i piekarzy. Oferuje bogaty asorty-
ment specjalistycznych tłuszczów i margaryn do szerokiego zastosowania przy produkcji wyro-
bów cukierniczych, ciast, kremów, nadzień, polew, deserów oraz wyrobów półcukierniczych i pie-
czywa. W swojej ofercie posiada również wysokiej jakości tłuszcze smażalnicze, produkowane
w oparciu o surowce krajowe, tropikalne oraz ich modyfikacje.

Spoon Company
ul.Krupińskiego 15/2, 59-300 Lubin,
tel. 886-773-510
info@spooncompany.pl
www.spooncompany.pl

Spoon Company jest oficjalnym przedstawicielem firm Grant Sous – Vide i I.C.C Cooking
Concept na Polskę. Oferuje także usługi doradcze dla branży hotelarskiej i gastronomicz-
nej. Nasze usługi obejmują, od opracowania nowej kart menu do szkolenia pracowników,
doradzamy także przy tworzeniu nowych restauracji oraz późniejszym ich nadzorowaniu.
W skład Spoon Company wchodzą profesjonaliści z międzynarodowym doświadczeniem
zdobywanym w najlepszych restauracjach.

Segafredo Zanetti Poland
ul. Partyzantów 7,32 - 700, Bochnia – POLAND,
tel. 14 615 41 00, faks 14 615 41 05
info@segafredo.pl
www.segafredo.pl

Firma Segafredo Zanetti Poland powstała w 2002 roku i należy do Massimo Zanetti Beverage Gro-
up – piątego producenta kawy na świecie. Nasza oferta zawiera dwie podstawowe marki produk-
tów kawowych: Segafredo Zanetti oraz Cafe Mag. Poza produktami kawowymi oferujemy także
bogaty wybór profesjonalnych ekspresów do kawy oraz produkty dodatkowe w postaci herbaty,
czekolady i dodatków do kawy. Poprzez sieć oddziałów i dystrybutorów na terenie całego kraju
zapewniamy swoim klientom profesjonalne wsparcie działu handlowego oraz serwisu, proponu-
jąc również usługi dodatkowe, takie jak pomoc przy wyborze profesjonalnego sprzętu, czy szkole-
nia dla personelu punktów gastronomicznych.

Metsa Tissue Poland Sp. z o.o
ul. Opolska 103,47-300 Krapkowice,
tel. +48 77 541 94 51,faks: +48 77 541 93 07
sagainfo.pl@metsatissue.com
www.sagacook.com

Metsä Tissue to wiodący na światowym rynku producentem papierów do gotowania oraz
pieczenia. W Europie firma Metsä Tissue jest również jednym z największych dostawców
produktów z papieru, które wykorzystywane są zarówno w gospodarstwach domowych
jak i przemyśle. Główne marki firmy to: SAGA, Katrin, Lambi, Serla, Mola, Tento oraz Fasana.
Więcej informacji o firmie Metsä Tissue można uzyskać na stronie: www.metsatissue.com.

Metsa Tissue Poland Sp z o. o
ul. Mirkowska 45, 05-520 Konstancin – Jeziorna,
tel: 22 754 81 11, fax: 22 754 81 05
Maria.Blumenfeld@metsatissue.com
www.katrin.com

Marka Katrin należąca do firmy Metsa Tissue, to idealna oferta dla tych, którzy potrzebują
papierowych artykułów higienicznych spełniających ich konkretne wymagania.Szeroka
gama produktów Katrin obejmuje papierowe produkty higieniczne, czyściwa, podkłady
higieniczne, mydła i żele, a także dozowniki. Oferujemy także kompletne rozwiązania Katrin
System. W naszej ofercie znajduje się również szeroka gama serwetek.

Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o.
ul. Strużańska 10, Stanisławów Pierwszy,
05-126 Nieporęt ,
tel. 22 7724254, fax. 22 7724046,
order@skoga.pl
www.unibake.pl

Producent szerokiej gamy produktów piekarskich: bułek do hamburgerów, hot dogów,
ciabatty, panini, bajgli, Lkebaba, bagietek pszennych, bagietek z czosnkiem,
croissantów, duńskich ciasteczek, bułeczek śniadaniowych oraz chlebów. Prowadzimy
sprzedaż na terenie całej Polski i w Europie. Swoje produkty sprzedajemy pod markami
SKOGA, PASTRIDOR I HATTING.

Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych
Kromet Sp. z o.o
ul. Pocztowa 30, 66-600 Krosno Odrzańskie,
tel.: 68 383 52 73, faks: 68 383 54 61
sekretariat@kromet.com.pl
www.kromet.com.pl

Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych Kromet Sp. z o.o. jest obecna na rynku polskim
od ponad 50 lat i jest jednym z wiodących producentów urządzeń gastronomicznych do
termicznej obróbki żywności, a zwłaszcza na wyposażenie kuchni w restauracjach, barach,
stołówkach i innych punktach zbiorowego żywienia.
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wet kawałka kapusty. Bigos przygotowywano z róż-
nych rodzajów siekanego, najczęściej wcześniej już
upieczonego mięsa, ryb, a nawet raków. Taki „bigos” to
po prostu siekanka (bigosować, czyli siekać, można by-
ło zresztą nie tylko mięso, ale także wrogów Rzeczy-
pospolitej). Wielądko polskiego słowa „bigos” używa ja-
ko tłumaczenia francuskiego „hachis” (siekanina, sieka-
ne mięso). W oryginalnej recepturze francuskiej mamy
więc do czynienia z „Hachis de mouton couvert”, a au-
tor „Kucharza doskonałego” proponuje nam „Bigos sko-
powy na danie”.

Z reguły, zgodnie z powszechnie panującym wów-
czas upodobaniem, taki mięsny, rybny czy rakowy bi-
gos doprawiano na kwaśno, dodając dużych ilości cy-
tryn, limonek i octu winnego. Dodanie do takiego „bi-
gosu” kwaśnej kapusty lub początkowo także szczawiu
oznaczało utrzymanie tego smaku przy znacznie
mniejszym koszcie przygotowania popularnego dania
kuchni staropolskiej. Zmniejszanie ilości spożywanego
mięsa i coraz częstsze sięganie po warzywa jest zresz-
tą charakterystyczną cechą rozwoju dawnej kuchni
szlacheckiej. Z kolei zastąpienie drogich cytryn, limo-
nek i octu winnego swojską kapustą i zmniejszenie ilo-
ści mięsa w bigosie pozwalało także na delektowanie
się tą potrawą przez mniej zamożnych biesiadników.

Piszący pod koniec XVIII wieku Jędrzej Kitowicz
wspominał, iż „bigos z kapustą” należał do typowych
potraw z czasów początku rządów Augusta III. Dla
Wielądka bigos to ciągle jeszcze tylko potrawa mięsna,
ale w innych przekazach ze schyłku XVIII wieku naty-
kamy się już, tak samo jak u Kitowicza, na „bigos hul-
tajski z kapustą”.

W XIX wieku wystarczyło już tylko trochę zmie-
nić proporcje mięsa i kapusty i mamy nasz poczciwy,
współczesny bigos, który tak mocno się nam z kapustą
skojarzył, że nazwa „bigos z kapustą” nie chce nam już
przejść przez gardło. Staropolscy smakosze na pospoli-
tą kapustę spoglądali raczej podejrzliwie. Doceniając
zdrowotne walory „polewki kapuścianej”, ostrzegali
przed związaną z jej spożywaniem „przykrą rozpustą
w brzuchu”.

kuc hnia
W opisach pamiętnikarzy z XVIII wieku oraz

w zachowanych menu posiłków z tamtego
czasu pojawia się tajemniczo brzmiący „bi-
gos z kapustą”. Czy nasi przodkowie uwa-

żali, że trzeba wszystkim wyjaśniać, że bigos to danie
z kapustą czy wręcz z kapusty (prawie) samej i że jest
to jakaś niezwykła, tajemna wiedza? Czy „bigos z ka-
pustą” nie brzmi po prostu tak samo jak „masło ma-
ślane”? A może oznacza to, że bigos można było
przyrządzić bez kapusty – podstawowego, zdawało-
by się, składnika?

„Bigos” i „bigosek” to potrawy często opisywane
w dawnych książkach kucharskich. Przeglądając daw-
ne receptury, możemy uchwycić całkowitą i intere-
sującą zmianę charakteru tej potrawy. Serię przepi-
sów na bigos odnajdujemy już w „Compendium fer-
culorum”. Stanisław Czerniecki podaje tu m.in. re-
cepturę na „Bigosek holenderski”, „Bigosek ze szpi-
kiem”, „Bigosek kapłoni” czy „Bigosek z jarząbka”. Po-
uczał on czytelników, jak przyrządzić także „Potrawę
z rakami albo bigoskiem rakowym” oraz „Z rakowym
bigoskiem ryby bez botwiny”. „Bigosek” z najstarszej
książki kucharskiej był w jakiś szczególny sposób
związany właśnie z rybami, o czym bezsprzecznie
świadczą receptury na „Bigosek karpiowy”, „Bigosek
z ryb, jakich chcesz” oraz „Bigosek z ryb pieczonych
siekany albo krajany drobno”. Ten ostatni tytuł zresz-
tą lapidarnie, ale dosyć precyzyjnie tłumaczy nam,
czym był dawny „bigosek”.

W „Modzie bardzo dobrej smażenia różnych
konfektów”, współczesnej Czernieckiemu rękopi-
śmiennej książce kucharskiej z dworu Radziwiłłów,
pojawiają się z kolei „Bigos jezuicki”, „Bigosek z ryb
opiekany” i „Bigosek maślny z naleśnikami”. Nato-
miast tłumaczący receptury francuskie Wojciech
Wincenty Wielądko opisał w swym „Kucharzu dosko-
nałym” z 1783 r. „Bigos z mięsa wołowego”, „Bigos
skopowy” (tj. z mięsa z kastrowanych i tuczonych
baranów) oraz „Bigos z cielęciny lub innego mięsa”.

W żadnym z wymienionych przepisów – ani
u Czernieckiego, ani u anonimowego kucharza Radzi-
wiłłów, ani u Wielądka – nie wymieniono jednak na-

Bigos z kapustą

JAROSŁAW DUMANOWSKI
historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

w Toruniu, zajmuje się historią
kuchni i wyżywienia

Zapomniana kuchnia staropolska

Zdejmij skórę z karpia surowego,
mięso odbierz, usiekaj, cebule
pieczonej usiekaj, zmieszaj to
społem, włóż w rynkę, wlej oliwy
albo masła niesłonego, smaż.
A gdy przesmażysz, wlej wina,
octu winnego, pieprzu, cynamo-
nu, rożenków drobnych, cukru,
limonią usiekaj. Przywarz, a daj.
Głowę z tego karpia usmaż
i mleczu kawałki odtretuj, a zmie-
szaj z bigoskiem i daj na stół.
„Compendium ferculorum albo zebra-

nie potraw”, 1682 r.

BIGOSEK KARPIOWY

Ma być tak gotowany z pieczeni
wołowej: weź pieczenią dobrą
wołową przerastałą, upiecz ją
pięknie, a polewaj masłem onę
często. Kiedy się upiecze pięk-
nie, pokrajać w niemałe sztuki,
nakrajże cybuli niemało i smaż ją
w maśle. W panew rybną piękną
włóż ten bigos i cybulę. Wlejże
wina kwartę, octu pół kwarty win-
nego, małmaziej pół kwarty. Roz-
ynków drobnych i wielkich wsyp,
limonię całą w talerzyki wkraj, oli-
wek garść, cukru przygarstnie,
pieprzu wsypać, coby było do-
brze korzenno, goździków całko-
wych kilka, pieprzu całkowego
trochę, cytryny świeżej w kostkę,
masła młodego łyżek dwie.
Niechże wre dobrze w panwi,
coby jeno trochę polewki było.
Moda bardzo dobra smażenia róż-

nych konfektów..., ok. 1686 r.

BIGOS JEZUICKI
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KALENDARIUM

KALENDARIUM
WRZESIEŃ
03.09 Sandomierz – Ogólnopolski Festiwal Jabłka

03.09 Sandomierz – IV Mistrzostwa Polski w Carvingu

12-15.09 Poznań – „Polagra-Food” Międzynarodowe Targi

Wyrobów Spożywczych

13-14.09 Poznań – Kulinarny Puchar Polski podczas targów

Polagra

22-24.09 Warszawa – XIX Międzynarodowe Targi Turystyczne

TT Warsaw

23-25.09 Przybędza k. Żywca – Festiwal Szynki

24.09 IV Mistrzostwa Polski w Carvingu

24.09 Warszawa – Wine & Food Noble Night

25.09 Warszawa – Open Family Day

25.09 Zamek w Dubiecku – IX Ogólnopolskie Kulinarne Pre-

zentacje Regionów – Kulinarne Pożegnanie Lata 2011

PAŹDZIERNIK:
05-07.10 Wrocław – Targi Gastro Hotel

8-12.10 Kolonia/Niemcy – Targi Anuga

13.10 Kielce – Targi Gastro-Tech

19-21.10 Poznań – „Invest Hotel” Targi Wyposażenia Hoteli

19-22.10 Poznań – Targi Tour Salon

26-28.10 Bydgoszcz – Targi Gastro Hotel, konkursy kulinarne

pod patronatem FKSK

LISTOPAD
16-18.11 Kraków – 18. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli

i Gastronomii HoReCa, 6. Targi Artykułów Spożywczych

i Napojów dla Gastronomii „Gastro Food”, 5. Międzyna-

rodowe Targi Wina „EnoExpo”

28-30.11 Sosnowiec – Hotel Gastro Meeting – Targi Wyposażenia

Hoteli, Gastronomii i Cateringu „ExpoSilesia”
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PRENUMERATA „FOOD SERVICE” na 2011 rok = 149 zł brutto*

Wypełniony formularz prosimy przesłać faksem: 22 514 65 91, lub pocztą na adres: VFP Communications Ltd. Sp. z o.o., ul. Wał Miedzeszyński 630,
03-994 Warszawa. Zamówienia przyjmujemy również pod adresem: sklep.media.com.pl.

Zamawiam roczną prenumeratę = 149 zł brutto*× ............ liczba prenumerat (*cena prenumeraty krajowej w 2011 roku)

Lepszy, ładniejszy i dużo ciekawszy
– nowy „Food Service”

Zamów prenumeratę już dziś

HOTELARSTWO
hotel hotel kategorii .........
zajazd, motel
dom wczasowy, schronisko liczba łóżek ........

GASTRONOMIA
restauracja kuchnia polska

kuchnia międzynarodowa
kawiarnia
bistro/bar
pub
fast food

ŻYWIENIE ZBIOROWE
stołówki zakładowe liczba pracowników .........
szpitale, kliniki liczba łóżek .........
jadłodajnie, kantyny, inne

Termin rozpoczęcia prenumeraty (miesiąc): ..................................

Nazwa przedsiębiorstwa: ................................................................

Imię i nazwisko odbiorcy: ...............................................................

Ulica i numer: .................................................................................

Kod: ................ Miejscowość: .......................................................

Jestem płatnikiem VAT: tak nie NIP: ................................

tel.: ........................................ faks: ..........................................

e-mail: ............................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez VFP Communications Ltd. Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach związanych z wysyłką. ...............................................
data i podpis
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Adrià Ferran, 9, 12

Allrecipies.com, 62

Amaro Wojciech, 6, 27

Avantes, 79

Baron Aleksander, 37

Batista Fulgencio, 14

Bielik Monika, 34

Blumenthal Heston, 9

Bober Wiesław, 37

Bonduelle Polska SA, 78

Bos Jean, 6

Bourdain Anthony, 16

British Guild of Food Writers, 16

Budynek Marcin, 63

Capitol, 37

CEDC, 48

Chrząstowski Adam, 3, 9, 22

Chudy Joanna, 74

Cleassens Intl., 49

Czerniecki Stanisław, 84

Davis Maggi, 66

Dmyterko Adam, 63

Dominium Pizza, 3, 38

Dunbar Joe, 47

Dymowska Mirosława, 52

Dziewit-Meller Anna, 16

Eurostat, 6

Facebook, 10

Farutex,12

„Food Service”, 3, 27

„Food Service Europe & Middle

East”, 45

Foodservice Industry Sector, 45

Fulara Łukasz, 63

Fundacja Klubu Szefów Kuchni, 36

Gastro Serwis, 80

Gawlikowski Witold, 70

Gessler Magda, 3, 74

Giusti, 66

Grajber Artur, 65

Grochowina Jacek, 9

Grupa Sobieski, 49

Guérard Michel, 15

Hajn Marzena, 27, 36

Hopkinson Simon, 28

„Invest-Hotel” Targi Wyposażenia

Hoteli, 85

Jagodziński Ernest, 51

Jan Paweł II, 22

Januszkiewicz Konrad, 66

Januszkiewicz Małgorzata, 66

Kalinowski Łukasz, 27, 34

Keller Thomas, 28

Kibart Paweł, 36

Kiś Rafał, 23

Kitowicz Jędrzej, 84

Kłosińska Barbara, 27

Koelnmesse GmbH, 45

Korzyński Janusz, 50, 51

Kosmala Justyna, 30

Kosmala Tomasz, 30

Krauzowicz Sebastian, 10, 36

Kręglicka Agnieszka, 27

Kręglicki Marcin, 27

Kucia Monika, 6

Kurczewski Piotr, 32

Lantmannen Unibake Poland, 80

Lazar Aleksandra, 12

Li Peggy, 51

Łabiniec Krzysztof, 74

Łukaszczyk Władysława, 74

Łuniewska Ewa, 30

Macioszczyk Paweł, 29

Małkiewicz Agnieszka, 47

Meller Marcin, 16

Metsa Tissue Poland, 80

Meyer Danny, 28

Michelin, 51

Międzynarodowe Targi Turystyczne

„TT Warsaw”, 85

Mogae Festus, 22

Money.pl, 6

Mrożek Sławomir, 20

„New York Times”, 16

Niedziela Milena, 28

Norweska Rada ds. Eskportu Ryb

i Owoców Morza, 28

O'Brien Bob, 45

Ochniak Joanna, 28

Olszak Paweł, 34

Osmolik Jarosław, 53

Oszczyk Paweł, 10

Papaja.pl, 28

Pasikowski Jerzy, 34, 36

Paszkiewicz Donata, 8

Pawełek Daniel, 27

PepsiCo, 12

Phaidon, 16

Pielak Łukasz, 37

Pieterwas Mariusz, 32

Pińkowski Tobiasz, 24

Pizza Hut, 74

Plebaniak Tomasz, 38

Pochmara Dominik, 34

Pracownia Przygód, 27

Rabek Krzysztof, 32, 37

Ramsey Gordon, 23

Reynaud Stephane, 16

Rezepi René, 27

RM Gastro, 12

Robuchon Joel, 51

Saga, 62

Scheller Kurt, 10

Seeda Supattra, 37

Seeletso Joseph, 3, 18

Segafredo Zanetti Poland, 79

Sieniawski Konrad, 24

Skarul Agnieszka, 73

Sobalak Paweł, 48

Stalgast, 52

Starwood, 65

Stillman Allan, 40

Stowarzyszenie Polskich Kucharzy

i Cukierników, 63

Ślusarenko Arkadiusz, 37

Świat Książki, 16

Światowy Związek Towarzystw

Szefów Kuchni, 8

Targi Angua, 85

Targi Gastro Food, 85

Targi Gastro Hotel, 85

Targi Gastro Trendy, 8, 10

Targi Gastro-Tech, 85

Targi HoReCa, 85

Targi Polagra-Food, 8, 85

Targi Tour Salon, 85

Targi Wina „EnoExpo”, 85

Targo ExpoSilesia, 85

TGI Friday's, 40

Than Alon, 69

The NPD Group, 42

Tyrmand Leopold, 72

Unilever Food Solutions, 79

Van Huffel Peter, 22

WACS, 8, 10

Wałęsa Lech, 22

White Marc Pierre, 23

Whitebread, 40

Wielądko Wojciech Wincenty, 84

Wojda Agata, 27

Women in WACS, 28

Woźniak Adam, 66

Zawadzki Marcin, 34

Ziółkowski Arkadiusz, 24

Żynel Arleta, 10

REKLAMODAWCY

Avantes, 61

Bonduelle, 5

CEDC, 52, 53

Diageo, 67

Dora Metal, 82

Eurocash, 71

ES System K, 31

Farutex, 33

FPMS Doradztwo Unijne, 73

Halton, 82

Igloo, 29

Koeln Messe, 82

Kromet, 83

Lantmannen Unibake Poland, 57

Makro Cash & Carry Polska, 59, 81

Metsa Tissue, 21, 35

MTP, 45, 63

Opel, 88

Segafredo, 25

Spoon Company, 83

T. Roehr Consulting, 49

Unilever Food Solutions, 2, 13

VFP Communications, 77, 85

Wine & Food Noble Night, 75

ZT Kruszwica, 87

FIRMY I OSOBY

w następnym numerze:

Justyna Pląskowska – szefowa kuchni w hotelu
Vega we wrocławiu

gastronomia Przydrożna

kulinarne trendy na rok 2012

sezonowanie wołowiny
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