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Catering dietetyczny
Nowym trendem wśród społeczeństwa staje się dążenie do regularnego spożywania posiłków, aktywny tryb życia
oraz zdrowa dieta. To spowodowało zainteresowanie tzw. cateringiem dietetycznym, zwanym również „dietą
pudełkową”, który polega na dostarczaniu do klientów zestawów posiłków na cały dzień, przygotowywanych
według określonego klucza dietetycznego.

B

adania dowodzą, że najczęstszym powodem korzystania z tego
typu usług jest chęć utraty masy ciała. Jednakże duży procent odbiorców korzysta z usług cateringu dietetycznego ze względu na brak
czasu na przygotowywanie posiłków samodzielnie oraz chęć spróbowania czegoś nowego w celu urozmaicenia jadłospisu. Najczęściej
korzystają z „diety pudełkowej” osoby o bardzo dynamicznym trybie
życia, które nie mają czasu na przygotowanie posiłków.

Cele cateringu dietetycznego
Ideą cateringu dietetycznego jest produkcja posiłków odpowiednio
zbilansowanych i dostosowanych do potrzeb indywidualnego konsumenta pod względem kalorycznym i odżywczym, przy uwzględnieniu
preferencji żywieniowych. Stąd też w takim zakładzie zatrudniony powinien być dietetyk, który zgodnie z odpowiednimi normami zaplanuje
indywidualne posiłki. Zamawiając catering dietetyczny, konsument
zazwyczaj otrzymuje od 3 do 5 posiłków na cały dzień.
Przeglądając oferty firm nie da się nie zauważyć, że celem każdej
z nich jest dostarczenie dań przygotowanych z artykułów świeżych
i o wysokiej jakości, co wpływa na organizację całego procesu technologicznego. Produkcja posiłków w ramach cateringu dietetycznego zasadniczo odbiega od typowej produkcji gastronomicznej.
Aby w jak największym stopniu spełnić ścisłe rygory dietetyczne
i zdrowotne, niezbędne jest wyposażenie zakładu w odpowiednie
systemy umożliwiające zbilansowanie różnych wariantów diet jednocześnie, przy zbliżonych składowych poszczególnych dań. Daje to
możliwość pełnego wykorzystania surowców i półproduktów, jak też
wyposażenia technologicznego. Aby sprostać wysokim wymaganiom
produkcyjnym, należy zachować wysoki standard higieniczny w całym
procesie przygotowania dań pamiętając, że nie są one spożywane
bezpośrednio po przyrządzeniu ani nie są produkowane z dodatkiem
konserwantów.
Zważywszy na to, najbardziej zalecaną technologią produkcji jest
stosowanie systemu „cook & chill” ze wszystkimi jego reżimami,
a po szokowym schłodzeniu – zachowanie łańcucha chłodniczego
i bezwzględnego reżimu sanitarnego. Dla pełnej gwarancji prawidłowych warunków technologiczno-higienicznych, należy dany
zakład odpowiednio zaprojektować i wyposażyć. Z uwagi na to,
że zakłady cateringu dietetycznego wymagają wysokiego reżimu

sanitarnego, coraz częściej zwraca się uwagę na to, aby projektować
je z zachowaniem wymagań stawianych zakładom przetwórstwa
spożywczego.

Projektowanie a technologia
Projektowanie technologiczne zakładów przetwórstwa spożywczego polega na stworzeniu przestrzennego zagospodarowania
obszaru przeznaczonego na działalność magazynowo – produkcyjno – ekspedycyjną. Budynki, lub ich części, przeznaczone dla
celów produkcji żywności muszą mieć specyficzne wewnętrzne
rozplanowanie grup pomieszczeń, umożliwiających prawidłowe
przeprowadzenie zaplanowanego procesu technologicznego.
Pomieszczenia i grupy pomieszczeń muszą być lokalizowane we
wzajemnym powiązaniu wynikającym z przeprowadzania w nich
czynności następujących po sobie. W projektowaniu zakładów przetwórstwa spożywczego zagadnieniem kluczowym jest technologia,
a ściśle biorąc, procesy technologiczne rozumiane jako zestawienia
poszczególnych operacji jednostkowych w spójny ciąg, od surowca
do gotowego produktu.

Układ funkcjonalny zakładu
Proces technologiczny obliguje do wyznaczenia odpowiednich
urządzeń, których rozmieszczenie wpływa na powierzchnię i konstrukcję budynku. Wszystkie pomieszczenia, które przewidziane są
w zakładzie, muszą być ze sobą odpowiednio powiązane. Prawidłowy
układ funkcjonalny zakładu cateringu dietetycznego, to przestrzenne
powiązanie ze sobą pomieszczeń, w których są uwzględnione wszelkie wymagania związane z produkcją potraw, ruchem surowców,
półproduktów i gotowych wyrobów, jak też ruchem pracowników.
Ich prawidłowe wzajemne usytuowanie decyduje o organizacji pracy
i sprawności przebiegu procesów, zaopatrzenia i magazynowania
oraz wpływa na jakość produkcji oraz spełnienie wymagań sanitarnych i bezpieczeństwa. Nieprawidłowe rozplanowanie zakładu, niedostosowanie wyposażenia do rozmiarów produkcji, brak odpowiedniej
komunikacji oraz odpowiednich urządzeń wodno-kanalizacyjnych
i wentylacyjnych stwarza sytuację zagrożenia bezpieczeństwa i higieny w szerokim znaczeniu, tzn. dotyczy to zarówno posiłków, jak
też pracowników.
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Układ pomieszczeń i stanowisk pracy musi być podporządkowany
cyklom technologicznym, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na oddzielenie prac „brudnych” od prac „czystych”. Określenie
obszarów brudnych jest niezbędne, gdyż wiąże się z możliwością
wystąpienia podczas procesu produkcyjnego zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych i mechanicznych. Mogą one być następstwem wprowadzenia z dostawą, bądź podczas obróbki wstępnej
surowców, jak też z odpadów. Zapobieganie przenoszenia zanie-
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czyszczeń w rejony czyste osiąga się przez wytyczenie bezkolizyjnych
czystych i brudnych korytarzy komunikacyjnych oraz odpowiednich
śluz: towarowej i osobowej. Śluza osobowa musi być tak zorganizowana, aby pracownik wchodzący do obszarów o podwyższonych
wymaganiach higienicznych musiał wymyć ręce i zdezynfekować
obuwie. Najlepszym rozwiązaniem są automatyczne bramki z myjką butów, otwierające się wyłącznie po umyciu i dezynfekcji rąk.
Wyjście pracownika z pomieszczeń o podwyższonych i wysokich
wymaganiach higienicznych do obszarów o niskich wymaganiach
higienicznych powinno się odbywać z pominięciem tej bramki. Dzięki
zorganizowaniu śluzy towarowej, unika się wnoszenia do pomieszczeń
o podwyższonych i wysokich wymaganiach higienicznych artykułów
spożywczych w opakowaniach zbiorczych, co minimalizuje możliwość
wprowadzenia zanieczyszczeń.
Wzajemne usytuowanie poszczególnych pomieszczeń produkcyjnych powinno zapewniać możliwość kontaktu oraz musi wymuszać
przebieg dróg komunikacyjnych w miarę możliwości w jednym kierunku. Najważniejsze w planowaniu dróg technologicznych jest zminimalizowanie odległości oraz ilości ruchów wykonywanych w trakcie
pracy, tak aby była ona jak najbardziej efektywna.

Zachowanie jednokierunkowego ruchu
Przy organizacji przestrzennej zakładu, ze względów sanitarnych
oraz funkcjonalnych, należy pamiętać, aby poszczególne pomieszczenia były tak ze sobą powiązane, by zachowany był jednokierunkowy ruch:
• artykułów spożywczych od miejsca dostaw do magazynów
• artykułów spożywczych z magazynów do pomieszczeń produkcyjnych z zachowaniem reżimu higienicznego i rozdzielności ze względu
na stopień przetworzenia
• wyprodukowanych dań z pomieszczeń produkcyjnych do przejściowej chłodni wyrobów gotowych
• wyprodukowanych produktów z przejściowej chłodni wyrobów gotowych do pomieszczenia kompletacji diet
• z pomieszczenia kompletacji diet do chłodni ekspedycyjnej
• brudnego sprzętu produkcyjnego do zmywalni
• czystego sprzętu produkcyjnego do magazynu sprzętu
• opakowań jednostkowych od dostaw do magazynu opakowań
• opakowań jednostkowych z magazynu do pomieszczenia kompletacji, przy zachowaniu reżimu higienicznego
• odpadów i śmieci powstałych z opakowań do własnych miejsc
ich składowania (magazyn opakowań zwrotnych; śmietnik, chłodnia
odpadów).
Również ustawienie urządzeń w obrębie pomieszczenia nie może
być przypadkowe. Musi ono zapewniać jednokierunkowość przepływu procesów technologicznych, bezpieczeństwo i ergonomię pracy.

Podsumowanie
Występująca w zakładzie mnogość pomieszczeń, w dużym stopniu utrudnia stworzenie prawidłowego układu funkcjonalnego. Stąd
też należy zwracać szczególną uwagę czy opracowany układ funkcjonalny będzie spełniał wszystkie podane poniżej zasady:
• zlokalizowanie w sąsiedztwie tych pomieszczeń, które mają ścisły
związek wynikający z procesu technologicznego
• prawidłowe powiązanie pomiędzy poszczególnymi grupami pomieszczeń zapewniające jednokierunkowy ruch surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych
• umożliwienie wykonania poszczególnych procesów produkcyjnych w jak najkrótszym czasie i przy pokonaniu jak najkrótszej drogi
• wyeliminowanie możliwości (ze względów sanitarnych) krzyżowania
się dróg technologicznych brudnych z drogami czystymi
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• wyraźne oddzielenie pomieszczeń strefy brudnej i czystej od siebie,
z zachowaniem wysokich reżimów sanitarnych poprzez wydzielenie
stosownych śluz osobowych i towarowych
• zaprojektowanie wysoko higienicznych szatni personelu pod postacią szatni przepustowych i jednoczesne uniemożliwienie wejścia
na teren zakładu w odzieży wierzchniej.
Dla harmonijnego, prostoliniowego i jednokierunkowego przepływu surowców, półproduktów i produktów należy przewidzieć

odpowiednie trakty komunikacyjne, które muszą być dostosowane
do prowadzonych procesów technologicznych i przyjętego systemu
transportu wewnętrznego, jak też muszą odpowiadać wymaganiom
prawa, norm i normatywów. Nie można również zapominać, że we
wszystkich pomieszczeniach muszą być zaprojektowane stanowiska
higienicznego mycia i dezynfekcji rąk.
Literatura u Autorki

Bocuse d’Or Poland 2021
Przed nami kolejna edycja Bocuse d’Or Poland 2021, która z pewnością będzie wyjątkowa pod wieloma
względami. Już 4 listopada podczas 28. Międzynarodowych Targów Wyposażenia Hoteli i Gastronomii
HoReCA w Krakowie pięciu młodych, zdolnych szefów kuchni wystąpi przed szeroką publicznością, by
zmierzyć się w największej kulinarnej rozgrywce.

– Jestem bardzo zadowolony, że kolejna edycja naszego konkursu odbędzie się
na EXPO w Krakowie podczas targów HoReCa. Udana selekcja w 2019 r. zachęciła
nas do tegorocznych rozmów. Obie strony
nie zastanawiały się długo nad podjęciem
współpracy, gdyż w 2019 pokazaliśmy, że
wspólnie możemy stworzyć wydarzenie na
europejskim poziomie, więc dlaczego tego
nie powtórzyć w tym roku. Sprawdzone miejsce, profesjonalna targowa ekipa i wspaniała
krakowska gastronomia to gwarancja sukcesu, więc dokładamy cegiełkę do promocji
lokalnych szefów kuchni i restauracji na świecie – powiedział Jacek Krawczyk, prezes
zarządu Bocuse d’Or Poland.
Z uwagi na obecną, światową sytuację
pandemiczną, tegoroczna selekcja tego najbardziej prestiżowego konkursu kulinarnego
na świecie nie jest łatwa do zaplanowania
i zorganizowania, choć zainteresowanie
młodych szefów kuchni konkursem było
duże. Z kilkunastu zgłoszeń udało się wyłonić drogą preselekcji pięciu kandydatów,
wśród których znaleźli się:
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• Łukasz Cichy, restauracja Biała Róża
w Krakowie
• Jakub Kasprzak, 5 Posiłków Dziennie
w Poznaniu
• Sebastian Klamka, restauracja
Widnokrąg w Sandomierzu
• Tomasz Łagowski, restauracja Belvedere
w Warszawie
• Kamil Tłuczek, restauracja Patio w Grand
Hotel Boutique Rzeszów ****
W ciągu 5 godzin i 35 minut każdy z kandydatów wspierany przez swojego pomocnika (commis) będzie musiał przygotować
dwa dania każde w 15 porcjach. Pierwsze
danie serwowane wyłącznie na talerzu musi
być skomponowane z polskiego śledzia,
rodzimego jabłka i śmietany 18%, pozostałe składniki według uznania kandydata.
Natomiast drugie danie, zaprezentowane
na platerze a następnie zaserwowane na
talerzach, musi być przygotowane z rostbefu, ogona wołowego, świeżych pomidorów
malinowych oraz dyni. Jak poradzą sobie
z tematami obowiązkowymi zawodnicy,
okaże się na początku listopada. Jedno

jest pewne, czeka nas wiele emocji, zaciętej
rywalizacji i tym razem również możliwość
spotkania ciekawych postaci ze światowej
sceny kulinarnej.
W jury zasiądzie sama śmietanka polskich
i zagranicznych szefów kuchni; nie zabraknie
gwiazdek Michelin. Patronat honorowy nad
polską selekcją objęło Bocuse d’Or Winners,
elitarne zrzeszenie zwycięzców wszystkich
finałowych rozgrywek w Lyonie, które w polskiej selekcji będzie miało również swojego
przedstawiciela w jury technicznym. Zapowiada się zatem po raz kolejny wspaniałe
widowisko, które w tym roku będzie można
śledzić na żywo również w internecie, na
profilu facebook Bocuse d’Or Poland oraz
na stronie: www.bocusedorpoland.pl
Bocuse d’Or jest konkursem wysokiej
klasy gotowania, który odbywa się przed
publicznością i jest prezentacją najnowszych światowych trendów kulinarnych.
W konkursie kładzie się duży nacisk na
kreatywność, technikę, smak oraz teksturę. Bocuse d’Or ma na celu promowanie
i rozwijanie młodych talentów w kraju i poza
jego granicami, promowanie różnorodności
dziedzictwa kulinarnego oraz polskiej gastronomii, jak również zwiększenie świadomości kulinarnej kucharzy i szefów kuchni.
Finał konkursu Bocuse d’Or odbywa się
co dwa lata w samym sercu Sirha, profesjonalnych targów w Lyonie poświęconych
gastronomii.
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