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FELIETON

S uma wszystkiego dała nam dzień dzisiej-
szy. Jaki jest? Na pewno droższy w porów-

naniu z grudniem o jakieś 25 i więcej procent. 
Są produkty, których ceny urosły znacznie 
więcej. Tak czy siak, zaczął się ruch. Przygoto-
wujemy oferty menu regularnego, uroczystości 
i wydarzeń cateringowych. Tu rodzi się problem 
– jak wyceniać odleglejsze wesela czy inne 
wydarzenia planowane na kolejne 5 i więcej 
miesięcy do przodu?

Dwie półki cenowe
Dobre pytanie. Po pierwsze należy bez-

względnie zweryfikować bieżące oferty i ceny 
w menu. Należy również ciągle obserwować 
globalne i lokalne trendy, bo one nie kłamią, nie-
stety. Skoro będą rosły stopy kredytów, a wspar-
cie rządowe nie osłabnie, to jasne, że inflacja 
raczej nie zwolni… Sam mam wielkie problemy 
z wyceną przyszłorocznych ofert weselnych czy 
komunijnych, co za chwilę stanie się faktem. 

Jak sobie z tym radzić? Po pierwsze stwo-
rzyłem dwie opcje poziomu cen w lokalu. Sko-
ro np. łosoś norweski „zwariował” cenowo, 
to trafił na wyższą półkę. Paradoksalnie san-
dacz, jesiotr czy halibut są znacznie tańsze, co 
wszystkich zadziwia! Ale ten fakt ma miejsce 
i w konsekwencji Goście będą musieli dopłacić 
za łososia do set menu. 

Jeśli Gość chce mieć możliwość wyboru np. 
spośród 2 dań głównych, jesteśmy zmuszeni 
doliczyć koszty potencjalnego przygotowania 
lub posiadania „w gotowości” drugiej pozycji 
menu. To rady w skrócie, takie minimum, plus 
oczywiście stała kontrola cen i kosztów. JJed-
nakże zawsze pamiętam, że moją siłą są Ludzie, 
Goście i Zespół, z którym tworzymy pyszności!

Jarosław Uściński specjalnie dla „PG”

O gastronomii i życiu…

Refleksje po EuroGastro
Zakończona kolejna edycja targów gastro-

nomicznych EuroGastro w rękach nowych 
organizatorów (PTAK Warsaw Expo) potwier-
dza, że branża chce się spotykać i budować 
relacje z kanałem targowym. Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni wzo-
rem organizacji narodowych w wielu krajach 
znalazło swoje miejsce jako partner Targów. 
Mamy nadzieję, że w kolejnej edycji znacznie 
rozwiniemy część pokazową i konkursową, co 
na pewno bardzo uatrakcyjni projekt. Pokazy 
Poland National Culinary Team OSSKiC, strefa 
merytoryczna oraz Strefa zewnętrzna, przygo-
towana przez najbardziej utytułowaną drużynę 
Grill i BBQ w Polsce – Poland BBQ Kings, przy-
niosły oczekującym wiedzę i smak. 

Co dalej w 2022 r.?
Plany OSSKiC na najbliższe miesiące to m.in. :

• Przełom maja i czerwca – występ na Global 
Chefs Challenge Bartosza Petera (kapitana 
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Poland National Culinary Team) wraz z po-
mocnikiem Sebastianem Plasotą i sekundu-
jącym im Marcinem Gruszką. 
• 21 czerwca udział w konkursie „Smaki Galicji” 
nominowanym do Kulinarnego Pucharu Polski, 
w cudownie położnym obiekcie „Dębowy Dwór” 
w Rudzie Różanieckiej. Co ważne – najlepszy 
technicznie zawodnik otrzyma możliwość ob-
serwowania Poland National Culinary Team 
podczas Pucharu Świata w Luksemburgu je-
sienią tego roku, czyli wyjedzie razem z nami.
• 27 sierpnia udział w nominowanym do KPP 
konkursie „Mistrzostwa Polski w Podawaniu 
Baraniny”, odbywającym się w barwnej i pysz-
nej scenerii Ustronia, gdzie z pewnością nie 
zabraknie wielu niespodzianek dla zawodników. 
• 29-30 września Kulinarny Puchar Polski, czyli 
korona konkursów kulinarnych w naszym kraju, 
który odbędzie się podczas targów POLAGRA. 
W konkursie rywalizować będą zwycięzcy wcze-
śniejszych konkursów nominowanych. 

• 12 października Kongres Szefów Kuchni, 
podczas którego zadzieje się cała masa waż-
nych wydarzeń dla szefów kuchni i osobowo-
ści całej polskiej gastronomii.
• 26-30 listopada – najważniejsze wydarzenie 
dla Poland National Culinary Team – Puchar 
Świata w Luksemburgu. Przygotowania trwa-
ją od niemal pół roku w Instytucie Kulinarnym 
Transgourmet w Piasecznie pod Warszawą. 
Trzymajcie mocno kciuki!

Zapraszamy do śledzenia nas w internecie 
i życia branży!

Jarosław Uściński
Prezes OSSKiC

Strona Stowarzyszenia: www.osskic.org.pl
Fot. materiały OSSKiC
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