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Drodzy Czytelnicy!

1 marca na Bałkany zawitała już wiosna. U nas stanie się to trochę póź-
niej, ale już teraz widać wyraźne ożywienie HoReCa. Przed nami wkrótce 
dwie najważniejsze imprezy, na które czeka cała branża – SMAKKi GA-
STROTARGI oraz targi EuroGastro. Podczas obu wydarzeń będzie zapre-
zentowana kompleksowa oferta dla HoReCa; będzie można też zapoznać 
się z nowościami i trendami. W trakcie targów Euro-
Gastro po raz pierwszy odbędzie się Forum Polskiej 
Gastronomii. „PG” jest patronem medialnym tego 
wydarzenia. Informacje dot. obu imprez targowych 
można znaleźć w tym numerze oraz na naszej stronie. 
Zapraszamy do rejestracji i do zobaczenia! 

Posypały się jak z rękawa zapowiedzi przyszłych ciekawych wydarzeń 
branżowych. W kwietniu czeka nas kolejna edycja konferencji MADE FOR 
Restaurant „SOS dla Gastro”, w maju kolacje Grand Dinners oraz uroczy-
ste wręczenie nagród w plebiscycie „Najlepsza Restauracja”. Warto też 
zapisać w kalendarzu datę 24 października, na kiedy to zaplanowano 
tegoroczną edycję Kongresu Szefów Kuchni. 

Niestety, wiosenne ożywienie branży i liczne imprezy nie świadczą 
o jej wspaniałej kondycji. Wiedzą o tym wszyscy restauratorzy, którzy na 
co dzień zmagają się z kosztami prowadzenia własnej działalności, w dobie 
galopującej inflacji i rosnących cen energii, produktów, usług, kosztów 
pracy... Analitycy z firmy Dotykačka dokładnie zbadali dane dot. transakcji 
polskich firm gastronomicznych z ostatniego roku. Statystycznie nie było 
tak źle, zwłaszcza pod względem wysokości przychodów i liczby transakcji, 
która nawet wzrosła o 10% w porównaniu do roku 2021. Jednakże było to 
następstwem dostosowania modelu sprzedaży z dostawą niż wzrostu fre-
kwencji w samych lokalach. Więcej na ten temat można przeczytać na s. 18.

Podsumowując, cały czas trwa walka o przetrwanie, a każdy prowadzą-
cy biznes gastronomiczny zastanawia się gdzie szukać oszczędności. Ma-

jąc to na uwadze, w tym numerze przedstawiamy propozycję obniżenia 
rachunków od Pyszne.pl („Bezkosztowe audyty” s. 19), z którą na pewno 
warto się zapoznać. Tradycyjnie też na naszych łamach publikujemy 
praktyczne wskazówki prawne. Adriana Lotolc, adwokat specjalizujący 
się w obsłudze branży HoReCa, podpowiada co trzeba sprawdzić, zanim 

podpiszemy umowę najmu lokalu gastronomicznego, 
aby nie mieć później kłopotów (artykuł na s. 4-5). Pa-
miętajmy bowiem, że od właściwie podpisanej umowy 
może zależeć sukces naszej restauracji.

Nasza Redakcja uważnie śledzi trendy branżowe. 
W tym numerze gorąco polecamy lekturę artykułu naukowego Ewy 
Czarnieckiej-Skubiny „Comfort food – żywność na pocieszenie”. To 
pojęcie zrobiło zawrotną karierę i dlatego postanowiliśmy przedstawić 
Państwu, co się za nim kryje. Autorka omawia najnowsze badania dot. 
comfort food. Wnioski płynące z lektury artykułu są inspirujące i mogą 
pomóc restauratorom w budowaniu karty menu tak, aby bardziej za-
chęcić gości.

Kolejnym ciekawym trendem, który prezentujemy na łamach „PG”, 
jest wzrost popularności wina o obniżonej lub zerowej wartości alkoholu. 
Jak się okazuje, polska branża winiarska już przygotowała odpowiedź na 
tę potrzebę rynku. Więcej na s. 31 w informacji prasowej „Trend NoLo”.

Wiedza, którą dzielimy się z Państwem na naszych łamach jest bardzo 
przydatna w prowadzeniu lokalu gastronomicznego.  Aby mieć do niej 
stały dostęp, zachęcamy do zamówienia prenumeraty na ten rok. Najła-
twiej można to zrobić przez formularz na naszej stronie.

Następny numer czasopisma, PG 4-5/23, ukaże się dopiero w maju, 
dlatego już teraz składamy Państwu najlepsze życzenia na świąteczne na 
Wielkanoc. Tradycyjnie życzymy też przyjemnej lektury!

Redakcja  

OD REDAKCJI

Z okazji nadchodzących  
Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć Państwu  
najserdeczniejsze życzenia  
zdrowia, szczęścia, radości 
oraz udanego odpoczynku  
w gronie najbliższych.

 Redakcja
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Myślą przewodnią targów jest hasło 
#GastronomiaWspólnaSprawa i wokół 

niego organizatorom udało się zgromadzić 
czołowych producentów i dostawców dla 
branży HoReCa oraz ekspertów związa-
nych z gastronomią. Wśród wystawców 
znalazło się ponad 100 firm, które od lat 
budują polską gastronomię. Od same-
go początku tworzenia GASTROTARGÓW 
SMAKKi są z nimi ich Partnerzy Strategiczni:  
Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o. 
– ekspert w dziedzinie przemysłowych 
systemów zmywania, który oferuje naj-
wyższej jakości zmywarki przemysłowe, 
chemię oraz systemy uzdatniania wody 
dla każdego rodzaju biznesu gastrono-
micznego; Stalgast Sp. z o.o. – producent 
urządzeń gastronomicznych, który od wie-
lu już lat wspiera gastronomię od kuch-
ni, oferując produkty skrojone na miarę 
różnorodnych lokali; KOMAT Mieczysław 
Kozłowski – producent mebli i urządzeń 
ze stali nierdzewnej dla gastronomii, któ-
ry w tym roku świętuje swoje 30-lecie;  
BWT Polska Sp. z o.o. – producent roz-
wiązań uzdatniania wody, który na SMAK-
Kach stworzy Strefę wolną od butelek;  
Kraft Heinz Food Service – producent 
żywności, sosów i napojów, który pod-
czas targów zorganizuje finał konkursu dla 
burgerowni; Farm Frites Central Eastern 
Europe Sp. z o.o. – producent frytek i pro-
duktów ziemniaczanych oraz ON LEMON 
Sp. z o.o. – dostawca i producent natural-
nych napojów. Do grona firm bezpośred-
nio wspierających organizatorów targów 
dołączyła jako Sponsor Główny firma DPD 
Polska Sp. z o.o. – firma kurierska, która 
w 2021 roku otworzyła usługę DPD Food. 

Organizatorzy wydarzenia podkreśla-
ją, że SMAKKi GASTROTARGI łączą firmy 
i osoby, którym zależy na rozwoju polskiej 
gastronomii. Dlatego wśród zaproszonych 
prelegentów oraz gości, którzy pojawią 
się na targach znaleźć można najważniej-
szych przedstawicieli branży. Przez trzy dni 
targów w strefie gotowania pojawią się: 
Akademia Mistrzów Smaku by Belvedere, 
Katarzyna Gubała, firma Bafood, Mihiderka 

Już wkrótce odbędą się targi gastronomiczne, na które czeka cała branża. W dniach 23-25 marca 2023 r.,  Już wkrótce odbędą się targi gastronomiczne, na które czeka cała branża. W dniach 23-25 marca 2023 r.,  
w hali EXPO XXI przedstawiciele świata gastronomii spotkają się na GASTROTARGACH SMAKKi. Co wyróżnia w hali EXPO XXI przedstawiciele świata gastronomii spotkają się na GASTROTARGACH SMAKKi. Co wyróżnia 
to wydarzenie i dlaczego warto pojawić się właśnie na nim?to wydarzenie i dlaczego warto pojawić się właśnie na nim?

SMAKKi GASTROTARGI już niebawem!

Na GASTROTARGACH SMAKKi nie może 
zabraknąć nikogo, kto jest związany z ga-
stronomią! Do zobaczenia zatem w Warsza-
wie w dniach 23-25 marca 2023.

Więcej na stronie internetowej: 
www.smakki.pl 

„Przegląd Gastronomiczny“ jest patronem 
medialnym wydarzenia.

oraz Hempeat. Z kolei do udziału w kon-
ferencjach organizatorzy zaprosili między 
innymi Super Menu, Maczfit oraz Nice To 
Fit You, którzy wezmą udział w debacie 
„Catering dietetyczny – wiedza od A do 
Z”. W pozostałych konferencjach weźmie 
udział wielu doświadczonych ekspertów, 
których zaprosili Paweł Gruba oraz Anna 
Dębska.

TARGI



4  www.przeglad-gastronomiczny.plmarzec 2023

Z odpowiednio wynegocjowaną umową najmu można prowadzić 
działalność gastronomiczną nie gorzej niż we własnym lokalu. Na 

co zwrócić uwagę, zawierając taką umowę, jakich błędów nie popełnić? 
Poniżej kilka praktycznych wskazówek.

1. Czynsz najmu i dodatkowe opłaty – oczywiście jednym z waż-
niejszych aspektów jest kwestia finansowa, czyli z jakimi kosztami 
miesięcznymi wiąże się taka umowa. Ustalając wysokość czynszu, 
należy mieć na uwadze lokalizację, stan lokalu, czy istnieje koniecz-
ność jego adaptacji lub remontu, czy opłaty za media są płatne za-
liczkowo oraz w jaki sposób są następnie rozliczane. Ważne jest, aby 
restaurator miał kontrolę i możliwość weryfikacji, czy wpłacona przez 
niego zaliczka na media (np. gaz, energię, wodę, wywóz nieczystości) 
została w pełni rozliczona, czy też może kwota do dopłaty wskazana 
przez właściciela nie pokrywa się z przedstawionymi przez niego 
rachunkami za media. Trzeba wtedy pamiętać o wpisaniu do umowy 
odpowiedniego mechanizmu, umożliwiającego restauratorowi wery-
fikację dokumentów przedstawianych przez właściciela. Konieczne 
jest również doprecyzowanie, czy opłaty za media dokonuje najemca 
bezpośrednio do dostawców, czy jedynie do wynajmującego, który 
to jest odpowiedzialny za odpowiednie rozdysponowanie środków.

2. Waloryzacja czynszu – z punktu widzenia najemcy warto nego-
cjować, aby podwyższenie czynszu na podstawie waloryzacji mogło 
nastąpić dopiero po pewnym okresie obowiązywania umowy, np. 
czynsz nie ulegnie zmianie w ciągu pierwszego roku obowiązywania 
umowy, pierwsza waloryzacja może mieć miejsce 1 stycznia 2025 r.

3. Koszty adaptacji, remontu – jeśli wynajęty lokal wymaga remontu 
lub wprowadzenia odpowiednich adaptacji, wskazane jest opisać 
w umowie, kto ma wykonać powyższe prace i kto ponosi związane 
z tym koszty. Z punktu widzenia restauratora ważne jest, aby właści-
ciel nie zarzucił, że wykonano remont lub adaptacje bez jego wiedzy, 
dlatego najlepiej jest to uregulować już w umowie. Jeśli to najemca 
ma ponieść koszty prac adaptacyjnych, warto wynegocjować niższy 
czynsz w pierwszych miesiącach trwania najmu, mający zrekompen-
sować powyższe wydatki.

.

Najem lokalu gastronomicznego
Większość lokali gastronomicznych, szczególnie w większych miejscowościach, jest wynajmowana przez restauratorów Większość lokali gastronomicznych, szczególnie w większych miejscowościach, jest wynajmowana przez restauratorów 
na cele prowadzonej działalności. Jest to działanie jak najbardziej racjonalne, szczególnie gdy w obliczu ciągle rosnących  na cele prowadzonej działalności. Jest to działanie jak najbardziej racjonalne, szczególnie gdy w obliczu ciągle rosnących  
cen nieruchomości oraz inflacji wielu podmiotom ciężko jest uzyskać odpowiednie środki, aby zainwestować je  cen nieruchomości oraz inflacji wielu podmiotom ciężko jest uzyskać odpowiednie środki, aby zainwestować je  
w zakup nieruchomości. w zakup nieruchomości. 

4. Uzgodnienie przeznaczenia lokalu – mając na uwadze, że lokale 
gastronomiczne mają w ciągu dnia wielu klientów, a specyfika re-
stauracji powoduje, że kuchnia i cały lokal jest użytkowany inaczej, 
niż w zwykłym użytkowym lokalu, należy już w umowie przewidzieć, 
że lokal zostanie przeznaczony na prowadzenie działalności gastro-
nomicznej. Wytrąci to właścicielowi z ręki argument, że zawierając 
umowę nie wiedział, że będzie tam restauracja i nie przewidywał 
normalnego dla restauracji zużycia prądu w lokalu, większego niż 
np. dla biura rachunkowego.

5. Oznaczenie lokalu w umowie – ważne jest, aby umowa dokładnie 
określała, jaki jest jej przedmiot, jaka nieruchomość lub lokal są 
wynajmowane. Ma to w szczególności znaczenie, jeśli wynajmowana 
jest tylko część nieruchomości lub część lokalu – wówczas bardzo 
często załącznikiem do umowy jest mapka z oznaczeniem, która 
dokładnie część jest wynajmowana. Warto wtedy zweryfikować, czy 
przewidziany na restaurację lokal zawiera wszystkie istotne dla nas 
elementy – to jest czy ma dostęp do toalety, czy pomiędzy wszystki-
mi pomieszczeniami można się przemieścić bez konieczności wcho-
dzenia na teren innego lokalu, czy lokal nadaje się do umówionego 
użytku – prowadzenia restauracji. Jeśli do lokalu przynależne są np. 
miejsca parkingowe lub zewnętrzny schowek, koniecznie należy 
to opisać w umowie, wskazując, że najemca ma wyłączne prawo 
korzystania z tych miejsc.

6. Tytuł prawny wynajmującego do lokalu – oprócz samego odpo-
wiedniego opisania stron umowy (tzn. kto jest wynajmującym, kto 
najemcą, podania odpowiednich numerów identyfikujących pod-
mioty, np. numeru NIP), najemca musi zwrócić uwagę, czy zawiera 
umowę z właścicielem lokalu, czy też z osobą, która wynajmuje 
lokal od właściciela. Przy pierwszej opcji, najłatwiej upewnić się 
co do powyższego, sprawdzając dane właściciela w księdze wie-
czystej prowadzonej dla nieruchomości (można to zrobić za darmo, 
korzystając z elektronicznego rejestru ksiąg wieczystych); wystarczy 
jedynie poprosić właściciela o podanie numeru księgi wieczystej. 
Jeśli jednak wynajmujący nie potwierdzi nam w umowie, że jest wła-
ścicielem, jeszcze przed podpisaniem trzeba koniecznie ustalić, na 
podstawie jakiego tytułu dysponuje lokalem. Jeśli wynajmuje lokal 
od właściciela, należy poprosić o udostępnienie tej umowy najmu 
i zweryfikować, czy nasz kontrahent ma prawo podnajmować lokal 
osobom trzecim. W sytuacji braku takiego postanowienia w umowie 
wynajmującego z właścicielem – narażamy się, że zawarta przez nas 
umowa może być nieważna.

7. Czas trwania – umowa może zostać zawarta na czas oznaczony lub 
nieoznaczony. Najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć uznaje 
się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony. Umo-
wa najmu na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. 

PRAWO

Adriana Lotolc

Adwokat specjalizujący się w obsłudze 
branży HoReCa
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W razie niezachowania tej formy uznaje się umowę za zawartą na 
czas nieoznaczony. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości – powinno 
się wpisać do umowy datę początkową najmu.

8. Możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy – w kontekście 
możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy kluczowe znaczenie 
ma to, na jaki czas została zawarta. Umowa na czas oznaczony rozwią-
zuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta oraz w sytuacjach 
przewidzianych w umowie. Czyli jeśli umowa zostanie zawarta na 
9 lat i nie zostaną wpisane do umowy żadne wyjątki, kiedy wcze-
śniej najemca może rozwiązać umowę – bez zgody wynajmującego 
na wcześniejsze rozwiązanie, umowa formalnie będzie trwać 9 lat. 
W każdej działalności mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy konieczne 
będzie rozwiązanie umowy najmu – czy to wobec faktu, że lokal 
jest za mały, czy też dlatego, że biznes nie przynosi zakładanych 
zysków. W przypadku umowy na czas nieoznaczony – nawet jeśli nie 
uregulowany zostanie sposób rozwiązania umowy (co jednak warto 
dokładnie opisać), obowiązują ustawowe terminy wypowiedzenia 
określone w kodeksie cywilnym. Jeśli czynsz jest płatny miesięcz-
nie, umowę na czas nieoznaczony można wypowiedzieć na miesiąc 
naprzód ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

9. Zakaz konkurencji – jeśli nasza restauracja na przykład oferuje 
dania kuchni tajskiej i nie chcemy, aby bezpośrednio po rozwiązaniu 
umowy z nami lokal zajęła konkurencyjna tajska restauracja, spró-
bujmy negocjować już przy zawarciu umowy, że wynajmującego 
będzie przez 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy obowiązywał zakaz 

prowadzenia działalności konkurencyjnej w postaci restauracji taj-
skiej lub zawarcia umowy z podmiotem świadczącym takie usługi. 
Zdecydujmy już na etapie zawierania umowy, czy jest to dla nas 
ważne i czy chcemy wprowadzić ten element do negocjacji.

10. Możliwość wywieszenia reklamy – określmy w umowie, czy 
i na jakich elementach zewnętrznego wyposażenia nieruchomości 
mamy prawo do umieszczania banerów i reklam prowadzonej przez 
nas działalności. Ewentualnie, jeśli miejsca reklamowego jest wię-
cej niż chcemy użyć i wynajmujący przeznaczy go na inne reklamy 
wynegocjujmy, aby na reklamach nie znalazły się podmioty będące 
naszą bezpośrednią konkurencją, czy też świadczące podobne usługi.

Podsumowanie
Pamiętajmy, że od dokładnego zapoznania się z podpisywaną 

umową, dostosowywania jej treści do naszych potrzeb oraz w ra-
zie potrzeby jej negocjowania, zależy sukces prowadzonej przez 
nas restauracji. Najważniejsze dla nas postanowienia zawrzyjmy 
w umowie, przypilnujmy również, aby w trakcie spisywania pro-
tokołów zdawczo-odbiorczych lokalu opisać w nim wszystkie jego 
niedoskonałości i całe wyposażenie, które jest nam udostępnio-
ne – wówczas nikt nie oskarży nas, że pogorszyliśmy stan lokalu 
lub zniszczyliśmy wyposażenie, którego w rzeczywistości w lokalu 
nigdy nie było. Pamiętajmy, że możemy wykonać zdjęcia obrazu-
jące stan lokalu. W takiej sytuacji pozostanie jedynie trzymać się 
ustalonej treści umowy, a nasze relacje z wynajmującym mogą 
stać się łatwiejsze.

PRAWO

Zagadnienia poruszane podczas Forum dotyczyć będą po-
prawy sytuacji polskiej gastronomii po ciężkich dla branży 

miesiącach spowodowanych rozprzestrzenieniem się pandemii 
koronawirusa oraz wybuchem wojny na Ukrainie. 

Trzydniowy program Forum obejmie m.in.:
• pokazy mistrzów sztuki kulinarnej połączone z konkursami
• program merytorycznych warsztatów i dobrych praktyk w bran-
ży HoReCa
• debaty o prowadzeniu i podnoszeniu się działalności związa-
nych z branżą
• analizę trendów gastronomii światowej oraz badanie potrzeb 
nowego rynku gastronomicznego.

Organizatorami Forum Polskiej Gastronomii są wiodące or-
ganizacje branżowe oraz organizator Targów EuroGastro: Ptak 
Warsaw Expo, Klub Szefów Kuchni, Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Szefów Kuchni i Cukierników, Euro Toques, Izba Gospodarcza 
Gastronomii Polskiej.

Bezpłatna rejestracja na Forum dostępna jest na stronie:  
https://eurogastro.com.pl/kongres-polskiej-gastronomii-2023/

 „Przegląd Gastronomiczny” jest patronem medialnym wyda-
rzenia.

Jedno z najważniejszych wydarzeń branży HoReCa – Forum Polskiej Gastronomii – odbędzie się w dniach 28-30 marca 2023 r.,Jedno z najważniejszych wydarzeń branży HoReCa – Forum Polskiej Gastronomii – odbędzie się w dniach 28-30 marca 2023 r.,    
podczas Międzynarodowych Targów Rozwiązań dla Branży HoReCa – EuroGastro w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. podczas Międzynarodowych Targów Rozwiązań dla Branży HoReCa – EuroGastro w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. 
Forum odpowie na nurtujące wyzwania, przed którymi obecnie stoi branża polskiej gastronomii.Forum odpowie na nurtujące wyzwania, przed którymi obecnie stoi branża polskiej gastronomii.

Forum Polskiej Gastronomii
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Z BRANŻY

To będzie jedno z najbardziej emocjonujących wydarzeń kulinarnych tej wiosny. W dniach 15 i 16 maja w prestiżowej To będzie jedno z najbardziej emocjonujących wydarzeń kulinarnych tej wiosny. W dniach 15 i 16 maja w prestiżowej 
Restauracji Belvedere położonej w samym sercu Łazienek Królewskich odbędą się dwie kolacje z cyklu Grand Dinners Restauracji Belvedere położonej w samym sercu Łazienek Królewskich odbędą się dwie kolacje z cyklu Grand Dinners 
z wyjątkowymi szefami kuchni.z wyjątkowymi szefami kuchni.

Kolacje z Mistrzami Kuchni

Organizatorzy zachęceni sukcesem pierwszych dwóch kolacji po-
stanowili uczynić to wydarzenie cyklicznym. Celem Grand Dinners 

jest przybliżenie Gościom doświadczeń kulinarnych związanych z wi-
zytami w najznakomitszych światowych restauracjach, bez koniecz-
ności planowania podróży i rezerwacji stolików z wielomiesięcznym 
wyprzedzeniem. Dlatego już w połowie maja odbędą się kolejne ko-
lacje z gwiazdkami Michelin w tle, podczas których znani mistrzowie 
kuchni zaserwują swoje popisowe dania. 

 Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie intensywnych do-
znań nie tylko kulinarnych, chodzi bowiem o celebrację przyjemności 
poprzez pobudzenie wszystkich zmysłów. Gwiazdami obu wieczo-

rów będą trzej wyjątkowi szefowie kuchni: Jean-Philippe Blondet, 
francuski szef kuchni, który od 2016 roku interpretuje londyńską 
kuchnię Alaina Ducasse'a we współczesny i wyrafinowany sposób 
w trzygwiazdkowej restauracji Alain Ducasse w Dorchester; Arnaud 
Bignon, ambitny francuski szef kuchni, który dwukrotnie znalazł się 
na liście 100 najlepszych szefów kuchni na świecie, a jego ateńska 
restauracja Spondi oznaczona jest gwiazdką Michelin oraz gospoda-
rz-szef Tomasz Łagowski, który od ponad dwóch lat z powodzeniem 
zarządza kuchnią w prestiżowej Restauracji Belvedere. Jest też finalistą 
Bocuse d’Or Poland 2015 i 2021, zdobywcą nagród Gault & Millau 
i 100 Best Restaurant oraz trenerem w Akademii Mistrzów Smaku by 
Belvedere, kształcącej młodych adeptów sztuki kulinarnej.

Zapowiada się zatem, już po raz trzeci, wielkie kulinarne święto 
dla amatorów wysublimowanych smaków. Podczas dopracowanych 
w smakowitych szczegółach kolacji Grand Dinners, Goście będą mieli 
okazję poznać nietuzinkowe połączenia wyszukanych, regionalnych 
składników, doświadczyć pokazu spektakularnych technik kulinarnych 
oraz zakosztować selekcji wyjątkowych i aromatycznych potraw wykre-
owanych przez światowych Mistrzów Kuchni. Wieczór poprowadzi Ka-
rol Okrasa, jeden z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych szefów 
kuchni w Polsce, znany z ogromnej wiedzy i elokwencji. Grand Dinners 
to najwyższa jakość kulinarnego kunsztu dostępna na wyciągnięcie 
ręki wszystkich Gości w niezwykłej Restauracji Belvedere, która sta-
nowi wspaniałą scenerię tego wyjątkowego wydarzenia.

 Organizatorem wydarzenia jest agencja Smarten PR. Zaproszenia 
dostępne są tylko w sprzedaży zamkniętej. 

Autor: Smarten PR 

24 października w EXPO XXI w Warszawie odbędzie się tegoroczna edycja Kongresu Szefów Kuchni i Restauratorów. 24 października w EXPO XXI w Warszawie odbędzie się tegoroczna edycja Kongresu Szefów Kuchni i Restauratorów. 
Kongres rokrocznie oferuje bezpłatny program edukacyjny na najwyższym poziomie. Podczas wydarzenia będzie Kongres rokrocznie oferuje bezpłatny program edukacyjny na najwyższym poziomie. Podczas wydarzenia będzie 
możliwość wysłuchania wystąpień ekspertów. możliwość wysłuchania wystąpień ekspertów. 

Znamy datę Kongresu Szefów!

Podczas tegorocznej edycji organizatorzy spodziewają się gościć 
nawet do 2000 uczestników. Wydarzenie jest istotnym miejscem 

prezentacji oferty wyselekcjonowanych dostawców dla branży HoRe-
Ca. Strefa ekspozycyjna skupia firmy mocno zaangażowane w rozwój 
gastronomii w Polsce, z których większość od lat wspiera Kongres  
i umożliwia jego realizację. 

Do bezpłatnego udziału w Kongresie zaproszeni są szefowie kuchni, 
restauratorzy i kucharze. Więcej informacji oraz panel rejestracyjny już 
wkrótce będzie można znaleźć na stronie www.kongresszefowkuchni.pl

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów!
„Przegląd Gastronomiczny” jest patronem medialnym wydarzenia. Fot. Edward Trzeciakiewicz – Good Lookin Food
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barmanów. W zestawie znajdują się wszystkie potrzebne elementy. 
W zależności od potrzeb mamy do dyspozycji: dodatkowe półki, 
komory z otworem spustowym, komory na lód, pojemniki na dodatki, 
półki na butelki, półki na ręczniki papierowe oraz komplet kół.

Możliwości zastosowania wielu różnych materiałów wykończe-
niowych do zabudowy oraz szeroki wachlarz elementów gwarantują 
zadowolenie najbardziej wymagających klientów. W ofercie firmy 
Komat każdy znajdzie odpowiednie dla swoich potrzeb rozwiązanie. 
Szczególnie, że specjalizujemy się w projektach indywidualnych 
według oczekiwań i niecodziennych wymagań.

Firma Komat oferuje wiele propozycji dla barmanów oraz inwestorów, którzy poszukują najlepszych rozwiązań Firma Komat oferuje wiele propozycji dla barmanów oraz inwestorów, którzy poszukują najlepszych rozwiązań 
na każdą okoliczność. Mając wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji zarówno dużych, czasem na każdą okoliczność. Mając wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji zarówno dużych, czasem 
kilkunastometrowych linii barowych masterBAR, jak i niedużych, lekkich składanych barów mobilnych speedBAR, kilkunastometrowych linii barowych masterBAR, jak i niedużych, lekkich składanych barów mobilnych speedBAR, 
opracowaliśmy kolejną propozycję dla barmanów. Powstała ona w oparciu o rozmowy z barmanami, na podstawie opracowaliśmy kolejną propozycję dla barmanów. Powstała ona w oparciu o rozmowy z barmanami, na podstawie 
ich sugestii i oczekiwań. ich sugestii i oczekiwań. 

Mobilne stanowisko koktajlowe 

To nowa propozycja firmy Komat i nowość na polskim rynku. Sta-
nowisko wyposażone jest we wszystkie elementy, które są niezbędne 
do pracy barmana w zwartej zabudowie i sprawdzi się we wszystkich 
warunkach, bez względu na lokalizację. Jest to idealne rozwiązanie na 
każdą okazję – zarówno na eventach organizowanych w eleganckich 
lokalach, jak i na zewnątrz, w plenerze. 

Całość wykonana jest ze stali nierdzewnej. Część elementów ma-
lowana jest w dowolnym kolorze, a blaty wykonane są z dowolnego 
materiału. Stanowisko wyposażone jest w komorę zlewu ze zbior-
nikiem na czystą i brudną wodę, posiada izolowaną komorę na lód, 
kratkę ociekową i deskę do krojenia. W blacie znajduje się również 
komora na butelki i pojemniki na dodatki do drinków. Pod blatem 
mamy miejsce na kosze na kieliszki i szklanki, kosz na odpadki oraz 
specjalny uchwyt na ręczniki.

Stanowisko jest w pełni autonomiczne i nie wymaga przyłącza 
prądowego czy wodnego. Jednak oferujemy również opcję z możli-
wością podłączenia instalacji prądowej, w razie potrzeby używania 
dodatkowych urządzeń elektrycznych.

Profesjonalna zabudowa barowa masterBAR
Niezależnie od charakteru lokalu doskonale sprawdzi się zabu-

dowa masterBAR – ekskluzywna, profesjonalna zabudowa barowa 
ze wszystkimi potrzebnymi barmanowi elementami. masterBAR to 
koncept wypracowywany przez kilka lat we współpracy z najlep-
szymi barmanami. Profesjonalnie skonfigurowany układ linii baro-
wej ubrany w eleganckie i ekskluzywne wykończenie to najlepsza 
propozycja dla wymagających i wyjątkowych obiektów. Bary można 
skonfigurować wedle indywidualnych potrzeb. Linia wyposażona 
jest w stanowiska neutralne i chłodnicze. masterBAR posiada ko-
morę zlewozmywaka, komorę ze spryskiwaczem do szklanek, kratkę 
ociekową ze spryskiwaczem, speedrack na butelki, komory na lód, 
szuflady z funkcją chłodzenia i funkcją mrożenia oraz szuflady i drzwi 
przeszklone z oświetleniem LED. Ponadto oferujemy autorskie roz-
wiązania, takie jak Kompakt Wash-Cut-Throw (przesuwna deska do 
krojenia z otworem na odpadki), agregat z systemem Łatwy Serwis, 
System Regulacji Cokołów, System Bezpieczne Przechowywanie, re-
gulowane prowadnice i możliwość pełnego wysunięcia każdej półki.

Lekki i szybki w montażu speedBAR 
Jeszcze inna propozycja to mobilne, składane stanowisko bar-

mańskie speedBAR, które sprawdzi się na każdym evencie – w salach 
restauracyjnych, na stanowiskach targowych, w plenerze. speedBAR 
charakteryzuje się prostą i lekką konstrukcją. Spakowany w specjalną 
torbę bez problemu mieści się do bagażnika samochodu osobowe-
go. Czas rozkładania baru to mniej więcej 3 minuty. speedBAR daje 
możliwość tworzenia wielu konfiguracji, które zaspokoją oczekiwania 

Stanowiska barowe w różnych odsłonach
PRZEDSTAWIAMY
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PATRONATY

Polskie Skarby Kulinarne to program społecznej odpowiedzialności organizowany przez MAKRO Polska od 2018 roku. Jego Polskie Skarby Kulinarne to program społecznej odpowiedzialności organizowany przez MAKRO Polska od 2018 roku. Jego 
celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat kuchni polskiej oraz wspieranie lokalnych restauracji. W trakcie programu celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat kuchni polskiej oraz wspieranie lokalnych restauracji. W trakcie programu 
organizowany jest plebiscyt „Najlepsza Restauracja,” podczas którego konsumenci oddają głos na wybrany lokal. Tegoroczna organizowany jest plebiscyt „Najlepsza Restauracja,” podczas którego konsumenci oddają głos na wybrany lokal. Tegoroczna 
edycja została zakończona, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w maju w winnicy Srebrna Góra w Krakowie. edycja została zakończona, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w maju w winnicy Srebrna Góra w Krakowie. 

Flagowy program MAKRO Polska

Polskie Skarby Kulinarne

Polskie Skarby Kulinarne to program 
edukacyjny mający na celu zwiększyć 

świadomość Polaków na temat kulinarnej 
tradycji naszego kraju. Jest kontynuacją 
projektu Kulinarne Zjednoczenie Polski, 
którego efektem było powstanie książki 
kucharskiej „Sto receptur na sto lat nie-
podległości.” Jest to przede wszystkim 
narzędzie wsparcia rodzimej gastronomii. 
W ramach programu restauratorzy otrzy-
mują możliwość dodatkowej promocji 
na stronie internetowej, w mediach oraz 
w social mediach. 

– Polskie Skarby Kulinarne to bardzo 
ważny projekt organizowany przez MAKRO 
Polska – mówi Magdalena Figurna, Me-
nadżer ds. PR i Komunikacji Wewnętrznej. 
– Jest to hołd wobec kulinarnej tradycji na-
szego kraju oraz okazanie wsparcia lokal-
nym restauracjom. Cieszymy się, że program 
przyciąga coraz większą uwagę, a lista re-
stauracji na szlaku kulinarnym się poszerza.

Udział w programie jest całkowicie bez-
płatny. W jego ramach organizowane są 
dodatkowe wydarzenia, jak na przykład 
Tydzień Kuchni Polskiej, podczas którego 
restauratorzy otrzymują wsparcie w po-

staci przygotowania materiałów komuni-
kacyjnych, promocji oraz zniżki na zakupy 
do sklepów MAKRO Polska. 

Szlak kulinarny Polskich Skarbów 
W Programie Polskich Skarbów wy-

różnia się 15 regionów. Są to: Trójmiasto 
i Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia 
i Mazury, Podlasie, Kujawy, Poznań i Wiel-
kopolska, Łódź, Warszawa, Lubelszczyzna, 
Świętokrzyskie, Wrocław i Dolny Śląsk, 
Śląsk, Zagłębie i Jura, Kraków, Zakopane 
i Podkarpackie. Każdy region jest ozna-
czony na mapie, opisana jest jego krótka 
historia, a po kliknięciu w nazwę można 
znaleźć listę restauracji. 

Polskie Skarby Kulinarne przyciągają 
coraz większą grupę właścicieli loka-
li gastronomicznych. Podczas gdy rok 
temu na szlaku znajdowało się 340 lokali  
z 15 regionów, obecnie liczba ta przekro-
czyła 600. 

Plebiscyt Najlepsza Restauracja 
Od 2019 roku wprowadzono rów-

nież plebiscyt Najlepsza Restauracja dla 
uczestników programu Polskie Skarby 

Kulinarne. Głosowanie trwa od maja do 
końca stycznia i odbywa się poprzez stro-
nę internetową, a konsumenci oceniają 
smak dania, wystrój oraz atmosferę panu-
jącą w danej restauracji. Zwycięskie lokale 
otrzymują tytuł Najlepszej Restauracji i są 
przedstawiane w specjalnym albumie. 

Tegoroczna edycja różni się od po-
przednich. Konsumenci, aby przyznać 
punkty klikali w koronę. 1 korona odpo-
wiadała 1 głosowi. Plebiscyt Najlepsza 
Restauracja 2023 zakończył się 31 stycz-
nia, a lista zwycięzców jest dostępna na 
stronie: polskieskarbykulinarne.pl. 

Uroczyste wręczenie nagród
Laureatów można będzie poznać rów-

nież podczas uroczystego wręczenia na-
gród, które odbędzie się w maju w winnicy 
Srebrna Góra w Krakowie. Jak dodaje Mag-
dalena Figurna, Menadżer ds. PR i Komu-
nikacji Wewnętrznej, – Będzie to okazja do 
spotkania się z restauratorami na żywo i po-
dziękowania im za zaangażowanie i udział 
w projekcie. W uroczystym wręczeniu na-
gród udział wezmą również przedstawiciele 
mediów i influencerzy. 

Podobnie jak podczas innych wydarzeń 
organizowanych przez MAKRO Polska pod-
czas uroczystego wręczenia nagród goście 
będą mogli posłuchać o historii kuchni 
polskiej oraz spróbować rozmaitych dań. 
Nie zabraknie również możliwości zwie-
dzenia winnicy. 

„Najlepsza Restauracja” nagrody 
Laureaci zostaną przedstawieni zarów-

no na stronie internetowej programu jak 
i w albumie „Kulinarna podróż po Polsce.” 
Oprócz opisu poszczególnych regionów 
i kultowych dań pojawią się tam również 
przepisy. Album będzie dostępny w formie 
drukowanej jak i online. Kolejna edycja 
plebiscytu rozpocznie się tuż po uroczy-
stym wręczeniu nagród. 

„Przegląd Gastronomiczny” jest patro-
nem medialnym wydarzenia.
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ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Zmywarka to bohaterka każdego lokalu, niezależnie od jego wielkości i serwowanego menu. To jedno z najważniejszych Zmywarka to bohaterka każdego lokalu, niezależnie od jego wielkości i serwowanego menu. To jedno z najważniejszych 
urządzeń, które nie tylko przyspiesza realizację zamówień i odciąża pracowników, ale również zapewnia personelowi urządzeń, które nie tylko przyspiesza realizację zamówień i odciąża pracowników, ale również zapewnia personelowi 
większy komfort codziennej pracy.większy komfort codziennej pracy.

Jeżeli jednak nie trzeba przekonywać Cię, że dzięki zmywarce Twój 
biznes nabierze nowej jakości, a na zapleczu lokalu słyszysz kojący 

szum pracującej maszyny, czas dowiedzieć się jak o nią dbać, by służyła 
jak najdłużej, nie generując zbędnych kosztów. Dzięki temu biznes 
będzie się rozwijał w niezakłóconym tempie, a Ty zyskasz czas na przy-
jemniejsze rzeczy, niż przekonywanie pracowników, że ręczne mycie 
naczyń jeszcze nikomu nie zaszkodziło. W tym artykule przedstawimy 
kilka sposobów, które pomogą utrzymać zmywarkę w dobrej kondycji 
i przedłużą jej żywotność.

1. Czysty zysk: regularne czyszczenie filtra i dyszy zmywarki
Filtry i dysze są jednymi z najważniejszych elementów zmywarki. Filtry 

mają za zadanie zatrzymywać resztki jedzenia i inne zanieczyszczenia, 
które mogą zakłócać proces mycia. Gromadzące się nieczystości mogą 
prowadzić do blokad w systemie rur i dysz, co skutkuje słabym prze-
pływem wody. Dodatkowo czyste filtry i dysze zmywarki pozwalają na 
lepsze rozprowadzanie wody, detergentów i innych środków czyszczących, 
a to oznacza lepsze mycie naczyń oraz oszczędność czasu i pieniędzy. 
Podsumowując: regularne czyszczenie filtrów i dysz jest kluczowe dla 
zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania urządzenia. W przypadku in-
tensywnego użytkowania zmywarki, filtry należy czyścić nawet co 1-2 dni.

2. Nie za ciepła, nie za zimna, lecz w sam raz: odpowiednia 
temperatura wody

Właściwa temperatura wody w zmywarce jest bardzo ważna – ma wpływ 
na skuteczność procesu mycia naczyń oraz na efektywność i trwałość zmy-
warki. Woda o wysokiej temperaturze pomaga w skutecznym usuwaniu 
tłuszczu, brudu i innych trudnych zabrudzeń. Dzięki wysokiej temperaturze 
naczynia są dokładnie czyszczone i dezynfekowane. Dodatkowo gorąca woda 
umożliwia skuteczniejsze działanie detergentów, a to pozwala na zmniejsze-
nie ilości stosowanych środków czyszczących, a tym samym oszczędność 
pieniędzy. Z kolei zbyt niska temperatura wody może stać się przyczyną osa-
dzania kamienia i zanieczyszczeń wewnątrz zmywarki, a to może prowadzić 
do awarii lub zmniejszenia trwałości poszczególnych części. 

Reasumując: odpowiednia temperatura wody w zmywarce jest kluczo-
wa dla skuteczności procesu mycia, oszczędności środków czyszczących, 
trwałości zmywarki i zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania. 
Warto więc dbać o odpowiednią temperaturę i regularnie sprawdzać 
jej ustawienia. Nie martw się, jeżeli nie jesteś pewien ustawień swojej 
zmywarki: niezależnie od tego, czy zakupiłeś maszynę, czy ją dzierżawisz 
za pomocą wynajmijzmywarke.pl, eksperci marki chętnie Ci doradzą, nie 
tylko w kwestiach ustawień temperatury.

3. Używaj odpowiednich detergentów
Dobra chemia to must have, ale bez obaw: nie musisz używać tylko 

tych należących do tej samej marki, co Twoja zmywarka. Jeżeli masz 
wątpliwość, po prostu zapytaj specjalistów, np. poprzez kontakt z win-

Niech żyje, żyje nam – czyli jak utrzymać 
zmywarkę gastronomiczną w dobrej kondycji

terhalter.pl – trafisz na ekspertów w dziedzinie zmywania przemysło-
wego. Właściwy dobór detergentów ma oczywiście wpływ na trwałość 
zmywarki, bo używanie zbyt mocnych środków może prowadzić do 
uszkodzeń, a zbyt słabych nie zapewnić odpowiedniego czyszczenia. 
Dlatego warto wybierać detergenty przeznaczone do Twojego typu 
zmywarki i stosować je zgodnie z instrukcją producenta.

4. Przeznaczenie ma znaczenie
W sieci można znaleźć liczne przepisy kulinarne na potrawy przyrzą-

dzone w zmywarce (tak właśnie!), począwszy od ryby, skończywszy na 
serniku. Ludzkości znane są też przypadki czyszczenia w zmywarkach 
butów czy rakiet tenisowych. Nie róbcie tego! To kwestia bezpieczeństwa. 
Należy korzystać z maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem, by uniknąć 
ryzyka uszkodzenia. Dobre zmywarki gastronomiczne zostały zaprojek-
towane z myślą o długotrwałym użytkowaniu, ale pod warunkiem wyko-
rzystywania zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Podsumowując: korzystanie ze zmywarki zgodnie z jej przeznacze-
niem jest kluczowe dla bezpieczeństwa, skuteczności i trwałości urzą-
dzenia. Dlatego ważne jest, aby zapoznać się z instrukcją obsługi przed 
rozpoczęciem korzystania ze zmywarki i stosować się do jej zaleceń, 
a w razie pytań lub wątpliwości zasięgnąć porady u specjalisty.

5. Regularne przeglądy i konserwacja
Regularne przeglądy zmywarki przez wykwalifikowany personel tech-

niczny to klucz do utrzymania jej w dobrym stanie. Dodatkowo możesz 
sam raz na trzy miesiące samodzielnie weryfikować filtry, ustawienia 
temperatury, czy poziom zadowolenia z detergentów. Zawczasu wpisz 
daty przeglądów w swoim kalendarzu lub aplikacji, z której korzystasz, 
a na pewno Ci nie umkną i szybko wejdą w nawyk.

Jeżeli masz pytania, wątpliwości lub chciałabyś poznać więcej sposo-
bów na optymalne użytkowanie zmywarek gastronomicznych, skontaktuj 
się z ekspertami w zakresie zmywania. Doradcy marki Winterhalter są 
gotowi udzielić porad i praktycznej pomocy: winterhalter.pl
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Sposoby zmniejszania zawartości soli w posiłkach restauracyjnych

Sól na cenzurowanym

dr inż. Dorota Czerwińska
Katedra Żywienia Człowieka
Instytut Nauk o Żywieniu 
Człowieka
SGGW, Warszawa

Sól kuchenna, czyli chlorek sodu należy do najpopularniej-
szych dodatków smakowych wykorzystywanych w technologii 
produkcji potraw. Dodaje się ją do dań śniadaniowych, zup, 
przystawek, sałatek, przekąsek i różnego rodzaju dań obiado-
wych. Ponadto sól jest niezbędnym składnikiem dodawanym ze 
względów technologicznych m.in. przy produkcji wędlin, serów, 
pieczywa, konserw mięsnych i warzywnych oraz kiszonek. Sól 
jest też składnikiem różnego rodzaju dodatków smakowych 
[4, 2, 12].

Strategie redukcji soli 
Nadmierne spożycie soli jest główną przyczyną powstawania 

nadciśnienia tętniczego, które przyczynia się do rozwoju chorób 
układu krążenia (choroba niedokrwienna serca, przerost lewej 
komory serca, zawał serca, udar niedokrwienny). W Polsce na 
nadciśnienie choruje ponad 30% Polaków [8, 11, 14]. 

Nadmiar soli przyczynia się również do retinopatii nadciśnie-
niowej oraz do przewlekłej niewydolności nerek. Spożywanie 
produktów o dużej zawartości soli sprzyja zakażeniu Helico-
bacter pylori. Bakterie te mogą przyczynić się do powstawania 
wrzodów żołądka, które nieleczone mogą doprowadzić do roz-
woju raka żołądka [8, 11, 14]. 

Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła redukcję spożycia soli 
o 30% do 2025 roku. W tym celu podejmowane są różnego rodzaju 
inicjatywy, które umożliwiają zmniejszenie spożycia soli [1, 3, 12]. 

W wielu krajach zaczęto opracowywać strategie redukcji soli 
dla branży gastronomicznej. Badając globalną politykę redukcji 
spożycia soli w restauracjach wykazano, że najczęstszą metodą 
jest podawanie wartości odżywczej potraw, w tym zawartości 
soli w menu. Inne działania mające na celu redukcję spożycia 
soli obejmują medialne kampanie edukacyjne i szkolenia sze-
fów kuchni [5, 12, 15].

Opracowując sposoby redukcji zawartości soli w żywności, 
należy brać pod uwagę jakość sensoryczną modyfikowanej żyw-
ności, bowiem sól jest podstawowym nośnikiem smaku. Zwięk-
szenie odczucia słoności produktów o zmniejszonej zawartości 
soli jest możliwe poprzez modyfikację tekstury żywności oraz 
interakcje między smakiem i zapachem produktów [7, 9, 10, 13]. 

Sposobem na zmniejszenie ilości chlorku sodu używanego 
podczas obróbki kulinarnej jest zastosowanie jego zamienni-
ków, m.in. soli sodowo-magnezowych oraz sodowo-potasowych, 

Streszczenie:
W artykule omówiono konieczność zmniejszania spożycia soli kuchennej w celu zapobiegania nadciśnieniu i jego następstwom. 
Zwrócono uwagę na sposoby zmniejszania zawartości soli w posiłkach restauracyjnych (śniadania, zupy, przystawki, dania 
główne mięsne i rybne oraz bezmięsne), gdyż średnia zawartość chlorku sodu w tych potrawach była duża (3,34 g/porcja). 
Zaproponowano modyfikacje receptur potraw restauracyjnych, tak by zmniejszyć w nich zawartość soli. Polegają one na ogra-
niczeniu dodatku soli w trakcie obróbki kulinarnej, a zamiast soli kuchennej używaniu ziół i przypraw oraz zmianie składu po-
traw. W modyfikowanych potrawach należy wykorzystywać produkty zawierające mniej soli niż produkty podane w recepturze 
podstawowej. Po modyfikacji receptur zawartość soli zmniejszyła się średnio o 59,5%.
Biorąc pod uwagę profilaktykę nadciśnienia i redukcję spożycia soli kuchennej, przygotowano wytyczne dla restauracji wska-
zujące możliwości zmniejszenia zawartości tego składnika w serwowanych posiłkach. 
Istnieje wiele sposobów na zmniejszenie zawartości soli w daniach restauracyjnych. Nie mają one wpływu na walory smakowo-
-zapachowe i akceptację konsumencką potraw zawierających mniejszą ilość soli.
Słowa kluczowe: potrawy restauracyjne, chlorek sodu, redukcja zawartości soli, ograniczenie solenia, zioła i przyprawy, dobór 
potraw prewencja nadciśnienia

Title: Salt On Censored

Abstract:
In the article was discussed the need to reduce the consumption of table salt in order to prevent hypertension and its conse-
quences. Attention was paid to ways to reduce the salt content of restaurant meals (breakfasts, soups, appetizers, meat and 
fish main courses and meatless dishes), as the average sodium chloride content in these dishes was high (3.34 g / portion).
It was proposed to modify the recipes of restaurant dishes in order to reduce the salt content in them. They consist in limiting 
the addition of salt during culinary processing, and instead of table salt, using herbs and spices and changing the composition 
of dishes. In modified dishes, products containing less salt than the products given in the basic recipe should be used. After 
modifying of the recipes, the salt content was reduced by an average of 59.5%.
Taking into account the prevention of hypertension and the reduction of salt consumption, guidelines for restaurants indicat-
ing the possibilities of reducing the content of salt in dishes have been described. 
There are many ways to reduce the salt content of restaurant dishes that do not affect the taste and aroma and consumer 
acceptance of dishes containing less salt.
Keywords: restaurant dishes, sodium chloride, salt reduction, salting limitation, herbs and spices, selection of dishes, preven-
tion of hypertension
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jak również przypraw i ziół. Polskim konsumentom oferowane 
są sole o zredukowanej zawartości sodu m.in. Salvita i Mag-
disol [4]. 

Sposoby modyfikacji potraw restauracyjnych pod 
względem zawartości soli

Z analiz potraw restauracyjnych wynika, że zawartość chlor-
ku sodu w potrawach w wersji podstawowej jest duża (3,34 g/
porcja). Największą zawartością soli charakteryzują się potrawy 
śniadaniowe oraz dania główne mięsne, zaś najmniejszą zupy 
(ryc. 1). Po modyfikacjach mających na celu zmniejszenie zawar-
tości soli wszystkie analizowane potrawy zawierają zbliżone 
ilości tego składnika (0,7-1,9 g na porcję). Dzięki zastosowanym 
modyfikacjom zawartość soli w największym stopniu można 
zmniejszyć w przystawkach, gdyż do ich przygotowania uży-
wane są wędliny lub sery. Redukcja zawartości soli w zupach 
jest dość trudna, gdyż potrawy te nie zawierają produktów 
będących bogatym źródłem soli [6]. 

 

Ryc. 1. Średnia zawartość soli w różnych rodzajach potraw restauracyjnych [6]

W tabeli 1 przedstawiono sposoby modyfikacji dań restau-
racyjnych w celu zmniejszenia zawartości w nich soli kuchennej 
[1, 6, 7]. 

W potrawach śniadaniowych można zmniejszyć dodatek soli 
kuchennej bądź całkowicie z niej zrezygnować, wprowadzając 
w to miejsce aromatyczne przyprawy i zioła. Wchodzące w skład 
śniadań warzywa o dużej zawartości soli można zamienić na 
warzywa zawierające jej mniej. Wędzone ryby warto zastę-
pować świeżymi, do kanapek można wybierać wędliny i sery 
podpuszczkowe o mniejszej zawartości soli oraz chleb chrupki 
w miejsce tradycyjnego pieczywa [1, 6, 7]. 

Sporządzając przystawki, należy zrezygnować z części do-
datku soli. Do potraw poleca się stosować mniej słone rodzaje 
ryb i owoców morza. W celu zachowania walorów smakowych 
najlepiej zwiększyć dodatek ziół i przypraw [1, 6, 13]. 

Zawartość soli w zupach można zmniejszyć przede wszyst-
kim, stosując zamiast wywaru z kości wodę. Trzeba też zmniej-
szyć dodatek soli, a zamiast warzyw konserwowych używać 
świeżych warzyw. Dla zachowania smaku zup wskazane jest 
zwiększenie dodatku świeżego koperku, natki pietruszki i czo-
snku oraz innych ziół i przypraw [1, 4, 6]. 

Modyfikacje dań głównych mięsnych o ograniczonej za-
wartości soli polegają na zmniejszeniu dodatku soli i/lub sosu 
sojowego. Majonez należy zamieniać na jogurt, zaś sery słone 

typu feta, parmezan, zastąpić mniej słonymi gatunkami, np. 
serkiem śmietankowym fromage bądź serem twarogowym. Do 
wszystkich dań obiadowych o zmniejszonej zawartości soli 
należy dodawać znaczne ilości przypraw i ziół oraz aromaty-
zowane oliwy [1, 6, 13]. 

Aby uzyskać redukcję zawartości soli w daniach rybnych 
można zrezygnować z parmezanu lub sosu sojowego, zamiast 
którego można stosować suszone grzyby shitake. W wielu przy-
padkach zamiast ryby wędzonej można wziąć rybę pieczoną. 
Słone półprodukty (kapary) można zastępować suszonymi wa-
rzywami (suszone pomidory). Polecane jest zwiększenie dodat-
ku aromatycznych ziół i przypraw [1, 6, 7]. 

Celem zmniejszenia zawartości soli w daniach bezmięsnych 
należy ograniczyć solenie oraz jako dodatek do potraw stoso-
wać mniej słone gatunki sera. Można zrezygnować z dodatku 
konserwowych słonych warzyw. W celu podkreślenia walorów 
smakowych potraw o zmniejszonej zawartości soli dodaje się 
znaczne ilości przypraw i ziół. 

Tabela 1. Sposoby modyfikacji dań restauracyjnych w celu 
zmniejszenia zawartości soli [1, 6, 7]

Rodzaj 
potrawy

Sposoby modyfikacji 

Potrawy 
śniadaniowe

• dodanie oregano, kminu rzymskiego, koperku, kolendry, 
lubczyku, szałwi, szczypioru lub natki pietruszki • dodanie 

mielonego czosnku, mielonej gorczycy lub mielonej słodkiej 
papryki • zamiana bagietki francuskiej na chleb chrupki  

• zamiana kiełbasy chorizo na polędwicą sopocką • zamiana 
łososia wędzonego na łososia pieczonego • zamiana majone-

zu na ser typu fromage naturalny lub jogurt naturalny  
• zastąpienie kiszonego ogórka zielonym ogórkiem

• zastąpienie sera feta serkiem typu fromage • zastąpie-
nie wędzonego boczku boczkiem surowym • zmniejszenie 

dodatku soli

Przystawki • dodanie do gotowania łososia suszonego grzyba shitake 
• dodanie przypraw (czerwona papryka ostra, czerwona pa-
pryka łagodna, czosnek suszony) • dodanie soku z cytryny

• dodanie ziół (koperek, natka pietruszki, świeża bazylia, zioła 
prowansalskie, kolendra, tymianek, majeranek) • rezygnacja 
z anchois i dodatku sosu sojowego • zamiana majonezu na 
jogurt naturalny • zamiana musztardy na mieloną gorczycę 
• zastąpienie parmezanu serem twarogowym • zastąpienie 

sera feta serem tofu • zmniejszenie dodatku soli

fot. pixabay.com
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Zupy

• dodanie czosnku, kopru lub tymianku • zamiana fasolki 
konserwowej na świeżą • zamiana groszku konserwowego na 

groszek świeży • zamiana sera ementaler na edamski  
• zastąpienie wywaru z kości wodą • zwiększenie dodatku 

natki pietruszki • zwiększenie dodatku pieczarek • zwiększe-
nie dodatku pieprzu • zmniejszenie dodatku soli 

Dania główne 
mięsne

• dodanie oleju sezamowego • dodanie oliwy truflowej 
• dodanie przypraw (papryka czerwona, świeży tymianek, 

rozmaryn, imbir, estragon, rozmaryn, czosnek suszony, kmin 
rzymski) • dodanie ziół (natka pietruszki, tymianek, koperek, 

majeranek) • zamiana majonezu na jogurt naturalny 
• zamiana sera gorgonzola na serek typu fromage naturalny

• zamiana sosu sojowego na grzyby shitake • zastąpienie 
sera feta i parmezanu serem twarogowym • zmniejszenie 

ilości musztardy, dodanie mielonej gorczycy • zmniejszenie 
dodatku soli 

Dania główne 
rybne

• dodanie przypraw (czosnek, pieprz cytrynowy, szafran) 
• dodanie soku z cytryny • dodanie sproszkowanych grzybów 
shitake • dodanie świeżych ziół (kolendra, rozmaryn, oregano, 
bazylia, tymianek, mięta, natka pietruszki, szałwia, koperek)
• rezygnacja z dodatku anchois • rezygnacja z dodatku sosu 
sojowego • zamiana bułki tartej na kaszę jaglaną • zamiana 

kaparów na suszone pomidory • zastąpienie parmezanu 
serem mozzarella • zmniejszenie dodatku soli 

Dania główne 
bezmięsne 

• dodanie przypraw (oregano, kmin, kardamon, cynamon, 
gałka muszkatołowa, czosnek, ostra papryka) 

• dodanie ziół (koper, tymianek, natka pietruszki, bazylia, 
szczypior) • rezygnacja z dodatku majonezu i zielonych oli-
wek • zastąpienie parmezanu serem mozzarella, a sera feta 
serem ricotta • zastąpienie sera feta serem typu fromage, 

a sera ricotta serem twarogowym • zmniejszenie dodatku soli 

Ogólne wytyczne zmniejszania zawartości soli  
w daniach restauracyjnych

Istnieje wiele sposobów zmniejszania zawartości soli w po-
siłkach przygotowywanych w restauracjach i innych lokalach 
gastronomicznych [5, 6, 15]. Najprostszym z nich jest zmniej-
szenie dodatku soli kuchennej do sporządzanych potraw. Jak 
wynika z badań konsumenci nie rozróżniają smaku potraw róż-
niących się w nieznacznym stopniu zawartością soli [6, 10, 13].

W celu zachowania walorów smakowych potraw o zmniej-
szonej zawartości soli kuchennej wskazane jest stosowanie roz-
maitych przypraw i świeżych ziół oraz zwiększenie ich dodatku 
przewidzianego recepturą. Najczęściej stosowane są: suszony 
czosnek, pieprz, gorczyca, ziele angielskie, majeranek, bazylia, 
oregano, curry, natka pietruszki, szczypiorek, sok z cytryny 
i limonki [1, 4, 6].

Gotowe przetwory mięsne typu wędliny, wędzonki, pasztety, 
konserwy charakteryzują się dużą zawartością soli. Dlatego też 
powinno się przygotowywać własne wyroby mięsne, jak np. 
pieczenie, kiełbasy, rolady z ograniczonym dodatkiem miesza-
nek zawierających sól. Do marynowania poleca się zamiast soli 
stosować zioła, przyprawy, kwasek cytrynowy i oliwy smakowe 
[6, 9, 13].

Zamiast bogatych w sól ryb wędzonych i marynowanych 
można sporządzać potrawy z ryb pieczonych lub gotowanych. 
Można również wykorzystywać ryby słodkowodne zamiast ryb 
morskich, które naturalnie zawierają znaczne ilości soli [1, 6].

Do przygotowywania potraw zaleca się stosować w miejsce 
słonych serów podpuszczkowych i mazankowych mniej słone 
sery, jak np. mozzarellę, sery twarogowe lub śmietankowe typu 
fromage [1, 6].

Przy przygotowywaniu potraw warzywnych, zarówno suró-
wek, sałatek i dań gotowanych należy ograniczać dodatek soli. 
Nie poleca się również używać warzyw konserwowych, takich 
jak czarne oliwki, groszek, suszone pomidory oraz przetworów 
warzywnych typu ketchup. Również obfitujące w sól kiszonki 
(ogórki, kapusta) powinno się spożywać z umiarem. Gdy ko-
nieczne jest użycie warzywa konserwowego, wskazane jest 
najpierw przepłukanie go bieżącą wodą [6]. 

Również podczas przygotowywania potraw z ziemniaków 
(puree, frytki, kluski śląskie, pyzy, kopytka, placki ziemniaczane) 
można zmniejszyć ilość stosowanej soli [6]. 

Należy ograniczać dodawanie do potraw gotowych miesza-
nek przyprawowych, takich jak np. vegeta, kostki rosołowe, sos 
sojowy, bowiem wszystkie z nich zawierają znaczne ilości soli. 
Można natomiast komponować takie mieszanki we własnym 
zakresie, nie stosując soli [3, 6].

Podsumowanie 
Ze względu na popularność korzystania z usług gastrono-

micznych, wprowadzenie do menu posiłków o zredukowanej 
zawartości soli jest jednym ze sposobów na zmniejszenie spo-
życia sodu/soli w populacji i jednocześnie metodą profilaktyki 
nadciśnienia tętniczego.

Istnieje wiele możliwości zmniejszenia zawartości soli ku-
chennej w potrawach, zarówno poprzez ograniczenie dodatku 
soli, jak i zmianę rodzaju użytych do przygotowania potraw 
składników. Ważna jest również edukacja pracowników gastro-
nomii, mająca na celu nabycie umiejętności przygotowywania 
potraw o zmniejszonej zawartości soli.
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KONFERENCJE

MADE FOR Restaurant – platforma dla restauratorów, inwestorów i hotelarzy wraca do Warszawy już 25 kwietnia 2023 r., MADE FOR Restaurant – platforma dla restauratorów, inwestorów i hotelarzy wraca do Warszawy już 25 kwietnia 2023 r., 
aby docenić najlepszych przedsiębiorców w ramach rankingu Forbes oraz stypendium biznesowego MADE FOR Restaurant. aby docenić najlepszych przedsiębiorców w ramach rankingu Forbes oraz stypendium biznesowego MADE FOR Restaurant. 
Tematem spotkania będzie skuteczność biznesowa, nowoczesne zarządzanie restauracją, aktualne trendy kulinarne oraz Tematem spotkania będzie skuteczność biznesowa, nowoczesne zarządzanie restauracją, aktualne trendy kulinarne oraz 
wypracowanie pakietu „SOS dla Gastro”. wypracowanie pakietu „SOS dla Gastro”. 

Wiosenna konferencja MADE FOR Restaurant, 25.04.2023, Warszawa

Biznesowe SOS dla Gastro

Miejsce spotkania to 50-letni, kultowy Hotel 
Novotel Centrum, dawny FORUM. Rangę 

wydarzenia podnosi wsparcie i patronat honoro-
wy Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

– To będzie 10 godzin doświadczeń i trendów 
kulinarnych, twardych dyskusji, analiz finanso-
wych, rozwiązań digitalowych, inspiracji i warsz-
tatów biznesowych, których celem jest podkrę-
cenie tempa rozwoju polskich restauracji. Nasze 
wydarzenia mają zawsze napięty program i moc 
degustacji, aby nie zmarnować nawet minuty 
z cennego czasu polskich restauratorów – pod-
kreśla Agnieszka Małkiewicz, organizatorka 
MADE FOR Restaurant. 

Ranking TOP 50 Restauratorów
Na konferencji zostanie przedstawiony ran-

king TOP 50 restauratorów Forbes i FOR Solutions 
– Profesjonalnie dla Gastronomii, a także nomina-
cje MADE FOR Restaurant dla 10 TOP restaurato-
rów w kategorii „Skuteczność Biznesowa”. Doce-
niając pracę przedsiębiorców i ich wolę trwania 
organizatorzy od dwóch lat trzymają się zasady, 
że wszyscy restauratorzy i ich pracownicy mają 
darmowy wstęp na konferencję. Jest to możliwe 
dzięki wyjątkowym partnerom biznesowym. 

– Ostatnie lata były trudnym czasem dla wła-
ścicieli lokali, szczególnie tych z wyższej półki, 
w których trudno o cenowe kompromisy i prze-
tłumaczenie wyjątkowego doświadczenia na 
dostawę internetową. Publikując już po raz drugi 
Ranking 50 najlepszych restauratorów, pragniemy 

docenić pracę najsprawniejszych przedsiębiorców 
z branży gastro, poruszających się z klasą oraz 
niezwykłym biznesowym wyczuciem po pełnym 
wyzwań rynku – mówi Katarzyna Dębek, zastęp-
ca redaktora naczelnego magazynu „Forbes”.

– Z konferencją MADE FOR Restaurant jeste-
śmy nieprzerwanie związani w zasadzie od pierw-
szych edycji. Jest to dla nas bardzo ważne wyda-
rzenie w skali roku, ponieważ daje nam szansę 
dotarcia z rozwiązaniami do najlepszych w Polsce 
restauratorów. Może i okres dla branży nie jest 
wyjątkowo korzystny, ale razem, wspierając się, 
edukując i udoskonalając codzienne podejście, 
przetrwamy go i wspólnie wyjdziemy z tej sytuacji 
jeszcze silniejsi …i mądrzejsi! – podkreśla Marcin 
Wajda z firmy Winterhalter.

Patronat
Konferencja została objęta honorowym pa-

tronatem Prezydenta miasta stołecznego War-
szawy Rafała Trzaskowskiego. – Restauracje 
ożywiają miasto, są bardzo ważnym elementem 
życia społeczności lokalnej. Dlatego zależy nam, by 
ich oferta była przystępna, by odpowiadała potrze-
bom mieszkanek i mieszkańców. Chcemy wspierać 
restauratorów również poprzez mądre angażowa-
nie publicznych środków. Jestem pewna, że dzięki 
temu spotkaniu będziemy mogli wspólnie działać 
na rzecz ożywienia i rozwoju gastronomii nie tylko 
w Warszawie – podsumowuje dyrektorka koor-
dynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu spo-
łecznego w UM Warszawa, Karolina Zdrodowska.

Nowoczesność i digitalizacja
Konferencja będzie miała charakter hy-

brydowy, a więc będzie można wziąć w niej 
udział zarówno osobiście, jak i online. Wszyst-
kie informacje uczestnicy otrzymają w formie 
digitalowej: program, możliwość głosowania, 
materiały dodatkowe, jak i prezentacje partne-
rów. Wystarczy mieć „komórkę” by wszystkie 
materiały mieć pod ręką. Ponadto, na konferencji 
powstanie strefa „DIGITAL Solutions”, gdzie part-
nerzy będą prezentować najnowocześniejsze 
aplikacje usprawniające pracę w gastro.

Uczestnicy spotkania to eksperci w swoich 
dziedzinach. Ich głos bardzo się liczy, dlatego 
odbędą się aż dwie sesje FOR Dating – specja-
listycznych warsztatów biznesowych, gdzie aż 
100 liderów branży podzieli się doświadcze-
niami i „tipami na przetrwanie” przy 10 stołach 
networkingowych. 

Manifest Great Taste – Zero Waste!
Dzięki współpracy z wyjątkowym partnerem 

merytorycznym EIT FOOD w czasie konferencji 
zostanie zaprezentowany GREAT TASTE – ZERO 
WASTE Manifest, który nie tylko zawiera naj-
ważniejsze wytyczne jak marnować mniej, ale 
też podpowiada jak ograniczyć straty żywności 
w profesjonalnej kuchni. Projekt ten powstał, jako 
efekt prac ekspertów z 7 państw regionu krajów 
Morza Bałtyckiego – w tym Polski – we współpra-
cy z EIT Food, Danish Cultural Institute in Baltics 
i wsparciem Nordic Council of Ministers. 

Partnerzy wydarzenia to aż 20 starannie 
wybranych firm i marek. Partnerzy strategiczni: 
Cheff.it, E-waiter.pl, Chefs Culinar Polska, Win-
terhalter Polska; partnerzy biznesowi: Cheman, 
Antonius Caviar, Aviko B.V., Unilever, Instytut Win 
Niemieckich, BUH, Citibank, Rational, Mojstolik.
pl, Acqua Panna i San Pellegrino, Chopin Vodka, 
Kruszwica, Nespresso, workinn.app. Partner me-
rytoryczny to m.in. Food EiT. 

Organizatorem Konferencji jest FOR Solu-
tions, agencja komunikacji i kreowania wydarzeń 
dla branży Food & HORECA. 

Link do rejestracji i strona wydarzenia: 
https://forsolutions.pl/madeforrestauran-
t-warszawa-2023/

„Przegląd Gastronomiczny” jest partnerem 
medialnym wydarzenia.
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Utrzymywanie prawidłowej higieny to w branży gastronomicznej 
czynnik nie do przecenienia we wszystkich miejscach działania 

– w kuchni, w sali restauracyjnej, w łazienkach. Skuteczne procedury 
i odpowiednio dopasowane produkty pomagają zapewnić bezpie-
czeństwo przygotowywania posiłków oraz wysoki standard higieny. 
Wiedzą o tym menedżerowie obiektów gastronomicznych i dlatego 
inwestują w zrównoważone rozwiązania od sprawdzonych partnerów. 
Przy wyborze dostawców, warto sprawdzić, z jakich źródeł pozyskują 
oni surowce do wytwarzania produktów, jak przebiega proces pro-
dukcyjny i czy swoją działalność prowadzą w odpowiedzialny sposób 
(czyli w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju). Wyposażenie lokalu 
w wysokiej jakości ekologiczne produkty i usługi korzystnie wpływa 
na zadowolenie personelu oraz gości.

Tork, lider na rynku produktów do utrzymania higieny, wspiera re-
stauratorów w prowadzeniu biznesu. Marka przykłada wielką wagę do 
tworzenia innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań. Jej produkty 
powstają z myślą o redukcji odpadów i ograniczeniu emisji CO2. 90% 
opakowań Tork jest wykonywanych z surowców odnawialnych, takich 
jak papier lub tektura, nadających się do recyklingu. Eksperci nieustan-
nie pracują nad tym, aby dozowanie produktów było jak najbardziej 
efektywne. Sposób pobierania produktu odcinek po odcinku ozna-
cza, że sięgamy tylko po ten, którego używamy. Natomiast dozowniki 
z sensorem odmierzają optymalną ilość mydła. 

Nowy system serwetek
Dużym zainteresowaniem w branży gastronomicznej cieszą się sys-

temy higieniczne, których zalety pozwalają restauratorom realizować 
cele zrównoważonego rozwoju i jednocześnie dbać o skalowalność 
biznesu. Jak? Ograniczając ilość odpadów i niepotrzebne zużycie pro-
duktu, oszczędzając czas oraz miejsce do magazynowania. Przykładem 
takiego rozwiązania jest system serwetek Tork Xpressnap® – skompre-
sowane wkłady, sposób składania serwetek i dozowanie po jednym 
odcinku pozwalają na rzadszą wymianę produktu i redukcję ilości 
wyrzucanych serwetek. Dodatkowo szczelnie zamknięty dyspenser 
chroni serwetki przed zabrudzeniem i łatwo utrzymać go w czystości. 
Używanie systemu Tork ogranicza też ryzyko krzyżowego przenoszenia 
bakterii, użytkownik dotyka tylko tej serwetki, której potrzebuje.

W ofercie Tork są produkty w 99% wykonane z biomateriałów. 
Korzystanie z włókien pochodzenia roślinnego (zamiast sięgania 
po włókna powstałe w oparciu o paliwa kopalne) pomaga w dłuższej 
perspektywie ograniczyć emisję CO₂. Co ważne, efektywność produk-
tów powstałych z biomateriałów jest porównywalna z ich tradycyjnymi 
odpowiednikami.

Roślinny skład produktu potwierdza certyfikat TUV Austria – OK 
Biobased. Posiada go Tork czyściwo włókninowe wielozadaniowe 
do trudnych zabrudzeń, które ma stałe miejsce na wielu zapleczach 
kuchennych. Osiąga ono najwyższe noty w kategorii czyszczenia, jest 
niezwykle chłonne i łatwo usuwa nawet najtrudniejsze, tłuste plamy. 

Wzrost zainteresowania tematyką ochrony środowiska utrzymuje się w gastronomii już od kilku lat. Prowadzenie Wzrost zainteresowania tematyką ochrony środowiska utrzymuje się w gastronomii już od kilku lat. Prowadzenie 
restauracji w odpowiedzialny sposób to już nie tylko moda, zrównoważone zarządzanie lokalem stało się restauracji w odpowiedzialny sposób to już nie tylko moda, zrównoważone zarządzanie lokalem stało się 
standardem. Restauratorom weszło w nawyk wybieranie ekologicznych rozwiązań i zwracanie uwagi na standardem. Restauratorom weszło w nawyk wybieranie ekologicznych rozwiązań i zwracanie uwagi na 
wydajność oraz skład produktów. wydajność oraz skład produktów. 

Higiena w stylu eko

Tork PaperCircle®

Ostatnim etapem korzystania z produktu higienicznego w restauracji 
jest najpewniej… wyrzucenie go do kosza. Nie każdy zdaje sobie sprawę, 
że w obszarze profesjonalnej higieny gospodarka odpadami stanowi 
duże wyzwanie. Papier, by mógł zostać poddany procesowi recyklingu, 
nie powinien być zanieczyszczony przez inne materiały, np. mydła. Mar-
ka Tork nawiązała współpracę z firmami zarządzającymi odpadami oraz 
przedsiębiorstwami gotowymi do przyjęcia i przetworzenia zużytych 
ręczników, aby móc stworzyć Tork PaperCircle® – pierwszą na świecie 
usługę, w ramach której wykorzystane już ręczniki papierowe ponownie 
trafiają do użytku. Pozwala to zamknąć obieg, zmniejszyć ilość odpadów 
i ślad węglowy. Tork PaperCircle® pozwala ograniczyć emisję CO2 o 40% 
w stosunku do tradycyjnej produkcji ręczników papierowych. 

Niezmiernie cieszy fakt, że coraz więcej firm gastronomicznych 
decyduje się na zrównoważony model biznesowy, zmieniając sposób 
zarządzania lokalem i wybierając ekologiczne rozwiązania. Jeszcze więk-
szym optymizmem napawa fakt, że dbałość o środowisko naturalne 
wpisuje się w strategie dostawców produktów dla gastronomii. 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Fot. materiały prasowe
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RESTAURACJE

Chinkalnia, jedna z najpopularniejszych gruzińskich restauracji, wzbogaci ofertę kulinarną łódzkiej Fuzji. Na terenie Chinkalnia, jedna z najpopularniejszych gruzińskich restauracji, wzbogaci ofertę kulinarną łódzkiej Fuzji. Na terenie 
zrewitalizowanych przez Echo Investment dawnych zakładów fabrycznych Karola Sheiblera znajdzie się pierwszy w Łodzi zrewitalizowanych przez Echo Investment dawnych zakładów fabrycznych Karola Sheiblera znajdzie się pierwszy w Łodzi 
lokal własny tej sieci. W jednym z historycznych budynków kompleksu zajmie on ok. 150 mkw. powierzchni.lokal własny tej sieci. W jednym z historycznych budynków kompleksu zajmie on ok. 150 mkw. powierzchni.

Gruzińska biesiada w Fuzji

Chinkalnia to prężnie rozwijająca się 
sieć restauracji gruzińskich. Pierwsza 

z nich powstała w 2014 roku we Lwowie. 
Dziś działa w 90 lokalizacjach w 5 krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej – w Ukrainie, 
Litwie, Łotwie, Białorusi i w Polsce, gdzie 
aktualnie funkcjonuje 19 restauracji tej sie-
ci. Kolejny lokal Chinkalni, tym razem pod 
marką własną, otworzy się w Fuzji. 

– Rewitalizacja Fuzji to ogromne przed-
sięwzięcie realizowane wieloetapowo. Pofa-
bryczne budynki zlokalizowane na terenie 
kompleksu są systematycznie odnawiane 
i opisywane nowymi funkcjami. W większo-

ści z nich znajdą się restauracje, piekarnie, 
cukiernie czy urokliwe kawiarenki. Naszych 
najemców dobieramy bardzo skrupulatnie 
tak, by oferta kulinarna Fuzji była różno-
rodna, ale też pasowała do klimatu całego 
kompleksu. Cieszymy się, że kolejna umo-
wa na wynajem przestrzeni w łódzkiej Fuzji 
została podpisana z tak znakomitą restau-
racją jaką jest Chinkalnia – mówi Marcin 
Szlufik, Senior Leasing Manager w Echo 
Investment.

Smaki prawdziwej Gruzji
Soczyste chinkali, smakowite chacza-

puri, długie toasty i klimatyczny wystrój, 
czyli biesiada w iście gruzińskim stylu. 
Taka właśnie będzie Chinkalnia w Fuzji. 
Restauracje Chinkali we wszystkich swoich 
lokalizacjach są spójne; łączą je wspólne 
standardy dotyczące lokalizacji, wystroju, 
a przede wszystkim jakości produktów 

i przypraw, sprowadzanych prosto z Gru-
zji. Menu restauracji spod szyldu Chinkalni 
opracował brand chef, Levan Meparishivili.  
Flagowym daniem restauracji jest Chinka-
li, od której pochodzi nazwa restauracji. 
Sprzedaż Chinkali stanowi około 25% ca-
łej sprzedaży sieci. 

– Naszą misją jest dzielić się z gośćmi 
miłością do gruzińskiej kuchni i biesiady. 
W naszym menu można znaleźć tradycyjne 
gruzińskie potrawy takie jak Chinkali – to od 
nich wywodzi się nazwa naszej sieci. Chinka-
li to sakiewki z ciasta nadziewane farszem 
mięsnym oraz bulionem, które je się rękoma. 
Należy wziąć Chinkali w ręce, nadgryźć ciasto, 
wypić bulion, a finalnie zjeść farsz. W naszych 
restauracjach na oczach gości wypiekamy też 
Chaczapuri, czyli placki z ciasta drożdżowego 
wypełnione serem. W ofercie znajduje się wię-
cej znanych potraw oraz oczywiście gruzińskie 
wino – mówi Iryna Konstantinowa, Dyrektor 
ds. Rozwoju marki Chinkalnia. – Można nas 
znaleźć w wielu polskich miastach, jednakże 
do Łodzi zawitaliśmy niedawno. Restauracja 
w Fuzji będzie drugim lokalem w Łodzi, trze-
ba jednak zaznaczyć, że będzie to pierwszy 
w Łodzi lokal własny marki Chinkalnia, a więc 
jest to dla nas szczególnie ważne otwarcie. 
Lokal działający przy ulicy Piotrkowskiej jest 
prowadzony przez naszego franczyzobiorcę 
– dodaje Iryna Konstantinowa. 

Fuzja to flagowa inwestycja Echo Invest-
ment prowadzona w centrum Łodzi na 
terenie dawnych zakładów fabrycznych 
Karola Scheiblera. Multifunkcyjny projekt 
powstaje na obszarze 8 ha w otoczeniu 
historycznej zabudowy, która zyska nowe 
funkcje. Inwestycja po wielu latach od 
upadku zakładów Uniontex powraca do Ło-
dzi jako pełnoprawna część miasta z ofertą 
kulturalną, rozrywkową, gastronomiczną, 
usługowo-handlową, a także budynkami 
mieszkalnymi, nowoczesną powierzchnią 
biurową, miejskim placem (Ogrody Anny) 
i otwartymi, zielonymi terenami wspólny-
mi. Łącznie na 8 ha zlokalizowane będą 22 
budynki, z czego 15 to obiekty historyczne.

Oprac. Redakcja, fot. mat. prasowe
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MOXO w Fabryce Norblina to 1200 mkw. 
połączenia nowoczesnego designu 

z industrialnym klimatem, które stworzyli ar-
chitekci z biura PRC Architekci i PRC Design. 
Projekt wnętrza podkreśla zarówno wyjątko-
wość konceptu, jak i miejsca – Hali Odlewni 
z 1882 roku. Naturalną surowość pofabrycz-
nej przestrzeni równoważy wystrój – mięk-
kie, welurowe kanapy, butelkowa zieleń oraz 
ciepłe światło, podkreślające urok zabytko-
wych ścian. Charakter miejsca podkreśla za-
chowane pofabryczne wyposażenie obiektu 
– trójstanowiskowy piec kotlinowy wraz ze 
wspomagającym jego pracę przyściennym 
żurawiem oraz indukcyjne piece odlewnicze. 
Zwieńczeniem tej imponującej przestrzeni na 
parterze jest najwyższy w Polsce (wysoki na 8 
m i szeroki na 12 m) bar, obok którego nie da 
się przejść obojętnie. We wschodniej części 
zabytkowej hali zaprojektowano natomiast 
antresolę, na którą prowadzą wachlarzowe 
schody, a na niej znajduje się drugi, już nieco 
mniejszy bar.

Autorskie menu szefa kuchni
Sercem MOXO jest otwarta restauracja, 

bijąca w rytmie Nikkei – niepowtarzalnej fu-
zji kulinarnej dwóch światów – Japonii i Peru. 
Szefem kuchni i twórcą menu jest Radosław 
Pelc, pasjonat z wieloletnim stażem, który do-
świadczenie zdobywał w wielu restauracjach 
w Polsce i na świecie, m.in. w Fort Village na 
Sardynii oraz w restauracji warszawskiego 
Hotelu Sheraton oraz zdobył liczne nagrody 
i wyróżnienia, jak choćby I miejsce w VII Kuli-
narnym Rajdzie Mistrzów. W stworzonej przez 
niego karcie znajdziemy m.in. sushi, peruwiań-
skie ceviche, owoce morza, a także ryby i da-
nia mięsne. Prawdziwi smakosze przeżyją tu 
wyjątkowe doznania kulinarne, które uzupełni 
autorska karta koktajli, również inspirowana fi-
lozofią przenikania się tych dwóch potężnych 
kultur, serwowana w obydwu barach.

Przestrzeń dla gości to łącznie 900 mkw 
(parter plus antresola), na której znajduje się 
210 miejsc siedzących. Przy układzie koktaj-
lowym lokal pomieści nawet 600 osób. O ich 
komfort i obsługę dba obecnie 60 pracow-
ników.

MOXO, wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, powstało w niezwykłych wnętrzach zrewitalizowanej XIX-wiecznej MOXO, wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, powstało w niezwykłych wnętrzach zrewitalizowanej XIX-wiecznej   
Hali Odlewni Fabryki Norblina. Na gości przez 7 dni w tygodniu czeka tu wyjątkowe menu i muzyka na żywo. Hali Odlewni Fabryki Norblina. Na gości przez 7 dni w tygodniu czeka tu wyjątkowe menu i muzyka na żywo. 
Filozofia Nikkei przeniknęła stare mury dawnej fabryki, tworząc miejsce jakiego w stolicy jeszcze nie było.Filozofia Nikkei przeniknęła stare mury dawnej fabryki, tworząc miejsce jakiego w stolicy jeszcze nie było.

Nowy koncept na warszawskiej Woli

Restauracja i klub w jednym

Nowe oblicze starej Odlewni tętni życiem 
przez 7 dni w tygodniu. Obok Piano Baru 
i Food Town, to kolejne miejsce w Fabryce 
Norblina, w którym codziennie można posłu-
chać muzyki na żywo. Dominować tu będą 
imprezy cykliczne, podczas których będzie 
można usłyszeć najlepsze brzmienia od mu-
zyki klubowej, po jazz, funk i soul. Każdego 
dnia wybrzmi tu inny gatunek muzyki.

Zrewitalizowany kompleks
Fabryka Norblina to wielofunkcyjny kom-

pleks w sercu warszawskiej Woli. Po wielolet-
nim procesie rewitalizacji dawnych zakładów 
przeprowadzonym przez Grupę Capital Park, 
Norblin ponownie otworzył się na miasto, 
zachwycając historyczną zabudową, w któ-
rą wkomponowana została nowoczesna ar-
chitektura. Łączna powierzchnia kompleksu 
wnosi ponad 65 000 mkw., z czego prawie 
80% stanowi powierzchnia biurowa. Dla gości 
Fabryki Norblina dostępne są koncepty kul-
turalne, rozrywkowe i gastronomiczne, w tym 
m.in.: autorskie kino KinoGram, ekologiczny 
targ – BioBazar, największa w stolicy strefa 
gastronomiczna z Food Town i restauracja-
mi z obsługą kelnerską, Piano Bar z muzyką 
na żywo, Muzeum Fabryki Norblina, galeria 
Art Box Experience, Apple Muzeum Polska, 
centrum mądrej rozrywki Smart Kids Planet, 
a także sklepy, lokale usługowe oraz strefa 
zdrowia i urody. 

Oprac. Redakcja, fot. mat. prasowe

MOXO to autorski projekt Tomika Grewiń-
skiego, jednej z najbardziej znanych i wpły-
wowych osób w polskiej branży muzycznej 
i rozrywkowej oraz Bertranda Jasińskiego, 
twórcy takich marek, jak Centrum Podróży, 
Kuźnia Kulturalna, Cook Story, Scena Kultu-
ralna czy Museum Store. 

– MOXO to miejsce spotkań z wyśmienitym 
jedzeniem, muzyką i dobrą energią. Szukaliśmy 
idealnej przestrzeni do realizacji naszego kon-
ceptu, w którym będziemy mogli stworzyć nie-
powtarzalny klimat i takie znaleźliśmy. Piękna, 
XIX–wieczna Hala Odlewni urządzona na nowo 
zapiera dech w piersiach – mówią Grewiński 
i Jasiński, inwestorzy z Amvox International, 
właściciela MOXO. 

Smaki i dźwięki
MOXO to połączenie smaków i dźwięków, 

dlatego po kolacji restauracja zamienia się 
w oryginalny klub muzyczny, przystosowany 
nie tylko do regularnych imprez klubowych, 
ale także dużych koncertów. – Jesteśmy nie-
zwykle dumni, że w naszym kompleksie powsta-
ło tak wyjątkowe miejsce. MOXO to restauracja 
i klub muzyczny na miarę Nowego Jorku czy 
Londynu. Niesamowity design pofabrycznej 
hali zachwyca już od progu, do tego świetne 
jedzenie, dobra muzyka w wykonaniu najpo-
pularniejszych artystów w Polsce i na świecie. 
Jestem pewna, że Warszawa pokocha MOXO – 
mówi Kinga Nowakowska, członkini zarządu 
i dyrektor operacyjna Grupy Capital Park. 

RESTAURACJE
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RAPORTY

Analitycy Dotykačka — dostawcy systemu POS nowej generacji — ponownie przeanalizowali dane statystyczne firm z sektora Analitycy Dotykačka — dostawcy systemu POS nowej generacji — ponownie przeanalizowali dane statystyczne firm z sektora 
HoReCa, aby sprawdzić, jak firmy działające w branży gastronomicznej odzyskują sprawność biznesową po trudnym okresie pandemii, HoReCa, aby sprawdzić, jak firmy działające w branży gastronomicznej odzyskują sprawność biznesową po trudnym okresie pandemii, 
jednocześnie funkcjonując w sytuacji wysokiej inflacji oraz pogarszającej się kondycji ekonomicznej. Oto najważniejsze wnioski.jednocześnie funkcjonując w sytuacji wysokiej inflacji oraz pogarszającej się kondycji ekonomicznej. Oto najważniejsze wnioski.

Polska branża gastronomiczna w 2022 roku

To był dobry rok, ale…

Statystycznie polska firma gastronomiczna mogła się pochwalić dosyć 
udanym rokiem 2022, pod względem wysokości przychodów oraz 

liczby klientów. Przyjmując za punkt odniesienia dane z roku 2019, można 
mówić o wzroście przychodów o ponad 33%, zaś w porównaniu z rokiem 
2021, wzrost ten wyniósł 25%. Liczba transakcji nie tylko powróciła do 
stanu z czasów przedpandemicznych, ale nawet osiągnęła wzrost o 10%, 
w porównaniu z 2021 rokiem. W praktyce jest to jednak bardziej efektem 
adaptacji modelu sprzedaży z dostawą niż tłoku w samych lokalach. Świad-
czy o tym fakt, że statystyki ciągnęły ku górze głównie restauracje, w których 
wzrosty przychodów wynosiły ponad 60% oraz kawiarnie i cukiernie, ze 
wzrostami ponad 40%. 

W przypadku pubów i barów sytuacja wygląda gorzej. Dla nich zeszły 
rok – mimo relatywnie dużych wzrostów po okresie pandemii – był tylko 
o 15-20% lepszy niż rok 2019. Odblokowanie sektora turystycznego po-
prawiło sytuację barów i restauracji hotelowych – tutaj wzrosty w 2022 
roku wyniosły ponad 40% w porównaniu do roku 2019.

– Umiejętność radzenia sobie z trudną sytuacją rynkową jest między in-
nymi uzależniona od zrozumienia przez przedsiębiorców, jak duże znaczenie 
ma dla nich dostęp do danych opisujących faktyczny stan prowadzonego 
biznesu oraz od możliwości i umiejętności ich poprawnej analizy. Spełnienie 
tych warunków przekłada się na zdolność do szybkiej i skutecznej reakcji na 
gwałtowne zmiany zachodzące na rynku, a nawet do wyprzedzania niektórych 
trendów – mówi Jerzy Łochowski, Country Manager w firmie Dotykačka. 
– Tutaj właśnie przychodzi z pomocą nowoczesny system POS – taki jak Do-
tykačka – który gromadzi i udostępnia w zrozumiałej i łatwej do przeanali-

zowania formie szerokie spektrum danych sprzedażowych. Nasze statystyki 
wykazują, że użycie przez naszych klientów funkcjonalności analitycznych 
systemu Dotykačka i Chmury Dotykačka wrosło w ciągu ostatnich trzech lat 
o kilkaset procent. Bardzo nas to cieszy, ponieważ wskazuje to na wzrost świa-
domości biznesowej oraz rosnącą adaptację innowacyjnych instrumentów 
business intelligence – dodaje.

Mniej transakcji, a wyższe rachunki
Przeciętny biznes gastronomiczny zarejestrował w 2022 roku niespełna 

10% więcej transakcji niż rok wcześniej. Jest to zapowiedź bardzo groźnego 
trendu dla całej branży, czyli spadku liczby klientów w lokalach gastrono-
micznych. Wysoka inflacja i nienadążający za nią wzrost wynagrodzeń 
i świadczeń sprawiają, że konsumenci redukują wydatki na pozycje, które 
nie są niezbędne, rzadziej jadają na mieście i zamawiają jedzenie.

Skoro osłabła dynamika wzrostu liczby transakcji, skąd wzięły się tak 
znaczące wzrosty przychodów? W 2021 roku przeciętna wartość rachun-
ku klienta odwiedzającego lokal lub zamawiającego jedzenie z dostawą 
wynosiła 39,43 zł. W 2022 roku rachunek ten opiewał już na 46,64 zł, był 
więc większy o ponad 18%. Rekordowy był grudzień zeszłego roku, gdy 
średnia wartość rachunku wyniosła 53,50 zł, jednak głównie za sprawą 
licznych świątecznych uroczystości i spotkań firmowych.

– Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna oraz wysoka inflacja oznaczają 
dla branży gastronomicznej konieczność funkcjonowania przez najbliższe 
kwartały, a może i lata, w sytuacji permanentnej dekoniunktury. Właściciele 
i managerowie firm gastronomicznych zaczynają doceniać możliwość szybkiej 
analizy danych sprzedażowych – nie tylko w kontekście kosztów i zysków, ale 
również w kontekście fluktuacji klientów, zmiany ich preferencji i zasobności 
portfeli czy nawet sposobów płatności. Dla przedsiębiorcy przejście na nowo-
czesny i wszechstronny system POS – taki jak Dotykačka – oznacza zyskanie 
przewagi konkurencyjnej – wyjaśnia Marcin Marciniuk, Product & Support 
Manager w firmie Dotykačka. 

Rosnące ceny
Wzrosty cen surowców oraz kosztów energii, transportu i zatrudnienia, 

w połączeniu z dwucyfrową inflacją, odcisnęły swoje piętno również na 
cenach w menu. Właściciele biznesów gastronomicznych zaczęli zmieniać 
cenniki już na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2021 roku, gdy 
podwyżek cen praktycznie wszystkiego nie dało się dłużej bagatelizować. 

W grudniu 2021 roku średnie ceny jedzenia w lokalach gastronomicz-
nych wzrosły o 11%, w porównaniu z cenami sprzed roku. W przypadku 
napojów bezalkoholowych wzrost wyniósł wówczas 13%, a ceny napojów 
alkoholowych wzrosły nawet o 18%. Już miesiąc później ceny zaczęły 
się wspinać coraz wyżej, by na przełomie maja i czerwca 2022 roku osią-
gnąć — w porównaniu do cen sprzed roku — poziom wzrostów 19-20% 
w przypadku jedzenia, 17-18% w przypadku napojów bezalkoholowych 
oraz 16-17% w przypadku napojów alkoholowych. Od połowy 2022 roku 
dynamika wzrostów cen — liczonych rok do roku — utrzymuje się na stałym 
poziomie i nie widać znaczących zmian trendów.

Więcej informacji: www.dotykacka.pl
Źródło: www.dotykacka.pl, oprac. Redakcja; grafika: mat. prasowe
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Wzrost cen za energię elektryczną 
czy gaz oraz podwyżki innych ra-

chunków stawiają wielu właścicieli lokali 
gastronomicznych przed koniecznością 
cięcia kosztów. Często to jedyna droga 
do tego, by móc kontynuować działal-
ność. W znalezieniu wydatków, jakie 
w danej firmie da się ograniczyć, mogą 
pomóc audyty: energetyczny, gazowy, 
ciepła czy nawet usług telekomunika-
cyjnych. Badania są dostępne w ofercie 
sklepu partnerskiego Pyszne.pl i – co naj-
ważniejsze – serwis oferuje je zupełnie 
za darmo. 

Na czym to polega? Na przykładzie 
audytu energetycznego – w ramach bez-
płatnej usługi, firma partnerska Pyszne.
pl dokona analizy kosztów energii elek-
trycznej, poświęcając uwagę tym urzą-
dzeniom, które mogą generować naj-
większe koszty. Wśród nich jest m.in. 
wentylacja, klimatyzacja, maszyny chło-
dzące i inne. W oparciu o zgromadzone 
informacje, przedsiębiorcy otrzymają 
dokładne wyliczenia dotyczące ponoszo-
nych kosztów i ofertę najniższych sta-
wek, jakie obecnie mogą płacić. Dzięki 
audytowi, wysokość kwot, które znajdą 
się na fakturach za energię elektryczną, 
może zostać obniżona nawet o ok. 30 
procent ich miesięcznej wartości.

Zysk już po 30 dniach
Za sprawą rozwiązań dostępnych 

w ofercie sklepu partnerskiego Pyszne.
pl, możliwa jest również redukcja opła-
ty mocowej, doliczanej od dwóch lat 
do rachunków odbiorców prądu. Audyt 
umożliwia też zmniejszenie opłaty dys-
trybucyjnej przez optymalizację stawek 
dla poszczególnych grup taryfowych. Fi-
nansowe skutki audytu przedsiębiorcy 
i właściciele lokali mogą odczuć już po 
30 dniach, choć najważniejsze są w tym 
wypadku efekty długofalowe.

– Zauważamy spowolnienie w branży, 
którego jedną z bezpośrednich przyczyn są 
rosnące ceny – nie tylko surowców i pro-
duktów spożywczych, ale również usług, 

Rosnące opłaty za energię elektryczną czy gaz są dla branży gastronomicznej dużym wyzwaniem. Wielu właścicieli Rosnące opłaty za energię elektryczną czy gaz są dla branży gastronomicznej dużym wyzwaniem. Wielu właścicieli 
lokali, spodziewając się kolejnych podwyżek, poszukuje sposobów na zmniejszenie codziennych kosztów. lokali, spodziewając się kolejnych podwyżek, poszukuje sposobów na zmniejszenie codziennych kosztów. 
W znalezieniu oszczędności mogą pomóc darmowe audyty, które serwis Pyszne.pl oferuje swoim partnerom.W znalezieniu oszczędności mogą pomóc darmowe audyty, które serwis Pyszne.pl oferuje swoim partnerom.

Pyszne.pl pomaga restauracjom obniżyć rachunki

Bezkosztowe audyty

starczenie gazu może nas zabezpieczyć 
przed nagłym wzrostem cen i wahaniami 
na rynku nawet przez 10 lat.

Oprócz audytu energetycznego i ga-
zowego, sklep partnerski Pyszne.pl ofe-
ruje też pomoc w zmniejszeniu rachun-
ków, które przedsiębiorcy ponoszą za 
telefon, Internet, oraz stałych kosztów 
związanych z korzystaniem z terminala 
płatniczego. Wybór odpowiednich taryf 
z pomocą partnerów Pyszne.pl pomoże 
zoptymalizować koszty i ułatwi prowa-
dzenie działalności zarówno małym, jak 
i dużym restauratorom.

Audyty energetyczne i inne konsulta-
cje są przeprowadzane przez zewnętrz-
nych partnerów Pyszne.pl, wyspecjali-
zowanych w optymalizacji kosztów. Co 
istotne, są one bezpłatne.

Usługi są dostępne na stronie: 
https://sklep.pyszne.pl/pl/oszczednosci

Oprac. Redakcja, fot. mat. prasowe

prądu, wody czy gazu. Naszym celem 
w Pyszne.pl jest wspieranie partnerów re-
stauracyjnych i oferowanie im jak najwięk-
szej wartości dodanej z naszej współpracy. 
Mamy ciągły kontakt z przedsiębiorcami 
i chcemy dawać im narzędzia, których po-
trzebują. Dlatego oferujemy usługę nieod-
płatnego audytu energetycznego oraz inne 
narzędzia, które pomogą zaoszczędzić na 
kosztach codziennej, bieżącej działalno-
ści restauracji – mówi Arkadiusz Krupicz, 
współzałożyciel i dyrektor zarządzający 
Pyszne.pl.

Płać mniej za telefon, Internet, 
terminal i gaz

 Kolejną obciążającą restauratorów 
opłatą, którą można zmniejszyć dzięki 
ofercie sklepu partnerskiego Pyszne.pl, 
jest cena za gaz. Prowadzący działalność 
otrzymują możliwość przeprowadzenia 
darmowego audytu, pomagającego od-
naleźć najlepsze rozwiązania dla ich 
firmy. Jedną z opcji do wyboru jest sta-
ły kontrakt. Wieloletnia umowa na do-

Z BRANŻY
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Wstęp

Nie zawsze jemy tylko po to, aby zaspokoić fizyczny głód 
– czasami je się również w celu pocieszenia, odprężenia lub na-
grody. „Comfort food” to właśnie żywność na pocieszenie, któ-
rą spożywamy, gdy jesteśmy przygnębieni, znudzeni, samotni, 
zestresowani. Są to te dania, które łączą się z pozytywnymi 
emocjami. Żywność ta zazwyczaj związana jest z domem, tra-
dycją, nostalgią i pozytywnymi uczuciami. Wszyscy je znamy, 
bo są to te dania, które lubimy i sprawiają nam przyjemność, 
które są w jakiś sposób związane z naszym życiem i miłymi 
wspomnieniami, np. z dzieciństwa czy wyjazdów, wiążą się 
z bliskimi nam osobami, rodzicami, kuchnią babci. Dzięki nim 
jesteśmy bardziej szczęśliwi i zrelaksowani. Emocjonalne je-
dzenie polega na używaniu żywności, aby poczuć się lepiej 
– w celu zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, a nie głodu. 
Tego typu jedzenie nie rozwiązuje jednak problemów emo-
cjonalnych. W rzeczywistości zwykle powoduje to, że ludzie 
czują się gorzej. Potem nie tylko pozostaje pierwotny problem 
emocjonalny, ale również poczucie winy z powodu przejadania 
się. W tej grupie niekoniecznie muszą być tylko „niezdrowe” 
dania. Jednak dość często jako comfort food spożywamy sło-
dycze, lody, pizzę itp.

 
Termin „comfort food”

Po raz pierwszy sformułowanie „comfort food” pojawiło się 
w druku 6.11.1966 roku w felietonie psychologa dr Joyce Brothers 
pt. „Problemy psychologiczne odgrywają rolę w otyłości”, opu-

blikowanym w „The Des Moines Register” i przedrukowanym 
w innych gazetach. Przypisuje się też stworzenie tego wyrażenia 
Phyllis Richman, krytyczce restauracyjnej, która 25.12.1977 r. 
w Washington Post użyła go, opisując dania [31]. 

Termin ten jest powszechnie używany w codziennej mowie, 
menu restauracji, programach kulinarnych, książkach kuchar-
skich, czasopismach i reklamach. Pojęcie „comfort food” sta-
je się coraz bardziej popularne. Restauracje dodają tę frazę 
do swoich kart menu, a przemysł spożywczy wykorzystuje ją 
w marketingu. Używane jest najczęściej jako usprawiedliwie-
nie spożywania niektórych dań, nie pasujących do obecnych 
koncepcji zdrowego odżywiania czy produktów używanych do 
świętowania [31]. 

Tabela 1. Definicje „comfort food”
„Komfortowa żywność to żywność, która zapew-

nia komfort, pociesza lub zapewnia ukojenie; 
to każda żywność (często z dużą zawartością 
cukru lub węglowodanów) kojarzona z dzieciń-

stwem lub domową kuchnią”

Oxford English Dictionary 
[24]

„Żywność komfortowa, przygotowana w trady-
cyjnym stylu, mająca zwykle nostalgiczny lub 

sentymentalny urok”

Merriam-Webster's Collegia-
te Dictionary [23] 

„Określona żywność spożywana w ramach 
konkretnej sytuacji w celu uzyskania komfortu 

psychicznego”

Wansink i Sangerman [37]

„Komfortowa żywność, jakakolwiek żywność 
spożywana przez jednostki, często w okresach 
stresu, który wywołuje pozytywne emocje i wią-

że się z istotnymi relacjami społecznymi”.

Locher [19]

Comfort food – żywność na pocieszenie
Streszczenie:
Comfort food to żywność na pocieszenie, odprężenie. Cechuje ją zróżnicowanie osobowe, płeć, wiek, upodobania, 
kultura. Nie można wskazać jednoznacznie żywności, którą można uznać za komfortową, chociaż dość często wymie-
niane są takie produkty jak: lody, chipsy, ciasta, ciastka, słone przekąski, żywność typu fast food, ale też wiele dań 
regionalnych. 
Słowa kluczowe: żywienie, żywność na pocieszenie

Title: Comfort Food – Food For Consolation

Abstract:
Comfort food is food that provides comfort and relaxation. It is characterized by personal diversity, gender, age, pref-
erences, culture. It is impossible to clearly indicate foods that can be considered comforting, although products such 
as ice cream, crisps, cakes, biscuits, salty snacks, fast food, but also many regional dishes are quite often mentioned.
Keywords: nutrition, comfort food.

Prof. dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina
Wydział Żywienia Człowieka
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
SGGW, Warszawa 
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Emocjonalne jedzenie

Naukowcy donoszą, że emocje mają wyraźny wpływ na wybór 
jedzenia. U 82% kobiet, które gdy nie były głodne wybór jedze-
nia bardziej był uwarunkowany przez emocje (gniew, smutek, 
strach, stres) niż przez czynniki fizjologiczne. Nuda sprzyjała 
spożyciu większych ilości jedzenia, natomiast stres wpływał 
w różny sposób, jedni spożywali mniej, inni więcej żywności 
[2]. Według amerykańskich badań, większość (81%) ankietowa-
nych zgodziła się lub zdecydowanie się zgodziła, że zjedzenie 
preferowanego przez nich komfortowego jedzenia poprawiłoby 
ich samopoczucie [35]. Z drugiej strony wiele kobiet twierdziło, 
że spożywanie posiłków zapewniających komfort powoduje, że 
czują się mniej zdrowe i mają poczucie winy [1,8,17].

Żywność zapewniająca komfort odnosi się do żywności, któ-
rej spożycie zapewnia pocieszenie lub dobre samopoczucie, 
pewien rodzaj psychologicznego, emocjonalnego komfortu. 
Niektórzy autorzy [4,5,10,35] sugerują, że żywność zapewnia-
jąca komfort ma wysoką zawartość kalorii (jest bogata w cukier 
i/lub węglowodany; tłuszcz) oraz że ma tendencję do związków 
z dzieciństwem i/lub domową kuchnią. Rzeczywiście, często 
są to dania przygotowywane w prostym lub tradycyjnym stylu, 
które mogą mieć nostalgiczny lub sentymentalny urok, przypo-
minający nam o domu, rodzinie, i/lub przyjaciołach, konkretnych 
osobach [20,21,37] czy uroczystych posiłkach z okazji świąt 
[12,15,27,34,36].

Sporadyczne używanie jedzenia jako zachęty, nagrody 
lub świętowania niekoniecznie jest czymś złym. Jednak, gdy 
pożywienie staje się podstawowym mechanizmem radzenia 
sobie z emocjami, w przypadku stresu, zdenerwowania, złości, 
samotności, wyczerpania lub znudzenia można „wpaść” w cykl 
jedzenia emocjonalnego (rysunek). Głodu emocjonalnego nie 
da się zaspokoić jedzeniem. W danej chwili jedzenie może 
być przyjemne, ale uczucia, które je wywołały, nadal istnieją. 
Głód emocjonalny często prowadzi do żalu, poczucia winy lub 
wstydu z powodu spożycia nadmiernej ilości kalorii. Gdy się 
je, aby zaspokoić fizyczny głód, jest mało prawdopodobne, aby 
czuć się winnym lub zawstydzonym. Jedzenie może być zatem 
sposobem na tymczasowe wyciszenie lub „stłumienie” emocji. 

Głód emocjonalny często prowadzi do poczucia winy lub wstydu z powodu spożycia 
nadmiernej ilości kalorii, fot. freepik.com

Rysunek – cykl jedzenia emocjonalnego [27]

 Tabela 2. Głód emocjonalny a głód fizyczny [27]
Głód emocjonalny Głód fizyczny

Głód emocjonalny pojawia się nagle Głód fizyczny pojawia się stopniowo

Głód emocjonalny wymaga natych-
miastowego zaspokojenia

Głód fizyczny może poczekać

Głód emocjonalny domaga się okre-
ślonych pokarmów zapewniających 

komfort

Głód fizyczny jest otwarty na różne 
opcje — wiele rzeczy brzmi dobrze

Głód emocjonalny nie jest zaspokaja-
ny pełnym żołądkiem

Fizyczny głód ustaje, gdy jesteś 
pełny

Emocjonalne jedzenie wywołuje po-
czucie winy, bezsilności i wstydu

Jedzenie w celu zaspokojenia fizycz-
nego głodu nie powoduje, że czujesz 

się źle ze sobą

W czasie stresu wytwarza się wysoki poziom hormonu stresu, 
kortyzolu. Wyzwala on apetyt na słone, słodkie i smażone potra-
wy – pokarmy, które dają przypływ energii i przyjemności. Spoży-
wanie jedzenia z powodu nudy, bezcelowości i niezadowolenia 
z życia powoduje, że odnosimy się do nawyków z dzieciństwa, 
zwłaszcza gdy rodzice nagradzali nas za różne osiągnięcia lodami, 
pizzą, słodyczami itp. Te nawyki łatwo przenieść w dorosłość. 
Żywność na pocieszenie odgrywa też rolę w łagodzeniu samot-
ności, gdyż pobudza pozytywne myśli o poprzednich relacjach 
społecznych. Spożyciem różnych dań może kierować nostalgia za 
wspomnieniami, spotkaniami z innymi ludźmi, z przygotowaniem 
posiłków z innymi osobami. Spotykanie się z innymi ludźmi na 
posiłek to świetny sposób na rozładowanie stresu, ale może też 
prowadzić do przejadania się, gdy inni jedzą. Można też przejadać 
się w sytuacjach towarzyskich ze zdenerwowania. Nie ulega wąt-
pliwości też, że przygotowywanie posiłków może rodzić ważną 
więź między ludźmi [31]. 

Należy podkreślić, że różnice indywidualne zarówno w żyw-
ności, jak i wśród ludzi mogą sprawiać, że inna żywność będzie 
komfortowa dla jednostek i osobowości, populacji, kultur itd. 
[3,7,16,31,33].

Obecnie obserwuje się zainteresowanie terapeutycznym za-
stosowaniem comfort food dla osób w podeszłym wieku. Mogą 
oni nie spożywać wystarczającej ilości pożywienia, aby utrzymać 
zdrowie i/lub jakość życia, a wywołanie nostalgii, może wpłynąć 
na zwiększenie przyjemności ze spożycia posiłku [31,32,38]. 

Jednak stosunkowo specyficzny sposób, w jaki artykuły spo-
żywcze odgrywają rolę żywności zapewniającej komfort, oznacza, 
że osiągnięcie tego celu będzie prawdopodobnie sporym wy-
zwaniem dla firm spożywczych [36]. Przykładowo, restauratorzy 
umieszczają w menu więcej „komfortowych” potraw (np. Makaron 
z serem) [26,32]. 

CYKL JEDZENIA EMOCJONALNEGO

Wydarzyło się coś 

co wywołuje 

zmartwienie

Czujesz 

nieodpartą chęć 

na jedzenie

Jesz więcej niż 

wiesz że 

powinieneś

Czujesz się winny 

i  bezsilny wobec 

jedzenia



22  www.przeglad-gastronomiczny.pl

NAUKA

marzec 2023

Rodzaje comfort food 
Żywność jest wybierana przez konsumentów, bazując na 

potrzebach, które zaspokajają: nostalgia, pobłażanie sobie, wy-
goda, i fizyczna satysfakcja [20].

Samotność, depresja i poczucie winy okazały się kluczowe 
jako czynnik wyboru komfortowego jedzenia dla kobiet, nato-
miast mężczyźni zazwyczaj twierdzili, że pocieszające jedzenie 
spożywali w nagrodę za sukces, np. kiedy byli optymistycznie 
nastawieni [8,31]. Dowody przedstawione przez Wansinka i San-
german [37] sugerują, że konsumuje się żywność zapewniającą 
komfort, kiedy ludzie znajdują się w radosnym nastroju (86%) 
lub kiedy chcą się za coś uczcić lub nagrodzić (74%), a tylko 
39% zdecydowało się na jedzenie zapewniające komfort, kiedy 
czuło się samotnie. Autorzy ci zidentyfikowali zróżnicowanie 
w zależności od wieku. Osoby w wieku 18–34 lat preferowały 
lody (77%) i ciastka (70%), osoby w wieku 35–54 preferowały 
zupę (68%) i makaron (67%), a osoby w wieku 55 lat i starsze 
preferowały zupę (76%) i purée ziemniaczane (74%). Ludzie 
mają większą tendencję do koncentrowania się na pozytywnych 
emocjach po spożyciu komfortowej żywności wraz z wiekiem. 

Niektóry produkty uznane jako comfort food wydają się być 
efektem marketingu. Przykładem może być makaron z serem, 
który często jest prezentowany w restauracjach, książkach ku-
charskich i programach kulinarnych jako kwintesencja amery-
kańskiego komfortowego jedzenia. Chociaż historycznie zajmu-
je znaczące miejsce we wspomnieniach wielu amerykańskich 
dzieci, jego spożycie nie jest powszechne wśród Amerykanów. 
Jednak nawet ci, którzy nie mają z nim osobistych skojarzeń, 
identyfikują go teraz jako żywność zapewniającą komfort [31].

Nostalgia, spoglądanie w przeszłość z zadumą i uczuciem, 
to tęsknota za czasem kiedy odczuwano szczęście. Tak więc 
smak jakiegoś dania, ciasteczka może wywołać żywe, zwykle 
przyjemne i ciepłe wspomnienia z dzieciństwa. W domowym, 
rodzinnym gotowaniu chodzi nie tylko o smak żywności, co 
o poczucie bezpieczeństwa, jakie wiąże się ze wspomnieniami. 

Według badaniach przeprowadzonych wśród mieszkańców 
(n=1000) Ameryki Północnej jako comfort food wymieniano 
przede wszystkim chipsy ziemniaczane (24%), lody (14%), 
ciastka (12%), pizzę i makarony (11%), burgery wołowe/steki 
(9%), owoce/warzywa (7%), zupy (4%) i inne (9%). Stwierdzono 
zróżnicowanie wyboru comfort food pomiędzy płciami. Kobiety 

najczęściej wybierały lody (74%), czekoladę (69%) i ciastka 
(66%). Dla kontrastu, mężczyźni decydowali się na lody (77%), 
zupy (73%) i pizzę/makaron (72%) [37]. 

Specyficzne bodźce sensoryczne można zidentyfikować 
jako te związane z komfortową żywnością. Według Rufusa [26]: 
„Większość z nas uspokaja to, co miękkie, słodkie, gładkie, słone 
i oleiste”. Spence i Piqueras Fiszman [30] również zauważają, że 
żywność zapewniająca komfort ma zwykle miękką konsystencję 
(np. purée ziemniaczane, sos jabłkowy, puddingi). Sugeruje się, 
że żywność o takiej konsystencji jest postrzegana zarówno jako 
pocieszająca, jak i pielęgnująca. Ci, którzy czują się samotni, 
mogą odnieść korzyści psychologiczne, od trzymania czegoś 
ciepłego w dłoniach, np. rozgrzewającego kubka rosołu lub fi-
liżanki herbaty. Węch może również dostarczyć silnego emocjo-
nalnego doznania, a poza tym wykazano, że pomaga w relaksacji 
[28]. Tutaj warto zauważyć, że różne olejki eteryczne występują 
zarówno jako relaksujące aromaty w praktyce aroma-terapeu-
tycznej, ale także okazjonalnie, w żywności np. lawenda, trawa 
cytrynowa lub rozmaryn. 

Podstawowe smaki, słodki i słony (i umami) wydają się być 
znacznie bardziej rozpowszechnione wśród wielu produktów/
dań dających poczucie komfortu niż smaki kwaśne lub gorzkie. 
Żywność, która nas pociąga jako dzieci, zwykle różni się od tej, 
która nam smakuje gdy jesteśmy dorośli [29]. Dzieci nie lubią 
gorzkich smaków ani warzyw kapustnych. Niewiele jest wyraź-
nych dowodów na poparcie konkretnego profilu sensorycznego 
wśród popularnej żywności zapewniającej komfort. Zarówno 
nasze sensoryczno-dyskryminacyjne, jak i hedoniczne reak-
cje na różne podstawowe smaki, aromaty, smaki i ewentualnie 
tekstury żywności, mogą się zmieniać w zależności od naszego 
nastroju/lęku/poziomu stresu [6,14,25].

Makaron to również jedno z popularnych dań zaliczanych do comfort food,  
fot. freepik.com

Badania ujawniły, że aż 14 % mieszkańców Ameryki Północnej wskazało lody jako 
comfort food, fot. freepik.com
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Opublikowano wiele badań świadczących o tym, że ludzie 
spożywają więcej słodkich pokarmów, gdy są zestresowani [31]. 
Stres często prowadzi do spożycia większej ilości słodyczy, 
deserów, czekolady, lodów. Jedzenie smacznej żywności może 
prowadzić do uwolnienia śladowych ilości substancji poprawia-
jących nastrój [18]. Konsumpcja słodkich, wysokokalorycznych 
potraw (np. lodów, ciastek lub czekolady) została powiązana 
z uwalnianiem opiatów i serotoniny, które mogą pomóc pod-
nieść (lub zapobiec spadkowi) nastroju w niektórych popula-
cjach [13,22]. 

Gdy ludzie doświadczają negatywnych doświadczeń i emocji 
[8] albo próbują regulować swoje emocje [9], ważnym bodźcem 
prowadzącym do spożycia żywności komfortowej jest miejsce 
konsumpcji. W tabeli 3 przedstawiono przykładową klasyfikację 
dań uznanych za komfortowe w USA i Niemczech oraz w innych 
krajach. 

Tabela 3. Comfort food w wybranych krajach [16]
USA [20] USA [36] Niemcy [11]

Ciasteczka z kawałkami 
czekolady

Ciasteczka z masłem 
orzechowym

Frytki ziemniaczane
Lody, ciasteczka

Cukierek
Pizza, makaron

Słodycze i wyroby 
piekarnicze (czekolada, 
słodycze, cukierki, żel-

kowe misie, ciasto, lody, 
ciasteczka)

Makaron z serem
Smażony kurczak 

(skrzydełka)
Przysmaki z ryżu

Zapiekanka ze słodkich 
ziemniaków

Pudding
Frytki

Mięsne kulki
Pie (różne rodzaje)

Burgery/ steki (wołowe)
Owoce

Warzywa
Zupy 
inne

Słone przekąski (solone 
orzechy, chipsy i kra-

kersy)

Fast food (żywność 
smażona, frytki, ham-

burgery, pizza, kiełbaski)

Napoje (alkohole, sło-
dzone cukrem napoje, 
Energy drinks, kawa).

Kraj Comfort food 

Australia, 
Nowa 

Zelandia, 
Afryka 

Południowa

Owsianka z cukrem lub miodem, jogurtem, orzechami i owocami, 
Vegemite i Marmite – pasty do pieczywa, tostów; plastry miodu 

i owsa, pudding z chleba i masła; sandwich z chipsami, pikle. 
Ziemniaki: cząstki, puree; pieczone ziemniaki.

Zupy: dyniowa, zupa z grochu i szynki, zupa z kurczaka.
Dania mięsne: duszona jagnięcina, zapiekana z wołowiną lub 
kurczakiem; wołowina, kurczak lub wieprzowina pieczona ze 

skwarkami, spaghetti. 
Ciastka na słono z nadzieniem mięsnym (meat pie),; zmielone 

mięso zawinięte w kruchym cieście, podawane z sosami (Sausage 
roll), Lamingtony (kwadratowe, biszkoptowe ciasteczka o smaku 

czekoladowo-kokosowym).

Grecja Musaka, gyros, souvlaki, dolmadakia (greckie gołąbki), pastistio 
(zapiekanka z mieloną wołowiną, makaronem i sosem beszame-

lowym), koulourakia (kruche ciasteczka), gemista (warzywa 
nadziewane), keftedakia – klopsiki.

Francja Zupa cebulowa, gulasz wołowy, plastry ziemniaków zapiekane 
ze śmietaną (Gratin dauphinois), Creme caramel – deser budy-
niowy z karmelem na wierzchu i sosem, Pâté (pasztet z mięsa).

Niemcy Pasta serowa (Obazda), precle, pierogi, kluski kładzione, szpara-
gi z serem, placki ziemniaczane, smażone ziemniaki.

Dania mięsne i rybne: gołąbki, pieczeń mięsna, golonka 
wieprzowa, schab, sznycel, frankfurterki, sałatka mięsna, 

kotlet mielony (Frikadellen), kiełbasa w sosie curry (Currywurst), 
pieczona kiełbasa (Leberkäse), hamburgery, ryba z grilla, steki, 
półmisek mięs, nadziewany żołądek wieprzowy (Saumagen), 

roladki wołowe.
Zupy: naleśnikowa (Flädlesuppe), zupa z węgorza (Aalsuppe). 

Desery: słodkie bułeczki z masłem i cynamonem 
(Franzbrötchen), kisiel z dużą ilością czerwonych owoców (Rote 

Grütze), pączki (Auszogne). 

Hiszpania Paella, gazpacho, tortilla, szynka Serrano, Chorizo (kiełbasa), 
Morcilla (kaszanka), Salchichón (z mięsa wieprzowego ze świni 
iberyjskiej), Torreznos (rodzaj smażonej przekąski z boczku); 

gulasz madrycki, smażone owoce morza, grillowana jagnięcina.
Desery: Castañas asadas – pieczone kasztany, Chocolate con 
churros (gorąca czekolada ze smażonym ciastem), migdałowe 

ciasto lub tarta, słodki chleb (Sobao).

Japonia Zupa Miso, zupa Udon, Ramen, onigiri, tempura, kulki z ośmior-
nicy (Takoyaki), Mochi (ciastko ryżowe), ryż curry, duszone 

warzywa w sosie curry, czasami z mięsem (Kare Raisu).

Kanada Jajecznica na toście, sandwich z grillowanym serem, naleśniki 
z syropem klonowym; hamburger, lazania, frytki z rybą, smażo-

ny kurczak, smażony ryż, pizza, wołowina z imbirem;
Frytki, puree, czipsy ziemniaczane, sałatka ziemniaczana, placki 

ze startych na grubej tarce ziemniaków (Hash browns), frytki 
z serem i sosem pieczeniowym (Poutine), makaron z serem, 

pierogi, ciasto mięsne z wieprzowiną i smalcem (Tortière); zupa 
z grochu.

Desery: ciasto serowe, czekolada tabliczki, ciasteczka, ciasto, 
ciasto rabarbarowe, lody; ciastko Nanaimo; tarta maślana, małe 

tartaletki.

Węgry Zupa gulaszowa z kurczaka, paprykarz z kurczaka, gulasz mię-
sny z papryką (Pörkölt), gulasz ziemniaczany z papryką, polenta 

(Puliszka), sznycle (Rántott hús); makaron (Tojásos nokedli); 
Lángos – ciasto drożdżowe smażone w głębokim oleju z róż-
nymi dodatkami; Madártej – beza na crème anglaise, pudding 
z semoliny (Tejbegríz); kulki z ciasta obtoczone w mieszance 

cukru i kruszonych orzechów (Aranygaluska).

Wielka 
Brytania 

Śniadanie angielskie; tosty, sandwich z bekonem, kiełbaski 
z puree ziemniaczanym; jajo na twardo zapiekane w kiełbasie 
(Scotch egg); pieczona fasola na toście, grillowany sandwich, 
ostry sos serowy na grzance (Welsh Rarebit), ser kalafiorowy.

Dania obiadowe: zupa z kurczaka z porem, gulasz wołowy 
z knedlami; gulasz mięsny, gulasz z Lancashire, kurczak Tikka 

Masala, Curry (danie inspirowane indyjskim), pieczona wołowina 
lub kurczak, ziemniaki w mundurkach, puree, frytki z rybą, frytki 

z jajami.
Puddingi: ryżowy, toffi, z melasy (Treacle pudding), Yorkshire 
pudding, na parze z suszonymi owocami; pudding z chlebem 

i masłem; pudding zawijany w spiralę z dżemem (Jam Roly-Poly)
Ciasto (pie): z serem i ziemniakami, rybny, wieprzowy, wiejski 

pie (Shepherd's pie), pie ze stekiem i nerkami; owoce duszone 
z kruszonką, ciasto kornwalijskie, Custard (sos angielski).

Włochy Bruschetta, lazania, pizza, risotto, gnocchi, crostini (pałeczki 
chlebowe), makaron Carbonara, makaron Amatriciana z kawał-
kami drobno pokrojonego mięsa, sosem pomidorowym i serem 

pecorino; gulasz rybny (Cacciucco), pieczeń wieprzowa bez 
kości (Porchetta); deser Panna cotta, Nutella.

Do polskich potraw w kategorii comfort food zaliczamy kulto-
wą zapiekankę z pieczarkami i serem, śledzie, barszcz z uszkami, 
gulasz, kapuśniak, rosół, zupy: grzybową, ogórkową, pomidorową 
i szczawiową, żurek, bigos, dania z ziemniaków, takie jak kopytka 
czy placki ziemniaczane, łazanki, pierogi, makaron ze śmietaną 
i truskawkami, naleśniki z twarogiem. Z dań mięsnych jest to 
kotlet schabowy i golonka. Wśród deserów wymieniany jest 
sernik i budyń waniliowy z malinami. 

Spotykanie się z innymi ludźmi na posiłek to świetny sposób na 
rozładowanie stresu, fot. freepik.com
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Podsumowanie

„Comfort food", czyli żywność na pocieszenie, jest znana 
większości ludzi. Jej odbiór i oddziaływanie znacznie się różni 
pomiędzy osobami oraz kulturami. Biorąc pod uwagę szeroką 
gamę różnych produktów spożywczych, które ludzie opisują 
jako pocieszające, nie można powiedzieć jednoznacznie, że 
spożycie określonych składników odżywczych lub smaków może 
mieć fizjologiczny wpływ na kogokolwiek. Wydaje się raczej, 
że niektóre pokarmy zyskują rolę pożywienia zapewniającego 
komfort poprzez kojarzenie ich z pozytywnymi spotkaniami 
społecznymi lub wydarzeniami w przeszłości jednostki. 
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Lunch box na wynos

Wyżej wymieniowy posiłek to porcja jedzenia, która nie wymaga 
specjalnego przyrządzania czy gotowania i którą można spoży-

wać od razu. Wydawana jest w sytuacjach, gdy gość nie może skon-
sumować w hotelu posiłku, za który wcześniej zapłacił. Najczęściej 
jest to śniadanie. Powodem, dla którego gość prosi o przygotowanie 
prowiantu na wynos zwykle jest konieczność bardzo wczesnego wyjaz-
du z hotelu. W skład tego pakietu wchodzą tradycyjne sucharki, które 
świetnie przechowuje się w podróży, owoce oraz zestaw kanapek. 
Wykonanie tych ostatnich wymaga wiedzy kulinarnej, tak żeby były 
odpowiedniej wielkości i wygodne do spożycia w podróży. Personel 
gastronomii powinien być przeszkolony jak przygotować taki pakiet 
dla gości w zależności od tego w jaką podróż się udają (samolotem, 
pociągiem czy samochodem) i jak długo ona potrwa. Taką informację 
powinien przekazać pracownik recepcji, który przyjął zamówienie. 

Jak zapakować?
Ważne jest też opakowanie prowiantu. Najpopularniejsze to pu-

dełko oraz wytrzymała papierowa torebka. W dobrze przygotowanym 
zestawie nie może zabraknąć opisanych wcześniej kanapek. Przy okazji 
warto tu wspomnieć o słynnych kanapkach na świecie, takich jak np. 
kanapka BLT w hotelach w Wielkiej Brytanii i USA. W jej skład wchodzą: 
bacon – boczek, lettuce – sałata, tomatoe – pomidor. Wszystkie składniki 
umieszcza się pomiędzy dwoma kromkami chleba, do tego dodaje się 
trochę masła lub majonezu. Z kolei we Włoszech popularna jest ka-
napka panini. Robi się ją szybko i łatwo pakuje, przeważnie w pudełka 
o kształcie trójkąta. Nazwa pochodzi z języka włoskiego – panini to 
kanapki. Przygotowuje się je z włoskiego chleba typu ciabatta. W środ-
ku można umieścić popularne składniki, jak np. szynka wieprzowa lub 
drobiowa. We Włoszech panini w niektórych hotelach przygotowywane 
jest ze słynną włoską mortadelą (u nas ta wędlina nie kojarzy się najle-
piej). Dodaje się również różne warzywa. Po przykryciu drugą częścią 
ciabatty niekiedy się grilluje, ale można od tego odstąpić.

Warto w tym miejscu przedstawić opcję dla wegetarian, czyli bułki 
z różnymi rodzajami serów. To nie tylko szybka, ale również pożywna 
przekąska. Ważny jest dobór bułek – powinny być niezbyt duże, by 
można było wygodnie je spożyć w podróży. Pełnoziarniste lub razowe, 
gdyż takie pieczywo jest bardziej sycące oraz zawiera m.in. dużą dawkę 
błonnika pokarmowego. 

Oprócz kanapek box śniadaniowy powinien zawierać pomidorki 
koktajlowe zapakowane w osobne niewielkie pudełeczko. Łatwiej 
będzie je spożyć niż bułkę wypełnioną plastrami pomidora. Nie można 
zapomnieć o owocach, najlepiej takich, których jedzenie nie będzie 
kłopotliwe w podróży; może to być jabłko lub mandarynka. Warto 
dodać też coś słodkiego, np. batonik, pakowane kruche ciasteczko czy 
croissant. W pakiecie na wynos nie może zabraknąć napojów. W tym 
przypadku będą to tylko zimne napoje, najlepiej woda mineralna, 
ewentualnie sok w buteleczce lub kartoniku. Idealnie by było, gdyby 
w zestawie znalazło się jeszcze kilka serwetek.

„Coś” na drogę
Obiekty hotelarskie w Polsce i nie tylko, często nie są organizacyjnie 

przygotowane do realizacji tej usługi. Nie jest ona ujęta w standardowej 
ofercie hotelu, ale zwyczajowo przyjęto, że jeżeli gość nie może zjeść 
posiłku w hotelu to otrzymuje coś na drogę. To „coś” jest tu kluczowe. 
Niestety, czasem się zdarza, że hotele traktują gości „na odczepnego”. 
Odnosi się wrażenie, że gość prosząc o tak zwany suchy prowiant, 
sprawia kłopot obsłudze. Zdarza się, że otrzymuje zestaw składników, 
z których sam musi przygotować sobie kanapki. W skład takiego zesta-
wu wchodzą kromki chleba, masełko w małym pojemniczku, pasztet, 
serek topiony, owoc, woda mineralna. Nie ma serwetek, torebek śnia-
daniowych ani nożyka. Jak gość ma sobie z tym poradzić w samolocie?

Czasem zamiast kanapek jest potężna bułka wielkości połowy 
sporej bagietki, wypełniona po brzegi wędliną, serem, plastrami po-
midora. Do tego sos w pojemniczku. Jak to wszystko zjeść bez talerza 
i sztućców?

Niektórzy szwajcarscy i polscy hotelarze idą jeszcze dalej, odma-
wiając w ogóle przygotowania suchego prowiantu. W regulaminie ta-
kich obiektów można przeczytać, że dla gości, którzy nie mogą lub nie 
chcą zjeść śniadania, w hotelowej recepcji lub lobby jest przygotowa-
ny ekspres do kawy, zimne napoje i croissanty lub kruche ciasteczka.

Jeżeli goście w danym obiekcie często proszą o pakiety śniadaniowe 
na wynos, to trzeba zastanowić się jaka jest przyczyna. Może należy rozpo-
czynać wydawanie śniadań o godzinę wcześniej. Przykładowo, hotele zlo-
kalizowane przy lotniskach wydają śniadania nawet od 5:00 rano. Chcąc 
uniknąć problemów z przygotowywaniem suchego prowiantu, można 
też wprowadzić do oferty możliwość rezerwacji pokoju bez śniadania. 

Podsumowując, trzeba podkreślić, że przygotowanie przez obiekt 
hotelarski tak zwanych pakietów śniadaniowych czy obiadowych, jest 
jednym z elementów marketingu. Warto się postarać, żeby goście byli 
z tej usługi zadowoleni. Należy pamiętać, że wartość pakietu na wynos 
powinna być zbliżona do wartości posiłku, z którego gość rezygnuje. 
To jest uczciwe podejście. Gość, który otrzyma starannie przygoto-
wany i smaczny pakiet śniadaniowy lub obiadowy, będzie się czuł 
doceniony, z pewnością zamieści stosowną opinię w mediach spo-
łecznościowych. Jest duża szansa, że przyjedzie ponownie do hotelu, 
który go tak dobrze potraktował, a także poleci ten obiekt znajomym. 

dr Arletta Kowalik

Specjalista od zarządzania i marketingu 
w hotelarstwie

W codziennej praktyce wielu obiektów hotelarskich goście zwracają się z prośbą o przygotowanie tak zwanych pakietów W codziennej praktyce wielu obiektów hotelarskich goście zwracają się z prośbą o przygotowanie tak zwanych pakietów 
śniadaniowych lub obiadowych. Posiłek ten przybiera różne nazwy: lunch pakiet, lunch box, breakfast pakiet, breakfast box, śniadaniowych lub obiadowych. Posiłek ten przybiera różne nazwy: lunch pakiet, lunch box, breakfast pakiet, breakfast box, 
box śniadaniowy lub po prostu suchy prowiant.box śniadaniowy lub po prostu suchy prowiant.

HOTELE
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W imieniu władz Stowarzyszenia 
Naukowo-Technicznego  
Przemysłu Spożywczego

życzymy Państwu zdrowych, 
pełnych nadziei  

Świąt Wielkanocnych 
oraz wiele satysfakcji w życiu 

zawodowym i prywatnym.

Prezes ZG SITSpoż.
Marek Marzec 

Przewodniczący Rady Krajowej
Bronisław Wesołowski

Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spo-
żywczego działa od 1958 r. wspierając krajowe przedsiębiorstwa przemysłu i handlu 
spożywczego. Zespół opracowuje opinie i ekspertyzy, w tym także rozjemcze i sądowe, 
dotyczące: 
 przedsiębiorstw i zakładów spożywczych różnych branż,
 przedsiębiorstw i zakładów przemysłów aparaturowego i opakowaniowego, 
 przedsiębiorstw handlu spożywczego, w tym wielkopowierzchniowego.
EkspErtyzy i opiniE dotyczącE badania jakości

Zlecenia w tym zakresie najczęściej dotyczą: 
  praktyki produkcyjnej, warunków przechowywania i transportu surowców, półproduk-

tów i wyrobów gotowych, 
 praktyki laboratoryjnej (laboratoria urzędowe krajowe i zagraniczne), 
 klasyfikacji jakości wyrobów.

Wiele spraw spornych wiąże się często z niezgodnością jakości wyrobu z wymaga-
niami zawartymi w uzgodnionych przez strony specyfikacjach, atestach handlowych lub 
powoływanych normach przedmiotowych. W kilku przypadkach stwierdzone uchybienia 
wymagały udziału rzeczoznawców, w roli świadka lub biegłego, powołanych do spraw 
prowadzonych przez Sądy Gospodarcze. Opracowane w Zespole opinie i ekspertyzy 
wielokrotnie pozwoliły na ugodowe rozstrzygnięcie spraw między stronami – bez drogi 
sądowej. 
Współpraca dotycząca innoWacji 

Uprawniony w tym zakresie Zespół Rzeczoznawców opiniuje innowacyjne proce-
sy i wyroby różnych branż przemysłu spożywczego, np. celem uzasadnienia decyzji 
o przyznaniu kredytu technologicznego. Uczestniczy w opiniowaniu oryginalnych i no-
watorskich rozwiązań, które powstały na styku nauki i praktyki przemysłowej w ramach 
klastrów oraz innych organizacji gospodarczych, działających na rzecz opracowywania 
i wdrażania innowacji. 
opinioWaniE jakości noWoopracoWyWanych WyrobóW 

Zespół Rzeczoznawców opracowuje, dla celów podatkowych, opinie zawierające  
np. analizę różnic w systemach klasyfikacji wyrobów wg wymagań PKWiU i Nomenkla-
tury Scalonej (CN), ocenę ich jakości oraz propozycje klasyfikacji i grupowania. 
szkolEniE kadr przEmysłu i handlu 

Rzeczoznawcy Zespołu mają doświadczenie w realizacji szkoleń poświęconych zagad-
nieniom technologicznym w zakładach przemysłowych (np. pasteryzacja) oraz w przypad-
ku sieci sprzedaży – jakości handlowej wybranych grup produktów spożywczych.
WycEna szkód oraz majątku 

Opinie i ekspertyzy Zespołu dotyczą najczęściej szkód spowodowanych przyczyna-
mi losowymi: nagłym wyłączeniem prądu w trakcie produkcji, skrajnie niekorzystnymi  
warunkami atmosferycznymi w trakcie zbioru i magazynowania surowców i wyrobów 
gotowych, dostawą wadliwych opakowań do produkcji konserw oraz nieodpowiednią 
jakością surowców do przerobu. 

Opracowania często są potrzebne przedsiębiorstwom w dochodzeniu odszkodowań 
od firm ubezpieczeniowych, energetycznych, produkcji opakowań oraz handlowych.

Zespół oferuje także opracowywanie ekspertyz dot. oszacowania szkód rzeczywi-
stych w mieniu nieruchomym i ruchomym przedsiębiorstw oraz opinii reprywatyzacyj-
nych dotyczących przedsiębiorstw znacjonalizowanych.

Wyceny majątkowe dotyczą np. środków trwałych znacjonalizowanych z naruszeniem 
prawa, zwracanych właścicielom, jak również majątku wnioskodawców stanowiącego 
zabezpieczenie kredytu bankowego.
działalność ogólnotEchniczna

Uprawnieni rzeczoznawcy Zespołu w zakładach różnych branż przemysłu spożywcze-
go opracowują dokumentację projektową na adaptację pomieszczeń, wykonują ekspertyzy 
budowlane, kosztorysy remontu obiektów i przeprowadzają przeglądy ich stanu technicz-
nego. Zakres prac Zespołu obejmuje również ocenę maszyn, urządzeń i linii 
technologicznych, analizę zużycia wody w procesach technologicznych, 
przeglądy sprawności technicznej instalacji wodno-kanalizacyj-
nych, c.o. i gazowych oraz przyborów gazowych, a także 
ocenę sprawności wentylacji i opracowują programy 
profilaktyki i zwalczania szkodników.

Działalność Zespołu 
Rzeczoznawców 

Zainteresowanych zapraszamy  
do współpracy! 

Tel. 22 826 63 44
e-mail: biuro@sitspoz.pl

dr inż. Aleksander Jakubowski
rzeczoznawca 
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Ocalić od zapomnienia. uroda to nie wszystko (więcej na str. 44)
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Rekordowa liczba konkursowych win i zgłaszających je winnic, sporo zaskoczeń i coraz większa pewność, że „koronna Rekordowa liczba konkursowych win i zgłaszających je winnic, sporo zaskoczeń i coraz większa pewność, że „koronna 
dyscyplina polskiego winiarstwa” to wina musujące. Do trzeciej edycji konkursu WINOPL 105 producentów nadesłało dyscyplina polskiego winiarstwa” to wina musujące. Do trzeciej edycji konkursu WINOPL 105 producentów nadesłało 
430 win. Wielu z nich można było spróbować w marcu, podczas targów WINO.430 win. Wielu z nich można było spróbować w marcu, podczas targów WINO.

Podsumowanie konkursu WINOPL

J ury konkursu WINOPL obradowało przez 
dwa, bardzo intensywne, dni. Ocenienie 

kilkuset win wymagało dużego skupienia 
i dobrego przygotowania technicznego sa-
mego konkursu. Jurorzy podkreślali choćby 
idealną temperaturę win, utrzymywaną dzię-
ki wykorzystaniu chłodziarek dostarczonych 
przez partnera technicznego konkursu.

Trzecia edycja WINOPL stanowi preludium 
do targów WINO, które odbyły się w Poznaniu, 
w dniach 16-18 marca. – W tym roku mieliśmy 
rekordową liczbę wystawców indywidualnych 
i województw. W porównaniu z poprzednimi 
edycjami zmieniliśmy lokalizację i przenieśliśmy 
do Iglicy, najbardziej charakterystycznego bu-
dynku Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
To miejsce z klimatem, które podkreśla wartość 
polskich win – zauważa Wojciech Kokotek, 
dyrektor targów WINO. 

Nowością z kolei będzie „Almanach Pol-
skich Win i Winnic”, kilkusetstronicowe wy-
dawnictwo poświęconego winnicom. – Zbie-
ramy w nim informacje o wszystkich winnicach 
w Polsce. Chciałbym zachęcić je do przesyłania 
nam wpisów rozszerzonych i współpracy – 
mówi Wojciech Kokotek. O zaletach publikacji 
przekonuje Mirosław Krasnowski, dyrektor 
programowy targów WINO. – Liczba winnic 
w Polsce rośnie, rośnie ilość produkowanego 
wina. Konsumenci są pozytywnie nastawieni, 
ale muszą te wina poznać. Robią to oczywiście 

roku mieliśmy do oceny 25 procent więcej niż 
przed rokiem. Win jest więcej w każdej kategorii 
– przypomina Maciej Sokołowski, przewodni-
czący jury. W tym roku jury oceniało głównie 
rocznik 2021. – Był to rok bardzo wymagający 
dla producentów, więc poziom win był zróżnico-
wany. Upewniliśmy się jednak, że wina musujące 
to nasza koronna, polska dyscyplina. Właśnie 
w niej wręczyliśmy najwięcej medali – podsu-
mował.

Medaliści i Championi
Jury przyznało medale brązowe (wina 

otrzymały je za zdobycie 78–81 punktów), 
srebrne (82–85 punktów), złote (od 86 punk-
tów). Przyznano również trzy tytuły Cham-
pionów.

W najbardziej medalowej kategorii, czyli 
wina musujące wytrawne, dwa złote meda-
le oraz tytuł Championa otrzymała Winnica 
Kępa Wiślicka, który przyznano za Blanc de 
Noirs (pinot noir, pinot meunier). Złoty medal 
przypadł jej też za Klasyczne Cuvee (pinot noir, 
pinot meunier, chardonnay).

Winnica Piwnice Antoniego uzyskała go za 
wino Monarcha, czerwone wytrawne wino hy-
brydowe. Winnica Gór Pieprzowych odebrała 
złoty medal i tytuł Championa za wino Agno-
stus (dornfelder) w kategorii wina czerwone 
wytrawne (vinifera). Pełna lista nagrodzonych 
win znajduje się na stronie targów WINO.

Dzień przed targami WINO specjalna komi-
sja wyłoniła wino i winiarnię, która otrzyma na-
grodę specjalną, czyli kontrakt na zakup wina.

Feedback dla winiarzy
Tegoroczny konkurs WINOPL to również 

nowości i innowacje. – Winiarze wysyłają wina 
na konkursy nie tylko ze względu na chęć zdo-
bycia medali, ale też ze względu na feedback, 
który mogą otrzymać od profesjonalnego 
jury – podsumowuje Mirosław Krasnowski. 
Ten feedback winnice otrzymywały zwykle 
po konkursie i to w bardzo krótkiej formie. 
Dzięki współpracy z magazynem „Trybuszon”, 
niemal każda winnica otrzyma szerszy opis 
swojego wina.

Więcej informacji: www.targiwino.pl
„Przegląd Gastronomiczny” jest patronem 

medialnym konkursu WINOPL i targów WINO.

Fot. Piotr Pasieczny/fotobueno

Fot. Piotr Pasieczny/fotobueno

na targach, ale tego rodzaju wydawnictwo też 
bardzo pomoże, zwłaszcza jeśli w takim wydaw-
nictwie pojawi się coś więcej niż wpis podsta-
wowy – podkreśla.

Coraz więcej polskich winnic i win to też 
więcej produktów zgłaszanych do konkursu 
WINOPL. Potwierdzają to liczby: do trzeciej 
edycji 105 winnic nadesłało 430 win. – W tym 

KONKURSY
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W dniach 23-25 lutego 2023, w warszawskim hotelu Novotel, odbyła się Europejska Konferencji Miodosytników oraz W dniach 23-25 lutego 2023, w warszawskim hotelu Novotel, odbyła się Europejska Konferencji Miodosytników oraz 
największy konkurs dla miodów pitnych w Europie – Mead Madness Cup. Oba wydarzenia organizowane są od 2018 roku największy konkurs dla miodów pitnych w Europie – Mead Madness Cup. Oba wydarzenia organizowane są od 2018 roku 
i już na dobre zapisały się w kalendarzu imprez świata miodów pitnych. i już na dobre zapisały się w kalendarzu imprez świata miodów pitnych. 

Organizatorami konkursu oraz konferencji są Mateusz „maTEJ” 
Błaszczyk, Krzysztof „Kris” Jarek (Kings of Mead) oraz Tomasz 

Józefowicz (pitnemiody.pl). Oba wydarzenia skierowane są zarów-
no dla miodosytników domowych, jak i dla komercyjnych produ-
centów miodu pitnego.

W pierwszych dwóch dniach tegorocznej edycji konkursu, 23 i 24 lutego,  
ponad 50 sędziów z wielu państw Europy, jak również z USA i Korei 
Południowej pod przewodnictwem Marcina Jarosa oceniło 630 miodów 
pitnych zgłoszonych w różnych kategoriach. Do konkursu wysłali zgło-
szenia przedstawiciele blisko 40 państw świata, w większości z Europy, 
ale również z tak odległych zakątków naszego globu jak Australia, USA, 
Singapur, Tajwan, Tajlandia, Korea Południowa i Japonia. Zgodnie z regu-
laminem, każdy miodosytnik mógł wystawić́ do konkursu maksymalnie 
po 3 miody w każdej kategorii, przy czym jeden miód pitny mógł być́ 
wystawiony tylko i wyłącznie w jednej kategorii. Oprócz przyznania 
medali jury wybrało po jednym spośród wszystkich najlepszych mio-
dów domowych i komercyjnych. Warto również wspomnieć, że każdy 
miodosytnik biorący udział w konkursie otrzymał informację zwrotną 
– arkusz oceny swojego miodu pitnego.

Najlepsze miody
Tytuł najlepszego miodu pitnego w kategorii miodów domowych 

zdobył Waldemar Kazimierczak za miód „Trójniak dereniak”. Miód 
ten w przyszłości trafi do sprzedaży, ponieważ oprócz pamiątkowej 
statuetki zwycięzca otrzyma możliwość powtórzenia swojej receptury 
na szerszą skalę w profesjonalnej miodosytni, jaką jest Miodosytnia 
Augustowska. 

Również nagroda za najlepszy miód komercyjny trafiła do repre-
zentanta Polski, a mianowicie do młodej miodosytni Quantum Satis 
Mead za miód „Coffee Melomel”. 

Konkurs wyłonił też Mistrza Polski wśród domowych miodosyt-
ników. Tytuł ten przyznawany jest miodosytnikowi, którego miody 
zdobędą najwięcej medali w całym konkursie. Tym sposobem nowym 
Mistrzem Polski Miodosytników został Paweł Knap. 

Mead Madness Cup 2023 

Podsumowując, Polacy wyprzedzili swoją konkurencję z innych 
rejonów świata w liczbie uczestników, ale również w ilości zdoby-
tych medali. Pełna lista nagrodzonych dostępna jest na stronie: 
www.meadmeadnesscup.com w zakładce „Wyniki konkursu”.

Sobota pełna wrażeń
Europejska Konferencja Miodosytników to nie tylko konkurs, to 

również spotkania nieformalne, degustacje i wykłady. Sobota 25 lu-
tego była dniem kulminacyjnym, który został wypełniony wykładami 
podejmującymi najbardziej ważne i aktualne tematy dla branży mio-
dosytniczej. Całość imprezy zwieńczyła uroczysta ceremonia rozdania 
nagród, podczas której organizatorzy przeprowadzili aukcję charyta-
tywną pt. „Mead Makers for Ukraine”, z której całkowity dochód został 
przekazany na pomoc dla walczącej Ukrainy. 

Organizatorzy już zapowiedzieli, że rozpoczynają przygotowania do 
kolejnej konferencji w roku 2024, podczas której planują rozszerzenie 
formuły konkursu o miody pszczele. 

Gratulujemy laureatom konkursu i zapraszamy do udziału za rok!
 „Przegląd Gastronomiczny” był patronem medialnym konkursu 

i konferencji.
Oprac. Redakcja, fot: Ewa Rugala
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Rusza piąta edycja konkursu „Wino na Medal”, organizowanego przez Stowarzyszenie Sommelierów Polskich. Rusza piąta edycja konkursu „Wino na Medal”, organizowanego przez Stowarzyszenie Sommelierów Polskich. 
Wyselekcjonowane wina, które mają szansę zdobyć medale w sommelierskim konkursie można zgłaszać do 8 maja. Wyselekcjonowane wina, które mają szansę zdobyć medale w sommelierskim konkursie można zgłaszać do 8 maja. 

Raimonds Tomsons z Łotwy jest nowym Mistrzem Świata Sommelierów. W finale konkursu w Paryżu pokonał Reeze Choi Raimonds Tomsons z Łotwy jest nowym Mistrzem Świata Sommelierów. W finale konkursu w Paryżu pokonał Reeze Choi 
z Chin i Ninę Jensen z Danii. Polskę reprezentował Kamil Wojtasiak, który był o włos od udziału w półfinale Mistrzostw. z Chin i Ninę Jensen z Danii. Polskę reprezentował Kamil Wojtasiak, który był o włos od udziału w półfinale Mistrzostw. 

„Wino na Medal” 2023

Mistrzostwa Świata Sommelierów:  
Paryż 2023 

Wkonkursie mogą brać udział wina dostępne w gastronomii, a tak-
że produkty dystrybuowane w sklepach. Do udziału zaproszeni 

są importerzy, dystrybutorzy, producenci oraz sklepy, które same 
selekcjonują i sprowadzają wina. Nagrodzone butelki mogą być przez 
cały rok oznakowane jedną z trzech naklejek odpowiednich do uzy-
skanego medalu: złotego, srebrnego lub brązowego i w ten sposób 
wyróżnić się na półce sklepowej lub w restauracyjnej karcie. Medale 
konkursowe dają importerom i dystrybutorom szansę na zwiększenie 
sprzedaży i są prestiżowym oznaczeniem jakości portfolio. 

Podobnie, jak w poprzednich edycjach, nadesłane na konkurs bu-
telki będą oceniane przez komisję konkursową złożoną z sommelierów 

W zawodach startowało 68 kandydatów z 65 krajów, wśród nich 
trzech zwycięzców konkursów rozgrywanych na poszczegól-

nych kontynentach: Europy i Afryki, obu Ameryk oraz Azji i Oceanii. 
Wyniki konkursu były zaskoczeniem, wielu sommelierów ocenianych 
jako faworyci nie znalazło się w półfinale, m.in. aktualni mistrzowie 
Europy czy Azji i Oceanii. W finale zabrakło reprezentantów krajów 
o największych tradycjach i kulturze wina, jak Niemcy czy Francja. 

i ekspertów winiarskich, która obradować będzie 19 maja. Jury ocenia 
produkty w skali 100-punktowej metodą tzw. degustacji w ciemno. 
Wyróżnienia będą przyznawane w trzech kategoriach:
• wina spokojne: białe, różowe, czerwone
• wina musujące: białe, różowe, czerwone
• wina wzmacniane: białe, różowe, czerwone.

Produkty można zgłaszać pod linkiem: https://sommelierzy.pl/for-
mularz-zgloszeniowy-wnm 

Zwycięzców poznamy 21 maja, a lista wyróżnionych produktów zo-
stanie opublikowana na stronie internetowej www.sommelierzy.pl oraz 
w kanałach social media. Zapraszamy!

– Cieszę się, że brałem udział w tak prestiżowym przedsięwzięciu. Ocze-
kiwałem lepszego wyniku, ale zważywszy naprawdę wysoki i wyrównany 
poziom, jaki reprezentują sommelierzy z całego świata, nie mam dyskomfor-
tu. W ciągu łącznie pięciu lat przygotowań do zawodów zdobyłem ogromną 
wiedzę i umiejętności i to jest chyba najważniejsze – mówi Kamil Wojtasiak. 

Mistrzostwa były zorganizowane w imponującym stylu. Otwarty dla 
publiczności finał odbył się na scenie zbudowanej na paryskim stadionie 
La Défense. Zmagania finalistów obserwowało na miejscu niemal 4000 
widzów, gala transmitowana była również online. Łącznie wydarzenie 
obejrzało około 7 tysięcy ludzi na całym świecie. Cztery dni Mistrzostw 
wypełnione były testami, degustacjami i zadaniami serwisowymi, a do-
datkowe dwa dni imprezy przeznaczone były na wydarzenia towarzyszą-
ce. Polscy sommelierzy mieli swój udział w organizacji przedsięwzięcia 
– ekipa techniczna pod wodzą Dawida Sojki, w składzie: Iwona Here-
da, Adam Uradziński, Łukasz Bester i Janek Bester niezwykle sprawnie 
wsparła obsługę Mistrzostw. 

ASI Best Sommelier of the World 2023 było wydarzeniem historycz-
nym. Francja, kolebka zawodu sommeliera, była gospodarzem konkursu 
po raz pierwszy od ponad 30 lat. Konkurs powstał w 1969 roku wraz 
z utworzeniem ASI – Międzynarodowego Stowarzyszenia Sommelierów, 
które organizuje Mistrzostwa Świata co 3 lata. 
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Konsumenci podchodzą do napojów alkoholowych z coraz większą uważnością. Duże znaczenie ma degustacja, celebracja, Konsumenci podchodzą do napojów alkoholowych z coraz większą uważnością. Duże znaczenie ma degustacja, celebracja, 
a wino doskonale odpowiada na te potrzeby. Szefowie polskich firm winiarskich zrzeszonych w Związku Pracodawców Polska a wino doskonale odpowiada na te potrzeby. Szefowie polskich firm winiarskich zrzeszonych w Związku Pracodawców Polska 
Rada Winiarstwa uważnie obserwują nowy trend „NoLo” i sukcesywnie wprowadzają na rynek produkty winiarskie o niższej Rada Winiarstwa uważnie obserwują nowy trend „NoLo” i sukcesywnie wprowadzają na rynek produkty winiarskie o niższej 
czy nawet zerowej zawartości alkoholu.czy nawet zerowej zawartości alkoholu.

Jeszcze niedawno postrzegano to jako 
chwilową fanaberię. Dziś już trudno 

wyobrazić sobie sklepową półkę bez pro-
duktów niskoprocentowych lub bezalkoho-
lowych, które w skrócie określa się „NoLo”. 
Szefowie firm winiarskich potwierdzają: 
trend nabrał ostatnio wyjątkowej dynamiki. 

– To trend, który przyszedł do nas z Zacho-
du – tłumaczy Paweł Gąsiorek, Prezes Domu 
Wina. – Mówili mi o nim koledzy z Europy Za-
chodniej, USA i Australii już parę lat temu. Tam 
od dekady rośnie konsumpcja win o obniżonej 
i zerowej zawartości alkoholu. To zjawisko wpi-
suje się w zmianę stylu życia, stawiającą na 
pierwszym miejscu zdrowie i ekologię. Ludzie 
chcą pić wino, aby czerpać z tego przyjem-
ność bez narażania się na poranny ból głowy 
– mówi Prezes Domu Wina. 

Nie da się też nie zauważyć, że na rynku 
pojawiło się nowe pokolenie konsumen-
tów. – Z pewnością każda generacja wchodzi 
w dorosłe życie z innym bagażem doświad-
czeń – zauważa Hanna Hausman, Kierownik 
Marketingu w firmie Henkell Friexenet Polska. 
– Generacja Z wyrosła w pełnej dostępności 
Internetu, a bycie w ciągłym zasięgu stało się 
już w ich przypadku normą. Taki styl życia nie 
pozostaje bez wpływu na postawy konsumenc-
kie. Ten trend doskonale odpowiada zatem na 
potrzeby tego pokolenia: nie rezygnujemy z ce-
lebracji, a jednocześnie cały czas jesteśmy „on 
line”. Producenci z naszej branży powinni być 
na to gotowi – podkreśla Hanna Hausman. 

Focus: procenty
Gotowość firm pokazuje ich portfolio, 

w ostatnim czasie mocno rozbudowywane 
pod kątem produktów o niższej lub zerowej 
zawartości alkoholu. Tak jest na przykład 
w firmie JNT Group. – Sukcesem okazał się 
nasz Grzaniec Galicyjski Bezalkoholowy, który 
odnotowuje dynamiczne wzrosty – przyznaje 
Jakub Nowak, Prezes firmy JNT Group.

Podobne doświadczenia ma firma Henkell 
Freixenet Polska. – Widzimy z jaką otwartością 
nasi konsumenci zareagowali na wariant bez-
alkoholowy w linii Mionetto – przyznaje Han-
na Hausman, Kierownik Marketingu. – Na ba-
zie doświadczeń z marką Mionetto w kategorii 

Wina o obniżonej lub zerowej zawartości alkoholu

Trend „NoLo” 

prosecco, konsumenci z zaufaniem podchodzą 
do nowości pod znaną im marką.

– Podsumowując: wina niskoalkoholowe 
już są w Polsce modne – mówi Paweł Gąsiorek,  
Prezes Domu Wina. – Chociaż tradycyjny, kra-
jowy klient lubi wina mocne. Ale rzeczywiście 
kształtuje się rynek całkiem innych konsumen-
tów – kobiet i ludzi młodych. Z myślą o paniach 
właśnie Dom Wina oferuje serię Ladys Collec-
tion z greckiej winiarni Nemea. 

Wina bezalkoholowe to doskonała alter-
natywa dla tych, którzy alkoholu nie chcą lub 
nie mogą spożywać – kierowców, osób na 
diecie czy przyjmujących leki.

Producenci i dystrybutorzy z branży wi-
niarskiej nie ukrywają jednak, że trend ten 
jest dla nich wielkim wyzwaniem. – Współcze-
sny rynek wina to nie tylko wina spokojne białe 
czy czerwone, ale bardzo szeroki wybór pro-
duktów w różnych kategoriach i każda z nich, 
niemal każdy wariant smakowy może mieć 
swój odpowiednik niezawierający alkoholu. 
Obecnie wyzwanie stanowi przede wszystkim 
odtworzenie smaku poszczególnych produk-
tów. Jeśli producentowi się to uda, może liczyć 
na sukces – tłumaczy Jakub Nowak. 

Będą wzrosty
 Szefowie firm winiarskich potwierdzają 

dane firm badawczych. – Rynek napojów bez-
alkoholowych jest jeszcze we wczesnej fazie 
wzrostu. Być może piwo bezalkoholowe ma 

niewielką przewagę, więcej lat doświadczeń 
i bardziej dopracowaną recepturę. Ale to te 
niszowe segmenty rozwijają się w zawrotnym 
tempie – przyznaje Anna Wagner, client bu-
siness partner w NielsenIQ. 

Z badań firmy NielsenIQ wynika też, że 
co prawda konsumenci zaczęli oszczędzać 
i ograniczać swoje wydatki, ale alkohole 
w wersji 0% wydają się wychodzić z tego 
obronną ręką. Z kolei instytut IWSR Drinks 
Market Analysis Limited przewiduje, że kon-
sumpcja bezalkoholowych odpowiedników 
i napojów niskoalkoholowych na świecie, do 
2024 roku, wzrośnie aż o 31%. 

Rozwojowi trendu „NoLo” i tendencji do 
ograniczania spożycia alkoholu od dłuż-
szego czasu przygląda się również Prezes 
Związku Pracodawców Polska Rada Winiar-
stwa – Magdalena Zielińska. 

– Konsumpcja wina generalnie wiąże się 
z kulturą, której elementem jest pewna po-
wściągliwość, a tym samym umiarkowanie 
w spożyciu procentów, dlatego też to, co 
oferuje branża winiarska, bardzo wpisuje się 
w trend. Zauważamy, że konsumenci podcho-
dzą do napojów alkoholowych z coraz więk-
szą uważnością. Znaczenie ma degustacja, 
celebracja, wkomponowanie odpowiedniego 
trunku w posiłek, uszlachetnianie codzienne-
go życia. Który alkohol, jak nie wino, odpo-
wie najlepiej na te potrzeby! – podsumowuje 
Magdalena Zielińska, Prezes ZP PRW. 
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WARUNKI PRENUMERATY
Zamówienie na prenumeratę można złożyć w dowolnym ter-
minie i na dowolny okres. Zamówienia na numery archiwalne 
będą realizowane w miarę dostępnych zapasów magazyno-
wych.

Prenumeratę można zamówić:
• faksem: 22 891 13 74
• telefonicznie: 22 840 35 89; 22 840 30 86
• mailem: prenumerata@sigma-not.pl;  
pg@przeglad-gastronomiczny.pl
• przez Internet: www.sigma-not.pl;  
pg@przeglad-gastronomiczny.pl
• listownie: Zakład Poligrafii i Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-
NOT ul. Ks. J. Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa
• Redakcja: 22 849 09 78

CENY I WARIANTY PRENUMERATY NA 2023 ROK:
• prenumerata roczna – wersja papierowa: 324 zł (brutto)
• prenumerata roczna – wersja cyfrowa: 324 zł (brutto)
• prenumerata roczna PAKIET PLUS (wersja papierowa i cyfrowa  
+ dostęp do archiwum na Portalu www.sigma-not.pl: 492 zł (brutto)
• Cena 1 egz.: 29 zł (brutto), w tym 8% VAT

Do ceny prenumeraty (poza prenumeratą cyfrową 
oraz prenumeratą PAKIET PLUS) należy doliczyć 
opłatę roczną za dostawę czasopism, w wysokości 
36 zł (brutto).

Ceny zawierają podatek VAT.

Warunkiem przyjęcia i realizacji zlecenia jest 
otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania 
wpłaty przez prenumeratora. Dokument wpłaty 
jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia. 

Dane do przelewu:
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Nr konta: PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577
NIP 524-030-35-01

W tytule przelewu prosimy o podanie nazwy 
czasopisma, liczby zamawianych egzemplarzy, 
okresu prenumeraty oraz dokładnego adresu 
zamawiającego.

Kultura kulinarna jest bardzo ważnym elementem historii i tradycji naszego kraju. Nie wszyscy wiedzą jednak, że nie dotyczy Kultura kulinarna jest bardzo ważnym elementem historii i tradycji naszego kraju. Nie wszyscy wiedzą jednak, że nie dotyczy 
ona jedynie dań, które przez wieki podawano na polskich stołach, ale również napojów alkoholowych, takich jak Polska ona jedynie dań, które przez wieki podawano na polskich stołach, ale również napojów alkoholowych, takich jak Polska 
Wódka, a także zwyczajów, świąt czy zastawy.Wódka, a także zwyczajów, świąt czy zastawy.

„Rozmowy o polskim stole” 

S towarzyszenie Polska Wódka opubliko-
wało podcast popularyzujący wiedzę na 

temat szeroko pojętych, polskich kulina-
riów. „Rozmowy o polskim stole” przybliżają 

słuchaczom historię staropolskich biesiad, 
tradycyjnych dań i Polskiej Wódki – trunku 
jakościowego, wpisanego w naszą kulturę, 
a dzięki temu również na listę Chronionych 
Oznaczeń Geograficznych. 

Gośćmi Andrzeja Szumowskiego – Pre-
zesa Stowarzyszenia Polska Wódka oraz Elż-
biety Kwiecińskiej-Prysłopskiej – Dyrektor 
Generalnej Stowarzyszenia Polska Wódka są 
historycy, kulturoznawcy i szefowie kuchni, 
którzy zabierają słuchaczy w niesamowitą 
podróż w czasie i przestrzeni. Edukują, wyja-
śniają i odkrywają tajemnice polskiego stołu.

„Rozmowy o Polskim Stole” to 11 odcin-
ków, w których o kulinariach opowiadają 
m.in. znani w Polsce szefowie kuchni, tacy 
jak Karol Okrasa czy Bogdan Gałązka. Trady-
cję przybliżają również historycy związani 

ze środowiskiem akademickim, np. prof. Ja-
rosław Dumanowski i dr Izabela Kamińska, 
oraz badacze kultury kulinarnej – m.in. Mag-
dalena Tomaszewska-Bolałek czy Magdale-
na Maślak. Eksperci w fascynujący sposób 
przedstawiają złożoność i zróżnicowanie 
regionalne polskiej kuchni. 

Podcast „Rozmowy o Polskim Stole” to 
propozycja dla wszystkich wielbicieli hi-
storii i polskiej kultury, ale także dla tych, 
których interesują kulinaria – nasze naro-
dowe potrawy i napoje. Podcastu można 
wysłuchać w najpopularniejszych serwisach 
streamingowych, takich jak Spotify, Apple 
Podcasts i Google Podcasts. 

Na stronie „PG” w aktualnościach z 1 marca 
również został zamieszczony link do podcastu 
(przyp. Red)
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