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E dytorial

Drodzy Czytelnicy!
Z wielką przyjemnością witam Państwa w lutowym wydaniu miesięcznika Hurt & Detal. 
Wielkanoc jest w tym roku trochę wcześniej, dlatego już teraz rozpoczynamy tematykę świątecz-
ną i prezentujemy produkty, których nie może zabraknąć na półkach sklepowych. 
W marcu będziemy oczywiście kontynuować tę tematykę, abyście mieli wystarczającą ilość cza-
su na zapoznanie się z najnowszymi propozycjami na święta i zaopatrzenie sklepu. 
Miło mi jest również przekazać w Wasze ręce kolejną już Ankietę konkursową „Złoty Paragon 
– Nagroda Kupców Polskich”. Serdecznie proszę o jej wypełnienie i odesłanie do TNS Polska w 
załączonej – opłaconej już przez nas – kopercie. To od Kupców zależy, które z produktów zosta-
ną Liderem Rynku i otrzymają prestiżową statuetkę „Złoty Paragon 2016”.
Tradycyjnie już, wśród osób, które odeślą prawidłowo wypełnioną Ankietę, rozlosujemy atrakcyj-
ne nagrody o łącznej wartości aż 80 tys. złotych. Zachęcam do wypełnienia Ankiety i oczywiście 
zapraszam do lektury lutowego wydania miesięcznika Hurt & Detal. 
    Pozdrawiam serdecznie. 

Złoty
Paragon
2016

Złoty
Paragon
2016

Dziękujemy wszystkim Firmom, które zgłosiły swoje  
produkty do rywalizacji o prestiżowe statuetki „Złoty Paragon 2016�.
Laureatów konkursu poznamy w dniu 2 czerwca 2016 roku, podczas 
uroczystej Gali w Teatrze Kamienica w Warszawie.
Wśród Kupców, którzy do dnia 15 kwietnia br. odeślą do TNS Polska 
prawidłowo wypełnioną ANKIETĘ rozlosujemy atrakcyjne nagrody o 
łącznej wartości blisko 80 000 złotych. 
Bardzo serdecznie dziękujemy Firmom, które ufundowały nagrody dla 
Kupców, a są nimi:

Redakcja miesięcznika Hurt & Detal
z przyjemnością informuje, że do 
tegorocznej – VI edycji konkursu 

„Złoty Paragon  
– Nagroda Kupców Polskich”  

zgłoszonych zostało blisko  
400 produktów w 65 kategoriach.

ORGANIZATOR

FUNDATORZY NAGRÓD

AGENCJA 
BADAWCZA

Szczegółowe informacje nt. Fundatorów oraz nagród znajdują się w ankiecie konkursowej 
oraz w serwisach internetowych: www.hurtidetal.pl i www.zlotyparagon.pl
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Dostęp do tych treści
mogą mieć wyłącznie
firmy zajmujące się
produkcją, obrotem

hurtowym oraz handlem
napojami alkoholowymi.

(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości).
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 Technika pakowania 

 Logistyka pakowania
 Opakowania
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Marka Harnaś startuje z 10-
tą edycją największej piwnej 

promocji „Milioner”

Rusza światowa kampania 
reklamowa „Taste the Feeling”!

Nowy wizerunek, ten sam 
tradycyjny smak

Znane głosy opowiadają  
proste historie

Katarzyna Glinka dołączyła do 
akcji „Jem Drugie Śniadanie”!

Firma OCTIM zakoń-

czyła właśnie proces re-

brandingu swoich dwóch 

kluczowych grup produk-

tów – octów i musztard. 

To pierwszy etap zmian 

związanych z wprowadze-

niem całościowego nowego wizerunku firmy. 

Odświeżenie logo oraz wprowadzenie nowych 

etykiet produktów związane jest z rozwojem 

firmy oraz dynamiczną rozbudową sieci dystry-

bucji. Wizerunek firmy ma podkreślać tradycyj-

ny proces produkcji z wykorzystaniem receptur 

przekazywanych na Warmii i Mazurach od 

pokoleń oraz najwyższą jakość produktów.

W celu intensyfikacji działań w mediach 

pod koniec minionego roku nawiązano współ-

pracę z agencją public relations, Wordsmith PR 

z Olsztyna, natomiast o rozwój innowacji i no-

wych produktów zadba dział badań i rozwoju.

Trwa inten-

sywna, wyso-

kozasięgowa 

kampania 

telewizyjna 

marki PROSTE 

HISTORIE. 

W trzech 

spotach 

reklamowych swoje ciekawe historie kulinarne 

opowiadają Krystyna Janda, Anna Dereszow-

ska oraz Wojciech Mann. Kampania telewizyj-

na jest dodatkowo wzmocniona intensywną 

kampanią internetową na najpopularniejszych 

portalach i serwisach tematycznych, działa-

niami w mediach społecznościowych oraz 

kampanią radiową. W stworzonej komunikacji 

firma Iglotex podkreśla bogate portfolio i kom-

petencje marki obiadowej. Proste Historie – 

dzielmy się nimi przy wspólnym stole.

W Polsce 21 stycznia wystartowała kampa-

nia reklamowa Taste The Feeling. 

Pierwszym wyemitowanym spotem rekla-

mowym, spośród 10 przygotowanych, był ten 

o tytule „Motyw przewodni”. Spotom reklamo-

wym towarzyszy również kampania outdooro-

wa, która rozpoczęła się z początkiem lutego. 

Promuje ona nowy wizerunek Coca-Coli, 

oparty na zdjęciach przedstawiających ludzi 

w zwykłych sytuacjach życiowych, które dzięki 

przyjemności picia zimnej Coca-Coli stają się 

wyjątkowe. Nowe banery reklamowe Coca-

-Cola pojawiły się w największych miastach 

Polski, a także tam, gdzie konsumenci spędzają 

ferie zimowe. Razem z kampanią telewizyjną 

ruszyła ta w mediach internetowych oraz 

portalach społecznościach po to, aby dotrzeć 

do wszystkich grup wiekowych.

Wspólnie 

z Anną Wyszkoni, 

Dorotą Cho-

tecką i Andrze-

jem Krzywym, 

dotychczasowymi 

ambasadorami, 

popularna aktorka 

będzie namawiać 

Polaków do za-

bierania z domu drugiego śniadania. Ogólno-

polska kampania trwająca od początku 2015 

roku edukuje i jednocześnie wspiera program 

dożywiania w Polsce „Pajacyk”. Za cel organi-

zatorzy postawili sobie wyrobienie w Polakach, 

a zwłaszcza w dzieciach i młodzieży, dobrego 

nawyku jedzenia drugiego śniadania. Sponso-

rem kampanii jest marka Bielmar.

1 lutego ruszyła jubileuszowa 10. edycja 

piwnej promocji „Harnaś Miliony Piw Roz-

daje”. Jest to największa tego typu promocja 

na rynku pod względem łącznej puli nagród 

dla konsumentów we wszystkich jej edycjach, 

która przekroczyła już 40 milionów piw. 

Promocji towarzyszy komunikacja w punktach 

sprzedaży oraz kampania telewizyjna.

Promocja „Harnaś Miliony Piw Rozdaje” 

swoją popularność zawdzięcza prostej mecha-

nice. Każdy, kto pod kapslem lub kluczykiem 

zakupionego opakowania tej marki znajdzie 

napis: „Harnaś 2016” otrzyma w nagrodę 

kolejną puszkę piwa.

Z okazji okrągłej rocznicy istnienia promocji po-

wstał nowy 15-sekundowy spot utrzymany w cha-

rakterystycznej dla marki konwencji animacji. 

Kampania jest widoczna w największych 

ogólnopolskich stacjach TV.
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3 pytania do Piotra Dyttusa, Dyrektora sprzedaży  
Pinguin Foods Polska (rynek polski) kieruje Monika Dawiec.

Trzy pytania do...

Rynek mrożonek w Polsce  

– jaka jest recepta na sukces?

Sprawna dystrybucja, jakość, innowacyj-

ność, kreatywność i dostosowanie oferty 

do potrzeb konsumenta. Warzywa mono 

i tradycyjne mieszanki wciąż cieszą się 

popularnością, ale to dania gotowe złożone 

nie tylko z warzyw, ale też przypraw, zbóż 

i dodatków białkowych będą rozwijały się 

w najbliższym czasie najbardziej dynamicznie. 

Takie produkty dają też nieograniczone pole 

do popisu działom R&D producentów. Jako 

producent znany klientom z wysokiej jakości 

i innowacyjności, używamy naturalnych skład-

ników od sprawdzonych dostawców. Na ich 

bazie – wykorzystując znajomość preferencji 

kulinarnych konsumentów i własną wyobraź-

nię – opracowujemy receptury produktów 

dopasowanych do dynamicznie zmieniają-

cego się rynku. Naturalnie, wszystko to przy 

zachowaniu rentowności biznesu.

Jaka jest świadomość konsumentów w tej 

kategorii? 

Polacy przekonują się coraz bardziej do 

mrożonek, doceniając ich wygodę i smak 

przypominający tradycyjne dania domowe ale 

również wysublimowane smaki kuchni świato-

wej. Sięgają po nie w naturalny sposób ponie-

waż są coraz bardziej zabiegani. Nabierają też 

przekonania, że jest to zdrowy i pełnowarto-

ściowy posiłek. Czytają coraz chętniej etykiety 

a na naszych opakowaniach trudno doszukać 

się niezbyt oczekiwanych składników.

Jakie mrożonki warto mieć w asortymencie 

małego sklepu spożywczego?

Polacy niezmiennie od lat lubią robić zakupy 

blisko domu, a produkty mrożone są wrażliwe 

na długie podróże i zmiany temperatury. Stąd 

też wygodniej jest kupować je np. w sklepach 

osiedlowych. Takie punkty oczywiście mają 

do zagospodarowania mniejszą przestrzeń 

w zamrażarkach, jednak oferta musi być 

zróżnicowana. Należy zwrócić większą uwagę 

na dania gotowe, których obecnie konsumenci 

poszukują przez cały rok z racji zmieniające-

go się trybu życia. Kategoria dań gotowych, 

warzyw na patelnię czy zup z dodatkami takimi 

jak sery, mięso, makarony będzie naszym 

zdaniem rosła najszybciej i warto jej poświęcić 

dużo uwagi przy kompletowaniu oferty. Marka 

d’aucy właśnie wprowadziła Zupę krem z bro-

kułów z kremowym serkiem oraz Zupę krem 

z pomidorów z mozzarellą i bazylią – komplet-

ne i gotowe do podania po podgrzaniu – jest 

to dopiero początek nowej linii dań gotowych, 

którą planujemy poszerzać w najbliższym 

czasie. Wprowadzając nową linię proponuje-

my szereg form bezpośredniego wsparcia dla 

naszych odbiorców w handlu tradycyjnym.

Poczuj smak nocnego życia 
z Radzimirem Dębskim  

i marką Wyborowa

Nocne życie Warszawy, 

Paryża i Nowego Jorku połą-

czyło markę Wyborowa ze 

znanym kompozytorem Ra-

dzimirem Dębskim. Efektem 

projektu #SłuchajMiasta jest 

klip do nowego utworu Jimka 

„3 cities” oraz limitowana edy-

cja wódki Wyborowa. Nową kolekcję, sygnowaną 

symbolami trzech miast łączy wspólny, dla wszyst-

kich wariantów, motyw – partytura nowego utworu 

oraz autograf artysty. Nowe produkty dostępne są 

w handlu nowoczesnym oraz tradycyjnym.

Od lutego konsumenci mogą wziąć udział 

w konkursie i powalczyć o ubrania z limitowa-

nej edycji, zaprojektowanej przez Jacoba oraz 

o wejściówki na koncert z udziałem Radzimi-

ra Dębskiego. Wystarczy zrobić zdjęcie lub 

nakręcić krótki film, pokazujący dźwięki miasta 

nocą. W każdym tygodniu wygrywa 20 najlep-

szych zgłoszeń. Szczegóły konkursu znajdują 

się na stronie www.sluchajmiasta.pl

Promocja konsumencka  
marki Hortex

Nowe rodzinne logo

Jedz smacznie, żyj zdrowo: firma 
Nestlé świętuje 150 lat

Wiosenna eksplozja radości! 

Aż do końca 

marca 2016 r. 

potrwa promocja 

marki Hortex, 

w której konsu-

menci, kupując 

swoje ulubione 

produkty, mogą 

otrzymać książkę 

kucharską gratis.

Wystarczy zebrać 5 kodów kreskowych 

z dowolnych mrożonek Hortex. Szczegóły 

promocji na stronie producenta www.hortex.pl 

oraz organizatora promocji www.jet.com.pl

Książka „Hortex. Przepisy Matki Natury” 

zawiera przepisy na zdrowe, łatwe i niebanalne 

potrawy, które można przygotować na bazie mro-

żonek Hortex. Przepisy wzbogacono komentarza-

mi dietetyka, w których znajdują się informacje 

na temat wartości odżywczych poszczególnych 

produktów czy komponowania posiłków.

Dzięki swojej determinacji, poświęceniu 

i pionierskiemu podejściu Henri Nestlé 

stworzył biznes, który działa na rynku już od 

150 lat! Ta półtorawieczna tradycja wynika 

z rozumienia i przewidywania zmieniających 

się potrzeb i oczekiwań konsumentów. Na 

całym świecie ludzie korzystają obecnie z po-

nad 1 mld porcji produktów Nestlé dziennie. 

Firma działa w ponad 197 krajach i zatrudnia 

prawie 340 tys. osób.

Od 1 stycznia 2016 roku Mokate ma nowe 

logo, którego częścią jest sformułowanie  

„A Family Business”. Podkreślanie „rodzinno-

ści” firmy Mokate jest jak najbardziej upraw-

nione – wszak tradycje biznesowe rodziny 

Mokryszów sięgają roku 1900. Wtedy to Josef 

Mokryš założył sklep kolonialny w miejscowo-

ści Dobra na terenie dzisiejszych Czech. Już 

wtedy w ofercie znalazła się kawa i herbata. 

Obecnie Grupa Mokate składa się 

z dziewięciu przedsiębiorstw, działających 

w Polsce i krajach Europy Środkowej. Grupa 

eksportuje swoje produkty do prawie wszyst-

kich krajów na świecie.

„Firmy rodzinne mają swoją specyfikę, 

wnoszą też do świata biznesu szczególnie 

cenne wartości. W takich firmach planuje 

się tak, jak w rodzinie – w skali pokoleń, 

a nie roku finansowego. Decyzje podejmuje 

się mając na uwadze dobro rodziny – wła-

snej, ale i również rodzin pracowników. To 

ogromna odpowiedzialność” – mówi Sylwia 

Mokrysz z zarządu Mokate.

Na wiosnę i Wielkanoc Wawel przygotował 

specjalną linię produktów w świeżej, radosnej 

odsłonie. W wiosennej ofercie znalazły się 

uwielbiane przez konsumentów czekolady 

(Gorzka, Truskawkowa, Toffi, Adwokat), 

kultowe czekoladki nadziewane (Malaga, 

Kasztanki, Tiki Taki), cukierki (Michałki, Trufle) 

i galaretki (Mieszanka Krakowska, Fresh & Fru-

ity). Wawel zaskoczył także zupełnie nowym 

cukierkiem o smaku zabajone. Smakoszom 

oddanym tradycji przypadną do gustu duża 

czekolada Kasztanki (kartonik, 284 g) i cze-

kolada Gorzka 70%, idealna do świątecznych 

wypieków. Produkty Wawel w wiosennej 

odsłonie to prawdziwa eksplozja radości! 
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ZADZWOŃ
61 658 33 83

LUB NAPISZ NA ADRES
abc@sklepyabc.pl

Szczegóły na www.sklepyabc.pl

dołącz do NAJLICZNIEJSZEJ SIECI FRANCZYZOWEJ
BRANŻY FMCG W POLSCE!

sklepów abc

Mamy ponad
razem budujemy twoją przyszłość!

bezpłatna wizualizacja
zewnętrzna sklepu abc

bezpłatny dostęp do wielu
nowoczesnych narzędzi
do zarządzania sklepem

nic nie płacisz za wejście
do sieci abc

bezpłatne szkolenia

comiesięczny rabat
w pełni rekompensuje
opłatę marketingową

indywidualne
promocje cenowe

promocje tylko
dla sklepów abc

specjalne
oferty rabatowe

po roku możesz opuścić
sieć abc bez żadnych
konsekwencji

podczas każdej
promocji zachowujesz
atrakcyjną marżę 75   0

r e k l a m a

wersja podstawowa

LOGOTYP

Logotyp MOKATE korporacyjny występuje wyłącznie z inskrypcją „A Family Business”.
Jest jego integralną częścią.
Stosować logotyp wyłącznie z załączonej wersji elektronicznej (plik AI, PDF, EPS),
nie należy zmieniać proporcji nazwy MOKATE względem inskrypcji.

wersja negatyw

i n f o r m a c j a  h a n d l o w a

!
Dostęp do tych treści
mogą mieć wyłącznie
firmy zajmujące się
produkcją, obrotem

hurtowym oraz handlem
napojami alkoholowymi.

(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości).



Wielkanocne 
tradycyjne smaki
Polskie Święta Wielkanocne to przede wszystkim czas spędzony 
z najbliższymi i stół pełen tradycyjnych potraw. Niezależnie od obyczajów 
panujących w danym regionie, kraju czy rodzinie, każdy kojarzy ten czas 
z wędlinami, jajkami, żurkiem i barszczem czy domowymi babkami.

Michał Mius
Prezes Zarządu 

WSP „Społem”

Wielkanocna uczta nie może obyć się bez potraw z jaj, sałatek, 
czy też pieczonych mięs podawanych z tradycyjnymi dodatkami. 
Dlatego, jak co roku, polecamy naszym konsumentom flagowe 
przyprawy WSP „Społem” takie jak: Majonez Kielecki, Musztarda 

Kielecka delikatesowa stołowa oraz Chrzan Luksusowy. Ponadto zachęcamy również do spróbo-
wania białych Sosów Kieleckich (tatarski, czosnkowy i chrzanowy), które świetnie komponują się 
ze świątecznymi potrawami, dodając im wyjątkowego smaku oraz aromatu.
Niezmiennie od wielu lat największym zainteresowaniem konsumentów cieszy się Majonez 
Kielecki – i to nie tylko w okresach świątecznych. Produkt ten ceniony jest przede wszystkim za 
tradycyjną, niezmienioną od wielu lat recepturę, charakterystyczny smak, aksamitną konsystencję 
oraz brak substancji konserwujących. Co więcej „Kielecki” przyprawia nie tylko sałatki, ale poleca-
ny jest także jako składnik ciast.

zdaniemPRODUCENTA

Chrzan Luksusowy

WSP „SPOŁEM” 
Majonez Kielecki

Z OFERTY PRODUCENTAWiększość potraw, które spożywany w cza-

sie Wielkanocy ma znaczenie symboliczne. Tak 

więc niezależnie od tego, ile wydajemy pie-

niędzy, świąteczne zakupy są wyjątkowe pod 

względem produktów, które lądują w naszych 

koszykach. Z badań Centrum Badania Opinii 

Społecznej wynika, że 44% Polaków postrzega 

Święta Wielkanocne jako przeżycie religijne, 

tyle samo badanych stwierdziło, że jest to miła 

tradycja. Natomiast dla 63% przepytanych 

jest to przede wszystkim okazja do spędzenia 

czasu z rodziną. Polacy swoje przywiązanie do 

tradycyjnych smaków okazują w liście swoich 

zakupów. W okresie przedświątecznym ze 

sklepowych półek ubywa znacznie więcej 

wędlin, szczególnie białej kiełbasy, jaj, barszczy 

i żurów w koncentracie czy w proszku, chrza-

nu, majonezu czy przypraw.

Żurki i barszcze
Potrawami, bez których nie mogłyby się 

odbyć żadne Święta Wielkanocne są z pew-

nością żur i biały barszcz. Nie każdy wie czym 

się różnią i wielu Polaków używa zamiennie 
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obu nazw dla tej tradycyjnej świątecznej zupy. 

I trudno się dziwić – coraz częściej w książkach 

kucharskich pojawiają się przepisy wyłącznie na 

żury i mimo, że niektóre z nich powinny być, ze 

względu na wykorzystywane składniki i sposób 

przyrządzania, nazywane barszczami. 

Żury to gęste i zawiesiste zupy, które 

przyrządza się na zakwasie mącznym (lub 

chlebowym). W zależności od regionu czy też 

upodobań domowników robi się go z mąki 

żytniej, owsianej, pszennej czy gryczanej. 

Tradycyjny żur gotowany jest na wędzonych 

wędlinach i posiada charakterystyczny kwaśny 

posmak od zakwasu. Przyprawiany jest maje-

rankiem, liściem laurowym, zielem angielskim, 

a czasem czosnkiem. Niektóre gospodynie 

dodają do zupy jeszcze śmietany. Natomiast 

dodatki do żurku mogą być różne: kiełbasy 

– tradycyjne i białe, jajka czy ziemniaki. Moż-

na podawać go w głębokim talerzu osobno 

z pieczywem, bądź w specjalnych, okrągłych, 

wydrążonych bochenkach chleba.

Wielkanocny barszcz biały to z kolei 

potrawa, której podstawą jest wywar mięsny 

uzyskany z gotowania szynki bądź boczku czy 

kiełbasy lub połączeń różnych rodzajów wę-

dlin. Dla smaku dodaje się do niego suszone 

grzyby, włoszczyznę, cebulę, chrzan, pieprz, 

liście laurowe, majeranek oraz ziele angielskie. 

Barszcz możemy zakwasić kwasem ogórko-

wym lub kapuścianym. Możemy go również 

zabielić śmietaną. Zupę podajemy z białą 

kiełbasą i ugotowanym jajkiem. W Małopol-

sce i na Lubelszczyźnie czasem dodaje się do 

niego pokrojony w kostkę twaróg, natomiast 

na Kujawach – ziemniaczane kluseczki.

Podstawową różnicą między żurem a barsz-

czem jest więc rodzaj zakwasu używanego 

do ich przygotowania. Te pierwsze są robione 

na mącznych, drugie na warzywnych. Są też 

szkoły, które wskazują, że barszcz biały od 

żurku różni się rodzajem zakwasu mącznego. 

Konspol Holding
Okres wielkanocny to szczególny czas w polskich domach. Na stołach pojawiają się wtedy 
produkty, które cechują się wysoką jakością, unikalnym smakiem i wyjątkowymi walorami 
odżywczymi. Na Święta Wielkanocne Konspol poleca wyśmienity pasztet z królika idealny dla 
wszystkich miłośników pasztetów. Jego domowy smak z pewnością uczyni święta bardziej ro-
dzinnymi. Niezmiennie w tym okresie popularnością cieszą się produkty z linii Natura: kabanosy, 
kiełbasa wiejska z kurczaka oraz szynka wędzona z kurczaka – to naturalnie smaczne produkty, 
bez dodanych konserwantów, bez glutenu i bez laktozy. Wielokrotnie nagradzane ze względu 
na wyróżniający się skład.

odPRODUCENTA

KONSPOL BIS
Kurczak wiejski Natura

Z OFERTY PRODUCENTA

ŻUREK NA KIEŁBASIE WIEJSKIEJ
Składniki (dla 6 osób): 400 g kiełbasy wiejskiej z kurczaka 
Konspol Natura (1 opak.), zakwas mąki żytniej, 3 jajka, 
4 ziarna ziela angielskiego, 1 liść laurowy, 1 łyżeczka 
chrzanu, 1 ząbek czosnku, ½ marchewki, 1 cebula, 
½ szklanki śmietany 18%, majeranek, sól, pieprz

Sposób przygotowania: Kiełbasę pokroić 
w plastry, przełożyć do garnka i zalać 2 litrami 
wody. Dodać ziele angielskie, liść laurowy, 
cebulę pokrojoną na ćwiartki, czosnek, 
drobno pokrojoną marchewkę i gotować 
na niewielkim ogniu ok. 25 min. Dolać 
zakwasu, dodać chrzan, sól, pieprz 
i majeranek. Zdjąć z ognia i zabielić 
śmietaną. Można podawać z 
ćwiartkami jajek ugotowanych na 
twardo, z pieczywem.

Czas przygotowania: 30 min.
przepis: Konspol

KONSPOL 
HOLDING
Kabanosy z kurczaka 
Natura bez konserwantów
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Krajana Krucha Chrzanowa

CHRZANOWSKA 
MANUFAKTURA 
WĘDLIN
Parówki z szynki

Z OFERTY PRODUCENTAW przypadku tego pierwszego ma być on ro-

biony na mące pszennej, a drugiego – żytniej. 

Jak podaje Centrum Monitorowania Rynku 

kategoria zup w małoformatowych sklepach 

spożywczych posiada 0,4% udziałów w war-

tości sprzedaży oraz 1,6% w liczbie wszystkich 

transakcji w tego typu placówkach. Centrum 

rozróżnia cztery warianty produktowe w ka-

tegorii zup. Są to: zupy do gotowania – 23% 

udziałów wartościowych w kategorii zup, 

zupy mokre – 12%, zupy instant – 49% oraz 

pozostałe, które mają łącznie 16% udziałów.

Centrum Monitorowania Rynku sprawdziło 

popularność dwóch wariantów tradycyjnej 

wielkanocnej zupy – barszczu białego i żuru 

– na podstawie danych transakcyjnych z mało-

formatowych sklepów w Polsce. Jeśli chodzi 

o podkategorię zup do gotowania to ponad 

90% udziałów wartościowych sprzedaży 

w sklepach do 300 mkw. mają Nestlé i Unile-

ver. Natomiast najpopularniejszymi markami 

są Winiary, Knorr i Amino – 6 ich produktów 

jest wśród 10 najczęściej sprzedawanych, jest 

to 5 wariantów barszczu i 1 żurku. 

Największymi producentami jeśli chodzi 

o zupy mokre są Grupa Maspex Wadowice 

(Agros-Nova), Profi i Cimesmak. W sumie, w skle-

pach małoformatowych, posiadają 50% udziałów 

wartościowych sprzedaży. Krakus, Profii, Cime-

smak to z kolei najpopularniejsze marki. W ran-

kingu 10 najczęściej sprzedawanych produktów 

pojawiają się 8 razy – 7 barszczy i 1 żurek.

Zupy instant to podkategoria w której 

dominuje trzech producentów. W sklepach 

do 300 mkw. 90% udziałów wartościowych 

sprzedaży posiadają łącznie Unilever, Nestlé i 

Tan Viet. Wśród najchętniej wybieranych przez 

klientów marek są Knorr, Winiary i Vifon. W 

rankingu 10 najczęściej sprzedawanych produk-

tów znajdują się 2 warianty barszczu i 1 żurku.

Wędliny
Z różnych badań zachowań konsumenckich 

wynika, że Polacy każdego roku wydają na 

Wielkanoc średnio 300-360 zł. Natomiast 

wydatki na Boże Narodzenie są zazwyczaj 

wyższe o ok. 30-40%. Nie oznacza to jednak, 

Chrzanowska Manufaktura Wędlin
Nowość – Szynka Zacna
Wielkanoc kojarzymy głównie z koszyczkiem ze święconką 
i chyba najbardziej obfitym śniadaniem w roku, które 
rozpoczynamy od zjedzenia poświęconych pokarmów. 
I właśnie z myślą o wielkanocnej ofercie Chrzanow-
ska Manufaktura Wędlin proponuje nowość 
– Szynkę zacną. Ta pyszna wędzonka powstała 
tylko ze specjalnie wyselekcjonowanego surowca z myślą 
o wszystkich szukających wyrobów o delikatnej nucie smakowej. Wyrazisty aromat 
wędzenia i intensywna ciemno-brązowa barwa wędzenia to również cechy charakterystyczne tej 
wyjątkowej wędzonki.
Nowość – Kiełbasa Wiejska wieprzowa z Chrzanowa
Na świąteczny stół Chrzanowska Manufaktura Wędlin 
proponuje nowość Kiełbasę Wiejską wieprzową z Chrzano-
wa. Ta znakomita kiełbasa powstawała ze starannie 
wyselekcjonowanego polskiego surowca. Charaktery-
styczną ciemną barwę i doskonały aromat zawdzięcza 
wędzeniu dymem olchowo bukowym, a wyrazisty 
smak unikatowej kompozycji przypraw. 
Co ważne – wyrób nie zawiera konserwantów, fosforanów i glutaminianu 
sodu, czyli ma tzw. „czystą etykietę”, zawiera tylko mięso, sól i przyprawy, co jest 
szczególnie ważne dla osób dbających o zdrowe i naturalne odżywanie. 
W linii Wiejskie z Chrzanowa dostępna jest także Kiełbasa Wiejska z Chrzanowa drobiowa.

odPRODUCENTA
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Z OFERTY PRODUCENTA

że nasi krajanie uważają wiosenne święta za 

mniej ważne. Mniejsze wydatki są związane 

przede wszystkim z tym, że większość osób 

nie kupuje sobie w tym czasie prezentów.

Wędlina to jeden z obowiązkowych elemen-

tów wielkanocnego koszyczka. Jest ona symbo-

lem dostatku, gdyż dawniej nie każdego było na 

nią stać i uznawano ją za rarytas. Od XIX wieku 

wśród wędlin, które w Wielką Sobotę zanosi się 

do święcenia, najczęściej pojawia się kiełbasa. 

Na świątecznym stole nie może zabraknąć m.in. 

pieczonego schabu. Popularne w tym czasie są 

również szynki, kiełbasy czy pasztety. Zdecydo-

wanie jednak w tym czasie klienci decydują się 

na produkty droższe i lepszej jakości. Zaintere-

sowanie produktami premium widać jednak nie 

tylko w okresie świąt.

Spożycie wędlin w Polsce wyniosło 

w 2015 r. nieco ponad 2 kg na osobę mie-

sięcznie. Jest to delikatny spadek konsump-

cji w porównaniu do roku poprzedniego 

– w 2014 r. było to bowiem 2,4 kg. Jednak 

nie oznacza to, że Polacy wydają na wędliny 

mniej niż dotychczas. 42% z nas jest w stanie 

zapłacić trochę więcej za mięso czy wędliny 

wysokiej jakości. W ciągu całego 2014 r. 

polskie rodziny przeznaczyły na te produkty 

14,5 mld zł. Wędliny stanowią 40% wyborów 

konsumentów. Popularniejsze jest świeże 

mięso. Pojedyncza osoba wydaje jednak dwa 

razy więcej na wędliny niż na świeże mięso. 

W 2014 r. wędliny były kupowane średnio 18 

razy w miesiącu przez jednego konsumenta. 

Wynika to z badań GfK Polonia dla BGŻ BNP 

Paribas. Dane zostały opublikowane w rapor-

cie „Zmiany preferencji Polaków w zakresie 

konsumpcji żywności”.

Jak podaje CMR – wędliny paczkowane 

można znaleźć w co drugim małoformato-

wym sklepie spożywczym. W tej kategorii 

głównymi producentami są Tarczyński, 

Animex i Sokołów. Łącznie mają ponad 

połowę udziałów wartościowych w sprzedaży 

tej kategorii. Jak wygląda oferta w sklepach? 

Obejmuje ona średnio 6-7 rodzajów wędliny 

na jedną placówkę. Na półce znajdują się 

zazwyczaj kabanosy i kiełbasy w torebkach, 

szynki, polędwice czy salami.

A jak wyglądają wybory konsumentów? 

W okresie od stycznia do listopada 2015 r. 

klienci sklepów małoformatowych, którzy 

kupowali wędliny paczkowane najczęściej wy-

bierali Kabanosy firmy Tarczyński w opakowa-

niach 120 g i 50 g. Najpopularniejsze okazały 

się smaki: drobiowy, wieprzowy i chilli. Do 

najczęściej kupowanych wędlin paczkowa-

nych należały w tym czasie również kiełbasy 

Żywiecka Ekstra i Krakowska Podsuszana marki 

Balcerzak (90 g), a także Szynka Konserwowa 

Exportowa Animex (120 g) i Szynka Bohuna 

(100 g) z oferty Animeksu (dane: CMR).

Jajka, majonezy, chrzany...
Jajko to jeden z najważniejszych symboli 

Wielkanocy. W polskich domach w czasie 

świąt występuje nie tylko jako samodzielna 

potrawa, ale też element wielu dań czy ozdo-

ba – w postaci pisanek i kraszanek.

Polska znajduje się w czołówce produ-

centów i eksporterów jaj w Europie. Roczna 

produkcja jaj w Polsce to ponad 9 mld sztuk. 

Jednak w porównaniu z tymi danymi spo-

życie jaj przez Polaków jest wciąż niewiel-

Cedrob
Wielkanoc, to czas serdecznych spotkań z rodziną przy odświętnie nakrytym stole. Firma 
Cedrob pod marką Gobarto przygotowała produkty, które podkreślą wyjątkowość tych chwil. 
Nadal pomimo zmieniających się upodobań i gustów konsumentów szynka wieprzowa 
odgrywa ważną rolę w wielkanocnej święconce. Dobrze podana jest bowiem prawdziwym 
rarytasem, a jej szlachetny smak oraz aromat zachwyca podniebienia koneserów mięsnych 
specjałów. Taka właśnie jest Szynka Wędzarza Jana marki Gobarto. Wyrób odznacza się wyjąt-
kową delikatnością, kruchością i niezwykle soczystą konsystencją. Znakomity na codzienną 
kanapkę oraz świąteczne ucztowanie. 
Zwyczajowo znaczące miejsce na wielkanocnym półmisku zajmuje również kiełbasa. Doskonałą 
i sprawdzoną propozycją będzie Kiełbasa szlachecka marki Gobarto. Produkt w 100% przygoto-
wany z surowców wieprzowych. Dopracowana receptura, brak dodanych fosforanów oraz krótki 
skład są jej wielkimi atrybutami, które wyczuwa się już po pierwszym kęsie.

odPRODUCENTA

Gobarto Szynka Wędzarza Jana

CEDROB
Gobarto Kiełbasa szlachecka
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kie. W 2011 roku Polacy jedli ok. 200 jaj 

rocznie. W 2013 roku było to już tylko 142. 

Z prognoz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej wynika jednak, 

że powoli ta niekorzystna tendencja się od-

wraca. W 2014 roku przeciętny Polak spożył 

150 jaj, natomiast np. w Meksyku spożywa 

się ponad 320, a we Francji blisko 250 sztuk 

w ciągu roku. Coraz popularniejsze okazują 

się natomiast jaja z hodowli ekologicznych. 

Ich produkcja w Polsce wynosi obecnie 2,5 

mln jaj rocznie.

Chrzan to kolejna z obowiązkowych pozycji 

w Wielkanocnym menu. W okresie świąt 

dodawany jest nie tylko do barszczu czy żuru, 

ale też do sałatek, mięs czy wędlin. Przez 

niektóre polskie rodziny jest także wkładany do 

świątecznego koszyczka. Ma symbolizować siłę. 

I ma to odzwierciedlenie we właściwościach tej 

rośliny. Korzeń chrzanu jest doskonałym źró-

dłem witaminy B1, B2, B6 oraz potasu, wapnia, 

magnezu, żelaza i fosforu przez co dobroczyn-

nie wpływa na organizm człowieka. Okazuje się 

być niezastąpionym środkiem w walce z prze-

ziębieniem. Jego właściwości przeciwbakteryjne 

i antywirusowe powodują, że jest niezbędny 

w walce z infekcjami oddechowych. Działa 

też wykrztuśnie. Do tego występują w nim natu-

ralnie glukozynolany. Są to związki, które mają 

podobne działanie do antybiotyku. Kiedyś był 

on nawet wykorzystywany do leczenia gruźlicy. 

Dlatego też regularne spożywanie świeżego 

chrzanu może zapobiegać infekcjom układu 

moczowego, a nawet chronić przed wystąpie-

niem wrzodów żołądka.

Na świątecznym stole nie może zabrak-

nąć również majonezu. Dodaje się go do 

faszerowanych jaj, sałatek warzywnych czy 

jako dodatek do wędlin czy kanapek. Kiedyś 

żony, matki i babcie w polskich domach 

robiły go samodzielnie. Głównym składni-

kiem domowego majonezu jest oliwa bądź 

olej z dodatkiem surowego żółtka. Całość 

przyprawia się octem winnym bądź cytry-

ną. Do smaku dodaje się sól i biały pieprz. 

Częstym dodatkiem jest też musztarda. Rynek 

majonezów jest w Polsce rynkiem stabilnym. 

Obok tradycyjnych wariantów konsumenci 

często decydują się na produkty w wersji light 

czy też na specjalnie przeznaczone do danych 

rodzajów potraw, np. do sałatek.

Tradycyjne smaki
Wspomniane jajko to nie tylko element 

wielkanocnego koszyczka, ale też skład-

nik wielu świątecznych potraw. Króluje 

ono wśród dań zarówno śniadaniowych 

jak i obiadowych. Nie ma chyba rodziny, 

która nie przygotowywałaby na święta jaj 

faszerowanych. Każda gospodyni ma jednak 

swój własny, ulubiony przepis na to danie. 

Można przygotowywać je bardzo klasycz-

nie – z ugotowanym żółtkiem, pieczarkami 

i majonezem lub z dodatkiem rzodkiewki, 

kopru i pietruszki bądź zaszaleć z połącze-

niami smakowymi i wykorzystać do farszu 

kiełki, rzeżuchę czy łososia. 

Sałatka jarzynowa to kolejny stały element 

wielkanocnego posiłku. Ugotowane ziemnia-

ki, groszek, jajka, jabłko, marchew, ogórki. 

Wszystko co wygląda świeżo i wiosennie. 

Do tego sam majonez lub w połączeniu 

z musztardą. Niektórzy tak upodobali sobie 

ten przysmak, że gości on na stole nie tylko 

w czasie Wielkanocy.

JAJA FASZEROWANE 
Składniki: 4 jaja ugotowane na 
twardo, 150 g łososia wędzonego 
w płatach, 4-5 łyżek Majonezu 
Kieleckiego, pół pęczka szczypiorku, 
sól, pieprz 

Sposób przygotowania: Wędzonego 
łososia pokroić na małe kawałki. Jajka 
przeciąć wzdłuż na pół. Następnie 
delikatnie wyjąć żółtka i utrzeć na 
jednolita masę. Dodać posiekaną rybę 
oraz szczypiorek. Całość wymieszać 
z Majonezem Kieleckim, ew. doprawić 
do smaku solą i pieprzem. Pastę 
ponakładać do białek i udekorować. 
Smacznego!

przepis: WSP „Społem”

Kiełbasa biała surowa

JBB
Szynka soczysta

Z OFERTY PRODUCENTA
KREM Z CZERWONEJ FASOLI  
Z SZYNKOWYM CHIPSEM
Składniki: puszka czerwonej fasoli, bazylia, oregano, majeranek, szynka z beczki JBB,  
1 marchew, 1 pietruszka, 1 ząbek czosnku, sól i pieprz
Sposób przygotowania: Warzywa gotować z ziołami i odrobiną czosnku. Gdy marchew i pietruszka 
zmiękną dodać do wywaru fasolę (może być z puszki). Całość miksować na gładki, aksamitny krem. 
Doprawić solą i pieprzem. Na mocno rozgrzaną odrobiną oleju patelnię układać cienkie plastry 
wędzonej szynki. Smażyć do momentu uzyskania bardzo rumianego koloru.
Podawać z chipsem szynkowym w towarzystwie prażonych płatków migdałów bądź  
groszku ptysiowego.

przepis: JBB

r e k l a m a

Kiełbasa 
Biała
Surowa

propozycja podania
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Ewa Panasewicz 
Menadżer produktu 

Octim Wytwórnia Octu i Musztardy

Na polskich stołach podczas wielkanocnego śniadania tradycyjnie 
podawana jest m.in. biała kiełbasa, którą warto doprawić musztar-
dą sarepską lub chrzanową Octim – poprawi to zdecydowanie jej 
smak. Musztarda chrzanowa to także doskonały dodatek do ćwikły 

– z pewnością urozmaici jej aromat. Nie zapominajmy, że idealnym dopełnieniem wielkanocnego 
żurku z jajkiem jest ocet jabłkowy Octim, dzięki któremu zupa stanie się odpowiednio kwaśna, 
tak jak zalecano w przepisach naszych babć. Jeśli na świąteczny obiad planujemy przygotować 
pieczeń, to warto wcześniej zamarynować mięso w przyprawach i occie jabłkowym Octim, który 
nada potrawie świeżego, kwaskowo-owocowego smaku.

zdaniemPRODUCENTA

Ocet balsamiczny 

OCTIM WYTWÓRNIA 
OCTU I MUSZTARDY
Musztarda żurawinowa

Z OFERTY PRODUCENTA

Specjały w galarecie również zajmują 

znaczącą pozycję w świątecznym menu. 

Niektórzy nie wyobrażają sobie bez nich 

Wielkanocy. Tutaj nie można oczywiście 

zapomnieć o tzw. zimnych nóżkach. Są to 

mięsne galaretki przygotowane na bazie nóżek 

wieprzowych. Tradycyjnie gotuje się je wraz 

z golonką i warzywami na wolnym ogniu. Po 

kilku godzinach odcedza się mięso i warzy-

wa od wywaru i kroi się je w drobną kostkę. 

W bulionie z kolei rozpuszczamy żelatynę. Do 

przygotowanych wcześniej foremek wrzucamy 

mięso z warzywami i zalewany wywarem. 

Można też dodać gotowane jajko pokrojone 

w kostkę lub plasterki oraz pietruszkę. Po nocy 

spędzonej w lodówce nóżki są gotowe. Trady-

cyjnie podaje się je z cytryną i octem.

Regionalne potrawy
Co kraj to obyczaj, ale podobnie jest z re-

gionami. W Polsce, w zależności od lokalnych 

zwyczajów w czasie świąt spożywa się charak-

terystyczne dla danego miejsca potrawy.

W Małopolsce charakterystyczną potrawą 

jest chrzanówka lanckorońska. Jest to zupa, 

która, jak sama nazwa wskazuje, jest przy-

rządzana przede wszystkim na bazie świeżo 

utartego chrzanu. Do jej ugotowania potrzeb-

WIELKANOCNA SAŁATKA Z JAJEM, ŁOSOSIEM WĘDZO-
NYM I DRESINGIEM CEBULKOWO-MIODOWYM 
Składniki: 150 g ulubionej mieszanki sałatkowej, 4 jaja, 100 g łososia wędzonego w plastrach, 
10 szt. pomidorków koktajlowych, 20 szt. małych cebulek złocistych z zalewy octowej, świeżo 
siekany szczypiorek, garść kiełek rzodkiewki 
Dressing cebulkowy: 1 łyżka stołowa musztardy ze smażoną cebulką Octim, 1 łyżeczka 
musztardy francuskiej Octim, 2 łyżki stołowe octu z białego wina 6% Octim, sok z ½ cytryny, 
1 łyżka miodu, 50 ml wody, 150 ml oleju rzepakowego, sól, pieprz do smaku 

Sposób przygotowania: Dresing:  W miseczce połączyć musztardę ze smażoną cebulką Octim, ocet 
z białego wina 6% Octim, musztardę francuską Octim, miód, wodę, sok z cytryny. Razem pomieszać. 
Dolać małym strumieniem olej rzepakowy, aż dresing się zagęści. Doprawić do smaku pieprzem i solą. 
Sałatka: Sałaty opłukać, osuszyć.  
Jaja gotować na twardo – umyte włożyć do 
garnka z zimną wodą na tyle, by całe były 
przykryte. Dodać łyżkę octu spirytusowego 
i łyżeczkę soli (skorupka od jaj wówczas nie 
pęknie). Gdy woda zacznie się gotować – 
odczekać 8 minut – jaja gotowe! Ugotowane 
jaja pokroić na cztery.  
Pomidorki koktajlowe pokroić na cztery. Łososia 
wędzonego dowolnie zawnąć. W dużej misce 
ułożyć sałatę, jaja, pomidorki koktajlowe, 
łososia wędzonego. Rozłożyć nierównomiernie 
kiełki rzodkiewki, cebulki z zalewy i posypać 
posiekanym szczypiorkiem. Całą sałatkę polać 
dresingiem – smacznego!

przepis: Octim Wytwórnia Octu i Musztardy
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Nowy wizerunek, 
ten sam tradycyjny smak...

OCTIM  
Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o. 

ul. Zielona 2, 11-015 Olsztynek
e-mail: octim@octim.com.pl

www.octim.com.pl

Zmieniamy się dla Was!



ne są pokrojone kawałki wędlin i mięsa oraz 

warzywa. Zupa zagęszczana jest mąką i kwa-

śną śmietaną. Przyprawia się ją czosnkiem 

i koprem. Można dodać do niej ugotowane 

jajka i serwować ze świeżym pieczywem.

Na tych terenach równie popularną i ściśle 

związaną z Wielkanocą potrawą jest strząska. 

Nazwa pochodzi od sposobu przyrządza-

nia, a dokładnie od wymieszania wszystkich 

produktów. Podawana jest przede wszystkim 

na śniadanie jako główne świąteczne danie. 

To nic innego jak zwarta masa z pokrojonych 

świątecznych wędlin oraz jajek z dodatkiem 

utartego chrzanu i przypraw. Całość zalewa się 

roztworem na bazie wody i octu.

Podobnie jak Małopolska, swoją zupę chrza-

nową ma Podhale. Nazywana jest ona sodrą, 

święceliną, chrzonicą bądź krzonowiną. Potrawę 

zagęszcza się śmietaną i kwaśnym mlekiem. 

Tradycyjnie już dodaje się do niej jajka i wę-

dliny. Podawana jest na obiad w wielkanocną 

niedzielę. W podhalańskich domach na święta 

obowiązkowo muszą pojawić się dania z ja-

gnięciny, np. podawana jest ze śliwkami. Innym 

znanym w tych stronach przysmakiem są fizoły 

– potrawa przygotowywana z fasoli i suszonych 

śliwek, z dodatkiem jarmużu i oscypka.

Na Podlasiu w czasie świąt nie może 

natomiast zabraknąć czerwonego barszczu 

z kiszonych buraków, a również zalewajki 

z dodatkiem grzybów. Z kolei w niektórych 

rejonach Mazowsza na wielkanocne śniadanie 

podaje się klasyczny barszcz czerwony, ale 

zamiast uszek dodaje się gotowane jajko.

Z Mazowsza pochodzi również świątecz-

na szynka pieczona w chlebie. Tradycja jej 

przygotowywania na Wielkanoc nie jest już tak 

powszechna, ale w dalszym ciągu jest obecna 

w wielu domach. Do jej przyrządzenia używa-

no kiedyś wyłącznie ciasta chlebowego żytnie-

go. Danie to swój specyficzny smak i aromat 

zawdzięcza zakwasowi chlebowemu. Da się on 

wyczuć nawet w samej zapieczonej w daniu 

Z.T. „BIELMAR”
Fithia Olej rzepakowy i z pestek dyni, 
Fithia Olej rzepakowy i lniany,  
Fithia Olej rzepakowy i oliwa z oliwek

Z OFERTY PRODUCENTA

PODRAVKA 
POLSKA
Vegeta Przyprawa 
do mięs

Grzegorz Sitarski 
Kierownik Marketingu 

Wytwórnia Octu i Majonezu „OCETIX”

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Polecamy więc nasze produkty, które wspaniale komponują 
się ze świątecznymi potrawami: sałatkami, wędlinami, jajkami i pieczonymi mięsami. Najważ-
niejszy na wielkanocny stół jest majonez, ale nie tylko, również sosy, a w szczególności tatar-
ski, który na równi z majonezem wyśmienicie smakuje z jajeczkiem. Musztardy zaś wzbogacą 
smak każdej wędliny i pieczeni. Największym zainteresowaniem w okresie świątecznym cieszą 
się opakowania o większej pojemności dostępne w cenach promocyjnych, czyli Majonez 
Pomorski 620 g lub jego powiększona wersja – 620 g + 15% gratis. Polecamy również Majonez 
Pomorski Extra 400 g produkowany wg tradycyjnej receptury znakomicie nadający się sałatek, 
śledzi wielkanocnego jajka oraz do dekoracji różnych potraw.

zdaniemPRODUCENTA

Sos tatarski

WYTWÓRNIA 
OCTU 
I MAJONEZU 
„OCETIX”
Majonez Pomorski 
Extra

Z OFERTY PRODUCENTA

szynce. Potrawa przypomina tradycyjny boche-

nek chleba żytniego. Dopiero po przekrojeniu 

widoczna jest ukryta w nim wędlina.

Podkarpacie również ma swoje tradycyjne 

regionalne specjały wielkanocne. Jednym 

z nich jest handzlowska serwatka, która jest 

podstawą wielkanocnego śniadania. Jak wy-

gląda? Jest to klarowny płyn o lekko kwaśnym, 

maślanym smaku. Wyczuwa się w nim również 

wyraźny aromat tartego chrzanu i wędzonki. 

Może być podawana zarówno na ciepło jak 

i na zimno. Tradycyjnie serwatkę przygotowuje 

się kilka dni przed wielkanocną niedzielą. A to 

dlatego, że należy ją odstawić do ukisze-

nia (najlepiej w glinianym naczyniu) i dużo 

wcześniej dodać skórki z chleba, które również 

dodają potrawie charakterystycznego smaku. 

Po tych zabiegach należy podgrzać serwatkę 

i przelać do innego naczynia uważając, by 

Krzysztof Adamski, Właściciel
Sklep spożywczo-przemysłowy abc
ul. Poświętne 7, Grójec

Barszcz Biały 
Winiary 

Żurek Winiary

NESTLÉ 
POLSKA
Majonez Dekoracyjny 
Winiary
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Dominika Rąba
Dyrektor ds. Sprzedaży 

ZM Henryk Kania

Na wielkanocnym stole swoje miejsce znaleźć powinny smaczne, 
aromatyczne produkty bazujące na tradycyjnych recepturach. Zde-
cydowanie poleciłabym w tym kontekście np. naszą Szynkę Wędzo-
ną Maestro wyprodukowaną z wyselekcjonowanych części szynki 

wieprzowej. Jest wędzona przy użyciu drewna bukowo-olchowego oraz perfekcyjnie przyprawio-
na wyszukaną mieszanką przypraw. Sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wyszukanych kub-
ków smakowych. Co ważne, posiada niską zawartość soli. Nieodłącznym elementem Wielkanocy 
jest też biała kiełbasa. Linia Maestro ZM Kania ma taki produkt w swojej ofercie. Kiełbasa biała 
z szynki swój doskonały, subtelny smak zawdzięcza najwyższej jakości mięsu wieprzowemu oraz 
perfekcyjnie dobranym przyprawom.

zdaniemPRODUCENTA

Biała kiełbasa 
Maestro

ZAKŁADY 
MIĘSNE 
HENRYK 
KANIA
Szynka wędzona 
Maestro 

Z OFERTY PRODUCENTA

nie dostał się do niego zgromadzony na dnie 

osad.  Przed podaniem do potrawy dodaje sie 

pokrojony chrzan, kiełbasę, wędzony boczek 

oraz ugotowane na twardo i pokrojone jajka.

W województwie świętokrzyskim, 

a dokładniej w gminie Raków gospodynie 

obowiązkowo pieką natomiast dzionie 

– potrawę charakterystyczną dla tego 

regionu i niespotykaną nigdzie indziej. 

Początkowo była to potrawa wielkanocna, 

a z czasem zaczęła być przygotowywana 

również na Boże Narodzenie. Dzionie ra-

kowskie to kiszka upieczona w naturalnym 

jelicie wieprzowym lub wołowym, której 

końce spięte są drewnianą szpilą lub weł-

nianą przędzą. Podstawą dzioni jest maca, 

którą po upieczeniu kruszy się na drobne 

kawałki i moczy w wywarze rosołowym. Do 

napęczniałej masy dodaje się przekręcone 

przez maszynkę mięso z rosołu, przede 

wszystkim wieprzowinę i podgardle. Do tak 

przygotowanych składników dodaje się jaj-

ka, a całość doprawia do smaku pieprzem, 

solą i ziołami. Z połączonych przysmaków 

powstaje farsz, którym nadziewa się natu-

ralne jelita wieprzowe.

Katarzyna Kołdej, Kierownik
Sklep KaMir
ul. Kopernika 8/7, Kozienice

Kamis Musztarda 
Chrzanowa

Kamis Musztarda 
Sarepska

Kamis 
Majeranek

MCCORMICK 
POLSKA
Kamis Przyprawa 
do żurku i barszczu 
białego

Z OFERTY PRODUCENTA

Iwona German
Head of Marketing 

McCormick Polska

Wraz ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi pojawia się 
szczyt sprzedażowy, który wynika z mocno zakorzenionych 
polskich tradycji rodzinnego biesiadowania przy domowym stole. 
Kamis posiada w swojej ofercie wiele przypraw, które pozwalają na 

wydobycie i podkreślenie smaku tradycyjnych potraw wielkanocnych. W tym okresie popularno-
ścią cieszą się monoprzyprawy, między innymi pieprz czarny, liście laurowe, majeranek, czy ziele 
angielskie. Drugą, równie istotną rolę odgrywają mieszanki przypraw dedykowane do przygoto-
wania rozmaitych posiłków, takie jak Przyprawa do żurku i barszczu białego Kamis czy Przyprawa 
do sernika Kamis. Warto również wspomnieć o Musztardzie Sarepskiej Kamis i Musztardzie 
Chrzanowej Kamis, które idealnie wpasowują się w smaki Wielkanocy i komponują z tradycyjnymi 
potrawami mięsnymi. 

zdaniemPRODUCENTA

Kiszki zapieka się w piecu w brytfannie. 

Po przekrojeniu widoczne są na niej białe 

pasemka macy przypominające mięso 

drobiowe. Podaje się ją krojąc w plastry 

i obsmażając. Od 2007 roku receptura na 

tę potrawę wpisana jest na listę produk-

tów tradycyjnych.

Potrawą wyróżniającą Pomorze jest szynka 

w cieście. Podaje się ją nie tylko na ciepło, 

ale też na zimno. W tamtejszych domach na 

śniadanie często podaje się również smażo-

ne na słoninie jajka. Kujawy słyną natomiast 

z gęstego żuru gotowanego na żytnim za-

kwasie. Serwowany jest zwykle z dodatkiem 

jajka, białej kiełbasy albo ziemniaków.

Co jest popularne na Kaszubach? Oprócz 

gotowanej szynki podaje się tam zylc. Jest 

to galareta z siekanych wieprzowych nóżek 

i włoszczyzny. Typowo regionalną potrawą 

jest tam również prażnica, czyli tamtejsza 

jajecznica. Co ją wyróżnia? To, że jest 

smażona na wędzonej rybie. Potrawa ta, 

przygotowywana na wędzonym węgorzu, 

od ponad dekady jest wpisana do rządowe-

go wykazu potraw tradycyjnych wojewódz-

twa pomorskiego.

Cielęcina z czosnkiem to z kolei przysmak 

Wielkopolan. Tam też tradycyjne święta 

nie mogą obyć się bez potraw w galarecie. 

Jednym z takich dań jest studzienina. Jest to 

galareta z wieprzowych nóżek, pokropiona 

octem i doprawiona pieprzem.

Kamis 
Pieprz czarny

PRYMAT
Przyprawa do 
pieczeni i mięs 
duszonych

Przyprawa do 
kurczaka i dań 
z drobiu

Z Warmii i Mazur pochodzą natomiast 

farszynki. Potrawę tą przygotowuje się 

nie tylko na Wielkanoc, ale przez cały 

rok. Farszynki to połączenie delikatnego 

ziemniaczanego ciasta i mięsno-jajecz-

nego farszu z dodatkiem cebuli, czosnku 

i szczypiorku. Ziemniaki należy ugotować 

dzień wcześniej. Podobnie mięso – trzeba 

ugotować je w osolonej w wodzie z do-

datkiem włoszczyzny. Następnego dnia 

do zmielonego mięsa dodajemy posieka-

ne jajka, szczypiór i zeszkloną na maśle 

cebulę z czosnkiem. Farsz doprawiamy 

ulubionymi przyprawami. Z ubitych ziem-

niaków, surowych jaj, mąki i soli wyrabia-

my natomiast ciasto – gładkie i nie klejące 

się do rąk. Formujemy z niego prostokąty, 

na środek których nakładamy farsz i zwija-

my jak roladę. Gotowe farszynki smażymy 

w głębokim oleju.
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Joanna Mizera
Marketing Manager

Z.P.S. „Jamar” Szczepaniak

W Święta Wielkanocne na stołach królują przede wszystkim mięsa, 
sałatki i ciasta. W wielkanocnej ofercie firmy Jamar największym 
uznaniem konsumentów cieszą się przede wszystkim produkty 
uniwersalne, dzięki którym można przygotować wiele świątecznych 

potraw. Specjalnie skomponowane mieszanki warzywne w słoikach oraz warzywa konserwowe 
w puszkach świetnie nadają się do sporządzenia sałatek, przystawek lub jako dodatek do dania 
głównego. Ćwikła z chrzanem, tradycyjny wielkanocny przysmak, to wyśmienite połączenie słod-
kich, łagodnych buraków z wyrazistym, ostrym smakiem chrzanu. Ten duet idealnie sprawdzi się 
razem z wyrobami mięsnymi: pieczeniami, wędlinami i kiełbasami. Na wielkanocnym stole nie może 
zabraknąć również żurku. Firma Jamar poleca starannie sporządzony zakwas z mąki żytniej, który 
został poddany naturalnej fermentacji, dzięki czemu stanowi wyśmienitą bazę dla tej tradycyjnej, 
świątecznej zupy. Do wielkanocnych mazurków Jamar poleca przede wszystkim miód oraz marmo-
lady twarde, które nadadzą świątecznym wypiekom wyborny smak oraz idealną konsystencję.

zdaniemPRODUCENTA

Vegeta Rosół 
drobiowy z 
natką pietrusz-
ki i lubczykiem

PODRAVKA 
POLSKA
Vegeta Kostka 
Cebulowa

Z OFERTY PRODUCENTA

Groszek 
konserwowy

Z.P.S. „JAMAR” 
SZCZEPANIAK
Ćwikła z chrzanem

Wielkanoc okiem detalisty
Krzysztof Adamski swój sklep prowadzi już od 

20 lat. Handlem zajmowała się już jego mama, 

dlatego na tym biznesie zna się jak nikt inny. 

Właściciel grójeckiej placówki opowiada, 

że klienci przychodzą do jego sklepu po towar 

z wyższej półki. Taką tendencję zauważa też 

w ofercie hurtowni, które oferują coraz więcej 

produktów premium. Coraz rzadziej można 

znaleźć tam towary słabej jakości, które jednak 

wyróżniają się bardzo atrakcyjną ceną. 

„Klient, który do nas przychodzi oczekuje 

produktów dobrych. Jest w stanie zapłacić 

więcej, ale za jakość towaru. Na Wielkanoc 

nie robimy dużo większych zapasów, ponie-

waż bieżące zapasy pozwalają nam na stałe 

uzupełnianie asortymentu. Na takie okazje, 

jakimi są święta, dodatkowo zaopatrujemy 

sklep jedynie w produkty sezonowe” – wyja-

śnia właściciel. 

Dodaje, że w tym okresie zdecydowanie 

więcej zamawia żurku i barszczu białego, 

jajek czy białej kiełbasy. Na półkach muszą 

się też znaleźć motywy świąteczne, czyli 

czekoladowe lub cukrowe baranki, zajączki 

czy jajka. Obowiązkowo także wielkanocne 

Justyna Sosnowska, Kierownik
Delikatesy Centrum
ul. Kochanowskiego 6
Garbatka Letnisko

babki czy ciasta. Krzysztof Adamski oczywi-

ście stawia na znane, dobre marki – tylko 

takich szukają klienci grójeckiego abc.

Pan Krzysztof wspomina, że dziś już 

nie ma takich szaleństw zakupowych jak 

jeszcze kilka lat temu. Zakupy są obecnie 

bardziej przemyślane – klienci nie kupują 

za dużo i wybierają wyłącznie produkty, 

które są im potrzebne. 

W Kozienickim KaMirze przygotowania 

do świąt zaczynają się około miesiąca przed 

Wielkanocą. Co pojawia się wtedy na pół-

kach? „Do sklepu zamawiamy dużo większe 

ilości różnych chrzanów czy ćwikły. Dużo 

więcej jest też majonezów, żurków w bu-

telkach czy instant” – opowiada Katarzyna 

Kołdej, kierownik sklepu. 

Pani Katarzyna opowiada, że nie są 

to bardzo duże ilości jednak muszą się 

pojawić w sklepie. Ze względu na to, że 

w okolicy są trzy duże markety, które sta-

nowią silną konkurencję, w ich placówce 

muszą pojawić się produkty, które nie są 

tam dostępne. Są to na przykład produk-

ty marek, które można kupić wyłącznie 

w ich sklepie. Dlatego też na święta można 

w KaMirze znaleźć bardzo szeroką ofertę 

towarów typowo świątecznych.

Większe obroty w sklepie zaczynają się 

około tygodnia przed świętami. Największą 

rotacją odznaczają się natomiast wędliny 

i ciasta. Jeśli chodzi o te pierwsze to sprzedaż 

może wzrosnąć nawet kilka razy. Klientami 

sklepu są głównie okoliczni mieszkańcy, którzy 

na wyroby mięsne często robią w kozienickiej 

placówce specjalne zamówienia.

Delikatesy Centrum, położone przy ul. Ko-

chanowskiego w Garbatce Letnisko, są zawsze 

bardzo dobrze przygotowane na Wielkanoc. 

Dla zachęcenia klientów i stworzenia świą-

tecznej atmosfery pracownicy sklepu zawsze 

dekorują sklep typowo wiosennymi akcesoria-

mi. Pojawiają się pisanki, kosze, ozdoby.

„W bardzo dużych ilościach sprzedają się 

barszcze i majonezy. Najchętniej wybierane 

są znane marki, które klienci kojarzą z reklam 

bądź korzystają z nich od lat. Zdecydowane 

więcej schodzi również chrzanu. Kiełbasa 

to też produkt, który w okresie przedświą-

tecznym zaczyna znacznie lepiej rotować. 

Klienci kupują nie tylko białą kiełbasę, ale 

również inne kiełbasy czy wędliny, szczegól-

nie wiejską” – opowiada Justyna Sosnowska, 

kierownik Delikatesów Centrum. Wspomina 

jednak, że zdecydowanie chętniej klienci 

kupują towary, które aktualnie są w promocji. 

W okresie świątecznym w Garbatce sprze-

dają się bardzo dobrze produkty, które są moc-

no wyeksponowane. Pracownicy przygotowują 

specjalne wystawki czy kosze, które zachę-

cają klientów do zakupów lub przypominają 

o produktach, które muszą kupić. Jest to okres 

bardzo pracowity, ale jak wspomina Justyna 

Sosnowska, bardzo motywujący i satysfakcjo-

nujący. To nie tylko okres, kiedy zdecydowanie 

wzrasta sprzedaż, ale kiedy dodatkowy wysiłek 

jest doceniany, a pracownicy dostają premie. 

Wielkanoc to okres szczególny dla handlu. 

Dlatego detalista powinien zwrócić szczególną 

uwagę na to, co zamawia do sklepu i jakie 

produkty oferuje swoim klientom. Ekspozycja 

powinna zachęcać do zakupu, a wielkość asor-

tymentu sprawić, że żaden klient nie wyjdzie ze 

sklepu bez wszystkich niezbędnych produktów.

Joanna Kowalska
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Wielkanocne wypieki i słodycze
Wielkanocny stół nie może obyć się oczywiście bez ciast i słodyczy. Najpopularniejszymi wypiekami 
są babki, mazurki, keksy i serniki. Osoby, które preferują czekolady czy bombonierki, to właśnie bez 
nich nie wyobrażają sobie rodzinnych spotkań. A dla dzieci obowiązkowo w tym czasie producenci 
przygotowują szeroką gamę słodkości w kształcie króliczków, baranków czy kurczaczków.

Anna Pletkus 
Junior Brand Manager

Colian

Szczególnie polecamy zaopatrzenie sklepów w produkty o silnej pozycji rynkowej, słodkości 
znanych i lubianych marek. Ze swojej strony rekomendujemy słodycze w szacie świątecznej, 
takie jak: cukierki Torciki Mix czy Mieszanka Teatralna od Goplany. Dla klientów ceniących 
klasyczne formy słodkości sprawdzą się praliny i czekoladki Solidarności: Śliwka Nałęczowska, 
Wiśnie w Likierze, Złoty Orzech, Czekoladowe Tajemnice, Czekoladki z Klasą: Toffino, Choco 
Choco i Pistachio; cukierki Goplana: Toffino Choco i Toffino Soft; czekolady Goplana: Oryginalna 
Mleczna i Klasyczna Gorzka; ciastka Jeżyki; wafle Familijne oraz galaretki Jolly baby. Mocną 
pozycją naszej oferty wielkanocnej są figurki świąteczne w czekoladzie Goplana, które cieszą 
się niesłabnącą popularnością. Propozycją, która trafi w gusta najmłodszych konsumentów jest 
puszka w kształcie jaja z Galaretkami Wiosennymi. 

zdaniemPRODUCENTA

Figurka świąteczna Zajączek, Kurczaczek, 
Baranek

COLIAN
Jajo Galaretki Wiosenne 
w czekoladzie

Z OFERTY PRODUCENTAPrzygotowywanie wielkanocnych ciast to 

jedna ze świątecznych tradycji. Potwierdza-

ją to badania zachowań konsumenckich. 

Centrum Monitorowania Rynku podaje, 

że sprzedaż produktów używanych do 

pieczenia ciast rośnie wyraźnie dwa razy 

w roku – przed świętami Bożego Narodze-

nia oraz Wielkanocą. 

Kremy i polewy
Z roku na rok Polacy coraz chętniej wybie-

rają półprodukty do wypieków. CMR policzył, 

że w okresie od stycznia do października 

2015 r. wartość sprzedaży kremów do ciast 

w sklepach małoformatowych była o około 

8% wyższa niż rok wcześniej. 

Jak podaje CMR – zdecydowanym fawo-

rytem, jeśli chodzi o wybory konsumentów 

jest Bakalland z markami Delecta i Bakalland. 

Firma ma ponad 50% udziałów w wartości 

sprzedaży. Bardzo dużą popularnością cieszą 

się również produkty z oferty firm Dr. Oetker, 

Cykoria i Food Care (marka Gellwe). 

Patrząc na popularność poszczególnych 

produktów, to zdecydowanie najczęściej 

kupowanym produktem są kremy do karpatki. 

Największą sprzedażą może się pochwalić 

Krem Karpatka Delecty w torebce 250 g. 

Równie dobrze rotującymi produktami są też 
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Ewa Pałka 
PR Manager 

Wawel 

Wiosną i w okresie wielkanocnym polecamy słodycze odpowiednie na świąteczny stół oraz te, 
które konsumenci chętnie włożą do wielkanocnych koszyczków. Specjalnie na święta i z myślą 
o nadchodzącej wiośnie przygotowaliśmy specjalną linię produktów w świeżej, radosnej 
szacie graficznej z charakterystycznymi symbolami. W ofercie wiosennej Wawelu znalazły się 
uwielbiane przez konsumentów czekolady (również w dużym kartonowym opakowaniu), 
kultowe czekoladki nadziewane (Malaga, Tiki Taki, Kasztanki), cukierki (Michałki, Trufle oraz 
nowość – Zabajone) i galaretki (Fresh & Fruity, Mieszanka Krakowska). Pojedyncze praliny 
i cukierki w kolorowych owijkach będą stanowić piękną dekorację tradycyjnej święconki, 
a bombonierki sprawdzą się jako prezent. Warto także pamiętać o wyrobach czekoladowych 
odpowiednich do świątecznych wypieków, tu idealne będą czekolady Wawel – zwłaszcza 
Mleczna i Gorzka 70%. 

zdaniemPRODUCENTA

Truskawkowa – czekolada mleczna 
nadziewana 

WAWEL
Zabajone – cukier-
ki w czekoladzie, 
bombonierka

Z OFERTY PRODUCENTA

Krem do Karpatki Gellwe, masa Krówkowa 

Bakalland czy Krem do tortów śmietankowy 

Cykoria (dane: CMR).

Szczególnie w okresie przedświątecznym 

popularne są polewy do ciast. Gospodynie 

używają ich nie tylko do ciasteczek, ale 

obficie polewają nimi babki czy mazurki. 

Centrum Monitorowania Rynku podaje, że 

we wspomnianym segmencie liderem jest 

Bakalland. Licząc od stycznia do października 

2015 r. miał około 33,3% udziałów w wartości 

i około 30% w wolumenie sprzedaży. Dalej 

znajdują się produkty Dr. Oetkera, Food Care 

i Helio. Biorąc pod lupę ulubione marki to 

prawie co trzecia transakcja zakupu produktu 

z tej kategorii dotyczy polew Delecty. Co piąta 

transakcja należała do wyrobów Dr. Oetkera. 

Oczywiście najpopularniejsze są czekoladowe 

polewy (dane: CMR).

Półprodukty do pieczenia
Ciasto nie może się oczywiście obyć bez 

proszku do pieczenia. Bakalland z marką 

Delecta odpowiadał za ponad 30% wartości 

sprzedaży tego produktu. Jak wynika z danych 

CMR kolejne miejsce zajmuje pod tym 

względem Dr. Oetker z wynikiem około 26%. 

Na trzecim uplasował się natomiast Food Care 

z marką Gellwe. Zdobył ponad 11%. Centrum 

sprawdziło, że obok nich w pierwszej dzie-

siątce znalazły się również proszki Winiary, 

Wodzisław, Cykoria i Appetita.

Do wypieku ciast często używane są też cukry 

wanilinowe. „Najczęściej kupowane marki cukru 

wanilionowego to Delecta i Dr. Oetker, ale swo-

ich zwolenników mają także Cykoria, Winiary 

i Gellwe” – wymienia Elżbieta Szarejko z CMR.

Wśród innych półproduktów, którymi 

klienci sklepów małoformatowych chętnie 

posiłkują się przy wypieku ciast, znajdują 

się aromaty i fixy do śmietany. Wśród tych 

pierwszych najczęściej w koszykach amatorów 

cukiernictwa lądują produkty marki Delecta. 

Jeśli chodzi o drugą kategorię to najlepiej ro-

tują Śmietan-fixy Dr. Oetkera. Natomiast jeśli 

chodzi o barwniki, posypki oraz dekoracje 

w różnych kształtach to głównymi producen-

tami są Bakalland, Dr. Oetker i Cykoria.

Słodkie nadzienie
Przy wypiekach ważne jest też nadzienie. 

Zastępstwem dla czekoladowego, które jest 

zazwyczaj cięższe i słodsze jest  to, które koja-

rzy się z wiosną i latem – z dżemu, marmo-

lady czy konfitur. Produkty te bardzo dobrze 

sprzedają się nie tylko na Boże Narodzenie, 

ale właśnie również na Wielkanoc. Potwier-

dzają to badania prowadzone przez CMR. 

Centrum wskazuje, że sprzedaż dżemów, 

konfitur i marmolad  w sklepach małoforma-

towych do 300 mkw. odznacza się wyraźną 

sezonowością i corocznie sprzedają się one 

najlepiej od listopada do maja. Typowo półka 

z tymi produktami jest wyposażona w średnio 

7 wariantów z tej kategorii.

Dżem to doskonały składnik świątecznego 

keksu. Można nim zastąpić klasyczne bakalie 

i suszone owoce. Dzięki niemu ciasto zyska 

bardziej intensywny smak i zdecydowanie 

przypadnie do gustu najmłodszym. Natomiast 
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Firma
MAGO S.A. to wiodący producent regałów sklepowych, magazynowych 
i boksów kasowych. Innowacyjne projekty i nowoczesne technologie 
jakie wykorzystujemy w projektowaniu i produkcji gwarantują 
powstawanie rozwiązań optymalnie spełniających oczekiwania 
naszych Klientów. 
Posiadamy szeroką sieć dystrybucji w wielu krajach.

Regały sklepowe
Nasze regały to sprawdzony system ekspozycji 
i składowania towarów. Jest dostosowany do wszystkich 
sektorów handlu B2B i B2C. Zdobył uznanie naszych klientów 
w wielu tysiącach sklepów w całej Europie.

Regały paletowe
System ten łączy możliwości składowania dużych palet wraz z prezentacją 
towarów jednostkowych lub w mniejszych opakowaniach. Posiada on szereg  
różnych akcesoriów pozwalających w pełni wykorzystać jego możliwości.

Boksy kasowe
Nasze produkty to najbardziej zaawansowana technologicznie 
linia boksów kasowych. Cechuje ją nowoczesne wzornictwo oraz 
wysokiej jakości materiały: aluminium, tworzywa sztuczne.

Nasze atuty
•  Doradztwo techniczne w doborze najlepszych rozwiązań.
•  Wyceny, projekty, wizualizacje.
•  Dostawę, montaż oraz usługi po sprzedaży, przeglądy, części.
•  Komfortową obsługę klienta przez własnych przedstawicieli oraz 

sieć partnerów handlowych w Europie, Afryce Północnej i na 
Wschodzie.

05-830 NADArZyN K/WArSZAWy 
ruSIEC, AlEJA KAtoWICKA 119/121
tel.: +48 22 729 81 01, Fax: +48 22 729 81 09 

Produkty MAGO dostępne są przez sieć partnerów handlowych

BOMAR. Milanówek
tel. +48 500 29 40 40;
bomarboniecki@gmail.com

MAGO-PARTNER. Ożarów
tel. +48 501 83 84 25;
warszawa@mago-partner.com.pl

VIPSERVICE. Warszawa
tel. + 48 601 40 50 36;
info@vipservice.com.pl

EP PROJEKT. Skarżysko-Kamienna
tel. + 48 600 21 84 18;
ep_projekt@wp.pl

MAGO-PARTNER. Poznań
tel. +48 504 10 95 05;
info@mago-partner.com.pl

PKB Artur Gromek. Białystok
tel. +48 507 08 11 99;
biuro@pkb24.pl

JARO s.j. Warszawa-Zakręt
tel. +48 602 65 04 16;
jaro@jaro.home.pl

MAGO-PARTNER. Katowice
tel. +48 501 51 69 72;
t.klima@mago-partner.com.pl

TARPOM S.A. Tarnowiec
tel. +48 664 98 85 32;
handel@tarpom.com.pl

K.T.D Wyposażenie Obiektów Handlowych. Gdynia
tel. + 48 509 89 68 22;
biuro@ktd.gda.pl

MGG PROJEKT. Żmigród
tel. +48 607 04 66 84;
mggprojekt@poczta.onet.pl



Małgorzata Sienkiewicz
Specjalista ds. komunikacji 

Z.T. „Bielmar”

Tradycją w okresie Świąt Wielkanocnych jest przede wszystkim 
pieczenie ciast. Domowe wypieki opierają się o tradycyjne recep-
tury i sprawdzone składniki najwyższej jakości, dlatego polecanym 
produktem jest margaryna Palma w złotym opakowaniu. Dzięki 

tradycyjnej, niezmiennej recepturze Palma w złotym opakowaniu nadaje ciastu pożądaną 
konsystencję, kruchość, zapewnia też dłuższą świeżość. Palma od Z.T. „Bielmar” również nadaje się 
doskonale do przygotowania polew, czy do smażenia.
Przed świętami najlepiej sprzedającym się produktem z portfolio Spółki Bielmar jest Złota Palma. 
Miłośnicy wypieków znają ją od lat i zapewne dlatego sięgają po sprawdzony, tradycyjny pro-
dukt, który kojarzą z domem i rodzinną atmosferą wspólnie spędzanych chwil przy świątecznym 
stole. Palma z Bielmaru jest oferowana w tradycyjnej kostce 250 g i ma 80% zawartości tłuszczu. 
Dzięki temu wypieki, których jest składnikiem, charakteryzują się idealnie wyrośniętym ciastem. 
Nasza margaryna dodaje lekkości babkom wielkanocnym oraz gładkość mas tradycyjnym ma-
zurkom. Na opakowaniu znajduje się praktyczna podziałka, która ułatwia odmierzanie produktu. 
Warto dodać, że Palma nie zawiera konserwantów. Produkt jest bardzo popularnym tłuszczem 
do pieczenia, co zawdzięcza tradycji marki, obecnej na rynku od dwóch dekad. To najczęściej 
kupowana Palma w Polsce.
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BABY WIELKANOCNE
Składniki: 1 kg mąki krupczatki, 10 dag drożdży, 1 jajko, 4 żółtka, 1 kostka (250 g) margaryny Palma 
w złotym opakowaniu (roztopiona), 1 szklanka cukru kryształu, 1 cukier wanilinowy, szczypta soli, 
0.5 l ciepłego mleka

Sposób przygotowania: Składniki do ciasta drożdżowego powinny mieć temperaturę pokojową. 
Do miski wsypać mąkę, zrobić dołek i zarobić w nim rozczyn (drożdże, 1 łyżka cukru, sól, 2/3 szk. mleka) 
pozostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Do przygotowanego i wyrośniętego rozczynu dodać: 
jajko, 4 żółtka, resztę cukru zamieszać, dodać resztę mleka, cukier waniliowy i lekko zarobić ciasto 

z mąką. Na koniec dodać roztopioną 
margarynę Palmę i wyrobić ciasto 
aż będzie lśniące, gładkie i będzie 
odstawało od ręki (ok. 15-20 min.). Tak 
wyrobione ciasto przykryć i pozostawić 
w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. 
Można owinąć je kocem, aby wyrastało 
w cieple. Po wyrośnięciu ciasta wyłożyć 
go do wcześniej wysmarowanych 
tłuszczem foremek (wypełnić około 
1/3 foremki, ponieważ ciasto przy 
pieczeniu rośnie ). Babki przed 
upieczeniem posmarować białkiem, 
piec do momentu uzyskania złotego 
koloru, ciasto jest upieczone jeśli 
lekko odstanie od boków foremki, 
temperatura pieczenia 180-200 °C. 
Upieczone, wystudzone babki 
polukrować i ozdobić. 

konfitury i marmolady można nakładać na 

drożdżowe babki wielkanocne. Powidła mogą 

też dodać smaku mazurkom. Ciasto wystarczy 

jedynie przełożyć dżemem w ulubionym smaku.

Od stycznia do października ubiegłego roku 

liderem w sprzedaży dżemów, konfitur, powi-

deł i marmolad w sklepach małoformatowych 

była marka Łowicz. CMR policzył, że należało 

do niej ok. 60% udziałów w wartości i ponad 

50% w wolumenie sprzedaży. W pierwszej 

trójce najlepiej sprzedających się marek 

znalazły się także Dawtona i Stovit. Centrum 

podkreśla, że najlepiej sprzedają się dżemy 

truskawkowe, wiśniowe  oraz z czarnej po-

rzeczki, a także powidła śliwkowe. Potwierdza 

to przywiązanie naszych rodzimych konsu-

mentów do klasycznych, polskich smaków.

Świąteczne wypieki
Ile gospodyń – tyle przepisów. Każda, która 

lubi piec ciasta, ma jednak swoją ulubioną 

recepturę na babkę wielkanocną. Jakie są naj-

popularniejsze w Polsce? Oczywiście te cytry-

nowe, czekoladowe i piaskowe. Zawsze jednak 

będą to babki wielkanocne. Niezależnie jednak 

od tego jak są przygotowane i jaki smak mają 

to wszystkie posiadają charakterystyczny kształt 

i są znane we wszystkich regionach Polski.

Na Kujawach i Pomorzu na stoły trafia mło-

dzowy kuch z kruszonką, czyli klasyczna babka 

drożdżowa. Natomiast na Śląsku popularnym 

ciastem na słodko jest tradycyjna babka ma-

jonezowa. Oprócz mieszanki mąki pszennej 

i ziemniaczanej dodaje się do niej majonez.

Śląsk to również region, w którym m.in. na 

Święta Wielkanocne przygotowuje sie kołocz. 

Jest to lokalny przysmak, którego spód to 

pulchne ciasto drożdżowe, a w środku masa 

makowa czy serowa natomiast na samej górze 

znajduje się posypka. Ministerstwo Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi w 2007 roku umieściło 

ten wyrób na liście produktów tradycyjnych. 

Kołocz popularny był w dawnej szlacheckiej 

Polsce jednak tradycja jego przygotowywania 

przetrwała tylko na Śląsku. Masę serową robi 

się ze zmielonego twarogu, jaj, cukru, cukru 

wanilinowego, rodzynek, kandyzowanej skórki 

pomarańczowej i startej skórki z cytryny. 

Obecnie nadzienie można zastąpić też mie-

szanką smażonych owoców – np. brzoskwiń, 

śliwek czy moreli. Posypka też ma własną re-

cepturę. Do jej przyrządzenia używa się mąki 

pszennej, cukru pudru, cukru wanilinowego, 

żółtek, masła i margaryny. 

Śląsk cieszyński również może się pochwalić 

ciastem, które widnieje na ministerialnej liście 

produktów tradycyjnych. Chlebiczek owo-

cowy to tradycyjny wielkanocny przysmak. 

Popularny szczególnie w Ustroniu specjał to 

wypiek z bardzo obfitym, owocowo-baka-

liowym nadzieniem zapieczonym w cienkiej 

warstwie ciasta drożdżowego. Jak przygotować 

chlebiczek? Należy ugotować ze sobą suszone 

śliwki i gruszki, a  po wystudzeniu pokroić w 

paski. Do tych owoców dodajemy daktyle, 

różne rodzaje orzechów, pomarańcze, cytryny, 

a z tych dwóch ostatnich także skórki. Tak 

powstałą masę nakładamy na cienko rozwał-

kowane ciasto drożdżowe i zapiekamy.

M.in. podlaskim specjałem świątecznym 

jest serowa pascha wielkanocna, czyli deser 

na bazie twarogu i bakalii, który przypomina 

w smaku sernik. Jest to ciasto podawane na 

zimno z gotowanego, trzykrotnie mielonego i 

odciśniętego na sicie twarogu. Do niego dodaje 

się śmietanę, masło, wanilię, miód i żółtka. W 

przepis: Z.T. „Bielmar”

zależności od upodobań i tradycji rodzinnych 

do takiej masy dodaje się rodzynki, orzechy, 

czekoladę czy kandyzowane owoce.

Kolejnym, regionalnym wypiekiem, jest 

sękacz. Ten również pochodzi z naszych 

wschodnich ziem. To ciasto biszkoptowe 

z widocznymi w przekroju ciemnymi war-

stwami, przypominającymi drzewne słoje. 

Natomiast nazwa pochodzi od sposobu 

wypieku. Klasyczny sękacz pieczony jest na 

obrotowym rożnie, a na upieczone warstwy 

dodaje się nowe, więc w efekcie powstają na 

nim charakterystyczne sęki.

Na Podkarpaciu z kolei na Wielkanoc 

piecze się ciasto, które w 2010 roku zostało 

wpisane na listę produktów tradycyjnych. 

Serownik handzlowski to rodzaj tradycyjnego 

sernika w formie placka. Jego podstawą jest 

dobrze odciśnięty twaróg. Uciera się go z jaj-

kami, miękkim (ale nie roztopionym) masłem 

oraz cukrem. Masę serową przyrządza się na 

wiele sposobów, jednak najczęściej aroma-

36 | www.hurtidetal.pl www.hurtidetal.pl | 37

R aport▶

r e k l a m a r e k l a m a

#pysznatradycja#pysznatradycja

Chwalmy się



Adam Dypczyński
Key Account Manager

VOG Polska

Na święta polecamy zdecydowanie bakalie, które są nieodłącznym 
elementem wielkanocnych ciast i deserów. Sekretem wszystkim 
słodkich przysmaków jest odpowiedni dobór jak najlepszych jako-
ściowo składników. Bakalie marki Kresto i BackMit są niezastąpione 

w czasie przygotowania tradycyjnego keksu, mazurków, czy też paschy. W okresie świątecznym 
coraz większą popularność zdobywają produkty ze specjalnej linii tartych bakalii marki BackMit, 
dzięki którym nowoczesne gospodynie mogą zapomnieć o czasochłonnej obróbce maku czy 
migdałów. Mak mielony, Tarte Migdały – to przykłady naszej oferty naturalnych dodatków do 
wypieków, które nie tylko ułatwiają pracę w kuchni, ale także dają konsumentom pewność zacho-
wania wszystkich właściwości odżywczych. Nasi klienci potwierdzają, że pieczenie z produktami 
BackMit stało się przyjemnością.

zdaniemPRODUCENTA

BackMit Mak 
mielony

VOG POLSKA
BackMit Migdały tarte

BAKALLAND
Wiśnia soczysta

Z OFERTY PRODUCENTA

tyzuje się ją wanilią albo dodaje rodzynki, 

tarte migdały czy smażoną w cukrze skórkę 

pomarańczową. Niekiedy dodaje się do niej 

również mąki ziemniaczanej, by masa była 

bardziej zwarta.  Ciasto można upiec rów-

nież ze spodem, którym może być klasyczny, 

kruchy placek.

Mazurek to ciasto, które nieodłącznie 

wiąże się z obchodami Świąt Wielkiej Nocy. 

Na Kujawach we wsi Kaniewo popularne 

było przygotowywanie mazurka z masą orze-

chową. Związane to było z dużą ilością wy-

stępujących tam drzew orzecha włoskiego, 

który jest głównym składnikiem nadającym 

aromat i smak temu ciastu. Receptura na 

orzechowego mazurka również znajduje sie 

na liście tradycyjnych produktów. Podstawą 

tego kujawskiego wypieku jest kruchy placek 

oraz duża ilość bakalii. 

Wielkanocne słodycze
Słodkości znajdują się już wśród świę-

conych produktów. Cukrowy baranek to 

przecież obowiązkowy element wielka-

nocnego koszyczka. Co więcej, to najważ-

niejszy z symboli tych świąt. A dlaczego 

baranek musi być słodki? Tradycja ta sięga 

jeszcze VII wieku. Już wtedy był stawiany 

na stołach z wielkanocnym śniadaniem. 

Ten ostatni zwyczaj oficjalnie wprowadził 

do tradycji papież Urban V. Baranek miał 

przypominać o istocie Świąt Wielkanocnych 

– zmartwychwstaniu, a także o tym, że 

ludzie są przeznaczeni do wiecznej uczty 

na godach Baranka. 

Baranki wykonywane były zarówno z pro-

duktów spożywczych, jak i z różnego rodzaju 

materiałów trwałych. W polskiej tradycji 

baranek wielkanocny pojawił się w XVII wieku. 

Były wykonywane przede wszystkim z ciasta. 

W zamożniejszych domach z marcepanu, a 

STORCK
Zajączek merci 

DR. OETKER 
POLSKA
Motylki cukrowe

38 | www.hurtidetal.pl

R aport▶

r e k l a m a



Aleksandra Ruszczyńska
Brand&Trade Marketing Manager

Krüger Polska

Wafle Manner w dużych opakowaniach (torbach 200, 300 i 400 g) 
to idealne produkty do zaserwowania na wielkanocnym stole na 
paterze czy talerzu deserowym. W ofercie dużych opakowań wafli 
Manner znajdują się unikalne na rynku wafle w kształcie serca, 

przełożone wyśmienitym kremem o smaku rumowym i oblane mleczną czekoladą, a także mini-
-torciki z nadzieniem orzechowym, wafelki o nazwie Mignon przekładane kremem orzechowym 
i oblane ciemną czekoladą. Naszą nowością są niezwykle delikatne wafelki w opakowaniach 
200 g w 4 przepysznych smakach: kawy po wiedeńsku, nugatowym, morelowym oraz mlecz-
no-waniliowym. Wafle Manner to produkty tworzone od ponad 100 lat według oryginalnych 
austriackich receptur z zachowaniem najwyższych standardów jakości.
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Manner Wafle Mignon 
w ciemnej czekoladzie

KRÜGER 
POLSKA
Manner Serca 
Rumowe

Z OFERTY PRODUCENTA

Czekotubka „Królik”

LOTTE WEDEL
Ptasie Mleczko® Strawberry Shake

Z OFERTY PRODUCENTA

UCIERANA BABKA Z CZEKOLADĄ I POWIDŁAMI
Składniki: 150 g cukru, 1 łyżeczka cukru waniliowego, 125 g masła, 300 g mąki, 2 łyżki 
kakao ciemnego E.Wedel, 1 łyżeczka kawy mielonej, 1 łyżeczka sody, 2 jajka, 100 g 
śliwkowych powideł, 100 ml mleka, 150 g mlecznej lub gorzkiej czekolady E.Wedel

Sposób przygotowania: Cukier, cukier waniliowy i masło utrzeć na kremową konsystencję. 
Połączyć sypkie składniki: mąkę, wedlowskie kakao, kawę mieloną, sodę i pokrojoną w kostkę 
wedlowską czekoladę. Do kremowej masy z masła i cukru dodać śliwkowe powidła i jaja.
Masę należy ciągle ucierać, aby nabrała jednolitości. Dodając stopniowo do masy sypkie 
składniki, na przemian z mlekiem, dalej ją ucierać. Formę wysmarować masłem i oprószyć mąką.

Masę wlać do 
formy. Piec 
początkowo 
przez 10 min. 
w temperaturze 
180 ˚C, a potem 
zmniejszyć 
temperaturę do 
160 ˚C i piec 
przez kolejne 
40 min. Babkę 
ostudzić, wyjąć 
z formy, posypać 
cukrem pudrem 
lub udekorować 
rozpuszczoną 
czekoladą.

Grupa Maspex Wadowice
Święta to doskonały okres na zwiększenie sprzedaży produktów wysokiej jakości, jak również 
tych, które są istotne dla przygotowywania świątecznych dań i wypieków. Wiele osób przy-
gotowuje samodzielnie wielkanocne ciasta i babki, dlatego szczególną popularnością wśród 
konsumentów cieszą się mąki od Lubelli – Puszysta Tortowa czy Puszysta Poznańska. W okresie 
wielkanocnym przygotowywane są też tradycyjne mazurki na kruchym spodzie, do których 
znakomicie nadaje się mąka Krupczatka. Naturalnie promocja mąki Lubella w okresie świątecz-
nym jest zazwyczaj łączona z działaniami wspierającymi sprzedaż kakao DecoMorreno, które jest 
gwarancją doskonałego smaku wypieków. Święta Wielkanocne to także szczególnie ważny okres 
dla sprzedaży powideł, konfitur oraz żurawiny i borówki. Powidła i konfitury Łowicz są doskona-
łym dodatkiem do mazurków.
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GRUPA 
MASPEX 
WADOWICE
Lubella Mąka 
Puszysta
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na wsiach – z masła i cukru. Np. na Karpatach 

baranki były wykonywane z masła lub wędzo-

nego sera czy pieczone z ciasta w żeliwnych 

formach. Dekoracja baranków również była 

wykonywana ze słodkich produktów. Gotowy 

wypiek był pokrywany białym lukrem lub 

oblewany czekoladową polewą. Co więcej, 

gospodynie często dodatkowo ozdabiały ciasto 

i wykonywały oczy i pyszczki baranków z jagód 

smażonych w cukrze czy z owoców jałowca.

Nic więc dziwnego, że tradycje te mają 

wpływ na to jak obecnie wyglądają wielkanoc-

ne słodkości. Cukiernicy potrafią przygotować 

świąteczne baranki czy króliczki z masy cukro-

wej, piernika, marcepanu czy czekolady. Słod-

kie figurki są obecnie szczególnie uwielbiane 

przez dzieci. Producenci przede wszystkim 

przygotowują na Wielkanoc czekoladowe po-

dobizny króliczków, baranków i kurczaczków, 

które najbardziej kojarzą się z tym świętem.

Przygotowania detalistów
Sklep pani Iwony Chachoń-Oliveira w Grójcu 

jest placówką handlową, która, pod obecnym 

kierownictwem, funkcjonuje niecały rok. Pra-

cownicy jednak sprawnie prowadzą biznes i ob-

serwując zachowania swoich klientów dbają, by 

najpopularniejsze produkty były zawsze dostępne 

w blachach. Klienci jej sklepu zdecydowanie 

upodobali sobie możliwość kupienia kawałka 

wypieku na kilogramy, gdzie sami mogą zde-

cydować ile produktu kupią. Zdecydowanie 

mniejszą popularnością cieszyły się ciasta w już 

wcześniej pokrojonych porcjach.

W Dęblinie, w Delikatesach Artek zdecydo-

wanym faworytem, jeśli chodzi o wielkanocny 

asortyment są ciasta i słodkości. „Mazurki, 

babki, makowce, króliczki – i te czekoladowe 

i te z piernika, keksy i ciasta drożdżowe. To 

zdecydowanie produkty wybierane naj-

częściej” – opowiada Dorota Kapel, ekspe-

dientka. Zaznacza jednak, że świąteczną 

i dobrze wyeksponowane. Właścicielka zwraca 

uwagę na to, co jest najczęściej kupowane i jak 

wygląda sprzedaż poszczególnych kategorii pro-

duktowych w różnych okresach w roku.

„Jako sieć Delikatesy Centrum współpra-

cujemy z hurtowniami Eurocash, z których 

dostajemy odpowiednio wcześniej informację, 

że oferta wielkanocna jest już dostępna. Myślę, 

że w tym roku o świątecznym zatowarowaniu 

zaczniemy myśleć pod koniec lutego lub na 

początku marca” – prognozuje pani Iwona.

„Na pewno w ofercie sklepu znajdą się słody-

cze ze świątecznym motywem. To zawsze bar-

dzo pożądane produkty. Czy to przed świętami 

Bożego Narodzenie czy przed Wielkanocą. Waż-

ne jest przede wszystkim to, żeby asortyment ten 

był specjalnie dedykowany danej okazji. Wtedy 

zdecydowanie zwiększa się sprzedaż. Na wzrost 

rotacji wpływa też wyeksponowanie produktów. 

Z chęcią wykorzystujemy do tego specjalne 

kosze czy displaye” – wymienia właścicielka. 

Gotowe ciasta to też stała świąteczna 

pozycja w grójeckim sklepie. Pani Iwona 

opowiada, że na podstawie doświadczeń z 

okresu bożonarodzeniowego, na Wielkanoc 

na pewno sprowadzi do sklepu dużą ilość ciast 
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Manner. The Taste of Vienna.www.manner.com

dealna oferta na wielkanocny stół! 
Pyszne, kruche wafle w wielu rodzajach!

Kruger Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem produktów firmy JOSEF MANNER & COMPANY AG w Polsce.
Dział zamówień: tel. 029 644 27 52, fax. 029 644 04 25, zamowienia@kruger.pl, www.kruger.pl

Zamów już dziś! 
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Iwona Chachoń-Oliveira, 
Właścicielka
Delikatesy Centrum
ul. Osiedle Polna Pawilon B, 
Grójec

Wielkanocna propozycja Haribo 
W ofercie wielkanocnej Haribo dominują kształty i wzory związa-
ne z tradycją wielkanocną, jak urocze zajączki, kurczaczki czy ko-
lorowe pisanki. Haribo proponuje: Złote Zajączki (Goldhäschen) w 
kilku pysznych smakach: ananasa, maliny, truskawki, pomarańczy 
i cytryny, Koszyczek Wielkanocny (Osterkorb), czyli mieszanka 
owocowych żelków i żelko-pianek, Tańczące Pisanki (Eiertanz) 
300 g, a w nim cztery rodzaje kolorowych pisanek, Jajeczka 
Wielkanocne (Dragee Eier) 100 g w formie draży w czterech 
smakach i kolorach z ukrytym wewnątrz żelkowym nadzie-
niem, Piankę Wiosenną (Chamallows Easter) 250 g w kwiato-
wych kształtach, pastelowych kolorach o wysublimowanym, 
delikatnym smaku wanilii.
www.HARIBO.com

Jakub Kopczyński 
Marketing Manager

Fabryka Cukiernicza Kopernik

Okres wielkanocny nie jest kojarzony z piernikami w tak dużym stopniu jak Boże Narodzenie, 
co nie oznacza jednak, iż konsumenci w tym okresie nie są zainteresowani ich zakupem. Na 
świąteczny stół idealnie nadadzą się np. Nuty w białej czekoladzie z nadzieniem o smaku czarnej 
porzeczki. Pomimo, iż wcześniej w ofercie nie posiadaliśmy produktu stricte dedykowanego na 
Święta Wielkanocne, śmiało można powiedzieć, że największym uznaniem w tym okresie cieszą 
się Katarzynki w czekoladzie.
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FABRYKA CUKIERNICZA 
KOPERNIK
Serce Piernikowe w czekoladzie

Z OFERTY PRODUCENTAZ OFERTY PRODUCENTA

Dwa piernikowe serca w czekoladzie r e k l a m a
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ofertę sprowadzają do sklepu najwyżej dwa 

tygodnie przed Wielkanocą. Wcześniej nie 

ma na nią zapotrzebowania i takie produkty 

się nie sprzedają. Mimo, że ciasta są obecne 

w sklepie cały rok, to na Wielkanoc czy Boże 

Narodzenie sprzedaje się ich zdecydowa-

nie więcej. Czekoladowe cukierki to także 

popularny produkt. Pani Dorota opowiada, że 

sprzedają się one bardzo dobrze.

„Wielkanoc to dla handlu szczególny czas. 

Wszystkiego sprzedaje się więcej. Czy to al-

koholu, napojów, słodyczy, wędlin czy serów” 

– wylicza Dorota Kapel. Ekspedientka zwraca 

jednak uwagę, że znajdująca się w okolicy 

konkurencja nie pozwala na osiągnięcie bar-

dzo wysokiej sprzedaży. Na odpływ klientów 

mają wpływ przede wszystkim znajdujące się 

w mieście wielkopowierzchniowe supermar-

kety czy dyskonty. 

Wielkanocna ekspozycja 
Jak opowiadają detaliści – na święta na-

leży się przygotować. Jednak samo ułożenie 

listy zakupów i sprowadzenie na półki no-

wego towaru nie jest wystarczające. Trzeba 

wziąć pod uwagę odpowiednie ustawienie 

świątecznej ekspozycji w sklepie, a także 

zadbać o to, by klient wchodząc do sklepu 

poczuł wielkanocną atmosferę, szybko 

znalazł to czego potrzebuje i już w będąc na 

zakupach przypomniał sobie, co powinien 

kupić oprócz zaplanowanych rzeczy.

Kupiec przed Wielkanocą musi przede 

wszystkim uporządkować asortyment. Świą-

teczna oferta musi kojarzyć się ze zbliżającą 

wiosną i przyciągać nie tylko starych, ale 

również nowych klientów. Należy pozbyć się 

towarów, które posiadają bożonarodzeniową 

szatę graficzną. Klient może to odebrać jako 

znak, że właściciel nie dba o sprawdzanie 

dat ważności produktów i towary zalegają 

na półkach od wielu miesięcy. Odciągnie to 

jego uwagę od świeżo sprowadzonych do 

placówki produktów. 

Wielkanoc to przede wszystkim zwiększo-

na sprzedaż produktów będących składni-

kami tradycyjnych potraw. Aby zwiększyć 

sprzedaż należy właściwie je wyekspono-

wać. Są to wspomniane wcześniej wędliny, 

przyprawy, jajka, majonezy, musztardy, wa-

rzywa czy koncentraty i zakwasy do żurów 

i barszczy. Wśród słodkości również można 

łatwo przewidzieć co będzie się dobrze 

sprzedawało: gotowe ciasta, w szczególno-

ści te tradycyjnie wielkanocne, słodycze z 

motywem świąteczno-wiosennym, czekola-

dowe zwierzątka i cukierki.

Samo dołożenie towaru na półki nie jest 

wystarczające. W zależności od powierzchni 

sklepu należy dodatkowo wyeksponować 

towar. Sprawdzą się tu kosze ustawione na 

ladzie bądź przy kasach, w których klient 

będzie mógł znaleźć „kompendium wielka-

nocnej oferty”. Jeśli znajdzie tam produkt 

o którym wcześniej zapomniał robiąc 

zakupy – z pewnością się na niego skusi, bo 

nie będzie to od niego wymagało powrotu 

do półki. Kupiec nie powinien zapominać 

o displayach i koszach, które może ustawić 

pomiędzy półkami. To dodatkowo zwróci 

uwagę klienta na świąteczną ofertę. Taka po-

nadprogramowa ekspozycja wcale nie musi 

się to wiązać z nieplanowanymi kosztami. 

Takie materiały reklamowe bardzo często są 

udostępniane przez producentów za darmo. 

Korzysta tu przecież firma, która sygnuje je 

własną nazwą, i kupiec, który w ten sposób 

zdobywa nowych klientów i utrzymuje 

zaufanie dotychczasowych.

Do tego istotne jest umycie podłóg i wy-

tarcie półek z kurzu i innych zanieczyszczeń. 

Wysprzątany, czysty sklep będzie najlepszą 

wizytówką dla detalisty i z pewnością zyska 

uznanie klienta, który chętniej odwiedzi taką 

placówkę. Ważna jest też wentylacja i ogrze-

wanie w sklepie. W okresie wielkanocnym 

warto wprowadzić klienta w wiosenny nastój 

i, odpowiednio do okazji, przyozdobić sklep. 

Co więcej, fakt, że w placówce są kolorowe 

dekoracje i motywy świąteczne, może wpły-

nąć na wyniki sprzedaży – klient, uraczony 

taką okrasą sklepu chętniej dorzuci do swoje-

go koszyka produkty typowo świąteczne.  

Cukier 
wanilinowy

CYKORIA
Cukier puder

PRYMAT
Przyprawa do 
piernika, ciast 
i deserów
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Grzegorz Sobociński
Kierownik Biura Zarządu i Marketingu

HELIO

Od lat magnesem na konsumentów są masy do ciast Helio. To dzię-
ki nim zabiegane panie domu mogą w szybki sposób przygotować 
tradycyjne świąteczne wypieki, oszczędzając czas i nie ponosząc 
ryzyka nietrafionych zakupów, które popsują im świąteczny 

przysmak. Na korzyść Helio bez wątpienia działa wypracowana na przestrzeni lat renoma. Masę 
makową w oryginalnej niebieskiej puszce z logo Helio, Polacy pokochali już ponad dekadę temu. 
Warto bowiem nadmienić, że Helio było pionierem kategorii mas makowych i po dziś dzień jest 
jej niekwestionowanym liderem. Przed Wielkanocą furorę robią masy krówkowe Helio. W tym 
roku dodatkowo polecam nowość – masę orzechową Helio z kawałkami orzeszków. Znana konsu-
mentom stylizacja puszki nawiązująca do hitowej masy Helio, unikalna receptura z orzechami 
ziemnymi, śmietanką i mlekiem oraz zniewalający smak orzechowego kremu zwabią na stałe 
niejednego klienta. Na zachętę dodam, że sprzedaż naszych produktów wspierana będzie 
intensywną kampanią reklamową. Co obecnie ważne dla konsumentów – nasze masy do ciast, 
podobnie jak bakalie Helio Natura, nie zawierają konserwantów oraz są bezglutenowe, co zostało 
wyraźnie odnotowane na opakowaniach.

zdaniemPRODUCENTAZ OFERTY PRODUCENTA
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Masa orzechowa 
z kawałkami 
orzeszków

HELIO
Masa krówkowa 
kukułka

Dorota Kapel, Ekspedientka
Delikatesy Artek
ul. Warszawska 45, Dęblin

Atmosfera stoiska sprzedażowego w okresie 

Wielkanocnym jest równie ważna. Jeśli klien-

ta przywita uśmiechnięty pracownik, który nie 

tylko pomoże w znalezieniu poszukiwanych 

produktów, ale też przeczyta skład produktu 

czy doradzi wybór marki – będzie on z chęcią 

wracał do takiego miejsca po zakupy. Proste 

„dzień dobry” czy „dziękuję” może zdziałać 

cuda i z przychodzącego od czasu do czasu 

klienta uczynić stałego bywalca. 

Duży wpływ na wybór punktu sprzedaży 

przez konsumenta w tym okresie ma rów-

nież reputacja placówki. To czy detalista jest 

uczciwy, pomaga w zakupach i bezproble-

mowo załatwia reklamacje jest informacją, 

która szczególnie w mniejszych miejscowo-

ściach czy niewielkich osiedlach, dociera do 

ludzi bardzo szybko.

Dbałość o szczegóły może przynieść 

wymierne efekty, które przełożą się na 

ilość gotówki w kasie. Potwierdzają to 

opinie detalistów, którzy z takich rozwią-

zań już skorzystali.

Dla każdego łasucha wielkanocne słod-

kości to przede wszystkim wielka uczta. Dla 

wielu Polaków jest to natomiast tradycja, 

która stała się nieodłącznym elementem 

Świąt Wielkiej Nocy. Z kolei dla detalisty to 

czas, kiedy szczególnie musi zadbać o klien-

ta i sprowadzić na półki asortyment, który 

w tym czasie jest szczególnie pożądany.

Joanna Kowalska

SERNIK
Składniki: 1 kg twarogu sernikowego 
mielonego, 6 jaj, 3 łyżki maki 
ziemniaczanej, 50 g rodzynek, 50 g 
kandyzowanej skórki pomarańczy, 
220 g cukru, masło do wysmarowania 
formy, Kamis Przyprawa do sernika i mas 
serowych w torebce

Sposób przygotowania: Żółtka utrzeć 
z cukrem i przyprawą, dodać ser i dokładnie 
wymieszać. Z białek ubić pianę. W dużym 
garnku ułożyć warstwami: 1/3 masy serowej, 
1/3 piany, 1/3 mąki ziemniaczanej, 1/3 
bakalii, aż do wyczerpania składników. 
Ręką, nabierając od spodu, dokładnie 

wymieszać. 
Przełożyć do 
wysmarowanej 
masłem 
formy Piec z 
termoobiegiem 
w temp. 160 
°C ok. 50 min. 
Po wystygnięciu 
wstawić na noc 
do lodówki.

przepis: McCormick Polska

Cherrissimo 
Classic

MIESZKO
Amoretta 
Desserts

Mieszko
Elegancki i ciepły motyw wiosenny oraz moc czekoladowych przyjemności rozbudzi tej wiosny 
każdego miłośnika słodkości. Wiosenne opakowania zawitają na półkach sklepowych w tym 
roku wyjątkowo szybko, a to za sprawą wcześnie przypadających Świąt Wielkanocnych. Okazjo-
nalne bombonierki Mieszko łączą w sobie motyw świąteczny oraz ciepłe elementy wiosenne. To 
sprawia, że produkty te mogą zdobić sklepowe półki przez całą wiosnę.
Tegoroczny motyw przewodni bombonierek premium zawiera rozmaite kwiaty w ciepłych 
i żywych kolorach, kojarzonych z nadejściem coraz dłuższych i bardziej słonecznych dni. Wśród 
nich najpopularniejsze bombonierki: Amoretta Classic, Magnifique, Chcooladorro, Cherrissimo, 
a także nowość – Amoretta Desserts. Dodatkiem do bombonierki jest specjalna torba prezento-
wa z wiosennym motywem, która dodaje czekoladkom upominkowego charakteru.

odPRODUCENTA

STORCK
Toffifee
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Rynek alkoholi w Polsce obecnie jest warty 

ponad 41 mld złotych. Przyszłością tej branży 

są produkty premium oraz niszowe, lokalne 

marki. Największy udział w rynku alkoholi od 

lat ma wódka oraz piwo. Dodatkowo w ostat-

nich latach dynamiczny rozwój zauważalny 

Wielkanocne trunki
Co najchętniej pije Polak w święta? Odpowiedzi jest wiele, a o ile w segmencie napojów 
bezalkoholowych kategorie rosną stabilnie to rynek napojów alkoholowych w coraz większym stopniu 
zmierza do wzrostu kategorii premium oraz win, zwłaszcza w okresie świątecznym.

jest w kategorii win. Polacy chętnie spożywają 

również napoje z segmentu Brown Spirits. 

Natomiast wartość rynku napojów bezalkoho-

lowych szacowana jest na ponad 12 mld zł, 

a za najbardziej wartościową kategorię uznaje 

się napoje gazowane. 

Wzorem lat ubiegłych
Jak informuje Marta Kowalczyk z Centrum 

Monitorowania Rynku, na świątecznych 

stołach Polaków gości przede wszystkim czysta 

wódka, jej udział wartościowy w sprzedaży 

wszystkich alkoholi osiąga ok. 32% w okresie 

wielkanocnym. Święta to okres kiedy odnoto-

wywany jest najlepszy wynik dla tego trunku. 

Sprzedaż wolumenowa wódki rośnie nawet 

o ok. 40% w porównaniu do innych tygodni. 
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Karolina Przygońska
Kierownik ds. Trade Marketingu Detal Tradycyjny

Stock Polska

Tak jak różne są gusta konsumentów, tak sekcja alkoholowa 
w sklepie powinna być urozmaicona. Pamiętajmy też, że kupują-
cy potrzebuje czasu na rozważenie kilku alternatyw i dokonanie 
wyboru. Dlatego już na przełomie lutego i marca warto wzbogacić 

ofertę sklepu o produkty z segmentu premium i limitowane edycje z różnych kategorii alkoholi 
mocnych, szczególnie wódki, whisky. Konsumenci na wyjątkowe okazje kupują wyjątkowe, 
najwyższej jakości produkty opatrzone atrakcyjnym opakowaniem, które dobrze prezentują się 
na świątecznym stole i podnoszą rangę spotkania. Rosnące uznanie konsumentów zdobywają 
szczególnie dwie nowe propozycje Stock Polska: Amundsen – czysta wódka Top Premium oraz 
rodzina produktów pod marką Saska. 

zdaniemPRODUCENTA

Lionello 
Aperitivo

STOCK POLSKA
Stock Prosecco

Leszek Wiwała
Prezes Zarządu  
Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy

Wielkanoc to tradycyjnie czas spotkań rodzinnych i w gronie naj-
bliższych. Do celebracji takich wyjątkowych okazji Polacy wybierają 
napoje spirytusowe, zarówno wódki czyste, smakowe, tradycyjne 
nalewki lub whisky. Konsumenci na święta szukają czegoś wyjąt-

kowego, dlatego większą popularnością cieszą się produkty premium. Specjalnie na Wielkanoc 
producenci często przygotowują nowości, limitowane edycje wódek lub nowe smaki pasujące 
do świątecznych dań. Chętnie eksperymentujemy z nowymi trunkami, choć duża część Polaków 
wychodzi z założenia, że do tradycyjnej polskiej kuchni najlepiej pasują tradycyjne polskie alko-
hole – wódki i nalewki.
W kolejnych latach przy stabilnej sytuacji gospodarczej i podatkowej, rozwój branży powinien 
upłynąć pod znakiem innowacji i produktów premium. Wciąż dynamicznie będzie się rozwijał ry-
nek whisky. W 2016 r. spodziewamy się dalszego spadku sprzedaży wódki czystej (ok. 2%). Szansą 
dla producentów są inwestycje w eksport.

zdaniemEKSPERTA

AMAZIS.NET  
QUALITY 
FOOD&DRINKS
Almadi Pinot Grigio
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Małgorzata Infeld 
Senior Brand Manager Finlandia Vodka

Brown-Forman Polska

Każdego roku, w okresie bezpośrednio poprzedzającym Wiel-
kanoc, widoczny jest wzrost sprzedaży alkoholi z segmentu 
Premium. Dotyczy on zarówno nowości, jak i produktów, które 
obecne są na rynku od dłuższego czasu. To dowód na to, że nie-

zmiennie święta są dla Polaków czasem, który celebrujemy, sięgając po produkty najwyższej 
jakości.  W trend ten doskonale wpisuje się Finlandia® Vodka. Produkowana tylko w jednym 
miejscu na świecie, fińskim Rajamäki, wódka, ma zawsze tę samą, najwyższą jakość i unikalny, 
czysty smak. Te dwa, niezwykle cenne atrybuty Finlandia® Vodka, nabierają szczególnego 
znaczenia właśnie podczas świąt, które są okazją do spotkań z najbliższymi nam osobami. 
Wówczas też, dzieląc się z rodziną i przyjaciółmi doskonałymi produktami, podkreślamy wyjąt-
kowy charakter wspólnie spędzonych chwil.  

zdaniemPRODUCENTA

Finlandia Frost 
Raspberry&Cherry

HENKELL 
& CO. 
VINPOL 
POLSKA
Advocaat  
Dalkowski

TORUŃSKIE 
WÓDKI 
GATUNKOWE
Toruńska Chrzanowa

BROWN-
FORMAN 
POLSKA
Finlandia Vodka

Z OFERTY PRODUCENTA

Z OFERTY PRODUCENTAW analizowanym okresie spada jednak liczba 

transakcji z wódkami z segmentu ekonomicz-

nego, konsument decyduje się postawić na 

stole produkt lepszej jakości. W zeszłym roku 

wartość sprzedaży lidera segmentu premium 

– Stock Prestige w tygodniu świątecznym 

wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu do 

większości tygodni w roku. Największy wolu-

men sprzedaży odnotowały najbardziej popu-

larne produkty z tej kategorii, czyli Żubrówka 

Biała (CEDC) 0,5 l; Krupnik Czysty (Sobieski) 

0,5 l oraz Żołądkowa Gorzka Czysta de Luxe 

(Stock) 0,5 l, osiągając łącznie 1/3 udziałów 

wolumenowych wódek czystych.

Małe sklepy posiadające w swojej ofercie 

produkty alkoholowe w okresie świąt są lepiej 

zaopatrzone nawet w rzadziej występujące al-

Według Marty Kowalczyk z CMR, w tym 

okresie wzrasta udział wolumenowy napojów 

gazowanych oraz soków, nektarów i napo-

jów niegazowanych. Markami notującymi 

najwyższą sprzedaż są liderzy tego rynku, 

czyli Coca-Cola, Żywiec Zdrój, Pepsi oraz 

Tymbark. Na piątym miejscu znalazła się 

Cisowianka, która zazwyczaj zajmuje pozycję 

trzecią. Obrazuje to sytuację w tym segmen-

cie – spadek sprzedaży wody mineralnej 

w tygodniu świątecznym. 

Natomiast według badań TGI Millward 

Brown dotyczących najczęściej spożywanych 

marek napojów przez cały rok od paździer-

nika 2014 do września 2015, w kategorii 

napojów gazowanych najczęściej wybierany-

mi markami są: Zbyszko, Hellena, Tymbark, 

Sprite, Fanta, Mirinda, Schweeppes, 7UP 

oraz Hoop. Kolejną kategorią napojów 

bezalkoholowych monitorowaną przez TGI 

są napoje niegazowane, soki owocowe i wa-

rzywne. W tej kategorii liderami pozostają 

Tymbark oraz Hortex, jednak wybierane są 

również: Kubuś, Caprio, Costa, Garden, Dr. 

Witt, Cappy, Fortuna oraz Zbyszko.

Wielkanoc okiem detalisty
W sklepie rolno-spożywczym pod szyldem 

Lewiatan, gdzie właścicielem jest Ryszard 

Niesłuchowski, a ekspedientką Wioleta 

Saliszewska, święta to okres kiedy wzrastają 

Udziały wartościowe trunków w sprzedaży alkoholu
Sklepy małoformatowe do 300 mkw. 
Wielkanoc 2015

wódki czyste

piwo

wino owocowe

wódki smakowe

wino stołowe

whisky i bourbon

wino wermut

likiery, kremy, bittery

pozostałe alkohole

31,8%

48,7%

9,6%

2,5%
3,0% 1,1% 0,5% 0,6%

2,3%

źródło: CMR
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Katarzyna Groszek
Communication Manager

Wyborowa Pernod Ricard

W święta Polacy najchętniej sięgają po tradycyjne trunki. Dużą 
popularnością cieszą się czyste wódki, zwłaszcza marek znanych 
i lubianych przez konsumentów, jak wódka Wyborowa, czy Pan 
Tadeusz. Polecamy także zeszłoroczną nowość, wódkę Ostoya. Do 

świątecznego obiadu Polacy coraz częściej serwują wino. Polecamy wytrawne wina Jacob’s Creek: 
czerwone Shiraz Cabernet lub białe Chardonnay. Z kolei smak deseru podkreśli lekkie i słodkie 
Jacob’s Creek Moscato. 
Poza wódkami, również kolorowe alkohole mocne, zwłaszcza whisky, często znajdują się 
w świątecznych koszykach zakupowych. Niezmienną popularnością przez cały rok cieszy się 
whisky Ballantine’s. Na Wielkanoc proponujemy nowość: Ballantine’s Hard Fired. W okresie świą-
tecznym notujemy także dużą sprzedaż Chivas Regal 12YO oraz Chivas Regal Extra. A miłośnikom 
whisky single malt polecamy The Glenlivet Founder’s Reserve.
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Ballantine's 
Hard Fired

WYBOROWA 
PERNOD 
RICARD
Ostoya Vodka

kohole. Średnia liczba wariantów dostępnych 

na sklepowej półce wzrasta o 6 w porównaniu 

do tygodni poprzedzających ten okres. 

Poza wódką raportujemy również wzrost 

sprzedaży wina stołowego, wermutu, a także 

bourbonu i whisky. Warto odnotować, że 

w 2015 roku w okresie świątecznym wolumen 

sprzedaży wina stołowego w sklepach małofor-

matowych wzrósł o ponad 15% w porównaniu 

do analogicznego okresu roku ubiegłego. Z mniej 

popularnych alkoholi natomiast, częściej niż w 

innych tygodniach, nabywane są w sklepach ma-

łoformatowych brandy i koniak, a także likiery.

Napoje i soki
Na stole wielkanocnym nie może również 

zabraknąć napojów bezalkoholowych. 
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Absolwent 
Żurawina

CEDC 
INTERNATIONAL
Palace Polish Vodka
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Z OFERTY PRODUCENTA

Dariusz Kaźmierczyk
Manager ds. Komunikacji

Platinum Wines

Polscy konsumenci preferują wina półwytrawne i półsłodkie, głów-
nie czerwone. Coraz częściej jednak podróżują i odkrywają kraje 
słynące z wina. Dlatego ich upodobania zwracają się w kierunku 
dostępnych cenowo win wytrawnych, głównie pochodzących 

z Europy i Nowego Świata. Bułgarski Mezzek Mavrud, z winnicy Katarzyna należącej do Platinum 
Wines, to jednoszczepowe wino, produkowane z bułgarskiego szczepu Mavrud. Mavrud ma 
ciemno-rubinową barwę, aromat dojrzalej wiśni, a w tle nuty tytoniu. W ramach gamy Mezzek 
proponujemy także inne wina czerwone i białe. Wino Concerto również pochodzi z Bułgarii, 
obok prezentujemy je w wersji białej półsłodkiej. Mezzek i Concerto to idealna propozycja win na 
wielkanocny stół i spotkania, zarówno te bardziej formalne, jak i domowe.
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Marcin Bojanowicz
Dyrektor Marketingu

Zbyszko Company

Święta Wielkanocne to dla Polaków bardzo radosny okres, który jest 
okazją do pielęgnowania religijnej tradycji i celebrowania rodzin-
nych obyczajów. Wyjątkowość Wielkanocy pomoże zaakcentować 
Roko Premium Sok 100% wyciskany z owoców, w trzech smakach: 

jabłkowym, pomarańczowo-jabłkowym i jabłkowo-aroniowym. Nasze soki spełnią oczekiwania 
najbardziej wymagających konsumentów, którzy chcą odżywiać się zdrowo i pić soki naturalne, 
wyciskane z owoców, a nie z koncentratu.
Wielkanoc to również czas, w którym nie może zabraknąć podczas świątecznych spotkań flago-
wego produktu Zbyszko Company – 3 owoce, lidera wśród konsumentów napojów gazowanych.
Do rodziny Zbyszko Company, dołączył nowy kultowy polski napój – Polo Cockta, która ugasi 
każde pragnienie. Specjalne opakowanie w stylu retro nawiązuje do produktu z lat 70 – tych XX 
wieku. Polo Cockta – jedyna w swoim rodzaju.
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Mezzek, 
Mavrud

TYMBARK 
(GRUPA 
MASPEX 
WADOWICE)
Tymbark sok 100% 
tłoczony z jabłek 
Antonówka

HORTEX 
HOLDING
Sok Jabłkowy 100%

PLATINUM 
WINES
Concerto, White Semi 
Sweet

ZBYSZKO COMPANY
Roko Premium Sok 100% Wyciskany 
z Owoców

obroty sklepu w każdej kategorii. Jeśli chodzi 

o kategorię alkoholi to na święta zyskują 

głównie takie kategorie jak: wódki czyste, 

wódki smakowe, różnego rodzaju wina, wina 

musujące, piwo, jak również alkohole z górnej 

półki: brandy, whisky czy szampany. „Wódki 

najczęściej kupowane przez naszych klientów 

to: Gorzka Żołądkowa de Luxe, Sobieski, 

Wyborowa, Żubrówka, Luksusowa, Premium 

oraz Soplica. Wtedy też sprzedajemy lepsze 

alkohole z górnej półki takie jak whisky 

Johny Walker czy Ballantine’s. Nie brakuje 

także klientów, którzy kupują piwo, i są to 

najczęściej marki takie jak: Kasztelan, Warka, 

Żywiec, Tyskie” – opowiada właściciel sklepu.

„Napoje oraz soki w okresie Świąt Wielka-

nocnych mają zdecydowanie wyższą sprze-

daż, a kupowane są przeważnie znane marki. 

Z gazowanych króluje niezmiennie każdego 

roku Coca-Cola oraz Pepsi, również bardzo 

dobrze sprzedają się napoje Zbyszko, Mirinda, 

Fanta czy Hellena. Natomiast soki najczęściej 

wybierane to Hortex, Fortuna, Cappy oraz 

Tymbark” – dodaje pani Wioleta.

 Alkohole wysokoprocentowe typu: wódka 

czysta, wódki kolorowe, whisky i inne wódki ga-

tunkowe oraz okazjonalne – te kategorie wiodą 

prym w przedświątecznych zakupach w sklepie 

spożywczym Jacka Bulika w Borzęcinie Dużym. 

„Święta Wielkiej Nocy w sklepach takich jak 

mój od lat są coraz mniej handlowe. I również 

sprzedaż alkoholi na święta z roku na rok jest 

odrobinę niższa bądź na podobnym poziomie. 

Aczkolwiek Święta Wielkanocne są bardziej 

pokupne niż Bożego Narodzenia w moim przy-

padku” – informuje właściciel sklepu. 

 „Ostatnimi czasy wzrosła u nas sprzedaż 

whisky. Co prawda sprzedaje się bardziej okazjo-

nalnie, ale święta to okres kiedy klienci bardzo 

chętnie od pewnego czasu kupują droższe trunki. 

W poprzednich latach sprzedaż tego typu alkoho-

li była dużo niższa” – wspomina pan Jacek.

Na święta w sklepie pana Jacka sprzedaje 

się zdecydowanie więcej wina natomiast mniej 

piwa. Handel opiera się głównie na wódkach 

czystych i mocniejszych alkoholach. „Wina 

sprzedają się proporcjonalnie we wszystkich 

gatunkach. Klienci zwracają uwagę przede 

wszystkim na rodzaj, marka nie ma tu wielkie-

go znaczenia. Jeżeli klient zna się na winach 

to kupuje te lepsze, jeśli wino kupowane jest 

okazjonalnie to nie ma skonkretyzowanego wy-

boru” – opowiada pan Bulik. Wódki w tubach, 

wódki w kartonach, zestawy ze szklankami, 

alkohole z miniaturkami, brandy w szklanych 

figurkach stanowią mocną kategorię w sklepie 

w Borzęcinie Dużym. Tak zapakowane alko-

hole sprzedają się przeważnie okazjonalnie, 

a co za tym idzie zainteresowanie nimi z okazji 

urodzin, imienin czy świąt. 

Święta Wielkanocne są również lepszym 

okresem dla sprzedaży napojów bezalkoho-

lowych. „Coca-Cola to oczywiście najczęstszy 

wybór, w tym segmencie, przez naszych klien-

tów. Oprócz tego Hoop Cola, napoje Hellena 

oraz Zbyszko. Natomiast w kategorii soków 

na równym poziomie sprzedaży są Fortuna, 

Tymbark oraz Hortex” – opowiada pan Jacek.

Stoisko alkoholowe na święta powinno 

przyciągać oko klienta. Alkohole są tą częścią 

asortymentu, której wielkanocne propozycje 

warto wprowadzić do sklepu z odpowiednim 

wyprzedzeniem. Poinformowanie klientów w ten 

sposób o ofercie wesprze aktywną sprzedaż.

Monika Kociubińska

Wioleta Saliszewska, Ekspedientka
Sklep rolno-spożywczy
ul. Ciechanowska 11, Gołotczyzna
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Porządek musi być!
Z okresem wielkanocnym zbiega się czas wiosennych porządków. Posprzątać trzeba również 
po rodzinnych spotkaniach. Czego potrzebuje wtedy klient? Środków do czyszczenia szyb, 
mebli czy podłóg, ściereczek, worków na śmieci, a także produktów do zmywania naczyń.

Jagoda Ćwik
Specjalista ds. Marketingu

Gold Drop

Gold Drop na porządki wiosenne poleca swoim klientom płyny do 
szyb Window Plus, szeroką gamę płynów uniwersalnych FLOOR 
oraz Gold Wax płyn do pielęgnacji mebli. W zakresie środków do 
czyszczenia WC posiadamy pod marką Sunik oraz Sunik Strong 

żele i płyny dezynfekujące, kostki oraz krążki do WC. Czyszczą, odświeżają, wybielają oraz zabijają 
bakterie, grzyby i pleśnie. Dla efektu odświeżonego i wykrochmalonego obrusu, czy serwety 
proponujemy zastosować łatwy w użyciu i świetny w działaniu krochmal syntetyczny Ługa. Na 
domowych półkach nie może tez zabraknąć płynów do prania, płynów i koncentratów do płuka-
nia marki Booster, które szczególnie polecamy w nowych zapachach i recepturach. Już od lutego 
dostępne są na sklepowych półkach!
Zachęcamy do przetestowania naszych ostatnich nowości, czyli płynu uniwersalnego FLOOR 
o zapachu kwiatów wiśni z dodatkiem silikonu, płynu do czyszczenia kuchni z serii Eco Line oraz 
płynu do glazury z silikonem z serii FLOOR.

zdaniemPRODUCENTA

Płyn do szyb 
Window Plus

GOLD 
DROP
Koncentrat do 
płukania Booster 
Aroma Rose z pro-
teinami jedwabiu

Z OFERTY PRODUCENTA

Na Wielkanoc, częściej niż w okresie Bo-

żego Narodzenia, wielkie porządki są jednym 

z etapów przygotowań do świąt. Dzieje się 

tak m.in. dlatego, że temperatura sprzyja 

myciu okien i trzepaniu dywanów, a także 

przychodzi czas na schowanie zimowych 

ubrań i butów oraz wyciągniecie z szaf lżejszej 

garderoby. Nie bez kozery więc określenie 

„wiosenne porządki” wiąże się z konieczno-

ścią dokładniejszego, niż w sezonie zimowym, 

wysprzątania całego domostwa. 

Dane z paragonu
Mimo, że w wielu sklepach oferta produk-

tów do sprzątania nie jest szeroka, to coraz 

cześciej detaliści dbają o to, by na tego typu 

produkty wygospodarować choć jedną półkę 

w swojej placówce. Centrum Monitorowania 

rynku zaznacza, że w sklepach małoforma-

towych do 300 mkw. produkty do sprzątania 

stanowią jedynie uzupełnienie asortymentu 

i ich znaczenie dla obrotu nie jest duże. 

Największe znaczenie, ze względu na war-

tość sprzedaży, mają mleczka czyszczące. Ich 

udziały wynoszą 37%. Ścierki to z kolei 28%, 

gąbki 21%, proszki czyszczące 8%, a druciaki 

6%. Mleczka i proszki czyszczące odnaleźć 

można w 65%, natomiast gąbki, ścierki, dru-

ciaki w 60% wszystkich sklepów małoformato-

wych do 300 mkw. (dane: CMR).

Jak podaje Centrum – klient małego sklepu w Polsce, w segmencie 

mleczek czyszczących, ma do wyboru średnio 5 wariantów różnych 

produktów, a średnia cena jednego wynosi ok. 6,70 zł. Jeśli chodzi 

o proszki czyszczące to wybór jest mniejszy. Są tu średnio 3 artykuły, 

które kosztują po ok. 4,60 zł. 

Unilever jest największym producentem mleczek i proszków czysz-

czących. Jego udziały wartościowe sprzedaży wynoszą 67%. Za nim 

plasuje się Colgate-Palmolive (10%), Global Cosmed (5%) i Grupa Inco 

(5%). Największymi markami w tych segmentach są natomiast Cif, Ajax 

i Ludwik. W rankingu top 10 najlepiej sprzedających się produktów 

kategorii mleczek i proszków czyszczących odnaleźć można 7 odmian 

mleczek i 3 rodzaje proszków tych właśnie marek (dane: CMR).

Jak sprawdził CMR – w podkategorii ścierek, klient małoformato-

wego sklepu ma do wyboru ok. 4 warianty produktowe. Średnia cena 

takiego artykułu wynosi ok. 2,40 zł. Jeśli chodzi o gąbki to na półce 

możemy znaleźć 4 różne ich rodzaje. Kosztują ok. 1,60 zł. Jeśli w skle-

pie jest dostepny druciak to zazwyczaj są to dwa różne rodzaje. Ich 

cena waha się w granicach 1,90 zł za sztukę. 

Największymi ze względu na udziały wartościowe sprzedaży pro-

ducentami kategorii ścierek, gąbek i druciaków są Stella Pack (16%), 

Sarantis Polska (12%) i Delko (11%). Tutaj, zdecydowanie najsilniej-

szymi markami są Jan Niezbędny, Delko Oskar i Anna Zaradna. W ze-

stawieniu 10 najlepiej sprzedających się produktów we wspomnia-

nym segmencie odnaleźć można 5 różnych gąbek, 4 rodzaje ścierek 

i 1 druciak (dane: CMR). 

Zmywanie 
Mycie naczyń to jedna z najmniej lubianych prac domowych. Badanie 

pod tym kątem przeprowadził ICAN Research. Jak podaje – najmniej 

lubianym obowiązkiem domowym jest prasowanie. Takiej odpowiedzi 

udzieliła połowa przepytanych. Drugie miejsce zajmuje sprzątanie (38%), 

a na trzecim plasuje się wspomniane zmywanie z wynikiem 29%. Dalej 

uplasowało się wyrzucanie śmieci (23%) oraz pranie (21%). 

Niemal połowa (48,2%) badanych przez Millward Brown z płynu do 

naczyń korzysta 2-3 razy dziennie. Częściej robi to natomiast 23,67%. 

20,15% osób sięga po niego raz dziennie. 4,85% korzysta z niego 2-3 

razy w tygodniu, a pozostałe 3,13% robi to rzadziej. Instytut zapytał 

również o popularność poszczególnych marek. Faworytem okazał się 

tu Ludwik, którego wybiera 32,33% respondentów. 23,99% badanych 

wybiera Fairy, a 18,31% – Pur. Wśród odpowiedzi były wymieniane 

ponadto takie marki jak: Ajax, Lucek, Palmolive, Gold Cytrus, Dosia, 

E do mycia naczyń, Morning Fresh, Biały Jeleń, Kop i Frosch.

Coraz częściej w polskich domach pojawiają się też zmywarki. Nie 

tylko oszczędzają pieniądze poprzez niższe, niż w przypadku trady-

cyjnego mycia naczyń, zużycie wody, ale także czas. Osoby, które 

choć raz miały okazję mieszkać w miejscu, gdzie jest zmywarka i z niej 

korzystały – nie wyobrażają sobie codziennego sprzątania bez tego 

sprzętu. Mimo, iż same środki do zmywarek są droższe od tradycyj-

nych płynów do mycia naczyń to ich zwolenników nie ubywa.
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Tomasz Kaniewski
Specjalista ds. Marketingu

Hal

Przy świątecznych porządkach, najlepiej mieć w domu 
sprawdzone produkty, które ułatwią utrzymywanie porządku. 
Powinny one być odpowiedniej jakości i wygodne w użyciu, ta-
kie właśnie jak akcesoria do sprzątania marki Kolorado. W tym 

roku szczególnie polecamy nowe ścierki z mikrofibry. Poprawiliśmy właściwości jakościowe 
oraz unowocześniliśmy opakowania. Kolejnym nowym produktem, który polecamy do 
świątecznych porządków są unikalne cienkie ścierki gąbczaste, Kolorado Multi Spongy. 
Są idealne do zmywania naczyń, zbierania wody, sprzątania łazienki i kuchni. Jednym 
z najpopularniejszych produktów przed świętami jest ‘designerska’ kostka wc Kolorado 
Roll’ Aroma. Produkt działa niezwykle aktywnie, efektywnie czyszcząc i wypełniając toaletę 
przyjemnym aromatem. Dostępna jest w 4 wersjach zapachowych: Blue Aquatic, Intense 
Forest, Lavender Field i Cristal Lemon. Wprowadzony został w zeszłym roku i z miejsca 
przyjął się wśród dystrybutorów i klientów w całej Polsce. 
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LAKMA
Sidolux uniwersalny 
Mydło Marsylskie

POLITAN
Helios płyn uni-
wersalny do mycia 
podłóg Jabłko 
z cynamonem

HENKEL 
POLSKA
Bref Power Activ 
Lavender

STELLA PACK
Rękawice kuchenne

Z OFERTY PRODUCENTAInstytut badawczy Millward Brown zapytał 

swoich respondentów o częstotliwość używa-

nia specjalistycznych produktów do zmywa-

rek. Raz dziennie lub częściej korzysta z nich 

38,58% badanych. 42,93% osób odpowie-

działo natomiast, że używa ich 2-3 razy w ty-

godniu. Raz w tygodniu sięga po nie 12,41% 

konsumentów, a rzadziej – 6,09%. Instytut 

zapytał też o ulubione marki. Okazało się, 

że faworytem jest tu Finish. Wybiera go 

44,88% badanych. Uznanie 28,94% uzyskał 

natomiast Somat. W zestawieniu znalazły 

się także marki Ludwik, Gold Cytrus, Frosch, 

Claris, Dix i Robot.

Wybory klientów
Położony w Parysowie Topaz Express jest 

bardzo dobrze zaopatrzoną placówką poło-

żoną przy miejscowym rynku, blisko głównej 

trasy przejazdowej. Jeśli chodzi o produkty 

do sprzątania to w sklepie Rafała Oskroby 

popularna jest chemia niemiecka, której za-

częła ufać spora rzesza klientów. Szczególnie 

marka Herr Klee. Jeśli chodzi o produkty do 

zmywarek to zdecydowanie najpopularniej-

sze są produkty pod marką Finish i Somat. 

Tu popularne są nie tylko tabletki, ale też sól 

czy nabłyszczacz. 

Jak podkreśla właściciel – zainteresowanie 

specjalistycznymi produktami do zmywarek 

stale rośnie. W okolicy coraz więcej osób 

ma zmywarki i ludzie zaczynają doceniać 

oszczędność wody czy czasu podczas ich 

używania. Jeśli chodzi o cenę to w tym przy-

padku schodzi ona na dalszy plan. Klientom 

zależy, żeby produkt był dobrej jakości i – nie 

niszcząc naczyń – dokładnie je czyścił.

Andrzej Marczak, właściciel sklepu Jędruś 

w Dęblinie opowiada, że święta to okres 

kiedy w jego sklepie sprzedają się wyłącz-

nie podstawowe produkty do sprzątania. 

Popularność tych wyrobów zdecydowanie 

spadła po tym, jak w okolicy powstały 

supermarkety i dyskonty.

„Moi klienci kupują środki czystości doraź-

nie – jeśli coś im się skończy i muszą szybko 

kupić dany produkt. Przede wszystkim są to 

płyny do mycia naczyń czy małe pojemno-

ści proszków do prania. Przed Wielkanocą 

zauważam jednak, że klienci częściej proszą 

o płyny do mycia szyb, do podłóg czy mlecz-

ka do czyszczenia” – wymienia właściciel. 

Opowiada, że najczęściej kupowane są pro-

dukty znanych, dobrych marek. Pan Andrzej 

nie sprowadza do sklepu produktów, które 

są tanie i niskiej jakości, bo po prostu nie ma 

na nie chętnych.

„Przychodzą do mnie stali klienci, dlatego nie 

mogę sobie pozwolić na zatowarowanie sklepu 

w dużą ilość nowości czy nadmierne rozsze-

rzenie oferty. Muszę dostosować się do potrzeb 

osób, które przychodzą do mnie najczęściej. 

A one zazwyczaj kupują stale te same produkty 

tych samych marek” – podsumowuje właściciel.

Andrzej Marczak, Właściciel
Sklep spożywczo- 
monopolowy Jędruś
ul. Niepodległości 47, Dęblin

Świąteczne czy wiosen-

ne porządki robi każdy. Na 

półkach musi znaleźć się 

oferta, która pozwoli nie tylko 

przygotować dom na gości, 

ale także sprawi, że klient wróci do sklepu 

kolejny raz. Warto więc na wiosnę dodatko-

wo wyeksponować podstawowe produkty 

do sprzątania.

Joanna Kowalska

Rafał Oskroba, Współwłaściciel
Topaz Express
ul. Rynek 3, Parysów 

HAL
Kolorado Roll’ Aroma 

Kolorado Mikrofibry 
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Przepis na śniadanie
Zdrowe śniadanie pozwala z energią zacząć dzień i utrzymać dobry nastrój aż do wieczora. Jak powinno 
zatem wyglądać? Prawidłowo zbilansowane zawiera zarówno węglowodany, białko jak i tłuszcze.

OMLET Z SEREM I PIECZARKAMI
Składniki: 3 jaja, 5 dag sera Serenada Radamer, 5 pieczarek, 1 łyżka mąki, 1 łyżka wody, 1 łyżka masła,  
½ łyżki oleju, sól

Sposób przygotowania: Pieczarki oczyścić, pokroić w cząstki. Przesmażyć na połowie masła z dodatkiem oleju. 
Ser Radamer pokroić w centymetrową kostkę. Oddzielić białka od żółtek. Żółtka utrzeć z łyżką wody i mąki,
posolić. Białka z odrobiną soli ubić na gęsto. Delikatnie połączyć mieszając ruchami od dołu.
Na patelni rozgrzać olej z masłem, wylać masę jajeczną i dokładnie rozprowadzić. Podważając ranty, wlewać 
tam nadmiar masy. Zmniejszyć gaz. Gdy na powierzchni omletu pojawią się pęcherzyki, ułożyć po środku 

wzdłuż pas 
pieczarek i sera. 
Zagiąć brzegi 
omletu, aby 
zamknąć nadzienie 
w środku. 
Przewrócić 
i dosuszać omlet, 
aby dosmażył się 
w środku.

Każdy wie, że śniadanie to najważniej-

szy posiłek w ciągu dnia. Powinien być 

pożywny, urozmaicony i energetyczny. 

Liczy się nie tylko to co jemy, ale też ile, 

jak i kiedy. Moda na zdrowie już dawno 

wykluczyła z diety skromne, poranne 

posiłki, zjadane w pośpiechu. Nie znaczy 

to również, że mają być ciężkie i tłuste. 

Podpowiadamy jak przygotować lekkie, 

pożywne i zdrowe śniadanie.

Śniadanie na start
Śniadanie powinno stanowić około 20-30% 

spożywanych w ciągu dnia kalorii. Co powin-

no zawierać? 

Idealny poranny posiłek powinien 

składać się z węglowodanów złożonych, 

porcji białka oraz świeżych owoców 

i warzyw. Zjeść je powinniśmy w ciągu 

godziny po przebudzeniu. Dlaczego? Bo 

tylko w ten sposób można wykorzystać 

potencjał organizmu do spalania tłuszczu. 

Spożycie posiłku z samego rana pobudza 

metabolizm. To nie tylko sprawia, że 

w ciągu dnia zjemy mniej, ale też łatwiej 

będzie nam stracić zbędne kilogramy. 

Niektórzy dietetycy twierdzą nawet, 

że pożywne śniadanie pozwala zjeść 

nawet o 30% mniejszy obiad. Natomiast 

w przypadku osób uprawiających sport 

regularne śniadania dodatkowo pomagają 

zintensyfikować trening. Zależność jest 

całkiem prosta. Poranny posiłek to więcej 

siły na ćwiczenia. Kluczową zasadą 

zdrowego śniadania jest też to, by jeść 

różnorodnie i starać się wprowadzać do 

diety wiele produktów.

Węglowodany, białka, 
tłuszcze

Zdrowe śniadanie wcale nie musi być 

niskokaloryczne. Równowaga w doborze 

jego poszczególnych elementów to klucz do 

smukłej sylwetki i zdrowia. Poranny posiłek 

musi zawierać białko, ale też węglowodany 

czy tłuszcze. Tutaj jednak warto wspomóc się 

poradą dietetyka czy trenera, bądź poszukać 

ciekawych pomysłów na stronach producen-

tów, którzy w swoim portfolio mają produkty 

przeznaczone na śniadanie. Owsianki, omlety, 

kanapki, placki, koktajle czy smoothie. Każdy 

znajdzie coś dla siebie – na większy bądź 

mniejszy głód.

Węglowodany są często nazywane 

„paliwem” dla naszego organizmu. Wielu 

ekspertów od dietetyki uważa, że powinny 

one stanowić od 50 do 60% wszystkich kalorii 

spożywanych w ciągu dnia. Jednak wprowa-

dzając do śniadania węglowodany najlepiej 

wybierać te złożone. Przede wszystkim stop-

przepis: SM Spomlek

niowo uwalniają energię, dzięki czemu nie 

mamy zachcianek na słodkości czy podjada-

nie między posiłkami. Takie „dobre” węglo-

wodany występują m.in. w takich produktach 

jak: chleb razowy, pieczywo graham, płatki 

owsiane, płatki jęczmienne czy kasza. 

Natomiast w mniejszej ilości powinno się 

wprowadzać do diety węglowodany proste. 

Do nich należy m.in.: białe pieczywo, płatki 

kukurydziane czy kasza manna.

Jednak nie powinno się ich całkowicie 

usuwać z diety. Cukry proste występują bo-

wiem również w owocach. A te są najbardziej 

naturalnym źródłem cennych dla organizmu 

witamin. Do posiłku spokojnie można więc 

dołączyć jabłka, truskawki, porzeczki czy inne 

nasze ulubione owoce. Szkodliwe mogą być 

natomiast węglowodany proste w postaci 

pustych kalorii. Takich jest pełno m.in. w sło-

dyczach, ciastach, cukrze czy alkoholu.

Aby śniadanie było zbilansowane, powinno 

się w nim znaleźć również białko. Jego najlep-

szymi źródłami są natomiast produkty mlecz-

ne, chuda wędlina czy ryby. Aby śniadanie 

było zdrowe produkty białkowe nie powinny 

być jednocześnie tłuste. Takie mogą jedynie 

spowolnić trawienie.

Posiłek bogaty w białko dłużej zalega w żo-

łądku, przez co uczucie sytości trwa dłużej 

niż w przypadku innego rodzaju jedzenia. 

Najprostszym przepisem na wysokobiałkowe 

śniadania jest przygotowanie na ten posiłek 

jajek. Jest to jeden z produktów zawierają-

cych najwięcej tego składnika odżywczego. 

Jest to też produkt, który można przyrządzać 

na wiele sposobów – na twardo, miękko, 

w koszulce, smażone czy w postaci omletu. 

Tak duża liczba możliwości sprawi też, że 

zwykłe jajko nigdy się nie nudzi.

Nieprawdą jest też, że aby zdrowo się 

odżywiać należy z diety wyeliminować 

tłuszcze. Są one potrzebne naszemu 

organizmowi tak samo jak inne składniki 

pokarmowe. Nie można jednak przesa-
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Monika Kozłowska
Brand Manager

Krüger Polska

Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Ważne jednak, aby było ono zdrowe i prawidło-
wo zbilansowane. Powinno dostarczać nam odpowiedniej dawki węglowodanów, pełnowarto-
ściowego białka oraz tłuszczy. Nie możemy zapomnieć o warzywach, owocach i napojach. Firma 
Krüger Polska Sp. z o.o. poleca na pierwszy posiłek Mixfix Cao – napój kakaowy, wzbogacony 
witaminami i wapniem. Idealnie rozpuszczalny w ciepłym jak i zimnym mleku. Do tego polecamy 
kromkę pełnoziarnistego chleba z przepysznym kremem Duo o smaku kakaowo-orzechowym. 
Nasze produkty dostarczą odpowiedniej dawki energii, pobudzą do działania i poprawią spraw-
ność umysłową na cały dzień. 

zdaniemPRODUCENTA
TORTILLA Z PARÓWEK Z SZYNKI Z GĘSINĄ
Składniki: 1 opakowanie 100 g Parówek z szynki z gęsiną, placki tortilli, czerwona fasola 
w puszce, mix sałat, ketchup lub inny ulubiony sos 

Sposób przygotowania: Sałatę pokroić według uznania. Dodać odsączoną czerwoną fasolę 
z puszki i mieszać w misce – jak na sałatkę. Doprawić do smaku.
Na rozłożony ciepły placek tortilli ułożyć dwie podgrzane sztuki Parówek z szynki z gęsiną 
Chrzanowskiej Manufaktury Wędlin. Następne dodać warzywa i polać sosem według uznania. 
Zwinąć, aby nic nie wypadło ze środka. Smacznego!

Krem Duo o sma-
ku kakaowo-
-orzechowym

NaTurek  
Nasz Puszysty 
śmietankowy

Złoty Ementaler

KRÜGER 
POLSKA
Mixfix Cao 
z witaminami 
i wapniem

MLECZARNIA 
TUREK
Tartare Pomidorowy 
Zakątek

Z OFERTY PRODUCENTA

Z OFERTY PRODUCENTA

dzać z jego ilością. Na śniadanie powinno 

się je zjadać w formie miękkiej margaryny 

czy masła. Dobrze też czasem zastąpić 

je olejem lnianym. Tłuszcz ten nie tylko 

obniża cholesterol, ale też pozytywnie 

wpływa na pracę mózgu.

Układając nasze menu, musimy jednak 

pamiętać, że tłuszczu nie spożywamy 

wyłącznie w postaci masła, margaryny czy 

oleju. Kryje się on także m.in. wędlinach, 

nabiale, daniach gotowych czy popularnych 

chipsach, ciastkach, batonikach. Natomiast 

nasze smażone posiłki wchłaniają ten, który 

dodajemy do potrawy podczas smażenia 

lub duszenia. Z patelni do przyrządzane-

go na nim produktu może przejść nawet 

60-70% używanego tłuszczu. Aby więc nie 

przesadzić z jego ilością w naszej diecie 

lepiej wybierać produkty „odchudzone”. Są 

to np. wędliny drobiowe czy chudy nabiał. 

Optymalna dieta powinna zawierać ok. 2 

łyżek tłuszczów w ciągu dnia. Natomiast 

często się zdarza, że taka ilość jest spoży-

wana już na pierwszy posiłek.

Pomocny błonnik 
O zbawiennym na nasz organizm wpływie 

błonnika pisano chyba we wszystkich porad-

nikach zdrowego żywienia. Błonnik należy do 

węglowodanów złożonych, ale jako włókno 

pokarmowe nie dostarcza organizmowi zbyt 

dużo energii. Jego dobroczynny wpływ na 

ludzki układ pokarmowy tkwi właśnie w jego 

strukturze. Żywność, która zawiera dużo 

błonnika wywołuje uczucie sytości. Wpływa 

również na wydzielanie soków trawiennych 

i pobudza ukrwienie jelit. Reguluje trawienie 

i zapobiega chorobom układu pokarmowego. 

Dzięki swoim właściwościom oczyszcza orga-

nizm i zmniejsza ryzyko chorób serca.

Na szczęście każdy może znaleźć dla 

siebie ulubioną formę jego spożywania. Do 

wyboru jest mnóstwo produktów o jego 

wysokiej zawartości. Np. kasza gryczana, 

jęczmienna, ryż brązowy, pieczywo żytnie 

czy pszenne z mąki graham, płatki zbożowe 

i otręby. W owocach też jest go pod dostat-

kiem. Najwięcej występuje w porzeczkach, 

śliwkach, bananach, jabłkach czy morelach 

i brzoskwiniach. Wśród warzyw najwięcej 

błonnika znajdziemy w fasoli, soi, brukselce, 

marchwi czy brokułach. Dla osób, które 

nie przepadają za takimi produktami jest 

dostępny w postaci proszku, który można 

rozpuścić w wodzie czy jogurcie.

Błonnik ma przede wszystkim dobroczyn-

ny wpływ na naszą sylwetkę. Ten, nielubia-

ny kiedyś przez dzieci posiłek, zawierający 

znaczne ilości błonnika, ostatnimi czasy 

wraca do łask pod najróżniejszymi posta-

ciami. Owsianki można jeść z dodatkiem pr
ze
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Camembert 
Ser Topiony 
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Z OFERTY PRODUCENTAbakalii, suszonych bądź świeżych owoców, 

na mleku bądź na wodzie. Korzystne działa-

nie takiego śniadania potwierdzają badania 

opublikowane w Annals of Nutrition & Me-

tabolis. Pokazały one, że wybór owsianki 

na śniadanie sprawia, iż w ciągu dnia zjemy 

znacznie mniej niż gdybyśmy zdecydowali 

się zjeść rano co innego.

GRANA
Inka Kawa zbożowa z orkiszem

Kawa czy herbata?
Na temat walorów zdrowotnych kawy 

i herbaty panują różne opinie. Spożywane 

w odpowiedniej ilości pobudzają organizm 

i dodają energii. Są też oczywiście doskona-

łym dodatkiem do śniadania. 

Na rynku jest dostępnych wiele rodzajów 

kawy. Szczególnie polecana na śniadanie 

RACUCHY NA KEFIRZE
Składniki na 2 porcje:  KEFIR Robico 240 g (szklanka), mąka pszenna, typ 550 180 g, cukier 
24 g (4 łyżeczki),  proszek do pieczenia 2 g (pół łyżeczki), jajko kurze gotowane 50 g 
(sztuka),  olej rzepakowy uniwersalny 40 g (4 łyżki stołowe)

Sposób przygotowania: KEFIR Robico dokładnie wymieszać z jajkami i mąką na gładką masę. 
Wystarczy to zrobić za pomocą łyżki – nie potrzeba miksera.
Następnie dodać proszek do pieczenia oraz cukier puder i ponownie wymieszać. Ciasto będzie 
dość gęste.
Rozgrzać patelnię i wlać cienką warstwę oleju. Za pomocą łyżki kłaść nieduże kleksy ciasta. 
Zależnie od wielkości patelni – 3 do 4 sztuk na jedno smażenie.

Racuchy podawać na przykład z domowym musem truskawkowym.
Smacznego!

Zimne Mleko

ZUH ROBICO
KEFIR Robico

przepis: ZUH Robico

Sylwia Mokrysz
Z zarządu Mokate

Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu całego dnia. 
Jeżeli go nie zjemy, bardzo szybko możemy odczuć zmęczenie, 
bóle głowy i senność. A to wszystko dlatego, że nie dostarczyliśmy 
organizmowi odpowiednich składników odżywczych.
Większość składników odżywczych, które pozwolą dobrze rozpo-

cząć dzień znajdziemy w owsiankach Caffetterii Mokate. Składają się z płatków owsianych oraz 
owocowych dodatków (trzy warianty smakowe: rodzynki, jabłko, truskawka) i miodu lipowego. 
Dostarczą organizmowi energię, a dzięki zawartości witamin mają pozytywny wpływ na pracę 
mózgu, pamięć i koncentrację. Do tego pyszny smak, prostota przygotowania i wygodne 
opakowanie. Nie zapominajmy o napojach – do śniadania idealnie pasować będą nasze herbaty 
Minutka, np. herbata czarna, earl grey czy z cytryną.

zdaniemPRODUCENTA

MOKATE
Owsianka z rodzynkami

Herbata czarna Minutka
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Robert Szataniak
Dyrektor Marketingu 

Pamapol

Szybkie i zdrowe śniadanie – teraz to możliwe. Doskonałą pro-
pozycją dla konsumentów poszukujących produktów zdrowych, 
a zarazem w wygodnych, małych opakowaniach, jest nowa linia 
pasztetów na 100% drobiowych Pamapol. Dostępne w trzech wio-

dących smakach: drobiowy kremowy, drobiowy belgijski i drobiowo-pomidorowym, wyprodu-
kowane wyłącznie na bazie mięsa drobiowego bez MOM-u, idealnie nadają się na pożywne oraz 
smaczne śniadanie. Produkty są wolne od konserwantów, e-składników oraz glutaminianu sodu, 
co firma komunikuje na opakowaniu. Pamapol, wyprzedzając konkurencję poszedł o krok dalej, 
puszka 90 g to idealna propozycja dla osób aktywnych oraz pracujących. Dzięki dodatkowemu 
zamknięciu i niewielkim rozmiarom doskonale nadaje się do biura na drugie śniadanie. Najnow-
sza linia pasztetów jest odpowiedzią na potrzeby konsumentów, którzy chcą jeść nie tylko tanio 
i szybko, ale także zdrowo, ponieważ oczekują najwyższej jakości produktów.

zdaniemPRODUCENTA
PAMAPOL
Pasztet drobiowy: 
kremowy, 
belgijski, 
pomidorowy

Z OFERTY PRODUCENTA

jest kawa zbożowa, która jest źródłem przy-

datnych dla organizmu związków mineral-

nych. Taki napój zawiera wspomniany już 

błonnik pokarmowy. Natomiast dodawana 

często do zbożówek cykoria pozytywnie 

wpływa na procesy trawienia i odpowiada 

za pobudzenie łaknienia.

Herbaty z kolei, głównie te zielone 

– uspokajają organizm. Natomiast krótko 

parzona czarna jest doskonałym sposobem na 

pobudzenie. Śniadaniowy napój powinniśmy 

czasem zastąpić świeżo wyciskanym sokiem 

lub, w ramach dostarczenia organizmowi por-

cji witamin, dodać do posiłku świeży owoc.

Dobry przepis na śniadanie to taki, który 

pozwala cieszyć się jedzeniem i jednocze-

śnie dbać o zdrowie. Musimy pamiętać, że 

w odpowiednich proporcjach możemy jeść 

wszystko. Śniadanie natomiast zawsze będzie 

najważniejszym posiłkiem dnia.

Joanna Kowalska

PIZZA SEROMANIAKA Z SALAMI I CHILI
Składniki na ciasto dla dwóch osób:  250 g mąki pszennej, 15 g drożdży świeżych, 150 ml 
ciepłej wody, 1 pełna łyżeczka soli, 1 łyżeczka cukru, 1 łyżka oliwy z oliwek
Dodatki: 5-7 łyżek sosu pomidorowego,  4-5 plastry sera Hochland Na gorąco! z salami 
i chili, pieczarki, świeża bazylia

Sposób przygotowania: Świeże 
drożdże rozpuścić w ok. 50 ml ciepłej, 
ale nie gorącej wodzie, dodać cukier i 
ok. 3 łyżki mąki. Mieszankę przykryć 
ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce 
na ok. 15-20 min. Zaczyn powinien 
zwiększyć objętość i spienić się.
Przesiać mąkę, dodać do niej 
wyrośnięty zaczyn, resztę wody, sól 
i oliwę z oliwek.
Wyrobić ciasto, aby było miękkie 
i sprężyste. Następnie ciasto przełożyć 
do miski, przykryć bawełnianą 
ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce 
na około godzinę (powinno zwiększyć 
objętość dwukrotnie).
Na stolnicy delikatnie posypać ciasto 
mąką i rozwałkować. Przełożyć ciasto 
na blachę wyłożoną papierem do 
pieczenia, smarować sosem, dodać 
plastry sera Hochland „Na gorąco!” 
oraz pozostałe dodatki. Pizzę piec 
w rozgrzanym do 200 ˚C piekarniku 
przez ok. 20 min – do czasu aż ciasto 
się zarumieni.

Hochland „Na gorąco!” – plastry sera 
z pomidorami i ziołami

HOCHLAND POLSKA
Hochland Mixtett ser topiony kremowy 
w trójkącikach!
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Mrożone, w słoikach, na tackach, w torebce – po podgrzaniu gotowe do spożycia. W sam raz na szybki 
obiad, zwłaszcza dla osób z ograniczonym czasem na przygotowanie posiłku dla całej rodziny.

Elżbieta Szymonik
Marketing Manager

Pinguin Foods Polska

Wszystkie mrożone warzywa, już umyte, pokrojone i zblanszowane, są szybkim, prostym 
i pewnym dla zdrowia rozwiązaniem kulinarnym dla zabieganych. Jako producent znany 
z innowacyjności, obserwujemy zachowania oraz potrzeby konsumenta i tworzymy produkty, 
które ułatwią mu codzienne życie. Właśnie z myślą o osobach zabieganych, ale nieobojętnych 
na zbilansowaną dietę, mamy szereg szybkich dań, takich jak Warzywa na patelnię z przypra-
wami oraz Fit-mixy do gotowania na parze. W ostatnich dniach zadebiutowały na polskim 
rynku zupy kremy d’aucy – kompletny obiad dla 2 osób w jednej paczce, który wystarczy tylko 
podgrzać. Zupa – krem z pomidorów z mozzarellą i bazylią oraz Zupa – krem z brokułów z kre-
mowym serkiem są już zblendowane i zamrożone w małych porcyjkach, bazują na polskich 
warzywach i naturalnych dodatkach jak sery czy bulion. 

zdaniemPRODUCENTA

d’aucy Zupa krem z brokułów z delikatnym 
kremowym serkiem

PINGUIN FOODS POLSKA
d’aucy Warzywa na patelnię z przyprawą 
włoską Italia

Z OFERTY PRODUCENTA

Klienci coraz częściej poszukują w skle-

pach produktów, które pozwolą szybko 

zaspokoić potrzebę oraz zaoszczędzą 

czas. Do produktów convienience należą 

przede wszystkim: kanapki, surówki i sa-

łatki, zupy i zestawy obiadowe, warzywa 

i owoce paczkowane, mrożonki, dania 

gotowe typu: pierogi, tortilla, naleśniki 

czy sushi.

Dania gotowe
Jak informuje Magdalena Dyrduła 

z Centrum Monitorowania Rynku, zarów-

no wzrost wartości sprzedaży jak i wzrost 

liczby transakcji kategorii dania gotowe 

w słoikach w sklepach małoformatowych do 

300 mkw. występuje w okresie od maja do 

października. Jednym z powodów sezono-

wości tych produktów jest okres wakacyjno-

-wypoczynkowy oraz sezon remontowo-

-budowlany, gdzie często danie gotowe 

w słoiku króluje jako szybki i dobry posiłek 

podczas przerwy. Na półce w sklepie 

małoformatowym klienci mogą wybierać 

spośród 7 różnych wariantów dań goto-

wych w słoikach. Marka Pudliszki (Heinz) 

generuje średnio ok. 30% obrotu sprzedażą 

tą kategorią, natomiast na drugim miejscu 

w rankingu TOP producentów plasuje się 

Pamapol z udziałami w wartości sprzedaży 

ok. 20%. Wśród dań gotowych w słoikach 

najchętniej kupowane są takie dania jak: 

fasolka po bretoń-

sku, flaki, pulpety, 

gołąbki czy gulasz. 

Najpopularniejszym 

wariantem jest 

Pudliszki Fasolka po 

Bretońsku z bocz-

kiem i kiełbasą 

w sosie pomidoro-

wym 600 g, który 

dostępny jest w ok. 

30% sklepów ma-

łoformatowych do 

300 mkw. sprzeda-

jących tę kategorię 

oraz Pudliszki 

Gołąbki w sosie po-

midorowym 600 g.

Zamrożone smaki
W kategorii mrożonek, kategorią po 

którą klienci najczęściej sięgają są mrożo-

ne warzywa. Według badań TGI Millward 

Brown z okresu październik 2014 – wrze-

sień 2015, 62% badanych gospodarstw 

domowych zadeklarowało spożywanie 

warzyw mrożonych, w 48,4% gospodarstw 

domowych notorycznie spożywane są 

mrożone, pakowane paluszki, filety i kostki 

rybne, natomiast w 40,2% spożywane są 

frytki mrożone oraz 35,7% – mrożona pizza. 

Do najczęściej wybieranych marek warzyw 

mrożonych należą: Hortex, Bonduelle, 

d'aucy, Iglotex, Oerlemans, Poltino, Nordis, 

Anita. Mrożone warzywa oraz mieszanki 

warzyw spożywane są w gospodarstwach 

domowych najczęściej 2-3 razy w miesiącu. 

Wśród mrożonych, pakowanych paluszków, 

filetów i kostek rybnych, najczęściej spoty-

kane marki to: Frosta, Superfish, Neptun, 

Laguna, Lisner. W większości gospodarstw 

domowych produkty takie są spożywane raz 

w miesiącu lub rzadziej. Z mrożonych frytek 

najczęściej w sklepach znajdują się marki: 

Aviko, McCain, Iglotex oraz Poltino. Frytki 

również należą do produktów spożywanych 

w gospodarstwach domowych zwykle raz 

w miesiącu lub rzadziej. Pizza mrożona 

jest spożywana natomiast przeważnie raz 

w miesiącu. A do najważniejszych marek 

należą te od Dr. Oetkera: Guseppe, Rigga, 

Ristorante, oraz Iglotex: Bistro, Familijna i 

Passionata. 

Zabiegany klient
Sklep Małgorzaty Bulik istnieje od 23 lat 

w Borzęcinie Dużym, gdzie w okolicy istnieje 

kilka konkurencyjnych punktów handlowych. 

Jednak jak informuje właścicielka, dzięki 

temu, że sklep istnieje na rynku już od bardzo 

dawna dobrze sobie radzi z konkurencją. 

„Mamy stałych klientów, którzy już znają 

nasz sklep i wiedzą, że mamy szeroką gamę 

produktów i zawsze u nas dostaną to czego 

potrzebują” – dodaje właścicielka.

Wśród produktów wygodnych mamy do 

wyboru przede wszystkim produkty garmaże-

ryjne i są to pierogi z mięsem, pierogi z serem, 

Szybko i wygodnie

Gorący Kubek Knorr w nowej odsłonie 
Suszone warzywa i zioła pochodzące ze zrównoważonych upraw 
stanowią o wyjątkowości smaku nowego Gorącego Kubka Knorr. Udo-
skonalona receptura produktu, bez glutaminianu sodu i z większymi 
kawałkami warzyw i ziół, już teraz dostępna jest w odświeżonym 
graficznie opakowaniu. 
16 wariacji smakowych sprawia, 
że Gorący Kubek jest znakomitą 
przekąską, po którą można sięgnąć 
zarówno w pracy, podczas przerwy 
pomiędzy posiłkami, ale także gdy 
jesteśmy wyjątkowo zajęci i nie 
mamy czasu na przy-
gotowanie innych dań. 
Oto ulepszony, i wciąż 
tak samo smaczny, 
Gorący Kubek Knorr.
www.KNORR.pl

odPRODUCENTA
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pierogi z kapustą, ruskie pierogi, kopytka 

czy uszka z mięsem. „Firma, której produkty 

mamy obecnie, czyli Smaczek, sprzedaje się 

bardzo dobrze, mieliśmy również inne marki 

jednak klienci nie byli zainteresowani tymi 

produktami tak bardzo jak teraz. A w słoikach 

mamy przeróżne produkty, pod markami 

Pudliszki, Pamapol, Krakus, Profi czy Łowicz” 

– opowiada właścicielka sklepu. 

Z mrożonek w sklepie spożywczym 

w Borzęcinie najlepiej sprzedają się produkty 

Hortex, Aviko oraz Frosta. Są to produkty 

takie jak: fasolka, truskawki, włoszczyzna, 

szpinak, wszelkiego rodzaju zupy, kalafio-

rowa, pieczarkowa, fasolowa, wiosenna, 

jesienna, również Makaron na patelnię. „Na 

co dzień dodatkowo bardzo dobrze sprzeda-

ją się pyzy z firmy Chłodnia Białystok. Pizza 

Rigga oraz Guseppe to najczęściej wybierane 

marki przez naszych klientów. Mniej mrożo-

nek sprzedajemy wiosną, kiedy pojawiają się 

nowalijki, natomiast zimą rotują na bieżąco” 

– informuje właścicielka. 

Klienci borzęcińskiego sklepu najczęściej 

wybierają znane i sprawdzone marki pro-

duktów. A właściciele nie planują wyjątko-

wych okazji promocyjnych i nie przestawiają 

produktów w sklepie, ponieważ jak uważają, 

klienci zawsze wiedzą gdzie szukać danych 

produktów i są z tego zadowoleni. 

Zamrażarka pełna inspiracji
Lewiatan, w którym pracuje pani Monika 

Tomaczyk odwiedza bardzo dużo klientów, 

również z tego względu, że sklep nie narze-

ka na konkurencję. „Są inne sklepy w okoli-

cy natomiast nasz jest najlepiej wyposażony” 

– wyjaśnia kierowniczka sklepu. A podczas 

zakupów coraz więcej klientów wybiera pro-

dukty, które można szybko i łatwo przygoto-

wać jako ciepłe danie. Pulpety, flaki, gołąbki, 

klopsiki, fasolka, gulasz czy bigos – właśnie 

takie produkty rotują na bieżąco. A marki 

dostępne w sońskim sklepie to: Zagłoba, 

Lewiatan, Łowicz, Pamapol oraz Pudliszki.

„Dostępne są również u nas dania gotowe 

na tackach i są to krokiety, pierogi, naleśniki 

– Smak Mak oraz Korona to dwie wiodące 

marki. Szczerze mówiąc jest bardzo duże 

Marek Rogoża
Dyrektor Marketingu 

Iglotex

Nasza nowa marka kulinarna, Proste Historie, doskonale wpisuje 
się w obecne trendy kulinarne. Oferuje konsumentom wygod-
ne, łatwe w przyrządzeniu produkty, jednocześnie zapewniając 
pole do tworzenia własnych dań. Promujemy otwartą kuchnię 

wspomagając konsumentów kulinarnymi inspiracjami na opakowaniach i w serwisie interneto-
wym marki. A co najważniejsze, szerokie portfolio marki pozwala na przygotowanie pełnego, 
3-daniowego obiadu. Dlatego w zamrażarce należy posiadać produkty marki Proste Historie 
z różnych kategorii: warzywa, zupy, owoce, dania mączne i ziemniaczane, frytki. Proste Historie 
to także marka silnie wspierana w mediach, warto więc wygospodarować dla niej więcej miej-
sca w zamrażarce.

zdaniemPRODUCENTA

Proste Historie 
Zupa cebulowa 
z grzankami

IGLOTEX
Proste Historie 
Pyzy z mięsem

AGROS-NOVA 
(GRUPA 
MASPEX 
WADOWICE)
Kociołek Rosyjski 
Łowicz

Z OFERTY PRODUCENTA

Małgorzata Bulik, Współwłaścicielka
Sklep spożywczy
ul. Warszawska 725, Borzęcin Duży
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DR. OETKER 
POLSKA
Pizza Guseppe 
Ham & Garlic Sauce

P.P.CH. I 
P.R.S. „ANITA” 
GRZEGORZ 
MORDALSKI
Anita Pyzy z mięsem 
głęboko mrożone

zainteresowanie takimi produktami i klienci 

kupują nawet naleśniki. Zawsze to szybciej 

jest podgrzać niż samemu robić” – opowiada 

pani Monika. Również bardzo często klienci 

korzystają z gotowych sałatek i surówek. 

Dega oraz Witaminka dominują na półkach 

w tej kategorii.

W lodówce z mrożonkami znajdują się 

uszka, pyzy z mięsem, pierogi z serem, z tru-

skawkami, z mięsem, ruskie, kluski leniwe, czy 

bigos mrożony. Proste Historie, Felix, Jawo to 

dostępne marki natomiast klienci dokonują 

różnych wyborów. Pierogi z mięsem i z serem 

oraz pyzy z mięsem to najczęstszy wybór 

klientów w sklepie Lewiatan w Sońsku. 

W kolejnej zamrażarce są umieszczone 

warzywa mrożone, zupy, mieszanki wa-

rzyw, paluszki rybne oraz frytki. „Agram, 

Proste Historie oraz Hortex – wszystkie te 

marki mają swoich sympatyków w na-

szym sklepie. Bardzo dobrze sprzedają się 

zarówno zupy mrożone jak i mieszanki 

warzywne. Warzywa na patelnie Hortex 

rotują na bieżąco a Makaron na patelnię 

zyskuje coraz więcej zainteresowania” 

– wyjaśnia pani Tomczyk. Rigga i Guseppe 

to marki mrożonej pizzy, którą najczęściej 

w sońskim sklepie kupują ludzie młodzi, 

lecz nie tylko. Również zapiekanki rotują 

na bieżąco.

Szybki obiad
W Ciechanowie przy ulicy Sońskiej 29 

od 6 lat istnieje sklep ogólnospożywczy pod 

szyldem Groszek. W okolicy jest jeszcze jeden 

sklep natomiast jak informuje kierowniczka 

sklepu, Anna Ruszkowska, to bardziej my 

jesteśmy dla niego konkurencją niż on dla 

nas. „Stawiamy na takie produkty, których tam 

nie ma, a mianowicie wędliny i mięso. Sklep 

jest dobrze wyposażony i klient przychodząc 

po świeże mięso czy wędliny zawsze weźmie 

również inne produkty. W okolicy nie ma 

Beata Łosiak
PR Manager

Grupa Hortex

Cała kategoria mrożonych warzyw i owoców doskonale wpisuje 
się w coraz bardziej aktualny trend prozdrowotny i naturalny z racji 
wykorzystywania naturalnych surowców (owoców i warzyw) 
oraz naturalnego utrwalania – mrozu. Produkty mrożone cenione 

są w szczególności przez osoby, które ze względu na tempo życia są zainteresowane szybkim 
i łatwym przygotowaniem posiłków. Wraz z modą na gotowanie oraz zdrowe odżywianie, coraz 
popularniejsze są mrożone warzywa. Doskonałym przykładem jest szpinak, który obecnie jest 
najlepiej sprzedającym się produktem w kategorii (Szpinak rozdrobniony Hortex 450 g, Szpinak 
liście Hortex 450 g). Jako lider kreujemy nowe trendy – wprowadzamy innowacyjne produkty, 
ciekawe połączenia smaków. W 2014 poszerzyliśmy naszą ofertę o Makarony na patelnię, dzięki 
którym rynek dań gotowych wzrósł o kilkadziesiąt procent. W roku ubiegłym natomiast wzboga-
ciliśmy ten segment o Makaron na patelnię z sosem śmietanowo–ziołowym. Obecnie w naszej 
ofercie detalicznej jest ponad 60 mrożonych produktów. 

zdaniemPRODUCENTA

Hortex Szpinak 
liście

POLSKI 
OGRÓD
Hortex Makaron na 
patelnię z sosem 
śmietanowo-zio-
łowym

Z OFERTY PRODUCENTAMonika Tomczyk, Kierowniczka
Lewiatan
ul. Ciechanowska 52, Sońsk
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Małgorzata Plichta
Dyrektor Handlu Tradycyjnego

SuperDrob

SuperDrob ma wiele znakomitych gotowych produktów do zaofe-
rowania konsumentom. Z uwagi na zbliżający się okres świąteczny 
niezastąpionym produktem będzie indyczka, która cieszy się 
zaufaniem naszych klientów już od wielu lat – tego produktu nie 

może zabraknąć na wielkanocnym stole. Doskonale znamy potrzeby dzisiejszych konsumen-
tów. Wiemy, że dbają oni o jakość tego co jedzą, ale z drugiej strony mają coraz mniej czasu na 
przygotowywanie wyszukanych, czasochłonnych dań. Dlatego w naszej ofercie znalazło się wiele 
produktów dla osób szczególnie dbających o jakość spożywanych potraw, m.in.: gotowe roladki 
i filety w foremce do piekarnika. Zgodnie z potrzebami klientów, produkty te nie mają panierki 
ani niezdrowych dodatków. Sprawdzą się idealnie na co dzień i od święta.

zdaniemPRODUCENTA

Kuchnia 
eksperta 
Warzywa 
na patelnię 
z młodymi 
ziemniakami

OERLEMANS 
FOODS 
POLSKA 
Kuchnia eksperta 
Warzywa na patelnię 
z bazylią

Z OFERTY PRODUCENTA

takiego sklepu a my jesteśmy na obrzeżach 

miasta co wpływa na to, że wiele mieszkań-

ców z okolicznych wsi przyjeżdża właśnie do 

nas. W okolicy są również roznoszone gazetki 

promocyjne naszego sklepu. Promocje są prak-

tycznie co tydzień, również na wędliny czy 

mięsa, i to zachęca klientów do robienia zaku-

pów właśnie u nas” – opowiada pani Ania.

Wszelkiego rodzaju mrożonki w sklepie są do-

stępne pod marką Marpol, również dostępne są da-

nia na tackach gotowe do spożycia po podgrzaniu 

z firmy Korona. Są to przeważnie krokiety, pierogi 

oraz naleśniki. W ciechanowskim sklepie dostępne 

są również gotowe dania obiadowe na tackach, 

ziemniaki surówka i kotlet bądź inne zestawy. 

„Również bardzo duży wybór dań go-

towych mamy w słoikach, zarówno marka 

własna jak i marki takie jak: Pudliszki czy 

Pamapol rotują na bieżąco. Zupy mrożone, 

warzywa, pyzy, pierogi, flaki – takich produk-

tów sprzedajemy naprawdę bardzo dużo. 

Felix to główny nasz dostawca. Współpracu-

jemy z przedstawicielem handlowym, który 

dba o ciągłą dostępność jak również oferowa-

nie nowych produktów i dzięki temu nasze 

zamrażarki są zawsze pełne tych produktów” 

– opowiada kierowniczka sklepu.

„Naszymi klientami są raczej ludzie 

z pobliskich małych miejscowości, a istotnym 

czynnikiem wyboru jest cena. I nasza oferta 

jest skierowana głównie do takich osób. Go-

towe produkty u nas w sklepie zyskują coraz 

większe zainteresowanie, jest ich coraz więcej 

i coraz częściej klienci z nich korzystają. 

A przed świętami mrożone flaki, pierogi z ka-

pustą i grzybami czy uszka również na tackach 

sprzedają się w dużo większych ilościach. 

Natomiast inne produkty, pizze, zapiekanki 

czy warzywa rotują na bieżąco bez względu 

na porę roku” – dodaje pani Ruszkowska.

„Kuchnia eksperta” Oerlemans Foods Polska
Oerlemans Foods Polska prezentuje warzywa na patelnie z młodymi ziemniakami, z talarkami 
ziemniaków z bazylią oraz z ryżem. Jest to doskonała alternatywa dla osób, które chcą się rozko-
szować świeżym wspaniałym smakiem warzyw nie tylko wtedy gdy jest na nie sezon. Zdrowe, 
smaczne i aromatyczne dania „dla zabieganych”, bardzo łatwe i szybkie w przygotowaniu. 
Starannie wyselekcjonowane warzywa gwarantują najwyższą jakość produktu. 
Wnikliwe poznanie rynku pozwoliło na idealne dopasowanie produktów do potrzeb klien-
tów. Znak „Kuchnia eksperta” reprezentuje ideę, której głównym założeniem jest połączenie 
wysokiej jakości warzyw i owoców z kulinarnymi efektami, powstającymi przy ich wykorzy-
staniu. Linia „Kuchnia eksperta” jest dedykowana ludziom, którzy w kuchni cenią profesjo-
nalizm na każdym poziomie. By rozbudzić kulinarne inspiracje klientów, na opakowaniach 
zamieszczone są przepisy kulinarne.

odPRODUCENTA

Popyt na produkty gotowe do spożycia, 

żywność wygodną czy też łatwą w przygoto-

waniu stale rośnie. Producenci oferują wiele 

takich produktów a klienci dzięki temu nie 

tylko kupią gotowy obiad ale również znajdą 

inspirację jakie danie przygotować całej 

rodzinie. Oferta tego typu powinna zagościć 

w każdej placówce handlu detalicznego.

Monika Kociubińska

SUPER DROB
Owocowy SuperFilet z kurczaka  
z nadzieniem morelowo-śliwkowym

Lekko maślany SuperFilet z kurczaka 
z wędzonym boczkiem
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Dbaj o zdrowie!

Sezon przeziębień i grypy to również okres większego zainteresowania domowymi 
metodami leczenia. Nie mając czasu na wizytę u lekarza Polacy chętnie sięgają po leki 
bez recepty, suplementy czy produkty funkcjonalne.

Aleksandra Ruszczyńska
Brand & Trade Marketing Manager

Krüger Polska 

Marka Krüger posiada wyjątkowo szeroki asortyment produktów 
w postaci tabletek musujących. W ofercie znajdują się zarówno 
klasyczne, najbardziej poszukiwane przez konsumentów wita-
miny i minerały takie jak Magnez+B6, Multiwitamina, Witamina 

C, Wapń czy Multiwitamina z minerałami, jak również tabletki musujące takie jak Isosport, 
zalecane dla osób intensywnie trenujących, Energy z wysoką zawartością tauryny i kofeiny, 
Żelazo czy tabletki z naturalnymi wyciągami roślinnymi, takie jak Melisa, Żeń-Szeń i Żurawina. 
Do oferty dołączyły też właśnie 2 nowości: Magnez Forte i Magnez Skurcz. Witaminy i minerały 
Krüger są najchętniej kupowanymi markowymi tabletkami musującymi na rynku spożywczym 
w Polsce – jesteśmy liderem sprzedaży w ujęciu wartościowym oraz ilościowym wg AC Nielsen 
za okres sierpień 2014-lipiec 2015.

zdaniemPRODUCENTA

Sylwia Mokrysz
Z zarządu Mokate

LOYD przedstawia trzy nowe, wyjątkowe herbatki funkcjonalne 
z serii „Recepta na...”. Są to produkty najwyższej, „aptecznej” jakości 
w popularnych piramidkach.
Herbatka LOYD Recepta na Spokojny i Dobry Sen zawiera mie-
szankę melisy, rumianku, chmielu i mięty, które wykazują działanie 

relaksujące i wspierają fizjologiczny proces zasypiania. 
Herbatka LOYD Recepta na Aktywne Trawienie, dzięki zawartym w produkcie ziołom, takim jak: 
mięta, anyż, koper włoski, kminek zwyczajny i lukrecja, wspomaga proces trawienia. 
Trzecia z serii herbatka LOYD Recepta na Zdrowe Gardło wpływa na prawidłowe funkcjonowa-
nie gardła, krtani i strun głosowych. Znajdujące się w jej składzie zioła dobroczynnie wpłyną na 
chrypkę oraz suche, podrażnione gardło. www.loydtea.pl
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Multiwitamina

Loyd Aktywne 
Trawienie

KRÜGER POLSKA 
Magnez+B6

MOKATE
Loyd Zdrowe Gardło

RAISIO
Benecol Classic z dodatkiem stanoli 
roślinnych

UNILEVER POLSKA
Flora pro-activ

Z OFERTY PRODUCENTA

Z OFERTY PRODUCENTA

Agnieszka Kruk, Kierowniczka
Delikatesy Centrum
ul. Warszawska 75, Wisznice

Półki sklepowe pełne są nie tylko su-

plementów diety, ale też rozgrzewających 

herbat, a także margaryn, olejów, soków 

zawierających dodatkowe właściwości i wita-

miny czy składniki pozytywnie oddziałujące 

na nasze zdrowie. Również w większości skle-

pów klienci mają dostęp do całej gamy leków 

dostępnych bez recepty.

Sklepowa apteczka
Dostępność środków OTC w sklepach 

handlu tradycyjnego jest bardzo doceniana 

przez klientów. Kupić można w nich przede 

wszystkim wszelkiego rodzaju środki prze-

ciwgrypowe oraz na przeziębienie, na katar, 

kaszel oraz ból gardła czy środki przeciwbólo-

we i suplementy diety. 

Jak informuje Elżbieta Szarejko z Centrum 

Monitorowania Rynku, środki OTC mają 

niewielkie znaczenie dla obrotów sklepów 

małoformatowych do 300 mkw., a ich 

udział w całkowitej liczbie transakcji wynosi 

zaledwie około 0,6%, mimo to leki i para-

farmaceutyki można znaleźć w około 90% 

placówek. Żelaznym punktem półki OTC są 

środki przeciwbólowe, które odpowiadają za 

około 77% transakcji i ponad 64% obrotów tą 

kategorią. Preparaty przynoszące ulgę w bólu 

mają niemal wszystkie sklepy oferujące środki 

OTC, a ich wysoka dystrybucja utrzymuje się 

przez cały rok. W okresie od października do 

marca częściej można w sklepach małofor-

matowych kupić preparaty na katar i kaszel. 

Na półce ze środkami OTC w typowym 

sklepie osiedlowym można znaleźć zwykle 

10-11 preparatów, w tym około 6 środków 

przeciwbólowych, około 2 na przeziębienie i 

jeden na kaca.

Do najczęściej stosowanych marek środ-

ków przeciwgrypowych/na przeziębienie 

według badań TGI Millward Brown należą m. 

in.: Gripex, Rutinoscorbin, Fervex, Polopiry-

na, Theraflu, Bayer Aspirin C, Febrisan, Bayer 

Aspiryn, Amol, Rutinacea czy Scorbolamid. 

Beata Mackiewicz, Kierowniczka
Delikatesy Centrum
ul. Wspólna 31, Rakowiska
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Środki przeciwbólowe to m. in.: Ibuprom, 

Apap, Ibum, Ibuprofen, Pyralgina, No-Spa, 

Paracetamol, Nurofen, Panadol, Polopiryna 

czy Etopiryna. Marki używane najczęściej 

preparatów na katar to: Acatar, Otrivin, Su-

dafed, Nasivin, Xylometazolin, Xylogel, Vicks, 

oraz Cirrus. Pastylki do ssania oraz tabletki 

na ból gardła: Cholinex, Strepsils, Neo-angin, 

Chlorchinaldin, Tymianek i Podbiał, Tantum 

Verde, Septolete, Orofar, Holisept oraz Her-

bitusin. W razie kaszlu klienci ratują się na-

stępującymi środkami: Flegamina, Herbapect, 

Tymianek i Podbiał, Flavamed, Mucosolvan, 

ACC Max, Stodal, Herbitusin czy Ambrosol.

Dostępność tych artykułów w sklepie 

chwalą sobie również detaliści. Agnieszka 

Kruk jest kierowniczką w sklepie Delikatesy 

Centrum w Wisznicach. I jak przyznaje, jest 

to zdecydowany plus, że sklepy takie jak 

nasz mają dostępne środki na wszelkiego 

rodzaju dolegliwości, a klienci nie muszą 

szukać leków dostępnych bez recepty 

w aptekach. „W naszej niewielkiej miej-

scowości są 4 apteki, i chociaż klienci nie 

muszą daleko ich szukać to przy okazji 

zakupów kupują u nas dostępne leki. Naj-

częściej klienci w naszym sklepie sięgają 

po środki przeciwbólowe. Również Gripex 

czy Aspiryna w okresie zachorowań rotują 

na bieżąco. Asortyment w naszej sklepo-

wej „aptece” stanowią wyłącznie pozycje 

podstawowe środków na różne dolegliwo-

ści. I nie stawiamy na rozszerzanie tej półki 

ponieważ klienci przychodzą po właśnie 

takie leki, które mamy. Chętnie kupowane 

są także preparaty z magnezem. Zwłaszcza 

te w postaci tabletek musujących. Warto je 

mieć w sklepie” – opowiada pani Agnieszka. 

Funkcjonalność produktów
Sposobów na radzenia sobie z dolegliwo-

ściami czy na wzmacnianie odporności jest 

naprawdę dużo, a każdy ma swój sprawdzo-

ny. Herbata z imbirem, miód z mlekiem czy 

czosnkiem, sok malinowy, rosół czy grzane 

wino – każdy jest dobry. Równie ważne jest 

dbanie o stan zdrowia oraz przeciwdziałanie 

chorobom cywilizacyjnym. Odpowiednie 

będą tu produkty zawierające dodatkowe 

właściwości, obniżające cholesterol, zawie-

rające witaminy i minerały, produkty wysoko 

błonnikowe, wzbogacone sterolami, bądź 

z dodatkiem omega-3. 

Jak przyznaje pani Beata Mackiewicz, 

kierowniczka sklepu w Rakowiskach, klienci 

coraz częściej poszukują zdrowej żywności 

ze sprawdzonych źródeł. Coraz częściej są 

kupowane produkty zbożowe, np. firmy 

Sante. Coraz więcej ludzi patrzy na skład 

pieczywa, sięgają po produkty dietetyczne. 

„Również masła, które obniżają cholesterol 

sprzedajemy w coraz to większych ilościach. 

Myślę, że w ciągu kilku dobrych lat jest 

tendencja do jedzenia mniej mięsa i wędliny. 

Zaczynamy się zdrowo odżywiać” – dodaje 

pani Mackiewicz. 

Do produktów funkcjonalnych, jak również 

rozgrzewających w zimowe dni, należą 

herbaty. W sklepie w Rakowiskach jest bardzo 

duży wybór wśród herbat tradycyjnych, 

smakowych, ziołowych czy funkcjonalnych 

zawierających witaminy czy wpływających do-

broczynnie na nasz organizm. „Klienci często 

w okresie zachorowań, jak również przez cały 

rok, sięgają po herbaty z dodatkowymi właści-

wościami. Na odchudzanie, na cholesterol, na 

pracę jelit, na trawienie, wybór jest naprawdę 

szeroki” – opowiada pani Mackiewicz.

Żywność funkcjonalna pozwala zmniejszyć 

ryzyko zachorowania na niektóre choroby 

– w tym przede wszystkim cywilizacyjne, ta-

kie jak cukrzyca, otyłość lub choroby układu 

krążenia. Rosnąca świadomość konsumentów 

i potrzeba zdrowego odżywiania wpływa na 

coraz większe zainteresowanie takimi pro-

duktami na półkach sklepowych.

Monika Kociubińska

Optima Cardio

Optima Omega3

ZT „KRUSZWICA”
Optima DHA

Z OFERTY PRODUCENTA

Katarzyna Koczyk 
Junior Brand Manager 

ZT „Kruszwica”

Margaryny Optima to gama produktów do codziennego stosowania znajdujących się w ofercie 
ZT „Kruszwica”. Produkty te świetnie nadają się do smarowania pieczywa, smażenia, duszenia, 
czy pieczenia, jednocześnie skutecznie wzmacniając efekty zbilansowanej diety i wspierając 
organizm dzięki zawartym w nich prozdrowotnym składnikom, których skuteczność została 
potwierdzona w badaniach klinicznych.
Każdy z produktów Optima zawiera unikalny prozdrowotny składnik, który wspiera organizm 
w danej dziedzinie:
•Optima Cardio – ze sterolami roślinnymi, które skutecznie obniżają poziom cholesterolu.
•Optima Omega3 – z kwasami Omega 3, które pomagają utrzymać prawidłowy poziom choleste-
rolu i dzięki temu wspierają zdrowie serca.
•Optima DHA – z kwasem DHA, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie mózgu i wzroku.

zdaniemPRODUCENTA
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Zwycięzca

w kategorii 
Najlepszy 

organizator targów 
spożywczych 

za granicą

Złoty
Paragon
2015

Złoty
Paragon
2015

Maxpol Sp. z o.o., ul. Puławska 479, 02-844 Warszawa, tel.: +48 22 628 06 21, 625 14 08, 629 96 21 
maxpol@maxpol-targi.com.pl, www.maxpol-targi.com.pl

TARGI SPOŻYWCZE W 2016 ROKU
FOOD AND DRINK EXPO WIELKA BRYTANIA BIRMINGHAM 18-20 kwietnia

ALIMENTARIA BARCELONA HISZPANIA BARCELONA 25-28 kwietnia

FOOD AND HOSPITALITY AFRICA RPA JOHANNESBURG 3-5 maja

SIAL CHINA CHINY SZANGHAJ 5-7 maja

PLMA’S WORLD OF PRIVATE LABEL HOLANDIA AMSTERDAM 24-25 maja

WORLD FOOD/INGREDIENTS AZERBEJDŻAN BAKU 25-27 maja

THAIFEX TAJLANDIA BANGKOK 25-29 maja

WORLD OF COFFEE & TEA TAJLANDIA BANGKOK 25-29 maja

WORLD OF FOODSERVICE TAJLANDIA BANKGOK 25-29 maja

FOOD, BEVERAGE & PACKAGING TECHNOLOGY IRAN TEHERAN 30 maja-2 czerwca

SIAL ASEAN FILIPINY MANILA 31 maja-2 czerwca

BELAGRO BIAŁORUŚ MIŃSK 7-11 czerwca

ALIMENTEC KOLUMBIA BOGOTA 8-11 czerwca

SUMMER FANCY FOOD SHOW USA NOWY JORK 26-28 czerwca

FERIA ALIMENTOS KUBA HAWANA 5-7 lipca

VIETFOOD & BEVERANGE / PROPACK VIETNAM HO CHI MINH 10-13 sierpnia

WORLD FOOD (GIDA) TURCJA STAMBUŁ 1-4 września

SPECIALITY & FINE FOOD FAIR WIELKA BRYTANIA LONDYN 4-6 września 

FINE FOOD AUSTRALIA AUSTRALIA MELBOURNE 12-15 września

WORLD FOOD ROSJA MOSKWA 12-15 września

ANNAPORNA – WORLD OF FOOD INDIA INDIE MUMBAJ 22-24 września

BIOFACH AMERICA USA BALTIMORE 22-24 września

AGROFOOD TAJIKISTAN DUSHANBE październik

SIAL PARYŻ FRANCJA PARYŻ 16-20 października

TALLINN FOOD FAIR ESTONIA TALLINN 28-30 października 

INDAGRA FOOD & DRINK RUMUNIA BUKARESZT 28 październik-1 listopada

WORLD FOOD KAZACHSTAN AŁMATY 2-4 listopada

YUMMEX MIDDLE EAST ZJEDNOCZONE EMIRATY 
ARABSKIE DUBAJ 7-9 listopada

INTERFOOD & DRINK BUŁGARIA SOFIA 9-12 listopada

SIAL INTERFOOD INDONEZJA DŻAKARTA 9-12 listopada

SIAB EXPO MAROKO CASABLANCA 9-12 listopada

PLMA CHICAGO USA CHICAGO 13-15 listopada

ANUFOOD CHINA CHINY PEKIN 16-18 listopada

SWEETS & SNACKS CHINA CHINY PEKIN 18-20 listopada

FOODEX SAUDI ARABIA SAUDYJSKA JEDDAH 21-24 listopada

MIDDLE EAST NATURAL & ORGANIC ZJEDNOCZONE EMIRATY 
ARABSKIE DUBAJ 29 listopada -1 grudnia

SIAL MIDDLE EAST ZJEDNOCZONE EMIRATY 
ARABSKIE ABU DHABI 5-7 grudnia

PLMA SZANGHAJ CHINY SZANGHAJ 7-9 grudnia

MAFEX/ PACK 2 PACK MAROKO CASABLANCA 7-9 grudnia

lider usług
targowych

zaprasza



Zadbany klient
Piękny uśmiech, lśniące włosy i zdrowa skóra. Każdy z nas marzy o idealnym wyglądzie. A na rynku aż 
roi się od produktów, które pomagają zachować lub poprawić urodę.

Edgewell Personal Care Poland
Xtreme3 to 3 elastyczne ostrza na ruchomej główce, które idealnie dopasowując się do kształ-
tów golonych powierzchni, zapewniają dokładne golenie pod każdym kątem. Dodatkowo 
golenie ułatwia pasek napinający skórę. Pasek nawilżający daje poczucie nawilżenia i komfortu. 
Lekka, profilowana, gumowana rączka umożliwia stabilny i pewny chwyt.
Xtreme3 dostępna jest w 3 wariantach męskich: Sensitive – z paskiem nawilżającym z aloesem 
i witaminą E, Ultimate Plus – z o 50% szerszym paskiem nawilżającym z podwójną ilością aloesu 
i witaminą E oraz Black Edition – z paskiem nawilżającym z aloesem.
2 warianty damskie to Beauty – z paskiem nawilżającym z aloesem i jojobą oraz Beauty Sensitive 
– z paskiem nawilżającym z aloesem i jojobą dla skóry wrażliwej.
Z Wilkinson golenie może być przyjemne!

odPRODUCENTA

EDGEWELL 
PERSONAL 
CARE 
POLAND
Wilkinson Xtreme3 
Sensitive 

POLLENA 
OSTRZESZÓW
Emulsja do higieny 
intymnej Biały Jeleń 
– Kozie mleko

UNILEVER 
POLSKA
Rexona Motionsense 
Clean Shower

Wilkinson Xtreme3 
Beauty

GLOBAL 
COSMED 
GROUP
Apart Natural Herbal 
Collection, żel pod 
prysznic z oliwką 
i melisą

Z OFERTY PRODUCENTA
Anna Milcuszek, Ekspedientka
Przedsiębiorstwo handlowe 
Wodnik
ul. Radomska16, Kozienice

Balsamy, kremy, mleczka, szampony, 

dezodoranty, pasty, maszynki do golenia... 

Ilość dostępnych produktów pielęgnacyjnych 

może przyprawić o zawrót głowy. Ten segment 

towarów jest więc wyzwaniem dla detalisty, 

który zamierza wprowadzić go do swojego 

sklepu. W zależności od wielkości półki musi 

dobrać takie produkty, które najlepiej odpo-

wiadać będą potrzebom jego klientów.

Piękny rynek
„Jeśli zdefiniować rynek kosmetyków pie-

lęgnacyjnych jako kategorię, do której należą 

balsamy i mleczka do ciała, kremy do twarzy 

i rąk, dezodoranty i antyperspiranty, środków 

do pielęgnacji jamy ustnej w postaci past, 

żeli oraz szczoteczek zwykłych do zębów, to 

łącznie w tradycyjnych sklepach spożywczych 

w sumie odpowiadają za około 1% wartości 

sprzedaży” – wyjaśnia Mieszko Miazga z Cen-

trum Monitorowania Rynku. 

Największe znaczenie dla wspomnianej grupy 

mają pasty do zębów. Ze względu na wartość 

sprzedaży mają ok. 40% udziałów. Dalej, z wyni-

kiem ok. 25% plasują się dezodoranty i antyper-

spiranty. Trzecie miejsce należy do kremów do 

twarzy – ok. 19%. Szczoteczki do zębów zyskały 

ok. 8%, a kremy do rąk – ok. 4%. 3% należy do 

balsamów i mleczek do ciała (dane: CMR). 

Zdrowy uśmiech
Unikanie kawy i herbaty czy słodyczy nie 

wystarczy by mieć olśniewająco biały i zdrowy 

uśmiech. Należy dokładnie szczotkować zęby, 

używać płukanek i żuć bezcukrowe gumy po 

każdym posiłku.

CMR sprawdził, że pasty, najbardziej 

rozpowszechniony z produktów pielęgna-

cyjnych, w sklepach małoformatowych mają 

reprezentację ok. 4 wariantów. Średnio koszt 

jednej tubki to ok. 5,60 zł. W przypadku 

segmentu żeli do zębów klient ma do wyboru 

do 2 różnych produktów na sklep. Tutaj cena 

jest wyższa i wynosi ok. 7,60 zł.

Największymi ze względu na udziały war-

tościowe sprzedaży producentami kategorii 

pasty i żeli do zębów są Colgate Palmolive, 

Procter & Gamble i Unilever – podaje CMR. 

Łącznie posiadają prawie 90% udziałów. 

Najpopularniejszymi markami są Colgate, 

Colodent i Blend a Med. W sumie posiadają 

one ponad 80% udziałów w liczbie sprzeda-

nych opakowań. 

Zadbane ciało
Dezodorant to nie tylko niezbędnik spor-

towca, ale każdego, kto dba nie tylko o swoją 

higienę, ale chce uniknąć krępujących plam 

na ubraniach. Centrum Monitorowania Rynku 

sprawdziło, że do największych producentów 

należą tu Beiersdorf, Unilever i Coty. Najczę-

ściej wybieranymi markami w tym segmencie 

są Nivea, Rexona, Adidas i Nivea Men. Należy 

do nich w sumie ponad 60% udziałów w licz-

bie sprzedanych opakowań.

W kategorii balsamów i mleczek do ciała naj-

większymi ze względu na udziały wartościowe 

sprzedaży producentami są Beiersdorf, Unilever, 

Ziaja. Marki, po które klienci sięgają zdecydo-

wanie najczęściej to Nivea, Dove, Garnier.

Na kosmetycznej półce
W kozienickim Wodniku wśród produktów 

pielęgnacyjnych, ze względu na ograniczone 

miejsce w ofercie, znajdują się wyłącznie te 

artykuły, które najchętniej kupowane są przez 

klientów i najlepiej rotują.

„W naszym sklepie bardzo popularne są 

kremy ochronne Bambino, Nivea i Dove. 

Głównym atutem jest ich uniwersalność. 

Nadają się zarówno do pielęgnacji twarzy jak 

i ciała” – wskazuje Monika Solecka, ekspe-

dientka w kozienickim sklepie. Niewielkie 

pudełeczko i znana wszystkim konsystencja 

czy zapach zachęcają klientów do kupowania 

stale tych samych produktów.

Jak opowiada pani Monika, w Wodniku do-

brze sprzedają się kremy do rąk i oliwki. Z tych 

pierwszych zdecydowanie jest to Nivea i Cztery 

pory roku. Drugi rodzaj produktu z powodze-

niem reprezentuje Bambino. Jeśli chodzi o dez-

odoranty to dostępna jest wyłącznie Rexona. 

Zarówno damski jak i męski wariant sprzedają 

się bardzo dobrze. Klienci nie pytają o inne 

marki więc w sklepie dostępna jest tylko ta. 

„Z past do zębów zdecydowanie najczęściej 

wybierana jest pasta Colgate. Nasi klienci uwa-

żają, że jest to najlepszy produkt jeśli chodzi 

o tę kategorię” – zaznacza Monika Solecka. 

Dodaje, że rotują również pasty Signal i Aro. 

Wśród maszynek do golenia na półkach 

można znaleźć jednorazówki Wilkinson i Gil-

lette. Są to zdecydowanie najpopularniejsze 

marki, które zyskały zaufanie klientów. 

Joanna Kowalska
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Szkodnik 
w sklepie
Problem ten może dotyczyć każdego, kto 
magazynuje produkty spożywcze, w sklepach czy 
domowych spiżarniach. Mole spożywcze, prusaki, 
mrówki a niekiedy nawet myszy mogą przysporzyć 
wielu problemów, a nawet być przyczyną 
zamknięcia sklepu. Jak do tego nie dopuścić?

Na pojawienie się insektów czy szkodników, w miejscu gdzie znaj-

dują się produkty spożywcze, nie zawsze mamy wpływ. Nawet jeśli jest 

idealny porządek, wiele z nich przechodzi przez nieuszczelnione otwo-

ry, szyby wentylacyjne, kanalizację bądź po prostu już są w produktach 

spożywczych. W sytuacji, gdy pojawią się pierwsze oznaki obecności 

insektów, warto rozpocząć skuteczną walkę, ponieważ gdy problem się 

nasili, ciężko będzie się pozbyć całego gniazda.

Zagrożenia jakie niosą
Wirusy, bakterie, zanieczyszczenia – to tylko niektóre szkody jakie 

mogą wywołać szkodniki w miejscu gdzie są magazynowane produk-

ty spożywcze. Różne gatunki karaczanów, mrówek, czy nawet much 

przede wszystkim stanowią zagrożenie epidemiologiczne. Szczury 

i myszy niszczą pokarm, zanieczyszczają go, powodują szkody 

gospodarcze, stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka poprzez 

przenoszenie zarazków oraz pasożytów powodujących groźne choro-

by. Mrówki niszczą żywność oraz powodują alergie. Mogą przenosić 

chorobotwórcze bakterie i inne mikroorganizmy. Muchy zanieczysz-

czają jedzenie i produkty żywnościowe powodując zakażenia czło-

wieka i zatrucia pokarmowe. Przenoszą choroby zakaźne, schorzenia 

grzybicze i pasożytnicze.

Rozwiązania z zakresu DDD (dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja) 

oferowane przez specjalistów z tej dziedziny pozwalają na skuteczną 

ocenę i zabezpieczenie każdego etapu obrotu żywności począwszy od 

produkcji przez magazynowanie aż po serwowanie lub sprzedaż.

Oznaki niechcianych gości
Obecność szkodników w jakimkolwiek sektorze związanym z żyw-

nością jest niedopuszczalna. Największe z nich to gryzonie, które 

mogą zamieszkać na zapleczach czy w magazynach. Zarówno szczury 

jak i myszy są bardziej aktywne nocą. Duża liczba gryzoni, zwłaszcza 

myszy, charakteryzuje się specyficznym zapachem. Gryzonie pozosta-

wiają po sobie plamy oraz odchody. Ślady oraz smugi po myszach czy 

szczurach można dostrzec w miejscach występowania kurzu czy mąki. 

Gryzonie starając się dostać do wnętrza budynków powodują również 

zniszczenia drewna. Myszy często rozdrabniają napotkany papier, 

służący im potem jako materiał budulcowy gniazda. 

Z kolei obecność karaczanów (karaluchy i prusaki) może być zupełnie 

niezauważalna w ciągu dnia, lecz znaki przez nie zostawiane są dobrze 

widoczne, są to brązowe nieregularne smugi. W zakładach przemysło-

wych obecność mrówek jest potwierdzana na podstawie szlaków, które 

tworzą. Można je często znaleźć w progach drzwi, a także w okolicach 

zlewów i szafek. Chrząszcze mogą być widoczne na zewnątrz produktów 

przechowywanych w postaci śladów na kurzu. Jako potencjalne miejsca 

przebywania chrząszczy powinny być sprawdzone powierzchnie pod 

wszelkimi workami, papierowymi torbami, paletami itp. Ćmy natomiast 

latają najczęściej o zmierzchu i wczesnym rankiem. Zniszczenie po-

wierzchni opakowań sprawi, że ćmy przylecą i będą bardziej widoczne. 

W przypadku ciem należy szukać śladów pajęczynek na powierzchni 

opakowań i jako kokonów larw, które mogą znajdować się na ścianach 

i produktach. Roztocza pojawiają się zwykle kiedy żywność jest przechowy-

wana w chłodnych warunkach lub kiedy wilgotność produktów jest duża. 

Obecność roztocza jest przeważnie zauważana dopiero przy wzmożonej 

ich liczebności występowania. Pierwszym znakiem obecności roztocza jest 

cienka warstwa pyłu na powierzchni towarów. Mole spożywcze najchętniej 

lęgną się w produktach sypkich (kasze, ryż), orzechach włoskich, chrupkim 

pieczywie, krakersach, biszkoptach itp. Nie jest dla nich przeszkodą foliowa 

torebka, którą bez problemu przegryzają, aby dostać się do wnętrza. 

Zapobieganie
Chcąc uchronić się przed gryzoniami należy zadbać o szczelność po-

mieszczeń, to znaczy zlikwidować wszelkie otwory oraz nieszczelności 

w ścianach, drzwiach, oknach, podłogach, a także wokół przewodów 

wodnokanalizacyjnych i elektrycznych. Najlepszą ochronę przed insek-

tami stanowić będzie natomiast utrzymanie czystości i brak otwartego 

dostępu do pożywienia, warto więc zadbać o to, aby produkty były 

przechowywane w szczelnie zamkniętych naczyniach, a resztki żywno-

ści regularnie usuwane. Należy także dokładnie sprawdzać wszystkie 

miejsca, gdzie możliwe jest zbieranie się jakichkolwiek odpadków 

roślinnych lub zwierzęcych. Inspekcja ta powinna objąć miejsca za 

i pod sprzętem kuchennym i wyposażeniem, palety, śmietniki i miejsca 

składowania odpadów. 

Dodatkowo w czasie mycia podłóg nie powinno się zapominać 

o miejscach, gdzie mogą znajdować się jakieś resztki pożywienia np. pod 

kuchenkami, lodówkami, sprzętem i wyposażeniem różnego rodzaju. 

Insektów, które mogą zamieszkać w miejscach gdzie przecho-

wywana jest żywność jest znacznie więcej. Na szczęście sposo-

bów na radzenie sobie z nimi także jest mnóstwo. Ważne jest, aby 

nie dopuścić do założenia prawdziwej kolonii i tępić szkodniki od 

razu, gdy je zauważymy – nie mamy co liczyć na to, że szkodniki 

same zniknął. Oczywiście dbałość o higienę, codzienne wyno-

szenie śmieci i właściwe przechowywanie żywności zagwarantują 

zapobieganie szkodnikom.

Monika Kociubińska

Mój sklep nigdy nie miał problemów ze szkodnikami. Jednak cały czas 

mam to na uwadze. W związku z tym dbam, aby zawsze zamykać drzwi 

za klientem, a wszelkie miejsca sprawdzać i sprzątać na bieżąco. Prowa-

dzę wiele czynności zapobiegawczych, by nie narażać moich klientów 

na niemiłe niespodzianki.

Kiedyś mieliśmy sytuację, gdzie otrzymaliśmy informację od dostaw-

cy o wycofaniu produktu ze sprzedaży. Sytuacja ta dotyczyła bakalii, 

a jak się okazało, w szczelnie zamkniętych produktach były małe 

robaczki. Problem został rozwiązany zanim trafił na półki sklepowe.

Do mojego sklepu przychodzą również klienci, którzy w jakiś spo-

sób doświadczyli występowania szkodników w produktach i uważnie 

przeglądają kupowane artykuły za każdym razem. Trzeba mieć to na 

uwadze i dokonywać wszelkich starań, by klienci mogli kupić w peł-

ni bezpieczne produkty.

• Fasola, groch i podobne produkty
• Kawa, kakao 
• Ser 
• Suszone owoce 
• Suszone warzywa 
• Mąka i zmielone produkty zbożowe 
• Ziarna (pszenica, ryż, kukurydza i inne zboża) 
• Makaron i spaghetti 
• Orzechy i wyroby cukiernicze 

• Po wykryciu owadów w produktach spożywczych, 
miejsca ich składowania powinny przejść gruntow-
ne porządki. Należy wyrzucić wszystkie zapasy, 
a  szafki przetrzeć octem. Dodatkowo do miejsca, 
w którym znajdowały się szkodniki można włożyć 
liść laurowy i ziele angielskie, które mają właściwo-
ści odstraszające.

• Mole spożywcze nie znoszą zapachu cytrusów. 
Wysuszona pomarańcza ponabijana goździkami 
przepędzi owady.

• Jeśli domowe sposoby nie dają rezultatu, w skle-
pach są dostępne środki do walki z molami spożyw-
czymi. Ich działanie polega na przyciąganiu osobni-
ków męskich feromonami i wyłapywaniu ich, dzięki 
czemu rozmnażanie staje się niemożliwe.

Małgorzata Bulik, Współwłaścicielka
Sklep spożywczy
ul. Warszawska 725, Borzęcin Duży

Na pojawienie się szkodników narażone są produkty takie jak:

Wskazówki
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Własny biznes pod 
wspólnym szyldem
W dzisiejszych czasach zrzeszanie się kupców w sieci to szansa na zwiększenie obrotów i wyrównanie 
szans w walce z dyskontami. Sposobów na takie połączenie sił jest w Polsce kilka. Grupy zakupowe 
i sieci ajencyjne to alternatywa dla najliczniejszych obecnie sieci franczyzowych. Wszystkie jednak 
pozwalają kupcom zaoszczędzić na wydatkach i pomagają w prowadzeniu biznesu. Każda z opcji 
funkcjonuje inaczej i przynosi przedsiębiorcom inne korzyści, a wybór najlepszej zależy od oczekiwań 
i możliwości finansowych detalisty.

zdaniemEKSPERTA

Tworzenie zrzeszeń a prawo
Najistotniejszą kwestią, jeśli chodzi o zgodne z prawem zrzeszanie się przedsiębiorców, są przepisy dotyczące za-

kazu postanowień ograniczających konkurencję. Za niedozwolone umowy polskie prawo uznaje takie, których zapisy 

mają na celu lub skutkują wyeliminowaniem, ograniczeniem lub naruszeniem w inny sposób konkurencji na rynku. 

Przepisy wymieniają tu w szczególności:

§§
Ustalanie cen i innych warunków zakupu 

czy sprzedaży towarów;

Podział rynków zbytu lub zakupu;

Stosowanie w podobnych umowach 

z osobami trzecimi uciążliwych lub 

niejednolitych warunków, stwarzających 

tym podmiotom zróżnicowane warunki 

konkurencji;

Ograniczanie dostępu do rynku lub 

eliminowanie z niego przedsiębiorców 

nieobjętych porozumieniem;

Uzależnianie zawarcia umowy od przy-

jęcia lub spełnienia przez drugą stronę 

świadczenia niemającego rzeczowego ani 

zwyczajowego związku z jej przedmiotem;

Ograniczanie lub kontrolowanie produkcji czy 

zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Porozumienia między przedsiębiorcami, dotyczące ustalania cen czy innych aspektów zwią-

zanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością, są zatem zazwyczaj uznawane za ogranicza-

jące konkurencję. Wyjątek od tej reguły przewidują natomiast art. 7 i 8 ustawy o ochronie kon-

kurencji i konsumentów. Zakazu ograniczania konkurencji nie stosuje się, jeśli porozumienia:

Zawierane są między konkurentami, których łączny udział w rynku, którego dotyczy poro-

zumienie, nie przekracza 5%*;

Zawierane są między przedsiębiorcami, którzy nie są konkurentami, a udział żadnego z nich 

w rynku, którego dotyczy porozumienie, nie przekracza 10%*;

Przyczyniają się do polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub do postępu techniczne-

go czy gospodarczego; 

Zapewniają nabywcy lub użytkownikowi odpowiednią część wynikających z porozumień 

korzyści; 

Nie nakładają na zainteresowanych przedsiębiorców ograniczeń, które nie są niezbędne do 

osiągnięcia założonych celów; 

Nie stwarzają zrzeszonym przedsiębiorcom możliwości wyeliminowania konkurencji na 

rynku w zakresie znacznej części określonych towarów. 

Wspólną cechą prowadzenia działalności 
w ramach grupy zakupowej, sieci franczyzo-
wej oraz sieci ajencyjnej jest to, iż struktury te 
opierają się na funkcjonowaniu niezależnych 
przedsiębiorców. U podstaw ich tworzenia leżą 
różne przyczyny. W przypadku grupy zakupowej 
jest to przede wszystkim chęć wykorzystania 
siły negocjacyjnej połączonych podmiotów 
w relacjach z dostawcami produktów, w celu 
uzyskania lepszych warunków zakupu. Z kolei 
sieci franczyzowe i ajencyjne to formy działal-

ności gospodarczej, w których organizator sieci 
dobiera sobie do współpracy przedsiębiorców 
tworzących wraz z nim strukturę funkcjonującą 
na rynku wobec podmiotów trzecich jako jeden 
podmiot, zazwyczaj pod wspólną marką.
Wszystkie wymienione formy stanowią porozu-
mienia między przedsiębiorcami w rozumieniu 
prawa konkurencji. Art. 6 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów zakazuje, aby celem 
lub skutkiem takich porozumień było wyelimino-
wanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób 

konkurencji na rynku. Praktyka funkcjonowania 
omawianych struktur pokazuje, iż najczęstszymi 
naruszeniami prawa konkurencji w ich ramach 
jest ustalanie sztywnych lub minimalnych cen 
odsprzedaży produktów lub usług. 
Dzieje się tak m.in. wtedy, gdy członkowie grupy 
zakupowej współpracują nie tylko w zakresie zaku-
pu produktów, ale także w zakresie ich odsprze-
daży. Grupy zakupowe skupiające niezależnych 
przedsiębiorców nie mogą tworzyć wspólnej 
strategii sprzedażowej, np. poprzez wydawanie 

wspólnych gazetek reklamowych zawierających 
jednolite ceny sprzedaży u członków grupy zaku-
powej. Podobnie rzecz się ma w przypadku sieci 
franczyzowych, czy ajencyjnych. Organizatorzy 
sieci mają prawo wymagać od jej uczestników 
przestrzegania pewnych wymogów dotyczących 
np. wyglądu punktów sprzedaży, czy standardów 
obsługi klientów. Nie mogą jednak ustalać z tymi 
podmiotami, pozostającymi niezależnymi przed-
siębiorcami, np. stosowania tych samych cen od-
sprzedaży produktów lub usług w ich placówkach.

Radca prawny

Wspólnik w 
Kieszkowska 
Rutkowska 
Kolasiński  
Kancelaria 
Prawna Sp. J.

Mec. Marcin Kolasiński

Rodzaje zrzeszeń
Wspólny szyld, rozpoznawalna marka i wsparcie w prowadzeniu biznesu – to uniwer-

salne korzyści towarzyszące wszystkim rodzajom zrzeszeń przedsiębiorców. Najpopular-

niejszymi formami takich porozumień są franczyza, grupy zakupowe i ajencja. Nie można 

jednoznacznie stwierdzić, które z rozwiązań jest najlepsze. Wszystko zależy od tego, czego 

przedsiębiorca po takiej współpracy oczekuje i jakimi środkami finansowymi dysponuje.

Franczyza

Grupa zakupowa

Sieć ajencyjna

Franczyza
Z prawnego 

punktu widzenia 

franczyza 

to umowa 

nienazwana. Co się kryje pod tym określe-

niem? Oznacza nic innego jak to, że ten rodzaj 

kontraktu nie posiada szczegółowych uregulo-

wań w kodeksie cywilnym czy innych aktach 

prawnych. Przeciwieństwem są uregulowane 

w przepisach umowy nazwane, do których na-

leżą np. umowa sprzedaży, zlecenie czy o dzie-

ło. Tutaj prawo przewiduje jakimi standardami 

powinny się one cechować i jakie elementy 

zawierać. W przypadku umów nienazwanych 

ich zapisy muszą być po prostu zgodne z pra-

wem, czyli nie naruszać przepisów.

Franczyza to oferta dla tych przedsiębior-

ców, którzy w zamian za określony wkład 

finansowy i zobowiązanie się do dzielenia 

zyskiem z organizatorem sieci, chcą działać 

pod rozpoznawalnym szyldem oraz korzystać 

z ustalonych i działających w niej metod pro-

wadzenia biznesu. Przedsiębiorca decydujący 

się na przystąpienie do sieci franczyzowej 

pozostaje właścicielem sklepu i prowadzi 

własną działalność. Może jednak liczyć na 

wsparcie z zewnątrz w prowadzeniu biznesu. 

Jeśli jednak nieumiejętnie będzie zarządzał 

swoją placówką – franczyzodawca nie pokryje 

wszystkich strat. 

W ramach umowy franchisingu organi-

zator sieci przekazuje detaliście koncepcję 

prowadzenia danego rodzaju działalności 

oraz prawa ochronne związane z działa-

niem pod daną marką, np. prawa własności 

przemysłowej lub intelektualnej związane ze 

znakami towarowymi, nazwami handlowymi 

czy szyldami sklepowymi. Kupiec musi jednak 

pamiętać, że obowiązki w tego rodzaju 

współpracy zawsze są dwustronne, dlatego na 

nim również ciążą pewne zobowiązania. Nie 

ma on pełnej dowolności w ustalaniu koncep-

cji prowadzenia sklepu: musi stosować się 

do zaleceń i reguł dotyczących szczegółów 

organizacji oraz funkcjonowania punktów 

sprzedaży czy świadczenia usług. Zalicza się 

tu m.in. wzory wyposażenia czy standardy 

obsługi klienta. Dzięki temu poszczególne 

placówki sieci mają jednolity wygląd, szyldy, 

ubiór pracowników czy techniki sprzedaży. 

Z tym wiąże się brak pełnej swobody w usta-

laniu asortymentu czy wyboru dostawcy. Tego 

typu umowy zastrzegają, że strony nie mogą 

ujawniać tajemnic przedsiębiorstwa czy obo-

wiązującego know-how nie tylko w trakcie jej 

trwania, ale także po jej rozwiązaniu. Należy 

zwrócić uwagę również na zakazy konkuren-

cji, które często stanowią jeden z ważniej-

szych punktów porozumienia.

Opłaty to nieodłączny i kluczowy ele-

ment tego typu umowy. Od ich wysokości 

zależy, czy detalista będzie w stanie do ta-

kiej sieci przystąpić. Z reguły przedsiębiorca 

musi liczyć się z koniecznością wniesienia 

opłaty wstępnej, która jest uiszczana jedno-

razowo, i ponoszenia wydatków bieżą-

cych, które stanowią zazwyczaj określony 

procent osiąganych zysków czy obrotów. 

Do tego w umowie mogą się pojawić zapisy 

o dodatkowych kosztach – np. składkach na 

promocję czy reklamę.

Zalety:
•

•

•

•

•

Działanie na własny rachunek;

Prowadzenie działalności pod znaną marką, co 

ułatwia pozyskanie klientów;

Korzystanie ze sprawdzonego know-how 

i szkoleń;

Wsparcie ze strony franczyzodawcy w prowa-

dzeniu działalności;

Uzyskanie korzystniejszych, niż w przypadku 

działania w pojedynkę, warunków zakupu 

towarów i usług.

*zakazu nie stosuje się również w przypadku, gdy wskazane udziały w rynku nie zostały przekroczone o więcej niż 
dwa punkty procentowe w okresie dwóch kolejnych lat kalendarzowych w czasie trwania porozumienia.82 | www.hurtidetal.pl www.hurtidetal.pl | 83
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Grupa zakupowa
Grupy zakupowe działają podobnie do 

sieci franczyzowych. Są jednak nastawione 

przede wszystkim na umożliwienie kupcom 

dostępu do taniego towaru. Poprzez umowę 

właściciel sklepu zobowiązuje się do kupo-

wania towaru u wskazanych przez grupę 

dostawców. Zdarza się, że taki warunek 

ogranicza swobodę doboru asortymentu, ale 

w zamian oferuje korzystne warunki zakupu 

towaru, m.in. poprzez korzystne rabaty.

Co ważne, w przypadku tego zrze-

szenia, właściciel sklepu sam decyduje 

o tym czy zmieni nazwę sklepu i przyjmie 

logo grupy zakupowej oraz jak dużych 

zmian dokona w wyposażeniu. To jedne 

z  istotniejszych elementów tej współ-

pracy, ponieważ powodują, że uczest-

nictwo w porozumieniu jest stosunkowo 

niedrogie. Zazwyczaj zmiany ograniczają 

się do oznakowania sklepu kasetonami 

z logo grupy czy umieszczenia materia-

łów promocyjnych w witrynach. Te z ko-

lei organizator grupy często udostępnia 

kupcom nieodpłatnie bądź w cenie, która 

pokrywa koszta produkcji – do kilkuset 

złotych. Z opłat stałych wymagane są 

składki na cele statutowe, które sięgają 

do kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

Do grupy zakupowej nie może jednak 

przystąpić każdy przedsiębiorca. Dla orga-

Zalety:

Zalety:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Zachowanie dużej niezależności prowadzone-

go biznesu; 

Niewielkie koszty przystąpienia do grupy;

Obniżenie cen kupowanych towarów;

Szkolenia i pomoc w zakresie sposobu sprze-

daży oraz prowadzenia placówki;

Dostęp do sprawdzonych i tanich dostawców 

oraz brak konieczności negocjowania z nimi 

warunków współpracy.

Brak konieczności posiadania środków finan-

sowych na rozpoczęcie działalności;

Prowadzenie sklepu pod znanym szyldem;

Zapewnienie wyremontowanego i wyposażo-

nego lokalu;

Bezpłatny system szkoleń i wskazówek w za-

kresie know-how;

Ciągłe wsparcie marketingowe ze strony wła-

ściciela sieci.

Sieci ajencyjne
Sieci ajencyjne to rozwiązanie przede 

wszystkim dla tych, którzy chcą prowadzić 

działalność gospodarczą, a nie mają wystar-

czających środków, by zainwestować w lokal 

i wyposażenie sklepu. 

Ta forma porozumienia polega na tym, że 

przedsiębiorca (ajent) zobowiązuje się do za-

rządzania sklepem, który jest własnością orga-

nizatora sieci. Placówka jest wynajmowana lub 

dzierżawiona detaliście. Na właścicielu sieci 

ciąży więc obowiązek wynajęcia czy zakupu 

lokalu, jego ewentualnego wyremontowania 

lub urządzenia, a także dostosowania do 

standardów sprzedażowych bądź wizualnych, 

które obowiązują pod danym szyldem. Do 

jego obowiązków należy też szkolenie ajenta. 

Kupiec jest natomiast zobowiązany do 

prowadzenia placówki w zamian za wyna-

grodzenie. Najczęściej jest ono wypłacane 

Łączenie się przedsiębiorców w grupy może 

przynieść korzyści nie tylko samym organiza-

torom czy właścicielom sieci, ale też detali-

stom. Wcześniejsze przyjrzenie się warunkom 

i korzyściom związanym z przystąpieniem 

do jednego z porozumień pozwoli natomiast 

kupcom na wybór formy, która najbardziej 

odpowiadać będzie ich potrzebom.

Joanna Kowalska

nizatorów tych zrzeszeń ważna jest dobra 

kondycja finansowa, wypłacalność i brak 

zaległości płatniczych. Do zrzeszenia mogą 

przystąpić jedynie te sklepy, które spełniają 

wymagania w zakresie powierzchni, obrotów 

miesięcznych i lokalizacji. Każda grupa, pod 

tym względem, ma inne parametry.

w systemie prowizyjnym, a wysokość wypłaty 

zależy od wyników sprzedażowych detalisty.
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Nowy podatek od sprzedaży detalicznej
Miał być receptą na firmy unikające płacenia podatków i zwiększenie dochodów budżetu państwa. 
Nowy podatek od sprzedaży detalicznej stał się jednym z priorytetów obecnego rządu i skutecznie 
podzielił środowisko kupców polskich. Wątpliwości budzi nie tylko sama treść nowej ustawy, ale 
również tryb jej uchwalania.

Projekt został przygotowany przez resort 

finansów. Ministerstwo zaproponowało, 

by nowy podatek został nałożony na sieci 

handlowe oraz sprzedawców detalicznych 

i przedsiębiorstwa, których miesięczne przy-

chody przekraczają 1,5 mln zł. Stawka podat-

ku będzie progresywna. Dla firm osiągających 

Łukasz Kozłowski 

Ekspert ds. Ekonomicznych 

Pracodawcy RP

W naszej ocenie dodatkowe opodatkowywanie wybranych branż, w tym branży handlowej, 

nie jest dobrym rozwiązaniem. Zasadniczo rzecz biorąc wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od 

obszaru działalności, powinni ponosić obciążenia fiskalne na takich samych zasadach, jak pozostali. 

Pomysł nakładania specjalnego podatku na sieci handlowe tym bardziej nie znajduje uzasadnienia, 

gdy weźmie się pod uwagę fakt, iż sektor ten nie osiąga rentowności istotnie przewyższającej średnią 

dla reszty gospodarki. Negatywne konsekwencje wprowadzenia nowej daniny odczuje nie tylko 

sama branża handlowa, lecz również jej dostawcy oraz sami klienci. Duże sieci sklepów mają bardzo 

silną pozycję przetargową w stosunku do swoich kontrahentów i mogą ją wykorzystać do przenie-

sienia części obciążeń związanych z podatkiem na swoich partnerów biznesowych, którymi bardzo 

często są stosunkowo małe, lokalne przedsiębiorstwa kontrolowane przez polski kapitał. Korzyści dla 

finansów publicznych wynikające z wprowadzenia podatku handlowego (2 mld zł rocznie) byłyby zaś 

niewielkie w stosunku do rosnących potrzeb budżetu państwa, zwłaszcza mając na względzie to, że 

musielibyśmy się liczyć z pośrednim efektem w postaci pewnego zmniejszenia wpływów z CIT i VAT. 

Joanna Chilicka

Polska Izba Handlu

Bardzo złym założeniem jest opodatko-

wanie sieci franczyzowych. Małe i średnie 

sklepy jednocząc się, mają szansę przeciwsta-

wić się sile i dominacji dyskontów. Czym jest 

franczyza? W większości przypadków to po 

prostu wspólne logo i działania promocyjne, 

programy lojalnościowe. Sklepy zrzeszone we 

franczyzie robią wspólnie zakupy – zamawia-

jąc większą ilość towaru, mają niższe ceny, 

takie jak duże sieci hipermarketów i dys-

kontów. Organizatorzy sieci franczyzowych 

nie sprzedają towarów, nie mają żadnych 

obrotów. Jeśli opodatkuje się franczyzę, 

sklepy będą musiały płacić za przynależność 

do sieci. Jest to karanie polskiego handlu za 

to że współpracują w walce z dominującymi 

dyskontami. To dodatkowe opodatkowanie 

będzie zmuszało sklepy do rezygnowania 

z franczyzy i działanie samodzielnie – co, na 

rynku zdominowanym przez dyskonty, jest 

właściwie niemożliwe. Opodatkowanie sieci 

franczyzowych cofnie polski handel do stanu 

sprzed 20 lat i zaprzepaści to co było przez 

ten czas budowane. 

Witold Michałek

Ekspert ds. Gospodarki

BCC

Wprowadzenie dodatkowego podatku obrotowego płaconego przez 

wszystkie sieci handlowe oraz sprzedawców detalicznych stanowić 

będzie dla tego sektora nadmierne obciążenie finansowe i przynie-

sie szereg negatywnych dla gospodarki i obywateli skutków. Oznacza 

on wprowadzenie dodatkowego podatku branżowego jedynie dla 

sektora handlu. Stanowi to nieuprawnione odejście od zasady równego 

traktowania wszystkich sektorów przez system podatkowy. Wprowa-

dzana projektem najwyższa jego stawka, w wysokości 1,9%, wpłynie 

na zmniejszenie opłacalności handlu w soboty, niedziele i dni wolne 

od pracy. Dyskryminuje to podmioty handlowe działające, zgodnie 

z obowiązującym prawem, w te dni. Wprowadzenie dodatkowego 

podatku nieuchronnie spowoduje też „reakcję obronną” objętych 

nim podmiotów, polegającą na podniesieniu cen detalicznych wielu 

towarów. Silniejsze podmioty handlowe mogą natomiast próbować 

przerzucać część obciążeń na dostawców. Kolejną niepokojącą kwestią 

jest sam sposób procedowania projektu. Uchwalanie go w tzw. „trybie 

odrębnym” może doprowadzić do gwałtownego przyspieszenia decyzji 

na etapie rządowym oraz niespełnienie takich podstawowych standar-

dów poprawnej legislacji jak przeprowadzenie uzgodnień, konsultacji 

publicznych, opiniowania czy brak rozpatrzenia projektu przez Stały 

Komitet Rady Ministrów i komisję prawniczą.

miesięcznie do 300 mln zł przychodów – 

0,7%, a powyżej tego progu – 1,3%. W week-

endy natomiast odpowiednio 1,3% i 1,9%. 

Resort szacuje, że nowa danina przyniesie 

budżetowi państwa 2 mld zł w samym 2016 r. 

Ponadto rząd zdecydował się procedować 

ustawę w trybie odrębnym, który pozwala 

m.in. na znacznie szybsze przyjęcie takiego 

aktu prawnego poprzez skrócenie terminów 

np. uzgodnień czy konsultacji publicznych.

Co o planach obecnego rządu w tym zakre-

sie myślą przedstawiciele organizacji praco-

dawców i handlu? Zapraszamy do lektury.

Krzysztof Tokarz

Prezes PSH Nasz Sklep

Fragment listu skierowanego do Posłów RP

„Zapisy tego projektu są olbrzymim zasko-

czeniem dla nas podmiotów działających na 

rynku związanym ze sprzedażą produktów 

szybko rotujących. Postanowienia projek-

tu ustawy są niezgodne z zapowiedziami 

komunikowanymi ze strony partii rządzą-

cej, nie były także przedmiotem konsulta-

cji z uczestnikami rynku. Zapisy projektu 

oznaczają, że podatkiem w skali najwyższej 

opodatkowani zostaną także najmniejsi 

przedsiębiorcy. Szczególnie niepokojące są 

zamierzenia objęcia podatkiem także sieci 

franczyzowych zrzeszających niezależnych 

przedsiębiorców. W większości przypadków 

w Polsce sieci franczyzowe – to po prostu 

wspólne logo, które indywidualnym przed-

siębiorcom, małym rodzinnym sklepom daje 

większą rozpoznawalność – np. Nasz Sklep, 

czy Społem. Mniejsze sklepy zrzeszają się w 

sieciach franczyzowych, bo razem jest im ła-

twiej przeciwstawić się sile dyskontów – mają 

wspólne strategie promocyjne, czy programy 

lojalnościowe. Uczestniczące w danej sieci 

sklepy detaliczne to oddzielne, samodzielne 

podmioty gospodarcze. Organizator sieci nie 

zna obrotów detalicznych uczestników sieci. 

Objęcie podatkiem niezależnych przedsię-

biorców tylko za to, że oznaczają swoje skle-

py wspólną marką uderza w ich rentowność 

i możliwość konkurencyjnej walki. 

Nałożenie podatku od sprzedaży detalicznej 

na tego rodzaju podmioty prowadzi w istocie 

do unicestwienia. Mały sklep, który nie osiąga 

najniższego progu i ma przychody niższe 

niż 18 mln zł rocznie, będzie zmuszony do 

płacenia podatku tylko przez przynależność 

do sieci franczyzowej. Dodatkowo obciążenie 

podatkowe będzie naliczane w najwyższych 

stawkach, bo od sumy przychodów wszystkich 

uczestników danej grupy przedsiębiorców 

działających pod wspólnym logo. 

Małe rodzinne sklepy, nie będą najczęściej 

w stanie udźwignąć dodatkowego fiskalnego 

obciążenia. Zostaną zmuszone do rezygnacji 

z uczestnictwa w sieci i funkcjonowania samo-

dzielnie na ogromnie trudnym rynku, zdomino-

wanym przez dyskonty o olbrzymim kapitale…”

Stan prac legislacyjnych rządu na 10.02.2016 r.
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Innowacyjny system etykietowania regałów
I-MAG

Etykieta towaru tworzona bezpośrednio przy półce. Wystarczy 
zeskanować kod kreskowy towaru. Nieograniczona ilość zmian 
i modyfikacji. Poprzednia etykietka znika.

Nadzwyczajna oszczędność czasu pracy personelu przy metkowaniu 
regałów! A dodatkowo czytelna informacja o cenach i promocjach oraz 
minimalna ilość pomyłek.
Automatyczne tworzenie planogramu sklepu z pełnym odwzorowaniem 
położenia towarów na półkach.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GO_GLOBAL.PL

CeBIT 2016 Hannover
Zapraszamy w dn.14-18.03.2016r. Hala 005 stanowisko D52, 30521 Hanower 



Cezary Kaźmierczak

Prezes Związku Przedsiębiorców 

i Pracodawców

Renata Juszkiewicz 

Prezes Polskiej Organizacji Handlu 

i Dystrybucji 

Największą naszą obawą jest to, że może 

dojść do ośmieszenia idei tego podatku. Poda-

tek tego typu jest w miarę dobrym podatkiem 

pod warunkiem, że jest dobrze wprowadzony. 

A dobrze wprowadzony to oznacza, że jest 

jednolity, powszechny i w miarę niski. Dlacze-

go to jest ważne? Przy zbyt wysokiej stawce 

i progresji podatkowej niemożliwe jest jego 

prawidłowe funkcjonowanie, ponieważ istnie-

je ryzyko prób omijania jego płacenia poprzez 

np. dzielenie sklepów na mniejsze czy opty-

malizację podatkową itp. Na szeroką skalę za-

czną działać doradcy podatkowi, którzy będą 

oferować firmom wsparcie w tym zakresie. 

POHiD krytycznie odbiera zaproponowane 

założenia nowego projektu ustawy o podatku 

od sprzedaży detalicznej. Mimo deklaracji 

zmiany, w istocie rzeczy mamy do czynienia 

z tym samym podatkiem o trzech szczeblach 

progresji: 0,7%, 1,3% i 1,9%, co spowoduje 

przeniesienie znaczących kosztów podatku 

wzdłuż łańcucha dostawy towarów, najbardziej 

godząc w konsumentów i dostawców. Nie do 

przyjęcia jest też pozostawienie specjalnych 

stawek dla dni tzw. weekendu i świąt. Razi 

zapis odnoszący się do sposobu naliczania 

podatku od całego systemu franczyzowego, 

nakładający obowiązek zapłaty podatku 

Podatek powinien być również pomniejszony 

o CIT. W mojej ocenie niesprawiedliwym 

byłoby, gdyby oba podatki funkcjonowały 

jednocześnie. Kolejną sprawą jest to, że nowa 

ustawa powinna obowiązywać do końca 2016 

roku. Do tego czasu parlament powinien 

przygotować nowy projekt ustawy, w którym 

CIT zostałby całkowicie zastąpiony niskim 

podatkiem przychodowym. W obecnym 

kształcie, szczególnie przy absurdalnym pomy-

śle wyższego opodatkowania handlu w soboty 

i niedziele, podatek najbardziej może uderzyć 

w średniej wielkości sieci, które są najmniej 

przygotowane na tego typu zmiany.

przez integratora/franczyzodawcę za wszyst-

kie integrowane sklepy, czego kuriozalność 

wykazano jednoznacznie. Ustalenie kwoty 

wolnej od opodatkowania jako przychodu 1,5 

mln/m-c, czyli 18 mln złotych rocznie, stanowi 

uprzywilejowanie znaczącego procentu rynku. 

To oznacza, że mniejszość firm zapłaci za więk-

szość, w warunkach nieuzasadnionej pomocy 

publicznej. Uważamy, że konstrukcja podatku 

ma charakter wielokryterialnie dyskryminujący. 

POHiD przedstawił konstruktywne propozycje 

płaskiego podatku liniowego nie większego niż 

0,4%. Nasza propozycja jest prosta, przejrzysta, 

łatwa do obliczenia i uzyskania celu fiskalnego.

Nowe produkty 
kluczem do sukcesu!
Każdego roku na rynek trafia sporo nowych produktów, 
ale tylko kilkanaście procent przetrwa dłużej niż dwa 
lata. Odpowiedzi na pytanie dlaczego tak się dzieje 
szukamy w rozmowie z Jackiem Wyrzykiewiczem, 
PR & Marketing Services Managerem w Hochland Polska.

Badania firmy Nielsen pokazują, że jedynie 

19% nowych produktów z branży FMCG jest 

sukcesem i potrafi utrzymać się na rynku. 

Dlaczego tak się dzieje?

Praca nad innowacją zwykle jest wieloeta-

powym procesem, podczas którego należy 

stworzyć wszystkie elementy miksu marketin-

gowego. Nie wystarczy oprzeć się na wyczu-

ciu rynku i intuicji. Innowacja z definicji jest 

czymś nowym, tym trudniej więc na podstawie 

intuicji przewidzieć, który element spodoba się 

konsumentom, a który należy poprawić.

Co zatem pozostaje marketerom?

Odpowiedzią jest konsument. Od samego 

początku trzeba zaprosić konsumenta do 

procesu i tak zaplanować prace nad innowacją, 

aby jego głos był uwzględniany na każdym 

z etapów. U podstaw każdej innowacji leży 

dotarcie do prawdziwych potrzeb konsumenta.

Co jest ważne, aby odnieść sukces?

Trafne dotarcie do prawdziwych potrzeb 

musi zostać umiejętnie zakomunikowane 

konsumentowi. Także atrakcyjne, wyróżnia-

jące się z półki opakowanie jest niezwykle 

ważne – to pierwsze kroki do powodzenia 

innowacji. W ten sposób zbudowany zosta-

nie wysoki poziom trialu, czyli pierwszych 

zakupów „na próbę”.

Ale czy to wystarczy?

Oczywiście, że nie. W branży FMCG 

próbny zakup to nie wszystko i aby inno-

wacja stała się sukcesem, musi pomyślnie 

przejść moment ponownego zakupu. 

Konsument musi mieć satysfakcję z samego 

kontaktu z produktem, aby był gotowy po-

nowić zakup. Prawdziwy wolumen generują 

głównie lojalni użytkownicy, sięgający po 

produkt systematycznie.

Czy można uniknąć ewentualnych porażek 

związanych z nowościami rynkowymi? 

Tego do końca nigdy nie wiadomo. 

Wiadomo natomiast, że ryzyko z wprowa-

dzeniem nowości rynkowych jest znacząco 

mniejsze, jeżeli do całego procesu zaprosi 

się konsumentów. O ich udziale trzeba 

myśleć od samego początku i tak planować 

prace nad innowacją, aby ich opinia była 

obecna na wszystkich etapach – od odkrycia 

prawdziwych potrzeb, poprzez projekt opa-

kowania, ustalanie ceny, aż po sam produkt. 

Prawdziwa magia innowacji zadziała wtedy, 

kiedy wszystkie elementy składowe będą do 

siebie pasować.

Czy nowe plastry Hochland „Na gorąco!” są 

dobrym przykładem innowacji?

Zdecydowanie tak! Hochland na gorąco! 

to odpowiedź na oczekiwania konsumen-

tów, umiejętnie zakomunikowana w trwają-

cej właśnie kampanii reklamowej i zapako-

wana w atrakcyjne, wyróżniające się z półki 

opakowanie. To propozycja dla tych, którzy 

w kuchni cenią wyśmienity smak i wygodę 

przyrządzania posiłków. Są idealne na śnia-

danie, jako przekąska w ciągu dnia czy na 

rozgrzewającą kolację. To uniwersalny, wy-

godny sposób na oryginalne przekąski i po-

trawy, które dodadzą pozytywnej energii. 

Sekretem pysznego smaku Hochland „Na 

Gorąco!” jest oczywiście ser! To absolutna 

podstawa, dlatego ser powinien doskonale 

się zapiekać, wyśmienicie smakować na 

ciepło i być najwyższej jakości. Taki właśnie 

jest Hochland „Na gorąco!”. Grube plastry 

sera, duża ilość dodatków i bogaty smak 

sprawiają, że jest to idealny produkt do 

przyrządzenia szybkich i smacznych dań na 

gorąco. Pyszne plastry dostępne są w trzech 

wariantach. Ser z szynką i pieczarkami to 

gratka dla zwolenników tradycyjnych sma-

ków. Fanom pełnej aromatu kuchni śród-

ziemnomorskiej przypadnie do gustu wersja 

z pomidorami i ziołami. Z kolei miłośnicy 

wyrazistych smaków pokochają pikanterię 

sera z salami i chili. 

Dziękujemy za interesującą rozmowę!

Jeremi Mordasewicz

Doradca Zarządu, Konfederacja Lewiatan

Nie mogę zaakceptować tłumaczenia, że 

musimy wprowadzić nowy rodzaj podatku od 

handlu, bo zagraniczne sieci handlowe nie płacą 

należnych podatków. Jeżeli mamy uzasadnione 

podejrzenie, że jakaś firma zaniża płacony po-

datek, należy zaktywizować liczącą pięćdziesiąt 

tysięcy pracowników służbę skarbową, a nie rzu-

cać bezpodstawne podejrzenia na wszystkich. 

Przy czym nie powinno mieć znaczenia czy jest 

to firma z polskim czy zagranicznym kapitałem. 

Dopiero wtedy można by ocenić czy wpływy 

do budżetu od firm handlowych są zaniżane. 

Po drugie, jeśli już wprowadzamy podatek od 

sprzedaży, nie powinien być on zobowiązaniem 

dodatkowym. Zauważmy, że na przedsiębiorcy 

ciąży obowiązek płacenia podatku dochodowe-

go i podatku VAT. Firma, która oszukuje w po-

datku dochodowym nadal nie będzie go płaciła. 

W konsekwencji ukarany zostanie przedsiębior-

ca, który rzetelnie płaci podatki, bo na jego barki 

zostanie nałożony kolejny.

Zróżnicowanie wysokości dodatkowego 

podatku w zależności od wielkości sprzedaży 

i zwolnienie z tego podatku firm, których przy-

chody roczne nie przekroczyły 18 mln złotych, 

jest popierane przez drobnych kupców, ale 

będzie hamowało proces konsolidacji i wzrost 

efektywności handlu. Polski handel, podobnie 

jak rolnictwo, jest nadmiernie rozdrobniony 

i przez to mało efektywny. Tymczasem nowy 

podatek stanowi karę nakładaną na przedsię-

biorców, którzy lepiej radzą sobie na rynku 

i dzięki temu przyciągają więcej klientów.

Nowy podatek wywoła poważne zamieszanie 

na rynku. Akcjonariusze sieci handlowych nie 

pogodzą się ze znacznym zmniejszeniem zwrotu z 

inwestycji, więc zwiększą presję na obniżenie kosz-

tów. Pracownicy sieci muszą liczyć się z wolniej-

szym od planowanego wzrostem wynagrodzeń. 

Część podatku zostanie przerzucona na dostaw-

ców. Ale największą część zapłacą konsumenci, bo 

duże sieci podniosą ceny, a mali kupcy cen nie ob-

niżą. Wygranymi, ale tylko na krótko, będą drobni 

kupcy, ale ich korzyści będą znacznie mniejsze niż 

straty wywołane w całej gospodarce.

wypowiedzi zebrała Joanna Kowalska
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Rozmowa z Olivierem Touzalin,  
Prezesem Zarządu McCormick Polska S.A.
Rok 2015 za nami. Jaki był to okres dla 

McCormick Polska?

Rok 2015 był dla firmy bardzo dobry, 

a produkty Kamis to lider na rynku w ka-

tegorii ziół i przypraw. W listopadzie 2015 

roku osiągnęliśmy najlepszy wynik w historii 

w tej kategorii. Jesteśmy liderem również 

w kategorii musztard i stale będziemy naszą 

pozycję w obydwu tych kategoriach umac-

niać i rozwijać. Kamis jest marką premium, za 

którą stoi ogromna jakość i oferuje najszerszą 

gamę produktów w swojej kategorii. Kamis to 

również wielka marka z ogromnymi aspiracja-

mi. W 2015 roku wprowadziliśmy 30 nowych 

produktów – włączając 16 nowości w katego-

rii grilla. W tej kategorii mamy szeroki wybór 

przypraw suchych i marynat oraz przypraw. 

Odnotowaliśmy też 18% wzrost naszych in-

westycji w kwestii reklamy i promocji naszych 

marek w stosunku do roku poprzedniego.

Co stanowiło największe wyzwanie dla firmy 

McCormick na polskim rynku ziół, przypraw 

i mieszanek przyprawowych w ostatnich 

latach? Jakie wyzwania są przed Wami?

Jednym z największych wyzwań na rynku 

żywności jest stały wzrost cen towarów. 

Niemniej jednak nawet w takiej sytuacji 

podtrzymujemy najwyższą jakość produktów. 

Nie ma w tej kwestii żadnych kompromisów. 

Naszym celem jest ograniczenie w stopniu jak 

najbardziej możliwym wpływu wzrostu cen 

surowców na naszych klientów oraz konsu-

mentów. Jesteśmy w stanie to osiągnąć dzięki 

naszemu globalnemu programowi ciągłego 

wszechstronnego udoskonalenia (CCIP), 

który stale pomaga nam redukować koszty 

i ulepszać produkcję. Zaoszczędzone w ten 

sposób pieniądze dają nam na poziomie 

globalnym możliwość, aby pochłonąć niektóre 

ze zwiększających się kosztów surowców oraz 

inwestować w działania marketingowe, jak 

i innowacje produktowe. Głównym celem 

McCormick jest zapewnienie konsumentom 

najlepszych produktów z najwyższym standar-

dem i zgodnych z zasadami bezpieczeństwa 

żywności. Zarówno Kamis jak i cały McCor-

mick ma jakość w genach, a nasza marka jest 

rozpoznawana jako ta najwyższej jakości.

W ubiegłym roku wprowadziliście wiele 

nowych produktów, zmieniliście logo, 

przeprowadziliście wiele akcji promocyjnych 

i edukacyjnych. Jaka była reakcja rynku na te 

działania?

Doskonała! W ciągu ostatnich dwóch lat 

zauważyliśmy, że 86% konsumentów jest 

otwartych na nowe smaki. W odpowiedzi na 

to skupiliśmy się na wprowadzaniu nowości 

popierając je ciągłymi kampaniami marketin-

gowymi. Chcemy dać konsumentom nowe 

smaki, nowe przepisy, nowe dania. Chce-

my wykorzystać wszystkie nasze zdolności 

i możliwości, aby dokonać jak najlepszego 

marketingu marki na rynku globalnym oraz 

europejskim, a także zarządzać jak najle-

piej markami Kamis i Galeo, i oczywiście 

budować jak najlepsze relacje z klientami na 

rynku polskim. Stale inwestujemy w rozwój 

produktów na polski rynek, oferując szeroką 

gamę wysokiej jakości przypraw oraz ziół. 

W 2015 roku wprowadziliśmy 30 produktów 

w różnych kategoriach, powiększyliśmy linię 

naszych produktów o nowości: 4 liofilizo-

wane pojedyncze przyprawy w szklanych 

słoiczkach, 3 rodzaje pieprzu i 3 rodzaje 

papryki w puszkach dla bardziej wymaga-

jących klientów, którzy lubią eksperymen-

tować ze smakami podczas gotowania. 

Wdrożyliśmy również trzy nowe warianty 

najlepiej sprzedających się przypraw, dając 

tym samym naszym konsumentem nowe 

smaki i nowe inspiracje do klasycznych dań, 

takich jak kurczak, gyros czy mięso mielone. 

Wprowadziliśmy też 16 nowych przypraw na 

sezon grillowy. Ponadto wdrożyliśmy pomysł 

szybkiej sprzedaży na displayach w handlu 

tradycyjnym. Klienci mają teraz możliwość 

w łatwy sposób dotrzeć do naszych produk-

tów. Podkreślamy tym samym nasze miejsce 

w sklepie – w szczególności nasze nowe pro-

dukty. W tym roku będziemy wprowadzać tę 

koncepcję również w handlu nowoczesnym.

Czy ten rok będzie równie aktywny pod wzglę-

dem promocji produktów, jak ten ubiegły?

Oczywiście będziemy cały czas silnie dzia-

łać i kontynuować oraz rozwijać to, co zaczęli-

śmy w ubiegłym roku. O produktach powiem 

niewiele, ale mogę na pewno zagwarantować, 

że zaprosimy Waszą redakcję ponownie 

w ciągu najbliższych trzech miesięcy, jak już 

będziemy mogli szczegółowo powiedzieć 

w jakiej kategorii i jakie nowe produkty będą 

wprowadzane. Jak będziemy gotowi, na 

pewno będziemy chcieli się tymi informacjami 

podzielić i pochwalić.

Jaką strategię marketingową zaplanowali-

ście na rok 2016 dla marki Kamis, a jaką 

dla marki Galeo? Czy planujecie silnej 

inwestować w portfolio w tym roku w sto-

sunku do roku ubiegłego.

Cały czas rozwijamy i inwestujemy w nowe 

produkty i na bieżąco wprowadzamy je do 

naszego portfolio. Musimy podążać za ocze-

kiwaniami konsumentów i wprowadzać inno-

wacje w naszych kategoriach. Będziemy in-

westować również w komunikację – telewizja, 

komunikacja internetowa, cyfrowa. Chcemy 

kontynuować komunikację za pośrednictwem 

fanpage na Facebooku oraz strony interneto-

wej – www.kamis.pl. Aktywność naszej strony 

internetowej wzrosła o 50% w stosunku do 

ubiegłego roku, a liczba fanów na Facebooku 

zwiększyła się o 20%! Jesteśmy mocno nasta-

wieni na silny rozwój naszych marek poprzez 

stronę internetową, czerpiąc również korzyści 

z europejskiej platformy cyfrowej McCormick 

i światowego doświadczenia cyfrowego. 

Wdrażamy też nowe rozwiązania cyfrowe. Na 

pewno będziemy kontynuować promocję dla 

obydwu marek i rozwijać je w silnym tempie.

Jak ważnym elementem kampanii rekla-

mowej jest prasa handlowa, skierowana do 

detalistów? 

Prasa jest bardzo istotna i stanowi integral-

ną częścią naszej strategii marketingowej. Jest 

nośnikiem, który służy do tego, aby wyjaśniać 

i edukować właścicieli sklepów, aby dzielić 

się planami komunikacji marketingowej. Pra-

sa branżowa jest niezbędnym dopełnieniem 

całego kanału komunikacji i widzimy same 

pozytywne aspekty współpracy.

W ostatnim czasie bardzo zauważalny jest 

w Polsce wzrost zainteresowania kulinaria-

mi, czy ten trend sprzyja rozwojowi kategorii 

takich jak zioła i przyprawy?

Polska kategoria ziół i przypraw rośnie 

bardzo dynamicznie. Wartościowo – jej 

skumulowany wskaźnik wzrostu z ostatnich 

6 lat wynosi 9,5%, zaś ilościowo jest to wynik 

7%. Skąd ten pozytywny trend? Konsumenci 

poszukują nowych pomysłów na gotowanie, 

chcą próbować nowych smaków. Możemy 

rozróżnić cztery wyznaczniki: tłuszcze, sól, 

cukier, zioła i przyprawy. Zioła i przyprawy 

dostarczają konsumentom wielu zdrowych 

rozwiązań żywieniowych. Na szczęście uży-

wają ich coraz więcej. Komunikujemy więcej 

w kwestii żywności, niż w kwestii zdrowego 

żywienia. Nie ulega jednak wątpliwości, że 

świetny smak jest kluczem do konsekwent-

nego dokonywania zdrowych wyborów, 

i w tym przypadku zioła i przyprawy mogą 

pomóc – nie tylko w Polsce, ale na całym 

świecie. Polscy konsumenci stają się coraz 

bardziej świadomi tego co jedzą i przywiązują 

coraz większą uwagę do posiłków. Szukają 

naturalnych rozwiązań, nie tracąc przy tym na 

smaku. Są skupieni na tym co i w jaki sposób 

gotują, odbiegają od gotowych posiłków 

zwłaszcza wtedy, gdy nie zawierają one 

naturalnych składników. My oferujemy zioła 

i przyprawy, które są zdrową alternatywą. 

Chcemy zminimalizować dodawanie do po-

traw soli, cukru oraz tłuszczy. Wszystkie diety 

wegetariańskie czy bezglutenowe są oparte 

na ziołach i przyprawach.

Posiadacie w swoim portfolio różne katego-

rie produktów. Które z nich mają możliwość 

największego wzrostu? Które z nich będzie-

cie najbardziej rozwijać?

Oczywiście jest to zdecydowanie pod 

każdym względem kategoria ziół i przypraw, 

ponieważ jest modna, inspiruje do zdrowych 

wyborów żywieniowych i przede wszystkim 

aromatyczna. Jesteśmy światowym liderem 

w tej kategorii dlatego widzimy w niej naj-

większy potencjał. Po pierwsze – konsumenci 

mają ogromne wymagania co do smaku. Po 

drugie – nasza kategoria stale rośnie, pomimo 

spadku ekonomicznego. Konsumenci gotują 

więcej w domu, ale rynek zmienia się również 

na lepsze kiedy konsumenci odkrywają nowe 

smaki w restauracjach i próbują je przenieść 

do domowej kuchni. Najważniejsze jest to, 

że trend zdrowej kuchni jest oparty przede 

wszystkim na ziołach i przyprawach. Będziemy 

oczywiście wprowadzać nowe produkty, jed-

nak na obecną chwilę jest jeszcze za wcześnie 

aby o tym mówić. Do tych rozmów będziemy 

mogli wrócić w drugim kwartale tego roku.

Bardzo dziękuję za rozmowę 

Tomasz Pańczyk, Redaktor Naczelny.
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Kolejna edycja targów 
w Kolonii za nami
Tegoroczne wydarzenie branżowe poświęcone rynkowi słodyczy odwiedziło ponad 38,5 tys. zwiedzają-
cych z 146 krajów świata. Na targach swoje produkty eksportowe zaprezentowało 56 polskich firm, a 
wśród nich m.in.: Colian, Wawel, Delicpol, Vobro, Bogutti, Brześć, Eurohansa, Milanówek, Śnieżka Invest, 
Mokate, Argo. O oprawę prasową zadbała tradycyjnie już redakcja magazynu Food from Poland.

Jan Kolański, Prezes Zarządu Grupy Colian (po prawej), 
Marcin Michalski, Hurt & Detal

R elacja▶
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LAUREACI STYCZNIOWEJ KRZYŻÓWKI

• Krzysztof Wąsik – Sklep Basia, Świdnica • Małgorzata Staniaszek – Sklep Jaś i Małgosia, Stare Budy • Anna Dzierżak – Sklep spożywczo-przemysłowy, Wilków 

• Sylwia Sławek – Sklep ABC, Tczew • Genowefa Trubaj – Sklep spożywczo-przemysłowy, Jabłoń 

Gratulujemy osobom, które poprawnie rozwiązały krzyżówkę! Zapraszamy do udziału także w innych konkursach organizowanych przez Hurt & Detal.

Octy, musztardy i ketchupy firmy OCTIM to tradycyjny smak powstający z regionalnych składni-

ków na podstawie sprawdzonych przepisów znanych na Warmii i Mazurach od lat. Wyselekcjono-

wana gorczyca to podstawa przygotowania każdej unikalnej musztardy OCTIM, a ocet jabłkowy 

zawdzięcza swój niepowtarzalny smak produkcji z tylko polskich jabłek. W ofercie firmy znajduje 

się ponad 40 produktów, które trafiają w gusta różnorodnych klientów, m.in. musztarda sarepska, 

francuska, miodowa, z wędzoną papryką, smażoną cebulką, śliwkowa i żurawinowa, czy też ocet 

balsamiczny, cydrowy, jabłkowy, ziołowy, miodowy i winny.

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora konkursu: Fischer Trading Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2/218 w celu realizacji umowy przystąpienia do 
konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany, jak również zarządać zaprzestania ich przetwarzania. Podanie 
danych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

hasło wyślij mailem i wygraj nagrodę!
Rozwiąż krzyżówkę

Pierwszych pięciu właścicieli sklepów detalicznych, którzy prześlą rozwiązanie krzyżówki (wraz z nazwą sklepu, dokładnym 
adresem, numerem telefonu oraz imieniem i nazwiskiem właściciela) na nasz redakcyjny e-mail:

konkurs@hurtidetal.pl 
– otrzyma zestaw produktów firmy OCTIM.

*Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.hurtidetal.pl

Harbatki funkcjonalne Loyd 
Loyd przedstawia trzy nowe herbatki z serii „Re-
cepta na...”. Herbatka Loyd Recepta na Spokojny 
i Dobry Sen zawiera mieszankę melisy, rumian-
ku, chmielu i mięty, które wykazują dzia-
łanie relaksujące i wspierają fizjologiczny 
proces zasypiania. Herbatka Loyd Recepta 
na Aktywne Trawienie, dzięki zawartym 
w produkcie ziołom, takim jak: mięta, anyż, 
koper włoski, kminek zwyczajny i lukrecja, 
wspomaga proces trawienia. Trzecia 
z serii herbatka Loyd Recepta na 
Zdrowe Gardło wpływa na prawidło-
we funkcjonowanie gardła, krtani 
i strun głosowych.
www.LOYDTEA.pl

Familijne 2GO na rodzinne wycieczki
Kolejna nowość od marki Familijne to innowacyjne, indywidualnie pa-
kowane wafelki idealne do rodzinnego spożycia poza domem. Familijne 
2GO wyróżniają: aksamitnie delikatny krem czekoladowy oraz puszysty, 
napowietrzony krem mleczny. To pierwsze i jedyne wafle rodzinne, które 
doskonale uprzyjemnią dłuższe i krótsze wycieczki, a dzięki porcji mleka 
i czekolady zagwarantują energię do wspólnej zabawy. Familijne 2GO 
nie kruszą się, nie brudzą rąk i zachowują świeżość dzięki metalizowanej 
folii. Do wyboru pojedynczy wafelek lub opakowanie z pięcioma indywi-
dualnie zapakowanymi wafelkami. 
www.FAMILIJNE.pl

Najpopularniejsze smaki Soplicy 
w nowym opakowaniu 
Orzech laskowy, Wiśnia i Pigwa to najbardziej cenione smaki tradycyj-
nych nalewek Soplicy. Teraz na rynku dostępne są w butelkach o nowej 
pojemności 350 ml, będących brakującym ogniwem pomiędzy dużymi 
a małymi opakowaniami.
Nalewki Soplicy od wielu 
lat królują na polskich 
stołach, zapewniając 
niepowtarzalny charakter 
wszystkim wydarzeniom 
towarzyskim. Teraz, poja-
wiając się na rynku w nowej 
pojemności 350 ml, Soplica 
zadba również o atmosferę 
spotkań w mniejszym, bar-
dziej kameralnym gronie. 
www.CEDC.com

Wafle Manner w 4 smakach 
W ofercie marki Manner pojawiła się nowość – wyjątkowo delikatne 
i kruche wafelki o smaku: kawy po wiedeńsku, nugatowym, morelo-
wym oraz mleczno-waniliowym. Nowe wafelki dostępne są w torbach 
200 g z możliwością ponownego zamknięcia opakowania. Wszystkie 
produkty marki Manner są tworzone od 100 lat według oryginalnych 
austriackich receptur z zachowaniem najwyższych standardów jakości. 
Do produkcji wafelków używane jest w 100% kakao posiadające certy-
fikat UTZ, z własnego procesu prażenia ziaren. Produkty marki Manner 
nie zawierają sztucznych barwników ani konserwantów.
www.KRUGER.pl

Skittles Wild Berry 
Intensywnie owocowe cukierki 
Skittles cieszą się coraz większą 
popularnością wśród polskich kon-
sumentów, którzy chętnie sięgają po 
produkt, aby oderwać się od szarej 
rzeczywistości. Wychodząc naprze-
ciw ich oczekiwaniom, firma Wrigley 
powiększyła swoje portfolio o nowy, 
wyjątkowy smak owoców leśnych. 
Opakowania zawierające 174 g 
owocowych cukierków są dostępne 
w ofercie Wrigley już od lutego. 
Marka Skittles posiada regularne 
wsparcie reklamowe w telewizji.
www.WRIGLEY.com

Nowości▶

Evitta – cukierki ziołowe na gardło 
Firma EWA Krotoszyn S.A. wprowadziła na rynek cukierki ziołowe na 
gardło. Stanowią one doskonałe połączenie naturalnego działania ziół 
oraz ciekawych smaków. Cukierki Evitta występują w dwóch wersjach, 
cukrowej i bezcukrowej i w 3 odmianach smakowych: cytryna + limet-
ka & mięta, dzika róża & miód oraz dzika róża & czarny bez. Wszystkie 
wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego 
poprzez obecność witaminy C. Dodatkowo zawarte w nich zioła 
(między innymi: szałwia, mięta, rumianek) działają łagodząco i kojąco 
na gardło. Dopełnieniem jest wyjątkowy smak. Produkt dostępny 
w torebkach 60 g. Produkt idealnie wypełni klasyczną półkę sklepową 
jak i półkę ze zdrową żywnością. 
www.EWA-SA.pl
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!
Dostęp do tych treści
mogą mieć wyłącznie
firmy zajmujące się
produkcją, obrotem

hurtowym oraz handlem
napojami alkoholowymi.

(Ustawa z dnia
26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości).



Talerz rozgrzewającej zupy od d’aucy 
Do gamy innowacyjnych z natury produktów firmowanych logo d’au-
cy, dołączyły dwie zupy – kremy. Wyprodukowane z polskich warzyw 
i naturalnych dodatków, kompletne do A do Z, skomponowane tak, 
aby smakowały zarówno 
dorosłym, jak i dzieciom. 
Zupę krem z pomidorów 
z mozzarellą i bazylią oraz 
Zupę krem z brokułów 
z delikatnym kremowym 
serkiem wystarczy jedynie 
podgrzać. Zapraszamy na 
gorący obiad dla 2 osób 
gotowy w kilka minut!
www.DAUCYINSPIRUJE.pl

Kulki Teatralne Kopernik 
Wafel Teatralny, to jeden z najpopularniejszych produktów toruń-
skiej Fabryki Cukierniczej Kopernik. Z myślą o jego wielbicielach, 
firma wprowadziła na rynek absolutną nowość: Kulki Teatralne. 
Najnowszy produkt Kopernika dostępny jest w dwóch wariantach 
smakowych: orzechowym i czeko-
ladowym. Kulki Teatralne 
są wypełnione pysznym, 
kremowym nadzieniem 
i oblane delikatną czeko-
ladą. Każda z nich zapa-
kowana jest osobno. 
www.KOPERNIK.com.pl

Tradycyjna swojska pieczeń 
Firma Konspol wprowadziła na rynek 
nowy, wyjątkowy produkt – Pieczeń 
swojską. Wyróżnia się przede wszyst-
kim dużą zawartością mięsa, a dzięki 
specjalnie dobranej kompozycji przy-
praw i ziół zyskała to, co w wyrobach 
Konspolu klienci cenią najbardziej 
– oryginalny, tradycyjny smak i aromat. 
Jej konsystencja pozwala na kroje-
nie w cienkie plastry, dlatego jest to 
idealny produkt na różne uroczystości 
i spotkania towarzyskie, a także znako-
mity składnik kanapki dla dziecka czy 
drugiego śniadania do pracy. Co waż-
ne, Pieczeń swojska nie zawiera laktozy 
i glutaminianu monosodowego.
www.KONSPOL.com.pl

Warzywa Jamar – mieszanka groszku 
i kukurydzy 
Firma Jamar poleca nową, wyśmienitą sezonową mieszankę warzyw: 
idealnie połączenie groszku i kukurydzy. Starannie dobrane warzywa 
w delikatnej zalewie wzbogacą smak każdej potrawy. Wysoka jakość 
surowców pochodzących z polskich, kontrolowanych upraw, jak 
również szybki proces obróbki sprawiają, że jarzyny zachowują cenne 
minerały, witaminy i mają wyjątkowy smak! 
Nowa mieszanka Groszek i Ku-
kurydza Jamar to propozycja w 
sam raz do przygotowania zdro-
wej, wiosennej sałatki, zapie-
kanki warzywnej, dodatków do 
makaronu. Spróbuj warzywnej 
nowości od firmy Jamar i zasma-
kuj w polskich warzywach!
www.JAMAR.pl

Oferta świąteczna od SuperDrob 
Dla tych, którzy mają mniej czasu na przygotowanie świątecznych 
przysmaków, znakomitą alternatywą dla samodzielnie przygotowa-
nych wykwintnych i zarazem czasochłonnych dań świątecznych, mogą 
być nowe produkty od SuperDrob. W ramach świątecznej oferty do 
wyboru jest m.in.: faszerowany SuperKurczak z dodatkiem 
jabłek, owocowy SuperFilet 
z morelami i jabłkiem 
lub maślany SuperFilet 
z boczkiem –  szystkie 
gotowe w foremce do 
piekarnika.
www.SUPERDROB.pl
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Roko Premium Sok 100%
Marka Roko przygotowała linię soków Premium w 100% wyciskanych 
z owoców – nie z koncentratu (NFC). Soki Roko Premium wyróżniają 
się nie tylko samym produktem, ale też oryginalną formą opakowania 
butelki 1 litrowej. Produkt jest rozlewany w bezpiecznej technologii 
Aseptic. Roko Premium Sok 100% charakteryzuje się wyjątkowym sma-
kiem prawdziwych owoców. Smak Roko Premium jest intensywniejszy 
i głębszy od tradycyjnych 
soków przygotowanych 
z koncentratów. Zawarty 
w nich naturalny miąższ 
świadczy o najwyższej 
jakości produktów, a sok 
uzyskuje pełne walory 
smakowe po uprzednim 
wstrząśnięciu.
www.ZBYSZKO.com.pl

Zupa pomidorowa z ryżem Proste Historie
Na pierwsze danie polecamy ulubioną zupę Polaków, Zupę pomido-
rową z ryżem. Jest to doskonała kompozycja pomidorów, marchewki, 
pietruszki, selera, przypraw 
i ziół. Całości smaku dopełnia 
biały ryż. Zupę można przyrzą-
dzić tradycyjnie albo pokusić 
się na orientalne wydanie 
i do gotującej się zupy dodać 
kawałki kurczaka zamaryno-
wane w sosie sojowym i occie 
ryżowym. Więcej inspiracji 
kulinarnych znaleźć można na 
opakowaniu oraz w serwisie 
internetowym marki.
www.PROSTEHISTORIE.com.pl

Kotlety markowe Cedrob
Codziennie zmagamy się z uciekającym czasem, którego mamy coraz 
mniej. Jednak obiad to nadal dla wielu z nas 
najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Smacz-
nym i szybkim wyjściem z tej sytuacji są 
Kotlety markowe Czas na… nowość 
w portfolio gotowych dań obiado-
wych od Cedrob. Wyrób adreso-
wany do wszystkich, którzy 
nie godzą się na kulinarną 
nudę. Produkt super 
mięsny i chrupiący, 
przywołujący znane 
smaki z dzieciństwa. 
www.CEDROB.com.pl

Kiełbasa Dobropolska  
– na zimno i na gorąco
Kiełbasa Dobropolska zawiera 95% mięsa wieprzowego, wyproduko-
wana została bez dodatku glutenu, fosforanów, barwników i glutami-
nianu, co stawia ją na czołowym miejscu wśród wysokiej klasy polskich 
produktów mięsnych. Produkt marki JBB można serwować zarówno na 
zimno (np. jako dodatek do kanapek), jak i na gorąco (pieczona, sma-
żona, gotowana). Kiełbasa Dobropolska została wyprodukowana 
bez osłonek, jest zatem od razu gotowa do spożycia (nie 
zawiera kłopotliwych osłonek). Sprzedawana 
w opakowaniu, którego luksusowa 
szata graficzna ideal-
nie oddaje ja-
kość wyrobu 
i jego nazwę. 
www.JBB.pl

Fudge – Klasyczne Angielskie Cukierki 
Nowość w ofercie ZPC Milanówek – producenta słynnych Krówek 
Milanowskich. Fudge to tradycyjne angielskie cukierki – 
miękkie i delikatne karmelowe kostki, nie-
kiedy nazywane również 
„angielskimi krówkami”. 
Dostępne w trzech 
wariantach smakowych: 
klasyczne waniliowe, 
kakaowe oraz o smaku 
rumu z rodzynkami.
www.ZPCMILANOWEK.pl

Limitowana edycja Michałków  
Michałki Białe z solonymi orzeszkami to nowa propozycja wśród 
Michałków z Wawelu. Nowy wariant 
kultowych cukierków zaskakuje 
zawartością delikatnie solonych 
orzeszków arachidowych. To 
oryginalne połączenie smakowe 
z pewnością przypadnie do gustu 
wszystkim amatorom słodkich 
nowości, zwłaszcza miłośnikom 
słodko-słonych połączeń i fanom Mi-
chałków z Wawelu. Nowa limitowa-
na edycja Michałków jest dostępna 
w sprzedaży na wagę w formie 
toreb 1 kg i kartonów transportowo-
-ekspozycyjnych 7 kg (1/8 palety). 
www.WAWEL.com.pl

Pasztet drobiowy Pamapol
Pasztety na 100% drobiowe od firmy Pamapol to produkt dopasowa-
ny do potrzeb współczesnego konsumenta. Puszka 90 g to idealna 
propozycja dla osób aktywnych, pracujących oraz szukających cieka-
wych i praktycznych rozwiązań. Do produkcji pasztetów użyto wyłącz-
nie najwyższej jakości surowca drobiowego, rezygnując całkowicie 
z mięsa oddzielonego mechanicznie. Dzięki opakowaniu z zamknię-
ciem easy-open pasztet po 
otwarciu zachowuje świeżość 
i można go skonsumować „na 
raty”. Pasztety są dostępne 
w gramaturze 90 g w trzech 
wariantach smakowych: 
pasztet drobiowy kremowy, 
pasztet drobiowy belgijski 
oraz pasztet drobiowo-po-
midorowy.
www.PAMAPOL.pl
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Magnez w ofercie Krüger
Marka Krüger poszerzyła asortyment produk-
towy w postaci tabletek musujących o dwie 
nowe pozycje – Magnez Skurcz i Magnez 
Forte. Magnez Forte zawiera 300 mg magnezu 
i 1,4 mg witaminy B6 w jednej tabletce i jest 
zalecany w okresach wytężonej pracy fizycznej 
i umysłowej oraz w stanach zmęczenia, roz-
drażnienia i stresu. Magnez Skurcz to preparat 
magnezowy wzbogacony o potas wspomaga-
jący prawidłowe funkcjonowanie mięśni i ukła-
du nerwowego. Zalecany jest w przypadku 
objawów takich jak skurcze mięśni i drżenie 
powiek. Wraz z tabletkami musującymi Ma-
gnez+B6 obie nowości stanowią kompleksową 
ofertę preparatów magnezowych marki Krüger 
dopasowanych do różnych potrzeb.
www.KRUGER.pl

Maszynka Wilkinson Quattro 
Quattro for Women oraz Quattro Titanium to najbardziej zaawan-
sowane jednorazówki Wilkinson: łączą w sobie jakość i komfort 
maszynki systemowej oraz 
wygodę maszynki jednora-
zowej. Dzięki zastosowaniu 
czterech ostrzy golenie 
może być niezwykle dokład-
ne i przyjemne. W wariancie 
męskim ostrza pokryte są 
tytanem oraz maszynka wy-
posażona jest w piąte ostrze 
konturowe przeznaczone 
do stylizacji baczków, brody 
czy wąsów. 
www.WILKINSON-SWORD.pl

WSP „Społem” poszerza portfolio
Z początkiem roku portfolio produktów WSP „Społem” wzbogaciło się 
o kolejne dwie pozycje – Musztardę Kielecką Czeską oraz Sos Kielecki 
Kanapkowy. Produkty z pewnością przypadną do gustu wielbicielom 
oryginalnych smaków i dodadzą potrawom wyjątkowego charakteru.
Musztarda Kielecka Czeska to świetny dodatek do wędlin, pasztetów 
oraz sałatek. Dobrze sprawdzi się również jako baza do marynat. 
Produkt charakteryzuje się słodko-ostrym smakiem oraz wyjątkowym 

aromatem. Natomiast Sos Kie-
lecki kanapkowy szczególnie 
polecany do dań na ciepło 
takich jak: pizza, hamburgery, 
czy hot-dogi. Produkt ma lek-
ko pikantny, orientalny smak. 
www.WSPSPOLEM.com.pl

Kolorado ścierki gąbczaste Multi Spongy 
Firma Hal przedstawia nowy produkt z gamy ścierek do sprzątania: 
Kolorado Multi Spongy. To uni-
kalna „cienka” ścierka gąbczasta. 
Łączy w sobie zalety klasycznej 
ścierki z włókniny z zaletami 
ścierki gąbczastej: jest bardzo 
chłonna i wytrzymała(wzmoc-
niona bawełnianą siatką) oraz 
idealnie nadaje się do zmywania 
i wycierania powierzchni z wody 
i płynów. Rozmiar większy od 
klasycznej ścierki gąbczastej: 
29x31cm. 2 sztuki w opakowaniu 
typu display z nadrukiem. Ilość 
w display: 18 kpl. 
www.HAL.com.pl

Booster koncentrat do płukania 
Nowe koncentraty do płukania Booster to produkty wydajne, ekono-
miczne, zalecane do płukania wszystkich rodzajów tkanin. Nadają wy-
jątkową miękkość i puszystość płukanym tkaninom oraz świeży, trwały 
zapach, zapobiegają elektryzowaniu się tkanin. Wersja Hypoalergenic 
posiada rozszerzone badania dermatologiczne. Booster Aroma Orchid 
z proteinami kaszmiru oraz Booster Aroma Rose z proteinami jedwabiu 
to linia koncentratów perfumowa-
nych. Produkt dostępny 
w sześciu wariantach: 
Booster Soft Water Lily, 
Booster Fresh Green Tea, 
Booster Velvet Lawender, 
Hypoalergenic, Aroma 
Orchid z proteinami 
kaszmiru, Aroma Rose 
z proteinami jedwabiu.
www.GOLDDROP.com.pl

Linia Fithia od Z.T. „Bielmar”
Zakłady Tłuszczowe Bielmar wprowadziły na rynek nową markę o na-
zwie Fithia. Linia obejmuje mieszanki oleju rzepakowego z pierwszego 
tłoczenia rafinowanego z dodatkiem olejów tłoczonych na zimno. Pro-
dukt przeznaczony jest do wzbogacenia smaku przeróżnych potraw, 

a także do smażenia i pieczenia. 
Fithia zawiera wyłącznie naturalne 
składniki bez dodatku barwników, 
aromatów i konserwantów.
W skład linii wchodzą trzy warianty 
smakowe na bazie oleju rzepakowe-
go z pierwszego tłoczenia: z dodat-
kiem oleju lnianego tłoczonego na 
zimno, z dodatkiem oleju z pestek 
dyni tłoczonego na zimno i z do-
datkiem oliwy z oliwek tłoczonej na 
zimno.
www.BIELMAR.pl
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