
PODSUMOWANIE
GRUDZIEŃ 2017

>icekrakow.pl
#icekrakow



O tym, że nowoczesny catering to coś więcej niż jedzenie, 
mogliśmy porozmawiać w ICE Kraków 22 listopada podczas 
ostatniego w 2017 roku spotkania Kraków Network. Jak zmieniają 
się trendy kulinarne, dlaczego warto zwracać uwagę na pochodzenie, jakość 
i sposób wytwarzania produktów, jak wspierać działania restauratorów 
w budowaniu marki regionu i własnej, dyskutowali przedstawiciele branży 
gastronomicznej i mediów kulinarnych.

Celem spotkania było zaprezentowanie wiodących trendów w gastronomii 
i cateringu w Polsce oraz na świecie, a także dyskusja o konieczności 
włączenia działań związanych z żywnością we wspieranie atrakcyjności 
marki Kraków. Słuchacze mogli przekonać się o tym, jak ważna jest jakość 
produktów i że w gastronomii, oprócz ceny, liczy się pomysł i współpraca 
na wielu płaszczyznach. Zaproszonymi gośćmi byli:

Bartek Kieżun – z wykształcenia antropolog kultury, z zamiłowania kucharz. 
Miłośnik książek, nie tylko kulinarnych. Publikuje w magazynie KUKBUK, 
stale współpracuje z Radiem Kraków. Jako kucharz gotuje, karmi, prowadzi 
warsztaty, organizuje wyjątkowe kolacje degustacyjne oraz sędziuje 
w konkursach i pisze książkę o włoskich kulinariach. 

Agnieszka Kozak – dziennikarka, która 
prowadziła programy kulinarne w TVP. 
Pracowała dla magazynów takich jak „Twój 
Styl”, „Esquire”, „Przekrój”, „Kuchnia”, „Usta”, „Smak”. 
Aktualnie publikuje w „Wysokich Obcasach” i „Wysokich 
Obcasach Extra”, prowadzi też programy dla Wyborcza.pl.

Monika Bielka-Vescovi – prezes Stowarzyszenia Kobiety i Wino, dyrektorka 
Szkoły Sommelierów, a także wykładowczyni na Uniwersytecie Jagiellońskim 
oraz w Collegium Civitas w Warszawie i Podkarpackiej Akademii Wina w Jaśle, 
jurorka wielu międzynarodowych konkursów winiarskich, współpracująca 
z pismami branżowymi i lifestylowymi.

Filip Bartelak – kupiec kawy, autor marek wiodących palarni kawy 
w Polsce i za granicą, konsultant producentów i palarni kaw. Sędzia 
międzynarodowych konkursów dla baristów i Mistrzostw Świata Baristów. 
Zawodowo związany z firmą Consonni, w której zajmuje się oceną 
sensoryczną, kontrolą jakości i rozwojem nowych produktów.

Sabina Francuz – właścicielka firmy cateringowej Głodne Kawałki i autorka 
szabatowego menu w kawiarni Cheder prowadzonej przez Stowarzyszenie 
Festiwal Kultury Żydowskiej na krakowskim Kazimierzu. Jej firma 
w pomysłowy sposób serwuje świeże jedzenie, opracowuje receptury 
w oparciu o sezonowość kuchni; proponuje dania inspirowane kuchniami 
świata, sięgając jednocześnie do korzeni kuchni polskiej.
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Magdalena Węgiel – producentka 
żywności, która wraz ze swoją córką 

przywróciła hodowlę pstrąga w Dolinie 
Prądnika. Markę Pstrąg Ojcowski rozwija przez 

współpracę z szefami kuchni i udział w prestiżowych 
konferencjach i targach.

Agata Michalak – dziennikarka, autorka reportażu O dobrym jedzeniu, 
który w marcu br. ukazał się nakładem Wydawnictwa Czarne. Pisze 
o przyjemności płynących z kultury (i) jedzenia.

***

– Chcemy wraz z zaproszonymi gośćmi opowiedzieć Państwu o tym, jak 
powinno robić się nowoczesny catering. Potrafimy robić profesjonalnie 
imprezy, ale czasami nam – instytucjom kultury, przedstawicielom przemysłu 
spotkań – brakuje cateringu, z którego bylibyśmy równie zadowoleni. Dlatego 
pomyśleliśmy, że możemy się dzisiaj zainspirować – mówiła Izabela Helbin, 
dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego która oficjalnie zainaugurowała 
spotkanie. 

– Zostałem postawiony przed zadaniem, jak dobrać rozmówców, którzy 
powiedzą coś ciekawego na temat cateringu i gastronomii. Mam za sobą 20 lat 
pracy w krakowskiej gastronomii i stosunkowo łatwo było mi wytypować te 
osoby, które w ciekawy sposób opowiedzą o tym, co jest współcześnie istotne – 
wprowadził słuchaczy w tematykę dyskusji Bartek Kieżun, autor scenariusza 
spotkania.

Jako pierwsza w ogniu pytań Agnieszki Kozak znalazła się Agata Michalak, 
która opowiedziała słuchaczom o pracy nad swoim reportażem poświęconym 
rewolucji kulinarnej, jaka zapanowała w Polsce. Coraz częściej interesujemy się 
tym, co jemy, a duża w tym rola social mediów, które są pełne zdjęć jedzenia czy 

wpisów kulinarnych. Powracamy też 
do korzeni: ciekawi nas to, jak gotowały 
nasze babcie, jakie rośliny uprawiano w Polsce 
przed nastaniem epoki PRL-u, z jakich mąk pieczono 
dawniej chleby, a także jakie jabłka rosły w sadzie naszych 
dziadków. Coraz częściej wzmacnia się poczucie tożsamości 
regionalnej. Do tej pory mieszkańcy jednego regionu mało wiedzieli 
o tym, co jada się w innym: zmieniły to dopiero certyfikacje unijne, które 
pozwoliły zorientować się, że np. w Kaliszu są andruty kaliskie, a w Poznaniu 
rogale świętomarcińskie. Zwracamy uwagę na zabytki kultury kulinarnej, 
które warto pielęgnować. Na rynku pojawia się coraz więcej producentów 
zajmujących się żywnością ekologiczną, którzy obudowują ją ciekawą narracją 
inspirującą konsumentów. Ten tzw. storytelling przyciąga tropicieli trendów 
miejskich lub po prostu ludzi chcących się zdrowo odżywiać. Kryjące się 
za konkretnym produktem historie wpisują się w inny światowy trend,  
który wzmacnia w nas pozytywny snobizm – tzw. „from field to plate”  
(ang. „z pola na talerz”), a przyczyniają się do tego takie osoby,  
jak np. amerykański mistrz kuchni Dan Barber.

Sabina Francuz, właścicielka konceptu Głodne 
Kawałki, opowiedziała o tym, skąd wziął 
się pomysł na założenie firmy, 
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której znakiem rozpoznawczym jest nietypowy catering „szyty na miarę”. 
Przyświecała jej m.in. chęć przełamania sztywnej konwencji, która na ogół 
króluje w cateringu, a która często w rezultacie uwiera zarówno organizatorów, 
jak i uczestników. – Ekskluzywna porcelana i sztywne obrusy czasem nie 
korespondują z charakterem danej konferencji i krępują uczestników – 
przekonywała. Według Sabiny Francuz smaczne jedzenie, którego podstawą 
są proste, naturalne produkty i smaki dzieciństwa, sprawia, że konferencja 
będzie dobrze zapamiętana. Pytana przez Agnieszkę Kozak o to, jak opisałaby 
krakowski comfort food, wskazywała przede wszystkim na masło, chałkę, 
dobrej jakości pieczywo, które sprawdzają się w każdym przygotowanym przez 
nią cateringu, a także na smaki kuchni żydowskiej,  
do której coraz chętniej wracamy.

O ekologicznej hodowli wyjątkowej ryby – pstrąga potokowego – i trudach 
z nią związanych opowiadała Magdalena Węgiel. – Moim życiem rządzi 
przypadek i nauczyłam się już, że nie należy się temu sprzeciwiać. W pewnym 

momencie człowiek mówi: dość, bo potrzebuje czegoś innego. Zamiast 
czterech ścian – przestrzeni  

i przyrody – wyjaśniała Agnieszce Kozak,  
skąd wziął się pomysł na taką,  

a nie inną działalność. Słuchacze mogli 
przekonać się o tym, jak wymagającą 

rybą jest pstrąg potokowy oraz 
dlaczego warto wybrać 

się i samemu 

spróbować jego niezwykłego 
smaku. Oprócz hodowli 
i sprzedaży Magdalena Węgiel i jej 
córka Agnieszka chcą również edukować 
odbiorców i konsumentów, uczyć szacunku 
do jedzenia i świadomości, że żywność to również 
istnienie. – Jesteśmy najgorszym dostawcą ryb w Polsce – 
mówiła półżartem i tłumaczyła, że wynika to z charakteru hodowli. 
Pstrąg potokowy to ryba hodowana u nich trzy lata, której nie powinno 
się dokarmiać hormonami czy antybiotykami (jak to się dzieje w większości 
hodowli ryb w Polsce), dlatego też dostawy możliwe są na bardzo ograniczoną 
skalę.  
– Restauratorzy nigdy nie dostaną od nas „kalibrowanej ryby”. One zawsze będą 
różnej wielkości, bo rosną w warunkach najbardziej zbliżonych do naturalnych 
– przekonywała. Wszyscy rozmówcy Agnieszki Kozak, pytani o to, czym 
charakteryzuje się region Małopolski pod względem kulinarnym i w jaki sposób 
lokalne marki mogą wpływać na wizerunek Krakowa, zgodnie stwierdzali,  
że istnieje w Krakowie i Małopolsce wiele produktów znanych, 
rozpoznawalnych lub właśnie przywracanych do świadomości, jak właśnie np. 
pstrąg ojcowski czy konina. – W Krakowie kumuluje się cała polska kultura, 
również kulinarna – przekonywała Monika Bielka-Vescovi.  Z kolei Filip 
Bartelak wyjaśniał, że o bogactwie regionu stanowią także przyzwoici, 
odpowiedzialni producenci, którzy dbają o jakość i tradycję. 
Podkreślano również, że to, co współcześnie ważne 
w marketingu i promocji produktu to storytelling,  
czyli opowieści, które kryją się za 
konkretnym produktem i angażują 
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emocjonalnie 
potencjalnych 

konsumentów.

Odpowiadając na pytanie 
o elementy mogące budować kulinarną 

markę Krakowa, uczestnicy dyskusji wyliczali 
przede wszystkim: dobrej jakości wino, mięso 

i podroby, pyszne pieczywo, wpływ kuchni żydowskiej, 
a także coraz większą liczbę producentów zdrowej i ekologicznej 

żywności. – Z podziwem patrzę więc na małe Włochy, jakimi są Kraków 
i Małopolska. Niezwykły pietyzm w podejściu do produktów jest krzepiący 

i dlatego warto ten region odwiedzać – podsumowała pierwszą część spotkania 
Agnieszka Kozak.

W drugiej części spotkania, już po przerwie kawowej, podczas której goście 
mieli również okazję degustować potrawy przygotowane przez Sabinę Francuz 
i spróbować kawy parzonej specjalnie na tę okazję, „przepytywani” byli Monika 
Bielka-Vescovi, która promuje wiedzę o winie oraz Filip Bartelak, zajmujący się 
sensoryką największy krajowy ekspert w dziedzinie kawy. Zwrócili oni uwagę 
słuchaczy na trendy, wśród których coraz częściej – obok snobizmu  
na wino – pojawia się pozytywny snobizm na kawę. Oboje podkreślali, 
jak ważne jest odkrywanie aromatów i nazywanie ich, czyli właśnie 
sensoryka. – Uczymy się czytać, pisać, a nie uczymy się wąchać – mówił Filip 
Bartelak. – Jesteśmy przyzwyczajeni do oceniania jakości po etykiecie, dacie 
ważności, certyfikatach, a nie np. po tym, skąd żywność pochodzi – dodawał. 
Goście opowiadali, jak ważne są dobrej jakości kawa i wino pochodzące 

od sprawdzonych producentów w kontekście rozwoju 
restauracyjnej marki. – Jeżeli mamy dobrą kawę i dobre wino, jeśli 

klienci to rozpoznają, to powrócą do naszej restauracji – podkreśliła 
wyraźnie Monika Bielka-Vescovi, tłumacząc równocześnie, jak istotna 

jest karta win, która powinna stanowić zwieńczenie menu. Musi ona być 
dopasowana do konceptu całości – niespójność karty win z potrawami w menu 
sprawia, że miejsce staje się w oczach potencjalnego klienta niewiarygodne. – 
Jeśli mamy w menu gęsinę, a w karcie win figuruje tylko Chardonnay, albo same 
wina chilijskie, to coś jest nie w porządku – wyjaśniała i przekonywała, że dobra 
karta win powinna również gości zaciekawić, zaskakiwać i posiadać walory 
edukacyjne. – Goście potrzebują storytellingu, potrzebują opowiedzieć,  
że degustowali to, a nie inne wino – mówiła. – Podobnie jest z kawą. Ostatnio 
pewnej restauracji we Włoszech zabrano gwiazdkę Michelina: po prostu nie mieli 
dobrej kawy – dodał Filip Bartelak. Zarówno on, jak i Monika Bielka-Vescovi 
zwracali uwagę, 
że restauratorzy powinni zadbać o to, by również personel miał odpowiednią 
wiedzę na temat serwowanych win czy parzenia kawy.

W rozpoczętej następnie dyskusji na temat idealnego cateringu pod marką 
Kraków, rozmówcy umieszczali na wymarzonej liście takie produkty regionalne, 
jak: obwarzanek, śliwka, kiełbasa lisiecka, oscypek, pstrąg ojcowski czy 
kapusta charsznicka. Podkreślali również, że warto korzystać z usług lokalnych 
producentów przy kupnie produktów. – Jeśli kupując produkt, kupujemy wraz 
z nim te setki lat tradycji, tę niezmienioną recepturę, tę dbałość i dumę, to jest 
to coś wspaniałego – podsumowała dyskusję Agnieszka Kozak. 

Na zakończenie spotkania podziękowała rozmówcom za dużą dawkę wiedzy 
i przykładów dobrych praktyk oraz wyraziła nadzieję, że ich historie będą 
inspiracją dla wszystkich uczestników spotkania Kraków Network.

>icekrakow.pl
#icekrakow
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