Czy warto brać
udział w targach

Targi to jedna z form
bezpośredniego spotkania
się producentów i
konsumentów. Czy
jednak taka konfrontacja
jest nam w
str. ogóle
potrzebna?
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Zaczynamy kręcić lody!
Biorąc do ręki tę gazetę z
pewnością chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o
lodziarskim biznesie. Zaczynamy cykl artykułów
(kolejne ukażą się w naszym serwisie internetowym), które mają pomóc
w zaplanowaniu najważniejszych kroków podczas
rozpoczęcia "przygody" z
własną lodziarnią.

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy naszą
działalność na rynku
informacji branżowej od
otwarcia serwisu
internetowego
Lodziarstwo.pl. Zbliżające
się terminy targów
lodziarskich skłonił nas
również do wydania tejże
gazety, która przede
wszystkim ma za zadanie
wypromowanie naszego
serwisu. Przy okazji jednak
mamy nadzieję, że część
branży - zwłaszcza osoby
początkujące - znajdą w
niej dla siebie kilka
ciekawych informacji.
Rynek lodziarski często
łączony jest z branżą
cukierniczą. Wydaje się
jednak, że przy tak
dynamicznie rozwijającym
się rynku lodziarskim,
zasługuje on na
indywidualne podejście.
Zwłaszcza dwa ostatnie,
upalne sezony letnie
zaaktywizowały większą
liczbę przedsiębiorców do
szukania sukcesu w naszej
branży.
Internet jest źródłem
wiedzy, niestety w branży
lodziarskiej dość
rozproszonej i mało
szczegółowej. Chcemy tę
sytuację zmienić. Jesteśmy
pewni, że nam się to uda zwłaszcza z pomocą
środowiska lodziarskiego.
Liczymy więc na
współpracę w Wami przy
rozwoju i udoskonalaniu
naszego serwisu.
Redakcja Lodziarstwo.pl

Jak świat cały - wszędzie lody znajdą swoich zdeklarowanych sympatyków
Zakup impulsowy - określony zakup uprzednio nieplanowanej rzeczy np. lodów, który jest

dokonywany pod wpływem odruchu, zachęty oraz bez większego namysłu. Zakupy tego
rodzaju są typowymi dla drobnych zakupów dóbr pierwszej potrzeby każdego człowieka.
Poziom zakupów impulsowych jest często tym większy, im większa jest zasobność portfela
nabywcy.
Zakupy niezaplanowane mogą dotyczyć bardzo dużej ilości produktów, niekoniecznie
uważanych za impulsowe. Poziom zjawiska zakupów impulsowych - niezaplanowanych,
obrazują badania W.L.Wilke (1994): 52% to zakupy niezaplanowane.

Pierwszą i najważniejszą
sprawą w każdej sprzedaży
impulsowej (o tym obok),
do której zaliczane są także
budki z lodami, jest lokalizacja. Nowy gracz na lodziarskim rynku powinien
wystrzegać się miejsc z dużą ilością konkurencji. Zazwyczaj są to lokalizacje, w
których przewija się duża
ilość osób. Jednak przebicie
się z własnym pomysłem na
biznes może być trudne i po
pierwszym, być może słabszym sezonie, zniechęci do
dalszej działalności w tej
branży. Generalnie rozpoczęcie biznesu pośród
punktów konkurencji należy
uznać za zbyt ryzykowny
dla początkujących. Niedoceniane są za to takie miejsca jak osiedla, czy małe
miejscowości, gdzie przemieszcza się mniej osób, ale
nie ma konkurencji. Wbrew
pozorom wpływy z takich
miejsc - po odjęciu wszystkich kosztów - nie muszą
być niższe niż np. z lodziarni położonej przy plaży rywalizującej z liczną i dobrze
wyposażoną konkurencją.
Najlepszymi miejscami do
prowadzenia lodziarni są
nasłonecznione piesze ciągi
komunikacyjne.
Więcej na str. 2

Lody włoskie doskonałość

Kto nie pamięta sprzed lat
tego smaku
śmietankowych lodów w
wafelku. Czy obecnie to
schyłek lodów włoskich,
a może
str. prawdziwy
renesans?
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Kiedy najlepiej
kupić maszynę

Handel maszynami do
lodów ma - jak inne
branże - swoją
sezonowość.
Podpowiadamy
nowicjuszom
str. kiedy najlepiej
kupić maszynę
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Nowe czy lepiej
używane

Ten dylemat mają
zazwyczaj tylko
początkujący uczestnicy
branży lodziarskiej.
Maszyny używane należy
umieć kupować
str. - to nie dla
nowicjuszy
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Polska maszyna
w Hawanie

Pierwsza polska maszyna
do produkcji świderków
trafiła na ulice Hawany
(Kuba). Kolejki chcących
posmakować nowości
były naprawdę
str. długie
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Garść porad
technicznych

Jak sprawdzić po ilości
wody, czy maszyna do
lodów jest sprawna... a
czy w granitorze można
robić tylko granitę - na te
pytania
str. odpowiadamy
w tym numerze

7

CO NOWEGO?
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Targi umożliwiają spotkanie w jednym miejscu i
czasie producentów oraz
konsumentów
danej
branży. Jest to udogodnienie zarówno dla jednych, jak i dla drugich.
Osoby otwierające lodziarnie zaoszczędzić mogą sporo czasu i pieniędzy. W
jednym miejscu mogą
skompletować wyposażenie
oraz wybrać i zamówić najlepsze produkty do swojego
punktu.
Podczas targów branży lodziarskiej mamy jedyną
możliwość
porównania
tych samych produktów u
różnych producentów. Dotyczy to zarówno urządzeń,
jak i produktów spożywczych. W żadnym innym
miejscu nie uda się skosztować i porównać tylu rodzajów lodów.
Kolejnym plusem targów są
zazwyczaj łatwiejsze negocjacje finansowe z oferentami. Można uzyskać nawet
kilkudziesięcioprocentowe
upusty. Szczególnie dotyczy to urządzeń, które są
wystawiane na targach.
Najczęściej są to nowe maszyny, które przepracowały
jedynie kilka dni podczas
danych targów. A ich cena
bywa bardzo atrakcyjna.
Targi umożliwiają nam zapoznanie się z nowościami
na rynku. Możemy więc jako jedni z pierwszych wykorzystać je we własnym
biznesie. Dzięki temu nie
zostaniemy
zaskoczeni
przez konkurencję i to my
będziemy posiadali nad nią
przewagę.
Dodatkowo, nieocenionym
zyskiem z obecności na targach jest możliwa wymiana
doświadczeń z innymi właścicielami lodziarni. Sporo
bezcennych rad możemy
uzyskać podczas zwykłego
przysłuchiwania się rozmowom wystawców z bardziej
doświadczonymi kontrahentami. Ci ostatni często
są źródłem bardziej wiarygodnej wiedzy na temat
produktów. Wystarczy więc
jedynie przysłuchiwać się
dyskusjom, aby wyjść z targów mądrzejszym.
(ryd)

Inulina - prebiotyk, rewolucjonista
w przemyśle lodziarskim
Sacharydy to cukry, znane
człowiekowi jako naturalne źródło energii. Nieoznacza to jednak, że można
bezkarnie zajadać się każdym rodzajem i dowolną
ilością cukrów, gdyż może
skończyć się to dla naszego
zdrowia tragicznie.
Należałoby zatem wybrać
odpowiedni rodzaj sacharydu, który nawet w większych
ilościach
jest
stosunkowo nieszkodliwy, a
wręcz wspomoże odpowiednią pracę organizmu. Takim
cukrem jest inulina. Od niedawna jest ona obecna w
produktach z branży lodziarskiej i konsekwentnie wzbudza aprobatę - zarówno u
producentów, jak i konsumentów. Głównym powodem takiego stanu są
niesamowite właściwości
chemiczne i biologiczne.
Oprócz powszechnie znanej
celulozy i pektyny, które są
głównymi przedstawicielami
błonnika, istnieją w przyrodzie jeszcze inne substancje
mające naturalnie słodki
smak. Nasz organizm nie
potrafi rozłożyć ich samodzielnie na podstawowe elementy - do tego celu
potrzebuje wody. Substancje
te powinny przypominać
skrobię, aczkolwiek ich
głównym budulcem jest
fruktoza. Nie musimy zagłębiać się w tajniki biochemii,
aby poznać zalety inuliny.
Wystarczy porównać jej
właściwości ze znaną nam

już wcześniej skrobią. Inulina na przykład posiada o
wiele mniejszy stopień
szkodliwości oraz częściowo
nie jest wchłaniana ani rozszczepiana w jelicie cienkim. Tym samym, nasz
organizm nie wydziela dużych ilości insuliny i konsekwentnie obniża indeks
glikemiczny żywności, w
której występuje.
Inulina może hamować łaknienie, zwiększać odczuwanie sytości i tym samym
wpływać na zmniejszenie
ilości przyjmowanych pokarmów. Hamuje również
wchłanianie cholesterolu do
krwi, co wskazane jest dla
osób posiadających problemy z utrzymywaniem odpowiedniego
poziomu
cholesterolu oraz mających
problemy z nadwagą.
Inulina, która nie zostaje
wchłonięta w jelicie cieńkim
trafia do jelita grubego,
gdzie staje się bardzo dobrym podłożem rozwojowym dla pożytecznych
"bifidobakterii", które mają
ogromny wpływ na odpowiednią pracę naszego układu pokarmowego. Inulina
nie wykazuje efektu przeczyszczającego, większą rolę przypisuje jej się w
regulacji pracy jelit, ponieważ w trakcie fermentacji,
której podlega stymulowany
jest wzrost korzystnej mikroflory jelitowej. Dlatego
powszechnie przypisuje się
jej właściwości prebiotycz-

Dokończenie ze str. 1

niż otworzyć lodziarnie na
uboczu i wydawać krocie na
reklamy. Idealne byłyby
miejsca, w których potencjalni klienci spędzają wolny
czas, tj. kąpieliska, zoo czy
parki rozrywki. Towarzyszące temu rozprężenie sprzyja
łatwiejszemu
sięgnięciu
przez klienta do kieszeni.
Czyli nasz zarobek jest w
tym wypadku bardziej prawdopodobny. Inne problemy
gryzą właścicieli lokali już
istniejących, a chcących roszerzyć swoją działalność o
sprzedaż produktów z branży lodziarskiej.

Fot. wikipedia.org

Targi - warto,
czy nie warto
na nich bywać

ne. Dodatkowo, poprzez obniżenie PH treści jelita
grubego, ogranicza procesy
gnilne w jelicie. Dzięki temu, inulina potrafi wzmacniać odporność naszego
organizmu.
Działanie inuliny w organizmie (w skrócie):
- wspomaga rozwój korzyst-

rych zbożach.
Szkodliwość inuliny jest
niewielka, co zostało potwierdzone licznymi badaniami. Nie należałoby
jednak przekraczać dawki
dziennej - 30 gram, gdyż
może to spowodować częstsze wzdęcia lub zaburzenie
procesu trawienia.

nej mikroflory jelitowej,
- wspomaga układ odpornościowy,
- reguluje wypróżnianie,
- zmniejsza syntezę kwasów
tłuszczowych w wątrobie
oraz stężenie triglicerydów
w osoczu krwi,
- reguluje gospodarkę węglowodanową organizmu,
zmniejszając stężenie glukozy we krwi.
Inulina występuje w takich
warzywach i owocach jak
cykoria, por, cebula, czosnek, szparagi, karczochy,
banany, a także w niektó-

Dzięki swoim własnościom
fizykochemicznym, inulina
w produktach spożywczych
stosowana jest głównie jako
pewien zamiennik tłuszczu,
w celu obniżenia wartości
kalorycznej. Powszechne
jest jej użycie w branży lodziarskiej i cukierniczej, ale
również coraz częściej dodaje się ją do innych produktów spożywczych m.in.
deserów mlecznych, jogurtów i serów.
Charakterystyka spożywcza:
• niewielka wartość energetyczna (1,5 kcal w 1g),

Problem wyboru produktów
jest wspólny dla wszystkich
otwierających nowy punkt.
Podstawową sprawą, którą
trzeba się zająć na początku
to rozpoznanie rynku i
konkurencji. Wiedza o tym,
czy jesteśmy na rynku sami,
czy też nie, może dać nam
spore oszczędności. Przykładowo, jeśli w okolicy nie ma
punktu sprzedającego lody,
to na początek wystarczy
nam jedynie maszyna jednosmakowa do lodów włoskich. Koszt takiej maszyny
jest znacznie niższy niż maszyn wielosmakowych, czy

do lodów świderków. Ilość
produktów, które możemy
dzięki niej uzyskać w połączeniu z różnymi dodatkami
(np. polewy, owoce, posypki) jest na tyle duża aby zadowolić spore grono
klientów.
Jeśli jednak nie udało nam
się uzyskać lokalizacji bez
konkurencji, to otwierając
punkt należy dokładnie zbadać jakie oferuje ona produkty. Ryzykowne byłoby
otwarcie nowego punktu,
który oferować miałby mniej
urozmaicone menu. Powinno
ono być przynajmniej na tym

Zaczynamy kręcić lody!

Lokalizacja ma też wpływ na
reklamę. Jeśli otworzymy
punkt w prestiżowym i
uczęszczanym miejscu, wystarczą niewielkie reklamy.
Klienci i tak do nas trafią.
Gorzej, jeśli punkt jest w
mało uczęszczanym miejscu.
Wtedy trzeba zainwestować
w duże, kolorowe reklamy,
które poinformują klienta o
naszym istnieniu i pomogą
mu do nas trafić. Często lepiej jest płacić wyższy
czynsz i korzystać z dobrodziejstw dobrej lokalizacji,

• łagodny, słodki smak (odznacza się 10% słodyczy sacharozy), a zastąpienie nią
tłuszczu nie powoduje
zmian organoleptycznych
produktu, a jedynie obniża
zawartość kilokalorii w gotowych wyrobach,
• polepsza konsystencję produktów i daje odczucie spożywania pokarmu tłustego i
kremowego,
• stosowana jest również jako błonnik pokarmowy w
preparatach wspomagających redukcję masy ciała.
Konsumenci konsekwentnie
stawiają coraz większe wymagania co do żywności jaką spożywają. Ostatnio
coraz bardziej modne jest
wybieranie produktów zawierających składniki funkcjonalne,
wykazujące
szerokie zastosowanie i
działanie pro-zdrowotne.
Idealnym przykładem takiego składnika jest inulina. Jej
szeroki zakres zastosowania
pomaga producentom obniżyć kaloryczność produktów, bez obniżania walorów
smakowych.
Podsumowując, dzięki tym
właściwościom, inulina staje
się rewalacyjnym zamiennikiem innych cukrów do produkcji lodów, które znajdą
zwolenników wśród miłośników ich pysznego, naturalnie słodkiego smaku oraz
tych, którzy dbają przede
wszystkim o swoje zdrowie
i linię.
(ŁR)

samym poziomie. W takim
wypadku musimy przyciągnąć klientów szerszą ofertą
produktów lub ich lepszą jakością.
Zdajemy sobie sprawę, że
temat rywalizacji z konkurencją jest bardzo szeroki.
Jednak ze względu na ograniczone miejsce na łamach
gazety będziemy ten temat
szerzej omawiać na stronach
serwisu internetowego Lodziarstwo.pl.
(mg)
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Urozmaicamy menu

Lody to wyśmienity deser,
który najlepiej smakuje w
letnie, upalne dni. Większość z nas spożywa je nie
tylko dla ochłody, ale
przede wszystkim dla
przyjemności i lepszego
samopoczucia.
Na rynku lodowym mamy
do wyboru wiele rodzajów
tego przysmaku m.in. lody
gałkowe, włoskie, świderki
czy te na patyku. Przedsiębiorcy, którzy planują rozpocząć działalność w branży
lodziarskiej borykają się z
problemem jakie lody wybrać, gdyż nie ma jednoznacznej odpowiedzi, które
z nich cieszą się największym powodzeniem. Kupno
specjalistycznego sprzętu do
produkcji i serwowania
wszystkich rodzajów lodów
jest dla większości początkujących nieosiągalne. Dlatego dobrym rozwiązaniem
na start, który da nam z
pewnością wiele możliwości, jest wyposażenie punktu
w maszynę do produkcji
tzw. lodów włoskich. Jak
wiadomo słyną one z lekkiej
i puszystej konsystencji,

Lody włoskie możemy serwować pod różnymi postaciami

która spowodowana jest ich
napowietrzeniem nawet do
50% objętości. Przy ich
sprzedaży nie należy ograniczać się do serwowania
ich w klasycznych wafelkach o różnych wielkościach porcji:
małej,
średniej, dużej.
W łatwy sposób możemy
poszerzyć swoje menu, którym przyciągniemy większe
rzesze klientów. Aby przygotować ładny deser lodowy
należy loda włoskiego nałożyć do miseczki waflowej

lub pucharka, dodać owoce
kandyzowane lub świeże
oraz polać sosem deserowym. Pamiętajmy również o
dekoracji do której posłużą
posypki kolorowe, płatki
migdałowe, wiórki kokosowe, rodzynki oraz różnego
rodzaju orzechy. Gotowy
deser najlepiej uwieńczyć
odrobiną bitej śmietany oraz
czekoladowym lub waflowym ciasteczkiem. Szeroką
gamą dodatków do lodów z
pewnością uraczymy podniebienie każdego klienta.

Kolejnym produktem, który
możemy dołączyć do oferty
to tzw. lody maczane. Wiąże
się to z zakupem bemaru
podgrzewającego. Ale z
pewnością koszty tego
urządzenia są znikome w
porównaniu z ceną za dodatkową maszynę do lodów.
Dzięki niemu możemy naszego loda włoskiego oblać
gorącą czekoladą, która po
chwili zastyga tworząc
twardą skorupę czekoladową. Na rynku dostępnych
jest wiele smaków i kolorów
polew zastygających np.
naturalna i biała czekolada,
truskawka, pistacja... Lód
oblany czekoladą możemy
również posypać kawałkami
orzeszków czy wiórek kokosowych.
Jeden automat, a tworzenie
lodów i zimnych deserów
staje się fascynujące równie
bardzo jak ich konsumowanie. Lody odpowiednio
przyrządzone i podane, są
nie tylko ucztą dla podniebienia, ale i dla naszych
oczu.
(ŁC)
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Kiedy najlepiej kupować
maszyny do lodów?

Najgorszym okresem na
kupowanie maszyn do naszych lodziarni są miesiące
wiosenne i sezon letni. W
tym czasie ceny ze względu
na rosnący popyt są najwyższe, a oferenci nie są
skłonni do przyznawania
większych upustów. Kiedy
więc najkorzystniej kupować maszyny?
Przed gorącym okresem letnim ostatnią szansą na tanie
zakupy w naszej branży są
przedsezonowe targi. W tym
czasie wystawcy chętniej
skłaniają się do przyznawania upustów cenowych,
szczególnie dotyczy to tzw.
maszyn potargowych. Wystawcy bowiem z chęcią
wrócą do domów z mniejszym obciążeniem na ciężarówkach.
Jeszcze lepszym okresem do

zakupu maszyny są miesiące
posezonowe, czyli jesienią i
w pierwszych miesiącach
zimowych. Wówczas to na
rynku wtórnym pojawia się
spora ilość maszyn tych
osób, które rezygnują z
branży i pozbywają się
zbędnego sprzętu. Z kolei
część właścicieli lodziarni
po udanym sezonie wymienia też swoje urządzenia na
nowsze.
Wtedy ta duża podaż wymusza u wiodących sprzedawców
obniżki
na
oferowany sprzęt. Większa
podaż trwa zazwyczaj przez
całą jesień, a nawet do początku nowego roku. To doskonały
moment na
oszczędności przy kupnie
sprzętu do naszej lodziarni.
(mg)

Czy lody z Włoch różnią się od pozostałych

Należy sobie zadać przewrotne pytanie - czy faktycznie istnieje jakaś
różnica między lodami
włoskimi a innymi lodami? Przecież „gelato” to
po prostu włoskie słowo,
które oznacza lody.
Jeśli miało się przyjemność
odwiedzić piękny kraj jakim
są Włochy, prawdopodobnie
każdy miał okazję spróbować narodowego specjału
jakim są kremowe, pyszne
lody. Mało kto jednak potrafi określić, dlaczego akurat
lody, którymi zajadamy się
we Włoszech są tak wyjątkowe w smaku. Być może
to miejscowy klimat wpływa na nasze doznania smakowe...
Odpowiedź jednak jest inna.
To tradycyjny sposób przygotowania i receptury zapewnia tę niesamowitą
jakość. Włoskie lody posiadają przede wszystkim inną
proporcję mleka w stosunku

Prawdziwe lody z Włoch - pychaaa!

do śmietany. Tym samym
zmniejsza się zawartość
tłuszczu w lodach (z 10%
do około 7%). Kolejną ciekawostką w procesie produkcji lodów włoskich jest
napowietrzanie. Niestety,
stworzenie prawdziwych lodów włoskich w warunkach
domowych jest raczej niemożliwe. Potrzebna jest bowiem
specjalistyczna

maszyna do ich produkcji
oraz odpowiedni osprzęt, w
którym przechowywać należy powstałe lody. Równie
istotna jest temperatura samego loda. Powinna być
nieco wyższa niż ta, do której przyzwyczailiśmy nasze
kubki smakowe. Wyższa
temperatura wpływa na intensywność smaku.
Podsumowując, wiemy już

na czym polega różnica
między lodami włoskimi a
tymi, które próbowaliśmy
dotychczas. Dlatego jest
niemal pewne, że po spróbowaniu pierwszej miareczki takiego smakowitego,
kremowego loda sięgniemy
za chwilę po drugą.
(ŁC)
Maszyny do lodów najlepiej kupować jesienią i zimą
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Lepsze nowe czy używane
Przed zakupem maszyn do
lodów kupujący muszą odpowiedzieć sobie na kilka
pytań. Jedne z pierwszych
to czy kupować urządzenie
nowe czy używane?

Ze względu na specyfikę maszyn do lodów są one trudne
do serwisowania przez zwykłych chłodniarzy czy elektryków. W przypadku
bardziej skomplikowanych
awarii pomóc może tylko
wyspecjalizowany fachowiec
lub firma, których na terenie
kraju nie ma zbyt wiele. Dlatego odradzamy osobom z
niewielkim doświadczeniem
kupowanie używanych maszyn bez pewnej gwarancji.
Teoretyczne, duże oszczędności przy zakupie takiego
urządzenia bardzo szybko
mogą stopnieć w przypadku
pojawienia się problemu.
Koszt części, często ze
względu na ich małą dostępność, są bardzo wysokie.
Mało tego, jeśli awaria nastąpi podczas ciepłego sezonu, straty z powodu przestoju
dodatkowo pognębią pechowca.
Istnieje co prawda na rynku
wielu oferentów mających na
stanie używane maszyny z
gwarancją, jednak w takim

przypadku warto przed transakcją prześwietlić wiarygodność
takiej
firmy.
"Garażowi" handlarze, dający często nieograniczoną
gwarancję, w przypadku
awarii mogą mieć problemy
z zasięgiem w komórce.
Osoby, które stać na zakup
nowych maszyn mają znacznie łatwiej. W ich przypadku
wybór jest prostszy, gdyż na
rynku funkcjonuje kilka firm
sprzedających solidne konstrukcje. Nie wliczamy tutaj
oferentów sprzedających tzw.
"chińczyki", czyli produkowane w Chinach. O ich trwałości i wydajności wśród
lodziarzy krążą już legendy,
więc ich zakup stanowczo
odradzamy.
Nowe maszyny oprócz - niestety - wysokiej ceny mają
wiele zalet. Wśród nich są te
podstawowe - są przygotowane do sezonu oraz posiadają gwarancję (niekiedy
nawet dwuletnią). O tym
którą wybrać spośród dostępnych na rynku, postaramy się rozstrzygać w testach,
które będziemy publikować
na stronie internetowej
www.Lodziarstwo.pl.
(mm)
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Goferek
doskonały
Gofry są doskonałym uzu- - w takiej

temperaturze
pełnieniem menu w sezono- grzejemy olej ok. 3-4 min,
wych
lodziarniach. - obniżamy temperaturę do
Sprzedaż gofrów wyraźnie 180-190 st. C i ostrożnie
wzrasta, gdy temperatury wlewamy masę gofrową,
powietrza nie zachęcają do - pieczemy przez niecałą
kupowania lodów. W połą- minutę,
czeniu z bitą śmietaną oraz - wyciągamy - gofr ten jest
innymi dodatkami są też bardzo tłusty i nie nadaje się
często traktowane jako wa- do spożycia,
kacyjna kolacja przez tury- - w gofrownicy mamy już
stów, którzy na urlopach są znacznie mniej oleju i mobardziej skłonni na wysoko żemy kolejny raz zalać makaloryczną „rozpustę”.
szynę masą, gofr ten
Aby upiec idealne gofry powinien być nieco „plaprzede wszystkim trzeba się miasty”, ale następne będą
zapoznać z przepisem i do- już coraz ładniejsze.
stosować do zaleceń produ- Jeśli gofry się rozklejają, a
centa danej mieszanki.
góra i dół gofra jest już goJeśli mamy nową gofrowni- towa to znaczy, że gofrowcę warto ją na początek pra- nica ma zbyt dużą
cy „wypalić” w celu temperaturę i środek gofra
uniknięcia rozklejania się nie zdążył się upiec. Należy
gofrów. Oto jak przeprowa- obniżyć temperaturę i wydzić proces „wypalania”:
dłużyć czas pieczenia. Ide- zalewamy gofrownicę ob- alny gofr powinien mieć
ficie olejem i rozgrzewamy kolor biszkoptowy!
do 210 st. C,
(AS)
Gofr - rodzaj pulchnego lub chrupkiego wafla robionego w
gofrownicy, gdzie nadawany jest mu charakterystyczny
kształt – zazwyczaj jest to prostokąt lub kwadrat z
kratownicą, rzadziej serduszka ułożone w kwiatek. Podaje
się je najczęściej z bitą śmietaną i owocami, a także z
dżemem lub z lodami. Ciasto na gofry przygotowuje się
przez wymieszanie mąki, cukru, soli, stopionego masła lub
białek jaj.
Należy zachować ostrożność przy kupnie używanych maszyn oleju, żółtek jaj i mleka, a następnie ubitych
źródło: wikipedia.pl
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Lody Marsjano to marka,
która powstała w 2014 r. na
północnym
Mazowszu.
Sprawdzony model biznesowy. Lody Marsjano to jedyna
franczyza lodowa w stu procentach dopasowana do oczekiwań
i
potrzeb
franczyzobiorcy. Specjalizujemy się w punktach stacjonarnych oraz przyczepach
mobilnych. Mamy wieloletnie
doświadczenie w skutecznym
prowadzeniu biznesu lodowego. Nasze punkty lodowe
znajdują się w centrach miast
(deptaki, ciągi komunikacyjne) miejscowości turystyczne,
punkty nadmorskie, lokalizacje przed centrami handlowymi (punkty mobilne).
Franczyza

Nasze kilkuletnie doświadczenie w sprzedaży lodów
świderków z automatu pozwoliło nam wypracować
skuteczny model biznesowy,
który pozwala uniknąć zbędnego eksperymentowania i
uwalnia od obaw przed ryzykiem. Franczyzobiorcy mogą
liczyć na naszą pomoc w zakresie: znalezienia lokalu lub
lokalizacji, wdrożenia projektu technologicznego i zaakceptowania go przez
sanepid, rozpoczęcie działalności i pozyskanie jej finansowania, marketing, wsparcie
przy otwarciu lokalu, serwis
maszyn i urządzeń, zakup
kompletnie przygotowanej
przyczepy z wyposażeniem
do sprzedaży lodów, kompletnym zaopatrzeniem w
niezbędne składniki, surowce,
opakowania, reklamę stojącą
lodów, parasole, kompletna
przyczepa do sprzedaży lodów.
Jako

jedyni

oferujemy:

szkolenia u franczyzodawcy
(czego nie robi żadna konkurencja), obsługa maszyn online (regulacja), najniższe ceny
przyczep, maszyn i urządzeń,
dostawa przyczep do klienta,
stały kontakt między franczyzobiorcą a franczyzodawcą
NAJSZYBSZY SERWIS W
POLSCE
posiadamy swoją wykwalifikowaną kadrę serwisową
Jednostki własne - 6
Jednostki franczyzowe - 60
Przewidywana suma inwestycji: posiadamy najniższą
ofertę cenową, brak opłaty licencyjnej, brak opłaty marketingowej,
opłata
franczyzowa od 300 zł
Podstawowe wymagania sieci: przedsiębiorczość, wkład
pieniężny 10 000 PLN
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Diagnostyka maszyny na podstawie wypływającej wody
Podczas pracy maszyny do lodów chłodzonej wodą do sieci kanalizacyjnej wypływa z woda. Na jej podstawie możemy wstępnie zdiagnozować sprawność układu systemu chłodzenia. Istotne parametry, które nas interesują to jej temperatura oraz ilość. Obserwację wody należy przeprowadzać po unormowaniu się pracy maszyny, czyli minimum 10 minut po
starcie.

(max)

Brak wody - zakręcony zawór wody lub zagięty wąż dopro- Duża ilość wody o niskiej temperaturze oznacza, że praw- Średnia ilość wody ciepłej (nieparującej, o temperaturze do

wadzający wodę do maszyny.

dopodobnie jest uszkodzony lub źle wyregulowany zawór
wodny lub zbyt duża ilość gazu (freonu) w układzie chłodząJeśli ilość wody jest niewielka, a temperatura wysoka (pa- cym. Możliwe jest też zapowietrzenie układu chłodzącego.
rująca woda) to sprawność układu jest nieprawidłowa. Praw- Mniej spotykane, ale również dające takie same objawy jest
dopodobne przyczyny to zbyt mała ilość gazu chłodniczego zastosowanie niewłaściwego gazu.
(freonu), albo źle wyregulowany lub uszkodzony zawór wodny.

ok. 50 stopni Celsjusza) - taki stan wody oznacza prawidłową
pracę układu chłodzenia maszyny.
Po wyłączeniu maszyny woda może jeszcze wylatywać do
sieci kanalizacyjnej lecz jej ilość powinna stale maleć, aż do
całkowitego zaniku. Jeśli woda - pomimo wyłączenia maszyny - stale wypływa, oznacza to uszkodzony lub źle wyregulowany zawór wodny.

Zbyt mało wody spływa z układu chłodzącego

Odpowiednia ilość wody spływa z układu chłodzącego

Zbyt dużo wody spływa z układu chłodzącego

Z internetowego forum... Własny słodzik zamiast...
Nasz serwis internetowy www.Lodziarstwo.pl nawiązał
ścisłą współpracę z funkcjonującym od lat specjalistycznym forum www.forum-lody.com.pl. Będziemy odpowiadać na pytania publikowane przez internautów, a
poniżej zamieszczamy jedno z poruszanych zagadnień.
Jakie produkty możemy śmy już wszystkie rodzaje
wytwarzać w granitorze?
coli oraz kilka energetyków.

Granitor to dość popularne
w ostatnich latach urządzenie do... granity, czyli mocno zmrożonego początkowo
tylko owocowego soku.
Okazuje się, że już nie tylko. Liczba produktów, które
mogą być wytwarzane w
tym urządzeniu jest dość
spora i ciągle rośnie. Wybór
samych rodzajów soków do
granity jest olbrzymi, producenci prześcigają się w
poszerzaniu oferty o co raz
bardziej wysublimowane
smaki. Ostatnio zauważyli-

Część rynku w ostatnim
czasie opanowały kawy oraz
drinki (czasem nawet alkoholowe). Mocniej mrożące
granitory mogą pokusić się
o wytwarzanie ze specjalnych mieszanek mrożonych
jogurtów oraz specjalnie
skomponowanych włoskich
lodów. Nie będą to finalnie
produkty wyglądające jak
te, które produkują duże
maszyny, ale jako uzupełnienie oferty w małej kawiarni czy barze w
zupełności wystarczą.

Niemal każda lodziarnia
jest wyposażona w automat
do bitej śmietany. W przypadku awarii koszty jego
naprawy często dochodzą
nawet do kilku tysięcy złotych. Poniżej przedstawiona porada ma oddalić w
czasie remont naszego automatu.

Śmietana wydawana z maszyny jest najczęściej słodzona poprzez dodawanie do
niej cukru pudru. Kryształki
cukru, które na skutek zbyt
słabego wymieszania nie
rozpuszczają się całkowicie
w śmietanie mogą, poprzez
zwiększone tarcie, spowodować szybsze zużycie naj-

ważniejszych elementów
automatu np. pompy napowietrzającej.
Aby wydłużyć żywotność
naszej maszyny możemy
słodzić śmietanę - zamiast
cukrem pudrem - specjalnie
przygotowanym słodzikiem.
Słodzik przygotowujemy
poprzez zagotowanie 10. litrów wody z dodatkiem 1 kg
cukru. Taki roztwór bardzo
dobrze miesza się ze śmietaną.
Ilość dodanego słodzika do
śmietany zależy od tego jak
słodką śmietanę chcemy
uzyskać.
(ZK)

Ciekawostka - czy Polacy lubią lody?

Polacy jedzą około 4 litrów lodów rocznie. To dwa razy
mniej niż Irlandczycy czy Włosi (8 l rocznie), trzy i pół
razy mniej niż Finowie (14 l rocznie) i aż pięć razy mniej
niż Amerykanie (20 l).
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