
Poznaj Bakels
Obserwuj trendy.

Nowości od Bakels
Rozbudowa asortymentu premium.
Asortyment pieczywa rzemieślniczego: Fermdor® Active.
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For full product information, visit www.britishbakels.co.uk 
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NEW SPREAD & CRUMBLES

Produce spec’tacular doughnuts, cakes, cheesecakes and more with the familiar spiced 
shortcrust biscuit taste of speculoos this Spring/Summer with Bakels.

NEW Speculoos Spread
  Ready-to-use

  Exceptional creamy smooth texture

  Moreish spiced flavour

  Versatile application

  Suitable for Vegan applications

      5kg pail

NEW Speculoos Crumbles (2-6mm pieces)
  Ready-to-use

  Add a crunchy texture to your sweet lines

  Moreish spiced flavour

  Versatile application

  Suitable for Vegan applications

      10kg carton
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Drogi Czytelniku

Pierwszy przegląd Bakels Worldwide został opublikowany  
w latach 50-tych i od tego czasu nastąpiło kilka zmian  
w jego formacie. Teraz wprowadzamy dwie kolejne.

Po raz pierwszy w tym wydaniu będzie również dostępna wersja cyfrowa głównych 
artykułów. Można je obejrzeć na stronie internetowej www.bakels.com.

Druga, dotyczy redaktora BWR.  
Po wielu latach pełnienia tej funkcji 
Armin Ulrich, prezes grupy Bakels, 
przekazuje pałeczkę mnie. 
Dołączyłem do Bakels w 2001 roku,  
a po awansowaniu na dyrektora 
finansowego pełniłem tę funkcję  
od 2007 roku, aby w 2015 roku zostać 
mianowanym Prezesem Zarządu. 
Przez te wszystkie lata zawsze miałem 
przyjemność ściśle współpracować  
i działać razem z Arminem Ulrichem, 
który nadal będzie służył firmie 
Bakels jako Prezes Zarządu EMU AG 
(Holding) oraz jako Prezes Zarządu 
Fundacji EMU.

Jako redaktor będę dążył do tego, aby treść BWR była odpowiednia dla naszych 
klientów na całym świecie, dostarczała informacji o kluczowych trendach 
rynkowych i nowych produktach, które je uwzględniają.

W miarę jak rynki na całym świecie oswajają się z nową rzeczywistością, postawy 
konsumenckie i sposób życia ulegają zmianom, co stwarza możliwości dla naszej 
branży, o których mamy przyjemność opowiedzieć w niniejszym wydaniu.

Te makro trendy obejmują zwiększoną koncentrację na zrównoważonym rozwoju 
i kondycji naszej planety, zmieniające się okazje konsumenckie, wzmocnione 
doświadczenia i preferencje dotyczące produktów roślinnych. Tematy takie jak olej 
palmowy i hybrydowe koncepcje piekarnicze zapewnią Państwu zrozumienie 
wpływu trendów makro na przemysł piekarniczy oraz tego, jak firma Bakels może 
w pełni wspierać Państwa w opracowywaniu odpowiednich produktów końcowych.

Nasze podejście do opracowywania produktów, które jest napędzane przez 
wewnętrzną wymianę obszernych danych o konsumentach i rynku, umożliwia nam 
bliską współpracę z klientami na każdym rynku, od opracowania koncepcji  
do wprowadzenia produktu do obrotu.

Oprócz wpływu na opracowywanie składników, temat zrównoważonego rozwoju 
doprowadził również do inwestycji w nowe zakłady produkcyjne. Nowy, neutralny 
pod względem emisji dwutlenku węgla zakład produkcyjny i Centrum Wypieków 
w Bakels Senior w Holandii to kolejny dowód na zaangażowanie w zrównoważoną 
działalność biznesową.

Nie tylko inwestujemy i rozwijamy rozwiązania w zakresie składników, aby sprostać 
tym trendom, ale także wspieramy lokalne instytucje akademickie i słuszne cele. 
Obejmuje to programy szkoleniowe, takie jak te w Nowej Zelandii, opracowane, aby 
napędzać potencjał i sukces przyszłych aspirujących adeptów zawodu. W czasie 
wyzwań związanych z pandemią nasi koledzy wykazali się zaangażowaniem  
w pracy na rzecz naszych klientów. Ponieważ branża stopniowo wraca do 
normalności, w Państwa imieniu chciałbym im podziękować za to zaangażowanie.

Patrick Gloggner
Prezes Zarządu
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W dniu 12.07.2022  Zarząd spółki Bakels Polska Sp. z o.o. podpisał umowę z firmą 
MCKB Sp. z o.o., która została generalnym wykonawcą inwestycji obejmującej 
budowę nowoczesnej i funkcjonalnej hali magazynowo biurowej spełniającej 
rosnące potrzeby Spółki.

Dla Bakels Polska to istotny i długo planowany krok ku rozwojowi i przyszłości.  
– Dynamiczny rozwój naszej firmy w Polsce daje perspektywę, że nasza działalność 
w najbliższych latach rozszerzy się o produkcję na potrzeby polskiego  
i europejskiego rynku – mówi Maciej Dega, Dyrektor Zarządzający Bakels Polska. 
Nowa siedziba i inwestycje w rozwój pozwolą na stworzenie nowych miejsc pracy 
oraz poprawę konkurencyjności produktów Bakels na rynku piekarniczym  
i cukierniczym – dodaje.

Bakels Polska Sp z o.o. zbuduje nową siedzibę przy  
ul. Stokowskiej w Łodzi i rozpoczyna prace wykonawcze 
inwestując w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 
Podpisano umowę z generalnym wykonawcą nowej hali 
biurowo-magazynowej – firmą MCKB  Sp. z o.o., wkrótce 
ruszają prace budowlane.

Nowa siedziba BAKELS Polska już niebawem!
Inwestycja podzielona na etapy obejmie budowę infrastruktury biurowej, hali 
magazynowej oraz hali produkcyjnej o łącznej powierzchni nawet 10 000 m2. 
Planowana data realizacji pierwszego etapu to sierpień 2023 roku, kolejne etapy 
realizowane będą w kolejnych latach, zgodnie ze strategią Grupy Bakels.  

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i wykonawca: MCKB Sp. z o.o.
Lokalizacją dla nowej hali jest obszar należący do Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej znajdujący się przy ulicy Stokowskiej. Teren pod inwestycję został 
przygotowany i uzbrojony tak, aby generalny wykonawca – MCKB z Łodzi mógł 
niezwłocznie przystąpić do prac realizacyjnych. Wybór profesjonalnego  
i doświadczonego wykonawcy jest istotnym elementem gwarantującym jakość  
i terminowość realizacji całej inwestycji.

Łódź, ul. Stokowska

1 Bakels i MCKB - podpisanie umowy
2 W biurze MCKB.
3 / 4 / 5 Lokalizacja nowej siedziby BAKELS.
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BAKELS i Aromatic – razem jeszcze bliżej klienta

1 Ciasto deserowe przekładane kremem
2 Dekorowane praliny z Non-Temp

dostępu do bogatego zaplecza know-how Grupy Bakels, jej potencjału w zakresie 
badań i rozwoju oraz nowoczesnych centrów wypiekowych. 

Obecnie asortyment Aromatic obejmuje ponad 200 produktów,  które możemy 
podzielić na cztery główne grupy: emulgatory, przedłużacze świeżości, środki 
antyadhezyjne i aromaty. Znaczna część tych produktów cieszy się zaufaniem 
piekarzy od kilkudziesięciu lat, stając się jednymi z najpopularniejszych na rynku 
wybieranymi przez najlepsze zakłady produkcyjne na całym świecie. Produkty 
dostępne są w różnych wersjach, dostosowanych do różnych wymagań rynku  
i lokalnego ustawodawstwa. 
W odpowiedzi na aktualne trendy konsumenckie w asortymencie obecne są wersje 
bez dodatku oleju palmowego, z czystą etykietą, z certyfikatem halal  czy koszerności. 

Fuzja z Bakels - Aromatic jako marka
Połączenie spółek Bakels Polska i Aromatic Polska to kolejny ważny krok w rozwoju 
obu tych marek na rynku w Polsce. Wszelkie dotychczas podejmowane działania 
na rzecz rozwoju branży piekarskiej, ale osobno przez każdą ze spółek wskutek 
efektu synergii zaowocują jeszcze skuteczniejszym i bardziej przyjaznym dla klienta 
poszukiwaniem rozwiązań dla wyzwań, przed jakimi stają piekarze dziś. Wszystkie 
produkty marki Aromatic znajdą Państwo w ofercie spółki Bakels Polska, a  nasi 
technolodzy służą radą i pomocą w zakresie ich zastosowań i oferowania 
innowacyjnych rozwiązań.  

Zapraszamy do współpracy.

Z dniem 1-ego czerwca 2022 roku nastąpiło oficjalne 
połączenie spółek Bakels Polska Sp. z o .o. i Aromatic 
Polska Sp. z o.o.

Obie spółki wchodzące w skład Grupy Bakels już od kilku lat mieściły się pod tym 
samym adresem w Łodzi, jednak dotychczas były odrębnymi podmiotami 
gospodarczymi i zachowywały swoją autonomię w zakresie działalności biznesowej 
i kształtowania polityki handlowej.  
Połączenie zostało dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek 
handlowych w trybie połączenia przez przejęcie. 

Korzyści dla klientów Aromatic i Bakels są oczywiste
Od dnia 1-ego czerwca spółki Aromatic i Bakels stały się jednym podmiotem, by 
jeszcze efektywniej działać na polskim rynku.  Teraz produkty marki Aromatic – 
znane na całym świecie od roku 1936 – będą mogły dotrzeć do jeszcze szerszego 
grona klientów poprzez kanały dystrybucji spółki Bakels, a obsługa klientów  
i serwis technologiczny będą jeszcze bliżej klienta. Dziś patrząc w przyszłość na 
dalszy rozwój marki Aromatic warto poznać historię spółki i jej dotychczasowy 
rozwój na światowych rynkach.  

Historia Aromatic
P-A Persson założył firmę Aromatic w Sztokholmie w 1936 roku i szybko stała się 
ona liderem w zakresie nowych technologii. Dzięki dostarczanym inteligentnym 
rozwiązaniom m. in. poprzez wynalezienie substytutów tłuszczu, jaj i cukru 
Aromatic umożliwił pracę zakładom piekarskim w czasie drugiej wojny światowej. 
Po wojnie natomiast pojawiły się nowe wyzwania. Rynek piekarniczy zaczął się 
dynamicznie rozwijać na całym świecie, wzrastało zapotrzebowanie na 
zaawansowane technologie i zwiększanie wolumenu produkcji. Piekarze trudzili 
się stawiając czoła tym nowym oczekiwaniom rynku, a Aromatic opracowywał 
rozwiązania do tych nowo powstałych problemów. W taki sposób dla poprawienia 
wolumenu i miękkości został opracowany emulgator alfa-żelowy Jilk, który 
zrewolucjonizował jakość pieczenia. 
Jilk, który zadebiutował w roku 1955 szybko znalazł uznanie na całym świecie  
i wciąż jest wybierany przez piekarzy, którzy chcą mieć gwarancję niezmiennej 
jakości i pięknego wyglądu swoich wypieków. 

Aromatic w grupie Bakels
Spółka Aromatic z siedzibą główną w Szwecji stała się częścią Grupy Bakels w roku 
2012 i od tego czasu asortyment nieustannie się rozwijał, wsparcie technologiczne 
rosło, a obsługiwane rynki poszerzały się. Stało się to możliwe dzięki uzyskania 

2

1
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Fermdor Active Durum + mąka, woda, sól =  wiele udanych receptur
Wysokowydajny (tylko 4% na masę mąki), ekonomiczny i niezwykle funkcjonalny, 
skoncentrowany dodatek wypiekowy w proszku zawierający aktywne składniki do 
produkcji najwyższej jakości pieczywa.

Szwajcarska receptura mieszanki to powtarzalność Twoich wypieków
Jest to nasz najnowszy produkt opracowany w Szwajcarskim oddziale Bakels  
w oparciu o wieloletnie doświadczenie i badania segmentu piekarniczego i potrzeb 
konsumenckich. 
Wysokogatunkowy zakwas z pszenicy durum oraz aktywne drożdże wpływają 
zarówno na funkcjonalność technologiczną, jak i na finalny smak i aromat 
wyrobów. Fermdor Active Durum może być używany w różnych zastosowaniach. 

Fermdor Active Durum stanowi podstawę produkcji pieczywa - wystarczy dodać 
trzy składniki: mąkę, sól i wodę, aby powstała szeroka gama wysokiej jakości 
pieczywa o pełnym smaku, niesamowitym aromacie i wyjątkowej teksturze. 
Niezależnie od tego, jakie pieczywo produkujesz, zawsze będziesz pewny jego 
wysokiej jakości.
Teraz, dzięki Fermdor Active Durum, jest możliwe produkowanie pieczywa  
o walorach wyrobów tradycyjnych opartych na zakwasie i wykonywanych ręcznie.

Przedstawiamy NOWOŚĆ, której zastosowanie ułatwi 
wypieki w każdej piekarni, a konsumentom da gwarancję 
powtarzalnego smaku i pięknego zapachu pieczywa 
podawanego w rozmaitych formach i odmianach.

Fermdor® Active Durum

Obejrzyj wideo i zaproś Technologa na próbny wypiek
Mariusz Sobiesiak, Główny Technolog NPD w Bakels demonstruje jak z użyciem 
Fermdor Active Durum przygotować niezwykle aromatyczne bagietki.
Wystarczy zeskanować poniższy kod QR, by niemal poczuć jej aromat i usłyszeć 
chrupkość skórki.

Bagietka z
Fermdor Active Durum

1

2

3

1 Formowanie chleba
2 Miękisz i skórka po wypieczeniu
3 Bagietka z oliwkami
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• Doskonały aromat oraz smak z bukietem nut
   nawiązujacych do tradycyjnych metod sprzed lat,
   mocny charakter pieczywa wyrabianego na zakwasie.

• Wyroby uzyskują wyśmienitą skórkę, a ich miękisz
   dopełnia je smakiem.

• Pieczywo utrzymuje swoją wilgotność,
   KORZYŚCI DLA TWOICH KLIENTÓW
   dzięki czemu klienci mogą cieszyć się
   jego swieżością przez dłuższy czas.

• Optymalny koszt i wiele możliwości użycia

• Krótszy czas produkcji dzięki wygodnej i prostej
   metodzie.

• Ten sam doskonały efekt za każdym razem.

• Znacząco pomaga utrzymać powtarzalność wyrobu gotowego, 
   nawet gdy produkcję prowadzi mniej doświadczony personel.

• Dedykowany do maksymalizowania potencjału sprzedaży
   asortymentu z półki premium.

KORZYŚCI DLA CIEBIE

KORZYŚCI DLA TWOICH KLIENTÓW
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Całoroczny produkt ułatwiający pracę każdej cukierni 
Każdy, kto prowadzi cukiernię przyzna, że niezwykle korzystnie jest mieć  
w magazynie taki zestaw surowców, który pozwoli na wykonanie maksymalnie 
dużego zakresu oferty różnych form ciasta przy jednoczesnym zachowaniu 
minimum skomplikowania logistyki, magazynowania czy mieszania surowców.

Mieszanka ciasta Yogo Fruit Mix ma tę niezwykłą zaletę, że idealnie komponuje się 
do bardzo wielu receptur ciast biszkoptowo-tłuszczowych, a dzięki temu, że nie 
zawiera cukru - pozwala na dodatkowe poszerzanie w zakresie zastosowań  
i dozowanie słodyczy wedle upodobań i smaku klientów.  

Przy zachowaniu wysokiej ekonomiki stosowania tej mieszanki należy wspomnieć 
jeszcze o tym, jak doskonale eksponuje dodatki. 
Obojętne, czy zastosujecie owoce prosto ze zbiorów, czy też w środku zimy podacie 
klientom odmrożoną odrobinę lata na powierzchni ciasta to Wasz produkt będzie 
doskonale prezentował się w ladzie i zachęcał do zakupu świetną ekspozycją 
owoców. Dla wzmocnienia efektu można je pokryć także żelami od Bakels - 
idealnie nadaje się np. Donut Glaze.

Zobacz wideo z jednym z przepisów
Jak to zrobić?  Łukasz Wylenżek, technolog cukiernictwa, objaśni jak najlepiej 
zastosować i masę i żele z naszej oferty.

Zastosowania mieszanki

U naszych klientów ta mieszanka z powodzeniem sprawdza się m.in. w:
- formach dużej blachy
- mniejszych formach tortowych i do babki
- jako małe bułeczki z owocami - Jogusie
- ze świeżymi owocami
- z owocami mrożonymi
- pokrywana galaretką
- pokrywana żelami i glazurą
- dekorowane lukrem
i w wielu innych wydaniach, które uwielbiają klienci cukierni.

Jedna mieszanka - dziesiątki receptur i zastosowań. 
Niezwykła funkcjonalność i uniwersalność Yogo Fruit to 
podstawowa cecha wpływająca na jej popularność. Idealnie 
utrzymuje zarówno świeże jak i mrożone owoce na 
powierzchni, pięknie wygląda i smakuje jak domowe ciasto.

YOGO FRUIT - setki receptur, zawsze dobry efekt

Ciasto ucierane
Yogo Fruit

1

2

34

1 / 2 / 3 / 4 Yogo Fruit Mix - przykłady użycia
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Jabczok / Apfelstrudel
czyli szarlotka po ślonsku

1

2

YOGO FRUIT - dwie receptury wysokiej 
sprzedaży
Ilość receptur z zastosowaniem Yogo Fruit Mix jest wielka, ale dziś polecamy szczególnie te dwa przykłady: Makowy Ring 
z karmelem oraz tradycyjna śląska szarlotka.

W obu przedstawionych przykładach ciasto jest bazą, na której opiera się złożona 
konstrukcja smacznego i dość ciężkiego ciasta.  

Idealne parametry po wypieczeniu powodują, że masa dodatków, choćby były 
ciężkie i wilgotne nie powodują ugniatania wypieku czy też zmiany jego struktury. 

Małe formy cukiernicze
Wysoka stabilność to atut także dla małych wypieków. Z Yogo Fruit Mix  
z powodzeniem można wypiekać niewielkie ciasteczka  u nas znane jako Jogusie,  
które są delikatne, smaczne i co ważne - uwielbiane zwłaszcza przez dzieci 
(przyjemna forma) i ich mamy (jeśli jest dużo owoców).

Aromat lata w sobotni poranek
Ponieważ otwiera się sezon na tegoroczne jabłka, które są niewątpliwie najlepsze 
na świecie, to nie może w Waszych cukierniach zabraknąć aromatycznej szarlotki, 
której smak wielu pamięta jeszcze z dzieciństwa. 
Takim doświadczeniem oraz świetnym przepisem podzieli się z Wami Łukasz 
Wylenżek, nasz specjalista ze Śląska, który chętnie wesprze Was we wdrożeniu 
technologii nie tylko Yogo Fruit Mix.

Yogo - Fruit Bakels

Jaja

Olej

Cukier

Masa makowa

Krówka Śmieszka Bakels

Margaryna

Syrop glukozowy

- połączyć jaja, olej i cukier,
- mieszać rózgą na wolnych obrotach aż do rozpuszczenia cukru,
- dodać Yogo - Fruit i ubijać rózgą przez 20 s,
- dodać masę makową i wymieszać,
- wyłożyć do drewnianych ringów z papierem wypiekowym.
- wierzch posypać płatkami migdałowymi
- piec w T 170-180°C przez ok. 40 min,
- wystudzić.

- połączyć margarynę z syropem i zagotować,
- dodać karmel i mieszać aż do jego rozpuszczenia,
- przy pomocy pędzla nanosić karmel na wierzch ciasta,
- dekorować owocami kandyzowanymi i orzechami.

1 000 g

1 100 g

700 g

750 g

1 100 g

300 g

125 g

100 g

CIASTO

KARMEL

1 Ring Makowy z Karmelem
2 Przygotowanie Szarlotki – tutorial

1 / 2 / 3 / 4 Yogo Fruit Mix - przykłady użycia
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Rewolucja w komunikacji
W ciągu ostatnich 100 lat w przemyśle piekarniczym czy cukierniach ogromny 
postęp wpłynął na receptury, procesy, maszyny i podobnie - na komunikację. Dziś 
nie wystarczy dobry produkt w świetnej lokalizacji, ważne jest to jak jest podany  
i co o nim mówią ludzie.... ale gdzie mówią? W sieci!

Dziś coraz więcej firm nie może realizować biznesów bez zaangażowania 
technologii cyfrowych. W naszej branży na szczęście nie da się (jeszcze) dostarczyć 
smaku i aromatu przez internet, ale możemy o nim opowiadać i go pokazywać. 

Mnogość platform oraz różne ich funkcje powodują, że dziś chcąc być w kontakcie 
z Klientami i dostawcami doskonale jest mieć profile w mediach społecznościowych 
i na bieżąco z nich korzystać, nie tylko pokazując ofertę, ale dostarczając inspiracji 
czy rozrywki. 

Jeśli korzystacie z nich Państwo prywatnie - warto rozważyć prowadzenie ich także 
jako Piekarnia czy Cukiernia - w sieci jest mnóstwo przykładów jak robić to dobrze. 
Z dumą obserwujemy  w sieci wielu naszych Klientów, którzy odważnie  
i profesjonalnie prowadzą już swoje profile społecznościowe, gratulujemy!

Dołącz do społeczności Bakels i zdobywaj przewagi na rynku
My także jesteśmy dostępni w sieci i tworzymy dla naszych klientów dużo 
wartościowych treści.

Poza stroną internetową z ofertą firmy warto zapisać się do listy odbiorców 
newslettera Bakels, a także obejrzeć liczne filmy w naszym kanale na YouTube. 
Nasi technologowie, których możecie zaprosić do swojego zakładu na wdrożenia 
wcielają się na chwilę w role Prezenterów i w przystępny sposób dzielą się 
ciekawostkami i recepturami.

Świat pędzi do przodu tak szybko, że wszyscy codziennie 
doświadczamy coraz to nowych zmian i rewolucji w naszym 
otoczeniu. Podobnie jest z komunikacją - dziś każdy, 
kto prowadzi swój biznes, choćby był lokalną piekarnią, 
czy cukiernią wie, że poza jakością i obsługą - aktualne jest 
powiedzenie „Jak Cię widzą....” a gdzie widzą?
No właśnie!

Media społecznościowe - platforma komunikacji

A po godzinach można także znaleźć ciekawe inspiracje i informacje na naszych 
pozostałych profilach w portalach Facebook, Instagram czy LinkedIn.

Ten ostatni warto obserwować szczególnie, jeśli jesteście Państwo ciekawi 
biznesowej strony naszej działalności lub też zainteresowani pracą w Bakels Polska.

ZAOBSERWUJ
NASZE PROFILE

1 Linki do Bakels
2 Kanał YouTube Bakels

BONUS ZA NEWSLETTER

Każdy kto do końca września zapisze się na newsletter i prześle na 
adres marketing@bakels.pl wiadomość email z „BWR” w temacie lub 
treści - otrzyma praktyczny zestaw upominków :)

1

2

Aha! Nie zapomnij podać linków 
do profili społecznościowych swojej firmy!

Upieczmy razem coś pysznego!
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Lava Cake
Deser Lawa

Deser inny niż wszystkie - Lava Cake
Absolutny hit dla kawiarni, idealny w restauracji, świetny w dobrych hotelach. Czy znacie już smak i aromat płynnej masy 
delikatnie wypływającej z przekrojonego ciastka LAVA CAKE?

1 / 2 / 3 Lava Cake jako Deser Lawa

Najlepiej sprzedaje się pozytywne emocje
Wszyscy codziennie pracujemy nad tym, aby do Waszych cukierni, kawiarni, 
restauracji przyciągnąć nowych klientów. Szukamy rozwiązań by zaoferować im 
coś więcej niż ciastko złożone z mąki, tłuszczu, wody i cukru. 
Słodycz i przyjemność z jedzenia jest wielokrotnie większa, kiedy pobudza inne 
zmysły. 
Jako specjaliści od smaku, aromatu i technologii w BAKELS opracowaliśmy deser 
idealny - LAVA CAKE, albo - jak wolicie: DESER LAWA, który - podany  
w odpowiedni sposób - pobudza nie tylko kubki smakowe, ale budzi emocje, kiedy 
aromatyczna  lawa rozp ływa się na talerzu.

Doświadczenie to z uwagi na swoją oryginalność powoduje, że każdy posiłek 
zakończony takim deserem, każda okazja, przy której został podany - zapadnie  
w pamięć smakoszom. Unikatowość oraz łatwość podania tego deseru powoduje, 
że jest doskonałą propozycją na:
 • komunie
 • wesela
 • walentynki
 • randki
 • jubileusze
i inne okazje, które celebrują Wasi klienci.

Jeśli wśród swoich klientów macie hotele, restauracje lub kawiarnie, albo przy 
swojej cukierni macie degustację na miejscu - to produkt dla Was. 

Całe ciastko to tylko 4 składniki: Lava Cake Mix, margaryna, woda i jajka, a jego 
przygotowanie wymaga jedynie przestrzegani kilku kroków procesu. Po szczegóły 
zapraszamy do wideo umieszczonego obok - wystarczy zeskanować kod QR,  
by dowiedzieć się od Łukasza Wylenżka jak zrobić idealny deser Lava.

Wykwintny deser w 12 sekund? To proste!
Gotowe ciastko przygotowane w formie świeżej, pakowanej w atmosferze 
ochronnej można podgrzać na dwa sposoby: w piekarniku rozgrzanym do 200⁰C 
przez ok. 2-3 minuty lub w ciągu 10-12 sekund przy zastosowaniu mikrofali 800W.

Robi wrażenie niezależnie od formy przygotowania, ani tego czy nazwiecie je LAVA 
CAKE, czy DESER LAWA! Smacznego!

1

2

3
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Zaspokajanie potrzeb związanych ze zmieniającymi się dietami
Konsumenci są coraz bardziej zainteresowani kwestią zdrowia i dobrego 
samopoczucia, a wypieki są tego uzupełnieniem. Wzrasta przekonanie, że żywność, 
dieta i nawyki żywieniowe mogą wpływać na wydajność organizmu, zdrowie  
i długowieczność. Konsumenci poszukują więc składników, które zapewnią im 
poprawę zdrowia, takich jak ziarna, nasiona i warzywa w produktach piekarniczych. 
Trend na produkty typu „wolne od” jest wyraźny, a konsumenci oczekują jakości 
również od tego rodzaju gotowych produktów, a w szczególności od produktów 
wegańskich. Różnorodność jest kluczem do zaspokojenia rosnącego popytu,  
a w firmie Bakels staramy się to właśnie uwzględnić w naszych składnikach.  
Czy jest to wegańska beza oferowana przez Bakels Nutribake w Szwajcarii, czy 
gotowe do użycia kremy na bazie tłuszczu w Belgii, nasz wybór składników  
do zastosowań wegańskich na całym świecie jest szeroki. Dzięki ich wpływowi  
na utrzymanie jelit w dobrej kondycji, w dzisiejszych czasach takie elementy jak 
błonnik są szczególnie atrakcyjne dla konsumentów. Zaledwie 9% osób dorosłych 
w Wielkiej Brytanii spożywa zalecaną dzienną dawkę błonnika (30g), co prowadzi 
do powstawania inicjatywy takiej jak „Action on Fibre” organizowanej przez Food 
and Drink Federation, aby promować spożywanie błonnika w całym kraju. 
Specjalistyczne mieszanki chlebowe Bakels pod marką Country Oven zapewniają 
piekarzom wygodną możliwość produkcji chleba i bułek, które smakują doskonale 
i zapewniają konsumentom końcowym źródło/wysokiej zawartości błonnika.

Piekarnie jako źródła mądrości
Piekarnie stają się coraz bardziej zaufanymi źródłami wiedzy o tym, jak 
zoptymalizować życie konsumentów. Od virali na TikToku do coraz popularniejszej 
platformy MasterClass, pojedynczy filmik lub hack mogą posłużyć do zmiany 
sposobu, w jaki konsumenci robią rzeczy na co dzień, a nawet zmienić ich rutynę.

Twój partner w przyszłych zmianach
Ten rok jest fascynujący dla piekarni, a Bakels również idzie z duchem czasu. Nasze 
plany obejmują zwiększenie wykorzystania składników pochodzących  
z odpowiedzialnych źródeł, takich jak wyselekcjonowany olej palmowy i kakao  
z certyfikatem Rainforest Alliance. Używanie zdrowszych składników jest jednym 
z naszych priorytetów w zakresie rozwoju, dążąc do równowagi między 
przyjemnością płynącą z jedzenia a zdrowiem.

Chociaż trendy społeczne i kulturowe mogą być trudne do przewidzenia, istnieją 
pewne spostrzeżenia, których piekarze i piekarnie nie powinni ignorować. Widać 
wyraźnie, że marki w całej branży spożywczej już dostosowują się do zmian 
społecznych i kulturowych, a marki piekarnicze stają się czymś więcej niż tylko 
dostawcami wypieków.

Dominacja kulturowa Wschodu
Następuje zmiana wpływów, gdzie kulturowa globalna dominacja Zachodu jest 
teraz pod silnym wpływem Dalekiego Wschodu, zabierając zachodnich 
konsumentów w podróż dzięki spożywanemu jedzeniu, ze słodkimi smakami 
takimi jak yuzu, matcha, wasabi, imbir, kakao, mochi i chałwa.

Piekarnie hybrydowe
Konsumenci wychodzą poza tradycyjne smaki i szukają nowych i odświeżających 
kreacji, takich jak Croffle - połączenie croissanta i gofra. Nieustająca popularność 
hybrydowych rynków ulicznych lub hal gastronomicznych pokazuje, jak 
konsumenci zmieniają aspekty swojego codziennego życia, takie jak miejsce  
i sposób jedzenia.

Marki piekarnicze jako element aktywizmu społecznego
Marki piekarnicze coraz częściej stają na czele ruchów na rzecz sprawiedliwości 
społecznej. Głód i wyzysk w produkcji żywności są kwestionowane przez firmy 
takie jak Moonshot Snacks, które dostrzegają szkodliwe skutki produkcji żywności 
i głoszą, że uprawiają regeneracyjne rolnictwo rodzinne.

Myśl ekologicznie i sięgnij po żywność uprawianą w laboratorium
Wśród konsumentów rośnie świadomość, że każdy musi wziąć odpowiedzialność 
za swój osobisty ślad węglowy, aby zapobiec globalnemu kryzysowi klimatycznemu 
- a żywność odgrywa w tym ważną rolę. Uwzględnia to akceptację faktu,  
że żywność produkowana laboratoryjnie może pomóc konsumentom w osiągnięciu 
bezpieczeństwa dla planety i nadal jeść wypieki, które kochają.

Wykorzystanie automatyzacji w piekarni
Skoro automatyzacja w żywności staje się akceptowana i mile widziana, również 
piekarnie mogą zacząć czerpać z niej korzyści. Wiele krajów zachwyca 
konsumentów nowymi, innowacyjnymi pomysłami z wykorzystaniem technologii. 
Usługa dostawcza Getir w Londynie oferuje ultraszybką dostawę na żądanie, 
podczas gdy Brooklyn Dumpling Shop w Nowym Jorku zapewnia bezproblemowe 
zamawianie i odbiór.

Zmiany społeczne i kulturowe wpływające 
na Twoją piekarnię w 2022 r.
Zachowania społeczne i kulturowe ulegają ciągłym zmianom po tym, jak dotknęła je pandemia. Koncentrując się na 
środowisku, zdrowiu i nowych technologiach, konsumenci oczekują od swoich piekarń świeżych i innowacyjnych pomysłów.

Źródła: The Food People.
1 Croffle.
2 Chleb Country Oven.

2
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Odmień swoje wypieki dzięki rozwiązaniom 
Bakels bez oleju palmowego.
W naszej Grupie podejście „miejscowe dla miejscowych” uwzględnia lokalne specjalności i zapewnia piekarzom solidne 
narzędzia do tworzenia wspaniałych, smakowitych lokalnych przysmaków.

1 Ciasto z kremem 
    pistacjowym Remonce
2 Kremy Remonce.
3 Bułeczki cynamonowe.

imponujące ciasteczka z ciasta francuskiego, których wystarczy na deser dla sporej 
wielkości rodziny.  W Danii nazywa się je viennabrød, nawiązując do wiedeńskich 
piekarzy, którzy podzielili się z Duńczykami techniką wypieku wielowarstwowych 
ciastek.

Składniki ciastek, które zapewniają smak i wygodę
Nasi szwedzcy koledzy z Göteborga produkują krem Remonce - gotowe do użycia 
nadzienia do smarowania, przeznaczone zarówno dla klientów rzemieślniczych, 
jak i przemysłowych, dobrze nadające się do tego typu ciastek i zapewniające im 
doskonały smak i atrakcyjność wizualną. Krem Remonce sprzedawany jest  
w dużych ilościach w całej Skandynawii, a także w krajach bałtyckich, które  
są rynkiem rozwijającym się. Kremy Remonce firmy Bakels są dostępne nawet  
w Grecji i Chinach.

Najbardziej popularne produkty to kremy Remonce bez oleju palmowego, dostępne 
w wielu różnych smakach. Niedawno wprowadzona nowa gama Clean Label 
wychodzi naprzeciw nasilającemu się trendowi na produkty z czystą etykietą. Clean 
Label to z definicji krótka lista składników z czystymi i rozpoznawalnymi 
składnikami.

Tendencja do przejrzystości, skupiania się na zdrowiu i większego zainteresowania 
tym, co wchodzi w skład żywności, doprowadziła do tego, że konsumenci 
sprawdzają etykiety dużo częściej niż kiedyś i cenią sobie składniki pochodzenia 
naturalnego, podczas gdy sztuczne lub chemiczne składniki są coraz bardziej 
nieprzychylnie traktowane. Zauważa się również dążenie do wykluczenia 
składników, które konsumenci mogą postrzegać jako zbędne, co jest trendem  
i obszarem rozwoju technicznego badanego przez Bakels w całym asortymencie.

Spożycie popularnego w Skandynawii słodkiego chleba do kawy jest ogromne.  
W języku szwedzkim istnieje nawet specjalne słowo określające „przerwę”, która 
oznacza picie kawy i jedzenie czegoś słodkiego. Słowo to „Fika” tak dobrze się 
przyjęło, że używa się go zarówno jako rzeczownika, jak i czasownika. „Chodźmy 
na fikę” to najbardziej podnosząca na duchu wiadomość, jaką można otrzymać  
od dawno niewidzianego przyjaciela. Aspekt towarzyski jest równie ważny jak 
pyszna mieszanka parującej kawy i słodkiego ciasta.

To, z czym najczęściej kojarzona jest „fika” to plecione słodkie bułeczki w różnych 
odmianach i smakach. Bułeczka cynamonowa (Kanelbulle) to najczęściej 
spotykana bułeczka w skandynawskich kawiarniach i w przeciwieństwie  
do amerykańskich odmian, które są bardzo słodkie i grubo polane lukrem, jest  
to słodkie ciasto chlebowe z zawiniętym słodkim nadzieniem cynamonowym, 
posypane cukrem perłowym, który nie topi się w wysokich temperaturach i tworzy 
charakterystyczny wygląd z białymi kropkami na wierzchu bułeczki.

Szwecja, na przykład, ma nawet specjalny dzień poświęcony klasycznej bułce 
cynamonowej. Co roku 4 października tylko z okazji oficjalnego Dnia Bułki 
Cynamonowej sprzedaje się w Szwecji 9 milionów bułeczek cynamonowych.  
To całkiem spora liczba jak na 10 milionowy kraj.

W temacie ciastek nie można nie wspomnieć uwielbianego duńskiego ciastka.  
W Danii wystarczy poszukać witryny sklepowej z drewnianym, zawieszonym 
preclem (duński symbol oznaczający piekarnię), wybór jest ogromny, a nadzienia 
nie ograniczają się tylko do kremowego serka, choć w Danii można znaleźć Danisze 
wypełnione dżemami owocowymi, czekoladą czy nadzieniem kremowym.  
W odróżnieniu od tych, które zazwyczaj sprzedawane są w Stanach, można dostać 

2
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W dzisiejszym cyfrowym świecie twój następny pomysł hybrydowy może stać się 
kolejną viralową sensacją. Przyjrzyjmy się niektórym najpopularniejszym dziełom, 
aby zainspirować Cię do stworzenia twojej następnej koncepcji hybrydowej:

Cronut
Połączenie crioissanta i donuta rozsławione przez francusko-amerykańskiego 
cukiernika Dominique Ansel to teraz dobrze znana hybryda, która została po raz 
pierwszy wprowadzona w piekarni Ansel w nowojorskiej dzielnicy Soho w maju 
2013 roku wkrótce rozprzestrzeniając się na całym świecie. Chociaż Cronut nie jest 
tak popularny niż jego pączkowy krewny, produkt cieszy się ogromną popularnością 
od czasu swojego debiutu.

Cruffin
Cruffin to pomysłowe połączenie croissanta i muffina, ciasto powstaje poprzez 
garowanie i pieczenie wielowarstwowego ciasta w formie do muffinów.  
Do wypełnienia produktu można użyć różnych kremów, dżemów, twarogów,  
a nawet suszonych owoców. W rezultacie otrzymujemy chrupiący i kruchy smakołyk 
w kształcie mufiny, a piekarze mogą puścić wodze fantazji, tworząc różne warianty.

Scuffin
Dzięki ciastu przypominającemu babeczkę i gęstej, kruchej konsystencji, ta słodka 
przekąska jest uformowana w muffinkę i wypełniona owocowymi konfiturami. Dla 
konsumentów, którzy nie mogą się zdecydować co zjeść na śniadanie, ta hybryda 
jest szybkim, wygodnym sposobem na cieszenie się dwoma pysznymi wypiekami 
w jednym. Oprócz pysznych doznań smakowych, to nowatorskie dzieło może być 
odpowiedzią na wykorzystanie zbyt dojrzałych lub mało estetycznych owoców. 
Przekształcenie tych owoców w przecier zapewnia sposób na zmniejszenie ilości 
odpadów spożywczych, co - wg Innova1 - przemawia do 43% konsumentów, którzy 
wymieniali zmniejszenie ilości odpadów spożywczych jako działania, które 
podejmują na rzecz środowiska.

Poranne bułeczki Morning Bun
Ta pyszna przekąska jest idealnym połączeniem bułki cynamonowej, rogalika  
i słodkiego bretońskiego ciasta Kouign-amman. Stanowiące część menu Tartine 
Bakery, piekarni położonej w sercu San Francisco w Kalifornii, te poranne bułeczki 
wykonane są z warstwowego ciasta, które pęcznieje podczas pieczenia, dając  
w efekcie pyszne warstwy płatków i masła.

Brookie
Jedno z najbardziej rozpustnych ciastek hybrydowych w tym zestawieniu, brookie 
jest niegrzecznym połączeniem ciastka i brownie. Po zaprezentowaniu koncepcji  
w amerykańskim reality show Shark Tank, właścicielka firmy Milk + Brookies  
z siedzibą w Los Angeles, Jovin English, będąca jedną z pionierek tej hybrydowej 
koncepcji, zdradziła, że narodziła się ona z jej pragnienia czegoś słodkiego  
po rozstaniu!

Townie
Inspirowany rosnącym apetytem na desery typu “mash-up”, Townie jest 
przepysznym dziełem, które stanowi połączenie tarty i brownie. Popularna  
w najlepszych lokalach, takich jak Bea’s of Bloomsbury w Londynie, hybryda ta 
zapewnia kuszącą mieszankę konsystencji, od kruchej tarty po bogate i gęste 
brownie zamknięte w środku.

Nieustanne poszukiwanie kolejnej wielkiej rzeczy w cukiernictwie prowadzi 
cukierników do przekraczania granic ich wyobraźni i w Bakels nie robimy inaczej. 
Nasze zespoły marketingowe badają kreatywne hybrydowe “mash-upy”, aby 
zainspirować cukierników na całym świecie. Nasze najnowsze pomysły obejmują 
Hot Cross S’mores i Hot Cross Doughnut Bites od British Bakels, aby wykorzystać 
sezon wielkanocny niezwykle popularny wśród miejscowych konsumentów.

Źródła: 1: Innova – makrotrendy na rok 2022.
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1 Cronut wypełniony czekoladą.
2 Cruffin.
3 Morning bun.
4 Brookie.
5 Townie.

Trendy: Hybrydowe koncepcje piekarnicze
Eksperymenty polegające na łączeniu tradycyjnych klasyków cukierniczych i piekarniczych w celu stworzenia nowych 
smaków i aromatów, pobudzają wyobraźnię konsumentów na całym świecie. Nowe kształty, kombinacje konsystencji  
i zaskakujące smaki sprawiają, że każdy klasyczny wyrób piekarniczy zyskuje nowe życie, co znajduje oddźwięk wśród 
konsumentów, ponieważ przemawia zarówno do ich kulinarnej, jak i intelektualnej ciekawości.

POZNAJ BAKELS
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Według Globalnej Bazy Nowych Produktów (GNPD) firmy Mintel, w roku przed 
wrześniem 2021 r. w Europie nastąpił wyraźny wzrost liczby wprowadzanych  
na rynek produktów sezonowych, przy czym 17% wprowadzanych na rynek ciast, 
ciastek i słodkich wyrobów nosiło znamiona sezonowości. Duża część tej 
aktywności miała miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie w tym samym okresie 
wprowadzono na rynek 27% produktów. Tymczasem według Innova, w Stanach 
Zjednoczonych zapotrzebowanie na sezonowe/limitowane edycje dotyczyło 12% 
ciast, ciastek i słodkich towarów w 2020 roku.

Nostalgia miała silny wpływ na innowacje w dziedzinie żywności przez cały okres 
pandemii, a Bakels służy pomocą, aby zapewnić zarówno wielofunkcyjne i wysokiej 
jakości składniki, jak również  inspirujące pomysły dla cukierników chcących 
wprowadzić do swojej oferty produkty sezonowe.

Ostatnie serie przepisów obejmują Boże Narodzenie od British Bakels i Dzień Matki 
od Bakels Brazylia, na których skupiają się nasze zespoły aplikacyjne w całej Grupie, 
chcąc  zainspirować klientów. Nasze wielokanałowe kampanie wykorzystują różne 
media cyfrowe, w tym dedykowane strony docelowe i wzmacnianie naszych rosnących 
zasobów przepisów publikowanych na lokalnych stronach internetowych Bakels.

Wraz z rozwojem technologii na całym świecie, responsywne strony internetowe 
Bakels oferują szeroki wachlarz informacji o produktach i pomysłów na przepisy. 
Niezależnie od tego, czy odwiedzający szukają składników do produkcji 
konkretnych wyrobów gotowych, tych o pożądanych cechach, czy przepisów 
zgodnych ze składnikami Bakels, które już posiadają, platforma uwzględnia 
potrzeby zapracowanych cukierników.

Źródła: Mintel - Globalna Baza Nowych Produktów (GNPD) 2021, Baza danych Innova.
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1 Kawałek Mincemeat i wiśnia.
2 Wieloziarniste Czekolada i imbir.
3 Piernik Doughnut Men.

Wykorzystanie sezonowego zainteresowania 
produktami Bakels
Pandemia COVID-19 sprawiła, że wielu konsumentów 
szuka pocieszenia i ulega słabościom, a ciasta nadal dobrze 
spełniają tę potrzebę. W szczególności sezonowe wypieki na 
okazje takie jak Boże Narodzenie, Wielkanoc czy Dzień 
Matki są jak najbardziej odpowiednie, ponieważ ich 
dekadenckie smaki i wyraźne, sezonowe konotacje wywołują 
nostalgiczne uczucia, które przypominają konsumentom o 
szczęśliwych, minionych dniach.

POZNAJ BAKELS
BAKELS WORLDWIDE REVIEW



16

Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii, wg Mintel, 20% brytyjskich nabywców chleba 
byłoby zainteresowanych tymi zagranicznymi kuchniami1, a w USA jedna trzecia 
konsumentów cieszyła się z możliwości spróbowania w tym roku nowych 
światowych potraw i/lub smaków, przy czym według Datassential2 42% szukało 
pikantnych potraw.

Południowa Afryka, znana ze swojego naturalnego piękna i różnorodności 
kulturowej, które sprawiły, że kraj stał się ulubionym celem podróży od czasu 
prawnego zakończenia apartheidu w 1994 r., jest również miejscem związanym  
z szeroką gamą produktów spożywczych, takich jak biltong, boerewors, malva 
pudding i bunny chow, z których wiele jest hitem na rynkach spożywczych na 
całym świecie.

Chakalaka to tradycyjna południowoafrykańska sałatka warzywna, która jest 
zazwyczaj pikantna i powszechnie podawana z chlebem, kleikiem, sampem, 
gulaszem lub curry. Chakalaka mogła powstać w townshipach Johannesburga lub 
w kopalniach złota otaczających miasto Johannesburg, kiedy to mozambiccy 
górnicy schodzący z szychty gotowali produkty z puszki (pomidory, fasolę) z chili, 
aby uzyskać pikantną nutę o portugalskim smaku jako dodatek do kleiku.

Jak w przypadku licznych lokalnych specjalności, istnieje wiele wariantów 
Chakalaki, często zależnych od regionu lub tradycji rodzinnych; na przykład, 
niektóre wersje zawierają fasolę, kapustę i orzech szary.

Zainspirowany tym popularnym południowoafrykańskim jedzeniem, South Bakels 
wprowadził ekscytującą lokalną i iście południowoafrykańską mieszankę chlebową 
opartą na smaku Chakalaka. Tak jak Chakalaka może przybierać różne odmiany, 
tak również mieszanka chlebowa została opracowana z myślą o tych samych 
wszechstronnych zaletach. Piekarze mogą wytwarzać takie chleby jak Chakalaka 
speciality bread, focaccia, potbrood, a nawet pizza, więc również oni mogą 
zapewnić konsumentom tradycyjny smak w tradycyjnych produktach chlebowych.

Produkt ma charakterystyczny, jedynie lekko zmieniony południowoafrykański 
smak, i jest dostępny w postaci pełnej/kompletnej mieszanki lub 20% premiksu, 
zgodnie z wymaganiami klienta i procesu.

Źródła: Mintel - Globalna Baza Nowych Produktów (GNPD) 2021, Baza danych Innova.
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1 Chleb Chakalaka.
2 Chakalaka “Pot brood”.
3 Chakalaka pizza.

Przygoda przez 
jedzenie: Republika 
Południowej Afryki
W związku z ograniczonymi możliwościami podróży 
międzynarodowych z powodu pandemii, konsumenci 
szukają przygód poprzez jedzenie. Oprócz sięgania po 
znane im światowe przysmaki, odkrywają lokalne kuchnie 
z zagranicy, a firma Bakels jest dobrze przygotowana do 
zaspokojenia tych potrzeb.

POZNAJ BAKELS
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Spożycie produktów bezglutenowych
Gluten jest białkiem, które występuje naturalnie w jęczmieniu, owsie, życie  
i pszenicy i musi być unikany przez osoby, które mają celiakię, ciężką nietolerancję 
glutenu lub są uczulone na pszenicę.

Dla większości społeczeństwa nie ma powodu unikać glutenu lub żywności 
zawierającej gluten. Jednak w przypadku niewielkiej grupy osób cierpiących na 
zaburzenia związane z glutenem, stosowanie diety bezglutenowej jest zalecane, jeśli 
nie niezbędne dla ich dobrego samopoczucia. Dotyczy to na przykład osób 
cierpiących na celiakię, genetyczną chorobę autoimmunologiczną, w której jelito 
cienkie ulega zapaleniu i staje się nieszczelne pod wpływem glutenu.

W Nowej Zelandii jedna na dziesięć osób cierpi na nietolerancję glutenu4 i szacuje 
się, że liczba ta rośnie o około 7% rocznie, podczas gdy celiakia dotyka około jednej 
na sto osób w Wielkiej Brytanii i Europie5. Ponadto, dzięki temu, że wielu 
konsumentów zgadza się, że żywność bezglutenowa jest zdrowsza niż ta zawierająca 
gluten, coraz większy odsetek wszystkich konsumentów stosuje dietę bezglutenową. 
Brazylia (16 %), Indie (15 %), Meksyk (15 %) oraz Chiny (11 %) są powyżej średniej 
światowej wynoszącej 9 %.
 
Uwagi dotyczące przetwarzania i optymalizacja konsystencji
Brak białka pszennego w recepturze bezglutenowej stanowi wyzwanie dla 
bezglutenowego NPD. Jednym z wyzwań jest obróbka ciasta - bezglutenowe ciasta 
i ciastka nie mają lepkości lub elastyczności ciasta zawierającego gluten, co 
prowadzi do trudności w przetwarzaniu i obróbce.

W firmie Bakels wiele z naszych rozwiązań na całym świecie zostało 
zaprojektowanych nie tylko w celu zminimalizowania zmian w procesie, ale także 
w celu optymalizacji konsystencji i cech sensorycznych związanych z wyrobami 
piekarskimi zawierającymi gluten, optymalizacji objętości, formowania skórki  
i nabierania koloru.

Piecz bezglutenowo z Bakels
Bakels oferuje szeroką gamę wygodnych do stosowania, bezglutenowych 
składników dystrybuowanych na całym świecie. W Nowej Zelandii, dostępny jest 
szereg bezglutenowych produktów detalicznych, oferowanych pod marką Gold 
Label i dostępnych na półkach z produktami bezglutenowymi i zdrowotnymi,  
a wszystko to przy wsparciu komunikacji skierowanej do konsumentów na stronie 
www.bakelshomebaking.co.nz. Rozwój produktów bezglutenowych w handlu 
detalicznym ma miejsce także w Europie, gdzie firma Bakels Nutribake w Szwajcarii 
produkuje szereg skierowanych do konsumentów słodkich i pikantnych mieszanek 
bezglutenowych w wygodnych, małych opakowaniach.

Znaczna część bezglutenowych produktów firmy Bakels jest przeznaczona dla 
przedsiębiorstw, specjalnie opracowana zgodnie z wymaganiami smakowymi  
i przetwórczymi, a także uproszczona dzięki inwestycjom w produkcję efektywnych 
mieszanek. Klienci mogą być pewni, że produkcja jest bezpieczna i jeszcze bardziej 
wzmacnia związek firmy Bakels z globalną organizacją charytatywną Coeliac 
Society, która jest zaangażowana w pomoc ludziom z celiakią na całym świecie.

Według firmy Innova 61% konsumentów na całym świecie 
zamierza zwiększyć wydatki na swoje zdrowie i poprawę 
samopoczucia w ciągu najbliższych 12 miesięcy1, a wśród 
63% osób, które zmieniły swoje nawyki żywieniowe  
w ciągu ostatniego roku, 39% zgadza się, że produkty 
bezglutenowe są zdrowsze niż te z glutenem2.

Bezglutenowe: Szanse i wyzwania

Źródła: 1: Innova (2021) – Wpływ makro trendów w 2022, 2: Innova (2020) Trends insider: Gluten Free Bakery, 3: Innova (2021) – Trends insider: Healthy & Free-From Bakery US, 4: Coeliac New Zealand, 5: Coeliac 
UK – Ulotka informacyjna o celiakii wrzesień 2018.
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1 Gold Label bananowy chleb bezglutenowy.
2 Gold Label bezglutenowe brownie czekoladowe.
3 Gold Label bezglutenowe ciasto czekoladowe.

POZNAJ BAKELS
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Czy wiesz, że w zeszłym roku jedna na dwie premiery pączków na świecie miała 
smak inny niż klasyczny? Podczas gdy tradycyjne ulubione smaki, takie jak 
mleczna czekolada lub truskawka dotyczą 26,3% nowych pączków na świecie  
w okresie od lipca 2016 do czerwca 2021, istnieje wiele możliwości dla nowych  
i innowacyjnych produktów w kategorii pączków. Innowacje były najpopularniejsze 
w Europie, stanowiąc 31% wszystkich światowych premier pączków w 2021 r., przy 
czym Azja wykazała najsilniejszy wzrost udziału - wynika z danych firmy Innova. 
Jeden na pięciu konsumentów na świecie wybrał bardziej egzotyczne smaki w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy. Taki sam odsetek jest również zainteresowany próbowaniem 
nowych doświadczeń sensorycznych (np. aromatów, smaków, konsystencji, 
kolorów, doznań). To wszystko dowodzi, że konsumenci są coraz bardziej otwarci 
na bardziej odważne warianty, a nawet otwarci na zacieranie się granic między 
kategoriami.
 
Dostawa
Jednym z kluczowych tematów, które dominowały w trakcie pandemii, było 
wykorzystanie przez piekarnie metod dostaw dla konsumentów. Model „ghost 
kitchen”, czyli koncepcja dostarczania towarów z tanich w utrzymaniu powierzchni 
przemysłowych, rozmnożył się wraz z ogromną liczbą producentów pączków 
dostarczających modne na Instagramie słodkości wyłącznie za pośrednictwem tej 
platformy. Ze względu na ich optymalną możliwość transportu, pączki są idealne 
do dostarczania do domu i pozwalają producentom poszerzyć swój zasięg 
geograficzny.

Zrób to w wersji wegańskiej
Choć pączki nigdy nie zyskają miana zdrowych, rośnie zainteresowanie pączkami 
wegańskimi, co napędza innowacje w tej kategorii. Na przykład amerykańska 
marka Dunkin Donuts w 2021 roku wprowadziła do swojej oferty ponad 40 
wegańskich pączków. Nie tylko oni - kanadyjska marka Donut Monster Hamilton 
włączyła do swojej oferty pączków wegańskich najnowsze smaki, w tym krwistą 
pomarańczę i hibiskus, wiśnię i migdał oraz ogórek konserwowy.

Rozwiązania Bakels dla pączków 
Określenie, czy coś jest idealne na Instagrama, znajduje się w centrum naszych 
celów rozwojowych. Nasz asortyment został stworzony z myślą zarówno o wygodzie 
stosowania dla producentów, jak i o apetycznym wyglądzie zewnętrznym dla 
konsumentów. Trwające kampanie firm takich jak British Bakels dają lokalnym 
producentom składniki, których potrzebują, aby oferować pączki idealne na 
Instagrama, zarówno poprzez sklepy stacjonarne, jak i internetowe. Asortyment 
Bakels daje producentom kompletne rozwiązania: od koncentratów pączkowych,  
z których powstają lekkostrawne pączki o atrakcyjnym wyglądzie, po gotowe do 
użycia nadzienia i polewy, które wzbogacają doznania smakowe i robią wrażenie na 
zdjęciach, a wiele składników nadaje się do zastosowań w pączkach wegańskich.

Źródła: Innova: Editor’s Choice – Donuts Product Trends 2021
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1 Wegańskie karmelowe pyszności.
2 Krówka Śmieszka malinowa.
3 Pączek Bożonarodzeniowy.
4 Pączek Berlinermix
5 Pączki rubinowe Chockex Premium.

Nowy pączek przechodzi przemianę, z całą masą 
niezwykłych smaków i kształtów pojawiających się  
w mediach społecznościowych i u producentów walczących  
o uwagę konsumentów. Dlatego musimy zapytać, 
czy Twoje pączki są idealne na Instagrama?

Zrób pączki idealne na Instagrama

NOWOŚCI OD BAKELS
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Źródła: Innova - Ankieta dotycząca stylu życia i postaw 2021 (średnia z 11 krajów: Wielka Brytania, USA, Hiszpania, Francja, Brazylia, Indie, Niemcy, Meksyk, Chiny i Indonezja, Kanada). Innova – Słodkie ciastka i słodkie 
wypieki w Ameryce Łacińskiej.

Bakels rozszerza asortyment premium  
o nowe dodatki czekoladowe
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1 Ciastko z rubinową truflą.
2 Ciasto z ciemną czekoladą Chockex Premium.
3 Gama Chockex Premium.
4/5 Ciastko z czekoladą rubinową Chockex Premium.

NOWOŚCI OD BAKELS
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Stan naszej planety jest obecnie najważniejszą globalną 
kwestią, a z badań przeprowadzonych przez firmę Innova 
wynika, że konsumenci w wieku od 18 do 45 lat wśród 
pięciu najważniejszych działań, które podjęli w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy wymieniają te z byciem bardziej 
odpowiedzialnym za środowisko w swoich wyborach  
i zwyczajach żywieniowych.

W połączeniu z 43% konsumentów, którzy uważają, że smak stał się ważniejszy  
w 2021 roku (wzrost z 36% w 2020 roku), według Innova, firmy w całej Grupie 
wprowadzają składniki, które odpowiadają na każdą z tych preferencji konsumentów.

Chockex, marka używana wcześniej tylko przez firmy Bakels z półkuli południowej, 
jest obecnie marką parasolową, która obejmuje gamę polew czekoladowych bez 
temperowania (Non-Temp)Produkty są produkowane przez Bakels Sweden, Bakels 
Australia i South Bakels, w celu zbudowania światowego uznania dla wysokiej jakości 
wyrobów czekoladowych.

Polewy czekoladowe w wersjach ciemna, jasna, ciemna wegańska bez oleju palmowego 
oraz wyróżniająca się odmiana Ruby, która jest wytwarzana z rubinowych ziaren kakao 
selekcjonowanych ze względu na swoje cechy, w naturalny sposób podkreślających 
pyszny jagodowy smak i różowy kolor, są doskonałe do dekorowania słodkich wyrobów 
jako polewa lub dip i nadają się do produkcji na szeroką skalę, w tym do zastosowań 
przemysłowych. Wyważenie zrównoważonego rozwoju i przyjemności jest wspólną 
wizją szerszej Grupy, którą reprezentuje marka Chockex.

Aby jeszcze bardziej wzmocnić kwalifikacje Bakels w zakresie zrównoważonego 
rozwoju oraz spełnić wymagania klientów i potrzeby rynku, w Chockex i truflach 
Bakels Sweden stosuje się wyłącznie wyselekcjonowany olej palmowy certyfikowany 
przez RSPO. Håkan Hulander, Kierownik ds. technicznych w Bakels Sweden mówi tak:

“Jeśli chodzi o ten segment, celem jest bycie na szczycie. Dlatego będziemy nadal 
udoskonalać ten asortyment i stale wprowadzać nowe produkty dostosowane do 
różnych rynków lokalnych i krajowych, które obsługujemy.”

Motyw przyjemności jest kontynuowany w Ameryce Łacińskiej poprzez wprowadzenie 
gamy produktów Ganache w Brazylii. Czynniki takie jak premiumizacja i różnorodność 
produktów napędzają wzrost wartości w tym regionie, co przypisuje się wprowadzaniu 
nowych produktów. Chociaż wzrost ten jest niewielki, produkty sezonowe/inne zyskują 
na znaczeniu w Brazylii, a Ganache doskonale nadaje się do różnych słodkich 
produktów wytwarzanych w ciągu roku.

Jako smak, który dominuje w premierach NPD w okresie kwiecień 2018 - marzec 2021 
w regionie, polewa mleczna jest włączona do asortymentu, obok wariantu orzechowego 
czy gamy oferującej konsumentowi kruchą konsystencję
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Na całym świecie króluje smak, a nic nie zapewnia go 
lepiej niż produkty marki Fermdor®. Oprócz istniejącej  
i bogatej oferty wygodnych w użyciu suszonych zakwasów, 
marka produktów przedstawia nowość - Fermdor® Active, 
a dzięki niej pieczenie chleba nigdy nie było tak łatwe  
i efektywne. Co więcej, według przepisu nie ma potrzeby 
dodawania drożdży piekarskich.

Nowy Fermdor® Active, dostępny dla piekarzy na całym świecie, to koncentrat  
w proszku z aktywnymi składnikami, który potrzebuje jedynie mąki, soli i wody, aby 
zapewnić szeroki wybór pełnych smaku chlebów rzemieślniczych klasy premium  
o wyjątkowej konsystencji.

Niezależnie od tego, jaki chleb produkujesz, jedna stała pozostaje niezmienna: 
Jakość. Dzięki Fermdor® Active możesz teraz niezmiennie produkować chleby  
o autentyczności kojarzonej z tradycyjnymi chlebami, w połączeniu z korzyściami 
takimi jak wygoda, prostota i powtarzalność. Produkt nadaje się również do 
uproszczonej technologii.

Dzięki zawartemu w nim zakwasowi z pszenicy durum, każdy bochenek chleba ma 
niepowtarzalny smak, któremu konsumenci będa mogli się z trudem oprzeć.  

W produkcie zastosowano najnowszą technologię enzymatyczną, która gwarantuje 
uzyskanie satysfakcjonującego produktu, bez emulgatorów.

Korzyści dla klientów
• Optymalny koszt i elastyczne zastosowanie.
•  Skrócony czas produkcji dla maksymalnej wygody i prostoty.
• Ten sam doskonały rezultat za każdym razem.
• Pomaga, gdy w produkcji piekarniczej brakuje umiejętności, a pewny efekt jest 
   podstawą.
• Dla piekarzy, którzy chcą zmaksymalizować swój potencjał sprzedaży dzięki 
    lepszym wypiekom.

Korzyści dla konsumentów
• Doskonałe doświadczenie z autentycznym smakiem i aromatem tradycyjnego 
   chleba na zakwasie.
• Pełen słodu smak.
• Chleb uzyskuje niezwykłą skórkę i strukturę miękiszu jako uzupełnienie 
   wspaniałego smaku.
• Zapewnia doskonałe utrzymanie świeżości.

Wprowadzony do sprzedaży na całym świecie, Fermdor® Active stanowi wygodne 
rozwiązanie dla piekarzy obsługujących zróżnicowaną grupę konsumentów, ale 
charakteryzującą się tym samym pragnieniem autentycznie smakujących chlebów.
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1 / 2 / 3 Chleby z Fermdor Active.

Podstawa Twojej oferty pieczywa 
rzemieślniczego: Fermdor® Active

NOWOŚCI OD BAKELS
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Nowy, neutralny pod względem emisji 
dwutlenku węgla Zakład Produkcyjny  
i Centrum Wypieku Pieczywa dla Bakels Senior
Firma Bakels zainwestowała w nowy obiekt w Holandii, 
w tym najnowszy najnowocześniejszy element globalnej linii 
Baking Centre. Ze względu na ciągły wzrost w ostatnich 
dekadach, Bakels Senior będący początkiem Grupy 
Bakels, przeniósł się z poprzedniej siedziby, która 
funkcjonowała tam od 1967 roku.

Przeprowadzka wpisuje się w ambitne plany wzrostu i globalny cel strategiczny 
Bakels, jakim jest pomoc klientom w sprzedaży większej ilości pieczywa poprzez 
oferowanie im produktów i usług klasy premium oraz zapewnienie zespołowi Bakels 
bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni do pracy.

Nowy i nowoczesny obiekt dla Bakels Senior, najdłużej działającego przedsiębiorstwa 
Grupy, znajduje się w sercu miasta Zeewolde w prowincji Flevoland, 2,8 m poniżej 
poziomu morza i może poszczycić się szeregiem obszarów produkcyjnych 
skoncentrowanych na potrzebach klientów.

Możliwości produkcyjne w nowym miejscu obejmują możliwości mieszania  
w mieszalnikach stożkowych, odpowiednie dla szerokiego zakresu produkcji 
składników, wraz z liniami pakującymi, wszystko to oparte jest na założeniach 
zrównoważonego rozwoju i elastyczności. Jako Grupa stale inwestująca w przyszły 
rozwój, to samo dotyczy podejścia Bakels do środowiska. Cały zakład został 
zbudowany z myślą o osiągnięciu neutralności węglowej.

W pełni wyposażone Centrum Piekarnicze zapewnia doskonałe warunki  
do przyjęcia klientów dowolnej wielkości na dni innowacji, warsztaty cyfrowe, 
rozwój koncepcji, szkolenia klientów i próby produktów. Wszystko poparte misją 
Grupy Bakels, aby “pomóc naszym klientom sprzedawać więcej”, Centrum pozwala 
Bakels Senior współpracować z klientami w toku całego procesu innowacji 
i wprowadzania produktu na rynek.

Nowoczesny obiekt z otwartymi i jasnymi pomieszczeniami zapewnia wyjątkowy 
standard higieny w całym obiekcie, jak również pobudza innowacje i nowe pomysły 
zarówno we współpracy z klientami, jak i pomiędzy pracownikami Bakels.

Z nowym obiektem w Zeewolde, Bakels Senior jest dobrze przygotowany do 
przejęcia inicjatywy w przekształcaniu trendów rynkowych i wyzwań w możliwości 
wspierania rozwoju lokalnych holenderskich i międzynarodowych klientów. 
Znacząca inwestycja Grupy Bakels oznacza kolejne zobowiązanie wobec klientów 
na całym świecie do zapewnienia wspólnego i wspierającego podejścia do rozwoju 
produktu.

2

1

1 / 2 Nowy obiekt.
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Jako Grupa charakteryzująca się długoterminową wizją, 
ta zbiorowa filozofia skupiona na myśleniu przyszłościowym 
przejawia się w różnych formach lokalnego wsparcia dla 
następnej generacji profesjonalistów w branży piekarniczej. 
Od sponsorowania lokalnych szkół i uniwersytetów  
po organizowanie warsztatów technicznych w Bakels 
Baking Centres, Grupa stara się utrzymywać i budować 
relacje z miejscowymi instytucjami edukacyjnymi.

Weźmy na przykład Szkołę Zawodową Bakels w Nowej Zelandii, dedykowaną 
placówkę, która działała nieprzerwanie podczas ostatniej pandemii.

Zwiększona liczba uczniów
Szkoła zawodowa rozwinęła się od “zera do bohatera” w ciągu zaledwie 11 lat. 
Liczba uczniów wzrosła do 266 w 2021 roku. Wzrost o ponad 80% w ciągu  
15 miesięcy, New Zealand Bakels (NZB) stał się krajowym preferowanym dostawcą 
szkoleń piekarniczych w Nowej Zelandii, co zostało poświadczone przez 
pracodawców, w tym tych z dużych firm piekarniczych, którzy wysyłają co roku  
na naukę coraz większą liczbę uczniów.

Zrównoważony rozwój
Przy takim wzroście infrastruktura musiała się radykalnie rozwinąć, aby sprostać 
zarówno potrzebom uczniów, jak i rygorystycznym wymaganiom dotyczącym 
kwalifikacji edukacyjnych i dokumentacji. Aby sobie pomóc, zostaliśmy pionierem 
zaawansowanego oprogramowania, które może obsługiwać wszystkie rejestracje, 
sukcesy edukacyjne i raportowanie kwalifikacji, aby spełnić wymagania New 
Zealand Qualifications Authority (NZQA, Urząd Kwalifikacji Nowej Zelandii).

Tworzenie różnorodnej kultury
W NZB nastąpił kolejny ekscytujący rozwój, w ramach którego kierownicy 
wyższego szczebla i pracownicy szkoły zawodowej uczęszczają co tydzień na zajęcia 
językowe Te Reo Maori. Oznaki tego widać już w podpisach e-maili i na plakatach 
dotyczących bezpieczeństwa żywności w języku Te Reo Maori, a także w większej 
ilości języków Azji i Pacyfiku. Znajdą się one w końcu w naszych specjalnych 
przepisach i podręcznikach szkoleniowych. NZB uważnie przygląda się również 
temu, w jaki sposób można najlepiej zaspokoić potrzeby osób o specjalnych 
potrzebach, odmiennej kulturze lub tożsamości płciowej.

Obecnie zachodzą znaczące zmiany w szkoleniach zawodowych w Nowej Zelandii, 
więc aby rozwijać się w tym nowym klimacie szkoleniowym, ważne jest, aby NZB 
posiadał własne kanały finansowania i był niezależny. Ważne jest również, aby ten 
szczególny styl szkolenia i wiedza, poparte wieloletnim doświadczeniem  
w dziedzinie piekarnictwa, zostały formalnie uznane dla celów akredytacji 
kwalifikacji zawodowych.

Tajemnice sukcesu
Po pierwsze jest to wnikliwa wiara kierownictwa Bakels w to, że można powiedzieć 
“tak” takiemu przedsięwzięciu, a także wzmocnienie niesamowitego zespołu szkoły 
zawodowej, a wszystko to zbudowane na misji całej Grupy, aby kształcić  
i wzmacniać młode pokolenie, które opuszcza mury szkoły.

Zindywidualizowane podejście do szkolenia w firmie Bakels, z elastycznymi 
planami szkoleniowymi, utalentowanymi i empatycznymi wykładowcami  
ze zgrabnym wsparciem ze strony bystrego zespołu administracyjnego, a wszystko 
to w specjalnie wspieranym i zachęcającym do nauki środowisku, daje pewność 
siebie w świecie piekarniczym.

Bakels wie, że oferowanie takich edukacyjnych możliwości szkoleniowych dla 
społeczności, jest również sytuacją, w której absolutnie nie ma przegranych. 
Kształcąc innych w sposób, który zachęca do rozwoju osobistych umiejętności, 
wzmocnienia, a zatem potencjalnej niezależności finansowej, tworzy się 

niesamowitą życzliwość, dzięki której piekarze-praktykanci najprawdopodobniej 
staną się lojalnymi przyszłymi klientami, którzy pomogą “Uczynić świat lepszym”.

2
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1 Uczniowie z nauczycielem Piekarskiej Szkoły Zawodowej, Glennem Callowem (po prawej).
2 Uczeń z nauczycielem Piekarskiej Szkoły Zawodowej, Glennem Callowem (po prawej).
3 Uczeń.

Zaangażowanie dla następnych pokoleń
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Gratulacje
Mamy przyjemność docenić długoletnią pracę
następujących pracowników.

45 lat
Persson Torbjörn, produkcja, Bakels Szwecja

40 lat
Demetre Catacouzinos, produkcja,  Australian Bakels
Brian Henry, kierownik ds. projektów specjalnych, Australian Bakels

35 lat
Eriksson Jonas, kierownik magazynu, Bakels Szwecja
Eddie Khumalo, kierownik Johannesburg, South Bakels
Bafana Mazibuko, kierownik Johannesburg, South Bakels
Peter Ngwenya, kierownik Johannesburg, South Bakels

30 lat
Hans-Peter-Kocher, doradca klienta, Bakels Nutribake

25 Years
Scott Matthews, inżynier utrzymania ruchu, British Bakels
Terry Spinks, pracownik obsługi magazynu, British Bakels
Ilze le Roux, krajowy kierownik ds. zasobów ludzkich, South Bakels

20 lat
Stephen Mettrick, kierownik fabryki wyrobów sypkich, Australian Bakels 
Andy Nelson, dyrektor zarządzający, Australian Bakels
Anh Tran-Thi- Ngoc, fabryka wyrobów sypkich, australisjki Bakels
Olsson Mikael, planowanie i odwoływanie, Bakels Szwecja
Jason Dickens, pracownik produkcji wyrobów sypkich, British Bakels
Abdul Brown, kierownik sprzedaży Cape Town, South Bakels
Joachim Klosta, prezes oddziału afrykańskiego, South Bakels
Americo Michelin, utrzymanie oddziału Cape Town, South Bakels

75-lecie British Bakels: 
1947 do 2022
British Bakels obchodzi w tym roku jubileusz 75-lecia, został zarejestrowany jako brytyjska firma 25 lutego 1947 roku.  

Chociaż British Bakels stał się 
producentem margaryn, środków 

antyadhezyjnych i innych 
produktów mokrych w 1959 r., 
dopiero w 1990 r., 43 lata po 
założeniu firmy, rozpoczęto  
w Wielkiej Brytanii produkcję 

produktów proszkowych. Wtedy 
to rozpoczęto produkcję w nowej 

jednostce produkcyjnej w Bicester.

W latach 50. i 60. wprowadzono wiele produktów, które do dziś znajdują się  
w naszej ofercie. Należą do nich między innymi środek antyadhezyjny Tincol, 
emulgator do biszkoptów Ovalett, mieszanka bezowa Actiwhite i proszek  
do pieczenia Hercules. W latach 70-tych i 80-tych ugruntowała się silna pozycja  
w zakresie dostaw środków antyadhezyjnych i sprzętu do ich stosowania dla 
piekarni zakładowych.

Jednak prawdziwa zmiana w British Bakels rozpoczęła się w 1986 roku, kiedy  
to zakupiono grunty w Bicester. Mieszanie substancji proszkowych rozpoczęło się  
w 1990 roku, a biura i produkcja mokra zostały przeniesione ze Slough w 1995 
roku.

Dzięki ciągłym inwestycjom, w szczególności w nową fabrykę produktów 
mokrych w 2004 roku oraz oddzielne centrum dystrybucji w 2018 roku,  
a w międzyczasie także w wiele urządzeń produkcyjnych, produkcja wzrosła  
z 4 500 ton w 1995 roku do obecnie ponad 30 000 ton.

Przez lata profil naszych klientów zmieniał się, odzwierciedlając zmiany na rynku. 
Na samym początku cała sprzedaż trafiała do sektora rzemieślniczego, a dziś 
osiągnęliśmy stan równowagi pomiędzy piekarniami rzemieślniczymi, 
przemysłowymi i stacjonarnymi, kupującymi zarówno pieczywo, jak i składniki 
cukiernicze. Największy wzrost zanotowały jednak produkty dostosowane  
do potrzeb klienta. Jest to w pełni zgodne z misją Grupy Bakels - “Jesteśmy firmą 
opartą na technice, której misją jest pomóc naszym klientom sprzedawać (więcej) 
pieczywa”.

A co z przyszłością?
Jak zawsze, niektóre aspekty działalności będą się zmieniać, podążając  
za zmianami zachodzącymi w społeczeństwie. Na przykład, zrównoważony 
rozwój jest głównym tematem, którym wszyscy się zajmujemy, ponieważ od słów 
przeszliśmy do czynów.

Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców, odpady żywnościowe i rozwiązania 
oparte na pochodzeniu roślinnym stanowią integralną część naszej strategii  
na przyszłość, a wszystkie te działania są zgodne z rosnącymi oczekiwaniami 
klientów w zakresie rozwiązań wspierających ochronę środowiska.

Wiele z tych trendów stanowi już część obecnej oferty British Bakels, w tym toffi 
bez oleju palmowego, rozwiązania w zakresie opakowań wydawanych dla klientów 
w celu optymalizacji wydajności i minimalizacji odpadów, a także słodkie  
i pikantne opcje wegańskie dla rosnącego części populacji przyjmującej styl życia 
oparty na roślinach.

Pandemia spowodowała wzrost liczby konsumentów dokonujących zdrowszych 
wyborów żywieniowych, co w przyszłości będzie się tylko pogłębiać. W szerszym 
kontekście przemysłu spożywczego, żywność, która wspiera nasze ogólne 
samopoczucie w takich obszarach jak zdrowie jelit, układ odpornościowy  
i kontrola wagi, będzie miała wpływ na kształtowanie naszych priorytetów  
w zakresie opracowywania produktów.

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój technologii, a wraz z nim sposobu, 
w jaki klienci poszukują składników i kupują pieczywo. Wraz z większą grupą firm 
Bakels, British Bakels będzie nadal dostosowywać się do tych trendów, 
wykorzystując komunikację cyfrową za pomocą zasobów strony internetowej  
i mediów społecznościowych, a wszystko to z uwzględnieniem naszej podstawowej 
misji, jaką jest pomoc naszym klientom w sprzedaży (większej ilości) produktów 
piekarniczych.

Podczas gdy trendy i opracowywane przez nas składniki z pewnością będą 
ewoluować w przyszłości, rdzeń naszego modelu biznesowego nie ulegnie zmianie 
- Tworzymy produkty, aby zaspokoić potrzeby naszych klientów, produkujemy je 
w sposób bezpieczny i wydajny oraz oferujemy wsparcie techniczne w zakresie ich 
zastosowania. To właśnie robił British Bakels przez ostatnie 75 lat i będzie 
kontynuować przez kolejne lata.

BAKELS WORLDWIDE REVIEW
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EUROPA
Bakbel Europe SA, Belgium
Bakels Nutribake AG/Switzerland
Bakels Polska Spzoo/Poland
Bakels Senior NV/Netherlands
Bakels Sweden AB/Sweden
Bakels Switzerland Ltd/Switzerland
Bakels Ukraine Ltd, Ukraine
British Bakels Ltd/England
Deutsche Bakels GmbH
c/o Bakels Senior NV/Netherlands
Finnbakels Oy Ab/Finland
Irish Bakels Ltd/Ireland
Russky Bakels/Russia
Aromatic Marketing GmbH/Germany
Aromatic Kft/Hungary
Aromatic Polska Spzoo/Poland

AFRYKA
Bakels East Africa Ltd/Kenya
Bakels Namibia (Pty) Ltd/Namibia
Bakels Zimbabwe (Pvt) Ltd/Zimbabwe
South Bakels (Pty) Ltd/South Africa

AUSTRALIA 
I OCEANIA
Australian Bakels (Pty) Ltd/Australia
Bakels Edible Oils (NZ) Ltd/New Zealand
Bakels (Fiji) Ltd/Fiji Islands
NZ Bakels Ltd/New Zealand

AZJA
Bakels Bangsheng Food Ingredients Co Ltd/China 
Bakels China Co Ltd/China
Bakels Dalian Co Ltd/China
Bakels Hongkong Ltd/Hong Kong
Indo Bakels Pvt Ltd/India
PT Bakels Indonesia/Indonesia
Bakels (Malaysia) Sdn Bhd, Malaysia
Bakels Philippines Inc/Philippines
Bakels Singapore (Pte) Ltd/Singapore
Bakels Thailand Co Ltd/Thailand

AMERYKA PD I PN
Bakels Brazil Ltda/Brazil
Bakels Chile SA/Chile
Bakels Ecuador SA/Ecuador
Bakels Peru SAC/Peru
Aromatic Inc/USA

Odkryj więcej na:: www.bakels.com/insights

Nasze firmy są tylko po to, aby pomóc Ci 
znaleźć najlepsze rozwiązania
dla Twojego biznesu.

GŁÓWNE BIURO
EMU AG / BAKEX AG
6023 Rothenburg
Switzerland
Tel. +41 41 854 46 44
emu@bakels.ch

www.bakels.com


