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Firma Revent – znany producent pieców obrotowych, 
doskonale zdaje sobie sprawę, że rynek piekarski i cukier-
niczy ciągle się zmieniają. Kiedyś pieczywo produkowało się 
i piekło tylko w piekarniach i rozwoziło do sklepów. Od wielu 
lat również na polskim rynku ten trend zmienił się na pie-
czywo wypiekane w sklepach własnych sieci. Co więcej, co-
raz trudniej znaleźć pracowników, którzy chętnie przycho-
dziliby na nocną zmianę do pracy. Jedno się nie zmieniło, 
klient przez cały dzień – od wczesnych godzin porannych po 
wieczór, kiedy to ludzie wracają z pracy – chce kupić świeże 
i chrupiące pieczywo.

Jak pogodzić te dwa światy? Z pomocą przychodzą dwa 
rozwiązania od firmy Revent. Pierwsze to klasyczne komo-
ry garowniczo-chłodnicze Revent RP. Wyposażone naj-
częściej w kompresory chłodnicze, takich firm jak np. Bit-
zer, pozwalają na to, aby proces wydłużonego garowania 
przebiegał bez problemów. Co je wyróżnia spośród innych 
produktów dostępnych na rynku? Możliwość skonfiguro-
wania i dopasowania krzywej długiej fermentacji w sposób 
odpowiedni do danego produktu. Dzięki zastosowanej 
technologii FSP –  Flexible Slow Proving (elastyczne wol-
ne garowanie) istnieje możliwość regulacji warunków, w ja-
kich ciasto może spokojnie dojrzewać. W początkowej fazie 
świeżo wyrobiony/uformowany kęs trafia do komory, gdzie 
panuje temperatura -5°C i tam zostaje schłodzony, a póź-
niej przechowany w temperaturze 0°C. W późniejszym cza-
sie następuje proces nazywany wybudzeniem lub wzno-
wieniem (procesu garowania), gdzie temperatura wzrasta 

do 15°C, kęsy zaczynają powoli garować i tu zależ-
nie od potrzeb mogą zostać w pełni wygarowane 
i gotowe do wypieku lub w ostatniej fazie mogą 
zostać schłodzone i czekać na wywóz do skle-
pu firmowego lub innego punktu, gdzie zostaną  
odpieczone. 

Dużą zaletą systemu FSP firmy Revent jest rów-
nież 200-poziomowa regulacja siły nadmuchu, 
która w parze z regulacją PID – temperatury i wil-
gotności produktu, powodują, że produkty koń-
cowe, gdzie pierwsze skrzypce grają smak i aro-
mat, są najwyższej jakości. Ten sposób produkcji 
sprawdzał się przez ostatnie lata i pozwalał na do-

starczenie klientowi końcowemu 
smacznego pieczywa. 

Proponowana przez firmę Nur-
kowski, przedstawiciela firmy Revent 
w Polsce, koncepcja  FreshBake to 
nowe spojrzenie na sposób ofero-
wania świeżego pieczywa o każdej 
porze dnia i nocy. 

Jak wygląda proces? Otóż 
wszystko do momentu pieczenia 
odbywa się tradycyjnie. Proces 
wypieku realizujemy do 80-90% 
wypieczenia. Później pieczywo 
należy wystudzić do temperatury 
otoczenia i wprowadzić do komo-
ry systemu FreshBake, w której 

System FreshBake – świeże pieczywo 
o każdej porze dnia i nocy
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panuje temperatura pomiędzy 
+3°C a +10°C. Nad procesem 
utrzymania ciasta w odpowied-
niej temperaturze czuwa kompu-
ter TSC z kontrolerem PID, który 
odpowiedzialny jest również za 
utrzymanie odpowiedniej wilgot-
ności produktu, dzięki czemu na-
wet do 14 dni można przetrzymy-
wać w komorach prawie w pełni 
wypieczone produkty bez obaw 
o ich jakość. 

Systemy FreshBake wyposażone są w do-
tykowe panele sterujące TSC z komputerem 
z regulatorem PID. Czym jest regulator PID? 
To mikroprocesorowy kontroler proporcjo-
nalno‑całkująco‑różniczkujący. Regulator PID 
działający w systemach garowniczo-chłodniczych 
 Revent ma za zadanie śledzić odchylenia uzyska-
nych parametrów temperatury i wilgotności ciasta 
lub przechowywanego wypieczonego produk-
tu od parametrów przez nas zadanych i poprzez 
sprzężenie zwrotnie je eliminować. Dotyczy to 
każdego etapu procesu technologicznego, w tym 
również magazynowania, gdzie regulator PID dba 
o potrzymanie stanu nawodnienia wypieczone-
go już w 90% produktu i zapewnia stałą, powta-
rzalną jakość. 

Urządzenia te utrzymują odpowiednią czy-
stość bakteriologiczną produktu dzięki systemowi 
zapobiegającemu powstawaniu niepożądanych 
bakterii i dbającemu o odpowiedni mikroklimat. 
Proces technologiczny Freshbake kończy wypiek 
– poprzednio zapieczonych, wystudzonych i prze-
trzymanych produktów.

Ostatnie 10% wypieku następuje już w piekarni – przed 
wywozem produktu do sklepów lub bezpośrednio w skle-
pach tuż przed podaniem klientowi. Ostatni wypiek ma 
przywrócić ciepłą temperaturę bułkom czy chlebom oraz 
nadać im ostateczną chrupkość. W tym sposobie pracy 
można znaleźć kilka plusów w stosunku do tradycyjne 
formy pieczenia. Pierwszym z nich będzie fakt, że może-
my przesunąć tak uciążliwą pracę nocną na każdy dzień 
tygodnia. Jeśli tylko w czasie dnia istnieje możliwość wy-
produkowania i wypieczenia dodatkowej ilości pieczywa 
możemy je schłodzić i przetrzymać w komorach systemu 
FreshBake. W zależności od potrzeb wyciągamy pożąda-
ną ilość i wypiekamy. To będzie olbrzymią zaletą również 
w przypadku własnej sieci sklepów. Praktycznie gotowy 
produkt wyciągamy w miarę napływających klientów i od-
piekamy (ostatnie 10% – np. bułki w ok 1,5 min, a chleb 
w ok 3-5 min). Może to znacznie obniżyć liczbę zwrotów, 
a klient o przysłowiowej każdej porze otrzyma świeże 
pieczywo. 

Zamontowanie komór Freshbake może być również 
dobrym rozwiązaniem pozwalającym na zwiększenie bez-
pieczeństwa np. dla firm współpracujących z sieciami mar-
ketów. Jeśli nastąpi awaria któregoś z urządzeń, np.  linii 
produkcyjnej, w takim magazynie można przetrzymywać 
pieczywo gotowe do odpieku, co umożliwi wywiązanie 
się z umówionych dostaw w trakcie oczekiwania na ser-
wis  linii. Kolejną zaletą jest możliwość innego przygo-
towania się do świąt lub długich weekendów. Większa 
praca i wypiek mogą odbyć się przed gorącym okresem, 
a produkt może oczekiwać na ostateczne wypieczenie  
w komorach. 

System Freshbake możemy uszyć na miarę i potrzeby 
każdego klienta. Niezależnie od tego czy jest to duża pie-
karnia produkująca dla popularnych sieci, która potrzebuje 
dużego magazynu na produkty czy jest to piekarnia rze-
mieślnicza, która w każdym sklepie chciałaby mieć taką 
komorę, możemy dla każdej z tych firm zaproponować od-
powiednie rozwiązanie.
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