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W
ygląda to mniej więcej tak. W okre-

ślonym miejscu zjeżdża się o danej 

godzinie kilka, a nawet do trzydzie-

stu specjalnych samochodów, będą-

cych sklepami na kołach albo małymi ruchomymi 

punktami gastronomicznymi. Wstęp jest wolny 

albo, jak się to dzieje w Niemczech, za opłatą 3 eu-

ro. Asortyment sprzedaży każdego wystawcy jest 

mocno ograniczony, nawet 

do  dwóch albo trzech pro-

duktów. Nie ma  szerokiej 

karty menu, z której można 

dowolnie wybierać potrawy. 

Płatność z reguły dokonywa-

na jest gotówką. Karty nie 

wchodzą w  rachubę. Reali-

zacja zamówienia następu-

je szybko. W bezpośrednim 

sąsiedztwie przez cały dzień 

odbywa się jakaś impreza. 

Mogą to być np. targi, wszyst-

ko jedno, jakiej branży, zawody sportowe, impreza 

kulturalna czy koniec roku szkolnego. Wydarzenie 

musi być o tyle atrakcyjne, żeby przyciągało stale 

dużą liczbę ludzi. Jeśli takowego nie ma, to można 

je wymyślić pod nośnym hasłem, np. latający eko-ry-

neczek, pokaz kuchni regionalnej albo kuchni świata. 

Włosi od pewnego czasu organizują Gelato Festival. 

Do wybranych miast Europy (w tym sezonie także 

do Warszawy) zajeżdża kilka samochodów, z których 

sprzedaje się odwiedzającym najlepszej jakości lody 

wyprodukowane przez uznanych lodziarzy. 

Gastronomicy oferujący swoje produkty nie są za-

interesowani tym, żeby klient po zakupie uciekał 

od nich według modnej zasady sprzedażowej take 

away, którą można sprowadzić do hasła „weź i ucie-

kaj”. Liczy się na kolejne zamówienie. Z tych przy-

czyn obok samochodów rozkładane są  krzesełka 

lub leżaki, szczególnie takie, z których trudno jest 

się podnieść. Klient ma się relaksować. Często spo-

tykanym rozwiązaniem jest rozstawianie przez or-

ganizatorów wspólnych dla wszystkich wystawców 

ław i  stołów. Kolejne zamówienie może nastąpić 

tylko wtedy, kiedy klient oceni, że jakość wyrobów 

odpowiada jego wymaganiom oraz zawartości jego 

portfela. 

Zgodne z ideą slow food? 
Co  niektórzy dopisują do  tego systemu sprzedaży 

ideę slow food, zapominając jednak, że ta szlachetna 

idea nie ogranicza się tylko do delektowania się samą 

żywnością. Do tej czynności potrzebne jest coś więcej 

niż niewygodny leżak, a z pewnością nie plastykowe 

talerzyki i sztućce, które znacznie obniżają koszty pro-

dukcji, ale stwarzają poważny dysonans pomiędzy 

doskonałym kurczakiem a prymitywnym talerzykiem 

i tępym nożem plastykowym, pomiędzy doskonałą 

kawą a parzącym dłonie kubeczkiem z papieru. Jeśli 

do tego dodać brak zaplecza sanitarnego dla konsu-

mentów, to pytania o zgodność z ideą slow food rosną. 

„Foodtruckowcy” z pewnością chcą się odróżnić od fast 

foodów. Kłopot w tym, że właśnie król fast foodów, 

McDonald, poważnie zastanawia się nad wejściem 

do tego biznesu. Jest pewne, że ta działalność szuka 

swojej tożsamości. W Polsce istnieje już kilku organi-

zatorów zjazdów food trucków. Stają się one medial-

ne i modne. Zdawałoby się, że tworzy się jakaś nowa 

kultura konsumpcji, która usiłuje ominąć lokale, które 

Food trucki
Nowa kultura konsumpcji czy chwilowa moda?

Część „foodtruckowców” uwa-
ża za absolutny obowiązek, by 

ich wyroby były niepowtarzal-
ne, o bardzo wysokiej jakości, 
a jednocześnie w przystępnej 

cenie. Czy da się to osiągnąć 
przy takiej formie sprzedaży

i jak wpisują się w nią wyroby 
piekarskie i cukiernicze?
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działają statycznie i sytuuje się wszędzie tam, gdzie 

okresowo zbiera się większe zgromadzenie ludzi.

Żywność serwowana na ulicy
Sprzedaż poprzez food tracki szczególnie rozwinęła 

się w USA i traktowana jest tam niemal jako sym-

bol narodowy, tak jak pomysł żywności serwowanej 

na ulicy. Ta idea nie jest nowa i jej twórcami wcale nie 

są Amerykanie. Jest znacznie starsza. Wykopaliska 

archeologiczne z  Pompejów dowodzą, że  wzdłuż 

głównej drogi miasta usytuowany był liczny rząd 

małych lokali gastronomicznych, sprowadzających 

się głównie do paleniska. Miały one podwójne zna-

czenie. Obsługiwały rzesze podróżujących, a trzeba 

pamiętać, że  nasi praprzodkowie byli nomadami 

i krążyli po świecie. Drugą grupą byli biedacy, którzy 

w swoich lepiankach nie mieli piecyka czy paleniska, 

by podgrzać sobie żywność. Standardy ówczesnej 

żywności wymagały, by była ona prosta w przygoto-

waniu, pożywna oraz, co ważne przy długich podró-

żach, zbyt szybko się nie psuła. Takie wymogi speł-

niały m.in. nugaty. Uliczny handel gastronomiczny 

kwitł szczególnie na Bliskim Wschodzie. Wózki za-

przężone w osły lub muły serwowały żywność za dnia 

i w nocy. W ofercie były: zimne napoje oraz ciepłe 

wino, placki, kiełbaski, pączki, chleb. Takie włoskie 

typowe produkty, jak: pizza, focaccia czy makarony, 

swoją karierę zaczynały jako żywność uliczna. Do-

piero po czasie stwierdzono, że ustawienie stołów 

i krzeseł sprzyja rozwojowi gastronomicznego biz-

nesu. Podróżny chciał nieco odpocząć przy posiłku, 

a jego konsumpcja na siedząco sprzyjała rozmowie, 

poznawaniu się, wymianie doświadczeń oraz za-

łatwianiu mniejszych i  większych transakcji han-

dlowych. Uliczne jedzenie na stojąco albo w ruchu 

z biegiem czasu stało się marginalizowaną częścią 

gastronomii, tą, którą powszechnie zaczęto uważać 

za jakościowo gorszą.

Ruchome punkty sprzedaży
Pomysł sprzedaży żywności za pomocą ruchomych 

punktów sprzedaży nie został jednak zarzucony. 

W słodkim sektorze szczególnie przetrwał on w rze-

miośle lodziarskim. Rowery wyposażone w witryny 

z termosami na lody stały się od lat 40. zeszłego wie-

ku kultowym elementem włoskiej tradycji lodziar-

skiej. W Polsce ten zwyczaj nie przyjął się, bowiem 

napotykał na mur ignorancji oraz niechęci ze strony 

organów kontroli sanitarnej, które pomimo braku 

podstawy prawnej masowo odrzucały wnioski lo-

dziarzy o taki sposób sprzedaży. Przez pewien czas 

pokutowały u nas jedynie saturatory z wodą lub bar-

wionymi oranżadkami oraz wózki z produkcją waty 

cukrowej. Pierwszy wyłom uczynili piekarze. Zaczęli 

instalować duże przyczepy sprzedażowe na stałe lub 

na sezon turystyczny w miejscach zapewniających 

relatywnie dużą sprzedaż. Obniżali w  ten sposób 

koszty związane z  urządzeniem i  wyposażeniem 

nowych punktów sprzedaży. Jakość oferowanych 

produktów nie była wysoka. Były jednak i perełki. 

W latach 80. i 90. zeszłego wieku niektórzy wiejscy 

piekarze zaopatrywali miejskich klientów z dużych 

miast w sposób przypominający partyzanckie oby-

czaje. W Gdańsku modny był chleb z Lipusza. Zasa-

da była taka: szybko sprzedać i uciec przed kontrolą 

sanitarną. Warunkiem była wysoka jakość pieczywa. 

Chleb z Lipusza był synonimem chleba wiejskiego, 

żytniego, w formie dużych, okrągłych, nieregular-

nych bochnów. Taki chleb w czasach tandety ofe-

rowanej przez państwowe i spółdzielcze miejskie 

piekarnie był bardzo doceniany przez konsumen-

tów. O określonej godzinie, która nigdzie nie była 

zapisana, w wyznaczonym miejscu pojawiał się wóz 

dostawczy piekarza. Czekał już na niego tłum ludzi. 

Towar sprzedawano wprost z ciężarówki, z koszów. 

W pół godziny wszystko było sprzedane i samochód 

wracał do piekarni. Taki sam system sprzedaży stoso-

wał jeden z hodowców krów. Każdego dnia jego Ny-

ska zajeżdżała około 8. rano pod latarnię na jednym 

z mniej uczęszczanych skrzyżowań. Klienci z siatecz-

kami ustawiali się w kolejkę już na 15 minut przed 

przyjazdem. Było świeże mleko, śmietana, twarogi. 

Nyska nie posiadała żadnego systemu chłodzenia 

produktów. Pomimo tego zawartość paki wyczysz-

czona była w 15 minut. W obu przypadkach działal-

ność żywnościowych partyzantów, którzy nie prze-

szliby warunków kontroli sanitarnej, unikali opłat 

za dzierżawę terenu, nie mieli stosownych zezwoleń 

od lokalnych władz, skończyła się. Prawdopodobnie 

na skutek donosów konkurencji funkcjonującej w lo-

kalach stałych.

Uliczna sprzedaż a jakość wyrobów
W nową ideę ulicznego żywienia zaangażowali się 

przede wszystkim gastronomicy, drobni wytwórcy 

kawy, herbaty, koktajli oraz kanapek. We Włoszech 

Zakup odpowiedniego samochodu

Znacznie łatwiejszy niż prowadzenie nie-
zbędnych formalności jest zakup odpowied-
niego samochodu i  wyposażenie go  w  nie-
zbędne urządzenia produkcyjne oraz 
wystawowe. Trzeba pamiętać, że  pod tym 
drugim względem wielkość platformy sa-
mochodu oraz jego ładowność ogranicza ro-
dzaj zabudowy oraz wyposażenia. Pojemnik 
na  śmieci, zlewozmywak, miejsce na  baniak 
z  wodą, podgrzewacz do  wody, pomieszcze-
nie na  opakowania, lodówka lub zamrażar-
ka, miejsce na kasę, wagę, na odzież cywilną 
i roboczą, na sprzęt do sprzątania – wszystko 
to  znacznie ogranicza przestrzeń pozostałą 
na właściwą pracę w zakresie przygotowania 
wyrobów.w
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bardzo rozpowszechniła się w ten sposób sprze-

daż pizzy oraz makaronów. Temat zainteresował 

także lodziarzy, bardziej tych produkujących lody 

soft. Z  prostego powodu – łatwiej jest umieścić 

na samochodzie maszynę do tego typu lodów niż 

zmieścić w  niej pełne zaplecze do  wytwarzania 

lodów gałkowych. W mniejszym stopniu zaanga-

żowali się w to cukiernicy oraz piekarze. Główną 

przyczyną takiego obrotu sprawy jest ograniczona 

powierzchnia w samochodzie tak na przygotowa-

nie wyrobów, jak i na pełną ich obróbkę na miej-

scu. Produkcja cukiernicza jest tak różnorodna 

i często skomplikowana, że z trudem da się ją pod 

względem niezbędnego wyposażenia maszyno-

wego zamknąć na małej powierzchni. Jeśli chodzi 

o pieczywo, to wiadomo nie od dziś, że wytwarza-

nie go  o  dobrej jakości wymaga przede wszyst-

kim czasu, a foodtruckowy klient nie lubi zbytnio 

czekać. Dla produkcji cukierniczej może wyjściem 

byłoby sporządzanie bardzo ograniczonego asor-

tymentu, np. tylko pączki albo gofry, co ma miej-

sce w całej Polsce, częściej jednak w budkach niż 

w  samochodach. Z  pieczywem i  szerszą ofertą 

cukierniczą trzeba by iść na jakiś kompromis, któ-

ry z pewnością odbiłby się na jakości produktów. 

Zasadniczym problemem ulicznej sprzedaży jest 

właśnie jakość wyrobów. Bez statycznego zaplecza 

dla tej formy gastronomii trudno jest taką jakość 

otrzymać. Krążą różne jak dotąd opinie o jakości 

produktów oferowanych w ramach żywności ulicz-

nej. Są i dobre, i złe.

Ogólny obraz truckowych festiwali też jest zróż-

nicowany. Jedną z odmian tych imprez jest umiesz-

czanie pod jednym dachem stoisk z wytwórcami, 

ponieważ samochody często nie mają fizycznej moż-

liwości wjechania do środka. Jeśli wśród wystawia-

jących znajdzie się zbyt duża liczba gastronomików 

zajmujących się smażeniem potraw, to w krótkim 

czasie zdarza się, że odwiedzający mają wrażenie, 

jakby byli w środku wielkiej frytkownicy. Przyczyną 

jest brak albo niedoskonałość systemu wentylacji 

pomieszczenia.

Poznawanie nowych smaków
Głównym motywem odwiedzających truckowe im-

prezy jest chęć zjedzenia dobrego i jednocześnie 

taniego jedzenia, jakkolwiek trudno jest zrobić ta-

nie jedzenie o wysokiej jakości, korzystając z tanich, 

Tylko nieliczni przetrwają

Kto podejmuje się takiej działalności? Mi-
strzowie branży, jak gwiazda kuchni z lat 90. 
Hiszpan Ferran Adria, który swego czasu był 
obwołany najlepszym kucharzem świata, czy 
Francuz Joël Robuchon, uznany za najlepsze-
go kucharza wieku. Obaj zaangażowali się, 
tworząc sieć szybkich restauracji typu ulicz-
nego jedzenia. Obaj zamiast pogoni za  kolej-
nymi gwiazdkami Michelina wybrali pro-
stotę potraw. Co  ważne, obaj stworzyli sieć 
zakładów. Są  dobrzy kucharze, którzy wolą 
pracować na swoim niż dla właścicieli restau-
racji. Wielu jest ludzi z  historią całkowicie 
spoza branży, którzy szukają innego sposobu 
na życie.

Dla wszystkich jest miejsce, ale tylko nielicz-
ni przetrwają: ci, którzy postawili na  jakość, 
uniezależnią się od  pogody i  cyklu imprez, 
zdobędą wierną klientelę oraz zaczną two-
rzyć sieci. Uliczne jedzenie za pośrednictwem 
food trucków jest obecnie modą, a te, jak za-
wsze, przemijają.ci
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Tekst: BARBARA NOWICKA, specjalistka ds. ekonomiki produkcji

czyli gorszych surowców. Drugim motywem jest 

chęć poznania nowych, ciekawych potraw, nowych 

kuchni. Ci wystawcy, którym jakość leży na sercu, 

bardzo lubią takich klientów. Są  przygotowani 

na liczne pytania ze strony bardziej wyedukowa-

nych i ciekawych konsumentów. Pytania są różne. 

Począwszy od pytań: od którego rzeźnika pochodzi 

to mięso, jaki rolnik dostarczył mleko do produkcji 

sera, a skończywszy na pytaniu, z  jakich miesza-

nek składa się serwowana kawa. Na takie pytania 

jest w stanie odpowiedzieć tylko pasjonat swojej 

pracy. Poznawanie nowych smaków ma swoje gra-

nice określone pojemnością ludzkiego żołądka. 

Pojedynczy odwiedzający nie jest w stanie w cią-

gu jednej wizyty spróbować wszystkich specjałów. 

Wiąże się z  tym pomysł na  to, jak zorganizować 

działalność serwowania żywności na ulicy. Ograni-

czanie się tylko do wspólnych z innymi wystawcami 

imprez ma swoje granice, określone liczbą takich 

imprez w najbliższym rejonie. Nie ma ich aż tak 

dużo. Trzeba obsługiwać stale większą liczbę wy-

darzeń albo mieć stałe miejsce, w którym przepływ 

ludzi jest prawie każdego dnia tak samo atrakcyjny. 

Tylko po co wtedy samochód, skoro wystarczyłaby 

sama przyczepa? 

Krążenie po kraju ze swoim food truckiem nie mo-

że być sposobem na życie na dłuższą metę. Wielu 

piekarzy lub gastronomików podchodzi do tematu 

bardzo praktycznie, widząc w ofercie proponowa-

nej przez przemysł samochodowy szansę na uzu-

pełnienie swojej sieci sprzedaży, częściej za pomo-

cą przyczep niż samochodów. Taki rodzaj sprzedaży 

wiąże się także z organizacją jej zarządzania. Stałe 

punkty sprzedaży, rozstawione w bliskiej odległości 

od centrali firmy, jest lepiej kontrolować. Ruchome 

punkty sprzedaży łatwo mogą się takiej kontroli 

wymknąć. Z tego powodu relatywnie większa liczba 

food trucków to malutkie, 2-3-osobowe, najczęściej 

rodzinne lub przyjacielskie firmy, w których wszy-

scy się nawzajem rozumieją i nie oszukują. Jednym 

z największych ryzyk, towarzyszącym tego rodzaju 

biznesowi, jest zmienność pogody. Kiedy jest zimno 

lub pada, imprezy na otwartym powietrzu ponoszą 

fiasko finansowe. Biznes tak zależny od pogody nie 

jest czymś atrakcyjnym.

Regulacje prawne
Jeszcze jednym ograniczeniem są  formalności 

prawne związane z prowadzeniem tego rodzaju 

sprzedaży. Być może w USA ten biznes tak się już 

rozwinął, że nie potrzeba tam praktycznie jakich-

kolwiek zezwoleń. We Włoszech oprócz zgłoszenia 

otwarcia działalności gospodarczej niezbędne jest 

posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu pro-

wadzenia zakładów gastronomicznych, potwierdze-

nie faktu pracy w ciągu ostatnich pięciu lat przez 

co najmniej dwa lata w gastronomii, wykształcenie 

średnie. Potem trzeba posiadać zgodę oraz opłacać 

właścicielowi należności za  użytkowanie terenu. 

Są tam przepisy mówiące o tym, że w danym miejscu 

publicznym można się zatrzymać w celach handlo-

wych na najwyżej dwie godziny, a potem trzeba się 

przesunąć o co najmniej 250 m, by nie ponosić opłat. 

Oczywiście działalność podlega kontroli ze strony 

urzędów sanitarnych. Pod względem liczby nie-

zbędnych zezwoleń jesteśmy pośrodku, pomiędzy 

USA i Włochami. Zmorą naszych gastronomików 

są liczne przeszkody w zakresie udzielenia zgody 

na  prowadzenie działalności ze  strony sanepidu. 

Wynika to z braku odpowiednich regulacji praw-

nych. Kilkanaście lat temu jeden z  polskich pio-

nierów wprowadzenia na  ulice miasta rowerów 

z  lodami rzemieślniczymi musiał odwoływać się 

od negatywnej decyzji lokalnego urzędu kontroli 

sanitarnej do centrali w Warszawie. Sprawę wygrał, 

ale miał w swoim zakładzie liczne kontrole. 

Piśmiennictwo dostępne u autorki.
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