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Ebook ten dedykujemy wszystkim mistrzom cukiernictwa

oraz pasjonatom pieczenia. Mamy nadzieję, że zawarte w nim

wskazówki pozwolą Wam na doskonałe zaprezentowanie

wyjątkowych, tworzonych przez Was wypieków.

Jesteście naszą inspiracją do odkrywania coraz nowszych

i lepszych rozwiązań dla słodkiej branży.



Wstęp
Jedzenie to jeden z niewielu elementów naszego życia, który 

angażuje wszystkie ludzkie zmysły. Apetyt może bowiem wzbudzić 

zarówno piękny zapach unoszący się z cukierni, jak i słuchanie 

apetycznych opisów serwowanych deserów. Podczas jedzenia 

natomiast wpływ na doznania ma nie tylko smak, ale też tekstura, 

która angażuje zmysł dotyku. Nie od dziś znany jest również zwrot, że 

„człowiek je oczami“ i to na tym właśnie aspekcie skupimy się w tym 

poradniku.

Wspaniałe potrawy wymagają adekwatnej formy podania. Szefowie 

kuchni na całym świecie od lat prześcigają się w wyjątkowych 

aranżacjach na talerzach, a cukiernicy doskonalą liczne techniki 

dekorowania swoich wyrobów – wszystko po to, by już na etapie 

serwowania produktu zachwycić. Dziś jednak, gdy jedzenie 

prezentujemy klientom także w formie cyfrowej poprzez zdjęcia 

zamieszczane w Internecie, sprawa ta skomplikowała się jeszcze 

bardziej. 

Fotografia kulinarna nie jest łatwą dziedziną sztuki i wymaga 

nietypowych umiejętności oraz świeżego spojrzenia. Podczas gdy 

projektując wyrób cukierniczy skupiamy się na jego trójwymiarowej 

bryle, z pominięciem czynników zewnętrznych takich jak np. rodzaj 

oświetlenia czy sceneria, to w przypadku fotografii otrzymujemy efekt 

dwuwymiarowy, gdzie istotne są nie tylko warunki w jakich zdjęcie 

było robione, ale też wszystko, co pojawi się w obszarze kadru. Na co 

więc zwracać uwagę oraz o czym należy pamiętać podczas robienia 

zdjęć? Postaramy się Wam nieco na ten temat opowiedzieć.



Zdjęcie 
zaczyna 
się w kuchni

O tym jak produkt ma wyglądać na zdjęciu warto zastanowić się już  

na etapie projektowania ciasta, jeszcze zanim zabierzemy się za jego 

wypiekanie. Ogólna (choć mocno uproszczona) zasada jest bowiem 

taka, że im ładniejszy jest fotografowany obiekt, tym łatwiej będzie 

otrzymać nam estetyczny efekt na zdjęciu. Dlatego właśnie już na 

wstępie warto zastanowić się nad kształtem używanej przez nas 

foremki, sposobem dekoracji czy formą podania ciasta. Należy jednak 

pamiętać, że nawet najpiękniejsze torty czy ciasteczka wymagają 

odpowiedniej oprawy, dlatego już na starcie warto odłożyć kilka 

truskawek czy kawałków czekolady do późniejszej stylizacji zdjęcia – 

na ten temat dowiecie się więcej w dalszej części tego materiału. Jeśli 

jednak gotowe już ciasto czeka na swoją sesję zdjęciową, nie 

pozostaje nic innego, jak brać się do dzieła. Nim jednak złapiecie za 

aparat, należy wykonać po drodze kilka kroków niezbędnych do 

uzyskania doskonałego efektu.



Światło

Światło dla fotografa jest niczym pędzel w 
rękach malarza. To od niego w największym 
stopniu zależy jak będzie prezentował się obiekt 
na zdjęciu. Właściwe operowanie światłem 
wymaga wprawy, ale jest to umiejętność, którą 
warto posiąść, jeśli chcemy, by nasze zdjęcia 
były apetyczne i zachęcające. 
Od czego zacząć?



Światło
dzienne
Fotografowanie przy świetle dziennym, na otwartej przestrzeni (np. w 

ogrodzie) jest najlepszym rozwiązaniem dla początkujących fotografów. 

Trzeba jednak brać pod uwagę jego barwę i natężenie. Zdjęcia robione o 

świcie lub o zachodzie słońca będą mieć nie tylko cieplejszą, bardziej 

żółtą barwę, ale też mogą pojawić się zbyt mocne cienie.

Fotografowanie w samo południe może natomiast sprawić, że efekt będzie 

płaski, małowymiarowy, a światło będzie zbyt ostre. Najłatwiej jest więc 

wykorzystać godziny wczesnopopołudniowe – cienie fotografowanego 

obiektu ładnie wydobędą jego bryłę, a barwa światła będzie najbardziej 

neutralna. 

Jeśli fotografowanie na otwartej przestrzeni nie wchodzi w grę, warto 

wykorzystać duże okno w lokalu. Można wówczas ustawić fotografowany 

obiekt w taki sposób, by światło wpadające przez okno oświetlało go z 

boku.  Jeśli pomieszczenie w którym robimy zdjęcie jest ciemne, takie 

ustawienie może skutkować tym, że jedna strona będzie niedoświetlona. 

W przypadku niektórych ujęć daje to bardzo estetyczny, lekko tajemniczy 

efekt, ale nie każdy może być z niego zadowolony. 



Jeśli więc zależy Ci na doświetleniu drugiej strony, naprzeciwko okna, to 

po drugiej stronie obiektu ustaw blendę, która odbije światło z okna i 

doświetli drugą stronę ciasta czy tortu. Profesjonalne blendy fotograficzne 

dają najlepszy efekt i nie są drogie (ceny zaczynają się od ok. 30 zł), ale z 

powodzeniem można je zastąpić domowymi metodami np. gładką białą 

tekturą lub tekturą falistą oklejoną folią aluminiową.



Światło
sztuczne
Najczęściej popełnianym błędem jest fotografowanie po zmroku, przy 

słabym, zastanym świetle sztucznym. Takie zdjęcia są zwykle 

niedoświetlone, obiekt jest ciemny, a kolory zaburzone. Profesjonalny 

sprzęt fotograficzny daje wiele możliwości na korektę tego typu 

problemów, ale w przypadku prostych aparatów (np. w telefonach 

komórkowych) zwykle efekt jest mizerny. Co jednak zrobić, jeśli nie mamy 

innej możliwości zrobienia zdjęcia?

Głównym powodem słabego efektu jest moc oraz barwa światła żarówek 

jakie znajdują się zwykle w pomieszczeniach – ze względu na komfort 

przebywających w nich osób, światło żarówek jest delikatnie przytłumione 

i ma raczej żółtą barwę, która wpływa negatywnie na kolory na fotografii. 

W większości obecnych na rynku aparatów cyfrowych, a także w 

najnowszych modelach aparatów w telefonach istnieje funkcja regulacji 

balansu bieli, czyli tego, w jaki sposób na zdjęciu zdefiniowane zostaną 

kolory. To od tego zależy, czy kolor biały na zdjęciu faktycznie będzie biały 

– w przypadku błędnych ustawień tego parametru biel oraz pozostałe 

kolory mogą być zbyt żółte lub zbyt niebieskie. Warto więc sprawdzić, czy 

sprzęt z którego korzystamy daje nam możliwość tego rodzaju ingerencji.



Drugą istotną kwestią jest właściwe doświetlenie fotografowanego 

obiektu. Tu z pomocą przychodzą blendy oraz małe, stojące lusterka, 

które rozstawione wokół obiektu odbiją światło w taki sposób, by 

padało ono we właściwym kierunku, a także zredukują ostre cienie.

W przypadku fotografii kulinarnej w pomieszczeniach warto 

zrezygnować z użycia ostrego światła flasha – takie światło skutkuje 

zbyt intensywnymi cieniami, a także spłaszczeniem wymiarowości 

zdjęcia.

Jeśli zastosowanie powyższych rozwiązań w dalszym ciągu nie 

pozwala na otrzymanie satysfakcjonującego efektu, warto rozważyć 

zakup lampy z softboxem, z żarówkami emitującymi światło dziennie 

(o barwie światła 5000-6000 K). Softbox to rodzaj prostego, 

zakładanego na lampę modyfikatora oświetlenia, który rozprasza 

światło, dając efekt podobny do światła słonecznego wpadającego 

przez okno – obiekt będzie odpowiednio doświetlony, a cienie miękkie 

i łagodne.



To, jak fotografowane przez nas słodkości wyglądać będą na zdjęciu, w 

dużej mierze zależy od tego w jaki sposób je ustawimy, a także jak 

skadrujemy naszą fotografię. Ujęcie oraz kadr należy dobrać w zależności 

od tego, co ma znaleźć się na zdjęciu, oraz tego, czy zależy nam na tym, 

aby któryś z elementów szczególnie przyciągał uwagę.  Podstawową 

zasadą jest tu ustawianie obiektu najładniejszą stroną w kierunku 

obiektywu. 

Robiąc zdjęcie należy też wziąć pod uwagę jego przeznaczenie. Od tego 

bowiem zależy czy będziemy fotografować w formacie pionowym, 

poziomym, czy też kwadratowym – to ostatnie kadrowanie najlepiej 

sprawdza się w przypadku fotografii publikowanych w kanałach social 

media, takich jak Facebook czy Instagram.

Ujęcia i kadry



W fotografii kulinarnej najpopularniejsze są:

ujęcie od przodu 
(aparat i fotografowany obiekt znajdują się 

na jednej poziomej płaszczyźnie) – 

sprawdzi się najlepiej w przypadku tortów 

(zwłaszcza piętrowych) oraz wysokich, 

warstwowych ciast. W tym ujęciu 

jesteśmy w stanie zaprezentować w 

pełnej krasie cały wypiek, a także (jeśli 

mamy możliwość przekrojenia ciasta na 

potrzeby zdjęcia) ukazania smakowitych 

warstw ciasta, kremu czy owoców. W tym 

ujęciu wystarczy zadbać o w miarę 

jednolite tło (np. ścianę) i piękną prezencję 

ciasta. Ujęcie to jednak zupełnie nie 

sprawdza się w przypadku niskich ciast 

czy małych ciasteczek.

ujęcie od góry
(aparat znajduje się dokładnie nad 

fotografowanym obiektem) – to ujęcie 

warto wykorzystać przy fotografowaniu 

wszelkich wypieków które są płaskie i 

których najważniejszym i najbardziej 

apetycznym elementem jest wierzch, a 

nie środek (np. drobne ciasteczka lub 

niektóre placki). W przypadku 

fotografowania obiektu od góry warto 

zadbać o dodanie w kadrze 

dekoracyjnych elementów 

komponujących się z prezentowanym 

ciastem.

Zaletą tego ujęcia jest to, że budując scenerię nie musimy za bardzo skupiać się na 

wielowymiarowości zdjęcia, gdyż całość leży na jednej płaszczyźnie – może to być 

drewniany stół, kamienny blat lub specjalne winylowe tło fotograficzne.



ujęcie pod kątem
(obiektyw aparatu skierowany jest pod 

kątem ok 30-50 stopni w stosunku do 

fotografowanego obiektu) - jest to ujęcie 

najbardziej uniwersalne (daje się 

wykorzystać przy większości wypieków), 

ale też wymagające największej dbałości o 

szczegóły i elementy otoczenia. W ujęciu 

pod kątem należy bowiem wziąć pod 

uwagę głębię ostrości (np. w przypadku 

piętrowego tortu jego czubek będzie 

bardziej ostry niż podstawa), a także to, że 

przy tym ujęciu widoczna będzie zarówno 

podstawa na jakiej ciasto stoi, jak i tło na 

jakim się znajduje. Takie ujęcie wymaga też 

bardziej przemyślanego kadrowania oraz 

wykorzystania dodatkowych elementów 

scenerii wypełniających kadr dla lepszego 

efektu.

Sposób w jaki skadrujemy zdjęcie wpłynie też na to, co jako pierwsze 

przyciągnie uwagę widza. Jeśli zależy nam na pokazaniu pełnego efektu, 

warto zastosować szerszy kadr, na którym widoczny jest cały obiekt. To 

rozwiązanie najbardziej pożądane jest przy tortach, a także przy drobnych 

wypiekach – w przypadku ciasteczek najlepiej pokazać na zdjęciu 

przynajmniej kilka sztuk.

Należy jednak pamiętać, że zbyt duża powtarzalność lub jednolitość 

powierzchni na fotografii również nie jest wskazana – fotografując np. 

placek drożdżowy z owocami nie należy fotografować całej blachy ciasta 

– lepszym rozwiązaniem będzie skadrowanie zdjęcia pokazując jedynie 

jego fragment. Podobnie jest w przypadku ciasteczek – kilka odpowiednio 

zaaranżowanych sztuk będzie prezentować się lepiej niż kilkadziesiąt. W 

niektórych przypadkach z kolei lepiej jest skupić się na detalach, robiąc 

zbliżenia na najbardziej apetyczne fragmenty wypieku jak np. spływająca 

strużka karmelu czy soczyste truskawki na szczycie tortu.



Skupiając się na fotografowanym obiekcie, często łatwo jest zapomnieć o 

jego otoczeniu. To spory błąd, bowiem tło oraz dobrane dodatki w dużej 

mierze wpływają na ogólny odbiór zdjęcia.

Na początku przygody z fotografią kulinarną warto unikać otwartych 

przestrzeni gdzie w tle widać np. wnętrze kuchni lub kawiarni. 

Odpowiednie wykorzystanie tego typu scenerii, by uniknąć niechlujnego 

efektu, wymaga bowiem sporej wprawy. Dla osób, które dopiero uczą się 

fotografować, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zadbanie o jednolite 

powierzchnie z ciekawą fakturą. Mogą one stanowić zarówno podstawę 

dla wypieku, jak i tło znajdujące się za nim np. drewniany stół, kamienny 

blat, chropowata ściana, ciekawa tapeta. Powierzchnie które są delikatnie 

niejednolite lepiej rozpraszają światło i dają ciekawszy efekt wizualny niż 

np. lakierowany czy metalowy blat.

Tło i kolory



Wybierając tło należy także zwrócić 

uwagę na jego kolor i to jak komponuje 

się z fotografowanym obiektem. 

Bezpiecznym rozwiązaniem jest 

stosowanie barw neutralnych i 

naturalnych takich jak złamana biel, 

szarości, brązy i beże. Świetnie 

sprawdzają się również wszelkie kolory 

pastelowe. W przypadku tła lepiej 

zrezygnować z intensywnych, 

nasyconych lub fluorescencyjnych barw.

Dobierając tło, zastawę oraz dodatkowe elementy dekoracyjne (np. kwiaty, 

wstążki, serwetki), które pojawią się na zdjęciu należy zadbać o ich 

spójność kolorystyczną. Dominujący kolor powinien być zbieżny z kolorami 

wypieku, ale w bardziej przytłumionym odcieniu (jeśli np. fotografujemy 

ciasto marchewkowe, to lepiej 

sprawdzi się tło w odcieniach brązu 

niż pomarańczy). Drugi, 

uzupełniający kolor może być 

natomiast kolorem kontrastującym, 

jednak należy zachować umiar w 

jego ilości – może to być np. 

kolorowy talerzyk lub serwetka. Jeśli 

decydujemy się na wprowadzenie 

trzeciego koloru, najlepiej jeśli 

będzie on neutralny np. szary, biały 

lub beżowy lub będzie pastelowym 

odpowiednikiem koloru 

kontrastującego.

Decydując się na fotografowanie na ciemnym (np. czarnym, 

ciemnobrązowym lub granatowym) tle, należy zadbać też o odpowiedni 

rodzaj oświetlenia, który dobrze będzie się z nim komponował dając 

tajemniczy, zacieniony efekt – na takich tłach szczególnie dobrze 

wyglądają wypieki z dodatkiem czekolady i karmelu.



Dbałość 
o detale

Choć niewątpliwym bohaterem na zdjęciu powinien być 

fotografowany obiekt, to warto zadbać o scenerię w jakiej występuje. 

Aby uniknąć efektu niechlujstwa na zdjęciu, w pierwszej kolejności 

należy zadbać o czystość fotografowanego stanowiska – wytrzeć blat, 

odsunąć z kadru wszystkie zbędne przedmioty i kuchenne akcesoria, 

a także zadbać o czystość zastawy, na której prezentujemy wypieki. 

Nic nie odbiera apetytu tak, jak np. włos, który niechcący znalazł się w 

kadrze!

Pewne odstępstwo od reguły czystości stanowią… okruszki. Kryje się w 

nich bowiem jakaś niesamowita moc pobudzająca wyobraźnię i 

zachęcająca ślinianki do pracy. Kilka okruszków obok kawałka 

pokrojonego ciasta, kawałki orzeszków czy rozsypane czekoladowe 

groszki mogą stanowić doskonałe uzupełnienie kadru.

Jeśli kadr w dalszym ciągu wydaje się nam nieco pusty, z pomocą 

przychodzą składniki, których użyliśmy w wypieku. Jeśli np. wewnątrz 

tortu skrywa się malinowy dżem, którego na zdjęciu nie widać, warto 

obok ustawić estetyczny słoiczek z owym dżemem lub ułożyć kilka 

świeżych malin. Obok czekoladowego brownie warto pokazać kawałki 

pokruszonej czekolady, a ciasteczka z bakaliami dobrze będą się 

czuły w towarzystwie całych orzechów czy migdałów. W przypadku 

lekkich wypieków z owocami świetnym uzupełnieniem scenerii mogą 

być także świeże zioła oraz kwiaty.



Obróbka
zdjęcia



Jeśli fotografowaliście obiekt aparatem wbudowanym w telefon komórkowy, z 

pomocą przychodzą Wam liczne aplikacje mobilne do obróbki i retuszu zdjęć. 

Są one szczególnie pomocne w przypadku, gdy nie udało nam się dobrze 

doświetlić zdjęcia lub pojawiły się problemy z zapanowaniem nad kolorami.

Na rynku do dyspozycji użytkowników jest wiele aplikacji, często o dość 

podobnych mechanizmach działania. My dla przykładu posłużymy się aplikacją 

Snapseed – darmowym edytorem zdjęć dostępnym zarówno dla 

użytkowników systemu iOS jak i Android.

Po wyborze zdjęcia tak będzie wyglądać przestrzeń robocza.

Aby rozpocząć edycję, należy wybrać ikonę ołówka znajdującą się w prawym, 

dolnym rogu. Rozwinie się wówczas panel narzędzi oraz filtrów. Po skorzystaniu 

z danego filtra, należy z belki znajdującej się na dole, wybrać ikonę 

zatwierdzenia znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu. Aby zrezygnować 

z użycia filtra, wystarczy wybrać krzyżyk w lewym dolnym rogu.

Omówimy teraz krótko znaczenie i działanie najważniejszych filtrów oraz 

narzędzi tej aplikacji.



Szczegóły – korzystając z tego narzędzia możemy 

wyostrzyć zdjęcie lub wpłynąć na jego strukturę 

sprawiając, że elementy na zdjęciu będą bardziej 

uwypuklone lub rozmyte. Sposób obsługi narzędzia jest 

podobny jak w narzędziu „dostosuj”.

Przytnij – narzędzie to służy do kadrowania zdjęcia. Z 

menu można wybrać interesujące nas proporcje lub 

wybierając opcję „dowolne” skadrować zdjęcie według 

własnego uznania.

Balans bieli – to narzędzie, o którym 

mowa była we wcześniejszej części 

tekstu. Pozwala ono na zmianę 

temperatury oraz odcienia zdjęcia, 

poprzez regulację barw. Na belce 

znajdującej się w dolnej części ekranu 

znajduje się ikona „AW” pozwalająca na 

automatyczną korektę zdjęcia. Funkcja 

ta potrafi być bardzo przydatna, ale 

często niestety nie działa idealnie i 

mimo wszystko należy wprowadzić 

poprawki ręcznie. W tym celu warto 

skorzystać z funkcji pipety (również 

znajdującej się w dolnej belce).  

Obróć – narzędzie to służy do obracania zdjęcia (np. by 

wyrównać linie pionowe i poziome), a także do 

obrócenia zdjęcia wokół własnej osi i stworzenia jego 

lustrzanego odbicia.

Dostosuj – to najważniejsze narzędzie, pozwalające na 

korektę kolorów i oświetlenia zdjęcia. Po wybraniu tego 

narzędzia należy użyć ikony suwaków znajdującej się na 

belce u dołu ekranu, lub też przytrzymać chwilę palec 

Przekształć – to narzędzie pozwala na zmianę 

perspektywy zdjęcia w pionie lub poziomie, a także na 

obrócenie zdjęcia (np. by wyrównać linie pionowe i 

poziome).

na zdjęciu i przesuwać nim w górę i w dół ekranu by wybrać interesujący nas 

parametr - jasność, kontrast, nasycenie, oświetlenie, prześwietlenie, cienie, czy 

temperaturę.



Po wyborze pipety, na ekranie pojawi się kółko, z małym czerwonym 

krzyżykiem w środku. Krzyżyk ten należy nakierować na dowolny biały punkt na 

zdjęciu, do którego dostosowana zostanie reszta kolorów.

Selektywnie – narzędzie pozwala na korektę 

wybranego obszaru na zdjęciu. Klikając na znak „+” 

znajdujący się w dolnej belce, a następnie na wybrany 

punkt na zdjęciu dodajemy znacznik. Następnie 

Naprawianie – bywa, że na zdjęciu pojawią się 

elementy, które chcielibyśmy usunąć (np. plamki lub 

okruszki). Wówczas bardzo przydatne jest narzędzie 

„naprawianie”. Podobnie jak w przypadku narzędzia 

Pędzel – pędzel jest narzędziem 

pozwalającym na korektę 

poszczególnych elementów na zdjęciu. 

W menu do wyboru mamy opcje: 

ciemniej i jaśniej, ekspozycja, 

temperatura oraz nasycenie. Poniżej 

możemy zdecydować z jaką mocą ma 

działać narzędzie (-10, -5, +5, +10). 

Pomiędzy, na samym środku skali 

znajduje się także „gumka” którą 

możemy wymazać popełnione przez 

nas błędy.

Rozmiar pędzla jest takiej grubości, jak 

palec dotykający ekran. 

Jeśli zależy nam na bardziej szczegółowym zaznaczeniu, należy powiększyć 

zdjęcie, „rozciągając je” dwoma palcami.

Ikona oka widoczna w dolnej belce pozwoli na podejrzenie, które partie zdjęcia 

poddaliśmy pracy narzędzia. Zostaną one zaznaczone na czerwono.

przesuwając palcem w dół i w górę możemy wybrać parametr jakiego ma 

dotyczyć: jasność, kontrast, nasycenie i struktura. Przesuwając palcem na boki 

regulujemy stopień natężenia danego parametru. Do każdego zdjęcia możemy 

dodać maksymalnie 8 punktów, ale każdy z nich możemy korygować w 

ramach wszystkich czterech parametrów.

 „pędzel” tu również operujemy pędzlem grubości naszego palca i by być 

bardziej dokładnym należy zdjęcie „rozciągnąć” dwoma palcami.



Tekst – narzędzie pozwala dodać tekst na zdjęciu. W 

menu do wyboru jest wiele opcji, jednak jest to funkcja 

przydatna bardziej w tworzeniu postów w portalach 

społecznościowych niż w fotografii kulinarnej, dlatego 

nie będziemy poświęcać jej więcej miejsca.

Rozszerz – to narzędzie pozwala na rozszerzenie 

obszaru naszego zdjęcia, poprzez automatyczne 

dorobienie tła. Funkcja ta jest bardzo przydatna, ale 

sprawdza się dobrze głównie na zdjęciach, gdzie 

rozszerzony obszar przylega do dość jednolitego tła.

Winietowanie – proste narzędzie pozwalające dodać 

jasną lub ciemną winietę na krawędziach zdjęcia.

Krzywe – to narzędzie dla bardziej zaawansowanej 

obróbki graficznej pozwalające na spory zakres 

modyfikacji koloru i jasności zdjęcia. Warto korzystać z 

gotowych szablonów dostępnych w menu, a następnie 
w miarę potrzeb delikatnie je edytować, przestawiając punkty widoczne na 

krzywych.



Z pewnością na początku bardzo będzie Was kusić, by wykorzystać jak 

największą ilość filtrów na Waszych zdjęciach. Wybór w aplikacji Snapseed jest 

ogromny, jednak nie wszystkie dobrze się sprawdzą przy fotografii kulinarnej. 

Skupimy się więc tylko na tych, które mogą okazać się przydatne.

którego rozchodzić się będzie rozmycie – możemy go dowolnie przesuwać. 

Następnie wybieramy interesujący nas parametr: natężenie rozmycia, przejście 

lub natężenie winietowania i przesuwając palcem w prawo i lewo wybieramy 

natężenie danego parametru.

Filtry:
Glamour Glow

HDR

Retrolux

Ziarnista klisza

Czarno-białe

Rozmycie

Podwójna ekspozycja

Zabrudzenie

Kontrast tonalny
Stara klisza

Noir

Ramki

Dramaturgia

Rozmycie – z dolnej belki należy wybrać rozmycie 

radialne (oznaczone ikoną kółka z kropką w środku) lub 

liniowe (ikona dwóch kresek i kropki pomiędzy). 

Niebieska kropka na zdjęciu wskazuje główny punkt, od 



Pozostałe filtry dostępne w aplikacji Snapseed być może świetnie sprawdzają 

się przy fotografiach artystycznych, krajobrazach czy portretach, ale raczej nie 

znajdują zastosowania w fotografii kulinarnej. Jeśli mimo to chcecie je bliżej 

poznać, możecie oczywiście nieco się nimi pobawić.

Jeśli coś poszło nie po Waszej myśli, nie ma powodów do zmartwień. W menu 

u góry ekranu znajdziecie ikonkę strzałki nad dwoma nachodzącymi na siebie 

rombami. Klikając w nią rozwinie się menu, w którym znajdziecie m.in. opcje:

- cofnij - cofnięcia ostatnio wprowadzonej zmiany

- ponów - ponowienia zmiany

- przywróć – przywrócenia oryginału zdjęcia (czyli cofnięcia wszystkich 

wprowadzonych zmian)

- zastosuj ostatnie zmiany - wprowadzenie na nowo wybranym zdjęciu 

tych samych zmian co na poprzednio edytowanej fotografii

- wyświetl zmiany - wyświetlenie listy wszystkich wprowadzonych 

podczas edycji zmian. Wybierając z listy poszczególne etapy edycji, 

możemy je usuwać lub ponownie edytować.

Dodatkowo znajdziecie tam również opcję „zapisz styl”. Tworząc własną 

bibliotekę stylów możecie w każdej chwili użyć ich ponownie.

Gdy Wasze zdjęcie będzie już gotowe, pozostaje kwestia zapisania go w 

pamięci telefonu. W tym celu należy wybrać z górnego menu opcji “zapisz” a 

następnie zdecydować czy chcemy nadpisać zmiany w zdjęciu czy też zapisać 

je jako kopię, zachowując w pamięci telefonu niezmieniony oryginał. Tak 

zapisane zdjęcie trafia do Waszej rolki aparatu. Nie pozostaje już nic innego jak 

podzielić się nim ze światem!

Glamour glow – jest to filtr, którego należy używać dość 

powściągliwie, ale w niektórych przypadkach pozwala 

on nadać zdjęciu delikatny, miękki efekt, co dość dobrze 

sprawdza się przy niektórych stylizacjach.

Kontrast tonalny – jest to narzędzie, pozwalające na 

uzyskanie odpowiedniego kontrastu między tonami 

jasnymi i ciemnymi. Mechanika jego działania jest 

podobna jak w narzędziu „Dostosuj”.



Przykładowa edycja 
zdjęcia w kilku krokach:

1. Wybierz zdjęcie, które chcesz poddać obróbce.

2. Używając narzędzia „Obróć“ wyrównaj pionowe 
i poziome linie na zdjęciu.



3. Używając narzędzia „Przytnij“ skadruj zdjęcie 
wedle własnego uznania.

4. Narzędziem „Dostosuj“ ustaw parametry jasności, 
kontrastu, nasycenia, oświetlenia, prześwietlenia, 
cieni i temperatury zdjęcia. Przesuwaj suwaki, 
aż osiągniesz pożądany efekt.



5. Jeśli niektóre punkty na zdjęciu wymagają bardziej 
szczegółowego dostosowania, wykorzystaj narzędzie 
„Pędzel“. Na załączonym przykładzie rozjaśnione 
zostało nieco tło zdjęcia, by zwiększyć nieco kontrast 
między tortem, a znajdującą się za nim ścianą.

6. Niewielkie zabrudzenia, zbędne okruszki oraz plamy 
usuniesz łatwo narzędziem „Naprawianie“ 
– przy bardziej precyzyjnym zaznaczaniu, możesz 
powiększyć zdjęcie „rozsuwając” obraz dwoma 
palcami.



7. By jeszcze lepiej wyeksponować lub nieco rozmazać 
elementy na zdjęciu, użyj narzędzia „Szczegóły“. 
Narzędzie to sprawia, że obiekt może być bardziej 
wyraźny, ostrzejszy i mocniej wyeksponowany 
lub wręcz przeciwnie – możemy nadać fotografii 
miękki i delikatny charakter. W tym przypadku 
szczegóły zostały wyostrzone, by lepiej widoczna 
była faktura ciasta i owoców.

8. Gdy będziesz zadowolony z osiągniętego efektu 
zapisz wyedytowane zdjęcie w pamięci telefonu.



E-cukiernia.pl – projekt umożliwiający 

lokalnym cukierniom bez wysiłku 

otworzyć swój sklep firmowy w 

Internecie. Zespół specjalistów 

odpowiada za każdy krok wdrożenia 

i zapewnia wsparcie programistyczne, 

biznesowe oraz marketingowe. 

E-cukiernia pozwala na rozwój 

efektywnego, nowoczesnego biznesu 

cukierniczego online bez konieczności 

wprowadzania rewolucyjnych zmian 

w firmie.

Maria Banach  – autorka bloga 

gruszkazfartuszka.pl oraz dwóch 

smakowitych książek kucharskich. W jej 

głowie zawsze bulgoczą setki 

pomysłów, a jej palce pachną 

aromatycznymi ziołami. Rozczula się na 

widok światła odbijającego się w strużce 

spływającej czekolady. O jedzeniu pisze 

i je fotografuje, podróżuje też szlakami 

kulinarnych doznań. Codziennie dba o to, 

by jej życie było pełne smaku!

Mistrz Branży – tworzone przez 

ekspertów czasopismo i interaktywny 

portal dla branży piekarskiej, cukierniczej 

i lodziarskiej (MistrzBranzy.pl). 

Dostarczają praktycznej wiedzy 

technologicznej i biznesowej dla małych 

i średnich firm. Publikują wywiady 

zarówno z mistrzami piekarstwa 

i cukiernictwa, jak i młodymi talentami. 

Śledzą i relacjonują najważniejsze 

wydarzenia i zmiany w branży. 


