RAPORT, CZERWIEC 2021

ROŚLINNE
ALTERNATYWY
W POLSCE:
RYNEK,
KONSUMENCI
I TRENDY

O Raporcie

Celem niniejszego raportu jest:

1

2

3

Zebranie opinii

Wskazanie obecnych

Zebranie pomysłów, które

roślinnych alternatyw

możliwości

rynku w Polsce

liderów polskiego rynku

Spis treść
05

Słowo wstępu

06

Rynek i produkty

14

Konsument i komunikacja

24

Nowe technologie i surowce

32

Zdrowie i środowisko

38

Polityka

produktów odzwierzęcych

wyzwań i przyszłych

pomogą w rozwoju tego

Wierzymy, że raport będzie cennym narzędziem, które pozwoli
zestawić ze sobą perspektywy producentów i sieci handlowych,
jednocześnie stanowić będzie inspirację do tworzenia rozwiązań,
które będą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom polskich
konsumentów.
Raport został zbudowany w oparciu o analizę odpowiedzi
w kwestionariuszach, wysłanych do wybranych producentów
żywności oraz sieci handlowych, wypowiedzi ekspertów z branży
spożywczej oraz komentarzy ekspertów Fundacji ProVeg.

Podsumowanie

Przeprowadzone przez nas rozmowy z producentami, sieciami
handlowymi i ekspertami rynkowymi jednoznacznie wskazują,
że segment produktów roślinnych w Polsce będzie się dynamicznie
rozwijał w kolejnych latach i stanowić będzie potencjał do wzrostu
dla nowych, jak i obecnych graczy rynkowych. Mogą z niego
skorzystać zarówno firmy, które tradycyjnie zajmowały się produkcją i
sprzedażą wyrobów mięsnych i nabiałowych, jak i te, które od początku
swojej działalności stawiały na żywność roślinną.
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Co dziś znaczy zmiana,
rozwój, innowacja?

ProVeg jest wiodącą międzynarodową organizacją działającą na rzecz budowania
świadomości żywieniowej.
Współpracujemy z rządami, instytucjami publicznymi i przemysłem spożywczym,
aby polepszać dostępność i smak żywności pochodzenia roślinnego.
ProVeg wspiera rozwój rynku roślinnych produktów poprzez inspirowanie
i edukowanie, a także indywidualną współpracę z producentami i dystrybutorami.
Zespół ProVeg Polska, razem z ponad 100 międzynarodowymi specjalistami
oraz partnerami biznesowymi, to wiodąca organizacja pomagająca w rozwoju
roślinnych innowacji.
Doceniamy każdy krok podejmowany przez osoby, organizacje i instytucje
w kierunku roślinnego stylu życia oraz zrównoważonego rozwoju.
Zachęcamy do zapoznania się również z pozostałymi raportami,
które przygotowaliśmy na temat roślinnych alternatyw:

··
··

Plant-based foods in Europe
European Consumer Survey on Plant-Based Foods
The Plant Milk Report
Przewodnik po mleku roślinnym

Aby być na bieżąco z informacjami o roślinnych nowościach, zachęcamy
do śledzenia naszych kanałów online:
ProVeg Polska: Newsletter B2B, Linkedin
ProVeg International: Newsletter B2B, Linkedin

··

Sukces w branży spożywczej przez kolejne lata odniosą te firmy, które będą
troszczyły się o zdrowie planety i jej mieszkańców. Już dziś powinniśmy myśleć
o tym, co będzie się działo na świecie za 20 lat. Liczba ludności na naszej planecie
może wzrosnąć nawet do 10 mld osób do 2050 r. Tym samym popyt na żywność
wzrośnie o kilkadziesiąt procent. Czy wystarczy nam zasobów, aby wykarmić tak
dużą liczbę osób w odpowiedni sposób? Tylko pod warunkiem, że zmienimy
podejście do naszego aktualnego systemu żywienia. W obliczu pogłębiającego
się kryzysu klimatycznego i zaniku bioróżnorodności, powinniśmy poszukiwać
bardziej zrównoważonych metod produkcji żywności. Z perspektywy globalnej
produkcja mięsa i nabiału pochłania 83% terenów uprawnych, a dostarcza
zaledwie 18% globalnej podaży kalorii. Nie jest to więc wydajny system. Coraz
więcej naukowców, organizacji pozarządowych, decydentów i przedstawicieli
biznesu widzi nadzieję na ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych
i zdrowotnych naszych aktualnych wyborów żywieniowych w bardziej roślinnych
dietach/produktach. Roślinne alternatywy dla produktów odzwierzęcych już
teraz podbijają serca konsumentów z całego świata. W ciągu ostatnich dwóch
lat wartość sprzedaży w sektorze roślinnych alternatyw w Europie wzrosła o połowę! Takiego rekordowego wyniku w historii jeszcze nie
było. Konsumenci stają się coraz bardziej świadomi swoich
wyborów żywieniowych i zachowań konsumpcyjnych. Będą
oni wybierać firmy, które podzielają ich wartości w ważnych
społecznie kwestiach oraz w coraz większym stopniu
traktować rośliny jako niezbędny składnik w swojej diecie,
mając na uwadze swoje zdrowie i dobro planety.
Cieszy nas, że producenci i sieci handlowe wprowadzają
coraz więcej roślinnych innowacji sprawiając,
że alternatywy dla mięsa, nabiału, jaj oraz ryb i owoców
morza są coraz bardziej dostępne, smaczne,
zdrowe i przystępne cenowo. Paradoksalnie,
największymi sprzymierzeńcami rynku produktów roślinnych mogą okazać się koncerny,
które od dziesiątek lat opierały swój biznes na
produktach pochodzenia zwierzęcego. To one
wiedzą, jak zaspokoić kubki smakowe swoich
konsumentów, mają już zbudowane wśród nich
zaufanie i rozpoznawalność, a także wiedzą,
jak skutecznie dotrzeć do sieci handlowych.
Zmieniając swoją linię produkcyjną na bardziej
roślinną, dywersyfikują portfolio produktów
i w, perspektywie paru lat mogą zbudować
nowy, solidny filar swojej działalności. Jak będzie
rozwijał się rynek roślinnych alternatyw w Polsce?
Czego oczekują konsumenci od tego rodzaju
produktów? W jaki sposób do nich dotrzeć? Na te i inne pytania
staramy się odpowiedzieć w niniejszym raporcie.
Serdecznie zapraszam do lektury!
Patricia Homa, Dyrektorka ProVeg Polska
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Rynek i produkty
Chociaż polski rynek nie jest jeszcze tak rozwinięty jak w krajach zachodniej Europy,
także u nas można zaobserwować dynamiczny wzrost segmentu produktów roślinnych.
Oferta sklepów (zarówno ta stała, jak i czasowa, tzw. in-out) we wszystkich formatach sklepowych stale się powiększa. Obecnie najważniejszym kanałem sprzedaży jest
duży format, który w 2020 r. odpowiadał za więcej niż ponad 80% wartości sprzedaży,
a w niektórych kategoriach produktowych nawet za ponad 95%. Ponad połowa wydatków przypada na kanał dyskontów. Także segment convenience dynamicznie rozwija się
w zakresie oferty produktów roślinnych.
Zdaniem uczestników rynku (producentów, sieci handlowych, ekspertów branżowych)
segment roślinnych alternatyw jest wciąż we wczesnej fazie rozwoju. Podczas gdy w krajach,
w których sprzedaż produktów jest bardziej rozwinięta, główny nacisk kładzie się na wzrost
częstotliwości użycia produktów i zwiększenie jednorazowego koszyka zakupowego,
u nas wciąż jeszcze najbardziej istotne jest budowanie świadomości konsumentów na temat
produktów roślinnych.
Zarówno globalni, jak i lokalni gracze podejmują coraz więcej działań na poziomie
strategicznym i operacyjnym, takich jak wprowadzanie nowych produktów
do portfolio, fuzje i przejęcia, działania marketingowe. Robią to, aby dostosować się
do zmieniającego się rynku i wykorzystać pojawiający się potencjał wzrostu. Producenci,
zarówno ci tradycyjni, jak i ci w pełni roślinni, zgodnie przyznają, że to, co obecnie
obserwujemy na polskim rynku, jest dopiero początkiem ich roślinnej ekspansji. Firmy
stale pracują nad rozwojem produktów i planują dalsze działania w zakresie rozwoju
segmentu roślinnego.

Rynek i produkty
Piotr Grabowski i Michał Piosik
Założyciele foodtech.ac

Elena Walden

Policy Manager, Good Food Institute Europe
Europejski sektor żywności roślinnej przygotowany jest na jeszcze
szybszy rozwój w 2021 roku i latach następnych. Dowody wskazują
na to, że zainteresowanie konsumentów produktami pochodzenia
roślinnego jest zarówno trwałe, jak i rosnące, a napędzane jest
gwałtownym wzrostem popularności fleksitarianizmu, zwłaszcza
wśród najmłodszych pokoleń. Chociaż większość produktów, które
w ciągu ostatnich kilku lat przyciągnęły uwagę mediów stanowią
burgery na bazie roślin, oczekujemy, że w ciągu najbliższych kilku lat
wzrośnie również popularność mniej rozwiniętych typów produktów,
takich jak roślinne zamienniki kurczaka czy kiełbas. Owoce morza
pochodzenia roślinnego to kolejna rozwijająca się kategoria
produktów o znacznych możliwościach rozwoju.

Carolien Spaans

Radca ds. Rolnictwa,
Ambasada Królestwa Niderlandów
Kiedy firmy holenderskie odwiedziły Polskę w ramach
cyfrowej misji handlowej, zorganizowanej przez Ambasadę,
były przede wszystkim zaskoczone szeroką gamą
dostępnych już produktów , które są już dostępne oraz
zainteresowaniem ze strony polskiej, zwłaszcza w sektorze
handlu detalicznego. Zorganizowaliśmy tę misję, ponieważ
wierzymy, że jest to odpowiedni moment, aby wejść na
ten rynek: jest to rynek wciąż stosunkowo mały, ale szybko
rosnący. To właśnie teraz jest dobry czas na bycie w handlu
detalicznym i branży horeca, a nie później, kiedy rynek ten
będzie już nasycony innymi produktami. Wyzwanie stanowić
będzie dostosowanie się do preferencji smakowych Polaków
i to, że w przypadku sprzedaży hurtowej konieczne będzie
zejście do polskiego poziomu cen. Widzimy, że holenderskie
firmy, które przyłączyły się do misji handlowej, są pozytywnie nastawione do tego potencjału i mamy
nadzieję, że wkrótce widoczne będą tego pozytywne rezultaty: większy wybór alternatywnych
produktów roślinnych dla polskiego konsumenta.
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Polska to potencjalnie świetne miejsce do rozwoju
startupów, produkujących roślinne zamienniki mięsa.
Produkty roślinne mają wielki potencjał, m.in. dlatego, że
prawie połowa Polaków deklaruje, że chce zredukować
spożycie mięsa. Jednocześnie nasi rodacy są przywiązani
do lokalnych produktów i świadomi tego, że rodzime, jak
najmniej przetworzone produkty są zdrowe dla ludzi i dla
planety. Mamy więc silny popyt wewnętrzny i łatwy dostęp
do rynku europejskiego. Nasze produkty są cenione za
granicą, a do tego mamy stosunkowo niedrogie środki produkcji, dzięki czemu jesteśmy konkurencyjni cenowo. Mamy
też bardzo kreatywnych, młodych twórców produktów roślinnych, którzy powoli pną się po półkach sklepów. Polska
ma szansę stać się roślinnym spichlerzem Europy, ale tylko
jeśli będzie więcej wehikułów inwestycyjnych, które wspierają foodowych przedsiębiorców nie
tylko finansowo, ale także doradczo polskiego konsumenta.

Bożena Rudaś

Business Development Senior Consultant Nielsen
Napoje roślinne, wegetariańskie dania gotowe z lodówki
i pasty kanapkowe oraz jogurty roślinne cieszą się coraz większym
zainteresowaniem na polskim rynku i odnotowują wzrost sprzedaży.
W 2020 roku kategorie te osiągnęły sprzedaż ponad 600 mln złotych,
odnotowując 28% wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2019.
Najważniejszym kanałem sprzedaży dla powyższych kategorii
jest duży format, który w 2020 r. odpowiadał za 84,2% wartości
sprzedaży dla kategorii napojów roślinnych, 83,5% wartości
sprzedaży dla wegetariańskich dań gotowych z lodówki, 87,0%
wartości sprzedaży dla past kanapkowych oraz aż 97,8% wartości
sprzedaży dla jogurtów roślinnych. Ponad ½ wydatków na powyższe
kategorie przypada na kanał dyskontów, w których wzrost sprzedaży
wartościowej rok do roku wyniósł łącznie dla tych kategorii 36%.

wypowiedzi ekspertów
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Rynek i produkty
Trend roślinny w branży spożywczej można nazwać zjawiskiem globalnym. Trudno znaleźć na ten
moment eksperckie opracowanie dotyczące kluczowych trendów i kierunków rozwoju dla branży,
które nie wskazywałoby roślinnych alternatyw dla produktów odzwierzęcych, jako jednego
z najważniejszych obszarów rozwoju. Według szacunków Markets&Markets rynek roślinnych
alternatyw mięsa osiągnął w 2020 roku wartość 4,3 mld USD2. Eksperci przewidują, że w ciągu
najbliższych 5 lat rynek ten będzie dalej rósł w tempie dwucyfrowym (w zależności od źródła
prognozowany CAGR3 to 14% do 18%4).
Nie może być tutaj mowy o chwilowej modzie – wszelkie dostępne dane i opracowania wskazują,
że trend roślinny na stałe wpisze się w zachowania zakupowe i nawyki żywieniowe konsumentów.
Analitycy Braclays wskazują, że do 2029 roku światowy rynek roślinnych alternatyw mięsa może
osiągnąć wartości 140 mld USD, zdobywając 10% światowego przemysłu mięsnego5, a badacze
z ATKearney (grafika poniżej) szacują, że do 2040 r., mięso na bazie roślin może stanowić nawet
¼ globalnego rynku mięsa ogółem6.
Także na polskim rynku roślinne alternatywy na dobre zagościły na półkach sklepowych
i zauważalny jest dynamiczny wzrost segmentu produktów wegetariańskich i wegańskich. Półka z
produktami roślinnymi stale się powiększa (zarówno ta stała, jak i podczas ofert czasowych, tzw.
in-out) we wszystkich formatach sklepowych od hipermarketów, przez dyskonty, po sklepy typu
convenience. Sieci handlowe zauważają rosnące zainteresowanie klientów, przez co poszerzają
roślinne kategorie produktowe zarówno w zakresie marek własnych, jak i marek producentów.

GLOBALNA KONSUMPCJA MIĘSA

Według badaczy ATKearney, do 2040 r. podaż mięsa konwencjonalnego
może spaść o ponad 33%.
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Podążając za globalnymi trendami, producenci obecni na polskim rynku (zarówno ci globalni,
jak i lokalni), coraz śmielej wchodzą w obszar produktów roślinnych. Zauważalna jest wśród nich
świadomość, że zmiana nawyków żywieniowych konsumentów w kierunku produktów roślinnych
jest procesem, którego oni powinni być aktywnym uczestnikiem, mającym konkretne zobowiązania
wobec klientów. Zobowiązania te dotyczą nie tylko dostarczania produktów korzystnych dla zdrowia,
ale także z uwzględniania wpływu produkcji na środowisko naturalne. To właśnie te dwie kwestie
(opisane w dalszej części raportu) najczęściej skłaniają producentów do poszerzenia swojego portfolio
o roślinne alternatywy dla mięsa/nabiału.

Olewnik
Wywodzimy się z branży mięsnej, w której przez lata
pracowaliśmy nad doskonaleniem naszych produktów, tak aby
jak najlepiej spełniały oczekiwania Polaków. Dzisiaj dostrzegamy
i rozumiemy znaczenie nowej misji biznesu spożywczego, którą
determinuje uczciwa troska o dobro ludzi i środowiska – chcemy
aktywnie uczestniczyć w zachodzącej zmianie.
Jednocześnie zarówno sieci handlowe, jak i producenci podkreślają, że rynek produktów roślinnych
w Polsce, choć coraz bardziej zauważalny, jest wciąż we wczesnej fazie rozwoju i daleko mu jeszcze do
pełnego zaspokojenia potencjału. Zdaniem głównych graczy, obecne dane rynkowe dobrze rokują na
przyszłość – na przestrzeni najbliższych 4-5 lat spodziewana jest dwucyfrowa dynamika, która pozwoli
na rozwój obserwowany na zachodnich rynkach. W krajach, w których rynek roślinnych alternatyw jest
bardziej rozwinięty, obecnie główny nacisk kładzie się na dalszy rozwój tego rynku poprzez wzrost
częstotliwości użycia produktów i zwiększenie jednorazowego koszyka zakupowego. To duża różnica
w stosunku do polskiego rynku, gdzie głównym celem jest wciąż budowanie świadomości na temat
produktów roślinnych przy wykorzystaniu wszystkich możliwych punktów styku marki z konsumentami.
Najwięksi gracze nie czekają jednak, aż trend roślinny zagości na polskim rynku na dobre, wyprzedzając
nieuchronne zmiany. Globalni gracze już od kilku lat dostosowują swoje strategie do zmian
zachodzących na rynkach docelowych, jednocześnie poszerzając portfolio swoich produktów
i przejmując podmioty zajmujące się produkcją roślinną (m.in. Unilever i The Vegetarian Butcher,
Danone i Alpro). Potencjał rynku wykorzystują również polscy producenci nabiału i mięsa (m.in. OSM
Łowicz, Olewnik, Sokołów, Tarczyński) wprowadzając kolejne produkty roślinne do swojego portfolio
oraz producenci wyspecjalizowani w takich produktach.

Danone
Kategoria produktów pochodzenia roślinnego jest obecna w 13%
polskich gospodarstw domowych, podczas gdy w Wielkiej Brytanii
w ponad 34%. Pokazuje to potencjał dla tej kategorii na rynku
polskim. Podobny, nadal niski, poziom penetracji rynku jest
w Czechach czy na Słowacji, nieco większy w Niemczech. Kraje,
które przodują w konsumpcji produktów tworzonych na bazie roślin
to kraje nordyckie, czyli Szwecja, Finlandia czy Belgia. Obserwując
dynamiczny wzrost sprzedaży tej kategorii w Polsce wierzymy, że szybko
dorównamy tym krajom.
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Rynek i produkty
Polsoja

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Rozwój portfolio
produktów
roślinnych

Budowanie
świadomości
konsumentów

Rozwój / ekspansja
w kanałach
sprzedaży

Kategoria produktów roślinnych jest jedną z najszybciej
zmieniających się kategorii FMCG, dlatego nasz dział R&D
ma bardzo dużo pracy. Kilka nowych produktów będzie
miało premierę tuż przed otwarciem sezonu grillowego,
o czym będziemy na bieżąco informować naszych konsumentów
za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Odpowiedzialność
społeczna /
środowiskowa

Oczywiście pewność producentów, co do konieczności zmiany podejścia i dostosowania
się do zmieniającego się rynku nie wyklucza, że pojawiały się po ich stronie obawy związane
z wprowadzeniem produktów roślinnych do swojego portfolio. Obawy te dotyczą przede
wszystkim producentów, których wieloletnia obecność na rynku związana była z produktami
mięsnymi czy nabiałowymi. Firmy te miały pewne wątpliwości, jak ich zwrot w stronę produktów
roślinnych zostanie odebrany przez dotychczasowych i potencjalnych klientów oraz jak wpłynie
to na wiarygodność marki. Historie takich firm jak OSM Łowicz czy Sokołów pokazują jednak,
że doświadczenie oraz ugruntowana pozycja w branży mięsnej czy nabiałowej nie stanowią
bariery, a co więcej mogą stać się dodatkowym atutem producentów – renomowana marka jest
często gwarancją wysokiej jakości produktów oraz zachowania należytej staranności procesów
produkcyjnych. Dobre zrozumienie rynku, świadome i ustrukturyzowane podejście do rozwoju
produktu oraz współpraca z organizacjami wspierającymi rozwój rynku produktów roślinnych, takimi
jak ProVeg czy V-Label, daje szansę na wypracowanie właściwego konceptu marki oraz wprowadzenie
na rynek produktów, tak aby spełniały one oczekiwania grupy docelowej.

ŚCIEŻKA ROZWOJU PRODUKTU

Znajomość rynku
i konsumenta

Koncepcja
produktu

Opracowanie
produktu

Poznanie trendów
rynkowych
i charakterystyka
grupy odbiorców

Na podstawie
analizy rynku,
stworzenie
koncepcji produktu

Skomponowanie
smacznego
i dobrego
jakościowo
produktu

ProVeg
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Test konsumencki

Marketing

Certyﬁkacja
V-Label

Badanie
Stworzenie
Uzyskanie znaku,
zadowolenia
storytellingu,
który jest
konsumentów
brandingu i kreacji gwarantem jakości
z danego produktu
reklamowych

Konsultacje ProVeg

Promocja
produktu
Precyzyjne
dotarcie do grup
docelowych
z nowym produktem

Oprócz poszerzenia portfolio o kolejne produkty roślinne, producenci skupiają
się także na budowaniu świadomości polskich konsumentów na temat roślinnych alternatyw.
Firmy podejmują i planują szereg inicjatyw komunikacyjnych i edukacyjnych, które mają wspierać
rozwój tego segmentu.
Kluczową rolę w promowaniu roślinnych produktów odgrywają również sieci handlowe.
Kompozycja półki sklepowej z jednej strony odpowiada na oczekiwania konsumentów, z drugiej
zaś (poprzez ilość, jakość, różnorodność oraz sposób rozmieszczenia produktów) może znacząco
wpływać na ich wybory. W związku z tym, wraz z rozwojem nowych produktów, producenci planują
także rozwój w kanałach sprzedaży, tak aby ich roślinne produkty były szeroko dostępne i jak
najlepiej widoczne dla potencjalnych konsumentów, także tych, którzy do tej pory nie sięgali po
produkty roślinne. Jednym z kluczowych działań jest tutaj umieszczanie na półkach sklepowych
roślinnych alternatyw obok ich konwencjonalnych (mięsnych czy nabiałowych) odpowiedników.

Nestle
W pierwszej kolejności chcemy skupić się na budowie świadomości
kategorii roślinnych zamienników mięsa, aby później – w miarę
potrzeb rynku – wzbogacać ją o kolejne rozwiązania: szersze
portfolio zamienników drobiu, czy nawet zamienników ryb, takich
jak nabierające rozpędu w Niemczech czy Szwajcarii Garden Gourmet
Vuna, które są zastępnikiem tuńczyka.

Równolegle z rozwojem segmentu roślinnego, producenci planują także działania związane
ze społeczną i środowiskową odpowiedzialnością biznesu. Już sam rozwój kategorii produktów
roślinnych wpisuje się w ten charakter działań, natomiast plany producentów są znacznie szersze
i dotyczą zmniejszania wpływu marek na środowisko poprzez redukcję ich śladu węglowego,
udoskonalanie opakowań, łańcucha dostaw oraz procesu wytwarzania.

ProVeg
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Konsument i komunikacja
Większość konsumentów, którzy sięgają po roślinne alternatywy mięsa i nabiału stanowią
osoby, które na co dzień spożywają mięso (są to głównie osoby ograniczające spożycie
produktów odzwierzęcych z różnych powodów oraz osoby przywiązujące wagę
do zdrowego stylu życia). Weganie i wegetarianie stanowią jedynie część grupy docelowej
w segmencie żywności roślinnej.
Struktura grupy docelowej ma kluczowe znaczenie z perspektywy targetowania
i pozycjonowania roślinnych alternatyw dla produktów odzwierzęcych, zarówno przez
producentów, jak i sieci handlowe. Zrozumienie tej grupy prowadzi do kilku wniosków,
które warto uwzględnić w obszarze strategii marketingowej:
Kluczowym atrybutem żywności roślinnej są jej właściwości zdrowotne. Rezygnacja
lub ograniczenie spożycia produktów odzwierzęcych to dziś wśród polskich
konsumentów w dużej mierze decyzja wynikająca z aspektów zdrowotnych lub chęci
prowadzenia zdrowego trybu życia, dlatego kluczowe znaczenie ma skład produktu.
Jedną z największych trudności w ograniczaniu konsumpcji produktów odzwierzęcych jest
tęsknota za ich smakiem. Produkty roślinne o smaku, zapachu i teksturze podobnej lub
lepszej od produktu mięsnego/mlecznego mają szansę zyskać szerokie grono odbiorców.
Ze względu na szerokość i różnorodność grupy docelowej przekaz marketingowy
adresowany do odbiorców produktów roślinnych powinien być inkluzywny. Lepiej
sprawdzają się komunikaty podkreślające to, co jest w produktach (roślinny), niż to, czego
w nich nie ma (bezmięsny).
Zmiana przyzwyczajeń w zakresie sposobu odżywiania nie zawsze jest łatwym procesem
dla konsumentów. W związku z tym producenci stawiają przede wszystkim na jasny i prosty
przekaz rozpoczynając od typu produktów, który oferują (dobrze znane i lubiane kategorie
produktowe), poprzez klarowną identyfikację wizualną, na działaniach marketingowych
kończąc. Także sieci handlowe wychodzą naprzeciw konsumentom, poszerzając ofertę w
zakresie produktów gotowych, a także prezentując w swoich materiałach marketingowych
nie tylko wybór produktów, ale także sposób ich użycia (np. przepisy, sposób podania i
przyrządzenia).

Nowa kategoria, nowy język, nowy świat –
jak komunikować marki roślinne?
Komunikacja roślinnych alternatyw mięsa skierowana do konsumentów, którzy są już
„po zielonej stronie mocy” nie jest obecnie trudnym zadaniem – w tej grupie produkt sam
się broni a konsumenci aktywnie poszukują nowych marek na rynku. Wyzwaniem staje się
jednak dotarcie do nowych osób i poszerzenie grupy docelowej o konsumentów „nieroślinnych”.
Najnowsze ogólnopolskie badania (styczeń 2021) pokazują, że po przedstawieniu nazwy,
opakowania czy logo marki wegańskiej, już 72% Polaków rozpoznaje brand roślinny –
w tym niemal wszyscy z grupy kupujących wegańską żywność, bo aż 97%.
Co ciekawe, marki wege, z którymi najbardziej zaznajomieni są polscy konsumenci,
są dalekie w swojej specjalizacji od produkcji roślinnej, np. mięsna marka Tarczyński. Wege
kabanosy tej firmy są cennym przykładem do zrozumienia specyfiki komunikowania się
z niewtajemniczoną w zielony świat grupą nabywców. Nie zostały nazwane „nie kabanosy”
czy „wegańskie kabanosy”, lecz roślINNE – i odmienność ta w percepcji konsumentów
nie jest czymś złym, a wręcz intryguje i zachęca. Zgodnie z wynikami badań, taki prosty
ton i styl języka lepiej trafia do odbiorcy. W końcu rośliny nie są gorsze od mięsa, są po
prostu inne, nie muszą mięsa imitować. Weganizm jako trend „wielkomiejski” i radykalne
postawy przedstawicieli tego sposobu życia sprawiły, że określenia „wegański” czy
„wegetariański” odbierane są jako wykluczające i przeznaczone tylko dla danej grupy
konsumentów. Podobnie jest z nadawaniem nazw, gdzie używa się przedrostka „nie” lub
„bez” w zestawieniu z „mięso” – pozycjonowanie marki na podkreślaniu braku czegoś
może konotować niższą wartość takiego produktu. I o ile wśród wegan taka marka jak
„Bezmięsny mięsny” jest jedną z ulubionych, o tyle w grupie konsumującej nie tylko produkty
roślinne, może budzić negatywne skojarzenia, a nawet zniechęcać. Temat inkluzywności
jest przedmiotem żywej dyskusji i budzi skrajne emocje zarówno wśród konsumentów
wege, jak i niewege.
Źródła:
https://www.horecatrends.pl/trendy/119/40_proc_polakow_deklaruje_ze_kupuje_zdrowa_zywnosc_przynajmniej_raz_w_
tygodniu,3818.html
https://marketingprzykawie.pl/espresso/97-rozpoznawalnosci-kampanii-pij-mleko-bedziesz-wielki/
http://imas.pl/blog/zywnosc-weganska-trafia-juz-do-ponad-1-3-polakow/

Ciekawym zabiegiem jest także parafraza utartych w świadomości konsumentów
komunikatów zachęcających do spożywania produktów nieroślinnych. „Pij mleko, będziesz
wielki” to kultowe hasło jednej z najbardziej rozpoznawalnych (97%) i najdłuższych (prawie
10 lat!) kampanii marketingowych w Polsce. Marka Alpro nie tylko sparafrazowała to hasło,
ale również nadała mu heroicznego wydźwięku poprzez zmianę z czasu przyszłego na
teraźniejszy: „Wiesz co dobre #jesteświelki”. Konsument jest doceniany za swój wybór.
W przypadku Alpro cennym sposobem rozpowszechniania tego komunikatu było
zastosowanie influencer marketingu – skutecznego obecnie narzędzia dotarcia do
konsumentów, na które mniejsze marki nie zawsze mogą sobie pozwolić.
Wokół diety roślinnej krąży wiele mitów: że jest uboga w białko, produkty są wysoko
przetworzone oraz trudno dostępne. A polscy konsumenci przy wyborze produktów coraz
częściej zwracają uwagę na kwestie zdrowotne i środowiskowe. Chcą czuć, że wybierając
roślinne alternatywy, mają pozytywny wpływ zarówno na swoje zdrowie, jak i na Planetę.
Dlatego warto w komunikacji pokazywać i podkreślać „zielone” przewagi marki, tak by każdy
mógł pozyskać tę wiedzę i miał poczucie, że dokonał dobrego wyboru. Aby dotrzeć poza
grupę odbiorców, którzy sami śledzą najnowsze trendy, warto uwydatniać w komunikacji
roślinnej zalety i różnorodność smakową.
Produkty i marki roślinne tworzą nową kategorię, dlatego należy dla nich tworzyć
nową nomenklaturę i nowy unikalny roślinny język oraz świat. Mięsne analogie mogą
nie przekonać nowych odbiorców.

Karolina Kleta - strateżka

Honorata Jarocka

Senior Food and Drink Analyst, Mintel
„Roślinność” bardzo szybko stała się atrakcyjnym
konceptem dla polskiego konsumenta, a tym samym
perspektywicznym kierunkiem dla dużych i małych
marek. Według danych konsumenckich Mintel,
35% respondentów w Polsce deklaruje,
że od czasu do czasu ogranicza ilość mięsa
w diecie, natomiast 17% robi tak przez większość
czasu. Dodatkowo, jedna trzecia konsumentów
w kategorii zamienników nabiału stwierdza, że
tego typu alternatywy są lepsze dla środowiska.
Patrząc przez pryzmat pandemii COVID-19, jedna
piąta Polaków mówi, że jej wybuch sprawił, iż dieta
wegańska stała się dla nich bardziej atrakcyjna.
W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie
i świadomość polskich konsumentów, „roślinna półka” cały czas ewoluuje, przy
czym innowacyjność dotyczy nie tylko rozwoju samych kategorii produktowych,
ale także przekłada się na większą przystępność cenową z uwagi na dużą
aktywność w tym segmencie ze strony nie tylko znanych marek, ale także w ramach
portfolio produktowego pod markami własnymi. W oparciu o dane z Globalnej
Bazy Nowych Produktów firmy Mintel, w ciągu 12 miesięcy do grudnia 2020 roku,
odsetek nowości w kategorii żywności i napojów, otwarcie pozycjonowanych jako
wegetariańskie, wyniósł w Polsce ponad 7%. Co ciekawe, większą aktywność
innowacyjną zaobserwowano w kategorii wdrożeń wegańskich, przy czym
tego typu oświadczenia wykorzystało niemal 15% nowości produktowych.
Myśląc o perspektywach dla „roślinnej półki” na rodzimym rynku warto wskazać
na potencjał leżący w oświadczeniach typu „roślinny/roślinna/roślinne”, które
z uwagi na swój bardziej włączający charakter adresują potrzeby masowego
konsumenta. Na przykład, aż 62% respondentów w Polsce deklaruje, że w ciągu
12 miesięcy do maja 2020 roku zwiększyli ilość owoców i warzyw w swojej diecie.

18

wypowiedzi ekspertów

Konsument i komunikacja

Przemysław Chojnicki

Dyrektor ds. certyfikacji, V-Label
Z przeprowadzonej przez nas międzynarodowej ankiety
wynika, że aż 91% konsumentów podczas zakupu produktów
wegańskich lub wegetariańskich, preferuje te oznaczone
certyfikatem typu V-Label, z czego połowa deklaruje,
że zdecydowanie decyduje się na takie produkty. 79%
konsumentów na całym świecie zgadza się, że świadomie
przywiązują większą wagę do produktów oznaczonych
symbolem V-Label, a 61% twierdzi, że aktywnie poszukuje
znaku V-Label na opakowaniu. 78% generalnie ufa produktom
z symbolem V-Label bardziej niż produktom bez niego.
Część poglądowa naszej ankiety pokazuje, że konsumenci
są skłonni zapłacić więcej za produkt z symbolem V-Label
niż za dokładnie ten sam produkt bez niego. Gdyby mieli
wybór, 34% kupiłoby czekoladę, która kosztuje 1.70 EUR,
o ile widzieliby symbol V-Label, a tylko 24% kupiłoby ją, gdyby w ogóle nie miała etykiety. Nowy
trend potwierdza inne badanie, w ramach którego respondenci oceniali 480 firm, zgodnie z którym
V-Label jest jedną z najbardziej dynamicznych marek w 2021 roku. Badanie przeprowadzono
w Szwajcarii na grupie 4500 konsumentów. Według uczestników z grupy wiekowej od 15 do 26
lat spośród wszystkich marek, V-Label znalazł się na 6 miejscu - przed Zalando, Beyond Meat,
Alnatura i Tesla.

Iwona Kieda

Senior Project Manager, Instytut Rozrodu Zwierząt
i Badań Żywności PAN
Badania jakościowe przeprowadzone w ramach projektu EIT Food
„V-Place - Enabling consumer choice in Vegan or Vegetarian Food
Products”, obejmujące konsumentów oraz ekspertów z dziedziny
przemysłu i nauki z 6 krajów UE, obnażyły wiele rozbieżności
w rozumieniu i definiowaniu kwestii związanych z dietą roślinną.
Dotyczą one chociażby różnego postrzegania terminu „fleksitarianie”.
W Niemczech osoby, które świadomie ograniczają spożycie mięsa,
uważają się za wegetarian, natomiast we Włoszech za wszystkożerców.
Polscy respondenci najczęściej mówili o “wegetarianach na pół etatu”
lub “okazjonalnych wegetarianach”. Ze względu na niejednoznaczne
definiowanie i samopostrzeganie się tej grupy, informacje, których
adresatami w intencji producentów są również fleksitarianie,
finalnie mogą trafiać tylko do wegetarian i wegan. Te obserwacje
rzucają światło na potrzebę stworzenia bardziej kompleksowych strategii komunikacji i dotarcia
do fleksitarian. Wyniki badań „V-Place” wskazują też na konieczność przeciwdziałania dezinformacji
wokół produktów opartych na surowcach roślinnych. Zalew opinii samozwańczych ekspertów, które
często nie mają potwierdzenia w naukowych faktach powoduje, że konsumenci kwestionują aspekty
zdrowotne roślinnych zamienników mięsa. Partnerzy projektu “V-Place”, m.in. Instytut Rozrodu
Zwierząt i Badań Żywności PAN, Uniwersytet w Hohenheim czy firma Döhler, podkreślają jednak,
aby obok rzetelnej, popartej naukowo informacji na temat produktów pochodzenia roślinnego,
przekazywać konsumentom również wiedzę o sposobach przygotowania takiej żywności, jej
właściwościach sensorycznych, pochodzeniu oraz oddziaływaniu na środowisko.
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Kluczową obserwacją, dotyczącą konsumentów sięgających po roślinne alternatywy mięsa
i nabiału, jest fakt, że zdecydowana większość z nich nie przestrzega ani diety wegańskiej,
ani wegetariańskiej. Jak wynika z badań konsumenckich7,8 oraz jak przyznają producenci
i sieci handlowe, po produkty roślinne sięga szeroka i różnorodna grupa odbiorców.
Oprócz wegetarian i wegan są to:
• osoby ograniczające spożycie mięsa i/lub nabiału z różnych powodów (etycznych,
środowiskowych, zdrowotnych),
• konsumenci przywiązujący wagę do zdrowego stylu życia i zrównoważonej diety.
Według badań RoślinnieJemy9 z 2019 roku, przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie
konsumentów: 8,4% dorosłych Polaków, w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie, było
na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej. Co do pozostałych produktów pochodzenia
zwierzęcego: 11,9% Polaków nie piło w tym czasie mleka i nie spożywało produktów
mlecznych, 11,2% zrezygnowało z jajek i dań zawierających je w swoim składzie. Na uwagę
zasługuje fakt, że w tym samym czasie wśród osób, które wskazały, że spożywały mięso
aż 38,5% twierdziło, że ograniczyły one jego spożycie w ciągu ostatniego roku. To samo
badanie zwraca uwagę, że ponad 30% Polaków deklaruje, że spożywa roślinne alternatywy
mięsa, a większość tej grupy (93,3%) stanowiły osoby, które na co dzień mięso jedzą.

PO PIERWSZE ZDROWIE
Rezygnacja lub ograniczenie spożycia produktów odzwierzęcych to dziś wśród polskich
konsumentów w dużej mierze decyzja wynikająca z aspektów zdrowotnych lub
szerzej – chęci prowadzenia zdrowego trybu życia, opartego na zrównoważonej diecie.
W związku z tym kluczowe znaczenie ma skład produktu. Powinien być on nie tylko roślinny,
ale także zdrowy. Krótki skład i naturalne składniki działają na korzyść produktu, z drugiej
strony duża ilość cukru, wykorzystanie oleju palmowego i dodatków brzmiących nieznajomo
lub budzących wątpliwości konsumentów (wzmacniacze smaku, stabilizatory, itp.) może
zniechęcać. Bardzo ważnym aspektem jest tutaj komunikacja. Konsumenci, dla których
roślinny i naturalny skład produktu jest istotny, są grupą wymagającą i proaktywną,
marka musi być zatem gotowa na komunikację z grupą, która może być zainteresowana
bardzo szczegółowymi informacjami na temat jakości produktu, jego składu i procesu
produkcji. Wiarygodność marki w tym aspekcie jest kluczowa, warto więc przeprowadzać
pilotaże rynkowe oraz stopniowo wprowadzać produkty na rynek, aby oswajać z nimi
konsumentów oraz budować relację i lepiej poznawać potrzeby swojej grupy docelowej.
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Nestle
Rezygnowanie, bądź świadome ograniczanie mięsa w diecie to wyraz
świadomości. Konsumenci, którzy sięgają po roślinne opcje, często
wyznają zasadę „jestem tym, co jem”, dużą uwagę zwracają więc
na skład produktów – prosta etykieta i znane składniki są dla nich
kluczowe. Podobnie, bardzo ważne jest także opakowanie nadające
się do recyclingu. To, jakiej zmiany oczekiwań możemy się spodziewać,
wynika z porównania polskiego konsumenta z tym z zagranicy. W Polsce
największą motywacją do sięgnięcia po roślinne zamienniki mięsa są aspekty
zdrowotne. W krajach o większej dojrzałości tej kategorii mocniej wybijają się aspekty
środowiskowe. Możemy spodziewać się więc, że wkrótce znajdzie to odzwierciedlenie
także u nas w kraju. Z tego względu ten aspekt jest dla nas równie ważny już dziś.

PO DRUGIE SMAK
Jak wskazują uczestnicy rynku, z rozmów i badań, które przeprowadzają z konsumentami
wynika bardzo jasno, że największą barierą ograniczenia konsumpcji produktów
odzwierzęcych jest tęsknota za ich smakiem. Większość konsumentów podejmuje
decyzję o ograniczeniu lub rezygnacji z mięsa/nabiału świadomie, w trakcie swojego
życia, ale doskonale pamięta i lubi smak tradycyjnych produktów. Stąd największym
wyzwaniem dla producentów jest odwzorowanie smaku i struktury produktu mięsnego/
mlecznego w produkcie roślinnym. Zdaniem producentów, tylko produkty roślinne o
smaku, zapachu i teksturze podobnej lub lepszej od produktu mięsnego/mlecznego mają
szansę zyskać szerokie grono odbiorców. Kwestia odwzorowania smaku ma także duże
znaczenie dla pozyskiwania nowych grup odbiorców – osoby zaczynające swoją przygodę
z roślinnymi alternatywami są zdecydowanie bardziej wyczulone na podobieństwa i różnice
smakowe.
Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma prowadzenie testów smaku na poszczególnych
etapach rozwoju produktów. Sprawdzenie w ramach tzw. testów ślepych, jak konsumenci
oceniają smak produktów roślinnych i mięsnych oraz jakie są ich preferencje smakowe
dotyczące różnych wariantów produktów roślinnych. Działanie to pomoże znaleźć najlepszy
możliwy wariant produktu i smak spełniający oczekiwania konsumentów.

Unilever
Nasza grupa odbiorców to prawie połowa polskiego
społeczeństwa (około 45% według raportu IQS PZM Food
Trends), która szuka zamienników mięsa, a jednocześnie
nie chce rezygnować z jego smaku, zapachu i tekstury.
Nasze produkty odpowiadają zarówno na potrzeby wegan
i wegetarian, ale również grupy „fleksitarian”, czyli osób
które decydują się na ograniczenie mięsa pochodzenia zwierzęcego
w diecie. Powody są różne: rosnąca potrzeba zdrowego odżywiania, coraz większe
poczucie odpowiedzialności za środowisko oraz troska o dobrostan zwierząt. Natomiast
dla tej grupy konsumentów bariera najczęściej jest jedna - niepowtarzalny smak mięsa.
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PO TRZECIE INKLUZYWNOŚĆ
Jak wspomniano wcześniej, grupa docelowa roślinnych alternatyw produktów
odzwierzęcych jest dużo szersza niż wegetarianie i weganie. Są to konsumenci o różnych
potrzebach i stoją za nimi różne historie dotyczące tego, dlaczego zrezygnowali lub
ograniczyli spożycie mięsa/nabiału. Najczęściej po roślinne alternatywy sięgają ludzie
młodzi (do 34 roku życia9), zamieszkujący duże ośrodki miejskie, ale wprowadzając
roślinne produkty na rynek nie należy zapominać także o innych odbiorcach. Przekaz
adresowany do odbiorców powinien być inkluzywny, niewykluczający. Taką możliwość
daje producentom m.in. nazywanie ich produktów roślinnymi zamiast wegetariańskimi
czy wegańskimi. Ten sposób komunikacji nie wyklucza i nie zniechęca tych konsumentów,
którzy nie postrzegają siebie jako wegan czy wegetarian, ale ze względu na określone
potrzeby i styl życia są zainteresowani produktami roślinnymi.
Dodatkowo, zarówno producenci jak i sieci handlowe, podejmują szereg działań
zmierzających do zwiększenia świadomości konsumentów na temat zdrowej i zróżnicowanej
diety, podejmowania świadomych decyzji zakupowych czy ukazywania zalet diety roślinnej/
produktów roślinnych. Takie działania wspierające nakierowane są na zdobywanie nowych
segmentów klientów, którzy do tej pory nie wiedzieli, w jaki sposób zmieniać swoje
nawyki żywieniowe.

Żabka
Z naszych obserwacji wynika, że produkty roślinne nie są już
wyłącznie domeną dużych miast. Dla przykładu, w naszych
sklepach hummus sprzedaje się w podobnej ilości per
sklep zarówno w dużych, jak i małych miejscowościach.
Podobnie hot dog – ukochana przekąska naszych klientów – w
wersji vege jest tak samo często wybierany w dużych, jak i w
małych miastach. Umacnia się także udział sprzedaży hot dogów vege
w stosunku do sprzedaży hot dogów w ogóle. Jednak wciąż po produkty roślinne najchętniej
sięgają konsumenci młodsi, którzy coraz częściej świadomie – ze względów etycznych oraz
zdrowotnych – ograniczają spożywanie produktów pochodzenia zwierzęcego.
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PO CZWARTE PROSTOTA ORAZ JASNY PRZEKAZ
Zmiana przyzwyczajeń w zakresie sposobu odżywiania, rezygnowanie z określonych
produktów spożywczych nie zawsze jest łatwym procesem dla konsumentów. W związku
z tym producenci i sieci handlowe stawiają przede wszystkim na jasny i prosty przekaz
rozpoczynając od typu produktów, które oferują (dobrze znane i lubiane kategorie
produktowe takie jak burgery, kabanosy, sery) oraz na klarowną identyfikację wizualną
produktu kojarzącą się ze zdrowym trybem życia. W każdym punkcie styku marki z klientem
język komunikacji jest językiem korzyści i zachęty do wyboru roślinnych alternatyw.
Aby dodatkowo ułatwić konsumentom korzystanie z często zupełnie nowych dla nich
produktów, producenci i sieci handlowe przedstawiają klientom inspiracje i praktyczne
porady użycia produktów przeprowadzając ich nie tylko przez proces zakupowy, ale także
proces przygotowania posiłku i konsumpcji. Takie całościowe podejście do produktu
i komunikacji buduje doświadczenie klienta z segmentem roślinnym.

Inka
To w Internecie nasze konsumentki poszukują inspiracji
żywieniowych i sprawdzają informacje na temat produktów.
Staramy się być w tej przestrzeni obecni zarówno w kanałach
własnych, jak i za pośrednictwem liderów opinii. Promując
napoje roślinne Inka staramy się przede wszystkim inspirować
naszych konsumentów sposobami ich wykorzystania, by
pokazać jak mogą wzbogacić swój codzienny jadłospis. Na profilach
Inki na Facebooku oraz Instagramie, a także na stronie internetowej, można znaleźć wiele
niezwykle apetycznych przepisów z wykorzystaniem napojów roślinnych dla osób na
każdym poziomie wtajemniczenia w sztuce kulinarnej. Jeśli chodzi o język komunikacji to
jest on spójny z ekspresją marki Inka. Inka to przede wszystkim marka bliska konsumenta,
nie budująca dystansu, swojska i zrozumiała – posługująca się prostym językiem i czytelnymi
symbolami. Dlatego też opakowania napojów Inka są zaprojektowane w pełni w języku
polskim, co bez wątpienia jest unikalne w tej kategorii.
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Nowe technologie i surowce
Tworzenie roślinnych alternatyw produktów odzwierzęcych stanowi dla producentów wyzwanie, polegające przede wszystkim na znalezieniu takiego podejścia
technologicznego, które pozwoli uzyskać produkt o odpowiednich właściwościach (smak,
zapach, konsystencja itd.) i wartościach odżywczych, przy jednoczesnych racjonalnych
nakładach kosztów i pracy oraz możliwościach skalowania produkcji.
Dodatkowo, proces produkcji roślinnych alternatyw nie powinien generować większych
kosztów środowiskowych niż produkcja wyrobów odzwierzęcych, w związku z czym
konieczne jest ograniczenie wpływu na środowisko, zarówno w zakresie pozyskiwania
surowców (zrównoważone pochodzenie), jak i samego procesu produkcji.
Dobór surowców roślinnych jest wypadkową wielu czynników, takich jak:
właściwości surowca, jego dostępność i pochodzenie, koszty, wartości odżywcze,
opinie konsumentów/trendy.
Oprócz prac nad rozwojem technologii, związanych z surowcami roślinnymi, rok 2020
upłynął także pod znakiem dynamicznego rozwoju rolnictwa komórkowego, znaczący
postęp dokonał się również na rynku fermentacji.

Maciej Tarnowski

Commercial Director, Givaudan Polska
Smak to kluczowy element układanki. W większości badań
konsumenckich, jakie prowadzimy, to właśnie smak pojawia się, jako
główne wyzwanie ograniczające zainteresowanie konsumentów
produktami roślinnymi. Kończy się czas produktów o przeciętnym
lub słabym smaku, lecz zrobienie z białka grochu pełnoprawnego
burgera, kiełbaski czy „jogurtu”, to nadal spore wyzwanie.
Givaudan od kilku lat pracuje nad tym, by wspierać firmy w tworzeniu
smacznych produktów roślinnych. Dzięki naszym badaniom udało
się opracować pełną paletę rozwiązań: od aromatów eliminujących
niepożądane posmaki bazy roślinnej w alternatywach mięsa czy
nabiału, poprzez tworzenie rozwiązań odtwarzających różne gatunki
mięsa i sposoby obróbki (grillowanie, pieczenie, gotowanie), kończąc
na naturalnych barwnikach, które mogą zmieniać kolor podczas
obróbki cieplnej. W chwili obecnej ograniczanie cukru czy soli w diecie
staje się ważną częścią kolejnej fali innowacji roślinnych. Dzięki nowym rozwiązaniom możemy
tworzyć produkty, które zachowując pełnię smaku pozwalają ograniczyć sól czy cukier w recepturze.
To wszystko przy zachowaniu przyjaznej dla konsumenta deklaracji na opakowaniu.

Katja Häkkä

Menedżer Programu Innowacji,
EIT Food CLC NE
W ciągu ostatnich kilku lat EIT Food wspierało finansowo
dziesiątki projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie
alternatywnych protein, koncentrując się na technologii
i rozwoju produktów w zakresie nowatorskich składników
roślinnych. Przykładowo, celem jednego z takich
projektów - Tasty Texture było rozszerzenie oferty żywności
pochodzenia roślinnego poza mięsne zamienniki,
poprzez zastosowanie nowatorskiej technologii ekstruzji,
strukturyzacji białek i włókien. W ten sposób udało się
opracować szereg smacznych, zdrowszych i przyjaznych
środowisku rozwiązań, stanowiących alternatywę dla
obecnie popularnych produktów o wysokiej energetyczności
opartych na skrobi. Wiele innowacyjnych projektów EIT Food
bada sposoby poprawy właściwości i smaku białek pochodzenia roślinnego, takich jak
ziarna, rośliny strączkowe i bobowate, orzechy i nasiona, nie zapominając o aspektach
zdrowotnych, regulacyjnych i przystępności cenowej tworzonych produktów.
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Nowe technologie i surowce
Skuteczne wykorzystanie surowców odgrywa kluczową rolę w przejściu
na zrównoważoną biogospodarkę.
Szczególnie istotne jest wykorzystanie pozostałości z procesu produkcji, jako
źródła żywności i innych wartościowych produktów. Aby sprostać tej potrzebie,
powstał np. projekt Valocake, który skupia się na wykorzystaniu makuchu rzepakowego,
produktu ubocznego przemysłu tłoczenia oleju, do produkcji funkcjonalnych składników
żywności i produktów spożywczych.
W nadchodzących latach wzrośnie zainteresowanie precyzyjną fermentacją,
biotechnologią grzybów, wysokobiałkowymi frakcjami pochodzącymi z alg oraz
mięsem hodowanym komórkowo, a także cyfrowymi rozwiązaniami wspierającymi
zdrowe nawyki żywieniowe. W EIT Food wierzymy we wspólne kształtowanie
przyszłości żywności i zapraszamy do współpracy partnerów przemysłowych, MŚP,
ośrodki badawcze i uniwersytety, a w szczególności startupy z branży rolno-spożywczej.
W ramach programu EIT Food RisingFoodStars udzieliliśmy wsparcia takim startupom
jak m.in. Prolupin, Aleph Farms, 3F BIO, Essento, NapiFeryn BioTech, Redefine Meat,
InnovoPro, Mosa Meat, Protera, OSPIN, Peace of Meat, Vaxa, Amai Proteins i Glucanova.

Monika Kajzer

Regional Head of Application Centers Brenntag
Szczególną uwagę zwraca się na smak, zapach i wygląd
produktów roślinnych. Konsumenci nie chcą iść na
kompromis w tym zakresie. W przypadku analogów
mięsa niezbędna jest bardzo dogłębna wiedza
o stosowanych surowcach roślinnych. Pozwala to na
odtworzenie smaku, zapachu, soczystości oraz efektu
przetwarzania w produktach roślinnych, analogicznie do
produktów zwierzęcych. Niezbędne jest zastosowanie
takich surowców roślinnych, które nadadzą barwę, jak
również umożliwią odtworzenie w analogach mięsa
procesów związanych ze zmianą barwy produktów
przed, w trakcie i po procesie obróbki termicznej.
W produktach kulinarnych spożywanych na ciepło
bardzo ważna jest ich konsystencja, zarówno na zimno,
ze względu na proces ich produkcji i przechowywanie, jak również na ciepło po ich
podgrzaniu przez konsumenta. W przypadku produktów kulinarnych, nie będących
analogami mięsa – uwypuklana jest roślinność, stosowane są surowce, takie jak
kasze, owoce, warzywa, zioła i przyprawy.
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Dobra Kaloria
W Dobrej Kalorii kierujemy się przekonaniem, że jedzenie ma
nas odżywiać, czyli dostarczać cennych wartości odżywczych dla
naszego organizmu. Dlatego też stawiamy na surowce, które są
w nie bogate - takie jak kiełki słonecznika, amarantus, boczniaki,
białko pszenicy. Ważne jest dla nas także to, aby żywność którą
produkujemy była w 100% naturalna, nie stosujemy więc żadnych
sztucznych dodatków, konserwantów, barwników.

dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB,

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego
Rozumiejąc potrzeby konsumentów, zmiany w stylu żywienia
świadomego społeczeństwa i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
rynkowym, Instytut podejmuje szereg inicjatyw w zakresie poszukiwania
alternatywnych źródeł białka na potrzeby przemysłu spożywczego.
Powyższe działania są zgodne z bieżącymi politykami Unii Europejskiej
w zakresie ograniczenia kosztów środowiskowych produkcji żywności.
IBPRS posiada dedykowaną jednostkę organizacyjną – pracownię –
której działania skupiają się na badaniach w zakresie alternatywnych
źródeł białka. Pozostałe jednostki organizacyjne realizują również
prace w tym zakresie – tworząc technologie fermentowanych napojów
bezmlecznych, zamienniki jaja kurzego oraz zamienniki produktów
mięsnych. Współpraca sektora przedsiębiorstw z Instytutem daje
wielokierunkowe bilateralne korzyści. Oferujemy przedsiębiorcom
możliwość skorzystania z nowoczesnych laboratoriów oraz wiedzy
eksperckiej pracowników Instytutu. Zapewniamy możliwość rozwoju swoich pomysłów i technologii
oraz sprawdzenie ich w warunkach przedwdrożeniowych. Współpraca z IBPRS daje możliwość
wdrażania osiągnięć naukowych do praktyki przemysłowej, weryfikację innowacyjnych pomysłów w
środowisku produkcyjnym, a także pozyskanie informacji zwrotnej o potrzebach rynku.

Tworzenie roślinnych alternatyw produktów odzwierzęcych stanowi dla producentów wyzwanie
polegające na znalezieniu takiego podejścia technologicznego, które pozwoli uzyskać produkt
o odpowiednich właściwościach technologicznych (smak, zapach, itd.) i wartościach odżywczych, przy
jednoczesnych racjonalnych nakładach kosztów i pracy.
O istotności doznań smakowych wspominaliśmy już we wcześniejszych częściach raportu, w tym
miejscu należy jednak dodać, że na te doznania składa się wiele czynników, które należy uwzględnić
w pracach technologicznych nad produktem. Poza smakiem produktu, kluczowa jest także kwestia
konsystencji, tekstury, zapachu, a także jego właściwości, takie jak możliwość obróbki termicznej,
właściwości emulgacyjne itp. Istotne jest tutaj osiągnięcie balansu pomiędzy zagwarantowaniem
doznań smakowych na wysokim poziomie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich wartości
odżywczych produktu i jego naturalności.
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Do wyzwań procesu technologicznego należy dodać także kwestię dostępności surowców i ich
zrównoważonego pochodzenia. Proces produkcji roślinnych alternatyw na żadnym etapie nie powinien
generować większych kosztów środowiskowych niż produkcja wyrobów odzwierzęcych. W związku
z tym, potrzeba tutaj innowacyjnego podejścia dążącego do ograniczenia kosztów środowiskowych,
zarówno w zakresie pozyskiwania surowców, jak i procesu produkcji.
Producenci zwracają również uwagę, że niezwykle ważna jest kwestia bezpieczeństwa żywności
pochodzenia roślinnego. Zastosowanie surowców roślinnych w produktach sprzyja rozwojowi
mikroflory nieco odmiennej niż w typowych produktach odzwierzęcych. Zastosowanie skutecznych
rozwiązań zapobiegających rozwojowi niepożądanej mikroflory jest niezwykle istotne.

Inka
Głównym problemem technologicznym podczas opracowywania
naszych bezmlecznych produktów, oprócz opracowania idealnych
receptur, zarówno pod względem smakowym, jak i składu oraz
wartości odżywczych, były problemy mikrobiologiczne. Opracowanie
produktu roślinnego, nie poddanego obróbce termicznej, stanowi
ogromne wyzwanie pod kątem utrzymania właściwej flory bakteryjnej,
zwłaszcza w przypadku bakterii przetrwalnikujących, przy jednoczesnym
zachowaniu odpowiedniej trwałości produktu. Na szczęście, to wyzwanie znalazło
swoje rozwiązanie i aktualne wyzwania dotyczą wyłącznie sfery tworzenia
nowych receptur i produktów.

Uzyskanie wszystkich wyżej wymienionych celów jest możliwe jedynie w drodze szeroko zakrojonych
badań. Producenci korzystają w tym zakresie w wewnętrznych zasobów badawczych i rozwojowych,
a także współpracują z jednostkami badawczymi wyspecjalizowanymi w tego typu procesach. Oprócz
opracowania odpowiedniej technologii, kluczowym etapem rozwoju jest także przetestowanie
jej w środowisku produkcyjnym, aby jeszcze w warunkach przedwdrożeniowych możliwa była
identyfikacja potencjalnych wyzwań produkcji na szeroką skalę.
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Inaczej sytuacja wygląda w przypadku aplikacji kulinarnych, w których wyróżniamy
dwie główne kategorie produktów opartych o surowce roślinne. Są to:

Polsoja
Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika,
że jednym z najtrudniejszych etapów jest proces
przekładania prototypu laboratoryjnego na ”język” linii
produkcyjnej, uwzględniający wszystkie jej możliwości
i jednocześnie stawienie czoła wyzwaniom związanym
z seryjną, ustandaryzowaną produkcją.
alternatywy klasycznych

Surowce roślinne wykorzystywane do tworzenia produktów roślinnych to zarówno składniki lokalne,
dobrze znane w Polsce (owies, groch, gryka, itd.), jak i egzotyczne (soja, chlebowiec – jackfruit).
Ich dobór odbywa się na podstawie szczegółowej analizy wielu aspektów, takich jak:

właściwości surowca
istotne dla produktu
końcowego

dostępność
i pochodzenie

koszty

wpływ na zdrowie
i wartości
odżywcze

opinie konsumentów,
trendy
konsumenckie

W te ostatnie bardzo dobrze wpisuje się podział surowców na lokalne i egzotyczne. Od dłuższego
czasu w różnych segmentach rynku spożywczego obserwuje się równoległy rozwój tych dwóch
trendów – z jednej strony powrót do korzeni, lokalne i nieprzetworzone składniki, produkcja
rzemieślnicza (np. tradycyjne chleby na zakwasie, browary rzemieślnicze, itp.), z drugiej skłonność
do eksperymentowania i poznawania nowych, egzotycznych smaków (np. jogurty z egzotycznymi
owocami (np. marakuja, mango, lichi), wyroby tradycyjne dla innych krajów – np. skyr). Z tego trendu,
przy odpowiednim rozeznaniu grupy docelowej i przygotowanej komunikacji, korzystać mogą także
producenci roślinnych alternatyw.
Jak wskazują eksperci Brenntag, w poszczególnych segmentach rynku zwraca się uwagę na różne
aspekty produktu i przez to poszukuje się różnych rozwiązań technologicznych. W aplikacjach
cukierniczych, napojowych czy w roślinnych zamiennikach produktów mleczarskich, surowce roślinne
stanowią przede wszystkim źródło białka, tworzą smak, jednak nie pełnią funkcji technologicznej
w wyrobie gotowym. Wykorzystywane są tutaj głównie tradycyjne źródła białek, takie jak owies, groch,
ryż, kokos, dynia.
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produktów mięsnych

oraz innowacyjne

produkty roślinne,

które nie przypominają
analogów mięsnych

W przypadku aplikacji kulinarnych wykorzystywane są białka funkcjonalne, żelująco-emulgujące,
do wzbogacenia białkowości oraz tworzące teksturę produktu (teksturaty). Dominują białka sojowe
i grochowe. W tym obszarze zwraca się uwagę na takie źródła białka, jak soczewicę, ciecierzycę, bób,
rzepak, słonecznik, dynię oraz konopie. Na innych rynkach, w niektórych aplikacjach wykorzystuje
się także chlebowiec czy też fasolę mung. W chwili obecnej trwają poszukiwania innych, bardziej
dostępnych w Polsce, surowców roślinnych, które miałyby podobne właściwości technologiczne.
Trwają także prace z wodorostami i grzybami.
Oprócz prac nad rozwojem technologii związanych z surowcami roślinnymi, rok 2020 upłynął pod
znakiem dynamicznego rozwoju rolnictwa komórkowego na całym świecie. Do najważniejszych
wydarzeń sektora należy zaliczyć pozyskanie przez Memphis Meats10 w styczniu ubiegłego roku 161
milionów dolarów finansowania na budowę zakładu produkcji mięsa hodowanego komórkowo.
W czerwcu KFC11 ogłosiło współpracę z rosyjską firmą zajmującą się drukiem 3D, której celem jest tworzenie nuggetsów z kurczaka hodowanego komórkowo. W listopadzie izraelskie SuperMeat12 otworzyło The Chicken, restaurację w Tel Awiwie, która serwuje produkty z kurczaka
hodowanego komórkowo. Z kolei w grudniu, Singapur, jako pierwszy kraj na świecie, wydał zezwolenie13 na sprzedaż i produkcję mięsa hodowanego komórkowo.
Znaczący postęp dokonał się również na rynku fermentacji. W kwietniu amerykański startup Perfect
Day otrzymał od Urzędu ds. Żywności i Leków cenne stanowisko “żadnych przeciwwskazań“14,
potwierdzające jego status GRAS (powszechnie uznawany za bezpieczny). Następnie firma zapewniła
sobie finansowanie w wysokości 300 milionów dolarów15.
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Zdrowie i środowisko
Dostarczanie produktów dobrych dla zdrowia oraz minimalizowanie negatywnego wpływu
procesu produkcji na środowisko leży u podstaw rozwoju trendu roślinnego. W aspekcie
korzyści zdrowotnych najistotniejsza wydaje się dbałość o zapewnienie odpowiedniego
poziomu wartości odżywczych. Nadrzędną rolę odgrywa odpowiedni poziom białka.
Producenci roślinnych alternatyw dla produktów odzwierzęcych bardzo często zwracają
uwagę także na konieczność zapewnienia w swoich produktach odpowiedniego poziomu
takich składników jak żelazo, wapń, błonnik, magnez, potas, witaminy z grupy B czy
witamina D.
Dodatkowo, wybór diety roślinnej jest często związany z problemami zdrowotnymi.
W związku z czym, producenci dostosowują swoje produkty do osób będących na diecie
bez glutenu, bez laktozy, bez cholesterolu lub o niskiej kaloryczności.
W aspekcie środowiskowym, coraz większa świadomość ludzi, dotycząca jej negatywnego
wpływu człowieka na środowisko sprawia, że branży spożywczej stawia się coraz większe
wymagania w zakresie redukcji jej negatywnego wpływu. Zwiększanie udziałów produktów
roślinnych w swoim portfolio jest odpowiedzią na to wyzwanie.

Zdrowie i środowisko

Dostarczanie produktów dobrych dla zdrowia oraz minimalizowanie negatywnego wpływu procesu
produkcji na środowisko leży u podstaw rozwoju trendu roślinnego. Kwestie te stają się coraz bardziej
istotne dla konsumentów, którzy swoimi wyborami zakupowymi wywierają coraz większą presję
na markach. Również po stronie producentów oraz sieci sprzedaży można zauważyć coraz większe
zrozumienie czym jest biznes odpowiedzialny społecznie w tym kontekście i jakie zadania przed
nim stoją.

Nie należy zapominać, że wybór diety roślinnej jest również często związany z konkretnymi problemami
zdrowotnymi (alergie, nadwrażliwości pokarmowe, choroby układu sercowo-naczyniowego, itp.).
W związku z tym producenci coraz częściej zwracają także uwagę, aby ich produkty były odpowiednio
dostosowane do osób poszukujących produktów:

ALDI
Przede wszystkim w naszym sklepie widzimy trend zmniejszającej
się odsprzedaży produktów mięsnych, a tym samym rosnące
zainteresowanie klientów produktami roślinnymi. Podejmujemy
działania, które mają na celu pomóc podjąć świadome decyzje
zakupowe i kształtować zdrową, zróżnicowaną dietę. Ofertą naszych
produktów chcemy zwiększyć świadomość, jeśli chodzi o nowe, zdrowe
wybory i alternatywy.

KORZYŚCI ZDROWOTNE
Kwestią fundamentalną związaną z tworzeniem produktów roślinnych jest dbałość o zapewnienie
odpowiedniego poziomu wartości odżywczych. Tutaj oczywiście najistotniejszy jest odpowiedni poziom
białka. Zawartość wysokiej jakości białka w produktach roślinnych jest zwykle tym, na co producenci
najbardziej zwracają uwagę na etapie tworzenia produktów roślinnych, a później ich komunikacji.
Zdają sobie sprawę z tego, że ich roślinne alternatywy powinny zaspokajać zapotrzebowanie na
białko w takim zakresie, jak tradycyjne produkty odzwierzęce, aby zapewnić konsumentom możliwość
ułożenia zbilansowanej diety na bazie ich produktów.
Produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak mięso, ryby, produkty nabiałowe są powszechnie
znanym źródłem białka, ale co udowadniają producenci roślinnych alternatyw, nie jedynym. Spośród
roślin szczególne znaczenie mają nasiona roślin strączkowych (soczewica, groch, fasola, bób, soja,
ciecierzyca) i zboża (ryż, owies, proso, pszenica, orkisz, żyto). Bogate w białko są także pseudozboża
(amarantus, gryka, komosa ryżowa).

żelazo
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wapń

magnez

witaminy
z grupy B

bez glutenu

bez laktozy

bez cholesterolu

o niskiej
zawartości kwasów
tłuszczowych trans
i nasyconych

o niskiej
kaloryczności

Takie podejście nie tylko sprawia, że produkty roślinne mają wiele potencjalnych grup odbiorców,
ale także zwraca uwagę, jak korzystne dla zdrowia różnych osób o różnych potrzebach są produkty
roślinne. Kwestiami zdrowotnymi często posługują się także sieci handlowe, które w swoich przekazach
marketingowych (gazetka, reklamy, itp.) podkreślają właśnie te aspekty produktów roślinnych.

OSM w Łowiczu
Nasze produkty nie są dedykowane tylko dla wegan, wegetarian,
czy fleksitarian. Ponieważ nie zawierają mleka, mogą być spożywane
przez osoby, które nie tolerują laktozy, chorych na celiakię (wyjątek
stanowią produkty zawierające owies), a także przez osoby mające
alergię na soję i białko mleka krowiego. Te wartości zdecydowanie
wyróżniają naszą markę spośród innych.

witamina D
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Zdrowie i środowisko

KORZYŚCI ŚRODOWISKOWE
Obok kwestii zdrowotnych, dbałość o środowisko jest jedną z głównych przyczyn zmian nawyków
żywieniowych konsumentów. Zmiany klimatyczne są jednym z największych globalnych kryzysów
z jakimi mieliśmy do czynienia, a rolnictwo jest jednym z jego głównych powodów, jak również
powodem erozji gleb, zanieczyszczenia wody i zmniejszającej się różnorodności biologicznej. Hodowla
zwierząt jest odpowiedzialna za ok. 15% emisji gazów cieplarnianych16.
Wszystko powyższe sprawia, że branży spożywczej stawia się coraz większe wymagania dotyczące
redukcji jej negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Zwiększanie udziału produktów roślinnych
w swoim portfolio jest odpowiedzią na to wyzwanie.

produkcja 1 kg
tłuszczu roślinnego
to o 70% mniejszy
ślad węglowy

o 2/3 mniejsze
zużycie obszarów
rolnych

o 50% mniejsze
zużycie wody
w porównaniu do
produkcji 1 kg
tłuszczu
mlecznego

Jak podkreślają producenci, produkty na bazie surowców roślinnych, będące alternatywą produktów
mięsnych, wykazują mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu z analogicznymi produktami
mięsnymi, w szczególności w obszarze emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody oraz wykorzystania
powierzchni agrarnej. Przykładowo, Lidl Polska wskazuje, że ich „Next Level Burger wegański” i „Next
Level Mielone wegańskie” generują o 91% mniejszą emisję CO2 niż przeciętny burger wołowy17.

Danone
Zdrowie ludzi i równowaga planety stanowią wspólny ekosystem,
w którym jeden element nie może funkcjonować bez drugiego.
Każdy z nas ma tylko jedno zdrowie, żyjemy na jednej planecie,
dlatego dbanie o te dwa obszary postrzegamy jako strategiczną
rolę grupy spółek DANONE. Niezależnie od kategorii, w całym
naszym łańcuchu dostaw, nieustannie pracujemy nad generowaniem
pozytywnego wpływu na środowisko naturalne, między innymi dzięki
współpracy z dostawcami, którzy korzystają z metod rolnictwa regeneracyjnego oraz
zrównoważonej produkcji.
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Polityka
Mimo, że rozwój segmentu roślinnego jest jak najbardziej pożądanym i potrzebnym
kierunkiem w rozwoju całego sektora spożywczego, brak jest na razie systemowego
wsparcia rozwoju dla tej gałęzi. Producenci, sieci handlowe oraz eksperci dostrzegają
potrzebę systemowych działań na rzecz promocji żywności roślinnej oraz edukacji
konsumentów w zakresie dokonywania zdrowych, zrównoważonych decyzji zakupowych.
Unijna strategia „Od pola do stołu” daje nadzieję na ogólnoeuropejski zwrot w kierunku
sprawiedliwej, zdrowej i przyjaznej dla środowiska żywności. Rozwój rynku roślinnego
jest nieodłącznym elementem transformacji systemu żywnościowego, stąd oczekiwane
są rozwiązania wspierające segment roślinnych zamienników.

Polityka

Rozwój rynku roślinnych alternatyw idzie w parze z pewnymi sporami
wokół nazw produktów. Producenci produktów roślinnych, jak i sieci
handlowe z zaniepokojeniem obserwują prace legislacyjne prowadzone
w ostatnim czasie, a zmierzające do wprowadzenia ograniczeń
związanych z nazewnictwem roślinnych alternatyw. Nie mają oni
wątpliwości, że ograniczenia te są mocno odczuwalne zarówno dla
nich, jak i konsumentów.
Restrykcje będące przedmiotem obrad Europarlamentu pod koniec
2020 roku ostatecznie nie objęły nazw „mięsnych”.
Europarlamentarzyści odrzucili poprawkę dotyczącą zastrzeżenia
nazw typu stek, kiełbasa, kotlet, burger czy hamburger wyłącznie dla
produktów mięsnych.
W tym samym głosowaniu Parlament Europejski opowiedział się
jednak za rozszerzeniem restrykcji dotyczących ochrony nazw
zarezerwowanych dla mleka i jego przetworów (poprawka 171 do
rozporządzenia 1308/2013). W świetle obowiązującego dotychczas
prawa, producenci roślinnych alternatyw nie mogą stosować
nazewnictwa zarezerwowanego dla produktów mleczarskich
(np. „mleko owsiane”, „jogurt sojowy”). Wiąże się to z istotnymi
ograniczeniami w możliwościach promocji tej kategorii, zwłaszcza
wśród mniej świadomych konsumentów. Ewentualne wprowadzenie
poprawki 171 radykalnie rozszerzyłaby istniejące ograniczenia dotyczące
chronionych nazw produktów mleczarskich poprzez wprowadzenie
nowych zakazów „bezpośredniego lub pośredniego stosowania” lub
„przywoływania” tych nazw.
Końcówką maja 2021 r. Parlament Europejski, Rada Europejska
i Komisja Europejska odrzuciły poprawkę 171, która w znacznym
stopniu utrudniałaby komunikację produktów będącymi roślinnymi
alternatywami nabiału. Nowelizacja, powszechnie potępiana w okresie
poprzedzającym podjęcie decyzji, została skrytykowana przez szeroką i
zróżnicowaną grupę interesariuszy, w tym ponad 450 000 konsumentów,
za pośrednictwem publicznej petycji, zainicjowanej przez ProVeg,
Upfield i Oatly, przy wsparciu 96 innych organizacji.
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Polityka

Dobra Kaloria
Tu potrzebne są zmiany u podstaw (...) Potrzebna jest
zmiana optyki rządzących, którzy powinni zauważyć związek
pomiędzy nadmierną konsumpcją mięsa, a licznymi chorobami,
na które cierpimy jako społeczeństwo. Bez świadomości tego, że
ograniczenie spożycia mięsa wyjdzie nam wszystkim na zdrowie,
trudno mówić o zmianach.

Szans na systemowe zmiany niektórzy uczestnicy rynku upatrują w unijnej strategii
„Od pola do stołu” (Farm to Fork) ogłoszonej w maju 2020 roku. Strategia ta leży
u podstaw Europejskiego Zielonego Ładu i ma na celu przekształcenie systemów
żywnościowych w sprawiedliwe, zdrowe i przyjazne dla środowiska.
Do jej głównych celów należą:

1

2

Zapewnienie
Przeciwdziałanie
Europejczykom zdrowej, zmianie klimatu
przystępnej cenowo
i zrównoważonej
żywności

3

Ochrona środowiska
naturalnego
i zachowanie
różnorodności
biologicznej

4

Godziwe zyski
w łańcuchu
żywnościowym

5

Wspieranie
rolnictwa
ekologicznego18

Aby tego dokonać, konieczny jest rozwój w kilku kluczowych obszarach sektora spożywczego, m.in.
prowadzenie badań i wdrażanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha żywności (od produkcji
rolnej do konsumpcji) oraz stworzenie warunków, które będą sprzyjały zdrowemu odżywianiu i które
zapewnią konsumentom łatwy dostęp do zdrowych, zrównoważonych produktów. Co ważne, kierunki
rozwoju nakreślone przez UE są zgodne z kierunkami rozwoju segmentu żywności roślinnej. Jak
wskazuje Komisja Europejska, „szacuje się że w 2017 r. w UE ponad 950 tys. zgonów (jeden na pięć)
było spowodowanych niezdrową dietą”. Dieta, której podstawę stanowią produkty roślinne zmniejsza
ryzyko wystąpienia chorób zagrażających życiu oraz redukuje wpływ sektora żywności na środowisko.
Zatem rozwój rynku roślinnego jest nieodłącznym elementem zrównoważonej, przyjaznej człowiekowi
i środowisku transformacji systemu żywnościowego.

42

wypowiedzi ekspertów

OSM w Łowiczu
Mówiąc o trudach związanych z marką Bez Deka Mleka
na myśl przychodzi trudność sposobu komunikowania nazw
oraz samych produktów. Prawo uniemożliwia stosowanie
nazewnictwa zarezerwowanego dla produktów mleczarskich tj.
ser, serek do smarowania, jogurt - mimo, że produkt zawiera żywe
kultury bakterii jogurtowych, jest to spore utrudnienie.

Producenci i sieci handlowe wskazują, że na poziomie systemowym i rynkowym potrzeba
jest wszelkich działań sprzyjających identyfikacji produktów opartych na składnikach roślinnych oraz oswajających konsumentów z tą kategorią produktową. Swoje zadanie mają tutaj
nie tylko producenci czy sieci handlowe, które w dużej mierze kształtują nawyki żywieniowe klientów, ale także rządzący. Zaangażowania tych ostatnich brakuje jednak najbardziej.
Zdaniem uczestników rynku brak jest na razie zrozumienia, jak istotny w długim okresie
będzie rozwój sektora żywności roślinnej dla różnych stron rynku – konsumentów, państwa,
producentów i rolników.

Upfield
Nabiał i mięso pozostają kluczowe dla polskiego rządu, jako
produkty konsumpcji wewnętrznej i przedmiotu eksportu.
Stąd istnienie całego, złożonego systemu wsparcia dla
tych rozwiązań, nawet w rzeczywistości rekordowo niskich
cen i dopłat do produkcji rolnej. Nie mówiąc już nawet o
śladzie węglowym, środowisku i zwierzętach krzywdzonych
przemysłową produkcją. Trzeba przekonywać, że niskie ceny
przekładają się na wielkość marnowanej żywności, maksymalizacja wydajności
i niższe dochody producentów rolnych, którzy i tak działają na granicy opłacalności.
Dla tych ostatnich żywność roślinna to szansa, a nie zagrożenie.
Potrzeba odwagi do wprowadzenia zmian i wytłumaczenia, że przynajmniej
częściowe przejście na dietę roślinną będzie korzystne dla producentów rolnych
i związków rolniczych, państwa, środowiska naturalnego i zdrowia fizycznego.
W tej układance nie może zabraknąć sieci handlowych, które w rzeczywistości
kształtują nawyki żywieniowe Polaków.
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poszczególnych części niniejszego raportu
• przedstawicielom Upfield, Danone, Unilever, Żabka, Olewnik, Dobra Kaloria, Polsoja, Nestle, inka, ALDI, OSM
Łowicz - za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami związanymi z rozwojem portfolio roślinnych alternatyw
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Budujemy marki
zaangażowane

Codziennie szukamy rozwiązań marketingowych,
dzięki którym zyski nie przynoszą strat.
W świecie pełnym pustych sloganów szukamy nowych sposobów na budowanie przewagi
konkurencyjnej naszych Klientów i zrównoważony rozwój ich biznesu.
W ADVALUE Engaged łączymy wartościowe inicjatywy i organizacje z markami, którym społeczna
aktywność może pomóc się rozwijać oraz przynieść zrównoważony sukces.
Tak tworzymy zainteresowanie i lojalność konsumentów. Chcemy i możemy przeciwdziałać cierpieniu
ludzi, zwierząt i planety! Dla nas prawa człowieka i zwierząt, ochrona środowiska, zrównoważona
gospodarka, sprawiedliwy handel oraz dobroczynność to nie hasła, ale sens działalności!

advalue.pl

