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warto wiedzieć

Prawie 20% żywności
na świecie ląduje w koszu

BEZ KOMENTARZA

UNEP opublikował najnowsze dane o skali marnowanego jedzenia
na świecie:
•  	W 2019 r. wytworzono ok. 931 mln ton odpadów żywnościowych. Oznacza
to, że 17% całkowitej światowej produkcji żywności może być marnowane.
•  	568 milionów ton odpadów żywnościowych (61%) wyprodukowały
gospodarstwa domowe na całym świecie. Badanie sugeruje, że wytwarzanie
odpadów żywnościowych w gospodarstwach domowych w przeliczeniu
na mieszkańca jest zasadniczo podobne we wszystkich krajach, pomimo
różnic w dochodach. Wcześniej panowała opinia, że to głównie konsumenci
w krajach rozwiniętych są odpowiedzialni za marnowanie jedzenia.
•  	Za ponad ¼ marnowanej żywności stoi gastronomia, a 13% to „robota”
handlu detalicznego.

COVID

a zachowania konsumentów

NielsenIQ podał, iż 66% konsumentów na całym świecie twierdzi, że zmieniło swoje zachowanie zakupowe od początku COVID-19. Powstały
cztery nowe typy konsumentów:
1. Konsumenci, którzy zawsze zwracali uwagę na to, co kupują i po COVID-19 to się nie zmieniło.
2. Konsumenci, którzy doświadczyli pogorszenia swojej sytuacji finansowej i teraz świadomie, bardziej niż kiedyś, robią zakupy.
3. Konsumenci, których sytuacja nie pogorszyła się znacznie, ale mimo tego bardziej świadomie dokonują decyzji zakupowych.
4. Konsumenci, których sytuacja nie zmieniła się lub nawet polepszyła się w czasie pandemii, nie czujący potrzeby ograniczania wydatków.
Wg Nielsena konsumentów z grupy
2 najwięcej mamy w Tajlandii (73%),
RPA (66%), Turcji (65%), Zjednoczonych
Emiratach Arabskich (64%) i Indiach (63%).

Z kolei Wielka Brytania (49%), Australia
(45%), Kanada (44%), Niemcy (44%) i Stany
Zjednoczone (39%) mają najwyższy odsetek
ogółu konsumenta nr 3.

Dynamiczny
rozwój
kategorii
roślinnych

W

raporcie Smart Protein, na podstawie danych Nielsen
Market Watch przeanalizowano rozwój kategorii
produktów roślinnych w 11 krajach – w tym także w Polsce – w latach
2018-2020. Dane wskazują na wzrost wartości sprzedaży roślinnych
alternatyw mleka w Polsce o 62%. Na rynku niemieckim wartość
sprzedaży roślinnych alternatyw mięsa miała wzrosnąć o 226%
w ciągu dwóch lat.

Ponieważ 81% konsumentów twierdzi, że
w 2021 r. będzie nadal restrukturyzować swoje
wydatki, prawdopodobnie będzie nam dane
ujrzeć jeszcze więcej zmian.

Polacy jedzą
coraz mniej pieczywa

P

rodukcja pieczywa świeżego w ostatnich latach wykazuje lekką
tendencję spadkową. Według danych GUS, łączna produkcja
2019 r. w porównaniu do 2010 roku zmniejszyła się o 12%. Cały czas
najwięcej produkujemy pieczywa wytwarzanego z mieszanki mąki
pszennej i żytniej. Choć jego udział systematycznie się obniża, nadal jest
to 54% produkcji. Spadek produkcji pieczywa jest związany ze spadkiem
spożycia. Z badania budżetów gospodarstw domowych, które realizował
GUS wynika, że w 2019 roku spadło ono o 5% r/r. Trend spadkowy
notowany jest od wielu lat, w porównaniu z rokiem 2010 spożycie było
niższe aż o 36%.

AGROindustry

1/2021

5

Kalendarium

styczeń

listopad

wrzesień

październik

czerwiec

19-20 kwietnia

Wiosenne Warsztaty Sokownicze
i Napojowe

2021/2022

wrzesień

kwiecień

kwiecień
maj

najważniejszych
naszych wydarzeń

21-23 września

Polski Kongres Napojowy
Tradycyjnie (lub online)

online

maj

28-30 września
10 -11 maja

Polski Kongres Serowarski

Kierunek Convenience

Tradycyjnie (lub online)

Kongres Kierunek Mleczarstwo

wrzesień

online
14-16 września

Polski Kongres Browarniczy
Tradycyjnie (lub online)

styczeń 2022

24-25 maja

październik

online
20-21 października

Forum Lodowe
Tradycyjnie (lub online)
26-27 stycznia 2022

Energia – Woda – Środowisko
w przemyśle spożywczym
Tradycyjnie (lub online)

reklama

Zareklamuj się bezpłatnie w katalogu dostawców

Jesteśmy gotowi
podbić rynek
za pięć lat
Rozmowa z Cecylią Szewczyk, dyrektorem rozwoju w firmie Miyokos Creamery:
technologiem mleczarstwa z Polski, która swoją wiedzę wykorzystuje aktualnie
w rozwoju technologii wegańskich alternatyw sera w USA.

Jakie są największe, Pani zdaniem,
różnice pomiędzy polskim a amerykańskim rynkiem mleka?

Na rynku amerykańskim królują tzw.
„convenience products” czyli produkty
w wygodnych dla konsumenta formach:
sery w cieniutkich plasterkach które
wyglądają ładnie w kanapkach, sery
w wiórkach, łatwe do topienia, w tzw.
„paluszkach” lub „płytkach”, wygodne do
zjedzenia przez dzieci. Ser topiony, jako
sztandarowy dodatek do hamburgera
i „mac& cheese”, jest tu dużo bardziej
popularny niż w Europie.

AGROindustry
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Czego polskie mleczarnie mogłyby
nauczyć się od ich amerykańskich
odpowiedników?

Mleczarnie rozumiane jako zakłady
produkcyjne – niczego. My moglibyśmy ich
uczyć technologii i systemów jakości. Polskie
sery jakościowo biją na głowę amerykańskie,
nawet w przypadku serka wiejskiego, wywodzącego się z Ameryki przecież. Eksperci
z Koła czy Piątnicy bez kompleksów mogliby
uczyć technologii tego produktu w USA.
Natomiast polskie mleczarnie w rozumieniu firm handlowych, oferujących
produkt na rynku – mogłyby się sporo
w USA nauczyć
w kwestii
marketingu oraz więcej?
Chcesz
przeczytać
technik efektywnej sprzedaży.
Zapisz się do naszego newslettera

kliknij tu

Czy roślinne zamienniki mleka są
lepsze niż oryginalne mleko?

Roślinne mleko tez jest oryginalne
i naturalne. Tu gdzie jestem, nie myślimy
o mleku roślinnym jak o zamienniku, ale jako
o zdrowszej alternatywie. Są lepsze w wielu
aspektach. Na pewno oferują lepszą dietę,
bo organizm ludzki lepiej funkcjonuje na
diecie roślinnej.
Ja, rezygnując z nabiału, już po tygodniu
poczułam jakby mi ktoś zdjął z jelit kamienie,
które ciążyły tam od ponad 20 lat. Mam dużo
więcej energii w ciągu dnia i jest to energia,
która się wolno uwalnia. Nie odczuwam głodu
w ten sam sposób. Mam lepsze samopoczucie i mogę się lepiej skoncentrować. Moje
ciało szybciej się regeneruje czy to po wysiłku fizycznym czy umysłowym czy nawet po
imprezce ze znajomymi. Polecam obejrzeć
film dokumentalny „The Game Changers”
o wegańskich atletach bijących rekordy
w wielu dyscyplinach, także siłowych: https://
gamechangersmovie.com/

AGROindustry
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W 2016 japoński biolog komórkowy
Yoshinori Ohsumi otrzymał nagrodę
Nobla w dziedzinie medycyny za odkrycie
mechanizmu odnowy komórkowej na
drodze autofagii. Ciało człowieka odnawia się poprzez konsumpcję własnych
komórek. Stare komórki staja się pokarmem a na ich miejscu powstają nowe,
co ma wielki wpływ na spowolnione
starzenie się naszych organizmów. Jeżeli
nasza dieta zawiera pokarm pochodzenia
zwierzęcego, ten proces jest znacznie
spowolniony, bo zapotrzebowanie organizmu na ten sam (odzwierzęcy) rodzaj
pokarmu spada, nasze organizmy odnawiają sią wolno i przestają funkcjonować
optymalnie. Polecam świetną książkę
„The Blue Zones”, autor której zidentyfikował obszary na kuli ziemskiej, gdzie
ludzie żyją najdłużej i przeanalizował ich
dietę – w większości wegańską https://
www.bluezones.com/#section-1
Nie zapominajmy o kwestiach
ograniczenia okrucieństwa wobec
zwierząt, ograniczenia pandemii
pochodzących z uprzemysłowionych
hodowli zwierząt, redukcji zużycia
wody pitnej, odzyskania ziemi okupowanej i degradowanej przez hodowców
zwierząt, ochrony dzikiej przyrody
i naturalnych ekosystemów a także
redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Największymi ograniczeniami
dla rozwoju tzw. wegańskiego
sera mają być tekstura i smak,
znacznie, w dalszym ciągu,
odbiegające od oryginału.
Kiedy to się zmieni?

W przeciągu najbliższych pięciu
lat. Jeżeli za definicję sera przyjmiemy przefermentowany, dojrzewany
(biodegradowalny) koncentrat białek
i tłuszczu, który się kroi, trze i topi, to
my już takie prototypy mamy z kalafiora,

łubinu, ziemniaków, nerkowców czy
ziaren konopi. Problemem jest komercjalizacja na większą skalę, ale za pięć
Chcesz
przeczytać
lat będziemy
gotowi na
podbój rynku.

jako mięso na półce sklepowej, a jest
to zakończenie życia spędzonego na
mechanicznym zapładnianiu, porodach,
więcej?
udoju i separacjach z dziećmi..
Kręci mnie możliwość wykorzystania
Zapisz się do naszego newslettera
wiedzy z zakresu tradycyjnej praktyczCo Panią najbardziej inspiruje nej technologii serowarskiej w nowej
w pracy?
technologii serów roślinnych, a resztę
kliknij tu
niech pokażą zdjęcia:

Siłę daje mi wizja zakończenia
przemysłowego wykorzystywania
i uboju zwierząt. Tego nie dostrzega przeciętny konsument, myśląc
o szczęśliwych krówkach na łąkach,
które przemysł mleczarski prezentuje
na każdej etykiecie. Rzeczywistość
hodowli i uboju tych zwierząt jest tragiczna: 100% krów mleczarskich kończy

Zobacz
zdjęcia:

AGROindustry
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Demokratyzujemy
roślinne produkty
Współczesny konsument jest coraz bardziej wymagający – ważny

jest dla niego nie tylko skład produktów roślinnych, ale również
ich walory smakowe. W Żabce, oferując wegańską żywność,
kładziemy duży nacisk, aby produkty i dania były najwyższej jakości,
urozmaicone i smaczne.
Z uwagi na skalę działalności naszej sieci, która liczy blisko
7000 sklepów, możemy być firmą, która demokratyzuje produkty
roślinne i daje Polakom dostęp do nich. W ofercie Żabki znajduje
się już kilkadziesiąt produktów w 100% roślinnych. Są to napoje
i smoothies roślinne (pod markami Foodini, Alpro, Starbucks), desery
i jogurty (Marka Ave Vege Bakoma, Veggo), sery roślinne (Violife)
i pasty wegańskie, hummus (Dobra Karma), dania gotowe i burgery
(Dobra Kaloria i Wegger), a także ciepłe przekąski z Żabka Café.

Największym zainteresowaniem w naszej ofercie cieszą się
produkty świeże, m.in. płynne przekąski marki własnej Foodini.
W 100% roślinne, owocowo-warzywne smoothies dostępne są
w wielu wariantach smakowych. Niektóre wzbogacone są
o składniki bogate w błonnik, np. płatki owsiane, nasiona lnu
czy chia. W lutym, w ramach rozwijania marki, wprowadziliśmy
niepasteryzowane musy owocowo-warzywne Foodini Superfoods
w postaci poręcznych, bezpiecznych, zakręcanych saszetek.
Ponadto dużym zainteresowaniem cieszą się również produkty
roślinne stanowiące alternatywę dla nabiału.
Produkty roślinne nie są już tylko domeną dużych miast. Przykładowo, dostępny w Żabka Café hot dog – ukochana przekąska
naszych klientów – w wersji vege jest tak samo często wybierany

AGROindustry
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Mlekpol wyprodukuje
analogi mleka
Kolejna polska mleczarnia zauważa trend vege. Prekursorem
była OSM Lowicz z linią BezDekaMleka. Całkiem niedawno mała
mleczarnia Magda całkowicie zrezygnowała z przetwórstwa
mleka, koncentrując swój biznes na produktach roślinnych.
SM Mlekpol również zauważa trend.
Przygotowujemy się do uruchomienia produkcji wyrobów na
bazie białek roślinnych. Decyzje już zapadły: pod koniec 2021
roku nasze produkty pojawią się na rynku – zapowiedział
Edmund Borawski, prezes SM Mlekpol.

w dużych, jak i w małych miastach. Również wprowadzony pod
koniec ubiegłego roku Wegger, czyli burger w 100% roślinny,
cieszy się dużą popularnością. Po zaledwie trzech miesiącach na
rynku zdobył II miejsce w plebiscycie RoślinnieJemy na Najlepszy
Roślinny Produkt 2020 roku.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, będziemy systematycznie rozszerzać asortyment produktów w 100% roślinnych.
Produkty roślinne pojawiające się na półce Żabki bardzo szybko
zyskiwały na popularności, co nas obliguje do wprowadzania
kolejnych produktów. W najbliższym czasie klienci będą mogli
się spodziewać jeszcze szerszego wyboru, bardzo ciekawych
artykułów roślinnych.

Inwestycje:
hybrydowa fabryka
Danone
Danone zainwestował 12 milionów euro w nową linię
produkcyjną w swojej fabryce w Parets del Vallès, niedaleko
Barcelony, która będzie produkować produkty na bazie kokosa
i owsa.
Dzięki inwestycji obiekt stanie się pierwszą fabryką hybrydową
koncernu, która produkuje zarówno jogurty mleczne, jak
i alternatywne produkty roślinne.
Nowa linia dedykowana jest wyłącznie do produkcji produktów
na bazie kokosa i owsa pod markami firmy Alpro, Activia
i Oikos, kierowanych na rynek lokalny oraz międzynarodowy.
Danone zakupił również firmę Earth Island, producenta
bezmlecznej serii Follow Your Heart.
Odpowiadanie na nowe trendy żywieniowe, takie jak
fleksitaryzm, przybliża nas każdego dnia do naszej ambicji
oferowania zdrowych i zrównoważonych produktów –
powiedział Paolo Tafuri, dyrektor generalny Danone Hiszpania.
źródło: www.foodbev.com
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plant-based food

Klienci
chcą mieć wybór
Maja Szewczyk
dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej.
Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k.

W sklepach sieci Kaufland wy-

raźnie dostrzegamy coraz większe
zainteresowanie żywnością roślinną.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie
rynkowe sukcesywnie rozwijamy
ofertę produktów wegańskich i wegetariańskich. W ostatnim czasie
wprowadziliśmy kilkadziesiąt artykułów
pochodzenia roślinnego – w kategoriach napoje, desery, jogurty oraz sery,
a także kilkadziesiąt zamienników
mięsa w kategoriach convenience,
pasty, hummusy i dania gotowe.
Z myślą o klientach, którzy poszukują produktów roślinnych, stworzyliśmy

markę Kaufland K-take it veggie, którą
wyróżnia przede wszystkim korzystna cena. Obejmuje ona już ponad
30 produktów wege wysokiej jakości.
Są to między innymi warzywne pasty
kanapkowe, tofu, nuggetsy, wędliny,
burgery czy też napoje roślinne. Nasza
oferta została już wielokrotnie doceniona przez klientów. Na podstawie ich
opinii marce K-take it veggie przyznano
w ubiegłym roku Laur Konsumenta
w kategorii „Odkrycie Roku”, a w 2021 r.
złoty Laur Klienta 2021 w kategorii
„Ekologiczne strategie w biznesie/
przemyśle – dania wegetariańskie”.

Jednym z głównych filarów, na
których opiera się działalność naszej
sieci jest wybór, w związku z czym
na półkach znajduje się również wiele
produktów innych znanych marek,
takich jak Alpro czy Planton. Nieustannie obserwujemy preferencje
zakupowe konsumentów, a rozwijając
asortyment wegański i wegetariański
koncentrujemy się w szczególności
na produktach cieszących się coraz
większą popularnością, tzn. roślinnych
zamiennikach mleka na bazie soi,
kokosu czy owsa, a także artykułach
convenience.
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plant-based food

Rośnie

zapotrzebowanie
Krystian Rak
menedżer Działu Zakupów
- Świeża Żywność Tesco Polska

Roślinna rewolucja jest jednym z trendów, które
obserwujemy na rynku żywności. Zapotrzebowanie na
produkty roślinne stale się zwiększa, widać to zarówno
w rosnącej sprzedaży, jak i coraz bardziej zróżnicowanej
ofercie producentów.

W Tesco jest dostępnych wiele roślinnych alternatyw dla konwencjo-

nalnych przetworów mięsnych (parówki, kiełbaski, wędliny, kabanosy,
burgery), które cieszą się największym zainteresowaniem wśród naszych
klientów. Oferujemy również różnego rodzaju pasty oraz dania gotowe
w 100% pochodzenia roślinnego.
Dużą popularnością cieszą się także roślinne zamienniki nabiału,
takie jak napoje na bazie soi czy orzechów oraz jogurty kokosowe.
W ofercie Tesco znajduje się też kilka rodzajów tofu. Od lutego naszą
ofertę poszerzyliśmy również o plastry vege w kilku smakach, będące
wegańską alternatywą dla serów.
reklama

plant-based food

Ser:
W pogoni
za smakiem
i teksturą oryginału

13

Oczekuje się, że wielkość globalnego rynku tzw. serów
wegańskich osiągnie 3,3 mld USD do 2026 r., przy wzroście
rynku o 22,3% w okresie prognozy. Sprzedaż roślinnego
zamiennika sera rozwija się w szybkim tempie, zwłaszcza
w Europie i Ameryce Północnej.
Przewiduje się, że wzrost liczby konsumentów zmniejszających
stopniowo spożycie mięsa i nabiału, zastępując je produktami
pochodzenia roślinnego, będzie kluczowym czynnikiem
rozwoju rynku. Eksperci podkreślają bezpośredni wpływ
mediów społecznościowych i lobbingu organizacji zajmujących
się ochroną zwierząt na zwiększenie popytu na produkty
wegańskie. Największymi ograniczeniami dla rozwoju tzw.
wegańskiego sera mają być tekstura i smak, znacznie
w dalszym ciągu odbiegające od oryginału.
Jednak najwięksi światowi gracze rynku mleczarskiego chcą
wykorzystać rosnący popyt na roślinne zamienniki mleka –
trwa pościg o smakowitość wegańskiego zamiennika sera
a inicjatywy badawczo-rozwojowe zmierzają do naśladowania
właściwości tradycyjnego sera. Wielu kluczowych graczy
światowego na rynku żywności i napojów podejmuje się
produkcji artykułów wegańskich, aby wykorzystać rosnącą
popularność weganizmu. W promocję produktów wegańskich
zaangażowane są też coraz większe pieniądze.
https://vegconomist.com/businesswire/north-america-vegancheese-market-2020-to-2026-by-end-use-source-product-andcountry-researchandmarkets-com/

Programy promocji
mięsa a lobbyści
Komisja Europejska opublikowała nowy plan walki z rakiem,
deklarując zobowiązanie do zachęcania do „przejścia na dietę
bardziej opartą na roślinach, z mniejszą ilością czerwonego
i przetworzonego mięsa i innej żywności związanej z ryzykiem
raka”. Serwis vegconomist donosi, że wersja robocza projektu
była bardziej radykalna i wskazywała na całkowite wycofanie się
z promocji czerwonego i przetworzonego mięsa.
https://vegconomist.com/health/eu-to-stop-promoting-red-andprocessed-meat-in-newly-published-cancer-plan/
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Wszystkie soki
od Kubusia
bez dodatku cukru!
W trosce o najmłodszych konsumentów od teraz
wszystkie soki Kubuś są bez dodatku cukru. Kubuś
stawia na nowy, lepszy skład bez dodatku cukru! Soki
dostępne są w 3 wariantach opakowań: 7 smaków
w butelce 300 ml, 3 smaki w szklanej butelce
i 8 smaków w dużej butelce o pojemności 850 ml.
Zmianie towarzyszy poszerzenie oferty, nowy design
opakowań oraz kampania reklamowa.

Kubuś to lider na rynku soków dla
dzieci. Jest uwielbiany przez najmłodszych, a mamy darzą go zaufaniem.
Z troską o swoich konsumentów, Kubuś
oferuje soki 100% bez dodatku cukru
i poszerza swoje portfolio o nowe smaki
– brzoskwinię i truskawkę w pojemności
300 ml oraz jabłko w pojemności 850 ml.
Nowej odsłonie soków Kubuś towarzyszy również kampania ogólnopolska
w telewizji i internecie. Komunikacja
opiera się na podkreśleniu składu bez
dodatku cukru. Oprócz spotów, to również
bannery i gify w komunikacji digitalowej.

Katarzyna Jaskulska-Niwińska
JAR Aromaty Sp. z o. o. Sp. k.

W wyniku polityki fiskalnej Państwa

producenci zostali pozostawieni
w zasadzie bez wyboru. Mogli albo
pozostawić receptury swoich wyrobów bez zmiany albo przeformułować
je w taki sposób, aby zawierały mniej
cukru i substancji słodzących. Po
burzliwych ustaleniach ostatecznej

Marka Kubuś od lat cieszy się
zaufaniem wśród dzieci i rodziców.
Kubuś to najczęściej kupowany
w Polsce sok przecierowy na bazie
marchwi mazurskiej i owoców chętnie piją go najmłodsi, ale często
sięgają po niego również dorośli.
To także lider w kategorii napojów
dla dzieci oraz musów i wody
smakowej w Polsce. W portfolio
marki znajdują się soki marchwiowoowocowe, soki 100%, orzeźwiające
napoje, woda niegazowana

wersji podatku oraz tego, kiedy i czy
wejdzie w życie, wiadomym stało
się, że „godzina zero” to 1 stycznia
2021. Niemniej producenci nie byli
zdecydowani czy receptury zmieniać,
czy zmierzyć się z podatkiem na rynku.
Z naszego punktu widzenia zainteresowanie nie było aż tak duże, jakby
wskazywała na to powaga sytuacji.
Udało nam się jednak przekonać
do naszych rozwiązań (aromatów
słodzących) część producentów.
Przebrnęliśmy również wspólnie przez
problemy z dostępnością surowców,

i woda smakowa oraz owocowe
i owocowo – marchwiowe musy.
Produkty Kubusia wyróżnia nie tylko
doskonały smak, ale także wysoka
jakość, wielokrotnie doceniana przez
konsumentów. Kubuś to lider
w kategorii soków przecierowych
nie tylko w Polsce, ale także za
granicą. Markę Kubuś, jako Kubik,
Kubu i Tedi, znają także konsumenci
m.in.: w Rumunii, Rosji, Bułgarii,
na Węgrzech, Litwie i Łotwie,
w Czechach i Słowacji.

wynikające z noworocznych utrudnień.
Mam tu na myśli Brexit, dostawy
z Chin, trudne warunki pogodowe oraz
oczywisty wpływ covid-19 na łańcuchy
dostaw. Część producentów niedawno
rozpoczęła prace nad reformulacją
produktów - nie znamy efektów tej
pracy oraz czy się ostatecznie na
nią zdecydują. Prawdopodobnie
zwłoka wynika z tego, że chcą najpierw zobaczyć jak będzie wyglądała
sytuacja rynkowa i przygotować
się odpowiednio przed sezonem
wzmożonej sprzedaży napojów.
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Dorota Łuszczek
VIMAX Małgorzata Rogiewicz

Więcej soku,
mniej cukru
oraz suplementy
zamiast żywności
Na podstawie Ustawy z dnia 14 lutego

2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje
w Polsce tzw. „podatek cukrowy”.
Założenia ustawy zmieniły podejście do
projektowania w kategorii napoje. Wysokie
opłaty za wprowadzenie na rynek produktów
zawierających cukier dodany i substancje
słodzące przyczyniły się także do zmian
w składzie produktów już na rynku obecnych - miały na celu głównie zmniejszenie
zawartości cukru, lub jego całkowite wyeliminowanie.
Zaobserwowaliśmy następujące zmiany:
dodatek co najmniej 20% zawartości soku,
wyeliminowanie cukru dodanego, wzmocnienie słodyczy substancjami słodzącymi
oraz dodatek innych składników podnoszących odczucie słodyczy, optymalizujących
i maskujących, nie zawsze dobrze oceniany,
smak słodzików.
Coraz powszechniej wykorzystywane
są aromaty, charakteryzujące się wspomnianymi właściwościami, ze szczególną
preferencją, aby były naturalne. W napojach
z dużą zawartością soku dostrzegliśmy
całkowitą eliminację dodanego cukru na
rzecz zwiększenia ilości soku. Wzrost
zainteresowania produktami funkcjonalnymi przyczynił się także do wzbogacania
napojów w prozdrowotne składniki odżywcze i zamianę kategorii żywności na
suplementy diety.

Oranżada Hellena
również bez
dodatku
cukru
Oranżada Hellena Zero Cukru dzięki doskonale

dopracowanej recepturze, zachowuje oryginalny,
charakterystyczny dla marki smak. Nowość jest
idealna dla diabetyków i osób dbających o linię.
Oranżada Hellena Zero Cukru skutecznie gasi
pragnienie, orzeźwia i wprowadza dobrą zabawę.
Charakter i funkcje napoju podkreśla czarny
pasek z białym napisem „ZERO CUKRU” dodany
do rozpoznawalnego designu etykiet Oranżady
Hellena. Produkt jest oferowany w butelkach
o pojemności 0,85 l i 1,25 l.

reklama
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75 milionów
złotych podatku
cukrowego
za styczeń

Podatek cukrowy wszedł w życiu 1 stycznia 2020 roku.
Opłata to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub
substancji słodzącej oraz 10 gr za litr napoju z dodatkiem
substancji aktywnej - kofeiny lub tauryny. Za każdy gram
cukru powyżej 5 gram na 100 ml w przeliczeniu na litr
napoju trzeba dopłacić kolejne 5 gr. Opłata może wynieść
maksymalnie 1,20 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Jak przekazało Ministerstwo Finansów, według wstępnych danych wpływy
z podatku cukrowego za styczeń 2021
wyniosły 75,96 mln zł. Resort zaznacza,

że nie jest to ostateczna liczba. Termin
opłaty za styczeń minął 25 lutego. Opłatę w terminie wniosło 469 podmiotów,
74 kolejne – z opóźnieniem.

Jakie wyroby nie podlegają opłacie?
Wyroby medyczne

Suplementy diety

FSMP,
preparaty dla niemowląt

Wyroby z udziałem masowym
soku owocowego, warzynego
lub owocowo-warzywnegonie
mniejszym niż 20% skadu
surowcowego oraz z zawarościącukrów mniejszą lub równą
5 g/100 ml napoju

Wyroby akcyzowe

Roztwory węglowodanowo-elektrolitowe
z zawartością cukrów mniejszą lub równą
5 g/100 ml napoju

Wyroby, w któych na pierwszym
miejscu w wykazie składników
znajduje się mleko albo jego
przetwory, niezależnie od ich
sklasyfikowania w Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usug

Potrzeba
matką wynalazków
Piotr Pietruszyński, prezes jednej z firm produkującej aromaty, podobnie jak konkurencja, wraz
z nowymi obciążeniami, poczuł nowe wyzwanie.
Czuliśmy się zobowiązani znaleźć nowe możliwości dla produktów objętych nową regulacją, aby
wesprzeć naszych obecnych i nowych klientów
gotowym rozwiązaniem. Nasz zespół specjalistów
R&D stworzył recepturę aromatu, który podbija
i uzupełnia odczucie słodkości, jednocześnie obniżając w produktach gotowych zawartość cukru
i innych syntetycznych substancji słodzących.
Taki koncept przyczynia się do zredukowania
opłaty wynikającej z podatku cukrowego oraz
obniżenia kosztów produkcji. Nasz produkt jest
w 100% naturalny i został opracowany
w szczególności z myślą o producentach
napojów. Ponadto stworzyliśmy narzędzie,
które skalkuluje oszczędność wynikającą
z zastosowania naszych aromatów – podsu-mował Pietruszyński.
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Ministerstwo Zdrowia
o opłacie cukrowej
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców otrzymał od Ministra Zdrowia
odpowiedzi na kilka pytań w zakresie stosowania opłaty cukrowej. Oto one.

Czy w świetle art. 12b ust. 1 UOZ
napoje w tym napoje z automatów (np. napoje w sieciach fast
food) – przygotowywane z syropów
oraz na bazie lub z dodatkiem syropów np. kawa z dodatkiem syropu
(w stosunku do których to syropów
pobrano opłatę na wcześniejszym
etapie obrotu) podlegają ponownie
naliczanej opłacie, o której mowa
w art. 12a ust. 1 UOZ?
W odpowiedzi na pytanie Rzecznika
MŚP, Minister Zdrowia wskazał, że w sytuacji
opisanej w punkcie A opłacie podlegają
syropy (jeżeli zawierają dodatek substancji
o właściwościach słodzących, kofeiny lub
tauryny) z których przygotowywane są
napoje z automatów. Napój sporządzony
przez rozcieńczenie syropu wodą nie podlega
ponownej opłacie. W takim przypadku podmiotem obowiązanym do zapłaty opłaty nie jest
podmiot sprzedający napoje o których mowa
w punkcie A, lecz podmiot zaopatrujący w te
produkty (syropy), o ile podmiot sprzedający
nie prowadzi sprzedaży detalicznej jako producent, podmiot nabywający napoje w ramach
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub
importer napoju, a także nie jest zamawiającym
w rozumieniu ustawy.
Czy w świetle art. 12b ust. 1 UOZ
napoje z dodatkiem kofeiny dodawanej jako aromat naturalny lub aromat
smakowy w śladowych ilościach (np.
0,03%) podlegają opłacie o której
mowa w art. 12a ust. 1 UOZ?

Napoje zawierające dodatek kofeiny lub
tauryny są objęte opłatą w wysokości 0,10
zł w przeliczeniu na litr napoju. W związku z
powyższym, jeżeli produkt w wykazie składników zawiera dodatek kofeiny to podlega
on opłacie.
Czy w świetle art. 12b ust. 1 UOZ
napoje w proszku, koncentraty (np.
barszcz w postaci koncentratu lub
barszcz w postaci proszku) – podlegają opłacie, o której mowa w art. 12a
ust. 1 UOZ?
Minister Zdrowia wskazał, że za syrop
objęty opłatą rozumie się smakowy środek
spożywczy przeznaczony do ewentualnego
rozcieńczenia z wodą lub wykorzystywany jako
dodatek do napojów czy deserów. Produkty w
postaci proszku (zupy, napoje) nie są objęte
opłatą.
Czy w świetle art. 106e ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towarów i usług (Dz.U. z 2020 poz.
106 ze zm. – dalej VATU) opłata powinna być umieszczana na fakturze?
Jakie elementy powinna zawierać
faktura, która dokumentuje sprzedaż
towarów objętych opłatą?
Korzystając z dotychczasowej dowolności, polscy podatnicy mają dostostosowane do własnych potrzeb systemy,
których funkcjonalności powinny odpowiadać
obowiązującym przepisom. Podkreślić
należy, że w IV kwartale 2021 r. Ministerstwo

Finansów planuje wprowadzić dla podatników
rozwiązanie mające charakter fakultatywny,
tj. możliwość wystawiania i otrzymywania
faktur za pośrednictwem przygotowywanego
systemu teleinformatycznego. W wyniku
wdrożenia tego rozwiązania zwiększy się
m.in. pewność podatników co do prawidłowości wystawianych i otrzymywanych
dokumentów, poprzez wprowadzenie elektronicznego ustrukturyzowanego wzoru faktury.
Projekt przepisów o Krajowym Rejestrze
e-Faktur został przekazany do konsultacji
społecznych i międzyresortowych. Link do
projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/
projekt/12343202.
W jaki sposób i w oparciu o jakie
dokumenty przedsiębiorca na którym
ciąży obowiązek zapłaty opłaty
w świetle art. 12d ust. 1 UOZ powinien zweryfikować informacje czy
kupujący prowadzi handel detaliczny? Czy wystarczające jest świadczenie nabywcy w ww. zakresie?
Czy oświadczenie nabywcy wyłącza
odpowiedzialność za niepobranie
opłaty?
W ustawie nie zostało wskazane w jaki
sposób ma nastąpić rozpoznanie czy podmiot,
do którego sprzedawane są napoje prowadzi
sprzedaż detaliczną lub hurtową. Informacje
te można ustalić np. na podstawie KRS.
W ocenie Ministerstwa Zdrowia, uzyskanie oraz udokumentowanie informacji leży
po stronie podmiotu zobowiązanego do
zapłaty opłaty.
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Najbardziej
lubiane
w Europie
Polskie piwo i browary

Bartłomiej Morzycki
Dyrektor Generalny Związku
Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego
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Najbardziej
lubiane
w Europie

browarnictwo

Doskonała opinia, jaką cieszą się piwo i browary w naszym kraju, przekłada się na imponujące notowania
w skali międzynarodowej. W 2020 r. polscy respondenci wystawili rodzimemu piwu i jego producentom
najwyższe oceny spośród wszystkich badanych w Europie. Polskie piwo otrzymało 85,6 punktów
w 100-stopniowej skali, podczas gdy średnia europejska, wyniosła 70,9 pkt. Wynik browarów to z kolei
80,9 pkt., przy średniej 73,0 pkt. dla pozostałych państw europejskich. Sympatię konsumentów nasze piwo
zaskarbiło sobie m.in. dzięki takim walorom, jak: smak, różnorodność i coraz większa oferta wariantów
nisko- i bezalkoholowych.

Postrzeganie piwa i jego producentów przez

respondentów w poszczególnych krajach
europejskich mierzone są w cyklicznym
badaniu Beer Image Tracker, prowadzonym
na zlecenie europejskiego stowarzyszenia
browarników The Brewers of Europe.
Ze zgromadzonych danych wynika, że
reputacja piwa w Polsce systematycznie
poprawia się – uzyskany w 2020 r. wynik jest
o 10,6 pkt. lepszy niż ten sprzed czterech lat.
Analogiczny postęp można zaobserwować
w przypadku browarów, które w porównaniu z 2016 rokiem otrzymały ocenę
wyższą o 7,7 pkt.

W piwie
najważniejszy jest smak
Przyglądając się powodom, dla których respondenci tak pozytywnie oceniają
piwo, można zauważyć, że dominują te
związane z degustowaniem i świadomą
konsumpcją. Polscy piwosze cenią złocisty
napój przede wszystkim za świetny smak.
W dalszej kolejności piwo jest darzone uznaniem z uwagi na bogactwo stylów, właściwości
orzeźwiające, pozwalające gasić pragnienie
oraz naturalne, wysokiej jakości składniki.
W opinii większości Polaków piwo zasługuje
na dobrą ocenę również jako napój „towarzyski” – to trunek pasujący do spędzenia
miłych chwil z przyjaciółmi, służący dobrej zabawie i łączący ludzi. Respondenci
wypowiadali się o nim pozytywnie także
w kontekście bogatej historii piwowarstwa
w Polsce, rozumianej jako część naszego
dziedzictwa kulturowego.

Opinie Polaków na temat piwa przekładają
się na ich decyzje zakupowe. Zapytani, na
co zwracają uwagę przy wyborze złocistego
trunku, na pierwszym miejscu wymieniają
smak, następnie styl i markę, a dopiero
w dalszej kolejności cenę, rodzaj opakowania
i zawartość procentową alkoholu. Wśród piw,
po które Polacy sięgali najchętniej w okresie
poprzedzającym badanie, nadal królują lagery,
ale tuż za nimi znajdują się warianty niskoi bezalkoholowe. Nie mniej popularne są piwa
smakowe, z dodatkiem soków owocowych.

Piwa bezalkoholowe
z potencjałem
Piwa 0,0% są w Polsce przebojem rynkowym – 90 proc. badanych w ciągu ostatniego
roku próbowało bezalkoholowej wersji ulubionego napoju, a 70 proc. respondentów
w ciągu najbliższych sześciu miesięcy planuje
zwiększyć konsumpcję piw 0,0%. Jest to
wynik znacznie powyżej średniej europejskiej
(odpowiednio 75 i 53 proc.). Takie deklaracje
pozwalają sądzić, że kategoria piw bezalkoholowych będzie się nadal bardzo dynamicznie
rozwijać.
Od kilku lat w naszym kraju obserwujemy trend spadkowy, jeśli chodzi o średnią
zawartość alkoholu w piwie. Z kolei piwa
bezalkoholowe ugruntowały swoją pozycję,
notując udziały 5 proc. w rynku piwa i w całym
rynku napojów bezalkoholowych. Dane rynkowe i badania pokazują, że najważniejszym
powodem sięgania po piwo jest jego smak,
a zawartość alkoholu jako czynnik decydujący

o wyborze jest na dalekim miejscu. Co więcej,
rozwój segmentu piw nisko- i bezalkoholowych
sprawia, że można już wyodrębnić sub-segmenty i sięgać po piwne specjalności
0,0%, piwa smakowe 0,0% lub lagery 0,0%.
Piwa bezalkoholowe pozwalają cieszyć się
smakiem piwa, w sytuacjach, kiedy nie chcemy
lub nie możemy pić alkoholu.

Browary ważne dla polskiej
gospodarki
Badanie Beer Image Tracker pokazuje,
że w społecznej percepcji producenci piwa
są postrzegani jako istotne ogniwo polskiej gospodarki. Respondenci dostrzegają
i pozy t y wnie oceniają wkład sek tora
w tworzenie i utrzymanie miejsc pracy oraz
wydatki związane ze wspieraniem polskiej
kultury i sportu. Według badania, polskich
browarników wyróżnia na plus innowacyjność,
stałe poszerzanie oferty oraz dbanie o wysoką
jakość produktów.
W Polsce, dzięki ogromnym inwestycjom poczynionym w latach 90., udało się
odbudować potencjał sektora piwowarskiego i odtworzyć kulturę piwną. Obecnie
miłośnicy piwa są doskonale zorientowani,
jeśli chodzi o wybór smaków i stylów, wciąż
poszukując nowości, co z kolei jest motorem
dywersyfikacji rynku. Rozwój browarnictwa
przekłada się na wzrost wartości sektora
dla gospodarki narodowej. Mimo istotnej
destabilizacji w dobie pandemii branża, między
innym dzięki wpływom z podatków i opłat,
pozostaje jej istotnym ogniwem.
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Andrzej Olkowski
prezes Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich

Myślę, że badanie „Beer Image Tracker” przeprowadzone na
zlecenie The Brewers of Europe pokazało dwie zasadnicze rzeczy.
Po pierwsze potwierdziło, że Polacy wysoko cenią polskie piwo
i browary, stawiając je przed produktami z importu. Jednak moim
zdaniem jeszcze ważniejszą sprawą jest to, że zaufanie to jest
wynikiem prowadzonych od wielu lat działań branży browarniczej
w zakresie rozwoju, wysokiej jakości produktów i różnorodności
oferty, opartej o utrzymanie tradycyjnych stylów oraz kreatywne
podejście do najnowszych trendów rynkowych.

Wyniki o około 10 punktów procentowych

wyższe od średniej europejskiej pokazują,
że polskie browary i ich produkty zaskarbiły
sobie zaufanie konsumentów. Co jeszcze
bardziej cieszy – pozytywny odbiór polskiego
piwa utrzymuje się w trendzie wzrostowym
kolejny raz. Jestem przekonany, że w kolejnym
badaniu zostanie utrzymany.
Jeżeli wspomnimy początki dynamicznego
rozwoju branży to musieliśmy się wówczas

borykać z niską oceną polskich piw w odniesieniu do liderów europejskich rynków (Niemców i Czechów). Jednak jeszcze większym
problemem był wprost peerelowski model
konsumpcji alkoholu. Temu wszystkiemu
polscy browarnicy postanowili przeciwstawić
się unowocześnieniem polskich browarów, ale
jednocześnie zachowaniem najwyższej jakości
oferowanych piw oraz kreowaniem oferty
różnorodnej i dostosowanej do oczekiwań

konsumentów. To właśnie te trzy elementy
pozwoliły, aby po kilkunastu latach polskie
piwo stało się ulubionym napojem Polaków.
Sukces i wysoka ocena polskiego piwa
to nie zasługa pojedynczego browaru czy
segmentu branży. To efekt ciężkiej pracy
wszystkich polskich browarów – małych
i dużych. Każdy segment rynku odegrał
w procesie budowania pozycji polskiego piwa
ważną, wręcz kluczową rolę, bez której cały
projekt „polskie piwo” nie osiągnąłby sukcesu.
To dzięki dużym browarom piwo stało się
produktem powszechnym oraz stabilnym pod
względem jakościowym. To browary regionalne
zachowały tradycyjne podejście do produkcji
i utrzymały przy życiu style, świadczące
o indywidualnym rysie polskiego browarnictwa.
To w końcu browary kraftowe, które pojawiły
się na rynku w ostatnim czasie, stały się
forpocztą najnowszych światowych trendów
i swą kreatywnością ubarwiają rynek piwa.
Jestem jednak przekonany, że polskie piwo
nie odniosłoby sukcesu, gdyby browarnicy
od samego początku bezkompromisowo nie
stawiali na jakość, smakowitość i kreowanie
oferty różnorodnej oraz trafiającej w oczekiwania
klientów. Równie ważne jest to, że polskie
piwo na równi czerpie ze światowych nowinek
i najnowszych rozwiązań technicznych, jak dba
o lokalny rys naszego piwowarstwa (przez
oparcie o polski chmiel, czy warzenie stylów
kojarzonych z Polską). Najprostszym sposobem
weryfikacji skuteczności i efektywności tak
obranej drogi może być „sprawa” porteru
bałtyckiego.
To właśnie w polskich browarach regionalnych zachowała się tradycja warzenia tego,
tak mocno związanego z naszym krajem,
stylu. To dzięki wysiłkom polskich browarników styl ten wrócił na europejskie salony.
Warto zauważyć, że od czasu oceniania go
na konkursie European Beer Star, polskie
portery niezmiennie wygrywają tę kategorię
i są to piwa warzone nie tylko w browarach
małych, ale także przez Browar w Brzesku.
Jednak warto też wspomnieć, że porter to nie
tylko piwo tradycyjne. Obchodzone w trzecią
sobotę stycznia święto porteru pokazuje, że
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król polskich piw jest równie modny we
wszystkich segmentach rynku, a browary
warzą nie tylko klasyczne interpretacje
stylu, ale także wariacje na jego temat.
Nie można jednak zapomnieć o fakcie
najistotniejszym. Wszystkie wysiłki branży
spełzłyby na niczym, gdyby nie polscy
konsumenci piwa. To przecież oni piją,
lubią i cenią polskie piwo. Bez polskich
piwoszy budowanie pozytywnego wizerunku polskiego piwa byłoby niemożliwe.
Natomiast mając ich po swojej stronie
polscy piwowarzy są w stanie zawojować
świat. Przecież to konsumenci, wymieniając
się opiniami na temat polskiego piwa
w internecie, pobudzają zainteresowanie
nim w innych krajach. W ten sposób
polski konsument staje się ambasadorem
polskiego piwa, a polski browarnik efektem
swojej pracy tych oczekiwań nie zawodzi.
Pokazuje to rosnący eksport polskich piw,
w których sprzedaż sentymentalna spada,
a rośnie ta oparta na kreatywności, czy
właśnie polskim charakterze produkcji.
Synergia działań polskiego browarnictwa oraz oczekiwań konsumenckich
widoczna jest także w zestawieniu najważniejszych elementów, składających się na
ocenę polskiego piwa. Niezmiernie cieszę
się, że zdecydowanym i bezsprzecznym
liderem tej oceny jest smak! Bez smakowitości polskiego piwa nie mielibyśmy czego
szukać na rynku. Idące tuż za smakiem:
naturalne, wysokiej jakości składniki,
tradycyjne metody warzenia oraz lawinowo
rosnąca różnorodność – to kolejne powody
do naszej dumy.
Jestem pewien, że z perspektywy
minionych dwudziestu lat, pokonaliśmy,
jako branża, długą drogę na rzecz dobrego, polskiego piwa. Bardzo wysoką
ocenę naszej pracy w tym międzynarodowym badania traktuję jako pozytywny
odbiór działań całej branży, ale także
jako zobowiązanie do dalszej, równie
ciężkiej pracy, w celu utrzymania zaufania
społecznego i zachowania pozytywnych
trendów konsumenckich.

browarnictwo

Ziemowit Fałat
współwłaściciel Browaru PINTA

Reputację polskiego piwa w Polsce zmieniły – według mnie – trzy
wydarzenia. Tak się składa, że wszystkie trzy dzielą ostatnie 30 lat
w polskim piwie na równe dekady.

Pierwszym wydarzeniem było wejście

zagranicznego kapitału i debiut marki
EB, a wkrótce potem wejście Żywca
na GPW. Wtedy w Polsce piło się ok.
35 litrów piwa na jednego mieszkańca
(teraz prawie 3 razy więcej). Dzięki
pieniądzom i doświadczeniu Australijczyków, Holendrów czy Duńczyków
nasze krajowe browary zaproponowały
Polakom piwo w nowoczesnym wydaniu,
które do tej pory znaliśmy z Zachodu.
Dzięki inwestycjom w nowoczesny rozlew,
w tym do beczek ze stali nierdzewnej,
w rozwój dystrybucji (pojawiły się firmowe lodówki w sklepach), we wsparcie
dla powstających dopiero pubów oraz

w reklamę na szeroką skalę, trwale
unowocześnili wizerunek piwa i doprowadzili do szybkiego wzrostu jego
spożycia. Negatywnym skutkiem ich
sukcesu było wyeliminowanie z rynku
wielu małych, niezależnych i nierzadko
historycznie wartościowych browarów
oraz zredukowanie polskiego rynku do
niemal jednakowo smakujących eurolagerów. Jeśli chodzi o różnorodność, to
w ciągu 10 lat zamienili Polskę w piwną
pustynię - piwa w bród, pod warunkiem
że smakuje ci tylko jeden rodzaj - jasny,
homeopatycznie nachmielony lager.
Doprowadziło to do drugiego wydarzenia, jakim był manifest wydany w 1998
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roku przez piwowara domowego Andrzeja
Sadownika. Na łamach “Piwosza” Andrzej
wezwał do warzenia piwa w domu. Trzy lata
później na rynku zadebiutował Browamator,
pierwszy sklep dla piwowarów domowych
i rozpędu nabrał ruch, który ożywił polską
kulturę piwną i z czasem pokazał Polakom
bogactwo piwnego świata. W ciągu 10 lat
rzesza piwowarów domowych urosła do ok.
100 tysięcy pasjonatów. Trochę pomogła w tym
Grupa Żywiec, sponsorując Festiwal „Birofilia”.
Był to jedyny wkład ze strony przedstawicieli
koncernów w piwną rewolucję w Polsce.
Za jej początek powszechnie uznaje
się premierę naszego piwa „Atak Chmielu”,
pierwszego, komercyjnego IPA w Polsce,
wprowadzonego na rynek w 2011 roku. Wtedy
mieliśmy 11 premierowych piw w ciągu roku,
a w 2020 roku było ich 65. To pokazuje skalę
zmian. Dzięki piwnej rewolucji liczba browarów
w Polsce wzrosła z 65 do 350, a łączna liczba
piwnych premier utrzymuje się na poziomie
ponad 2000 rocznie w więcej niż 60 stylach.
Zdecydowana większość receptur pochodzi
z browarów rzemieślniczych.
Dobra reputacja polskiego piwa niestety
kończy się na naszych granicach. Polska jest
jednym z największych na świecie producentów
piwa i chmielu, z ogromnym rynkiem wewnętrznym, ale nie dorobiliśmy się globalnej marki,
jaką pochwalić mogą się Czesi, Niemcy, Holendrzy ale także Meksykanie, Irlandczycy czy
Chińczycy. Wiedza o naszym piwie na świecie
jest prawie żadna, a zachwyty są okazjonalne.
Ostatnie sukcesy są przede wszystkim zasługą
piwowarów rzemieślniczych, mimo że na
razie – w przeciwieństwie np. do Włochów – nie
wykreowaliśmy żadnego własnego, globalnego
stylu. Skromny wyjątek stanowi Piwo Grodziskie,
ale w tym wypadku mówimy nie o kreacji,
a o przywróceniu pamięci o stylu stworzonym
kilka stuleci temu. Żeby było jasne, nie zraża nas
to i robimy dalej swoje, krok po kroku zmieniając
wizerunek polskiego piwa na świecie. Obecność
PINTY w rankingu 100 najlepszych browarów na
świecie (Ratebeer Best 2019 / 2020) potwierdza,
że idziemy dobrą drogą.

browarnictwo

wydarzenia
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Lidl i piwowarzy domowi
I

dea uwarzenia swojego piwa w profesjonalnym browarze jest marzeniem chyba każdego
domowego piwowara. Wiele lat temu na tej fali powstały pierwsze tzw. Grand Championy,
warzone od 2009 roku przez Dominika Szczodrego z cieszyńskiego Browaru Zamkowego
na zlecenie Grupy Żywiec.
Dziś ideę pochwyciła sieć Lidl, która, we współpracy z browarem Pinta, wprowadzi na
swoje półki cztery zwycięskie piwa. Konkurs wywołał ogromne zainteresowanie wśród piwowarów domowych – biorąc pod uwagę frekwencję, zadebiutował w czołówce największych
konkursów piwa domowego w Polsce i Europie.
Wszystkie zwycięskie piwa prezentują bardzo wysoki poziom i wiernie oddają charakterystykę stylu, którą zdefiniowaliśmy przed konkursem. Piwowarzy domowi wykonali naprawdę
świetną robotę. Można powiedzieć, że marzenia piwowarów domowych i organizatorów zostały
zrealizowane - otrzymaliśmy do oceny wiele doskonałych piw. Cieszymy się, że Lidl Polska
otwarcie przyjął naszą propozycję współpracy i że zwycięskie piwa zostaną wprowadzone
do sprzedaży, pierwsze z nich już w maju –powiedział Ziemowit Fałat, współzałożyciel
i współwłaściciel Browaru PINTA oraz przewodniczący jury konkursowego.
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Odgazowanie wody
i tlen w piwie
Układ procesowy odgazowywania wody w kolumnie „DeGaS CRAFT”
teraz również dla browarów rzemieślniczych.
Janusz Rozumecki
JMR

Aby wytwarzać wysokiej jakości napoje o długim okresie przydatności do
spożycia należy zmniejszyć zawartość
tlenu w procesie produkcji i utrzymywać
ją na jak najniższym poziomie. Szczególnie piwo jest bardzo wrażliwe nawet
na niewielki wzrost poziomu tlenu,
nawet w zakresie kilku ppb. Może to
mieć wyjątkowo negatywny wpływ na
jakość i stabilność piwa, zwłaszcza
gdy trwałość produktu ma kluczowe
znaczenie. Po procesie fermentacji
piwo jest praktycznie beztlenowe.
Dlatego browarom powinno zależeć
na zminimalizowaniu dopływu tlenu do
piwa podczas podawania go na rozlew,
co w wielu przypadkach odbywa się za
pomocą nawet kilkusetmetrowych rurociągów. Wiele browarów przepłukuje
butelki bezpośrednio przed nadaniem
piwa, również tutaj woda odtleniona
często znajduje zastosowanie. Ponadto
woda warzelnicza o niskiej zawartości
tlenu ogranicza utlenianie i degradację
delikatnych związków sensorycznych
i aromatycznych, otrzymywanych ze
słodu i chmielu.
Browary o wydajności powyżej
200 000 hl piwa rocznie prawie zawsze
wyposażone są w najnowocześniejszy
system odgazowywania wody, który zapewnia stężenie tlenu w odpowietrzonej
wodzie w zakresie od 10 do 50 ppb. Tak

głęboko odtleniona woda jest używana
do wypychu z rur i zbiorników, z filtrów
i wirówek, bywa podawana na płuczki
i myjki butelek, a także używana do
mieszania, np. w procesie HGB lub do
korekcji ABV.
Dzięki rozwojowi technologii odgazowania wydajne i efektywne układy
procesowe dostępne są teraz również
dla browarów o wydajności poniżej
200 000 hl piwa rocznie, a nawet dla
browarów rzemieślniczych o jeszcze
niższych rocznych wydajnościach.

w wersji CRAFT-LINE. Ta ekonomiczna
technologia umożliwia osiągnięcie
znacznie niższych poziomów tlenu niż
przy popularnych metodach, zwykle
stosowanych w zakładach produkcyjnych wytwarzających napoje na
niewielką skalę. Projektując układy
specjalnie z myślą o browarach rzemieślniczych firmie Centec GmbH udało
się przezwyciężyć wiele technicznych
trudności.
Centec CRAFT-LINE charakteryzuje się bardzo kompaktową

Dzięki rozwojowi technologii odgazowania wydajne
i efektywne układy procesowe dostępne są również
dla browarów o wydajności poniżej 200 000 hl piwa
rocznie, a nawet dla browarów rzemieślniczych
o jeszcze niższych rocznych wydajnościach

Firma Centec GmbH, wieloletni
projektant i producent urządzeń procesowych dla browarnictwa przygotowała
swoje układy technologiczne służące do
produkcji wody odtlenionej w wersji dla
browarów „craftowych”.
DeGaS Craft (stacja technologiczna do odtleniania wody) i OXYTRANS
(miernik poziomu tlenu rozpuszczonego
w wodzie) teraz dostępne również

i solidną konstrukcją, która jest łatwa
w obsłudze. Dzięki sterowaniu opartemu na prostej zasadzie start/stop
uniknięto kosztownej automatyzacji,
często stosowanej przy produkcji na
wielką skalę, jedynie w celu zapewnienia klientowi określonej ilości wody
poniżej zadanej wartości O2.
Układy procesowe Centec GmbH
serii CRAFT są używane przez wiele
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browarów i rozlewni napojów na całym
świecie. Niewątpliwą zaletą urządzeń
projektowanych dla zastosowania
w browarach rzemieślniczych jest
fak t, że został y one st worzone
z myślą o samodzielnym montażu
i uruchomieniu. Wspólnie dostarczyliśmy już kilka takich stacji procesowych.
W żadnym przypadku nie była wymagana obecność technika Centec
w celu przeprowadzenia uruchomienia
czy szkolenia. Jest to szczególnie
istotne, gdy nie dysponujemy dużym
budżetem na inwestycje. Ograniczenie
kosztów wdrożenia nowego układu procesowego jest w dzisiejszych czasach
szczególnie ważne.
Teraz pokrótce omówimy sam proces. Odgazowanie w systemie DeGaS
CRAFT odbywa się w temperaturze
otoczenia. Woda jest rozprowadzana
równomiernie w górnej części kolumny.
W kolumnie procesowej znajdują się
gęsto ułożone, cienkie, pofałdowane
wkłady wykonane z blachy ze stali
nierdzewnej. Wkłady w kolumnie
ułożone są w taki sposób, że woda
natryskiwana w górnej części przepływa wieloma strumieniami w dół
kolumny. Dzięki temu zwiększa się
powierzchnia i czas kontaktu pomiędzy
wodą a gazem wypierającym (CO2/N2).
Gaz wypierający wprowadzany jest u
podstawy kolumny. Gaz przemieszcza
się w górę, w kierunku przeciwnym do
przepływu wody. Duża różnica ciśnień
cząstkowych O2 powoduje wyparcie
tlenu rozpuszczonego z wody do fazy
gazowej. Na szczycie kolumny usunięty
tlen w fazie gazowej odprowadzany jest
z kolumny wraz z nierozpuszczonym
gazem wypierającym. Docierająca na
dno kolumny woda zawiera mniej niż
10 ppb tlenu.
Zawartość tlenu w odgazowanej
wodzie można monitorować za pomocą
optycznego miernika tlenu firmy Centec
OXYTRANS CRAFT. Innowacyjny
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przyrząd pomiarowy firmy Centec jest
dostępny jako miernik ręczny lub jako
czujnik in-line do stałego pomiaru
stężenia O2, po montażu na rurociągu.
Pracując w zakresie pomiarowym od
1 ppb do 2 ppm czujnik OXYTRANS
CRAFT może wykrywać tlen w wodzie
oraz podawać wartość jego stężenia
w wodzie z dokładnością do ± 3 ppb.
Na liście browarów rzemieślniczych, k tóre korzystają już
z technologii odtleniana wody typu
DeGas CRAFT by Centec GmbH
znajdują się między innymi:
•  	Browar Ratsherrn Brauerei GmbH
/ DE - Hamburgn (Niemcy)
•  	Browar Jopenkerk Bierbrouwerij /
NL – Haarlem (Holandia)
•  	Browar Tenczynek / PL – Tenczynek
(Polska)
•  	Browar Doemens Akademie / DE –
Gräfelfing (Niemcy)

JMR EUROPE BIS Sp. z o.o.

DeGaS CRAFT stanowi tylko jedno
z urządzeń technologicznych zaprojektowanych przez Centec GmbH z myślą
o browarach rzemieślniczych
oraz zakładach produkujących napoje na mniejszą skalę.
W kolejnych wydaniach Agro
Industry będziemy prezentować
Państwu inne układy procesowe
z tej serii. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszej
firmy, a w szczególności zachęcamy do zadawania pytań oraz
składania zapytań telefonicznie
lub przez e-mail.

Rys. 1.
Odgazowanie wody
w kolumnie Centec
DeGaS CRAFT

www.jmreurope.eu

email: jmr@ceti.pl
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Rozmowa z Jakubem Gromkiem, właścicielem Mazurskiej Manufaktury Alkoholi

Jurand
ze Szczytna
AGROindustry
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Jaka przyświecała Panu idea,
skąd pomysł na reaktywację
marki Jurand?

Od momentu przejęcia Browaru
w Szczytnie (ostatniego z działających
zakładów z grupy Browarów Warmińsko-Mazurskich) miałem w planach,
poza budowaniem silnych marek kraftowych alkoholi mocnych, rewitalizację
tej nieruchomości i reaktywację tradycji
browarnictwa w tym regionie.
W końcu historia samego Browaru
sięga końca XIX wieku, a budynek,
którego jesteśmy właścicielem, jest
wpisany do rejestru zabytków. Lokalni mieszkańcy z sentymentem
wspominają Juranda, zresztą sam
odczuwałem ogromne wsparcie
ze strony okolicznej społeczności
od początku rozwijania biznesu
w Szczytnie. Po wielomiesięcznych
staraniach udało mi się przejąć prawa
do marki Jurand oraz jego receptury.
Podczas pierwszej kampanii crowdi-

nvestingowej zrealizowałem próbny
rozlew Juranda – z jednej strony jako
niespodziankę dla akcjonariuszy,
a z drugiej, żeby zobaczyć, jaka
będzie reakcja ze strony rynku. Niemal
130 tys. butelek rozeszło się w błyskawicznym tempie, co tylko utwierdziło
mnie w przekonaniu, że Jurand musi
wrócić do źródeł, do Szczytna.

Kto ma być odbiorcą
Waszego piwa?

Mamy ambicje, by Jurand stał
się silną marką regionalną. Celujemy
więc głównie do lokalnej społeczności
z Warmii i Mazur – konsumentów, którzy
cenią sobie dobry, jakościowy produkt
w rozsądnej cenie, ale też pamiętają
bądź znają z opowieści czasy świetności Browarów Warmińsko-Mazurskich.
Nie jest tajemnicą, że odbiorcami tego
typu piwa są głównie mężczyźni, to
oni stanowią zdecydowaną większość
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naszej grupy docelowej. Ważnym
wyznacznikiem profilu konsumenta jest
też tutaj świadomość konsumencka –
celujemy do osób, które przywiązują
wagę do jakościowych składników
i transparentnego procesu produkcji.

Aktualnie warzycie w Browarze
Czarnków, kiedy planuje Pan
przeprowadzkę do Szczytna?

Prace remontowe trwają od kilku
dobrych miesięcy. Obecnie, dzięki
wsparciu w postaci środków unijnych,
mamy rozpisane przetargi na wyposażenie techniczne, co na pewno
nieco wydłuży finalizację projektu.
Mimo to, mocno liczę na to, że uda nam
się zakończyć rewitalizację Browaru
w Szczytnie jeszcze w tym roku.

J a k i e m o c e p r o d u kcy j n e
posiada Wasz nowy zakład
(prosimy też o kilka słów
w wyposażeniu technicznym –
czy jest linia rozlewnicza i jakiej
wydajności, czy macie tankofermentory, czy macie otwartą
fermentację etc)

Tak jak wspominałem, na tę chwilę
jesteśmy w trakcie przetargu na wyposażenie zakładu w Szczytnie. Zgodnie
z naszymi założeniami, chcemy zainwestować w linię rozlewniczą o wydajności
na poziomie min. 6 tys. butelek piwa/
godzinę. W ramach przetargu zakładamy
oczywiście zakup tankofermentatorów.
Część tanków będzie otwarta, co pozwoli
nam na dokładniejszą obserwację i kontrolę procesu warzenia Juranda.

W zakładzie produkowane
będą nie tylko piwa, ale również nalewki/inne alkohole.
Czy któryś z nich jest jakoś
szczególnie bliski Pana sercu?

Nasze portfolio jest jeszcze na tyle
okrojone, że mam na tę chwilę sentyment
do wszystkich produktów. Każdy z nich
to rzemieślnicza robota i wielomiesięczne prace koncepcyjne, nie mówiąc już
o bardzo precyzyjnym i dopieszczonym
procesie produkcji, opartym na jakościowych składnikach i własnym, mazurskim
ujęciu wody. Każdy z nich ma również
inne walory i wyróżniki. Najbardziej
flagowym produktem z naszej oferty jest
Bielik – rzemieślnicza wódka premium,
kojarzona z symbolem lokalnej fauny
Mazur, a także zdobywca nagród i certyfikatów na międzynarodowych konkursach. Równie ważna jest dla mnie Wódka
z Mazur, której piękny design podkreśla
lokalność marki. Długo pracowaliśmy
także nad serią kraftowych nalewek
i likierów. Przywiązywaliśmy przy tym
ogromną wagę do samego produktu
i jego składników – przykładowo, sami
macerujemy owoce w nalewkach owocowych, a likier jajeczny jest produkowany
w 100 proc. z naturalnej masy jajecznej.
Z drugiej strony krafty te wyróżniają się
też eleganckimi butelkami z zamknięciem typu swing-top, a także bardzo
ładnym designem.

Czy w ofercie pojawią się, modne teraz, piwa bezalkoholowe?

Oczywiście, obserwujemy trendy
i staramy się podążać za preferencjami
konsumentów. Startujemy z trzema
rodzajami Juranda - Pils, Jasne Pełne
i Ciemne, ale docelowo do portfolio
dołączą także pozycje bezalkoholowe.
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W pandemii
pijemy mniej piwa
Niepewna sytuacja pandemiczna, liczne obostrzenia w działalności sektorów powiązanych z piwowarstwem oraz podwyżka
akcyzy - zaowocowały spadkiem sprzedaży piwa w 2020 roku, zwłaszcza w segmencie alkoholowych lagerów. Równolegle piwa
bezalkoholowe kolejny raz zanotowały wzrost popularności i po raz pierwszy osiągnęły wartość 1 miliarda złotych.

Pogorszenie nastrojów
uderza w branżę piwną
Rok 2020 zdestabilizował branżę
piwowarską. Podobnie jak na inne
sektory gospodarki, tak i na produkcję
piwa negatywnie wpłynęły obostrzenia
związane z pandemią. Jako branża
funkcjonująca w sieci biznesowych
powiązań, piwowarstwo szczególnie
odczuło dwukrotne, wielomiesięczne
zamrożenie branży gastronomiczno
- hotelarskiej. Konsumpcji piwa nie

sprzyjał też brak imprez masowych i dużych wydarzeń sportowych (szczególnie
licznych w sezonie letnim), będących
naturalną okazją do spożywania tego
trunku oraz wyraźny spadek ruchu
turystycznego. Piwo stylem konsumpcji
różni się znacząco od innych napojów
alkoholowych. Dużo częściej spożywane jest w towarzystwie, podczas
spotkań, a tych niestety, z powodu
pandemii, było znacznie mniej. Dodatkowo, sprzedaż piwa była pod presją
obniżonych nastrojów konsumenckich

Spadek wolumenowy
sprzedaży piwa w Polsce
w 2020 roku wyniósł
1,6 proc., przy czym
dane te nie obejmują
sektora HoReCa
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Jakie
p erspek t y wy
d l a bra n ż y
piwowa rs k i e j ?
Przedstawiciele branży ostrożnie podchodzą
do planów na najbliższą przyszłość. Prognozy
gospodarcze dawno nie były obarczone
takim ryzykiem błędu. Nikt nie jest w stanie
przewidzieć dalszego rozwoju pandemii i skali
jej oddziaływania na gospodarkę, terminów
znoszenia kolejnych ograniczeń
ani tempa szczepień.
Planowaniu nie sprzyja także niepewna sytuacja
regulacyjna, w jakiej obecnie funkcjonujemy –
potwierdza Mieszko Musiał, prezes zarządu Związku
Browary Polskie. Każda nowo wprowadzona
zmiana pociąga za sobą koszty liczone w milionach
złotych, a także konieczność, często nagłego,
dostosowywania biznesu. Warto przypomnieć, że
od początku 2021 roku część piw bezalkoholowych
jest dodatkowo obciążona podatkiem cukrowym.
Z ostrożnością zatem podchodzimy do robienia
dalekosiężnych planów i mamy nadzieję na szybkie
poluzowanie obostrzeń w branży gastronomicznej
i turystycznej, oczywiście przy zachowaniu
odpowiedniego reżimu bezpieczeństwa.
Spodziewamy się też dalszego rozwoju kategorii piw
bezalkoholowych i spadku sprzedaży piw mocnych,
który obserwujemy w ostatnich latach
– dodaje Musiał.
Pomimo niesprzyjających warunków, piwowarzy
wciąż dostrzegają potencjał do zwiększenia swojego
wkładu w odbudowę gospodarki narodowej po
pandemii. Pomimo spadku rynku, polskie browary
zasadniczo utrzymały swój łańcuch wartości i
mogą stanowić impuls do pobudzenia gospodarki
i powrotu na ścieżkę wzrostu. W tym celu
będziemy oczekiwali przede wszystkim stabilności
regulacyjnej i podatkowej – podsumowuje
Bartłomiej Morzycki.
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oraz ograniczeń w działalności handlu i
gastronomii. Według danych NielsenIQ,
spadek wolumenowy sprzedaży piwa w
Polsce w 2020 roku wyniósł 1,6 proc.,
przy czym dane te nie obejmują sektora
HoReCa.

Wzrost cen, spadek
sprzedaży, regulacyjna
niepewność
Dane NielsenIQ za 2020 rok
pokazują, że wolumenowy spadek
sprzedaży piwa najsilniej uwidacznia się
w najpopularniejszym segmencie – najwięcej stracił alkoholowy lager, ulubione
piwo Polaków. Jego sprzedaż spadła
o 2,6 proc., co pociągnęło za sobą spadek całej kategorii. Od lat spada również
sprzedaż piw mocnych – w 2020 roku
w porównaniu do 2019 to minus
4,7 proc. wolumenowo. Jednocześnie
odnotowano wartościowy wzrost kategorii piwa na poziomie 3 proc., który
jest efektem wzrostu ceny piwa spowodowanego wyższą o 10 proc. akcyzą,
obowiązującą od początku 2020 r. oraz
wzrostem kosztów produkcji. Średnia
cena piwa rośnie od dłuższego czasu,
przeciętnie o 20 gr/rocznie, co oznacza,
że na koniec 2020 r. była ona aż o
8 proc. wyższa niż na początku 2019 r.

Kategoria piw
bezalkoholowych w
2020 roku przekroczyła
symboliczny próg
miliarda złotych
wartości sprzedaży

Podwyżka akcyzy przełożyła się
na ceny piwa w sprzedaży detalicznej, podobnie jak opłata cukrowa,

Podwyżka akcyzy przełożyła
się na ceny piwa w sprzedaży
detalicznej, podobnie jak
opłata cukrowa, która
uderzyła w bezalkoholowe
piwa smakowe

która uderzyła w bezalkoholowe piwa
smakowe. Oprócz niej o wzroście cen
oraz wolumenowym spadku sprzedaży
piwa zadecydowały inne czynniki, takie
jak wysokie koszty produkcji, w tym
energii oraz surowców. Dodając do
tego obostrzenia związane z pandemią, po raz pierwszy od 30 lat mamy
w branży do czynienia z tak trudną sytuacją – komentuje Bartłomiej Morzycki,
dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego
– Browary Polskie.

Piwo 0% goni herbatę
Pomimo trudności na rynku, pozytywnym sygnałem jest podtrzymanie
wzrostu segmentu piw bezalkoholowych. Już od kilku lat Polacy konsumują
mniej czystego alkoholu pod postacią
piwa, umacniając tym samym pozycję
piw bez procentów.
Kategoria piw bezalkoholowych
w 2020 roku przekroczyła symboliczny
próg miliarda złotych wartości sprzedaży
– potwierdza Marcin Cyganiak, dyrektor
komercyjny w NielsenIQ. Obecny udział
wartościowy piw 0% w całej kategorii
wynosi 5,7 proc., w porównaniu do
4,7 proc. w 2019 roku. Podobnie jak rok
temu, oceniam segment piw bezalkoholowych jako obdarzony największym
potencjałem do dalszego rozwoju.
W niedalekiej przyszłości jego wartość
może prześcignąć taką kategorię jak
herbata – dodaje Cyganiak.
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Epidemia i zakupy
w małych
sklepach
Grupa Eurocash i Polska Izba Handlu podsumowały
podejście największych dostawców artykułów
spożywczych oraz środków czystości i higienicznych
do lokalnych sklepów w 2020 roku. Kto najlepiej
dostosował się do zwiększonego w okresie epidemii
zainteresowania konsumentów zakupami w pobliżu
domu? Odpowiedzi można znaleźć w najnowszej
edycji rankingu „Równi w Biznesie”.

N ajbardziej swoją ofertę w sklepach

osiedlowych uatrakcyjnili producenci makaronu i ryżu. Poprawiła się też, jeśli chodzi
o atrakcyjność cenową i wielkość asortymentu,
oferta papieru toaletowego, serków słodkich
i homogenizowanych, mleka, konserw mięsnych i past do zębów. Generalnie w roku 2020
lepiej niż w 2019 wyglądała uśredniona oferta
w 15 z 35 analizowanych kategorii produktowych. W 5 pozostała bez zmian.
Wyrzeczenia konsumentów związane
z epidemią swoimi produktami słabo osładzali
producenci ciastek, pralin i czekolady, choć
zdarzały się pozytywne wyjątki takie jak Lindt,
jeśli chodzi o czekolady i Dr Gerard – ciastka.
Niesmak w ustach mógł pozostać po kontakcie
z ofertą największych dostawców musztardy,
dżemów oraz soków i napojów niegazowanych.
Ich uśredniona oferta cenowa i asortymentowa
wyglądała niestety gorzej niż przed epidemią.
– Większość polskich konsumentów chodzi
na zakupy w różnych sieciach i kanałach sprzedaży. Dlatego ważne jest, żeby oferta sklepów
niezależnych była porównywalna z dyskontami
i centralnie zarządzanymi supermarketami
– mówi Dominik Kasperek, dyrektor Działu
Zakupów Centralnych Grupy Eurocash.
Analizy zostały przeprowadzone na podstawie posiadanych danych agencji Nielsen

za okres styczeń – grudzień 2020. Wynika
z nich, że w badanym okresie wielu producentów zwiększało swoją sprzedaż przez
sklepy niezależne. Na przykład na rynku
konserw rybnych dotyczy to firmy Łosoś,
śmietany – Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej
„Jogo” i masła – Mlekpol. Sklepy osiedlowe miały znaczący udział w dystrybucji
i wzroście sprzedaży napojów gazowanych
Pepsico (7 Up, Mirinda, Mountain Dew, Pepsi,
Slice, Schweppes). Podobnie było z pralinami
z Lotte Wedel oraz z warzywami konserwowymi Rolnik, Dawtona i Urbanek. W sklepach
lokalnych bardzo dobrze sprzedawały się też
produkty higieny kobiecej, środki do prania
i pasty do zębów Procter & Gamble.
Zdarza się, że handel niezależny sprzyja
nawet tym producentom, których oferta – jak wynika z analizy – wcale nie jest najatrakcyjniejsza
cenowo lub asortymentowo. Dotyczyło to np.
koncernu Danone, który w sklepach lokalnych
zrealizował istotną część wzrostów sprzedaży
swoich jogurtów i serków homogenizowanych.
Tak samo było też z płatkami śniadaniowymi
Nestlé, sosami i majonezami Winiary, margarynami Upfield (Delma, Flora, Kasia, Rama) oraz
kawami Jacobs Douwe Egberts.
Dla niektórych producentów sklepy lokalne były w 2020 roku tak ważnym kanałem

sprzedaży, że ich oferta cenowa była tam
lepsza niż w dyskontach lub supermarketach.
Przykładem może być producent dżemów
Angel Camacho (Fragata, La Vieja, Mirella,
Owacja, Stovit), Lumiko – producent margaryn,
Spółdzielnia Mleczarska Gostyń – dostawca
masła oraz Melvit i Kros – producenci ryżów.
Równie atrakcyjna była oferta serków homogenizowanych Lactalis i Średzkiej Spółdzielni
Mleczarskiej „Jana”, śmietany ze Spółdzielni
Mleczarskiej Gostyń i Łódzkiej Spółdzielni
Mleczarskiej „Jogo”, warzyw konserwowych
z Charsznickich Pól Natury oraz konserw
mięsnych od Stek-Rol (Evrameat).
– Z analiz KPMG „Nowa rzeczywistość:
konsument w dobie COVID-19” czy badania
GfK „Corona Mood” wynika, że pod wpływem
epidemii zmieniły się zwyczaje zakupowe
Polaków. Więcej kupujemy w sklepach lokalnych, ponieważ znajdujemy w nich potrzebne
produkty, wygodę i bezpieczeństwo. Dzięki
nim szybciej robimy zakupy i skracamy czas
przebywania w sklepie. Częściej zwracamy
też uwagę na odpowiedni stosunek jakości do
ceny. Dlatego producenci jeszcze uważniej niż
przed epidemią powinni przyjrzeć się swoim
strategiom rynkowym i ocenić, czy tak samo
traktują wszystkie rodzaje sklepów i ich klientów
– podsumowuje Dominik Kasperek.
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40 lat
na rynku
SM Mlekpol idzie na rekord
Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol – lider rodzimego rynku nabiału w Polsce podsumowała miniony rok
i przedstawiła plany na kolejne miesiące. A wśród nich zwiększenie przychodów do 5 mld zł pod koniec 2021 r.,
wejście na nowe, zagraniczne rynki zbytu oraz szeroki rozwój oferty produktowej dostosowany do obecnej
sytuacji pandemicznej i wymogów konsumentów. SM Mlekpol właśnie obchodzi 40-lecie istnienia. Zdobycie
mocnej pozycji na rynku było możliwe dzięki zbudowaniu i rozwojowi własnej bazy surowcowej, modernizacji
przejmowanych zakładów oraz zaangażowaniu pracowników.

Trudna droga
do pozycji lidera
W momencie powstania Mlekpolu,
spółdzielnia skupowała 35 mln litrów
mleka rocznie. 40 lat później ta liczba
zwiększyła się do 2 mld litrów rocznie.
– Mlekpol swoją działalność rozpoczął w trudnym okresie poprzedzającym
tzw. transformację ustrojową. Wówczas

nastąpił gwałtowny kryzys gospodarczy,
który dotknął również branżę mleczarską. Musieliśmy dołożyć wszelkich
starań, aby sprostać wymaganiom
rynku, uzyskać jak najwyższą jakość
surowca i zintensyfikować produkcję
mleka i innych przetworów nabiałowych
– mówi Edmund Borawski, prezes
zarządu SM Mlekpol.

Dzisiaj spółdzielnię tworzy 2800
wykwalifikowanych pracowników
zatrudnionych w 13 zakładach produkcyjnych, w których przetwarzanych jest
ok. 5,5 milionów litrów mleka dziennie
od 9 tys. dostawców oraz 4 miliony
płynnej serwatki.
– Poprzedni rok zamknęliśmy
przychodem na poziomie 4,5 miliarda
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złotych. Skupiliśmy od rolników
blisko 2 mld litrów mleka, a w roku
2021 przewidujemy dalszy wzrost
o 3-5 proc. – dodał Borawski.

cześniejszych tego typu zakładów
w Europie. Umożliwia on wyprodukowanie blisko 220 ton sproszkowanego
mleka i serwatki w ciągu doby.

Silna ekspansja poza UE

Optymalizacja procesów
produkcyjnych w SM Mlekpol

Polska jest znaczącym graczem
na rynku europejskiego mleczarstwa. Udział eksportu w sprzedaży
SM Mlekpol wyniósł ponad 25 procent
i spodziewa się dalszego wzrostu
w 2021 roku.
– Zagraniczni konsumenci doceniają jakość i walory smakowe
naszych produktów. W ubiegłym roku
wyeksportowaliśmy o 50 procent więcej
produktów mleczarskich do Chin niż
w analogicznym okresie – wyjaśnia Małgorzata Cebelińska, dyrektor handlowy
SM Mlekpol. – Aktualnie, oprócz krajów
UE, współpracujemy bardzo ściśle
z większością krajów Azji południowo-wschodniej, krajami Afryki i Bliskiego
Wschodu, a nawet Dominikaną.
Zapotrzebowanie na świecie na
produkty mleczarskie z Polski jest duże.
W rozwoju eksportu pomaga nowo
wybudowany Zakład Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich.
To największa inwestycja w historii
SM Mlekpol i jeden z najnowo-

Cztery dekady na rynku wiele
zmieniły w procesie produkcyjnym
w SM Mlekpol.
– Postęp techniczny wdrażany
jest we wszystkich zakładach z wykorzystaniem najnowocześniejszych
technologii dostępnych na rynku. Automatyzacja procesów produkcyjnych
ma za zadanie ograniczenie uciążliwości
pracy oraz zwiększenie wydajności
i efektywności realizowanych procesów.
Jedną z niezwykle proekologicznych
metod optymalizacji funkcjonowania
Spółdzielni jest również system kogeneracji – mówi Zbigniew Groszyk,
wiceprezes zarządu ds. produkcji
w SM Mlekpol – Oznacza ona możliwość wytwarzania energii elektrycznej
i cieplnej z niskoemisyjnych źródeł.
Metoda ta z powodzeniem została
wdrożona w Zakładzie Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich
w Mrągowie. Technologia ta zdecydowanie obniża koszty czynników energe-

tycznych. Planujemy, aby w najbliższym
czasie rozwiązanie to zostało wdrożone m.in. w zakładach w Zambrowie
i Radomiu – dodaje Groszyk.

Jakie są trendy
na 2021 rok?
– W 2021 roku konsument będzie
szczególnie zainteresowany bezpieczeństwem, jakością i polskim pochodzeniem
produktu. Coraz częściej doceniane
są znane, lokalne marki i produkty
wytworzone w naszym kraju, z polskiego
surowca i w procesie zrównoważonego
rozwoju. W dobie pogarszającej się
sytuacji ekonomicznej wielu rodzin
ważna jest również cena podstawowych
produktów spożywczych. Dlatego dbamy,
żeby mieć w swojej ofercie również
ekonomiczne rozwiązania ich produkcji
i pakowania. Konsument w 2021 znowu
będzie zainteresowany nowościami
produktowymi. Zdecydowanie przeważać będą trendy prozdrowotne w tym
dodatek składników mających wpływ
na odporność organizmu czy mniejsza
ilość cukru w jogurtach czy deserach
mlecznych. A marki, które traktują kwestie
środowiskowe i społeczne poważnie,
będą konsumentom o wiele bliższe
– podsumowuje Cebelińska.
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Drożdże
w produktach
mlecznych?

Ależ tak!
Dorota Kręgiel
Politechnika Łódzka

Drożdże są mikroorganizmami szeroko wykorzystywanymi przemyśle spożywczym. To duża
grupa obejmująca ponad 1500 gatunków, charakteryzująca się zróżnicowanym metabolizmem
i zastosowaniem. Drożdże powszechnie znane są ze swojej aktywności fermentacyjnej,
wykorzystywanej do produkcji pieczywa, wina czy piwa. Mniej znane jest ich zastosowanie
w produkcji mleczarskiej.

Drożdże jako mikroorganizmyChcesz
proObecność drożdży
przeczytać więcej?

-technologiczne w fermentowanych w napojach fermentowanych
przetworach mlecznych mogąZapisz
korzyst- się do naszego newslettera
nie wpływać na cechy sensoryczne
Tradycyjne fermentowane produkty
produktów, ale nie zawsze. Drożdże mleczne są otrzymywane na drodze
kliknij
tupoddanego obróbce
mogą też działać szkodliwie, gdyż fermentacji
mleka
ich obecność może być związana termicznej. W zależności od kilku
z procesami psucia.
istotnych elementów, takich jak rodzaj

mleka, typ szczepionki mleczarskiej,
zastosowane dodatki, aparatura,
środowisko produkcji, a także rodzaj
procesu produkcyjnego, uzyskuje
się określony produkt fermentowany,
charakterystyczny pod względem
tekstury, walorów sensorycznych
i funkcjonalnych.
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Oprócz bakterii kwasu mlekowego
(LAB, ang. lactic acid bacteria) które
są głównym składnikiem mikroflory
mleka, również drożdże stanowią
istotny element kilku tradycyjnych
mlecznych napojów fermentowanych,
choć liczebność komórek drożdży
jest zróżnicowana i wynosi od 102 do
108 jtk/ml.
Starsze badania dotyczące fermentowanych produktów mlecznych
nie dostrzegały istotnej roli drożdży
w uzyskaniu produktów finalnych
o określonych cechach organoleptycznych. Efektem tych badań była

mleczarstwo

zaledwie izolacja oraz charakterystyka są niejednorodne. W większości z nich
Chcesz
przeczytać
biochemiczna
pozwalająca
na identyfi- więcej?
dominują drożdże konwencjonalne
kacjęZapisz
drożdży do
lub gatunku.newslettera
należące do Saccharomyces cerevisiae
sięrodzaju
do naszego
Nowe badania oparte są już na szerokiej oraz Kluyveromyces marxianus, ale
analizie genetycznej lub badaniach mogą także występować inne rodzaje
kliknij tu
polifazowych, łączących klasyczne
testy i gatunki. Dzieje się tak zwłaszcza
diagnostyczne z analizą molekularną. w przypadku produktów zanieczyszNiedawno przeprowadzono badania czonych.
metagenomowe, które pozwoliły zdefiObecność drożdży zanieczyszniować zarówno mikrobiom bakteryjny, czających produkty mleczarskie to
jak i grzybowy naturalnych produktów jedna, ciemna strona medalu. Ze
mleczarskich.
względu na dość dobre zdolności
Dane literaturowe pokazują, że adaptacyjne drożdży, pozwalające na
kultury drożdży występujące w trady- namnażanie nawet przy niskim pH,
cyjnych procesach fermentacyjnych niskiej aktywności wody i w szerokim
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zakresie temperatur, a także na szerokie
zdolności asymilacyjne, drożdże należące do gatunków: S. cerevisiae, Debaryomyces hansenii, Yarrowia lipolytica,
Geotrichum candidum, Galactomyces
geotrichum, Aureobasidium pullulans,
Meyerozyma guilliermondii, Candida
parapsilosis, Kluyveromyces lactis
i Kazachstania unispora mogą stanowić
zanieczyszczenie fermentowanych
przetworów mlecznych i powodować
procesy psucia. Woda, powietrze,
owady (muchy, osy), zanieczyszczony
sprzęt a także składniki produktów
mleczarskich takie jak owoce, miód
itp. mogą być źródłem drożdży, których
rozmnażaniu mogą sprzyjać przerwy
w łańcuchu chłodniczym. Proces psucia
fermentowanego mleka z powodu
drożdży można łatwo zaobserwować
zwracając uwagę na zmiany tekstury
i koloru, wytwarzanie gazu lub zmiany aromatu, które wynikają głównie
z właściwości proteolitycznych i lipolitycznych drożdży.

hodowlach bakterii Lactobacillus acidophilus oraz drożdży Kluyveromyces
fragilis. Napój kombucha, to inny
przykład symbiotycznego związku
drożdży (Saccharomyces, Saccharomycodes, Schizosaccharomyces,
Zygosaccharomyces, Brettanomyces /
Dekkera, Candida, Torulospora, Kloeckera, Pichia) i bakterii kwasu octowego
(Gluconobacter i Acetobacter). W takich
układach symbiotycznych produkty metabolizmu bakterii są wykorzystywane
przez drożdże, a te z kolei uwalniają do
środowiska inne stymulatory wzrostu,
np. aminokwasy i witaminy.

pH), konkurencję o składniki odżywcze,
produkcję pewnej ilości etanolu, a także
wydzielanie substancji antybakteryjnych
lub toksyn killerowych. Na przykład
antagonistyczną aktywność mikrobioty kefiru wykazano w stosunku do
szczepów bakterii chorobotwórczych
i oportunistycznych patogenów: Shigella
i Salmonella, Streptococcus pyogenes,
Staphylococcus sp., Helicobacter
sp., Micrococcus luteus, Escherichia
coli, Enterobacter aerogenes, Listeria
monocytogenes, Proteus vulgaris,
a także grzybów: Fusarium graminearum
i Candida albicans.

Warto zwrócić uwagę na cechy probiotyczne
niektórych drożdży. Szczepy drożdży K. marxianus
i S. cerevisiae oraz szczepy LAB wyizolowane z
kefiru były w stanie zapobiec biegunkom i zapaleniu
jelit wywołanym przez chorobotwórcze bakterie
Clostridium difficile

Druga, jasna strona medalu odnosząca się do obecności drożdży
w produktach mleczarskich obejCiekawe obserwacje poczyniono
muje pozytywne aspekty. Produkcja w oparciu o właściwości powierzchetanolu, dwutlenku węgla, a także niowe komórek drożdży oraz LAB
tworzenie związków aromatu pozwala w mikroskopie elektronowym. Stwierna uzyskanie korzystnych, pożądanych dzono, że mechanizm powstawania
właściwości tradycyjnych fermentowa- ziaren kefiru rozpoczyna się od autonych napojów mlecznych, takich jak np. i koagregacji Lactobacillus kefiranoChcesz
więcej?
koumiss, nunu, kefir, sethemi
i airag. przeczytać
faciens i Saccharomyces
turicensis
Ostatnio wyizolowane z ziaren
kefiru
(syn.naszego
Kazachstania
turicensis) w małe
Zapisz
się do
newslettera
szczepy drożdży zastosowano także granulki. Zaobserwowano, że zdolności
do produkcji tzw. piwa mlecznego, agregacyjne komórek wzrastały wraz
kliknij tupH. W takich warunkach
natomiast ziarna kefiru tybetańskiego z obniżaniem
posłużyły do wyprodukowania sera Bod LAB i drożdże prowadziły agregację
ljong na bazie serwatki.
ze składnikami mleka, umożliwiając
Kor zystne działanie drożdży wytworzenie dojrzałych ziaren kefiru.
w produktach mlecznych obejmuje
Drożdże mogą również wywierać
także wzajemne interakcje z bakteriami. działanie antagonistyczne przeciwko
Drożdże mogą stymulować wzrost drobnoustrojom powodującym procesy
kultur bakterii mlekowych, np. takie psucia lub nawet mikroorganizmom
synergistyczne interakcje występują chorobotwórczym, głównie poprzez prow grzybkach kefirowych, we wspólnych dukcję kwasów organicznych (obniżenie

Warto też zwrócić uwagę na cechy
probiotyczne niektórych drożdży.
Szczepy drożdży K. marxianus i S.
cerevisiae oraz szczepy LAB wyizolowane z kefiru były w stanie zapobiec
biegunkom i zapaleniu jelit wywołanym
przez chorobotwórcze bakterie Clostridium difficile. Dodatkową cechą
determinującą właściwości probiotyczne jest aktywność proteolityczna,
która prowadzi do hydrolizy białek
z wytworzeniem bioaktywnych peptydów o działaniu immunomodulującym,
osteoprotekcyjnym, przeciwnadciśnieniowym i/lub antyoksydacyjnym.

Drożdże w produkcji serów
Sery maziowe to grupa serów
podpuszczkowych charakteryzujących
się niezwykle specyficznym aromatem
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oraz oryginalną maziową strukturą.
Nie są to produkty powszechnie konsumowane, gdyż swoimi parametrami
odbiegają od klasycznych serowych
smaków i zapachów. Sery maziowe z
charakterystyczną czerwoną lub pomarańczową skórką zwykle posiadają
naturalnie występującą, zróżnicowaną
populację drożdży (gatunki D. hansenii,
G. candidum, K. marxianus, K. lactis,
Y. lipolytica), pełniącą ważną funkcję w
procesie dojrzewania, gdyż kształtującą
charakterystyczny zapach finalnych
produktów. W celu nadania aromatu
takim serom dodaje się do ich dojrzewania kilka gatunków drożdży jako
tzw. „kultury dojrzewające”. Najliczniej
występują tu drożdże z gatunku D.
hansenii. Szczepy Debaryomyces sp.
występują jako istotny składnik mikrobioty domowych serowarni, występują
w solankach serowych (102–105 jtk /ml)

razem z opornymi na obecność soli i który daje skórce biało - szary kolor.
kwasów bakteriami Staphylococcus Inne drożdże z gatunków S. cerevisiae,
equorum. Na serach maziowych to K. marxianus i K. lactis są często
właśnie drożdże D. hansenii oraz gron- wykrywane w różnych odmianach
kowce występują najliczniej w pierw- serów, produkując głównie alkohole,
szym tygodniu dojrzewania sera. D. aldehydy i estry, odpowiedzialne za
hansenii tworzy pewne ilości związków wytworzenie nut alkoholowych, owoaromatu oraz alkoholi, rozgałęzionych cowych, octowych i estrowych. Drożdże
Chcesz
więcej?
aldehydów
i ketonówprzeczytać
metylowych.
Y. lipolytica, wykazujące silne działanie
Inną
ważną się
funkcją
drożdży newslettera
i proteolityczne i lipolityczne, często
Zapisz
dokultur
naszego
pleśni, zwłaszcza w przypadku serów prowadzą do tworzenia niepożądanych
miękkich, jest odkwaszenie powierzchni zjełczałych zapachów. Jednak dla
kliknij
tu
sera poprzez degradację
mleczanu,
niektórych odmian serów pleśniowych,
co sprzyja wzrostowi mikroflory bak- Y. lipolytica w połączeniu z pleśniami
teryjnej. Na większości powierzchni Penicillium roqueforti przyczyniają się
serów miękkich pleśniowych występują do wytworzenia ketonów dających
gatunki z rodzaju Penicillium. Jednak na charakterystyczne przyjemne nuty
niektórych typach serów miękkich, np. aromatyczne.
Limburg, występują drożdżopodobne
G. geotrichum, nadające skórce sera
Kwargle to popularne na Morawach,
kolor biały. Również sery półmiękkie, Austrii i Niemczech sery dojrzewające,
np. Tilsit zawierają G. geotrichum, produkowane z mocno posolonego
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Drożd że
i piwo
m l ec zn e?
Ostatnio wyizolowane z ziaren
kefiru szczepy drożdży zastosowano
do produkcji tzw. piwa mlecznego,
natomiast ziarna kefiru tybetańskiego
posłużyły do wyprodukowania sera
Bod ljong na bazie serwatki

twarogu, niekiedy z dodatkiem kminku. tlenowych lub mikroaerofilnych. Gdy pH
W czasie dojrzewania gliwieją, nabiera- wzrośnie od 5,3 do powyżej 6,5, kolor
jąc szklistej konsystencji. Różnią się one sera zmienia się na żółto-brązowy,
znacznie od serów podpuszczkowych. a konsystencja od kruchej do miękkoTutaj drożdże obecne są nie tylko na -elastycznej. Taki właśnie żółto-brązopowierzchni, jak w przypadku serów wy ser uważa się za dojrzały.
podpuszczkowych maziowych, ale
także wewnątrz twarogu i odgrywają
Podsumowanie
kluczową rolę w dojrzewaniu serów.
W XIX wieku takie sery były wytwarzane
Wiedza o występowaniu populacji
tylko w domach na wsi. Sto lat później drożdży w mlecznych produktach
kwargle zaczęły być produkowane fermentowanych wzrasta, lecz wciąż
w bardziej uprzemysłowiony sposób. pozostaje niepełna. Również meZnacząca rola drożdży w dojrzewaniu chanizmy biochemiczne, za pomocą
takich serów była opisana ćwierć wieku których drożdże wpływają na jakość
temu. Wyizolowano wtedy różne gatunki sensoryczną produktów mlecznych,
drożdży, zarówno w mleku serowym, jak są jeszcze słabo poznane. Prowai w twarogu. Wyniki badań pozwoliły na dzone są więc kompleksowe badania
wytypowanie dwóch gatunków drożdży ekologiczne i diagnostyczne określaniezbędnych do typowego dojrzewania jące zróżnicowanie obecności drożdży
serów, tj. K. marxianus i Pichia kudria- w produktach mleczarskich. Takie invzevii (syn. Candida
acidothermophilum,
formacje zapewnią
lepsze zrozumienie
Chcesz
przeczytać
więcej?
znany również jako C. krusei). Ostatnio czynników, które wpływają na wzrost
Zapisz
się do dla
naszego
newslettera
opracowano kulturę
mieszaną
tych gatunków
w produktach mlecznych
dojrzewania sera zwaną jako KM-Mix oraz mechanizmy, dzięki którym aktyw(Krusei-Marxianus-Mix), która jest już ność metaboliczna drożdży wpływa na
kliknij tu
dostępna w handlu. Taka kultura jest jakość finalnych produktów.
dodawana do mleka oraz rozpylana
Piśmiennictwo
na powierzchnię młodego sera. Ze
względu na fakt, że K. marxianus jest 1. Fleet, G. H. 1990. Yeasts in dairy-products.
w stanie szybko metabolizować galakJournal of Applied Bacteriology 68
tozę, a P. kudriavzevii rośnie słabiej,
(3):199–211.
na początku dominuje K. marxianus.
2. Fleet, G. H. 2007. Yeasts in food and
Metabolizm drożdży prowadzi do
beverages: Impact on product quality and
wytworzenia dość wysokiego stęsafety. Current Opinion in Biotechnology 18
żenia etanolu i kwasu mlekowego.
(2):170–175.
Powstawanie mleczanu etylu (zapach
3. Jakobsen, M., Narvhus, J.1996. Yeasts
kleju), można uznać za pierwszy etap
and their possible beneficial and negative
dojrzewania serów. Kiedy dyski sera
effects on the quality of dairy products.
zostaną potem umieszczone w ciepłym,
International Dairy Journal 6
wilgotnym środowisku, charakterystycz(8–9):755–768.
ny organiczny „zapach rozpuszczalnika”
4. Tofalo, R., Fusco, V., Böhnlein, C., Kabisch,
zostaje wkrótce wyeliminowany przez
J., Logrieco, A.F., Habermann, D., Cho,
P. kudriavzevii. Metabolizm drożdży
G.S., Benomar, N., Abriouel, H., SchmidtPichia sp. prowadzi do uwolnienia CO2,
Heydt, M., Neve, H., Bockelmann, W.,
który z kolei rozluźnia skrzep i zapewnia
Franz, C.M.A.P. 2020. The life and times
obecność określonej ilości tlenu w mięof yeasts in traditional food fermentations.
kiszu sera. Dalsza degradacja kwasu
Critical Reviews in Food Science and
mlekowego zachodzi więc w warunkach
Nutrition, 60(18), 3103-3132.
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Ochrona nazw serów

– znak towarowy czy oznaczenie geograficzne?

Monika Zielińska
Adwokatka, polska i europejska rzeczniczka patentowa
Kancelaria Patentowa Patpol

W imię powiedzenia „jesteś tym, co jesz” nasze wybory dietetyczne coraz częściej
determinuje nie cena, lecz jakość i bezpieczeństwo. Dodatkowo, na fali mody na powrót
do korzeni, w tym kulinarnych, konsumenci są coraz bardziej zainteresowani żywnością
produkowaną tradycyjnymi metodami, a także produktami regionalnymi. Cenią sobie
oryginalne, niepowtarzalne doznania organoleptyczne.
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Wychodząc naprzód tym oczeki-

waniom, producenci artykułów rolno-spożywczych decydują się na takie
ich oznaczanie, które nie tylko zapewni
jasną identyfikację pochodzenia, ale
także wskazywać będzie na inne
walory – w szczególności te związane
z warunkami wytwarzania.
Tendencja ta znalazła odzwierciedlenie w europejskiej Wspólnej Polityce
Rolnej. Jednym z jej instrumentów
jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012
z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie
systemów jakości produktów rolnych
i środków spożywczych, które zastąpiło wcześniej obowiązujące w tym
zakresie rozporządzenia Rady (WE): nr
510/2006 oraz nr 509/2006. Wdrożenie
rozporządzenia 1151/2012 pozwoliło
na ujednolicenie kwestii związanych
z ochroną nazw produktów rolnych
i środków spożywczych.
Akt ten rozróżnia trzy kategorie
oznaczeń certyfikujących:

produkcja surowców, jak i wszystkie ich
przetwarzania muszą się odbywać na
określonym (zdefiniowanym) obszarze.
Podstawą dla nadania Chronionego
Oznaczenia Geograficznego, jest również wytwarzanie produktu w regionie,
którego nazwę nosi. W odróżnieniu
do ChNP, wystarczy jednak, by tylko
jedna z trzech faz produkcji (produkcja,
przetwarzanie lub przygotowanie)
odbywała się na danym terytorium.
Natomiast Gwarantowana Tradycyjna
Specjalność nie musi być związana
z regionem, ale musi posiadać specjalny, oparty na tradycji, zespół cech.
Na marginesie należy zauważyć, że
rozporządzenie nr 1151/2012 definiuje
również pojęcie nazw rodzajowych.
Są to nazwy produktów rolnych lub
środków spożywczych, które mimo,
iż dotyczą miejsca, regionu lub kraju,
w którym dany produkt został pierwotnie wytworzony lub wprowadzony na
rynek – zostały przyjęte jako nazwy
zwyczajowe danego produktu w Unii
i nie mogą być objęte ochroną na rzecz
jednego lub kilku producentów.

•  	Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) (ang.: Protected
Rejestracja oznaczenia geograficzDesignation of Origin – PDO), nego nie wyklucza identyfikacji danego
•  	C h r o n i o n e O z n a c z e n i e produktu także znakiem towarowym.
Geograficzne (ChOG) (ang.: Wytwórcy, którzy na swoją rzecz
Protected Geographical Indi- uzyskali rejestrację nazwy (ChNP,
Chcesz
więcej?
cations –przeczytać
PGI),
ChOG, GTS) mogą chronić ją także
•  	Gwarantowana
Tradycyjnanewslettera
jako oznaczenie indywidualizujące
Zapisz
się do naszego
Specjalność (GTS) .(ang. pochodzenie. Jako że z reguły ChNP,
Traditional Speciality Gu- ChOG lub GTS rejestrowane są na
kliknij tu
aranteed – TSG).
rzecz grupy podmiotów zrzeszonych

O tym, o jaki certyfikat się ubiegać,
wytwórca decyduje na podstawie właściwości swojego produktu. Kluczowy
jest stopień powiązania ze specyficznym obszarem geograficznym.
I tak Chroniona Nazwa Pochodzenia
wyróżnia wytwory bardzo silnie związane z danym terytorium. Zarówno

w organizacji (np. stowarzyszeniu
wytwórców), naturalnym i koniecznym
wyborem formy ochrony jest wspólny
znak towarowy albo znak towarowy
gwarancyjny. Przykładowo brytyjski ser
stilton, który od 1996 roku jest ChNP:
White Stilton Cheese i Blue Stilton
Cheese, od 2018 roku chroniony jest
także jako polski słowny znak towarowy
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gwarancyjny STILTON (R.322735)
na rzecz The Stilton Cheese Makers
Association.

zapisy, o ochronie przed „wszelkimi innymi praktykami mogącymi wprowadzić
konsumentów w błąd co do prawdziwego pochodzenia produktu”, rozumiane
bywają na tyle szeroko, że przykładowo
Urząd Patentowy RP unieważnił prawo
ochronne na znak towarowy Parmezza
z uwagi na ochronę Parmigiano Reggiano (ChNP). Unieważnienie nastąpiło
nie tylko dla sera, lecz także m.in.
masła czy napoi mlecznych z przewagą
mleka. Nie bez znaczenia była przy tym
okoliczność, że Parmigiano Reggiano
chronione jest równolegle jako znak
unijny i rejestracja międzynarodowa
wyznaczona na Polskę.

Taka kombinowana ochrona dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo przed
naruszeniami. Już same oznaczenia
geograficzne chronione są bardzo szeroko. Zabronione jest wszelkie bezpośrednie lub pośrednie wykorzystywanie
w celach komercyjnych, w odniesieniu
do produktów nieobjętych rejestracją,
jeśli produkty te są porównywalne do
produktów zarejestrowanych pod tą
nazwą lub jeśli jej stosowanie stanowi
wykorzystywanie renomy chronionej
nazwy, w tym również wChcesz
sytuacji, przeczytać więcej?
gdy produkty te są wykorzystywane
niewątpliwych
korzyści płynąZapisz się do Mimo
naszego
newslettera
jako składnik. Chodzi o wszelkiego cych z tak szerokiej wyłączności, można
rodzaju przywołania, nawet jeśli podano odnieść wrażenie, że polscy producenci
kliknij
tukorzystają z ochrony jaką
prawdziwe pochodzenie produktów lub dość
nieśmiało
usług lub jeśli chroniona nazwa została dają zarejestrowane oznaczenia geograprzetłumaczona lub towarzyszą jej ficzne. Szczególnie, jeśli wziąć pod uwagę
określenia takie jak przykładowo: „styl”, nasze przywiązane do tradycji i skalę
„typ”, „metoda”, „zgodnie z recepturą rynku. W latach 2007-2020 zarejestrowastosowaną”, „imitacja”.
no 44 polskie nazwy, w tym w kategorii
Zgodnie z brzmieniem odnośnych sery, możemy poszczycić się ochroną
przepisów, ochrona ta dotyczy używania dla: bryndzy podhalańskiej, oscypka, wieldla danego produktu (czyli np. serów) kopolskiego sera smażonego, redykołki
lub towarów porównywalnych. Jednak i sera korycińskiego swojskiego.

Niestety wobec braku ochrony
na własne specyficzne regionalne
produkty, krajowi producenci raz
po raz znajdują się w defensywie
i zmuszeni są do zmiany stosowanych
przez siebie oznaczeń. Wystarczy
wspomnieć falę rebrandingu, która
przetoczyła się przez nasze mleczarnie
w 2002 roku, gdy Feta została wpisana
na rejestru jako ChNP na rzecz greckich producentów. Mniejszym echem
obiła się rejestracja w 2015 roku nazwy
Liliputas dla litewskiego sera. Jest
ona jednak dość zaskakująca, gdyż
sery pod nazwą „liliput” były w Polsce
produkowane i sprzedawane od lat
70-tych. Niestety obecnie używanie
tego określenia w kontekście sera
stanowiłoby już naruszenie Chronionej
Nazwy Pochodzenia.
Dla uniknięcia podobnych niespodzianek pozostaje dbać o własne tradycje, kultywować i chronić regionalne
receptury i nie zapominać o zgłaszaniu
i rejestracji nazw tych produktów,
zarówno w charakterze oznaczenia
geograficznego, jak i wspólnych lub
gwarancyjnych znaków towarowych.
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E-sklepy

Zachłysnęły się boomem w pandemii, w tym roku mogą nie przetrwać

Z całego zeszłorocznego wzrostu e-commerce
tylko 30% może mieć trwałą wartość. Dopiero 3-4
kwartały po zakończeniu pandemii okaże się, kto
w branży osiągnął długoterminowy sukces. Tak
uważa Maciej Tygielski, wieloletni obserwator
branży e-commerce, dyrektor generalny spółki
Złote Wyprzedaże i Modern Commerce.

W branży coraz częściej mówi się, że
e-commerce w czasie pandemii odnotował pozorny wzrost, bo sklepy musiały
zmienić kanał dystrybucji z offline na
online. Czy Pan się z tym zgadza?

e-sprzedaż, licząc na jakikolwiek zysk w sytuacji
zamknięcia tradycyjnego handlu. I ma naprawdę
niewielkie doświadczenie w tym obszarze.

Do jakiego stopnia zaostrzyła się już
walka o klienta?

Już dziś obserwujemy, że nawet 50% marży
w e-commerce przeznacza się na pozyskanie
sprzedaży. A to nie koniec. W tym roku, jak wyżej już
zaznaczyłem, wydatki na reklamę i promocję mogą
wzrosnąć. I to nawet o 25%. Dla sklepów istotne będzie
także ich właściwe kontrolowanie i działanie głównie
w modelu efektywnościowym.

Jak konkretnie powinny przygotować
się e-sklepy do popandemicznej rzeczywistości?

Czego branża może się teraz spodziewać?
Faktycznie po raz pierwszy w historii klienci
wierni tradycyjnemu modelowi sprzedaży nie mogli
realizować swoich potrzeb z powodu obostrzeń. Jak
wynika z sondażu, przeprowadzonego przez UCE
RESEARCH i SYNO Poland, w czasie pandemii 29%
Polaków w dużej części zastąpiło zakupy stacjonarne
internetowymi. Ponad 25% nieznacznie zmieniło
w ten sposób nawyki, a więcej niż 3% całkowicie
przeszło do e-commerce. Głównym powodem było
bezpieczeństwo, a kolejnym był utrudniony dostęp do
placówek. Niemniej ponad połowa osób zamierza do
nich wrócić. A to już wyraźnie pokazuje, że wzrost był
faktycznie wymuszony i w tym stanie jedynie będzie
trwał do czasu zakończenia pandemii.

Jaka część zeszłorocznego wzrostu
e-handlu może wykazać trwałość,
niewynikającą z wyjątkowych okoliczności?

Szacuję, że może to być tylko 30%. Dopiero 3-4
kwartały po zniesieniu wszelkich ograniczeń w handlu
i zaszczepieniu ponad połowy społeczeństwa będzie
można rzetelnie ocenić, którzy retailerzy odnieśli
trwałe sukcesy w e-commerce. Obecny rok raczej
nie przyniesie jeszcze odpowiedzi na to pytanie.
Pewne jest to, że nowi uczestnicy rynku muszą się
wiele nauczyć. Część sklepów nagle uruchomiła

Uderzeń będzie kilka. W mojej ocenie, branża
powinna przygotować się na to, że ten rok będzie
dosyć trudny w wielu aspektach. Po fali zeszłorocznych wzrostów akcjonariusze będą oczekiwali
kolejnych. Jednak nie wszyscy uczestnicy rynku
pozostaną aktywni w tym kanale. Podmioty, które
zachłysnęły się zeszłorocznym boomem, mogą się
rozczarować. Ten biznes wymaga obecnie dużej
kreatywności i sprytu. E-sklepy już teraz powinny
przygotowywać nowe strategie, aby zminimalizować
ryzyko spowolnienia wzrostu sprzedaży.
Niektórzy nie wytrzymają ostrej walki o klientów w
przestrzeni, w której promuje się coraz więcej sklepów
internetowych. Wszystkie duże sieci handlowe, które
niedawno dołączyły do tego ekosystemu, wydają znaczące środki na cyfrową reklamę. Przez to rosną stawki
reklamowe i mniejsi gracze, którzy funkcjonują tylko
w Internecie, ponoszą tego konsekwencje w postaci
malejącej rentowności. Do tego może dojść kolejne
zagrożenie, tj. zapowiadany podatek od przychodów
z reklam, który przełoży się na wzrost cen. A to z kolei
powiększy koszty bieżącego funkcjonowania.
Co więcej, rządzący dostrzegają wzrost e-commerce. A tam, gdzie pojawiają się duże pieniądze,
prędzej czy później zostanie wprowadzony dedykowany podatek. To może oczywiście nastąpić dopiero za
parę lat i na pewno nie zepsuje branży, ale z pewnością
uszczupli jej zyski.

Sporo z nich będzie musiało poważnie zredukować
swoje plany sprzedaży, oczywiście uzasadniając to
dokładną analizą prawdopodobieństwa kolejnych
zagrożeń i obostrzeń. Istotne będzie usprawnianie
logistyki i skracanie czasu dostawy. W wybranych
miastach niektóre sklepy już teraz dostarczają towar
w godzinę. Oczywiście na to mogą pozwolić sobie na
razie tylko najwięksi gracze, ale ten kierunek jest już
nieodwracalny.

Jak, Pana zdaniem, tradycyjny model
sprzedaży dostosuje się do nowej sytuacji?

Będą otwierane nowe placówki stacjonarne, ale
już nie w centrach handlowych, tylko w mniejszych
skupiskach sklepów, funkcjonujących nieprzerwanie
podczas największych restrykcji. Nastąpi też widoczny
wzrost w obszarze parków handlowych, głównie
z kategorii convenience. To miejsca, które ominęły
w dużej mierze ograniczenia spowodowane pandemią.
Z kolei galerie handlowe zostaną przekształcane
w obiekty multirozrywkowe. Ten trend był widoczny już
wcześniej, ale wkrótce przybierze na sile.
Podsumowując, można powiedzieć, że przed nami
arcyciekawy czas innowacyjnego myślenia, dynamicznych zmian i stałego kontestowania utrwalonych przez
lata wzorców w procesie sprzedaży oraz komunikacji
marketingowej.
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