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SŁOWEM WSTĘPU
Gdy z początkiem marca 2018 ruszyła strona www.roslinniejemy.org, 
nasz Instagram nabierał rozpędu, a my przygotowywaliśmy się do 
wystąpień podczas Food Show 2018 w Katowicach, naszym hasłem 
przewodnim stało się stwierdzenie "Przyszłość jest roślinna". Przez
cały rok wracało ono do nas niczym leitmotiv, czasem z wykrzyknikiem, 
a czasem ze znakiem zapytania. Głośno zastanawialiśmy się nad 
zmieniającymi się trendami na rynku spożywczym, zabieraliśmy głos
i tworzyliśmy narrację, w której centrum stały roślinne produkty, dania, 
ale i firmy i osoby, które stoją za tą ewolucją.
 
Polska na tle krajów Centralnej Europy staje się coraz bardziej roślinna. 
Wiemy już, że ponad połowa Polaków planuje ograniczyć spożycie 
mięsa na rzecz produktów roślinnych, sieci handlowe coraz lepiej 
dostrzegają potrzeby konsumentów, a na Veganmaniach w całym kraju 
pojawiają się tysiące osób. Dieta roślinna na dobre rozgościła 
się w tzw. "mainstreamie".
 
Współpracując z przedstawicielami branży spożywczej, zwiększając 
dostępność produktów i dań roślinnych, codziennie staramy się 
dokładać naszą cegiełkę do popularyzacji bardziej roślinnego żywienia. 
 
Ten raport to krótkie podsumowanie naszych działań w 2018 roku. 
Pod koniec znajdziecie próbę spojrzenia w przyszłość i odczytania 
roślinnych trendów w 2019 roku.  
 
Niezmiennie dziękujemy Wam za wsparcie i zapraszamy do lektury!

Maciej Otrębski
Strategic Partnerships Manager

Weronika Pochylska
Head of Develompent

https://www.facebook.com/veganmaniapl/


W BRANŻY 
HORECA

RoślinnieJemy to przede wszystkim przestrzeń współpracy z 
producentami żywności, restauratorami i sieciami handlowymi, ale też 
baczne obserwowanie trendów i wspieranie tych firm, które same 
decydują 
się podejmować kroki w przyjazną klimatowi, roślinną stronę. 
2018 to okres, w którym zintensyfikowaliśmy nasze działania w obszarze 
pracy z gastronomią.
 
Ten rok cechowała nasza wzmożona obecność na wydarzeniach 
branżowych. O potencjale biznesowym, który leży w produktach 
roślinnych mówiliśmy między innymi na Food Show w Katowicach, 
Warsaw Food Expo czy podczas warszawskiego Gastro Meetingu. 



W końcu - pobudzaliśmy branżę gastronomiczną (ale także FMCG) 
do podejmowania konkretnych kroków w roślinną stronę. 
Opublikowaliśmy przewodnik po kuchni roślinnej dla restauratorów, 
zbadaliśmy jak na zmieniające się trendy reagują kawiarnie sieciowe, 
dyskutowaliśmy o tym jak mądrze wdrażać roślinne menu podczas 
zorganizowanej przez nas konferencji Plant-Powered Perspectives.
 
2019 zapowiada się równie intensywnie - w planach współpraca z 
dwiema kluczowymi sieciami restauracyjnymi, dalsze wsparcie 
merytoryczne wszystkich tych, którzy chcą wdrażać roślinne menu 
w swoich biznesach. Dalej będziemy też tworzyć materiały, które 
pomogą dostrzegać zmiany na rynku gastronomicznym i spożywczym, 
a także wskażą kierunek tych zmian.

2018 to także rok wspólnego działania z podmiotami z branży 
gastronomicznej - akcja Roślinne Poniedziałki w restauracjach Olimp 
spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony gości, odbiła 
się także pozytywnym echem wśród kadry zarządzającej - właściciel 
sieci Olimp, Piotr Niemiec, podkreślił rolę współpracy z RoślinnieJemy 
w podsumowaniu 2018 roku na łamach magazynu branżowego 
"Galerie Handlowe". W ramach naszej współpracy z Makro Cash & Carry, 
największego dystrybutora żywności dla gastronomii w Polsce, 
na okładce wrześniowego wydania gazetki dla szefów kuchni pojawiła 
się Maria Przybyszewska. Treść wydania wzbogaciły roślinne przepisy 
naszej ambasadorki. Odbyły się także warsztaty kuchni roślinnej dla 
szefów kuchni, które poprowadziła utalentowana Maja Wirowska.

https://roslinniejemy.org/blog/rolinne-opcje-w-kawiarniach-sieciowych-ranking-rolinniejemy


 
 

ROŚLINNE PONIEDZIAŁKI - SIEĆ RESTAURACJI OLIMP

Meatless Mondays, czyli bezmięsne poniedziałki wspierane między 
innymi przez Paula McCartney’a, na przestrzeni ostatnich lat stały się 
rozpoznawalną akcją społeczną. Roślinne Poniedziałki, czyli nasza 
lokalna odpowiedź na ogólnoświatową akcję, zyskuje na popularności 
- dołączają do niej nie tylko konkretne osoby - co znakomicie widać 
po rosnącej ilości hashtagów #roslinneponiedzialki w mediach 
społecznościowych, ale także kluczowe firmy z branży gastronomicznej. 
Wiosna i lato 2018 stały pod znakiem współpracy RoślinnieJemy z siecią 
restauracji Olimp. Wspólne działania rozpoczęliśmy od współtworzenia 
i doradztwa w zakresie doboru odpowiednich receptur i dań, 
dopasowanych do profilu restauracji i jej gości. Opracowując receptury 
wzięliśmy pod uwagę także skalę naszego przedsięwzięcia - Roślinne 
Poniedziałki pojawiły się w 86 restauracjach w całej Polsce. Mając 
świadomość, że kuchnia roślinna może okazać się nowym zagadnieniem 
dla niektórych kucharzy, dobraliśmy dania tak, by nie były nadto 
skomplikowane i opierały się o łatwo dostępne składniki - stąd w menu 
Roślinnych Poniedziałków sporo strączków, kasz, czy zup kremów.
 
Kolejny krok, w naszym odczuciu przełomowy, to praktyczne warsztaty 
dla szefów kuchni. W Krakowie, Warszawie i Poznaniu zebrało się około 
70 kucharzy i kucharek, którzy pod czujnym okiem Mai Wirowskiej 
i Sabiny Francuz poszerzyli swoje horyzonty o dania kuchni roślinnej. 
Hitem okazały się bezmięsna lasagne z granulatem sojowym oraz 
majonez na bazie wody z ciecierzycy. Przede wszystkim jednak, 
warsztaty dały kucharzom przekonanie, że roślinna kuchnia jest bogata 
w smaki i sycąca.



O akcji Roślinne Poniedziałki, dzięki intensywnej kampanii sieci Olimp, 
dowiedziały się nowe grupy odbiorców - zarówno konsumenci, jak 
i przedstawiciele branży gastronomicznej. W okresie od lipca do września
2018 treści w komunikacji online sieci restauracji Olimp dominował motyw 
Roślinnych Poniedziałków. W mediach branżowych pojawiło się kilkadziesiąt 
publikacji na temat współpracy RoślinnieJemy z siecią Olimp, a echa akcji 
wybrzmiewały jeszcze w kolejnych miesiącach na konferencjach czy w 
magazynach branżowych. Według IMM, publikacje dotarły do ponad 52 tys. 
odbiorców. Najbardziej cieszy fakt, że sieć restauracji Olimp zdecydowała 
się kontynuować wdrażanie roślinnych dań do swojej oferty, a Roślinne 
Poniedziałki zagościły na dobre w znacznej części tworzących sieć lokali. 
 
Roślinne Poniedziałki to nie tylko akcja sieci Olimp. W redakcji magazynu 
KUKBUK, obowiązują od października - brawo!
 

Każdego poniedziałku w okresie od lipca do końca września, w restauracjach 
sieci Olimp można było zjeść kompletne roślinne menu, w skład którego 
wchodziła zupa, dwa dania główne, przystawki oraz deser.  Biorąc pod uwagę 
skalę sieci - 86 lokali w całej Polsce, to spory sukces. Akcję docenili nie tylko 
goście restauracji, ale także szefowie kuchni i kierownicy restauracji. W 
ankietach przeprowadzonych w krakowskich restauracjach, 94% badanych 
managerów stwierdziło, że akcję należy kontynuować.



AMBASADORZY AKCJI

 

Maria 
Przybyszewska

Grzegorz 
Łapanowski

Marcin 
Popielarz

W 2018 do akcji #RoślinnePoniedziałki włączyli się również wspaniali 
ambasadorzy, m.in. Marcin Popielarz - szef kuchni restauracji "Biały Królik", 
Maria Przybyszewska, obecnie tworząca roślinne cuda w "Opasłym Tomie" 
Kręglickich czy Grzegorz Łapanowski - kucharz, autor książek, właściciel studia 
kulinarnego "Food Lab" i Fundacji "Szkoła Na Widelcu". Innych ambasadorów 
poznacie na naszej stronie.

http://www.roslinniejemy.org/


 
 

 

W 2018 roku stworzyliśmy również Przewodnik po kuchni roślinnej dla 
restauracji - kucharzy, managerów i obsługi. To 50 stron, które udowadniają 
jak bardzo ciekawe i smaczne może być roślinne gotowanie, oparte zarówno 
na łatwo dostępnych sezonowych produktach, jak i coraz ciekawszych 
zamiennikach tradycyjnych produktów mlecznych, mięsnych, jajecznych. 
Duża dawka merytorycznej wiedzy i inspiracji, którą restauracje mogą 
wykorzystać do własnego rozwoju w roślinnym kierunku. 
 
W środku znajdziecie m.in.: rady od ekspertów-praktyków, receptury 
kulinarne, ABC roślinnych produktów i zniżkę do hurtowni Urban Vegan. 
 
Przewodnik jest dostępny za darmo na naszej stronie, poza tym 
wydrukowaliśmy 2 tysiące egzemplarzy, z których udało nam się 
rozdystrybuować już ponad połowę - w trakcie wydarzeń branżowych, 
w restauracjach i szkołach gastronomicznych. Więcej przeczytacie tutaj.

PRZEWODNIK PO KUCHNI 
ROŚLINNEJ DLA RESTAURACJI

https://roslinniejemy.org/blog/przewodnik-po-kuchni-roslinnej-dla-restauracji-premiera%20


 
  

 

HOT DOGI W IKEA,
HOT DOGI NA STACJACH ORLEN
 
Podłużne bułki z roślinną parówką, które pojawiały się odpowiednio 
w IKEA oraz na stacjach benzynowych Orlen to chyba najbardziej 
chwytliwy temat ostatniego roku w szeroko pojętej branży 
gastronomicznej.
 
O planach na wdrożenie wegańskich hot dogów w IKEA pierwszy raz 
usłyszeliśmy podczas konferencji Element Talks w Krakowie w grudniu 
2017, a już latem 2018 mogliśmy cieszyć się nimi we wszystkich sklepach 
sieci w Polsce. Podczas ich produkcji powstaje 7 razy mniej CO2, niż 
w przypadku tradycyjnych hot dogów! W ciągu miesiąca od ich pojawienia 
się w menu tylko w Polsce sprzedało się ok. 100 tys. sztuk. To kolejny 
krok szwedzkiej sieci w kierunku przyjaznym klimatowi - po roślinnej 
wersji klasycznych klopsików, wegańskie hot-dogi stały się hitem. 
W 2019 roku możemy spodziewać się kolejnych roślinnych pozycji w menu 
- już teraz wiemy, że IKEA testuje w pełni roślinne lody, trzymamy kciuki 
za ich rychłe pojawienie się w ofercie polskich sklepów.
 
Na stacjach PKN Orlen, w sukurs za szwedzką siecią, wczesną jesienią 
2018 pojawiły się roślinne hot dogi (obok kilku innych wegańskich pozycji 
w ofercie Stop Cafe - m.in. wrapa z falafelem, czy “kultowej” bułki 
z pieczarkami). Cieszy fakt, że polska sieć potrafi w tak aktywny 
sposób reagować na zmieniające się potrzeby konsumentów i 
wyznaczać kierunek innym firmom.



 
 

www..org

REBRANDING MEET & FIT

Jeszcze do października 2018 roku, sieć funkcjonowała pod 
nazwą Meat & Fit, natomiast w wyniku rosnącego 
zainteresowania konsumentów opcjami roślinnymi i stałego 
poszerzania oferty restauracji o wegańskie burgery, tortille 
czy nawet kebab, podjęto decyzję o zmianie nazwy na bardziej 
dopasowaną do aktualnej oferty restauracji. Bazując 
na obecnym menu restauracji dostępnym online, już ok. 35% 
dań oferowanych przez Meet & Fit jest roślinnych. 
Warta wspomnienia jest także kwestia wdrożenia roślinnych 
burgerów w siostrzanej firmie Meet & Fit, czyli 
7th Street Bar & Grill.

Rok 2018 to także czas rozwoju rodzimych konceptów gastronomicznych. 
Warszawa po raz kolejny znalazła się w czołówce rankingu najbardziej 
przyjaznych wegetarianom i weganom miast na świecie. W całej Polsce nowe 
lokale otwierały firmy takie jak Krowarzywa, Falla, Mihiderka, czy 
Tel Aviv Urban Food, skupiając się jednak w głównej mierze na większych 
ośrodkach miejskich. Na uwagę zasługuje sieć Mihiderka, której lokale 
znajdziemy głównie w galeriach handlowych, gdzie dotychczas oferta dla 
osób zainteresowanych roślinnym jedzeniem była uboga. 
 
Uwagę RoślinnieJemy przyciągnęła także ekspansja szwedzkiej sieci 
Max Burgers, która stopniowo zwiększa swoją obecność w Polsce. 
W restauracjach Max w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Świętochłowicach 
można cieszyć się w pełni roślinnymi burgerami i nuggetsami, czy 
bezjajecznym majonezem, które stanowią “zielone menu”. Sieć podkreśla 
mniejszy koszt dla środowiska przy wyborze właśnie tych roślinnych opcji.

SIECI RESTAURACYJNE W NATARCIU



 
 

www.roslinniejemy.org

Roślinnie w  Makro Cash & Carry

RoślinnieJemy to także współpraca z Makro Cash & Carry - rekomendowaliśmy 
szereg produktów do wprowadzenia, w kulinarnej Akademii Inspiracji Makro 
odbyły się warsztaty kuchni roślinnej dla profesjonalistów, podczas których 
kucharze szkolili się pod okiem Mai Wirowskiej. Ponadto, na okładce 
wrześniowego magazynu Makro pojawiła się nasza ambasadorka, Maria 
Przybyszewska, która jest obecnie rezydentką restauracji "Opasły Tom" 
Kręglickich. We wspomnianym wydaniu ukazał się także wywiad z Marią, która 
poleciła również kilka roślinnych receptur i porad. Nakład magazynu to 40 tys. 
sztuk - najbardziej cieszy fakt, że dzięki tej współpracy mogliśmy trafić
do szerokiego grona odbiorców.

ROŚLINNA GAZETKA 
MAKRO I WARSZTATY W 
STREFIE INSPIRACJI 



 
 

 
W 2018 przyjrzeliśmy się także kawiarniom 
sieciowym i dostępności opcji roślinnych w ich 
ofercie. W przygotowanym przez nas rankingu 
najlepiej wypadły Starbucks Coffee, Green Cafe 
Nero, sieć Etno cafe oraz Gorąco Polecam, które 
oferują szeroki wybór alternatyw do mleka 
krowiego, a także gamę przekąsek. W odpowiedzi 
na wysoką pozycję w rankingu, sieć Green Cafe 
Nero poszerzyła ofertę napojów roślinnych do 
kawy.
 
W kolejnym roku nadal będziemy przyglądać się 
działaniom sieci restauracyjnych, a w styczniu 
2019 na naszej stronie pojawi się kolejny 
przygotowywany przez nas raport - tym razem 
porównaliśmy, pod kątem dostępności opcji 
roślinnych, stacje benzynowe w Polsce.

KAWIARNIE SIECIOWE 
POD LUPĄ



SIECI 
HANDLOWE

Ograniczanie spożycia mięsa w 2018 roku stało się jeszcze prostsze, 
przede wszystkim dzięki coraz szerszej ofercie produktów roślinnych 
w sieciach handlowych. Fakt, że w supermarketach pojawiają się roślinne 
alternatywy do tradycyjnych odzwierzęcych produktów, jest 
rzeczywistym przełomem. Nie tylko jest ich coraz więcej, ale także są 
coraz lepiej wyeksponowane - pojawiają się już nie tylko na półkach 
oznaczonych “zdrowa żywność”, ale w różnych alejkach supermarketów.

Dostrzegając coraz większą świadomość konsumencką, właściwie 
wszystkie kluczowe sieci handlowe podjęły działania by zwiększyć 
dostępność produktów roślinnych. Na pochwałę zasługują Biedronka i 
Lidl, które “oswajają” Polaków z daniami roślinnymi - łatwo dostępne 
tofu, szeroki wybór past kanapkowych, wiele rodzajów napojów 
roślinnych to produkty, które na co dzień ułatwiają ograniczanie 
spożycia mięsa i produktów odzwierzęcych i coraz bardziej powszechnie 
lądują na stołach Polaków.



Bacząc na zachodnie trendy, liczymy że także w Polsce już wkrótce 
półki z alternatywami do mięsa, czy nabiału będą bogato wyposażone, 
a marki takie jak Oatly, Naturli, czy The Vegetarian Butcher (niedawno 
przejęty przez Unilever) znajdą swoich dystrybutorów, a lokalni 
producenci - chociażby Bezmięsny Mięsny, czy firma Jogurty Magda, 
będą systematycznie zwiększać dostępność swoich produktów. 
 
Cieszy nas responsywność na potrzeby klientów i dynamika z jaką firma 
Jogurty Magda wdraża nowe produkty i pojawia się w ofercie kolejnych 
sieci handlowych. Ich PlantOn'y - czyli jogurty na bazie mleka 
kokosowego są już dostępne w sklepach sieci Lidl, Auchan, Tesco, Netto 
czy Auchan. To znakomity przykład lokalnego producenta, który zwinnie 
dopasował się do zmieniających się potrzeb konsumentów. 
Warto zaznaczyć, że w chwili przygotowywania tekstu, temat jogurtów 
PlantOn dominował w komunikacji internetowej firmy Jogurty Magda.

Wartą odnotowania jest także strategia marki Carrefour, której 
jednym z kluczowych pięciu kroków jest poszerzenie oferty produktów 
wegańskich. W sklepach Carrefour znajdziemy już m.in. wegańskie 
Ben & Jerry czy lody Magnum.
 
Należy też wspomnieć o dość niefrasobliwym posunięciu sieci Netto, 
która po bardzo udanym wdrożeniu roślinnego mięsa mielonego marki 
Naturli i wzbudzeniu ogromnego zainteresowania produktem, 
zdecydowała się go wycofać. Potencjalnym problemem mógł być 
stosunkowo krótki termin przydatności lub ograniczone 
zainteresowanie roślinnymi produktami w mniejszych ośrodkach 
miejskich. Jak jednak wskazują wyniki sondażu IBRiS wykonanego 
na zlecenie kampanii RoślinnieJemy w lutym 2018, w miastach do 50 
tys. mieszkańców, powyżej 60% Polaków deklaruje ograniczenie 
spożycia mięsa na rzecz produktów roślinnych.



 
 

www.roslinniejemy.org

Dołożyliśmy starań, by przedstawiciele branży spożywczej zwiększali 
swoją świadomość na temat zmieniających się trendów żywieniowych, 
prezentowaliśmy wyniki badań, dane, oraz studia przypadku, które 
potwierdzają rosnące zainteresowanie produktami roślinnymi - 
zarówno po stronie konsumenckiej jak i producentów. 
 
Stąd aktywna obecność RoślinnieJemy na kluczowych wydarzeniach 
branżowych - mogliście spotkać nas podczas paneli dyskusyjnych 
i wykładów, ale też zapoznać się z najciekawszymi roślinnymi 
produktami na naszych stoiskach - strefach RoślinnieJemy, które 
tworzyliśmy wspólnie z naszymi partnerami.

ROŚLINNIEJEMY 
NA WYDARZENIACH 
BRANŻOWYCH



 
 

www.roslinniejemy.org

Początek marca 2018 to moment, w którym uwaga przedstawicieli 
branży spożywczej skupiała się przede wszystkim na katowickich 
targach Food Show. Razem z naszymi partnerami - Wege Siostrami, 
Bezmięsnym Mięsnym i firmą Starck’s Food Polska umożliwiliśmy 
uczestnikom degustację roślinnych alternatyw do mięsa, majonezu, 
czy serów. Zainteresowanie strefą RoślinnieJemy przerosło nasze 
oczekiwania - smak serka z nerkowców czy bezmięsnego boczku 
pozytywnie zaskakiwały prezesów firm spożywczych, jak i uczniów 
szkół gastronomicznych. 
 
Weronika Pochylska wzięła udział w panelu dotyczącym przyszłości 
żywności, gdzie w towarzystwie m.in. Mariusza Kowalewskiego 
z firmy Hortimex, opowiadała o rosnącym potencjale produktów 
roślinnych oraz o coraz większej wrażliwości konsumentów na 
kwestie etyczne. We współpracy z warszawską restauracją Tel Aviv 
Food & Wine poprowadziliśmy pokaz gotowania, podczas którego 
uraczyliśmy gości m.in. roślinną wersją kanapki Reuben.

FOOD SHOW 2018



 
 Slajd prezentujący Billa Gates’a inwestującego w firmy produkujące 

wegańskie burgery zadziwił uczestników Warsaw Food Expo, podobnie 
jak fakt, że firmy takie jak Sokołów, czy niemiecki koncern Rügenwalder 
Mühle, wdrażają produkty roślinne. O mądrym reagowaniu na 
zmieniające się trendy opowiadali Weronika Pochylska i Maciej Otrębski, 
a chwilę później, kubki smakowe uczestników pobudził pokaz kulinarny 
restauracji Leonardo Verde - spaghetti carbonara w roślinnej wersji 
zyskało kolejną rzeszę fanów. Strefę RoślinnieJemy odwiedził m.in. były 
minister gospodarki, Janusz Piechociński.

FOOD EXPO 2018

 
 

Coroczne Forum Rynku Spożywczego i Handlu organizowane przez grupę 
PWTP to przede wszystkim przestrzeń do dyskusji - podczas panelu 
o odpowiedzialności społecznej biznesu, RoślinnieJemy reprezentował 
Maciej Otrębski. Podkreślił rolę holistycznego podejścia do kwestii 
odpowiedzialności społecznej i środowiskowej biznesu oraz wskazał 
potrzebę skupienia się na realnych, efektywnych działaniach. W czasie, 
gdy konsensus nt. negatywnego wpływu chowu przemysłowego zwierząt 
na zmiany klimatyczne został osiągnięty, jedną ze strategii sieci 
handlowych, producentów czy przedstawicieli gastronomii może być 
ograniczenie wykorzystania produktów odzwierzęcych.

FORUM RYNKU SPOŻYWCZEGO 
I HANDLU
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GASTRO MEETING
BUSINESS WOMAN EDITION

Jesienią pojawiliśmy się na konferencji biznesowej Gastro Meeting 
Businesswoman Edition. W warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton 
pojawiło się ponad 300 przedstawicieli branży gastronomicznej, przed 
którymi wystąpiła Weronika Pochylska. Head Of Development naszej 
kampanii podpowiadała restauratorom jak rozwiązać sytuacje kryzysowe 
związane z niezadowoleniem klientów stosujących diety eliminacyjne 
oraz co zrobić, by ten temat stał się mocną stroną, a nie słabością 
restauracji. Relacji-podcastu z wydarzenia możecie wysłuchać tutaj.

O potrzebie coraz bardziej roślinnej przyszłości rynku spożywczego 
opowiadaliśmy na szeregu innych wydarzeń, związanych w mniej lub 
bardziej bezpośredni sposób z branżą spożywczą - przedstawicieli 
Roślinniejemy mogliście spotkać między innymi podczas Warszawskiego 
Festiwalu Kulinarnego, Kongresu Biogospodarki w Łodzi, szczytu Open 
Eyes Economy, MILLENIUM Docs Against Gravity czy wydarzeń 
towarzyszących szczytowi klimatycznemu COP 24 w Katowicach. Nasze 
stoiska pojawiły się także na większości edycji festiwalu Veganmania.

https://www.horecabc.pl/gastro-meeting-businesswoman-edition-relacja-podcast-horeca-radio?fbclid=IwAR31UR-h62-WRBD1Swj_VBuLS5xJrPnWUkKz4lInobs8VN8Mfrddjr5oVSw
https://www.facebook.com/veganmaniapl/


PLANT POWERED 
PERSPECTIVES

Jednym z podstawowych założeń RoślinnieJemy jest pobudzanie branży 
spożywczej do aktywnej dyskusji na temat przyszłości żywności. 
Obecność na wydarzeniach branżowych daje nam szansę bycia swoistymi 
ambasadorami diety roślinnej, zależy nam także na tworzeniu własnej 
narracji na rynku spożywczym, stąd pomysł na konferencję Plant-Powered 
Perspectives. Jej pierwsza edycja odbyła się 4 i 5 października 
w Warszawie.
 
W przestrzeni Marzyciele i Rzemieślnicy zebrało się prawie 200 
przedstawicieli branży spożywczej zainteresowanych coraz większą 
popularnością produktów roślinnych. Dobraliśmy prelegentów tak, by 
objąć szerokie spektrum rynku spożywczego i mówić o przyszłości 
w sposób pragmatyczny, oparty o rzeczywiste dane i case studies. 
 
Prezentacje Honoraty Jarockiej z Mintel, Oli Hołody-Trapp z Hatalska 
Foresight Institute czy Anji Brachmüller reprezentującej sieć Veganz 
oprócz inspiracji, wskazały na silne trendy zarówno wśród konsumentów, 
jak i producentów żywności. Dzięki wystąpieniom Witka Sysiaka czy 
Katarzyny Świąder uczestnicy mogli poznać techniki dopasowywania 
produktów do rzeczywistych potrzeb klientów, a prelekcja Nicole Rawling 
z The Good Food Institute umożliwiła wgląd w przyszłość żywności 
- Nicole opowiadała o dynamicznym rozwoju koncepcji czystego mięsa, 
czyli mięsa hodowanego komórkowo.
 

https://www.horecabc.pl/gastro-meeting-businesswoman-edition-relacja-podcast-horeca-radio?fbclid=IwAR31UR-h62-WRBD1Swj_VBuLS5xJrPnWUkKz4lInobs8VN8Mfrddjr5oVSw


PLANT POWERED 
PERSPECTIVES

Konferencji towarzyszyło także Plant-Powered Pitching - swój pomysł 
na roślinny biznes prezentowały młode firmy oraz osoby, które dopiero 
planują wdrożenie swoich produktów na rynek. Jurorów najbardziej 
przekonały Lody Syrenka, nagrodę publiczności otrzymali studenci 
Politechniki Warszawskiej, którzy rozwijają koncepcję jogurtu z prosa. 
 
Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty dla przedsiębiorców 
wdrażających roślinne produkty - poprowadziły je Izabela 
Bernau-Ławniczak oraz Karolina Kosno.
 
Dwóm dniom Plant-Powered Perspectives towarzyszył głód wiedzy, 
niezliczone ilości nawiązanych kontaktów i wyraźna inspiracja do 
wspólnego rozwijania rynku produktów roślinnych w Polsce. 
Dostrzegamy ten potencjał, dlatego już teraz możemy obiecać, że kolejna 
edycja naszej konferencji stanie na równie wysokim poziomie.

https://www.horecabc.pl/gastro-meeting-businesswoman-edition-relacja-podcast-horeca-radio?fbclid=IwAR31UR-h62-WRBD1Swj_VBuLS5xJrPnWUkKz4lInobs8VN8Mfrddjr5oVSw
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MEDIA

Tylko w okresie od maja do listopada w mediach ukazało się 
745 publikacji dotyczących RoślinnieJemy. W oparciu o dane jakie 
otrzymaliśmy od Instytutu Monitoringu Mediów, treści związane
z rosnącą popularnością produktów roślinnych, wzrastającym 
zainteresowaniem dietą roślinną i ograniczaniem spożycia mięsa dotarły 
do 4 824 671 osób! Ukazało się 17 artykułów prasowych, nasi 
przedstawiciel trzykrotnie brali udział w audycjach radiowych, 
pojawiliśmy się także w TVP2 oraz Polsat News. W portalach 
internetowych ukazały się także 723 artykuły, w których wspomniano 
Roślinniejemy.
 
 

ROŚLINNIE 
KOMUNIKUJEMY
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Najpopularniejszymi tematami okazały się między innymi:
 
- wyniki sondażu IBRiS - 57,8% Polaków deklarujących ograniczenie 
spożycia mięsa na rzecz produktów roślinnych,
- współpraca Roślinniejemy z siecią restauracji Olimp
- rozmowy z ekspertami podczas konferencji Plant-Powered 
Perspectives,
- czyste mięso i perspektywy rozwoju koncepcji mięsa hodowanego 
komórkowo,
- opracowanie jogurtu z prosa przez studentów z Politechniki 
Warszawskiej, który otrzymał nagrodę publiczności Plant-Powered 
Pitching.
 
We wspomnianym okresie Roślinniejemy pojawiło się między innymi 
w  Tok FM, Polskie Radio Trójka, Radio dla Ciebie, TVP2, Polsat News, 
Angora, czy Gazecie Wyborczej.



 
 

W marcu 2018 wystartowaliśmy z naszą wymarzoną stroną internetową. 
Miesięcznie odwiedza ją prawie 10.000 użytkowników: 54,15% mężczyzn
i 45,85% kobiet. Największą popularnością w 2018 roku cieszyła się 
recenzja hot-dogów z Orlenu: 10 600 unikalnych odsłon i zakładka
z e-bookami: 7100 odsłon, z czego 3300 unikalnych użytkowników 
pobrało 1 lub więcej naszych magazynów. W 2018 pojawiły się 4 
numery: “Roślinne śniadania”, “Obiady w 20 minut”, “Dania z fasoli”, 
“Rozgrzej się! Dania jesienno-zimowe” oraz wydanie specjalne: 
guidebook restauracyjny.

 

Nasze miejsce w sieci:
ROSLINNIEJEMY.ORG



 
 

Zdecydowana większość, bo ponad 67% użytkowników, czyta naszą 
stronę na smartfonach.  61% naszych czytelników reprezentuje grupę 
wiekową: 18-34 lat.

 



 
 

W 2018 roku przybyło nam 20.000 obserwujących na Instagramie, w 
sumie polubili oni nasze posty ponad 285.000 razy. Na dzień 01.01.2019 
możemy znaleźć 1122 posty oznaczone hasztagiem #roslinneponiedzialki 
i ponad 10.000 postów oznaczonych naszym flagowym hasłem: 
#roslinniejemy! 
 
Nasze najbardziej popularne posty zobaczyło ponad 30.000 unikalnych 
użytkowników. Wszystkie nasze zasięgi na Instagramie są organiczne.

 

ROŚLINNIEJEMY 
NA INSTAGRAMIE



 
 

Rok 2018 zaczynaliśmy z 14,5 tysiącami osób obserwujących. Po 12 
miesiącach liczba ta wzrosła do 24,7 tysiąca osób obserwujących - to 
wzrost o prawie 70%. W sumie w 2018 posty na stronie RoślinnieJemy 
osiągnęły bezpłatny zasięg ok. 500 000 osób. Na tle innych popularnych 
fanpage’y o podobnym profilu, fanpage RoślinnieJemy rośnie 
zdecydowanie najszybciej i jest najbardziej angażujący dla 
obserwatorów.

 

FACEBOOK



2018 OCZAMI
WERONIKI POCHYLSKIEJ

W moim odczuciu najważniejszym wydarzeniem było 
wprowadzenie przez sieć PKN Orlen wegańskich hot dogów 

na stacjach Stop Cafe. Jest to krok, który bardzo wzmocni promocję 
roślinnych alternatyw wśród konsumentów na tzw. “tradycyjnej” 
diecie, którzy dodatkowo bardzo często są zwyczajnie zabiegani. 

Niska cena, “mięsny” smak, coraz szersza dostępność w całej Polsce. 
Sama korzystam z tego dobrodziejstwa niemal za każdym razem, 

kiedy jestem w dłuższej trasie. Widzę jak ogromnie ułatwi
 to życie osobom, które już jedzą roślinnie, a co jeszcze ważniejsze

 - ułatwi też podjęcie próby osobom, które w 2019 chcą jeść 
bardziej roślinnie, np. w #RoślinnePoniedziałki, podczas służbowej 
trasy samochodem. Nic więc dziwnego, że wegańskie hot dogi na 

Orlenie docenił nawet Szymon Hołownia w swojej najnowszej 
książce “Boskie Zwierzęta”.

NAJWAŻNIEJSZY MOMENT ROKU 



2018 OCZAMI
MACIEJA OTRĘBSKIEGO

Czy to znak naszych czasów? O ograniczaniu spożycia mięsa, 
nowych produktach roślinnych i o weganizmie dużo się mówiło:

w mediach, na konferencjach, na Instagramie. "From niche to next 
door" - to jedno z moich ulubionych określeń tego jak zmienia się 

nasze postrzeganie diety roślinnej - zarówno na osobistym, 
konsumenckim poziomie, jak i biorąc pod uwagę reakcję 

producentów żywności czy sieci handlowych. 2018 rok to czas 
w którym w otoczeniu każdego z nas możemy wskazać osobę która 

decyduje się na dietę roślinną lub znacznie ogranicza spożycia 
mięsa. Na poziomie branży spożywczej to from niche to next door 
rozumiem jako dynamicznie rosnącą ofertę produktów roślinnych 

w supermarketach, które zaczynają konkurować 
o klienta - fleksitarianina. Świetnie!

NAJWAŻNIEJSZY MOMENT ROKU 



ROŚLINNE TRENDY 
W 2019 ROKU
 

ROŚLINNE “MIĘSO”

W artykule na temat trendów w 2019 roku opublikowanym przez CB 
Insights mocno wyeksponowano temat alternatywnych do mięsa źródeł 
białka - roślinne “mięso” będzie zyskiwać na popularności i pojawiać się 
coraz częściej na półkach sklepowych. Wśród 5 najbardziej poczytnych 
artykułów w 2018 roku na portalu Global Meat News były doniesienia 
o rozwoju sieci dystrybucji duńskiej marki Naturli oraz roślinnych 
stekach marki Vivera. Podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu w 
Warszawie, jednym z kluczowych tematów panelu na temat polskiego 
rynku mięsa, była dyskusja na temat rosnącego zainteresowania 
produktami wegetariańskimi i wegańskimi. Sygnał do zmian? 
Zdedycodowanie tak. Już teraz w sklepach sieci Auchan znajdziemy 
produkty marki Vivera. Z końcem roku rebranding przechodził nasz 
rodzimy Bezmięsny Mięsny, który w 2018 dynamicznie się rozwijał, 
możemy przewidywać, że firma przygotowuje się do kolejnych kroków 
w celu zwiększenia dostępności swoich produktów. Skrzydła rozwijają 
wrocławskie Seitan Threat i No to Pronto, o planach wdrożenia nowych 
produktów wspominał także przedstawiciel VitalPro, Bartosz 
Kamieniecki. W grudniu świat obiegła informacja o przejęciu The 
Vegetarian Butcher przez Unilever - być może już w 2019 będziemy 
mogli znaleźć produkty holenderskiej firmy w polskich sklepach.

W zestawieniu kluczowych trendów na rozpoczynający się właśnie 2019 
rok przygotowanym przez The Economist jeden z artykułów został 
zatytułowany The Year of the Vegan, Uber Eats w swoim raporcie 
wskazuje na lawinowy wzrost zainteresowania daniami roślinnymi, 
a Dziennik Zachodni w artykule na temat wyborów żywieniowych 
Polaków w 2019 wskazuje na rosnące zainteresowanie ograniczaniem 
spożycia mięsa. Jaki będzie więc rok 2019 w Polsce?

https://www.globalmeatnews.com/Article/2018/12/21/Top-GlobalMeatNews-stories-of-2018


WEGAŃSKIE I GOTOWE W 5 MINUT

Konsumenci coraz częściej zwracają się w stronę gotowych dań - zyskują 
one coraz więcej miejsca na półkach sklepowych, sektor ten wyjątkowo 
dynamicznie zwraca się ku daniom w 100% roślinnym (jednym 
z powodów może być także dłuższy termin przydatności dań, które nie 
zawierają składników odzwierzęcych). Brytyjskie Tesco rozwija portfolio 
produktów Wicked Healthy - w odpowiedzi na rosnący popyt na rynku 
pojawiło się 26 nowych, w pełni roślinnych gotowych dań sygnowanych 
przez Derka Sarno. Zainteresowanie gotowymi daniami roślinnymi 
dostrzegają także sieci handlowe i producenci w Polsce -  spodziewamy 
się, że w 2019 na rynku pojawi się więcej gotowych zup, gotowych dań 
jednogarnkowych, czy np. wrapów dedykowanych osobom 
ograniczającym spożycie mięsa.

SZYBKIE JEDZENIE

Wdrożenie kolejnych 100% roślinnych produktów zapowiedziała IKEA
- możemy spodziewać się wegańskich lodów z automatu, konsumenci naciskają 
na sieć Żabka domagając się wdrożenia roślinnych hot dogów śladem 
PKN Orlen, sieć Max Burgers otworzyła w ostatnich miesiącach kolejne dwie 
restauracje, a w automatach vendingowych coraz częściej możemy zakupić 
roślinne napoje marki Adez - wiele czynników wskazuje na to, że w 2019 roku 
coraz łatwiej będzie nam wybierać opcje wegańskie “w biegu”. 
Udane wdrożenie roślinnych przekąsek na stacjach Orlen wskazało kierunek.



ROK FALAFLA, ROK FALAFELA?

Przez ostatnie lata Polacy zaprzyjaźnili się mocno z hummusem
- dostępność pasty z ciecierzycy i tahini w marketach, różnorodne formy 
podania (także wersji gotowych - ze świeżymi warzywami, 
w towarzystwie sałatki z bulgurem) sprawiła, że zagościła ona na dobre 
w naszych domach i podczas szybkich przerw na lunch w pracy. 
Przewidujemy, że w 2019 roku, obok hummusu, podniebienia Polaków 
podbije falafel - już teraz serwowany powszechnie w dużych miastach, 
trafia w kubki smakowe nie tylko wegetarian czy wegan, ale także osób, 
które na co dzień jedzą mięso - znakomitym przykładem jest rozwój 
krakowskiej sieci Mazaya Falafel. Falafel częściej pojawiać się będzie 
na stacjach benzynowych, w formie wrapa, czy jako gotowy produkt
do samodzielnego odgrzania w supermarketach.

2018 to rok w którym weganizm stał się modny. W 2019, dieta roślinna,
ale też decyzja o  ograniczaniu spożycia mięsa będą coraz bardziej 
oddalać się od skojarzeń związanych z wyrzeczeniami, czy utrudnianiem 
sobie życia - staną się raczej prostym codziennym wyborem. Będziemy 
zastanawiać się co wyląduje w naszym koszyku czy na talerzu, spośród 
coraz bogatszej oferty dań i produktów roślinnych. Producenci będą 
coraz aktywniej wychodzić naprzeciw coraz szerszej grupie 
konsumentów.
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