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ROŚLINNE OPCJE W PIEKARNIACH 

PORADNIK 



Szanowni Państwo! 

 

Jesteśmy twórcami kampanii RoślinnieJemy - grupą 

ekspertów, której celem jest wsparcie producentów żywności, 
sieci handlowych oraz właścicieli restauracji we 

wprowadzaniu, a także promowaniu roślinnych produktów 

i dań. Zachęcamy do zapoznania się z naszym poradnikiem, 

w którym wyjaśniamy, dlaczego warto w ofercie uwzględniać 

potrzeby osób ogarniczających lub całkowicie rezygnujących 

ze spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego. 
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Badania naukowe donoszą o prozdrowotnych właściwościach diety 

opartej o produkty pochodzenia roślinnego, która staje się wyborem 

coraz większej liczby Polaków. 

 

Wyniki ostatniego sondażu IBRiS pokazują, że już blisko 60% 

Polaków deklaruje ograniczenie spożycia mięsa w ostatnim roku, 

 zaś co do takich produktów jak mleka roślinne i inne alternatywy 

dla nabiału (jogurty, sery), przewiduje się wzrost globalnej sprzedaży 

o 15% w roku obecnym.  

POLACY OGRANICZAJĄ SPOŻYCIE 

PRODUKTÓW ODZWIERZĘCYCH

Jednocześnie, coraz więcej osób 

mieszkających w Polsce stosuje dietę 

wykluczającą laktozę lub białko mleka 

krowiego, z uwagi na nietolerancję 

organizmu dla tych składników 

pokarmowych. Szacuje się, że jest to 

obecnie ok. 7 mln osób w Polsce.  

 

Do decyzji o redukcji produktów odzwierzęcych, 

skłania też zwykłych konsumentów wpływ produkcji produktów 

odzwierzęcych na postępowanie efektu cieplarnianego, czy 

niedawne stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia WHO: mięso 

oraz inne produkty odzwierzęce nie są już dłużej wskazywane jako 

konieczne w zrównoważonej diecie, zaś dieta w 100% roślinna 

została uznana przez WHO za służącą zdrowiu “na każdym etapie 

życia człowieka”. 

 

 

ok. 60% 

Polaków planuje 

jeść mniej 
mięsa 
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Zadbanie o to, aby w wiodących na lokalnym rynku piekarniach 

znalazło się więcej opcji w 100% roślinnych to nie tylko ukłon 

w stronę zmieniającego się Klienta, ale też świetna decyzja 

strategiczna. Szczególnie mieszkańcy dużych miast cenią sobie 

możliwość szybkiego zakupu kanapek, bułeczek, przekąsek czy 

ciast, które będą odzwierciedlać ich preferencje żywieniowe. 

 

 

 

 

Zadowoleni klienci chętnie dzielą się swoimi zakupami i wrażeniami 
w mediach społecznościowych, tym samym zapewniając marce 

uznanie i większą zauważalność. 
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PIEKARNIE I CUKIERNIE, KTÓRE  

POSTAWIŁY NA ROŚLINY

Poniżej prezentujemy kilka studiów przypadku piekarni i cukierni, 
które postawiły na opcje roślinne w swoim menu. Każda z nich różni 
się pod kątem obranej strategii, dzięki czemu będą mogli Państwo 

zastanowić się, która z nich sprawdziłaby się najlepiej w Państwa 

firmie. 



 

produkty roślinne do swojej oferty.   

   Krakowska piekarnia i kawiarnia  

      Lajkonik chwali się dostępnością 

         kilku wersji roślinnych kanapek 

           (z wegańską mozarellą, 

            humusem i pastą z tofu) oraz 

             możliwością wyboru mleka 

             sojowego do kawy bez 

             dodatkowej opłaty. 

 

           O produkty skierowane do osób 

         na diecie roślinnej sieć poszerzyła 

       swoją ofertę w październiku 2018 

   roku i od tego czasu systematycznie 

 stara się sprawić, aby była ona coraz  

PIEKARNIA I KAWIARNIA LAJKONIK

Niedługo po wprowadzeniu dwóch pierwszych kanapek, sieć 

ogłosiła na Facebooku konkurs na kolejną roślinną opcję w menu 

(w ten sposób pojawiła się w nim kanapka z tofu), a od stycznia 2019 

roku klienci mogą skorzystać ze specjalnej oferty śniadaniowej, 
w której skład wchodzi dowolna wegańska kanapka i sojowa latte 

w bardzo korzystnej cenie 15 zł za zestaw. Promocja cieszy się dużym 

zainteresowaniem, o czym świadczą zwykle opustoszałe lady 

dedykowane roślinnym kanapkom. 

 

Lajkonik jest obecnie trendsetterem na polskim rynku piekarniczym. 

Żadna z piekarni sieciowych nie posiada tak szerokiej oferty 

skierowanej do osób ograniczajacych spożycie produktów 

odzwierzęcych. 
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bardziej atrakcyjna. 

 

Kolejne piekarnie w Polsce wprowadzają 



Większość dotychczasowych bezmięsnych opcji kanapek 

dostępnych w piekarniach nie zawsze odpowiadała na potrzeby 

osób, które  odżywiają się głównie lub  w 100% w oparciu o  produkty 

roślinne. Roślinny  trend jest jednak coraz silniejszy, dlatego piekarnie 

decydują się na wprowadzanie  nowych produktów. 

NA ZDJĘCIACH: WEGAŃSKA DROŻDŻÓWKA I KANAPKA DOSTĘPNA 

W SIECI PIEKARNI PUTKA W WARSZAWIE. 
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Krakowski fenomen piekarniany, do którego klienci walą drzwiami 
i oknami. Początkowo bez własnego sklepu, właścicielka Zaczynu 

zaopatrywała inne lokalne piekarnie i restauracje w pieczywo długo 

fermentujące, zaś teraz kusi swymi wypiekami 
w sklepie na Dębnikach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie chleby, chałki, drożdżówki i zestawy śniadaniowe 

dostępne w Zaczynie są w 100% roślinne. Jednocześnie, właścicielka 

marki - Zofia Barto - zdecydowała się ten fakt “przemilczeć” w swojej 
strategii marketingowej, co okazało się strzałem w dziesiątkę. 

W przeprowadzonym przez RoślinnieJemy wywiadzie, opowiadała: 

 

[RJ]: Nigdzie w przekazach o piekarni nie pojawia się informacja 

o tym, że jest to miejsce w 100% roślinne, nie pozycjonujesz Zaczynu 

jako miejsca wegańskiego. Czy jest to celowy zabieg? 

 

[ZB]: Zdecydowanie. Słowo "wegański" często zniechęca ludzi, którzy
nie są weganami i nie mają nic wspólnego z taką kuchnią. Jeśli 
używam już jakiegoś słowa, to zwykle jest to „roślinny”. To też nie jest 
tak, że ja to ukrywam, ale się tym nie chwalę i wydaje mi się, że to 

jest dobra droga. Niektórzy dowiedzą się, że coś jest wegańskie i nie 

kupią tego,a tak to mogą kupić i stwierdzić, że jest po prostu pyszne 

– a zamiast zjedzenia drożdżówki na jajkach zjedzą drożdżówkę 

wegańską. I to ze smakiem! 

ZACZYN
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Zaczyn póki co zdaje się nie planować skalowania swojego biznesu. 

Właścicielce zależy na lokalności i najwyższej jakości wypieków, 

dlatego po pieczywo czasami trzeba zapisywać się na listę, lub prosić
o odłożenie. Ale to, dla zakochanych w wypiekach klientów, nie 

stanowi większego problemu, co zauważają nawet lokalne media 

(np. Wyborcza Kraków) pisząc o zaskakująco długich kolejkach 

ustawiających się na Dębnikach po chleb. 
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BRAMMIBAL'S DONUTS

Najlepszym dowodem na to, że osoby na diecie roślinnej chętnie 

grzeszą ze słodyczami jest fenomen wegańskich pączków. 

W Berlinie do słynnego Brammibal’s Donuts, otworzonego w 2015 

roku, codziennie ustawiają się kolejki po pączki z masłem 

orzechowym, wegańskimi marmoladami, kremem z nerkowca, 

posypane płatkami migdałów, oblane bananowym lukrem, czy 

czipsami z kokosa. 

 

Właśnie z różnorodności i nietuzinkowych kompozycji smakowych 

płynie fenomen pączkarni, którą szybko pokochali użytkownicy 

Instagrama, zapewniając miejscu rozgłos i sukces finansowy. W 

jednym z wywiadów, twórczyni Brammibal’s Donuts opowiada, że 

na samym początku, nie spodziewała się aż tak dużego sukcesu 

i zainteresowania klientów roślinnymi pączkami. Wszystko zmieniło 

się, gdy w 2015 roku podczas Green Market Berlin, jednego 

weekendu sprzedała 1500 wegańskich pączków: 

 



"Sprzedaliśmy 1500 pączków w jeden weekend. 

Wszystko upiekliśmy w naszej domowej 
kuchni, ale od tamtego momentu nasz 

pomysł na roślinny, słodki biznes 
cieszył się coraz większym 

zainteresowaniem. 

Otrzymywaliśmy jeszcze więcej 
zamówień od osób prywatnych, 

zaczęły się też do nas zgłaszać 

piekarnie i kawiarnie z prośbą 

o zaopatrywanie ich w nasze pączki. 
To właśnie wtedy zdecydowaliśmy 

wynająć kuchnię z prawdziwego zdarzenia 

i otworzyć własną pączkarnię." 
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TRENDY NA RYNKU 

ŻYWNOŚCI

Z roku na roku przybywa osób deklarujących się jako weganie lub 

wegetarianie. Według firmy badającej trendy rynkowe Mintel, już 

nawet 7% konsumentów jest tylko i wyłącznie na diecie w 100% 

roślinnej. Dieta roślinna (plant-based diet) została wskazana jako 

jeden z wiodących trendów w branży spożywczej 2017 roku. 

Największy przyrost dla tej deklaracji zachodzi w grupie wiekowej 
od 16 do 34 lat.  
 

Trend zyskuje na sile dzięki coraz bardziej popularnemu zwrotowi ku 

“naturalności” pożywienia, ale także w związku z walorami 
zdrowotnymi płynącymi z przestrzegania takiego sposobu 

odżywiania 
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Obserwatorzy rynkowi, w tym dziennikarze portalu Business Insider 
szacują, że nie oferując roślinnych wersji swoich produktów, wiodące 

sieci fast foodów (na rynku USA) tracą co roku blisko 13 miliardów 

dolarów przychodów z portfeli “roślinnych” klientów. 

 

W związku z konkursem na nowe receptury burgerów ogłoszonym 

przez McDonald’s, również polscy weganie i wegetarianie 

postulowali wprowadzenie roślinnych burgerów. Z końcem 2017 

roku w pierwszych lokalizacjach na całym świecie, wegetariański 
burger był już dostępny dla klientów McDonald’s.  
 

W Polsce, inni, lokalni “gracze” byli szybsi od wielkich sieci restauracji. 
W 100% roślinne wersje burgerów są obecnie dostępne w większości 
burgerowni w Polsce. Oferują je m.in. Bobby Burger, Pasibus oraz 

Meet&Fit. 
 

Takie decyzje mają bezpośredni wpływ na przychody firm 

w przemyśle spożywczym. Wszystkie restauracje wprowadzające 

opcje roślinne lub w zupełności przestawiające się na kuchnię 

wegańską, osiągają nawet 1000% wzrost w obrotach. 

ROŚLINNY FAST FOOD?

BURGERY ROŚLINNE OFEROWANE PRZEZ SIEĆ BURGEROWNI MEET&FIT



Rosnąca liczba wegan, wegetarian, czy fleksitarian (osób 

zmniejszających spożycie mięsa i produktów odzwierzęcych 

w swojej diecie), jest także efektem zmian ogłoszonych przez 

Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia 

i Rolnictwa (FAO UN). 

 

Twórcy nowej piramidy żywieniowej jasno stwierdzają, że 

ograniczenie spożycia mięsa może przeciwdziałać rozwojowi 
chorób nowotworowych, zaś podstawą żywienia powinny być 

warzywa i owoce. Belgijska komórka rządowa opracowująca 

zalecenia żywieniowe dla tego kraju, Flemish Institute of Healthy 

Living, umieściła nawet mięso w jednej kategorii ze “śmieciowym 

jedzeniem” - pizzą, alkoholem, słodyczami:   
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PRZYSZŁOŚĆ JEST 

ROŚLINNA!



Na temat osób decydujących się na dietę roślinną (wegan), lub 

eliminujących z diety produkty zawierające laktozę, a także sposobu 

produkcji przekąsek odpowiadających na potrzeby takich klientów, 

krąży wiele niepopartych faktami mitów. Poniżej, obalmy kilka 

z nich: 

 

“Aby wprowadzić produkty wegańskie do oferty piekarni, musimy 

stworzyć nową linię produkcyjną.”

Oczywiście, aby produkcja wegańskich wypieków i ciast szła “pełną 

parą”, bez ustanku, warto rozważyć wprowadzenie odrębnej linii 
produkcyjnej. Niemniej jednak, większośc piekarni, które 

zdecydowały się poszerzyć swoje portfolio produktów o przekąski w 

100% roślinne, dba aby jaja, mleko krowie, śmietana, czy kefir 
wykorzystywane w produkcji tradycyjnych wypieków, po prostu nie 

mieszały się z ciastem bez tych składników. To proste! 

 

 

“Produkty zastępujące nabiał są trudno dostępne.”

Kolejne sieci handlowe wprowadzają nie tylko mleka roślinne, ale 

całą gamę produktów będących alternatywą dla nabiału. Mleka 

sojowe, migdałowe, owsiane, czy orkiszowe, pasty z bakłażana, fasoli, 
suszonych pomidorów, różne rodzaje tofu, czy śmietany roślinne na 

stałe trafiają do oferty sklepów, są także łatwo 

dostępne u dystrybutorów produktów spożywczych. 
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MITY NA TEMAT ŻYWNOŚCI 
ROŚLINNEJ



Coraz więcej produktów roślinnych zastępujących mleko i nabiał 
jest dostępnych na półkach sklepów i hurtowni. Biedronka, Lidl, 
Rossmann, ale też Tesco i Makro oferują coraz szerszą gamę mlek, 

deserów, czy tofu. W przeprowadzonym przez nas plebiscycie na 

produkt roślinny roku zwyciężył z kolei ser z orzechów nerkowca 

marki Wege Siostry. 

 

W kanapkach można z kolei stosować całą masę past roślinnych, 

łatwych w przygotowaniu i przechowywaniu. Przepisy na takie 

pasty można znaleźć na poczytnych blogach o kuchni roślinnej., 
np. Jadłonomia lub Vegan Nerd. 
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DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW ROŚLINNYCH



 

“Weganie jedzą tylko produkty ekologiczne.” 

Osoby, które decydują się na dietę roślinną, niekoniecznie 

sięgają tylko i wyłącznie po produkty z certyfikatami żywności 
organicznej, czy ekologicznej. Weganizm jest wyborem także 

tych osób, które na co dzień zaopatrują się w sklepach takich 

jak Biedronka, Lidl, Carrefour, czy Tesco.  
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Nieprawda! Osobom na diecie roślinnej - wręcz przeciwnie - zależy 

na tym, aby zaopatrywać się w produkty roślinne tam, gdzie robią 

to ich dziadkowie, ciotki, rodzice i znajomi na diecie tradycyjnej. 
Im bliżej będzie im do zakupu kanapki z pastą roślinną, czy mleka 

sojowego, tym lepiej!  
 

Bary mleczne i stołówki takie jak np. sieć restauracji Olimp, 

wprowadzają do swojej oferty kolejne propozycje roślinne, by 

zainteresować rosnącą grupę konsumentów będących na tej diecie. 

 

“Osoby na diecie roślinnej szerokim łukiem omijają zwykłe sklepy, 

piekarnie, bary mleczne.” 
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“Ktoś jest na diecie roślinnej? Pewnie jada tylko to, co zdrowe.”  

Pamiętajmy, że weganie, czy osoby z nietolerancją laktozy to też 

ludzie i chętnie sięgają po słodycze, czy szybkie przekąski. 
Oczywiście istnieje grupa osób rygorystycznie przestrzegających 

wskazań dla zdrowego odżywiania, ale chipsy (bez serwatki!), 
słodkie bułeczki (na mleku roślinnym i bez jajek!) oraz masło 

orzechowe także znajdzie się w spiżarni wegan. 



ŹRÓDŁA: 

https://roslinniejemy.org/blog/ibris-prawie-60-polakow-deklaruje-ograniczenie-spozycia- 
miesa 

 
https://www.forummleczarskie.pl/RAPORTY/529/napoje-roslinne-a-mleko/ 

 
https://www.forummleczarskie.pl/RAPORTY/126/mleko-laktoza-nietolerancja/  

 
https://dietetycy.org.pl/nietolerancja-laktozy/ 

 
https://www.boell.de/en/2017/11/03/factsheet-big-meat-and-dairys-supersized-climate- 

footprint 
 

http://ekodostawcy.pl/produkty-wegetarianskie-na-wzroscie/ 
 

http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/mintel-diety-roslinne-jednym-z-
wiodacych-swiatowych-trendow-2017-roku,145072.html 

 
http://www.businessinsider.com/fast-food-missing-out-on-vegan-opportunity-2018-5?IR=T 

 
http://www.theveganizers.com/restaurants.html 

 
https://qz.com/1090192/the-new-food-pyramid-in-belgium-sticks-meat-next-to-candy-and- 

pizza/ 
 

https://twitter.com/GordonRamsay/status/985948048068145152 
 

https://www.livekindly.co/vegan-statistics/ 
 

https://roslinniejemy.org/blog/roslinny-produkt-roku-znamy-wyniki 
 
 

https://www.mcdonalds.com/gb/en-gb/menu/vegetarian.html 
 

https://bobbyburger.pl/menu 
 

https://pasibus.pl/home/menu/modyfikacje/wege 
 

http://www.meatandfit.pl/krakow 
 

https://www.facebook.com/LajkonikPiekarniaiKawiarnia/ 
 

https://www.facebook.com/vivazdrowie 
 

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,23228692,fenomen-zaczynu-pszenny-pszenno- 
zytni-czy-orkiszowy-felieton.html 

 
https://www.facebook.com/piekarnia.zaczyn 

 
http://veganfooduk.co.uk/2017/12/29/tesco-awarded-vegan-friendly-supermarket-2017/ 

 
https://www.plantbasednews.org/post/danone-increase-plant-based-milk-production 

 
https://www.facebook.com/brammibalsdonuts 

 
https://femtastics.com/short-stories/vegane-donuts-brammibals-donuts-berlin/ 

 
http://www.biedronka.pl/pl/news,id,1161,title,biedronka-na-diecie-weganskiej-juz-od-czwartku

 
https://www.facebook.com/WegetarianskiBarMlecznyWroclaw 
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KONTAKT@ROSLINNIEJEMY .ORG  |  +48  532  362  353  

ROSLNNIEJEMY .ORG  |  FACEBOOK .COM/ROSLINNIEJEMY

INSTAGRAM .COM/ROSLINNIEJEMY

Zapraszamy na naszą stronę internetową,
media społecznościowe i do kontaktu

bezpośredniego.

PYTANIA? 

MOŻNA NA NAS LICZYĆ!

Misją RoślinnieJemy jest wspieranie firm działających 

w sektorze spożywczym we wprowadzaniu posiłków 

powstałych w 100% z produktów pochodzenia 

roślinnego.  

 

Obecnie oferujemy doradztwo w następujących 

obszarach: 

tworzenie menu i wprowadzanie przepisów 

roślinnych, 

warsztaty z przygotowywania słodkich i słonych 

przekąsek roślinnych, 

doradztwo marketingowe - jak komunikować i 
eksponować posiłki roślinne, 

wsparcie strategiczne - gdzie zaopatrywać się w 

produkty roślinne, jacy producenci ich dostarczają.


