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Roślinna rewolucja dzieje się 
na naszych oczach. Trudno 

zignorować ten fakt, bo ten-
dencja dotyczy nie tylko wybo-
ru diety, ale także stylu życia, 

zakupów oraz ogólnoświatowych 
zmian gospodarczych i klimatycz-

nych. Temat jest złożony i nie podejmu-
jemy się jego szczegółowej analizy. Ale to, 

co pragnęliśmy w „Food Service” zrealizować, to przyj-
rzeć się, w jakim stopniu z weganizmem zaprzyjaźniona 
jest branża gastronomiczna. Czy przed kucharzami stoją 
nowe wyzwania? Z jakiej oferty mogą dziś skorzystać?

Do współpracy przy pierwszym w historii, całkowicie 
roślinnym wydaniu „Food Service” nie mogliśmy za-

prosić nikogo innego jak zespół tworzący kampanię 
RoślinnieJemy. Zajmuje się ona profesjonalnym wspar-
ciem firm i restauracji w rozwoju oraz promocji nowych, 
roślinnych produktów i dań. 

Częścią kampanii jest stricte gastronomiczny projekt 
Chefs for Change, w ramach którego jego ambasador-
ki i ambasadorzy zachęcają do zmian w diecie poprzez 
wprowadzanie opcji wegańskich do menu ich restaura-
cji. I właśnie z pięciorgiem z nich rozmawiam o tym, co 
w Polsce znaczy zielona rewolucja i jaka w związku z tym 
czeka nas przyszłość. 

Drugą część słowa wstępnego oddaję zaś Weronice 
Pochylskiej, która koordynowała powstanie tego wyda-
nia „Food Service” z ramienia RoślinnieJemy.

AGATA GODLEWSKA, „FOOD SERVICE”

Mamy coraz większą wiedzę o świecie: nadmierna 
konsumpcja produktów pochodzenia zwierzęcego 

łączy się ze wzrostem zachorowań na raka, zwiększeniem 
częstotliwości chorób serca czy epidemii otyłości. Aż 
80% globalnej emisji gazów cieplarnianych związanych 
z systemem żywnościowym to bezpośredni skutek pro-
dukcji zwierzęcej. Dzięki śledztwom organizacji z całego 
świata możemy także coraz bliżej przyglądać się temu, 
jak wyglądają realia hodowli przemysłowej. Co zrobimy 
z tą wiedzą? 

Dotychczas w branży spożywczej i restauracyjnej najczę-
ściej widywałam dwa scenariusze:

Pierwszy to wejście w nowy (dziś już widzimy, że bardzo 
stabilny) roślinny trend z pełnym zaangażowaniem, nasta-
wieniem na naukę, próby, nowości i dzielenie się wiedzą 
z innymi. Towarzyszy temu sporo ekscytacji, otwartość 
na współpracę, nowe technologie i rozwiązania. W efekcie 
często radość z bycia częścią większej, potrzebnej zmiany. 

Drugi to w moim odczuciu pewnego rodzaju zaklina-
nie rzeczywistości – negowanie zmian klimatycznych 
i wpływu naszych dawnych przyzwyczajeń kulinar-

nych na choroby cywilizacyjne. 
Naturalną konsekwencją jest po-
zostawanie w swoim dawnym 
bezpiecznym świecie – z ofertą 
aż kipiącą od mięsa, ryb i nabia-
łu, gdzie o ile w ogóle pojawia się 
opcja 100% roślinna – jest to coś 
w rodzaju frytek z surówką. Państwu 
zostawiam odpowiedź na pytanie, kto osta-
tecznie zostanie w tyle.

Wierzę, że ludzie, którzy odpowiadają za nasze żywienie 
(w restauracjach, firmach spożywczych, instytucjach), 
mogą być źródłem transformacji. Niech narzędziem ku 
temu będzie ten wyjątkowy numer, w którym dzielimy 
się praktycznymi wskazówkami na to, jak mądrze działać 
na rzecz demokratyzacji roślinnego, pysznego jedzenia. 
W tym miejscu z całego serca dziękuję wszystkim amba-
sadorom i ambasadorkom, partnerom i partnerkom, którzy 
na co dzień pracują nad tym, żeby „roślinnie” oznaczało: 
obłędnie, do syta, różnorodnie, streetfoodowo, ale też 
elegancko, zdrowo, a czasami fastfoodowo. To wydanie 
„Food Service” napawa ogromną nadzieją, że wkrótce tak 
właśnie zjemy w każdym zakątku Polski.

WERONIKA POCHYLSKA, CHEFS FOR CHANGE, ROŚLINNIEJEMY

10% zysków z tego wydania „Food Service” zostanie przekazanych na rzecz Stowarzyszenia Otwarte Klatki.  
Dziękujemy naszym partnerom za współpracę.
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Roślinne 
postanowienia

Statystyki pokazują, że zainteresowanie 
akcją rośnie w bardzo szybkim tempie  
– w 2021 r. osiągnięto rekordową liczbę 
zapisów, czyli ponad 580 tys. uczestników 
z ponad 209 krajach. Warto zwrócić uwagę, 
że każdego roku poza zadeklarowanymi 
uczestnikami około dziesięciu razy więcej 
osób próbuje diety roślinnej. Oznaczałoby 
to, że w 2021 r. ponad 5 mln osób spróbo-
wało wegańskiego żywienia! Dodatkowo 
udział w Veganuary wzięło tysiące bizne-
sów, wprowadzono na rynek ponad 570 no-
wych roślinnych produktów, dodano ponad 
260 pozycji roślinnych do menu restauracji 
oraz zaobserwowano znaczny wzrost sprze-
daży i zainteresowania konsumentów wege 
pozycjami.
To znane na całym świecie wyzwanie bar-
dzo często nie kończy się w styczniu – dane 
pokazują, że 85% uczestników zamierza 
pozostać weganami lub ograniczyć produk-
ty pochodzenia zwierzęcego w diecie o co 
najmniej 50%. Natomiast 93% uczestników, 
którzy nie zobowiązują się pozostać na die-
cie roślinnej, prawdopodobnie ponownie jej 
spróbuje. Specyfika tego momentu w roku 
wiąże się z wysokim poziomem motywacji 
uczestników do zmiany stylu życia na sta-
łe, dlatego jest to idealny czas, aby dotrzeć 
i przyciągnąć do siebie jak największe grono 
nowych odbiorców.

VEGANUARY PO POLSKU, 
CZYLI ROŚLINNE WYZWANIE
Zainteresowanie dietą roślinną wśród 
Polaków stale rośnie. Każdego dnia 
wiele z nich zapisuje się do Roślinnego 
Wyzwania, czyli polskiego odpowiednika 
Veganuary. Jego uczestnicy przez 30 dni 
otrzymują newsletter, który wprowadza ich 
w świat wegańskiego odżywiania i poka-
zuje, że jest to łatwe, zdrowe, pyszne i ta-
nie. Dostarczana pigułka wiedzy zawiera 
w sobie w jadłospis, liczne przepisy oraz 
niezbędne informacje i porady dietetyczne 
przygotowane we współpracy z wykwa-
lifikowanymi dietetykami. Polska wersja 

Styczeń to czas podejmowania noworocznych postanowień i wprowadzania zmian 
w życiu. Wiele osób zapisuje się na siłownię, rozpoczyna naukę nowego języka czy też 
zaczyna odżywiać się w bardziej roślinny sposób.

Naprzeciw tej ostatniej grupie wychodzi Veganuary – coroczne wyzwanie brytyjskiej orga-
nizacji pozarządowej o tej samej nazwie, które zachęca do spróbowania swoich sił na diecie 
roślinnej właśnie w styczniu. Zapewnia uczestnikom dawkę merytorycznej wiedzy o roślin-
nym żywieniu na dobry start, a także działa szerzej, wspierając marki, restauracje, biznesy we 
wprowadzaniu i promowaniu wegańskich produktów.

APERITIF
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Veganuary idzie o krok dalej, ponieważ oferuje specjalne edycje wy-
zwania, skupione na konkretnych grupach odbiorców – Sportową, 
Dla Zdrowia oraz Misję Oszczędzanie. Od momentu rozpoczęcia 
kampanii (2019 r.) zgromadziła prawie 30 tys. uczestników, któ-
rzy podejmują wyzwanie nie tylko w styczniu, ale przez cały rok.

ZAINTERESOWANIE
To fakt: w styczniu wzrost sprzedaży i zainteresowania produktami 
pochodzenia roślinnego jest zauważalny. W styczniu 2021 r. Pizza 
Hut donosiła o niemal podwojeniu liczby gości próbujących wegań-
skiej pizzy w Wielkiej Brytanii. Deliveroo (aplikacja z dowozem 
jedzenia) odnotowało wzrost zamówień z restauracji wegańskich 
o 146%, a pozycji roślinnych z niewegańskich restauracji o 114%. 
Dodatkowo liczba osób, które po raz pierwszy wybrały danie bez 
produktów odzwierzęcych, wzrosła o 163%. W historii knajpy 
Pret, wrap z bezmięsnymi klopsikami stał się pierwszym produk-
tem, który zdobył status bestsellera już w pierwszym tygodniu od 
premiery. Marks & Spencer podczas Veganuary wprowadził ro-
ślinną kanapkę, która pobiła rekordy popularności, osiągając sprze-
daż jednej sztuki na każde 30 sekund. To tylko kilka przykładów 
z zagranicy, które można mnożyć. W związku z tym nasuwa się 
pytanie: czy podobne sukcesy można osiągnąć w Polsce? Szukając 
odpowiedzi, warto przyjrzeć się wynikom badania zleconego przez 
Pyszne.pl z grudnia 2020 r. na grupie 800 respondentów. Dane 
podają, że 27% osób deklaruje, że częściej jadłoby roślinnie, gdy-
by dostępność tego rodzaju dań była większa, a 56% badanych od 
czasu do czasu je roślinnie. To najwyższy czas, aby wyjść naprzeciw 
potrzebom konsumentów.

JAK SIĘ ZAANGAŻOWAĆ?
√ Przygotuj się! Przeprowadź szkolenie dla swojego zespołu, skorzystaj  
z darmowych materiałów RoślinnieJemy czy Chefs for Change: 
webinarów Akademii RoślinnieJemy, Roślinnego Przewodnika 
Cukierniczego, Przewodnika dla restauracji, Poradników dla pro-
ducentów, pizzerii, piekarni... i wielu innych!

√ Wprowadź roślinną wersję twojego najlepiej sprzedającego się 
produktu – dopracowana alternatywa sprawdzonej pozycji zachęci 
zarówno stałych klientów, jak i nowych.

√ Skomponuj pozycję, która będzie dostępna podczas Roślinnego 
Stycznia i z wyprzedzeniem zadbaj o odpowiednią promocję. To 
może być dobry moment, aby ocenić popularność takich produktów, 
mając na uwadze ich dostępność przez resztę roku.

√ Poinformuj odbiorców o swoim zaangażowaniu w akcję – komuni-
kuj wsparcie Roślinnego Stycznia i zachęcaj do włączenia się razem 
z tobą w Roślinne Wyzwanie. Dodatkowo oznaczaj @roslinniejemy 
w social mediach, aby dotrzeć szerzej ze swoją ofertą. Spróbuj też 
oznaczyć oficjalny profil @veganuary – organizatorzy codziennie 

wybierają najlepsze relacje do podania dalej (pamiętaj o angielskim 
tłumaczeniu!).

√ Zachęć klientów specjalnymi zniżkami, kodami rabatowymi na 
roślinne pozycje, darmowym mlekiem roślinnym do kawy czy gra-
tisowymi próbkami produktów.

√ Weź udział w wyzwaniu z całym personelem – to świetny sposób 
na budowanie więzi w zespole, wykazanie się odpowiedzialnością 
społeczną i przeprowadzenie akcji CSR-owej. Jeśli potrzebujesz wspar-
cia w tym działaniu, odezwij się do wyzwanie@roslinniejemy.org.

√ Roślinny Styczeń to akcja, która z roku na rok rozrasta się na co-
raz szerszą skalę i cieszy coraz większą popularnością. Ten czas ma 
ogromny potencjał, który może być dobrym momentem na wprowa-
dzenie bądź rozszerzenie oferty produktów roślinnych. Wykorzystaj 
go, zainspiruj się pozostałymi treściami tego numeru magazynu 
i bądź częścią zmiany!

FS/12/2021 – 1/2022_STR. 8
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Kuchnia roślinna  
smacznym kąskiem dla restauracji

Niemal 50-procentowy wzrost popularności dań bezmię-
snych w ramach zamówień składanych na Pyszne.pl, coraz 
większe zainteresowanie ze strony restauracji i klientów nie 

pozostawiają wątpliwości – roślinny trend zagościł u nas na dobre. 
Z tego powodu kuchnia wegańska znajduje się również w centrum 
uwagi Pyszne.pl.

Na potrzeby niedawno opublikowanego „Raportu Food Trendów” 
sprawdziliśmy, które bezmięsne potrawy były najpopularniejsze wśród 
naszych użytkowników. Kebab, burger i nuggetsy w wegańskiej odsło-
nie, czyli dania, które obecnie przodują wśród roślinnych zamówień 
z dostawą, stanowią zaledwie wstęp do bogatego roślinnego menu 
oferowanego przez lokale w całym kraju. I to właśnie ze względu 
na ich ekscytującą ofertę Pyszne.pl już drugi rok z rzędu wspiera 
Veganuary, zachęcając użytkowników do eksplorowania smakowi-
tych roślinnych propozycji z okolicznych restauracji. Pokazujemy, 
że jedzenie wegańskie nie musi być nudne, a wręcz przeciwnie, jest 
to wyjątkowa szansa odkrywania różnorodnych potraw, szczególnie 
przez osoby, które dotychczas podchodziły do nich z dużą rezerwą. 
Efekty naszej inicjatywy są zauważalne – to właśnie w styczniu  
2021 r. użytkownicy zamówili rekordowo dużo dań wegańskich. 

Wśród nich znalazł się również sam Robert Makłowicz. Nagranie, 
na którym ekspert kulinarny z doklejonymi wąsami i w białym pod-
koszulku zajada zamówionego „wegańskiego kebsa”, do dziś cieszy 
się ogromną popularnością i pokazuje, że dań roślinnych dostępnych 
na Pyszne.pl może spróbować każdy.
Uwzględnianie w ofercie wegańskich potraw to jednak nie tylko satys-
fakcja dla klientów, ale również szereg korzyści dla restauracji. Wśród 
nich warto wyróżnić między innymi:

ZWIĘKSZENIE SPRZEDAŻY
Coraz więcej Polaków preferuje kuchnię roślinną i takiej oferty szuka 
w restauracjach. Dodatkowo, kiedy jedzenie zamawia grupa osób, będą 
one szukać miejsca, którego menu trafi w gusta każdego. Jeśli w ofercie 
zabraknie dań wegańskich, z zamówienia zrezygnuje nie tylko jedna 
osoba, ale cała grupa. Uwzględnienie wegańskich opcji pozwala od-
wołać się do szerszej bazy klientów. Więcej klientów = większy zysk.

POZYSKANIE NOWYCH KLIENTÓW
Klienci są zawsze ciekawi nowych smaków. Zwłaszcza w styczniu, 
w trakcie Veganuary, poszukują interesujących opcji wegańskich, prze-
glądając menu wielu lokali. To dla każdej, także tradycyjnie mięsnej 
restauracji, która zaproponuje roślinne opcje, szansa na pozyskanie 
nowych klientów. Pozostałe pozycje, w tym również te zawierające 
mięso, mogą zainteresować ich przy kolejnych zamówieniach.

UTRZYMANIE OBECNYCH KLIENTÓW
Co się stanie, jeśli stali klienci restauracji postanowią jeść mniej mięsa? 
Lokal z wegańskimi opcjami w menu nie straci ich na rzecz konkurencji.

Jako najpopularniejszy w kraju serwis do zamawiania jedzenia z do-
wozem cieszymy się, że możemy inspirować Polaków do odkrywania 
różnorodnych smaków, w tym również tych roślinnych. Rozpoczęcie 
przygody z kuchnią wegańską jest obecnie bardzo proste, a to wszyst-
ko dzięki restauracjom, których zaangażowanie i kreatywność mogą 
zachęcić nawet największego sceptyka do spróbowania niesamowicie 
różnorodnej i pysznej kuchni wegańskiej.  

AUTOR: 
ARKADIUSZ KRUPICZ
współzałożyciel 
i dyrektor zarządzający Pyszne.pl
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PIERWSZE WZMIANKI O DIECIE ROŚLINNEJ 
W POLSCE SIĘGAJĄ POCZĄTKU XIX W.  
Pionierami roślinnego odżywiania byli tzw. jarosze 
i m.in. od nich można rozpocząć historię weganizmu. 
Jedną z pierwszych polskich książek o wegetarianizmie 
była pozycja z 1888 r. zatytułowana „Przyrodzone 
pokarmy człowieka i ich wpływ na dolę ludzką” 
autorstwa Konstantego Moes-Oskragiełły. Następnie 
powstały również dzieła Jarosława Jastrzębskiego: „Precz 
z mięsożerstwem!” z 1907 r. i „Historja ruchu jarskiego 
w Polsce” z 1912 r.

W LATACH 90. XX W. POWSTAŁY PIERWSZE 
FIRMY  przyjmujące sobie za cel produkcję 
wegetariańskich bądź też wegańskich produktów:

• W 1991 R. STARTUJE FIRMA POLGRUNT,  
która wprowadza na rynek produkty na bazie soi. Starsi 
przedstawiciele weganizmu wciąż pamiętają smak 
flaczków sojowych, kotletów mielonych z soi, schabowych 
czy pasztetu sojowego z metalowej puszki.

• RÓWNIEŻ OD 1991 R. DZIAŁA 
JEDNOOSOBOWA FIRMA KUBARA , 
która w 1996 r. opracowuje recepturę na flaki sojowe, 
fasolkę po bretońsku oraz leczo sojowe.

• FIRMA SANTE POWSTAJE W 1992 R.  
z koncepcją produkcji zdrowej żywności. Już 
w połowie 1993 r. rozpoczyna wytwarzanie otrąb, 
kotletów sojowych oraz mieszanki zbożowej pod 
nazwą Surówka piękności Kleopatra – pierwszego 
polskiego musli.

• W 1993 R. RODZI SIĘ MARK A POLSOJA.  Para 
wegetarian nie znajduje w sklepach żadnej alternatywy 
dla mięsa, dlatego zaczyna produkować tofu.

• NATOMIAST W 1998 R. RUSZA FIRMA 
PRIMAVIKA , która początkowo zajmuje się 
wegetariańskimi i wegańskimi daniami obiadowymi, 
przygotowywanymi według domowych, udoskonalanych 
przez lata przepisów.

Zapraszamy was w podróż do przeszłości! Oto subiektywny przegląd 
najistotniejszych wydarzeń, które kształtowały i wciąż kształtują polską scenę 

roślinną na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. 

AUTORZY: DARIA BOBA, ALICJA KUBÓW, AGNIESZKA SIERAK,  DANIEL TAŁAJCZYK, DIANA TOKARSKA 
– TEAM BLOGA ROŚLINNIEJEMY

Roślinna podróż w czasie

Od zarania dziejów kuchnia roślinna gościła w polskich do-
mach. W czasach gdy mięso było bardzo drogie i trudno do-
stępne, na stołach naszych przodków królowały warzywa. 

Z biegiem lat przemysłowa hodowla zwierząt zmieniła nawyki ży-

wieniowe do tego stopnia, że niektórzy nie wyobrażali sobie dnia bez 
spożywania produktów odzwierzęcych. Jednakże w ostatnich latach 
aspekty ekologiczne, etyczne czy zdrowotne zawróciły niejako żywie-
niowe tory z powrotem ku roślinom, ale już w zaawansowanej formie.
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 MOŻNA PRZYPUSZCZAĆ, ŻE BYŁY WTEDY 
DOSTĘPNE KSIĄŻKI KUCHARSKIE , jak ta wydana 
w roku 1999 „Dania jarskie. Wielka księga kucharska”, opisująca 
dietę wegetariańską i wegańską. Znajdziemy w niej bazę przepisów 
oraz wskazówki, jak poprawnie komponować posiłki. W 2007 r. 
w sprzedaży pojawiła się książka „Dieta dla alergików. Jak unikać 
alergii pokarmowych – przepisy i wskazówki”, która zawiera 
receptury roślinne. Jednak większość publikacji o tej tematyce 
była dostępna wyłącznie w języku angielskim. Te roślinne czasy 
są słabo udokumentowane w świecie wirtualnym, gdyż dostęp do 
komputerów i internetu dopiero raczkował. Znaleźliśmy jednak 
dowody na to, że wegańskie blogi istniały już w 2008 r.

W 2010 R. SWOJE PIERWSZE ROŚLINNE 
WPISY NA BLOGU JADŁONOMIA PUBLIKUJE 
MARTA DYMEK . Blog szybko się rozrasta i zyskuje 
rzeszę fanów. W kolejnym roku Alicja Rokicka znana 
jako Wegannerd również rozpoczyna internetową 

działalność, dzieląc się przepisami na wegańskie 
dania. Oba blogi doczekają się później nagród, a ich 
popularność rośnie po dziś dzień.

W 2011 R. STARTUJE KAMPANIA 
STOWARZYSZENIA VIVA „ZOSTAŃ VEGE 
W 30 DNI!” , skupiająca się na wsparciu osób, które 
chciałaby zrezygnować z mięsa lub ograniczyć jego 
spożywanie w codziennej diecie, ale nie mają pojęcia, 
jak to zrobić. Na uczestników wyzwania czeka duża dawka 
wiedzy, ciekawostek i przepisów.

 NA POCZĄTEK 2013 R. PRZYPADA 
OTWARCIE PIERWSZEGO LOKALU 
KROWARZYWA W WARSZAWIE , który serwuje 
dania kuchni roślinnej. Marka Krowarzywa specjalizuje 
się w burgerach – w ofercie do wyboru są bułki 
z kotletami z tofu, kaszy jaglanej czy ciecierzycy, a do 
tego warzywa sezonowe i wegańskie sosy. Do popicia 
kompot z jabłek słodzony daktylami lub gęste koktajle na 
bazie mleka sojowego.

W TYM OKRESIE DOSTĘPNOŚĆ 
ALTERNATY W DLA MIĘSA BYŁA 
DOŚĆ MAŁA, A PRODUKTY 
BAZOWAŁY GŁÓWNIE NA SOI . 
Z oferowanych wówczas na rynku pozycji warto 
wymienić kotlety sojowe, kostki sojowe, krajanki 
i flaki sojowe. Można było też spróbować roślinnych 
parówek, pasztetów sojowych w kiełbasce i w bloku, 
sznycla wegańskiego i wędlin sojowych.

DZISIAJ NIEMALŻE K AŻDY 
ROZPOZNAJE MARKĘ BEYOND 
MEAT , która osiągnęła dużą popularność 
dzięki temu, że jej produkty są bardzo 
„mięsne” i pojawiają się w sieciach, takich jak 
KFC, amerykańskie Taco Bell czy ostatnio 
McDonald’s. Zanim jednak marka zyskała 
popularność, minęła niemal dekada, gdyż 
Beyond Meat zostało założone przez Ethana 
Browna w 2009 r., a pierwszy produkt imitujący 
kurczaka został wprowadzony na amerykański 
rynek dopiero w 2012 r.
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W 2013 R. ODBYWA SIĘ PIERWSZA 
VEGANMANIA , czyli festiwal organizowany przez 
Stowarzyszenie Otwarte Klatki, mający na celu promocję 
kuchni roślinnej oraz postaw prozwierzęcych. Oprócz 
części targowej podczas wydarzenia odbywają się 
ciekawe wykłady oraz inspirujące spotkania z osobami 
związanymi z aktywizmem, dietetyką i nauką, a także 
autorami i autorkami książek i publikacji czy celebrytami 
i celebrytkami. Drugim wegetariańsko-wegańskim 
festiwalem, który rusza w polskich miastach, jest Wege 
Festiwal. Pierwsze wydarzenie odbywa się w 2014 r. 
w Warszawie i ma formę foodtruckową.

PONAD MILION WEGETARIAN 
W POLSCE – TAKIE WNIOSKI PŁYNĄ 
Z OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA OPINII 
PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEGO WE 
WRZEŚNIU 2013 R.  przez Instytut Badania Opinii 
Publicznej Homo Homini na reprezentatywnej próbie 
1104 dorosłych Polaków. Cel badania to sprawdzenie, 
jak liczna jest w Polsce społeczność wegetarian 

wobec bardzo rozbieżnych informacji na ten temat 
publikowanych w internecie i przytaczanych w mediach.

WSPOMNIANA JUŻ MARTA DYMEK 
W 2014 R. W YDAJE SWOJĄ PIERWSZĄ 
KSIĄŻKĘ  „Jadłonomia. Kuchnia roślinna – 100 
przepisów nie tylko dla wegan”, która doczeka się 
kilkuset tysięcy sprzedanych egzemplarzy, różnych 
formatów, wielu dodruków, a nawet tłumaczeń na inne 
języki. A to dopiero początek.

WEDŁUG RAPORTU FIRMY BIO PLANET 
NA POPULARNOŚCI ZYSKUJĄ PRODUKTY 
NA BAZIE KOKOSA . Wzrost sprzedaży mleka 
kokosowego w roku 2014 w porównaniu z 2011 wynosi 
450%. Szacuje się, że łączna sprzedaż produktów 
ekologicznych, które składają się głównie z kokosa, 
przekroczy w 2014 r. 3 mln zł.

20
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W 2015 R. NA ANTENIE KUCHNIA+ ZAGOŚCIŁ 
PIERWSZY WEGAŃSKI PROGRAM 
PODRÓŻNICZY ZATYTUŁOWANY „ZIELONA 
REWOLUCJA MARTY DYMEK”.  Przed Martą 
stało niełatwe zadanie – w każdym odcinku celem było 
przekonanie gościa, że kuchnia roślinna może być równie 
pyszna jak ta tradycyjna. Program doczekał się aż sześciu 
sezonów, a Polki i Polacy nie przeszli obojętnie wobec 
tak dużego wpływu Marty Dymek na kształtowanie 
zwyczajów żywieniowych.

OKOŁO 2015 R. ZACZĘŁA SIĘ HISTORIA 
FIRMY WEGE SIOSTRY . Początki serów od Wege 
Sióstr polegały przede wszystkim na eksperymentach 
z bakteriami i orzechami – okazało się, że pod 
wpływem fermentacji masa orzechowa zupełnie zmienia 
smak, a jej kremowa konsystencja idealnie nadaje się do 
produkcji sera.

W 2016 R. LIDL W YCIĄGNĄŁ POMOCNĄ 
DŁOŃ DO ROŚLINOŻERCÓW . Na sklepowych 
półkach tej sieci pojawiło się tofu oraz pasty z tofu marki 
Toppo w różnych wariantach smakowych, co niewątpliwie 
ułatwiło codzienne życie roślinożerców, ale także 
zachęciło szersze grono osób do rozpoczęcia przygody 
z produktami roślinnymi.

W 2016 R. R AFAŁ CZECH I IGOR SADURSKI 
ZADEBIUTOWALI NA POLSKIM RY NKU 
SPOŻY WCZYM Z MARK Ą BEZMIĘSNY   
– pierwszym polskim roślinnym rzeźnikiem. Zbiórkę 
crowdfundingową twórców wsparło ponad 1500 osób! 
Bezmięsny boczek, bezmięsna szynka czosnkowa, 
bezmięsne kiełbaski i inne – wszystkie produkty były 
od początku starannie przygotowywane, ich receptury 
udoskonalane, a portfolio poszerzane o kolejne 
propozycje.

APERITIF

FS/12/2021 – 1/2022_STR. 12



APERITIF

FS/12/2021 – 1/2022_STR. 13

 SUPER ON TREND SUPER EASY
€

SUPER PROFIT
 SUPER VERSATILE

SUPER CONSISTENT

by



20
15-20

17

 W 2017 R. FIRMA SOKOŁÓW 
W YSZŁA NAPRZECIW 

OCZEKIWANIOM 
KONSUMENTÓW,  
wypuszczając na rynek nową 
markę roślinnych produktów. 
Chwytliwa nazwa linii Z Gruntu 
Dobre kryła w sobie aromatyczne 
wegańskie pasty i pasztety 
nawiązujące do ulubionych 

polskich smaków, np. różne rodzaje 
smalczyków.

W PIR AMIDZIE ZDROWEGO Ż Y WIENIA 
I AKT Y W NOŚCI FIZ YCZNEJ Z 2016 R.  
opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia 
na wierzchołku znalazło się mięso. W zaleceniach 
podkreślono istotną rolę, jaką odgrywa ograniczanie 
spożycia mięsa (zwłaszcza czerwonego), żeby 
pozostać w zdrowiu. Rekomendowano również 
spożywanie mniejszej ilości tłuszczów zwierzęcych, 
a więcej tych roślinnych. IŻŻ zwraca uwagę 

na włączenie do codziennej diety niezwykle 
korzystnych dla zdrowia nasion roślin strączkowych, 
które obfitują w białko i błonnik oraz korzystnie 
oddziałują na profil lipidowy.

W GRUDNIU 2017 R. POJAWIŁY SIĘ 
ROŚLINNE JOGURTY PLANTON  stworzone 
na bazie kokosa, które stały się prawdziwym hitem. 
Podbiły serca konsumentów i konsumentek jako 
jeden z pierwszych roślinnych jogurtów szeroko 
oferowanych w dużych sieciach handlowych takich 
jak Auchan.

W 2017 R. MAGAZY N „TIMES” 
STWORZYŁ LISTĘ ZAWODÓW, KTÓRE 
W YZNACZAJĄ KIERUNEK ROZWOJU NA 
RY NKU PR ACY.  Dzięki nim mamy zapamiętać 
rok 2017 bardzo dobrze. Jedną z profesji, która 
znalazła się na liście był… wegański rzeźnik. Czy 
można być rzeźnikiem, który nie zabija zwierząt? 
Jak najbardziej! Co więcej, ta profesja właśnie robi 
międzynarodową karierę.
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W MEDIACH GŁOŚNYM ECHEM ODBIŁO SIĘ 
ZDANIE , że 2018 był przełomowym rokiem, w którym 
weganizm stał się mainstreamowy.

MÓWIŁO SIĘ O „KRWAWIĄCYCH” 
BURGERACH , a to dzięki produktom stworzonym 
przez firmę Impossible Foods i Beyond Meat. Ich burgery 
wyjątkowo dobrze odwzorowują mięso dzięki heme 
(w przypadku Impossible Foods) i sokowi z buraków 
(w przypadku Beyond Meat). Ten drugi zadebiutował na 
europejskim rynku właśnie w 2018 r.

NA POLSKIM RY NKU POPULARNOŚĆ 
ZDOBY WAŁY ROŚLINNE KIEŁBASKI , 
szczególnie w wersji hot dogów. IKEA Polska 
ogłosiła, że w ciągu czterech tygodni od premiery co 
dziesiąty hot dog sprzedawany w ich kantynach był 
hot dogiem wegańskim. W ciągu miesiąca sprzedano 
ich aż 70 tys. W tym samym roku mieliśmy również 
okazję spróbować roślinnych hot dogów na stacjach 
benzynowych Orlen.

ROŚLINNIEJEMY OGŁOSIŁO W YNIKI 
PLEBISCYTU NA NAJLEPSZY ROŚLINNY 
PRODUKT ROKU , w odpowiedzi na to, że 
w poprzednim roku premierę miało wiele nowych 
wegańskich produktów. Nagroda wspiera rozpoznawalność 
roślinnych marek, które docenili konsumenci.
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ODBYŁA SIĘ PIERWSZA EDYCJA PLANT-
POWERED PERSPECTIVES  – konferencji 
poświęconej potencjałowi rozwoju roślinnych produktów. 
Zgromadziła ona ponad 150 ekspertów i przedstawicieli 
branży spożywczej i restauracyjnej. Dyskusje toczyły 
się wokół takich tematów jak: skalowanie produkcji 
roślinnych zamienników nabiału, poszerzanie portfolio 
tradycyjnych firm mięsnych i mleczarskich i komunikacja 
produktowa.

ZAPROPONOWANO ZMIANĘ STAWKI 
PODATKU VAT NA NAPOJE ROŚLINNE Z 5% 
DO 23% , co oznaczałoby duże zmiany dla producentów, 
a co za tym idzie – również konsumentów. Kto wie, jak 
wyglądałby polski rynek najbardziej rozwiniętej kategorii 
roślinnej (w skali światowej), gdyby zastosowano tak wysoką 
stopę podatkową? Z perspektywy czasu widzimy, że to 
właśnie napoje roślinne zostały wprowadzone i przyjęte 
przez konsumentów najszybciej i na najszerszą skalę.
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W MARCU POWITALIŚM Y PROJEKT CHEFS 
FOR CHANGE , którego inauguracją był cykl 
roślinnych kolacji charytatywnych w wykonaniu 
ambasadorów i ambasadorek kampanii RoślinnieJemy 
oraz lokalnych gości specjalnych. Inspirować, edukować, 
budować wspierającą społeczność i wprowadzić 
roślinne menu do jak największej liczby miejsc na 
gastronomicznej mapie Polski – to główne cele projektu. 

W SKLEPACH LIDL W CAŁEJ POLSCE 
ZNACZĄCO POSZERZ YŁA SIĘ DOSTĘPNA 
OFERTA DLA WEGETARIAN I WEGAN . 
Lidl udostępnił też na swojej stronie specjalną strefę 
dla tych, którzy nie jedzą mięsa – Wegetariańska 
strefa smaku Lidl. Dodatkowo do zamrażarek trafiły 
lody Grycan Vegan w trzech smakach. W Biedronce 
natomiast pojawiła się marka własna – Go Vege, która 
w swojej ofercie zaprezentowała m.in.: tofu, kiełbaski, 
napój owsiany i krem z orzeszków ziemnych.

OD POCZĄTKU KWIETNIA MOŻNA 
ZAMAWIAĆ MLEKO SOJOWE W MCDONALD’S 
DO KAŻDEJ KAWY Z OFERTY . Taka opcja obejmuje 
zarówno kawy zamawiane à la carte, jak i w sprzedaży przy 
kasach i w McDrive; w zestawach i osobno. Podobnie jak 
w przypadku mleka odtłuszczonego wybór napoju sojowego 
do kawy nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą.

W MAJU NA ULICACH POLSKICH 
MIAST ZAWISŁY KOLOROWE PLAKATY 
PREZENTUJĄCE W 100% ROŚLINNE PRODUKTY  
– wszystkie dostępne w polskich sieciach handlowych. 
Kampanią „Bez spiny jemy rośliny” rozpoczęła się w Polsce 
nowa narracja o diecie wegańskiej. Na masową skalę.

Z DANYCH GUS W YNIKA, ŻE W POLSCE 
ROŚNIE LICZBA WEGETARIAN – SZACUNKI 
MÓWIĄ , że już kilka procent Polaków całkowicie 
zrezygnowało w swojej diecie z mięsa. Według badań firmy 
Mintel wegetarian jest 8%, a wegan 7%.

DO WSZYSTKICH 45 LOKALI SIECI BOBBY 
BURGER W POLSCE TRAFIŁA KANAPKA 
POWER PLANT  – bezmięsna alternatywa dla 
klasycznego burgera, w której zamiast wołowiny znajdziemy 
roślinny kotlet firmy Linda McCartney oraz komplet 
warzywnych dodatków: sałatę, czerwoną cebulę i pomidora. 
To wszystko zamknięte w bułce z sezamem i polane 
wegańskim sosem classic.
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PRODUKTY VIOLIFE 
DOŁĄCZAJĄ DO OFERTY 
UPFIELD POLSKA  i rozpoczyna się 
ich dystrybucja na polskim rynku. Firma 
zauważa wzrastającą chęć Polaków do 
ograniczania mięsa, a także otwartość na 
nowe produkty spożywcze, zwłaszcza te 
roślinne. Violife oferuje m.in.: roślinny ser 
w plastrach, w blokach, ser tarty, a także 
sery kremowe.

BEZMIĘSNY NIE ZWALNIA TEMPA, 
A SUKCESÓW IM NIE BRAK . W plebiscycie 
RoślinnieJemy Roślinny Produkt Roku bezmięsna szynka 
czosnkowa zajmuje trzecie miejsce. Marka staje się coraz 
bardziej rozpoznawalna, a ich produkty szeroko dostępne 
– rozpoczyna się ich dystrybucja w sklepach, takich jak 
Auchan, Selgros, Kaufland, Carrefour, Organic.

ROBERT MAKŁOWICZ DOŁĄCZA DO 
MIĘDZYNARODOWEJ SPOŁECZNOŚCI 
AMBASADORÓW KAMPANII CHEFS FOR 
CHANGE . Jak mówi jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
w Polsce edukatorów i smakoszy kulinarnych: – Zawsze 
warto wspierać zdrowy rozsądek, a działania Chefs For 
Change wynikają właśnie ze zdrowego rozsądku. To nie 
jest kwestia ideologii. Chodzi o to, że bez zmiany naszych 
przyzwyczajeń możemy stracić świat taki, jaki znamy.
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ŻABKA WPROWADZA ROŚLINNĄ 
MARKĘ WŁASNĄ PLANT HUNTER  
i wyznacza zupełnie nowy poziom dostępności 
roślinnego jedzenia. Od kwietnia na półkach 
sklepowych sieci Polacy mogą kupić roślinne 
zestawy obiadowe, sałatki, pasty kanapkowe, 
batony czy shaki.

SIEĆ ALDI AKTYWNIE ANGAŻUJE 
SIĘ W ROZWIJANIE ASORTYMENTU 
ROŚLINNYCH PRODUKTÓW , a także 
w edukowanie konsumentów i zachęcanie ich 

do podejmowania świadomych decyzji zakupowych. 
Wspólnie z Proveg pokazuje Polakom, jak przygotować 
roślinny i zdrowy talerz. Z kolei marka Alpro inspiruje 
konsumentów w kampanii „Jesteś wielki!”, w której biorą 
udział Daria Ładocha i Borys Szyc. Firma zachęca do 
włączenia produktów roślinnych do diety, by zadbać 
o siebie i planetę.

UNIA EUROPEJSKA ODRZUCA 
BEZPRECEDENSOWE OGRANICZENIA 
DLA PRODUKTÓW MLECZARSKICH 
POCHODZENIA ROŚLINNEGO . Chodzi 
o poprawkę 171, która miała nałożyć nowe obostrzenia 
na roślinny nabiał. Traktowała ona o zakazie używania 
w odniesieniu do produktów roślinnych określeń typu: 
„alternatywa”, „zamiennik” czy „w typie sera feta”.

 JEST TO ROK WIELKICH DEBIUTÓW NA 
POLSKIM RYNKU . Pojawiają się jogurty z fasoli 
marki It’s Bean, firma Tarczyński wprowadza nowe 
zamienniki dla mięsa – kabanosy i burgery, hiszpańska 
Heura dociera na nasz rynek z kolekcją alternatyw dla 
mięsa, Polsoja prezentuje roślinne paluszki rybne.

PROGNOZY PRZEWIDUJĄ , że sektor roślinnych 
produktów będzie rósł na dwucyfrowym poziomie.

WEDŁUG RAPORTU  
„ROŚLINNE ALTERNATY W Y W POLSCE: 
RYNEK, KONSUMENCI I TRENDY”   
opublikowanego przez Fundację ProVeg Polska rynek 
roślinnych alternatyw w Polsce jest w początkowej fazie 
rozwoju. Jednocześnie ma duży potencjał dla start-
upów ze względu na wysoki popyt w kraju i możliwości 
ekspansji na rynek europejski, gdzie polskie produkty 
są konkurencyjne. Autorzy raportu podkreślają, że 
zainteresowanie produktami roślinnymi nie jest tylko 
tymczasowym trendem, a widoczne już teraz duże 
zaangażowanie koncernów będzie kluczowe dla rozwoju 
tej kategorii.
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PARLAMENT EUROPEJSKI ODRZUCIŁ 
ZAKAZ STOSOWANIA OKREŚLEŃ TAKICH 
JAK „STEK” CZY „BURGER”  w odniesieniu 
do ich roślinnych zamienników. Producenci mięsa 
i wędlin próbowali zabronić używania tego typu nazw 
w odniesieniu do roślinnych produktów. Według prawa 
unijnego nie można natomiast stosować określeń „mleko”, 
„ser” lub „masło” w odniesieniu do produktów, które nie 
powstały z mleka zwierzęcego. Nowa poprawka rozszerza 
to ograniczenie do określeń takich jak „alternatywa dla 
sera” lub „jogurtowy”. Jej losy rozsądzą się wkrótce.

W CZASIE PANDEMII COVID-19 MOŻNA 
ZAUWAŻYĆ WIELKI NAPŁYW NOW YCH 
ROŚLINNYCH PRODUKTÓW , m.in.: roślinne 
kabanosy, kiełbaski, jogurty (sojowe, kokosowe, owsiane) 

czy różnorakie roślinne dania gotowe. Ich dostępność 
dynamicznie wzrasta – można je dostać w wielu marketach 
i dyskontach, a nawet w niewielkich sklepach.

W 2020 R. SIEĆ ROŚLINNYCH 
SUPERMARKETÓW VEGANZ 
PRZEPROWADZA BADANIE W SIEDMIU 
EUROPEJSKICH KRAJACH , z którego wynika, 
że fleksitarianie stanowią niemal ¼ społeczeństwa Europy. 
Według danych GfK Polonia nabiał roślinny kupuje już 
prawie co trzecie gospodarstwo domowe w Polsce (29,3%). 
Te same dane pokazują, iż w odstępie zaledwie jednego 
roku roślinne zamienniki mięsa zaczęło wybierać ponad 
dwa razy więcej Polaków – w listopadzie 2019 r. po takie 
produkty sięgało 4,3% Polaków, a w listopadzie 2020 r. 
aż 9,8%.

MAREK SZMERUK,
 KOORDYNATOR  

KATEGORII WEGE, BIDFOOD FARUTEX

Świat staje się wege. Żywność pochodzenia roślinnego ma teraz 

swój czas. Ponad 20% mieszkańców dużych polskich miast jest na 

diecie wegetariańskiej, a prawie 70% Polaków, jedząc poza domem, 

wybiera dania roślinne. Zapotrzebowanie konsumentów na takie 

produkty stale rośnie. Wywołuje to więc naturalne reakcje rynku 

HoReCa. Restauratorzy i hotelarze szybko dostosowują się do za-

interesowań kulinarnych gości, wprowadzając zmiany do swoich 

menu, a dostawcy rozszerzają o wege oferowany asortyment. 

Farutex na przykład stworzył markę Cook Vege. Szefowie kuchni, 

początkowo nieufni, polubili kuchnię roślinną i traktują ją obecnie 

jako obowiązkowy element karty. Z każdym kolejnym szkoleniem 

obserwujemy, jak rośnie poziom ich wiedzy i zainteresowania.
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Gospodarzem przyszłorocznej gali rozda-
nia nagród The World’s 50 Best Restaurants 
będzie Moskwa. Doroczne spotkanie sze-
fów kuchni, restauratorów, mediów i sma-
koszy odbędzie się w lipcu 2022 r.
Najważniejszymi wydarzeniami spotka-
nia w Moskwie będą m.in. forum dysku-
syjne #50BestTalks, uczta szefów kuchni 
prezentująca najlepsze produkty i potrawy 
z regionu moskiewskiego oraz ceremonia 
wręczenia nagród. Program lipcowego wy-
darzenia poprzedzi również ogłoszenie na-
gród specjalnych mających na celu uhonoro-
wanie osiągnięć zarówno osób prywatnych, 
jak i instytucji.

– Nie mamy wątpliwości, że program wy-
darzeń w 2022 r. pozwoli globalnej społecz-
ności gastronomicznej ponownie połączyć 
się osobiście i celebrować niezłomnego du-
cha branży na jeszcze większą skalę – mówi 
William Drew, director of content w The 
World’s 50 Best Restaurants.
The World’s 50 Best Restaurants to coroczne 
nagrody branży gastronomicznej przyzna-
wane od 2002 r., a lista wyróżnionych lokali 
traktowana jest jak barometr światowych 
trendów gastronomicznych. Podczas ubie-
głorocznej imprezy do grona najlepszych 
restauracji świata dołączyła otwarta w nowej 
lokalizacji kopenhaska Noma. Oznacza to, 
że powiększyła ona grono the Best of the 
Best – zwycięzców poprzednich edycji, któ-
rzy nie mogą ponownie ubiegać się o miejsce 
na liście. 

Rusza plebiscyt RoślinnieJemy, w którym konsumenci głosują 
na najlepsze produkty, dania i marki zmieniające oblicze polskiej 
branży spożywczej w 2021 r. Kampania RoślinnieJemy powstała, 
aby wspierać producentów żywności, sieci handlowe i właścicieli re-
stauracji we wprowadzaniu oraz promowaniu wegańskich produktów 
i dań. Na podstawie badań rynku, doświadczenia czy ankiet spo-
łecznych RoślinnieJemy doradza, jak podążać za roślinnym trendem. 
Od czterech lat organizuje plebiscyt, w którym konsumenci głosują 
na najlepsze produkty, dania i marki zmieniające oblicze polskiej 
branży spożywczej.
Według danych GfK Polonia w ciągu pierwszych sześciu miesię-
cy 2021 r. sprzedaż roślinnych alternatyw nabiału wzrosła o 50%, 
a wegańskie alternatywy mięsa odnotowały wzrost aż o 179%. Wraz 
z rosnącą popularnością kuchni roślinnej wzrasta też liczba zgłoszeń 
nowych produktów i marek do plebiscytu.
Nagroda w plebiscycie RoślinnieJemy to wyróżnienie dla produ-
centów żywności oraz dowód uznania, którym chętnie dzielą się 
w swoich mediach społecznościowych i na opakowaniach wybra-
nych produktów.
Oto sześć kategorii Plebiscytu RoślinnieJemy 2021:
• Najlepszy roślinny produkt 2021
• Roślinny Game Changer 2021
• Najlepszy roślinny debiut gastronomiczny 2021
• Najlepsza nowa marka roślinna 2021
• Najlepsza roślinna strategia marketingowa 2021
• Najlepszy roślinny produkt 2021 dla profesjonalistów – nagroda 

Chefs for Change

Zagłosujcie już dziś na waszych roślinnych faworytów. Organizatorzy 
czekają na głosy do 16 stycznia 2022 r.! Więcej informacji w mediach 
społecznościowych RoślinnieJemy. 

Monika Ladwich

The World’s 50 Best 
Restaurants 2022
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Jaki będzie najlepszy 
roślinny produkt 2021 r.?



Mistrzem koktajlowego rzemiosła w pierwszej edycji konkursu 
Kinley Mixology Club okazał się Dawid Pytkowski, szef baru w sto-
łecznym koktajlbarze El Koktel.
Konkurs trwał kilka miesięcy. Zwieńczeniem tej przygody był finał, 
który odbył się 1 grudnia w warszawskim lokalu Syreni Śpiew. Do 
ścisłego finału mogła przejść tylko najlepsza piątka: Dawid Pytkowski 
z El Koktel, Aleksander Pelowski z gdańskiego lokalu Mała Sztuka, 
Urszula Trochimiak z BackRoom Warsaw, Grzegorz Dąbrowski 
z SLA Warsaw oraz Henri Lunelli ze stołecznej Kity Koguta.
Przez cały czas trwania konkursu miksologicznej rywalizacji to-
warzyszyła także ta międzybarowa. Najlepszym lokalem okazał się 
Coolturka Pub z Lubina – wygrał wyjazd dla całej ekipy do koktaj-
lowej stolicy Europy, Londynu.
Dawid Pytkowski oprócz tytułu zwycięzcy otrzymał nagrodę głów-
ną – 15 tys. zł. Środowisku znany bliżej jako Panda, z barmaństwem 
związany jest od ponad dziesięciu lat. Obecnie pełni funkcję szefa 
baru w stołecznym El Koktel. – Od dawna upodobałem sobie zioła 
jako potężne źródło smaków i aromatów. Ostatnimi czasy zacząłem 
się „doktoryzować” z dziedziny destylacji. Uważam, że nic tak nie 
otwiera oczu na to, co mamy na półce za barem, jak zabawa w ma-
łego zielarza i gorzelnika! – mówi Dawid Pytkowski.

Zamiłowaniem do tego drugiego fachu Pytkowski pochwalił się 
w finałowej konkurencji, serwując zwycięski koktajl Panda’s Cup. 
Na potrzeby interpretacji aperitifu inspirowanego Londynem Dawid 
stworzył bowiem swój autorski alkohol, wzorowany na brytyjskim 
trunku piknikowym Pimm. Koktajl został zbudowany na maceracie 
w wosku pszczelim z ziołami z wykorzystaniem pomarańczy, earl 
grey i geranium. Dopełnieniem był kordiał z grejpfruta i geranium 
oraz tonik Kinley. 

Dawid Pytkowski z El Koktel 
zwycięzcą Kinley Mixology Club
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Okres zimowy to czas, gdy na polskich sto-
łach królują grzyby, soczewica, orzechy, 
cebula i kiszona kapusta. O ich wszech-
stronnym wykorzystaniu w roślinnych da-
niach można się przekonać dzięki nowemu 
e-bookowi Otwartych Klatek z przepisami. 
E-book zawiera 24 receptury, a większość 
z nich bazuje na zimowych warzywach. 
Całość podzielona jest na dwie kategorie: 
słodkie i słone, tak aby każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. To dania główne, przystawki, 
desery, jest też zupa krem. Przepisy zosta-
ły przygotowane przez twórców i twórczy-
nie internetowe, którym bliska jest kuchnia 
roślinna.
Idealne brownie ze słonym karmelem, pu-

szyste bułeczki drożdżowe z grzybami czy 
rozgrzewający krem z batata – to potrawy, 
które świetnie pasują do ciepłego kocyka 
i f ilmu umilającego oczekiwanie wiosny. 
Można z powodzeniem je gotować przez 
cały zimowy okres.
W e-booku każdy znajdzie coś dla siebie, 
zarówno weterani diety roślinnej, jak i po-
czątkujący. Dochód z jego sprzedaży wes-
prze działanie Otwartych Klatek, stowa-
rzyszenia, które zajmuje się systemowymi 
zmianami społecznymi mającymi na celu 
poprawę warunków życia zwierząt hodo-
wanych przemysłowo. 
E-book jest do kupienia na stronie:  
www.sklep.otwarteklatki.pl

kuchenne, dobrze znane gościom Senses. Tym razem jednak prze-
strzeń laboratorium i kuchni nie będą od siebie oddzielone, a zajmą 
miejsce w otwartej kuchni.
Choć Nuta ma być, jak zapewnia jej twórca, swego rodzaju „teatrem 
i wyjątkowym doświadczeniem”, to pierwsze skrzypce ma grać w niej 
wyjątkowy smak jedzenia. Menu ma się skupić głównie na kuchni 
polskiej z włoskimi akcentami oraz niewielkim dodatkiem azjatyc-
kiej kuchni fusion.
Dania dostępne będą w formie menu degustacyjnego w dwóch wa-
riantach oraz w nieco tańszej opcji, na którą złożą się trzy wybrane 
z krótkiego menu dania.
– Nie chcę robić rzeczy, które docenić będą mogli tylko nieliczni. 
Pragniemy dać ludziom komfort psychiczny przyjścia do naprawdę 
wysokiej klasy restauracji i zamówienia świetnych dań za przystępną 
cenę. Nawet jeśli dysponujesz skromniejszym budżetem, będziemy 
mogli cię ugościć. To będzie ten sam poziom. Nie ma tu mowy o gor-
szym produkcie czy gorszym wykonaniu. Oczywiście nie będzie to 
za darmo, ale nie będzie też dań z toną kawioru czy z białymi tru-
f lami – wyjaśnia Camastra.
Wybór ekskluzywnych produktów nie oznacza odwrotu od trady-
cyjnych i klasycznych receptur. W Nucie ma pojawić się bowiem… 
piec do pizzy. – Będziemy mieli ewaporator po jednej stronie 
kuchni, a piec do pizzy po drugiej. Zamierzam robić najbardziej 
tradycyjne, chrupkie, dobrze napowietrzone neapolitańskie ciasto 
i podawać je pomiędzy trzema, czterema bardzo nowoczesnymi 
daniami. Nie będzie to tradycyjna pizza, być może znajdzie się 
na niej gorąca piana, zrobię jej nowoczesną metamorfozę – za-
znacza szef kuchni.
Otwarcie restauracji zaplanowane jest na połowę stycznia 2022 r.
 

P.Z.

Andrea Camastra otwiera 
restaurację w Warszawie

Roślinnie, odświętnie, charytatywnie!

Autorka: Karolina Centkowska

Były szef kuchni Senses przygotowuje się do otwarcia w styczniu 
2022 r. własnej restauracji Nuta. Zlokalizowana będzie przy pl. 
Trzech Krzyży w Warszawie, w lokalu. w którym przed pandemią 
funkcjonowało Atelier Amaro. Andrea Camastra, były szef kuch-
ni nieistniejącej już restauracji Senses (1* Michelin), tworzy własny 
lokal w Warszawie. Nuta, bo tak nazywa się restauracja, otworzy 
się przy pl. Trzech Krzyży, w miejscu gdzie jeszcze do niedawna 
znajdowało się Atelier Amaro.
Wnętrze przeszło jednak znaczącą metamorfozę, która przystoso-
wała je do potrzeb nowej restauracji. W Nucie zagości laboratorium 
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KOMUNIKACJA  
I MARKETING 

PRODUKCJA I HANDEL
TRENDY I BIZNES  
RESTAURACYJNY

Zamiast rewolucji
Wytwórca produktów odzwierzęcych, który uruchamia drugą ga-
łąź biznesu pod postacią portfolio roślinnego, już nikogo nie dzi-
wi. Choć jeszcze kilka lat temu, gdy niemiecki Rügenwalder Mühle, 
znany z produkcji różnych kiełbas, ogłosił nowe linie produktów pełne 
wegańskich zamienników, wielu branżowych graczy i ekspertów tyl-
ko się uśmiechało. Dziś to wegańska i wegetariańska część portfolio 
dominuje u tego wytwórcy, a jego śladem podążył niejeden, który się 
wówczas uśmiechał.
I pewnie jeszcze chwila minie, ale przyjdzie taki moment, że każdy 
podmiot będzie chciał mieć wersję mięsną i roślinną swoich produktów, 
skoro tego oczekuje klient. Przy czym oczywiście, jak to nieraz w biz-
nesie bywa, kto pierwszy – ten zgarnia za to premię, choć wejście „zbyt 
szybkie”, tj. nim konsumenci są na coś gotowi, kończy się zazwyczaj źle.
Na tym tle, szczególnie w roślinnym wydaniu „Food Service”, ciekawie 
wygląda inny przypadek mięsnego gracza. Również pierwszego i rów-
nież takiego, na którego niektórzy patrzą się z pobłażaniem (przynaj-
mniej na razie). Otóż Goodvalley, znany z przetwarzania mięsa i tego, 
że zajmuje się nim „od pola do stołu”, gorąco zachęca konsumentów 
do… ograniczenia spożycia mięsa. Padają tu nie byle jakie, bo skon-
kretyzowane zachęty. Mianowicie – powinniśmy ograniczyć jego spo-
życie o połowę – deklaruje szef tej firmy. Ona zaś w swoich kanałach 
komunikacji dzieli się przepisami właśnie na takie dania jak steki z… 
kalafiora, do których produkt mięsny bywa ewentualnym dodatkiem. 
Do tego chwali się zerowym śladem węglowym (i ma na to papiery).
I pewnie powiedzą Państwo: ale to za mało! Chodzi o roślinną przy-
szłość, a nie zwierzęcą. A ja Państwu wówczas odpowiem: nie przekonają 
Państwo polskiego konsumenta, wychowanego na schabowym itp. da-
niach, do porzucenia z dnia na dzień wszystkiego, co zwierzęce. Możecie 
go przekonywać – jeśli czujecie taką potrzebę oczywiście – właśnie lep-
szymi dla środowiska odzwierzęcymi produktami, urozmaiceniem diety, 
pokazaniem alternatyw jako możliwości wyboru (i to w dodatku smacz-
nego wyboru). Przymus czy presja bycia wytkniętym jako „ten zły, co je 
mięso” nie podziałają. Bo przewroty, rewolucje czy jakkolwiek inaczej by 
nazwać gwałtowne zmiany zazwyczaj źle się kończyły dla wszystkich.
I do tego zachęcam ja, fleksitarianka, zaznajomiona z kartą większości 
roślinnych restauracji w Warszawie, a jednocześnie obeznana w realiach 
handlowych zarówno mięsnych, jak i wegańskich kategorii. 

AUTORKA: 
MICHALINA SZCZEPAŃSKA
redaktor naczelna  
miesięcznika „Handel”, 
siostrzanego tytułu „Food 
Service”, i handelextra.pl
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Dieta z Liścia – tak nazywa się nowa marka cateringu dietetycz-
nego wykreowana przez Tadeusza Müllera, Łukasza Strzelczyka 
i Pawła Barańskiego. Ich misją jest dostarczenie naturalnego, nie-
przetworzonego jedzenia o optymalnych wartościach odżywczych.
 – Dieta z Liścia to efekt doświadczeń, które zebrałem przez kilka-
naście lat w gastronomii. Wynika z mojej pasji do nutritarianizmu, 
czyli jedzenia opracowanego pod kątem optymalnych wartości od-
żywczych, które jest jak najmniej przetworzone. Codziennie deko-
rujemy posiłki innymi kwiatami, kiełkami, korzeniem lotosu po to, 
by postawić na zróżnicowane składniki. Statystyczny Polak odżywia 
się paletą około 30 produktów. To nie jest korzystne dla zdrowia, bo 
organizm nie otrzymuje w ten sposób nowych probiotyków i prebio-
tyków – tłumaczy Tadeusz Müller.
Jadłospisy i potrawy komponowane są pod okiem dietetyczki Justyny 
Mizery, a klienci mogą wybierać między kilkoma wariantami diety 
(m.in. mięsna, wegetariańska lub wegańska). Można je zamówić do 
większości miast w Polsce.
– Tworzymy ofertę zaspokajającą wszystkie grupy: od foodiesów, 
przez wegan, „ortodoksów”, którzy zdrowo się odżywiają, aż po 
sportowców potrzebujących w pełni zbilansowanych posiłków pod 
względem ilości białka, węglowodanów, błonnika. Łączymy restaura-

cyjne doświadczenia w kolorowy i przystępny sposób – mówi Müller.
Tadeusz Müller jest synem restauratorki Magdy Gessler. Od lat zaj-
muje się kreowaniem konceptów gastronomicznych, współstworzył 
m. in. takie lokale jak ORZO, Munja czy Cava, a ostatnio NINE’s 
Restaurant & Sports Bar Roberta Lewandowskiego. 

Tadeusz Müller stworzył 
catering dietetyczny

Kolejna edycja największych targów żywności i na-
pojów w Polsce odbędzie się w 5-7 kwietnia 2022 r. 
w Expo XXI w Warszawie. – Bardzo liczymy na inte-
grację całej branży spożywczej. Tym razem już na ży-
wo, tym bardziej że po wielu miesiącach pracy zdalnej 
brakowało nam bezpośrednich spotkań, możliwości 
wypicia wspólnie kawy oraz przeżycia emocji i do-
świadczeń, które zawsze towarzyszyły nam podczas 
trzech dni targowych. Jesteśmy pewni, że kryzys już 
za nami. Firmy wchodzą w tzw. nową rzeczywistość, 
w której muszą się rozeznać i nauczyć funkcjonować 
i teraz jest dobry moment, aby zaprezentować swoją 
silną pozycję na rynku i zdobyć nowych kontrahen-
tów, a najlepszym do tego miejscem będą targi WorldFood Poland 
– mówi dyrektor targów Agnieszka Szpaderska.
WorldFood Poland to wydarzenie biznesowe skierowane do branży 
spożywczej. Na targach prezentowana jest szeroka oferta artykułów 
spożywczych z podziałem na kategorie: produkty spożywcze i napoje, 
wyroby cukiernicze i piekarnictwo, alkohole, napoje bezalkoholo-

we, nabiał, produkty organiczne, ekologiczne, naturalne i tradycyj-
ne, żywność funkcjonalna, ryby i owoce morza, owoce i warzywa, 
mięso i drób, kawa i herbata, mrożonki, a także surowce i dodatki 
do produkcji żywności i napojów oraz usługi i technologia dla prze-
mysłu spożywczego.
Więcej informacji na stronie www.worldfood.pl 

World Food Poland: 
spotkanie branży  
już w kwietniu
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Marek Kondrat 
otworzył kolejny sklep 
z winem w Warszawie

Winny Planer to pierwszy na rynku niezbędnik dla miłośni-
ków wina. Poza porcją wiedzy merytorycznej oferuje także 
schematy dla notek degustacyjnych, pozwalających na wni-
kliwą ocenę win, których próbujemy.  Wydany pod egidą marki 
Gościnność planer składa się z 200 stron podzielonych na część 
poradnikową oraz miejsce na 52 notki degustacyjne, na których 
ocenić możemy kolejno kolor, aromat i smak wina, określając 
m.in. takie cechy jak intensywność aromatów, tekstura czy kwa-
sowość trunku.
W lepszej ocenie zawartości kieliszka pomóc ma z kolei część me-
rytoryczna planera, z której dowiemy się, jak serwować wino, jak 
połączyć je z wybranymi potrawami czy jak wybrać butelkę na pre-
zent. Wiedzę na temat wina będziemy mogli rozszerzyć także dzię-
ki kodom QR, które po zeskanowaniu odeślą nas do dodatkowych 
materiałów. Strony planera nie są datowane, więc notatki możemy 
rozpocząć w dowolnym momencie w roku.

Autorami publikacji są Master Sommelier Adam Pawłowski oraz dzien-
nikarka Patrycja Siwiec – oboje współpracujący z magazynem „Food 
Service”. Planer ukazał się w self-publishingu nakładem wydawnictwa 
Take Eat Easy. Można go zamówić w jednej z dwóch wersji kolory-
stycznych na stronie www.goscinnosc.pl/winny-planer. 

Winny Planer pomoże 
uporządkować wiedzę o winie

Nowa placówka Kondrat Wina Wybrane mie-
ści się przy ul. Muślinowej 1 w Warszawie. 
Pod szyldem Marka Kondrata działa już 
11 specjalistycznych sklepów winiarskich 
na terenie całego kraju, w tym 3 w stolicy. 
Sklepy winiarskie Kondrat Wina Wybrane 
oferują ponad 500 etykiet z osobistej selekcji 
Marka Kondrata. Sklep na Ursynowie, przy ul. 
Muślinowej 1, to już trzeci lokal w Warszawie 
należący do tej sieci.
– Wina z mojej selekcji to przede wszystkim 
uczciwa relacja jakości do ceny. Sklepy Kondrat 
Wina Wybrane usytuowane są w doskonałych 
lokalizacjach, mają przestronne i niezobowią-
zujące wnętrza, a świetnie przeszkolona obsługa 
pomoże dobrać wina najlepiej pasujące do gustu danego klienta – mówi 
Marek Kondrat, właściciel.
Sieć sklepów Kondrat Wina Wybrane to już 11 lokalizacji m.in. 
w Gdyni, Katowicach, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Bydgoszczy, 
Poznaniu i Przemyślu. Dodatkowo trzy z nich (Trójmiasto, Warszawa 
i Kraków) pełnią funkcję wine barów. Właścicielem pięciu sklepów 
jest firma Marka Kondrata, kolejnych sześć działa na zasadzie fran-
czyzy. Planowane są dalsze otwarcia.

Kondrat Wina Wybrane to autorski koncept winiarski Marka 
Kondrata, który zajmuje się importem i sprzedażą win z całego świa-
ta. Firma prowadzi również degustacje i szkolenia, a także organi-
zuje wyjazdy do najlepszych winnic w Europie i na świecie. Misją 
Kondrat Wina Wybrane jest ukazanie winnego świata w przystępny 
i zrozumiały dla każdego sposób, a także wsparcie w doborze odpo-
wiednich win zarówno klientów indywidualnych, firm, jak i branży 
HoReCa. 
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Kontakt wino & bistro na warszawskim Mokotowie łączy różne 
funkcje: neo bistro, wine baru, sklepu z winem i przestrzeni warsz-
tatowej. Lokal firmowany jest przez utytułowanego sommeliera 
Piotra Pietrasa, a za kuchnię odpowiada Jan Wojtalik. 
Kontakt wino & bistro ma być przestrzenią, w której celebrowane są 
bezpośrednie relacje między ludźmi oraz bliskość z naturą.

PO PIERWSZE: WINO
Głównym bohaterem tego miejsca jest wino. Nic dziwnego – Piotr 
Pietras jest znanym i utytułowanym sommelierem. Przez 6 lat pra-
cował w prestiżowych londyńskich restauracjach, a po powrocie do 
Polski stworzył projekt TERROIRyści, w ramach którego sprowa-
dza do kraju wina nowofalowe z małych niezależnych winiarni. Od 
początku roku 2021 pracował nad uruchomieniem własnego lokalu.
– Już w londyńskich czasach myślałem o otwarciu własnego miejsca 
w nieformalnym stylu bistro. Poza tym chciałem mieć lokal, w któ-
rym mógłbym sprzedawać importowane przez siebie 
wina. Kontakt jest więc dla mnie wisienką na torcie. 
Podsumowaniem tego, co robiłem do tej pory – wy-
znaje Piotr Pietras.
Lokal oferuje na wynos (można też zamówić do sto-
lika) około 300 win z całej Europy i Nowego Świata: 
naturalnych, wegańskich, biodynamicznych.
– Promuję zwłaszcza szampany od drobnych wytwór-
ców. Mocno również stawiam na wina z Austrii, Czech, 
Węgier. Wina z naszej selekcji nie zawierają wysokiego 
ekstraktu alkoholu, mają charakter bardziej kwasowy 
i lekki – opowiada Pietras.

PO DRUGIE: KUCHNIA
Za sterami kuchni stanął Jan Jakub Wojtalik (wcześniej 
m.in. sous chef u boku Andrei Camastry w Senses, pro-
wadził też pizzerię Szwedzka 2.0). Jego kulinarne pro-

Kontakt wino & bistro  
– lokal sommeliera Piotra Pietrasa

pozycje to miks międzynarodowej klasyki 
w autorskim wydaniu. Ich główną cechą 
jest prostota – potrawy bazują na dwóch, 
trzech głównych składnikach.
Karta jest krótka – łącznie z podstawo-
wymi dodatkami liczy 19 pozycji. Są to 
gównie zimne i ciepłe przystawki, który-
mi można dzielić się przy kieliszku, m.in. 
buraki z gryką, por z pistacjami i szpina-
kiem, marchewki z curry z sosem tahini. 
Menu zawiera również pięć dań głów-
nych (np. agnolotti grzybowe czy kapusta  

z selerem i migdałami) oraz dwa desery (dekonstrukcja szarlotki 
i gofry z lemon curdem).

PO TRZECIE: PRZESTRZEŃ
Kontakt wino & bistro mieści się przy ul. Sandomierskiej 13, tam 
gdzie przed pandemią działała restauracja L’enfant Terrible. Lokal 
podzielono na kilka stref: bistro ze stolikami (32 miejsca siedzące), 
salkę degustacyjną chef ’s table ze stokiem na 8 miejsc, część sklepową, 
wine bar w podziemiu (25 miejsc) i salę warsztatową (na 40 osób).
We wnętrzu pozostawiono oryginalne ceglane ściany i sufit z drew-
nianych belek. Nowe elementy wystroju to m.in. kolor – elektryzu-
jący niebieski – efektowny neon i kolorowe graffiti w podziemiach 
(identyfikacja graficzna jest dziełem Jarka Nakielnego) oraz regały 
od podłogi po sufit wypełnione winami. 

M.J.-K.
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Wnętrze Kontakt wino & 

bistro (część sklepowa)

Marchewki z curry i sosem tahini

Szef kuchni Jan Wojtalik i współwłaściciel Kontaktu Piotr Pietras 



Targi ProWein powrócą w 2022 r. w formule stacjonarnej. Odbędą 
się 27-29 maja w Düsseldorfie. Na największych i najważniejszych 
targach win i napojów spirytusowych na świecie zaprezentują się 
międzynarodowi liderzy rynku, a także importerzy i eksporterzy, 
agencje handlowe oraz wybrani winiarze regionalni.
Aby zapewnić zgodność z wymogami sanitarnymi, nadchodzący 
ProWein zostanie rozszerzony do łącznie 13 hal wystawienniczych, 
gdzie pojawić się może nawet 5500 wystawców. Mimo dużej róż-
norodności stoisk utrzymany zostanie wyraźny podział na wina 
według kraju i regionu.
Pełen asortyment włoskich win będzie można znaleźć w halach 
od 15 do 17. Zaprezentowane zostaną wszystkie regiony włoskie, 
a Veneto, Piemont i Toskania połączą siły w ramach wspólnego 
stoiska. Oprócz najlepiej sprzedających się włoskich marek, takich 
jak Zonin, Botter Vini i Fratelli Martini, w wydarzeniu weźmie 
udział wielu czołowych producentów, takich jak Castello di Ama 
z Toskanii, Elena Walch z Południowego Tyrolu czy Elio Altare 
z Piemontu.
Stoiska w halach od 9 do 11 należeć będą do francuskiego prze-
mysłu winiarskiego. Pojawią się tam znane nazwiska takie jak 
Castel Frère, Albert Bichot, Bernard Magrez, Dourthe, Paul Mas 
i Gérard Bertrand. Ponadto ProWein 2022 przywita około 200 
producentów, zapewniając kompleksowy przegląd wyśmienitych 
szampanów z regionu Szampanii.
W halach 1, 4 i 5 pojawią się stoiska reprezentujące wszystkie 
niemieckie regiony upraw winorośli. Według przewidywań w tar-
gach weźmie udział około 800 wystawców z Niemiec, takich jak 
Dreissigacker, Schneider, Hensel, Weil Herres Layat, Schlumberger 
i Weinkontor Freund.
Szczegóły i bilety: www.prowein.com Fo
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Fine dining w wersji roślinnej 
cztery lata później

Początki mojej drogi związanej z wprowadzaniem menu ro-
ślinnego sięgają 2017 r., kiedy zostałem zaproszony na konfe-
rencję, na której poruszany był temat wyzwań stojących przed 

kucharzami. Poznałem tam ludzi z V-Label oraz Weronikę Pochylską 
z RoślinnieJemy. Nie wiedziałem jeszcze, jak bardzo zaangażuję się 
w ten projekt, ale podchodziłem z entuzjazmem do kolejnych pomysłów 
i wyzwań z nimi związanych, takich jak np. kolacje roślinne.
Od samego początku sprawiało mi przyjemność zaskakiwanie wegan 
podczas tych kolacji i pokazywanie, że roślinna kuchnia może być 
przygotowana w wydaniu finediningowym. Często nie zdawali oni 
sobie sprawy, że to w ogóle możliwe. A tak naprawdę to ultraproste.
Wkrótce poprzez kampanie promocyjne „Chefs for Change” włączy-
łem się też w uświadamianie szefom kuchni, że wprowadzanie dań 
wegańskich do karty nie jest takie skomplikowane, a może im ułatwić 
życie. Obok dobrych potraw składających się z mięsa lub ryb warto mieć 
w menu dodatki, które funkcjonują dookoła tych potraw, a jednocześnie 
mogą być głównymi elementami dań wegańskich.
W tym czasie dużo podróżowałem i gotowałem gościnnie w różnych 
restauracjach. Spotykałem się z mocnym niezrozumieniem w środo-
wisku. Większość szefów dziwiła się moim pomysłom, a część z nich 
otwarcie je wręcz krytykowała. Dziś mnie to nie dziwi. Mój przy-
kład zdecydowanie zaburzał dotychczasowe myślenie o gotowa-
niu. Pokazywał innowacyjnie podejście, na które nie wszyscy 
w tamtym momencie byli gotowi.
Równolegle w Białym Króliku wprowadzałem począt-
kowo sety roślinne, by potem dodać do każdej katego-
rii menu à la carte po jednej pozycji wegańskiej, aż w 
końcu zainaugurowaliśmy w 2018 r. tasting wegański. 
Muszę przyznać, że na początku to wcale się dobrze nie 
sprzedawało. Pierwsza karta to proporcje rzędu 280 tastin-
gów regularnych i 26 wegańskich. Niektórzy moi koledzy 
z kuchni w ogóle nie wierzyli w ten projekt. Teraz, czyli 
trzy lata później, sprzedaż dzieli się pół na pół – wyprze-
dziliśmy inne restauracje o kilka lat.

Szefom mającym obawy związane z wprowadzaniem karty roślinnej, 
powiedziałbym, że przede wszystkim ułatwi im to życie. Ciężar spo-
czywa na ich barkach w momencie projektowania, planowania, opra-
cowania receptury i wstawienia jej do menu, a potem znika problem 
podstawowych restrykcji żywieniowych.
Tak było w przypadku wprowadzenia roślinnej karty w Białym Króliku. 
Na pewnym etapie projektu stwierdziłem, że wystarczy zrobić menu 
wegańskie bez glutenu i mamy gotowe propozycje dla większości osób 
z nietolerancjami pokarmowymi. A w dobrych restauracjach nie moż-
na się opierać na przypadku – trzeba posiadać sprawdzone i funkcjo-
nujące receptury i składniki pod nie. Co więcej, w drugą stronę takie 
menu wegańskie możemy uposażyć w kawałek ryby i mięsa w razie 
potrzeby. Aktualnie wprowadzam dania roślinne także w naszym ho-
telowym pubie.
Obecnie menu roślinne częściej spotyka się w restauracjach, ale wciąż 
jest problem z jego jakością i tym, żeby zjeść dobrą wegańską kuchnię. 
Nadal staram się tłumaczyć innym szefom, że taka oferta naprawdę 
nie różni się od codziennej kuchni poza tym, że nie można użyć mięsa 
lub ryby. Ja wcale nie szukam ich zastępników, skupiam się na tym, aby 
były to dobre dania warzywne przyrządzone z wykorzystaniem nowych 
technik gotowania. Smaki w przypadku jedzenia wegańskiego muszą 

być maksymalnie powyciągane. Jeszcze bardziej niż w normal-
nym menu, żeby jedzący daną potrawę nie miał szansy nią się 

znudzić. To idealna receptura. Trzeba tylko odpowiednio 
się zatowarować. Ja na przykład pracuję z firmą Bioplanet, 
która dostarcza mi całą gamę zastępników wegańskich.
Dla mnie sukces to wymyślenie potrawy roślinnej, wsta-
wienie jej do menu i zaznaczenie delikatnie z boku, że 

jest to opcja wegańska. Słowem – prezentacja wszystkiego 
w taki sposób, aby goście, składając zamówienie, nie myśleli 
o rodzaju karty, a jedynie dziwili się, jakie to dobre. Kuchnia 
wegańska powinna się bronić sama. Za przykład może po-
służyć nasze consomme grzybowe, które zbiera pochlebne 

recenzje niezależnie od upodobań kulinarnych naszych gości.

 AUTOR:  MARCIN POPIELARZ 
chef patron restauracji Biały Królik w hotelu 
Quadrille w Gdyni i Biôłi Trus w Sulęczynie
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-20%  NA HASŁO 
#FOODSERVICE NA:

•  opracowanie koncepcji restauracji/bistro wraz 
z recepturami i szkoleniem personelu,

•  opracowanie wkładki roślinnej do karty, receptury 
i przeszkolenie personelu z wykonywania i prezentacji 
przepisów,

•  warsztaty z roślinnego nabiału: własna produkcja 
roślinnych mlek, jogurtów i serów.

-20%  NA HASŁO 
#FOODSERVICE NA:

•  opracowanie dań i receptur roślinnych potraw 
lub całej roślinnej wkładki do karty,

•  warsztaty z roślinnego ciasta drożdżowego,
•  kurs roślinny starter, czyli usystematyzowana pigułka 

wiedzy o podstawowych technikach i składnikach 
w kuchni roślinnej

* zniżki ważne do końca 2022 r., dokładne warunki do ustalenia indywidualnie poprzez kontakt e-mailowy:  
majawirowska@gmail.com i dom.targosz@gmail.com

Z MAJĄ WIROWSKĄ,  
ambasadorką

Chefs for Change

Z DOMINIKĄ TARGOSZ, 
ambasadorką

Chefs for Change

VOUCHER VOUCHER
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Fine dining w wersji roślinnej 
cztery lata później

Początki mojej drogi związanej z wprowadzaniem menu ro-
ślinnego sięgają 2017 r., kiedy zostałem zaproszony na konfe-
rencję, na której poruszany był temat wyzwań stojących przed 

kucharzami. Poznałem tam ludzi z V-Label oraz Weronikę Pochylską 
z RoślinnieJemy. Nie wiedziałem jeszcze, jak bardzo zaangażuję się 
w ten projekt, ale podchodziłem z entuzjazmem do kolejnych pomysłów 
i wyzwań z nimi związanych, takich jak np. kolacje roślinne.
Od samego początku sprawiało mi przyjemność zaskakiwanie wegan 
podczas tych kolacji i pokazywanie, że roślinna kuchnia może być 
przygotowana w wydaniu finediningowym. Często nie zdawali oni 
sobie sprawy, że to w ogóle możliwe. A tak naprawdę to ultraproste.
Wkrótce poprzez kampanie promocyjne „Chefs for Change” włączy-
łem się też w uświadamianie szefom kuchni, że wprowadzanie dań 
wegańskich do karty nie jest takie skomplikowane, a może im ułatwić 
życie. Obok dobrych potraw składających się z mięsa lub ryb warto mieć 
w menu dodatki, które funkcjonują dookoła tych potraw, a jednocześnie 
mogą być głównymi elementami dań wegańskich.
W tym czasie dużo podróżowałem i gotowałem gościnnie w różnych 
restauracjach. Spotykałem się z mocnym niezrozumieniem w środo-
wisku. Większość szefów dziwiła się moim pomysłom, a część z nich 
otwarcie je wręcz krytykowała. Dziś mnie to nie dziwi. Mój przy-
kład zdecydowanie zaburzał dotychczasowe myślenie o gotowa-
niu. Pokazywał innowacyjnie podejście, na które nie wszyscy 
w tamtym momencie byli gotowi.
Równolegle w Białym Króliku wprowadzałem począt-
kowo sety roślinne, by potem dodać do każdej katego-
rii menu à la carte po jednej pozycji wegańskiej, aż w 
końcu zainaugurowaliśmy w 2018 r. tasting wegański. 
Muszę przyznać, że na początku to wcale się dobrze nie 
sprzedawało. Pierwsza karta to proporcje rzędu 280 tastin-
gów regularnych i 26 wegańskich. Niektórzy moi koledzy 
z kuchni w ogóle nie wierzyli w ten projekt. Teraz, czyli 
trzy lata później, sprzedaż dzieli się pół na pół – wyprze-
dziliśmy inne restauracje o kilka lat.

Szefom mającym obawy związane z wprowadzaniem karty roślinnej, 
powiedziałbym, że przede wszystkim ułatwi im to życie. Ciężar spo-
czywa na ich barkach w momencie projektowania, planowania, opra-
cowania receptury i wstawienia jej do menu, a potem znika problem 
podstawowych restrykcji żywieniowych.
Tak było w przypadku wprowadzenia roślinnej karty w Białym Króliku. 
Na pewnym etapie projektu stwierdziłem, że wystarczy zrobić menu 
wegańskie bez glutenu i mamy gotowe propozycje dla większości osób 
z nietolerancjami pokarmowymi. A w dobrych restauracjach nie moż-
na się opierać na przypadku – trzeba posiadać sprawdzone i funkcjo-
nujące receptury i składniki pod nie. Co więcej, w drugą stronę takie 
menu wegańskie możemy uposażyć w kawałek ryby i mięsa w razie 
potrzeby. Aktualnie wprowadzam dania roślinne także w naszym ho-
telowym pubie.
Obecnie menu roślinne częściej spotyka się w restauracjach, ale wciąż 
jest problem z jego jakością i tym, żeby zjeść dobrą wegańską kuchnię. 
Nadal staram się tłumaczyć innym szefom, że taka oferta naprawdę 
nie różni się od codziennej kuchni poza tym, że nie można użyć mięsa 
lub ryby. Ja wcale nie szukam ich zastępników, skupiam się na tym, aby 
były to dobre dania warzywne przyrządzone z wykorzystaniem nowych 
technik gotowania. Smaki w przypadku jedzenia wegańskiego muszą 

być maksymalnie powyciągane. Jeszcze bardziej niż w normal-
nym menu, żeby jedzący daną potrawę nie miał szansy nią się 

znudzić. To idealna receptura. Trzeba tylko odpowiednio 
się zatowarować. Ja na przykład pracuję z firmą Bioplanet, 
która dostarcza mi całą gamę zastępników wegańskich.
Dla mnie sukces to wymyślenie potrawy roślinnej, wsta-
wienie jej do menu i zaznaczenie delikatnie z boku, że 

jest to opcja wegańska. Słowem – prezentacja wszystkiego 
w taki sposób, aby goście, składając zamówienie, nie myśleli 
o rodzaju karty, a jedynie dziwili się, jakie to dobre. Kuchnia 
wegańska powinna się bronić sama. Za przykład może po-
służyć nasze consomme grzybowe, które zbiera pochlebne 

recenzje niezależnie od upodobań kulinarnych naszych gości.

 AUTOR:  MARCIN POPIELARZ 
chef patron restauracji Biały Królik w hotelu 
Quadrille w Gdyni i Biôłi Trus w Sulęczynie
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Kuchnia roślinna jest jedną z prężnie rozwijających się gałęzi 
gastronomii. Coraz więcej restauracji ma w ofercie wegańskie 
dania, na sklepowych półkach asortyment roślinnych produk-

tów wciąż się powiększa, a w mediach społecznościowych, telewizji 
i prasie temat diety roślinnej jest bardzo popularny. Nawet w znanym 
programie kulinarnym „MasterChef ” pojawiają się konkurencje po-
legające na przygotowaniu całkowicie wegańskich dań.
Trend roślinny jest także obecny w restauracjach fine dining. Zdaje 
się, że czasy, w których gość musiał prosić o przygotowanie dla niego 
bezmięsnej propozycji, odchodzą powoli w zapomnienie. Coraz więcej 
lokali wprowadza do oferty nie tylko pojedyncze roślinne potrawy, 
ale także całe menu. 
Świat zauważa, jak silny jest to trend. Daniel Humm, szef kuchni 
jednej z najlepszych restauracji na świecie – Eleven Madison Park 
w Nowym Jorku, podczas ponownego otwarcia po pandemicznym 
lockdownie zdecydował się kompletnie zrezygnować z mięsa i postawić 
na roślinne menu. Inny wielki przełom dla branży gastronomicznej 
i osób, którym bliska jest dieta wege, nastąpił na początku roku: po raz 
pierwszy gwiazdkę Michelin otrzymała wegańska restauracja ONA 
(Origine Non Animale) z Francji, prowadzona przez Claire Vallee.
Polska scena kulinarna nie pozostaje w tyle. Ważnym czynnikiem 
wpływającym na to, że restauracje stawiają na roślinne dania, jest nie 
tylko wszechobecny trend, zainteresowanie czymś nowym, ale także 
troska o środowisko. – Dania roślinne są wyrazem troski o naszą pla-
netę i przyszłość. Mam dzieci i chcę, żeby ten świat przeżył – mówi 
Jacek Koprowski, szef kuchni restauracji Fino w Gdańsku.

SIEDEM RAZY PIETRUSZKA NA TALERZU
Restauracja Fino w Gdańsku od początku funkcjonowania oferuje 
roślinne menu degustacyjne. W karcie nie znajdziemy wegańskich 
odpowiedników mięsa i innych produktów, które można dostać na 
sklepowych półkach. – Stawiamy na pracę od podstaw z produktem, 
posiłkując się różnymi przyprawami. Nie gotujemy dla wegan, ale 

Restauracja fine dining to nie tylko określenie miejsca, w którym na talerzu znajdziemy produkty 
najlepszej jakości zaprezentowane z kreatywnością i finezją, ale także doświadczenie, budowane 

przez elegancką oraz niepowtarzalną atmosferę. W tym kulinarnym spektaklu kuchnia roślinna 
pojawia się już nie tylko jako poboczny wątek, ale coraz częściej jest głównym motywem.

AUTORZY: ANNA JĘŚKO I MACIEJ OTRĘBSKI

Zielona rewolucja  
w polskim fine diningu

JACEK 
KOPROWSKI, 

SZEF KUCHNI 
FINO GDAŃSK

ARBUZ, 
PIECZARKI, 
WEGAŃSKI 
PARMEZAN2
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żeby przekonać mięsożerców do diety roślinnej. Nasze menu jest dla 
nich dużą ciekawostką – podkreśla Jacek Koprowski, szef kuchni.
Wprowadzenie karty roślinnej miało być sprawdzianem, czy jest do-
stateczne zainteresowanie daniami wegańskimi w restauracjach fine 
dining. Kuchnia roślinna zdała test, a w obecnym menu degusta-
cyjnym Fino znajdziemy takie przystawki jak carpaccio z kompre-
sowanego, suszonego i marynowanego arbuza czy krem z topinam-
buru z chrupkim jarmużem, piklowanym burakiem i gotowanymi 
kasztanami. – Warzywa mają bardzo duży potencjał. Z mięsem jako 
podstawowym składnikiem obcujemy od zawsze, a warzywa dopiero 
nabierają znaczenia. Chcemy z nimi pracować i szukać różnych spo-
sobów na ich przygotowanie. Trzeba się po prostu otworzyć na to, 
żeby marchewka była głównym składnikiem dania, a nie dodatkiem 
– tłumaczy szef kuchni.
Jedną z ciekawszych pozycji w menu jest pietruszka przygotowana 
w siedmiu wersjach: konfitowana, kiszona, kremowa, chrupka, zże-
lowana, zolejona i spieniona. – Kiedyś wydawało mi się niemożliwym 
zrobienie tylu elementów z pietruszki. Tworzenie dań roślinnych 
sprawia mi przyjemność, bo jest to dla mnie wyzwanie – opowiada 
Jacek. Potrawy składające się z jednego warzywa przygotowanego na 
różne sposoby wydają się mocnym atutem w Fino. W daniu głównym 
nadrzędną rolę odgrywa seler, który pojawia się w postaci granity 
wraz z ziemniakami i nori, purée z popiołem oraz w wersji pieczonej 
w towarzystwie boczniaka, świeżych truf li i warzywnego demi glace.

Menu degustacyjne nie jest kompletne bez deseru. Sekcją cukierniczą 
w Fino zajmuje się Natalia Stachowska, a jej deser w postaci grycza-
nego ciastka, pieczonego jabłka z lodami kardamonowymi, żelem 
z pigwowca i chrupką gryką satysfakcjonuje słodkie podniebienia.
– Nie wiem, czy Polska jest gotowa na to, żeby serwować fine di-
ning tylko roślinnie. Wierzę, że za kilka lat może się to zmienić 
i pojawią się takie restauracje. Wszystko idzie w tym kierunku  
– z optymizmem opowiada Jacek Koprowski. – W moim odczuciu 
weganie są najbardziej świadomą grupą klientów, wiedzą, czego 
chcą, co jedzą i czego szukać w daniach.

WARZYWA Z GWIAZDKĄ MICHELIN
Kraków może śmiało konkurować z Warszawą i innymi europejski-

RESTAURACJA ELEVEN MADISON PARK W NOWYM JORKU
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mi miastami w kwestii dostępności roślinnego jedzenia – w każdym 
wymiarze. Tradycyjne cukiernie wprowadzają wegańskie wypieki, 
praktycznie w każdej restauracji i kawiarni zjemy dziś roślinnie, 
a często coraz bardziej ciekawie. Kuchnia najwyższych lotów, w wy-
daniu finediningowym, również ma roślinną odsłonę – w krakowskiej 
Bottiglierii 1881, obecnie jedynej restauracji z gwiazdką Michelin 
w Polsce, goście mogą spróbować roślinnego menu degustacyjnego 
w bardzo sezonowym wydaniu.
Przemysław Klima, szef kuchni restauracji na krakowskim Kazimierzu, 
podkreśla, że kluczowe w Bottiglierii 1881 jest zapewnienie gościom 
wyjątkowych wrażeń na najwyższym poziomie, niezależnie od tego, 
czy wybierają tradycyjne, czy roślinne menu. Wskazuje też, że w swojej 

TOMASZ 
OLEWSKI, 

EXECUTIVE 
CHEF, 

I MATEUSZ 
WAWRZYNIAK, 
SOUS CHEF, 

KUCHNIA 
I WINO

PRZEMYSŁAW KLIMA, 
SZEF KUCHNI 
BOTTIGLIERIA 1881 

PIECZONY BAKŁAŻAN NA PURÉE Z CZARNEGO 
CZOSNKU W TOWARZYSTWIE KISZONEJ SALSEFII 

W SOSIE Z ORZECHÓW LASKOWYCH
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kuchni bazuje głównie na warzywach, a często zdarza się, że połowa 
sali to osoby, które wybierają wegańskie lub wegetariańskie menu.
W zimowej karcie Bottiglierii znaleźć można m.in. tatara z selera pieczo-
nego w cieście solnym z grzybowym blacikiem i emulsją z grzybowego 
miso, kombuchę ze śliwki marynowanej w yuzu czy sorbet jabłkowo- 
-szczawiowy z granitą z selera naciowego i szampana wykończony pianką 
z jałowca i ginu. Pierwsze skrzypce grają pieczony bakłażan na purée 
z czarnego czosnku w towarzystwie kiszonej salsefii w sosie z orzechów 
laskowych oraz pierożki agnolotti z kapustą i grzybami z sosem na bazie 
białej cebuli i białego miso z truflami i czarnymi kurkami.
– Clue jest w tym, by szukać głębiej niż w tym, co znamy. Jeśli poru-
szamy się tylko w tej bezpiecznej – domyślnie „mięsnej strefie” – po-
jawia się problem, gdy przychodzi nam przygotować coś wyłącznie 
na bazie warzyw. Szefowie kuchni powinni otworzyć się i wykorzy-
stywać warzywa nie tylko jako suplementy niektórych dań, ale jako 
ich główne składniki – tłumaczy Klima.

MENU ROŚLINNE RYWALIZUJE Z MIĘSNYM
Restauracja Kuchnia i Wino w Poznaniu parę miesięcy temu dołączy-
ła do zielonej rewolucji, wprowadzając kartę roślinną. Decyzję o jej 
stworzeniu tak argumentuje szef kuchni Tomasz Olewski: – Świat 
się zmienia, musimy myśleć o tak ważnej grupie, jaką są weganie. 
Weganizm w Polsce to nowoczesny styl życia, nie można już nazwać 
tego trendem. Na rynku zaczyna brakować wołowiny. Ludzie są świa-
domi zmian, które dzieją się wokół nich, przechodzą na dietę roślinną 
dla zachowania równowagi na świecie.
Wegańskie menu zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem. – Jak na 
razie jestem bardzo zadowolony. Można powiedzieć, że sprzedażowo 
rywalizuje z menu mięsnym – komentuje Tomek. W karcie znajdziemy 
roślinne odpowiedniki polskich, tradycyjnych dań, takie jak seleryba 
czy wegańskie f laki z boczniaków. Seleryba podana ze szczypiorko-
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wą oliwą, majonezem cytrynowym, sferycznym kawiorem z limonki, 
marynowaną rzepą oraz pudrem cytrynowym wyglądem i smakiem 
do złudzenia przypomina rybę. Wśród przystawek znajdziemy zna-
ne i lubiane w polskiej kuchni placki. Tradycyjne danie wyróżnia nie 
tylko główny składnik – soczewica, ale także orzeźwiające dodatki, 
podkręcające smak: majonez szczypiorkowy, domowe marynaty oraz 
wegański jogurt naturalny.
Restauracja swoimi potrawami wychodzi poza lokalny kontekst, te-
matyka międzykontynentalnej kuchni nie jest jej obca. – Mnóstwo 
osób uwielbia azjatyckie jedzenie, które wcale nie musi być naładowa-
ne wieprzowiną czy wołowiną – opowiada Tomasz Olewski. Jednym 
z najpopularniejszych wśród gości dań jest żółte curry z bananem, 
pieczoną dynią, chrupiącą kapustą pak choy, czarnym sezamem i praw-
dziwym dzikim ryżem. Szef kuchni podkreśla, że jedynym słodzikiem 
w curry jest banan.
Jedno z dań głównych w restauracji wykorzystuje gotowy składnik  
– Beanit, czyli bogaty w białko roślinny zamiennik mięsa, wytwarza-
ny z bobu. – Na samym początku przygody z kuchnią wegańską na 
siłę próbowałem pokazywać na talerzu produkty podobne do mięsa. 
Dzisiaj mam inne zdanie na ten temat. Roślinne potrawy wcale nie 
muszą nawiązywać do dań mięsnych. Beanit to pozycja dla niedo-
wiarków, którzy nie do końca są przekonani do dań wege – wyjaśnia 
Tomasz. Bobowina podawana jest w warzywnym sosie demi glace 
z palonymi warzywami okopowymi w oliwie porowej i pikantnym 

FLAKI 
Z BOCZNIAKÓW 
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puree paprykowo-ziemniaczanym, podanym w cebulowej oprawie.
Doskonałym uzupełnieniem roślinnej uczty w Kuchnia i Wino są (jak 
wskazuje sama nazwa restauracji) wina – również w wersji wegańskiej. 
Do wyboru białe lub czerwone. Szef kuchni otwarcie mówi, że kuchnia 
roślinna jest w nim głęboko zaszczepiona: – Uważam, że ktoś, kto dzisiaj 
nie zadba o wegan, powinien się wstydzić. Kucharze, którzy wcześniej 
wręcz wyśmiewali się z nich, dzisiaj dzwonią do mnie po porady i pomoc 
w stworzeniu karty lub choćby wkładki roślinnej.
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WEGAŃSKIE KORZENIE  
KUCHNI POLSKIEJ

Ta pozycja przedstawia polską tradycję kulinar-
ną w roślinnym wydaniu, a przy tym obfituje 
w piękne ilustracje i fotografie. Autor wpro-
wadza w świat kuchni regionalnej, zaczynając 
od praktycznych przepisów podstawowych. 
Doradza m.in., jak ukręcić wegański majonez 
czy przygotować selerowe skwarki. Następnie 
sięga po unikatowe receptury, np. na bomby 
legnickie z marcepanem, lubuską musztardę 
dyniową i świętokrzyski pasztet z pasternaku, 
a także po znane klasyki, takie jak kluski śląskie, 
babka ucierana i pierogi w niecodziennych od-
słonach. Z książki dowiadujemy się, że kuchnia 
polska ma roślinne korzenie – nasi przodkowie 
spożywali pasztety warzywne już w XVIII w.! 
„Roślinna kuchnia regionalna” jest urozmaico-
na: znajdziemy w niej swojskie ciasto drożdżo-
we i wyrafinowany tort fasolowy, sycące placki 
i kotlety, a także wegańskie wersje potraw mię-
snych, takie jak flaki z boczniaków, zimne nóżki 
z agarem czy sojowa „kaczka”. Jeśli rodzimy styl 
gotowania jest ci bliższy niż falafele, burgery czy 
hummus, dzięki tej lekturze przekonasz się, że 

Polska ma bogatą roślinną tradycję.

ZIELONE WŁOCHY
„Italia dla zielonych” zrodziła się z miłości do 
kuchni włoskiej, która kusi aromatem ziół i sze-
roką gamą smaków. Alicja Rokicka zabiera nas 
w kulinarną podróż po Italii. Od Turynu, gdzie 
możemy skosztować kawy z czekoladą, poprzez 
Ligurię, w której serwuje się najlepszą focaccię, 
Neapol – ojczyznę znakomitej pizzy, aż po Sycylię 
słynącą ze smakowitej caponaty z bakłażanem. 
A wszystko to w wersji całkowicie wegańskiej! 
Pieczołowicie opracowane przepisy nawiązują 
w dużej mierze do prostych dań wywodzących się 
z cucina povera, czyli kuchni sezonowej bazującej 
na produktach roślinnych. Ważną część książki 
stanowią lekkie przekąski do aperitivo, potrawy 
z makaronem i pożywne dania z pieca. Autorka 
podaje sprawdzone receptury na wegańską ricot-
tę, bezmięsny sos boloński, a nawet ravioli z dy-
niowym „niejajkiem”, przekonując, że roślinna 
kuchnia włoska może smakować wyśmienicie. 
Po książkę sięga się z przyjemnością – pobudza 
wyobraźnię, jest pełna słońca i pozytywnej ener-
gii, a przy tym zaskakuje pomysłowością. Jeśli 
chcesz wprowadzić smakowite włoskie potrawy 
do swojego roślinnego menu, „Italia dla zielo-

nych” to pozycja obowiązkowa!

RECENZJE KSIĄŻEK
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AUTOR: AGNIESZKA GOGOŁA

ROŚLINNE ABC
Jak sprawić, by rośliny grały w kuchni pierwsze 
skrzypce? W e-booku „Elementarz kuchni ro-
ślinnej” Dominika Targosz, ambasadorka pro-
jektu Chefs for Change, zdradza tajniki przy-
gotowania wegańskich dań o niepowtarzalnym 
smaku, bogatym aromacie i apetycznej kon-
systencji. Przekonuje, że dzięki zastosowaniu 
odpowiedniej techniki kulinarnej można wydo-
być z warzyw upragniony smak umami i zapew-
nić im rozkoszną chrupkość, która zachwyci nie 
tylko koneserów potraw wegańskich, ale także 
miłośników dań tradycyjnych. Autorka radzi 
również, jak zręcznie dobierać składniki, przy-
prawy i dodatki, aby odmienić charakter pozor-
nie prostych potraw i oczarować nimi wszystkie 
zmysły. Opisuje uniwersalne zastosowanie m.in. 
tofu, fasoli czy grzybów jako bazy sycących dań 
roślinnych, podaje gotowe pomysły na kremowe 
sosy i podpowiada, jak przygotować prawdziwie 
aromatyczny bulion warzywny. E-book inspiru-
je do kreatywnych eksperymentów w poszuki-
waniu idealnego smaku. Jest dostępny w sklepie 
internetowym Stowarzyszenia Otwarte Klatki, 
a całość dochodu z jego sprzedaży wspiera dzia-
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Z ambasadorami projektu  

Chefs for Change 

– KRZYSZTOFEM 

KONIECZNYM, 

TADEUSZEM MÜLLEREM, 

NATALIĄ STACHOWSKĄ, 

DOMINIKĄ TARGOSZ  

I LAURĄ MONTI  

– rozmawiamy o tym,  

jak roślinnie jedzą Polacy,  

czy carpaccio z arbuza 

może być lepsze niż 

wagyu oraz jakie zmiany 

wyznaczać będą kierunek 

rozwoju gastronomii  

w najbliższych 10 latach. 

R E W O L U C J A  D Z I E J E  S I Ę  T E R A Z

OUI CHEF

FS/12/2021 – 1/2022_STR. 35



„FOOD SERVICE”: Jaką rolę odgrywa  
w waszym życiu kuchnia roślinna?
TADEUSZ MÜLLER: Ona definiuje 
wszystkie wybory, jakich dokonuję w życiu, 
jest mocnym wektorem działań i dostępem 
do nowej wrażliwości, której się uczę. Oprócz 
tego stanowi zabezpieczenie dla planety, dla 
przyszłości świata. Istnieje też w mojej co-
dzienności restauracyjnej, gdzie staram się 
wprowadzać do menu warzywa i inne pro-
dukty roślinne w miejsce mięsa.
KRZYSZTOF KONIECZNY: Dla mnie 
kuchnia wegańska jest opcją. Na co dzień 
jem mięso, ale świat zmierza w kierunku,  
w którym prędzej czy później będziemy mu-
sieli zacząć jeść więcej warzyw. Zresztą po-
kazują to topowe restauracje, które w trakcie 
pandemii przekształciły się w roślinne. 
NATALIA STACHOWSKA: Ja mam po-

dobne podejście do Krzysztofa. Od czterech 
lat jestem fleksitarianką, a zostałam nią ze 
względu na postępujące zmiany klimatycz-
ne. Kuchnia wegańska bardzo poszerza ho-
ryzonty, zmusza do kreatywności i daje mi 
dużo zabawy w kuchni czy w cukiernictwie.
LAURA MONTI: Mięso przestałam jeść 
prawie 20 lat temu, gdy jako dziecko uświado-
miłam sobie, w jaki sposób jest produkowane. 
Nie jestem ortodoksyjną weganką, jednak na 
co dzień w domu gotuję roślinnie, wszystkie 
restauracje z mojej sieci są wege. Zgadzam 
się z Natalią, że roślinne gotowanie jest dużo 
większym wyzwaniem niż zrobienie obiadu 
z mięsem, zwłaszcza na początku. Warzywa 
dają jednak więcej możliwości, jeśli chodzi 
o przetwarzanie ich na rozmaite sposoby. 
Gotując na warsztatach i dla znajomych, 
staram się pokazywać, że da się przygoto-

wać wegański, smaczny i kompletny posiłek  
w krótkim czasie.
Roślinna rewolucja dzieje się teraz, obserwuję 
ją, odkąd odstawiłam mięso. Cieszę się, że 
swoimi osobistymi i biznesowymi decyzjami 
mogę ją wspierać.
DOMINIKA TARGOSZ: Decyzja  
o zwróceniu się w stronę kuchni roślinnej 
wpłynęła na to, jak wygląda moja praca i mo-
ja codzienność. Odkąd gotuję samodzielnie, 
gotuję roślinnie. I chociaż staram się zgłę-
biać tradycyjne kulinarne zasady i techni-
ki, to nie istnieje dla mnie inne gotowanie,  
a zasady kuchni wegańskiej są dla mnie za-
sadami gotowania. To trochę pomaga, a tro-
chę przeszkadza w pracy, ale próbuję znaleźć 
wspólny język z innymi, którym staram się 
przekazać moją pasję, jak również przybliżyć 
im tajniki tej kuchni.

 (od lewej): Natalia Stachowska, Krzysztof Konieczny, Dominika Targosz, Tadeusz Müller, Laura Monti
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Który moment w waszym życiu uświadomił 
wam, że odejście od mięsa to droga, którą 
chcecie podążać lub którą chcecie się zain-
teresować? Kiedy nastąpił przełom? 
K.K.: U mnie to się wydarzyło po wyjeź-
dzie na staż do Belgii, do 2-gwiazdkowej 
restauracji L’air du Temps, która opierała ca-
łe menu na produktach z własnego ogrodu. 
Przy obróbce warzyw używali takich samych 
technik jak w przypadku mięs: wędzili je, 
solankowali, fermentowali, dodając koji. To 
mi uświadomiło, że mięso jest skończonym 
tematem, trudno jest wymyślić coś nowe-
go w tym obszarze. Warzywa zmuszają do 
kreatywności, np. wydobycia z nich smaku 
kurczaka.
T.M.: W moim przypadku historia jest smut-
na – mój ojciec zmarł na raka i zawsze za-
stanawiałem się, dlaczego tak się wydarzyło. 
Pięć lat temu przeczytałem książkę „Antyrak. 
Nowy styl życia” Davida Servana, a później 
zobaczyłem nagranie, na którym aktywiści 
poją świnki w transporcie – to były moc-
ne bodźce, które sprawiły, że jednego dnia 
wszystko zmieniłem i przewartościowałem. 
Ten proces trwa do dzisiaj. Uważam, że no-
wotwór jest chorobą wynikającą z braku wa-
rzyw i owoców w diecie i to podejście deter-
minuje moje działania.
N.S.: Do poważnego sięgnięcia po kuchnię 
roślinną skłoniła mnie przykra wiedza, którą 
nabyłam po obejrzeniu kilku dokumentów na 
Netflixie, m.in. „Cowspiracy” czy „What the 
Health”. Dotarło do mnie, że dieta oparta na 
mięsie jest nie do końca zdrowa, a masowe 
hodowle zwierząt mają wyniszczający wpływ 
na środowisko. Wtedy zaczęłam gotować dla 
siebie, używając wyłącznie warzyw, i zauwa-
żyłam, że faktycznie jest to przyszłość i warto 
zająć się tym również zawodowo. 

No właśnie, wspominasz Netflix – skąd 
osoby gotujące na co dzień, foodies czy ku-
charze, mogą czerpać inspiracje i wiedzę na 
temat kuchni roślinnej?
T.M.: Właściwie nigdy wcześniej nie było 
lepszych czasów do nauki, ponieważ wiedzę 
można pozyskać wszędzie i za darmo. Źródła 
są oczywiste: media społecznościowe, blogi, 
które już od dawna ciekawie się rozwijają, 
warsztaty kulinarne, książki. Moją najwięk-
szą inspiracją jest Rich Landau – szef kuchni, 
który w Stanach Zjednoczonych prowadzi 
Vedge Restaurant. Jest to wegańska restau-
racja, łącząca street food z fine diningiem, 
podająca dania, jakich nie widziałem ni-
gdzie indziej. Innym sposobem na poszerza-
nie moich horyzontów są podróże, podczas 
których odwiedzam wegańskie restauracje.  
A jeśli ktoś naprawdę nie wie, jak zacząć, to 
na początek polecam książkę Marty Dymek.
L.M.: Internet jest pełen roślinnych porad  

i przepisów, ale wygrzebanie z nich warto-
ściowych porad może być dla „zielonych” 
w tym temacie trudne. Ja zawsze polecam 
Yotama Ottolenghiego – ma bardzo kre-
atywne i ciekawe podejście do warzyw, łączy 
smaki i składniki z różnych miejsc. Polecam 
każdą jego książkę. Uwielbiam też sposób 
gotowania Seonkyoung Longest – to głów-
nie azjatycka kuchnia, prosta i szybka. Od 
roku tylko w wersji roślinnej.
D.T.: Jako RoślinnieJemy i Chefs For Change 
staramy się stworzyć narzędzia, które stawia-
ją krok do tyłu i wychodzą poza inspiracje,  
o których mówi Tadeusz. Mam taką radę, 
żeby wrócić do myślenia składnikiem i iść 
za tym, jaki produkt chcemy zastąpić, ja-
ką spełnia on funkcję, czego potrzebujemy? 
Dopiero wtedy zastanawiać się i szukać  
w internecie. Książek kucharskich o roślinnej 
kuchni jest sporo, ale myślę, że wciąż brakuje 
kursów i narzędzi, które pokazywałyby nowe 
zasady i podejście, które obejmie całą nową 
dietę planetarną. Do tego potrzebujemy róż-
nych instytucji i ustrukturyzowania zasad. 
Pojawiają się kursy profesjonalne. Cordon 
Bleu oferuje kurs, dostępny również inter-
netowo – zaporowo drogi, więc dla podsta-
wowej gastronomii pewnie mniej osiągalny.

A jeśli ktoś chciałby zacząć przygodę  
z roślinnymi deserami, to gdzie powinien 
szukać wskazówek? 
N.S.: Na początek warto zapoznać się z sub-

Książek kucharskich o roślinnej kuchni jest 
sporo, ale wciąż brakuje kursów i narzędzi, które 

pokazywałyby nowe zasady i podejście, które obejmie 
całą nową dietę planetarną 
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Stanowisko: szefowa 
kuchni w sieciach Tel Aviv, 
Umamitu i Papuvege. 
Założycielka Papuvege  
i Umamitu. 
Współwłaścicielka w firmie 
Food Quantum,
udzielającej franczyzy 
Papuvege, Tel Avivu  
i Umamitu
Urodzona: 12 lutego  
1992 r.

LAURA
MONTI

Stanowisko: pastry chef, 
sekcja zimno-cukiernicza 
w restauracji Fino  
w Gdańsku
Urodzona: 12 kwietnia 
1998 r., Śrem
Najważniejsze 
osiągnięcia: obecność 
 w gronie ambasadorów 
Chefs for Change, przepis 
w „Roślinnym 
przewodniku” wydanym 
przez Roślinniejemy  
i Chefs for Change 

NATALIA
STACHOWSKA

stancjami żelującymi, takimi jak pektyny, 
agar czy karagen, który np. świetnie spraw-
dzi się w panna cotcie. Warto też spróbować 
przygotować desery na bazie mleka i śmietany 
roślinnych czy na bazie orzechów, które dają 
tłustą i mazistą teksturę. Ciekawymi produk-
tami są białka ziemniaczane i sojowe, które 
działają podobnie do albuminy z białka jaja 
kurzego. Polecam również zaopatrzyć się  
w literaturę na temat wegańskiego cukier-
nictwa, taką jak „Adapt” autorstwa Richarda 
Hawke, albo odbyć kurs cukierniczy, taki 
jak ten prowadzony online przez Jordiego 
Bordasa – niestety jest on dość drogi.
T.M.: Brakuje tu jednak jednego elemen-
tu. Wszystko jest dostępne poza wiedzą  
w szkole. Za 20 lat będzie taki deficyt wo-
dy, że będziemy odzyskiwać ją ze ścieków 
dzięki bakteriom, ale żeby wprowadzić takie 
rozwiązanie, już dzisiaj musi zaistnieć jakaś 
edukacja – na temat świadomości roślinnej 
czy innych obszarów, które wiążą się ze zmia-
nami klimatycznymi. Ewidentnie jest wielki 
brak wiedzy na poziomie instytucjonalnym. 
To musi się zmienić.

To wydanie „Food Service” nazwaliśmy 
„Polska Roślinnie je”, dlatego chciałabym 
was zapytać, jak roślinnie jedzą Polacy? 
Jakie preferencje w tym obszarze mają go-
ście waszych restauracji?
T.M.: W dużych konceptach, które tworzę, 
są dwa typy gości: jedni przychodzą do re-
stauracji i absolutnie nie chcą słyszeć o da-
niach innych niż mięsne, bo chcą dostać to, 
czego nie zjedzą w domu, czyli supermięso. 
Drugi typ jest otwarty na roślinne propozy-
cje. Wówczas najczęściej wybierają zamien-
niki, które imitują prawdziwe mięso. Goście 
zwracają również uwagę na niestandardowe 
dania, np. wędzone awokado, które zaskoczy 
każdego. Ale to skomplikowany proces: osoba 
musi przyjść raz, zamówić mięso, a dopiero 
później dostrzeże coś innego w menu.
D.T.: Dlatego najłatwiej dotrzeć do gości 
odpowiednikami dań tradycyjnych, bo wy-
rastamy w tej kulturze smakowej. Jeżeli przy-
gotujemy gulasz czy gołąbki, ale damy znać, 
że nie zawierają one mięsa, lecz smakują iden-
tycznie, wówczas pojawia się zaciekawienie, 
zaintrygowanie, a jednocześnie przekonanie, 
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Stanowisko: szef kuchni 
warzywnej, twórca konceptów 
kulinarnych, nutritarianin
Urodzony:
13 sierpnia 1982 r., Madryt
Najważniejsze osiągnięcia: 
stworzenie 25 food konceptów  
w tym Nine’s Roberta
Lewandowskiego; zarządzanie 
kuchnią restauracji Orzo od 2017 r., 
otwarcie własnego cateringu 
nutritariańskiego Z Liścia; 
wprowadzenie w ofercie Orlenu 
roślinnych alternatyw; prowadzenie 
2 sezonów programu „Z Gruntu 
Zdrowo”; tworzenie farmy 
warzywnej na Podlasiu

TADEUSZ
MÜLLERże mogę to jeść na co dzień i jest mi to bliskie, 

bo rozumiem ten smak. 
L.M.: Większość gości naszych restauracji 
Umamitu, Papuvege i Tel Avivu to wszyst-
kożercy. Wybierają roślinne opcje ze względu 
na ciekawość, smak, chęci zadbania o zdrowie 
czy obawy o jakość serwowanego w większości 
lokali mięsa. Najchętniej wybierane są dania 
z zamiennikiem mięsa, zwłaszcza w okresie 
jesiennym – nasi goście lubią dostać „konkret”. 
N.S.: Ja dodam, że trzy lata temu wprowa-
dziliśmy w Fino wegańskie menu degusta-
cyjne równolegle z mięsno-rybnym i od tego 
czasu zainteresowanie wegańskim tastingiem 
cały czas rośnie. Często zdarza się, że para 
zamawia jednocześnie degustację mięsno-
-rybną i wegańską, bo mają ochotę przekonać 
się, czy są tak samo wartościowe i w pełni 
smaczne. Praktycznie zawsze degustacja we-
gańska spełnia ich oczekiwania.

A jakie są topowe dania wegańskie w wa-
szych restauracjach pod kątem sprzedaży? 
T.M.: U mnie, w tradycyjnej restaura-
cji Słodki Słony Familia na warszawskim 
Wilanowie, są to gołąbki z czarną soczewicą. 
Na drugim miejscu jest wegański schabowy, 
który w zasadzie ma lepszą sprzedaż niż zwy-
kły. Zrobiony jest z kotleta sojowego, który 
ścinamy na cienkie płaty i rozkładamy jak 
schabowego. A trzecie danie to wellington 
z burakiem obtoczony grzybami.
L.M.: W Umamitu od początku najlepiej 
sprzedaje się Curry Laksa, którą przygoto-
wujemy na paście z ponad 20 składników  
i na mleku kokosowym, z makaronem ryżo-
wym, ziołami i różnymi dodatkami. W Tel 
Avivie – Coco Curry z kotlecikami sojowymi.  
W Papuvege od lat hitem jest burger z buraczka.
N.S.: W Fino w top sprzedaży jest carpaccio 
z arbuza. Arbuz jest kompresowany, później 
suszony, następnie marynowany w zalewie na 
occie balsamicznym z grzybami shitake i glo-
nami wakame. Zalewa jest bardzo umamiczna 
i jednocześnie kwaśna – niweluje słodycz ar-
buza. Następnie arbuz jest rolowany z imitacją 
tłuszczów z wegańskiej śmietany i ze skrobi  
z tapioki. Całość ma przypominać wołowi-
nę wagyu. 
K.K.: W naszym streetfoodowym Neonie 
hitem jest klasyczna sałatka goma wakame, 

którą przerobiłem, dodając do niej melona. 
Marynuję go w oleju rzepakowym z Góry 
św. Wawrzyńca, w którym również mary-
nowane są wakame. Do tego dodaję „budyń 
kokosowy”, czyli śmietankę kokosową zmik-
sowaną z kokosem i z miso. Całość uzupeł-
niają marynowany soliród i chipsy ryżowe. 
Dużo się tam dzieje, jest słono, słodko, kwaśno  
i chrupiąco!

A które dania okazały się dla was odkry-
ciem w wersji wegańskiej, czyli są według 
was lepsze niż w wersji mięsnej? 
N.S.: W tym roku postawiliśmy w Fino na 
rogale świętomarcińskie wyłącznie w wersji 
wegańskiej. 
T.M.: U mnie będzie to lasagne, do której 
przygotowuję owsiany beszamel i specyficzną 
mieszankę duszonych i prażonych warzyw 
– to chyba moje ulubione danie wegańskie. 
D.T.: Ja stawiam na śledzie. Nie cierpia-
łam ich; miały dla mnie awersyjny smak.  
W dzieciństwie próbowałam śledzi kilka razy 
i nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego ludzie się 
nimi zachwycają, szczególnie że zazwyczaj nie 
są dostępne w wersji świeżej, lecz w formie za-
marynowanego, przeoctowanego fileta. Gdy w 
ten sam sposób zaczęłam marynować warzy-
wa, był to dla mnie game changer. Uwielbiam 
marynowane bakłażany, selery, boczniaki. 

K.K.: Daniem, które wybieram w wersji we-
gańskiej, jest Veganese zamiast bolognese  
– przygotował je Jacek Koprowski w Osterii 
Fino. Było robione na mielonych grzybach, 
cała reszta składników, jak pomidory czy 
przyprawy, została niezmieniona. Smak grzy-
bów trafiał do mnie dużo bardziej niż mięsny.

Kontynuujmy nasz quiz: wymieńcie, pro-
szę, produkt, który w kuchni wegańskiej 
lubicie wykorzystywać najbardziej?
T.M.: Grzyby, Beyond Burger, płatki droż-
dżowe i gluten pszenny, z którego robię à la 
wędliny.
L.M.: Ja lubię dobrze przyprawione jedze-
nie. Podstawowy zestaw przypraw, który 
wożę w swoim Campervanie, to kolendra, 
kumin, cynamon, czarna gorczyca, karda-
mon, goździki, czarny pieprz i sól morska 
w płatkach – wszystko w ziarnach, mielę  
w ręcznym młynku. Do tego dobry sos sojowy 
i oliwa. Robię też dużo sosów, past i olejów 
smakowych, które przechowuję długo w lo-
dówce i mam pod ręką, jeśli trzeba zrobić 
obiad w 15 minut.

A jeśli chodzi o produkt wyrastający  
z ziemi?
T.M.: Trudno jest wymienić jeden – chy-
ba fasola, która pozwala mi zastąpić białko 
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Stanowisko: konsultantka 
kulinarna w zakresie kuchni 
roślinnej, autorka 
e-booków kulinarnych pod 
patronatem RoślinnieJemy. 
Prowadzi warsztaty 
kulinarne i wspiera we 
wprowadzaniu roślinnych 
dań do menu
Urodzona: 10 lutego  
1992 r., Zawiercie
Najważniejsze 
osiągnięcia: zapanowanie 
nad wrodzoną 
niecierpliwością  
i opracowanie receptury  
na najlepszą roślinną 
brioszkę

DOMINIKA
TARGOSZ

zwierzęce i zrobić świetne pasztety, gulasze 
czy zupy.
K.K.: Dla mnie najbardziej interesujące są 
korzenie: marchewka, pietruszka, seler, to-
pinambur. Zaraz później grzyby. 
D.T.: U mnie na pewno orzechy. Mamy wspa-
niałe orzechy włoskie i laskowe, z których 
prażenie może wydobyć niesamowite aromaty. 
Uwielbiam dorzucać przysmażone i uprażone 
orzechy włoskie do sosu bolońskiego czy do 
gulaszy jako bazę, a drobno zmielone do np. 
do roślinnych klopsików. Z orzechów powsta-
ją wspaniałe oleje, a tłustość jest tym, czego 
często brakuje w kuchni roślinnej.
N.S.: Ja bardzo lubię pomidory, grzyby,  
a także wszelkiego rodzaju zioła, jak lub-
czyk czy estragon. Dają dużo smaku umami. 
Oprócz tego w cukiernictwie lubię wszelkie 
mleka roślinne, które potrafią niesamowicie 
wzbogacić smak deseru.
L.M.: Dynia, bakłażan, ziemniaki, pomi-
dory, ogórki, cebula, świeża kolendra, chili 
i czosnek. 

Dominiko, odwiedziliście w tym roku 
wraz z ekipą RoślinnieJemy targi Anuga 
w Niemczech. To takie okno na świat, je-
śli chodzi o przegląd trendów i nowości na 
rynkach FMCG i HoReCa. Powiedz, co 
czeka branżę restauracyjną, jeśli chodzi  
o roślinne innowacje?
D.T.: Coraz bardziej popularne są zamien-
niki ryb, szczególnie tuńczyka w puszce.  
Z jednej strony myślę, że dlatego, iż to no-
wość i wyzwanie, by stworzyć wiarygodne 
zamienniki ryb o podobnym smaku. Z dru-
giej trend pobijają rosnące alergie na owoce 
morza, a także takie problemy jak przełowie-
nie oceanów. Produkty raczkują, ale zaczy-
nają się pojawiać. Na organizowanej podczas 
targów konferencji „New Foods” odbył się 
panel o roślinnych zamiennikach jaj, które 
– jeśli chodzi o przemysł spożywczy – sta-
nowią potrzebę numer jeden, bo większość 
przemysłu spożywczego budowana jest na 
jajkach fatalnej jakości. 
W restauracjach kucharze na pewno czeka-
ją na zamienniki nabiału, którego mogliby 
używać 1:1, tak jak produktów tradycyjnych. 
Napoje roślinne zdobyły popularność przez 
to, że są tak łatwe w użyciu, kolejne będą 
śmietana, masło i tłuszcze.

Natomiast prywatnie mam poczucie, że 
budowanie roślinnych dań w restauracjach 
wyłącznie na zamiennikach produktów od-
zwierzęcych to nie jest ścieżka dla restauracji 
przyszłości. Dania z zamiennikami mięsa 
są bardzo popularne, bo zaspokajają cieka-
wość nowości, również media zwracają na 
nie uwagę, ale z czasem oczekiwania konsu-
mentów wzrosną. Te alternatywy powinny 
towarzyszyć ciekawie przygotowanym, pełno-
wartościowym roślinnym pozycjom w menu,  
a nie być drogą na skróty. Jeśli przerzucimy się  
z produktów niskoprzetworzonych wyłącznie 
na białka i teksturaty, to po pierwsze, wie-
le osób będzie miało problemy trawienne, 
a po drugie, znowu siądą łańcuchy dostaw. 

Już teraz zaczyna się mówić o problemach  
z dostawami teksturatów sojowych czy 
grochowych. 
Abstrakcyjne tematy...
D.T.: Abstrakcyjne, ale wielcy gracze wcho-
dzą na roślinną scenę i rezerwują dostawy 
danego substratu na dwa lata do przodu. 
Dlatego myślę, że będziemy wracać do wa-
rzyw, do podstaw, do prostej diety.

Wracając do nowinek, czy coś ciekawego 
widać jeszcze na horyzoncie?
T.M.: W moim odbiorze największe ocze-
kiwanie jest na wegańskie dojrzewające sery. 
Większości osób nie odpowiada skład serów 
obecnie produkowanych i często rezygnują 
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Najlepiej sprzedającymi się serami są mozzarella  
i ciągnący ser. Są start-upy, które analizują,  

jak działają proteiny i cukry w mleku,  
że tworzą się siatka i ciągliwość 

z ich dalszego kupowania. Jeżeli pojawią się 
sery robione bez użycia tłuszczu kokosowego, 
to uważam, że bardzo szybko się przyjmą.
D.T.: Najlepiej sprzedającymi się serami są 
mozzarella i ciągnący się ser. Są start-upy, 
które analizują, jak działają proteiny i cukry 
w mleku, że tworzą się siatka i ciągliwość. 
Kazeina jest teraz tworzona komórkowo 
przez firmę Formo z Niemiec, jest też Perfect 
Day z USA, która za pomocą fermentacji 
precyzyjnej tworzy kazeinę. Ostatnio weszła 
na rynek firma, która na jej bazie produku-
je cream cheese i lody Brave Robot. Jest też 
świetna firma ze Szwecji, Stockeld Dreamery, 
która robi ser z dużą ilością białka. Na pewno 
będzie rewolucja, gdy pojawią się sery, które 
naprawdę są satysfakcjonujące w odbiorze,  
a nie tylko w nazwie.

Restauracja opiera się nie tylko na karcie 
dań, ale także na napojach. Mamy bardzo 
popularne mleka roślinne wykorzystywane 
w kawiarniach, są też wegańskie wina czy 
koktajle, do których zamiast kurzego biał-

ka barmani używają aquafaby. Czy dla was 
temat roślinnych napojów ma potencjał? 
K.K.: Neon jest również bardzo popularnym 
koktajlbarem, nasza karta jest różnorodna,  
a ekipa za barem doświadczona i kreatyw-
na, więc przygotowanie wegańskiego kok-
tajlu na zamówienie nie stanowi problemu. 
Zdradzę, że w nowym roku wraz ze zmia-
ną karty wprowadzamy koktajle wegańskie  
i alternatywy dla koktajli.
D.T.: Mleka roślinne faktycznie są kategorią 

najlepiej rozpropagowaną wśród osób, które 
w ogóle nie mają pojęcia o diecie roślinnej. 
Niektórzy po prostu nie lubią mleka krowiego 
lub są na nie uczuleni. Świat już się przeko-
nał, że mleko roślinne to żadna fanaberia  
i raczej nie znajdziemy kawiarni, w których 
trzeba dopłacać za sojowe. Amerykańska sieć 
Blue Bottle kilka miesięcy temu zdecydowała, 
że domyślnym mlekiem w ich kawiarniach 
będzie owsiane, a o krowie trzeba będzie 
poprosić. Pojawiają się natomiast mleka ro-
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Stanowisko: szef kuchni  
w Neon Streetfood Bar  
w Gdyni
Urodzony: 16 lutego 1993 r., 
Bytom
Najważniejsze osiągnięcia: 
udział w cyklu kolacji Chef’s 
Collective z takimi szefami,  
jak: Jacek Koprowski,  
Rafał Koziorzemski, Rafał 
Wałęsa, Paweł Dołżonek; 
nagroda Fine Dining Lovers 
San Pellegrino 2019; udział  
w finale konkursu San 
Pellegrino Young Chef 2021  
w Mediolanie

KRZYSZTOF
KONIECZNY

ślinne, które mają bardzo zbliżony smak do 
krowiego. Firma NotCo analizuje za pomocą 
sztucznej inteligencji, co odpowiada w mle-
ku za smak mleka i produkuje je z kapusty,  
z ananasa z dodatkiem białka grochu. 
T.M.: Popularność zdobywają różne dodatki 
funkcjonalne, jak inuliny czy allicyny, któ-
re wzbogacają sam napój w mikroelementy. 
Ciekawe są też napoje fermentowane, których 
tak naprawdę w Polsce jeszcze nie znamy, jak 
tatarska buza, czyli napój z kiszonej kaszy 
jaglanej. U nas dostępne są głównie kwas 
chlebowy i kombucha, ale będą wchodziły 
na rynek lokalne specjały z całego świata, 
jak np. orchata de chufa – hiszpański napój 
z korzeni trzciny migdała wodnego. 
Moim zdaniem dosyć nietypowym roz-
wiązaniem jest to, że w restauracji Nine’s 
wprowadziliśmy własne mleko migdałowe. 
Kupiliśmy specjalne maszyny, które prze-
rabiają migdały na mleko, serwujemy trzy 
rodzaje napoju migdałowego, dodajemy go 
do kawy lub koktajli. Mimo że migdał ma 
złą famę ze względu na ślad wodny, to i tak 
uważam, że jest o wiele lepszym rozwiąza-
niem niż mleko krowie czy bez laktozy. Przy 
produkcji mleka migdałowego mamy tylko 
1% odpadów, a 99% uzysku mleka. 

Jak wyobrażacie sobie restauracyjną przy-
szłość za dziesięć lat? Co się znajdzie na 
naszych talerzach?
K.K.: Mam nadzieję, że za dziesięć lat re-
stauracje będą wyglądały przynajmniej tak 
dobrze jak teraz, ale będzie w nich więcej 
warzyw. Nadal na rynku działać będą za-
równo restauracje finediningowe, jak i street 
food, knajpy włoskie czy etniczne, ale jed-
nak królować w nich będą produkty i dania 
roślinne. Nie będą one już nowością, lecz 
normalnością. Zauważcie też, że naszą obec-
ną rzeczywistość, a tę sprzed dziesięciu lat 
dzieli… dziesięć lat świetlnych!
D.T.: Wszyscy, którzy chcą gotować cieka-
wie i kreatywnie, będą sięgali po warzywa, 
dlatego że dają one gigantyczne pole do po-
pisu. Największą pracę trzeba jednak włożyć 
w gastronomię usytuowaną poza wielkimi 
miastami, taką która karmi masy. Stołówki, 
szpitale, przedszkola, hotele, cateringi die-
tetyczne – to tam dieta roślinna powinna 
stać się podstawą. Uświadomienie ludziom, 
że kuchnia warzywna jest prostsza i wyma-
ga mniej zachodu niż ta mięsna, jest ważną 
misją na kolejne dziesięć lat.
T.M.: Za dziesięć lat woda na tyle zdrożeje, 
że rola hodowlanego mięsa, do którego jest 

wykorzystywana, zmarginalizuje się. Zupy 
będą droższe i staną się pożądanym produk-
tem. Powszechny będzie solein, czyli mącz-
ka z bakterii, która zastąpi konwencjonalne 
mąki. Produkty i mięso z in vitro będą stan-
dardem, cenowo zbliżonym do tradycyjnego 
mięsa. Te zmiany będą przyspieszały z ra-
cji niedostatku wody. Już dzisiaj na Bliskim 
Wschodzie czy w Afryce toczone są wojny 
o wodę, ludzie walczą o źródła rzek i myślę, 
że to będzie wyznaczało kierunek rozwoju 
w gastronomii.
L.M.: Mam nadzieje, że tempo zmian świa-
domości konsumentów będzie takie jak te-
raz. Aby osiągać wybitne wyniki w sporcie, 
zachować formę i świetne zdrowie na długie 
lata, nie musimy jeść pięciu posiłków dzien-
nie składających się z odpowiednich pro-
porcji składników zgodnych z przestarzałą 
piramidą żywienia. Na szczęście jest coraz 
więcej lekarzy i dietetyków, którzy przestają 
szerzyć takie bzdury. Na świecie zachodzą 
duże zmiany w ogólnej świadomości ludzi, co 
sprzyja również zastanowieniu się nad tym, 
dlaczego zjadamy zwierzęta i czy to naprawdę 
jest nam potrzebne. Znam mnóstwo osób, 
które zarzekały się, że nigdy nie przejdą na 
weganizm, a teraz jedzą tylko roślinnie i nie 
wyobrażają sobie innej opcji. Roślinożerców 
będzie coraz więcej i tego nie da się już za-
trzymać. Mam nadzieję, że za dziesięć lat 
poziom restauracji roślinnych i wegańskich 
posiłków w pozostałych lokalach będzie zde-
cydowanie wyższy niż teraz.
D.T.: W najbliższych latach produktem, któ-
rego potencjał zacznie się intensywnie roz-
wijać, będą grzyby. Powstaną reaktory, które 
będą rosły i fermentowały grzyby, bo są one 
niezależne od łańcuchów dostaw – wystarczy 
je podkarmiać odpowiednimi substancjami. 
Przygotowanie białka z grzybów jest bardzo 
szybkie i efektywne. W naszym kręgu kul-
turowym grzyby są wyjątkowo zrozumiałym 
składnikiem. Odgrywają w naszej kuchni  
i tradycji bardzo dużą rolę.
N.S.: Ja mam wielką nadzieję, że w ciągu 
dziesięciu lat znikną masowe hodowle zwie-
rząt – czy to na mięso, czy na mleko, oraz 
kurze fermy. Myślę, że jest to możliwe. P
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„FOOD SERVICE”: Czy w trakcie podróży po Polsce i za grani-
cą zauważa pan, że propozycji dań roślinnych przybywa? Czy to 
tylko tendencja w wielkich miastach?
ROBERT MAKŁOWICZ: To charakter wielkich miast, ale to jak 
z kamykiem rzuconym do wody, która rozchodzi się w kręgi. Trend 
rozpoczyna się w metropoliach, a później trafia do znacznie mniej 
oczywistych miejsc. Choć przy wielkich miastach zostając, kilka 
dni temu wróciłem z podróży, w której realizowaliśmy programy na 
Węgrzech, w Austrii i we Włoszech. Jeden z odcinków poświęcony 
był Wiedniowi jako najlepszemu miastu do życia. „Financial Times” 
prowadzi plebiscyt, w ramach którego wybiera i nagradza miasta 
dbające m.in. o ekologię czy dostępność do kultury. Wiedeń zawsze 
zajmował wysokie miejsca w rzeczonym plebiscycie, a jego dwie ostat-
nie edycje wręcz wygrał. Dlatego też chcieliśmy samodzielnie poznać, 
a przy tym zaprezentować widzom powody, dla których doceniono 
stolicę Austrii. Jednym z nich jest ekologia, w tym bardzo szeroka 
dostępność kuchni roślinnej. Wiedeń jest gigantycznym producentem 
ekologicznego żywienia, w tym jednym z największym producentów 
ogórków. Jest tam mnóstwo arcyciekawych rozwiązań, np. ktoś wpadł 
na pomysł, by fusy z miejskich kawiarni wykorzystywać jako nawóz. 
Dziś uprawia się na nim grzyby sprzedawane Austriakom. Genialne 
i bardzo praktyczne!

Czy w takim razie brak roślinnych opcji w menu w 2022 r. to już 
faux pas?
Moim zdaniem, jeśli jest to ogólnoużytkowa restauracja, to z całą pew-
nością jest to faux pas, na które nie ma już miejsca. Jeśli zaś idziemy 
do steak house’u, to może niekoniecznie bym takiej opcji oczekiwał. 

Tak jak powoli nie wypada już nie informować w karcie o alergenach 
zawartych w poszczególnych potrawach, tak również nie wypada 
nie mieć w menu równoprawnych dań roślinnych. Na Zachodzie re-
stauracje coraz częściej informują także o pochodzeniu produktów 
wykorzystanych w serwowanych daniach. Nawet w małych, a może 
zwłaszcza w małych gasthausach/landhausach jest napisane: „ziem-
niaki od pana Meyera”, „wieprzowina bio od pana Hansa” – wszystko 
zdobywane w promieniu 20-30 km. Są to często produkty droższe, 
ale sprawdzonej jakości, nie z hodowli przemysłowej, i jednocześnie 
napędzające lokalną koniunkturę. Doceniam to, bo jeśli już jem mięso, 
to naprawdę chcę wiedzieć, skąd ono pochodzi, a o taką informację 
w Polsce trudno.

Boom na kuchnię roślinną to według pana chwilowa moda czy 
stabilny trend?
Dla niektórych jest to moda, dla innych ideologia, a tak naprawdę to 
zdrowy odruch. I nie mam tu na myśli tego, co czynimy sami sobie, 
bo nie jestem dietetykiem. Jest zdrowy dla planety. Ograniczanie 
konsumpcji mięsa to konieczność klimatyczna.
Dlaczego jemy tak dużo mięsa? Wynika to poniekąd z naszej historii 
i faktu, że w dalszym ciągu traktujemy je jako formę podkreślenia 
statusu społecznego. Jesteśmy narodem w większości pochodzącym 

Jaka jest regionalna kuchnia roślinna,  
na co komu kiełbasa bez mięsa i czy schabowy 
faktycznie jest naszym dobrem narodowym? 
Z Robertem Makłowiczem rozmawiamy o tym, 
czy wyobraża sobie życie bez mięsa, jak oswoić 
się z kuchnią wegańską i dlaczego warto mówić 
o niej w kontekście smaku, a nie ideologii.

ROZMAWIAŁA: WERONIKA POCHYLSKA

Jedzenie mięsa  
nie jest 
wyznaniem 
wiary
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ze wsi. Ludzie często zapominają, że na rodzimych wsiach jeszcze 
przed II wojną światową mięso jadało się dwa, góra trzy razy w ro-
ku. Jeśli mówimy o tradycyjnej kuchni polskiej, to raczej nie jest to 
kuchnia magnacka, bo arystokracji było kilka procent. Jeśli chcemy 
mówić szczerze o naszej tradycji kulinarnej, to raczej powinniśmy 
wspominać o lebiodzie, mleczu, pokrzywie czy kaszy, a nie karkówce 
i kiełbasie, które jadano jedynie od święta.

Regionalne roślinne potrawy, z których moglibyśmy być dumni, 
to...?
Ach, jest ich całe mnóstwo, ale reprezentantami mogłyby być np.: 
piróg biłgorajski – wytrawne drożdżowe ciasto z kaszą gryczaną; 
mało znane, jadane na Wschodzie pierogi z miętą i kaszą czy babka 
ziemniaczana, do której wcale nie trzeba dodawać boczku. Naszą 
tradycyjną kuchnię stanowią potrawy plebejskie, a tradycyjne dania 
plebejskie to coś, co Włosi nazywają „cucina povera”, czyli „biedna 
kuchnia”, z której uczynili siłę. Wszyscy na świecie znają spaghetti 
aglio olio e peperoncino, a naszym spaghetti aglio olio mogą być klu-
ski czy placki z kaszy i grzybów.

Wciąż zdarzają się gorące dyskusje nad słusznością nazewnictwa 
„roślinna kiełbasa” czy „roślinny schabowy”. Skąd bywa w lu-
dziach tyle buntu związanego z językiem?
Myślę, że to etap i że trzeba z tym ludzi oswoić. Życie w końcu zwe-
ryfikuje nazewnictwo, w efekcie czego powstaną osobne nazwy dla 
dań roślinnych bądź przyjmą się te obecnie stosowane. Na razie funk-
cjonujemy według prostej zależności – w miejsce potraw, które już 
znamy, wprowadzamy podobne, ale z innych składników.
Na przykład ostatnio w Austrii przygotowywałem rzecz fenomenalną 
i niesamowicie powszechną w tym kraju – podgotowany seler korze-
niowy, pokrojony w plastry, panierowany i smażony jak schabowy. 
Uwielbiam to. A jeszcze jak opanieruje się go w panko zamiast zwy-
kłej bułki tartej – cudo! Proszę zauważyć, do jakiego poziomu absurdu 
doszliśmy – kiedyś mięso było znacznie droższe i ludzie wymyślali 
przeróżne substytuty, żeby było taniej. W tej chwili wieprzowina 
czy drób hodowane przemysłowo potrafią być jednymi z najtańszych 
podstawowych składników, a my coraz częściej wybieramy dla nich 
alternatywy, choćby dlatego, że część osób, tak jak ja – nie chce ku-
pować np. kurczaków brojlerów z hodowli przemysłowej.

Gdyby miał pan doradzić osobie prowadzącej restaurację 
w mniejszym mieście, to wprowadzenie jakiego roślinnego da-
nia do menu poleciłby pan na start, by zostało to dobrze przyjęte 
i zrozumiane?
Myślę, że nie można zaczynać od zbyt skomplikowanych propozycji. 
Sięgnąłbym do klasyki kuchni ludowej w Polsce – jest tyle rodzajów 
kasz czy warzyw, o których zapomnieliśmy, a które wracają do łask. 
W czasach mojego dzieciństwa jarmuż był wszechobecny – o ironio, 
leżał w ladach chłodniczych sklepów mięsnych, które za komuny 
stały puste.
Trudno o lepszą rzecz niż sezonowa sałatka z pokrzywy czy mlecza 
bądź proste pesto z liści rzodkiewki, które wszyscy wyrzucają – często 

magia tkwi w prostocie! Wielu młodych ludzi miało pierwszy kontakt 
z jarmużem kilka lat temu. Podobnie z topinamburem, który na kartach 
kulinarnej historii istniał niemal od zawsze, a z powodu głośnej mody 
ostatnich lat wiele osób uważa, że odkryliśmy go dopiero niedawno.

Wyobraża pan sobie życie bez mięsa?
Doskonale wyobrażam sobie życie bez wielu rzeczy, także mięsa, bo 
nie jestem ideologiem. Dla mnie jedzenie mięsa nie jest wyznaniem 
wiary. Opisuję i pokazuję świat, staram się go zrozumieć, a mówienie 
o lokalnej kulturze byłoby niepełne bez pokazywania czy próbowania 
potraw mięsnych. Wówczas moje opowieści byłyby adresowane tylko 
do określonego, wąskiego grona odbiorców, a chcę mówić do wszyst-
kich. Na przestrzeni lat zmieniłem jednak swoje podejście w tej mate-
rii, bo człowiek uczy się całe życie. Staram się, gdy tylko to możliwe, 

pokazywać jak najwięcej alternatyw dla osób, które nie jedzą mięsa 
– wskazuję, które składniki można pominąć albo na jakie wymienić. 
Jeśli dla kogoś to jest ważne, to dlaczego miałbym tego nie uszanować?

Faktycznie na pana kanale na YouTube często przewijają się ro-
ślinne akcenty. A jak to wygląda w prywatnej kuchni?
Zdecydowanie jem bardziej roślinnie, bo przecież jeżdżę po świecie 
i widzę, jak zmienia się klimat i jak destrukcyjny jako ludzkość po-
trafimy mieć wpływ na przyspieszenie tego procesu. Polska jest naj-
większym producentem brojlerów w Europie i nie mam poczucia, że 
to chlubny tytuł.

Słyszałam, że kiedy przychodzą goście niejedzący mięsa, przygo-
towuje pan prawdziwą roślinną ucztę dla wszystkich, także tych 
jedzących mięso.
Staram się! Kiedy zapraszam gości na obiad czy kolację i wśród pięt-
nastu osób choćby jedna mówi, że nie je mięsa – to nie robię rzeczy, 
która jest moim zdaniem poniżająca, czyli dla wszystkich serwuję 
befsztyki, a dla tej jednej sałatki. Po prostu przygotowuję kilkuda-
niową wegańską kolację. To oczywiste. Przecież osoby, które na co 
dzień jedzą mięso, akurat w ten wieczór mogą rozkoszować się pysz-
nym roślinnym posiłkiem przy wspólnym stole.

Opisuję i pokazuję świat, staram się go 
zrozumieć, a mówienie 

 o lokalnej kulturze byłoby niepełne  
bez pokazywania czy próbowania potraw 

mięsnych. Wówczas moje opowieści 
byłyby adresowane tylko do określonego, 

wąskiego grona odbiorców 
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Czy wegańskie przepisy spotykają się z taką samą, lepszą, czy 
mniejszą „klikalnością” na pana kanale?
Wydaje mi się, że nie ma zauważalnej różnicy. Dlaczego przepisy we-
gańskie miałyby być tylko dla wegan? Nie mówimy o jakimś zakonie. 
Nie widzę powodu, dla którego pyszny wegański przepis nie miałby 
zainteresować wszystkich moich widzów. Wspominałem wcześniej 
o plebejskości, ale jest też ważny temat PRL-u i fakt, że mięso wówczas 
stało się westchnieniem, tęsknotą za luksusem. Miliony ludzi przenio-
sły się ze wsi do miast, nauczyły się czytać i pisać i rozpoczęły pracę 
w fabrykach. Tam, w stołówce nagle dostawało się kotleta schabowego 
i głównie stąd jego kult. Nazywanie go „tradycyjnym polskim daniem” 
jest zupełnie absurdalne – nie ma takiego pojęcia w przedwojennej 
polskiej kuchni, w żadnej książce. To wymysł PRL-owski. Schabowy 
nie jest ani tradycyjny, ani schabowy. To ubogi kuzyn sznycla po wie-
deńsku, tradycyjnie przyrządzanego z cielęciny. No i nie jest też polski 

– panierowanie mięsa w ten sposób wymyślono w Bizancjum, później 
przyszło do Włoch, skąd następnie w czasie wojen włoskich przywiózł 
go do Wiednia marszałek Joseph Radetzky. Stamtąd, na bazie inspiracji 
wiedeńskim sznyclem dotarło to także do nas, w zmienionej, bardziej 
budżetowej wersji.

Jaki jest pana ulubiony zamiennik mięsa?
Raczej nie jadam zamienników mięsa z wyjątkiem burgerów, które 
wybieram dość często, dlatego że w moim odczuciu te wegańskie są 
lepsze – bardziej wilgotne, soczyste. Burger jest przecież wielką lo-
terią – to mięso mielone nieznanego nam pochodzenia. Mam swój 
jeden ulubiony wegański kotlet do burgerów, ale generalnie w moim 
odczuciu mięsa nie trzeba zamieniać – wystarczy zjeść coś innego, 
równie albo i bardziej pysznego.

Czy w szkołach gastronomicznych należałoby zatem nauczać 
kuchni roślinnej?
Wydaje mi się, że w wielu szkołach już teraz inaczej naucza się tego te-
matu, czego przyczyny należy upatrywać m.in. w pewnego rodzaju wy-
mianie kadr. Proszę pamiętać, że ludzie, którzy uczyli w szkołach przez 

dziesięciolecia, wywodzą się z edukacji prowadzonej w czasach komuny 
– oczywiście nie należy ich za to winić. Przez wiele lat nie zmieniały się 
podręczniki, a i dostęp do zachodniej wiedzy był utrudniony. Np. taki 
„Kucharz gastronom” to książka z lat 60., w której znaleźć można m.in. 
przepis na paprykarz bez papryki. Od upadku PRL wyrosło już kilka 
pokoleń i myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku, a także nie bra-
kuje otwartych, podążających za zmieniającym się światem nauczycieli.

Czy zauważa pan na co dzień zmianę polegającą na wybieraniu 
lepszych produktów, także, a może szczególnie, pod kątem do-
brostanu zwierząt?
Tak, są miejsca, które takimi lepszymi składnikami się chwalą, nie 
tylko w dużych miastach. Myślę, że wynika to z dobrze pojętej swoj-
skości. Jeśli jeździ się po różnych agroturystykach, które karmią, to 
często ktoś ma jaja od własnych kur, piecze chleb, wyrabia ser, uprawia 
warzywa. Wiadomo wówczas, że produkty nie pochodzą z wielkoprze-
mysłowych hodowli. 
15 lat temu zaopatrzenie w agroturystykach w ogromnej większości po-
chodziło z pobliskich hurtowni. Zmieniło się pokolenie, ludzie w Polsce 
mają coraz większą świadomość, jednak wciąż nie jesteśmy jeszcze tak 
świadomi ekologicznie i żywieniowo jak niektóre zachodnie nacje. Nie 
przerobiliśmy oświecenia, a ponury cień romantyzmu rozciąga się nad 
edukacją, postrzeganiem świata czy życiem codziennym. Romantyzmu, 
który każe wszystkim udawać zadziornego szlachcica, mimo że nasze 
korzenie wywodzą się z innego świata niż ten, który lubimy sobie przy-
pisywać. Pandemia pokazała, jak silna jest w Polsce wiara w mędrca, 
szkiełko i oko. A prawda jest taka, że dobrostan zwierząt wynika z do-
brostanu umysłowego ludzi – jedno z drugim jest bardzo sprzężone.

Najsmaczniejsze wśród roślinnych dań w opinii Roberta 
Makłowicza?
Spędziłem niedawno trzy tygodnie w objęciach kuchni umbryjskiej 
i wiedeńskiej, więc kiedy wróciłem do Krakowa, to pojechałem na 
Kleparz i kupiłem sobie buraczany zakwas od pana, który sprzedaje 
mi ekologiczne buraki i brukiew, do tego kilogram buraków, fasolę Jaś, 
trzy pęczki koperku, kwaśną śmietanę. Zrobiłem z nich barszcz z fasolą 
i koperkiem, a na drugie danie drobną kaszę perłową. Byłem najszczę-
śliwszy, mimo że kilka dni wcześniej jadłem trufle i inne rarytasy.
Tak jak język, w którym mama mówiła do człowieka w dzieciństwie, 
jest najważniejszy, tak miłość do pewnych smaków też pochodzi z te-
go okresu. Nie uważam, że polska kuchnia jest najlepsza na świecie, 
niemniej jednak nie jest ona z pewnością najgorsza. Zwłaszcza gdy 
zedrzeć z niej kotlety schabowe, barszcz z torebki i pierogi z mikrofa-
lówki, ma ona mnóstwo zaskakujących i pysznych propozycji, bo jest 
kuchnią Rzeczypospolitej wielu narodów, wielu kultur i wielu religii.
Obecnie nie jesteśmy już taką Rzecząpospolitą, ale w kuchni pewne 
wątki przetrwały – jest ona pełna potraw, które zrodziły się na kan-
wie inspiracji zaczerpniętych od innych nacji. Uważane przez wielu 
za tradycyjnie polskie gołąbki to spuścizna po Żydach bądź Turkach, 
a sękacz – to wcale nie Litwini, ale Niemcy z Prus Wschodnich. Tych 
zagranicznych korzeni w polskiej kuchni jest mnóstwo!

Schabowy nie jest ani tradycyjny,  
ani schabowy. To ubogi kuzyn sznycla  

po wiedeńsku, tradycyjnie 
przyrządzanego z cielęciny.  

No i nie jest też polski – panierowanie 
mięsa w ten sposób wymyślono  

w Bizancjum 

FS/12/2021 – 1/2022_STR. 46

Branża          Wywiad



FS/05_STR. 47

DOSTAWA



Fo
t.
 m

at
e
ri

ał
y 

p
ra

so
w

e
Szefowie i szefowe kuchni powinni zainteresować się roślinną 

alternatywą dla foie gras nie tylko z powodu niepotrzebnego 
cierpienia zwierząt, jakie wiąże się z produkcją oryginalnej 

wersji, ale także ze względu na zwiększające się zainteresowanie 
faux gras, ogólnie rosnący popyt na dania bez produktów odzwie-
rzęcych, chęć rozwoju swoich umiejętności w tworzeniu roślinnych 
potraw czy w końcu z uwagi na możliwe zmiany prawne dotyczące 
importu i sprzedaży stłuszczonych wątróbek zwierzęcych.

MENU ROŚLINNE Z FOIE GRAS W TLE
W procesie produkcji foie gras ptaki karmione są na siłę kilka ra-
zy dziennie, by uzyskać stłuszczoną i powiększoną wątrobę. Poza 
przymusowym karmieniem, które samo w sobie wiąże się ze stresem 

i bólem, zwierzęta doznają cierpienia z powodu stłuszczonej wątroby, 
która powiększając swój rozmiar nawet dziesięciokrotnie, utrudnia 
im oddychanie i poruszanie się. Nic dziwnego więc, że wielu szefów 
i szefowych kuchni decyduje się zrezygnować z serwowania foie gras 
w karcie. Świadomość cierpienia, jakiego muszą doświadczyć zwie-
rzęta, by finalny produkt pojawił się na stole, często potrafi w zarod-
ku zdusić chęć spróbowania potrawy. Jeśli ktoś serwuje najbardziej 
wyszukane, rozpływające się w ustach danie roślinne, obok którego 
znaleźć można w karcie foie gras, jest to sygnał, który kwestionuje, 
czy dany szef i szefowa kuchni poza wyśmienitym łączeniem sma-
ków zastanawiają się, czy to, co podają, mieści się w granicach etyki. 
Cały proces produkcji foie gras budzi sprzeciw nie tylko na poziomie 
konsument – sprzedawca, ale także na poziomie krajowym i mię-

Foie gras, czyli stłuszczone wątroby kaczek lub gęsi, są znane większości szefów i szefowych 
kuchni na świecie. Jest to jedno z najdroższych dań, które zazwyczaj kojarzy się z luksusem  

i dobrobytem. Rosną jednak głosy sprzeciwiające się jego produkcji, a w odpowiedzi powstała 
roślinna alternatywa – faux gras. Sprytna gra słów nawiązuje do oryginalnej nazwy  

foie gras, dosłownie tłumaczonej z języka francuskiego jako „stłuszczona wątroba”, zamieniając jej 
część na słowo „faux” znaczące „nieprawdziwy”, „fałszywy”.

AUTORKA: MAJA BEJNAROWICZ

Faux gras – pasztet bez cierpienia

FŁA GRA 
SERWOWANA 

W GOOD PLACE 
W GLIWICACH
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dzynarodowym. Widać go poprzez wprowadzenie zakazu produkcji 
foie gras między innymi w Niemczech, we Włoszech, w Czechach 
czy nawet w Izraelu, Australii i Argentynie. Polska dołączyła do tego 
grona już w 1999 r.

BRYTYJSKIE SPOTKANIA WIELKIEJ WAGI
Mimo to wiele restauracji z krajów objętych zakazem decyduje się 
na import wątróbek kaczych i gęsich, aby nadal oferować je gościom. 
W Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązuje zakaz produkcji foie gras, rząd 
ma w planach wprowadzenie całkowitego zakazu importu i sprzedaży 
foie gras, dołączając tym samym do Indii, które wprowadziły omawia-
ny zakaz już w 2014 r. W związku z tym szefowe i szefowie kuchni 
zajmujący się roślinną kuchnią zostali zaproszeni przez rządowych 
doradców, aby przedstawić roślinną alternatywę dla wycofywanego 
dania. Podając za serwisem „The Guardian”, w e-mailu do szefów 

kuchni padła prośba o wirtualne spotkanie w celu omówienia kilku 
kwestii związanych z roślinną alternatywą dla foie gras, takich jak 
ogólne poglądy szefów kuchni na foie gras oraz wyzwania i możliwości 
związane z bardziej etycznymi alternatywami.
Rząd z Wysp Brytyjskich ma nadzieję pokazać, że luka na rynku po-
wstała w wyniku planowanego ograniczenia handlu kontrowersyjnym 
produktem może zostać zapełniona przez roślinne alternatywy stwo-
rzone przez wysokiej klasy szefów kuchni. Jednym z nich jest Alexis 
Gauther, Francuz, prowadzący restaurację finediningową Gauthier 
Soho w Londynie. W 2011 r. został nagrodzony gwiazdką Michelin. 
Według Gauthera foie gras było kiedyś najlepiej sprzedającym się 
produktem z jego menu – tygodniowo sprzedawał łącznie ok. 20 kg. 
Jednak zdecydował się na usunięcie go z karty, mając na względzie 
cierpienie zwierząt. Jak mówi, stworzenie roślinnego odpowiednika 
foie gras nie było proste, a oddanie tekstury, wyglądu i delikatności 
oryginału wymagało od niego dużych pokładów cierpliwości. Teraz 
serwuje faux gras z grzybów, soczewicy, orzechów włoskich i konia-
ku. Twierdzi, że przepis naśladuje maślany smak tak poszukiwany 
przez fanów foie gras. Gauther zapewnia, że zainteresowanych faux 
gras nie brakuje, a jego danie przyciąga klientów nawet z najdalszych 
zakątków miasta. Od 2021 r. całe menu serwowane w jego restaura-
cjach jest pochodzenia roślinnego.

PYSZNA POLSKA GRA ZE SMAKIEM
Na polskiej scenie kulinarnej także można spotkać szefów i sze-
fowe kuchni posiadających w ofercie faux gras. Jedną z nich jest 
Agata Noszczyk, obecnie szefowa kuchni w restauracji Good Place 
w Gliwicach. Jak sama mówi o sobie: – Moim ulubionym zajęciem 
jako kucharki jest zabawa ze smakami, wspomnieniami, zachcian-
kami, teksturami, fakturami i zbliżaniem się do smaków mięsnych 
i nabiałowych produktów bez użycia składników odzwierzęcych.
Agata jest autorką dania nazwanego przez siebie „f ła gra” – tłumaczy, 
że jest to właśnie jej gra słów nawiązująca do francuskiego odpowied-
nika faux gras. Pierwsze spotkanie z roślinną wersją tego dania miała 
właśnie we Francji. Opisuje je tak: – Po powrocie do Polski długo roz-
myślałam o bezsensowności oryginalnego produktu, chciałam zrozu-
mieć i dojść do tego, jak przygotować wersję bez cierpienia. Pomogli 
mi w recepturze rodzice, którzy wrócili po dziesięciu latach z Francji 
i z racji tego, że już byli na diecie roślinnej, postanowiliśmy wspólnie 
stworzyć swoje „f ła gra”. Słoiczek „f ła gra” był produktem mojej fir-
my Nono Roślinne Frykasy i pierwszy raz sprzedałam go w okresie 
przedświątecznym w 2019 r.
Wtedy do swojego przepisu użyła ciecierzycy, prażonych orzechów 
włoskich i duszonych grzybów. Jak mówi, wystarczyło dodać pasty 
miso, płatków drożdżowych i długo dusić pieczarki i boczniaki, żeby 
wydobyć charakterystyczne umami. – Tłuszcz pochodzi z oleju ko-
kosowego i orzechów włoskich, co sprawia, że ten wyjątkowy pasztet 
rozpływa się w ustach.
Aktualną interpretację roślinnej wersji foie gras autorstwa Agaty Noszczyk 
można spróbować w gliwickiej restauracji. – W Good Place skomponowa-
łam „fła grę” na bazie brązowej soczewicy, długo duszonych brązowych 
pieczarek i boczniaków, podlanych chlustem brandy. Charakterystyczna 
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słodycz jest efektem użycia syropu z buraka i włoskich orzechów, 
a przyjemną goryczkę nadają zioła typowe dla tłustych pasztetów 
z wątróbek – szałwia i tymianek – mówi Agata Noszczyk. Całość wy-
kończona jest olejem kokosowym wymieszanym z olejem z rzepaku 
najwyższej jakości tłoczonego na zimno. Jak dodaje: – Dzięki temu 
wiem, że mój produkt zawiera zdrowe tłuszcze i daje fajne uczucie 
rozpływania się i połączenia smaków.
Pasztet podawany jest z grillowaną brioszką, karmelizowaną czerwoną 
cebulą z żurawiną, a wykończony smażoną szałwią i świeżą żurawiną.

FRANCUSKIE ZMIANY
Zmiany i zainteresowanie dobrostanem zwierząt używanych do pro-
dukcji foie gras zauważalne są nawet we Francji – kraju będącym 
głównym producentem foie gras na świecie. Grenoble, jedno z miast 
we Francji, wydało pod koniec 2021 r. zakaz serwowania foie gras na 
oficjalnych imprezach i w stołówkach szkolnych, idąc tym samym 
w ślad za Strasburgiem, który zgodnie ze swoją polityką dobrosta-
nową podjął tę decyzję w 2020 r. Francja stała się także przewrotnie 
stolicą badań nad stworzeniem jeszcze innej alternatywy dla foie 
gras. Szefowie i szefowie kuchni nie są bowiem jedyną grupą, która 
stara się stworzyć alternatywy roślinne dla dań tradycyjnych. Branża 
technologii spożywczej rozwija się prężnie i nie ustępuje kroku. Coraz 
więcej inwestorów decyduje się na skierowanie swojej uwagi w kie-
runku mięsa wyhodowanego laboratoryjnie, ponieważ to ono jest 
jedną z obiecujących alternatyw dla hodowli przemysłowej zwierząt. 
Francuski start-up o nazwie Gourmey pracuje nad stworzeniem foie 
gras z komórek kaczki wyhodowanych w laboratorium. Produkt ma 
w całości odzwierciedlać oryginał – będą to bowiem te same komórki, 
które budują oryginalny produkt, z tym że laboratoryjna wersja ma być 
uzyskiwana bez cierpienia zwierząt. Produkt jeszcze nie pojawił się 
w sprzedaży, ale warto śledzić doniesienia, mimo że na laboratoryjną 
alternatywę trzeba będzie poczekać.

AGATA 
NOSZCZYK  
I JEJ AUTORSKA 
FŁA GRA
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Jesteśmy świadkami zmiany nawyków żywieniowych. Coraz wię-
cej konsumentów i konsumentek ogranicza spożycie produktów 
odzwierzęcych na rzecz tych roślinnych. Możemy być pewni, 

że wegańskie jedzenie nie jest chwilowym trendem. Dostrzegają to już 
największe firmy rynku spożywczego, które w odpowiedzi na stale ro-
snący popyt inwestują w produkcję roślinną, a także sieci gastronomiczne 
rozszerzające wegańskie menu. Mimo to jedzenie roślinne na szeroką 
skalę pozostaje wciąż jedynie opcją, a nie powszechnym standardem.
DefaultVeg to ruch działający na rzecz upowszechnienia wegańskiego 
jedzenia. Misja organizacji jest bardzo prosta i doskonale zaspokaja po-
trzebę zmian żywieniowych na szeroką skalę – jedzenie powinno być 
z założenia roślinne, gdziekolwiek jest serwowane. Celem jest zmiana 
postrzegania tego, co nazywamy „normalnym” posiłkiem.
Co, gdyby „normalne” jedzenie oznaczało roślinne jedzenie? Kampania 
DefaultVeg wychodzi z założenia, że sposób reprezentacji jedzenia od-
grywa kluczową rolę w wyborach konsumenckich. Jeśli przedstawiamy 
jedzenie wegańskie jako podstawową opcję żywieniową, to zwiększamy 
prawdopodobieństwo, że konsumenci i konsumentki będą częściej od-
żywiać się roślinnie, a szefowie i szefowe kuchni będą szukać nowych 
wegańskich smaków, by urozmaicić dania. To prosty sposób na zmotywo-
wanie szerokiego grona osób do zdrowszych i bardziej zrównoważonych 
wyborów, a co za tym idzie – zrobienia ogromnego kroku ku bardziej 
roślinnej przyszłości, przyjaznej człowiekowi, zwierzętom i planecie.
Idea DefaultVeg promuje sposób odżywiania, który jest odpowiedzią na 
problemy zdrowotne, środowiskowe czy etyczne związane z hodowlą 
zwierząt. Spożywanie produktów odzwierzęcych w dużej ilości może 
prowadzić do chorób serca, otyłości czy cukrzycy, a przemysłowa ho-
dowla zwierząt znacznie zwiększa ryzyko kolejnych pandemii.
Produkcja i dystrybucja wyrobów odzwierzęcych to także straty śro-
dowiskowe, na które w dobie katastrofy klimatycznej nie możemy 
sobie pozwolić. Project Drawdown wskazuje, że roślinne jedzenie to 
jedno z najbardziej efektywnych rozwiązań na zredukowanie śladu 
węglowego, a co za tym idzie – uniknięcie dalszej dewastacji środo-
wiska naturalnego.
Ruch DefaultVeg prowadzi program ambasadorski, w którym zachęca 
do inspirowania zmian w lokalnych społecznościach czy edukowania na 
temat pozytywnego wpływu wegańskiego jedzenia. Każdy z nas może 

przyłączyć się do kampanii i zostać ambasadorem czy ambasadorką 
zmiany w swoim środowisku. Takie osoby ze wsparciem organizacji 
zachęcają do wprowadzania idei DefaultVeg w lokalnej gastronomii, 
w instytucjach publicznych, w pracy, podczas wydarzeń i imprez or-
ganizowanych w danej społeczności czy na poziomie władz lokalnych, 
które mogą uczynić DefaultVeg częścią swojej polityki klimatycznej.
Ruch zachęca również do zaangażowania się w promowanie idei je-
dzenia „z założenia roślinnego” – zapewnia materiały edukacyjnie, 
które z łatwością można wykorzystać do tworzenia postów w mediach 
społecznościowych czy zorganizowania webinaru.
Instytucje, organizacje i biznesy coraz częściej wykorzystują ideę ruchu 
DefaultVeg do motywowania pozytywnej zmiany żywieniowej w da-
nym środowisku. Strategia jest szeroko realizowana na uniwersytetach 
i w szkołach. Biuro ds. Zrównoważonego Rozwoju z Uniwersytetu 
Harvard serwuje wyjściowo w pełni roślinne posiłki podczas wszyst-
kich wydarzeń i spotkań – niewegańska wersja dań jest dostępna dla 
gości wyłącznie na życzenie.
Podobne działania deklarują również uniwersytety z Berlina, które 
w swoich stołówkach mają oferować posiłki zgodnie z ideą jedzenia 
„z założenia roślinnego” – cztery dni w tygodniu dostępna jest tylko 
jedna opcja mięsna. W gastronomii DefaultVeg zachęca do tego, by 
wegańskie pozycje były podstawową ofertą w menu, a mleko serwo-
wane do kawy było z założenia roślinne.
Kampanię DefaultVeg można śledzić w mediach społecznościowych, 
gdzie udostępnione są posty edukacyjne i inspirujące historie, a na stronie 
WWW dostępna jest baza pysznych roślinnych przepisów.

DefaultVeg to ruch działający na rzecz upowszechnienia 
roślinnego jedzenia. Misja organizacji jest prosta – 
jedzenie powinno być z założenia roślinne, gdziekolwiek 
jest serwowane. Chodzi o zmianę postrzegania tego, 
co nazywamy „normalnym” posiłkiem.

AUTORKA: AGNIESZKA SIERAK

Roślinnie 
z założenia
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Cały bieżący numer „Food Service” poświęcony jest 
roślinnemu jedzeniu w restauracjach. To aż tak ważny 
temat! Wytłumaczymy, dlaczego dobrze prowadzony 
marketing w gastronomii musi uwzględniać  
to zagadnienie jak najczęściej.

AUTORKI: KATARZYNA PŁACHECKA I KAROLINA MILCZANOWSKA

ROŚLINNA KOMUNIKACJA 
Z CHARAKTEREM

AUTORKI

Karolina Milczanowska  

i Katarzyna Płachecka  

są współwłaścicielkami 

agencji Jedling Consulting, 

w której zajmują się 

marketingiem restauracji, 

konsultingiem istniejących 

miejsc i kreowaniem 

wizerunku powstających 

restauracji. Doradzają  

i szkolą restauratorów  

w zakresie tworzenia 

konkurencyjnej oferty 

 i prowadzenia komunikacji 

w social mediach. Są 

także współwłaścicielkami 

kulinarnego portalu  

Have a Bite Kraków. 

 Mają na koncie lata 

praktycznego doświadczenia  

w gastronomii, którym dzielą 

się na łamach „Food Service”.

Bezmięsne jedzenie trudno nazwać 
trendem – ten kojarzy nam się w końcu 
z czymś bardzo ulotnym. Skręt w ro-

ślinną stronę to tendencja, która stale będzie 
się umacniać. Rezygnacja z komunikowania 
się z odbiorcami wegańskiej kuchni jest więc 
nie tylko przejawem ignorancji, ale również 
krótkowzroczności w prowadzeniu biznesu. 
Skoro największe sieci fast food na świecie 
inwestują w rozwijanie roślinnych propozycji, 
coś musi być na rzeczy.
Miejsca wege wpływają na to, co jest mod-
ne, nie tylko promując wykluczanie produk-
tów odzwierzęcych z diety. Kuchnia oparta 
na warzywach kojarzy się również z jedze-
niem bardzo zdrowym, naturalnym, przede 
wszystkim odżywczym. Zapotrzebowanie 
na takie dania jest tym wyższe, im młodszy 
nasz odbiorca.
Mięso wybiera coraz mniej młodych ludzi, 
a przecież to głównie do nich mówimy po-
przez social media. Należy również pamię-
tać, że prawie wszyscy, którzy jednak mięso 
jedzą, często wybierają też potrawy wege. Na 
przestrzeni ostatnich lat popularność zdoby-
wa fleksitarianizm, czyli częściowe i świado-
me wykluczanie produktów odzwierzęcych. 
Spinając to wszystko razem – kiedy w naszej 
komunikacji mówimy o daniach bez mięsa, 
zwracamy się do absolutnie wszystkich na-
szych obserwujących.

STOPNIOWA WEGANIZACJA
Nie chcemy sugerować, że zupełne wyklucze-
nie mięsa z menu jest w tej chwili konieczne 
w każdej restauracji, bo absolutnie tak nie 
jest. Zaznaczmy jednak, że nawet prowadząc 
steak house, można bardzo sprawnie wpro-
wadzić do karty dużo opcji bezmięsnych. 
Nie powinno to sprawić żadnego problemu 
komunikacyjnego. Ogłoszenie w social me-

DANIA Z BISTRO 
THE COOL CAT
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diach, że otwieramy się także na osoby nie 
jedzące mięsa, jest zazwyczaj przyjmowane 
przez społeczność z ogromnym entuzjazmem.
W obsługiwanej przez nas marketingowo sie-
ci restauracji Taj (Kraków, Katowice) ogrom-
nym sukcesem okazało się wprowadzenie 
wegańskiej karty lunchowej, której kontynu-
acją jest cała roślinna strona w stałym menu. 
Kuchnia tajska kojarzy się głównie z sosem 
rybnym i ostrygowym, a jednak nie zauwa-
żyłyśmy żadnych negatywnych reakcji na 
ich brak w niektórych potrawach. Po kilku 
miesiącach działania sprzedaż opcji wege 
przerosła najśmielsze oczekiwania.
Informowaliśmy o ofercie zupełnie normalnie 
– posty o karcie roślinnej ciągle przeplatały 
się z tymi o tajskiej klasyce. Reklamy płatne 
targetowane były jednak w zależności od tre-
ści – weganie widzieli głównie te, w których 
pisałyśmy o daniach stworzonych dla nich.
Krok dalej idzie warszawski Cool Cat, który 
z założenia serwuje lunche roślinne, a (od-
wrotnie niż jest to zazwyczaj przyjęte) mięso 
przedstawia jako dodatkową opcję. W so-
cial mediach mówią o tym w ten sposób: 
„Wegańskie lunche (z opcją mięsną) na ten 
tydzień!” – jak świetnie to brzmi!
Analogicznie, w sopockim Całym Gawle 
wiele pozycji z codziennej oferty zaprojek-
towano jako wegetariańskie i wegańskie. 
W menu komunikowana jest jedynie moż-
liwość domówienia mięsnego dodatku. Tak 
skonstruowana karta mówi naprawdę wie-
le o podejściu właściciela do roślinnego te-
matu i jest po prostu inkluzywna. Przecież 
marketing to nie tylko social media, ale 
przede wszystkim to, co dzieje się w lokalu. 
Wszystkie materiały, które trafiają do rąk 
gości, również są jego częścią.
Nie tylko w miejscach serwujących mięso za-
chodzą duże zmiany związane z opisywaną 
zmianą preferencji. Coraz więcej lokali wege-
tariańskich częściowo lub zupełnie rezygnuje 
z produktów odzwierzęcych. Taką metamor-
fozę przechodzi krakowski Ranny Ptaszek. 
Właścicielki zdecydowały się na stopniową 
zmianę oferty – najpierw rezygnując z jedynej 
pozycji mięsnej, a później również z krowiego 
mleka. Wszystko komunikują bardzo otwar-
cie, ale również konsekwentnie. Uczestnicząc 
przy okazji w różnych projektach promują-

cych postawy prozwierzęce, np. Chefs for 
Change, budują bardzo spójny wizerunek 
dla swoich biznesów.

WYRAZISTY WIZERUNEK
Wspomniałyśmy, że główną grupą odbiorców 
produktów wegańskich są ludzie młodzi. Być 
może właśnie dlatego najciekawsze i najbar-
dziej bezkompromisowe profile w social me-
diach należą do wegańskich marek.
Bodajże pierwszą restauracją roślinną 
w Polsce, która zaczęła prowadzić swoje so-
cial media w zabawny, niepokorny i niesa-
mowicie przemyślany sposób, jest warszawski 
Vegan Ramen Shop. Jest tam lekko, zabawnie 

i z pazurem. Osobowości Mai Święcickiej 
i Basi Welento przejawiają się w tym, jak pi-
szą o swoim brandzie. Dzięki temu tej marce 
się po prostu ufa.
W marketingowej bańce od dawna dyskutuje 
się o komunikacji prowadzonej przez gdań-
ski House of Seitan. Można ją określić jako 
szczerą i memiczną. Właścicielki robią sobie 
żarty z wszystkiego, z czego tylko można 
żartować, co już niejednokrotnie umieściło 
ich markę na stronach gazet i portali. Można 
by się tutaj pokusić o obliczenie AVE (ekwi-
walentu reklamowego) wynikającego z takich 
sytuacji, na pewno byłby niemały. Spójnie 
komunikowany system wartości oraz wiary-
godny wizerunek skutecznie chronią House 
of Seitan od kryzysów wizerunkowych oraz 
tworzą wokół brandu szalenie zaangażowa-
ną społeczność.
Komunikację mniej osobistą, ale ciągle utrzy-
maną w nietuzinkowym klimacie, prowadzą 
poznański Zenit i gdyńskie Syto. W pierw-
szym przypadku mamy wizualne odniesie-
nia do lat 80. i 90. oraz dużo milenialsowe-
go vaporwave i żartu nie tylko w warstwie 
tekstowej. Syto jest bardziej chaotyczne, ale 
też szalenie naturalne w tym, jak się przed-
stawia w internecie. Czerpie z popkultury 
i wykorzystuje sentymenty gości dotyczące 
ostatniej dekady XX w.
Pamiętajmy, że wyraziście nie zawsze ozna-
cza śmiesznie. Szeroko komentowanym kon-
ceptem roślinnym jest Peaches Gastro Girls. 
Ich komunikacja jest lekka, artystyczna i ko-
smopolityczna. Ładne kolory i dopracowane 
zdjęcia wzmacniają prosty przekaz – kuchnia 
roślinna jest piękna i elegancka!
Kapitalna kuchnia roślinna to najlepszy fun-
dament dla dobrego marketingu. Ogromnie 
cieszy nas każdy kolejny wegański lokal 
Youmiko Sushi. Z uśmiechem patrzymy na 
sukces krakowskiej piekarni Zaczyn, która od 
startu jest w 100% wegańska, choć do dzisiaj 
nie wszyscy o tym wiedzą. A to dlatego, że 
nie muszą – dania bez produktów odzwie-
rzęcych są (przynajmniej) równie smaczne 
jak te tradycyjne.
Coraz więcej osób ma tego świadomość i szu-
ka lepszych wyborów. Jeśli możemy im je 
zapewnić, dajmy się znaleźć – social media 
są do tego najlepszą platformą.

TEMARI Z PIECZONĄ BRUKSELKĄ, PESTO  
Z WAKAME, SOS MUSZTARDOWY 

 - RESTAURACJA YOUMIKO VEGAN SUSHI

BOCZNIAKI I KALAFIORKI W TEMPURZE  
Z WEGAŃSKIMI SOSAMI  

- RESTAURACJA CAŁY GAWEŁ
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Nie trzeba nikogo przekonywać do prawdy, że jedzenie ma 
ogromny wpływ na nasze życie i zdrowie. Dotyczy to nie tylko 
sfery fizycznej, ale także psychiki. Dieta oddziałuje na naszą 

kondycję, może leczyć i wywoływać choroby. Świadome spożywanie 
posiłków różni je od „paszy”, która ma jedynie podtrzymywać nas przy 
życiu. Jednocześnie nie twierdzę, że na świecie brakuje ludzi, którzy do 
jedzenia przywiązują niewielką uwagę. Reszta jest bardziej lub mniej 
świadoma tego, co spożywa.
Wyborów kulinarnych dokonujemy z kilku powodów – estetycz-
nych, hedonistycznych, snobistycznych, zdrowotnych, etycznych 
i religijnych. Bardzo mnie interesują te dwa ostatnie aspekty. Religia 
od zawsze określała kanon ludzkich zachowań, w tym i dietę. Po co 
tłumaczyć wiernym zawiłe kwestie? Prościej powiedzieć, że Bóg tak 
chce. Żywieniowe prawdy wiary bardzo często mają pragmatyczne 
podłoże. Weźmy takie mięso z uboju rytualnego. Chodzi głównie 
o to, aby pozbyć się krwi ubijanego zwierzęcia. Tusza, z której nie 
spuszczono krwi, szybciej się psuje, co w gorących krajach stanowiło 
nie lada problem. To samo dotyczy świni mającej opinię brudnego 
zwierzęcia. I znowu – w tropikach higiena produktów spożywczych 
ma przecież ogromne znaczenie.
Jedzenie, jeśli spojrzymy na jego ilość, jakość lub unikato-
wość, może świadczyć o naszym statusie społecznym. 
Pewnego razu w Chinach byłem zaproszony na zupę 
z płetwy rekina. Porcja kosztowała równowartość 
700 zł, a smak był nijaki. Jednak nie dla walo-
rów smakowych czy zdrowotnych została zamó-
wiona. Zapraszający chciał mi pokazać, że stać 
go na takie uhonorowanie gościa. Snobistyczne 
przegięcie.
Czy wiecie, dlaczego podagra jest nazywana 
chorobą królów? Częstą jej przyczyną jest dieta 
uboga w rośliny, a oparta na czerwonym mięsie 
i esencjonalnych wywarach. Królów przecież było 
na to stać, więc po co mieli jadać kaszę? W Chinach 

moi współbiesiadnicy często śmiali się ze mnie, gdy w restauracji za-
mawiałem ryż – bo to obciach zamawiać pokarm biedoty.
Mam nadzieję, że powyższe przykłady pokazały, że przegięcia i eks-
tremizm do niczego dobrego nie prowadzą i są pożywką dla niepo-
hamowanego konsumpcjonizmu. Ileż to razy w swych etycznych lub 
zdrowotnych wyborach stajemy się ofiarami manipulacji różnych lobby 
(np. antymaślanego popierającego margarynę, a milczącego o szkodli-
wości tłuszczów trans).
Pochylmy się nad wegetarianizmem. Osobiście widzę tyle samo argu-
mentów za spożywaniem białka zwierzęcego, ile za jego odrzuceniem. 
Problem leży jednak w śmieciowym czy nieekologicznym jedzeniu, które 
może być tak samo odzwierzęce (chów klatkowy, antybiotyki i sterydy 
stosowane w hodowli), jak i roślinne („krwawe” owoce, uprawy GMO, 
pestycydy, zachwianie ekosystemów oraz problemy z wodą).
Najbardziej zależy mi na tej równowadze właśnie. Bioróżnorodność i do-
brostan zwierząt są tutaj kluczowe. Nie można podchodzić do uprawy 
roślin czy hodowli zwierząt wyłącznie z perspektywy zysku i mody, bo 
będzie tak jak z awokado w Meksyku, migdałami w Kalifornii, kurzymi 
fermami i przełowieniem mórz. Mięso dzikich zwierząt i ryb oraz tych 
ze zrównoważonych hodowli powinno być ultradrogie. Niech to spowo-

duje, że odwrócone zostaną proporcje produktów na naszych 
talerzach. Proteiny nie powinny dominować w posiłkach. 

Niech będą w harmonii z roślinami. Sugeruję, aby 
jeść mniej, za to produkty lepszej jakości.

Przy okazji apel do kucharzy: nauczcie się goto-
wać i z szacunkiem podchodzić do roślin. To, 
co obserwuję obecnie, to dramat. Sam za cel 
postawiłem sobie podniesienie kwalifikacji w tej 
dziedzinie. Idzie mi dobrze i daje to mnóstwo 
satysfakcji.
Świadomość, świadomość i jeszcze raz świa-
domość – kucharzy i konsumentów. Teraz już 

nie chodzi o kolejną modę, ale o powstrzymanie 
szaleństwa, które pcha nas ku przepaści.

Mądre zróżnicowanie

AUTOR: ADAM CHRZĄSTOWSKI
szef kuchni, trener i konsultant kulinarny
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DOSTAWA

Najlepsze,
że bez mięsa!

ROŚLINNA
REWOLUCJA

w Twoim menu

W OneDayMore chcemy, żeby wszyscy mo-
gli jeść zdrowo, pysznie, prosto i przyjemnie, 
dlatego od początku stawiamy na rośliny. Bo 
myśląc o zdrowym odżywianiu i zaspokaja-
niu zmieniających się potrzeb konsumentów, 
myślimy też o ochronie naszej planety.

Badania pokazują, że liczba osób, które ogra-
niczają spożycie mięsa, systematycznie się 
zwiększa. „Dynamicznie rosnący rynek roślin-
nych zamienników mięsa sprawia, że konsu-
ment nie tylko poszukuje w menu restauracji 
tych produktów, ale też wymaga od nich co-
raz więcej. Dlatego już nie wystarczy mieć 
jakieś zamienniki, trzeba mieć te najlepsze —

takie, które wyglądem, smakiem, zapachem, 
soczystością, ale też konsystencją przypomi-
nają jak najbardziej mięso” — mówi Dariusz 
Haraj, CEO OneDayMore.

OneDayMore dostarcza takich właśnie pro-
duktów: o najlepszym składzie i smaku. Na-
sze roślinne zamienniki oparte są na bazie 
grochu, który dzięki zawartym w nim różnym 
formom białka pozwala otrzymać takie cząst-
ki, jakie znajdujemy w produktach mięsnych. 
Głęboki, intensywny, mięsny smak produktów 
uzyskaliśmy, wykorzystując zioła, przyprawy, 
czosnek, cebulę a także naturalne aromaty. 
Krwistą barwę produktom nadaje sok z bura-
ka. W asortymencie mamy produkty bardzo 
lubiane przez klientów: kiełbaski, hamburge-
ry, klopsiki, mielone, a w niedalekiej przyszło-
ści portfolio poszerzy się o kolejne przysmaki. 
Roślinne zamienniki OneDayMore są proste 
i szybkie w przygotowaniu, zapewniają wy-
godę, a zarazem swobodę kulinarną. Dzięki 
OneDayMore zaoferowanie gościom restau-
racji i hoteli tego, czego oczekują, stało się 
możliwe i proste.

ODM_roslinne_FoodService_full_page_10-12-2021.indd   1 13/12/2021   12:46



Nasi przodkowie od najdawniejszych czasów używali warzyw, 
ziół i innych roślin nie tylko do gotowania potraw, ale rów-
nież do doprawiania alkoholu. Aromatyczne, ziołowe mie-

szanki niegdyś maskowały smak słabej jakości destylatu lub leczyły 
bliżej nieokreślone choroby. Dziś stanowią nieodłączny element wy-
posażenia każdego baru.
Bogactwo ziołowo-roślinnych smaków zawdzięczamy, jak zawsze 
w takich przypadkach bywa, starożytnym Egipcjanom, Grekom 
i Rzymianom. Z badań archeologicznych osadu pozostawionego 
m.in. w egipskich amforach wiemy, że do najczęściej wykorzysty-

wanych w państwie faraonów dodatków należały kolendra, melisa, 
mięta pieprzowa, rozmaryn, szałwia, cząber i tymianek. Nasi przod-
kowie już od czasów starożytnych eksperymentowali także z szere-
giem innych dodatków, od piołunu po korę drzew. Doprawiali nimi 
zarówno wino, jak i na przykład piwo.
Nim w piwowarstwie pojawił się chmiel, browarnicy warzyli piwo 
z udziałem kompozycji ziół i przypraw, której dokładny skład bywał 
często ściśle strzeżoną tajemnicą. Gruit, bo taką nazwę nosiła ta 
mieszanka, był obłożony podatkiem, a prawo do handlu nim można 
było nabyć lub sprzedać.

Kiedyś rośliny i zioła użyte do doprawiania alkoholu miały wzmacniać odporność, 
chronić przed chorobami albo maskować smak kiepskiej jakości destylatu.  

Dziś to dodatki, bez których trudno wyobrazić sobie zarówno świat wermutów 
oraz likierów, jak i całą współczesną miksologię.

AUTOR: PRZEMYSŁAW ZIEMICHÓD

Roślinne alkohole?  
 Nie tylko babciny likier!

PRZY BARZE
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• Cachaça, 2 uncje (ok. 60 ml)
• Słodki wermut, 1/2 uncji (ok. 15 ml)
• Likier z karczochów (Cynar), 1/2 uncji 

Szkło:  
kieliszek koktajlowy lub typu coupe
Dekoracja: 
kawałek skórki pomarańczowej

Połącz składniki w szklanicy barmańskiej z lodem. Mieszaj 
przez 20 sekund, a następnie przelej do schłodzonej 
szklanki. Udekoruj skórką z pomarańczy.

RABO DE GALLO 
WEDŁUG PRZEPISU 
JOHNA COLTHARPA 
Z CAÑA RUM BAR 
W LOS ANGELES

PIERWSZY WERMUT
Przepisy na ziołowe maceraty podróżowały wraz z przemieszczają-
cymi się pod koniec starożytności ludami, plemionami i narodami. 
W średniowieczu nad jakością ziołowych mikstur czuwali klasztorni 
mnisi, w kolejnych wiekach obowiązek ten przejęli na siebie farma-
ceuci. Wszystko zmieniło się jednak w drugiej połowie XVIII w.
Za ojca współczesnego wermutu uważa się dziś włoskiego gorzel-
nika Antonio Benedetto Carpano. W 1786 r. połączył on ze sobą 
wino i esencje ziół, tworząc pierwszą markę wermutu. Na pojawie-
nie się kolejnych, nie tylko we Włoszech, ale również we Francji 
i w Hiszpanii, świat poczekać musiał aż do początków XIX stule-
cia. Rewolucja przemysłowa i wynalezienie efektywniejszego spo-
sobu destylacji alkoholu otworzyły producentom drogę do tworze-
nia połączeń, których wytwarzanie na skalę przemysłową nie było 
możliwe nigdy wcześniej.

SŁODKO-GORZKIE LIKIERY
Wermut to niejedyny typ słodko-gorzkiego alkoholu z dodatkiem ziół 
oraz przypraw. Tradycję wytwarzania i konsumpcji słodko-gorzkich 
likierów przez wieki rozwinęli zwłaszcza Włosi, którzy rozróżniają 
wiele ziołowych i roślinnych aperitifów.

PRZY BARZE
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PRODUCENT MEBLI I URZĄDZEŃ DLA GASTRONOMII

MODUŁOWY SYSTEM 
KOMPLEKSOWEJ ZABUDOWY BAROWEJ
 jakość i estetyka,
 innowacyjne rozwiązania,
 nowoczesny design,
 trwałość i funkcjonalność.

 lekka konstrukcja, 
 szybki, intuicyjny montaż, 
 wszechstronne zastosowanie, 
 funkcjonalność.

PROFESJONALNY SKŁADANY 
BAR MOBILNY
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Amaro – po włosku: gorzkie. Grupa słodko-
-gorzkich likierów wywodząca się z Włoch. 
Do ich produkcji wykorzystuje się zioła, przy-
prawy, warzywa lub owoce, które macerowane 
są w mocnym alkoholu.
Alpino amaro – kategoria likierów typu ama-
ro, do produkcji których użyto roślin rosną-
cych we włoskich Alpach. Trunki tego typu 
mają często charakterystyczny ziołowo-so-
snowy smak i aromat.
Carciofo – likiery z grupy amaro, produko-
wane na bazie karczochów.
Fernet – likiery należące do grupy amaro. 
Obecność słowa fernet w nazwie produktu 
oznacza przeważnie mocno gorzki produkt 
o wyrazistym smaku.

Z KARCZOCHEM 
I RABARBAREM
Możliwość produkcji zbożowego alkoholu 
w sposób szybki oraz tani sprawiła, że pro-
ducenci ziołowych mieszanek przestali być 
zależni od wina jako trunku bazowego. I tak: 
obok wermutów w okresie rewolucji przemy-
słowej zaczęły pojawiać się likiery, aperitify 
i trunki powstałe na bazie warzyw, roślin ja-
dalnych i nietypowych dodatków.
Do najbardziej znanych, choć niejedynych 
w tej grupie, należą alkohole wytwarzane 
z dodatkiem liści karczocha. Wśród włoskich 
likierów znaleźć możemy także te produko-
wane na przykład na bazie rabarbaru, rukoli 
lub kory drzewa chinowego. Ich smak będzie 
różnił się więc od dominującego w składzie 
surowca.
Ziołowe i roślinne trunki stanowią w koktaj-
lach dobry zamiennik lub uzupełnienie dla 
wermutu. Likiery typu amaro dobrze spraw-
dzą się ponadto w klasycznych koktajlach jak 
Negroni, Manhattan czy Brooklyn.

75% WINA I 25% WYOBRAŹNI
Wermuty oraz ziołowo-warzywne aperiti-
fy można uzyskać na dwa sposoby, dodając 
neutralny alkohol do odfermentowanego już 
wina lub mieszając alkohol ze świeżym so-
kiem z winogron. Taka mieszanka destylatu 
alkoholowego i owoców nosi nazwę mistelle.
Uzyskane z jej pomocą trunki są słodsze, za-
warty w winogronach cukier nie zostaje bo-
wiem zamieniony na alkohol. W ten sposób 
jednak nie otrzymamy tradycyjnego wermutu. 
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MAREK ŁYSZCZAK 
BRAND AMBASADOR, MONIN 

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę zwracamy na to, co jemy i pije-

my. Dlatego bardzo popularne stały się wszelkiego rodzaju „zielone koktajle”, 

do przygotowania których wykorzystujemy świeże owoce i warzywa, zioła, 

przyprawy i korzenie. Tutaj możemy połączyć ze sobą praktycznie wszystko: 

imbir, jarmuż, szpinak, burak, marchew, paprykę. Do dyspozycji mamy niezli-

czoną liczbę elementów. Ważne, aby były przygotowywane „na świeżo”, gdyż 

większość składników odżywczych i witamin bardzo szybko ulega rozkładowi. 

Szacuje się na przykład, że dla soku ze świeżych pomarańczy czas ten wynosi  

10 minut. Owoce i warzywa możemy użyć też do udekorowania koktajlu. Sprawdzą 

się tutaj pomarańcze, limonki, jabłka, gruszki, a nawet chipsy z buraka czy nitki 

chili. Możemy wykonać je samodzielnie lub sięgnąć po gotowe rozwiązania, 

np. susze BOTANICA, których dystrybutorem w Polsce jest firma SCM Sp. z o.o.

Według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z 2014 r. wer-
mut musi składać się w 75% z wina oraz maceratu ziół i przypraw.
Prawo nie reguluje jednak, jakiego typu zioła, przyprawy, kłącza czy 
warzywa mają się znaleźć w gotowym produkcie. Do najczęstszych 
składników należą piołun, anyż, kolendra, rumianek, rozmaryn, 
lawenda, skórki cytrusów. Mali rzemieślniczy wytwórcy sięgają jed-
nak po znacznie mniej popularne składniki, jak na przykład łodyga 
selera, grzyby shitake albo papryczki chilli.
Im bardziej złożony i zróżnicowany jest aromat takiej kompozycji, 
tym lepiej nadawać się będzie do koktajli. A to szczególnie istot-
ne, wermuty zawdzięczają bowiem swoją sławę właśnie miksologii 
i takim klasykom, jak Negroni, Manhattan, Rob Roy czy przede 
wszystkim Martini.

SUCHE, MOKRE I BONDOWSKIE
Proste połączenie ginu z jasnym wytrawnym wermutem to duet 
równie ikoniczny co Batman i Robin. Za protoplastę wszystkich 
koktajli typu Martini uważany jest Martinez, który łączy w sobie 
gin, wermut oraz dodatek likieru wiśniowego Maraschino i poma-
rańczowego bitteru. Z czasem z przepisu zniknął likier i bitter, a po-
jawiły się w nim inne dodatki, jak chociażby słodki wermut (Perfect 
Martini) czy woda z zalewy z marynowanych oliwek (Dirty Martini). 
Zależnie od proporcji składników zaczęto wyróżniać także Martini 
suche (Dry) i mokre (Wet).
W latach 60. XX w. rosnąca popularność wódki dała początek Vodka 
Martini, rosnąca sława agenta 007 przyczyniła się zaś do rozpropa-
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OD WILGOTNEGO PO PUSTYNNE  
– WARIANTY MARTINI 

O tym, czy Martini jest „mokre”, czy „suche”, 

decyduje stosunek wermutu do ginu. 

Przez dekady barmani na całym świecie 

wypracowali swoje wersje tego popularnego 

koktajlu, często drastycznie zmieniając 

wyjściowe proporcje składników.

Wet Martini 
W wersji „mokrej” stosunek ginu do wermutu  

to często 3:1 lub 2:1.

Dry Martini 
Według Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Barmanów „suche” Martini składa się  

z 60 ml ginu i 10 ml wytrawnego wermutu. 

Bone Dry Martini 
W tym wariancie barman przepłukuje kieliszek 

wermutem, wylewa go i dopiero wtedy 

przystępuje do przygotowywania koktajlu.

Desert Martini/Churchill Martini 
Ta wersja pozbawiona jest wermutu i składa się 

jedynie z ginu oraz lodu podanego w kieliszku 

koktajlowym. Nazwa odnosi się do wypowiedzi 

premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, 

który kojarzony był z takim sposobem picia 

tego koktajlu. Miał on powiedzieć kiedyś: 

„Pijąc martini, wermut chciałbym obserwować 

z drugiego końca pokoju”.

MATEUSZ SZUCHNIK, 
WHISKY & GIN BRAND AMBASSADOR,  

STOCK POLSKA

Warzywa mają swoją soczystość, więc łatwo uzyskać z nich sok, który 

w odpowiednim połączeniu nada koktajlom nowy smak. Na przykład 

sok z marchwi z dodatkiem miodu oraz soku z cytryny świetnie po-

łączy się z delikatną szkocką bądź irlandzką whisky. Odrobina soku  

z selera naciowego idealnie rozbuduje smak koktajlu typu collins na 

ginie. Dobrym rozwiązaniem będzie także macerowanie buraka przez 

24 godz. w wódce. Alkohol nie tylko nabierze krwistego koloru, ale 

również przejmie słodycz i ziemistość buraka. Taką wódkę połączymy 

z sokiem z cytryny, syropem cukrowym i odrobiną likieru ziołowego. 

Dla zwieńczenia całości jako ozdobę możemy wykorzystać suszony 

chips chrzanowy lub aromatyczny liść limonkowca. Warto pamiętać 

o ziołach. Większość osób wykorzystuje wyłącznie miętę do Mojito, 

natomiast w koktajlach świetnie radzi sobie bazylia w połączeniu z gi-

nem, tequila z rukolą czy melisa z wódką, wystarczy tylko dodać sok  

z cytryny i odrobinę syropu cukrowego dla zbalansowania kwasowo-

ści, aby uzyskać ciekawe i smaczne koktajle typu sour.  

gowania Vesper Martini – połączenia ginu, wódki oraz kwiatowo-
-ziołowego aperitifu Lillet.

PIWA I OKOWITY
Oczywiście wermuty i likiery to niejedyny sposób na to, by połączyć 
świeże zioła, przyprawy czy warzywa z alkoholem. Ostatnie lata 
przyniosły rozkwit rzemieślniczych destylarni, które niejednokrotnie 
sięgają po składniki do tej pory niewykorzystywane za barem. Na 
rynku bez problemu znajdziemy warzywne okowity, a nawet piwa 
tworzone z wykorzystaniem warzyw, jak chociażby pojawiające się 
sezonowo piwo dyniowe pumpkin ale.
Stopniowy zwrot zarówno konsumentów, jak i barmanów w kierunku 
klasyków pozwala mieć nadzieję, że w barowych czy restauracyjnych 
menu coraz częściej widywać będziemy mocno ziołowe i roślinne 
kompozycje. Warto więc ten trend obserwować.

PRZY BARZE
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ADVERTORIAL

Browar Trzech Kumpli jako pierwszy w Polsce 
uzyskał dla części swoich piw certyfikat V-label 
przyznawany produktom w pełni wegańskim. 
Co oznacza to w praktyce i dlaczego piwo może 
być czasem niewegańskie, pytamy Piotra Sosina, 
piwowara koncepcyjnego i założyciela Browaru 
Trzech Kumpli.

„FOOD SERVICE”: Jesteście pierwszym 
browarem w Polsce, który otrzymał certy-
fikat V-label, poświadczający, że najpopu-
larniejsze piwa Browaru Trzech Kumpli są 
wegańskie. Co to w praktyce oznacza? 
PIOTR SOSIN: Bardzo zależało nam na pod-
kreśleniu, że piwa, które warzymy, nie po-
wstały ze składników, które mogą zawierać 
elementy odzwierzęce. Jednostka certyfikują-
ca sprawdziła dogłębnie nie tylko nasz proces 
produkcji oraz certyfikaty surowców, których 
używamy przy warzeniu naszych „flagow-
ców", ale również zweryfikowane zostały pro-
cesy produkcyjne naszych dostawców. Miało 
to na celu uzyskanie stuprocentowej pewności, 
że cały proces – od produkcji składników do 
rozlewu naszych piw – był wegański. Byliśmy 
bardzo pozytywnie zaskoczeni, jak dogłębna 
była procedura sprawdzania nas i naszych 
dostawców. Za tymi certyfikatami stoi na-
prawdę sporo pracy weryfikująco-audytowej. 
Sami, jako prywatni konsumenci, zaczęliśmy 
mocniej ufać znakowi V-label. Nie ukrywamy, 
że jesteśmy dumni z tego, że ten znak zdobi 
nasze butelki, puszki i kegi.

Niektórym osobom na diecie roślinnej może 
zapalić się teraz czerwona lampka. Czy to 
oznacza, że piwo bez takiej certyfikacji jest 
niewegańskie i weganie oraz wegetarianie 
powinni powstrzymać się od picia go?
Piwo bez certyfikatu niekoniecznie powinno 

być od razu omijane przez wegan! Należy pa-
miętać, że certyfikacja oznacza koszty zarówno 
finansowe, jak i czasowe oraz intelektualne, 
więc większości małych browarów po prostu 
na nią nie stać. Jesteśmy przekonani, że zdecy-
dowana większość piw na rynku jest wegańska, 
niemniej jednak, by uzyskać większą pewność, 
warto o to pytać samych producentów. My sami 
dostajemy sporo takich zapytań i zawsze od-
powiadamy tak samo: „Wszystkie nasze piwa 
są w 100% wegańskie, a część z nich ma na to 
nawet certyfikat!” [śmiech].

Czy planujecie docelowo uzyskanie certyfi-
katu na wszystkie z posiadanych piw?
Z całą stanowczością chcemy podkreślić, że 
wszystkie nasze piwa są wegańskie. Certyfikat 
ma sześć z nich, najpopularniejszych pod ką-
tem wolumenu sprzedaży. Już planujemy uzy-
skanie certyfikatu dla kolejnych dwóch, a do 
końca roku chcielibyśmy mieć certyfikat dla 
dwunastu naszych piw. To ok. 75-80% całej 
naszej produkcji. 

Jakie składniki w piwie mogą mieć pocho-
dzenie odzwierzęce?
Dwa najpopularniejsze to żelatyna wieprzo-
wa oraz karuk, inaczej zwany isinglass, czyli 
substancja pozyskana z pęcherzy pławnych 
południowoamerykańskich ryb. Obie uży-
wane są do przyspieszania procesu klarowa-
nia piwa po fermentacji, a więc nadania mu 

TRZECH KUMPLI:  
PIERWSZY POLSKI BROWAR  
Z CERTYFIKATEM V-LABEL

pięknego, krystalicznego wyglądu. Nam nigdy 
aż tak się nie spieszyło z klarowaniem piwa, 
więc po prostu tych substancji nie używamy. 
Postawiliśmy na trzy podstawowe narzędzia 
piwowara, by piwa były przejrzyste: na czas, 
grawitację i odpowiednio niską temperaturę. 
Po prostu dajemy piwom w tankach więcej 
czasu i klarowność pojawia się sama. Z uży-
wania żelatyny i karuku zrezygnowaliśmy 
całkowicie świadomie. 

Skąd decyzja o tym, by wystąpić o certyfi-
kację V-label? Czy wynikało to z zapytań 
klientów, czy raczej z dostrzeżenia takiej 
potrzeby przez browar?
Motywacja do uzyskania certyfikatu była wie-
loczynnikowa. Na pewno coraz więcej klientów 
pytało nas o to, czy nasze piwa są wegańskie, 
i nosiliśmy się z chęcią oznaczaniem tego fak-
tu na etykiecie od dawna. Od razu postawili-
śmy na najbardziej rozpoznawalny certyfikat 
Vegan na rynku, chcieliśmy pokazać, że do 
sprawy podchodzimy poważnie i profesjo-
nalnie. Drugim czynnikiem był fakt, że sami 
w naszej załodze mamy wegetarian i wegan 
i taki certyfikat był dla nas wewnętrznie spój-
ny i zgodny z wartościami, które wyznajemy 
prywatnie oraz reprezentujemy jako browar. 
I wreszcie: znak dodaje waloru marketingowe-
go naszym piwom i niejako przenosi je do więk-
szej rodziny europejskich piw i pozostałych 
doskonałych produktów ze znakiem Vegan.
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Wina z listkiem
Przy okazji specjalnego wydania roślinnego „Food Service” zaglądam między krzewy,  

żeby sprawdzić, które wina są produktami wegańskimi. Zwykle dyskusja o tym, co jest wege,  
a co nie, toczy się wokół tego, co jemy, a nie tego, co pijemy. Okazuje się, że wino także 

wpisuje się w „zieloną rewolucję” i może być lub nie być wegańskie.

Wino to sfermentowany sok z winogron pocho-
dzący od winorośli, więc wydawać by się mo-
gło, że z natury rzeczy jest produktem wege. 
Winogrona są owocami, a fermentacja alkoho-
lowa, której są poddawane, nie nadaje mu cech 
niewegańskich. Nie dyskutujemy przecież, 
czy dany sok owocowy/warzywny, a nawet 
alkohol mocny jest, czy nie jest roślinny. 
Skąd więc wiemy, które wina są wege, a któ-
re nie? Czy chodzi o aromaty?
Na przykład syrah z Górnego Rodanu 
często pachnie boczkiem, krwią, skórą, 
a wiele innych win dojrzewających długie 
lata w butelce może wygenerować w dro-

dze ewolucji aromaty i smaki przypomi-
nające mięsne. Z drugiej strony mamy no-

wozelandzkie sauvignon blanc, które bardzo 
intensywnie pachnie ziołami, a nawet warzy-

wami. To jednak zły trop, bo aromaty wina nie 
mają nic wspólnego z byciem wege. Syrah pachnące 

mięsem może być wege, a trawiasto-ziołowe sauvignon 
blanc wręcz przeciwnie.
Wszystkie wina z natury rzeczy są wegańskie, ale w przy-
padku niektórych w procesie produkcji można, ale nie trze-
ba, zastosować pewne produkty pochodzenia zwierzęcego. 
Na etapie klarowania wina, które następuje przed butelko-
waniem w celu usunięcia niemożliwych do odfiltrowania 
z wina drobnych cząsteczek stałych, stosuje się np. białko 
jajka, żelatynę, kazeinę (białko mleka), klej rybi. Wszystkie 
te produkty są pochodzenia zwierzęcego i czynią wino 

nieodpowiednim dla wegan. Jeżeli użyte są tylko 
białka jaja i mleka, to wino spełnia kryteria bycia 
wegetariańskim.

Proces klarowania można wykonać z użyciem substancji 
nieodzwierzęcych takich jak bentonit (typ gliny) czy białko 
grochu. Wtedy wino będzie wegańskie i wegetariańskie.
Jest jeszcze kilka innych produktów używanych do produkcji 
wina zaburzających ich status wege jak wosk do lakowania 
korka na szyjce butelki i korek aglomerowany, który może 
być klejony klejem pochodzenia mlecznego.
Nie są prowadzone statystyki, jaki odsetek win jest faktycz-
nie wege, ale większość spełnia te kryteria, nie komuniku-
jąc tego faktu konsumentom. Nie będą o tym informować 
zapewne producenci wytwarzający wino na większą skalę 
ze względu na niechęć do zawężania potencjalnej grupy 
odbiorców. Poza tym nie istnieją regulacje prawne, które 
nakazywałyby winiarzom informować na etykiecie, jakich 
produktów używają do klarowania wina. Jeżeli producen-
towi zależy na tym, żeby komunikować fakt bycia wege, 
może zarejestrować się w jednej z wielu organizacji i uży-
wać logo informującego konsumentów o tym, że wino jest 
wegańskie lub wegetariańskie. Zwykle jest to jakaś forma 
listka lub litery V znajdująca się na kontretykiecie. Często 
też producenci umieszczają na etykiecie frazę „vegan frien-
dly”, czyli „przyjazne weganom”.
Nie należy mylić win powstających w drodze uprawy eko-
logicznej i biodynamicznej z winami wege. Mimo że więk-
szość win eko/bio wpisuje się w „zieloną rewolucję”, to nie 
musi i czasem nie spełnia normy wege.
O ile jeszcze dekadę temu wina wegańskie były tematem 
marginalnym, to aktualnie widzimy wzmożone zaintere-
sowanie tą kategorią. W kartach win pojawiają się sekcje 
„V”, a specjalistyczne sklepy winiarskie organizują osobne 
regały na „wina z listkiem”. Teraz weganie i wegetarianie 
nie tylko mogą jeść, ale także świadomie pić w zgodzie ze 
swoimi przekonaniami i dietą.

NIE NALEŻY MYLIĆ 
WIN POWSTAJĄCYCH 
W DRODZE UPRAWY 
EKOLOGICZNEJ LUB 

BIODYNAMICZNEJ  
Z WINAMI WEGE
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AUTOR: ADAM PAWŁOWSKI MS
pierwszy polski Master Sommelier,
Mistrz Polski Sommelierów 2014
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We should have a vegan bar!
Czy współczesna, rodzima rzeczywistość pozwala nam mieć 

stuprocentową pewność, że możemy zadeklarować prowa-
dzenie wegańskiego baru?

Z mojej perspektywy jest to tylko z pozoru proste pytanie. Bo fak-
tycznie, gdyby nie pochylać się nad problemem mocniej, nie poświę-
cać mu jakieś głębszej ref leksji, to odpowiedź wydaje się banalna. 
Nie kojarzę, przynajmniej w chwili pisania tego tekstu, alkoholu po-
chodzenia zwierzęcego, ergo – prowadzenie wegańskiego baru nie 
powinno być niczym trudnym. Trzeba by tylko zwrócić uwagę na 
ewentualne przekąski.
Teraz jednak, zamiast kończyć tekst i dumnie ogłaszać, że weganie 
nie mają się czego w barach obawiać, nadejdzie moment ref leksji. Bo 
sprawa, jak to zwykle bywa, nie jest taka oczywista.

PO PIERWSZE
Wina, szampany i reszta produktów tzw. niskoalkoholowych. Otóż 
gdy producent nie deklaruje w precyzyjny sposób, że produkuje w zgo-
dzie z ideą weganizmu, możemy podejrzewać, że choćby w procesie 
filtracji używane są białka jaj. Oczywiście to sprawa indywidualna 
każdego z konsumentów, jak podejdzie do sprawy. Nie zmienia to 
jednak faktu, że z perspektywy profesjonalizmu i gościnności my 
o tym musimy wiedzieć, a nasi goście nie mają obowiązku pamiętać 
o tym, żeby nas zapytać.

PO DRUGIE
Najpopularniejsza kategoria koktajli – idealny mariaż smaku 
kwaśnego i słodkiego, czyli popularny sour. Bez względu 
na to, czy na whisky, czy na wódce, to czy można wy-
obrazić sobie popisowy koktajl autorski wpisujący się 
w tę kategorię bez piany z ubitych białek? Kilkakrotnie 
w swoich felietonach wspominałem już, że wykorzy-
stywanie białek w tym przypadku ma co najmniej kilka 
wad. Obok aspektu ekonomicznego dodajemy i mocno 
podkreślamy kolejny argument – wykorzystanie w kok-
tajlach alternatywy w postaci aquafaby, albuminy lub 

któregokolwiek produktu zastępującego zwierzęce białko czyni nasze 
napoje vegan friendly.

PO TRZECIE
Tym razem zagłębię się mocniej w arkana stricte koktajlbarowe. 
Zwracam uwagę na molekularne piany, które wykorzystujemy sto-
sunkowo często, a które przez gości są bardzo lubiane, bo tworzą 
ciekawe doświadczenie organoleptyczne podczas procesu zmiany 
tekstury. Prowegańskie wyzwanie polega tutaj na tym, że najprostsza 
receptura na taką pianę zakłada wykorzystanie żelatyny, która również 
może zdyskwalifikować koktajl jako opcję dla zdeklarowanych wegan.
Przykłady można by mnożyć, nie o to tu jednak chodzi. W gruncie 
rzeczy ten felieton jest moim kolejnym apelem o świadome podejście 
do swojej oferty barowej i podejmowanych działań oraz wstrzymanie 
się od huradeklaracji, które ślepo podążają za trendami albo mają nam 
zagwarantować nowych gości.
Wszystko da się zrobić. Wegański bar to wcale nie jest duże wyzwa-
nie, bo oferty, która nam umożliwi zorganizowanie go, nie brakuje. 
Trzeba się jednak nad tym trochę pochylić i poświęcić temu nieco 
czasu. Po raz kolejny okazuje się też, że kluczem do sukcesu jest 
dialog. Z tego, co kojarzę, nie istnieje dekalog wegetarianina ani 
weganina. Nie ma też ustawy (i bardzo dobrze, bo strach pomyśleć, 
jaki to byłby bubel prawny), która definiuje, jakie cechy ma spełniać 
lokal gastronomiczny, który chce się nazywać wege. Więc wszystko 

sprowadza się – znowu – do pradawnej sztuki gościnności. 
Do tego, żeby badać potrzeby naszych gości i starać się je 

spełniać w jak najdoskonalszy sposób.
Najlepiej znać swój produkt, wiedzieć, że w naszym 
trunku znajduje się białko lub żelatyna i jeśli ktoś 
deklaruje się jako weganin, to zapytać, czy woli kok-
tajl bez piany. Śmiem twierdzić, że nikt myślący nie 
powinien się o takie pytanie obrazić, zwłaszcza jeśli 
zaproponujemy zamianę na opcję wege.

Z wegańskim pozdrowieniem
Tomasz Źródłowski

AUTOR: TOMASZ ŹRÓDŁOWSKI 
twórca kolektywu Creative Gastronomy
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Chcesz wprowadzić do menu kilka wegańskich pozycji, ale nie wiesz, od czego zacząć?  
Gotowe produkty zastępujące burgery, kiełbaski i kotlety mogą okazać się dobrym wyborem.  

Ważne jednak, aby przyrządzić je w prawidłowy sposób.

AUTOR: PRZEMYSŁAW ZIEMICHÓD

Na rynku znajdziemy wiele roślinnych zamienników burge-
rów, które wyglądają łudząco podobnie do swoich mięsnych 
odpowiedników. Położone na grillu skwierczą jak wołowina, 

a nawet brązowieją pod wpływem smażenia. Zastępniki mięsa mielo-
nego z kolei dają się w prosty sposób formować i łączyć w klopsy, pul-
pety czy kotlety mielone.
Warto jednak pamiętać, że pomimo licznych podobieństw produkty te 
nie zawsze będą zachowywać się dokładnie tak samo jak mięso. Jeśli 
planujemy włączenie ich do naszego menu, warto wiedzieć, w jaki spo-
sób najlepiej je przyrządzać.

UWAŻAJ, BY NIE PRZESUSZYĆ!
Wbrew pozorom główna różnica między np. wołowiną a jej roślinny-
mi zamiennikami nie dotyczy smaku czy konsystencji. Coraz częściej 
producentom wegańskich burgerów czy kotletów udaje się stworzyć 
produkt niezwykle zbliżony do mięsnego odpowiednika. Problemem 
jest jednak tłuszcz.
W przeciwieństwie do olejów roślinnych, które w temperaturze po-
kojowej mają płynną konsystencję, tłuszcze zwierzęce zaczynają się 
roztapiać dopiero po podgrzaniu. Potrzeba aż 60 stopni Celsjusza, by 
zawarty w klasycznym burgerze tłuszcz się roztopił. W praktyce oznacza 

Roślinne zamienniki w restauracji 
– techniki gotowania
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to, że nawet mocno wysmażony kawałek mięsa może zachować sporo 
ze swojej soczystości i smaku.
Symulując te właściwości mięsa, producenci części gotowych roślinnych 
alternatyw stosują w swoich produktach na przykład tłuszcz kokosowy, 
który jednak roztapia się w temperaturze powyżej 23 stopni lub nieco 
wyższej dla tłuszczu częściowo utwardzonego. Oznacza to, że roślin-
ne burgery smażone zbyt długo uwolnią cały tłuszcz i szybko staną się 
suchym, niezbyt apetycznym wspomnieniem po czymś, co mogło stać 
się smacznym posiłkiem.
Dlatego, wybierając metodę smażenia, warto zdecydować się na urzą-
dzenia, które pozwalają na w miarę płynną kontrolę temperatury. 
Smażenie roślinnych burgerów na klasycznym węglowym grillu, choć 
możliwe, wymagać będzie od nas sporo wprawy. Roślinne zamienniki 
niezbyt dobrze znoszą także długie gotowanie czy duszenie w niskich 
temperaturach.

SZUKAJĄC PEŁNI SMAKU
Jednym z powodów, dla których mięsożercy sięgają po mięso, a świeżo 
upieczeni weganie tęsknią za smakiem schabowego, jest smak umami. 
To zidentyfikowany w 2000 r. smak, obecnie wymieniany jako podsta-
wowy, obok gorzkiego, słodkiego, kwaśnego i słonego. Umami opisuje 
się przeważnie jako smak „mięsny”, „rosołowy”. Pozostawia on trudne 
do opisania słowami wrażenie tłustości i „pełności” dania.
Źródłem umami jest przede wszystkim kwas glutaminowy występują-
cy w mięsie, serze, ale także w pomidorach, grzybach, sosie sojowym, 
wodorostach, a w mniejszym stężeniu także w orzechach, winogro-
nach i brokułach.

ROBERT KOPACZ,
SZEF KUCHNI, UPFIELD PROFESSIONAL POLSKA

Przygotowując dania z roślinnymi alternatywami dla mięsa albo nabiału, 

praktycznie nie musimy zmieniać naszych przyzwyczajeń w kuchni. Przy 

planowaniu pracy warto wziąć pod uwagę to, że rośliny są gotowe szybciej 

niż surowe mięso. Strączki podczas obróbki pochłaniają więcej wody niż 

mięso, dlatego w przypadku niektórych roślinnych dań warto na bieżąco 

pilnować poziomu płynu.  

Jeśli deklarujemy, że serwujemy potrawy roślinne, pamiętajmy też o uży-

ciu odpowiedniego tłuszczu. Możemy wybrać dowolny olej roślinny, oliwę 

z oliwek czy np. Ramę Culinesse Profi, która ma świetny maślany aromat, ale 

jednocześnie w 100% roślinny skład. Z roślinnymi alternatywami dla nabiału 

również nie ma dodatkowych komplikacji w profesjonalnej kuchni.

ROŚLINNE DANIA W MENU: 
JAK ZACZĄĆ?

• Poznaj dobrze produkt, który chcesz wprowadzić 
do swojego menu. Sprawdź, jak zachowa się 
pod wpływem wysokiej temperatury, spróbuj 
przyrządzić go z użyciem różnych urządzeń 
(jeśli takowe posiadasz) i technik: grillowanie, 
smażenie, pieczenie.

• Sprawdź, czy wszystkie składniki dania, które 
chcesz oferować, są wegetariańskie/wegańskie. 
Dotyczy to zwłaszcza często używanych serów.

• Jeśli w twojej restauracji przygotowuje się 
potrawy mięsne, zadbaj o to, by używać 
osobnego wyposażenia i sprzętu do 
przygotowywania wegańskich dań.

• Nie zapomnij o właściwym doprawieniu dania.

Jaki ma on związek ze smażeniem wegańskiego „mięsa”? Wbrew po-
zorom dość duży. Chodzi tu o tzw. reakcję Maillarda (od nazwiska 
Louisa Camille Maillarda, który ją opisał), z pewnością jedną z naj-
ważniejszych, jakie zachodzą każdego dnia w naszych kuchniach. Od 
strony chemicznej zachodzi ona pomiędzy aminokwasami a cukrami 
redukującymi i należy do reakcji brązowienia nieenzymatycznego.

MARCIN SZACHOWICZ,
SZEF KUCHNI, UNILEVER FOOD SOLUTIONS

Roślinne mięso The Vegetarian Butcher jest produkowane w taki sposób, aby 

jak najlepiej odwzorować mięso zwierzęce. Dotyczy to nie tylko wyglądu, 

smaku czy wartości odżywczych, ale również sposobu jego przyrządzania. 

Z uwagi na różnorodność dostępnych wariantów mięsa roślinnego stosu-

jemy różne metody obróbki w kuchni. Burgery roślinne świetnie nadają się 

do grillowania czy smażenia na patelni, ale można je również przyrządzić 

w piecu konwekcyjnym. Nuggetsy oraz burgery panierowane najlepiej usma-

żyć w głębokim tłuszczu, natomiast pulpety i kawałki roślinnego kurczaka 

można zarówno smażyć, jak i przyrządzać w różnego rodzaju sosach. To, 

o czym warto pamiętać, to nieco krótszy czas przyrządzenia w porównaniu 

z tradycyjnym mięsem.
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Brzmi to skomplikowanie, ale ważne są tu dwie kluczowe informacje. 
Po pierwsze, brązowienie, o którym mowa, zaczyna zachodzić gwał-
townie w temperaturach od 140 do 165 stopni Celsjusza i dotyczy nie 
tylko mięsa, ale wielu innych produktów. Po drugie, reakcja Maillarda 
wpływa na zwiększenie intensywności smaku umami. A zatem bez brą-
zowienia, które powstaje w trakcie podsmażania, nie tylko nie uzyskamy 
atrakcyjnego koloru naszego burgera, ale także odpowiedniego smaku.

JAK SMAŻYĆ ROŚLINNE BURGERY?
Jaki więc sprzęt i urządzenia będą najlepsze do przygotowania roślin-
nych burgerów? Podobnie jak w przypadku wołowiny długie smażenie 
w niskiej temperaturze będzie najgorszym rozwiązaniem. Wysoka tem-
peratura zapewni nam właściwe zbrązowienie burgerów, pod warunkiem 
że zupełnie ich nie rozpłaszczymy. Jeśli nasz kotlet będzie zbyt cienki, 
dobrze zbrązowieje, ale niestety, szybko się wysuszy.
Potrzebujemy wysokiej temperatury oraz urządzenia do smażenia kontak-
towego, tak by możliwie jak największa powierzchnia burgera przylegała 
do grilla. Warto więc sięgnąć po urządzenia takie jak grill kontaktowy, 
płyta grillowa lub po prostu po dobrą patelnię.

CZYM DOPRAWIĆ WEGAŃSKIE DANIE?
Mięso ma na tyle silny i dominujący w daniu aromat, że często nie wy-
maga doprawiania. Tradycyjne mięsne potrawy bardzo często mogą 
obyć się bez przypraw innych niż sól i pieprz. Podobnie intensywnego 
zapachu nie mają ani warzywa, ani roślinne zamienniki mięsa.
Nie znaczy to, że nie da się stworzyć aromatycznego i pełnego umami 
dania roślinnego, wręcz przeciwnie. Naszym sprzymierzeńcem w tym 

WYPOSAŻENIE, KTÓRE PRZYDA 
SIĘ W ROŚLINNEJ KUCHNI

Planujesz otwarcie roślinnej restauracji  

albo myślisz poważnie o poszerzeniu menu?  

Oto lista rzeczy, które mogą ci się przydać:

Sokowirówka
Do przygotowywania soków, ale także dodatków 

do smoothies, owocowych koktajli czy innych 

warzywnych napojów.

Szybkowar
Zauważalnie skraca czas gotowania twardych, 

szczególnie korzeniowych warzyw, takich jak buraki, 

brukiew, rzepa.

Frytownica
Jeśli mamy w menu smażone potrawy mięsne, 

będziemy musieli wyposażyć się w osobną frytownicę 

do smażenia wszelkich roślinnych dań i dodatków.

Grill
Podobnie jak w przypadku frytownicy dodatkowy grill 

do przyrządzania roślinnych dań może okazać się 

niezwykle przydatny. Ważne, by posiadał możliwość 

płynnej regulacji temperatury.

ŁUKASZ JOŃCZYK, 
DORADCA KULINARNY NESTLÉ PROFESSIONAL, ODPOWIEDZIALNY  

ZA ROZWÓJ MARKI GARDEN GOURMET

Do dań roślinnych podchodzimy jak do tradycyjnych dań mięsnych serwowa-

nych w restauracjach. Należy pamiętać o zachowaniu wszelkich standardów 

jakościowych, nowych trendów kulinarnych oraz zwrócić uwagę na to, aby 

danie było pełnowartościowe pod względem żywieniowym. Bardzo ważne, 

aby serwowane posiłki miały różne tekstury, dzięki czemu danie nie będzie 

nudne dla konsumenta. Korzystanie z produktów Garden Gourmet umożliwia 

nam zaspokojenie wszystkich powyższych potrzeb. W wielu przypadkach jest 

to możliwe, na przykład roślinnego Sensational Burgera możemy spokojnie 

zamienić jeden do jednego za burgera wołowego bez straty na smaku czy 

teksturze, należy jednak pamiętać, aby z naszej kompozycji mięsnej przy za-

mianie na produkt roślinny wymienić lub usunąć pozostałe dodatki pocho-

dzenia zwierzęcego takie jak np. bekon, ser czy majonez.

JOANNA BONIKOWSKA,
SPECJALISTKA DS. PROMOCJI, SWEDEPONIC POLSKA

Do roślinnych burgerów możemy dodać właściwie każde zioło, jakie lubimy: 

z pewnością idealnie sprawdzą się kolendra i pietruszka, ale amatorom bardziej 

wyrazistych smaków polecam rozmaryn lub tymianek. Podobnie jest przy 

komponowaniu wszelkiego rodzaju wegetariańskich gulaszy, sosów i curry.

W kuchni roślinnej szerokie zastosowanie znajdą z pewnością też mikroliście. 

Listki groszku czepnego to świetna alternatywa dla osób, które nie mogą jeść 

nasion roślin strączkowych, bo są zdecydowanie bardziej lekkostrawne. Listki 

słonecznika można dodać do klasycznych kanapek czy różnorodnych past 

do pieczywa. Z kolei amarantus ma niezwykle ciekawy kolor i smak, który 

lekko przypomina buraczki. Można nim podkreślać smak sałatek, surówek 

i wszelkiego rodzaju dipów.
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względzie będzie z pewnością sos sojowy. 
Dobrym źródłem umami okażą się też su-
szone pomidory, grzyby lub płatki drożdżo-
we, które do pewnego stopnia zastąpią tarty 
ser, na przykład parmezan. Wegańskie klopsy 
uformowane z zamienników mięsa mielo-
nego możemy doprawić przed usmażeniem. 
Dodatek bułki tartej sprawi, że nie będą one 
wysychały podczas obróbki.

ZAKAZANE PRODUKTY
Trzeba pamiętać, że nie wszystkie składniki, 
które wydają się wegetariańskie czy wegań-
skie, takie są. Za przykład produktu myl-
nie uważanego za wegański posłużyć mogą 
niektóre sery. Niestety, wielu szefów kuchni 
zapomina np., że parmezan produkowany jest 
z dodatkiem naturalnej podpuszczki. A to 
sprawia, że nie jest on nawet wegetariański.
To samo dotyczy niektórych soków odtwo-
rzonych z zagęszczonego koncentratu. Dla 
nadania im przejrzystego wyglądu klaruje 
się je żelatyną pochodzenia zwierzęcego. Na 
liście „podejrzanych” produktów znajdują się 

MARCIN BAŁANDA,
DYREKTOR DS. PR I KOMUNIKACJI,  

SOKOŁÓW SA

Wszystkie roślinne zamienniki mięsa z linii  

Z Gruntu Dobre, które powstają w naszych zakła-

dach, są produktami prostymi w przygotowaniu  

i o szerokich możliwościach zastosowania kuli-

narnego. Odpowiednio przyrządzone zacho-

wują wszystkie walory smakowe i aromatyczne. 

Przygotowując je, na pewno warto zwrócić uwagę 

na czas grillowania – powinien być nieco krótszy, 

niż w przypadku mięsnych produktów. Nasze wyro-

by roślinne nie wymagają tak długiego grillowania 

(czy też innej metody obróbki termicznej) jak np. 

klasyczne, surowe burgery mięsne. Wystarczy kilka 

minut, by produkt roślinny był odpowiednio zgril-

lowany, a jednocześnie zachował właściwą soczy-

stość. Również temperatura nie powinna być zbyt 

wysoka. Wydłużony czas grillowania spowoduje wy-

suszenie produktu roślinnego i niekorzystne zmiany 

 w jego konsystencji. też niektóre alkohole używane do gotowania, 
takie jak piwa, wina i cydry klarowane nie-
kiedy karukiem lub żelatyną. Weganie nie 
zaakceptują także dań z dodatkiem pszcze-
lego miodu.

CZY MUSZĘ PROWADZIĆ 
DWIE KUCHNIE?
Największe kontrowersje budzić może po-
trzeba posiadania dwóch osobnych zestawów 
urządzeń i sprzętów. Jeśli w twojej restau-
racji dominuje mięsne menu, istnieje spora 
szansa, że podczas używania tego samego 
sprzętu kuchennego – noży, desek, ale także 
patelni czy grilla – resztki mięsa i produktów 
odzwierzęcych mogą trafić do wegańskiego 
czy wegetariańskiego dania.
Nie ma rzecz jasna prawa, które nakazywałoby 
rygorystyczne odseparowanie dwóch typów 
kuchni, ale dobrą praktyką jest oddzielenie 
od siebie sekcji mięsnej i roślinnej. Wystarczy 
jedynie, że przeznaczymy część kuchenne-
go wyposażenia do przygotowywania tylko 
potraw wegańskich lub wegetariańskich. 

Trzeba pamiętać, że nie wszystkie składniki, które 
wydają się wegetariańskie czy wegańskie, takie są. 

Za przykład produktu mylnie uważanego za wegański 
posłużyć mogą niektóre sery  

BARTOSZ PETER, 
EKSPERT INSTYTUTU KULINARNEGO 

TRANSGOURMET I KAPITAN REPREZENTACJI 
NARODOWEJ KUCHARZY POLSKI

Zasady komponowania posiłków wegetariań-

skich i wegańskich pozostają bez zmian – dieta 

nadal powinna być zbilansowana i urozmaicona. 

Zdrowe łączenie różnych produktów, chociażby 

zbóż ze strączkami, bez wysiłku ubogaci menu. 

Wiele zamienników mięsa dostępnych na półkach 

to półprodukty, które przygotowujemy niemal 

identycznie jak ich mięsne odpowiedniki. Przy 

przygotowaniu roślinnych burgerów na bazie np. 

kaszy jaglanej czy warzyw jak kalafior warto posta-

wić na pieczenie zamiast smażenia – zapobiega 

utracie witamin i składników odżywczych, a także 

wpływa na lepszą przyswajalność białka i skrobi. 

Jeśli zależy nam na uzyskaniu smaku mięsa, czyli 

umami, to jego głównymi nośnikami będą grzyby, 

płatki drożdżowe, czosnek lub cebula. Fo
t.
 S

h
u

tt
e
rs

to
c
k

DOSTAWA

FS/12/2021 – 1/2022_STR. 74



DOSTAWA

FS/12/2021 – 1/2022_STR. 75

m
at

e
ri

ał
 p

ro
m

o
c
yj

n
y

DOSTAWA

5 faktów 

1. 
Upfield to największa na świe-
cie firma w sektorze żywności 
roślinnej. 

To globalny lider w kategorii roślinnych alter-
natyw dla masła, śmietan i serów, roślinnych 
produktów do smarowania oraz margaryn. 
Firma działa w ponad 95 krajach na świecie, 
a jej siedziba znajduje się w Amsterdamie. 
Upfield tworzy 4200 pracowników, pracują-
cych w 15 zakładach produkcyjnych.

2. 
Do 2025 r. oferta Upfield będzie 
w 100% roślinna. Firma zamierza 
stworzyć sieć 5 milionów roślinnych 

szefów kuchni oraz wyedukować i podnieść 
umiejętności w zakresie diety roślinnej 40 ty-
sięcy szefów kuchni na całym świecie. Dzięki 
nim goście będą mogli zawsze wybierać z me-
nu dania roślinne, co wpłynie na poprawę 
stanu zdrowia ludzi oraz kondycję planety.

3.  
Upfield to pionierzy w zakresie 
produktów, które chronią przy-
rodę. Cele firmy są jednoznaczne: 

- do 2025 r. w 100% odpowiedzialne pozy-
skiwanie surowców,
- do 2030 r. neutralność węglowa i 25% re-
dukcja całkowitego śladu, 
- do 2050 r. – emisje netto poniżej zera.
Dodatkowo firma zamierza zredukować 
o 50% odpady oraz zero odpady kierowane na 
wysypiska, a także wyeliminować 95% zawar-
tości plastiku we wszystkich opakowaniach. 

5. 
Z produktów Upfield Professional 
korzystają szefowie kuchni, ku-
charze, piekarze i cukiernicy 

w restauracjach, hotelach, piekarniach 
i stołówkach w Polsce i na całym świecie. 
Roślinna alternatywa śmietanki Flora Plant 
Professional została nagrodzona w plebi-
scycie RoślinnieJemy w kategorii Chefs for 
Change – nagrody dla najlepszego roślin-
nego produktu dla gastronomii. Docenianą 
marką Upfield jest także Violife, wegańska 
marka alternatyw dla sera.

4. 
Wiodące produkty Upfield, jak 
m.in. Flora, Rama, BlueBand czy 
ProActiv, są produkowane ze skład-

ników naturalnego pochodzenia i przy użyciu 
prostych procesów. Margaryny i produkty do 
smarowania pochodzenia roślinnego mają 
o 70% mniejszy wpływ na klimat niż masło. 
Do ich produkcji zużywa się o ponad połowę 
mniej wody oraz o ponad 1/3 mniej gruntów.

Do Upfi eld należą takie 
marki jak m.in. Rama, 
Flora, Kasia czy Delma, 
a w portfolio fi rmy znajdują 
się w pełni wegańskie: 
Flora Plant oraz roślinne 
alternatywy dla sera Violife. 
Misją fi rmy jest dostarczanie 
zdrowych, wysokiej jakości 
produktów, opartych na 
roślinach, a priorytetem 
dbanie o zrównoważony 
wpływ na środowisko 
naturalne.

Więcej: www.upfieldprofessional.com/pl-pl/

o firmie Upfield



Oczekiwania wobec dań roślinnych i mięsnych niczym się nie różnią  
– każde powinno być po prostu smaczne. 

AUTORKA: DOMINIKA TARGOSZ

Trzy kroki  
do roślinnego dania

KROK 1

FUNDAMENT
KROK 2

TREŚĆ
KROK 3

AKCENT

PIECZONE WARZYWA  
O WYSOKIEJ  

ZAWARTOŚCI SKROBI

ziemniak/batat/dynia

BOGATY W STRĄCZKI  
PIKANTNY FARSZ

fasola/ciecierzyca/soczewica

KWAŚNY DODATEK

ćwiartka cytryny lub limonki/ 
łyżka roślinnego jogurtu  

lub śmietany/ćwikła

MAKARON

pszenny/pełnoziarnisty/bezglutenowy 
lub azjatycki:  

soba/ryżowy/udon

TREŚCIWY SOS

bolognese/marinara/ 
kremowy sos grzybowy  
lub soczewicowy gulasz

WYRAZISTY DODATEK

„wegeparmezan”,  
kapary/oliwki/ 

suszone pomidory
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W ykluczenie niektórych składników tylko pozornie za-
burza znany porządek tworzenia posiłku. Aby obalić ten 
mit, postanowiliśmy odpowiedzieć na często zadawane 

pytanie, czym właściwie jest roślinna potrawa i jak ją przygotować. 
Do procesu gotowania można podchodzić na wiele różnych spo-
sobów. My wybraliśmy drogę prostą i metodyczną, która pozwoli 
stworzyć pyszny roślinny posiłek w trzech krokach.
Za każdym daniem, które uznajemy za smaczne, stoi harmonia aroma-
tów i konsystencji. Żeby ułatwić osiągnięcie odpowiedniego balansu, 
możemy podzielić potrawę na trzy części. Po pierwsze, fundament, 
czyli pierwsze wrażenie, dominująca konsystencja i forma dania. Po 
drugie, treść, która kontrastuje z bazą i stanowi o wyjątkowości całości. 
Po trzecie, akcent, czyli elementy wykończeniowe, których celowo nie 
nazywamy dodatkami czy garniszem. Ich rolą jest podkreślenie smaku 
potrawy, a nie tylko dekoracja.
To kulinarne równanie jest prostsze, niż się wydaje, możemy spojrzeć tak 

na każdą dobrze znaną potrawę. Weźmy na przykład klasycznego burgera.
Fundament to lekka, puszysta bułka – bez niej reszta byłaby po prostu 
mielonym z dodatkami.
Kotlet to treść, jego rodzaj i sposób doprawienia stanowią o wyjątkowo-
ści dania i nadają mu charakter. Harmonijnie dobrane dodatki i sosy to 
akcenty, wyrazisty w smaku keczup, kremowy majonez, chrupkie pikle 
i świeża sałata.
W tabeli umieszczone zostały przykłady każdego z wymienionych ele-
mentów dania. To roślinne pewniaki, które pozwolą na zbudowanie 
kompletnych potraw. Jak korzystać z przewodnika? Z pierwszej kolum-
ny wybierz fundament i dobierz do niego treść. Dodaj akcent z ostatniej 
kolumny – i gotowe! Dla ułatwienia najlepiej pasujące do siebie elementy 
umieściliśmy w rzędach.
Wskazówka: Wybierz więcej niż jeden element z kolumny „akcenty” dla 
wzmocnienia efektu! Wiele dań skorzysta na dodatku zarówno ziół, jak 
i chrupiących ziaren.
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1. Pamiętaj o konsystencji. Twórz pyszne dania, zestawiając kremowe, 
chrupiące i miękkie składniki na jednym talerzu.

2. Gotuj strączki w aromatycznym bulionie. Naucz się dobrze gotować 
fasolę, ciecierzycę i soczewicę – przydadzą się w wielu roślinnych daniach. 
Do garnka razem z wodą dodaj przepołowioną cebulę, olej, zioła i sól.

3. Upiecz warzywa bogate w skrobię. Przygotowane w piekarniku ziem-
niaki, dynia czy bataty będą słodsze i bardzo miękkie. Duże okazy wspa-
niale nadają się do faszerowania!

4. Marynuj warzywa po wstępnej obróbce. Surowe warzywa są zwarte 
i słabo absorbują marynaty. Jeśli chcesz dobrze przyprawić grzyby, ba-
kłażana lub cukinię – upiecz je lub usmaż i dodaj do marynaty na bazie 
aromatycznej oliwy lub oleju.

5. Tofu to nie substytut mięsa. Po wyjęciu z paczki jest niewyraźne w sma-
ku, a przed dodaniem do potraw należy je przyprawić. Kwaśna marynata 
z wody z ogórków kiszonych lub słodko-słony sos dodany po usmażeniu 
przygotują je do dalszych wojaży. Surowe tofu w sałatce? Nie tędy droga!

Kuchnia roślinna w pigułce,  
czyli 25 konkretnych wskazówek

6. Używaj wyrazistych przypraw. Nie obawiaj się mocniejszych ak-
centów. Próbuj, doprawiaj i odważnie łącz aromaty. Warzywa pełne są 
wspaniałego smaku, który łatwo wydobyć, dodając czosnek, wędzoną 
paprykę czy inne dodatki.

7. Twórz złożone warstwy smaku. Zaczynając od uniwersalnej bazy, łącz 
smaki dla uzyskania balansu. Słodkie warzywa zyskują dzięki połączeniu 
z wyraźnymi, charakternymi dodatkami. Nie zawsze chodzi o kontrast,  
a raczej o różnorodność doznań, która sprawia, że danie staje się kompletne.

8. Wskazówka od Jessamine County z Peace of Eden Lodge z RPA: 
Pamiętaj o umami! Roślinne dania często nie dostarczają głębi doznań 
pochodzącej z tego wyjątkowego smaku. Przemycenie kilku wzmacnia-
jących aromat składników ożywi potrawy.

9. Dodaj garść chrupiących składników. Prażone mieszanki orzeszków 
i przypraw, soczyste marynowane warzywa, chipsy albo nachosy to dobry 
sposób na urozmaicenie konsystencji.

10. Szukaj smaku w orzechach. Chociaż świetne jako posypka, tłuste 
i smakowite orzechy mogą być fundamentem roślinnych potraw. Upraż 
orzechy włoskie i dodaj zmielone do masy na burgery lub pasztet. Laskowe 
po podpieczeniu uwalniają maślane nuty, które pasować będą do kala-
fiora lub dyniowych kluseczek. W maśle z fistaszków kryje się mnóstwo 
kremowości, która przyda się w sosach i dressingach.

DOSTAWA
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11. Roślinne dania dobrze wzbogacić odpo-
wiednim źródłem tłuszczu. Popularne wa-
rzywa zawierają niewiele tłuszczu i aby skon-
centrować ich smak, należy dodać do nich 
odpowiednią porcję oleju lub oliwy. Tłuszcz 
przedłuża i pogłębia doświadczanie sma-
ku, więc nie oszczędzaj na tym składniku. 
Zimnotłoczone oleje, masła orzechowe czy 
pasta tahini wzbogacą wiele potraw. Neutralny 
olej do smażenia czy gotowania jest jednak 
równie ważny!

12. Szukaj inspiracji w tradycyjnych potra-
wach. Swojskie smaki i proste potrawy to do-
bre miejsce na początek przygody z roślinną 
kuchnią. Bezmięsna wersja ulubionej potrawy 
przekona sceptyków bardziej niż wymyślne 
dania kuchni świata.

13. Dobre przygotowanie to połowa sukcesu. Różnorodne sposoby 
krojenia, ciekawe kształty i warianty obróbki składników – roślinne 
gotowanie może być kreatywnym wyzwaniem. Mniej znane odmiany 
warzyw i łączenie ich w zaskakujący sposób może dać wiele przyjemności 
i być źródłem nowej wiedzy. Czy wiesz, że tarcie warzyw korzeniowych 
pozwala wydobyć z nich więcej słodyczy niż krojenie?

14. Zamiast śmietanki użyj… fasoli! Dzięki zawartości skrobi fasola 
może służyć tworzeniu kremowej konsystencji. Białą fasolę ugotowaną 
lub z puszki można zmiksować z wodą i dodać do zupy przed zagoto-
waniem, przygotować z niej dip lub włoski sos do ravioli. A czarna fa-
sola może stać się deserowym musem czekoladowym – przepisy można 
znaleźć w internecie.

15. Mąka z ciecierzycy to bohater w roślinnej kuchni. Omlety, panier-
ki, tosty francuskie i naleśniki – wiele znanych dań w roślinnej wersji 
wyjdzie koncertowo, dzięki temu dodatkowi, który połączony z wodą 
może działać jak jajko. Dodatkowe punkty za wysoką zawartość białka!

16. Stwórz roślinne potrawy, którym nie można się oprzeć. Zbyt długo 
dania bezmięsne były postrzegane jako kompromisowy wybór. Siedzący 
przy stole wegetarianie posilali się sałatką, gdy reszta zjadała pełnoprawny 
obiad. Dla klientów w restauracji sytość to ważny czynnik przy wybo-
rze posiłku. Serwuj dania, które będą tak atrakcyjne, że każdy będzie 
chciał ich spróbować.

17. Elena Savchuk z Holly Carrot w Rosji mówi: Podejmij wyzwanie 
stworzenia jednego, roślinnego dania. Chcąc dodać nowość do menu, 
przygotuj opcję roślinną, którą może zamówić każdy klient, niezależnie 
od preferencji dietetycznych!

18. Karmelizowane warzywa to bogate źródło smaku. Aby wydobyć  
z nich głębokie, orzechowe nuty, rozłóż warzywa na blasze i piecz dłu- Fo
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go w niższej temperaturze. Tak przygotowane 
można wykorzystać jako podstawę aromatycz-
nego bulionu, sosu pieczeniowego lub pasztetu.

19. Wykwintny roślinny bulion jest możliwy. 
Korzeniowe warzywa, cebulę, czosnek, por i se-
ler upiecz na blasze (dodatkowo możesz opalić 
je palnikiem). Zanurz w wodzie z podprażonymi 
przyprawami, suszonymi grzybami i ziołami. 
Postaw na niewielkim ogniu i pozwól się długo 
i powoli gotować. To dobra baza na roślinny ro-
sół, zupę pho czy ramen. Ekstra dodatek: pełne 
umami glony kombu i sos sojowy.

20. Wskazówka od Maru, szefowej kuchni  
z Estonii: Wymyślanie nowych zastosowań 
strączków może być niezłą zabawą! Czerwona, 
biała czy czarna fasola, różne kolory soczewicy 
– ugotuj i kosztuj tych składników, by poznać 

ich smak. Przydadzą się w warzywnych kotletach, zupach i potrawkach 
takich jak chili sin carne czy strogonow. Wzbogacą też koktajle owoco-
we, a nawet desery.

21. Zielone światło dla tego co znane i lubiane. Roślinne gotowanie to 
nie konkurs na najbardziej wymyślny składnik. Klienci chętniej zamówią 
dania, które potrafią sobie wyobrazić. Wybierz ulubione danie z karty 
i spróbuj odtworzyć przepis w bezmięsnej wersji!

22. Szukaj źródeł smaku poza utartymi ścieżkami. Podczas odtwarzania 
znanych potraw spróbuj się zastanowić, co decyduje o ich pozycji. Może 
uwielbienie dla popularnego kotleta kryje się w chrupiącej panierce 
bardziej niż w kawałku mięsa. Poznaj roślinne triki: rybne potrawy  
o morskim aromacie można odtwarzać za pomocą glonów i oleju lnia-
nego, a posmak sera dadzą płatki drożdżowe.

23. Oyebola Adeyanju z Veggie Victory w Nigerii zachęca: wykorzy-
staj świeżość sezonowych warzyw. Gotuj wspaniałe dania z popular-
nych w polskiej kuchni składników – to dobry sposób na utrzymanie 
niskich kosztów!

24. Płatki drożdżowe mają serowy posmak i wysoką zawartość uma-
mi – to ukochany składnik osób na diecie roślinnej! Przydadzą się 
w zupach, jako parmezanowa posypka i w produktach naśladujących 
smak nabiału. Wspaniałe do przyprawiania prażonej ciecierzycy, a na-
wet… popcornu.

25. Wydaje się, że granica tworzenia roślinnych odpowiedników 
kończy się na maślance – nic bardziej mylnego. 1 szklanka roślinnego 
mleka połączona z 2 łyżkami octu jabłkowego to punkt obowiązkowy  
w przygotowaniu śniadaniowych pancake’ów. Soda dodana do mąki 
zareaguje z octem i da puszyste placuszki bez dodatku jajek. Ta sztuczka 
sprawdzi się też w chlebkach i ucieranym cieście!
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niesamowita struktura! 

najlepszy smak!
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Coraz więcej osób uprawiających sport – zawodowo i amatorsko – zaczyna doceniać korzyści 
płynące ze zbilansowanej, pełnowartościowej diety roślinnej, która przyczynia się do szybszej 

regeneracji organizmu i niejednokrotnie przekłada na wyższe wyniki sportowe. Ta grupa to wciąż 
słabo zagospodarowani potencjalni klienci branży gastronomicznej.

AUTORKI: NATALIA APIECIONEK, KATARZYNA BABICZ;

KONSULTACJA MERYTORYCZNA: DOMINIKA TARGOSZ

Popularność diety roślinnej na ca-
łym świecie stale rośnie. Według ba-
dań RoślinnieJemy z 2019 r. aż 45,1% 

mieszkańców metropolii określa swoją die-
tę jako f leksitariańską, czyli ograniczającą 
spożycie mięsa. Możemy więc śmiało po-
wiedzieć o przybierającym na sile ugrunto-
wanym trendzie.
Fleksitarianie to wyjątkowo liczna grupa po-
tencjalnych klientów i gości restauracji, tym 
bardziej że nurt ten dotyczy przede wszyst-
kim młodych dorosłych, którzy są najbar-
dziej zaangażowanymi uczestnikami życia 
społecznego. Sporą część tej grupy stano-
wią osoby aktywnie fizycznie, uprawiające 
sport zarówno profesjonalnie, jak i amatorsko. 
To grono o specyficznych, skonkretyzowa-
nych oczekiwaniach i wciąż niezagospodaro-
wany potencjał dla branży gastronomicznej.

SPORTOWIEC  
– KLIENT WYMAGAJĄCY
Na rodzimym gruncie, zgodnie z wynika-
mi badań CBOS z 2018 r., ok. 60% Polaków 

w wieku 18-34 lat deklaruje regularną aktyw-
ność fizyczną. Ta grupa wiekowa cechuje się 
także największym odsetkiem osób ograni-
czających produkty odzwierzęce. Trend ten 
jest w pełni zgodny z tym, co obserwujemy 
w badaniach – coraz większe zainteresowanie 
rezygnacją z mięsa na rzecz pełnowartościo-
wych produktów i posiłków roślinnych. Ale to 
nie wszystko. Za tymi zmianami idzie rosnąca 
świadomość na temat żywienia i prawidłowego 
komponowania jadłospisu w taki sposób, aby 
dostarczyć organizmowi tego, czego potrze-
buje w okresie wzmożonego wysiłku.
Dlatego sportowiec jest klientem wymaga-
jącym. Makroskładniki, kaloryczność i za-
wartość białka są kryteriami, na które zwraca 
szczególną uwagę, dokonując codziennych 
wyborów żywieniowych. Motywowany osią-
gnięciami sportowymi niechętnie rezygnuje 
z przyjętych zasad, a wysoka świadomość 
potrzeb własnego organizmu skłania go do 
sięgania po to, co najbardziej odżywcze.
W powszechnej świadomości odżywianie 
w kontekście sportu najczęściej kojarzy nam 

się z byciem „fit”, „fit” kojarzy się z odchu-
dzaniem, a odchudzanie – z kobietami. „Fit” 
w wersji roślinnej to najczęściej po prostu sa-
łatka. Taki obraz nie odzwierciedla natomiast 
rzeczywistości. Sport to nie tylko redukcja 
masy ciała, zdrowe odżywianie nie jest sy-
nonimem odchudzania, a dieta roślinna nie 
jest wyłącznie domeną kobiet. Rosnąca grupa 
sportowców płci męskiej zaczyna doceniać 
korzyści płynące ze zbilansowanej, pełnowar-
tościowej diety roślinnej, która przyczynia 
się do szybszej regeneracji i niejednokrotnie 
przekłada na wyższe wyniki sportowe.
Wśród rozpoznawalnych sportowców rezy-
gnujących ze spożycia produktów odzwierzę-
cych lub ograniczających ich udział w swoim 
jadłospisie można wymienić chociażby ta-
kie osoby jak biegacz Scott Jurek, piłkarka 
reprezentacji Stanów Zjednoczonych Alex 
Morgan czy zawodnicy MMA, bracia Nate 
i Nick Diaz. Sportowcy na diecie roślinnej 
lub częściej sięgający po dania wegańskie 
stanowić mogą zatem wysoki potencjał dla 
branży gastronomicznej.

Roślinna strona mocy
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WARTOŚĆ ODŻYWCZA 
I SMAK
Wbrew obiegowej opinii stworzenie peł-
nowartościowego posiłku roślinnego nie 
różni się znacznie od komponowania po-
siłku zawierającego produkty odzwierzęce. 
Najważniejsze jest połączenie aspektu od-
żywczego ze smakowym. Warto pamiętać 
o wzmożonym zapotrzebowaniu kalorycz-
nym sportowców, posiłkując się dodatkiem 
tłoczonych na zimno olejów czy past orze-
chowych, które oprócz tego, że urozmaicają 
smak, pomogą dostosować wartość odżywczą 
potrawy do potrzeb osoby trenującej.
Kolejnym ważnym aspektem w diecie spor-
towca jest spożycie odpowiedniej ilości biał-
ka, które wpływa na zwiększenie sytości od-
czuwanej po posiłku. Dołożenie solidnej por-
cji białka nawet do tak prostego dania jak 
sałatka może stanowić kolejną opcję w menu 
do wyboru. Ciekawym rozwiązaniem mo-
gą być również gotowe zamienniki mięsa 
w postaci burgerów, kotletów czy nugget-
sów. Dodanie ich do tradycyjnych potraw 
lub wykorzystanie ich zamiast mięsa w danej 

potrawie może pomóc w odtworzeniu jej ory-
ginalnego smaku. Wyborem na razie mniej 
rozpropagowanym, acz równie atrakcyjnym 
jest użycie odżywek białkowych. Wiele marek 
dodaje roślinne odpowiedniki białka do swo-
jej oferty, dlatego są one już szeroko dostępne. 
Wykorzystanie ich w stworzeniu sycącego 
koktajlu, białkowych gofrów czy naleśników 

na pewno zwróci uwagę opisywanej grupy.
Sporą, niezagospodarowaną nadal niszą są 
cateringi pudełkowe z sensowną opcją roślin-
ną dla osób aktywnych. W przypadku wielu 
dostawców dostępne są już wersje fit i wersje 
roślinne o zróżnicowanej kaloryczności, bra-
kuje wciąż jednak atrakcyjnych ofert roślin-
nych ukierunkowanych na osoby aktywne 
i zaspokajających ich potrzeby żywieniowe.
Czasy stereotypowego posiłku sportowca 
w postaci kurczaka, ryżu i brokułów ode-
szły już do przeszłości. Współcześnie nacisk 
kładzie się na funkcjonalność diety, która 
nie powinna składać się wyłącznie z sumy 
wyrzeczeń. Drzemie tutaj ogromny poten-
cjał, który z pewnością warto wykorzystać. 
Z punktu widzenia rozwoju branży gastrono-
micznej to ciekawy kierunek oferujący duże 
pole do popisu i potencjalny zwrot z inwesty-
cji. Stworzenie oferty skierowanej do bardzo 
specyficznej, wymagającej grupy odbiorców 
to dobra strategia i wydaje się, że aktualny 
moment sprzyja jej wdrożeniu – konkurencja 
na rynku jest na tę chwilę niewielka, a zapo-
trzebowanie spore.

JASNA STRONA 
MOCY

To nazwa kampanii społecznej 
działającej w ramach 

RoślinnieJemy, a skupiającej 
się na osobach aktywnych 

fizycznie. Udowadnia, że dieta 
roślinna może z powodzeniem 

iść w parze z doskonałą 
kondycją fizyczną i osiąganiem 

sukcesów sportowych oraz 
wspiera branżę w tworzeniu 

oferty zaspokajającej potrzeby 
tej specyficznej grupy.
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PUREE SEA BUCKTHORN  
– PURÉE Z ROKITNIKA

Jagody rokitnika, z których powstaje Purée 

Monin Sea Buckthorn, pochodzą z górzy-

stych regionów Europy Wschodniej i Azji. 

Ich bogate właściwości odżywcze i leczni-

cze przyczyniają się do ich rosnącej popu-

larności. Purée Monin ma charakterystyczną 

cierpkość tych złocisto-pomarańczowych 

jagód oraz zapach przypominający suszone 

morele. Ten lekko słodkawo-kwaśny nektar 

wspaniale orzeźwia smak koktajli oraz 

napojów bezalkoholowych.

SCM Sp. z o. o.

al. Jana Pawła II 11 

00-828 Warszawa

NIP: 536 177 26 95

scmpoland.pl

NOWOŚĆ DLA DOSTAW  
DO DOMU  

– FRYTKI CRISPY COATED
Superchrupiące frytki od Farm Frites – Chef’s 

Specials Crispy Coated – są cięte z najlepszych 

ziemniaków i pokryte specjalną powłoczką bez 

glutenu zwiększającą chrupkość. Frytki Crispy 

Coated są prawdziwie ziemniaczane, ponieważ 

w procesie produkcji zachowaliśmy smak ziemnia-

ka i dodaliśmy superchrupkość, uzyskując nowy, 

najsmaczniejszy wzorzec chrupkości – nawet 

30 min chrupkości w dostawach. Frytki Crispy 

Coated w menu są gwarantem jakości  

restauracyjnej w dostawach do domu.

Niech smak zdecyduje!

Farm Frites CEE Sp. z o.o.

tel.: 059 86 37 500

sprzedaz@farm-frites.pl

www.farmfrites.pl

FB: Farm Frites Polska

ROŚLINNE RYBY OD NOVISH JUŻ W POLSCE
100% roślinne, wegańskie alternatywy dla najpopularniejszych rybnych dań. 

Naturalne aromaty z alg morskich gwarantują wyjątkowy rybny smak i aromat, 

a zastosowane białka ryżu idealnie imitują strukturę białej ryby. Nowa roślinna 

odsłona klasycznych fish & chips, kanapki z filetem lub burgera. Łatwe i szyb-

kie do przygotowania w piekarniku, na patelni czy we frytownicy.

Novish B.V.

Anna Roskam

tel.: +48 512 819 929

anna@novish.eu

www.novish.eu

Nowości z myślą  
o twoim biznesie 
Roślinna ryba, zamienniki mięsa, a może wegańskie lub 

ekologiczne alkohole?  
Oto pula nowości, na które szczególnie warto zwrócić 
uwagę, nie tylko gdy prowadzicie roślinną restaurację.

PIWA Z CERTYFIKATEM V-LABEL
Kraftowy Browar Trzech Kumpli rozpoczął rozlewy swoich najbardziej 

rozpoznawalnych i najczęściej nagradzanych piw do puszek aluminiowych. 

Jako pierwsze zapuszkowane zostały: Pan IPAni, Pils, Misty i Califia. Trzech 

Kumpli, jako pierwszy wśród browarów kraftowych, zdecydował się na 

droższe, ale ładniejsze i przyjaźniejsze dla zdrowia oraz środowiska puszki 

aluminiowe drukowane, pozbawione plastikowej etykiety oraz pokryte po-

włokami wewnętrznymi z lakierem niezawierającym bisfenolu A. Wszystkie 

piwa w puszkach posiadają certyfikat V-Label: Vegan.

Browar Trzech Kumpli

tel.: +48 787 003 061 

marek@trzechkumpli.pl 

www.trzechkumpli.pl
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VIVERA STEK WEGAŃSKI
Soczysta konsystencja, intensywny czerwony 

kolor, wielowymiarowy smak niczym prawdzi-

wy mięsny stek. Ta propozycja od marki Vivera 

powstała w 100% z wegańskich składników 

o wysokiej zawartości białka, witaminy B12 

i żelaza. Jego półtwarda konsystencja gwa-

rantuje łatwość krojenia. Podczas smażenia 

wygląda jak prawdziwy stek, zachowując so-

czystość, świeżość i aromat. Bezbłędny aromat 

wegańskiego steku Vivera zachęca do dzielenia 

się z najbliższymi przyjemnością smaku.

Vivera

Handelsweg 9, 7451 PJ Holten,  

The Netherlands

+48 506 890 644

jbialowiejski@vivera.com

www.vivera.com

MIĘSO ROŚLINNE THE VEGETARIAN BUTCHER 
DLA SZEFÓW KUCHNI

The Vegetarian Butcher to różnorodność roślinnego mięsa oddającego  

smak i teksturę wołowiny, wieprzowiny i kurczaka. Produkty The Vegetarian  

Butcher współtworzą nowatorscy szefowie kuchni, którzy – tak jak 

ich goście – uwielbiają smak mięsa. Odpowiadają za to, by w teksturze 

i aromacie roślinne mięso niczym nie odbiegało od zwierzęcego oraz 

tworzą receptury, które pozwalają łatwo włączyć produkty The Vegetarian 

Butcher do menu. W ofercie marki The Vegetarian Butcher dostępnych jest 

siedem wariantów, takich jak burgery, nuggetsy, mięso mielone czy klopsy. 

Unilever Food Solutions

Al. Jerozolimskie 134 , 02-305 Warszawa

tel.: 800 66 11 11

www.unileverfoodsolutions.pl

DIETA 100% VEGAN NICE TO FIT YOU
Jedyna w swoim rodzaju w 100% roślinna, zdrowo zbilansowana wegańska 

dieta pudełkowa. Odznaczona najważniejszymi wegańskimi certyfikata-

mi na rynku – V-Label i Viva. Wyklucza wszelkie produkty odzwierzęce, 

takie jak mięso, nabiał, jaja, ryby oraz miód. Rozpłyniesz się nad naszymi 

wegańskimi odpowiednikami serów, wędlin, jaj czy budyniu!

hello@ntfy.pl 

tel.: +48 728 604 000 

biuro obsługi klienta: pn.-pt. 6:00-19:00, sb. 8:00-14:00

VERMEZAN
Vermezan z orzechów nerkowca lub słonecznika to roślinna alternatywa  

dla sera twardego. Vermezan ma prosty skład i serowy smak, dzięki 

któremu każde danie staje się jeszcze pyszniejsze. Wystarczy posypać nim 

makaron, zapiekankę czy sałatkę.

Vermezan dostępny jest w trzech wersjach: z nerkowców, paprykowy 

z nerkowców oraz ze słonecznika

Wege Siostry Sp. z o.o.

ul. Magnolii 8 m. 2

05-509 Józefosław

biuro@wegesiostry.pl

COOK VEGE W OFERCIE BIDFOOD FARUTEX
Marka Cook Vege oferuje produkty przeznaczone do kuchni roślinnej dla 

gastronomii: restauracji, cateringów i hoteli – zarówno specjalizujących 

się w kuchni wege, jak i tych, które dopiero wprowadzają dania bezmięsne 

do menu. W ofercie znajdują się m.in. kala namak czy vegebaza, a także 

vegekebab i roślinne burgery, które w niczym nie ustępują swoim mięsnym 

odpowiednikom. Produkty Cook Vege dostępne są wyłącznie w ofercie 

firmy Bidfood Farutex.

www.bidfood.pl

FLORA PLANT
Flora Plant 15% i 31% to roślinne alternatywy śmietany. Dzięki kremowej 

konsystencji możesz podać je nie tylko alergikom i weganom, ale też 

gościom jedzącym tradycyjnie. Ulepszona receptura Flory Plant nie zawiera 

alergenów. Utrzymuje stabilność w połączeniu z kwaśnymi składnikami 

i alkoholem, przy mrożeniu i rozmrażaniu oraz do 4 godz. po ubiciu.

Upfield Polska sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 14

02-092 Warszawa

www.upfieldprofessional.com/pl-pl
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IT’S BEAN!
It’s bean! to alternatywa dla jogurtów na bazie polskiej fasoli Jaś. Ten  

w 100% roślinny, wysokobiałkowy produkt jest idealny do gotowania: nie 

warzy się! Świetnie sprawdzi się do zabielania zup, sosów i do wypieków. 

Duże, 3-kilogramowe opakowani są bardzo wygodne dla cateringów i diet 

pudełkowych. It’s bean dostępny jest w kilku wersjach smakowych.

itsbean.co

tel.: 790 201 738

e-mail: kontakt@coolbeans.com.pl

CZYM ZASTĄPIĆ MIĘSO?  
POSTAWCIE NA JACKFRUITA!

Ten tropikalny owoc chlebowca różnolistnego 

jest doskonałą alternatywą w diecie wegetarian 

i wegan. To kolejna nowość marki Vera, którą 

przygotowano w odpowiedzi na aktualne trendy. 

Jackfruit jest neutralny w smaku, a odpowiednio 

przygotowany konsystencją i wyglądem  

przypomina mięso. Łatwo też wchłania smaki 

przypraw i ziół. Można go dusić, smażyć  

i przyprawiać dokładnie tak samo jak każdy  

mięsny posiłek. Dzięki niemu przygotujesz nie 

tylko wegeburgera, ale również kotlety, gulasz 

oraz wiele innych oryginalnych dań.

Limpol Sp. z o.o.

ul. Ludwinowska 7 

30-331 Kraków

tel.: 12/427 31 75, faks: 12/349 07 16 

ROŚLINNA RYBA PANIEROWANA
Roślinna ryba panierowana Fish from the field to wygląd i smak prawdziwej 

ryby w roślinnej wersji. Stworzona została na bazie skorzonery, czyli dawno 

zapomnianego warzywa nazywanego również zimowymi szparagami. Do 

produkcji wykorzystywane są też owoce chlebowca, mąka konopna, olej 

lniany i zawsze chrupiąca panierka. Nie znajdzie się w niej za to wzmacniaczy 

smaku aromatów, barwników, ekstraktu drożdżowego, soi oraz ości. Idealna 

do szybkiego przygotowania m.in. w piecu konwekcyjno-parowym. 

Frosta Foodservice 

ul. Witebska 63

85-778 Bydgoszcz

e-mail: foodservice@frosta.pl

VEGGS
vEGGs to roślinna, 100% naturalna alternatywa dla jajek, dzięki której 

przyrządzisz pyszną wegecznicę, omlet, quiche i inne dania jajeczne. Służy 

także jako zamiennik jajek do panierowania, naleśników, słodkich wypie-

ków czy ciasta na pierogi. vEGGs to niezbędnik w każdej kuchni, nie tylko 

wegan i alergików – mają długi termin przydatności, są opłacalne i możesz 

je wygodnie przechowywać w szafce.

Cultured Foods

Brian McWhorter Company

ul. Łukowska 44 

21-470 Krzywda

www.veggs.eu

NOWOŚCI Z BURGUNDII W OFERCIE VININOVA
Wśród nowości w portfolio Vininovy pojawiły się wina naturalne z fran-

cuskiej Burgundii. Wina z winnicy François de Nicolay słyną z ręcznego 

zbioru, ekologicznej i biodynamicznej uprawy. Nowe wina, które znalazły 

się w dystrybucji Vininovy, to charakterystyczne dla tego regionu szczepy 

chardonnay, gamay i pinot noir.

www.vininova.pl

tel.: +48 61 811 78 47 

e-mail: vini@vininova.pl

ROŚLINNE ZAMIENNIKI MIĘSA  
OD ONE DAY MORE

OneDayMore to polska firma, która pasję do zdrowego odżywiania  

zamieniła w pomysł na życie i biznes. Stworzyliśmy smaczne i pożywne 

mieszanki musli, granoli i owsianek zamkniętych w poręcznych  

i estetycznych tubach i kubkach. OneDaymore to także producent roślin-

nych zamienników mięsa. Dzięki unikatowej recepturze burgery, klopsiki, 

kiełbaski oraz roślinne mielone wyglądają, pachną i smakują jak mięso.

Musli, owsianki i granole można kupić w sklepie internetowym na stronie 

www.onedaymore.pl

OneDayMore Sp. z o.o. Sp.k.

www.onedaymore.pl
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NOWOŚĆ – MINIKRĄŻKI CEBULOWE MCCAIN
Zastanawiasz się, jak uatrakcyjnić ofertę w dostawie i zwiększyć wartość 

rachunku? Rozwiązaniem są przekąski McCain, które świetnie sprawdzają 

się jako ekstra dodatki do zamówień, zwłaszcza w dostawie. Wypróbuj 

nowość „Minikrążki cebulowe McCain”, szczególnie rekomendowane do 

dostawy, gdyż dzięki podwójnej lekkiej panierce zostają dłużej ciepłe i 

chrupiące w zamkniętej torbie. Zmniejszona gramatura krążków (10 g/szt.) 

to więcej porcji uzyskanych z jednego kilograma (95-105 szt./kg). Produkt 

certyfikowany, odpowiedni dla wegan. Polecamy!

RZEMIEŚLNICZE OLD FRIENDS KIMCHI
W naszym Old friends kimchi splatają się lokalność z najgorętszymi światowymi 

 trendami na kuchnię koreańską, wegańską i priobiotyczną. W naszej ofercie 

znajdziecie produkty pakowane w różne opakowania od 250 g do 30 kg. 

Większość naszego asortymentu Kimchi to wersje wegańskie w dwóch 

stopniach ostrości Spicy i Mild.

www.oldfriendskimchi.pl

KOLEKCJA STONE AGE  
OD ZAKŁADU PORCELANY LUBIANA

Porcelana do restauracji, kawiarni czy hotelu musi być funkcjonalna, 

trwała i oryginalna.

Unikatowa zastawa, która posiada niesamowity wygląd oraz kształt,  

nadaje wyższą rangą nie tylko miejscu, ale i samemu jedzeniu. 

Doskonałym przykładem może być kolekcja Stone Age w kolorze  

ceglastym marki Lubiana.

Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana SA

ul. Zakładowa 1, 83-407 Łubiana

www.lubiana.com.pl

ME.ORGANIC – NATURA W OPAKOWANIACH
Tacki me.Organic zostały zaprojektowane z myślą o firmach produkujących 

i dystrybuujących żywność, dla których troska o ekologię stanowi ważny 

element działalności. Przypadną do gustu klientom ceniącym oryginalną 

fakturę tacek i niebanalny wygląd. Są w 100% kompostowalne, nadają się do 

zgrzewu, podgrzewania i mrożenia. Zostały wykonane z pulpy trzcinowej 

lub celulozowej, są wytrzymałe, odporne na tłuszcz i wilgoć. Dostępne 

w wielu formatach i podziałach, z laminatem lub w wersji nielaminowanej. 

Oprócz folii do zamykania tacek me.Organic polecamy także wieczka.

Metro-Catering-System

48-385 Otmuchów, Warszawska 20

eShop: metroo.pl

metro-catering-system.pl

MIKROLISTKI BAZIÓŁKA
Mikrolistki słonecznika są chrupkie, słodkie, o delikatnym, orzechowym 

smaku. Mogą służyć do dekoracji potraw oraz podnosić walory smakowe 

przyrządzanych dań. Idealne do sałatek, past i kanapek. Duża ilość ma-

gnezu zawarta w słoneczniku wspiera pracę serca i naczyń krwionośnych. 

Świetnie sprawdzi się w diecie osób często pijących kawę, która wypłukuje 

ten pierwiastek.

www.baziolka.pl

ROŚLINNE STRIPSY Z QURCZAKA 
Roślinny Qurczak® to niesamowicie pyszna alternatywa dla mięsa drobio-

wego stworzona na bazie polskiej fasoli. Dzięki unikatowej technologii pro-

dukcji Qurczaka® wyróżniają charakterystyczne włókna, zbliżone do tych, 

które znajdziesz w kurczaku. Nasze Roślinne Stripsy z Qurczaka wystarczy  

włożyć do piekarnika i… masz wyjątkowo chrupiące na zewnątrz, delikatne 

w środku kawałki smażonego Qurczaka!

Planteris Sp. z o.o.

ul. Racjonalizacji 5

02-673 Warszawa
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COOL BEANS SP. Z O.O.
itsbean.co

kontakt@coolbeans.com.pl
tel. 790 201 738

Cool Beans Sp. z o.o. zajmuje się produkcją It’s 
bean! – roślinnych alternatyw nabiału na bazie 
polskiej fasoli. Firma stworzona przez dwie  
dietetyczki stawia na lokalne składniki, świetny 
smak i wysoką wartość odżywczą swoich 

produktów.

BROWAR TRZECH KUMPLI
ul. Krakowska 113, 33-100 Tarnów

tel.: +48 787 003 061, 
 marek@trzechkumpli.pl

www.trzechkumpli.pl

Browar kraftowy z siedzibą w Tarnowie warzą-
cy piwo wyłącznie z naturalnych składników: 
wody, słodu, chmielu i drożdży. Piwo, które jest 
najwyższej jakości, przemyślane, dopracowa-
ne, pozbawione wad i przede wszystkim – po-
wtarzalne. Nie uznają kompromisów w produk-
cji, co zostało potwierdzone przez ponad 100 
medali i odznaczeń zdobytych na konkursach 
piwnych w Polsce i za granicą oraz rekomenda-

cją przewodnika Gault&Millau Polska 2019.
Browar Trzech Kumpli ma 8 piw w stałej 
dostępności, z których większość posiada 

certyfikat V-Label: VEGAN.

BONDUELLE POLSKA S.A.
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa

www.bonduelle-foodservice.pl

W świecie, gdzie każdy coraz bardziej troszczy 
się o zdrowie i równowagę wewnętrzną, wa-
rzywa stanowią zasadniczy element codzien-
nej diety. Firma Bonduelle zobowiązuje się do-
starczać to, co w warzywach najlepsze. Aby 
zapewnić doskonałą jakość, firma kontroluje 
uprawy warzyw na każdym etapie począwszy 
od zasiewu, aż do zbioru. Kluczowe jest to, że 
warzywa przetwarzane są nie później niż kilka 
godzin po zebraniu z pola. Ponad 160-letnie 
doświadczenie zobowiązuje, dlatego firma 
Bonduelle stale wprowadza innowacje. 
Bonduelle Food Service nieustannie rozszerza 
swoje portfolio, aby oferować rośliny w nowo-
czesnej formie, a wynika to z nowej misji marki 
którą jest: UCZYNIĆ PRODUKTY ROŚLINNE IN-
SPIRUJĄCE I ŁATWE DLA SZEFÓW KUCHNI 
oraz SMACZNE I ATRAKCYJNE DLA ICH GOŚCI 
WE WSZYSTKICH KANAŁACH FOOD SERVICE.

www.bidfood.pl

Bidfood Farutex to ogólnopolski dostawca  
produktów żywnościowych i rozwiązań dla 
branży Horeca. Od 30 lat łączy pasję do biznesu 
z pasją do gastronomii. W ofercie firmy znajduje 
się ponad 7 tys. produktów w tym m.in. świeże 
warzywa i owoce, mięso, ryby i owoce morza, 
nabiał, tłuszcze, pieczywo, produkty sypkie, we-
getariańskie, wegańskie, napoje i non food.
Klienci Bidfood Farutex mogą liczyć na komplek-
sowe wsparcie w prowadzeniu biznesu, m.in. 
pomoc w doborze produktów przeznaczonych 
dla każdego profilu gastronomii oraz szeroką 

ofertę szkoleń i warsztatów kulinarnych.

CULTURED FOODS
BRIAN MCWHORTER COMPANY

Łukowska 44, 21-470 Krzywda
www.culturedfoods.eu |  www.veggs.eu

CULTURED FOODS to polski producent zdrowej 
żywności oferujący w 100% naturalne, bezglute-
nowe, wegańskie produkty najwyższej jakości. 
Bestsellery producenta – zamienniki jajek vEGGs 
oraz substytuty mięsa mielonego – dostępne są 
już w sklepach i kuchniach 14 krajów. Wszystkie 
produkty powstają w zakładzie produkcyjnym 

w Piasecznie pod Warszawą.

BUNGE POLSKA SP. Z O.O.
ul.Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, 

tel.: (52) 353 51 00
Dział Produktów Profesjonalnych, ul. Wiślna 19, 

80-555, Gdańsk, tel./faks: 58 76 62 134
www.akademiamistrza.pl, 

www.mistrzowskienagrody.pl

Bunge Polska Sp. z o.o., to największy w Polsce 
i jeden z największych w Europie  Środkowej 
przetwórca nasion oleistych i producent tłusz-
czów roślinnych. Spółka jest czołowym do-
stawcą na rynku produktów profesjonalnych 
dla cukierników i piekarzy. Oferuje bogaty asor-
tyment specjalistycznych tłuszczów i margaryn 
do szerokiego zastosowania przy produkcji wy-
robów cukierniczych, ciast, kremów, nadzień, 
polew, deserów oraz wyrobów półcukierni-
czych i pieczywa. W swojej ofercie posiada 
również wysokiej jakości tłuszcze smażalnicze, 
produkowane w oparciu o surowce krajowe, 

tropikalne oraz ich modyfikacje.

FABRYKA 111 SP. Z.O.O.
ul. Nadmeńska 9, 05-230 Kobyłka 

tel. +48 695873928
e-mail: info@oldfriendskimchi.pl

www.oldfriendskimchi.pl

Old Friends KIMCHI to polska, rzemieślnicza, 
marka założona przez ludzi, którzy od lat z pasją 
tworzą jedzenie, wkładając w to całe serce.  
Działamy od 3 lat, naszą misją jest łączenie ludzi 

przy wspólnym stole z dobrym jedzeniem. 

TRANSGOURMET FOODSERVICE  
I SELGROS CASH & CARRY  

ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań
Infolinia Transgourmet: 0 800 467 322

kontakt@transgourmet.pl, www.transgourmet.pl, 
Infolinia Selgros: 0 800 505 105

www.selgros.pl/horeca, horeca@selgros.pl

Selgros Cash&Carry to ogólnopolska sieć hal 
handlu hurtowego. Oferujemy pełne zaopa-
trzenie dla osób prowadzących działalność go-
spodarczą. Działamy w 18 polskich oddziałach, 

zatrudniając przeszło 4200 pracowników. 
Selgros jest profesjonalnym partnerem dla 
wszystkich, którzy prowadzą działalność go-
spodarczą – w szczególności dla sklepów, kio-
sków, handlu detalicznego, a także dla gastro-
nomii, cateringu, hotelarstwa, stołówek oraz 
instytucji opieki społecznej i placówek 

oświatowo-wychowawczych. 
Transgourmet dostarcza pełen asortyment 
spożywczy i przemysłowy dla gastronomii, ho-
telarstwa oraz punktów zbiorowego żywienia 

i klientów systemowych.
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FARM FRITES CEE
ul. Wileńska 37, 84-300 Lębork
e-mail: sprzedaz@farm-frites.pl

www.farmfrites.pl 
FB: Farm Frites Polska 

Farm Frites to rodzinna, dynamicznie rozwijają-
ca się firma, producent wyrobów ziemniacza-
nych od 1971 roku, a od ponad 25 lat również 
w Polsce. Obecnie jest marką o zasięgu global-
nym. Swoją myślą przewodnią „The fresh taste 
of the land”, Farm Frites podkreśla troskę o naj-
wyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych 
produktów, a także o zadowolenie Klientów 

i najlepszy smak frytek na świecie.

NOVISH BV
Anna Roskam

anna@novish.eu
tel +48 512 819 929

Gijzenveld 9, 4817 ZE Breda
The Netherlands

Jesteśmy firmą z Holandii, pomysł na roślinne 
ryby zrodził się z naszej pasji do owoców morza 
i jednocześnie troski o środowisko. Wykorzystu-
jąc nasze wpólne ponad 75 letnie doświadcze-
nie w branży rybnej, najnowocześniejsze tech-
nologie oraz starannie wyselekcjonowane białka 
roślinne stworzyliśmy zamienniki najpopular-
niejszych dań, które mają porównywalny smak 
i konsystencję do ryb. Nasze wyroby są pyszne, 
wegańskie, wyprodukowane bez soi oraz nie za-
wierają sztucznych dodatków, barwników czy 
wzmacniaczy smaku. Dzięki roślinnym rybom 
od Novish pomagamy stworzyć równowagę 
w twojej diecie, jednocześnie pomagając 

przywrócić równowagę w oceanie. 
Nasza firma powstała zaledwie w 2019 roku 
a dzisiaj wysyłamy już nasze produkty do 
ponad 20 krajów z całego świata! W Polsce 

dostępni jesteśmy w sklepach Eko-Wital.
You won’t believe it’s no fish!

NICE TO FIT YOU
tel.: +48 728 604 000

hello@ntfy.pl 
https://ntfy.pl/

Nice To Fit You oferuje nowoczesne podejście 
do cateringu dietetycznego poprzez 7 różno-
rodnych diet dostępnych w 3 pakietach szero-
kości wyboru. W zależności od pakietu możesz 
codziennie komponować swoje menu z nawet 
35 różnych propozycji dań, a dzięki aplikacji 
mobilnej samodzielnie zarządzać zamówie- 
niami nie tylko dla siebie, ale także dla rodziny  

czy znajomych.

MCCAIN POLAND SP. Z O.O.
Chociwel 25

57-100 Strzelin
www.mccain-foodservice.pl

FB/IG: McCain FoodService Polska 

McCain – jeden z największych światowych 
producentów mrożonych produktów ziemnia-
czanych – frytek i specjalności, przekąsek na 
bazie sera, warzyw i mięsa, chłodzonych pro-
duktów ziemniaczanych oraz gofrów. Produkty 
McCain sprzedawane są w ponad 160 krajach, 

natomiast w Polsce – już od ponad 20 lat.
McCain to doskonały partner dla dystrybucji 
dzięki kompleksowości oferty, gwarancji stałej, 
wysokiej jakości produktów przez cały rok oraz 
profesjonalnemu wsparciu doradców gastro-
nomicznych w rynku. Profesjonalizm dorad-
ców gastronomicznych McCain to wieloletnie 
doświadczenie oraz indywidualne podejście do 
Klienta w celu dostosowania oferty do jego 
potrzeb i znalezienia najlepszego rozwiązania 

dla jego menu.

NESTLÉ PROFESSIONAL
ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, Polska

www.nestleprofessional.pl
Bezpłatna infolinia: 800 111 755

Chcemy być dla naszych Klientów partnerem 
inspirującym do wzrostu i rozwoju. Partnerem, 
który dostarcza markowe i znane produkty kuli-
narne oraz pomysłowe rozwiązania w zakresie 
napojów gorących. NESTLÉ Professional od 
1998 r. zajmuje się kompleksową obsługą rynku 
żywienia poza domem (Out Of Home) dostar-
czając kreatywne rozwiązania do gastronomii 
i vendingu. Jesteśmy jednym z liderów na rynku 
kawy i produktów spożywczych przeznaczo-
nych do gastronomii oraz miejsc zbiorowego 
żywienia. Oferujemy swoim Partnerom produk-
ty znanych marek takich jak: NESTLÉ, WINIARY, 
CHEF, Garden Gourmet®,  MAGGI, NESCAFÉ 
oraz BUONDI. Naszym celem jest również do-
starczenie partnerom biznesowym rozwiązań 
oraz informacji na temat trendów żywienio-

wych, które wspierają ich wzrost i rozwój.

FROSTA FOODSERVICE 
ul. Witebska 63

85-778 Bydgoszcz, Polska
Mail: foodservice@frosta.pl

FRoSTA Foodservice dostarcza proste i szybkie 
rozwiązania kulinarne dla branży gastrono-
micznej. Gwarantujemy najwyższą jakość,  
oryginalny smak produktów i możliwość  
prostego przygotowania ich nawet na bardzo 

małych powierzchniach. 
Jesteśmy bezsprzecznymi specjalistami od 

mrożenia! 

LIMPOL SP. Z O.O.
ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków, Polska

tel. 12/427 31 75, fax 12/349 07 16

Limpol Sp. z o.o. to polska, rodzinna firma 
obecna na rynku od 24 lat.

Jest jednym z liderów w dystrybucji produktów 
spożywczych i właścicielem marki VERA. 
Limpol sprowadza ponad 170 artykułów spo-
żywczych z 33 krajów aż z 5 kontynentów,  
regularnie powiększając swoje portfolio pro-
duktowe o nowości. W ofercie Limpolu znaj-
dziemy produkty warzywne i owocowe w pusz-
kach i słoikach, a także oliwy z oliwek, makarony, 
octy balsamiczne i ryby. Firma realizuje również 
projekty z zakresu Privat Label. Branży HoReCa 
Limpol dedykuje specjalny subbrand VERA  
Gastronomia – określający produkty w dużych 

ekonomicznych opakowaniach.
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PLANTERIS SP. Z O.O.
ul. Racjonalizacji 5
02-673 Warszawa
www.qurczak.pl

Roślinny Qurczak® powstał aby ułatwić nam 
wszystkim wprowadzenie więcej roślinnych 
posiłków na co dzień, dla dobra naszego zdro-
wia, środowiska i zwierząt. Qurczak® zastępu-
je w kuchni kurczaka, a dzięki unikalnej tech-
nologii produkcji składa się z włókien, które do 

złudzenia przypominają pierś drobiową.

WEGE SIOSTRY SP.Z.O.O.
ul. Magnolii 8 m.2

05-509 Józefosław
biuro@wegesiostry.pl

Wege Siostry to rodzinna firma, która od 
2017 roku produkuje roślinne alternatywy dla 

serów i masła.
Z połączenia innowacyjnego surowca (ner-
kowców i pestek) oraz tradycyjnych metod 
serowarstwa, powstają produkty wynoszące 
roślinny nabiał na nowy poziom. Bez mleka, 
bez glutenu, za to z żywymi kulturami bakterii 

i najlepszej jakości składnikami.

ONEDAYMORE SP. Z O.O. SP.K.
ul. Nieszawska 1
61-021 Poznań

tel. 61 670 40 45
www.onedaymore.pl

OneDayMore to polska firma, która pasję do 
zdrowego odżywiania zamieniła w pomysł na 
życie i biznes. Stworzyła smaczne i pożywne 
mieszanki musli, granoli i owsianek zamkniętych 
w poręcznych i estetycznych tubach i kubkach. 
OneDaymore to także producent roślinnych za-
mienników mięsa. Dzięki unikalnej recepturze 
burgery, klopsiki, kiełbaski oraz roślinne mielone 

wyglądają, pachną i smakują jak mięso.
Musli, owsianki i granole można kupić w sklepie 
internetowym na stronie www.onedaymore.pl

UPFIELD POLSKA SP. Z O.O.
ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa

www.upfieldprofessional.com/pl-pl
Marcin Krzak

Dyrektor ds. Foodservice
gsm: 601 673 521

Upfield to największa na świecie firma tworzą-
ca produkty do smarowania, smażenia i goto-
wania bazujące na olejach roślinnych. Do 
Upfield należą takie marki jak m.in. Rama, 
Kasia, Delma czy Flora. Szefowie kuchni cenią 
m.in. Ramę Cremefine Profi, Ramę Professio-
nal Bakery, oliwy Altis, zaś w portfolio firmy 
znajdują się także w pełni wegańskie: Flora 
Plant oraz roślinne alternatywy dla sera Violife. 
Misją firmy jest dostarczanie zdrowych, wyso-
kiej jakości produktów, opartych na roślinach.

UNILEVER FOOD SOLUTIONS
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

tel.: 800 66 11 11
www.unileverfoodsolutions.pl

Tworzymy profesjonalne produkty, które po-
magają zaoszczędzić tak cenny w kuchni czas, 
pozwalając jednocześnie zachować wyjątkowy 
smak i oryginalny styl potraw. Równocześnie 
dostarczamy pomysły i inspiracje, dzięki którym 
Twoje menu może stać się jeszcze bardziej eks-
cytujące. W branży spożywczej działamy już od 
1880 r., budując takie międzynarodowe marki 
jak m. in. Knorr, Hellmann’s, The Vegetarian 
Butcher. Blisko współpracujemy z operatorami 
lokali różnej wielkości, od niezależnych restau-
racji, poprzez hotele sieciowe, po catering kon-
traktowy, aż w 74 krajach świata. Rozumiemy 
zatem kluczową potrzebę zachowania równo-
wagi między chęcią zachwycenia gości a gene-

rowaniem zysku.

SWEDEPONIC  
POLSKA SP Z O.O.

Kraśnicza Wola 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
kontakt@swedeponic.pl 

tel.: +48 22 755 79 79
www.baziolka.pl

Baziółka to polska marka ze szwedzkim do-
świadczeniem, która zajmuje się hydroponicz-
ną uprawą świeżych ziół. Taka uprawa to 
oszczędność wody, brak jakichkolwiek pesty-
cydów oraz wyłącznie biologiczna ochrona 
roślin. Dlatego zioła trafiające do domów są 

zdrowe i wolne od chemicznych dodatków. 
W asortymencie znajdują się także zioła cięte 

oraz mikro liście.

SCM SP. Z O. O.
Al. Jana Pawła II 11, 
 00-828  Warszawa

scmpoland.pl

Firma SCM Sp z o.o. rozpoczęła swoją działal-
ność od września 2005 roku. Od lipca 2012 jest 
Wyłącznym Dystrybutorem Produktów MONIN 
a od 2018 również profesjonalnych urządzeń 

do blendowania marki Vitamix.
Główne obszary działalności firmy to: efektyw-
ne zarządzanie łańcuchem dostaw, dystrybucją 
oraz tworzenie nowych rozwiązań w kategorii 

produktów, napojów dla obszaru HoReCa.
Francuska Marka MONIN obecnie uznawana 
jest za numer jeden na świecie na rynku syro-
pów klasy Premium, likierów, sosów aroma-
tycznych oraz puree owocowych. To zasługa 
ponad 100 letniego doświadczenia oraz bo-
gatej oferty – ponad 150 smaków sprzedawa-

nych w 150 krajach na świecie. 
Do produkcji wyrobów MONIN wybierane są 
wyłącznie wyselekcjonowane, najlepsze 
owoce, kwiaty, przyprawy, orzechy. To spra-
wia, że powstają wyjątkowej jakości produkty 

o naturalnym składzie, barwie i smaku. 
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WYPOSAŻENIE

VIVERA
Handelsweg 9, 7451 PJ Holten, The Netherlands 

tel.: +48 506 890 644
jbialowiejski@vivera.com 

www.vivera.com

VIVERA B.V jest pionierem w produkcji alterna-
tyw mięsa w Europie. 31 lat doświadczenia po-
zwala na to, żeby ponad 50 różnych produktów 
z oferty zachwycało smakiem osoby, które nie 
jędzą mięsa, jak również tych, którzy chcą ogra-
niczać mięso w diecie. Firma kieruje się przeko-
naniem #MORE LIFE LESS MEAT, co oznacza 
ograniczanie spożywania mięsa, na rzecz dobra 
dla naszej planety. Produkty oparte są głównie 
na białkach pszennych, sojowych (soja wolna 
od GMO), na kukurydzy, ciecierzycy i ryżu. 
Vivera blisko współpracuje z organizacjami dzia-
łającymi na rzecz praw zwierząt i zachęcający-

mi do zmiany diety na roślinną.

TEFLON™ CONSUMERS FINISHES
tel.: +48 22 514 18 80,  

tel. kom.: +48 601 939 376,  
mail: jakub.dmitrowski@chemours.com 

www.teflon.pl

Teflon™ to zarejestrowany znak towarowy, 
marka firmy Chemours, używana na podsta-
wie licencji m.in. przez producentów naczyń 
kuchennych. Powłoki zapobiegające przywie-
raniu marki Teflon™ są wykorzystywane od 
wczesnych lat sześćdziesiątych XX wieku. 
Teflon™ jest powszechnie znany, dzięki swoim 
wyjątkowym właściwościom i cechom użyt-
kowym. Powłoki Teflon™ firmy Chemours są 
oparte na polimerach przeznaczonych do sto-
sowania w kontakcie z żywnością. Przetesto-
wane pod względem jakości i bezpieczeństwa 
systemy do naczyń kuchennych Teflon™ uła-
twiają zdrowe gotowanie oraz efektywne 
czyszczenie, a jednocześnie odznaczają się 

zwiększoną odpornością na zużycie.

VININOVA SP. Z O.O.
ul. Sprzeczna 22, 62-002 Suchy Las
www.vininova.pl, vini@vininova.pl

tel. +48 61 811 78 47 

W portfolio Vininova dostępnych jest ponad 800 
butelek, wśród których można znaleźć słynne 
i uznane winnice oraz mniejszych, butikowych 
producentów. Oferta obejmuje takie marki jak 
słynny szampan Lanson – jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych marek szampańskich na świe-
cie, legendarne wina Barons de Rothschild, 
uznana hiszpańska winnica Marques de Riscal, 
niemiecki Dr.Loosen czy znakomita argentyńska 
Catena Zapata. Wina konwencjonalne, które są 
przeważającą częścią oferty Vininova stale uzu-
pełniane są o wina naturalne. W ofercie alkoholi 
mocnych, będących częścią portfolio Vininova 
Spirits, dostępne są takie marki jak Glengoyne, 

Equiano, Tamdhu, Smokehead czy Mezan.

WINTERHALTER GASTRONOM 
POLSKA SP. Z O.O.

ul. Krajobrazowa 2,  
05-074 Wielgolas Duchnowski

tel. 22 773 25 52
biuro@winterhalter.com.pl
www.winterhalter.com.pl

Winterhalter jest ekspertem w dziedzinie prze-
mysłowych systemów zmywania. Już od po-
nad 20 lat działalności na polskim rynku firma 
buduje pozycję lidera, oferując najwyższej 
jakości zmywarki przemysłowe, chemię oraz 
systemy uzdatniania wody dla każdego rodza-
ju biznesu gastronomicznego. Produkty firmy 
Winterhalter wyróżniają się innowacyjnością, 
wydajnością, łatwością użycia i perfekcyjnymi 
efektami zmywania zapewnianymi od dziesiąt-
ków lat w profesjonalnych kuchniach na całym 

świecie. 

METRO-PLAST SP.J.
48-304 Nysa, Mickiewicza 26
Oddział: 48-385 Otmuchów, 

ul. Warszawska 20
tel.: (+48) 77 435 25 54, (+48) 77 464 44 22

biuro@m-c-s.pl

Głównym profilem działalności Metro-Cate-
ring-System jest dystrybucja i produkcja opa-
kowań do zgrzewu oraz sprzedaż maszyn do 
pakowania żywności. Zapewniamy bogatą 
ofertę opakowań, profesjonalny serwis urzą-
dzeń, doradzamy i szkolimy. Nieustannie in-
westujemy w swój rozwój, ponieważ wiedza 
to narzędzie, dzięki któremu zdobywamy  

zaufanie klientów już od blisko 30 lat. 

KOMAT MIECZYSŁAW KOZŁOWSKI
64 – 704 Romanowo Dolne 105

tel. (67) 255 98 20, fax. (67) 255 98 22
komat@komat.com.pl
www.komat.com.pl 

Firma Komat jest producentem mebli i urzą-
dzeń ze stali nierdzewnej dla gastronomii. 
Produkcja według najwyższych standardów, 
wysoka jakość, autorskie rozwiązania gwa-
rantujące funkcjonalność oraz dbałość o naj-
drobniejsze detale sprawiły, że firma Komat 
stała się liderem na rynku polskim i europej-
skim. W ofercie Komatu znajdą Państwo  
meble i urządzenia gastronomiczne, ciągi 
wydawcze, bufety, witryny grzewcze i chłod-

nicze oraz linie barowe – masterBAR. 
Firma Komat nie tylko proponuje kompleksową 
ofertę produktów typowych, ale przede wszyst-
kim otwarta jest na indywidualne potrzeby 

swoich klientów i zamówienia nietypowe.
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 DOSTĘPNY RÓWNIEŻ:

ZAMÓW
na www.sklep.media.com.pl
lub napisz do: piotr.lukowski@media.com.pl

PRENUMERATA ROCZNA TO:
• 10 egzemplarzy magazynu
• bezpłatny dostęp do wydań na tablety i smartfony
• rabaty na uczestnictwo w wydarzeniach
• darmowa wysyłka

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ
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ZAMÓW PRENUMERATĘ „FOOD SERVICE” 
LUB ARCHIWALNE NUMERY MAGAZYNU:

PIOTR.LUKOWSKI@MEDIA.COM.PL, TEL.: (22) 514 65 68

ZOBACZ TAKŻE: 

@MAGAZYNFOODSERVICE
WWW.OUICHEF.PL

Portal dla foodies i branży:

porady/wywiady/felietony/

reportaże/ciekawostki

WYDAWCA
VFP COMMUNICATIONS

 LTD. SP. Z O.O.
UL. GORASZEWSKA 23A, 

02-910 WARSZAWA
TEL.: (22) 514 65 00

ZARZĄD
PIOTR MYSZAK, WITOLD NAROLSKI

REDAKTOR NACZELNA
AGATA GODLEWSKA

REDAKCJA
MONIKA JANKOWSKA-KAPICA

PRZEMYSŁAW ZIEMICHÓD

OPIEKA ARTYSTYCZNA 
ANNA SKOPIŃSKA-CUSHING

GRAFICY
TOMASZ AUGUSTYNIAK

AGNIESZKA MANIARA 
(PROJEKT MAKIETY)

SKŁAD 
STUDIO GRAFPA

DZIAŁ MARKETINGU
KATARZYNA WŁOSTOWSKA

 (KIEROWNIK)

BEATA BARTOSZEWICZ
PIOTR ŁUKOWSKI

DAWID PLUTA
ALEKSANDRA ZARZYKA

FELIETONIŚCI
ADAM CHRZĄSTOWSKI

ADAM PAWŁOWSKI
TOMASZ ŹRÓDŁOWSKI

DZIAŁ REKLAMY
MONIKA ŁOJEK

(DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY I REKLAMY)

ANNA PISKORZ 
NATALIIA GIERMUDA
DAWID MIEDZIOCHA 

SEKRETARZ REDAKCJI
RENATA BURLIKOWSKA

PR & SOCIAL MEDIA MANAGER
KATARZYNA BIEŃKOWSKA

KOLPORTAŻ
TADEUSZ JANIUK 

TEL.: (22) 514 65 90

ADMINISTRACJA 
PIOTR SZYMAŃSKI 

OLGA GRZELAK




