
Perspektywy rozwoju rynku
roślinnych zamienników mięsa 
i mięsa hodowanego komórkowo



2



3

Źródło: ATKearney 

 

https://www.atkearney.com/documents/20152/2795757/How+Will+Cultured+Meat+and+Meat+Alternatives+Disrupt+the+Agricultural+and+Food+Industry.pdf/06ec385b-63a1-71d2-c081-51c07ab88ad1?t=1559860712714


Mięso hodowane komórkowo
Technologia warta monitorowania już teraz!
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Mięso hodowane 
komórkowo

Produkt wyhodowany poprzez pobranie 
z ciała zwierzęcia komórek 
macierzystych i stymulowania ich 
podziału tak, aby uzyskać włókno 
mięśniowe.

Źródło zdjęcia: LINK

https://option.news/wp-content/uploads/2019/03/clean-meat-k%C3%BCnstliches-fleisch.jpg
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Potencjalne korzyści
● rozwiązanie etycznego 

problemu hodowli
● korzyści środowiskowe 
● brak pozostałości antybiotyków, 

pestycydów, hormonów i 
szkodliwych bakterii 

● możliwy niższy koszt 
wytworzenia mięsa
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Wyzwania
● technologiczne
● prawne

○ W UE produkty podlegałyby 
regulacjom dot. żywności 
innowacyjnej (ang. novel foods)

● społeczne
○ aspekt kulturowy
○ brak badań nad efektami 

długotrwałej konsumpcji 
○ nazewnictwo
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Dotychczasowy rozwój
● Mark Post/Mosa Meat (2013 r.) - pierwszy wołowy 

burger. Fundusz w wysokości 300,000$
● Memphis Meats (2016 r.) - klopsik za 1200$ 
● Aleph Farms (2018 r.) - steki wołowe za 50$/sztuka
● Centrum Nauki Kopernik (2019 r.) - pierwsza 

degustacja mięsa hodowanego komórkowo w 
kontynentalnej części Europy

● Już teraz mamy mięso hodowane komórkowo z: 
kurczaków, kaczek, ryb i owoców morza, steki 
wołowe, kiełbasy wieprzowe 
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Przyszły rozwój
● Do końca 2019 r., start-upy zajmujące się mięsem 

hodowanym komórkowo zebrały łącznie niecałe 400 
mln $ od inwestorów. 

● Trzy przedsiębiorstwa ogłosiły, że spodziewają się 
rozpocząć sprzedaż swoich produktów do 2021 r. 

● Akceptacja konsumentów (???)
● Możliwe, że popularyzacja tej technologii zacznie się 

od produktów mlecznych, skórzanych, karmy dla 
zwierząt, itp.



Q&A?



Roślinne zamienniki mięsa
Nowy, dynamiczny segment rynku!
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5-8,4% Polaków jest na diecie 
wegetariańskiej/wegańskiej
[Roślinniejemy, Ariadna, 2019, Pyszne.pl 
2019]

Kto napędza popyt na 
roślinne produkty?
 

“Prawie co piąty Polak spożywał w ciągu 
miesiąca od przeprowadzenia badania 
produkty roślinne stanowiące 
bezpośrednie alternatywy mięsa.”
[Roślinniejemy, Ariadna, 2019]
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86% odbiorców roślinnych 
produktów w USA nie identyfikuje 
się jako weganie/wegetarianie
[NPD Group, 2018]

Kto napędza popyt na 
roślinne produkty?
 

92% wegańskich posiłków w UK 
spożywają niewegańscy konsumenci
[Kantar, 2018]
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Dynamiczny wzrost rynku
● Od 2012 r. rynek roślinnych alternatyw mięsa w Europie 

Zachodniej podwoił swoją wielkość(1)

● W 2017 r. Europa odpowiadała za 38,5% całkowitej 
konsumpcji roślinnych alternatyw mięsa(2)

● Światowy rynek mięsa roślinnego jest obecnie wyceniany 
na 12,1 mld USD i przewiduje się, że w ciągu najbliższych 
sześciu lat będzie rósł o 15% rocznie, osiągając 27,9 mld 
USD do 2025 r.(3) 

Alternatywy mięsa

Źródło: Euromonitor (1),  Allied Market Research (2), Markets and Markets (3)

 

https://www.figlobal.com/fieurope/visit/news-and-updates/german-meat-free-market-soars
https://www.alliedmarketresearch.com/press-release/global-meat-substitute-market.html
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/plant-based-meat-market-44922705.html
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● założona w 2009 r. w USA
● Pierwszego dnia notowań przebito oczekiwania 

rynkowe. Akcje wzrosły o 163%, a kapitalizacja spółki 
wyniosła 3,8 mld $ - rekordowy wzrost wartości 
akcji na debiut od 2000 r.

Beyond Meat
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[2016] "I can imagine that in 20 years we will 
work without meat, (...) but it is also possible 

that we will then have a 50/50 share."

Christian Rauffus, CEO Rugenwalder Muhle
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Rugenwalder Muhle i produkty roślinne

Źródło: Handelsblatt (1), Vegconomist (2) BackWerk (3) Frankfurter Allgemeine Zeitung (4)

 

4 pierwsze 
produkty

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/ruegenwalder-muehle-meica-herta-es-geht-um-die-fleischlose-wurst/14448496.html?ticket=ST-2079277-dboGFfAiOBVNNuw5eWxo-ap3
https://vegconomist.com/companies-and-portraits/rugenwalder-muhle-revenue-increases-to-eur-212-million-due-to-plantbased-products/
https://www.back-werk.de/vegetarischer-hot-dog-ruegenwalder/?fbclid=IwAR3lT3nXEw5GXa3CJQhdmHUDBW2Xx0auB8BiULb3K7-TId2P-5tdEPZhG58
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/ruegenwalder-muehle-will-trend-zur-vegetarischen-wurst-ausbauen-14527466.html
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Polskie firmy też działają!
Typ producenta Mięso Mleko/nabiał

“odzwierzęcy”

 
“roślinny”

“roślinny”
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Idealne wprowadzenie
wege produktu

Odpowiedni 
skład

Pilotaż 
rynkowyKomunikacja
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Co możemy zrobić dla 
Twojego biznesu?

Szkolenia
Dzięki międzynarodowej 
działalności ProVeg, nasz 
zespół specjalistów dzieli 
się wiedzą i dobrymi 
praktykami z całego 
świata.

Konsultacje
Pomagamy tworzyć i 
rozwijać roślinne 
produkty, a także 
doradzamy w zakresie 
komunikacji i promocji.

Działania z zakresu PR
Dzięki naszym działaniom 
i kontaktom wspieramy 
promocję produktów i 
marek.

Certyfikacja V-Label
Zależy nam na zaufaniu 
konsumentów, dlatego 
współpracujemy z 
zespołem V-Label przy 
certyfikacji roślinnych 
produktów.
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Współpracujemy
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marcin.tischner@proveg.com

Marcin Tischner
Corporate Engagement Specialist 

proveg.com/pl
+48 886 959 414


