
PRODUKCJA I
ZNAKOWANIE
ŻYWNOŚCI DLA 
WEGETARIAN
ORAZ WEGAN

1

On-line, 24 czerwca 2020 r.

Katarzyna Szatkowska

Email: k.szatkowska@CentrumZZ.pl

Tel. 509 014 963

mailto:k.szatkowska@CentrumZZ.pl


2



Flexitarianizm – styl odżywiania, polegający na spożywaniu głównie produktów pochodzenia 

roślinnego i sporadycznym spożywaniu mięsa.
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Ślad węglowy – suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio 

przez produkt wyrażona w ekwiwalencie CO₂.

Produkcja żywności odpowiada za ok. 25% globalnej emisji gazów cieplarnianych.
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Ślad węglowy, który zostawia po sobie weganin jest znacząco niższy niż ślad osoby spożywającej 

mięso. Zdecydowanie najmniej ekologicznym rodzajem mięsa jest wołowina.
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Produkcja zwierzęca wymaga więcej: 

• energii i wody

• terenów uprawnych (co wiąże się z wylesianiem, 

erozją gleb, ekstynkcją gatunków) 

Poziom emisji gazów cieplarnianych związanych z 

chowem zwierząt wynosi 15%, czyli tyle ile emisje 

całego sektora transportowego.
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https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
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UE konsumuje 70% więcej mięsa i produktów mlecznych niż rekomenduje WHO i dwa razy więcej niż 

średnia globalna. Pomysły – podatek od mięsa, znakowanie śladem węglowym, w celu:

• konsumpcji mniejszej ilości mięsa i nabiału

• spożywania większej ilości żywności lokalnej

• ograniczeniu marnowania żywności
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Art. 36(3)(b) rozporządzenia 1169/2011 nadkłada obowiązek przyjęcia aktów wykonawczych:

3.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze dotyczące stosowania wymogów, o których mowa w ust. 2 

niniejszego artykułu, w odniesieniu do następujących dobrowolnych informacji na temat żywności:

a) informacji dotyczących możliwej i niezamierzonej obecności w żywności substancji lub produktów 

powodujących alergie lub reakcje nietolerancji;

b) informacji o tym, czy dana żywność jest odpowiednia dla wegetarianów lub wegan;

c) wskazania referencyjnych wartości spożycia dla szczególnych grup ludności oprócz referencyjnych 

wartości spożycia określonych w załączniku XIII; […]
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§ 1 rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych: 

2) „produkt może być spożywany przez wegetarian” albo „odpowiedni dla wegetarian” – pod 

warunkiem że środek ten nie zawiera składników pozyskanych ze zwierząt lub że produkty pozyskane 

ze zwierząt nie były używane w procesie jego produkcji;

3) „produkt może być spożywany przez wegan” albo „odpowiedni dla wegan” – pod warunkiem że 

środek ten nie zawiera żadnych składników pochodzenia zwierzęcego lub że produkty pochodzenia 

zwierzęcego nie były używane w procesie jego produkcji.
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Definicje muszą być:

• wystarczająco wąskie i precyzyjne

• pragmatyczne
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(1) Żywność odpowiednia dla wegan

Żywność, która nie jest produktem pochodzenia zwierzęcego i w której na żadnym etapie produkcji i 

przetwarzania nie użyto ani nie dodano:

- składników (w tym dodatków, nośników, środków aromatyzujących i enzymów), lub

- substancji pomocniczych w przetwórstwie, lub

- substancji, które nie są dodatkami do żywności, ale są stosowane w ten sam sposób i do tego samego celu, 

co substancje pomocnicze,

które są pochodzenia zwierzęcego.
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(2) Żywność odpowiednia dla wegetarian

Żywność, która spełnia wymagania ust. 1, z tą różnicą, że w ich produkcji i przetwarzaniu

1. Mleko i produkty mleczne,

2. Siara,

3. Jajka (pkt 5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004),

4. Miód (załącznik I do dyrektywy 2001/110 / WE),

5. Wosk pszczeli,

6. Propolis lub

7. Tłuszcz z wełny, w tym lanolina pochodząca z wełny żywych owiec

lub ich składniki lub pochodne mogą być dodawane lub stosowane.
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(3) Możliwości komunikowania, że żywność jest odpowiednia dla wegan lub dla wegetarian, nie wyklucza 

niezamierzona obecność w żywności produktów, które nie spełniają wymogów ust. 1 lub 2, jeżeli i w 

zakresie, w jakim jest to nieuniknione, na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji, podjęto 

odpowiednie środki ostrożności zgodnie z dobrymi praktykami produkcyjnymi.

(4) Ustępy 1–3 stosuje się odpowiednio, jeżeli podano informacje, które są synonimem komunikatów 

„żywność odpowiednia dla wegan” lub „żywność odpowiednia dla wegetarian” z perspektywy konsumenta.
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Analiza wykazu składników nie zawsze wystarcza by ocenić czy produkt jest 

wegański/wegetariański

• w produkcji stosuje się wiele E-dodatków pochodzenia zwierzęcego, np. karmin, szelak, L-cysteina

• https://www.veganeasy.org/food/food-additives/

• w procesie stosuje się wiele substancji pomocniczych, których nie trzeba deklarować, np. 

podpuszczka
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Wiele komponentów żywności może zawierać składniki pochodzenia zwierzęcego lub być 

wyprodukowana przy pomocy takich składników, np.

• żelatyna, alkohol, aromaty, białka, cukier, drożdże, enzymy, kolagen, kwasy omega-3, lanolina, 

maltodekstryna, mieszanki przyprawowe, ocet, podpuszczka, rafinowane oleje, serwatka, soki, węgiel 

aktywowany, witaminy (wit. D), związki wapnia, itd.

• https://www.peta.org/living/food/animal-ingredients-list/
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Proces produkcyjny powinien odbywać się w taki sposób, aby ograniczyć do minimum 

możliwość niezamierzonego wprowadzania składników nieroślinnych

• przyjęcie kryteriów dla zakładu (non-GMO, rodzaj jaj)

• identyfikacja surowców – weryfikacja składu, zapisy w specyfikacji

Sprawdzić czy:

• zakład posiada udokumentowane zasady postępowania z produktami dla wegetarian/wegan,

• w zakładzie stosuje się produkty pochodzenia zwierzęcego/konwencjonalne czy określono drogi przyjęcia, 

magazynowania i przepływu tych surowców (mapa zakładu)

Konieczne procedury zapobiegające zanieczyszczeniu (+ system monitorowania, wartości krytyczne, 

działania korygujące, walidacja, osoby odpowiedzialne, przeglądy)
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Czy proces odbywa się zgodnie z kolejnością?

• produkty wegańskie 

• lakto-wegetariańskie

• owo-lakto-wegetariańskie

• wegetariańskie 

• konwencjonalne roślinne

• zwierzęce
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Dodatkowe, istotne kwestie:

• Czy surowce / produkty są właściwie oznakowane?

• Czy oceniliśmy podatność surowców na zafałszowania?

• Czy stosowany jest rework i mamy procedury?

• Czy zlecamy jakiś etap produkcji na zewnątrz?

• Czy zwalidowaliśmy poziom ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego?

• Czy mamy zwalidowane czyszczenie (+ instrukcje), osobny sprzęt drobny, odpowiednio oznaczony?

• Czy przeprowadzamy audyty wewnętrzne, identyfikujemy niezgodności i ich przyczyny, określamy działania 

korygujące?
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Dodatkowe, istotne kwestie:

• Czy pracownicy na „linii wege” mają odróżniający strój roboczy?

• Czy określono zasady zmiany odzieży ochronnej i rękawiczek, zasady prania?

• Czy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni?

• Czy sprawdziliśmy materiał opakowaniowy?

• Czy smary i oleje stosowane w produkcji są również kontrolowane?

• Czy środki chemiczne stosowane do zabezpieczenia przed szkodnikami zostały 

zweryfikowane?
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https://www.otwarteklatki.pl/sladowe-ilosci-niezgody/

• Nabywanie produktów z deklaracją ostrożnościową w zakresie obecności produktów odzwierzęcych (np. 

mleka, ryb), nie tworzy popytu na produkty odzwierzęce, należy je zatem traktować jak 100% wegańskie.

• Bez względu na powyższe, producent musi wdrożyć właściwe zarządzanie alergenami!
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• Nazwa przewidziana w przepisach – nazwa określona w aktach unijnych lub przepisach 

krajowych

• Nazwa zwyczajowa – nazwę akceptowana jako nazwa środka spożywczego przez 

konsumentów bez potrzeby jej dalszego wyjaśniania

• Nazwa opisowa – nazwa zawierająca opis który jest wystarczająco jasny, aby umożliwić 

poznanie rzeczywistego charakteru produktu
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Wyrok Trybunału z 14.06.2017 r. Verband Sozialer Wettbewerb eV przeciwko TofuTown.com 

GmbH, sprawa C-422/16

• http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-422/16&language=PL

• http://foodhealthlegal.com/?p=889
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• wegański czy roślinny?
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SAINSBURY’S

• „Bezmięsna kiełbaska z puree ziemniaczanym” (Meat-free sausage and mash) >> „Warzywna kiełbaska 

po cumberlandzku z puree ziemniaczanym” (Cumberland-spiced veggie sausage and mash)

WZROST SPRZEDAŻY O 76%

PANERA BREAD

• „Niskotłuszczowa wegetariańska zupa z czarnej fasoli” (Low-fat vegetarian black bean soup) >> 

„Kubańska zupa z czarnej fasoli” (Cuban black bean soup)

WZROST SPRZEDAŻY O 13%
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Dziękuję za uwagę.


