
Wypowiedź
eksperta

Czy w ciągu ostatnich 25 lat bardzo zmienił się nasz –
Polaków – sposób odżywiania? Na swój sposób mają rację 
zarówno ci, którzy sądzą, że między naszym odżywaniem 
w 1996 roku a dzisiejszym panuje przepaść, jak i ci, którzy 
mówią, że wzorce żywienia są trwałe przez pokolenia.

Nadal wolimy tradycyjną polską kuchnię i polskie smaki, 
choć oczywiście wielu z nas stara się ją podawać na nowe 
i lżejsze sposoby. Szukamy urozmaicenia i indywidualiza-
cji, ale chętnie wracamy do rosołu i kotleta schabowego 
na obiad. Rośnie nasza świadomość tego, jak ważne dla 
zdrowia jest odżywianie i jednocześnie spada odsetek 
tych, którym się wydaje, że ich sposób odżywiania jest 
zdrowy. Nie zmienia się specjalnie nasza definicja zdro-
wego odżywiania – to m.in.  jedzenie warzyw i owoców, 
spożywanie 5 posiłków dziennie, jedzenie produktów 
naturalnych, najlepiej przyrządzonych samodzielnie, oraz 
unikanie niektórych składników takich jak np. cukier. 
Z drugiej strony niekoniecznie stosujemy się do tego, w co 
wierzymy i pomimo iż wiemy, jak powinno wyglądać 
zdrowe odżywianie, to jest nam bardzo trudno stosować 
się do jego zasad. Mamy na to wiele wymówek, ale przede 
wszystkim naprawdę ciężko nam jest przedłożyć zdrowie 
ponad przyjemność. Przyjemność jedzenia i smaku jest 
dla prawie połowy z nas ważniejsza niż zdrowe odżywia-
nie. To, co się zmienia i co widzą zarówno zwyczajni kon-
sumenci, jak i eksperci, to popularyzacja jedzenia dobrej 
jakości oraz szeroki dostęp do niego. A to zasługa między 
innymi sieci handlowych. 

Patrycja Szymańska, 
Dyrektorka Działu  
Badań Jakościowych 
w Ipsos2 382

audytów i niezapowiedzianych inspekcji do-
stawców produktów świeżych i marki własnej

blisko 60
produktów marki własnej 
z oznaczeniem Nutri-Score

40
reformulacji produktów  
marki własnej

45
nowych produktów wegańskich i/lub wegeta-
riańskich głównie w ramach marki goVEGE

Promowanie zdrowych
nawyków żywieniowych 
Kluczowe działania w 2021 roku
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Zobowiązania zrównoważonego rozwoju Biedronki na lata 2021–2023
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Zobowiązanie
Postęp w realizacji  
w 2021 roku

Strona 
w raporcie

1. Rozwój produktów dla osób o specjal-

nych potrzebach/preferencjach żywienio-

wych, takich jak produkty dedykowane dla 

wegan, wegetarian, produkty bez laktozy 

i/lub bezglutenowe.

Wprowadzono 45 nowych pro-

duktów wegetariańskich/wegań-

skich, 8 produktów bez laktozy,  

4 produkty bezglutenowe oraz  

5 produktów ekologicznych.

42-47

2. Zapewnienie, że produkty skierowane do 

dzieci mają wyższy profil żywieniowy niż 

lider segmentu (lub najlepszy w klasie).

W momencie wprowadzania 

produktów na rynek wiele z nich 

może mieć profil żywieniowy 

uznany przez firmę za lepszy od li-

dera rynku (lub najlepszy w swojej 

klasie), lecz ze względu na dyna-

mikę rynku (w tym samym roku 

lub kolejnych latach) stopniowo  

status ten może ulegać zmianie. 

W 2021 roku 51% produktów mar-

ki własnej Biedronki, z ustalonym 

benchmarkiem w tej kategorii, 

miało profil lepszy od rynkowego, 

natomiast pozostałe 49% porów-

nywalny z rynkiem. 

35, 50

3. Dobrowolne wprowadzenie oznako-

wania „bez GMO”/„Wyprodukowano bez 

stosowania GMO” dla 75% produktów 

żywnościowych marki własnej, które 

mogłyby potencjalnie zawierać składniki 

modyfikowane genetycznie (między innymi 

soja i kukurydza), pomagając w ten sposób 

konsumentom w podjęciu decyzji zakupo-

wych – 55% rok 1 / 65% rok 2 / 75% rok 3.

Wprowadzono oznakowanie  

„bez GMO”/„Wyprodukowano bez 

stosowania GMO” dla 84%  

(o 44 p.p. więcej niż w 2020 roku) 

z 32 kwalifikujących się produktów 

żywnościowych marki własnej.

52

Zobowiązanie
Postęp w realizacji  
w 2021 roku

Strona 
w raporcie

4. Dalsze opracowywanie i wdrożenie 

programów promujących dietę śródziem-

nomorską/zdrowe nawyki żywieniowe – na 

podstawie rekomendacji ekspertów ds. 

żywienia z uwzględnieniem uwarunko-

wań krajowych. Oznakowanie produktów 

oraz związane z nim działania edukacyjne 

ułatwiające konsumentom podejmowanie 

świadomych wyborów żywieniowych i edu-

kacja w tym zakresie.

Opublikowano kwartalnik „Czas 

Na...” – 6 numerów zawierających 

łącznie 230 przepisów, każdy 

w nakładzie ok. 200 tys. egzem-

plarzy, poświęcony odżywianiu 

i zdrowszemu stylowi życia. Jeden 

z nich poświęcony był konceptowi 

kuchni śródziemnopolskiej,  

tj. łączącej założenia diety 

śródziemnomorskiej z m.in. pozy-

skiwanymi lokalnie, sezonowymi 

produktami.

Wprowadzono oznaczenie  

Nutri-Score dla 59 produktów.

52, 55

5. Wyeliminowanie barwników innych niż 

te naturalnego pochodzenia ze składu 90% 

produktów marki własnej do roku 2023.

Barwniki inne niż te naturalnego 

pochodzenia nie są obecne  

w 93% produktów marki własnej  

i 99% produktów świeżych  

w piekarnictwie. 

49

6. Wyeliminowanie wzmacniaczy smaku  

ze składu 90% produktów marki własnej  

do roku 2023.

Wzmacniacze smaku nie są obec-

ne w składzie 89% produktów 

marki własnej i 100% towarów 

szybko psujących się: surowce pie-

karnicze, mięso, owoce i warzywa 

oraz ryby.

49
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Zobowiązanie
Postęp w realizacji  
w 2021 roku

Strona 
w raporcie

7. Promowanie zdrowego żywienia wśród 

seniorów poprzez demokratyzację do-

stępu do produktów spożywczych marki 

własnej, które wpisują się w ich potrzeby 

żywieniowe. 

Cel w trakcie realizacji. 35

8. Oznakowanie 100% napojów  

alkoholowych marki własnej wartością 

energetyczną.

Oznaczono 92% napojów alkoho-

lowych marki własnej wartością 

energetyczną, o 32 p.p. więcej 

w porównaniu z 2020 rokiem.

52

9. Stosowanie znaku ostrzegawczego dla 

kobiet w ciąży na etykietach 100% napojów 

alkoholowych marki własnej.

Zastosowano znak ostrzegawczy 

dla kobiet w ciąży na etykietach 

87% napojów alkoholowych  

marki własnej, o 79 p.p. więcej  

niż w 2020 roku.

52

10. Stosowanie znaku dotyczącego bez-

piecznej jazdy na etykietach 100% napojów 

alkoholowych marki własnej.

Zastosowano znak dotyczący 

bezpiecznej jazdy na etykietach 

84% napojów alkoholowych  

marki własnej, o 67 p.p. więcej  

niż w 2020 roku.

52

11. Oznaczenie Nutri-Score na wybranych 

kategoriach marek własnych.

59 produktów oznakowanych 

ikoną Nutri-Score na froncie 

opakowania.

52

12. Brak syropu glukozowo-fruktozowego 

w 100% produktów marek własnych oraz 

produktów świeżych do końca 2021 roku.

Ze składu 113 z dedykowanych 

171 produktów syrop glukozowo-

-fruktozowy został wyeliminowa-

ny, co stanowi 66% realizacji celu. 

Pozostałe produkty są w trakcie 

reformulacji. 

Pieczywo i wyroby ciastkarskie 

z etykietą marki własnej  

Biedronki: 98,6%.

–

Zobowiązanie
Postęp w realizacji  
w 2021 roku

Strona 
w raporcie

13. Zmniejszenie zawartości soli w zupach 

z fabryki zup Jerónimo Martins w Polsce, 

średnio o 10% do końca 2023 roku.

Średnia redukcja soli w zupach 

Biedronki wyniosła 3,3%.

49

14. Zmniejszenie zawartości cukru w na-

pojach bezalkoholowych i w nektarach 

zawierających więcej niż 5 g cukru/100 ml, 

średnio o 5-10% do końca 2021 roku (stan 

wyjściowy – 2020 rok).

Poziom bazowy z 2020 roku dla 

rozpatrywanych napojów, w su-

mie 55 receptur, określał średnią 

na poziomie 9,6 g/100 ml. 

Po zmianie receptur w 2021 roku 

średnia ta spadła o 22% 

do 7,5 g/100 ml.

49

15. Zmniejszenie wartości energetycznej 

średnio o 5-10% (kcal) w 5 produktach 

stanowiących wyroby ciastkarskie  

do końca 2022 roku.

Cel w trakcie realizacji. –

16. Zmniejszenie zawartości soli we 

wszystkich polskich pierogach (mrożonych/

schłodzonych) do poziomu maksymalnie 

0,9 g/100 g do końca 2022 roku.

Cel w trakcie realizacji. –

17. Zmniejszenie zawartości soli w marce 

TOP przekąski/chipsy średnio o 10% do koń-

ca 2021 roku (poziom bazowy – 2020 rok).

Średnia redukcja zawartości  

soli w przekąskach/chipsach na 

poziomie 12%.

49

18. Zapewnienie, że produkty TOP przeką-

ski/chipsy są bez dodatku glutaminianu 

monosodowego (MSG) do końca 2021 roku.

Wszystkie produkty marki własnej 

w tej kategorii są bez dodatku 

glutaminianu monosodowego.

–

19. Brak barwnika annato w produktach 

serów twardych (wyprodukowanych  

w Polsce) do końca 2021 roku.

100% produktów w tej kategorii 

marki własnej bez barwnika 

annatto w składzie.

–

20. Zmniejszenie zawartości cukru w ser-

kach homogenizowanych marki Tutti 

średnio o 10% do końca 2021 roku.

75% wybranych referencji miało 

obniżoną zawartość cukru średnio 

o 10%.

49
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Zobowiązanie
Postęp w realizacji  
w 2021 roku

Strona 
w raporcie

21. Zwiększenie zawartości błonnika średnio 

o 10% w 5 pozycjach płatków śniadanio-

wych o najniższej zawartości do końca 

2022 roku.

Cel w trakcie realizacji. –

22. Wzbogacenie produktów na bazie 

roślin tzw. alternatyw dla produktów 

pochodzenia zwierzęcego w niezbędne 

witaminy i/lub składniki mineralne.  

Spośród 15 pozycji rozpatrywa-

nych w 2021 roku, blisko 50% 

zdefiniowanych w tej kategorii 

produktów jest  wzbogaconych 

w wybrane witaminy i/lub składni-

ki mineralne. Pozostałe produkty 

są w trakcie wzbogacania. Dodat-

kowo wprowadzono 6 nowych 

produktów w tej kategorii, które 

zawierają kluczowe witaminy i/lub 

składniki mineralne. 

43
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Od 25 lat staramy się zmienić nawyki żywieniowe Polaków
Sieć Biedronka jest miejscem codziennych zakupów Polaków od ponad 25 lat. Przez 
ten czas zmieniała się nasza oferta, tak jak zmieniały się zwyczaje zakupowe oraz 
żywieniowe naszych klientów. W 2021 roku przeprowadziliśmy jedno z największych 
w historii Polski badań zwyczajów żywieniowych – to swoista kronika 25-letniej podróży 
kulinarnej i zakupowej, której nasza sieć była świadkiem i aktywnym uczestnikiem. Ba-
danie „Zwyczaje żywieniowe w Polsce. Co się zmieniło w ciągu ostatnich 25 lat?” 
zrealizowaliśmy przy współpracy z renomowanym ośrodkiem badawczym IPSOS. 
Przygotowując raport, przeprowadziliśmy zarówno badanie ilościowe (metodą CAWI 
i CAPI), jak i jakościowe (analiza odpowiedzi na forum, wywiady pogłębione, wywiady 
z ekspertami reprezentującymi środowisko naukowe, gastronomiczne i producentów 
żywności oraz z ekspertami wewnętrznymi Biedronki odpowiedzialnymi za jakość 
produktów z różnych kategorii).

Badanie pokazało, że zwyczaje 
żywieniowe Polaków w ciągu 
ostatnich 25 lat zmieniły się, tak 
samo jak świadomość żywie-
niowa i koncepcja zdrowego 
odżywiania. Polacy otworzyli się 
na nowe smaki z całego świata, 
na stosowanie półproduktów, 
ale nadal wysoko cenią to, co 
swojskie, lokalne, robione według 
tradycyjnych receptur. Bardziej 
niż atrakcyjne opakowanie cenią 
prostotę składu i formy. Z każdym 
rokiem coraz częściej i chętniej 
czytają etykiety i przede wszyst-
kim coraz lepiej je rozumieją.

Raport wskazuje, że na przestrzeni lat dieta Polaków stała 
się dużo bardziej zróżnicowana – i to dobrze, natomiast 
niestety nie jest zbilansowana – i nad tym trzeba praco-
wać. Polacy mają coraz większą wiedzę żywieniową i rozu-
mieją wpływ diety na zdrowie. To, co dostarcza trudności, 
to przełożenie tych założeń na życie, na codzienne wybory 
żywieniowe i nawyki kulinarne. I tu widzimy pole do 
działania właśnie dla Biedronki: jako największy detalista 
w Polsce chcemy pomagać w codziennych wyborach 
produktów spożywczych, aby sprzyjały naszemu zdro-
wiu. To był jeden z istotnych argumentów, dla których 
zdecydowaliśmy się na umieszczenie na opakowaniach 
produktów marki własnej oznakowania Nutri-Score. 
Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami naszych 
działań przedstawionymi w niniejszym raporcie!

dr inż. Justyna Szymani,  
Dyrektor Działu  
Rozwoju Jakości i Kon-
troli Marki Własnej

Z raportem „Zwyczaje żywieniowe w Polsce.  
Co się zmieniło w ciągu ostatnich 25 lat?” 

 można zapoznać się na stronie  
https://csr.biedronka.pl/104746-raport-zwycza-
je-zywieniowe-w-polsce-co-sie-zmienilo-przez-

-ostatnie-25-lat
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Wyniki i najważniejsze wnioski 
z naszego badania przedstawiliśmy 
w pierwszej kolejności w czasie 
Forum Ekonomicznego w Karpaczu. 
W panelu dyskusyjnym „Ewolucja 
zwyczajów żywieniowych Polaków 
na przestrzeni ostatnich 25 lat” obok 
ekspertów naszej sieci udział wzięli 
między innymi przedstawiciele Naro-
dowego Instytutu Zdrowia Publiczne-
go PZH – PIB oraz pracowni IPSOS.

Wyniki naszego raportu zostały też 
wykorzystane w 2021 roku w czasie 
Narodowego Kongresu Żywieniowe-
go zorganizowanego przez Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego PZH 
– PIB. Spotkanie poświęcone było wy-
zwaniom żywieniowym związanym 
z COVID-19, a nasza sieć była strate-
gicznym partnerem tego wydarzenia. 
Na podstawie raportu nasi eksperci 
prezentowali między innymi zmiany 
nawyków żywieniowych w trakcie 
pandemii.

ZAANGAŻOWANIE BRANŻOWE
Forum Ekonomiczne w Karpaczu

ZAANGAŻOWANIE BRANŻOWE
Narodowy Kongres Żywieniowy
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Główne wnioski z badania „Zwyczaje żywieniowe w Polsce. Co się zmieniło w ciągu ostatnich 25 lat?”

Kiedyś: jedzenie to głównie „odżywianie”, zaspokajanie głodu, 
kuchnia podobna w każdym domu, regularność.

Dziś: przede wszystkim przyjemność jedzenia, gotowania, 
smaków: ulubionych albo nowych.

Źródło: Badane Eating Habits, moduł jakościowy, Ipsos 2021.

JEDZENIE TO BARDZIEJ ZASPOKAJANIE GŁODU
Regularne zaspokajanie głodu,

dostarczanie składników.

JEDZENIE TO PRZYJEMNOŚĆ,
a nie głównie zaspokajanie głodu.  

Nie jesteśmy gotowi do kompromisów w tej kwestii.

Kuchnia UROZMAICONA, RÓŻNORODNA
próbujemy nowych składników i potraw. 

Nawet „kuchnia polska” jest lżejsza.

INDYWIDUALIZACJA
Różne style odżywiania, nawet w ramach

jednego domu. Jemy to, co lubimy.

NIEREGULARNOŚĆ, PODJADANIE
pomiędzy posiłkami.

SZYBKOŚĆ, WYGODA
Straciliśmy regularność posiłków; żyjemy

szybciej i tak gotujemy.

POPULARYZACJA, DEMOKRATYZACJA,
SZEROKI DOSTĘP DO JEDZENIA DOBREJ JAKOŚCI

Kuchnia CIĘŻKA, TŁUSTA I MĄCZNA:
dużo tłuszczu i węglowodanów. 

Niewielka różnorodność produktów.

JEDEN STANDARD: KUCHNIA POLSKA
Jadło się to, co było,

a wszyscy jedli (mniej więcej) to samo.

3 GŁÓWNE POSIŁKI
Przekąski były, ale mniej.

BYŁO UCIĄŻLIWIE
Zakupy to polowanie (niektórzy to wciąż pamiętają).  

Gotowanie to godziny w kuchni.

JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI – RÓŻNA
Za dobrą jakość trzeba dużo zapłacić.

Lata 90. 2021
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Działamy odpowiedzialnie i według precyzyjnych wytycznych – w całej sieci obo-
wiązuje Polityka żywieniowa, której celem jest propagowanie zdrowego stylu życia. 
Chcemy, aby codzienne zakupy w naszych sklepach pomagały w dokonywaniu prawi-
dłowych wyborów żywieniowych, co jest istotnym elementem w profilaktyce rozwoju 
chorób dietozależnych między innymi otyłości, cukrzycy typu II, osteoporozy i chorób 
sercowo-naczyniowych. Polityka żywieniowa naszej sieci wdrażana jest zgodnie z re-
komendacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz wytycznymi europejskich 
i krajowych instytucji specjalizujących się w zakresie żywności i żywienia. 

Chcemy, aby nasza oferta pomagała także rodzicom w komponowaniu zdrowej, 
smacznej i zbilansowanej diety dla dzieci w każdym wieku. Nasze zobowiązania 
dotyczące oferty produktów przeznaczonych dla najmłodszych zawarliśmy w osobnej 
Polityce żywieniowej dla dzieci. Oferowana w naszej sieci żywność dla dzieci powyżej  
3. roku życia – zgodnie z naszą polityką – nie zawiera między innymi słodzików, wzmac-
niaczy smaku, fosforanów oraz aromatów i barwników innych niż te pochodzenia na-
turalnego. Chcemy oferować dzieciom i młodzieży wartościowe produkty, wzbogaco-
ne o niezbędne witaminy i składniki mineralne, bez tłuszczy trans, nadmiaru cukru czy 
soli. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa dieta najmłodszych 
w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych w przyszłości, dlatego wdro-
żyliśmy osobną Politykę żywieniową dla niemowląt i dzieci poniżej 3. roku życia. 
Polityka żywieniowa najmłodszych obliguje nas między innymi do tego, by produkty 
dedykowane dzieciom do 2. roku życia były bez dodatku cukru i bez dodatku soli, do 
minimalizacji liczby dodatków, nawet tych dopuszczanych przez prawo, dostosowania 
tekstury produktów do etapu rozwoju dziecka oraz do odpowiedzialnego wzbogaca-
nia żywności witaminami i składnikami mineralnymi.

Zdajemy sobie również sprawę ze szczególnych potrzeb żywieniowych osób starszych. 
Rozumiemy, jak ważne jest, aby przy zmniejszającym się z wiekiem zapotrzebowaniu 
na energię zapewnić odpowiednią ilość składników odżywczych, mineralnych i wita-
min. Chcemy, by oferowane przez nas produkty żywnościowe, uwzględniały potrzeby 
osób starszych, w tym mniejszy apetyt czy słabszą percepcję smaku i zapachu. Nasze 
podejście w tym zakresie reguluje Polityka żywieniowa dla seniorów. Zgodnie z jej 
zapisami proponujemy seniorom między innymi produkty wzbogacone o wapń, wita-
minę D czy witaminy o właściwościach przeciwutleniających.

Żywienie seniorów

Jakość diety seniorzy oceniają na podstawie swojego samopoczucia: jeśli 
nie cierpią na dolegliwości układu trawiennego, czują się ogólnie dobrze 
– są z niej zadowoleni. Nawet bez zdiagnozowanych problemów zdrowot-
nych seniorzy wiedzą, że powinni jeść mniej, nie za późno wieczorem i że 
lżejsza kuchnia lepiej im służy niż tradycyjnie przyrządzane dania.

Cztery filary dobrego, zdrowego odżywiania według seniorów:

Regularne jedzenie,  
śniadanie obowiązkowo.

Zbilansowane – czyli 
obowiązkowo obiad 
składający się z mięsa, 
ziemniaków (albo kaszy, 
ryżu) i surówki/ warzyw.

Ze świeżych albo mało 
przetworzonych składników 
(np. jogurt naturalny jest 
postrzegany jako zdrowszy 
niż jogurt smakowy).

Domowe,  
przygotowane w domu.

Treść Polityki żywieniowej jest dostępna na stronie  
https://csr.biedronka.pl/106398-polityka-zywieniowa

Z raportu „Zwyczaje żywieniowe w Polsce” 
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Jakość i bezpieczeństwo żywności
103-2

103-2, 103-3

103-3

Wiemy, że aby zasłużyć na zaufanie milionów klientów, musimy zapewnić najwyższą 
jakość produktów i pełne bezpieczeństwo żywności. Jako największa sieć handlowa 
w Polsce mamy też ogromny wpływ na codzienną dietę Polaków, a zatem na ich zdro-
wie. Regularnie dyskonty odwiedza ¾ społeczeństwa, a dla ponad połowy mieszkańców 
Polski są najczęściej wybieranym miejscem zakupów. Biedronka jest najpopularniejszym 
z nich7. To duża odpowiedzialność. Przez ponad ćwierć wieku udowodniliśmy, że umiemy 
połączyć w ofercie walory smakowe z dobrym składem i odpowiednią wartością odżyw-
czą, a wszystko to proponujemy w przystępnej cenie. Odpowiadamy w ten sposób na 
potrzeby respondentów naszego badania, którzy deklarują, że chcą się zdrowo odżywiać, 
ale nie chcą rezygnować z przyjemności jedzenia i walorów smakowych. 

Jakość najwyższa na rynku to strategia naszej marki własnej. Staramy się wyróżnić 
różnorodnością, składem, opakowaniem i wartością odżywczą. Bezpieczeństwo 
i odpowiednią jakość naszych produktów definiuje Polityka jakości i bezpieczeń-
stwa żywności. Określa ona proces rozwoju marek własnych naszej sieci i produktów 
świeżych. Pomaga nam pogodzić zmienne oczekiwania klientów sklepów z ciągłym 
podnoszeniem standardów jakości i bezpieczeństwa żywności. W tym celu budujemy 
strategiczne, długofalowe partnerstwo z dostawcami, co ma kluczowe znaczenie dla 
bezpieczeństwa żywności i jakości produktów oferowanych naszym klientom.  

Każdy dostawca naszej sieci wie, czym są Podstawowe Wymogi Jakościowe – inaczej 
Basic Quality Requirements, czyli BQR. Jest to nasz własny zestaw obowiązkowych kryte-
riów dotyczących bezpieczeństwa i jakości produktów. Zgodność z BQR jest bezwarun-
kowo wymagana od wszystkich, którzy chcą sprzedawać swoje produkty w naszej sieci. 
Wymogi dotyczące żywności zostały opracowane na podstawie wytycznych ISO 22000, 
HACCP, GMP i GHP. Podstawowe Wymogi Jakościowe dotyczą wszystkich kategorii 
produktów świeżych – warzyw i owoców, pieczywa regionalnego i bake-off, świeżych mięs 
i ryb oraz jaj. Dla każdej z tych kategorii opracowano także indywidualne standardy BQR. 
W 2021 roku opracowane zostały Podstawowe Wymagania Jakościowe dla operatorów 
logistycznych oraz zaktualizowany został standard dla producentów ryb poprzez wprowa-
dzenie polityki Food Defense w zakładach produkcyjnych w celu obrony żywności przed 
celowym zanieczyszczeniem.

Z treścią ̨Polityki jakości i bezpieczeństwa produktów 
można zapoznać się na stronie  

https://csr.biedronka.pl/106399-polityka-jakosci-i-
-bezpieczenstwa-produktow

Jako pierwsza sieć handlowa w Polsce wdrożyliśmy międzynarodowy standard ISO 
22000 dotyczący procesów wprowadzania marki własnej, magazynowania i dystrybucji. 
Standard wyznacza normy zarządzania bezpieczeństwem i higieną żywności, a certyfi-
kat jest odnawiany co roku. W 2021 roku dotychczasowa norma ISO 22000:2005 została 
zaktualizowana do ISO 22000:2018, co potwierdziło, że nasza sieć spełnia najwyższe 
i aktualizowane normy jakościowe.

STANDARDY BIEDRONKI
Certyfikowane bezpieczeństwo żywności

7 „Zwyczaje żywieniowe w Polsce. Co się zmieniło w ciągu ostatnich 25 lat?”, str. 287.
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W 2021 roku w sieci Biedronka opracowany 
został standard dotyczący bioaseku-
racji, który obecnie jest konsultowany 
z dostawcami i organizacjami branżowymi. 
Stanowi on, że hodowcy, producenci oraz 
dystrybutorzy drobiu mają obowiązek 
dołożyć wszelkich starań, aby rozpozna-
wać, zwalczać oraz zapobiegać wszelkim 
aspektom mogącym zagrażać zdrowiu 
i życiu zwierząt hodowlanych. Stosowanie 
procedur bezpieczeństwa biologicznego 
oraz powiązanych z nimi dobrych praktyk 
produkcyjnych ogranicza potencjalne ry-
zyko zakażenia czynnikami wywołującymi 
choroby odzwierzęce. 

Wymagamy również rygorystycznego 
przestrzegania standardów od pierwot-
nych producentów owoców i warzyw. Lista 
Kontrolna Produkcji Pierwotnej obejmuje 
między innymi odpowiednie informowa-
nie o zastosowanych nawozach i pesty-
cydach, właściwe zarządzanie miejscem 
produkcji czy sporządzanie dokładnych 
map glebowych.
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Przestrzegamy najwyższych standardów i pomagamy w ich utrzymaniu naszym dostaw-
com marki własnej i produktów świeżych. Regularnie przeprowadzamy audyty oraz nie-
zapowiedziane inspekcje. Chcemy mieć pewność, że opracowane przez nas standardy, 
dotyczące jakości i bezpieczeństwa produktu, są respektowane. Każdy polski dostawca 
jest audytowany przynajmniej raz na 6-12 miesięcy, a to, jak często dany zakład odwie-
dzają audytorzy, zależy od oceny ryzyka produktów oraz oceny dostawcy uzyskanej przy 
poprzedniej kontroli. Co do zasady im ocena jest wyższa, tym rzadziej decydujemy się na 
powtórny audyt. W pandemicznym roku 2021 szczególnym wyzwaniem stała się dbałość 
o bezpieczeństwo audytorów – wszystkim zapewniliśmy dodatkowe testy na COVID-19 
oraz specjalne warunki ochrony, dzięki czemu udało się zrealizować 100% zaplanowanych 
kontroli. W drugiej połowie 2021 roku nastąpił ogólny wzrost liczby przeprowadzonych 
audytów, spowodowany głównie zniesieniem ograniczeń związanych z pandemią,  
co ułatwiło wizyty w siedzibach dostawców, uzupełniając w ten sposób audyty zdalne.  
Odnotowano również wzrost liczby audytów wstępnych u nowych dostawców. 

tów albo follow-up audytu nie wykazuje  poprawy – kończymy współpracę i przerywa-
my zamawianie i przyjmowanie dostaw.

Audyty przeprowadzamy również w naszych sklepach oraz w centrach dystrybucyjnych. 
W sumie w sklepach przeprowadziliśmy 7 021 audytów wewnętrznych HACCP8 (+10,1% 
w porównaniu do roku 2020), 243 audyty pokontrolne (+62% w porównaniu do roku 
2020) oraz 145 audytów zewnętrznych pieczywa BIO (+7,4% w porównaniu do roku 
2020). Wynik audytów HAACP wyniósł 84% (-1% p.p. w stosunku do roku 2020). W cen-
trach dystrybucyjnych odbyły się z kolei 32 audyty wewnętrzne (o 3 mniej w porównaniu 
do roku 2020) oraz 20 audytów zewnętrznych (tyle samo co w roku 2020). Wynik audy-
tów wewnętrznych HACCP wyniósł w nich 89% (-1% p.p. w stosunku do roku 2020)9. 

Każdorazowo analizujemy wyniki audytów. Cieszy nas fakt, że w ogromnej większości 
przypadków nasi dostawcy stają na wysokości zadania i w wyniku kontroli otrzymują 
najwyższe ratingi A lub B. W przypadku rezultatu negatywnego i braku zagrożenia dla 
bezpieczeństwa konsumentów, opracowujemy wraz z dostawcą środki zaradcze. Jeśli 
zidentyfikowana nieprawidłowość stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumen-

Kontrole bezpieczeństwa i jakości

103-2, 416-1

993
audyty wśród dostawców produktów 
świeżych i marki własnej w obszarze 

kontroli jakości i bezpieczeństwa

1 389
niezapowiedzianych 

inspekcji u dostawców  
produktów świeżych

7 461 audytów
(wewnętrznych, kontrolnych i zewnętrznych),  

o 10,5% więcej niż w 2020 roku.

W 2021 roku przeprowadziliśmy 

W 2021 roku w naszych sklepach  
i centrach dystrybucyjnych przeprowadziliśmy łącznie 

8 System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points). Wdrożenie 
HACCP jest oceniane na podstawie konkretnych wymagań, które opierają się na Codex Alimentarius.

9 W centrach dystrybucyjnych wskaźnik zgodności dotyczy certyfikacji ISO 22000 – Systemu Zarządzania Bezpieczeń-
stwem Żywności, który opiera się na zasadach HACCP zawartych w Codex Alimentarius.
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Dziesięć lat temu układ większości naszych sklepów był nieco inny niż dziś – napoje 
zlokalizowane były przy wejściu, a owoce i warzywa – na końcu. Dziś po wejściu do sklepu 
nasi klienci od razu trafiają na półki pełne ogórków, marchewek, malin czy borówek. Nie 
da się zrobić zakupów w Biedronce bez przejścia przez stoisko ze świeżymi warzywami 
i owocami. Taki układ zachęca do zakupu produktów z tej kategorii, promując zdrowe 
nawyki żywieniowe uwzględniające spożywanie dużych ilości owoców i warzyw.

Ta symboliczna zmiana doskonale obrazuje, jak ogromną wagę przywiązujemy do 
świeżości, a informację o tym chcemy przekazać naszym klientom. Kulturę świeżości 
tworzymy systematycznie od lat, a w proces ten zaangażowanych jest wiele osób – 
od rolników i dostawców, poprzez pracowników działu jakości, na sprzedawcach 
w samym sklepie kończąc. Dbamy o to, aby owoce i warzywa, które trafiają do rąk 
naszych klientów, były świeże, smaczne i wysokiej jakości. 

W 2021 roku przeprowadziliśmy 21 671 testów laboratoryjnych produktów marki 
własnej i produktów świeżych. Wzrost liczby testów produktów świeżych związany jest 
z większą kontrolą produktów z krajów spoza UE, zwiększeniem asortymentu, a co za 
tym idzie większą liczbą dostawców do objęcia, a także z większą liczbą lad mięsnych 
i sklepów wypiekających pieczywo (których liczba wzrosła o 50%). 

Dodatkowo przeprowadzono 59 709 analiz mikrobiologicznych dotyczących między 
innymi powierzchni roboczych w naszych sklepach, surowców/produktów gotowych, 
manipulatorów i wody. Wartość ta stanowi wzrost o 125%, spowodowany głównie wspo-
mnianym wyżej zwiększeniem liczby sklepów z ladami mięsnymi. Część próbek była 
badana we własnym laboratorium Jerónimo Martins w Portugalii, otwartym w 2021 
roku, pozostałe trafiały do zewnętrznych ośrodków, z którymi współpracuje nasza sieć. 

Przeprowadzamy również audyty środowiskowe oraz społeczne dostawców naszych 
marek własnych produktów świeżych. Na ten temat piszemy na stronach 60-61 w roz-
dziale Zrównoważony łańcuch dostaw.

Kultura świeżości

103-2

10 Audyty wstępne, kontrolne i follow-up. Wartość za 2020 rok została zaktualizowana w stosunku do poprzedniego raportu z uwagi na zmianę systemu raportowania. 

2020 2021  2021/2020

Testy laboratoryjne marki własnej (żywno-
ści i produktów nieżywnościowych)

15 504 15 988 +3,1%

Testy laboratoryjne produktów świeżych 4 816 5 683 +18,0%

Audyty dostawców produktów świeżych10 227 477 +110,1%

Niezapowiedziane inspekcje dostawców 
produktów świeżych

584 1 389 +137,8%

Audyty dostawców produktów marki  
własnej (spożywczych i niespożywczych)

467 516 +10,5%

Analizy mikrobiologiczne powierzchni 
roboczych, sprzętu i urządzeń do obróbki 
produktów

26 579 59 709 +124,6%
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Od dwóch lat prowadzimy autorski program „Świeżoznawcy”. Świe-
żoznawca to pracownik naszej firmy, który jest ekspertem w spra-
wach związanych z jakością i świeżością produktów. Motto programu 
– „Więcej świeżości w codzienności” – jest dobrze znane pracownikom 
i cenione przez klientów. Kluczowe zasady obowiązujące naszych 

świeżoznawców to odpowiednia ekspozycja, staranna selekcja i właściwe przechowy-
wanie. Chcemy, aby na stoiskach panował porządek, by produkty świeże zawsze były 
łatwo dostępne i regularnie przeglądane w ciągu dnia – szczególnie te, które są bardzo 
wrażliwe na światło i temperaturę. Świeże produkty przechowujemy w warunkach 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb konkretnych gatunków.

Zawsze, gdy myślę o swojej pracy to przypominają mi się 
słowa Wolanda z „Mistrza i Małgorzaty” Bułhakowa: „Druga 
świeżość to nonsens! Świeżość bywa tylko jedna – pierw-
sza i tym samym ostatnia”. Lubię ten cytat, bo doskonale 
oddaje sens pracy Działu Jakości Produktów Świeżych. 
Naszym zadaniem jest dostarczyć klientom produkty 
świeże, najwyższej jakości i bezpieczne dla zdrowia, 
a gdy jakiekolwiek z tych kryteriów jest niemożliwe do 
spełnienia – produkt nie może trafić do sklepów. Chcemy, 
aby wszyscy nasi pracownicy w sklepach wiedzieli, jak za-
chować świeżość konkretnych produktów, jak prawidłowo 
je przechowywać i odpowiednio chronić. Na szkoleniu 
podkreślamy, że świeżość to nie tylko kwestia wyników 
ekonomicznych – to przede wszystkim troska o zdrowie 
naszych klientów. 

Tomasz Grzegorczyk, 
Dyrektor Działu Jakości 
Produktów Świeżych 
i Bezpieczeństwa  
Żywności

W kontekście świeżości kluczowe znaczenie ma czas, 
w którym produkt trafi od producenta do sklepu – tu 
o jego maksymalne skrócenie dbają eksperci z działu 
dostaw. Ale świeży produkt w sklepie to dopiero połowa 
sukcesu. O drugą połowę musimy zadbać my, czyli Świe-
żoznawcy. Dla mnie jedną z najważniejszych i najcie-
kawszych rzeczy, jaką poznałam podczas szkolenia, była 
odpowiednia ekspozycja produktów świeżych. Dobrze za-
prezentowana klientom świeża marchewka, brzoskwinia 
czy maliny po prostu szybciej zostaną kupione i zjedzone. 
Dopiero wtedy – gdy klient je świeży posiłek – ten cały 
wysiłek ma sens. Bycie Świeżoznawcą zamienia się zresztą 
w nawyk również po pracy – dzięki szkoleniu wiem, 
co włożyć w domu do lodówki, co przechowywać w folii, 
a co wystarczy przykryć ściereczką. Marnuję znacznie 
mniej jedzenia i to jest super. 

Elżbieta Seweryn, 
Ekspertka ds. Produk-
tów Świeżych w sklepie 
w Krakowie przy  
ul. Glogera
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Wszystkie nowo zatrudnione osoby przechodzą szkolenie 
„Zostań Świeżoznawcą – szkolenie wdrożeniowe”. Dwudniowy 
kurs obejmuje ogólne zasady pracy z produktami świeżymi 
(znaczenie kategorii, ciąg chłodniczy, etykiety cenowe, rola 
działu kontroli jakości), a także szczegółowe informacje o pracy 
z owocami i warzywami, kwiatami, pieczywem i mięsem oraz 
rybami. Poszerzamy również wiedzę dotyczącą produktów 
świeżych sprzedawanych w Biedronce w formie prezentacji 
i degustacji wybranych, ciekawych i mniej znanych klientom 
artykułów. W 2021 roku podczas szkolenia wdrażającego „Zostań 
Świeżoznawcą” przeszkoliliśmy 21 440 osób.

Nie zapominamy też o pracownikach z większym stażem, 
którzy z różnych względów nie uczestniczyli w kursie „Szkoły 
produktów świeżych” oraz o tych, których wiedza wymaga 
poszerzenia. Z myślą o nich przygotowaliśmy kurs „Zostań 
Świeżoznawcą – szkolenie uzupełniające”, w ramach którego 
przypominamy, w formie kilkugodzinnych sesji szkoleniowych, 
obejmujących przede wszystkim zajęcia praktyczne w sali 
sprzedaży w sklepie, jak należy pracować z owocami, warzy-
wami, pieczywem oraz mięsem i rybami. Chcemy, by każdy 
pracownik sklepu poczuł się prawdziwym Świeżoznawcą.

STANDARDY BIEDRONKI
Szkolenia dotyczące świeżości

21 440 
osób przeszkolonych w ramach  

szkolenia „Zostań Świeżoznawcą”

Więcej o Świeżoznawcach i naszym podejściu do świeżości piszemy na  
https://swiezoznawcy.pl/
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Rośnie świadomość w zakresie ograniczania spożycia 
niektórych składników – niemal połowa Polaków deklaruje 
ograniczanie cukru, a około 40% unika oleju palmowego, 
sztucznych barwników spożywczych i słodzików. Zaledwie 
jedna na pięć osób przyznaje, że nie unika spożycia żadnych 
produktów. Zwiększa się także potrzeba rozwoju kategorii 
dla osób o specjalnych potrzebach żywieniowych – produk-
tów z obniżoną zawartością/ bez dodatku cukrów, produk-
tów bezglutenowych, bez laktozy, bio/eko czy kierowanych 
do wegan/wegetarian. Głównym miejscem zakupu tych 
kategorii są dyskonty, a przede wszystkim sklepy Biedronka.

Produkty zaspokajające specjalne potrzeby żywieniowe
rzetelnie wypełniamy zobowiązanie do oferowania starannie wyselekcjonowanych pro-
duktów najwyższej jakości w niskich cenach. Demokratyzujemy dostęp do najwyższej 
jakości produktów, które nie tylko stanowią wartościowy element dobrze zbilansowanej 
i zrównoważonej diety, ale także pozytywnie wpływają na środowisko.

Weganizm, wegetarianizm, fleksitarianizm, dieta wykluczająca laktozę, dieta wykluczająca 
gluten… Decyzje naszych klientów i potrzeby żywieniowe są różne, tak jak różne są powody 
doboru określonej diety. Część decyduje się na nią z powodów zdrowotnych, inni są 
motywowani kwestiami etycznymi, ekologicznymi czy wręcz filozoficznymi. To, co kiedyś 
wydawało się ekstrawagancją, dziś dla milionów Polaków jest codziennością. 

Bez względu na powód i specyfikę potrzeb żywieniowych nasza sieć stara się  reagować 
tak samo – zwiększeniem oferty i dostępności produktów odpowiadających na ocze-
kiwania klientów oraz edukacją w zakresie zdrowego stylu życia. Na półkach naszych 
sklepów co roku można znaleźć coraz więcej produktów wegańskich i wegetariańskich, 
bez laktozy i bezglutenowych. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, do-
skonaląc receptury naszych marek własnych i propagując podejmowanie świadomych 
decyzji żywieniowych. Oferując produkty zaspokajające specjalne potrzeby żywieniowe, 
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Produkty wegańskie i wegetariańskie Od smalcu z fasoli z jabłkiem i cebulką, poprzez pasztet ze słoneczkiem i cukinią, aż 
po gulasz curry z komosą ryżową – nasza marka goVEGE znajduje uznanie nie tylko 
wśród wegan i wegetarian. W ramach marki goVEGE klienci znajdą m.in. alternatywy 
dla produktów mlecznych i mięsnych, dania gotowe oraz różnego rodzaju pasty na 
kanapki i sosy. Nasza sieć stworzyła własny standard, tj. zasady i kryteria dla produk-
tów przeznaczonych dla wegan i wegetarian, gwarantujący zachowanie dobrej prak-
tyki produkcyjnej, w taki sposób by ograniczyć do minimum możliwość niezamierzo-
nego wprowadzenia składników odzwierzęcych, kontrolę wyrobu gotowego w tym 
zakresie i przeprowadzenie procedury kwalifikacyjnej u producenta.

Produkty stanowiące alternatywę dla produktów pocho-
dzenia zwierzęcego wzbogacamy w witaminy i składniki 
mineralne, których zazwyczaj brakuje w diecie wegan  
(np. w witaminę B12, wapń czy żelazo). Razem spośród  
15 zdefiniowanych w 2021 roku produktów z kategorii 
tzw. alternatyw dla produktów pochodzenia zwierzęcego, 
prawie 50% zostało wzbogaconych w wybrane witami-
ny i składniki mineralne. Wprowadzono też 6 nowych 
fortyfikowanych produktów w tej kategorii. Witaminę B12 
dodaliśmy na przykład do popularnego fermentowanego 
napoju owsianego Oatjogu marki goVEGE.

W TROSCE O KLIENTÓW
Wzbogacanie produktów  
wegetariańskich i wegańskich

34% Polaków deklaruje spożywanie produktów wege, 
z czego niemal 60% od mniej niż pięciu lat. Na popularno-
ści zyskują wszystkie kategorie produktów wege – przede 
wszystkim hummusy, pasztety roślinne i napoje roślinne.

45 
nowych produktów wegetariańskich/wegańskich 
marki własnej wprowadzonych w 2021 roku – mię-
dzy innymi pasztet roślinny z cukinią i suszonymi 

pomidorami goVEGE

146 
suma dostępnych produktów roślinnych 

w ramach ofert stałej i czasowej
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Sieć Biedronka otrzymała nagrody Roślinny Game Changer oraz Najlepsza  
Roślinna Strategia Marketingowa w plebiscycie RoślinnieJemy za linię produktów  
goVEGE. Jest to nagroda dla marek, które w 2021 roku pozytywnie wpłynęły na dostęp-
ność produktów roślinnych w Polsce.

Więcej o naszych produktach goVEGE piszemy na stronie  
https://www.biedronka.pl/go-vege/ 

Propagujemy dietę roślinną w formie uczestnictwa w różnorodnych akcjach i inicjaty-
wach partnerskich.

• Sieć Biedronka była partnerem Ogólnopolskiego Tygodnia Wege – najdłużej 
organizowanego wydarzenia związanego z żywnością wegetariańską i wegańską. 
Inicjatorem Tygodnia jest fundacja „Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!”. 
W 2021 roku został on zorganizowany po raz piętnasty i obejmował pokazy gotowa-
nia oraz spotkania z dietetykami, a także panele dyskusyjne dotyczące wpływu na-
szej diety między innymi na kondycję Ziemi. Podczas festiwalu można było wygrać 
wegańskie produkty dwóch marek własnych naszej sieci – Be Beauty i goVEGE. 

PARTNERSKA WSPÓŁPRACA
Pole roślinnych możliwości

44 Raport zrównoważonego rozwoju sieci Biedronka

https://www.biedronka.pl/go-vege/


• Podczas New Food Forum 2021, spotkania branżowego, w czasie którego prezen-
towane były zrównoważone rozwiązania żywnościowe i technologie roślinnych al-
ternatyw produktów odzwierzęcych, zaprezentowaliśmy nasze praktyki w zakresie 
demokratyzacji dostępu do produktów roślinnego pochodzenia „W strefie roślinnej 
Biedronki – codziennie odpowiedzialni”.

• O roślinnej serii goVEGE i naszej strategii rozwijania kategorii produktów roślinnych 
opowiadaliśmy podczas spotkania Plant-Powered Perspectives – największego 
w tej części Europy wydarzenia poświęconego omawianiu kierunków rozwoju ro-
ślinnego megatrendu w szeroko pojętej branży spożywczo-gastronomicznej, gdzie 
uczestniczyliśmy w panelu „Plant-based & Private-label”. Mówiliśmy o demokraty-
zowaniu dostępu do roślinnego jedzenia przez sieci handlowe.

• Uczestniczyliśmy również w panelu „Żywność roślinna – nowe produkty, nowa kon-
sumpcja” podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu, dorocznego spotkania 
przedstawicieli rządu, organizacji branżowych, największych firm sektora spożyw-
czego i HoReCa, producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także 
osób mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.  
 
„Najbardziej zrównoważona żywność powinna być również żywnością najbardziej 
dostępną cenowo – co jest wpisane w misję Biedronki” – powiedziała Katarzyna 
Zgieb, Starsza Menedżerka ds. Żywienia i Rozwoju Jakości.

Z danych GUS za 2017 rok wynika, że statystyczny Polak zjadał w ciągu roku 44,5 kg 
cukru11. To zdecydowanie za dużo – Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej od lat 
alarmuje, że wysokie spożycie cukru dodanego, a zwłaszcza napojów słodzonych, 
sprzyja otyłości, cukrzycy typu 2 oraz rozwojowi chorób układu sercowo- naczyniowe-
go. Z badań europejskich wynika, że młodzież wypija dziennie około 1 455 ml różnych 
napojów, co daje około 380 kcal/dzień. Z tego 30,4% pochodzi z napojów słodzonych, 
20,7% ze słodyczy mlecznych i 18,1% z soków owocowych12.

Sieć Biedronka propaguje zdrowy styl życia. Dlatego proponujemy naszym klientom 
produkty bez dodatku cukrów. Szczególną wagę przykładamy do ograniczana zawarto-
ści cukru dodanego w napojach, jogurtach i produktach dla dzieci i młodzieży. W ofer-
cie mamy niesłodzone przekąski, napoje, jogurty, które smakują równie dobrze, co ich 
odpowiedniki z dodatkiem cukru (a wielu konsumentów twierdzi, że nawet lepiej).

Produkty bez dodatku cukrów

Ponad 1/3 społeczeństwa deklaruje, iż obecnie używa 
cukru rzadziej niż 25 lat temu. Ograniczanie spożycia 
cukru deklaruje niemal połowa społeczeństwa.

24
nowe produkty marki własnej bez 

dodatku cukru wprowadzone 
w 2021 roku – między innymi  

ciastka z galaretką pomarańczową 
Bonitki Paryskie

11 https://stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/infografika-cukier-w-polsce,82,1.html
12 https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/jaka-ilosc-cukru-jest-bezpieczna-dla-zdrowia/

fot.: Michał Matraszek

Z raportu „Zwyczaje żywieniowe w Polsce” 

2345List Zarządu 
sieci Biedronka

O Biedronce
Bycie godnym

zaufania pracodawcą
Wspieranie

lokalnych społeczności
O raporcie

Poszanowanie
środowiska naturalnego

Zrównoważony  
łańcuch dostaw

Promowanie zdrowych
nawyków żywieniowych



Zmniejszenie ilości cukru to nasza reakcja na oczekiwania klientów i strategia, którą 
konsekwentnie realizujemy od wielu lat. Choć prawie połowa Polaków deklaruje ogra-
niczanie spożycia cukru, badania pokazują, że jego nadmierna konsumpcja wynika 
często z braku świadomości składu produktów: nawet jeśli konsumenci świadomie 
ograniczają spożycie cukru (np. nie słodzą herbaty, rezygnują ze słodyczy i napojów 
słodzonych), często nieświadomie spożywają go w płatkach śniadaniowych, nabiale, 
daniach gotowych itp. Zmniejszając ilość cukru dodanego lub oferując produkty zu-
pełnie go pozbawione, umożliwiamy naszym klientom realną zmianę diety.  

W 2018 roku w Polsce 2,9 mln dorosłych (czyli co jedenasty dorosły) chorowało na 
cukrzycę. To o 13,7% więcej niż pięć lat wcześniej. Ponadto duża grupa osób ma stan 
przedcukrzycowy lub nie wie, że ma cukrzycę. Biedronka wspiera osoby, które chorują 
na cukrzycę i wspólnie ze Stowarzyszeniem Edukacji Diabetologicznej (SED) informuje 
konsumentów o roli zdrowego żywienia i aktywnego trybu życia w zapobieganiu 
cukrzycy typu 2. Prowadzimy działania informacyjne dotyczące cukrzycy oraz zasad 
prawidłowego żywienia i właściwego doboru produktów, które są niezbędnym aspek-
tem leczenia wszystkich pacjentów z cukrzycą.

W TROSCE O KLIENTÓW
Wspieramy chorych na cukrzycę

Prawie 3 mln 
osób w Polsce choruje na cukrzycę13.

13 Dane za 2018 rok, https://pacjent.gov.pl/artykul/cukrzyca-w-liczbach
14 https://celiakia.pl/celiakia/celiakia/

Produkty bez glutenu i bez laktozy

78% Polaków ma świadomość istnienia produktów bezgluteno-
wych, a 14% je kupuje. Sklepy sieci Biedronka są wybierane jako 
główne miejsce zakupu produktów bezglutenowych wśród 
dyskontów przez 79% społeczeństwa w ciągu ostatnich 5 lat.

Blisko 100 produktów oferowanych na półkach naszych sklepów 
oznaczonych jest znakiem Przekreślonego kłosa, który dobrze znają 
wszystkie osoby na diecie bezglutenowej. Ten znak umieszczony na 
produkcie to gwarancja, że osoby na diecie bezglutenowej mogą 
bezpiecznie spożywać dany produkt. Biedronka może używać znaku 
Przekreślonego kłosa dzięki licencji przyznawanej przez Polskie Sto-
warzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej potwierdzającej, że potrafimy 
skutecznie eliminować gluten na każdym etapie produkcji, a nasze wyroby są regularnie 
badane pod tym kątem. Duża liczba produktów połączona z zasięgiem i popularnością 
naszych sklepów sprawiła, że oferta naszej sieci – zdaniem wielu ekspertów – znacznie 
poprawiła dostępność żywności bezglutenowej w skali całego kraju. 

W maju 2021 roku wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Osób z Celiakią i na Diecie 
Bezglutenowej obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Celiakii pod hasłem „Celiakia – 
Mistrzyni w Chowanego”. Wsparliśmy między innymi akcje edukacyjne organizowane 
przez Stowarzyszenie, podczas których eksperci wyjaśniali symptomy celiakii i uwrażli-
wiali na chorobę, która dotyka co setnego Polaka14.

ZAANGAŻOWANIE BRANŻOWE
Międzynarodowy Dzień Celiakii 
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Czterech na pięciu Polaków słyszało 
o żywności bez laktozy – wiedza o niej 
znacząco zwiększyła się w ciągu ostat-
nich pięciu lat. Co czwartemu zdarza się 
kupować takie produkty.

W ofercie mamy też produkty dla osób z nietolerancją laktozy.

4 
nowe produkty bezglutenowe marki własnej  
wprowadzone w 2021 roku – między innymi 

sos wegański z chili jalapeno goVEGE

8 
nowych produktów bez laktozy marki własnej 
wprowadzonych w 2021 roku – między innymi 

serek puszysty bez laktozy Delikate

94 
dostępne, w ramach akcji stałych i czasowych 
produkty bezglutenowe marki własnej w sieci 

Biedronka w 2021 roku

20 
dostępnych produktów marki własnej bez 

laktozy w ramach stałego asortymentu 
i akcji czasowych

Z raportu „Zwyczaje żywieniowe w Polsce” 

2347List Zarządu 
sieci Biedronka

O Biedronce
Bycie godnym

zaufania pracodawcą
Wspieranie

lokalnych społeczności
O raporcie

Poszanowanie
środowiska naturalnego

Zrównoważony  
łańcuch dostaw

Promowanie zdrowych
nawyków żywieniowych



Choć coraz więcej osób ma świadomość, że niektórych składników 
powinno się unikać, nadal mniejszość konsumentów sprawdza skład 
produktu na etykiecie. Choć etykiety czyta ¾ Polaków, zwracają oni 
uwagę przede wszystkim na termin przydatności do spożycia.

Konsumenci dążą do zmniejszenia ilości  
tłuszczu w diecie. 

Nadmierne spożycie tłuszczu, cukru i soli wynika często z braku 
świadomości w zakresie składu produktów.

63% badanych ogranicza spożycie cukru, a połowa – soli i tłuszczu. 
45% respondentów ogranicza spożycie produktów zawierających 
konserwanty, sztuczne barwniki i inne substancje dodatkowe, ozna-
czane symbolem E.

Poprawa składu i wartości odżywczej produktów

Produkty oferowane przez naszą sieć stanowią podstawę diety znacznej części nasze-
go społeczeństwa, mając tym samym wpływ na zdrowie milionów osób. Od wielu lat 
kierujemy się wynikami badań i rekomendacjami ekspertów z Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego PZH – PIB. Znamy problemy zdrowotne Polaków, które wyni-
kają z nieprawidłowo zbilansowanej diety. Wiemy, których składników spożywa się 
zbyt dużo, a których – zbyt mało i analizujemy, które produkty są głównym źródłem 
danego składnika w diecie Polaków. W ten sposób decydujemy, które produkty z na-
szej oferty będą podlegać reformulacji, czyli procedurze poprawy składu i wartości 
odżywczej, między innymi poprzez zmniejszanie zawartości takich składników, jak 

sól, cukier czy tłuszcz. Naszymi działaniami staramy się wyprzedzać wprowadzane 
regulacje i obostrzenia. 

Priorytety reformulacji określamy między innymi na podstawie wytycznych ekspertów 
ds. żywienia. Sprawdzamy, które produkty zawierają znaczne ilości soli, cukru czy tłusz-
czów nasyconych, które, spożywane w nadmiernych ilościach, mogą mieć negatywny 
wpływ na zdrowie konsumentów. 

Przyjęta przez nas strategia reformulacji skupia się przede wszystkim  
na produktach, które:

103-2
są spożywane w dużych ilościach, zatem zmiana ich składu może 
mieć szerszy pozytywny wpływ na zdrowie publiczne,

mogą być postrzegane jako zdrowe, ale ich profil żywieniowy 
wymaga dostosowania,

są ubogie w błonnik, witaminy i składniki mineralne.

zawierają znaczne ilości soli, cukru, tłuszczu, tłuszczów nasyconych 
i/lub dodatków do żywności,

spożywane są głównie przez dzieci,
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Reformulacje przeprowadzamy etapami, a z każdą zmianą wiążą się testy konsumenckie. 
Zmodyfikowane produkty trafiają do sklepów dopiero po uzyskaniu akceptacji klientów.

Procesy reformulacji marki własnej przeprowadzone w 2021 roku15

W 2021 roku średnia redukcja zawartości soli w zupach Biedronki wyniosła 3,3%,  
a w przekąskach i chipsach marki TOP – 12%. Udało nam się także zmniejszyć zawar-
tość cukru w napojach bezalkoholowych i nektarach (średnia zawartość spadła o 22% 
do 7,5 g/100 ml (w 2020 roku: 9,6 g/100 ml)) oraz w 75% wybranych referencji serków 
homogenizowanych marki Tutti (obniżono zawartość średnio o 10%). 

Przykłady reformulacji przeprowadzonych w 2021 roku: 
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2020 2021

Liczba 
reformulacji

Tony16 Liczba 
reformulacji

Tony

Redukcja cukru 61 2 294 24 868,6

Redukcja tłuszczu 5 28 2 127,3

Redukcja soli 33 36 14 16,2

Suma 99 2 358 40 1 012,1

Jednocześnie z satysfakcją obserwujemy stopniowy wzrost zainteresowania prostym 
składem produktów w oparciu o naturalne składniki.  Trend tzw. clean label jest spójny 
z naszą wizją – uważamy, że im prostszy skład produktu, tym lepszy. Zmniejszając licz-
bę dodatków, chcemy oferować klientom produkty o zbliżonych walorach smakowych, 
konsystencji czy kolorze. Na bieżąco śledzimy doniesienia naukowe dotyczące wpływu 
różnych dodatków do żywności na organizm. W oparciu o te analizy opracowaliśmy 
listę dodatków do żywności, których nie używamy w produktach marki własnej, nawet 
jeśli są dopuszczone prawnie. Unia Europejska dopuszcza do użycia w przemyśle spo-
żywczym ok. 300 dodatków, z których niemal połowy w ogóle nie używamy. 

W 2021 roku 93% produktów marki własnej oraz z 99% produktów świeżych w piekar-
nictwie było wolnych od barwników innych niż te naturalnego pochodzenia. Dodatko-
wo 89% produktów marki własnej było wolnych od sztucznych wzmacniaczy smaku. 
Dotyczy to 100% surowców piekarniczych, mięsa, owoców i warzyw oraz ryb. 

„Czyścimy” etykiety

15 Produkt może mieć zmienioną recepturę dla więcej niż jednego składnika.
16 Liczbę zredukowanych ton uzyskuje się przy zastosowaniu następującej metody obliczeniowej: ilości tych składników występujących w recepturze uwzględnionych odniesień mnoży się przez liczbę jednostek zakupionych lub sprzedanych w danym roku.

Napój sojowy 
waniliowy goVEGE 

redukcja cukru 
z 7,5 do 4,5 g/ml

Chipsy serowo-
-kukurydziane TOP 

redukcja soli 
z 3,8 do 2,5 g/100 g

Ser Camembert 
„Delikate” 

redukcja tłuszczu 
z 32 do 22 g/100 g
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Zrezygnowaliśmy ze stosowania dwutlenku tytanu, barwnika wykorzystywanego m.in. 
do produkcji słodyczy i gum do żucia. Po przeprowadzeniu przeglądu wszystkich 
dostępnych dowodów naukowych Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
European Food Safety Authority (EFSA) stwierdził, że nie można wykluczyć obaw do-
tyczących genotoksyczności17 nanocząsteczek dwutlenku tytanu. Opinia ta odmieniła 
sytuację na rynku – w październiku 2021 roku państwa członkowskie UE zatwierdziły 
propozycję dotyczącą zakazu stosowania E171 jako dodatku do żywności. Choć nowe 
regulacje nie zostały uchwalone w 2021 roku, nasza sieć, nie czekając na zmianę prze-
pisów, wykluczyła dwutlenek tytanu z produktów spożywczych marki własnej. 

W TROSCE O KLIENTÓW
Bez dwutlenku tytanu

0 
dwutlenku tytanu w naszych markach własnych

Zgodnie z polityką Biedronki produkty dedykowane dzieciom są 
bez dodatku utwardzonych olejów i tłuszczów roślinnych, fosfo-
ranów, syropu glukozowo-fruktozowego, substancji konserwują-
cych, słodzików, sztucznych barwników i aromatów.

W szczególny sposób traktujemy produkty dla dzieci. Jeśli opakowanie produktu suge-
ruje, że jest on przeznaczony dla dzieci – przedstawia na przykład obrazki ze zwierzęta-
mi – stosujemy zaostrzone wymagania. 

Reformulacja produktów dla dzieci

STANDARDY BIEDRONKI
„Czyste etykiety” produktów dla dzieci

17 Zdolność substancji do uszkadzania DNA w komórkach (EFSA, https://www.efsa.europa.eu/pl/glossary/genotoxicity).
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Dobrym przykładem wyzwania związanego ze zmianą składu są draże czekoladowe 
i orzeszki w czekoladzie, znane pod nazwą Mimi i Monti. By zmodyfikować ich skład, 
prowadziliśmy badania przez trzy lata. Pierwotnie były barwione sztucznymi barwni-
kami – skutecznymi i łatwiejszymi w zastosowaniu. Aby uzyskać intensywność barwy 
– która dla produktu ma podstawowe znaczenie – sięgnęliśmy po naturalne ekstrakty 
roślinne, dużo mniej efektywne i znacznie droższe. Przeprowadziliśmy kilka testów 
konsumenckich, które pokazały, że barwa jest nadal za mało intensywna. Szukaliśmy 
naturalnych, nasyconych barw i w efekcie – po długich przygotowaniach – nowa for-
muła, zawierająca ekstrakty roślinne, została pozytywnie ocenione w teście konsu-
menckim i udało nam się wprowadzić do sprzedaży Mimi i Monti, które wyglądają 
równie atrakcyjnie jak wcześniej, a nie zawierają sztucznych barwników.

W 2021 roku rozszerzyliśmy ofertę marki Dada o eko-
logiczne Musy Dada baby Food. Musy to przekąska 
stanowiąca idealne uzupełnienie całodziennej diety 
niemowląt i małych dzieci. Zostały skomponowa-
ne w oparciu o surowce z ekologicznych upraw, nie 
zawierają cukru (z wyjątkiem naturalnie występujące-
go), koncentratów soków, barwników ani substancji 
konserwujących (zgodnie z wymaganiami prawa).

W TROSCE O KLIENTÓW
Czyścimy etykiety

W TROSCE O KLIENTÓW
Musy bez cukru

Przez 3 lata 
szukaliśmy odpowiedniej receptury docelowej dla draży czekoladowych. 
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Edukacja poprzez opakowania
103-2, 417-1

W Biedronce chcemy, by opakowania poza swoją funkcją ochrony produktu i bycia 
nośnikiem informacji marketingowych, ułatwiały podejmowanie właściwych wyborów 
żywieniowych i zachęcały do podejmowania aktywności fizycznej. Mamy wdrożone 
kompleksowe i przejrzyste zasady znakowania produktów marki własnej. Stosujemy 
oznaczenie RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 
kJ/2000 kcal). Udało nam się także przybliżyć do zrealizowania naszych zobowiązań 
dotyczących oznaczeń napojów alkoholowych marki własnej: 92% napojów oznaczy-
liśmy wartością energetyczną, 87% posiadało znak ostrzegawczy dla kobiet w ciąży, 
a 84% znak dotyczący bezpiecznej jazdy – to wzrost odpowiednio o 32, 79 oraz 67 p.p. 
w stosunku do 2020 roku.

Sprawdzamy skład naszych produktów, badając m.in. obecność składników mody-
fikowanych genetycznie, których nie dopuszczamy. Wprowadziliśmy dobrowolne 
oznaczenie produktów „bez GMO” lub „wyprodukowano bez stosowania GMO”18, gdy 
zawartość składników zmodyfikowanych genetycznie nie przekracza 0,1%, co stanowi 
granicę od jakiej badania laboratoryjne mogą wychwycić ich obecność. W 2021 roku 
oznakowanie te pojawiło się na 84% z 32 kwalifikujących się produktów żywnościo-
wych marki własnej (o 44 p.p. więcej niż w 2020 roku).

Chcemy, aby klienci mogli bez trudu interpretować informacje umieszczone na 
etykiecie i porównywać produkty w ramach tych samych kategorii produktowych. Ma 
to szczególne znaczenie w profilaktyce chorób dietozależnych. Dlatego od sierpnia 
2021 roku oznaczamy produkty systemem Nutri-Score. To sprawdzona naukowo skala 
oznaczania produktów spożywczych, która pomaga klientom w podejmowaniu świa-
domych wyborów żywieniowych. Pierwszymi naszymi markami własnymi oznaczo-
nymi skalą Nutri-Score na froncie opakowania są Vital Fresh oraz TOP. Do końca 2021 
roku oznaczyliśmy skalą Nutri-Score około 60 artykułów.

Oznaczenia Nutri-Score

18 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 roku o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów gene-
tycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1401).
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Chipsy ziemniaczane o smaku karkówki z grilla, karbowane o smaku grillowanych 
warzyw oraz chrupki z soczewicy o smaku paprykowym i kwaśnej śmietany z cebulą 
– to pierwsze produkty marki własnej sieci Biedronka, na których opakowaniach 
pojawiły się informacje, ile czasu należy wykonywać określoną aktywność fizyczną, 
by spalić liczbę kalorii spożytych wraz z porcją produktu. W 2021 roku rozpoczęliśmy 
proces umieszczania na wybranych produktach marki własnej nowych, dodatkowych 
oznaczeń. Dzięki etykiecie „Wybiegaj to!” klient dowie się, jak długo trzeba się ruszać, 
aby spalić spożyte kalorie.

Ikony „Wybiegaj to!” są umieszczane z tyłu etykiety produktów TOP marki własnej sieci 
Biedronka, a ich celem jest zachęcanie do podejmowania aktywności fizycznej, która 
leży u podstaw zdrowego stylu życia. Badania dowodzą, że oznakowania zachęcające 
do aktywności fizycznej mogą pomóc w kontroli masy ciała i ograniczyć dzienne spo-
życie kalorii o ok. 100–200 kalorii19.

W 2022 roku planujemy również wprowadzić oznaczenie „1 z 5” na produktach świe-
żych, które ma przypominać o codziennym spożywaniu pięciu porcji warzyw i owoców. 
Dodatkowe oznaczenia wprowadzimy również na opakowaniach orzechów.

Wybiegaj to!Nutri-Score to system znakowania żywności umieszczony na froncie opakowania 
w postaci prostego kodu składającego się z pięciu liter od A do E, którym odpowiada-
ją kolory od ciemnozielonego do czerwonego. „A” określa produkty o wyższej jakości 
odżywczej, zaś „E” – produkty, które należy spożywać rzadziej lub w mniejszej ilości. 
Obliczenia opierają się na bilansowaniu zawartości składników korzystnych (błonnik, 
białko, warzywa, owoce, strączki, orzechy, wybrane oleje i oliwa z oliwek) oraz tych, 
które w diecie należy ograniczać (cukry, kwasy tłuszczowe nasycone, sód pochodzący 
z soli oraz wartość energetyczna). 

Etykietą „Wybiegaj to!” chcemy 
oznaczyć wszystkie produkty 
w ramach marki TOP.Więcej o systemie Nutri-Score piszemy na stronie  

https://www.biedronka.pl/nutri-score/

19 Daley, A. J., McGee, E., Bayliss, S., Coombe, A., & Parretti, H. M. (2020). Effects of physical activity calorie equivalent food labelling to reduce food selection and consumption: systematic review and meta-analysis of randomised controlled studies. J Epide-
miol Community Health, 74(3), 269-275.

W Y B I E G A J  T O !
* Średni czas potrzebny
do spalenia porcji
produktu przez osobę 
dorosłą (70 kg) 
p o d c z a s  b i e g u
( o k .  1 0  k m / h ) .
Całkowity wydatek 

energetyczny jest cechą 
indywidualną i zależy 

od wielu czynników.

PORCJA
30 g

MINUT
OK.13

*
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Jakość produktów niespożywczych
Troska o jakość naszych marek własnych nie kończy się na żywności. Dbamy również 
o najwyższą jakość naszych produktów niespożywczych (non-food). Współpracujemy 
ściśle z niezależnymi jednostkami badawczymi, certyfikacyjnymi i inspekcyjnymi.

Nasze produkty opiniują między innymi Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Polskie 
Towarzystwo Chorób Atopowych, Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, Instytut 
Matki i Dziecka i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Ponadto współpracujemy 
z partnerami certyfikacyjnymi – TÜV Rheinland (Niemcy), DEKRA (Niemcy), Intertek (Wiel-
ka Brytania) i Oeko-Tex (stowarzyszenie międzynarodowe).

Udało nam się także zrealizować zobowiązanie z zeszłego roku i od 1 stycznia 2021 roku 
dla wszystkich nowych produktów elektrycznych i elektronicznych naszej marki własnej 
wydłużyliśmy gwarancję żywotności do 3 lat. Dotyczy to produktów AGD marki Hoffen, 
elektronarzędzi marki Niteo, sprzętu RTV/IT marki Hykker, oświetlenia domowego LETHE 
oraz ogrodowego marki Gardenic, a także produktów elektrycznych marki Gardenic.

W naszej stałej ofercie pod markami Be Beauty, Dada, Pinio czy Queen znaleźć można 
wegańskie produkty do pielęgnacji twarzy i ciała, do kąpieli i ogólnej higieny, a także 
perfumy. Oferujemy już kilkadziesiąt kosmetyków oznaczonych ikoną Vegan Friendly 
lub z certyfikatem Fundacji Viva! dla wegetarian i wegan – zawierających składniki 
naturalne niepochodzące od zwierząt i nietestowanych na zwierzętach.

W TROSCE O KLIENTÓW
Rozwijamy ofertę wegańskich kosmetyków 

Troszczymy się o najwyższą jakość ubranek 
i akcesoriów dla dzieci. Przed rozpoczęciem 
sprzedaży każdego produktu prosimy o opinię 
Instytut Matki i Dziecka. Ponadto pieluszki Dada 
to jedyna marka pieluszek w Polsce tworzona 
przy współpracy z Instytutem Matki i Dziecka. 
Bardzo cenimy zaangażowanie, profesjonalizm 
i kompleksowość działań IMiD – jesteśmy tym 
bardziej zaszczyceni tytułem Przyjaciela Fundacji 
IMiD, który otrzymaliśmy w 2021 roku. 

STANDARDY BIEDRONKI
Współpraca z Instytutem Matki i Dziecka 

Więcej o naszych certyfikatach przemysłowych  
piszemy na stronie  

https://www.biedronka.pl/pl/certyfikaty
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Współpraca na rzecz promowania zdrowych nawyków żywieniowych

Aby ułatwić klientom racjonalny wybór, dzielimy się najlepszymi pomysłami kulinarny-
mi i zachęcamy do stosowania zdrowej diety.

W 2021 roku wydaliśmy w serii „Czas na...” sześć magazynów kulinarnych (każdy w na-
kładzie 200 tys. egzemplarzy). W magazynach tych opublikowaliśmy w sumie ponad 
230 wartościowych i smacznych przepisów (także wegetariańskich i wegańskich) wraz 
z kompletem informacji dotyczących ich wartości odżywczej. Jeden z magazynów 
zadedykowano zasadom diety „śródziemnopolskiej”. Oprócz przepisów w publikacjach 
znalazły się również przygotowywane we współpracy z dietetykiem artykuły dotyczące 
promowania zdrowych nawyków żywieniowych. Poza tym w 2021 roku nawiązaliśmy 
współpracę ze Stowarzyszeniem Edukacji Diabetologicznej, w ramach której mogliśmy 
prezentować artykuły dotyczące cukrzycy.

W serii „Czas na...” nasza 
sieć wydała także pięć ksią-
żek kucharskich, których 
czytelnicy mogli odbyć 
kulinarną podróż i poznać 
tradycyjne przepisy z nutką 
nowoczesności. 

Wraz z Fundacją Zwolnieni z Teorii rozpoczęliśmy projekt Smaki pokoleń. 20 Finalistów 
Olimpiady Zwolnionych z Teorii podzielonych na pięć zespołów zaprosiło do współ-
pracy seniorów, którzy wystąpią w roli mentorów albo uczestników projektu. Zespoły 
realizują projekty społeczne skupione wokół tematyki żywienia i zmieniających się na-
wyków z nim związanych. Grupy projektowe samodzielnie dobierają tematykę swojej 
inicjatywy. Dodatkowo w ramach projektu nasi eksperci prowadzą szkolenia rozwijają-
ce umiejętności niezbędne podczas pracy projektowej, dzielą się z młodymi liderami 
swoim doświadczeniem z różnych obszarów zawodowych oraz podpowiadają, na jakie 
tory warto skierować swoją karierę. Uczestnicy Programu zyskują też wiedzę, jak two-
rzyć dobry zespół z osobami w różnym wieku i o różnym doświadczeniu. Zakończenie 
programu planowane jest na koniec pierwszego półrocza 2022 roku.

W TROSCE O KLIENTÓW
„Czas na...” zdrowe jedzenie

W TROSCE O KLIENTÓW
Smaki pokoleń z Fundacją Zwolnieni z Teorii

5 
międzypokoleniowych zespołów powstało 

w programie Smaki pokoleń.230W sześciu magazynach 
kulinarnych opubliko-

waliśmy ponad 

wartościowych
przepisów. 

103-2
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