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Klopsiki roślinne
dla mięsożerców
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W IKEA wiemy, że nawet małe 
zmiany mogą stanowić wielką 
różnicę. Właśnie dlatego  
do naszej oferty wprowadzamy  
nowe klopsiki roślinne.  
Mają ten sam smak, wygląd 
oraz są tak samo soczyste jak 
ich mięsna wersja, jednak 
oddziałują na środowisko 
zaledwie w 4%*. Oznacza to,  
że są one nie tylko przepyszne, 
ale i dobre dla ekosystemu.

PH171822

*Co oznacza, że nowe klopsiki oddziałują na środowisko zaledwie w 4%? 
Zajrzyj na str. 10 i dowiedz się więcej.
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Klopsiki mięsne w nowej odsłonie
Klopsiki roślinne są dowodem na to, że przyszłość z mniejszą ilością 
mięsa może być dla Ciebie równie smaczna – niezależnie od tego,  
czy jesteś miłośnikiem mięsa, czy nie. Roślinne klopsiki stworzone  
z białka grochu, ziemniaków, cebuli, owsa i jabłek mają wspaniały 
smak i tę samą teksturę, co ich mięsna wersja z IKEA. Doskonały 
mięsny smak osiągnęliśmy dzięki umami, które pochodzą ze 
sproszkowanych pieczonych warzyw, grzybów i pomidorów.

HUVUDROLL
klopsiki roślinne

15,99

„Czy to te same szwedzkie klopsiki 
mięsne, ale bez mięsa? Cóż, niezupełnie, 
ale dodaliśmy do nich te same dodatki. 
Tak naprawdę klopsiki roślinne smakują 
lepiej niż ich starszy brat.”
Alexander Magnusson, 
szef kuchni i lider projektów IKEA Food

PH171825
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„Naprawdę smakują jak 
mięso.”
Zapytaliśmy Jakoba, 40 lat, co sądzi o nowych klopsikach roślinnych.

“Mm,  
są bardzo 
sprężyste. 
Tak, są 
naprawdę 
smaczne.”
Richa, 35 lat, jedna  
z naszych klientek,  
która miała już okazję 
spróbować naszych  
nowych roślinnych 
klopsików.



©
 Inter IKEA System

s B.V. 2020

5

Jesteś mięsożercą?  
Odważ się i spróbuj!
Uzyskanie odpowiedniego smaku jest najważniejsze, 
jednak niewystarczające. Istnieją specjalistyczne  
metody pozyskiwania białka z warzyw, w tym przypadku  
z żółtego grochu. Dlatego, aby uzyskać klopsiki  
stworzone z alternatywnych źródeł białka, których  
tekstura jest naprawdę mięsista, IKEA zwróciła się  
do ekspertów w tej dziedzinie.

Upraszczając, białko grochu jest ekstrahowane  
poprzez zmieszanie żółtego grochu z wodą i tłoczenie  
pod wysokim ciśnieniem. Powstały granulat jest następnie 
mieszany z cebulą, ziemniakami, a później z owsianymi 
otrębami, suszonymi jabłkami i olejem rzepakowym. 
W rezultacie otrzymujemyklopsiki roślinne o teksturze, 
która jest prawie identyczna co tych z mięsem.
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Takie same,  
jednak zupełnie inne
Można śmiało powiedzieć, że klopsiki roślinne to spotkanie 
nowego ze starym. Tradycyjne skandynawskie składniki 
spotykają się z nowoczesną metodą pozyskiwania białka. 
Wpływ na środowisko przy produkcji klopsików roślinnych 
stanowi zaledwie 4% wartości odnotowywanej przy produkcji 
ich szwedzkiej wersji z mięsem. Dlatego klopsiki roślinne 
są świetną alternatywną dla wszystkich tych, którzy chcą 
ograniczyć spożywanie mięsa jednocześnie nie tracąc 
przyjemności z jedzenia.

PH171824

„W IKEA każdego roku sprzedajemy 1 miliard 
mięsnych klopsików. Wyobraźmy sobie,  
że chociaż część z nich zastąpimy ich roślinną 
wersją. Tym samym znacznie zmniejszymy 
nasz wpływ na środowisko.”
Sharla Halvorson, kierownik ds. zdrowia i zrównoważonego rozwoju, IKEA Food
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„Wyglądają jak zwykłe, 
szwedzkie klopsiki 
mięsne. Są naprawdę 
smaczne.”
Gabriel, 17 lat, jego opinia na temat nowych  
roślinnych klopsików 
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Przygotuj się na premierę
Nowe klopsiki roślinne dołączają do HUVUDROLL,  
czyli rodziny klopsików IKEA. W Europie zostaną 
wprowadzone do sprzedaży w sierpniu 2020 roku,  
a następnie pojawią się w naszej ofercie na całym  
świecie. W restauracjach danie z roślinnymi klopsikami 
będzie sprzedawane w tej samej niskiej cenie, co zestaw 
z ich mięsną wersją. Będzie również tak samo serwowane 
– z puree ziemniaczanym, groszkiem, roślinnym sosem 
pieczeniowym i borówką.

Oczywiście klopsiki roślinne będą także dostępne 
w naszym Sklepiku Szwedzkim. Oznacza to, że możesz 
zabrać opakowanie klopsików do domu i przyrządzić je 
według własnego upodobania. Alexander Magnusson 
sugeruje, aby przy ich użyciu wyczarować naprawdę 
aromatyczne danie:

„Gdybym miał w domu stworzyć 
oryginalne danie z roślinnymi klopsikami, 
to postawiłbym na indyjskie curry  
lub podałbym je z kimchi albo innymi 
aromatycznymi dodatkami”.
Alexander Magnusson, szef kuchni i lider projektów IKEA Food

Oferta  
w Restauracjach  
IKEA 
HUVUDROLL  
klopsiki roślinne 8 szt.
puree ziemniaczane,
groszek, borówka,
sos pieczeniowy

9,99
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To właśnie przez adaptację 
słynnych mięsnych klopsików 
IKEA Food stawia kolejny krok  
w stronę bardziej zrównoważonej 
przyszłości. Nowe roślinne klopsiki  
zostały stworzone na bazie białka  
grochu, a ich wpływ na środowisko  
stanowi zaledwie 4% wartości 
odnotowywanej przy produkcji 
ich starszego brata – mięsnych 
klopsików.

Świat zmienia się w bardzo 
szybkim tempie i wszyscy musimy 
odegrać rolę w tworzeniu bardziej 
zrównoważonej przyszłości. Zdając 
sobie sprawę jak ważne jest podjęcie 
pilnych działań, IKEA ciężko pracuje, 
aby zrealizować swoje ambicje  
i do 2030 roku stać się biznesem 
przyjaznym środowisku*.

Wybór przyjazny dla klimatu 
Jednym z elementów tej układanki 
jest zwiększenie udziału żywności 
pochodzenia bezmięsnego, takiej jak 
na przykład nowe roślinne klopsiki.
„Kiedy w IKEA Food przeprowadziliśmy 
analizę wszystkich wykorzystywanych 
przez nas składników, stało się jasne,  
że z naszej oferty to czerwone mięso  
ma największy wpływ na środowisko.” 

– stwierdziła Sharla Halvorson,  
kierownik ds. zdrowia i zrównoważo-
nego rozwoju w IKEA Food.

W potyczce z ikoną
Biorąc pod uwagę, że mięsne klopsiki 
są naszym bestsellerem, naturalną 
rzeczą było wzięcie ich pod lupę.  
Po raz pierwszy od premiery w 1985 r., 
uwielbiane przez naszych klientów 
mięsne klopsiki IKEA stają twarzą  
w twarz z poważną konkurencją. 

„Naprawdę mamy nadzieję, że 
będziemy sprzedawać mniej 
klopsików mięsnych. Na ten 
moment, co roku sprzedajemy ich 
aż 1 miliard. Wyobraźmy sobie, 
że chociaż część z nich zastąpimy 
ich roślinną wersją. Tym samym 
znacznie zmniejszymy nasz wpływ na 
środowisko.” – mówi Sharla.

Naturalny krok
W sklepie IKEA Sharla dostrzega 
świetlaną przyszłość dla żywności 
pochodzenia roślinnego.
„Mam nadzieję, że w naszym menu 
będzie coraz więcej produktów 
roślinnych. Biorąc pod uwagę ich 
wszystkie zalety jest to dla nas 
naturalny kierunek rozwoju.”

Gotowi na nowe smakowite doznania?

* Read more about IKEA becoming climate positive on page 10.

“Naprawdę mamy nadzieję, 
że będziemy sprzedawać 
mniej mięsnych klopsików.”
Sharla Halvorson, kierownik ds. zdrowia  
i zrównoważonego rozwoju, IKEA Food

PH171741
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Fakty i liczby
Obliczanie i mierzenie wpływu na środowisko  
jest złożonym zadaniem, a terminologia bywa  
myląca. Często stosowany termin ślad węglowy  
odnosi się do całkowitej ilości gazów cieplarnianych 
wytworzonych poprzez działalność człowieka. 
Obecnie coraz większa liczba ekspertów mówi  
o ogólnym oddziaływaniu na środowisko. Obejmuje 
ono pełen zakres gazów, które mogą mieć wpływ  
na klimat, w tym również te, które nie są 
węglopochodne

W IKEA staramy się, aby do 2030 roku stać się 
biznesem przyjaznym środowisku. Oznacza to, 
że nieustannie rozwijając naszą działalność, 
ograniczymy emisję gazów cieplarnianych 
do poziomu przewyższającego emisję gazów 
wytwarzaną przez nasz łańcuch wartości.
Nasza odpowiedzialność za klimat rozciąga się 
przez wszystkie etapy: od wykorzystywanych 
przez nas materiałów, produkcji, transportu 
produktów, funkcjonowania sklepów, poprzez 
dojazd klientów do sklepu, dostawy do domu, 
użytkowanie produktów w domach, aż po 
utylizację produktów.

globalnej emisji gazów 
cieplarnianych pochodzi 

z produkcji zwierzęcej

14,5 %
emisji gazów cieplarnianych 

IKEA Food pochodzi 
z wołowiny i wieprzowiny

70 %

Wpływ na środowisko 
roślinnych klopsików to 

4 %
wpływu klopsików 

mięsnych

Możesz zmniejszyć swój 
ślad węglowy nawet o

73 %
jeśli ze swojej diety 
wykluczysz mięso 

i produkty mleczne

oferty IKEA Food

20 %
Do 2022 żywność 

pochodzenia roślinnego 
będzie stanowić
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Przegląd zdjęć
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Przegląd filmów
Spot reklamowy / edytorial / animacja – jak powstają

edytorial klopsików, 1:57 minut, format 16:9 trailer edytorialu klopsików, 30 sekund, format 1:1, 16:9

animacja – jak powstają klopsiki, 60 sekund, format 1:1, 16:9spot reklamowy klopsików, 32 sekund, format 16:9, 1:1

https://youtu.be/rSPRGziPiuo
https://youtu.be/4gRq-uL_bYg
https://youtu.be/jjA3TNOug-4
https://youtu.be/jjA3TNOug-4
https://youtu.be/jjA3TNOug-4
https://youtu.be/4gRq-uL_bYg
https://youtu.be/4gRq-uL_bYg
https://youtu.be/rSPRGziPiuo
https://youtu.be/rSPRGziPiuo
https://youtu.be/LBCqF0BSqq8
https://youtu.be/LBCqF0BSqq8
https://youtu.be/LBCqF0BSqq8
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Małgorzata Jezierska 
Commercial PR & Communication Business Partner
malgorzata.jezierska@ingka.ikea.com

Kontakt

Zdjęcia znajdują się w bazie zdjęć na stronie: http://ikea-pr.k2.pl  
login: adres mailowy podany przez Państwa przy nadawaniu dostępu do serwisu  

hasło: ikeapr2 (wpisane ręcznie na klawiaturze, przy kopiowaniu hasło nie działa)  

 

W przypadku braku dostępu do serwisu prosimy wysłać e-mail na adres:  

poczta@small-studio.pl


