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Szanowni Państwo, 
 
Oddajemy do Państwa dyspozycji raport składający 
się z trzech odrębnych części tworzących spójną ca-
łość, obejmującą jak najszerszą perspektywę oferty 
i możliwości wsparcia rozwoju produktów na bazie 
białek roślinnych w Polsce. W niniejszym raporcie 
skupiliśmy się na możliwościach polskich instytucji 
publicznych. Mamy świadomość, że raport może 
nie obejmować wszystkich dostępnych możliwo-
ści, ale dołożyliśmy wszelkich starań żeby perspek-
tywa była jak najpełniejsza.  
 
Głównym odbiorcą niniejszego opracowania mają 
być producenci, a założony cel to stworzenie moż-
liwie najdokładniejszej mapy możliwości wsparcia 
rozwojowego. Liczymy jednak, że spostrzeżenia, 
wnioski i analizy posłużą również instytucjom cen-
tralnym, naukowym oraz komercyjnym na podej-
mowanie działań mających na celu zwiększenie 
efektywności takiego wsparcia. 
 
Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkie in-
stytucje, jeśli ich zabrakło w raporcie. Raport ma 
długofalowy charakter i na pewno będzie systema-
tycznie uaktualniany. 
 
Metodyka przyjęta podczas przygotowywania ra-
portu: 
W procesie przygotowywania raportu przejęto po-
niższe metody pozyskiwania informacji: 

- Przegląd informacji na podstawie ogólnie dostęp-
nych źródeł, w tym strony internetowe firm i insty-
tucji, bazy danych, portale rządowe i instytucjo-
nalne, a następnie tam, gdzie to było możliwe bez-
pośrednie potwierdzanie znalezionych informacji 
u źródła, 
 

 
 

- Wywiady bezpośrednie z producentami produk-
tów typu plant-based, 

- Wywiady z przedstawicielami uczelni i innych in-
stytucji, 

- Ankiety anonimowe oraz jawne przeprowadzone  
z szerokim gronem producentów i instytucji 
wsparcia producentów, 

- Badania własne polegające na agregacji informacji 
o produktach dostępnych na rynku i  szczegółowej 
analizie pozyskiwanych danych w narzędziu Pro-
Base360.  
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Raport zrealizowany przez ze-
spół ekspertów  FoodFakty.pl 
na potrzeby fundacji R&D Hub. 
 
FoodFakty to szeroko zakro-
jony projekt, którego bazą jest 
profesjonalny portal informa-
cyjny wraz z uzupełniającymi 
narzędziami jak newslettery, 
raporty oraz profesjonalne 
platformy wiedzy Strefy Mana-
gera i Food Horizon Scanning.  
 
Zapewniamy „zabieganej” ka-
drze managerskiej dostęp do 
profesjonalnej wiedzy o naj-
ważniejszych trendach rynko-
wych, prawie żywnościowym  
i pokrewnych, analiz ryzyka. 
Nasze działania są realizacją 
obranej misji: Wspólnie Budu-
jemy Kulturę Bezpieczeństwa 
Żywności. 

Fundacja na rzecz Wspierania 
Innowacji „R&D HUB” po-
wstała, aby dostarczać pol-
skiemu społeczeństwu wiedzy 
na temat: polskiej żywności, 
modelu zachowania jej bez-
pieczeństwa, społecznych  
i gospodarczych konsekwencji 
wprowadzenia modelu nie 
marnotrawienia żywności, go-
spodarki obiegu zamkniętego 
czy zwiększenia konkurencyj-
ności polskiego rolnictwa. 
 
Staraniem Fundacji będzie, 
aby w perspektywie 4-5 lat ob-
szary zainteresowań były roz-
budowane w ramach współ-
pracy z polskimi instytucjami 
badawczymi, organizacjami 
społecznymi, samorządowymi 
oraz rządowymi. 

Fundacja R&D Hub  
ul. Mokotowska 1  
00-640 Warszawa  
NIP: 9512495558  
kontakt@fundacjardhub.pl 

Prokonsument Sp. z o.o. 
Projekt FoodFakty  
ul. Serwituty 25  
02-233 Warszawa  
NIP: 5260201821 
foodfakty@foodfakty.pl 

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. 
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  WSTĘP 

 Dlaczego białka roślinne  

i produkty oparte na ich bazie? 
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Sprzedaż żywności pochodzenia roślinnego 
osiągnęła rekordowy poziom 7,4 mld USD  
w 2021 r. (USA) Sprzedaż detaliczna żywności 
pochodzenia roślinnego rosła trzykrotnie szyb-
ciej niż całkowita sprzedaż detaliczna żywności 
w 2021 r. LINK 

Co prawda celem niniejszego opracowanie nie 
jest uzasadnianie potrzeby rozwoju produktów  
i źródeł żywności na bazie białek roślinnych,  
a możliwie dokładnie wskazanie stanu prac i 
możliwości i zaplecza naukowo badawczego 
mogącego wesprzeć rozwój tej kategorii, to 
chcielibyśmy osadzić ten raport w realiach obec-
nej sytuacji rynku produktów plant-based na 
świecie.  

Sama zasadność rozwoju tej kategorii, mimo 
szerokiej debaty dotyczącej nazewnictwa takich 
produktów, które jest dla wielu środowisk pro-
blematyczne, jest niezmiernie szeroko udoku-
mentowana. Ilość badań, opracowań, i innych 
danych wskazujących na wielopłaszczyznowe 
korzyści płynące z rozwoju produkcji i konsump-
cji diet opartych na białkach roślinnych wydają 
się niepodważalne i nieodwracalne. Ale osta-
tecznym argumentem jest bardzo dynamiczny 
rozwój rynku i wartości sprzedanych produktów. 

Dla zainteresowanych przygotowaliśmy ob-
szerną bibliografię i odniesienia do rzetelnych 
informacji dotyczących rynku produktów opar-
tych na białkach roślinnych i ich wpływ na środo-
wisko jak również zdrowotność populacyjną 
i preferencje konsumenckie. 

Wybrane atrybuty światowego rynku produktów 
plant-based  

Rozwój produktów plant-based można uzasad-
nić kilkoma głównymi czynnikami: 

- chęć poprawy sposobu odżywiania i zmianę 
nawyków w kierunku obniżania spożycia 
mięsa, 

- rosnąca wrażliwość konsumentów na wpływ 
produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego 
na planetę, 

- rosnąca wrażliwość na aspekty etyczne ho-
dowli i uboju zwierząt.

  

 

 

 

  

https://www.supermarketnews.com/consumer-trends/plant-based-food-sales-reach-record-high-74-billion-2021
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Historyczne i obecne trendy konsumpcji mięsa 

Konsumpcja mięsa wg. Regionu w latach 1920-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumpcja mięsa w Europie (w kg per capita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na wielu rynkach prowadzone są intensywne 
kampanie konsumenckie ukierunkowane na 
zmniejszenie konsumpcji mięsa, które odnoszą 
bardzo istotne pozytywne skutki. Przykładem 

mogą być Niemcy. Jest to o tyle istotne, że więk-
szość tych rynków to jednocześnie rynki ekspor-
towe dla polskich produktów mięsnych, co może 
wpłynąć na ograniczenia eksportowe.   
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Konsumpcja mięsa w Niemczech (w funtach per capita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarz: Konsumpcja mięsa per capita ma 
obecnie tendencje malejące na rynkach rozwi-
niętych jak EU. Dalszy wzrost globalnej kon-
sumpcji mięsa będzie związany ze zwiększającą 
się populacją ludzi bilansowaną zmieniająca się 
strukturą spożywanych białek, które przesuwać 
się będą w kierunku roślinnych. Globalny wzrost 
produkcji mięsa nie jest w najbliższych latach za-
grożony, ale będzie mu towarzyszył wielokrot-
nie większy rozwój alternatywnych źródeł 
białka. Szczególnie szybkie tempo spadku kon-
sumpcji dotyczy produktów mięsnych przetwo-
rzonych, co może być dodatkowym wyzwaniem 
dla polskiej branży mięsnej mocno wyspecjalizo-
wanej w tej dziedzinie. Na uwagę zasługują kraje, 
które prowadzą szeroko zakrojone programy 

edukacyjnie uświadamiające konsumentów  
o korzyściach płynących z diet opartych na rośli-
nach. 

   

 

 

 

 

 

 

  

Bariery wzrostu kategorii plant-based w Pol-
sce: W przeprowadzonych ankietach i rozmo-
wach z producentami jako najczęściej wy-
mienianą barierę wzrostu rynku produktów 
plant-based wskazano brak szerokich konsu-
menckich programów edukacyjnych ukie-
runkowanych na zwiększenie w diecie żyw-
ności opartej na roślinach oraz brak wsparcia 
instytucji rządowych. rozwoju branży pro-
duktów plant-based w Polsce. 
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Ślad węglowy różnych źródeł białka spożywanego przez ludzi 

Mimo prowadzenia prac nad zmniejszeniem emisji metanu podczas hodowli mięsa, bezdyskusyjne pozo-
stają pozostałe wskaźniki wpływające na ślad węglowy produkcji roślinnej i zwierzęcej. 

Intensywność emisyjności CO2eq w kg na 200 kcal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarz: Obecne i planowane regulacje 
prawne w EU zobowiązują producentów do 
wdrożenia pomiarów i procesów monitorowa-
nia śladu węglowego, docelowo można spodzie-
wać się wymogu znakowania produktów zna-
kami określającymi ich ślad węglowy i wpływ na 
środowisko. 

 

 

 

 

 

 

 

FAO szacuje, że działalność rolnicza odpowiada 
za do 70% poboru słodkiej wody, przy czym nie-
które procesy produkcji żywności wymagają na-
wet 13 000 litrów wody do wyprodukowania 1 kg 
produktu. 
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Przewidywania rozwoju konsumpcji poszczególnych rodzajów białka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarz: Oczywiście dostępne jest wiele róż-
nych predykcji rozwoju rynku, odrębnych scena-
riuszy, niemniej wszystkie wskazują na udział 
produktów plant-based co najmniej na poziomie 
10% w ogólnej puli produktów, co jest kilkukrot-
nie większa wartością niż obecnie. 

Bardzo istotnym aspektem są strategie obierane 
przez całe rynki/kraje, które świadomie długofa-
lowo decydują się na rozwój lub nawet przebu-
dowę struktury rynku rolnego w swoich krajach. 
Najlepszymi przykładami jest chociażby Dania.  
Przykładów takich jest jednak dużo więcej: 

Niderlandy czy Kanada (Game Changers: Cana-
dian Opportunities in Alternative Protein). 

Jednym z kluczowych czynników wyborów kon-
sumenckich jest cena. Przewiduje się, że pro-
dukty plant-based osiągną ceny równe z tymi na 
bazie białek zwierzęcych w 2025 roku. Praktyka 
pokazuje, że może się to stać szybciej. Jak wska-
zują ceny rynkowe na bardziej zaawansowanych 
rynkach jak Niderlandy stało się to już teraz. 

 

https://foodfakty.pl/dania-czolowy-producent-wieprzowiny-planuje-duze-inwestycje-w-zywnosc-pochodzenia-roslinnego,%20https:/foodfakty.pl/dunscy-naukowcy-w-poszukiwaniu-najlepszych-surowcow-do-produktow-plant-based
https://proveg.com/nl/blog/vleesvervangers-goedkoper-dan-vlees/
https://proveg.com/nl/blog/vleesvervangers-goedkoper-dan-vlees/
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Europejski rynek produktów plant-based i perspektywy wzrostu 

Wartość sprzedaży żywności pochodzenia roślinnego* w Europie w € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarz: Polska na tle rynków EU wykazuje nawet jeszcze większy potencjał wzrostu, niemniej wynika 
on przede wszystkim z bardzo małego obecnego udziału tych produktów.

Światowe nakłady inwestycyjne w segmencie białek alternatywnych 

Zainwestowany kapitał VC/CVC według rodzajów białka (mld $) 
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Zainwestowany kapitał VC/CVC według regionów (mld $) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło - The Untapped Climate Opportunity in Alternative Proteins 

Komentarz: Mimo, że największym rynkiem pod 
względem inwestycji pozostają Stany Zjedno-
czone Ameryki, to jednak biorąc pod uwagę dy-
namikę i niezainteresowanie krajów EU można 

przyjąć, że również stary kontynent stanie się 
centrum rozwoju produktów opartych na biał-
kach roślinnych.

  

https://web-assets.bcg.com/6f/f1/087a0cc74221ac3fe6332a2ac765/the-untapped-climate-opportunity-in-alternative-proteins-july-2022.pdf
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Stan technologiczny i źródła pozyskiwania białka na cele żywnościowe

Rozwój źródeł pozyskiwania białek jest wielokie-
runkowy. Ze względu na aspekty techniczne  
i prawne można je podzielić pod kątem zaawan-
sowania i komercjalizacji na różne poziomy jak 
na poniższym diagramie. Niniejszy raport odnosi 
się jednak głównie do produktów na bazie białek 
roślinnych.  

 

 

 

Produkty plant-based umieszczone są bezpo-
średnio przy tradycyjnych produktach odzwie-
rzęcych i jest to niejako również odzwierciedle-
niem zaawansowania i dostępności niezbędnych 

technologii. Mimo już obecnie bardzo dużego 
zaawansowania i wiedzy, prowadzone są dalsze 
prace rozwojowe ukierunkowane głównie na: 

- wyłonieniu lepszych gatunków roślin w celu 
osiągnięcia surowca nie obciążonego negatyw-
nymi cechami sensorycznymi, które stanowią 
wyzwanie dla późniejszych procesów kształto-
wania cech sensorycznych produktów goto-
wych (np. Dania), 

- strukturyzacji białek, która zbliży produkty 
końcowe do cech produktów konwencjonal-
nych, 

- formulację produktów pod kątem profilu ży-
wieniowego, 

- nadawanie cech sensorycznych gotowych pro-
duktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla zobrazowania nakładów inwestycyjnych na poszczególne poziomy i kierunki rozwoju technologii po-
zyskiwania białek przywołujemy ponownie wykres nakładów inwestycyjnych według danych Boston Con-
sulting Group.  

Prace nad mięsem komórkowym w Polsce 
prowadzone są w Instytut Zootechniki – Pań-
stwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krako-
wie. 

Poziomy komercjalizacji i zaawansowania technologicznego produkcji białek 

Skala poziomów 1-5, gdzie 1 to pełna komercjalizacja i najwyższe zaawansowanie technologiczne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury 

https://foodfakty.pl/dunscy-naukowcy-w-poszukiwaniu-najlepszych-surowcow-do-produktow-plant-based
https://iz.edu.pl/zaklady-naukowe/zaklad-biologii-molekularnej-zwierzat-zbm/
https://iz.edu.pl/zaklady-naukowe/zaklad-biologii-molekularnej-zwierzat-zbm/
https://iz.edu.pl/zaklady-naukowe/zaklad-biologii-molekularnej-zwierzat-zbm/
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Zainwestowany kapitał VC/CVC według rodzajów białka (mld $) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainwestowany kapitał VC/CVC według regionów (mld $) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarz: W ostatnich latach widać gwałtowny wzrost nakładów na technologie oparte na technikach fer-
mentacji i technologii komórkowych, jednak segment oparty na białkach roślinnych pozostaje najwięk-
szym obszarem rozwoju oraz inwestycji. 
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Kierunki możliwych prac rozwojowych w obrębie właściwości białek 

A. Frakcjonowanie i zagospodarowanie surow-
ców ubocznych 

Producenci izolatów białkowych wybierając su-
rowiec kierują się wieloma kryteriami, z czego 
najbardziej istotne to: 

- dostępność surowca, 
- cena, 
- jakość białka w tym odżywcza i sensoryczna. 

Białko pobrane z rośliny, niezależnie od tego, czy 
jest to soja, czy groch może stanowić 25% jego 
składu, a reszta składników to na przykład skro-
bia lub olej. Dlatego nie tylko izolacja samego 
białka jest istotna, ale również zagospodarowa-
nie produktów ubocznych ze strumieni pobocz-
nych. Zwiększa to rentowność całego procesu  
i często jest decydujące dla efektywności inwe-
stycji w tej branży, co oczywiście zmniejsza rów-
nież marnotrawstwo. 

Każdy surowiec ma swój unikalny skład i właści-
wości wymagające dostosowanego procesu, aby 
efektywnie oddzielić każdy na poszczególnych 
składników.  

W produkcji białek roślinnych, najczęstsze sce-
nariusze przetwarzania to: 

- produkcja białka ze skrobią jako produktem 
ubocznym (groch, jęczmień lub pszenica), 

- produkcja białka z olejem jako produktem 
ubocznym (soja, rzepak lub słonecznik), 

- produkcja skrobi z białkiem jako produktem 
ubocznym (ziemniaki, kukurydza lub ryż). 

 

 

B. Nadawanie właściwości białkom   

Oczekuje się, że białka do dalszego przetwór-
stwa mają przydatne atrybuty, a ich wymiar 
może się znacząco różnić w zależności od para-
metrów procesu i obróbki, w tym rodzaju roz-
puszczalników, czasu, temperatury, ciśnienia, 
stopnia ścierania, koncentracji. Do cech białek, 
nad którymi prowadzone są prace rozwojowe to 
ich: 

- dyspersyjność, 
- rozpuszczalność, 
- lepkość, 
- żelowanie, 
- emulgowanie, 
- pienienie, 
- zatrzymywanie wody, 
- trzymanie oleju. 

C. Doskonalenie poszczególnych procesów 
technologicznych produkcji produktów kon-
sumenckich  

To obszar kreujący ogromne możliwości na 
prace naukowo-badawcze i aplikacyjne, łączy w 
sobie wszystkie elementy począwszy od surow-
ców, komponentów, opakowań do oczekiwań 
konsumenckich stanowiących najważniejszy ele-
ment sukcesu produktów.  
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Procesy i obszary potencjalnych prac rozwojowych – zamienniki mięsa 

Proces produkcyjny Cechy produktu Możliwości rozwoju 
Teksturowanie białek (lub ba-
zowanie na gotowych surow-
cach) 
Dobór składników 
Mieszanie 
Formowanie 
Obróbka cieplna (lub nie) 
Pakowanie 
Chłodzenie i przechowywanie 

Kompozycja: teksturowane 
białko bazowe, tłuszcz i inne 
składniki wiążące, smakowe, 
sól, konserwanty, barwniki 
Oczekiwania: 
charakterystyczny smak, kon-
systencja i wygląd 
dostarcza białko, tłuszcz, że-
lazo 
Postać: 
dania gotowe 
rozdrobnione: hamburgery, 
kiełbasa, nuggetsy 
nienaruszone mięśnie: steki, 
plastry, piersi, skrzydełka 

Funkcjonalność: nienaruszone mię-
śnie, zatrzymanie tłuszczu, owoce mo-
rza 
Smak: niepożądane posmaki, dokładne 
dopasowanie, subtelne smaki, skład-
niki prekursorowe 
Różnorodność: różne rodzaje mięsa, 
podroby 
Doświadczenie: podstawowe wrażenia, 
stabilność receptury, zmiana koloru 
podczas gotowania 
Koszt: skalowanie, automatyzacja 
Zdrowotność: białka alternatywne, 
clean label, redukcja soli i tłuszczów 
nasyconych 

  

Według przeprowadzonego badania ankietowego  największy i zdecydowanie przeważający model roz-
woju produktów plant-based w Polsce opiera się na pracach własnych firm, ich zespołów technologów 
i własnego zaplecza technicznego.  

Często procesy te są wspierane lub uzupełniane przez wiedzę i zaplecze firm, które dostarczają surowce, 
komponenty lub inne kluczowe elementy technologiczne. 

Bardzo nieliczne są przypadki prac prowadzonych bezpośrednio z uczelniami lub instytutami nauko-
wymi. 

Najczęściej wymienianymi obszarami, które stwarzają szczególne wyzwania i w których firmy oczekiwa-
łyby wsparcia zewnętrznego to: 

- formulacja produktów w celu osiągania oczekiwanych cech sensorycznych jakości konsumenckiej, 
- osiąganie oczekiwanej przez handel trwałości produktów, 
- skalowanie procesów. 

Jako jedna z barier prowadzenia tych prac z jednostkami zewnętrznymi, w tym szczególnie jednostkami 
naukowymi, wymieniana była elastyczność w podejściu i czas w jakim oczekiwane są rezultaty tych prac. 
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Procesy i obszary potencjalnych prac rozwojowych – zamienniki mleka 

Proces produkcyjny Cechy produktu Możliwości rozwoju 
Dobór składników  
Mieszanie 
Obróbka cieplna 
Homogenizacja 
Napełnianie 
Chłodzenie i przechowywanie  

Kompozycja: woda, podstawowe 
źródło białka roślinnego, witaminy 
(przeciwutleniacz), minerały (reg. 
pH), sól, słodzik, aromat, substancje 
teksturujące, olej, emulgator 
Oczekiwania: 
gładka konsystencja, niska lepkość, 
neutralny nabiałowy, mleczny smak 
i słodycz, biel, białko i wapń 
Postać: 
zimny napój oraz dodatek do 
kawa/herbata/kakao 
Dodatek do: płatki śniadaniowe 
Desery 
Sosy 

Funkcjonalność: łączenie po-
szczególnych produktów z pozy-
tywnymi atrybutami 
Smak: smak mleczny, bez nieprzy-
jemnych nut 
Doświadczenie: kremowa konsy-
stencja 
Aplikacyjność: odporność na tem-
peraturę i kwasowość  
Koszt: równorzędność z mlekiem  
Zdrowotność: clean label  
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Mapa oferty wsparcia naukowo-technologicznego polskiej nauki 

Poniższe zestawienie bazuje na bardzo inten-
sywnym procesie poszukiwania informacji, roz-
mów z przedstawicielami instytucji, producen-
tami, naukowcami. Proces poszukiwania infor-
macji realizowany był przez zespół kompetent-
nych konsultantów. Na badanie rynku poświę-
cono kilka tygodni pracy. Niniejsze zestawienie 
skupia się na instytucjach publicznych, które nie 
mają działów sprzedaży i z pewnością nie 

prowadzą systematycznej penetracji rynku 
ewentualnych firm zainteresowanych wspól-
nymi projektami. Nie jesteśmy w stanie zagwa-
rantować, że umieściliśmy wszystkie jednostki 
zajmujące się niniejsza tematyką, dlatego ser-
decznie zapraszamy jednostki i instytucje, które 
nie są odpowiednio opisane o kontakt. Niniejsze 
opracowanie będzie systematycznie uaktual-
niane.

Instytucje realizujące projekty w obszarze produktów plant-based 

Instytucja: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
Komórki organizacyjne: Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Wydział Nauk o 
Żywności i Rybactwa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Projekt:  ProBioVege 

 
ProBioVege -  projekt, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER 
XI. Celem projektu jest opracowanie grupy produktów w postaci fermentowanych przekąsek i napojów w typie tzw. 
„mleka roślinnego” o cechach żywności funkcjonalnej z wybranych makuchów (pozostałości po tłoczeniu nasion 
oleistych) dostępnych na rynku polskim.  
Wytypowanymi do badań w projekcie makuchami są: makuch z amarantusa, czarnuszki, konopi, lnianki, sezamu, 
słonecznika oraz z wiesiołka. 
Projekt obejmuje m.in. opracowanie produktów z wykorzystaniem mieszanych kultur starterowych (jogurtowych 
i kefirowych), a także wyselekcjonowanych szczepów probiotycznych, określenie ich właściwości fizykochemicz-
nych, zawartości związków bioaktywnych i ich trwałości w czasie chłodniczego przechowywania oraz określenia 
szerokiego spektrum bioaktywności w tym: właściwości przeciwutleniających oraz właściwości przeciwdrobnou-
strojowych otrzymanych produktów w odniesieniu do wybranych patogenów określających ich potencjał w profi-
laktyce zapobiegania zatruciom pokarmowym. Ponadto w przypadku opracowanych produktów w postaci fermen-
towanych napojów roślinnych, przewiduje się uzyskanie z nich proszków suszonych rozpyłowo i określenie możli-
wości odtworzenia tych produktów podczas okresu przechowywania sześciu miesięcy. 
Badania: 

- Badania nad funkcjonalnością, właściwościami żywieniowymi surowców bazowych (ziarna, grzyby, inne)  
i ich przydatnością jako surowców do produkcji zamienników białek zwierzęcych 

- Badania nad funkcjonalnością, właściwościami żywieniowymi oraz technologicznymi poszczególnych frak-
cji  białek roślinnych do produkcji zamienników białek zwierzęcych. W tym procesy frakcjonowania, ekstru-
zji i inne procesy nadające cechy technologiczne surowcom 

- Opracowanie konceptów i gotowych produktów w obszarze zastępników białek zwierzęcych 
- Wsparcie procesów NPD firm 
- Badania sensoryczne i optymalizacja 
- Badania trwałościowe, wyznaczanie terminów przydatności 

https://wnozir.zut.edu.pl/aktualnosci/informacje-biezace.html
https://cbimo.zut.edu.pl/centrum.html
https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/kategoria/zachodniopomorski-uniwersytet-technologiczny/wydzial-nauk-o-zywnosci-i-rybactwa
https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/kategoria/zachodniopomorski-uniwersytet-technologiczny/wydzial-nauk-o-zywnosci-i-rybactwa
https://www.gov.pl/web/ncbr
https://probiovege.com.pl/


 

21 | S t r o n a  

 

- Dobór materiału opakowaniowego 
- Uczestnictwo w projekcie/współpraca z firmą w zakresie rozwoju produktów opartych na zamiennikach bia-

łek zwierzęcych  
Projekty: 

- Lider XI ProBioVege „Rozwój innowacyjnych bioaktywnych fermentowanych wegańskich produktów spo-
żywczych z wybranych makuchów dostępnych na rynku polskim" 

- Miniatura 5 NCN „Dojrzewanie roślinnego analogu sera z porostem pleśni. Czy procesy proteolizy i lipolizy 
zachodzą podobnie jak w tradycyjnym serze Camembert?” 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Ocena potencjału produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego 
- Ocena potencjału bioaktywnego i prozdrowotnego produktów spożywczych 
- Próby półtechniczne w zakresie procesów produkcyjnych, pakowania itp. 
- Dostępne laboratoria: mikrobiologiczne, fizykochemiczne, suszenia rozpyłowego, mikroskopowo-spektro-

skopowe, HPLC 
Dostępne koncepty i patenty: 

- Roślinne alternatywy nabiału 
- Fermentowane produkty roślinne 
- Biotransformacja surowców roślinnych 
- Naturalne dodatki do żywności i stabilizatory emulsji 

 
Osoba kontaktowa: dr inż. Łukasz Łopusiewicz 
e-mail: lukasz.lopusiewicz@zut.edu.pl 
Numer telefonu: 91 44 96 135 
 
Komórka organizacyjna: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, [OFERTA] Wydział Nauk o Żywno-
ści i Rybactwa [OFERTA] 
Oferta: 

- Ocena pomysłu na biznes 
- Audyt technologiczny i innowacyjności 
- Analizy rynków 
- Poszukiwanie zagranicznych partnerów handlowych 
- Sprzedaż i licencjonowanie technologii 
- Wsparcie w rejestracji firmy 
- Inkubacja i preinkubacja przedsiębiorstw 

Technologie: 
- Proszki zawierające bakterie probiotyczne oraz nienasycone kwasy tłuszczowe i sposób ich otrzymywania 
- Sposób wytwarzania sorbentu skrobiowego 
- Otrzymywanie cyklodekstryn ze skrobi ziemniaczanej 
- Panierka i sposób wytwarzania panierki 
- Technologie mikrokapsułkowania 
- Technologia solenia filetów ze śledzia 
- Oznaczania składu podstawowego i szczegółowego pasz treściwych i objętościowych 
- Sposób wytwarzania otoczek hydrożelowych na powierzchni organów roślinnych 
- Sposób wytwarzania napoju fermentowanego z mleka koziego 

https://innowacje.zut.edu.pl/oferta-przedsiebiorca
https://innowacje.zut.edu.pl/oferta-przyszly-przedsiebiora
https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/kategoria/zachodniopomorski-uniwersytet-technologiczny/wydzial-nauk-o-zywnosci-i-rybactwa
https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/kategoria/zachodniopomorski-uniwersytet-technologiczny/wydzial-nauk-o-zywnosci-i-rybactwa
https://innowacje.zut.edu.pl/technologie/kategoria/zachodniopomorski-uniwersytet-technologiczny/wydzial-nauk-o-zywnosci-i-rybactwa?page=0
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- Wytwarzanie kapsułek do bioimmobilizacji żywych komórek dla procesów biokonwersji 
- Opakowanie 
- Technologia wysokiej wydajności marynowania śledzia 
- Innowacyjne, biodegradowalne opakowanie dla różnych branż 
- Sposób wytwarzania mikrokapsułek hydrożelowych 

 
Osoba kontaktowa: Magdalena Ostrowska 
e-mail: magdalena.ostrowska@zut.edu.pl 
Numer telefonu: 48 510 29 11 77 lub 48 91 449 43 58 

 

Instytucja: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
Komórki organizacyjne: Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności  [OFERTA] 
 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu posiada liczną i doświadczoną kadrę naukową, która dysponując specjali-
styczną wiedzą i aparaturą jest w stanie przeprowadzić profesjonalne badania i opracować potrzebne ekspertyzy. 
Prowadzi również liczne projekty badawcze realizowane w międzynarodowych i krajowych interdyscyplinarnych 
zespołach badawczych oraz współpraca z prawie 250 podmiotami.  
Badania: 

- Badania nad funkcjonalnością, właściwościami żywieniowymi surowców bazowych (ziarna, grzyby, inne)  
i ich przydatnością jako surowców do produkcji zamienników białek zwierzęcych 

- Badania nad funkcjonalnością, właściwościami żywieniowymi oraz technologicznymi poszczególnych frak-
cji  białek roślinnych do produkcji zamienników białek zwierzęcych. W tym procesy frakcjonowania, ekstru-
zji i inne procesy nadające cechy technologiczne surowcom 

- Opracowywanie konceptów i gotowych produktów w obszarze zastępników białek zwierzęcych 
- Wspieranie procesów NPD firmy 
- Badania sensoryczne i optymalizacja 
- Badanie trwałościowe, wyznaczanie terminów przydatności 
- Badania mikroorganizmów np. ocena warunków wzrostu mikroorganizmów w różnorodnej przestrzeni w 

różnorodnych w tym w ekstremalnych warunkach wzrostu 
- Badanie płodów rolnych i produktów spożywczych np. odwadnianie osmotyczne i suszenia surowców ro-

ślinnych oraz analiza właściwości fizycznych otrzymanych suszy 
- Gospodarkę odpadami, produktami ubocznymi z przemysłu wytwarzanie energii np. opracowanie techno-

logii pozyskiwania preparatów wysokobiałkowych z produktów odpadowych przemysłu spożywczego 
- Metodykę oznaczeń substancji np. opracowywanie metod oznaczania substancji biologicznie aktywnych  

w żywności, ziołach i suplementach diety 
- Przemysłu spożywczego np. opracowanie technologii pozyskiwania preparatów wysokobiałkowych z su-

rowców roślinnych, zwłaszcza z produktów odpadowych przemysłu spożywczego 
- Technologii uprawy roli i roślin np. zastosowanie związków biologicznie aktywnych ekstrahowanych z alg 

do uszlachetniania nasion różnych gatunków roślin uprawnych 
Projekty: 

- Białka roślinne – otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie w żywności 
- Otrzymywanie i określanie właściwości preparatów białkowych o potencjale terapeutycznym, użytecznych 

w chorobach cywilizacyjnych i wieku starszego 

https://upwr.edu.pl/
https://upwr.edu.pl/wspolpraca/oferta-dla-biznesu/oferta-biznesowa
https://wbinoz.upwr.edu.pl/
https://upwr.edu.pl/wspolpraca/oferta-dla-biznesu/laboratoria-pracownie/laboratorium-badan-zywnosci
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- Owady gospodarskie jako alternatywne źródła białek 
- Jadalne grzyby strzępkowe jako zrównoważone źródło białka w gospodarce obiegu zamkniętego 
- Wpływ warunków ekstrakcji i koagulacji białek z produktów ubocznych przemysłu olejarskiego na zawar-

tość polifenolii aktywność przeciwutleniającą otrzymanych preparatów białkowych 
- Koncentraty białek pozyskiwane z soku z ziemniaka 
- Właściwości funkcjonalne preparatów białkowych z wytłoków poddanych modyfikacji chemicznej. 
- Sensory and Chemical Characteristic of Two Insect Species: Tenebrio molitor and Zophobas morio Larvae 

Affected by Roasting Processes 
- Techno-functional properties of protein from protease-treated brewers’ spent grain (BSG) and investiga-

tion of antioxidant activity of extracted proteins and BSG residues 
Dostępne patenty i koncepty: 

- Sposób wytwarzania preparatu białka ziemniaczanego metodą termiczną (P.228136) 
- Quality and nutritional value of cookies enriched with plant-based protein preparations 
- Odsprzedaż patentów 
- Opracowywanie nowych metod izolacji białek z wybranych źródeł (np. roślinnych, owadzich) 
- Opracowywanie nowych metod transformacji białek (chemiczne, biotechnologiczne i inne) 
- Opracowywanie nowych receptur produktów żywnościowych i napojów zawierających białka pochodzące  

z alternatywnych źródeł 
Zaplecze techniczne i analityczne: 

- Badania analityczne (w tym np. badania zawartości składników odżywczych i innych substancji chemicz-
nych; badania sensoryczne) 

- Katedra Chemii Żywności i Biokatalizy 
- Katedra Technologii Fermentacji i Zbóż 
- Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych 
- Wiodący Zespół Badawczy - Żywność Funkcjonalna Pochodzenia Roślinnego; 
- Akredytowane Laboratorium Badań Żywności (np. badania żywności na każdym etapie produkcji, pasz, 

wody, produktów rolno-spożywczych, materiału biologicznego, nowo uzyskiwanych technologicznie pre-
paratów i innych surowców pod kątem zanieczyszczenia śladowymi pierwiastkami toksycznymi zgodnie z 
aktualnymi wymaganiami prawnymi oraz pod kątem zawartości/stężenia pierwiastków mineralnych) 

 
Osoba kontaktowa: dr inż. Joanna Wicińska 
e-mail: joanna.wicinska@upwr.edu.pl 
Numer telefonu:  725 550 881 

 

Instytucja: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
Komórka organizacyjna: Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii [OFERTA] 
 
Badania: 

- Badania nad funkcjonalnością, właściwościami żywieniowymi surowców bazowych (ziarna, grzyby, inne)  
i ich przydatnością jako surowców do produkcji zamienników białek zwierzęcych 

- Badania nad funkcjonalnością, właściwościami żywieniowymi oraz technologicznymi poszczególnych frak-
cji  białek roślinnych do produkcji zamienników białek zwierzęcych. W tym procesy frakcjonowania, ekstru-
zji i inne procesy nadające cechy technologiczne surowcom 

https://up.lublin.pl/
https://up.lublin.pl/foodscience/
https://up.lublin.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-biznesem/oferta-naukowo-badawcza/oferta-wnozib-2/
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- Możliwość przeprowadzenia prób półtechnicznych w zakresie procesów produkcyjnych, pakowania itp.  
- Badania sensoryczne i optymalizacja 

Oferta badań poszczególnych katedr: 
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności: 

- Analizy chromatograficzne i woltamperometryczne żywności 
- Oznaczenie chemicznych zanieczyszczeń żywności i składników biologicznych 
- Opracowywanie i ocena jakościowa dodatków do żywności typu „suplementów diety” 
- Ocena sensoryczna żywności 
- Doskonalenie technik pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych z surowców roślinnych 
- Analiza jakościowa i ilościowa olejków eterycznych 

Katedra Biochemii i Chemii Żywności: 
- Opracowywanie receptur otrzymywania środków spożywczych fortyfikowanych składnikami bioaktywnymi 

o ukierunkowanej aktywności biologicznej 
- Ocena potencjalnej bioaktywności żywności 
- Analiza interakcji składników funkcjonalnych w produktach spożywczych i suplementach diety 
- Opracowanie technologii produkcji żywności niskoprzetworzonej pochodzenia roślinnego o ukierunkowa-

nej aktywności prozdrowotnej 
- Opracowanie receptur otrzymywania izolatów i hydrolizatów białkowych z konwencjonalnych i niekonwen-

cjonalnych źródeł białka 
- Ocena jakości izolatów i hydrolizatów białkowych poprzez oznaczenie zawartości białka, peptydów, nie-

związanych grup aminowych, mas cząsteczkowych, stopnia hydrolizy i właściwości funkcjonalnych 
- Określenie wpływu dodatków do żywności pochodzenia roślinnego na potencjał prozdrowotny otrzyma-

nych produktów 
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka: 

- Analiza mikrobiologiczna produktów spożywczych, składników żywności itp. 
- Wykorzystanie bakterii kwasu mlekowego do celów przemysłowych (zakwasy, kultury starterowe itp.) 
- Optymalizacja procesów wytwarzania enzymów oraz metabolitów komórkowych w oparciu o bakterie  

i grzyby 
- Analiza bioinformatyczna sekwencji kwasów nukleinowych i białek 

Katedra Chemii: 
- Oznaczanie chemicznych zanieczyszczeń żywności i składników biologicznych 
- Izolacja i wyodrębnienie związków bioaktywnych oraz wpływ czynników technologicznych na jakość surow-

ców i produktów pochodzenia roślinnego 
Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii: 

- Ocena podstawowych parametrów jakościowych owoców, warzyw, grzybów i ich przetworów 
- Ocena aktywności przeciwutleniającej surowców i produktów pochodzenia roślinnego 
- Analiza zawartości barwników roślinnych metodami spektrofotometrycznymi 
- Zastosowanie fermentacji mlekowej w przetwórstwie owoców, warzyw i grzybów 

Projekty: 
- Wykorzystanie odpadów z przetwórstwa nasion lnu, konopi, pszczelnika mołdawskiego czy kokosa do pro-

dukcji makaronu czy pieczywa 
- DIETA BEZGLUTENOWA BEZ PRZESZKÓD - jedz zdrowo i smacznie 
- EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY – Praktyczna edukacja chemii w laboratorium  
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Osoba kontaktowa: mgr inż. Dorota Teterycz 
e-mail: dorota.teterycz@up.lublin.pl 
Numer telefonu: 81 46 23 315 
 
Komórka organizacyjna: Centrum Transferu Technologii 
 
Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest jednostką ogólnouczelnianą, która 
inicjuje aktywną współpracę ze środowiskiem biznesowym. Wspiera działania zmierzające do współpracy nauki  
z biznesem, m.in. przez tworzenie oferty technologicznej wszystkich jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lu-
blinie. 
Oferta: 

- Wspieranie transferu technologii i wszystkich procedur związanych z tym procesem 
- Usługi doradcze (dotyczące np. własności przemysłowej, w tym w opracowaniu zgłoszeń wynalazków i wzo-

rów użytkowych do Urzędu Patentowego RP) 
- Organizacja szkoleń  w sprawach związanych z komercjalizacją badań naukowych oraz ochroną własności 

intelektualnej 
 
Osoba kontaktowa: mgr inż. Iwona Niezgoda 
e-mail: iwona.niezgoda@up.lublin.pl 
Numer telefonu: 81 445-62-51 

 

Instytucja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
Komórka organizacyjna:  Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW 
[OFERTA] 
 
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka oraz Wydział Żywienia Człowieka aktywnie współpracują z otoczeniem spo-
łeczno-gospodarczym. Interesariuszami zewnętrznymi są przede wszystkim przedsiębiorstwa branży przetwór-
stwa żywności, branży gastronomicznej i hotelarskiej, medycznej oraz dietetycznej, organizacje samorządu gospo-
darczego, organizacje NGO, fundacje, organizacje rządowe i samorządowe. 
Badania: 

- Badania nad funkcjonalnością, właściwościami żywieniowymi surowców bazowych (ziarna, grzyby, inne)  
i ich przydatnością jako surowców do produkcji zamienników białek zwierzęcych 

- Badania nad funkcjonalnością, właściwościami żywieniowymi oraz technologicznymi poszczególnych frak-
cji  białek roślinnych do produkcji zamienników białek zwierzęcych. W tym procesy frakcjonowania, ekstru-
zji i inne procesy nadające cechy technologiczne surowcom  

- Opracowywanie konceptów i gotowych produktów w obszarze zastępników białek zwierzęcych 
- Wspieranie procesów NPD firmy 
- Możliwość przeprowadzenia prób półtechnicznych w zakresie procesów produkcyjnych, pakowania itp. 
- Badania sensoryczne, instrumentalne 
- Badania w kierunku doboru opakowań 

Oferta badań poszczególnych katedr: 
- Katedra Żywienia Człowieka - badania diagnostyczne (badania przesiewowe; uzupełnienie badań profilak-

tycznych)  

https://up.lublin.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-biznesem/komercjalizacja-badan-i-transfer-technologii/
https://www.sggw.edu.pl/
https://inozc.sggw.edu.pl/
https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/wspolpraca/wspolpraca-z-biznesem/
https://inozc.sggw.edu.pl/instytut-nauk-o-zywieniu-czlowieka/o-instytucie/katedry/
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- Katedra Dietetyki - np. kompleksowa analiza wpływu różnych czynników środowiskowych, przyjmowanych 
suplementów oraz sposobu żywienia na metabolizm człowieka z wykorzystaniem nowoczesnych technik 
analitycznych (metabolomika niecelowana) 

- Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności - np. badania żywności i surowców żywnościowych 
z wykorzystaniem technik chromatograficznych i spektrofotometrycznych, zastosowanie bakterii probio-
tycznych i potencjalnie probiotycznych (szczepy z własnej kolekcji) do projektowania nowych produktów 
żywnościowych 

- Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej - badania sensoryczne i konsumenckie, badania instrumen-
talne i fizykochemiczne, szkolenia i doradztwo 

- Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji - np. diagnozy, analizy i prognozy rozwoju rynku żywności, 
jego poszczególnych branż i segmentów (żywności ekologicznej, dietetycznej, dla dzieci itp.) oraz segmen-
tów rynku usług gastronomicznych i poradnictwa żywieniowo-dietetycznego 

- Katedra Techniki i Projektowania Żywności - projektowanie innowacyjnych produktów spożywczych 
uwzględniające właściwości prozdrowotne, wydłużenie okresu przydatności do spożycia, zasadę clean la-
bel, rozwiązania technologiczne gotowe do wdrożenia 

Projekty:  
- Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: badania nad innowacyjnymi 

rozwiązaniami w celu poprawy cech i parametrów sensorycznych produktów przetwórstwa owoców i wa-
rzyw ekologicznych z uwzględnieniem zachowania składników odżywczych otrzymywanych produktów - 
kierownik projektu: prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska; okres trwania: do grudnia 2018 r. 

- Zaprojektowanie innowacyjnych produktów funkcjonalnych w postaci koncentratu potraw o wysokiej war-
tości odżywczej i jakości sensorycznej przeznaczonych dla wegetarian w wersji spełniającej wymagania 
diety wegańskiej 

- Akceptacja nowych produktów żywnościowych i jej uwarunkowania a innowacyjność przemysłu spożyw-
czego; kierownik dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz, prof. nadzw. SGGW; okres trwania: 2010-2012 

 
Osoba kontaktowa: dr hab., prof. SGGW Andrzej Półtorak 
e-mail: andrzej_poltorak@sggw.edu.pl 
Numer telefonu:  22 59 37073 
 
Komórka organizacyjna: Instytut Nauk o Żywności, Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW  [OFERTA] 
 
Badania: 

- Badania nad funkcjonalnością, właściwościami żywieniowymi surowców bazowych (ziarna, grzyby, inne)  
i ich przydatnością jako surowców do produkcji zamienników białek zwierzęcych 

- Badania nad funkcjonalnością, właściwościami żywieniowymi oraz technologicznymi poszczególnych frak-
cji  białek roślinnych do produkcji zamienników białek zwierzęcych. W tym procesy frakcjonowania, ekstru-
zji i inne procesy nadające cechy technologiczne surowcom 

- Opracowywanie konceptów i gotowych produktów w obszarze zastępników białek zwierzęcych 
- Wspieranie procesów NPD firmy 
- Możliwość przeprowadzenia prób półtechnicznych w zakresie procesów produkcyjnych, pakowania itp 
- Badania sensoryczne, trwałościowe 
- Badania wyznaczania terminu przydatności 
- Oferta/współpraca z otoczeniem i firmami 

https://inoz.sggw.edu.pl/
https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/wspolpraca/wspolpraca-z-biznesem/
https://inoz.sggw.edu.pl/instytut-nauk-o-zywnosci/wspolpraca/wspolpraca-z-biznesem/
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Badania/Oferta przykładowa poszczególnych katedr: 
- Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności: 
o Wykorzystanie drobnoustrojów i produktów ich metabolizmu w przemyśle spożywczym i żywieniu 
o Wykorzystanie surowców odpadowych przemysłu rolno-spożywczego do otrzymywania cennych gospo-

darczo produktów  
o Badania podstawowe i technologiczne wybranych szczepów drożdży przemysłowych  

- Katedra Chemii: 
o Biotransformacje z udziałem drożdży: synteza związków zapachowych, detergentów i przeciwutleniaczy 
o Oznaczenie polifenoli i aktywności przeciwutleniającej w tłuszczach oraz ekstraktach roślinnych 
o Konsultacje i badania analityczne (w tym spektroskopowe, kalorymetryczne, chromatograficzne oraz 

analiza klasyczna) w zakresie chemii żywności 
o Optymalizacja procesów zagospodarowania odpadów przemysłu spożywczego 

- Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji: 
o Zmiany struktury materiału wywołane procesem technologicznym (suszenie i rehydracja, zamrażanie  

i rozmrażanie, odwadnianie osmotyczne, aglomeracja) 
o Optymalizacja składu powłok jadalnych w aspekcie ich właściwości użytkowych 
o Właściwości fizyczne materiałów spożywczych w aspekcie projektowania produktu 
o Badania jakości suszy z owoców i warzyw, w tym skurcz, rehydracja, barwa, zawartość witaminy C, chloro-

filu, antocyjanów, betalain, polifenoli, barwników, zdolność przeciwutleniająca 
o Suszenie owoców, warzyw i ziół różnymi metodami, w tym konwekcyjną, mikrofalowo-konwekcyjną, mi-

krofalowo-próżniową, promiennikową, próżniową, sublimacyjną, próżniową i metodami hybrydowymi 
(w tym z wykorzystaniem ultradźwięków) 

o Ważniejsze wyposażenie aparaturowe Hali Półtechniki obejmuje m.in.: pakowarka próżniowa, homoge-
nizator wysokociśnieniowy czy też aglomerator w złożu fluidalnym 

- Katedra Technologii Żywności: 
Zakład Technologii Mleka: 

- Badania w zakresie produkcji roślinnych substytutów mleka i przetworów mleczarskich otrzymywanych na 
bazie soi, owsa, prosa, sorgo, pszenicy, nasion roślin strączkowych (np. fasoli) 

- Badania nad otrzymywaniem i przemysłowym zastosowaniem celulozy bakteryjnej 
- Badania jakości i trwałości mleka i przetworów mleczarskich oraz ich roślinnych substytutów 
- Doradztwa i opiniowania dotyczącego produkcji, bezpieczeństwa jakości i trwałości mleka i przetworów 

mleczarskich oraz ich roślinnych substytutów 
Zakład Oceny Jakości Żywności: 

- Badanie zawartości biologicznie aktywnych składników żywności (m.in. polifenole, witaminy, karotenoidy) 
i ich interakcji z innymi składnikami żywności 

- Badania nad wpływem modyfikacji enzymatycznych i fizycznych na właściwości białek i skrobi 
- Doradztwo i opiniowanie w zakresie zgodności produktów z wymaganiami prawa żywnościowego 
- Instrumentalne oznaczanie składników żywności oraz zanieczyszczeń i ich zmian pod wpływem różnych 

procesów technologicznych lub pod kątem występowania zafałszowań 
Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż: 

- Charakterystyka składu chemicznego i przydatność technologiczna nowych gatunków i odmian owoców  
i warzyw: borówki wysokiej, jagody kamczackiej, gruszki azjatyckiej, dyni olbrzymiej, dzikiej róży, rokitnika 
oraz derenia 

- Czynniki wpływające na stabilność antocyjanów w produktach z owoców i warzyw 
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- Analizy fizyko-chemiczne: owoców i warzyw oraz ich przetworów oraz  surowców zbożowych i ich przetwo-
rów 

Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych 
- Wykorzystanie produktów ubocznych przemysłu spożywczego 
- Zastosowanie dodatków do żywności w produktach spożywczych 
- Badania nad wpływem czynników surowcowych i technologicznych na jakość 

Projekty: 
- Analiza zawartości lignanów oraz aktywności przeciwutleniającej nasion i kiełków facelii błękitnej (Phacelia 

tanaceti folia Benth.), 2019-2020, MINIATURA dr inż. Edyta Symoniuk 
- Projekt „Opracowanie technologii hybrydowego suszenia odpadów i produktów ubocznych przemysłu 

owocowo-warzywnego” Szybka ścieżka POIR.01.01.01-00-0086/18, 2018-2020, dr inż. Artur Wiktor 
- Legumes and Legume-Based Beverages Fermented with Lactic Acid Bacteria as a Potential Carrier of Probi-

otics and Prebiotics; autorzy: Patrycja Cichońska, Małgorzata Ziarno 
- The effect of high-pressure homogenization on the texture of fermented bean-based beverages; autorzy: 

Patrycja Cichońska, Ewa Domian, Małgorzata Ziarno 
- An attempt to develop edible packaging films based on vegetable outgrades; autorzy: Sabina Galus, Ag-

nieszka Ciurzyńska, Monika Janowicz 
- Właściwości przeciwdrobnoustrojowe i bezpieczeństwo bakterii fermentacji mlekowej, jako kryterium sta-

wiane nowoczesnym szczepionkom do żywności; autorzy: Dorota Zielińska, Anna Rzepkowska, Aleksandra 
Ołdak, Danuta Kołożyn-Krajewska 

 
Osoba kontaktowa: dr inż. Agata Fabiszewska 
e-mail: agata_fabiszewska@sggw.edu.pl 
Numer telefonu:  22 593 76 21 

 

Instytucja: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
Komórka organizacyjna: Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (Wydział Nauki o Żyw-
ności, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności)  
 
Badania: 

- Badania nad funkcjonalnością, właściwościami żywieniowymi surowców bazowych (ziarna, grzyby, inne)  
i ich przydatnością jako surowców do produkcji zamienników białek zwierzęcych 

- Badania nad funkcjonalnością, właściwościami żywieniowymi oraz technologicznymi poszczególnych frak-
cji  białek roślinnych do produkcji zamienników białek zwierzęcych. W tym procesy frakcjonowania, ekstru-
zji i inne procesy nadające cechy technologiczne surowcom  

- Opracowywanie konceptów i gotowych produktów w obszarze zastępników białek zwierzęcych 
- Próby półtechniczne w skali laboratoryjnej 
- Wsparcie procesów NPD realizowanych przez firmy 
- Badania sensoryczne i optymalizacja 
- Analiza składu preparatów białek roślinnych 
- Uczestnictwo w projektach/współpraca z firmami w zakresie rozwoju produktów opartych na zamiennikach 

białek zwierzęcych 
Projekty: 

http://www.uwm.edu.pl/
http://www.uwm.edu.pl/kpichsr/?page=216
http://www.uwm.edu.pl/wnz/nauka-wspolpraca/dzialalnosc-naukowo-badawcza
http://www.uwm.edu.pl/wnz/nauka-wspolpraca/dzialalnosc-naukowo-badawcza
http://www.uwm.edu.pl/wbz/oferta-uslugowo-badawcza-0
https://pan.olsztyn.pl/
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- Roślinne analogi mięsnych produktów 
- Burgery konopne 
- Opracowanie metod przygotowania nasion i wydobywania oleju oraz opracowanie metod przeestryfiko-

wania oleju/tłuszczu posmażalniczego i oczyszczenia estrów 
- Zastosowanie roślinnych preparatów białkowych do kapsułkowania modelowego oleju roślinnego metodą 

suszenia rozpyłowego 
- Charakterystyka hydrolizatów i peptydów otrzymanych z białek ziarniaków owsa w kontekście ich aktyw-

ności biologicznej w chorobach zespołu metabolicznego  
Koncepty i patenty: 

- Know-how nt. możliwości aplikacji dostępnych rynkowo „mąk konopnych” lub obłuszczonych nasion ko-
nopi w przetwórstwie 

- Zastosowanie technologii „elektronicznego nosa” do oceny zapachu produktów spożywczych połączonej  
z oceną skuteczności wybranych procesów technologicznych a w szczególności mikrokapsułkowania aro-
matów 

- Zastosowanie w praktyce wyników badań nad wykorzystaniem transglutaminazy w produkcji mlecznych 
napojów fermentowanych, śmietany, twarogu, miksów tłuszczowych 

- Opracowanie warunków izolacji i zastosowania metagenomowego DNA do pozyskiwania enzymów przy-
datnych w biotechnologii przemysłowej 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Wiedza teoretyczna  
- Zaawansowane prace eksperymentalne dotyczące aplikacji produktów konopnych do produkcji wybra-

nych analogów produktów zwierzęcych  
- Procesy i technologie: mielenie, frakcjonowanie, ekstrakcja, miksowanie, parowanie, wypiek, prażenie  
- Pracownie naukowe m.in. Pracownie Instrumentalnych Pomiarów Tekstury Żywności, Pracownia Oceny 

Jakości Technologicznej Ziarna Zbóż i Nasion, Pracownia Właściwości Fizycznych Żywności, Pracownia 
Procesów Biotechnologicznych, Pracownia Mikrobiologii Prognostycznej 

- Wyposażenie Hali Technologicznej i Inżynierii i Aparatury Procesowej: produkcja preparatów białkowych, 
pasteryzacja i obróbka UHT, procesy membranowe, suszarnicze, układy wyparne, aparatura procesowa 
itp. 

  
Osoba kontaktowa: prof. dr hab. inż. Iwona Konopka 
e-mail: iwona.konopka@uwm.edu.pl 
Numer telefonu: 89 523 34 66 
 
Komórka organizacyjna: Centrum Badań i Projektów -  Centrum Innowacji i Transferu Technologii  
 
Centrum Badań i Projektów (CBiP) jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz-
tynie. Celem działalności CBiP jest lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu 
oraz transfer (sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie) do gospodarki wyników badań naukowych i prac rozwojo-
wych UWM. 
Oferta: 

- Opinie o innowacyjności 
- Doradztwo m.in. biznesowe, specjalistyczne, pogłębione 
- Przygotowywanie projektów  

https://cbip.uwm.edu.pl/index.php/czym-sie-zajmujemy
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- Usługi B+R (określone badania lub inne usługi takie jak ekspertyzy, analizy, opinie, raporty, publikacje etc.) 
- Rynki zagraniczne - baza ofert biznesowych i technologicznych oraz międzynarodowe spotkania biznesowe 
- Oferta technologiczna przygotowana indywidualnie dla odpowiedniej dziedziny/branży 
- Komercjalizacja wyników badań 
- Szkolenia 

Projekty: 
- Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości - projekt realizowany 2017/07/20 - 2020/12/31 
- Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife - pro-

jekt realizowany 2018/06/15 - 2020/12/31 
Zaplecze techniczne i analityczne: 

- Baza Laboratoriów m.in. Laboratorium Analizy i Oceny Towaroznawczej Żywności, Laboratorium Biotech-
nologii i Mikrobiologii Żywności 

 
Osoba kontaktowa: Alicja Kierońska-Kaczkowska 
e-mail: alicja.kieronska@uwm.edu.pl 
Numer telefonu: 532 790 389  89 524 55 31 

 

Instytucja: Uniwersytet Morski w Gdyni 
Komórka organizacyjna: Katedra Zarządzania Jakością [OFERTA] 
Badania: 

- Badania nad funkcjonalnością, właściwościami żywieniowymi surowców bazowych (ziarna, grzyby, inne)  
i ich przydatnością jako surowców do produkcji zamienników białek zwierzęcych 

- Badania nad funkcjonalnością, właściwościami żywieniowymi oraz technologicznymi poszczególnych frak-
cji  białek roślinnych do produkcji zamienników białek zwierzęcych. W tym procesy frakcjonowania, ekstru-
zji i inne procesy nadające cechy technologiczne surowcom  

- Opracowywanie konceptów i gotowych produktów w obszarze zastępników białek zwierzęcych 
- Przeprowadzenie prób półtechnicznych 
- Badania sensoryczne i optymalizacja 
- Badanie trwałościowe, wyznaczanie terminów przydatności 
- Badania przechowalnicze - wyznaczenie izotermy sorpcji, ocena barwy, oznaczenie aktywności wody 
- Ocena właściwości biologicznych i prozdrowotnych wybranych produktów żywnościowych oraz jakość żyw-

ności w aspekcie bezpieczeństwa konsumenta 
- Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych i fizykomechanicznych produktów spożyw-

czych 
Projekty: 

- Wzbogacanie ekstrudatów kukurydzianych spiruliną i chlorellą 
- Wykorzystanie białka konopnego w wzbogacaniu wyrobów ekstrudowanych 
- Wykorzystanie mączki ze świerszcza domowego w produktach ekstrudowanych 
- Wzbogacanie produktów ekstrudowanych 

Patenty:  
- Pat.239602 /Pat.239603 - Przekąskowe ekstrudaty kukurydziane i sposób ich wytwarzania  

Zaplecze techniczne i analityczne:  
- Aqua Lab, Kolorymetr Konica-Minolta CR 400, analizator tekstury  

https://umg.edu.pl/
https://umg.edu.pl/
https://wznj.umg.edu.pl/kzj
https://wznj.umg.edu.pl/nauka-4
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- Baza Laboratoryjna: Laboratorium Badawcze (Metody Chromatograficzne), Laboratorium Badawcze (Me-
tody Spektroskopowe), Pracownie Towaroznawstwa Spożywczego, Pracownia Mikrobiologii i Higieny, 
Pracownia Biochemii i Ekologii 

 
Osoba kontaktowa: dr hab. inż. Milena Ruszkowska 
e-mail: m.ruszkowska@wznj.umg.edu.pl 
Numer telefonu:  501 302 709 

 

Instytucja: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Komórka organizacyjna: Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu/Centrum Innowacji i Transferu Technologii [OFERTA] 
  
Badania: 

- Badania w zakresie roślin strączkowych obejmujące wpływ technologii, obróbki surowca oraz procesów 
fermentacyjnych na wartość odżywczą i zawartość związków biologicznie aktywnych surowca jak i powsta-
jących w wyniku interakcji mikroflora-surowiec 

- Kształtowanie właściwości prozdrowotnych nasion roślin strączkowych poprzez zastosowanie obróbki hy-
drotermicznej oraz biokonwersji mikrobiologicznej 

- Wykorzystanie surowców roślinnych do produkcji analogów mięsa i produktów mięsnych 
- Badania jakości tłuszczów spożywczych oraz ich wpływ na organizm człowieka 
- Badania nad mikroflorą pulque (produktu spożywanego tradycyjnie przez mieszkańców mezoameryki)  

i możliwościami wykorzystania tych mikroorganizmów w innych procesach technologicznych 
- Separacja i oczyszczanie białek 
- Alternatywne surowce roślinne jako źródło związków bioaktywnych 
- Projektowanie nowych i udoskonalanie produktów spożywczych: opracowanie receptur i technologii pro-

dukcji  w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby konsumentów 
- Analiza możliwości wyboru nowych matryc dla soli jodu i tiaminy mogących stanowić źródło tych składni-

ków zwłaszcza w dietach wegetariańskich 
- Badanie wpływu czynników technologicznych oraz wprowadzenia ekstraktów roślinnych na stabilność lipi-

dów i wartość odżywczą żywności 
Projekty: 

- Charakterystyka przemian białek nasion bobu podczas biokonwersji z zastosowaniem Rhizopus oligospo-
rus, zwiększającej zawartość prekursora neuroprzekaźnika L-3, 4-dihydroksyfenyloalaniny 

- Badanie kinetyki, kierunków przemian i interakcji izoflawonów sojowych 
- Opracowanie linii innowacyjnych pełnowartościowych zastępników produktów mięsnych na bazie surow-

ców roślinnych z zastosowaniem dodatków funkcjonalnych 
- Badania molekularne gamma-konglutyny nasion łubinu - białka o unikalnych właściwościach hipoglike-

micznych 
- Innowacyjna linia przekąsek z dodatkiem buraka jako nośnika substancji prozdrowotnych 
- „Opracowanie technologii produkcji substytutów mięsa na bazie białka roślinnego z konopi” 
- Udział w projekcie „Innowacyjne przekąski” dla Sieci Żabka 2018 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- urządzenia tj. analizator struktury, drukarka do żywności 3D, ekstruder, prasa, systemy do oznaczania błon-

nika, spektofotometry 

https://puls.edu.pl/
https://wnoziz.up.poznan.pl/pl
https://ciitt.up.poznan.pl/
https://ciitt.up.poznan.pl/siec-kompetencji?d=6&q=
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- Szafy klimatyczne wykorzystywane do kiełkowania roślin w kontrolowanych warunkach  
 
Osoba kontaktowa: dr Izabela Pietrzak-Abucewicz 
e-mail: ipa@up.poznan.pl  
Numer telefonu: 61 846 62 64 

 

Instytucja: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
Komórka organizacyjna: Wydział Technologii Żywności [OFERTA] 
 
Badania: 

- Analiza sensoryczna produktów spożywczych 
- Badanie właściwości fizykochemicznych surowców, półproduktów i produktów 
- spożywczych 
- Doradztwo: analiza zawartości składników odżywczych 
- Doradztwo: w zakresie metodyk analiz fizykochemicznych produktów spożywczych 
- Doradztwo i konsultacje w aspektach zastosowań wielofunkcyjnych i wieloaktywnościowych biokatalizato-

rów dla przemysłu paszowego 
- Doradztwo i konsultacje w zakresie enzymatycznych modyfikacji w przemyśle spożywczym 
- Badania przechowalnicze i przyspieszone testy określania trwałości produktów spożywczych 
- Liofilizacja materiałów biologicznych, produktów spożywczych 
- Doradztwo i konsultacje w zakresie przechowalnictwa i chłodniczego zabezpieczenia żywności 
- Konsultacje z dziedzin podlegających działalności badawczej i edukacyjnej Katedry. Wykonanie wybranych 

oznaczeń analitycznych w zakresie oceny surowców i gotowych produktów oraz biodostępności składników 
odżywczych in vitro  

- Synteza i modyfikacje związków o właściwościach fluorescencyjnych  
- Badania z zakresu technologii żywności, inżynierii procesowej 
- Niekonwencjonalne źródła białka - analiza źródeł, izolacja białek, charakterystyka fizykochemiczna oraz 

właściwości funkcjonalnych, potencjalne zastosowanie 
- Porównanie właściwości fizykochemicznych polisacharydów i białek pozyskiwanych z różnych źródeł 
- Wykonanie oznaczeń analitycznych w zakresie oceny surowców i gotowych produktów przemysłu fermen-

tacyjnego, napojów bezalkoholowych, a także w zakresie oceny mikrobiologicznej różnego typu żywności, 
linii produkcyjnych, opakowań w oparciu o aktualne normy 

- Doradztwo, ekspertyzy, opinie o innowacyjności i możliwość opracowywania nowych receptur w dziedzinie 
technologii przemysłów fermentacyjnych,  mikrobiologii żywności i przemysłowej, napojów bezalkoholo-
wych 

- Analiza ziarna, mąki, pieczywa 
- Analizy fizykochemiczne, reologiczne, chromatograficzne 

Projekty: 
- „Nowoczesne, biopolimerowe nośniki składników aktywnych - nanokapsułki wzbogacone 

glutationem oraz wielowarstwowe folie typu ‘smart’ ” finansowany ze środków Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju w ramach programu LIDER XI 

- Opracowanie receptury mleczka roślinnego z cibory jadalnej (tzw. orzeszków tygrysich - tigernuts)  

https://urk.edu.pl/
https://urk.edu.pl/
https://urk.edu.pl/
https://wtz.urk.edu.pl/
https://wtz.urk.edu.pl/index/site/5639
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- Opracowanie receptur deseru oraz kaszki na bazie odpadu poprodukcyjnego mleka roślinnego bazującego 
na bulwach cibory jadalnej (tigernuts) 

- Grant na Innowacje w programie „Inkubator Innowacyjności 4.0” Hydrolizaty białkowe z surowców ubocz-
nych przetwórstwa soi, jako opakowanie aktywne dla produktów wegańskich i wegetariańskich 

- Ocena parametrów jakościowych surowców roślinnych 
Zaplecze techniczne i analityczne: 

- Laboratoria katedr m.in. mikrobiologiczne, technologiczne, chromatograficzne, chemiczne, technologii 
produktów roślinnych, reologiczne 

- Wyspecjalizowany sprzęt np. wyparka, chromatograf, teksturometr, lepkościomierz 
 

Kontakt: 
e-mail: wtzyw@urk.edu.pl 
Numer telefonu: 12 662 47 48 
 
Komórka organizacyjna: Centrum Transferu Technologii  
 
Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w zakresie swojej dzia-
łalności koncentruje się na łączeniu biznesu z nauką. Celem działalności CTT UR jest stymulowanie innowacyjności 
Uczelni oraz umożliwienie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie. Do zadań CTT UR należy komercjalizacja wyników badań, prowadzenie działalności  
w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowa sieci współpracy między sferą nauki a gospodarką dla uła-
twiania i zintensyfikowania przepływu innowacyjnych technologii i wiedzy. 
Oferta: 

- Baza technologii AgriTechMarket - wyszukiwarka technologii, patentów obejmujących różne branże w tym 
m.in. przemysł spożywczy, inżynierię produkcji czy też rolnictwo 

- Komercjalizacja - metodami komercjalizacji pośredniej za pośrednictwem spółki celowej oraz komercjali-
zacji bezpośredniej (sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego  
z tymi wynikami) 

- Realizacja krajowych i międzynarodowych projektów  
- Szkolenia 
- Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Laboratoria posiadające akredytację PCA -  Laboratorium Eksperymentalnych Technik Badawczych Surow-

ców i Produktów Biologicznych, Laboratorium Technologii Produkcji i Oceny Jakości Biopaliw, Laborato-
rium Fizykochemicznych i Mikrobiologicznych Analiz Odpadów, Laboratorium Geochemii Środowiska Le-
śnego i Terenów Przeznaczonych do Rekultywacji 

Technologie: 
- Hydrolizat żelatyny z karpia w formie mikrokapsułek do przedłużania trwałości ryb i ich przetworów, kie-

rownik: dr inż. Piotr Kulawik 
- Sposób otrzymywania skrobi modyfikowanej i skrobia modyfikowana, twórcy: prof. dr hab. Teresa Fortuna, 

dr inż. Karolina Królikowska, dr hab. inż. Sławomir Pietrzyk, profesor UR 
- Sposób wytwarzania sera podpuszczkowego niedojrzewającego miękkiego, twórcy: prof. dr hab. inż. Jacek 

Domagała, Ilona Wieteska-Śliwa 
- Wykorzystanie folii furcelleranowych do produkcji przetworów mięsnych, kierownik: dr inż. Marzena Zając 

https://ctt.urk.edu.pl/
http://agritechmarket.pl/
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- Wyznaczanie parametrów techniczno-eksploatacyjnych układu pneumatycznego stanowiącego wyposaże-
nie głowicy roboczej w sekcji kombajnu do zbiorów owoców truskawek z upraw, prowadzonych rzędowo 
lub zagonowo, polowych i/lub pod osłonami; kierownik: prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska 

- Prototyp urządzenia „Growth Stimulator” do powschodowej biostymulacji roślin, kierownik: dr hab. inż. 
Agnieszka Klimek-Kopyra 

- Sposób biofortyfikacji warzyw w jod, twórcy: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, dr hab. inż. Sylwester Smo-
leń, profesor UR, dr inż. Iwona Ledwożyw-Smoleń 

 
Osoba kontaktowa: dr inż. Tomasz Czech, prof. UR 
e-mail: tomasz.czech@urk.edu.pl 
Numer telefonu: 12 662 41 93 
 
Komórka organizacyjna:  Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie [OFERTA] 
 
Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. zajmuje się komercjalizacją wyników prac nau-
kowo–badawczych powstałych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 
Badania i usługi: 

- Tworzenie, zarządzanie i ewaluacja projektów B+R we współpracy z podmiotami zewnętrznymi przy współ-
pracy z zespołami naukowo-badawczymi z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

- Zakładanie spółek 
- Pośrednictwo w zakresie przekazywania praw do własności intelektualnej wytworzonej na Uniwersytecie 

Rolniczym w Krakowie 
- Program „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany w ramach projektu „Wsparcie zarządzania badaniami 

naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” 
  
Osoba kontaktowa: mgr inż. Wojciech Przywała 
e-mail: wojciech.przywala@innowacje-ur.pl 
Numer telefonu:  12 662 48 53 

 

Instytucja: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego [OFERTA] 
 
W ramach działalności Instytutu funkcjonuje kilka zakładów, z których każdy dysponuje szeroką ofertą badań i wy-
posażeniem laboratoryjnym. 
Badania: 

- Analiza składu i struktury białek 
- Opracowywanie technologii otrzymywania skrobi i białka z surowców roślinnych 
- Metabolomika mikrobiomu żywności 
- Wprowadzanie do praktyki produkcyjnej naturalnych produktów spożywczych o cechach Prozdrowotnych, 

w tym o podwyższonej wartości odżywczej i obniżonej zawartości substancji niepożądanych 
- Badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe oraz przystosowywanie ich wyników do wdrożeń w prze-

myśle cukrowniczym 
- Ocena wybranych zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych w produktach roślinnych 

mailto:tomasz.czech@urk.edu.pl
https://urk.edu.pl/
https://innowacje-ur.pl/
https://innowacje-ur.pl/oferta/przeglad-oferty/
https://www.ibprs.pl/
https://www.ibprs.pl/
https://www.ibprs.pl/oferta/
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- Sposoby zagospodarowywania na cele spożywcze produktów ubocznych lub odpadów powstających  
w przetwórstwie spożywczym 

- Opracowywanie receptur i technologii suchych koncentratów spożywczych 
- Badania sensoryczne produktów żywnościowych  
- Usługi ekstrakcji, zagęszczania, suszenia surowców roślinnych 
- Badania występowania oraz wzajemnego oddziaływania drobnoustrojów w środowisku i na poszczegól-

nych etapach procesu produkcyjnego 
- Badanie jakości surowców, półproduktów i produktów przemysłu owocowo-warzywnego, słodowniczego  

i piwowarskiego, przy wykorzystaniu metod chemicznych, fizykochemicznych, enzymatycznych, sensorycz-
nych i instrumentalnych 

- Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych 
Zaplecze techniczne i analityczne: 

- Nowoczesne techniki instrumentalne, m.in.: HPLC, spektrometria UV-VIS, spektrometria absorpcji atomo-
wej, chromatografia gazowa (GC) z detektorami: FID i MS/MS 

- Akredytowane Laboratoria, pracownia mikrobiologii, pracownia analiz fizykochemicznych i sensorycznych, 
grupa problemowa ds. badań sensorycznych, pracownia koncentratów spożywczych, pracownia technolo-
gii skrobi, stacja doświadczalna 

Projekty: 
- 5 PO6G 026 12   L. Owczarek - Kontrolowana fermentacja mlekowa przetworów ze zbóż i roślin strączkowych 

przy otrzymywaniu napojów o walorach zdrowotnych [03.1997 – 07.1999], KBN 
- 6 PO6G 040 20   L. Owczarek (współpraca z IRZiBŻ PAN, Olsztyn) Opracowanie nowych, funkcjonalnych na-

pojów bezmlecznych, zawierających kultury bakterii mlekowej i jelitowych bakterii probiotycznych 
[03.2001 – 12.2003], KBN 

Patenty: 
- Sposób wytwarzania słodkiego mleka grochowego Pat.230755. 
- Sucha mieszanka zbożowo-strączkowa, Pat. 236287. 
- Pasta fasolowa instant, Pat. 236379. 
- Patent No. US 9,370,199 pt. “Strain of Lactobacillus buchneri A, composition, a multi component preparation 

for starch rich plant preservation, their use and a method plant preservation.” Twórcy:  Zielińska K.,  Stecka 
K., Fabiszewska A., Świątek M. 

- Pożywka chromogenna do identyfikacji Listeria monocytogenes. Nr P. 398725 – 2014 r. 
- Suche produkty spożywcze na bazie wytłoków marchwiowych, Pat. 226527. 
- Sposób otrzymywania przyprawowego sosu grochowego. P.430999 z 30.08.2019. Twórcy: Roman Zielonka, 

Leszek Jarosławski 
- Sposób otrzymywania uniwersalnego substratu białkowego z nasion grochu. P.431339 z 02.10.2019. 

Twórcy: Roman Zielonka, Elżbieta Wojtowicz, Katarzyna Zając, Irena Jóźwiak (ZK) 
 
Osoba kontaktowa: dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS 
e-mail: marek.roszko@ibprs.pl 
Numer telefonu: 22 606 36 77 
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Instytucje z potencjałem wsparcia technologicznego 

Instytucja: Centrum Innowacji STB [OFERTA] 
 
Instytucja przeprowadza badania i analizy, które służą do opracowania innowacyjnych technologii. Wspomaga 
działania w obszarach: usług badawczo-rozwojowych (baza laboratoryjna , sprawdzone procesy i wykwalifikowana 
kadra), transferu technologii oraz pozyskiwania kapitału/finansowania niezbędnego do prowadzenia badań. 
Badania: 

- Opracowanie i budowa prototypu technologii wstępnej obróbki owoców 
- Opracowanie nowego produktu w postaci antybakteryjnej folii na potrzeby zakiszania materiału do procesu 

fermentacji 
Zaplecze techniczne i analityczne: 

- Zaplecze laboratoryjne, w tym laboratoria biotechnologiczne i mikrobiogazowe 
- Sprzęt laboratoryjny m.in. Zestaw do oznaczania azotu Kjeldahla, termoreaktor, bioreaktor, Miernik wielo-

parametrowy, kalorymetr 
 
Osoba kontaktowa: Anna Bleja 
e-mail: anna.bleja@centruminnowacji.pl 
Numer telefonu: 509 349 424 

 

Instytucja: Gdański Uniwersytet Medyczny 
Komórka organizacyjna: Katedra i Zakład Bromatologii 
Badania: 

- Jakość zdrowotna i wartość odżywcza produktów spożywczych – ocena bromatologiczna i analityczna. 
- Ocena sposobu żywienia oraz wpływu składników pożywienia na efekt terapeutyczny leku, interakcje lek-

składniki żywności 
- Zastosowanie analizy chemometrycznej w ocenie jakości zdrowotnej i autentyczności żywności 
- Zastosowanie analizy chemometrycznej do oceny wpływu czynników środowiskowych na jakość zdrowotną 

żywności 
- Wykorzystanie technik chromatograficznych do analizy wybranych substancji biologicznie czynnych  

w próbkach biologicznych, w tym żywnościowych 
- Ocena uwalniania in vitro wybranych substancji biologicznie aktywnych z suplementów diety i żywności 

Projekty: 
- Ocena bromatologiczna i chemometryczna żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego na podstawie 

jej składu mineralnego 
- Ocena żywności jako elementu środowiska człowieka w oparciu o badania zawartości witamin grupy B 
- Badanie rozmieszczenia i współzależności pomiędzy witaminami z grupy B oraz składnikami mineralnymi 

w produktach spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 
 

Osoba kontaktowa: dr hab. n. farm. Małgorzata Grembecka 
e-mail: malgorzata.grembecka@gumed.edu.pl 
Numer telefonu:  58 349 10 93  
 

http://www.centruminnowacji.pl/
https://centruminnowacji.pl/realizacje/
https://gumed.edu.pl/
https://informator.gumed.edu.pl/112
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Komórka organizacyjna: Centrum Transferu Technologii [OFERTA] 
 
Do głównych zadań Centrum Transferu Technologii należy wspieranie transferu wiedzy i osiągnięć naukowych oraz 
ich promocja wśród organizacji gospodarczych w zakresie komercjalizacji.  
Badania i usługi:  

- Identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstających na GUMed 
- Prowadzenie baz danych o realizowanych projektach 
- Analiza potencjału rynkowego prowadzonych projektów oraz wyników badań, rekomendacja w przedmio-

cie ich ochrony 
- Budowanie sieci kontaktów z przemysłem, nawiązywanie i formalizacja kontaktów przedsiębiorców z nau-

kowcami 
- Promowanie oferty w zakresie innowacyjnych rozwiązań podczas targów, konferencji biznesowych oraz 

bezpośrednich spotkań z potencjalnymi odbiorcami technologii 
 
Osoba kontaktowa: mgr Marcin Stolarek  
e-mail: marcin.stolarek@gumed.edu.pl  
Numer telefonu: 58 349 10 09  

 

Instytucja: Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego  w Mrągowie 
Komórka organizacyjna: Centrum Badawczo-Rozwojowe [OFERTA] 
 
Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. jest podmiotem prywatnym, którego założycielem i właści-
cielem jest Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” w Grajewie. Jego działalność polega na prowadzeniu prac badaw-
czo-rozwojowych, wykonywaniu ekspertyz z dziedziny mleczarstwa oraz wykonywaniu profesjonalnych analiz la-
boratoryjnych dla przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego oraz podmiotów kooperujących z przemysłem mle-
czarskim. 
Oferta: 

- Analizy laboratoryjne - mikrobiologicznego badania żywności, pasz, opakowań oraz próbek środowisko-
wych,  

- Prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe - projektowanie i opracowywanie nowych innowacyjnych, proz-
drowotnych i funkcjonalnych produktów mlecznych, prac badawczo-rozwojowych służących poprawianiu 
jakości i bezpieczeństwa 

- Ekspertyzy, opracowania i opinie o innowacyjności 
- Opracowywanie i wytwarzanie materiałów odniesienia w tym certyfikowane materiały odniesienia dla ma-

tryc mleka i produktów mlecznych 
- Opracowywanie nowych i doskonalenie istniejących procesów technologicznych 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Laboratorium Badawcze IIPM z Certyfikatem Akredytacji PCA nr 1447 

Publikacje: 
- Żywieniowe i technologiczne uwarunkowania zmniejszania zawartości laktozy w mleku i produktach mlecz-

nych 
- Co powinniśmy wiedzieć o GMO w aspekcie dobrowolnego znakowania produktów mlecznych 
- Rola matrycowych materiałów odniesienia w analizie mleka i produktów mleczarskich 

http://www.naukaibiznes.gumed.edu.pl/
https://naukaibiznes.gumed.edu.pl/62712.html
http://iipm.pl/
http://iipm.pl/
http://iipm.pl/oferta/
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Osoba kontaktowa: mgr inż. Tadeusz Szczęsny 
e-mail: tadeusz.szczesny@iipm.pl  
Numer telefonu:   89 741 96 62 

 

Instytucja: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy [OFERTA] 
 
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy jest Partnerem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 
(SIR) funkcjonującej w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW), koordynowanej przez 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. 
Badania: 

- Innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej,  i przetwórstwie rolno-spożyw-
czym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych 

- Badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniowa, upowszechnieniowa, doradcza, edu-
kacyjna, szkoleniowa, promocyjna, wynalazcza i monitoringowa, dotycząca m.in. inżynierii rolniczej i roz-
wiązań technicznych w zastosowaniu do produkcji roślinnej i zwierzęcej 

- Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, 
jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami 
wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

- Wydawanie ocen technicznych, opinii nawozowych  
Projekty: 

- Badania i charakterystyka problematycznych pozostałości poprodukcyjnych pochodzenia rolniczego pod 
kątem energetycznego wykorzystania (2021-2023) 

- INNOTECH Opracowanie technologii oraz przygotowanie do wdrożenia produkcji surowego oleju rzepako-
wego o podwyższonej jakość 

- Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzę-
cych w warunkach zrównoważonego rozwoju 

- Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach. 
Zadanie 6.: „Produkcja wysokiej jakości pasz z trwałych użytków zielonych” 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Laboratorium Badawcze Technologii i Biosystemów Rolniczych 
- Laboratorium Badawcze - oddział we Wrocławiu 
- Laboratorium Badawcze Mikrobiologii 
- Laboratorium Badawcze Chemii Środowiska 

 
Kontakt: 
e-mail: itp@itp.edu.pl 
Numer telefonu:  22 628 37 63 

 

Instytucja: Instytut Technologii Mikrobiologicznych [OFERTA] 
 

https://www.itp.edu.pl/index.html
https://www.itp.edu.pl/index.html
https://www.itp.edu.pl/wspo-praca.html
https://www.itm.turek.pl/
https://www.itm.turek.pl/uslugi/#zywnosc
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Instytut Technologii Mikrobiologicznych świadczy usługi laboratoryjne zarówno z zakresu mikrobiologii, jak i fizy-
kochemii. Bogaty profil usługowy laboratorium pozwala na wykonywanie kompleksowych analiz. 
Jest jednostką badawczo-rozwojową Stowarzyszenia EkosystEM – Dziedzictwo Natury, członka i lidera Polskiego 
Klastra Mikrobiologicznego – ProBioClustra. Nasze działania skupione są na zintegrowanym podejściu do oceny 
jakości środowiska oraz związanej z nim kondycji gleby i roślin uprawnych, a także bezpieczeństwa i jakości żyw-
ności. Szczególny obszar zainteresowań badawczych stanowią zastosowanie procesów fermentacyjnych oraz in-
nych technologii opartych na wyselekcjonowanych pożytecznych mikroorganizmach, wszędzie tam gdzie istotne 
jest stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku. 
Badania: 

- Badania mikrobiologiczne żywności 
- Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych 
- Badania mikrobiologiczne środowiska z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością 
- Badania fizykochemiczne żywności, pasz, suplementów diety 
- Badania nad technologiami mikrobiologicznymi w rolnictwie 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Laboratorium Mikrobiologii (pracownia mikrobiologii i biologii molekularnej) 
- Laboratorium Fizykochemii 

 
Kontakt: 
e-mail: sekretariat@itm.turek.pl 
Numer telefonu: 571 204 022 

 

Instytucja: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy [OFERTA] 
 
Badania: 

- Badania roślin uprawnych i patogenów z użyciem technik biologii molekularnej 
- Zastosowanie kultur tkankowych w badaniach genetycznych i biochemicznych 
- Opracowanie i doskonalenie technologii produkcji roślin zbożowych 
- Ocena jakości ziarna: gęstość ziarna w stanie zsypnym, MTZ, wyciąg mąki, wilgotność, ilość i jakość glutenu, 

wskaźnik sedymentacji, liczba opadania, ocena jakości i ilości mykotoksyn w ziarnie zbóż 
- Badania i ekspertyzy mikrobiologiczne 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- System GC/MS, cytometr przepływowy sekwenator 
- Młyn laboratoryjny,  
- System Biolog – analiza metabolizmu oraz fenotypowanie mikroorganizmów 
- Liofilizator, homogenizator 

 
Kontakt: prof. dr hab. Teresa Doroszewska 
e-mail: Teresa.Doroszewska@iung.pulawy.pl 
Numer telefonu: 81 47 86 700 

 

Instytucja: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich [OFERTA] 

https://www.iung.pl/
https://www.iung.pl/informacje/oferta/oferta-badan/
https://www.iwnirz.pl/
https://www.iwnirz.pl/oferta
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Badania: 

- Technologia wytwarzania wyciągów z surowców roślinnych 
- Technologia opracowywania specyfikacji i analitycznych metod oceny jakości dla surowców roślinnych nie-

farmakopealnych, ich przetworów i nowych produktów leczniczych roślinnych 
- Technologia wykorzystania nasion lnu i konopi włóknistych w produkcji żywności dietetycznej 
- Technologia produkcji wielu nowych pro-zdrowotnych produktów z nasion lnu 
- Technologia opracowywania i projektowania nowych suplementów diety 
- Technologia produkcji masła lnianego 
- Doradztwo rolnicze, konsultacje, ekspertyzy  

Projekty: 
- Bioaktywna żywność 
- Opracowanie technologii wytwarzania i aplikacji ekstraktu lignanów z nasion lnu w suplementach diety 
- Badania na rzecz rolnictwa ekologicznego 

 
Kontakt: dr hab. Marcin Ożarowski, prof. IWNiRZ-PIB 
e-mail: marcin.ozarowski@iwnirz.pl 
Numer telefonu: 61 84 55 800 

 

Instytucja: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny [OFERTA] 
 
Badania: 

- Badanie i ocena jakości mikrobiologicznej żywności i przedmiotów użytku, przygotowywanie opinii i eks-
pertyz 

- Działalność naukowo badawcza w zakresie identyfikacji zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami żywno-
ści, ocena wielkości narażenia i badanie mechanizmów ich szkodliwego działania 

- Ocena toksykologiczna nowych składników żywności i preparatów dla przemysłu spożywczego 
- Ocena bezpieczeństwa nowej żywności, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przezna-

czenia żywieniowego 
- Badania zawartości wapnia, magnezu, sodu i potasu metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii ato-

mowej (FAAS) 
- Badania mikrobiologiczne 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Laboratorium Zakładu Bezpieczeństwa Żywności 
- Pracownia Wartości Odżywczej Żywności 

 
Osoba kontaktowa: dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk 
e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl 
Numer telefonu: 22 54 21 202 

 

Instytucja: Politechnika Białostocka 
Komórka organizacyjna: Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej  [OFERTA] 

https://www.pzh.gov.pl/
https://www.pzh.gov.pl/uslugi/badania-i-ekspertyzy/
https://pb.edu.pl/
http://instytutpb.com/
https://instytutpb.com/btt/
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Instytut jest wiodącą instytucją realizującą prace badawczo-rozwojowe (B+R) nie tylko na terenie województwa 
podlaskiego, ale i całego kraju. Dzięki bezpośredniej współpracy z blisko 700 naukowcami i dostępowi do najno-
wocześniejszych laboratoriów realizujemy rokrocznie ponad 100 prac o przedwdrożeniowych oraz prac o charak-
terze badawczo-rozwojowym (B+R). Wykorzystanie aparatury badawczej, zlokalizowanej na uczelni, w celach ko-
mercyjnych ułatwia przedsiębiorcom dostęp do wiedzy i efektów prac naukowych. Prace badawczo-rozwojowe 
(B+R) prowadzone przez Instytut na aparaturze uczelni umożliwiają generowanie informacji i podstaw do tworze-
nia zupełnie nowych rozwiązań z zakresu naukowych, oferowanych przez Politechnikę Białostocką. 
Badania: 

- Badania wykonywane na zlecenie 
- Przeprowadzanie prób półtechnicznych  
- Wsparcie procesów NPD realizowanych w firmie 
- Po ustaleniach z producentem, zlecenie odpowiednim naukowcom z różnych jednostek wykonanie odpo-

wiednich badań i przedstawianie gotowych wyników (obejmujące badania właściwości funkcjonalne białek 
roślinnych i ich zastosowanie jako zamienniki białek zwierzęcych) 

- Projektowanie i wykonywanie maszyn produkcyjnych na zamówienie, automatyzacja procesów produkcyj-
nych 

- Nowe produkty, nowe procesy technologiczne, zarządcze, produkcyjne, opinie o innowacyjności 
- Pokrywające się ze specjalizacjami poszczególnych dyscyplin Politechniki Białostockiej oraz specjalizacjami 

ekspertów naukowych i biznesowych współpracujących z instytutem 
Zaplecze techniczne i analityczne: 

- Usługi badawczo-rozwojowe 
- Usługi doradcze w zakresie prac badawczych 

 
Osoba kontaktowa: Adam Gardocki 
e-mail: a.gardocki@iit.pb.bialystok.pl 
Numer telefonu: 505 755 445 

 

Instytucja: Politechnika Bydgoska 
Komórka organizacyjna:  Wydział Rolnictwa i Biotechnologii [OFERTA] 
 
Badania: 
Działalność statutowa: 

- Innowacyjne technologie uprawy roli i wybranych roślin rolniczych 
- Poprawa bezpieczeństwa i jakości wytwarzania żywności poprzez kontrolę środowiska jej produkcji i ana-

lizy właściwości fizykochemicznych         
- Ulepszanie rodzimych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach 

Badania: 
- Analiza chemiczna materiału roślinnego pochodzenia z badań laboratoryjnych, ocena barwników roślin-

nych i zawartości witaminy C 
- Badania Laboratoryjne w zakresie oceny organoleptycznej i fizykochemicznej (w tym składu chemicznego) 

niezbędnego w celu określenia przydatności przechowywanego surowca do dalszego składowania i ewen-
tualnego natychmiastowego wykorzystania do bezpośredniej konsumpcji i/lub do przetwórstwa. 

https://pbs.edu.pl/pl/
https://wrib.pbs.edu.pl/pl/
https://wrib.pbs.edu.pl/pl/
https://wrib.pbs.edu.pl/pl/wspolpraca/wspolpraca-z-gospodarka
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- Innowacyjne mieszanki lunchowe BIO na bazie surowców rolnictwa ekologicznego 
- Opracowanie technologii zastosowania płynnego nawozu azotowo-siarkowego (ASL) w integrowanej i eko-

logicznej produkcji żywności 
Projekty: 

- Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim - innowacyjne rozwiązania w uprawie, ochro-
nie i skarmianiu w gospodarstwach rolnych 

- Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzania na rynek pierwotnych form pszenicy okrągłoziarno-
wej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej 

- Wieloaspektowa analiza wpływu nanocząstek na właściwości krioprzechowywanego materiału roślinnego 
Patenty: 

- Preparat kompozytowy do ujednolicania tekstury krystalicznej deserów zamrażanych 
 
Osoba kontaktowa: prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik 
e-mail: apiesik@pbs.edu.pl 
Numer telefonu:   694 788 708 
 
Komórka organizacyjna: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii 
 
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii prowadzi obsługę usług badawczych i eksperckich świadczonych przez 
uczelnię (prace badawcze, specjalistyczne szkolenia oraz opinie o innowacyjności) na rzecz lokalnych, ogólnopol-
skich, a także zagranicznych przedsiębiorców.  
Oferta:  

- Badanie czystości patentowej kiełkujących idei 
- Audyty technologiczne  
- Doradztwo w zakresie finansowania działań B+R 
- Licencjonowanie bądź sprzedaż technologii; 
- Networking; 
- Obsługa administracyjna zleceń zewnętrznych, projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej re-

alizowanych przez przedsiębiorstwa z wykorzystaniem potencjału badawczego Uczelni 
- Organizowanie spotkań środowiska naukowego z przedsiębiorcami; 
- pomoc w przeprowadzaniu procesów komercjalizacji praw własności intelektualnej należącej do Uniwer-

sytetu oraz kompleksowa obsługa prawna; 
- obsługa prawna  
- współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w celu pozyskiwania nowych kontaktów i zacieśniania już na-

wiązanych 
- Inkubator Innowacyjności 
- Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej - badania patentowe, oznaczenia geograficzne 

 
Osoba kontaktowa: dr inż. Mateusz Wirwicki 
e-mail: wirwicki@pbs.edu.pl 
numer telefonu: 508-567-559 

 

Instytucja: Politechnika Gdańska 

https://ctwit.pbs.edu.pl/pl/
https://pg.edu.pl/
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Komórka organizacyjna: Katedra Technologii Koloidów i Lipidów [OFERTA], Katedra Chemii, Technologii i Biotech-
nologii Żywności [OFERTA] 
 
Badania: 

- Charakteryzowanie oddziaływań fizykochemicznych pomiędzy białkami, substancjami lipidowymi oraz wę-
glowodanami 

- Analiza surowców i produktów lipidowych 
- Analiza układów koloidalnych i właściwości fizykochemicznych 
- Biochemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności oraz ich chemiczne i enzymatyczne modyfi-

kacje 
- Łagodne przetwarzanie żywności 
- Bezpieczeństwo zdrowotne żywności 
- Analiza i reologia żywności 
- Związki aktywne biologicznie 
- Żywność funkcjonalna 
- Jelitowe trawienie lipidów w warunkach in vitro 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Analizator stabilności układów zdyspergowanych, analizator napięcia międzyfazowego  
- Zestaw do prowadzenia i analizy trawienia in vitro, zestaw do analizy elektroforetycznej 
- Wiskozymetr, sonikator, wytrząsarka 3D, spektrofotometr 

Projekty: 
- FoodDNA Kwasy nukleinowe w żywności, rodzaje i zawartość w surowcach i przetworzonych produktach 

żywnościowych  
- Estry 3-MCPD i 2-MCPD jako markery zafałszowania olejów i produktów spożywczych. 
- AntoChemPrev Porównanie potencjału chemoprewencyjnego różnych odmian wybranych owoców jadal-

nych 
- SUNNIVA Zrównoważona produkcja żywności pochodzenie roślinnego poprzez dobór wysokiej jakości su-

rowca oraz optymalizację procesów technologicznych; kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Agnieszka Bar-
toszek-Pączkowska    

- VEGFRUT Wykorzystanie technologii mikrofalowych w przetwórstwie warzyw i owoców w celu uzyskania 
produktów żywnościowych o wysokiej jakości zdrowotnej; kierownik: dr hab. inż. Barbara Kusznierewicz  

 
Osoba kontaktowa: prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska 
e-mail: ewa.klugmann-radziemska@pg.edu.pl 
Numer telefonu:   58 347 18 74 
 
Komórka organizacyjna: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii 
 
Jednostka ogólnouczelnianą Politechniki Gdańskiej, powołana do zarządzania wynikami prac badawczych prowa-
dzonych w Uczelni, realizacji współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz wspierania przedsiębiorczości akade-
mickiej. 
Badania/Oferta: 

- Realizacja badań zleconych - projekty badawcze, usługi laboratoryjne, doradztwo 
- Ekspertyzy, Opinie o innowacyjności  

https://chem.pg.edu.pl/ktkil
https://chem.pg.edu.pl/ktkil/badania-i-aparatura
https://chem.pg.edu.pl/node/33
https://chem.pg.edu.pl/node/33
https://chem.pg.edu.pl/kchtibz/badania-i-aparatura
https://ctwt.pg.edu.pl/
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- Licencje i sprzedaż wynalazków 
- Współpraca naukowo-przemysłowa 
- Tworzenie spółek spin-out/off 
- Inkubator Innowacyjności 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Centra Badawcze - Centrum BioTechMed, Centrum EkoTech, Centrum Technologii Cyfrowych, Centrum Ma-

teriałów Przyszłości, Centrum Technologii Wodorowych, Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej 
- Ośrodek Informacji Patentowej 
- Laboratoria, Centrum Zaawansowanych Technologii 

 
Osoba kontaktowa: mgr inż. Agnieszka Krawczyk-Kłos 
e-mail: agnieszka.krawczyk@pg.edu.pl 
Numer telefonu: 58 347 12 98 

 

Instytucja: Politechnika Łódzka  
Komórka  organizacyjna: Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii 
 
Badania/Oferta: 

- Badania wykorzystania biotechnologii na rzecz zrównoważonych produktów i procesów np. wytwarzania 
bioproduktów o wysokiej wartości dodanej, wykorzystania odpadów rolno-przemysłowych i produktów 
ubocznych 

- Badania bezpieczeństwa i jakości żywności jak również tradycyjnych aspektów żywności i pasz, innowacyj-
nych technologii obróbki żywności i paszy; podnoszenia chemicznej i mikrobiologicznej jakości żywności; 
autentyczności żywności oraz tworzenia nowych składników i produktów 

- Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii oraz modyfikacja klasycznych rozwiązań w zakresie: 
biotechnologii żywności, napojów fermentowanych (w tym alkoholowych), zagospodarowania odpadów  
i biopreparatów 

- Realizacja kompleksowych usług analitycznych w zakresie: mikrobiologicznej jakości żywności, jakości 
wody i powietrza, monitoringu higieny i skuteczności dezynfekcji, mikrobiologii materiałów technicznych 
oraz jakości napojów alkoholowych 

Produkty instytutu:  
- Komponenty żywności oraz pasz - ekstrakty niekonwencjonalnych surowców roślinnych o wysokiej aktyw-

ności biologicznej i przeciwdrobnoustrojowej; autolizaty drożdży o obniżonej zawartości soli, bogate  
w związki białkowe i wolne aminokwasy, w tym aminokwasy egzogenne; oligosacharydy z grupy POS o wła-
ściwościach prebiotycznych; syropy cukrowe 

- Produkty fermentowane - okowity zbożowe i owocowe (śliwkowe) oraz napoje spirytusowe aromatyzo-
wane kompozycją suszonych surowców roślinnych; pieczywo bezglutenowe 

 Projekty:  
- ,,Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kombuchy” od 01.02.2021 do 31.08.2023 
- ,,Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji przetworów warzywno-owocowych nowej 

generacji wzbogaconych błonnikowym preparatem ze skrobi ziemniaczanej o właściwościach prebiotycz-
nych z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży”  od 01.09.2021 do 31.11.2022. 

 

https://p.lodz.pl/
https://p.lodz.pl/
http://mikrobiologia.p.lodz.pl/
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Osoba kontaktowa: dr hab. inż. Agnieszka Nowak, prof. PŁ 
e-mail: agnieszka.nowak@p.lodz.pl, itfim@adm.p.lodz.pl  
Numer telefonu: 42 631 32 44 
 
Komórka  organizacyjna: Instytut Technologii i Analizy Żywności  
 
Instytut Technologii i Analizy Żywności obejmuje 3 zakłady - Zespół Technologii Skrobi i Cukiernictwa, Zespół Prze-
chowalnictwa i Dystrybucji Żywności oraz Zespół Analizy i Technologii Żywności 
Badania: 

- Opracowanie niekonwencjonalnych metod oraz urządzeń do pomiaru parametrów procesów technologicz-
nych stosowanych w przemyśle spożywczym 

- Otrzymywanie prozdrowotnie oddziałujących oligosacharydów metodą enzymatyczną oraz poprzez izolo-
wania z materiału roślinnego (fruktooligosacharydy, galaktooligosacharydy, galaktozylowe pochodne po-
lihydroksyalkoholi i inne) 

- Izolowanie i oczyszczanie substancji o znaczeniu prozdrowotnym z wytłoków owoców: jagodowych, jabł-
kowych, łusek cebulowych, liści truskawki, ziela rzepiku i innych 

- Wykorzystanie produktów odpadowych po przetwarzaniu owoców i warzyw jako źródła związków biolo-
gicznie aktywnych 

- Wykonanie pomiarów oraz automatyzacja i optymalizacja procesów stosowanych w przemyśle spożyw-
czym i fermentacyjnym 

- Ocena jakości i bezpieczeństwa produktów i surowców przemysłu spożywczego, w tym również zgodnie  
z wymaganiami Farmakopei 

- Wyznaczanie izoterm sorpcji i prognozowanie okresów trwałości liofilizatów 
- Projektowanie żywności nowej generacji – doradztwo 
- Badanie wpływu odwadniania osmotycznego na materiał roślinny 
- Podwyższanie wartości odżywczej i aktywności biologicznej kiełków roślinnych z zastosowaniem optymal-

nych bezglebowych warunków uprawy  
Projekty: 

- Laboratorium Technologii i Analizy Żywności Probiotycznej i Prozdrowotnej – we współpracy z Zakładem 
Mikrobiologii Technicznej, Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii 

- Interakcje niewęglowodanowych składników (puroindoliny/lipidy) z powierzchnią ziaren skrobi pszennej  
i ich wpływ na właściwości fizykochemiczne enzymatycznych hydrolizatów – we współpracy z Katedrą Che-
mii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakładem Lipidów i Liposomów i Zakładem Cytobiochemii Uni-
wersytetu Wrocławskiego 

- Interakcje białka oraz hydrolizatów białkowych z kwasami hydroksycynamonowymi o właściwościach prze-
ciwutleniających w badaniach modelowych i prozdrowotnych produktach żywnościowych, okres realizacji 
2012 - 2014 r. 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Laboratoria badawcze - np. Laboratorium fitotronowe, Laboratorium analizy składu żywności, oddziaływań 

między składnikami i podatności na utlenianie, Laboratorium wysoko zaawansowanej analizy strukturalnej 
żywności, Aseptyczne laboratorium chłodnicze 

- Nowoczesne wyposażenie - np. analizatory tekstury, aparatura w skali mikro-technologicznej, chromato-
grafy, ekstrudery, homogenizatory, koncentratory próżniowe 

 

https://www.binoz.p.lodz.pl/arch/pl/instytut-technologii-analizy-zywnosci/o-instytucie
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Osoba kontaktowa:   
e-mail: grazyna.budryn@p.lodz.pl 
Numer telefonu: 42 631-27-87 
 
Komórka organizacyjna: Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości  
Jednostka wspierająca działania podejmowane przez Politechnikę Łódzką w zakresie transferu i komercjalizacji 
nowych technologii. Jej nadrzędnym celem jest wprowadzanie nowych technologii do gospodarki, ale również sze-
rzenie wiedzy za pomocą szkoleń nt. szeroko pojętej własności intelektualnej. 
Oferta: 

- Usługi szkoleniowe i doradcze 
- Indywidualne konsultacje z ekspertami 
- Promocja ośrodka naukowego 

Dostępne patenty, projekty: 
- Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015 (akredytacja obowiązuje do dnia 7 

marca 2024 r.) 
 
Osoba kontaktowa: dr inż. Radosław Gruska 
e-mail: radoslaw.gruska@p.lodz.pl 
numer telefonu: (42) 631 27 90 

 

Instytucja: Politechnika Opolska 
Komórka organizacyjna:  Centrum Transferu Technologii [OFERTA] 
 
Badania: 

- Badania jakości produktów rolno–spożywczych w oparciu o komputerową analizę obrazu 
- Analiza jakości surowców w produkcji zwierzęcej i roślinnej 
- Analiza zagrożeń w produkcji żywności i pasz 
- Zastosowanie inżynierii procesowej w przemyśle rolno–spożywczym (mieszanie materiałów ziarnistych 

jedno i niejednorodnych, mieszanie pasz, ocena jakości mieszanin, mieszanie i ocena jakości składników 
drobnoziarnistych, dozowanie pasz, magazynowanie i konserwacja płodów rolnych) 

- Ocena wybranych wyznaczników jakościowych żywności 
- Analiza obrazu i techniki informatyczne w procesach i technologiach przemysłu rolno–spożywczego 
- Optymalizacja procesów produkcji i przetwórstwa żywności w tym z zastosowaniem technik prośrodowi-

skowych 
- Ocena tekstury produktów żywnościowych 
- Ekspertyzy i opinie o innowacyjności 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Laboratorium komputerowej analizy obrazu i teksturometrii 
- Laboratorium oceny stanu technologicznej warstwy wierzchniej 
- Laboratorium procesów i operacji jednostkowych 
- Laboratorium inżynierii gastronomicznej 
- Laboratorium analizy i chemii żywności 
- Pracownia mieszania surowców 

https://p.lodz.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-biznesem/centrum-innowacji-i-przedsiebiorczosci
https://po.edu.pl/
https://przemysl.prz.edu.pl/
https://przemysl.prz.edu.pl/dla-przemyslu
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Patenty: 
- PL234352 -  Sposób bielenia i dezodoryzacji tłuszczów, zwłaszcza tłuszczów odpadowych 

 
Osoba kontaktowa: mgr Piotr Sterniuk 
e-mail:  p.sterniuk@po.edu.pl 
Numer telefonu:  77 449 8240/41 
 
Komórka organizacyjna: Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki/Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji 
[OFERTA]  
 
Oferta: 

- Doradztwo przy wdrażaniu zasad podejścia procesowego, oceny satysfakcji klienta, oceny i klasyfikacji do-
stawców 

- Innowacyjne technologie utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych 
- Oceny opłacalności realizacji projektów – wielokryterialna ocena projektów w oparciu o dane pewne i nie-

pewne 
- Prowadzenie szkoleń z zakresu wdrażania metod i narzędzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwach pro-

dukcyjnych 
Zaplecze techniczne i analityczne: 

- Laboratoria technologii żywności i żywienia człowieka - Laboratorium inżynierii gastronomicznej, Labora-
torium biologiczno-mikrobiologiczne, Laboratorium analizy i chemii żywności, Laboratorium procesów  
i operacji jednostkowych, Pracownia dietetyki, Laboratorium biotechnologii, Pracownia mieszania surow-
ców, Laboratorium komputerowej analizy obrazu i teksturometrii 

 
Osoba kontaktowa: dr hab. inż. Marcin Lorenc 
e-mail: m.lorenc@po.edu.pl 
Numer telefonu:  77 449 8825 

 

Instytucja: Politechnika Warszawska 
Komórka organizacyjna: Instytut Badań Stosowanych [OFERTA] 
 
Misją Instytutu Badań Stosowanych jest podnoszenie konkurencyjności i efektywności Politechniki Warszawskiej 
poprzez innowacje. Działania koncentrują się na wspieraniu procesów tworzenia innowacji, kooperacji z przemy-
słem oraz zarządzaniu prawami własności intelektualnej. 
Patenty/Technologie: 

- Próba opracowania materiału opakowaniowego o właściwościach aseptycznych dla celów przedłużenia 
przydatności do spożycia produktów żywnościowych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego 

 
Kontakt: 
e-mail: biuro.ibs@pw.edu.pl 
Numer telefonu: 22 234 70 52 
 
Komórka organizacyjna: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii 

https://wipil.po.edu.pl/katedra-zarzadzania-i-inzynierii-produkcji/
https://wipil.po.edu.pl/wspolpraca-z-otoczeniem/
https://www.pw.edu.pl/
http://www.ibs.pw.edu.pl/
http://www.ibs.pw.edu.pl/Baza-Technologii
https://www.cziitt.pw.edu.pl/
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CZIiTT PW jest multidyscyplinarnym ośrodkiem wspierającym inicjowanie oraz realizację projektów naukowych i 
badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych 
i nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach. 
Oferta: 

- Wspieranie pracowników naukowych, twórców, a także studentów w przejściu drogi od innowacyjnych 
wynalazków i technologii tworzonych na uczelni do ich wdrożenia na potrzeby biznesu 

- Promocja przedsiębiorczości technologicznej jako jednej ze ścieżek rozwoju kompetencji pracowników, 
doktorantów, studentów i absolwentów uczelni 

- Inicjowanie szeroko rozumianej współpracy różnych środowisk na rzecz lepszej przyszłości i nowoczesnego 
świata 

- Wspieranie Władz Uczelni w podejmowaniu decyzji opartych na danych i analizach, 
- Wspieranie realizacji projektów strategicznych PW (organizacja i administracja, wsparcie badaniami i do-

świadczeniem) 
- Skauting Technologii - usługi eksperckie, katalogi zespołów badawczych i innowacji technologicznych 
- Inkubator Innowacyjności - m.in. wsparcie start-upów oraz uczelnianych firm technologicznych spin-off  

i spin-out 
- Badania i analizy dla biznesu  
- Organizacja konferencji i wydarzeń, wynajem powierzchni konferencyjnych 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Laboratoria badawcze np. Laboratorium badań społecznych, Laboratorium przetwarzania danych i analiz, 

Pracownia kreatywności 
 
Osoba kontaktowa: Anna Ceglińska 
e-mail: anna.ceglinska@pw.edu.pl 
Numer telefonu: 22 234 1470 

 

Instytucja: Polska Akademia Nauk 
Komórka organizacyjna: Instytut Agrofizyki PAN 
 
Misją Instytutu Agrofizyki PAN jest prowadzenie badań naukowych na rzecz zrównoważonej produkcji rolniczych 
surowców roślinnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz ograniczenia niekorzystnych zmian 
środowiskowych i klimatycznych.  
Badania i prace rozwojowe prowadzone są w 3 głównych obszarach: środowisko rolnicze, żywność, bioenergia  
i biomateriały. 
Badania: 

- Badania właściwości fizycznych surowców roślinnych typu nasiona roślin uprawnych, owoce i warzywa oraz 
procesów fizycznych zachodzących podczas zbioru, transportu, przechowywania i przetwarzania płodów 
rolnych 

- Badania jakości półproduktów i produktów spożywczych pochodzenia roślinnego 
- Doradztwo i wdrażanie wyników badań do optymalizacji technologii zbioru i przetwarzania surowców rol-

niczych 
- Badania laboratoryjne właściwości materiałów sypkich pochodzenia roślinnego i proszków spożywczych  

https://pan.pl/
https://www.ipan.lublin.pl/
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- Analiza mikrobiologiczna surowców roślinnych 
- Analizy sensoryczne i instrumentalne tekstury owoców i warzyw 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Laboratorium Mechaniki Materiałów Sypkich, Laboratorium Oceny Jakości Surowców Zbożowych i Olei-

stych, Laboratorium Fermentacji Metanowej, Laboratorium Nowych Technologii Pozyskiwania Energii Od-
nawialnej oraz Biomasy  

- Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej 
- Laboratorium Biochemiczne, Laboratorium Biospektorskopii 

Projekty: 
- Właściwości strukturalne związków pektynowych ekstrahowanych z wybranych owoców pestkowych i jago-

dowych 
- Badania białek arabinogalaktanowych (AGPs) jako istotnych składników ściany komórkowej podczas pro-

cesu dojrzewania owoców 
Patenty: 

- Sposób otrzymywania uniwersalnego dodatku do żywności do stabilizacji tekstury albo zagęszczania, 
zwłaszcza z wytłoków jabłkowych oraz dodatek otrzymany tym sposobem  

 
Osoba kontaktowa: prof. dr hab. Artur Zdunek, czł. koresp. PAN 
e-mail: a.zdunek@ipan.lublin.pl 
Numer telefonu: (81) 744 50 61 w. 103 
 
Komórka organizacyjna: Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN [OFERTA] 
 
Badania: 

- Ocena witalności roślin - oferta analiz fizjologicznych, biochemicznych, molekularnych, a także biometrycz-
nych materiału roślinnego 

- Hodowla kultur komórkowych roślin 
Projekty: 

- Wykonanie prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowych zestawów dietetycznych ba-
zujących na niezbędnych, nienasyconych kwasach tłuszczowych oraz dodatków, bazujących na kwasach 
tłuszczowych z grupy NNKT, do wybranych produktów spożywczych celem polepszenia ich wartości odżyw-
czej i sensorycznej 

 
Osoba kontaktowa: dr hab. Ewa Dubas 
e-mail:  e.dubas@ifr-pan.edu.pl, zn-dyrektora@ifr-pan.edu.pl 
Numer telefonu: 12 425 33 01 
 
Komórka organizacyjna: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN [OFERTA] 
 
Badania: 

- Badanie żywotności/przeżywalności  szczepów w produktach spożywczych świeżych i po przechowywaniu 
- Zastosowania wysokich ciśnień hydrostatycznych do otrzymywania nowych produktów roślinnych typu in-

stant 
- Ocena alergenności 

https://ifr-pan.edu.pl/
https://ifr-pan.edu.pl/oferta-dla-przemyslu
https://pan.olsztyn.pl/
https://pan.olsztyn.pl/biznes/
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- Ocena jakości mikrobiologicznej produktów spożywczych i surowców roślinnych  
- Analiza biomarkerów metabolizmu spożycia żywności pochodzenia roślinnego 
- Analiza metabolomu roślin 
- Analiza mikrobiologiczna żywności oraz pasz  

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Zakład biosensorów, Zakład immunologii i mikrobiologii żywności, Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności, 

Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności, Zakład Biologicznych Funkcji Żywności 
- Laboratorium mikrobiologiczne, Laboratorium sensoryczne 
- Pracownia Metabolomiki, Pracownia Proteomiki 

Projekty: 
- Opracowanie innowacyjnych przetworów owocowo-warzywnych zachowujących optymalny i korzystny 

skład substancji prozdrowotnych z wykorzystaniem unikalnych rodzajów marchwi i truskawki w celu po-
szerzenia produkcji rolniczej i przetwórczej 

 
Osoba kontaktowa: dr hab. Barbara Wróblewska, prof. nadzw. 
e-mail:  b.wroblewska@pan.olsztyn.pl 
Numer telefonu: 89 523 46 88 

 

Instytucja: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Komórka organizacyjna: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - Poznański Park Naukowo - Technolo-
giczny [OFERTA] 
 
Oferta: 

- Hodowle w bioreaktorach 
- badanie wzrostu mikroorganizmów 
- Liofilizacja 
- Analizy Chromatograficzne 
- Ekstrakcja z użyciem dwutlenku węgla 
- Analiza jakościowa i ilościowa w nadkrytycznym CO2 
- Opinie o innowacyjności 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Linia bioreaktorów o różnych pojemnościach do hodowli bakterii, drożdży i innych grzybów, 
- Centrum Biotechnologii PPNT z laboratorium 

 
Kontakt: 
e-mail: ppnt@ppnt.poznan.pl 
Numer telefonu:  618 279 700 

 

Instytucja: Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
Komórka organizacyjna: Centrum Transferu Wiedzy  - Katedra Żywności i Żywienia 
 
Badania: 

https://amu.edu.pl/
https://ppnt.poznan.pl/
https://ppnt.poznan.pl/
https://ppnt.poznan.pl/oferta/
https://www.umlub.pl/
http://www.portalwiedzybr.umlub.pl/
https://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,190.html
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- Badania składu chemicznego i wartości odżywczej produktów spożywczych głównie krajowego pochodze-
nia, odżywek, preparatów dietetycznych, żywności funkcjonalnej i wygodnej, substancji obcych i zanieczysz-
czeń żywności 

- Badanie wpływu niektórych zanieczyszczeń chemicznych na skład i wartość odżywczą produktów spożyw-
czych 

- Badania makro, mikro biopierwiastków oraz metali ciężkich i azotanów III i V w żywności, ziołach oraz pre-
paratach ziołowych 

- Badania potencjału antyoksydacyjnego produktów spożywczych i racji pokarmowych oraz zawartości 
związków polifenolowych i innych składników o właściwościach antyoksydacyjnych 

- Oznaczanie: 
o całkowitej zdolności antyoksydacyjnej produktów spożywczych 
o gęstości roztworów stosowanych w przemyśle spożywczym 
o zawartości wody i suchej masy w surowcach i produktach w przemyśle spożywczym 
o kwasowości wybranych surowców i produktów spożywczych 
o stężeń związków barwnych metodami spektrofotometrycznymi 
o zawartości związków flawonowych w ziarnie i produktach zbożowych 
o zawartości białka w surowcach i produktach stosowanych w przemyśle spożywczym 
o zawartości substancji tłuszczowych w surowcach i produktach stosowanych w przemyśle spożywczym 
o ilościowe oznaczania sacharydów w surowcach i produktach spożywczych 
o wybranych witamin hydrofilnych i lipofilnych metodami chromatograficznymi 
o zawartości błonnika pokarmowego w produktach spożywczych 

- Walidacja analiz fizykochemicznych żywności 
- Opracowywanie wyników badań i tworzenie sprawozdań 
- Interpretacja wyników badań 

 
Osoba kontaktowa: Agnieszka Sędłak 
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl 
Numer telefonu: +48 81 448 5160 

 

Instytucja: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Komórka organizacyjna: Zakład Bromatologii/ Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum [OFERTA] 
 
Badania: 

- Badania sensoryczne 
- Częściowe przeprowadzanie prób półtechnicznych 
- Badania instrumentalne po wypełnieniu wcześniej procedur 
- Aktualnie wykonywane m.in.: Wpływ procesów technologicznych na właściwości antyoksydacyjne gryki, 

żyta, fasoli oraz aronii – badania z użyciem modeli in vitro i in vivo, Właściwości antyoksydacyjne soków 
owocowych z upraw ekologicznych oraz innych produktów żywności funkcjonalnej 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Pracownia biopierwiastków 

 
Osoba kontaktowa: dr hab. Paweł  Zagrodzki, prof. UJ 

https://www.uj.edu.pl/
https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/jednostki/zaklad-bromatologii/
https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/jednostki/zaklad-bromatologii/badania/
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e-mail: pawel.zagrodzki@uj.edu.pl 
Numer telefonu: 12 620 56 71 
 
Komórka organizacyjna: Centrum Transferu Technologii [OFERTA] 
 
Centrum Transferu Technologii CITTRU jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiadającą za komplek-
sową współpracę nauki z otoczeniem gospodarczym. 
Oferta: 

- Identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstających na UJ 
- Kompleksowa ochrona prawna wyników badań 
- Analiza potencjału rynkowego wyników badań 
- Promowanie oferty technologicznej podczas targów, konferencji biznesowych oraz bezpośrednich spotkań 

z potencjalnymi odbiorcami technologii 
- Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym partnerami zagranicznymi w zakresie innowacyjności oraz 

kreowania i realizacji działań proinnowacyjnych 
- Opracowanie oferty wynalazków UJ obejmującej innowacyjne rozwiązania dla przemysłu oraz oferty usług 

badawczych UJ realizowanych na zamówienie zewnętrznych instytucji, 
- Inkubator Innowacyjności 4.0 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Baza wynalazków oraz Baza Usług Badawczych 
 

Kontakt: 
e-mail: cittru@uj.edu.pl 
Numer telefonu: 12 664 42 00 

 

Instytucja: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Komórka organizacyjna: Zakład Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego [OFERTA] 
 
Badania: 

- Analiza jakości naturalnych miodów pszczelich 
- Oznaczanie składników odżywczych w żywności: białek, tłuszczu, sacharydów i witaminy C 
- Oznaczanie mikrobiologicznej aktywności konserwantów w żywności 
- Określanie właściwości antyoksydacyjnych produktów spożywczych 

 
Osoba kontaktowa: dr hab. Katarzyna Socha 
e-mail: katarzyna.socha@umb.edu.pl 
Numer telefonu: 85 748 54 69 
 
Komórka organizacyjna: Biuro Transferu Technologii 
 
Biuro Transferu Technologii zostało powołane 19 listopada 2012 roku a jego głównym zadaniem jest wspomaganie 
pracowników Uniwersytetu w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych. 
 

https://cittru.uj.edu.pl/
https://www.sciencemarket.pl/
https://www.umb.edu.pl/
https://www.umb.edu.pl/
https://www.umb.edu.pl/wf/zaklad-bromatologii/o_zakladzie
https://www.umb.edu.pl/s,1279/Nauka
https://www.umb.edu.pl/ctt
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Oferta: 
- Oferta usługowa np. badanie tekstury, ocena barwy miodu, ocena całkowitego statusu antyoksydacyjnego 

w żywności, ocena zawartości białka w żywności 
- Oferta badawcza np. ocena sposobu żywienia na podstawie stężenia karotenoidów i witamin rozpuszczal-

nych w tłuszczach, tworzenie innowacyjnych projektów produktów spożywczych 
- Opinia o innowacyjności 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Centra Badawcze - np. Centrum Badań Klinicznych, Centrum Badań Innowacyjnych 
- Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii Sp. z o.o.  
- Baza aparatury 

Patenty i licencje: 
- Metoda oznaczania wybranych parametrów jakości naturalnych miodów pszczelich 

 
Kontakt: 
e-mail: btt@umb.edu.pl 
Numer telefonu: (85) 686 5122 

 

Instytucja: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 
Komórka organizacyjna: Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki 
 
Badania: 

- Badania wartości odżywczej i zdrowotnej produktów żywnościowych, oznaczanie zawartości składników 
odżywczych w żywności, głównie składników mineralnych, kwasów tłuszczowych i steroli 

 
Osoba kontaktowa: mgr Justyna Bieszczad 
e-mail: justyna.bieszczad@umw.edu.pl 
Numer telefonu: 71 784 02 02 

 

Instytucja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Komórka organizacyjna: Katedra i Zakład Bromatologii  
 
Badania: 

- Interakcje leków z natywnymi i genetycznie modyfikowanymi składnikami żywności 
- Analiza metabolomiczna i proteomiczna w badaniach farmaceutycznych, biomedycznych i żywieniowych 

 
Osoba kontaktowa: dr hab. Marcin Koba, prof. UMK 
e-mail: kobamar@cm.umk.pl  
Numer telefonu: 52 585 35 27 
 
Komórka organizacyjna: Katedra Toksykologii i Bromatologii 
Badania: 

- Badania zawartości mikotoksyn w surowcach roślinnych 

https://www.umw.edu.pl/
https://farmacja.umw.edu.pl/bromatologia-nauka
https://www.umk.pl/
https://www.wf.cm.umk.pl/kizbr/
https://www.wf.cm.umk.pl/kiztoks/
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- Badania wartości odżywczej i zdrowotnej produktów żywnościowych stosowanych jako żywność konwen-
cjonalna, funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia medycznego 

 
Osoba kontaktowa: dr hab. Marcin Koba, prof. UMK 
e-mail: kobamar@cm.umk.pl  
Numer telefonu: 52 585 3527 
 
Komórka organizacyjna: Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii [OFERTA] 
 
Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii (CPATT) pełni rolę akademickiego inkubatora 
przedsiębiorczości oraz centrum transferu technologii.  
Oferta: 

- Inkubator Innowacyjności 
- Komercjalizacja wyników badań 
- Ochrona własności intelektualnej, baza patentowa 
- Baza ofert obejmująca również badania zlecania innych jednostkom/spółkom spin-off np. badania labora-

toryjne żywności (BioSep Technologies sp. z o.o.), formulacja prototypów produktów spożywczych (BioServ 
sp. z o.o.), analiza składu chemicznego 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Zespół wspierania przedsiębiorczości i inkubacji, 
- Zespół wsparcia ochrony własności przemysłowej, 
- Zespół wspierania transferu wiedzy i technologii do gospodarki. 
- Pracownia analiz instrumentalnych 

 
Osoba kontaktowa: mgr Justyna Łaskowska 
e-mail: justyna.laskowska@umk.pl  
Numer telefonu: 669 902 416 

 

Instytucja: Uniwersytet Rzeszowski 
Komórka organizacyjna: Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia 
 
Badania: 

- Ocena jakości żywności w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego 
- Badanie wpływu czynników środowiskowych i technologicznych w aspekcie uzyskanej jakości żywności 
- Projektowanie żywności nowej generacji - żywność bioaktywna 

Projekty: 
- Opracowanie technologii ozonowania zebranych owoców żurawiny i pozyskiwanych pędów sosny do pod-

wyższania zawartości związków bioaktywnych, 
- Opracowanie opinii o innowacyjności produkcji żywności, która ma na celu powstanie ulepszonego wyrobu 

żywnościowego 
- Badania w kierunku opracowania technologii produkcji napoju funkcjonalnego na bazie proszku miodo-

wego wzbogaconego w bioaktywne składniki roślinne 
- Opracowanie nowego produktu o charakterze nutraceutyku z surowców pochodzenia roślinnego 

https://innowacje.umk.pl/index.php/glowna
https://innowacje.umk.pl/index.php/glowna/biznes
https://www.ur.edu.pl/
https://www.ur.edu.pl/
https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/jednostki-naukowe/inst-techno-zywnosci-i-zywienia
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Osoba kontaktowa: dr inż. Joanna Kaszuba 
e-mail: jkaszuba@ur.edu.pl 
Numer telefonu: 17 785 52 45 
 
Komórka organizacyjna: Centrum Transferu Technologii [OFERTA] 
 
Obszar działań Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii obejmuje głównie komercjalizację wyników ba-
dań, wsparcie współpracy naukowców z przedsiębiorcami, transfer technologii oraz udział w procesach budowy  
i rozwoju ekosystemu innowacji zapewniającego efektywne oddziaływanie potencjału naukowego UR na otoczenie 
społeczno-gospodarcze.  
Usługi: 

- Sposób wytwarzania otoczki ochronnej na nasionach soi (BIOSTRATEG)  
- Sposób zmniejszenia absorpcji metali ciężkich przez rośliny korzeniowe 
- Sposób poprawy jakości owoców poprzez stosowanie magnetostymulacji 
- Sposób ekstrakcji składników biologicznie czynnych 

Patenty: 
- Pojemnik do przechowywania owoców przedłużający ich świeżość 
- Sposób sanitaryzacji oraz obniżania pozostałości pestycydów w materiale roślinnym w procesie suszenia 

oraz urządzenie do realizacji tego sposobu 
- Urządzenie do magnetostymulacji owoców i warzyw zmiennym polem magnetycznym 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Laboratorium analiz instrumentalnych składników żywnościowych 
- Laboratorium analiz przetworów owocowo-warzywnych. Linie technologiczne przetwarzania owoców  

i warzyw  
- Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu 

 
Osoba kontaktowa: mgr Bartosz Jadam 
e-mail: uctt@ur.edu.pl 
Numer telefonu: 17 851 87 19 

 

Instytucja: Uniwersytet Warszawski 
Komórka organizacyjna: Instytut Mikrobiologii Wydziału Biologii [OFERTA] 
 
W Instytucie Mikrobiologii funkcjonuje siedem zakładów, które prowadzą badania z niemal wszystkich dziedzin 
mikrobiologii. Instytut jest wyposażony w nowoczesną aparaturę do prowadzenia specjalistycznych badań, z sze-
roko rozumianej mikrobiologii molekularnej oraz środowiskowej, jak również preparatyki chemicznej i analityki 
instrumentalnej.  
Badania: 

- BACTrem - badania produktów (badania czystości mikrobiologicznej), badania produktów z konopi  
- RDLS -  działalność badawczo-rozwojowa dotyczy zastosowania mikroorganizmów w procesach bioreme-

diacji oraz biodegradacji; monitoring środowiska 

https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/administracja/uctt
https://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/administracja/uctt/dla-biznesu
https://www.uw.edu.pl/
https://im.biol.uw.edu.pl/
https://im.biol.uw.edu.pl/uslugi/
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- Atomowa spektroskopia absorpcyjna (np. Analiza różnego rodzaju próbek, m.in.: gleba, woda, ścieki, ro-
śliny, żywność), Chromatografia gazowa i cieczowa, Analiza elementarna CHNS 

Projekty: 
- Projekt „MethaPrep” pt. „Opracowanie biotechnologii przyspieszonej utylizacji surowych osadów ścieko-

wych oraz konstrukcja mobilnej komory fermentacyjnej” 
Zaplecze techniczne i analityczne: 

- Atomowy spektrometr absorpcyjny 
- Chromatograf gazowy z automatycznym dozownikiem próbki sprzężony z detektorami 
- Chromatograf cieczowy sprzężony z spektrometrem i detektorem 
- Analizator elementarny  
- Laboratorium Aparaturowe Instrumentalnych Analiz Środowiskowych 

 
Osoba kontaktowa: dr hab. Monika Radlińska 
e-mail: m.radlinska@biol.uw.edu.pl 
Numer telefonu: 22 55 41 419 

 

Instytucja: Warszawski Uniwersytet Medyczny 
Komórka organizacyjna: Zakład Bromatologii [OFERTA] 
 
W Zakładzie Bromatologii prowadzone są badania dotyczące zależności między różnymi składnikami żywności 
(m.in. tłuszczami i kwasami tłuszczowymi, składnikami mineralnymi, polifenolami) a stanem zdrowia człowieka. 
 
Badania: 

- Ocena występowania sprzężonych dienów kwasu linolowego w produktach żywnościowych oraz ich zna-
czenia ochronnego w chemoprewencji procesu nowotworowego 

- Wpływ różnych czynników dietetycznych na poziom składników mineralnych (Ca, P, Mg, Fe, Zn, Cu) w orga-
nizmach szczurów z wyindukowanymi DMBA nowotworami 

 
Osoba kontaktowa:  dr hab. farm. Barbara Bobrowska-Korczak 
e-mail: barbara.bobrowska@wum.edu.pl 
Numer telefonu:  22 57-20-785 

 

 

  

https://bromatologia.wum.edu.pl/
https://bromatologia.wum.edu.pl/
https://bromatologia.wum.edu.pl/
https://bromatologia.wum.edu.pl/dzialalnosc-naukowa
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Parki technologiczne z ofertą dla branży spożywczej 
Wrocławski Park Technologiczny [OFERTA] 
 
Oferta: 

- Przeprowadzanie i opracowywanie konceptów  i gotowych produktów w obszarze zastępników białek zwie-
rzęcych 

- Wsparcie procesów NPD realizowanych przez firmę 
- Możliwość przeprowadzenia prób półtechnicznych w zakresie procesów produkcyjnych, pakowania itp. 
- Badanie czystości mikrobiologicznej surowca oraz produktu gotowego, skład chemiczny 
- Możliwość zlecania szerokiej gamy analiz i badań standardowych, a także prowadzi działania B+R 
- Zakład Doświadczalny wyposażony w specjalistyczną instalację znajdującą zastosowanie w testowaniu 

technologii, up-scalingu, weryfikacji założeń oraz optymalizacji procesów produkcyjnych 
- Oferta start-up 
- Inkubatory przedsiębiorczości 
- Infrastruktura biznesowa (na wynajem powierzchnie biurowe i laboratoryjne, powierzchnia produkcyjno-

magazynowa oraz sale konferencyjne i szkoleniowe) 
- Kompleksowe zaplecze produkcyjno-magazynowe (wykorzystanie zarówno jako przestrzeń produkcyjną, 

jak i magazynową; dostęp do zaplecza socjalno-technicznego, części biurowej oraz sal szkoleniowych i kon-
ferencyjnych) 

- Doradztwo i networking (pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy środowiskiem naukowym i bizne-
sowym, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym) 

- kompleksowe wsparcie działalności badawczo-rozwojowej, zarówno w przypadku gotowych do zastoso-
wania rozwiązań oraz pomocy w opracowaniu i wdrażaniu własnych  

- Sektor innowacji 
Zaplecze techniczne i analityczne: 

- Laboratoria i maszynownie, zapewnia niemal nieograniczone możliwości w przekuwaniu innowacyjnych 
pomysłów w innowacyjne rozwiązania 

- Zakład doświadczalny 
- Hala przemysłowa - moduły: pasteryzacja i sterylizacja, proces rozdziału, suszenia, przetwarzania, dozowa-

nia, konfekcjonowania. Instalacja składa się z 16 modułów produkcyjnych w skali półprzemysłowej, wypo-
sażonych w wysokiej klasy urządzenia 

-  Laboratorium Badań Nieniszczących 
-  Laboratorium Mechaniczne 
- 12 współczesnych laboratoriów, w tym: Zespół Laboratoriów Chemicznych i Bioinżynieryjnych i Zespół La-

boratoriów Właściwości Fizycznych 
 
Osoba kontaktowa: Iga Tokarczuk 
e-mail: iga.kryszczuk@technologpark.pl 
Numer telefonu: +48 71 798 58 75 
 
Wrocławski Park Technologiczny - klaster Nutribiomed [OFERTA] 
Oferta: 

- Możliwość przeprowadzenia procesów tj. pasteryzacja i sterylizacja, procesy rozdziału i suszenia, przetwa-
rzanie, dozowanie, konfekcjonowanie 

https://www.technologpark.pl/
https://www.technologpark.pl/oferta/
https://www.technologpark.pl/startupwro/
http://www.nutribiomed.pl/
http://www.nutribiomed.pl/oferta/laboratorium/badania-mikrobiologiczne-zywnosci-suplementow-diety/
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- badania mikrobiologiczne żywności, pasz i suplementów diety 
- Warsztaty i szkolenia (szkolenia laboratoryjne, szkolenia certyfikowane, warsztaty technologiczne) 
- Doradztwo i networking 
- Biura, laboratoria oraz przestrzeń produkcyjno-magazynowa na wynajem 
- Inkubatory przedsiębiorczości 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Zakład doświadczalny 
- Laboratorium - Laboratorium Mikrobiologiczne  

 
Kontakt: 
e-mail: klaster@nutribiomed.pl 
Numer telefonu: 71 798 58 08 

 

Bionanopark  [OFERTA] 
 
Bionanopark jest parkiem naukowo-technologicznym z ofertą badawczą, inwestycyjną oraz inkubacyjną skiero-
waną do firm i instytucji działających w obszarze zaawansowanych technologii. 
Oferta: 

- Badanie czystości mikrobiologicznej surowców i produktów spożywczych 
- Identyfikacja patogenów i alergenów 
- Rozwój i optymalizacja metod wytwarzania enzymów o odpowiednich właściwościach np. w piekarnictwie, 

browarnictwie, przemyśle mleczarskim 
- Wykrywanie GMO w żywności 
- Oznaczanie różnorodnych substancji np. substancji limitowanych, dodatków do żywności 
- Wynajem sal konferencyjnych (dostępna również przestrzeń cateringowa oraz stacja ładowania samocho-

dów elektrycznych) 
- Tereny inwestycyjne 
- Inkubator-dedykowany początkującym przedsiębiorcom z nowatorskimi pomysłami biznesowymi 
- Oferta start-up 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Certyfikowane Laboratoria, w tym Laboratorium Autentykacji Produktów z akredytacją PCA obejmującą 

analizy win 
  

Osoba kontaktowa: Andrzej Berut 
e-mail:  - 
Numer telefonu: 515 704 912 

 

Elbląski Park Technologiczny [OFERTA] 
Oferta: 

- Inkubator przedsiębiorczości 
- Powierzchnie biurowe, laboratoryjne, sale szkoleniowe i konferencyjne 
- Badania żywności i napojów 

http://bionanopark.pl/
http://bionanopark.pl/oferta/
http://bionanopark.pl/inkubator/
http://ept.elblag.eu/
http://ept.elblag.eu/zywnosc-suplementy-diety
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- Badania akredytowane suplementów diety: susz z konopi włóknistej, olejki z konopi włóknistej 
- Oferta start-up 
- Centra badawczo-rozwojowe (możliwość przeprowadzenia badań laboratoryjnych, wynajmu laboratorium 

badawczego oraz sprzętu) 
- Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe  (możliwość zorganizowania spotkań biznesowych, szkoleń, warszta-

tów, prezentacji czy konferencji do 100 osób, bezpłatny parking, firma cateringowa) 
- Możliwość samodzielnego wykonania badań z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego 

zgodnie z harmonogramem tygodniowym, miesięcznym lub według indywidualnych ustaleń 
Zaplecze techniczne i analityczne: 

- Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych EPT  
- Wyposażenie badawcze  

 
Kontakt: 
e-mail: laboratorium@ept.umelblag.pl 
numer telefonu: +48 55 237 47 64 

 

Invest in Warmia i Mazury - Zaplecze naukowo-badawcze [OFERTA] 
 
Zaplecze naukowo-badawcze obejmuje badania prowadzone na/w: 

- Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (Centrum Innowacji i Transferu Technologii) 
- Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN 
- Instytucie  Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie  
- Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa 
- Centrum Żywności Naturalnej i Tradycyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (badania m.in. nad tra-

dycyjnymi metodami przetwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych) 
- Centrum Badań Energii Odnawialnej (CBEO)  
- Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej  
- Centrum Nutri-Bio-Chemicznym 
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu  

Oferta obejmuje również: 
- Tereny inwestycyjne  
- Indywidualną ofertę Parków Naukowo-Technologicznych (Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, El-

bląski Park Technologiczny, Park Naukowo-Technologiczny w Ełku) 
 
Osoba kontaktowa: Agnieszka Szczyglińska-Szuchnik    
e-mail: a.szczyglinska@warmia.mazury.pl 
Numer telefonu:  89 51 25 195 

 

 Park Lifescience Kraków, Jagiellońskie Centrum Innowacji  [OFERTA] 
 
Oferta: 

http://ept.elblag.eu/inkubator-przedsiebiorczosci
https://invest.warmia.mazury.pl/zaplecze-naukowo-badawcze/
https://invest.warmia.mazury.pl/zaplecze-naukowo-badawcze/
https://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/
https://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/zywnosc-i-suplementy-diety/
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- Badania probiotyków o statusie suplementu diety np. oznaczenie ilościowe drobnoustrojów wchodzących 
w skład suplementu diety na początku i końcu daty ważności oraz produktu z rynku 

- Opiniowanie produktów 
- Badania surowców 
- Oferta Opinii i Znaku Jakości JCI 
- Wynajem sal konferencyjnych (możliwość dodatkowego wyposażenia sali oraz skorzystania z  Bistro JCI lub 

zewnętrznego cateringu), gabinetów i sal zabiegowych (Pracownia MR, Pracownia TK, Pracownia Densyto-
metryczna, Gabinet USG, Pracownia Badań Czynnościowych, Gabinety Lekarskie, Gabinet Pielęgniarski) 

- Wirtualne biuro (m,in. wynajem adresu, odbiór i przechowywanie korespondencji) 
Zaplecze techniczne i analityczne: 

- Instytut Jakości JCI 
- Baza Laboratoriów, w tym Laboratorium Kontroli Jakości, Laboratorium Mikrobiologiczne oraz Laborato-

rium Spektroskopii NMR 
  
Osoba kontaktowa: Agnieszka Serwinowska 
e-mail: agnieszka.serwinowska@jci.pl  
Numer telefonu: 12 297 46 77 

 

Park Naukowo - Technologiczny Polska - Wschód w Suwałkach [OFERTA] 
 
Misją Parku jest zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej i rozwój ekonomiczny makroregionu Polski Pół-
nocno-Wschodniej, poprzez wspieranie przedsiębiorczości zorientowanej na zaawansowane technologie i wyko-
rzystanie możliwości współpracy międzynarodowej. 
Oferta: 

- Badania produktu chemicznego 
- Badania np. gęstości, pH, zakres barwy, oznaczanie napięcia powierzchniowego 
- Możliwość prowadzenia badań nad wykorzystaniem nanotechnologii w przemyśle 
- Badania nad zamianą surowców szkodliwych, wykorzystywanych do produkcji materiałów biodegradowal-

nych i nie stwarzających zagrożenia ekologicznego 
- Możliwość opracowywania nowych receptur oraz nowych technologii produkcji (wraz z późniejszą komer-

cjalizacją), a także badanie wyrobów gotowych 
- Doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego oraz prawa pracy  
- Tereny inwestycyjne 
- Doradztwo marketingowe dla małych firm i start-upów 
- Tworzenie stron internetowych 
- Pomoc w pozyskiwaniu finansowania (pożyczki preferencyjne na start oraz rozwój działalności) 
- Wirtualne biuro (m.in. adres do korespondencji, promocja podmiotu na stronie internetowej) 
- Tworzenie i analiza biznesplanów  

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Laboratorium Chemiczne 
- Hala Procesów Technologicznych 
- Oferta start-up 

  

https://www.park.suwalki.pl/
https://www.park.suwalki.pl/laboratoria/badania-produktu-chemicznego
https://www.park.suwalki.pl/oferta/inkubator-technologiczny
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Osoba kontaktowa: Wojciech Pająk 
e-mail:  - 
Numer telefonu:  87 564 22 34 

 

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku [OFERTA] 
 
Oferta: 

- Badania mikrobiologiczne żywności 
- Badania fizykochemiczne żywności 
- Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody 
- Badania środowiska produkcyjnego/pracy 
- Znak jakości 
- Oznaczanie wartości odżywczych żywności 
- Oznaczanie daty przydatności do spożycia 
- Badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej 
- Oferta inkubacji dla młodych (np.projekt „START-UP HEROES”) 
- Innowacyjne biura, hale (wynajem, pełne wyposażenie, dostęp do Internetu szerokopasmowego z zasila-

niem awaryjnym UPS oraz zaplecza sanitarnego i socjalnego) 
- Wynajem sal konferencyjnych i szkoleniowych (klimatyzowane sale, wyposażone w sprzęt multimedialny, 

system tłumaczeń symultanicznych oraz system nagłaśniający) 
- Tereny inwestycyjne 
- Oferta start-up 
- Przestrzeń co-workingowa 

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- Laboratorium Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego (działalność czasowo zawieszona od 

05.05.2022 r.) 
 
Kontakt: Laboratorium Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego    
e-mail:  labo@technopark.elk.pl 
Numer telefonu: 87 732 63 33 

 

Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia [OFERTA] 
 
Oferta: 

- Analiza chemiczna żywności np. oznaczenie zawartości polifenoli w produktach spożywczych przy pomocy 
spektrofotometrii UV/VIS, oznaczanie ilości witaminy C 

- Analizy chemiczne piwa 
- Wynajem sprzętu i pomieszczeń laboratoryjnych 
- Realizacja projektów badawczo-rozwojowych 
- Usługi doradcze obejmujące m.in prawo własności intelektualnej, analizy chemiczne oraz biotechnolo-

giczne 

http://www.technopark.elk.pl/
https://technopark.elk.pl/oferta/laboratorium-mikrobiologiczne-badania-zywnosci-i-srodowiska-produkcyjnego/
https://technopark.elk.pl/oferta/start-up/
https://ppnt.pl/
https://ppnt.pl/app/uploads/2022/01/oferta-badan-relizowanych-w-Bio-Laboratorium.pdf
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- Wynajem biur i pracowni (np. Pracownia druku 3d, Pracownia pomiarów 3d, Pracownia wzorcowania przy-
rządów pomiarowych) 

- Oferta start-up 
- Centrum designu 
- Informacja patentowa 
- Przestrzeń co-workingowa  
- Centrum Konferencyjne  

Zaplecze techniczne i analityczne: 
- BioLaboratorium, Pracownia Analiz Chemicznych, Pracownia Mikrobiologii, Pracownia Hodowli Roślin in 

vitro 
 
Osoba kontaktowa: dr Jolanta Grzenkowicz-Wydra 
e-mail:  j.grzenkowicz-wydra@ppnt.gdynia.pl 
Numer telefonu:  58 880 81 34 

 

Analiza oferty polskich jednostek naukowych, instytutów czy centów transferu technologii pokazała, że 
w  przypadku kilkunastu (12) jednostek funkcjonujących w ramach kilku uczelni (6) i jednego instytutu 
badawczego prowadzone są prace o tematyce białek roślinnych z przeznaczeniem na produkty typu 
plant-based. Niemniej mają one charakter pojedynczych niezależnych od siebie projektów i badań na 
ogół nie prowadzonych wspólnie lub na potrzeby konkretnych producentów. Zasadniczo żaden z ośrod-
ków oprócz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie nie obrał transpa-
rentnie specjalizacji i nie prowadzi szerszych prac rozwojowych w tym zakresie. Tylko dwie jednostki 
potwierdziły w ankietach, że zrealizowały projekty bezpośrednio z producentami, reszta jeśli prowadzi 
takie badania, są one realizowane bez takiej współpracy.  

Bardzo istotną cechą, jeśli chodzi o poszukiwanie informacji o ofercie instytucji wsparcia, jest całkowity 
brak standaryzacji takich informacji i niezwykle duże rozproszenie informacji i działań podejmowanych 
przez różne jednostki. Objawia się to w bardzo różnym formacie publikowanych informacji, miejscu 
opublikowaniu i słownictwa wykorzystywanego w komunikacji. Bardzo często informacje na stronach 
internetowych były niespójne z tymi uzyskiwanymi w trakcie rozmów z danymi jednostkami. Wskazuje 
to na potrzebę ustawicznego monitoringu tych informacji.  

Ze względu na bardzo dużą ilość i niezwykle rozproszone informacje o dofinansowanych projektach  
w ramach dostępnych w Polsce funduszy, w raporcie nie występuje ich szczegółowa analiza, ale podczas 
przygotowywania raportu zweryfikowano ponad 1000 dofinansowanych projektów i tylko jeden odno-
sił się wprost do białek roślinnych o wykorzystaniu na cele produktów plant-based (ProBioVege). 

Niemniej autorzy raportu nie wykluczają, że być może było więcej takich projektów, ale nie zdołano  
w procesie poszukiwania tych informacji znaleźć.  

https://ppnt.pl/uslugi-i-projekty/strefa-startup/
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Pozostałe instytucje pozarządowe i inicjatywy wspierające producentów 
plant-based 

RoślinnieJemy 

Celem kampanii RoślinnieJemy jest wsparcie producentów żywności, sieci handlowych, właścicieli re-
stauracji we wprowadzaniu oraz promowaniu roślinnych produktów i dań. 

57,8% Polaków deklaruje ograniczenie spożycia mięsa na rzecz produktów spożywczych. 2 na 10 konsu-
mentów w wieku 25-34 mówi o tym, że spożywają obecnie więcej produktów wegetariańskich niż rok 
temu. Dodatkowo, prawie 10 proc. respondentów w tej grupie wiekowej deklaruje, że jest na diecie we-
getariańskiej lub wegańskiej. 

Chcąc wspierać właścicieli lokali gastronomicznych, producentów żywności i wszystkie osoby oraz insty-
tucje zainteresowane odpowiadaniem na potrzeby zmieniających się konsumentów, grupa doświadczo-
nych ekspertów powołała kampanię RoślinnieJemy. Działamy, opierając się na badaniach rynku, spo-
łecznych ankietach oraz rzetelnej wiedzy z zakresu kuchni roślinnej i najnowszych światowych trendów. 
Więcej informacji na www.roslinniejemy.org 

Foodtech.ac  

Foodtech.ac to zarówno odnoszący sukcesy przedsiębiorcy i inwestorzy: Piotr Grabowski w branży tech-
nologicznej i Michał Piosik w branży spożywczej. Świadomi nieefektywności i przestarzałości obecnie 
stosowanych technologii, połączyli siły, aby przekształcić przemysł spożywczy dla dobra ludzi i naszej 
planety.  

Foodtech.ac to pierwszy w Polsce akcelerator start-upów dla inicjatyw związanych z żywnością. Polska 
to kraina wielkich innowatorów, naukowców, producentów żywności i inwestorów. Wiele osób jest go-
towych zainwestować pieniądze, czas i wysiłek w pogoń za jedzeniem jutra. Dlatego w 2019 roku zało-
życiele foodetch.ac zaczęli budować społeczność, którą łączą te same potrzeby i się wzajemnie wspiera 
– narodziła się fundacja foodtech.ac. W 2019 r. miały miejsce dwie tury preselekcji, które wyłoniły 9 wy-
bitnych start-upów spośród ponad 120 aplikacji.  

Założyciele tych ostatnich startupów przeszli 2 miesiące intensywnego szkolenia i mentoringu. Wszyscy 
zaczynali od wizji produktu. Większość z nich w ciągu zaledwie kilku miesięcy urzeczywistniła swoje po-
mysły i stworzyła gotowe do sprzedaży produkty i rozwiązania. Obecnie część z nich jest już poważnymi 
graczami rynkowymi, inne są na etapie  weryfikowana przez fundusze VC pod kątem inwestycji. Asorty-
ment produktów oferowanych przez firmy objęte akceleratorem jest szeroki - od wegańskiego kurczaka 
(Qurczak), przez wertykalne farmy produkujące liście i komponenty medyczne do karmy dla zwierząt na 
bazie owadów i systemy informatyczne pozwalające gastronomiom na ograniczenie marnowania żyw-
ności. A to zdecydowanie nie wszystko! Więcej informacji na stronie www.foodtech.ac.  

http://roslinniejemy.org/
http://www.foodtech.ac/
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https://proveg.com/pl/
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branży alternatyw białek zwierzęcych 
Krajowa i globalna oferta surowcowa i technologiczna w Polsce 
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Ogólny schemat pozyskiwania frakcjonowanego białka z roślin na potrzeby  
produktów plant-based 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Surowce białkowe wykorzystywane w branży plant-based oraz ich ocena  
przydatności  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: Executive Summary Alternative Protein Report 

  

https://www.agroberichtenbuitenland.nl/documenten/rapporten/2022/05/20/executive-summary-alternative-protein-report
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Nowe obiecujące źródła białka do produkcji produktów plant-based 

Konopie  

Jedną z ciekawszych inicjatyw lokalnych, krajo-
wych jest firma HemPoland, specjalizująca się  
w przetwórstwie konopi. Białko pozyskiwane  
z tych roślin coraz szerzej jest wykorzystywane 
jako alternatywa białka zwierzęcego. 

Więcej o projekcie na stronie HemPoland oraz 
raporcie  Polityka insight - rozwój rynku uprawy 
i przetwarzania konopi przemysłowych w Pol-
sce. 

Start-up PROTEINrise 

Innym nowym projektem na etapie rozwoju i po-
zyskanych środków na rozwój jest firma PROTE-
INrise, która planuje wybudować zakład frakcjo-
nowania białka głownie na bazie grochu. 

Więcej o projekcie na stronie PROTEINrise. 

 

 

  

Przeprowadzone badanie ankietowe wśród producentów brak frakcjonowanych surowców pochodze-
nia lokalnego (polskiego) wskazało jako jedną z większych barier rozwoju produkcji produktów plant-
based.  

Producenci potwierdzili, że od krajowych dostawców dostępne są surowce podstawowe w postaci zia-
ren grochu czy fasoli, a jako jedyny surowiec frakcjonowany dostępny, wskazano białko pochodzenia z 
ziemniaków.  

Pozyskiwanie pozostałych surowców oraz komponentów odbywa się na bazie produktów importowa-
nych. 

https://hempoland.eu/
https://www.politykainsight.pl/_resource/multimedium/20198941
https://www.politykainsight.pl/_resource/multimedium/20198941
https://www.politykainsight.pl/_resource/multimedium/20198941
https://proteinrise.com/
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*Niniejsza nazwa nie ma wpływu na stanowisko dotyczące statusu i jest zgodna z UNSCR 1244 oraz ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence. 

Uwaga: pełna nazwa suchych nasion roślin strączkowych w bazie danych Eurostatu brzmi: Suche nasiona roślin strączkowych i rośliny białkowe. 

Łubin słodki: Wartość dla UE-28 szacowana przez Eurostat 

Areał produkcji roślin strączkowych  w Europie i w Polsce 

  

Powierzchnia suchych 
nasion roślin strączko-
wych/Łączna powierzch-
nia gruntów ornych 

Suche nasiona 
roślin strącz-
kowych 

Groch po-
lny 

Bób i bobik Łubin 
słodki 

Pozostałe su-
che nasion ro-
ślin strączko-
wych 

% 1000 ha 

EU-28 2.1 2 201.5 743.8 624.2 260.3 573.2 

Belgia 0.3 2.7 1.0 0.7 0.0 1.0 

Bułgaria 0.7 17.5 8.8 3.4 0.5 4.9 

Czechy 1.3 33.1 23.9 0.0 2.6 6.7 

Dania 0.5 12.0 5.0 7.0 0.0 0.0 

Niemcy 1.4 160.4 79.1 37.6 29.6 13.9 

Estonia 4.7 31.3 22.1 9.2 0.0 0.0 

Irlandia 2.4 10.7 0.8 9.9 0.0 0.0 

Grecja 2.4 66.9 9.7 4.6 2.4 50.3 

Hiszpania 3.9 489.4 161.8 50.1 3.9 273.7 

Francja 1.5 295.4 175.8 86.3 6.9 26.4 

Chorwacja 0.3 2.3 0.6 1.5 0.1 0.1 

Włochy 1.2 73.5 11.2 48.0 0.0 14.3 

Cypr 0.7 0.7 0.1 0.2 0.0 0.4 

Łotwa 2.6 31.1 3.9 25.6 0.1 1.5 

Litwa 7.3 157.0 79.4 61.4 3.6 12.6 

Luksemburg 0.9 0.6 0.4 0.1 0.0 0.1 

Węgry 0.6 25.6 23.3 0.9 0.2 1.3 

Malta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Holandia 0.3 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

Austria 1.8 23.6 7.3 10.8 0.2 5.4 

Polska 3.7 403.9 12.0 35.3 207.8 148.7 

Portugalia 1.0 11.6 0.0 3.2 0.0 7.9 

Rumunia 0.5 54.3 31.5 22.2 0.0 0.6 

Słowenia 0.5 0.9 0.5 0.0 0.0 0.4 

Słowacja 0.8 10.1 7.5 0.1 0.0 2.6 

Finlandia 1.1 23.2 11.9 11.3 0.0 0.0 

Szwecja 1.9 48.0 22.4 25.0 0.0 0.6 

Wielka Brytania 3.7 213.0 44.0 170.0 0.0 0.0 

Szwajcaria n.a. 5.0 0.6 4.4 0.1 0.1 

Macedonia Północna 1.2 13.6 13.6 0.0 0.0 0.0 

Albania 3.6 14.9 0.0 0.0 0.0 14.9 

Serbia n.a. 13.8 12.7 0.0 0.0 1.1 

Turcja 3.3 690.0 99.0 1.0 0.4 590.0 

Kosowo* 1.6 2.9 0.0 0.0 0.0 2.9 

Bośnia i Hercegowina 1.6 9.0 0.0 1.3 0.0 7.7 

 

 

 

Źródło - Distribution of area under dry pulses by main species   

Komentarz: Mimo dużego areału w Polsce, jest on przeznaczony głownie pod cele paszowe. Wskazuje to 
jednak na możliwość przestawienia upraw na cele surowca dostosowanego do potrzeb produkcji plant-
based. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/0/0c/Distribution_of_area_under_dry_pulses_by_main_species%2C_EU-28%2C_2015_%281000_ha%29_new.png
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Charakterystyka surowców wykorzystywanych do produkcji produktów na bazie 
białek roślinnych 

Analizę przeprowadzono na podstawie danych zebranych w bazie ProBase360. Dane pochodzą z ogólno-
polskiego monitoringu produktów plant-based przeprowadzonego przez zespół FoodFakty. W poniższych 
analizach pominięto prawne uwarunkowania nazewnictwa i dla uproszczenia zastosowano nazwy produk-
tów konwencjonalnych z dodatkiem „roślinne”. 

ROŚLINNE MLEKO - 110 POZYCJI RYNKOWYCH

Surowce białkowe wykorzystywane do produkcji 
napojów to głównie ryż, owies, kokos, soja, mig-
dały, orzechy i pszenica. Ze względu na różnorod-
ność tej grupy produktów charakteryzuje się  
dużą różnorodnością wartości odżywczej. Zwłasz-
cza, że do niektórych produktów z tej grupy 

dodawany jest cukier. Część napojów roślinnych 
stanowiących substytut mleka zawiera mieszane 
surowce – dostępne są napoje ryżowo-kokosowe, 
jaglano-orzechowe, kokosowo-migdałowe  
i owsiano-kokosowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ryż
25%

owies
24%

kokos
16%

soja
16%

migdały
15%

orzechy
1%

pszenica
2%

inne
1%

Występowanie składników w roślinnym mleku

Źródło: Baza danych ProBase360   
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ROŚLINNE SERY - 34 PRODUKTY

Głównym surowcem, który występuje w alterna-
tywach sera jest kokos (najczęściej tłuszcz koko-
sowy), kilka produktów bazuje na orzechach, a 
pojedyncze produkty na ryżu, słoneczniku oraz 
migdałach. Poza surowcem zastępującym białko 

pochodzenia zwierzęcego ponad połowa tych 
zamienników bazuje również dodatkowo na 
skrobi lub skrobi modyfikowanej. 

 

  

kokos
85%

orzechy
6%

ryż
3%

słonecznik
3%

migdały
3%

Występowanie składników w roślinnym serze

Źródło: Baza danych ProBase360   
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ROŚLINNE JOGURTY I DESERY - PONAD 70 PRODUKTÓW 

Kokos jest najczęściej używanym surowcem, 
który jest bazą w tej grupie produktów, 1 5⁄  wyro-
bów wyprodukowana jest na bazie soi, zaś zde-
cydowaną mniejszość na polskim rynku stano-
wią desery z roślin strączkowych (bób, fasola, 

cieciorka), owsiane, ryżowe, migdałowe, orze-
chowe. Prawie ¾  produktów  poza surowcem 
białkowym zawiera również skrobię, bądź skro-
bię modyfikowaną. 

 

kokos
56%

soja
20%

roślina strączkowa
10%

owies
8%

ryż
4%

migdały
1% orzechy

1%

Występowanie składników roślinnym jogurcie i deserze

Źródło: Baza danych ProBase360   
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ROŚLINNE MIĘSO - 42 PRODUKTY 

Składnikiem białkowym, który stanowi najczęst-
szą bazę produktów plant-based jest soja, ale ro-
śliny strączkowe, do których najczęściej należy 
fasola, groch, soczewica i ciecierzyca łącznie jest 
już liczniej reprezentowaną grupa produktów 

niż sojowe. Na trzecim miejscu jako surowiec 
białkowy występuje białko pszenicy. Pozostałe 
surowce (warzywa, grzyby, inne) występują w 
pojedynczych produktach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

roślina strączkowa
36%

soja
33%

pszenica
24%

warzywa
3%

inne
2%

grzyby
2%

Występowanie składników w roślinnej strukturze mięsa

Źródło: Baza danych ProBase360   
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ŻELATYNA I ŻELKI - 15 PRODUKTÓW

Agar jako produkt nie zawiera żadnych dodat-
ków. W skład żelków oraz batoników wchodzą 
składniki analogiczne do tych 

konwencjonalnych, a zamiast żelatyny stoso-
wany jest agar, skrobia bądź pektyny. 

 

agar
60%

skrobia lub pektyny
40%

Występowanie składników białkowych w zamiennikach żelatyny

Źródło: Baza danych ProBase360   
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ROŚLINNE KIEŁBASY, PARÓWKI I WĘDLINY - 50 PRODUKTÓW

Wyroby te najczęściej produkowane są z białek 
soi, która występuje w prawie połowie produk-
tów. Popularne są także białka z pszenicy. Poza 
tymi głównymi surowcami zastępnikiem są też 
białka z roślin strączkowych (ciecierzyca, groch, 
bób, soczewica), kasza (gryczana i jęczmienna), 

warzyw oraz grzybów. Wśród substytutów wę-
dlin (zwane „plastrami”) surowiec białkowy po-
chodzi z pszenicy, soi lub roślin strączkowych 
(groch, bób, ciecierzyca), wśród kiełbasek i paró-
wek są to również grzyby, warzywa, kasza, ro-
śliny strączkowe, soja i pszenica. 

 

  

soja
43%

pszenica
29%

roślina strączkowa
14%

kasza
6%

warzywa
4%

grzyby
2% inne

2%

Występowanie składników białkowych w roślinnych kiełbasach, 
parówkach i wędlinach

Źródło: Baza danych ProBase360   
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BURGERY, KLOPSY, SOSY >110 PRODUKTÓW

Wśród dań, których alternatywą produktów od-
zwierzęcych są rośliny, zauważalna jest duża róż-
norodność surowców stanowiących zastępniki. 
Najliczniej występującym surowcem jest soja, 
ale również często spotykane są produkty z ro-
ślin strączkowych – np. gulasze, chilli sin carne, 

burgery. Poza nimi dostępne są też wyroby na 
bazie warzyw, takich jak burak, szpinak, kalafior, 
także pszenicy, kaszy. 41 producentów ma  
w ofercie produkty z roślinnymi alternatywami 
w tej grupie.

 

 

  

soja
25%

roślina strączkowa
18%

warzywa
13%

pszenica
11%

kasza
6%

inne
4%

grzyby
4%

ryż
4%

owies
4%

rzepak
3%

słonecznik
3%

dynia
2%

kokos
2% ziemniak

1%

Występowanie roślinnych składników białkowych w zamiennikach dań 
gotowych, sosów

Źródło: Baza danych ProBase360   



 

77 | S t r o n a  

 

Oferta firm komercyjnych 

Firma Surowce Dodatki Technologie, procesy, 
analityka 

Centrum R&D  

Air Liquide     TAK   
Alfa Laval     TAK   
Alfa Sagittarius TAK TAK     
Andritz AG     TAK   
Angel Yeast TAK TAK     
AVO-WERKE   TAK     
Barentz TAK TAK     
BART TAK TAK     
Bell TAK TAK     
Bellako   TAK     
Beneo TAK       
Brenntag TAK TAK   TAK 
BUCHI     TAK   
Buhler     TAK TAK  

Bunge TAK       
Cargill TAK TAK     
Chr. Hansen   TAK     
Corbion /Purac   TAK     
Cortex Chemicals TAK TAK     
CP Kelco   TAK     
Cylasta TAK       
Darpol   TAK     
Doehler TAK TAK   TAK 
DSM   TAK   TAK 
Eaton     TAK   
Edlong   TAK   TAK 
Edmir-Pol   TAK     
Edpol   TAK   TAK  

Ersbloh    TAK     
Essence TAK TAK     
Exeller TAK TAK     
Flavours Factory TAK TAK     
Flottweg     TAK   
Foodcom TAK TAK     
FOSS     TAK   
GEA     TAK   
Givaudan   TAK   TAK 

https://www.buhlergroup.com/content/buhlergroup/global/en/training/alternative-protein-workshop.html
https://www.edpolfood.com/pl/badania-i-rozwoj
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Firma Surowce Dodatki 
Technologie, procesy, 

analityka Centrum R&D  

GNT   TAK   TAK 
Herbstreith & Fox Jasło   TAK     
Hortimex TAK TAK   TAK 
Hosokawa Alpine     TAK   
HPP Services     TAK   
HPP TradeBridge Sp. z o.o.      TAK   
ICL   TAK   TAK 
IFF   TAK   TAK 
Ilkowtrade TAK TAK     
IMCD   TAK     
IMPAQ TAK TAK     
Ingredion TAK TAK     
Interfiber TAK       
JAR Jaskulski   TAK     
JBT Corporation     TAK   
Kaczmarek Komponenty TAK TAK     
Kerry   TAK     
Krohne     TAK   
Krones     TAK   
Libra TAK TAK     
Mane TAK TAK     
Margaret   TAK     
Moguntia TAK TAK     
Myco Technology TAK TAK     
Napiferyn Biotech     TAK   
Natural Poland TAK       
Navitalo TAK TAK     
Novozymes TAK TAK     
Ohly TAK TAK     
Palsgaard   TAK   TAK 
Paula Ingredients TAK TAK     
Promar TAK TAK     
Proteinrise TAK   TAK TAK 
Prowana   TAK     
RAPS GmbH &Co. KG TAK       
Regis   TAK     
Rogowski TAK       
Roquette TAK       
Sandiko TAK TAK     
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Firma Surowce Dodatki 
Technologie, procesy, 

analityka Centrum R&D  

Sensient   TAK   TAK 
SiccaDania     TAK   
Silesia   TAK     
Sovit TAK TAK     
Standard   TAK     
Symrise TAK TAK     
Tate&lyle TAK TAK     
Torimex TAK TAK     
Unico TAK TAK   TAK 
Univar   TAK     
Upfield         
Urschel     TAK   
Vegan Stock TAK       
Vemag     TAK   
Vimax   TAK     
Weber     TAK   
WILD ADM TAK TAK   TAK 

Przykład szczegółowej oferty firmy technologicznej na polskim rynku 

Ekstrakcja białek na najwyższym poziomie 

Wirówki przemysłowe Flottweg do produkcji białka pochodzenia roślinnego. 

Dekantery, wirówki Sedicanter® i prasy taśmowe marki Flottweg znajdują zastosowanie na niemal wszyst-
kich etapach produkcji białek z różnego rodzaju surowców. 

Instalacje do oddzielania umożliwiają wyizolowanie cennego białka i produktów ubocznych pochodzenia 
roślinnego. Oferujemy wirówki przemysłowe odpowiednie do wszystkich etapów procesu − ekstrakcji, wy-
trącania, płukania, stężania i klarowania. Celem jest uzyskanie dużej ilości wysokiej jakości białka z ro-
ślin. W ramach kompleksowego podejścia marki Flottweg uzyskiwane produkty uboczne mogą być również 
uzdatniane i ponownie wykorzystywane. Korzyścią jest optymalizacja tworzenia wartości oraz minimaliza-
cja ilości wytwarzanych odpadów, co przekłada się na w pełni zrównoważony proces. 

Oprócz klasycznych surowców, takich jak nasiona roślin skrobiowych (grochu, fasoli, soczewicy) oraz roślin 
oleistych (soi, rzepaku, łubinu), wysokiej jakości białka można pozyskiwać także z innych części roślin, ta-
kich jak liście i korzenie.  

W ramach kompleksowego podejścia marki Flottweg uzyskiwane produkty uboczne mogą być również 
uzdatniane i ponownie wykorzystywane. Korzyścią jest optymalizacja tworzenia wartości oraz minimaliza-
cja ilości wytwarzanych odpadów, co przekłada się na w pełni zrównoważony proces. 
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W oparciu o naszą platformę technologiczną wspieramy naszych klientów, opracowując niestandardowe 
procesy pod kątem danego surowca. 

Każda pojedyncza maszyna, która opuszcza nasz południowoniemiecki zakład, ucieleśnia nasze wartości  
i naszą filozofię. Pragniemy, aby klienci Flottweg osiągali rezultaty, które będą nie do pobicia przez konku-
rencję. Pasja w dążeniu do perfekcji określa nasz sposób myślenia i działania.  
 
Większość z maszyn jest eksploatowanych przez dziesiątki lat od momentu ich uruchomienia. Dlatego na 
całym świecie Flottweg to synonim doskonałej jakości, wyjątkowego serwisu i długofalowej wydajności. 
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Przegląd literatury naukowej 

W związku z tym, że publikacje naukowe w Polsce są niezwykle rozproszone po różnych czasopismach  
i wydawnictwach i nie ma jednej spójnej i aktualnej bazy doniesień naukowych przygotowaliśmy przegląd 
naszym zdaniem najważniejszych wydawnictw naukowych z okresu 2013-2022 r. 

Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 
Wydanie 1/2022 Link  

CICHOŃSKA P., E. DOMIAN, M. ZIARNO: The effect of high-pressure homogenization on the texture of fer-
mented bean-based beverages (Wpływ homogenizacji wysokociśnieniowej na teksturę fermentowa-
nych napojów z fasoli) – str. 37 
GALUS S., A. CIURZYŃSKA, M. JANOWICZ: An attempt to develop edible packaging films based on vegeta-
ble outgrades  (Próba wytworzenia folii jadalnych na bazie wysortu warzywnego) – str. 58 
SIONEK B.: Evaluation of the addition of prebiotics on the quality of probiotic coconut desserts (Ocena 
wpływu dodatku prebiotyków na jakość probiotycznych deserów kokosowych) – str. 67 
SZULC K.: Investigation of rheological characteristics and stability of emulsions based on pea, soy, and 
whey proteins (Badanie właściwości reologicznych i stabilności emulsji na bazie białek grochu, soi i ser-
watki) – str. 76 

Wydanie 2/2021 Link  
SZULC K.: Assessment of the possibility of using aquafaba in the production of vegetable emulsions 
(Ocena możliwości zastosowania aquafaby w produkcji emulsji roślinnych) – str. 56 
IGNACZAK A., E. MASIARZ, H. KOWALSKA: Nutritional trends and methods of producing fruit and vegeta-
ble health-promoting snacks (Trendy żywieniowe i metody wytwarzania owocowych i warzywnych prze-
kąsek prozdrowotnych) – str. 143 

Wydanie 1/2021 Link  
CICHOŃSKA P., M. ZIARNO: Choices and preferences of young women on plant-based beverages (Wybory 
i preferencje młodych kobiet w stosunku do napojów roślinnych ) str. 22 

Wydanie 2/2020 Link  
KOWALSKA M., A. ŻBIKOWSKA, M. STACHOWICZ: Physical and chemical properties of emulsions contai-
ning different kind of fat and different content of an innovative protein with algae (Właściwości fizyko-
chemiczne emulsji zawierających różny rodzaj tłuszczu i różną zawartość innowacyjnego białka z alg) – 
str. 5 
JANOWICZ M., S. GALUS, A. CIURZYŃSKA, M. KUREK, M. MICHALSKA: Evaluation of selected properties of 
products (leather fruits) based on fruit puree (Ocena wybranych właściwości produktów (leather fruits) 
otrzymanych na bazie puree owocowych) – str. 64 
LACHOWICZ K., M. STACHOŃ, A. KOŁOTA, D. SKOLMOWSKA: Processed legume seed products and their 
significance in the prevention of cardiovascular diseases (Przetwory z nasion roślin strączkowych i ich 
znaczenie w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego) str. 168 

Wydanie 2/2019 Link  

https://wsm.warszawa.pl/postepy-techniki-przetworstwa-spozywczego/numery-czasopism/
https://wsm.warszawa.pl/postepy-techniki-przetworstwa-spozywczego/numery-czasopism/
https://wsm.warszawa.pl/postepy-techniki-przetworstwa-spozywczego/numery-czasopism/
https://wsm.warszawa.pl/postepy-techniki-przetworstwa-spozywczego/numery-czasopism/
https://wsm.warszawa.pl/postepy-techniki-przetworstwa-spozywczego/numery-czasopism/
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KOWALSKA H., E. MASIARZ, P. CHMURZYŃSKI: Możliwości wykorzystania skórek z owoców w technologii 
przekąsek z pigwowca (Possibilities of using fruit skins in quince snack technology) – str. 72 

Wydanie 1/2019 Link  
WIZA P.L.: Charakterystyka owadów jadalnych jako alternatywnego źródła białka w ujęciu żywieniowym, 
środowiskowym oraz gospodarczym (Characterization of edible insects as an alternative source of pro-
tein in terms of nutrition, environmental and economic) – str. 98 

Wydanie 1/2017 Link  
CZAJKOWSKA K., H. KOWALSKA: Metody wytwarzania przekąsek owocowych wzbogaconych w składniki 
naturalne  (Methods of manufacturing fruit snack enriched in natural ingredients) – str. 110 

Wydanie 1/2015 Link  
HOFFMANN M., KOSTYRA E.: Jakość sensoryczna i wartość odżywcza wegańskich substytutów mleka kro-
wiego str. 52 

ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, Wydawnictwo PTTŻ 
Rok 2021 LINK 

KOPACZ M., PIEKARA A., KRZYWONOS M.: Fermentowana żywność wegańska LINK 
CICHOŃSKA P., ZIARNO M.: Wpływ kiełkowania na zawartość wybranych węglowodanów i po-
lifenoli ogółem w napojach z fasoli białej 

LINK 

ŚWITALSKI M., RUSZKOWSKA M., KAMIŃSKA M.: Ocena wybranych właściwości fizykochemicz-
nych handlowych odżywek białkowych 

LINK 

MARKOWSKA J., POLAK E., DRABENT A., ŻAK A.: Konopie siewne Cannabis sativa L. – odmiany, 
właściwości, zastosowanie 

LINK 

Rok 2018 LINK 
OSTROWSKA A., KOZŁOWSKA M., RACHWAŁ D., WNUKOWSKI P., NEBESNY E., ROSICKA-KACZ-
MAREK J.: Koncentrat białkowo- błonnikowy z rzepaku – skład chemiczny i właściwości funk-
cjonalne 

LINK 

MARCINIAK-ŁUKASIAK K., ŻBIKOWSKA A.: Wpływ dodatku białek grochu oraz transglutami-
nazy na zmniejszenie zawartości tłuszczu w smażonym makaronie instant   

LINK 

Rok 2017 LINK 
SADOWSKA A., DYBKOWSKA E., RAKOWSKA R, HALLMANN E., ŚWIDERSKI F.: Ocena zawartości 
składników bioaktywnych i właściwości przeciwutleniających proszków wyprodukowanych 
metodą liofilizacji z wybranych surowców roślinnych 

LINK 

SZULC J., CZACZYK K., GOZDECKA G.: Metody otrzymywania kiełków – od upraw domowych do 
produkcji przemysłowej 

LINK 

WILK M.: Soja źródłem cennych składników żywieniowych LINK 
KOWALSKA D.: Zawartość chloropropanodioli w kwasowych hydrolizatach białek roślinnych i 
sosach sojowych 

LINK 

Rok 2016 LINK 

https://wsm.warszawa.pl/postepy-techniki-przetworstwa-spozywczego/numery-czasopism/
https://wsm.warszawa.pl/postepy-techniki-przetworstwa-spozywczego/numery-czasopism/
https://wsm.warszawa.pl/postepy-techniki-przetworstwa-spozywczego/numery-czasopism/
https://wydawnictwo.pttz.org/magazine-archive-categories/2021/
https://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2022/05/13_Kopacz.pdf
https://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2022/01/08_Cichonska.pdf
https://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2022/01/03_Switalski.pdf
https://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2021/11/07_Markowska.pdf
https://wydawnictwo.pttz.org/magazine-archive-categories/2018/
https://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2019/02/07_Ostrowska.pdf
https://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2019/02/08_Marciniak.pdf
https://wydawnictwo.pttz.org/magazine-archive-categories/2017/
https://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2018/03/06_Sadowska.pdf
https://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2018/01/03_Szulc.pdf
https://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2017/11/02_Wilk.pdf
https://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2017/11/03_Kowalska.pdf
https://wydawnictwo.pttz.org/magazine-archive-categories/2016/
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DANIELCZUK J., HAŁASIŃSKA A.G., SKĄPSKA S.: Opracowanie i walidacja sensorycznej metody 
skalowania z elementami QDA do oceny jakości produktów owocowych i warzywnych oraz 
sterowanie jakością otrzymywanych wyników 

LINK 

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych – SGGW 
Numer 600, 2020 rok LINK 

PIASECKA I., GÓRSKA A.: Możliwość wykorzystania wytłoków owocowych do produkcji żyw-
ności wzbogacanej 

LINK 

KOT A., KAMIŃSKA-DWÓRZNICKA A., BARAŃSKA A.: Badanie właściwości lodów wegańskich na 
bazie napoju migdałowego     

LINK 

MATYS A., WIKTOR A., WITROWA RAJCHERT D.: Analiza suszenia mikrofalowo-próżniowego 
buraka ćwikłowego 

LINK 

Numer 595, 2018 rok LINK 
BRYNDA-KOPYTOWSKA A., DOMIAN E.: Wybrane właściwości sypkich preparatów tłuszczo-
wych wytwarzanych metodą suszenia rozpyłowego emulsji stabilizowanych białkiem grochu 
(Selected bulk properties of spray dried fat-filled pea protein-based powders 

LINK 

Numer 588, 2017 rok LINK 
PIECYK M., KOWALSKA K., WOROBIEJ E., OSTROWSKA-LIGĘZA E.: Ocena wybranych właściwości 
skrobi wyizolowanej z nasion komosy ryżowej 

LINK 

GONDEK E., GAUZE J., JAKUBCZYK E., JANCZAR-SMUGA M., NOWAK D.,  Wysokobłonnikowe 
przekąski zbożowo-warzywne - analiza wybranych właściwości fizycznych i funkcjonalnych 

LINK 

Numer 584, 2016 rok LINK 
WIECZOREK C., SIONEK B., PRZYBYLSKI W., LAHUTA W.B.: Wpływ obróbki kulinarnej nasion ro-
ślin strączkowych na zawartość rozpuszczalnych węglowodanów 

LINK 

,,Towaroznawcze problemy jakości” – Polish Journal of Commodity Science LINK 
Rok 2021 LINK 

SADY S., PACHOŁEK B.: Kierunki wykorzystania odpadów przetwórstwa pomidorów – str. 49 
Rok 2018 LINK 

DOBA K., ZMUDZIŃSKI W.: Nowa żywność pochodzenia roślinnego – aspekty prawne i per-
spektywy rozwoju – str. 36 

 

Rok 2016 LINK 
MODZELEWSKA-KAPITUŁA M., ŻYWICA R.: Wpływ dodatku białek sojowych i zawartości tłuszczu na cechy 
jakościowe hamburgerów – str. 52 
WIŚNIEWSKI R., KAPUSTA I., LACHOWICZ S.: Wpływ operacji technologicznych na zawartość izoflawonów 
w soi zwyczajnej (Glycine max (L.) Merr.) – str. 68 

Rok 2013 LINK 
RYPIŃSKA I., BIEGAŃSKA M.: Jakościowe i ekologiczne aspekty wykorzystania odpadów przemysłowych 
pochodzenia roślinnego – str. 84 

Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego LINK 
Rok 2019 

https://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2016/12/12_Danielczuk.pdf
http://www.zppnr.sggw.pl/2020.html
http://www.zppnr.sggw.pl/ZPPNR.2020.600.5.pdf
http://www.zppnr.sggw.pl/ZPPNR.2020.600.3.pdf
http://www.zppnr.sggw.pl/ZPPNR.2020.600.4.pdf
http://www.zppnr.sggw.pl/2018.html
http://www.zppnr.sggw.pl/ZPPNR.2018.595.33.pdf
http://www.zppnr.sggw.pl/2017.html
http://www.zppnr.sggw.pl/ZPPNR_2017_T_n588_s91.pdf
http://www.zppnr.sggw.pl/ZPPNR.2017.590.30.pdf
http://www.zppnr.sggw.pl/2016.html
http://www.zppnr.sggw.pl/584-14.pdf
http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl/dostep-otwarty
http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/TPJ_1_66_2021.pdf
http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/2_55_2018.pdf
http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/01_46_2016.pdf
http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/04_37_2013.pdf
https://www.ibprs.pl/category/archiwum/
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ZAJĄC K., ZIELONKA R.: Ocena jakości serków grochowych otrzymywanych z wyizolowanych 
białek nasion grochu   

LINK 

Rok 2017 
RATAJCZAK K., PIOTROWSKA-CYPLIK A., MYSZKA K.: Badania metapopulacyjne wybranych fer-
mentowanych produktów pochodzenia roślinnego 

LINK 

Polish Journal of Food and Nutrition Sciences LINK 
CHITISANKUL W.T., SHIMADA K., TSUKAMOTO C.: (Zdolność antyoksydacyjna produktów sojo-
wych i aktywnych związków sojowych) - Antioxidative Capacity of Soyfoods and Soy Active 
Compounds 

LINK 

OGRODOWCZYK A. M., DRABIŃSKA N.: Crossroad of Tradition and Innovation – The Application 
of Lactic Acid Fermentation to Increase the Nutritional and Health-Promoting Potential of 
Plant-Based Food Products  (Skrzyżowanie Tradycji i Innowacji – Zastosowanie fermentacji 
kwasu mlekowego w celu zwiększenia wartości odżywczych i prozdrowotnych produktów 
żywnościowych pochodzenia roślinnego – przegląd) 

LINK 

CVETKOVIĆ D., RANITOVIĆ A., SAVIĆ D., JOKOVIĆ N., VIDAKOVIĆ A., PEZO L., MARKOV S.: Survival 
of Wild Strains of Lactobacilli During Kombucha Fermentation 
and Their Contribution to Functional Characteristics of Beverage (Skrzyżowanie Tradycji i In-
nowacji – Zastosowanie fermentacji kwasu mlekowego w celu zwiększenia wartości odżyw-
czych i prozdrowotnych produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego – przegląd) 

LINK 

SOBRAL A. P., OSSA H. S., PALAZOLO G. G., WAGNER J. R.: plants producing soy protein isolates 
[Li et al., 2014]. In adEmulsifying Properties of Dried Soy-Whey, Dried Tofu-Whey, and Their 
Isolated Proteins (Właściwości emulgujące suszonej serwatki sojowej, suszonej serwatki tofu 
i ich izolowanych białek) 
 

LINK 

GRAMZA-MICHAŁOWSKA A., KMIECIK D., KOBUS-CISOWSKA J., ŻYWICA A., DZIEDZIC K., BRZO-
ZOWSKA A.: Phytonutrients in Oat (Avena sativa L.) Drink: Effect of Plant Extract 
on Antiradical Capacity, Nutritional Value and Sensory Characteristics (Fitoskładniki w napoju 
owsianym (Avena Sativa): Wpływ ekstraktu roślinnego na zdolność przeciwrodnikową, war-
tość odżywczą i właściwości sensoryczne) 

LINK 

VILLARRUEL-LÓPEZ A., ASCENCIO F., NUÑO K.: Microalgae, a Potential Natural Functional Food 
Source – a Review (Mikroalgi, potencjalne naturalne źródło żywności funkcjonalnej – prze-
gląd) 

LINK 

Polish Journal of Agronomy LINK 
KOZAK M., KOTECKI A., SERAFIN-ANDRZEJEWSKA M., WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA A., 
OSIECKA A.: The reaction of soybean Glycine max (L.) Merr. to the application of TS series stim-
ulators (Reakcja soi Glycine max (L.) Merr. na zastosowanie stymulatorów serii TS) 

LINK 

SHAHRAJABIAN M. H., SUN W., CHENG Q.: A short review of health benefits and nutritional val-
ues of mung bean in sustainable agriculture (Krótki przegląd korzyści zdrowotnych i wartości 
odżywczych fasoli mung w zrównoważonym rolnictwie) 

LINK 

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni 

https://www.ibprs.pl/wp-content/uploads/2020/03/PNiTPRS-2019-nr-2-Rozdzial2.pdf
https://www.ibprs.pl/wp-content/uploads/2018/08/PNiTPRS-2017-nr-3-Rozdzial3.pdf
http://journal.pan.olsztyn.pl/
http://journal.pan.olsztyn.pl/pdf-146562-72952?filename=Antioxidative%20Capacity%20of.pdf
http://journal.pan.olsztyn.pl/pdf-134282-64049?filename=Crossroad%20of%20Tradition.pdf
http://journal.pan.olsztyn.pl/pdf-112276-43762?filename=Survival%20of%20Wild%20Strains.pdf
http://journal.pan.olsztyn.pl/pdf-98543-31292?filename=Emulsifying%20Properties%20of.pdf
http://journal.pan.olsztyn.pl/pdf-98515-31261?filename=Phytonutrients%20in%20Oat.pdf
http://journal.pan.olsztyn.pl/pdf-98500-31270?filename=Microalgae_%20a%20Potential.pdf
https://pja.iung.pulawy.pl/
https://pja.iung.pulawy.pl/wp-content/uploads/2021/06/PJA43str26_33doInternetu.pdf
https://pja.iung.pulawy.pl/wp-content/uploads/2020/02/PJA37doInternetu31_36pop.pdf
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Rok 2017, nr 99 LINK 
RUSZKOWSKA M., WIŚNIEWSKA A.: Ocena wybranych napojów roślinnych w proszku – charak-
terystyka właściwości fizykochemicznych str. 103-113 

LINK 

Kształtowanie jakości żywności/Food quality development LINK 
RUSZKOWSKA M., WINNICKA K.: Ocena właściwości fizykochemicznych i sensorycznych napo-
jów roślinnych w proszku – str. 197-211 

 

Sustainability 2021 LINK 
KOT A., KAMIŃSKA-DWÓRZNICKA A., GALUS S., JAKUBCZYK E.: Effects of Different Ingredients 
and Stabilisers on Properties of Mixes Based on Almond Drink for Vegan Ice Cream Produc-
tion (Wpływ różnych składników i stabilizatorów na właściwości mieszanek na bazie napoju 
migdałowego do produkcji lodów wegańskich) 

LINK 

 

  

https://sj.umg.edu.pl/zeszyt-099.html
https://sj.umg.edu.pl/sites/default/files/ZN528.pdf
https://wydawnictwo.umg.edu.pl/sites/default/files/Spis%20tre%C5%9Bci_75.pdf
https://www.mdpi.com/journal/sustainability
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/21/12113
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Producenci plant-based w Polsce

Zmierzenie rynku plant-based jest niezwykle 
trudne, ponieważ nie ma jasnej i jednoznacznej 
definicji takich produktów. Zgodnie z najnow-
szymi danymi rynek produktów roślinnych  
w Polsce wart jest ponad 600 milionów złotych  
i dynamicznie się rozwija.  

Rynek początkowo uzyskał dynamikę głównie 
dzięki firmom młodym typu start-up, które z re-
guły w 100% nastawione są na produkcję pro-
duktów plant-based. Rozwój rynku spowodował 
jednak zainteresowanie również firm mięsnych, 
mleczarskich i innych, które z powodzeniem 
uzupełniają swoją ofertę produktów konwencjo-
nalnych. Stąd na rynku z łatwością można zna-
leźć produkty plant-based firm takich jak Tar-
czyński, Olewnik czy mleczarni Łowicz. 

Rynek jest niezmiernie bogaty i różnorodny.  
W grupie ponad 500 produktów można znaleźć 
produkty na bazie frakcjonowanych białek, które 
są następnie odpowiednio przetworzone i mają 
w pełni zastępować produkty mięsne również 
pod kątem smakowym. Znajdują się też pro-
dukty, które na bazie prostych roślinnych surow-
ców nawiązują do produktów mięsnych np. wa-
rzywny burger, pasztet z cieciorki. 

W ankiecie przeprowadzonej na populacji kilku-
set firm w Polsce, tylko 10% firm jednoznacznie 
odrzuca możliwość produkcji również produk-
tów opartych na plant-based, co wskazuje, że  
w każdej chwili możemy spodziewać się na rynku 
nowych produktów. 

W przeprowadzanych rozmowach z producen-
tami zaczyna być słyszalny niepokój o zbyt dużą 
podaż produktów i tym samym obniżenie cen,  
a za tym jakości produktów, co może spowodo-
wać zniechęcenie konsumentów do tej kategorii. 

Warto, a nawet trzeba zwrócić uwagę na strate-
gie sieci handlowych. Część z nich, tak jak Bie-
dronka czy Żabka wprowadzają własne produkty 
pod marka własną. Inne, takie jak Carrefour, są 
bardziej otwarte na sprzedaż produktów firm 
niezależnych i budują swój portfel produktowy 
wspierając takie niezależne firmy.  

Należy szczególnie podkreślić zaangażowanie 
sieci Carrefour, która przeznaczyła znaczące 
środki na dofinansowanie wybranych w konkur-
sie polskich start-up i oprócz takiego grantu 
efektywnie wprowadza te produkty w swojej 
sieci.  

Widoczne ostatnio jest dostosowywanie wize-
runku i komunikacji produktowej na potrzeby 
eksportu produktów. Pierwsze firmy zaczęły już 
w tym obszarze odnosić sukcesy i należy się spo-
dziewać dalszego rozwoju aktywności eksporto-
wej. 

Firmy skoncentrowane w 100% na produktach 
plant-based jako główne bariery wzrostu po-
strzegają: 

- brak wsparcia systemowego poprzez projekty 
edukacyjne ukierunkowane na upowszechnienie 
diet roślinnych, 

- brak lokalnych surowców w postaci frakcjono-
wanych białek, 

- obawy o zbyt dużą podaż produktów na rynku o 
słabej jakości i wartośći, co w efekcie psuje ten 
segment, 

- ograniczenia w dostępie do środków finanso-
wych, 

- obecnie również inflacja i wzrost cen, które w du-
żym stopniu ograniczają rynek.
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Firmy produkujące i oferujące produkty plant-based z siedzibą w Polsce

Na półkach sklepów można znaleźć setki pro-
duktów nawiązujących w swojej komunikacji do 
produktów na bazie mięsa. Nie zawsze są to pro-
dukty w rozumieniu plant-based, czyli takie, 
które w pełni mają nawiązywać do cech produk-
tów mięsnych. Oprócz rodzimych firm z zaple-
czem produkcyjnym w Polsce, firmy takie przed-
stawiamy w tabelach poniżej, konsument ma 

wybór pomiędzy dziesiątkami produktów z firm 
globalnych i liderów rynków światowych jak 
Beyond Meat, Nestle, Unilever, Linda McCartney.  

Zastrzegamy, że wymienione firmy z pewnością 
nie stanowią 100% rynku, który dynamicznie się 
rozwija i niemalże każdego miesiąca pojawiają 
się nowe firmy oraz produkty. 

Firmy produkujące zamienniki produktów mięsnych na bazie białek frakcjonowanych 

Firma Opis Przykładowy produkt 

AmerPharma 

Producent m.in. odżywek i suplementów 
diety oraz dietetycznej żywności funkcjo-

nalnej ZERO kcal. Oferują również żywność 
funkcjonalną wzbogaconą o białko, bez za-
wartości cukru/bez oleju palmowego oraz 

wegańską 

Krem czekola-
dowo-orzechowy 

 

Bakoma 

Standardową ofertą produktów na bazie 
mleka rozszerzono o wegetariańskie dania 

gotowe Green&Easy (w tym burgery, ko-
tlety) oraz serię alternatywnych wyrobów 
mlecznych AVE Vege opartą w całości na 

bazie roślin 

Roślinne jogurty 

 

BioVis 
Firma specjalizująca się w produkcji trady-
cyjnie fermentowanego tempehu z natu-

ralnej soi 
Tempeh 

 

Bobowina 

Produkty wytwarzane z bobu, będące ro-
ślinnym zamiennikiem mięsa i składnikiem 
dań. W ofercie kawałki w różnych smakach, 

kawałki a’la wątróbka oraz mielone 

Roślinne mięso na 
bazie bobu 

 

Bonavita 

Firma zajmująca się produkcją sosów, ma-
jonezów, musztard, sałatek warzywnych 

oraz marmolad i miodów. Swoją standar-
dową ofertę rozszerzyła o wegańskie sosy 

oraz majonez 

Majonez wegański 

 

https://amerpharma.com/
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Firma Opis Przykładowy produkt 

BVTCHER 

Roślinne substytuty wyrobów mięsnych, w 
tym burgerów, kaszanek, kiełbasek, kaba-
nosów, różnego rodzaju szynek czy też pa-

rówek. Produkty te nadają się do piecze-
nia, grillowania lub mrożenia 

Bezmięsna sho-
arma 

 

Coco Farm 

Produkty oparte na palmie kokosowej - 
olej kokosowy, miąższ kokosowy, syrop, 
cukier, mąka ocet, woda oraz wegański 

smalczyk 

Smalczyk wegański 

 

Cultured Foods 

W ofercie wegański substytut jajek, za-
mienniki mięsa mielonego na bazie białka 
grochowego, wegański sos oraz wegańskie 
mieszanki do przyrządzenia gulaszu oraz 

curry 

Roślinne jajka 

 

Develey Polska 

Producent i dystrybutor żywności różnego 
rodzaju (głównie sosy, majonez, ketchup, 

musztarda oraz oliwy, przetwory owocowe 
i warzywne), zrzeszający kilka marek. W 
ofercie swojej marki posiada wegańskie 

sosy oraz majonez 

Majonez wegański 

 

Drobimex 

Producent mięsa i wędliny z drobiu.  
W swojej ofercie ma również roślinne al-

ternatywy mięsa (seria Veggie) - kiełbaski, 
parówki oraz szynkę 

Wegańskie salami 

 

Eko-Wital 

Firma zajmująca się dystrybucją i impor-
tem produktów ekologicznych i natural-

nych. Posiada asortyment produktów bez-
mlecznych, bezglutenowych, bezcukro-

wych oraz specjalną ofertę dla wegan i we-
getarian (np. majonez) 

Majonez wegański 

 

Endorfiny 
Produkcja roślinnej alternatywy dla serów 

jakościowych z fermentowanych orze-
chów, pestek, ciecierzycy i owsa 

Serek wegański z 
nerkowca 

 

Food Jack 
Firma oferująca alternatywne produkty 
mięsne uzyskane z owoców chlebowca.  

W ofercie również wegańskie pierogi 

Szarpany jackfruit z 
BBQ 
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Firma Opis Przykładowy produkt 

Galeria Smaków 
Marcin Kołodziej-

czyk 
  Pasztet z soczewicy 

 

GoPlant 
Firma produkuje roślinne zamienniki 

mięsa. W ofercie produkty ,,zamiast woło-
winy" oraz ,,zamiast kurczaka" 

Roślinna pierś z 
kurczaka 

 

Grana 

W ofercie różne rodzaje kawy zbożowej: 
klasyczna, smakowa, funkcjonalna, bio, 

bezglutenowa oraz sezonowa. Dostępne 
są również napoje roślinne będące alter-

natywą mleka 

Napój migdałowy 

 

ICE-MASTRY 
Firma specjalizująca się w produkcji lodów 
różnego rodzaju, w tym też lodów wegań-

skich w kubeczku 

Wegańskie lody 
czekoladowe 

 

It's bean! 

Produkty wegańskie, alternatywne do wy-
robów mlecznych, oparte na fasoli. Należą 
do nich jogurty w wielu wersjach smako-
wych, puddingi oraz napój z fasoli będący 

alternatywą dla mleka 

Jogurt na bazie fa-
soli  

 

Jeronimo Martins 

Właściciel sieci sklepów detalicznych, po-
siadający w swojej ofercie artykuły spo-

żywcze różnego rodzaju. W ofercie również 
linia roślinnych produktów GoVege - na-
poje roślinne, alternatywy nabiału, alter-
natywy mięsa i wędlin, dania gotowe, pa-

sty, sosy i tofu 

Plastry roślinne o 
smaku Goudy 

 

Jogurty Magda 
Oferta obejmująca różnego rodzaju we-
gańskie jogurty marek VegUp BIO, Plan-

tON, GREENZLY oraz śmietanę 
Jogurt naturalny 

 

KUBARA 

Firma posiadająca w swojej ofercie batony, 
kulki, przekąski, produkty śniadaniowe 

(płatki, zboża) oraz dodatki do dań. Obej-
muje również substytuty mięsa tj. kiełba-

ski, burgery, kaszanki, mięso mielone, 
klopsiki, gyros, kotlety rybne, pasztety oraz 

kabanosy 

Roślinne kiełbaski 
węgierskie 
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Firma Opis Przykładowy produkt 

Las Vegan's 

Producent wegańskiej czekolady z różnymi 
dodatkami oraz innych przekąsek (owo-
ców, migdałów, ziaren kakao) w czekola-

dzie wegańskiej 

Wegańska czeko-
lada 

 

Makarony Polskie 

Firma zrzeszająca kilka marek w tym głów-
nie producentów makaronów (dostępne 

makarony wysokobiałkowe i odpowiednie 
dla wegan) oraz dań gotowych. W ofercie 
marki So Food dostępne są gotowe pro-

dukty, w tym dania wegańskie oraz maka-
rony strączkowe produkowane pod marką 

Novelle 

Makaron z socze-
wicy czerwonej 

 

Mazowiecka Spółka 
Mleczarska 

W ofercie marka Vemondo - szeroka gama 
produktów roślinnych. Dostępne są za-
mienniki mięsa oraz nabiału, jak też we-

gański makaron, tofu, desery 

Napój owsiany 

 

Me Gusto 

Szeroki asortyment ekologicznych, w tym 
również wegańskich, słodyczy i przekąsek 

pod markami SuperFudgio, BioUp oraz Su-
perKrówka. Oferta obejmuje także słody-
cze bez cukru, laktozy, oleju palmowego 

oraz glutenu 

Wegańskie krówki 

 

Merapi 
Firma w swojej ofercie posiada 3 rodzaje 
Tempehu - naturalny, smażony oraz wę-

dzony 
Tempeh 

 

Mleczni Bracia 

Produkcja wegańskich substytutów. Oferta 
obejmuje roślinne: mleka, pasty, napoje 

probiotyczne, burgery, kremy kanapkowe, 
sery kanapkowe oraz zupy 

Napój migdałowy 

 

Mokate 

W ofercie herbaty, kawy, napoje kawowe, 
napoje czekoladowe,  ciastka, wafelki w 
różnych wersjach smakowych. Dostępna 
również seria kaw Premium Latte Vege 

Kokosowa kawa 
latte 

 

Natural Polska 

Hurtowy dystrybutor surowców dla prze-
mysłu spożywczego, kosmetycznego i far-

maceutycznego. Asortyment obejmuje 
oleje różnego rodzaju, surowce do produk-

cji. W ofercie również wegańskie 

Roślinny cheddar 
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Firma Opis Przykładowy produkt 

odpowiedniki sera dystrybuowane pod 
marką Coco Papa’s 

Neat meat 
Produkcja roślinnej alternatywy dla mięsa 

mielonego - Nielone. W ofercie również ro-
ślinny gyros 

Substytut mięsa na 
grilla 

 

Olewnik 

Szeroki asortyment wyrobów mięsnych - 
kiełbas, szynek, parówek, kabanosów.  

W ofercie również produkty bezmięsne - 
pieczony baton, roślinne kabanosy i ka-

szanka 

Roślinne kabanosy 

 

OneDayMore 

Producent między innymi owsianek, gra-
noli, przekąsek, musli, napoi roślinnych 

oraz past orzechowych. W ofercie również 
roślinne substytuty mięsa oraz ryb - 

klopsiki, kiełbaski, burgery i wiele innych 

Roślinne klopsy 

 

OSM Łowicz 

Producent różnorodnego asortymentu 
produktów mlecznych - jogurty, twaróg, 
ser i serki kanapkowe, mleko, śmietana, 

masło. W ofercie również linia wegańskich 
zamienników tych produktów marki ,,Bez 
deka mleka" - wegańska marka OSM Ło-

wicz produkująca alternatywne produkty 
mleczne. Produkty te są odpowiednikami 

m.in różnego rodzaju serów (tradycyjnego, 
serków do smarowania, sałatkowo-kanap-
kowego), śmietany, puddingów, jogurtów 

czy też masła 

Roślinne smarowi-
dło do kanapek 

 

Pekpol 

W ofercie przedsiębiorstwa pakowane wy-
roby mięsne, wędliny, dania gotowe, kaba-
nosy. Obecna jest również seria produktów 
bezglutenowych oraz wegańskich i wege-

tariańskich (paszteciki, pasztet, medaliony 
sojowe) pod marką Dziarskie Jarskie 

Pasztet z selera 
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Firma Opis Przykładowy produkt 

Planteris 

Produkcja roślinnej alternatywy kurczaka 
w różnych formach (np. stripsy) czy też 

marynatach. Znany pod marką "Roślinny 
Qurczak" 

Roślinny kurczak 
teriyaki 

 

Plantway 
Firma oferująca roślinne substytuty kur-

czaka w różnych wersjach smakowych 
Roślinny kurczak 

curry 

 

Platan 

Importer i dystrybutor produktów spożyw-
czych różnych marek. Posiada w ofercie: 

oliwy, oleje, makarony, octy balsamiczne, 
oliwki, przetwory, sosy i pasty, ryby oraz 

serię produktów Bio i Vege pesto 

Roślinne ragu 

 

Poloniak.pl 

Marka żywności ekologicznej, której 
obecne w ofercie produkty są wegańskie 
lub wegetariańskie. Wśród nich napoje, 

pasty, majonezy, pasztety, kotlety, leczo, 
parówki, syropy oraz wiele innych 

Pałeczki wegańskie 
z soczewicy 

 

PPH Temar 

Przedsiębiorstwo specjalizujące się w im-
porcie szerokiego asortymentu produktów 

nabiałowych. W ofercie m.in. sery kozie, 
napoje roślinne, sery różnego rodzaju, 

produkty bio/bez laktozy, produkty we-
gańskie, jogurty deserowe, mleko, śmie-

tana oraz antipasti. Asortyment obejmuje 
produkty marek tj. Veganation, Joya, 

Klarma, Meelania i innych 

Produkt sałatkowy 

 

Primavika 

Producent szerokiego asortymentu goto-
wych dań obiadowych i sosów, pasztetów, 
past, masła orzechowego. W ofercie rów-

nież produkty bezglutenowe, EKOlogiczne, 
roślinne (substytuty mięsa i ryb) - seria Ve-

ggie Bowl oraz RoślinnieMi 

Roślinny substytut 
tuńczyka 

 

Pure&Fit 
Oferta roślinnych dań gotowych marki Ve-

geidealni, w tym roślinne burgery,ka-
szanka, pieroghi, vege dukaty 

Roślinna kaszanka 
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Firma Opis Przykładowy produkt 

Planty 

Firma produkująca roślinne zamienniki 
mięsa i dań gotowych. W ofercie m.in. bur-

gery, dukaty, kiełbaski, kaszanka, gyros 
oraz klopsiki 

Klopsiki z grochu 

 

Rośleko 

W ofercie produkty będące substytutami 
produktów mlecznych. Wśród nich napoje 
roślinne w różnych wersjach oraz roślinne 

odpowiedniki twarogu 

Roślinny twarożek  

 

Sante 

Firma posiadająca szeroką ofertę produk-
tów - napoje roślinne, kremy orzechowe, 
produkty śniadaniowe, batony, odżywki  
i suplementy, bakalie, ciastka, przekąski, 

sól i cukier, ziarna i kasze. Dostępne są 
również produkty bez dodatku cukru/glu-
tenu/pszenicy, produkty Vege oraz Super-
foods. Asortyment obejmuje marki: Sante, 

Sante Organic, Go On i Lovege 

Napój owsiany 

 

Scawar 
W ofercie firmy marka Nat&Vie m.in. na-

poje roślinne, substytuty produktów 
mlecznych i mięsa 

Napój migdałowy 

 

Sokołów 

Producent szerokiego asortymentu wyro-
bów mięsnych, mięsa, dań gotowych, wę-
dlin oraz konserw. W ofercie również linia 
produktów wege ,, Z gruntu Dobre" (dania 
gotowe, smalczyk, kabanosy, plastry, kieł-
baski, burgery, pasztet, pasty i hummus) 

Roślinna wędlina 

 

Sonko 

Producent napoi roślinnych Bio, wafli ryżo-
wych różnego rodzaju, płatków owsianych, 
przekąsek, pieczywa lekkiego, sucharków i 

macy, kaszy i ryżu 

Napój ryżowy 

 

Starck's Food Polska Producent wegańskich majonezów w róż-
nych wersjach smakowych Majonez wegański 
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Firma Opis Przykładowy produkt 

SuroVital 
Producent wegańskiej czekolady różnego 

rodzaju oraz wyrobów czekoladowych  
i przekąsek 

Wegańska czeko-
lada 

 

Tarczyński 

Producent szerokiego asortymentu wyro-
bów mięsnych i przekąsek oraz serii pro-

duktów roślinnych będących substytutami 
produktów mięsnych (kabanosy, parówki, 

kiełbaski) 

Roślinne kabanosy 

 

TMT 

W ofercie szeroki wybór serów różnego ro-
dzaju (tradycyjne, kremowe, w blokach, 

tarte, w plastrach). Dostępne również sery 
wegańskie (plastry i wiórki) 

Roślinny ser tarty 

 

Vege Smak 
Oferta roślinnych produktów będących al-

ternatywą dla standardowych wędlin Roślinna krakowska 

 

VegProBio 
Producent roślinnych zamienników na-
biału. W ofercie substytuty masła oraz 

mleka na bazie orzechów 
Odpowiednik masła 

 

Vivera 
W ofercie firmy roślinne, w 100% wegań-

skie substytuty mięsa takie jak np. roślinny 
sznycel, bekon, mielone czy też burger 

Roślinny sznycel w 
panierce 

 

Wege Siostry 

Producent produktów roślinnych, głównie 
na bazie orzechów nerkowca, będących al-
ternatywą dla nabiału. W ofercie zamien-

niki: sera, masła, serka do smarowania 

Alternatywa sera na 
bazie nerkowca 

 

WITPOL 
W ofercie napoje roślinne, produkty śnia-
daniowe oraz produkty suche (np. wafle, 

chipsy warzywne, maca) 
Napój migdałowy 
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Firmy nawiązujące do nurtu produktów roślinnych 

Firma Opis Przykładowy produkt 

,,U Jędrusia'' SP z o. 
o. 

Producent chłodzonych dań gotowych 
różnego rodzaju (np. krokiety, pierogi, da-
nia makaronowe) oraz sałatek i surówek. 
W swojej ofercie posiada również burgery 

warzywne oraz buraczane 

Burger warzywny 

 

Chaber 

Firma zajmująca się produkcją pieczywa 
chrupkiego, macy, snacków ziemniacza-

nych oraz produktów śniadaniowych 
(płatki śniadaniowe poduszeczki) 

Maca razowa 

 

CPF Poland S.A. 

Producent i eksporter m.in. dań gotowych, 
owoców morza, produktów roślinnych  

i karm dla zwierząt. W ofercie również we-
gańskie dania gotowe marki To Be Foodie 

Wegańskie curry 

 

DANEX 

Firma zajmująca się dostarczaniem surow-
ców dziko rosnących i uprawnych (grzyby 

leśne i uprawne oraz owoce leśne  
i uprawne). W ofercie marki Devaldano 
wegańskie pasty, przetwory owocowe  

i warzywne. Występuje pod marką Deval-
dano 

Kiszony burak 

 

Denverfood 

Producent żywności bezglutenowej i eko-
logicznej. W ofercie między innymi pro-
dukty zbożowe, mąki, owoce suszone, 

orzechy, sól oraz pasztety roślinne w róż-
nych wersjach smakowych 

Wegański pasztet 
dyniowy z czar-

nuszką i chilli 

 

Drosed 

Producent mięsa, wyrobów mięsnych, dań 
gotowych z mięsa, pasztetów, szynek kon-
serwowych oraz past, w tym past wegań-

skich 

Pasta do smarowa-
nia z ciecierzycą 

 

Farma Świętokrzy-
ska 

Przedsiębiorstwo oferujące ekologiczne 
warzywa, owoce oraz przetwory. Asorty-

ment obejmuje również gotowe produkty 
wegańskie np. flaczki, paprykarz, smalec, 

bigos 

Gulasz wege 
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Firma Opis Przykładowy produkt 

Firma Bracia Urba-
nek Andrzej i Jacek 

Urbanek 

Szeroki asortyment gotowych przetworów 
warzywnych, sosów oraz dań gotowych,  
w tym produkty marki Pan Pomidor, bę-
dące odpowiednie dla wegan (pasty wa-

rzywne, zupy, dania gotowe) 

Fasolka z tofu wę-
dzonym 

 

Merkury 

Firma jako importer produktów w swojej 
ofercie poza kosmetykami, lekami i suple-
mentami diety posiada zdrową żywność. 

Jej asortyment obejmuje produkty bez cu-
kru, bez glutenu, wegańskie, żywność 

funkcjonalną, superfoods oraz produkty 
bio, eko i organic. Wśród asortymentu jego 

marki NAURA - produkty śniadaniowe 
(płatki, pieczywo), wafle, pasty warzywne, 
tofu, soki, mąki, musztarda, wegański ma-
jonez oraz przekąski (chrupki wege, lizaki, 

paluszki) 

Paprykarz wa-
rzywny 

 

 

Frosta 

Producent produktów mrożonych, posia-
dający w swojej ofercie ryby, dania go-

towe, szpinak, dania gotowe, zioła, mie-
szanki warzyw oraz burgery roślinne 

Burger z batata i 
marchewki 

 

 

Greek Trade 

Producent, importer i dystrybutor produk-
tów spożywczych, zaopatrujący zakłady 
przetwórstwa owocowo – warzywnego, 

piekarnie, cukiernie, lodziarnie, sieci han-
dlowe, hurtownie. W ofercie produkty wła-

snych marek jak też i klientów (np. seria 
produktów roślinnych Carrefour Veggie). 

Asortyment obejmuje m.in. dania gotowe, 
przetwory owocowe i warzywne, bakalie, 

pasty, dżemy, produkty zbożowe, sosy, 
oliwę, świeże i mrożone owoce i warzywa 

Danie z makaro-
nem i ciecierzycą 

 

 

JOYFOOD 

Szeroka oferta produktów RTE przezna-
czonych dla osób aktywnych i będących na 

różnych dietach. Dostępna również seria 
Spróbuj Wege oparta na bezmięsnych sa-

łatkach 

Danie gotowe z ka-
szy kuskus i ciecie-

rzycy 

 

 

Lodziarnie Fir-
mowe 

Firma ma szeroką oferta lodów pudełko-
wych i kulkowych w różnych smakach. 

Obecność w asortymencie lodów wegań-
skich, tradycyjnych, sorbetów, jogurtowych 

oraz lodów dla koneserów 

Wegańskie lody 
waniliowe 
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Firma Opis Przykładowy produkt 

Lokal Vegan Bistro 

Wegańska restauracja oferująca również 
zakupy produktów online. Oferta obej-

muje wegańskie ,,Schabowe” sojowe, Sei-
tan steak i kebab oraz pesto buraczane  

i bazyliowe 

Kotlety sojowe 

 

 

Look Food 

Ta oraz pozostałe marki skupione w gru-
pie Look Food (Symbio, BiaMar i Rodzinna 
Wytwórnia Makaronów Fabijańscy) oferują 

produkty naturalne, niskoprzetworzone 
oraz wegańskie. Wśród nich; oleje, soki, 

mąki, zamienniki cukru, przyprawy i zioła, 
produkty śniadaniowe, błonnik i len mie-

lony, ciastka, mieszanki chlebowe oraz 
tofu 

Tofu 

 

 

Mipama 

Właściciel marki DietFood w ofercie której 
znajdują się produkty z serii Bio, Superfo-

ods oraz wegańskie. Asortyment obejmuje 
m.in. bio kremy, oleje, masła, granolę, ma-
karony, żelki owocowe, krakersy oraz go-

towe przekąski 

Makaron konjac 

 

 

NaturAvena 

Oferta produktów naturalnych i ekologicz-
nych, w tym również część produktów we-

gańskich różnych marek. Obejmuje ona 
m.in. przekąski, kremy, batony, makarony, 

warzywa, suplementy diety, pieczywo 
chrupkie, pasty warzywne oraz soki. W 
asortymencie również napoje roślinne 

marki Berief 

Falafel curry 

 

 

Newtrition 

W asortymencie produkty wegańskie, we-
getariańskie, bez glutenu, bez dodatku cu-
kru i 100% naturalne. Wśród nich, protei-
nowe: batony, pasty warzywne, hummus, 
kremy czekoladowe, praliny, granola, da-

nia gotowe 

Pasta wegańska z 
ciecierzycy z pa-

pryką 

 

 

Nutri Foods 

Produkty na bazie ciecierzycy i bobu, świe-
żych warzyw, ziół i przypraw. W ofercie ro-

ślinne burgery oraz falafele różnego ro-
dzaju 

Falafel ziemnia-
czany 
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Firma Opis Przykładowy produkt 

Pamapol 

Producent dań gotowych, zup, konserw 
oraz pasztetów. W ofercie marki Sorella 

gotowe dania mięsne oraz asortyment róż-
nych dań roślinnych - zupy krem, gotowe 
dania wegetariańskie i wegańskie, pasty 

warzywne oraz pasty słodkie 

Bigos z bocznia-
kami 

 

 

Polsoja 

Firma produkująca roślinne substytuty 
mięsa. W ofercie m.in. tofu w różnych op-
cjach smakowych, tempeh, seitan, kiełba-

ski, roślinne zamienniki mięsa, pasztety 
sojowe 

Tofu z kurkumą, 
chilli i imbirem 

 

 

Pora na pola 

Strona internetowa (internetowy targ na-
turalnego jedzenia) umożliwiająca klien-

tom zamówienie żywności prosto od rolni-
ków i małych producentów. W ofercie 

m.in. wegańskie pasztety i dania gotowe, 
sosy, majonez, bakalie oraz napoje ro-

ślinne i kombucha 

Pasta wegańska do 
smarowania 

 

 

PPH ,,Kotwica'' 

Producent szerokiej oferty gotowych dań 
w tym m.in. pierogi, knedle, zupy, dania w 
słoiku, ryby, sałatka jarzynowa, ravioli oraz 
sosy. W asortymencie również gotowe da-
nia wegetariańskie np. bigos , flaczki, ko-

tlety 

Bigos z bocznia-
kami 

 

 

Purella 

Producent żywności ekologicznej, Bio.  
W ofercie bakalie, batony, przekąski, soki, 
kremy orzechowe, suplementy diety. Do-
stępne są produkty odpowiednie dla we-

gan 

Baton kokosowy 

 

 

Soligrano 

W ofercie firmy produkty śniadaniowe, da-
nia do przygotowania, przekąski, mąki, ka-

sze, strączki. Dostępne są również pro-
dukty BIO, bezglutenowe oraz Vege bur-

gery 

Falafel 

 

 

SportFood W ofercie wegańskie batony oraz desery, 
dieta sokowa oraz catering dietetyczny 

Wegański deser z 
tapioki 
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Firma Opis Przykładowy produkt 

Supersonic 

Asortyment dań gotowych różnego ro-
dzaju marek: Stoczek Natura, So Food, Mę-
ska Rzecz, Ten Czynek. Dostępna również 
oferta dań wegańskich i wegetariańskich 

Gulasz wegetariań-
ski 

 

 

VegaUp Miller 
Producent produktów wegańskich, w tym 
hummus w różnych wersjach smakowych, 

pasztet, paprykarz, smalczyk 
Hummus 

 

 

Virtu Production 

Producent gotowych dań pakowanych 
m.in. z mięsem, z owocami czy też na 

słodko. W ofercie dania sezonowe oraz we-
gańskie. Asortyment obejmuje również da-

nia gotowe marki Food House 

Wegańskie penne z 
sosem pesto 

 

 

Yoush 

Producent pełnowartościowego, roślin-
nego, kompletnego posiłku do przygoto-

wania w formie koktajlu. W ofercie dostęp-
nych kilka wersji smakowych 

Roślinny koktajl w 
proszku 

 

 

ZPOiW MOTYL 
W ofercie majonezy i sosy, chrzan, wa-

rzywa konserwowe oraz produkty wegań-
skie i o obniżonej kaloryczności 

Majonez wegański 

 

 

Żabka 

Sieć supermarketów posiadająca szeroki 
asortyment artykułów spożywczych róż-
nych marek. W ofercie również roślinna 

marka Plant Hunter oferująca m.in. substy-
tuty nabiału, mięsa czy też dań gotowych 

Roślinny odpo-
wiednik spaghetti 

bolońskiego 
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Analiza segmentacyjna oraz skład i wartość odżywcza produktów opartych na za-
miennikach białek zwierzęcych 

Niniejsza analiza została przeprowadzona na podstawie zgromadzonych informacji o produktach plant-
based i z deklaracją vege, dostępnych w handlu w latach 2021/2022. Dane pochodzą z ogólnopolskiego mo-
nitoringu rynku FoodFakty, a analizy wykonano przy wykorzystaniu wielowymiarowej bazy ProBase360. 
Analizowana grupa produktów zawierała oprócz produktów zdefiniowanych jako plant-based, w rozumie-
niu tego raportu również produkty mocno nawiązujących do produktów zwierzęcych, ale niespełniających 
warunku wytworzenia na bazie frakcjonowanych białek roślinnych pod warunkiem oznaczenia „vegan”.  
W bazie i analizach przyjęto własną nomenklaturę kategorii. Ze względu na bardzo rozbudowane składy i 
brak jednoznacznych definicji, w poszczególnych podgrupach, kategoriach mogą znajdować się również 
produkty „na styku” definicji plant-based. Dlatego też niniejsze analizy traktować należy poglądowo oraz 
w kontekście jakościowym, a nie ilościowym. 

 

Inne produkty 
roślinne/z deklaracją 

vege
23%

Zamienniki burgerów, 
klopsików, sosów

17%

Zamienniki mleka
16%

Zamienniki jogurtów i 
deserów

11%

Pasty, smarowidła
10%

Zamienniki kiełbas, 
parówek i wędlin

8%

Zamienniki struktury 
mięsa

6%

Zamienniki sera
5%

Produkty z 
zamiennikami 

żelatyny/zamienniki 
żelatyny

2%

Produkty z 
zamiennikami 

jaj/zamienniki jaj
2%

Rozkład produktów na kategorie – łącznie ponad 650 produktów

Źródło: Baza danych ProBase360   
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Produkty vege nawiązujące do produktów tradycyjnych

Inne produkty roślinne/z deklaracją vege – to 
najliczniejsza kategoria w bazie i na rynku – po-
nad 140 produktów  

Do tej grupy zaliczono wszystkie produkty z de-
klaracją vege oraz takie, które mocno nawiązy-
wały komunikacją do produktów mięsnych lub 
nabiałowych, w których zamieniono składnik od-
zwierzęcy składnikiem roślinnym (nie na zasa-
dzie imitacji mięsa, tylko jako alternatywa) oraz 
produkty roślinne wysokobiałkowe uzyskane 
tradycyjnymi metodami.  

Mimo, że to największa grupa produktów w ba-
zie i ofercie sklepów, która nawiązuje wprost lub 
pośrednio do produktów odzwierzęcych lub kla-
sycznych produktów zawierających standar-
dowo surowce zwierzęce, to ze względu nie speł-
nienie założonej w raporcie definicji plant-based 

(wytworzone na bazie białek frakcjonowanych) 
nie będzie analizowana szczegółowo ta grupa  
w raporcie.   

Produkty te zasługują jednak na wspomnienie  
z tytułu ich różnorodności, jak również faktu wy-
korzystywania w ich składach surowców w pełni 
naturalnych w postaci oryginalnej, niepodlega-
jącej wcześniejszym zaawansowanym procesom 
technologicznym.  

Pasty, smarowidła – powyżej 70 produktów  

To grupa produktów, w których również na ogół 
użyto jako surowców głównych całe rośliny, jak 
np. ziarna. Z podobnych powodów, jak w przy-
padku powyższej grupy, w raporcie nie będzie 
szczegółowo omawiana ta podkategoria. 
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Roślinne zamienniki produktów mięsnych

Zamienniki burgerów, klopsików, sosów >110 
produktów  

Tu zakwalifikowano wszystkie produkty, które 
odwołują się wprost do nazewnictwa: burger, 
klopsik. W zdecydowanej większości ta grupa to 
według przyjętej definicji „klasyczne” plant-ba-
sed. W kategorii „sosy” rozumie się produkty 
typu sos boloński i analogiczne. 

Możliwym jest, że to pierwsza historycznie forma 
produktów nawiązujących do produktów w pełni 
mięsnych. Taka forma zyskała już pełną akcepta-
cję konsumentów i jest wytwarzana przez bar-
dzo liczne grono firm. Produkty te charaktery-
zują się szerokim wachlarzem surowców białko-
wych oraz surowców dodatkowych  i pomocni-
czych.   

Surowce białkowe odpowiedzialne za strukturę 
mięsa to głównie: 

- białka soi, 
- białka pszenicy. 

Z pozostałych składników głównych najczęściej 
spotkać się można z białkami roślin strączko-
wych i całą gamą różnych kombinacji surowców 
na bazie warzyw w tym dynia, ziemniak, ziarna  
i pochodne kaszy, owsa, ryżu, rzepaku, słonecz-
nika. 

Wartości odżywcze – białko i tłuszcz 

Produkty w tej grupie oferują bardzo szeroki za-
kres kaloryczności, jak również zawartości 
białka. Konsumenci z łatwością znajdą odpo-
wiedni dla siebie produkt o niższej lub wyższej 
jego zawartości. Jedną z cech jest stosunkowo 
niski poziom zawartości tłuszczu, tylko wąska 
grupa zawierała powyżej 15%. 

 
Żródło: Baza danych ProBase360 

Źródłem tłuszczu w największym stopniu w tej 
grupie jest olej rzepakowy, a następnie słonecz-
nikowy. 

 
Żródło: Baza danych ProBase360 

 
Żródło: Baza danych ProBase360 

Dodatki do żywności  

Zdecydowanie większość składników produktów 
to surowce naturalne, grupa charakteryzuje się 
bardzo mała ilością dodatków (E). Jedynymi do-
datkami, na które można by zwrócić technolo-
gicznie uwagę to ocet spirytusowy występujący 
w 17 produktach i metyloceluloza w 12.  
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Co ciekawe - 6 produktów było fortyfikowane wi-
taminą B12. 

Tylko jeden produkt zawierał na raz 4 różne do-
datki  (E472e, E481, E516, E300) i był produktem 
marki własnej sieci handlowej. Zdecydowana 
większość produktów nie posiadała w składzie 
żadnego dodatku E. 

Roślinne parówki, kiełbasy i wędliny – 50 pro-
duktów  

Zamienniki kiełbas, parówek oraz wędlin stano-
wią różnorodną grupę produktów, którą oferuje 
16 producentów. Do tej podkategorii zaliczyli-
śmy produkty charakteryzujące się kształtem  
i cechami sensorycznymi kiełbasek, wędlin, pa-
rówek, kabanosów, kaszanek. 

Pod kątem surowców białkowych i głównych 
kształtujących charakterystyczne cechy wyróżnić 
należy białka soi, pszenicy, roślin strączkowych 
w tym grochu. Inną cechą charakterystyczna dla 
tej podgrupy jest obecność w składach różno-
rodnych błonników. Jeden produkt jako główny 
składnik wskazywał grzyby - w tym przypadku 
był to boczniak ostrygowaty (produkt marki Do-
bra kaloria). 

Wartości odżywcze – białko  

Kategoria oferuje konsumentom szeroki zakres 
zawartości białka od kilku do nawet 30% i więcej. 
Największą ilość białka (powyżej 30 g na 100 g 
produktu) charakteryzowały się substytuty ka-
banosów, boczku i szynki na bazie pszenicy oraz 
ciecierzycy. Najmniejszą ilość białka zawierały 
niektóre produkty z soi i roślin strączkowych 
(plastry – substytuty wędlin) oraz kaszanka z ka-
szą gryczaną.  

 
Żródło: Baza danych ProBase360 

Wartości odżywcze – wartość energetyczna  
i tłuszcz 

Pod względem zawartości tłuszczu w tej grupie, 
zawiera się ona w przedziale od 3,2 g do 29 g na 
100 g produktu. Najwięcej tłuszczu (29%) przy 
stosunkowo dużej zawartości białka (20%) i za-
skakująco wysokiej zawartości cukrów zawierał 
produkt Kabanosy 3 ziarna z firmy Tarczyński, 
produkt ten był równocześnie najbardziej kalo-
ryczny. Kaloryczność całej grupy przedstawia 
wykres poniżej z zaznaczonym produktem firmy 
Tarczyński. 

 

Żródło: Baza danych ProBase360 

W tej grupie również zauważalna jest duża za-
wartość soli oraz duża różnica zawartości białka 
w produktach.  

Dodatki do żywności 

Poza wspomnianym błonnikiem, popularne jest 
użycie aromatów, jednak na większości produk-
tów nie widniała informacja o ich rodzaju (wśród 
mniejszości zadeklarowano aromat dymu 
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wędzarniczego oraz aromat masła). Wśród do-
datków częstym był również karagen E407. W 
pojedynczych produktach użyto m.in. tlenków i 
wodorotlenków żelaza E172, maltodekstryny 
E1400, gumy ksantanowej E415, metylocelulozy 
E461 i kwasu askorbinowego E300.  

Produkty z zachowaniem oryginalnej struktury 
mięsa – 42 produkty 

Niniejsza podkategoria została wydzielona, aby 
możliwe było pokazanie produktów o odtworzo-
nej strukturze mięsa jak gyros, kebab, żeberka, 
bekon, nuggetsy, paluszków rybnych, steka i nie 
tylko.  

Jako surowce wykorzystywane do odtworzenia 
struktury mięsa deklarowano na produktach: 

- białka pszenicy, 
- białka soi, 
- białka grochu. 

W tej grupie znalazło się także dużo produktów 
opartych na surowcach niefrakcjonowanych, ta-
kich jak mąki różnego typu, rośliny strączkowe, 
grzyby, warzywa. 

Ze składników dodatkowych można wymienić 
zasadniczo wyłącznie metylocelulozę, malto-
dekstrynę i ocet spirytusowy. 

Wartości odżywcze – białko  

Podobnie do innych grup, również ta kategoria 
oferuje wybór zróżnicowanych produktów o sto-
sunkowo wysokim poziomie białka. Ciekawostką 
jest zaznaczony produkt, który w składzie wyka-
zywał jeden składnik i był to ekologiczny gluten 
pszenny, sam produkt jest również  oryginalny  
w formie, bo jest to Seitan w proszku BIO firmy 
Amylon.  

 
Żródło: Baza danych ProBase360 

Wartości odżywcze – tłuszcz i wartość energe-
tyczna 

Zawartość tłuszczu w tej grupie rozkładała się 
bardzo regularnie od wartości 1% do około 20%, 
co przełożyło się również na równomierny roz-
kład kaloryczności. 

 
Żródło: Baza danych ProBase360 

Roślinne zamienniki nabiału 

Roślinne Mleko, czyli napoje roślinne – ponad 
110 pozycji rynkowych 

Napoje roślinne to bardzo dynamicznie rozwija-
jąca się kategoria plant-based. Kategorię uznano 
jako tak zwaną kategorię pomostową, od której 
konsumenci rozpoczynają swoje doświadczenia 
z alternatywami mleka. Historycznie najczęst-
szym surowcem były białka soi, ale obecnie lista 
surowców białkowych jest niezmiernie długa i są 
to: soja, kokos, migdały, groch, ryż, orzechy, 
owies, pszenica, słonecznik. 
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Większość produktów zawierała dodatek soli  
i cukru, ponad 20 produktów deklarowała  doda-
tek witaminy D2 lub B12. Prawie 1/3 wyrobów za-
wiera informację na swoim opakowaniu, że su-
rowce użyte do jego produkcji pochodzą z rolnic-
twa ekologicznego. 

Wartość odżywcza – białko 

 
Żródło: Baza danych ProBase360 

Większość produktów to produkty niskobiał-
kowe, ale znaleźć można również takie z pozio-
mem powyżej 2%.  

Wartość energetyczna 

Wartość energetyczna dla całej populacji bada-
nych produktów zawierała się pomiędzy warto-
ściami od poniżej 20 kcal/100 g do ponad 100 
kcal/100 g dla kilku produktów. Zawartość tłusz-
czu dla ok 70% produktów na rynku kształtuje się 
poniżej 2%. 

 
Żródło: Baza danych ProBase360 

Dodatki do żywności 

W przeciwieństwie do mleka, do większości na-
pojów stanowiących jego zamiennik zastoso-
wano dodatki do żywności. Do najczęściej wystę-
pujących zalicza się gumę gellan E418, mączkę 
chleba świętojańskiego E410, gumę guar E412, 
aromaty (np. kokosowy, migdałowy), fosforany 
potasu E 340, gumę ksantanową E415, karagen 
E407 oraz lecytyny E322. 

Zamienniki jogurtu i deserów – ponad 70 pozy-
cji asortymentowych na rynku 

Zamienniki jogurtów i deserów mlecznych to 
grupa wyrobów, w której zamiast nabiału surow-
cem białkowym jest składnik roślinny – tak, jak w 
przypadku zamienników mleka. Na rynku do-
stępne jest ponad 70 różnych produktów pocho-
dzących  od 16 producentów.  

Do wielu jogurtów owocowych dodawane są kul-
tury bakterii fermentacyjnych. Najczęściej uży-
wane są klasyczne kultury jogurtowe do ich pro-
dukcji to Streptococcus thermophilus  stoso-
wany w ponad 30 produktach, ale w kilkunastu 
produktach zadeklarowano wegańskie kultury 
bakterii jogurtowych, dostępne są również  
w niewielkiej ilości kilkunastu pozycji deklaracje  
L. bulgaricus i w kilku produktach L. delbrueckii 
ssp. bulgaricus. 

Bazą do produkcji tej kategorii najczęściej są su-
rowce w różnej formie, ekstraktów lub mączek  
pochodzących z: 
- kokosa, 
- migdałów, 
- orzechów, 
- owsa, 
- ryżu, 
- soi, 
- innych roślin strączkowych w tym białka 

bobu, grochu. 
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Zdecydowana większość asortymentu jest dosła-
dzana i aromatyzowana. W około 20 produktach 
zadeklarowana została obecność witaminy B12. 

Wartości odżywcze – białko  

Rozkład białka w tej grupie bardzo dobrze poka-
zuje dwie podgrupy, klaster produktów o wyż-
szym poziomie białka, które bazują na surow-
cach takich, jak ekstrakty roślin strączkowych, 
ryżu i soi.  Posiadają one charakter zbliżony do 
jogurtów. Drugi klaster to  produkty o niskiej za-
wartości białka mniejszy niż 1,5%. Te produkty 
jako składnik główny posiadają z kolei  kokos, 
migdały, orzechy, ryż, owies.  

 
Żródło: Baza danych ProBase360 

Wartość energetyczna  

Ze względu na dużą różnorodność zawartości 
tłuszczu w tej podkategorii (od 1% do 8%) 
wpływa to wprost na wartość energetyczną pro-
duktów.  

 
Żródło: Baza danych ProBase360 

Dodatki do żywności 

W niniejszej grupie producenci stosują szeroką 
gamę substancji pomocniczych i dodatków E. 
Część produktów zawiera pektyny E440 (ponad 
20), dzięki którym konsystencja deseru może 
upodobnić produkt mleczny. Poza nimi do części 
wyrobów dodawany jest m.in. karagen E407, cy-
trynian sodu E331, mączka chleba świętojań-
skiego E410 i karoteny E160a.  

Roślinne sery – 34 produkty 

Oferta zamienników sera jest znacznie mniejsza, 
niż napojów czy jogurtów. Na rynku można zna-
leźć produkty od co najmniej 11 producentów. 
Produkty upodabniają się do oryginalnych serów 
nazwami takimi jak Gouda, Cheddar, Feta, Mas-
carpone i występują w formie kostki, plastrów 
lub produktu do smarowania. Połowa z produk-
tów zawiera deklarację obecności witaminy B12. 

Wartości odżywcze – białko i tłuszcz 

Produkty te deklarują bardzo niską zawartość 
białka - poniżej 1,5% Jeden produkt zaznaczony 
na wykresie na pomarańczowo odróżnia się zde-
cydowanie i był to produkt o nazwie Vermezan 
na bazie słonecznika. Reszta produktów bazuje 
na pochodnych kokosu i migdałów.  

 
Żródło: Baza danych ProBase360 

Roślinne sery są za to wysokotłuszczowe – ich za-
wartość osiąga od 15% tłuszczu wzwyż, Verme-
zan wykazuje największy udział tłuszczu oraz 
białka w populacji.  
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Żródło: Baza danych ProBase360 

 

Żródło: Baza danych ProBase360 

Roślinne zamienniki żelatyny i produkty 
typu żelki oraz zamienniki jaj  

Żelatyna i żelki – 15 produktów 

To niewielka grupa produktów licząca ich kilka-
naście, w której zasadniczo strukturę żelu uzy-
skano poprzez zastosowanie agaru, w tym agaru 
z wodorostów lub poprzez koncentrację soków 
owocowych wspomaganą zastosowaniem pek-
tyn, syropu maltitolowego, glikozydów stewio-
lowych, skrobi modyfikowanej. 

Zamienniki jaj  

W tej grupie oprócz dwóch bezpośrednich za-
mienników jaj znalazło się również kilka produk-
tów, które typowo bazują na jajkach - na przy-
kład majonezy.  

W jednym przypadku alternatywa jajek wykazy-
wała skład:  mąka z grochu, koncentrat białka 
grochowego, mąka z ciecierzycy, błonnik ro-
ślinny, ekstrakt drożdżowy, sól czarna 

himalajska, guma guar, guma ksantanowa, karo-
teny roślinne, aromat naturalny. 

W drugim: tapioka, mąka ziemniaczana, babka 
jajowata - łuska, inulina (błonnik z cykorii), guma 
guar, sól czarna Kala Namak, karoteny roślinne. 
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