Mięso traci na popularności
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Polacy coraz chętniej sięgają po roślinne zamienniki mięsa. Ponad 68 proc. osób jedzących
poza domem zamawia dania bezmięsne – informuje Newseria.
Jak czytamy w serwisie, ponad 3 mln Polaków to wegetarianie lub weganie. Coraz więcej osób
spośród mięsożerców deklaruje, że chce ograniczyć spożycie mięsa i interesuje się jego roślinnymi
zamiennikami. Co trzeci Polak jest otwarty na to, by ich spróbować. Wśród osób, które już to zrobiły,
większość stanowią mięsożercy – wynika z badania Panelu Ariadna dla RoślinnieJemy. Już ponad 68
proc. Polaków, jedząc poza domem, decyduje się na dania bezmięsne. Do nowych preferencji
dostosowują się restauracje, w tym burgerownie.
Z danych GUS wynika, że statystyczny Polak zjada w ciągu roku ok. 78,5 kg mięsa. Rośnie jednak
liczba osób, które całkowicie rezygnują z mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego. Łącznie, jak
wynika z raportu RoślinnieJemy „Postawy Polaków wobec produktów roślinnych”, już 3,2 mln osób
nie je mięsa. W ciągu miesiąca poprzedzającego badanie 8,4 proc. dorosłych Polaków było na diecie
wegetariańskiej (6,6 proc.) lub wegańskiej (1,8 proc.), a kolejne 3,8 proc. ograniczyło spożycie
produktów mięsnych do ryb. Dodatkowo 38,5 proc. mięsożerców w znaczny lub umiarkowany sposób
ograniczyło konsumpcję mięsa w ciągu roku. Nowy trend zauważają też restauracje.
Polacy coraz chętniej sięgają po zamienniki mięsa. Co trzeci od czasu do czasu spożywa roślinne
kotlety, kiełbaski, burgery czy nuggetsy, a 6 proc. jada takie produkty regularnie. Ponad 31 proc.
Polaków deklaruje, że chętnie ich spróbuje. Co więcej, wśród osób, które spożywają roślinne
alternatywy, większość stanowią osoby, które na co dzień jedzą mięso (ponad 93 proc.). Ponad

połowa (55 proc.) docenia korzyści zdrowotne płynące z diety z mniejszej ilością mięsa.
– Roślinne burgery zdecydowanie są coraz popularniejsze. Widać to chociażby po tym, że powstają
sieci stricte roślinnych burgerowni, które wygrywają w konkurencji z mięsnymi. Coraz więcej
burgerowni z mięsnymi burgerami wprowadza opcje roślinne, a odsetek ich sprzedaży jest tam
całkiem wysoki – podkreśla Magdalena Motylińska, event manager kampanii „RoślinnieJemy.
Przygotowany przez RoślinnieJemy „Ranking burgerowni sieciowych” wskazuje, że większość sieci
oferujących roślinne burgery wybiera własną recepturę, m.in. Max Burgers, 7th Street Bar & Grill
czy Bobby Burger. Proponują burgery z ciecierzycy i fasoli, czy na bazie soczewicy, batata i buraków.
Źródło: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/mieso-traci-na-popularnosci,59920

