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Wstęp

WSTĘP
TO PIERWSZY TRENDBOOK SPOŻYWCZY w historii firmy Kaczmarek-Komponenty. Powstał w oparciu

na dietę wegetariańską lub fleksitarianizm, a podczas zakupów

o naszą ofertę i możliwe aplikacje. Część wyróżnionych tendencji jest wynikiem zmian, jakie zaszły wśród

wybiera produkty bio. Idea powrotu do natury ma także swoje

konsumentów przez ostatni rok, kiedy to świat zaczął mierzyć się z trwającą nadal pandemią. Większe

odzwierciedlenie w szerszym wykorzystaniu leczniczych ziół,

znaczenie ma teraz dbanie o zdrowie, odporność i dobre samopoczucie, także poprzez to, co jemy. Po-

kwiatów i owoców w przemyśle spożywczym. Mamy nadzieję,

pularność zyska żywność funkcjonalna, produkty bez cukru oraz te, które zawierają zdrowsze tłuszcze.

że nasza publikacja będzie dla Państwa ciekawym głosem

Ograniczenia związane z przemieszczaniem się uniemożliwiają podróże, więc spragnieni wrażeń kon-

w rozmowie o najistotniejszych trendach dla przemysłu spo-

sumenci chętniej eksplorują egzotyczne i orientalne kuchnie. Jednocześnie w poszukiwaniu komfortu

żywczego w 2021 roku.

wracają do nostalgicznych smaków dzieciństwa czy prostych, tradycyjnych potraw. Pandemia Covid-19
wpłynęła na świadomość wielu konsumentów, skłaniając ich do zmiany stylu życia i przykładania większej wagi do kwestii związanych z ekologią i zrównoważonym rozwojem. Coraz więcej osób decyduje się

POWRÓT DO KORZENI

POWRÓT
DO KORZENI
TREND BOTANICZNY jest odpowiedzią na rosnącą wśród konsumentów potrzebę zwrotu ku
naturze oraz tradycji. Na etykietach szukają prostych, znanych, organicznych składników. Wiedza
o właściwościach ziół i kwiatów jest powszechna - przy bólu zęba sięgamy po szałwię, a na niestrawność pomaga mięta i rumianek. Dodanie ekstraktów ziołowych sprawia, że produkt kojarzy się
jako prozdrowotny. Botaniczne kompozycje smakowe są złożone, subtelne, niezbyt słodkie.

W NASZEJ OFERCIE
GRUPA AROMATÓW ZIOŁOWO-OWOCOWYCH surowce naturalne lub syntetyczne, dostępne też w formie
płynnej, która umożliwia natryskiwanie. Świetnie sprawdzą się kompozycje smaków ziołowych z naturalnymi
aromatami owocowymi np. bazylia z truskawką, rumianek z cytryną.
AROMATY HERBACIANE np. yerba mate, matcha.

PRZYKŁ ADOWE APLIK ACJE
• funkcjonalne karmelki
• herbaty liściaste natryskiwane naturalnymi aromatami
z dodatkiem płatków owocowych

BEZ CUKRU
W NASZEJ OFERCIE

BEZ CUKRU
DIETA MA OGROMNE ZNACZENIE dla kondycji całego organizmu, więc trend zdrowego odżywiania i stylu życia zyska z pewnością większe znaczenie. Częste spożywanie słodyczy i słodkich
napojów może być przyczyną otyłości, a ta z kolei zwiększa ryzyko występowania wielu chorób.
I choć cukier nie jest w diecie niezbędny, to wielu osobom trudno z niego zrezygnować - szukają
wtedy zdrowszych słodzików. Popularny stał się pozyskiwany z brzozy ksylitol, ekstrakt z liści stewii
oraz świeże i suszone daktyle.

PROSZEK BANANOWY 100% proszek bananowy bez
nośnika, zawiera 66 g cukru na 100 g produktu, a 1kg
proszku odpowiada 6,5 kg owoców. Zaletą tego surowca
jest jego długi termin przydatności - aż do 36 miesięcy.
AROMAT - MODULATOR SŁODKOŚCI proszkowy aromat naturalny, wymagający obróbki termicznej np. wypiek, karmelizacja. Posiada również właściwości barwiące (nadaje lekko karmelowy kolor).

PRZYKŁ ADOWE APLIK ACJE:
• ciastka bezcukrowe z użyciem modulatora słodkości
• shake bezcukrowy o smaku bananowym

SUPLEMENTACJA
W NASZEJ OFERCIE

SUPLEMENTACJA
OKOLICZNOŚCI ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ sprawiły, że dbanie o zdrowie oraz budowanie odporności
zyskały na znaczeniu. Na rynku dostępnych jest wiele suplementów diety, których zadaniem jest
uzupełnianie ewentualnych niedoborów witamin, minerałów i mikroelementów. Kolejnym krokiem
w suplementacji jest żywność funkcjonalna, czyli produkty spożywcze wzbogacone o składniki prozdrowotne lub zmodyfikowane tak, by zwiększyć przyswajalność poszczególnych substancji. Żywność
funkcjonalna to wygoda i wielozadaniowość, więc ten spożywczy trend pozostanie z nami na dłużej.

CHONDRACTIV - uzyskiwany z chrząstki kurczaka surowiec, który składa się z kolagenu typu II, kwasu hialuronowego i siarczanu chondroityny. Wpływa na wyraźną
poprawę ruchomości stawowej, ułatwiając tym samym
prowadzenie aktywnego trybu życia.
ACEROLA - superowoc pozyskiwany z krzewu Malpighia emarginata, występującego naturalnie w Indiach
Zachodnich. Swoją popularność zawdzięcza wysokiej
zawartości witaminy C - ma jej 50 razy więcej niż pomarańcza. Acerola ma właściwości antyoksydacyjne,
przeciwzapalne oraz przeciwstarzeniowe. Wspiera prawidłowe funkcjonowanie systemu odpornościowego,
wątroby, nerek oraz serca.

PRZYKŁ ADOWE APLIK ACJE:
• tabletki do ssania z witaminą C (acerola - w naszej
ofercie dostępna jako sproszkowany koncentrat soku,
standaryzowany na zawartość witaminy C 17% i 34% )
• shake proteinowy dla sportowców wzbogacony Chondractivem, z dodatkiem sproszkowanej truskawki, banana bądź aceroli

PODRÓŻE KULINARNE

PODRÓŻE
KULINARNE
PRZEZ NIEMAL CAŁY OSTATNI ROK mierzyliśmy się z wirusem Covid-19 i wiele wskazuje na to, że
nadal potrzeba czasu, by opanować pandemię. Narzucone przez nią ograniczenia uniemożliwiają
wyjazdy i podróże, a niekiedy nawet wychodzenie z domu. Spragnieni urozmaicenia konsumenci
poszukują zatem bodźców zmysłowych w egzotycznych, wyrazistych smakach, zwłaszcza inspirowanych kuchnią iberoamerykańską, śródziemnomorską oraz azjatycką. Również Polacy coraz
chętniej sięgają po różnorodne przyprawy, rozbudowując tym samym swoją paletę smaków.

W NASZEJ OFERCIE
MIREPOIX ORAZ SOFRITO - mieszanki proszków warzywnych, imitujące rozwiązania kulinarne kuchni śródziemnomorskiej
GRUPA AROMATÓW PRZYPRAWOWO-WARZYWNYCH
np.: chilli lub imbir. W naszej ofercie występują aromaty
syntetyczne i naturalne, płynne oraz proszkowe.

PRZYKŁ ADOWE APLIK ACJE:
• sriracha z miodem (wywodzący się z kuchni południowoazjatyckiej sos chilli z czosnkiem, octem, solą
i cukrem)
• dania instant, np. paella - słynne danie kuchni hiszpańskiej, bazujące na ryżu i owocach morza

BEZ MIĘSA
W NASZEJ OFERCIE

BEZ MIĘSA
CORAZ LICZNIEJSZA GRUPA KONSUMENTÓW OGRANICZA SPOŻYCIE MIĘSA i produktów odzwierzęcych (fleksitarianizm) lub całkowicie z nich rezygnuje (wegetarianizm, weganizm). Kierują
nimi różne względy: zdrowotne, etyczne, ekologiczne. Zamiast mięsa jako źródło niezbędnego
w diecie białka wybierają najczęściej rośliny strączkowe, głównie soję, ciecierzycę i soczewicę.
Oferta wegetariańskich i wegańskich produktów imitujących dania przyrządzane zwyczajowo
z wieprzowiny czy wołowiny, takich jak burgery lub gyros, stale się poszerza. Można założyć, że
popyt na nie będzie jedynie wzrastał, ponieważ millenialsi oraz przedstawiciele pokolenia Z częściej niż ich rodzice skłaniają się ku diecie bezmięsnej.

EKSTRAKTY DROŻDŻOWE wytwarzane z drożdży piwowarskich, dostępne w postaci proszku oraz pasty.
Służą do maskowania posmaku białka roślinnego, wnoszą i wzmacniają smak mięsny. Mogą być również stosowane jako barwnik
AROMATY PRZYPRAWOWO-WARZYWNE - np.: chrzanu, czosnku, papryki, pomidora. W naszej ofercie występują aromaty syntetyczne i naturalne, płynne oraz
proszkowe.

PRZYKŁ ADOWE APLIK ACJE:
• wegeburgery
• roślinne pasztety i smarowidła do pieczywa

COMFORT FOOD
W NASZEJ OFERCIE

COMFORT FOOD
CZYLI JEDZENIE NA POCIESZENIE. Trudna i niepewna sytuacja wywołana pandemią Covid-19
sprawia, że konsumenci wracają do smaków zapamiętanych z dzieciństwa lub przywołujących
przyjemne skojarzenia - również te związane z miejscem pochodzenia i dorastania. Smak comfort
food jest prosty, a jednocześnie głęboki i łatwo poprawia nastrój. W 2021 będzie to nie tylko jedzenie
dla przyjemności, ale także lepszego samopoczucia. Dlatego nieskomplikowane, tradycyjne potrawy różnych kuchni pojawią się w zdrowszych, bogatszych w składniki odżywcze wersjach.

GRUPA AROMATÓW RETRO - np. gumy Donald (tutti
frutti), oranżady - kojarzonych z popularnymi słodyczami sprzed lat.
GRUPA AROMATÓW SŁODKICH - np. śmietany, bakalii,
truskawek, kakao, orzechów włoskich i laskowych, masła, miodu, mleka skondensowanego, wanilii, karmelu,
nalewki wiśniowej. Mają one związek z lokalnym rynkiem polskim oraz tradycyjnymi produktami znanymi
od pokoleń.

PRZYKŁ ADOWE APLIK ACJE:
• napoje
• cukierki lub gumy rozpuszczalne

BLIŻEJ DOMU

BLIŻEJ DOMU
OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z PRZEMIESZCZANIEM SIĘ zachęcają do eksplorowania najbliższego
regionu oraz tego, co ma do zaoferowania - również pod kątem spożywczym i gastronomicznym.
Konsumenci kierowani chęcią nabycia autentycznych produktów wysokiej jakości będą wybierać
regionalnych producentów i receptury oraz sezonowe warzywa czy owoce. Ze względu na niekorzystne warunki ekonomiczne spowodowane pandemią, motywacja związana ze wsparciem
lokalnych biznesów stała się dużo istotniejsza.

W NASZEJ OFERCIE
GRUPA AROMATÓW POLSKICH OWOCÓW SEZONOWYCH np.: rabarbaru, gruszki, moreli, śliwek, jabłka.

PRZYKŁ ADOWE APLIK ACJE:
• wsady owocowe
• ciastka z galaretką

NAPOJE BEZALKOHOLOWE

NAPOJE
BEZALKOHOLOWE
POPULARNOŚĆ NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH należy powiązać ze wzrostem znaczenia, jakie
konsumenci (zwłaszcza ci z pokolenia Y i Z) przykładają do zdrowego stylu życia. Motywowani
osiągnięciem jak najlepszej sylwetki i kondycji, ograniczają alkohol lub też całkiem rezygnują z jego
spożywania. W niektórych miejscach (np. w Nowym Jorku) pojawiają się bary serwujące wyłącznie
drinki bezalkoholowe. Producenci piwa czy wina starają się dostosować do potrzeb konsumentów
i tworzą coraz bardziej atrakcyjne i dopracowane pod względem smaku napoje pozbawione alkoholu. Natomiast znane drinki - takie jak mohito, bourbon old fashioned lub piña colada - pojawiają
się jako kompozycje smakowe w deserach, soft drinkach czy przekąskach.

W NASZEJ OFERCIE
GRUPA AROMATÓW O SMAKACH POPULARNYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I DRINKÓW np.: win musujących (Prosecco); drinków (mohito, gin z tonikiem),
whisky, likieru ziołowego

PRZYKŁ ADOWE APLIK ACJE:
• lemoniady kraftowe
• bezalkoholowe piwa smakowe

BLIŻEJ DOMU

LEPSZE TŁUSZCZE
W WIELU PRODUKTACH, które na co dzień trafiają do sklepowych koszyków, pojawia się olej palmowy. Przemysł spożywczy chętnie wykorzystuje ten surowiec ze względu na jego konsystencję,
wysoką temperaturę dymienia oraz niski koszt produkcji. U wielu konsumentów budzi on z kolei skojarzenia z nie zawsze etycznym sposobem pozyskiwania, mającym negatywny wpływ na środowisko.
Na szczęście większość dostawców sprzedaje już olej palmowy z certyfikatem RSPO (Roundtable on
Sustainable Palm Oil). Organizacja ta czuwa nad tym, by produkcja oleju w całym łańcuchu dostaw
odbywała się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W tym roku zmieniają się również przepisy dotyczące deklaracji zawartości tłuszczów trans w produktach, co zmusza niektórych wytwórców do zmiany receptur i wprowadzenia do nich tłuszczu palmowego niskotransowego. Część z nich
wybiera natomiast miksy olejów shea-kokos, słonecznik-rzepak lub sam olej rzepakowy.

W NASZEJ OFERCIE
MIX SHEA-KOKOS - mieszanka tłuszczu shea i kokosowego w stosunku 75% do 25%. Jest nieutwardzony i niskotransowy, stanowi dobry zamiennik dla często eliminowanego obecnie tłuszczu palmowego.
TŁUSZCZ RZEPAKOWY W PROSZKU 100% ze względu
na wyższą temperaturę topnienia oraz charakterystyczny smak posiada ograniczone zastosowanie.

PRZYKŁ ADOWE APLIK ACJE:
• wegetariańskie zamienniki mięsa
• marynata w proszku z wykorzystaniem tłuszczu rzepakowego zamiast palmowego

W ZGODZIE Z NATURĄ

W ZGODZIE
Z NATURĄ
JUŻ OD KILKU LAT KONSUMENCI CZĘŚCIEJ SIĘGAJĄ PO ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNĄ, mając na
uwadze nie tylko kwestie związane z własnym zdrowiem, ale i ochroną planety. Wiele wskazuje
na to, że pandemia Covid-19 wzmocniła ten trend i coraz więcej konsumentów, a co za tym idzie
dostawców i producentów, interesuje się ideą zrównoważonego rozwoju. Ponadto zamknięte restauracje i czas spędzany w domu skłoniły wiele osób do samodzielnego gotowania posiłków. By
je przygotować, wybierają zdrowsze i bogatsze w wartości odżywcze produkty bio. Pewność odnośnie ekologicznego pochodzenia i procesu produkcji dają rozpoznawalne certyfikaty, np. Ecocert,
więc konsumenci często szukają ich na opakowaniach.

W NASZEJ OFERCIE
KONCENTRAT SOKU Z BIO BURAKA O MINIMALNEJ
ZAWARTOŚCI BURAKA 90% - do wyprodukowania 1 kg
koncentratu potrzebne jest 8 kg pochodzących z upraw
ekologicznych buraków. Oprócz certyfikatu Ecocert posiada także certyfikat Halal, Kosher i Vegans.
BIO KURZE MIĘSO W PROSZKU - surowiec pozyskiwany z hodowli kur spełniających wymogi Unii Europejskiej odnośnie certyfikacji bio.

PRZYKŁ ADOWE APLIK ACJE:
• żywność barwiąca we wsadach owocowych
• bio buliony w proszku
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