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Pełna Jawność (2018)
„W epoce post prawdy konsumenci domagają się od firm spożywczych 
pełnej i totalnej przejrzystości. Powszechny brak zaufania sprawił, 
że producenci żywności i napojów muszą coraz częściej otwarcie mówić 
o wykorzystywanych składnikach, procesach wytwarzania i łańcuchach 
dostaw.”

Naturalność (2016)
„Konsumenci coraz mocniej domagają się naturalnych i `mniej 
przetworzonych` produktów spożywczych, a to zmusza producentów 
do usuwania sztucznych składników ze swoich produktów.”

Trendy globalne

Kwestia klimatu (2022)
„Konsumenci oczekują od marek nie tylko pomocy w ograniczaniu 
niekorzystnego wpływu na środowisko, ale także zapewnienia, że ich 
praktyki nie przyczyniają się do pogorszenia i tak już złej sytuacji.”



„Świadoma konsumpcja z jej przyjaznym 
podejściem do środowiska naturalnego stała się 
priorytetem przed ceną.”

„Dzisiejsi konsumenci domagają się 
zrównoważonych praktyk i przejrzystości — 68% 
konsumentów o wysokich uprawnieniach planuje 
zwiększyć swoje wysiłki w celu zidentyfikowania 
marek, które zmniejszają wpływ na środowisko...”

Trendy globalne

„Wzrost świadomości konsumentów w kontekście 
wpływu na środowisko naturalne.”





Jedni wiedzą więcej,

a drudzy mniej. 
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skutkuje

negatywną selekcją
Adverse Selection
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produktów spożywczych

nie spełniało
Produkty przebadane w ramach pilotażowego projektu w 2016r.

obowiązujących norm



105 typów 
płatków 

śniadaniowych

78 typów 
płatków musli

17 typów 
płatków 

kukurydzianych

15 typów 
płatków eko



Podsumowanie 
wyboru do etapu 2 
płatków śniadaniowych 
po uwzględnieniu 
kryteriów z każdej 
kategorii substancji

http://foodrentgen.eu/raport-platki
http://foodrentgen.eu/raport-platki


Wynik badań 
laboratoryjnych 
na obecność 
pozostałości 
pestycydów  
w produktach

http://foodrentgen.eu/raport-platki
http://foodrentgen.eu/raport-platki


Koktajle pestycydowe w płatkach

Skumulowane wartości pozostałości pestycydów w produktach 
testowanych przez Program FoodRentgen



(…)do końca nie wiemy jak ten koktajl z pestycydów 
działa na nasz organizm.



Przekroczenia norm glifosatu w kaszach

Pozostałości glifosatu w kaszy gryczanej
wrzesień 2019



Przekroczenia norm glifosatu w kaszach

Pozostałości glifosatu w kaszy jaglanej
wrzesień 2019, styczeń 2020



„Momentem przełomowym było wykrycie glifosatu w kaszy 
sprzedawanej przez jedną z sieci handlowych. 

Od tej chwili to sieci handlowe wywierają 
w tej kwestii nacisk na swoich dostawców, w tym na browary.”

Andrzej Olkowski, 
Prezes Stowarzyszenia 

Regionalnych Browarów Polskich

Sprawdź nasze raporty. 
Dowiedz się, jak możesz się zaangażować. 

www.foodrentgen.eu 







Marzena Poniatowska – Galicka
Marcin Galicki
biuro@foodrentgen.eu 
www.foodrentgen.eu 

Dziękujemy za uwagę

https://www.youtube.com/channel/UCyw926iJsQskWqoFJvB9KSg
https://www.youtube.com/channel/UCyw926iJsQskWqoFJvB9KSg
https://www.facebook.com/FoodRentgen
https://www.facebook.com/FoodRentgen



