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Dobrú „rastlinnú“ chuť!

Ak je niečo v súčasnom stravovaní 
trendom, tak je to rastlinná alternatíva. 
Nie je to síce tak dávno, čo si u nás 
vegetarián mohol v reštaurácii vypýtať 
maximálne vyprážaný syr s hranolčekmi, 
odvtedy sa však dopyt a ponuka zásadným 
spôsobom posunuli dopredu. Dnes 
označenie „vegan“ svieti aj na škatuľke 
pomarančového džúsu. Keď sa nad tým 
človek zamyslí, je to trošku nezmysel. 
Veď z čoho iného by mal asi tak byť? Ale 
aj tento príklad ukazuje na to, že trend 
stravovania bez živočíšnych zložiek je 
silným prúdom, ktorý naberá na sile. 
Podľa prieskumu spoločnosti Focus  
z konca roka 2019 sa až 40 percent ľudí 
zaradilo buď medzi vegánov, vegetariánov, 
skupinu, ktorá znižuje spotrebu mäsa  
a živočíšnych produktov, alebo skupinu, 
ktorá o tom uvažuje. Dôvodom je snaha  
o zdravší životný štýl či znižovanie 
uhlíkovej stopy konzumovaného 
jedla alebo potravinové intolerancie. 

V znižovaní konzumácie potravín 
živočíšneho pôvodu vedú mladí ľudia 
tesne po dovŕšení plnoletosti. Teda ľudia, 
ktorí začínajú byť ekonomicky činní  
a sú ochotní venovať pozornosť i peniaze 
produktom, ktoré im ponúknu to, čo 
hľadajú. Tento trend je aj dôvodom, 
prečo sme nadviazali spoluprácu s Českou 
vegánskou spoločnosťou pri príprave 
štúdie o tomto stravovaní na slovenskom 
trhu a teraz ju prostredníctvom 
Tovar&Predaj exkluzívne prinášame 
slovenským obchodníkom.

Tatiana Kapitánová,  
šéfredaktorka Tovar&Predaj 
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Rastlinné stravovanie získava medzi 
slovenskými spotrebiteľmi popularitu. 
Tak ako v mnohých iných krajinách sú 
hýbateľmi zmeny hlavne mladí a vzdelaní 
ľudia. Záujem o znižovanie spotreby 
mäsa a živočíšnych produktov ale silnie 
prakticky vo všetkých vekových skupinách. 
A rozširujúca sa ponuka rastlinných 
produktov a alternatív na pultoch 
obchodov im vychádza v ústrety.

Najaktuálnejší pohľad na slovenského 
spotrebiteľa prináša prieskum Rastlinné 

stravovanie na Slovensku, ktorý pre 
projekt Jem pre Zem realizovala  
na konci roku 2019 agentúra Focus.  
V analýze sa zamerala nielen na to, ako sa 
k rastlinnému stravovaniu Slováci stavajú, 
ale tiež na to, aké nákupné zvyklosti 
majú slovenskí spotrebitelia v rôznych 
rastlinných kategóriách. Výsledky sú 
trendu rastlinného stravovania priaznivo 
naklonené. Na rozdiel napríklad  
od českých spotrebiteľov sú totiž 
tí slovenskí výrazne viac naklonení 
rastlinnému stravovaniu a sú ochotní 
meniť svoje stravovacie zvyklosti  
a živočíšne potraviny obmedziť alebo ich 
zo svojho jedálničku vypustiť úplne.

Aj tak ale patria Slováci k milovníkom 
mäsa (podobne ako Česi), spotrebujú 
ho ale výrazne menej než ostatné 
stredoeurópske krajiny. Z údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky 
za rok 2018 vyplýva, že každý Slovák 
skonzumoval 64,3 kg mäsa, od roku 2017 
sa tak spotreba zvýšila o 2,4 % a rast 

zaznamenali aj predchádzajúce roky.  
Aj keď je to výrazne menej než konzumujú 
okolité štáty a Slovákov charakterizuje 
nižšia úroveň spotreby mäsa, štatistický 
úrad upozorňuje, že rozdiely sú dané 
takisto inou metodikou výpočtu  
a v skutočnosti teda môže byť spotreba  
o niečo vyššia.

ZMENU V JEDÁLNIČKU 
SI PRAJE VIAC NEŽ 40 % 
SPOTREBITEĽOV
Z vyššie zmieneného prieskumu agentúry 
Focus vyplýva, že mäso a živočíšne 
produkty si ani v budúcnosti nehodlá 
odoprieť takmer 60 % Slovákov (59,1 %). 
Čisto vegánsky sa stravuje pol percenta 
populácie, vegetariánsku cestu volí  
3 % spotrebiteľov a spotrebu mäsa  
a živočíšnych výrobkov znižuje 14,7 % 
Slovákov. Okrem toho ale celých 22,7 % 
respondentov prieskumu uvažuje  
o tom, že by spotrebu mäsa a živočíšnych 

SLOVENSKO SA OTVÁRA RASTLINNEJ BUDÚCNOSTI

Viac než štvrtina  
(27,8 %) spotrebiteľov vo 
vekovej kategórii 45–54 
rokov zvažuje znížiť 
spotrebu mäsa  
a živočíšnych produktov.
 Zdroj: Focus, 2019



5tovarapredaj.sk

produktov obmedzilo. Ak sa pozrieme o 
niekoľko rokov späť, do roku 2016, keď 
agentúra Nielsen Admosphere zisťovala 
na vzorke 500 on-line respondentov 
počty vegánov na Slovensku, z výsledkov 
vyplynulo, že v slovenskej internetovej 
populácii (zhruba 3,7 miliónov osôb) je  
1 % vegánov, 2 % vegetariánov a takmer  
11 % respondentov znižuje svoju spotrebu 
mäsa. Podľa Nielsenu šlo  
o pravdepodobne prvý číselný údaj  
o počte vegánov na Slovensku. Vyjadrené 
v číslach, v roku 2016 sa na území 
Slovenska nachádzalo viac než pol milióna 
ľudí, ktorí vyhľadávali udržateľné  
a ohľaduplné varianty svojho stravovania, 
a dnes je ich výrazne viac. 

Záujem spotrebiteľov o vegánsku, 
vegetariánsku stravu či o flexitariánstvo 
(tento typ stravovania zahŕňa menšie 
množstvo mäsa a ostatných živočíšnych 
výrobkov) agentúra Focus porovnala s 
výsledkami z roku 2017. Z výsledkov je 
zrejmé, že počet tých, ktorí obmedzujú 
mäso a živočíšnu stravu, vzrástol z 13,2 % na 
14,7 % a počet tých, ktorí o tejto zmene vo 
svojom jedálničku uvažujú, vzrástol dokonca 
o viac než 5 % – zo 17,3 % na 22,7 %.

K tomu, aby mali slovenskí spotrebitelia 
motiváciu vyskúšať rastlinné stravovanie 
či rastlinné alternatívy mäsa a mliečnych 
výrobkov, je potrebné nájsť tieto produkty  
v regáloch obchodov. A Slovensko si 
tu vôbec nevedie zle. Globálni a lokálni 
výrobcovia a obchodníci rýchlo reagujú  
a prinášajú pestrejší výber pre tých, ktorí už 
sa stravujú čisto rastlinne, i pre tých, ktorí  
s rastlinným trendom pozvoľna koketujú.

V ZNIŽOVANÍ ŽIVOČÍŠNEJ 
STRAVY VEDÚ ŽENY
Keď sa pozrieme na milovníkov rastlinnej 
stravy genderovou optikou, vedú v nej 
jednoznačne ženy. Viac než polovica  
(51,5 %) ich v prieskume spoločnosti 
Focus uviedla, že už svoju spotrebu  
mäsa a živočíšnych produktov znižuje 
alebo ich znížila. Z toho boli 0,4 % 
vegánky, 4,9 % vegetariánky, 20 % už 
znižovalo svoju spotrebu a 26,2 %  
o tomto kroku vo svojich stravovacích 
preferenciách uvažovalo.

Muži sú vo svojom stravovaní 
konzervatívnejší. 70,4 % slovenských 
mužov nemieni vo svojich stravovacích 
návykoch meniť jeho živočíšnu zložku, 

SLOVENSKO SA 
OTVÁRA RASTLINNEJ 
BUDÚCNOSTI

 > Vegánsky sa najviac stravuje 
generácia 25–34 rokov (1,2 %), 
vegetariánmi je takmer desatina 
(9,5 %) mladých vo veku 18–24 let.

 >  Najviac svoju spotrebu 
živočíšnych produktov znížili 
mladí spotrebitelia vo veku 18–24 
rokov, je ich pätina (21 %).

 > Približne 4 z 10 domácností na 
Slovensku si v roku 2019 zakúpili 
rastlinné alternatívy mäsa, syrov 
a mliečnych výrobkov.

 > Viac než polovica slovenských 
žien znižuje či plánuje  
znížiť spotrebu mäsa  
a živočíšnych produktov.

 > Muži sú konzervatívnejší, väčšiu 
šancu rastlinnej strave chce dať 
len necelá tretina (29,6 %).

Zdroj: Focus, 2019
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ktorá je pevnou súčasťou jedálnička. Ani 
nie tretina (29,6 %) mužov už ale svoju 
spotrebu mäsa a živočíšnych produktov 
znižovala alebo ju chce znížiť, pričom  
0,7 % boli vegáni, 0,9 % vegetariáni,  
9,1 % mužov už znižovalo svoju spotrebu 
živočíšnych produktov a takmer pätina 
(18.8 %) o znižovaní uvažovala.

Aj keď je rastlinné stravovanie skôr 
doménou žien, s mužmi to nakoniec 
nemusí byť také márne, pretože práve 
ženy ovplyvňujú skladbu rodinného 
jedálnička. S pestrými a chutnými jedlami 
na rastlinnej báze môžu hrať do budúcna  
v motivácii mužov zásadnú rolu.

ZMENU PRINÁŠA HLAVNE 
MLADÁ GENERÁCIA
V znižovaní spotreby živočíšnych výrobkov 
vedú, tak ako i v ďalších krajinách, hlavne 
mladí spotrebitelia vo veku 18 až 24 
rokov. Medzi nimi je takmer desatina 
vegetariánov (9,5 %) a ďalšia viac než 
pätina (21 %) znižuje svoju spotrebu 
živočíšnych produktov.

Pokiaľ sa ale pozrieme na kategóriu tých, 
ktorí znižujú alebo sa chystajú znižovať 
živočíšnu spotrebu, zastúpenie vekových 
kategórií sa pomerne výrazne rozširuje  
i do ďalších vekových skupín. Zďaleka sa 
nedá povedať, že spotrebu živočíšnych 
produktov obmedzujú alebo by radi 
obmedzili len mladí a že ide o trend, ktorý 
sa týka hlavne jednej vekovej skupiny. 
Rovnako ju znižujú či chcú znižovať 
spotrebitelia vo vekovej kategórii 25–34 
rokov i 35–44 rokov. Najväčšiu zmenu ale 
predsa len predstavuje mladá generácia. 
Takmer polovica študentov a študentiek 
znižuje alebo zvažuje znížiť spotrebu 
živočíšnych produktov. Z nich je 8,6 % 
vegetariánov, 23,7 % znižuje svoju spotrebu 
a 15,8 % o nej uvažuje.

Svoj podiel na zvyšujúcom sa záujme  
o rastlinné stravovanie má tiež vzdelanosť. 
Dominujú v nej hlavne spotrebitelia  
s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, 
47,9 % z nich znížilo, znižuje či plánuje 
znížiť spotrebu živočíšnych produktov. 
1,5 % z nich sa stravuje vegánsky a 3,3 % 
vegetariánsky. Takmer pätina (18,3 %) 
svoju spotrebu znižuje a takmer štvrtina 
(24,8 %) o nej uvažuje.

ANI STREDNÁ GENERÁCIA 
SA RASTLINNEJ STRAVE 
NEVYHÝBA
Pohľad na staršiu generáciu naznačuje, 
že ochota k zmene stravovacích zvyklostí 
je tu najmenšia. V kategórii 65+ je ale 
1,1 % spotrebiteľov vegánov a 1,6 % 
vegetariánov, navyše ďalších 11 % znižuje 
spotrebu mäsa a živočíšnych výrobkov. 
Zastúpenie vegánov je v tejto vekovej 
skupine prekvapivo vyššie než vo vekovej 
skupine 35–44 rokov. V o niečo „mladšej“ 
staršej generácii (55–64 rokov) vegánov 
prakticky nenájdeme, vegetariánov je len 
málo (0,5 %), o znižovanie konzumácie 
živočíšnych produktov má záujem 12,5 
% a zvažuje ju 23,7 %. Najviac znižovanie 

Téme vegánstva  
a vegetariánstva sa 
venujú hlavne on-line 
médiá, spotrebitelia tu 
o nich nájdu trikrát viac 
informácii/zmienok než 
v tých tradičných.
Zdroj: Newton Media, 2018



prieskum trhu rastlinných alternatív mäsa a mliečnych výrobkov 7tovarapredaj.sk

spotreby zvažujú spotrebitelia z generácie 
45–54 rokov, pričom 11,4 % už svoju 
spotrebu znížilo. Aj keď prieskum 
neskúmal zásadné motívy spotrebiteľov  
k zmene správania, môžeme odhadovať, 
že na ňu má vplyv hlavne záujem  
o zdravé stravovanie vzhľadom k tomu, 
že v tomto veku začínajú ľudia pociťovať 
prvé zdravotné problémy, často vyvolané 
nesprávnym stravovaním a nadmernou 
konzumáciou živočíšnych produktov.

Zvyk je železná košeľa a stravovacie 
návyky ľudí sa nemenia zo dňa na deň. 
Rastúce počty tých, ktorí sa stravujú čisto 
vegánsky alebo vegetariánsky, tých, ktorí 

už svoju spotrebu znižujú, a hlavne tých, 
ktorí o tom uvažujú, ukazujú, že smer  
k rastlinnej budúcnosti na Slovensku má 
položené veľmi dobré základy.

VIAC NEŽ 2400 ZMIENOK  
V MÉDIÁCH, DOMINUJE  
ON-LINE
Rastlinné stravovanie je v poprednom 
záujme spotrebiteľov hlavne pre svoje 
zdravotné benefity. Stále viac sa ľudia 
zaujímajú o to, čo jedia, odkiaľ pochádzajú 
potraviny, ktoré si kupujú, a ako se tieto 
potraviny spracovávajú. Stále viac prenikajú 
do povedomia tiež otázky udržateľnosti  
i etiky. Médiá, zvlášť tie on-line, prístup  
k informáciám uľahčujú. Na vegánstvo  
a vegetariánstvo ako na najznámejšie formy 
alternatívneho stravovania sa vo svojej 
analýze zamerala spoločnosť Newton 
Media. Sledovala mediálnu viditeľnosť 
nielen za rok 2018, ale cieľom bolo tiež 
zistiť, ako sa téma v slovenských médiách 
premenila od roku 2010.

Za rok 2018 sa v médiách na slovenskom 
trhu objavilo takmer 2400 informácií 
a zmienok, pričom rozdiel medzi 
medializáciou vegánstva alebo 

vegetariánstva je prakticky zanedbateľný. 
Zatiaľ čo v roku 2010 sa v médiách riešilo 
hlavne vysvetľovanie oboch pojmov, teda 
čo znamená vegánstvo a čo vegetariánstvo 
a aké sú medzi nimi rozdiely, v posledných 
rokoch idú tieto témy viac do hĺbky a sú 
zmieňované v širšom kontexte. 

Najviac zmienok majú obe témy  
v súvislosti so zdravým životným štýlom, 
ale tiež s ponukou reštaurácií či výrobkov. 
Témy sa zaoberajú tiež nutričným 
zložením stravy, vegánskou  
a vegetariánskou prípravou jedla 
(recepty), otázkou alternatív k mäsu  
i legislatívou. 

Oba trendy rastlinného stravovania sú 
síce najviac spájané so zdravotnými 
benefitmi, vzbudzujú ale tiež určitú mieru 
kontroverzie. V takmer pätine príspevkov 
sa objavil nejaký negatívny kontext, ktorý 
naopak vegánstvo a vegetariánstvo spája  
s nejakým zdravotným rizikom, hlavne pre 
určitú skupinu obyvateľov (tehotné ženy 
a deti). 
 
 

Od roku 2010 
sedemnásobne v médiách 
vzrástla informovanosť 
o vegánstve, zatiaľ čo 
zmienky o vegetariánstve 
sa v priebehu rokov 
takmer nemenia.

Zdroj: Newton Media, 2018
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S OSVETOU POMÁHAJÚ 
ŠPECIALIZOVANÉ WEBY, 
AKCIE I INŠTITÚCIE
Jedným z popularizátorov rastlinného 
stravovania je projekt Jem pre Zem, ktorý 
tému v širšom kontexte približuje bežným 
konzumentom. Spotrebitelia sa tak 
môžu napríklad zapojiť do bezplatného 
programu rastlinnej výzvy, v ktorom 
získajú nielen informácie o tom, ako 
žiť udržateľne, ale naučia sa aj základy 
rastlinného stravovania a vďaka viac než 
stovke inšpiratívnych receptov sa tiež 
zorientujú v rastlinných zdrojoch živín. 
Jem pre Zem pomáha aj obchodníkom 
a reštauráciám s orientáciou v ponuke 
výrobkov a surovín pre prípravu 
rastlinných jedál. Upozorňuje hlavne  
na to, že im rastlinné smerovanie ponuky 
privedie novú klientelu a zvýši obrat.  
V septembri roku 2020 projekt Jem 
pre Zem organizoval prvú odbornú 
konferenciu Plant-powered future 
Slovakia 2020, ktorá privítala  
zástupcov maloobchodníkov, reštaurácií, 
výrobcov potravín, zástupcov mäsového 
priemyslu, ktorí sú otvorení novým 

riešeniam i nové startupy v oblasti 
potravinárstva a food-tech investorov.

Spoločnosti, ktoré vyrábajú alebo 
distribuujú potraviny na rastlinnej 
báze, vytvorili na konci roku 2019 novú 
platformu ako súčasť sekcie Slovenského 
združenia pre značkové výrobky. Združujú 
sa tu medzinárodné spoločnosti  
(Coca-Cola HBC, Danone, Dr. Oetker, 
McCarter, Nestlé, Unilever a ďalšie)  
i lokálni hráči s ambíciou byť jednotným 
partnerom pre verejné inštitúcie, odbornú 
i laickú verejnosť. Združenie sa zúčastnilo 
napríklad dialógu k európskej stratégii  
Z farmy na stôl i debaty o zákaze 
používania označovania rastlinných 
potravín, odvodených od mäsových  
a mliečnych názvov. Ako jedna z prvých 
národných platforiem je združenie 
súčasťou vznikajúcej Európskej aliancie 
pre plant-based potraviny. Citeľná je tu 
snaha o zdieľanie skúseností naprieč 
odbormi a kategóriami a spoločná práca 
na rozvoji perspektívneho a rastúceho 
segmentu potravinárstva.

Popularizácii témy sa venuje tiež rad 
špecializovaných webov a pomáhajú 

aj food festivaly. Medzi tie najväčšie 
patria Vegánske hody, ktoré ponúkajú 
desiatkam tisícom Slovákom to najlepšie 
z udržateľnej a ohľaduplnej kuchyne. 
Počas jarnej koronavírusovej pandémie 
sa konali dokonca prvýkrát on-line. 
Organizátori prostredníctvom živého 
prenosu na Facebooku zoznámili divákov 
so zaujímavými prednáškami, kuchárskou 
show a zapojili ich do zaujímavých 
diskusií i zábavných výziev, zatiaľ čo si 
v reštauráciách po celom Slovensku 
mohli ľudia vyzdvihnúť cez výdajné 
okienko špeciálne rastlinné menu. 
Priaznivcov rastlinného stravovania 
vyzvali organizátori k záchrane rastlinných 
reštaurácií v časoch krízy kampaňou 
„#zachranrastlinnegastro“.  
V kampani sa spojili rastlinné  
i vegetariánske reštaurácie z celého 
Slovenska a ponúkli zákazníkom buď 
osobný odber, alebo dovoz v spolupráci  
s niektorou z donáškových služieb.
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Neviete, ako na rastlinné 
výrobky? Poradia vám 
špecializované neziskové 
organizácie.
Ako je zrejmé z nasledujúceho prehľadu 
trhu, potravinový priemysel zaznamenal aj 
na  Slovensku v posledných rokoch nárast 
inovatívnych rastlinných produktov. Treba 
však povedať, že z hľadiska dostupnosti, 
pestrosti, chuti alebo aj ceny sa nevyrovná 
ponuke, ktorú registrujeme v ďalších 
západných krajinách. Preto Slovenská 
vegánska spoločnosť podporuje firmy 
a nováčikov, ktorí sa rozhodli do svojej 
ponuky zaradiť alebo sa úplne sústrediť na 
rastlinné produkty.

V rámci certifikačného programu 
V-Label spolupracuje Slovenská 
vegánska spoločnosť s viacerými firmami. 
Spotrebitelia si ochrannú známku spájajú 
s dôveryhodnosťou, ľahkým výberom i 
vyššou kvalitou. Certifikácia môže uľahčiť 
vstup na zahraničný trh a pomáha osloviť 
novú cieľovú skupinu aj vďaka propagácii 
prostredníctvom kanálov Slovenskej 
vegánskej spoločnosti.

Naviac, s cieľom robiť vegánstvo a 
vegánske produkty dostupnejšími aj 
v inštitúciách, Slovenská vegánska 
spoločnosť prináša rastlinné jedlá na 
slovenské univerzity prostredníctvom 
projektu Zelená jedáleň.  

Slovenská vegánska spoločnosť tiež 
podporuje inovačný program z dielne 
Českej vegánskej spoločnosti Future 
Foods, ktorý zahŕňa praktický manuál 
pre firmy a členstvo v podpornej  
komunite. Cieľom tohto programu je 
zvýšiť všeobecnú dostupnosť rastlinných 
potravín.

Česká vegánska spoločnosť v spolupráci 
s pražským Impact Hub stojí tiež za 
prvým českým akceleračným programom 
zameraným na produkciu udržateľného 
jedla Future of Food. V programe nájdu 
3-mesačnú podporu menšie firmy a 
nováčikovia, ktorí sa venujú produkcii 
jedla udržateľným spôsobom alebo sa 
sústredia na rastlinné alternatívy.

Slovenská vegánska spoločnosť je občianske združenie, ktoré sa snaží 
v slovenskej spoločnosti vybudovať zdravé povedomie o vegánskom 
životnom štýle života, aby bolo všeobecne známe, pochopené a ľahko 
dostupné vo všetkých oblastiach života.

veganskaspolocnost.sk
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Téma rastlinného stravovania  
v slovenskej spoločnosti rezonuje, médiá 
si tento spôsob stravovania všímajú  
a na Slovensku vznikajú firmy, ktoré sa 
do rastlinnej výroby ako potravinárskej 
budúcnosti aktívne zapájajú. Rastlinné 
alternatívy mäsa a údenín tak získavajú 
na obľube a spotrebitelia ich v regáloch 
obchodov stále viac vyhľadávajú. Všímajú 

si to nielen firmy, ktoré na trend reagujú, 
ale tiež obchodníci, ktorí sa snažia priniesť 
na trh úspešné produkty a značky.

Podľa prieskumu spoločnosti Garden 
Gourmet (Nestlé) obvykle spotrebitelia 
vstupujú do rastlinnej kategórie 
prostredníctvom burgerov. Ich ponuka sa 
na slovenskom trhu rozširuje  
a spotrebitelia tak majú dostatok 

príležitostí vyskúšať si cestu  
k bezmäsitej (a pritom plnej chuti) 
rastlinnej budúcnosti.

Z prieskumu agentúry Focus vyplýva, že 
alternatívy mäsa a mäsových produktov 
alebo mlieka a mliečnych produktov 
nakupujú približne 4 z 10 respondentov.

Rastlinné alternatívy mäsa a údenín si  
v roku 2019 kúpila aspoň jedenkrát viac 
než tretina slovenských domácností  
(36,4 %). Jeden až dvakrát ich kúpila viac 
ako pätina (21,6 %), na tri a viac nákupov 
sa vydalo 14,8 % respondentov.

RASTLINNÉ ALTERNATÍVY MÄSOVÝCH VÝROBKOV A ÚDENÍN

Nákup rastlinných alternatív mäsa a údenín

Zakúpili ste (a ako často) vy alebo vaša rodina v 
posledných 12 mesiacoch?

• 62 % ani raz
• 21,6 % jeden až dvakrát
• 14,8 % trikrát a viackrát
• 1,6 % nevie

 
 
Zdroj: Jem pre Zem, Focus, 2019 ani raz trikrát a viackrát jeden až dvakrát nevie
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prehľad trhu

LUNTER (ALFA BIO)
Slovenská rodinná spoločnosť Alfa Bio 
vznikla v roku 1992, rodina sa ale o zdravú 
výživu aktívne zaujímala už o 10 rokov 
skôr. Malá rodinná firma sa čoskoro 
rozrástla do modernej spoločnosti, ktorá 
vďaka bohatému know-how i novým 
technológiám určuje trendy na rastlinnom 
trhu na báze tofu. Firma je druhým 
najväčším výrobcom tofu v Európe 
a spracováva výhradne sójové bôby 
pestované v Európe bez použitia GMO.

Spoločnosť zásobuje nielen slovenský 
trh rozmanitou ponukou výrobkov z tofu 
pre milovníkov slaného i sladkého pod 
značkou Lunter. Sú to hlavne rastlinné 
pomazánky prírodné i s príchuťou a tofu 
v ochutených variantoch: údené, bazalka, 
tymián, marinované a sweet chilli.

Novinkou v sortimente rastlinných 
alternatív mäsa a mäsových produktov sú 
vákuovo balené Tofu párky pikantné  
a jemné, ktoré sú údené dymom  
z bukového dreva.

Ďalšou novinkou v sortimente firmy sú 
hotové jedla, ktorými sa spoločnosť snaží 
naplniť dopyt milovníkov rastlinnej stravy 
po tradičných jedlách v rastlinnom šate. 
Ide napríklad o rastlinnú Praženicu  
s cibuľkou, Boloňskú omáčku, Koložvársku 
kapustu s krúpami, rastlinnú Jaternicu či 
Fašírkovú zmes. Z poslednej menovanej 
fašírkovej zmesi je možné jednoducho 
vyrábať rôzne druhy burgerov a rôzne 
náplne (napr. do knedlíkov).  
Milovníci tradičných mäsových jedál  
tak môžu jednoducho skúsiť chutnú 
rastlinnú alternatívu.

Výrobky sú jednoducho a rýchlo 
pripravené ku konzumácii  
(ready-to-eat), napríklad praženicu si 
konzument iba zohreje na osmaženej 
cibuľke. Produkty Lunter sú dostupné  
vo väčšine maloobchodných reťazcoch  
či predajniach zdravej výživy.

GARDEN GOURMET (NESTLÉ)
Spoločnosť Nestlé Slovensko predstavila 
značku bezmäsitých produktov na jar  
v roku 2020. Ako medzinárodný hráč 
sa významne podieľa na budovaní celej 
kategórie rastlinných alternatív. Je 
vyrábaná v Českej republike vo výrobnom 
závode v Krupke, odkiaľ už niekoľko 
rokov úspešne zásobuje svojimi výrobkami 
hlavne krajiny západnej Európy, produkty 
teda neputujú ku svojim spotrebiteľom 
cez polovicu sveta.

Vstupom na trh firma reagovala na 
nedostatok ponuky na trhu a tiež stále 
rastúci záujem spotrebiteľov  
o znižovanie spotreby mäsa a živočíšnych 
produktov. Ľudia sú ochotní skúšať 
rastlinné produkty, žiť zdravo a niečo 
urobiť pre planétu, ale zároveň sa nechcú 
vzdať zážitku s mäsom a dôležitú rolu pre 
nich hrá chuť. Práve chuť je pre úspech 
produktov kľúčová a značka Nestlé vývoju 
nových produktov nielen z nutričného, 
ale hlavne chuťového hľadiska, venuje 
značnú energiu. Väčšina chladených jedál 
obsahuje sójovú a pšeničnú bielkovinu, do 
budúcna chce firma pracovať i s hrachom. 
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V sortimente značky sa nachádzajú tri 
produktové rady (Alternatívy mäsa, 
prémiové Sensational a Zeleninové 
dobroty), ktoré obsahujú celkom sedem 
produktov. V alternatívach mäsa zákazníci 
nájdu Veggie rezeň, ktorý je rastlinnou 
náhradou jedného z tradičných a veľmi 
obľúbených slovenských pokrmov. 

Ďalej sú to Veggie rezance, ktoré je možné 
ľahko použiť v receptoch namiesto 
kuracieho mäsa, a to vďaka ich špecifickej 
štruktúre. Rad dopĺňajú Veggie guličky 
a Veggie burger. Zeleninové dobroty 
ponúkajú dva produkty – Veggie rondo 
špenát a syr a Falafel.

V prémiovom rade Sensational je zatiaľ 
vlajková loď firmy – Sensational Burger. 
Práve burgery sú podľa zástupcov firmy 

zlomovým produktom, vďaka ktorému 
rad zákazníkov do rastlinnej kategórie 
vstupuje. Od októbra roku 2020 má 
Sensational Burger vylepšenú receptúru, 
vďaka novej metóde spracovania 
obsahuje väčší podiel sójovej bielkoviny 
a zároveň má menej tuku. (Sensational 
Burger sa predtým predával pod  
názvom Incredible Burger, pre sťažnosti 
spoločnosti Impossible Foods a 
následné súdne rozhodnutie ich firma 
premenovala.) Aktuálne spoločnosť 
pracuje na vylepšovaní existujúcich 
receptúr a tiež vývoji nových produktov, 
ktoré by sa na trhu mali objaviť v roku 
2021, posilniť chce hlavne segment 
alternatív bieleho mäsa, novinky by sa ale 
mali objaviť aj v rade Sensational. Okrem 
chladeného sortimentu uvažuje firma tiež 
o segmente mrazených produktov.

Garden Gourmet posilňuje hlavne  
v retaile, kde sa cez počiatočnú nedôveru 
nakupujúcich darí presvedčiť ich 
zástupcov o tom, že kategória má  
zmysel, a to najmä vtedy, keď je v nej 
pestrá ponuka, ktorá znamená lepšie 
predaje. Väčšinu výrobkov je možné kúpiť 
v reťazcoch Kaufland, Billa a vo vybraných 

predajniach na tradičnom trhu (CBA, 
Coop Jednota, Fresh Plus). Od novembra 
2020 sú výrobky dostupné tiež v sieti 
Tesco.

NATURLI‘
Produkty dánskej spoločnosti Naturli‘ 
Foods A/S distribuuje na slovenskom trhu 
spoločnosť Ekvia od konca roku 2019  
a spotrebitelia ich nájdu exkluzívne v sieti 
maloobchodného reťazca Tesco.

V ponuke je Naturli‘ mleté a Naturli‘ 
burger. Vegánske produkty sú vyrobené 
na báze hrachového proteínu, ktorý sa 
z 80 % pestuje v Dánsku. Oba produkty 
ponúkajú spotrebiteľom priestor na 
kulinárske umenie bez mäsa.
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BEYOND MEAT
Kalifornskú spoločnosť preslávil burger 
na rastlinnej báze Beyond Burger, ktorý 
je chuťovo i štruktúrou veľmi podobný 
klasickému hovädziemu burgeru. Hlavnou 
surovinou je hrachový proteín, ďalej 
bambusová vláknina, kokosový olej, 
kvasnice a ďalšie ochucujúce ingrediencie. 
Burger neobsahuje sóju ani lepok. Na 
slovenský trh vstúpila značka v júni roku 
2019 a spotrebitelia ju kúpia napríklad 
v obchodoch Kaufland, slovenskej sieti 
Yeme a Metro. Beyond Meat preniká  
i do gastra – zákazníci ho môžu ochutnať 
v street food Vegan kiosk v Bratislave, 
nájdeme ho tiež v Urban House alebo 
Re:fresh restaurant.

VETO ECO
Česká spoločnosť Veto Eco dodáva široký 
sortiment výrobkov na báze tofu a sójovej, 
pšeničnej či hrachovej bielkoviny. Výrobky 
nie je potrebné dlho tepelne upravovať 
ani ich chuť ďalej upravovať korením.

V kategórii rastlinných alternatív mäsa sú 
známe produkty pod značkou VegiSteak 
v niekoľkých variantoch. Je to napríklad 

VegiSteak kukuřízek, ktorý je alternatívou 
k mäsovým rezňom so šťavnatou  
a vláknitou textúrou, vyrobený z tofu, 
pšeničnej bielkoviny, hrachu, repkového 
oleja a kukurice. Sú predsmažené, 
takže je ich možné len zohriať a priamo 
konzumovať, pripraviť sa dajú aj na grile 
či ako prírodný alebo obaľovaný rezeň. 
Grilovaním získavajú produkty z radu 
VegiSteak vláčnu konzistenciu a šťavnaté 
vnútro, ktoré zákazníkom uspokojí ich 
potrebu mäsovej chuti. Podobne vyladené 
textúry a chute ponúka tiež VegiSteak 
čevapčiči a VegiSteak tofu strips.

V roku 2019 predstavila firma nové 
receptúry a ponuku rastlinných alternatív 
mäsa obohatila o vegánske karbanátky 
VegiSteak quinofátek. Produkt firma 
okrem štandardných surovín obohatila 
o quinou a sušené rajčiny. Výrobok je 
predsmažený, charakterizuje ho teda opäť 
veľmi jednoduchá príprava. A ďalšou 

novinkou bol VegiSteak yakoma-so – 
korenené plátky, ktoré svojou chuťou  
i textúrou pripomínajú hovädzie mäso.  
Po zohriatí nimi môžeme nahradiť mäso  
v tradičných pokrmoch slovenskej 
kuchyne, ako sú napríklad rôzne prívarky 
a omáčky. VegiSteak yakoma-so je možné 
tiež pripraviť ako klasický burger.

Ponuka spoločnosti ďalej obsahuje 
Vegetariánske klobásy (vyrobené z tofu, 
pohánky, rastlinného oleja a vaječného 
bielka), Vegetariánske párky či Tofu 
nugetky so syrom.

Výrobný sortiment spoločnosti Veto 
Eco obsahuje rozmanitú ponuku tofu 
pomazánok značky Patifu alebo klasický 
sortiment prírodného, údeného a Tofu 
burgeru. Práve Tofu burger ako ochutený 
a krátko osmažený plátok prírodného 
tofu v priebehu smaženia spevní svoju 
konzistenciu a chuťovo potom pripomína 
plátok mäsa, ktorý je možné ďalej 
pripraviť ako burger či ním nahradiť mäso 
v ďalších pokrmoch.

Mäsitú chuť s prímesou byliniek 
spotrebitelia oceňujú aj vo výrobkovom 
rade vegetariánskych salám. Tie firma 
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ponúka vo variantoch bylinková, 
lahôdková, lovecká, papriková  
a s rastlinnou kuracou chuťou. Tú 
spoločnosť docielila špeciálnou 
receptúrou s rastlinnými dochucovadlami, 
ktoré pripomínajú chuť pečeného  
kuraťa. Salámu je možné používať 
namiesto mäsovej údeniny v studenej  
i teplej kuchyni.

K-TAKE IT VEGGIE 
(KAUFLAND)
Z maloobchodných reťazcov na Slovensku 
ponúka Kaufland pravdepodobne najširšiu 
ponuku rastlinných alternatív naprieč 
všetkými kategóriami. V rámci vlastnej 
značky K-take it veggie sú to napríklad 

Boloňské špagety alebo Lasagne. Kaufland 
ale tiež ponúka známe značky Garden 
Gourmet, Vege4fun, Lunter, Beyond Meat, 
Veganz, Queen of Peas a celý rad ďalších. 
V ponuke nechýbajú ani tofu výrobky.

OPEKAČKY, VEGÁRKY 
(SOJAPRODUKT)
Slovenská spoločnosť Sojaprodukt sa 
výrobe novej generácie potravinárskych 
produktov venuje od roku 2000  
a niekoľko desiatok produktov  
s dobrými dietetickými a chuťovými 
vlastnosťami ponúka na slovenskom, 
českom, maďarskom i rakúskom trhu.
Vďaka novým technologickým postupom 
ponúka na trhu hlavne rastlinné 

údeniny. Vegárky sú bezlepkovým 
rastlinným variantom sójových párkov, 
ktoré je možné veľmi ľahko pripraviť 
trojminútovým varením. Firma ďalej 
ponúka Vegárky De Luxe s prímesou 
pikantného korenia a morskej soli 
a Vegárky zeleninové. Pre studenú 
konzumáciu i tepelnú úpravu sú tiež 
vhodné sójové špekačky Opekačky. 
Rastlinnou alternatívou mäsa sú tiež 
sójové nárezy. Sortiment dopĺňajú 
prírodné, údené i ochutené tofu.

VIVERA
Holandská značka vegetariánskych  
a vegánskych delikates je v predaji  
v maloobchodnej sieti Tesco. Sortiment 
zahŕňa rezne, nugetky, vegánsku slaninu, 
vegánske rybie prsty, mleté mäso či 
vegánske kuracie kúsky.

GOODY FOODY (ALFA SORTI)
Goody Foody je slovenská rodinná značka 
bezmäsitých chladených a mrazených 
výrobkov, ktoré sa vzhľadom a chuťou 
približujú mäsovým výrobkom. Ich 
príprava je veľmi rýchla a jednoduchá. 
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Spoločnosť Alfa Sorti ponúka svoj 
sortiment v chladenom a mrazenom 
variante v gramážach i pre gastro  
a horecu.

Chladený i mrazený rad vegánskych 
burgerov zahŕňa Goody Foody Gyros 
& Kebab, ktorý je vyrobený z geneticky 
nemodifikovanej sóje a zmesi korenia, 
ktoré mu dávajú špecifickú chuť  
a šťavnatosť. Medzi ďalšie produkty patria 
Vegánske sójové kocky na guláš, Vegánske 
sójové mleté i vegánske guličky, rezance  
a burgery (Vegánsky burger a Vegánsky 
Red burger, ktorý obsahuje červenú repu). 

Zaujímavou alternatívou je aj Vegánsky 
rezeň s kuracou príchuťou či Vegánsky 
Steak s hovädzou príchuťou, ktorý 
obsahuje rastlinné bielkoviny (pšeničné  
a sójové), hrachovú vlákninu, cibuľu  
a mix dochucujúceho korenia. Tepelná 
úprava je jednoduchá, stačí ho pol minúty 
opekať na panvici alebo minútu ohrievať  
v mikrovlnnej rúre.

K ďalšej úprave firma ponúka sójové 
kocky, plátky, rezance a granulát.

ĎALŠIE ZNAČKY NA TRHU

Klobaňa (Good Nature)
Slovenská firma vyrába rastlinné 
alternatívy klobás, trvanlivých salám  
a kebabu. Medzi jej výrobky patrí 
napríklad rastlinná alternatíva legendárnej 
maďarskej klobásy – Maďarská Klobaňa 
údená klasik a pikantná v dvoch 
gramážach (300 a 550 g), Vegánsky kebab 
alebo Vegánske údené mäso. Produkty 
sú chladené, určené buď k okamžitej 
spotrebe, alebo na tepelnú úpravu. 
Vegánske údené môžu spotrebitelia 
uplatniť v mnohých tradičných receptoch, 
ako sú guláše, sviečková, plnené knedlíky  
a všade tam, kde by použili sójové mäso  
či seitan.

Robi (Eurobi)
Alternatívu mäsa a údeniny ponúka 
aj tzv. Robi, ktoré je založené na 
pšeničnej bielkovine. Firma má portfólio 
polotovarov, ktoré je potrebné pred 
konzumáciou tepelne upraviť a ochutiť 
(Robi plátky, rezance, sekaná či oválky)  
i hotových jedál (rezeň, karbanátky  
s kyslou kapustou, hamburger s kelom, 

na čínsky spôsob a ďalšie). Nechýba ani 
rastlinná alternatíva tatárskeho bifteku 
a rastlinné alternatívy mäsových zmesí. 
Spoločnosť tiež ponúka obľúbené 
pochúťkové desiatové šaláty, kde sú 
klasické údeniny nahradené Robi.

dmBio
Sieť drogérií dm drogerie markt ponúka 
široký sortiment výrobkov v bio kvalite, 
ktoré sú vhodné pre vegetariánov i pre 
vegánov. V kategórii rastlinných alternatív 
je to výrobok dmBio Jackfruit Natur, ktorý 
je zdrojom vlákniny, neobsahuje lepok  
a jeho vláknitá štruktúra ázijského ovocia 
pripomína mäso. Alternatívou v segmente 
údenín sú vegetariánske bavorské párky, 
ktoré obsahujú sóju, tofu, seitan  
a ochucujúce korenie, a dmBio 
Vegansnack na grilovanie na báze seitanu, 
ktorý je dochutený aromatickou zmesou 
korenia (koriander, kardamon, kurkuma, 
zázvor a muškát). Ponuku dopĺňa dmBio 
Vegánsky snack, rastlinná alternatíva 
klasických údenín, ktorá je bohatá  
na bielkoviny. Je vyrobená z kombinácie 
tofu, pšeničnej bielkoviny a paprík a jej 
prednosťou je podoba snacku, výrobok 
je teda možné priamo konzumovať bez 
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ďalších kuchynských úprav. Okrem 
rastlinných alternatív mäsa ponúka dm 
drogerie markt taktiež tofu v bio kvalite – 
mandľovo-orieškové, údené a prírodné. 
Všetky sú vhodné na opekanie a je možné 
skladovať ich aj nechladené.

Bonavita
Česká rodinná spoločnosť Bonavita  
na slovenskom trhu distribuuje výrobky  
z odtučnenej sójovej múky – sójové kocky, 
sójové rezance, sójový granulát, sójové 
plátky a maxi plátky. Všetky výrobky sú  
v dehydrovanej forme a sú určené na 
ďalšiu kuchynskú úpravu.

PRÍLEŽITOSŤ PRE VSTUP  
NA TRH
Aj keď slovenský trh nie je taký rozvinutý 
ako v západných krajinách Európy, 
kategórie rastlinných alternatív mäsa  
a údenín nie sú slovenským spotrebiteľom 
neznáme a na trhu je ponuka 
medzinárodných i lokálnych firiem.

Napriek tomu, že v supermarketoch 
môžeme nájsť chladené, mrazené i suché 
zmesi, ponuka nie je taká pestrá a tak 

široko dostupná a priestor pre nové 
značky ešte určite je. So zvyšujúcim 
sa záujmom spotrebiteľov o rastlinné 
stravovanie, čo dokladajú prieskumy, 
je možné predpokladať, že ľudia budú 
aktívne v regáloch obchodov tieto 
výrobky vyhľadávať. Obchodníci  
na situáciu reagujú nielen ponukou 
vlastných privátnych značiek, ale aj 
značiek, ktoré majú väčší potenciál  
ku kategórii rastlinného stravovania 
priviesť ďalších zákazníkov najmä 
prepracovaným marketingom a cielenou 
komunikáciou.

Na úspech značky bude naďalej kľúčovým 
faktorom chuť výrobku, ktorá je dôležitá 
najmä pre flexitariánov, ktorí predstavujú 
najdôležitejšiu cieľovú skupinu pre rozvoj 
celého segmentu rastlinného stravovania. 
Okrem chuti je pre spotrebiteľa dôležité 
hľadisko zdravotného prínosu a určite 
nesmieme zabúdať ani na cenu, pretože je 
na ňu slovenský spotrebiteľ veľmi citlivý.  
S prichádzajúcim ekonomickým poklesom, 
vyvolaným koronavírusovou pandémiou, 
sa situácia v kúpyschopnosti slovenských 
spotrebiteľov pravdepodobne zhorší 
a cena tak bude hrať veľmi významnú 

úlohu i v budúcnosti. Priestor sa otvára 
aj diskontným hráčom, ktorí ponúkajú 
výrobky za nižšiu cenu.

Môžeme očakávať, že i rastlinná  
ponuka v horeca segmente narastie, ale 
aj tu je potrebné počítať s aktuálnou 
nepredvídateľnou situáciou  
kvôli pandémii. 



prieskum trhu rastlinných alternatív mäsa a mliečnych výrobkov 17tovarapredaj.sk

Rastlinné alternatívy mlieka, mliečnych 
výrobkov a syrov nie sú slovenským 
spotrebiteľom neznáme. Z prieskumu 
agentúry Focus vyplýva, že rastlinné 
alternatívy mlieka a jogurtov si v roku 
2019 kúpilo 38,9 % domácností. Jeden 
až dvakrát si ich kúpila viac než pätina 
domácností (21,1 %), tri a viac krát 17,8 % 
respondentov.

A ani alternatívy syrov si rozhodne  
nevedú zle, v roku 2019 ich zakúpilo  
41,2 % domácností, pričom 18 % z nich si 
ich kúpilo tri a viac krát a 23,2 % jeden  
až dvakrát.

S dostatočnou a atraktívnou ponukou  
v obchodoch (a dobrou cenou) tak majú 
rastlinné alternatívy šancu získať si svojich 
verných zákazníkov.

RASTLINNÉ ALTERNATÍVY MLIEKA A MLIEČNYCH VÝROBKOV

Nákup rastlinných alternatív 
mlieka a jogurtov

Zakúpili ste (a ako často) vy alebo vaša 
rodina v posledných 12 mesiacoch?

• 59,3 % ani raz
• 17,8 % trikrát a viackrát
• 21,1 % jeden až dvakrát
• 1,8 % nevie

Zdroj: Jem pre Zem, Focus, 2019

Nákup rastlinných alternatív syrov 

Zakúpili ste (a ako často) vy alebo vaša 
rodina v posledných 12 mesiacoch?

• 56,4 % ani raz
• 18,0 % trikrát a viackrát
• 23,2 % jeden až dvakrát
• 2,4 % nevie

ani raz trikrát a viackrát jeden až dvakrát nevie

ani raz trikrát a viackrát jeden až dvakrát nevie
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prehľad trhu

ALPRO/PROVAMEL 
(DANONE)
Spoločnosť Danone kúpila v roku 2016 
značku Alpro, ktorá rozšírila konvenčné 
mliečne portfólio firmy o rastlinný 
program. Ten zahŕňa nápoje, kávu, 
rastlinné alternatívy jogurtov, dezerty, 
zmrzliny a rastlinné alternatívy smotany.  
V kategórii nápojov Alpro ponúka 
rastlinné alternatívy z mandlí, sóje, kokosu, 
ovsa, lieskových orieškov, ryže i kešu 

(Alpro nápoj s kešu orechami), v ponuke 
je tiež vyvážená zmes Alpro Kokosovo-
-mandľový nápoj. Rastlinné nápoje sú 
ochutené i neochutené, z príchutí vedie 
najčastejšie vanilka a čokoláda u sójových 
a mandľových rastlinných nápojov  
a čokoládový variant obsahuje taktiež 
Alpro kokosový nápoj. V kategórii Kávy 
ponúka značka Alpro dve kávy  
na rastlinnej báze – kávu z mandľového 
nápoja a kávu zo sójového nápoja  
s karamelem v 235 ml ready-to-drink obale 
na okamžitú konzumáciu. Rastlinný sójový 
nápoj s karamelom získal  

v roku 2020 ocenenie v súťaži Cena 
Potravinárskej komory ČR o najlepší 
inovatívny potravinársky výrobok  
v kategórii „Potraviny pre zvláštnu výživu“. 
Rastlinné alternatívy jogurtov ponúka 
značka Alpro v dvoch gramážach  
(150 a 500 g). Polkilové balenie obsahuje 
biely rastlinný jogurt a variant s kokosom  
a s mandľami. Menšie balenie rastlinných 
jogurtov ponúka širšie spektrum príchutí. 
Okrem klasického bieleho je to malina- 
-brusnica, broskyňa, čučoriedka a jahoda.

V auguste roku 2020 rozšírila firma 
ponuku o nový rad Absolutely Coconut 
– rastlinné fermentované produkty na 
kokosovom základe. K dispozícii sú  
v prírodnom variante a v dvoch 
príchutiach – malina a ananás. Dezerty 
Alpro v balení 4 x 150 g nájdeme v príchuti 
kokosu, vanilky, čokolády, tmavej čokolády  
a karamelu. V kategórii zmrzlín majú 
spotrebitelia na výber z dvoch variantov: 
Alpro zmrzlina lieskový oriešok – čokoláda 
a zmrzlina s vanilkovou príchuťou. Čo sa 
týka rastlinných alternatív smotán, značka 
Alpro má štyri produkty, ktoré sú vhodné 
pre celý rad sladkých i slaných receptov. 
V 250 ml balení je k dispozícii sójová, 
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kokosová a ryžová alternatíva smotany  
na varenie, od októbra roku 2020 tiež 
variant ovsený.

Značka Alpro je veľmi aktívna  
v komunikácii so svojimi zákazníkmi  
nielen v mieste predaja, ale tiež  
na sociálnych sieťach. Spotrebiteľov 
upozorňuje na zaujímavé novinky, ponúka 
inšpiratívne recepty a upozorňuje na  
mnoho ekologických tém (udržateľnosť, 
uhlíková stopa).

Do portfólia spoločnosti Danone patrí tiež 
značka Provamel, ktorá ponúka sortiment 
rastlinných nápojov, dezertov i smotany 
na varenie i v bio kvalite.

K-TAKE IT VEGGIE 
(KAUFLAND)
Privátnu značku K-take it veggie uviedla 
maloobchodná sieť Kaufland na trh 
už v roku 2016. Ponuka zahŕňa sójové, 
mandľové alebo ryžové mlieka, jogurty  
a pomazánky a reťazec sortiment neustále 
rozširuje. Kvalitu výrobkov, napríklad 
Veggiegurtu K-take it veggie potvrdil  
i tuzemský spotrebiteľský časopis dTest. V 
auguste roku 2020 uviedol Kaufland  

v svojich predajniach ďalšie novinky  
z radu K-take it veggie, napríklad kokosové 
jogurty (natur a mango-maracuja), 
nesladený mandľový nápoj alebo bio 
ryžový nápoj. Väčšina produktov je v bio 
kvalite, u ostatných firma plánuje bio 
varianty rozšíriť. Rovnako tak sa chystá na 
trh uviesť nové mlieka a príchute.

dmBio
Sieť drogérií dm drogerie markt ponúka 
široký sortiment výrobkov v bio kvalite, 
ktoré sú vhodné pre vegetariánov i pre 
vegánov. V kategórii rastlinných alternatív 
mlieka a mliečnych výrobkov ponúka 
rastlinné nápoje sójové, kokosové, ovsené, 
mandľové, ale i špaldové pod značkou 

dmBio. K dispozícii sú v prírodných  
i ochutených variantoch. V kategórii 
alternatív smotany ponúka dmBio sójový 
i ovsený variant. Ponuku vegánskych 
dezertov zastupuje dmBio dezert  
s kokosom a dezert kešu vegan. Na rýchle 
osvieženie sú k dispozícii dva druhy kávy – 
dmBio kešu Macchiato a kokosové Mango 
Lassi. Okrem značky dmBio nájdeme  
v drogérii taktiež rastlinné nápoje značky 
Joya a Alpro. 

PLANTON (JOGURTY 
MAGDA)
Poľská spoločnosť Jogurty Magda je 
pekným príbehom o tom, ako firma 
dokáže reagovať na trendy a nakoniec 
vďaka veľkému dopytu prejsť na  
100 % rastlinnú výrobu. Firma pod 
značkou PlantOn ponúka rastlinné 
jogurty a drinky na báze kokosu. Zakysané 
vegánske jogurty sú v predaji v príchutiach 
– natural, čučoriedka a ananás-mango. 
Firma rozširuje ponuku produktov tiež 
do on-the-go segmentu, k dispozícii je 
PlantOn Kokosový drink Cold Brew coffee 
a PlantOn Kokosový drink jahoda banán.
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GREEN DAY (OLMA)
Tradičný spracovateľ mlieka, česká 
spoločnosť Olma, vstúpila na rastlinný trh 
so značkou Green Day, ktorej základ tvorí 
fermentovaný ovos. Výrobky obsahujú 
známe kmene jogurtových kultúr  
a probiotických kultúr, ktoré majú vplyv 
na dobrú skladbu ľudského mikrobiomu 
a naviac aj vitamíny a vápnik. 

Spoločnosť ponúka alternatívu jogurtu 
v príchuti prírodný, jahodový s citrónom 
a mango a pre rastlinné drinky je okrem 
prírodného variantu pripravená i vanilka  
a lesná zmes. Do budúcna plánuje firma 
obohatiť sortiment o proteínové výrobky.

BODY & FUTURE 
(MCCARTER)
McCarter je slovenská spoločnosť, ktorá 
vyrába rastlinné funkčné nápoje, jogurty 
či smotany. Za rastlinné funkčné mlieka 
firma zbiera rôzne svetové ocenenia, 
napríklad v roku 2017 získala ocenenie  
na celosvetovom potravinárskom veľtrhu 
Anuga za Body & Future kokosové  
a mandľové rastlinné nápoje, ktoré okrem 
proteínu a chia semienok obsahujú aj 
kúsky ovocia, zeleninové pyré  
a ovocné drene. Kokosový nápoj  
Body & Future zase získal cenu SIAl 
Innovation Selection v roku 2018.  
V ponuke firmy sú kokosové, mandľové, 
lieskoorieškové a ovsené rastlinné mlieka. 
V segmente rastlinných jogurtov nájdeme 
natural prírodný kokosový jogurt  
a ochutené varianty mangový  
a čučoriedkový s čiernou ríbezľou. 

Segment on-the-go nápojov obsahuje  
v 0,33 l PET fľašiach Body & Future kokos 
a jahoda a lieskový oriešok a čokoláda. 
V ponuke sú aj produkty určené deťom, 
napríklad detský vegánsky kokosovo- 
-ovsený nápoj s príchuťou jahody a 
banánu (Body & Future Kids coco-oat 
strawberry drink) alebo čokoládový. V 
ponuke firmy sú tiež rastlinné smotany.

VEGE4FUN (DAIRY4FUN)
Spoločnosť Dairy4Fun obohatila svoj 
sortiment mliečnych výrobkov  
o vegánsku značku rastlinných alternatív 
Vege4Fun. Od roku 2020 ponúka na trhu 
rastlinné kokosové jogurty v niekoľkých 
ochutených verziách – čučoriedkový, 
malinový, jahodový a ananásový  
s mangom. Okrem nich má značka tiež 
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kokosové probiotické nápoje  
vo variantoch natural, jahoda a čerešňa.

BEN&JERRY´S, MAGNUM, 
HELLMANN´S (UNILEVER)
V sortimente zmrzlín ponúka 
spoločnosť Unilever vegánske varianty 
značiek Ben&Jerry´s (Vegan zmrzlina 
Coconutterly Caramel’d) a Magnum 
(Vegan Classic a Almond). Unilever má  
v ponuke aj vegánsku majonézu  
(Hellmann’s Vegan).

NOMILK
Značka NoMilk ponúka na trhu sortiment 
rastlinných alternatív krémových zmrzlín 
v šiestich atraktívnych príchutiach – 
čokoláda, vanilka, škorica, malina, mango  
a citrón – mäta. Zmrzliny sa predávajú  
v 180 g papierových téglikoch a zákazníci 
si ich kúpia napríklad v Kauflande, Bille  
či Terne.

PLANT DRINK (LUNTER)
Rastlinné zakysané nápoje na sójovej báze 
pod značkou Plant Drink vyrába slovenská 
spoločnosť Alfa Bio v piatich príchutiach – 
prírodný, čučoriedka, jahoda, vanilka  
a čokoláda.

SOJAPRODUKT
Spoločnosť Sojaprodukt ponúka pod 
značkou Sojolka sójovú majonézu  
a tatarskú omáčku. V kategórii rastlinných 
alternatív syrov má pod značkou Tavenýr 
prírodný a údený variant. V dezertoch 
sú zastúpené ryžové (Kika v rôznych 
príchutiach), sójové (Sojáčik v rôznych 
príchutiach) a makové dezerty.

CREME VEGA (DR. OETKER)
Vegánsky produkt na báze sóje  
s krémovou konzistenciou, určený  
na varenie, zjemnenie jedál či prípravu 
rôznych dipov.

MAJONÉZA A TATARSKÁ 
OMÁČKA DOMA
Slovenská tradičná firma Doma uviedla  
v auguste 2020 na trh vegánsku 
bezvaječnú tatársku omáčku a majonézu.

VIOLIFE
Violife je značka gréckej spoločnosti Arivia 
(v roku 2020 ju kúpila spoločnosť Upfield 
Group), ktorá vyrába rastlinné mliečne 
produkty z kokosového oleja. Ponúka 
širokú škálu klasických, ale i špeciálnych 
syrov, ako je gouda, cheddar, eidam či 
mozzarella alebo parmezán.
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PRÍLEŽITOSŤ NA VSTUP  
NA TRH
Rovnako ako u alternatív mäsa a údenín 
je i pre alternatívy mlieka a mliečnych 
výrobkov, vrátane syrov, trh pripravený 
absorbovať novinky.

Slovenskí spotrebitelia sa o tento 
sortiment zaujímajú stále viac  
a medzinárodné i lokálne firmy na záujem 
reagujú a prinášajú novinky. Ponuka 
ale nie je taká pestrá ako v západných 
krajinách Európy a so zvyšujúcim sa 
záujmom spotrebiteľov o rastlinné 
stravovanie, čo dokladajú prieskumy, 
môžeme predpokladať, že ľudia budú 
aktívne v regáloch obchodov tieto 
výrobky častejšie vyhľadávať a budú sa 
viac zaujímať nielen o svoje zdravie, ale 
aj o otázky udržateľnosti a moderného 
potravinárstva.

Tak ako v ďalších kategóriách tu bude 
hrať podstatnú rolu cena a ak vplyv 
koronavírusovej pandémie citelne 
zasiahne ekonomiku, budú zákazníci stále 
viac hľadieť predovšetkým na pomer 
kvalita verzus cena.
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