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BIULETYN INFORMACYJNY
BELGIJSKICH DOSTAWCÓW  
MIĘSA

W PORÓWNANIU DO 
2011 ROKU STOSOWANIE 

ANTYBIOTYKÓW O 
SZEROKIM ZAKRESIE 
DZIAŁANIA SPADŁO O 

79%

Belpork
Zintegrowany  

monitoring łańcucha

Takie gorące dyskusje rzadko kiedy mają swoje 
naukowe uzasadnienie. A fakty mówią same za 
siebie. Emisje gazów cieplarnianych, za które od-

powiada chów zwierząt, stanowią tylko odsetek łącznej 
emisji gazów. Nonsensem jest twierdzenie, że „sposo-
bem na rozwiązanie problemów klimatycznych jest wy-
eliminowanie mięsa z naszej diety”. 

Przemysł mięsny nie chce jednak uniknąć postawionego 
mu wyzwania. Wręcz przeciwnie. Wszystkie wprowa-
dzone w ostatnich latach innowacje dowodzą, że dzięki 
przyrostom wydajności cały łańcuch produkcji dąży do 
uzyskania zrównoważonego rozwoju. 

Ważnym tematem jest nie tylko zmniejszenie pozio-
mu emisji gazów cieplarnianych, ale również ograni-
czenie stosowania antybiotyków. Właśnie w tym celu 
w 2011 roku powołano do życia organizację AMCRA, 
federalny ośrodek wiedzy na temat stosowania anty-
biotyków. Ponadto w 2014 roku stowarzyszenie Belpork 
uruchomiło AB Register, pierwszą tego typu bazę da-
nych w sektorze mięsa wieprzowego, potem rozszerzo-
ną na inne sektory mięsne. Firmy i agencje rządowe 
wspólnie określiły wyraźne cele dotyczące ograniczenia 

użycia antybiotyków. Teraz, w 2019 roku, nadszedł czas 
na wstępne podsumowania. 

Dzisiaj możemy pochwalić się dobrymi wynikami i po-
stępem technologicznym. Jednak z drugiej strony mu-
simy mierzyć się niedoinformowanymi konsumentami, 
których uwagi mamy niewiele i dlatego jest ona bardzo 
cenna. 

Ten właśnie temat znalazł się w centrum rozmów pro-
wadzonych podczas 14. edycji okrągłego stołu w sierp-
niu. Spotkanie odbyło się w ośrodku konferencyjnym 
Patershof, który mieści się w byłym kościele w centrum 
pięknego miasteczka Mechelen. Wspaniała lokalizacja 
pomogła przeprowadzić szeroko zakrojoną dyskusję. 

Lato w Europie było gorące. Wysokie temperatury i upalne dni napędziły dyskusje 
o zmianach klimatycznych. Po raz kolejny przemysł mięsny został przedstawiony 
jako główny winowajca globalnego ocieplenia. Samozwańczy obrońcy środowiska 
domagali się zmniejszenia stad hodowlanych o połowę czy wprowadzenia podatku od 
mięsa. Ponieważ, drogi konsumencie, jedzenie mięsa to grzech!

Jedzenie mięsa to nie grzech 

„UWAGA KONSUMENTA JEST 

TERAZ NIEWIELKA I DLATEGO 

BARDZO CENNA”.
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Prof. dr Jeroen Dewulf,
UGent

K ażda decyzja o zastosowaniu antybiotyków oznacza 
budowanie odporności bakterii. Ten efekt uboczny 

występuje zawsze”, podkreśla prof. dr Jeroen Dewulf, 
specjalista w zakresie epidemiologii weterynaryj-
nej z Uniwersytetu z Gandawy. Zbiera i analizuje on 
dane dotyczące stosowania antybiotyków u zwierząt  
i czynnie uczestniczy w programach mających na celu 
zmniejszenie stosowania antybiotyków przez belgij-
skich hodowców mięsa do zrównoważonego poziomu.

Jeden świat, jedno zdrowie 

„Żyjemy w świecie, w którym ludzie, zwierzęta 
domowe, hodowlane i dzikie stanowią jedność. Dzia-
łania, jakie podejmujemy w odniesieniu do zwierząt 
hodowlanych, mają wpływ na nasze własne zdrowie. 
I odwrotnie: ludzie też mogą zarazić zwierzęta, jak to 
może mieć miejsce w przypadku bakterii MRSA”, mówi 
prof. dr Dewulf. „Jednak dzięki właściwemu monitoro-
waniu mięso nie zawiera prawie żadnych antybioty-
ków. Wykrywany dzisiaj poziom antybiotyków jest tak 
niski, że nie może mieć dla nas skutków ubocznych.
Każde zastosowanie antybiotyków ma skutek uboczny 
w postaci zwiększania odporności bakterii. Nie da 
się tego uniknąć. Możemy jednak ograniczyć skutki 
uboczne dzięki świadomemu stosowaniu antybioty-
ków. Naturalnie kluczową rolę odgrywa, na przykład, 
łączna ilość podanych antybiotyków. Dawka i okres 
ich podawania również mają znaczenie. Zwiększanie 
odporności bakterii możemy też ograniczyć, wybierając 
antybiotyki o wąskim spektrum działania zamiast tych 

o szerokim spektrum. Kluczowa też jest metoda poda-
wania antybiotyków. Zastosowanie indywidualnego  
leczenia u zwierząt jest znacznie bardziej skutecznym 
sposobem działania niż podawanie antybiotyków  
w paszy czy wodzie”.

Plan, który przynosi rezultaty 

Od 2011 roku stosowanie antybiotyków przez belgij-
skich hodowców mięsa jest dokładnie monitorowane 
a wyniki publikowane w krajowym raporcie przygo-
towywanym przez BelVet-Sac, belgijską organizację 
zajmującą się weterynaryjnym nadzorem stosowania 
antybiotyków. Dzięki temu wyniki podejmowanych 
wysiłków są widoczne, a stosowanie antybiotyków 
można ograniczyć w szybszym tempie. Rodzaj poda-
wanych antybiotyków odgrywa kluczową rolę w budo-
waniu odporności bakterii. Dlatego raport zawiera 
bardziej szczegółowe informacje o rodzaju stosowa-
nych antybiotyków. To pokazuje, że belgijski sektor 
hodowców mięsa poważnie podchodzi do kwestii ogra-
niczenia antybiotyków o szerokim spektrum działania.
AMCRA (ośrodek wiedzy dotyczącej stosowania anty-
biotyków u zwierząt i odporności na nie) oraz Belpork 
(patrz niżej) opracowały konkretne plany działania i 
zdefiniowały ambitne cele, aby drastycznie ograni-
czyć stosowanie antybiotyków w Belgii do 2020 roku. 
Wyniki są już widoczne. Cele zdefiniowane przez 
organizację AMCRA albo zostały już osiągnięte, albo 
wkrótce to nastąpi (patrz wykresy).

Belgia walczy z  
antybiotykami

INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ BELGIJSKICH HODOWCÓW 

MIĘSA PRZYNOSZĄ POZYTYWNE REZULTATY

Antybiotyki są powszechnie stosowane od około 70 lat. Chociaż na samym 
początku wydawały się być wybawieniem w leczeniu ludzi i zwierząt hodowlanych, 
dzisiaj walczymy z efektami ubocznymi ich stosowania. Bakterie stają się coraz 
bardziej odporne na ich działanie, co nie pozostaje bez wpływu na nasze zdrowie. 
Nadszedł już czas, aby ograniczyć stosowanie antybiotyków. Podczas okrągłego 
stołu zorganizowanego przez Belgian Meat Office, prof. dr Jeroen Dewulf z 
Uniwersytetu z Gandawy wyjaśnił plan działania i wyniki osiągnięte przez belgijską 
branżę hodowców mięsa.

„
„OD 2011 ROKU STOSOWANIE 

ANTYBIOTYKÓW PRZEZ BELGIJSKICH 

HODOWCÓW MIĘSA JEST DOKŁADNIE 

MONITOROWANE. DZIĘKI TEMU 

WYNIKI PODEJMOWANYCH 

WYSIŁKÓW SĄ WIDOCZNE, 

A STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW 

MOŻNA OGRANICZYĆ W SZYBSZYM 

TEMPIE”.
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Unikanie o najlepsza opcja

„Obecnie stosowanie antybiotyków jest nadal częścią procesu hodowli zwierząt. To się musi zmienić, 
ponieważ zwierzęta można hodować bez antybiotyków. To dlatego skupiamy się na dbaniu o ogólnie 
dobre zdrowie zwierząt u hodowców. Zdrowe zwierzęta nie potrzebują antybiotyków. Takie podejście jest 
dobre dla zwierząt, właściwe w walce przeciwko budowaniu odporności bakterii na antybiotyki i korzystne 
dla producentów, którzy oszczędzają na lekarstwach” – podsumowuje prof. dr Dewulf. 

„Aby to osiągnąć, musimy zobowiązać każdą firmę do podjęcia działań. Intensywność stosowania anty-
biotyków przez firmy jest bardzo różna. Dzięki indywidualnym raportom firmy mogą ocenić swój własny 
postęp i zmierzyć go względem swoim kolegów z branży. A my możemy zidentyfikować firmy o najwyż-
szym poziomie stosowania antybiotyków i podjąć właściwe działania w celu skutecznego zmniejszenia ich 
użycia” – podsumowuje prof. dr Dewulf.

TRZY CELE OGRANICZENIA ANTYBIOTYKÓW
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Plan AMCRA 2020: ogółem (mg/kg biomasy)

Plan AMCRA 2020: stosowanie premiksu (mg/kg biomasy)

Plan AMCRA 2020: stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania 
(mg/kg biomasy)

Zmniejszenie stosowania antybiotyków 
o 50% do 2020 (w porównaniu do 2011)

W 2018 roku stosowanie antybiotyków na kilogram 
biomasy spadło o 35,4% w porównaniu do 2011 roku. 
Wielkość biomasy wyprodukowanej w Belgii utrzymu-
je się w przybliżeniu na stałym poziomie, co oznacza 
znaczny spadek stosowania antybiotyków. Cel, którym 
jest ograniczenie stosowania antybiotyków o 50% do 
2020, zostanie osiągnięty.

1

Ograniczenie stosowania paszy  
leczniczej o 75% do 2020  
(w porównaniu do 2011) 

W przypadku paszy leczniczej celem było zmniejszenie 
jej spożycia o 50% do 2017. Cel ten został już osiągnię-
ty. Rok później, w 2018, producentom mięsa udało się 
zmniejszyć stosowanie paszy leczniczej o 69,6%. 

2

Zmniejszenie stosowania antybiotyków 
o szerokim spektrum działania o 75% 
do 2020 (w porównaniu do 2011)

W 2018 roku osiągnięto ponad 79-procentowy spadek 
stosowania antybiotyków o szerokim spektrum działa-
nia. To oznacza, że cel, którym było zmniejszenie sto-
sowania tego typu antybiotyków o 75% do 2020 roku, 
został już osiągnięty. Według AMCRA ta grupa antybio-
tyków, oznaczana czerwonym kolorem, jest najbardziej 
niebezpieczna.

Często jako alternatywę antybiotyków używa się tlenku 
cynku, który również przyczynia się do zanieczyszczenia 
środowiska i dlatego jest monitorowany. Jego stosowa-
nie w Belgii również spada.

3

Stopień realizacji Cel Źródło: AMCRA
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Belpork vzw Zintegrowany  
monitoring łańcucha

Organizacja Belpork skupia wszystkie podmioty sektora mięsa wieprzowego, 
od hodowców po konsumentów, aby tworzyć wartość dodaną belgijskiej 
wieprzowiny. Aby osiągnąć ten cel, używa zintegrowanego monitoringu całego 
łańcucha produkcji wieprzowiny. Liesbet Pluym, koordynator i doradca ds. jakości, 
odpowiada poniżej na kilka pytań.

Głównym zadaniem Belpork jest 
tworzenie wartości dodanej dla 
łańcucha produkcji wieprzowiny. 
Co to jest wartość dodana i jak 
się ją tworzy?

Liesbet Pluym: Wartość dodana, jaką Belpork tworzy  
w sektorze mięsa wieprzowego, wynika między innymi  
z zarządzania znakami jakości i tworzenia wielopo-
ziomowych systemów zapewniania jakości. Belpork 
zarządza dwoma znakami jakości: Certus (świeża wie-
przowina) i Meesterlyck (szynka gotowana i suszona). 
Oba znaki są gwarancją wysokiej jakości i walorów 
smakowych, przez co wyróżniają się spośród „standar-
dowego” mięsa wieprzowego oraz są konkurencyjne 
zarówno na rynkach krajowych, jak również międzyna-
rodowych. Wyższa jakość bierze się z zaangażowania  
w różne kwestie, takie jak dobrostan zwierząt, zdro-
wie (zwierząt), bezpieczeństwo żywności, identy-
fikowalność produktów czy jakość mięsa. W ten 
sposób dla każdego ogniwa w łańcuchu wprowadzane są  
w specyfikacjach znaków jakości odpowiednie wymaga-
nia, wykraczające poza podstawy prawne. Dzięki temu 
każdy etap dokłada swoją cegiełkę w procesie tworze-
nia wysokiej jakości produktów. 

Oprócz tego wspieramy projekty akademickie i prowa-
dzimy własne, na przykład w zakresie monitorowania 
użycia antybiotyków. Wyniki tych projektów znajdują 
potem swoje odzwierciedlenie w naszych specyfika-
cjach. Mimo że Belpork realizuje takie projekty przede 

Liesbet Pluym, koordynator  
i doradca ds. jakości 

„Belpork zawsze chce być liderem”.
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wszystkim z myślą o branży mięsa wieprzowego, 
zawsze dążymy do tego, aby z ich rezultatów korzystały 
również inne sektory. W taki właśnie sposób projekt 
AB Register został rozszerzony na sektor mięsa dro-
biowego (2017), a potem na sektor bydła mlecznego 
(2018). Nasza baza danych jest obecnie używana w obu 
tych sektorach.

Czy projekty, które Belpork ini-
cjuje lub w których uczestniczy, 
są ważne dla konsumentów?

Liesbet Pluym: Belpork zawsze chce być liderem. 
Dążymy do tego, aby nasze projekty skupiały się wokół 
kwestii ważnych dla konsumentów, takich jak zdrowie 
zwierząt, odporność na antybiotyki, dobrostan zwierząt 
czy zrównoważony rozwój. Oczywiście te kwestie zmie-
niają się w czasie. Kiedy Belpork zaczynał działalność 
w 2000 roku, konsumentów interesowało bezpieczeń-
stwo żywności czy identyfikowalność produktów. To 
wtedy powstał znak jakości Certus czy system śledzenia 
TRACY. Potem prym zaczęła wieść kwestia odporności 
na antybiotyki i na tych doświadczeniach w 2014 roku 
Belpork utworzył pierwszą bazę danych – AB Register 
– służącą do rejestrowania użycia antybiotyków  
w sektorze mięsa wieprzowego. Obecnie realizowane 
projekty dotyczą dobrostanu zwierząt (Welfare Initia-
tive) czy zdrowia zwierząt (Herd Health Plan). 

Jak plan wspierania zdrowia 
stada Belpork różni się od 
wymaganej na mocy prawa 
opieki weterynaryjnej?

Liesbet Pluym: Określona w przepisach prawa opieka 
weterynaryjna zakłada rocznie sześć wizyt wetery-
naryjnych w firmie. Czyli średnio co dwa miesiące. 
Weterynarz odwiedza hodowcę, omawia z nim pro-
blemy i aktualne wyzwania. Wspólnie opracowują plan 
działania mający na celu przezwyciężenie problemów 
i wyzwań. Taka opieka weterynaryjna nie jest jednak 
obowiązkowa.

My opiekę weterynaryjną wpisaliśmy w wymagania 
Certus, zatem jest ona dla hodowców obowiązkowa. 
Hodowcy o wysokim poziomie stosowania antybioty-
ków są ponadto w świetle wymagań Certus zobowią-
zani do opracowania planu działania. W ten sposób 
Belpork chce wspierać firmy w ich dążeniu do osią-
gnięcia wyższego poziomu zdrowia zwierząt i bardziej 
odpowiedzialnego stosowania antybiotyków. Szybkie 
podejmowanie działań w chwili wystąpienia proble-
mów lub nadmiernego użycia antybiotyków jest waż-
nym krokiem naprzód, ale to nie wystarczy. Chcemy 
zająć się tematem ochrony weterynaryjnej w bardziej 
systemowy sposób. Dlatego z zewnętrznym partnerem 
opracowujemy obecnie narzędzie internetowe, które 
pozwoli hodowcom i ich weterynarzom na rejestro-
wanie wyników wizyt, określanie zadań, mierzenie 
wyników i obserwowanie postępów. Dzięki temu prak-
tycznemu narzędziu chcemy wspierać dialog między 
hodowcami i weterynarzami oraz proaktywnie promo-

wać zdrowie trzody chlewnej we wszystkich firmach, 
niezależnie od obecnego poziomu stosowania przez 
nich antybiotyków.

Inicjatywa dotycząca dobrostanu 
zwierząt jest prowadzona we 
współpracy z Uniwersytetem w 
Bristolu. Jak do niej doszło?

Liesbet Pluym: Dobrostan zwierząt jest już integralną 
częścią filozofii jakości Belpork. Chcemy go dalej roz-
wijać. Dlatego oceniamy, czy obowiązujące obecnie 
standardy w zakresie dobrostanu zwierząt są nadal 
wystarczające i czy specyfikacje można rozszerzyć  
o dodatkowe normy, które są praktyczne dla hodow-
ców. Ponadto przeanalizowaliśmy wszystkie poziomy 
łańcucha i planujemy kolejne audyty z inspektorami 
specjalizującymi się w temacie dobrostanu zwierząt. 

W związku z tym blisko współpracujemy z Uniwersyte-
tem w Bristolu. Dlaczego? Ponieważ ma bogate między-
narodowe doświadczenie w zakresie systemów jakości 
i w kwestii oceny dobrostanu zwierząt cieszy się auto-
rytetem wśród firm. To z nimi opracowaliśmy zmiany 
w specyfikacjach Certus i to oni wyszkolili inspekto-
rów. Odbyło się to na zasadzie „train-the-trainer”.  
W ten sposób wyszkoleni inspektorzy mogą przekazy-
wać swoją wiedzę innym inspektorom i utrzymywać 
swoją wiedzę na wysokim poziomie bez konieczności 
sprowadzania ekspertów z Bristolu za każdym razem. 

Wyniki tego projektu będą stopniowo odzwierciedlane 
w programie jakości Certus. Nowe standardy wprowa-
dzane w wyniku przeprowadzonych ocen i audytów 
zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 roku. Dotyczą one 
rejestrowania śmiertelności zwierząt, oceny gryzienia 
ogonów, naturalnego zachowania trzody chlewnej 
czy wiążących wytycznych dotyczących eutanazji, dla 
których Belport opracuje wersję podstawową. Projekt 
będzie kontynuowany w 2020 roku i etapowo realizo-
wany w kolejnych latach.

CZYM JEST CERTUS?

Certus to znak jakości mięsa wieprzo-
wego, stworzony z myślą o budowaniu 
wartości dodanej. Dla każdego ogniwa 
łańcucha definiuje on wymagania, które 
wychodzą poza przepisy prawa belgij-
skiego czy europejskiego. Zewnętrzne 
i niezależne organy kontrolne i certyfi-
kacyjne zapewniają, że wymagania są 
ściśle egzekwowane. Certyfikat Certus 
posiada w Belgii około 60% producentów 
trzody chlewnej.

CZYM JEST  
AB REGISTER?

AB Register to internetowy system moni-
torowania służący do rejestrowania 
stosowania antybiotyków przez hodow-
ców trzody chlewnej. Został utworzony  
w 2014 roku przez Belpork i jest pierw-
szym programem monitorowania użycia 
antybiotyków w Belgii. W 2017 i 2018 
baza danych została rozszerzona na sek-
tor mięsa drobiowego i bydła mlecznego. 
To dlatego w 2018 roku zarządzanie reje-
strem stało częścią działalności nowej 
organizacji AB Register vzw. Belpork jest 
jednym z jej założycieli.

„Siłą Belpork jest 
zintegrowany monitoring 

łańcucha”.
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Colruyt, innowacyjny  
sprzedawca detaliczny

Dzięki Fine Food Meat firma Colruyt posiada nowoczesny  

zakład rozbioru mięsa, który przetwarza mięso  

dla wszystkich swoich oddziałów.
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W Fine Food Meat przetwarza się wyłącznie belgijską wołowinę, 
wieprzowinę i cielęcinę. Zakład produkcyjny zajmuje powierzch-
nię 36 000 m² i zatrudnia prawie 1 000 osób. Każdego roku trafia 
tutaj 21 000 byków, 6 500 cieląt i 450 000 świń. 

Colruyt buduje trwałe relacje ze swoimi dostawcami i jedno-
cześnie wprowadza innowacyjne rozwiązania. Niedawno firma 
zbudowała w pełni belgijski, organiczny łańcuch przetwórstwa 
mięsa wieprzowego. W ramach tego projektu Colruyt współpra-
cuje z firmą Biovar, która dostarcza trzodę chlewną, oraz firmą 
Delavi, która zajmuje się transportem, ubojem i rozbiorem. 
Sama firma  Colruyt zajmuje się dalszym przetwórstwem mięsa.

O firmie Colruyt:

W skład grupy Colruyt wchodzą podmioty zajmujące się sprze-
dażą detaliczną, hurtową i usługami spożywczymi oraz inne 
podmioty zajmujące się dodatkową działalnością, takie jak sta-
cje paliw. Sprzedaż detaliczna stanowi 83% przychodów grupy 
(9,43 mld EUR) i jest głównych obszarem działalności firmy. 
Colruyt posiada 32,2% udziałów w belgijskim rynku detalicznym. 
Firma zaczynała jako piekarnia i przechodząc przez etap sprze-
dawcy dyskontowego i hurtownika stała się w 1997 roku pełno-
prawnym sprzedawcą detalicznym.
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TYLKO BELGIJSKIE MIĘSO

ZAKŁAD PRODUKCYJNY O POWIERZCHNI 

36 000 M²

1 000 PRACOWNIKÓW

21 000 BYKÓW

6 500 CIELĄT

450 000 ŚWIŃ
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BIULETYN INFORMACYJNY BELGIJSKICH DOSTAWCÓW MIĘSA

Firmy i marki mają teraz trudny czas. Nadejście ery 
internetu, a przede wszystkim platform społecznościowych 
spowodowało, że jesteśmy zalewani informacjami. To oznacza 
ciągłe zabieganie o uwagę konsumentów. Przekonanie ich do 
swojego przekazu staje się prawdziwą walką. Jak zbudować 
pozytywny przekaz wokół produktu, który zmaga się  
z negatywnym wizerunkiem?

Mówienie a działanie

Istnieje ogromna różnica między tym, co konsumenci 
mówią, a co robią. Zaufanie konsumenta, jego ocze-
kiwania i zachowania to nie to samo. Z jednej strony 
mamy świadomego obywatela, który przywiązuje dużą 
wagę do kwestii środowiskowych i dobrostanu zwie-
rząt, z drugiej zaś konsumenta, którego decyzje często 
dyktuje zawartość jego portfela. 
W przeprowadzonej w Niemczech ankiecie 85% respon-
dentów zadeklarowało, że są gotowi zapłacić wyższą 

cenę za produkty mięsne, gdyby dochód z nich trafiał 
bezpośrednio do hodowców zwierząt lub był przezna-
czany na ich ochronę. Również w Belgii coraz ważniej-
szym kryterium decyzji zakupowych staje się dobrostan 
zwierząt, bezpieczeństwo żywności i redukcja gazów 
cieplarnianych. Współczesny konsument znacznie bar-
dziej niż kiedykolwiek wcześniej dba o otaczające środo-
wisko. Jednak nie zawsze obserwujemy ten sam trend  
w rzeczywistych zachowaniach konsumentów. 

„Dlaczego” ma znaczenie

Obecnie trendami konsumenckimi zyskującymi popu-
larność są świadomość i autentyczność. Konsumenci 
oczekują, że firmy będą w pełni świadome powodów 
swojego istnienia. Chcą, aby były autentyczne nie tylko 
w swoim przekazie, ale również w swoich działaniach. 
Postępuj zgodnie z głoszonymi zasadami to dziś nie 
może już być tylko pusty slogan. Dobrymi przykładami 
zrównoważonych marek są Veja, producent sneaker-
sów, czy Tony’s Chocolonely, producent czekolady ze 

znakiem „slave-free” (wolny od dziecięcego niewolnic-
twa). Wiodące marki, takie jak Coca-Cola, są natomiast 
coraz częściej krytykowane. 

Co może zrobić sektor mięsny?

Sektor mięsny mierzy się ze swoim słabym wizerun-
kiem. Jak może przekonać konsumenta, że jakość jego 
produktów wzrosła? Należy skoncentrować się na czte-
rech obszarach:

1. Bądź autentyczny. 
Cała branża musi pokazać, że w pełni zależy jej na 
coraz lepszych produktach, i wiedzieć, że konsu-
ment ma zerową tolerancję dla błędów. Jeśli wyda-
rzy się coś niepożądanego, odbije się to na całym 
sektorze.

2. Dbaj o jasny i klarowny przekaz. 
Przekazuj go konsumentom, korzystając z różnych 
kanałów.

 
3. Nie stawiaj znaku równości między znakiem 

jakości i produktem premium. 
Dla konsumentów wysoka jakość jest oczywista.

4. Angażuj konsumentów w swoje działania i pozwól 
im samym dojść do właściwych decyzji. 
Uświadamiaj konsumentów, w jaki sposób mięso 
trafia na ich talerz. Dzięki temu zaczną bardziej 
doceniać Twój produkt.

“ Jak branża może przekonać konsumenta,  
że jakość produktów wzrosła?

Erik Lenaers jest dyrektorem ds. 
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