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Profesjo-
naliści

z zamiłowania

Żywienie i zdrowie ludzi: na podstawie spornych 
dowodów, mięso jest kojarzone z wieloma prze-
wlekłymi chorobami (sercowo-naczyniowymi, 

nowotworowymi, otyłością....), co powoduje, że wiele 
zaleceń żywieniowych atakuje mięso. Zalecenia te są 
rozpowszechniane przez wielu opiniotwórców, którzy 
pomijają podstawowe składniki odżywcze mięsa. Wiele 
dietetycznych zasad żywieniowych propaguje ogranicze-
nie spożycia mięsa. 
Dobrostan zwierząt: rosnąca część naszej zachodnio-
europejskiej populacji na nowo pisze historię Darwina 
„O powstawaniu gatunków”. Coraz więcej ludzi stawia 
zwierzęta na tym samym poziomie, co jednostkę ludzką. 
Nie tylko psy i koty nabrały ludzkiego wymiaru, ale także 
coraz więcej zwierząt użytkowych, takich jak krowy i świ-
nie. Troska o dobre traktowanie zwierząt wydaje nam 
się być głównym powodem ograniczenia lub wyelimino-
wania spożycia mięsa wielu grup ludności. 

Produkcja zwierzęca jest również krytykowana z przy-
czyn środowiskowych. W ten sposób włącza się ochronę 
środowiska do percepcji jakości mięsa. 

W ciągu ostatnich 10-20 lat postrzeganie mięsa radykal-
nie się zmieniło. Ewolucję takiej percepcji społecznej moż-
na streścić w 4 etapach: 1) od jakości wizualnej i smaku 

produktu, do 2) bezpieczeństwa żywności, przez długi 
czas będącego wyznacznikiem jakości, przez 3) wartości 
odżywcze, aby ostatecznie stać się 4) etyką produkcji. W 
większym lub mniejszym stopniu coraz większa część lud-
ności europejskiej reaguje na te sygnały i w związku z tym 
zmniejsza swoją konsumpcję. 

Tematyka ta została szeroko omówiona przez prof. Le-
roy’a podczas 13-tego posiedzenia Okrągłego Stołu w 
Brukseli. Raport profesora znajdziecie Państwo w niniej-
szym wydaniu Meat News.

Znaczenie przejrzystej komunikacji w czasach kryzysu 
znalazło się również w porządku obrad Okrągłego Stołu. 
Problem omawiał dr Houdart z Federalnej Agencji Bez-
pieczeństwa Żywności. Zaledwie dwa tygodnie po jego 
przemówieniu wykryto przypadki afrykańskiego pomoru 
świń u dzików w południowej części Belgii. Jest to fak-
tycznie przeskok o 1000km w Europie. Nie ma zagroże-
nia dla ludzi, tylko dla gatunków świniowatych. Pociąga 
jednak za sobą znaczne konsekwencje ekonomiczne. 

Podczas redakcji tego wydania Meat News odkryto  
kolejne dwa przypadki ASF wśród dzików w Belgii. 
Więcej informacji na stronie 8.

W ostatnich dekadach, za pośrednictwem nowoczesnych mediów rozwinęła się zupełnie nowa debata społeczna 
na temat konsumpcji mięsa. Do tego stopnia, że radykalni aktywiści domagają się nawet całkowitego zakazania 
spożywania mięsa. Debata publiczna toczy się wokół różnych tematów: żywienia i zdrowia ludzi, dobrostanu i zdrowia 
zwierząt oraz ochrony środowiska. Liczne tezy podważają spożywanie produktów mięsnych w dłuższej perspektywie 
czasowej.

Co dalej z 
konsumpcją mięsa?



BIULETYN INFORMACYJNY BELGIJSKICH DOSTAWCÓW MIĘSA 3.

BELGIAN MEAT OF F ICE -  WWW.BELGIANMEAT.COM

Na kształtowanie opinii publicznej wpływają w coraz większym stopniu 
emocje i opinie, a nie obiektywne fakty. Taka tendencja nazywana jest 
również erą post-prawdy, gdyż niesie ze sobą zamiłowanie do sensacji. Prof. 
Leroy zbadał wpływ tej ewolucji na percepcję mięsa. Stała się ona w mediach 
pionkiem w grze pomiędzy miłośnikami mięsa a antymięsnym lobby. 

1310 doniesień prasowych

Zespół badawczy prof. Leroy’a opublikował niedaw-
no nowy raport na temat miejsca mięsa w erze post-
prawdy. Punktem wyjścia były debaty w mediach na 
temat zdrowia i chorób. „Nasze badania oparliśmy na 
wiadomościach z MailOnline, jednej z najczęściej od-
wiedzanych informacyjnych platform internetowych na 
świecie. Jako okres badania wybraliśmy lata 2001-2015, 
więc wszystkie raporty pochodzą z okresu po kryzysie 
BSE (choroby wściekłych krów)” - wyjaśnił profesor 
Leroy. „Badaliśmy wszystkie wiadomości za pomocą 
kluczowego słowa ‚mięso’ w kategorii ‚zdrowie’, co 
oznacza łącznie 1310 wiadomości, które podzieliliśmy 
na kategorie pozytywne, negatywne lub obojętne.

Ogółem 52% komunikatów oceniono jako negatywne, 
35% jako pozytywne i 13% jako neutralne. Uderzające 
było ‚unaukowienie’ artykułów - powiedział profesor Le-
roy. Na przykład połowa artykułów odnosiła się do źró-
dła naukowego, takiego jak oficjalny instytut zdrowia, 
instytut badawczy lub konkretne badanie naukowe. W 
18% artykułów odniesiono się np. do dziennikarstwa z 
dziedziny żywieniowej, poradnictwa z zakresu medycy-
ny naturalnej lub opinii położnych. W 14% artykułów 
nie udało się odnleźć źródła, a w 18% artykułów źródła 
w ogóle nie podano”.

Mięso daje siłę, pobudza witalność i płodność 

„Byliśmy w stanie podzielić artykuły, które zostały uznane za pozytywne na dwie duże grupy. Jedną z nich stano-
wiły wiadomości, które miały uspokoić konsumentów po kryzysie, związanym dla przykładu z BSE, ptasią grypą 
czy związkiem spożycia czerwonego mięsa z zachorowalnością na raka. Dodatkowo umieściliśmy tu wiadomości 
związane z dietetyką, a zwłaszcza z dietą Atkinsa, w której mięso zajmuje ważne miejsce. Następnie wyodrębniliśmy 
wiadomości wskazujące na mięso jako źródło siły, witalności i płodności”, podsumował prof. Leroy. W kategorii siły, 
artykuły dotyczyły często ogólnego stanu zdrowia i wzrostu, szczególnie w odniesieniu do dzieci. Ponadto, mięso 
pojawiało się regularnie jako podstawa dobrego zdrowia psychicznego, sprawności i witalności. Wiązano je również 
pozytywnie z płodnościa zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wreszcie, w niektórych artykułach, jedzenie mięsa było 
również uważane za naturalne i normalne. 

Negatywne komunikaty wykorzystują lęk 

 „Interakcja negatywnych wiadomości z pozytywnymi jest uderzająca”, kontynuuje Leroy. „Na przykład, przeciwnicy 
przechwycili dietę Atkinsa, aby pokazać mięso w negatywnym świetle. Ponadto szereg incydentów żywnościowych 
lub badań nad mięsem i zdrowiem dało początek negatywnym doniesieniom o mięsie. Szczególnie wiązano mięso 
z chorobami przewlekłymi, tj. rak i choroby układu krążenia. W niektórych doniesieniach mięso stawiano w tym 
samym niebezpiecznym szeregu, co palenie papierosów i azbest. Odrzucono również inne argumenty prozdrowotne 
i wskazywano na negatywny wpływ spożycia mięsa na nastrój i płodność. Takie przesłania wychodziły naprzeciw 
obawom konsumentów i zmierzały m.in. do napędzania organizacji zajmujących się prawami zwierząt i wprowadza-
jących zamęt za pośrednictwem środków masowego przekazu”, przyznał prof. Leroy.

52%

35%

1310

Analiza 1310 informacji o mięsie z lat 

2001-2015: 52% artykułów uznano za 

negatywne, 35% za pozytywne i  

13% za neutralne. 

Iwona Dyba, Tomasz Parzybut, Jörg Schiffeler, Barbara Libera, Ennio Bonilauri, Martina Nober, Lieselotte Desimpelaere, Dorinel Niculae, Thierry Becquerieaux, 
Rainer Heck, Paula Calistru, Frédéric Leroy, Dirk Lenders, Martijn Schwillens, Marco Theimer, Philippe Houdart, Koen Vanswijgenhoven, René Maillard,  
Vanessa Ringler, Renate Kühlcke, Michael Jakobi, Pino Righi, Suzanne Fischer, Joris Coenen, Michele Stynen, Velo Mitrovich, Lara Naldini

Prof. dr. inż. Frédéric Leroy, 
Grupa badawcza - Mikrobiologia 
przemysłowa i biotechnologia 
żywności - Wydział Nauk i 
Bioinżynierii, Vrije Universiteit 
Brussel [“Wolny Uniwersytet 
Brukselski”]

Mięso w erze post-prawdy
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W czasach fałszywych wiadomości i zalewu 
informacjami ze środków masowego przekazu, 

FAVV musi informować na temat incydentów 
związanych z bezpieczeństwem żywności. Nie 
jest to łatwe zadanie. Philip Houdart opisuje 

pułapki i sposób, w jaki FAVV radzi sobie z tym 
problemem.

Sektor mięsny a lobby wegeta-
riańskie: przywracanie zaufania 
czy sianie zamętu 

„Ilekroć mięso było pokazywane w negatywnym świe-
tle, pojawiały się komunikaty uspokajające konsumen-
tów. Dietetycy, specjalisty ds. żywienia i inni eksperci 
byli cytowani w celu wzmocnienia prawdy przekazu. 
W tym samym czasie, lobby antymięsne nadal inten-
sywnie komunikowało. Brak jednoznacznych badań na-
ukowych prowadzi do zamieszania wśród czytelników z 
powodu dwóch zupełnie przeciwstawnych przekazów. 
Ponadto, przez lata byliśmy również świadkami silnej 
ewolucji w kierunku dłuższych tytułów, które odzna-
czają się rosnącą dawką sensacjonalizmu” - podkreślił 
prof. Leroy.

Co twierdzi nauka?

 „Wiele artykułów naukowych w sposób bardzo nieroz-
ważny wypowiada się o skojarzeniach i zagrożeniach. 
W końcu skojarzenie nie oznacza, że istnieje związek 
przyczynowo-skutkowy. Jednak luźne skojarzenia są 
zbyt często nadużywane, aby stawiać mięso w złym 
świetle. Co więcej, nie każde ryzyko oznacza również za-
grożenie”, mówi prof.Leroy. „Dlatego wszystko byłoby 
jaśniejsze, gdyby mówiło się o absolutnym zagrożeniu, 
a nie o względnym ryzyku. Dałoby to o wiele jaśniejszy 
obraz realnego zagrożenia stwarzanego przez dany pro-
dukt. Przykład: JEŚLI rzeczywiście istnieje związek przy-
czynowy między rakiem jelita grubego a produktami 
mięsnymi, wówczas względne ryzyko 18% przekłada się 

na wzrost absolutnego ryzyka rozwoju raka jelita gru-
bego z 5,5% do 6,6%. Jest to wzrost absolutnego ryzyka 
o 1%. Jest to stwierdzenie znacznie mniej sensacyjne 
i daje konsumentowi jaśniejszy obraz”, ilustruje swą 
propozycję prof. Leroy. Z drugiej strony, inne badania 
opierają się wyłącznie na badaniach na zwierzętach i 
zbyt łatwo powiązują wyciągnięte wnioski ze skutkami 
dla zdrowia ludzkiego.”

Niebezpieczeństwo stosowania 
podejścia wybiórczego (cherry-
-picking)

 „Istnieje wystarczająco dużo badań, które pokazują, że 
mięso doskonale pasuje do zdrowej diety i że nie ma 
znaczących różnic w zakresie zachorowań na raka lub 
występowania chorób układu krążenia między ludźmi 
jedzącymi mięso a wegetarianami. Problem polega 
na tym, że środki masowego przekazu, pod wpływem 
lobby antymięsnego, dają się skusić podejściu wybiór-
czemu (cherry-picking). Wybierają tylko te doniesienia 
i badania, które pasują do ich argumentacji i ignorują 
inne badania”, zauważył prof. Leroy. Jest oczywiste, że 
daje to zniekształcony obraz. Istnieje przecież wiele ba-
dań, z których wynika, że mięso nie oznacza zwiększo-
nego ryzyka, a nawet ma pozytywny wpływ lub pełni 
rolę ochronną. Niestety, takim badaniom poświęca się 
niewiele uwagi. Nieodłączną cechą człowieka jest wła-
śnie poszukiwanie historii pozytywnych, wiary lub sta-
rania o osobisty interes, zamiast dążenia do prawdy”, 
podsumowuje prof. Leroy. 

Zadaniem FAVV jest zapewnienie bezpieczeństwa łańcu-
cha żywnościowego i jakości żywności, w celu ochrony 
zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. „Przywiązujemy dużą 
wagę do komunikacji i zapewniamy, że jest ona przej-
rzysta, profesjonalna i wiarygodna”. 

„To ostatnie zadanie nie zawsze jest łatwe do wykona-
nia” - wyjaśnia Philip Houdart. „W przypadku kryzysu, 
przy jednoczesnym wymogu zachowania poufnego cha-
rakteru dochodzenia, nie możemy przekazywać infor-
macji na temat prowadzonego śledztwa, chociaż opinia 
publiczna i media tego wymagają. Kryzys związany z 
Fipronilem z ubiegłego lata jest tego dobrym przy-
kładem. Komunikacja jest zawsze ważna, ale naszym 
zadaniem jest przede wszystkim kontrolować kryzys, 
jednocześnie nie szkodząc dochodzeniu”. 

Podstawowe zadanie

Philip Houdart wyjaśnia, że głównym zadaniem FAVV 
pozostaje ochrona łańcucha żywnościowego. Stwier-
dza, że w miejsce nieprzekazywania żadnych informacji 
w czasie kryzysu, ze względu na brak zagrożenia dla 
zdrowia publicznego, lepiej było przekazać informację 
o braku zagrożenia niż nie powiedzieć nic. „Prasa nie-
potrzebnie wyolbrzymia kwestie związane z żywnością, 
a wskutek braku komunikatów, opinia publiczna traci 
zaufanie do FAVV” - mówi Houdart. „To samo wydarzyło 
się przy zarządzaniu incydentem z VEVIBA. Również w 
tym przypadku FAVV była związana wymogiem zacho-
wania tajemnicy dochodzenia prowadzonego przez or-
gany ścigania, a przekaz informacji był utrudniony, ze 
wszystkimi konsekwencjami takiego stwierdzenia.”

„Incydenty związane z bezpieczeństwem żywnościo-
wym stały się łatwą zdobyczą dla mediów a my, jako 
Federalna Agencja Bezpieczeństwa Żywności, musimy 
dostosować naszą komunikację do tej nowej rzeczywi-
stości” - podsumowuje Philip Houdart. „Jeśli chodzi o 
żywność, opinia publiczna i politycy wykazują zerową 
tolerancję, więc trudno jest utrzymać racjonalne spoj-
rzenie na rzeczywiste ryzyko.”

“Zatem zawsze i bezzwłocz-
nie przekazujemy informa-
cje, gdy zaistnieje ryzyko 
dla zdrowia publicznego

Philip Houdart, Dyrektor ds. 
zapobiegania kryzysom i zarządzania 
kryzysowego, FAVV (Federalna 
Agencja Bezpieczeństwa Żywności)

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych 
czy kryzys komunikacyjny?

BRAK JEDNOZNACZNYCH BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZI 

DO ZAMIESZANIA WŚRÓD CZYTELNIKÓW Z POWODU DWÓCH 

ZUPEŁNIE PRZECIWSTAWNYCH PRZEKAZÓW.

Czas na debatę!

Uczestnicy Okrągłego Stołu zauważyli, że sektor mięsny nie zareagował na rozpowszechnianie fałszy-
wych wiadomości. Wynika to częściowo z faktu, że sektor mięsny w Europie jest bardzo rozdrobniony. 
Co więcej, łatwiej jest również powiedzieć coś nieprawdziwego niż udowodnić, że jest to nieprawda”, 
odpowiedział prof.Leroy. Nie można więc izolować nauki od społeczeństwa. „Albo zapewnimy, że głos 
opinii publicznej będzie słyszalny w dyskusji albo ją stracimy. Otwórzmy więc debatę”, podsumował 
prof. Leroy.
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Historia rzeźni De Laet & Van Haver to historia ciężkiej pracy, pasji 
zawodowej i zdrowej dawki ambicji. Historia, która rozpoczęła się w 1992 
roku od niewielkiego, lokalnego „rzeźnika” w małym miasteczku Hove, 
rozwinęła się i przerodziła w firmę liczącą 65 osób, która jest ważnym 
dostawcą dla restauracji o międzynarodowej renomie.

Zamiłowanie do zawodu i mięsa 
u De Laet & Van Haver

‘Pragnę, aby ta firma nadal istniała za 100 lat,  
z tymi samymi wartościami, co dziś.’

Pasja, poświęcenie i ambicja jako 
siła napędowa sukcesu

Podczas kształcenia zawodowego, ale przede wszystkim 
dzięki wielu godzinom pracy w weekendy i wakacje, Luc 
zdobył należyte praktyczne umiejętności i nauczył się 
rzemiosła rzeźnika. W 1992 roku skorzystał z nadarza-
jącej się okazji założenia własnego sklepu mięsnego 
poprzez przejęcie instniejącego już w Hove sklepu 
 Hendrickx. Tam poznał swoją żonę i tak powstała firma 
De Laet & Van Haver. Siedemnaście lat później sklep 
mięsny przeniósł się do swojej obecnej siedziby w Hove. 
Dzięki dodatkowej przestrzeni, jaką oferuje budynek, 
Luc i Peggy mogli zrealizować swoje drugie marzenie: 
otworzyć własną restaurację. Tak powstały Original 
Butcher’s Store Hove i Butcher’s Dining.

Wspólne ambicje małżonków i wiele godzin pracy do-
prowadziły do znacznego rozwoju działalności w kolej-
nych latach. W 2014 r. sklep mięsny uzyskał zezwolenie 
na prowadzenie handlu hurtowego. Dwa lata później 
Luc i Peggy otworzyli drugi sklep mięsny w Antwerpii: 
Butcher’s Store Antwerpen. Rok później rozpoczęli pro-
wadzenie tzw. food truck (furgonetka-bufet): Butcher’s 
Beast, a w końcu otworzyli też Butcher’s Cave: bar przy-
legający do sklepu, w którym można skosztować ich 
przetworów mięsnych w połączeniu z destylowanym 
przez nich samych ginem rzeźnika (Butcher’s gin).  

Ciągłe dążenie do najlepszej 
 jakości

Dzięki swojej pasji zawodowej Luc i Peggy nieustannie 
poszukują najlepszej jakości. „Pochodzenie mięsa czy-
ni różnicę” - mówi Luc. Mięso w sklepach mięsnych i 
restauracjach pochodzi wyłącznie z gospodarstw, które 
oni sami wybrali po ich odwiedzeniu, w sumie z około 
25 gospodarstw. Ponadto, wszystkie rodzaje wołowiny 

są związane z terroir (tzw. produkty o tożsamości lokal-
nej), czyli z miejscem hodowli bydła.. Za ladą można 
znaleźć nie tylko mięso belgijskiej rasy „Blanc-Bleu Bel-
ge” lub czerwonej zachodnioflamandzkiej „West-Vla-
ams rood”, ale także szkocki Black Aberdeen, irlandzki 
Agnus i ekskluzywny japoński Wagyu. Luc i Peggy opo-
wiadają się również zdecydowanie za lepszą jakością 
mięsa wieprzowego, propagują takie rasy jak Duke of 
Berkshire, Duroc d’Olive i hiszpańskie Iberico. 

Rzemiosło i innowacje - ręka w 
rękę

Zamiłowanie do rzemiosła znajduje również odzwier-
ciedlenie w przetwórstwie mięsa. „Cofamy się w czasie 
o 70 lat, ale pracujemy wykorzystując dzisiejszą tech-
nologię i patrzymy w przyszłość” - mówi Luc De Laet. 
W żaden sposób nie odrzucaja nowych technologii. 
Dowodem na to jest szeroka gama wołowiny dry-aged 
(sezonowanej na sucho). Mięso dojrzewa w chłodni 
przy temperaturze 2° i przy precyzyjnie regulowanym 
poziomie wilgotności. W rezultacie otrzymujemy mięk-
ki kawałek mięsa o intensywnym smaku. Wisienką na 
torcie jest Secreto 07: cienkie plasterki hiszpańskiego 
rib-eye, które dojrzewają przez 7 tygodni w marynacie z 
7 różnych ziół i przypraw. 
Luc De Laet ma wielkie ambicje: „Pragnę, aby ta firma 
nadal istniała za 100 lat, z tymi samymi wartościami, 
co dziś.” Kolejnym krokiem w tym kierunku jest otwar-
cie Butcher’s Craft, zupełnie nowego zakładu przetwór-
stwa i rozbioru mięsa.
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ZDIAGNOZOWANIE PRZYPADKÓW AFRYKAŃSKIEGO  
POMORU ŚWIŃ W BELGII:

W dniu 14 września 2018 r. Federalna Agencja ds.Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego 
(FASFC) przekazała informację o zdiagnozowaniu wirusa afrykańskiego pomoru świń (wirus 
ASF) u dwóch dzików na południu belgijskiej prowincji Luksemburg. W tym regionie Belgii 
występuje bardzo niewiele świń hodowlanych (większość hodowli świń znajduje się w pół-
nocnej części Belgii). Ta zakaźna choroba pochodzenia wirusowego atakuje wyłacznie świnie 
i dziki.

Więcej informacji na temat występujących ognisk choroby można znaleźć na stronie www.belgianmeat.com 

Dane eksportowe 2018

WIEPRZOWINA: +5,2%

Eksport wieprzowiny wzrósł o 5,2% w pierwszej połowie 
2018 roku w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym 
roku. Szczególnie Polska, Wielka Brytania, Czechy i Korea 
Południowa odnotowały znaczący wzrost. Nastąpił spadek 
eksportu do Niemiec, Holandii i Chin.

WOŁOWINA: +1,1%

Eksport wołowiny wzrósł o 1,1% w pierwszej połowie 
2018 roku w porównaniu do tego samego okresu w roku 
ubiegłym. Zwłaszcza Francja, Niemcy, Włochy i Wybrzeże 
Kości Słoniowej odnotowały znaczący wzrost. Odnotowano 
spadek eksportu do krajów trzecich; -19%.

Eksport wieprzowiny belgijskiej  

(PW ton, w tym podroby wieprzowe i tłuszcz wieprzowy, bez przetworów)

Eksport wołowiny belgijskiej (PW ton, w tym podroby wołowe)

Eksport wołowiny belgijskiej do krajów trzecich (Pierwsze półrocze 
2018r-wolumen, w tym podroby wołowe)

Eksport wieprzowiny belgijskiej do krajów trzecich  
(Wolumen -pierwsze półrocze 2018r-)
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