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Niniejszy dokument jest skierowanym do szerokiego grona odbiorców streszczeniem 

sprawozdania STOA dotyczącego najnowszego stanu wiedzy na temat „Jak wyżywić 10 

miliardów ludzi? Rozwiązania technologiczne – Sposoby na zrównoważone przetwarzanie 

żywności”.  

Pełne sprawozdanie dotyczące tego zagadnienia jest dostępne na stronie internetowej STOA. 

 

 

 

Abstrakt sprawozdania 

 

Innowacyjność technik przetwarzania żywności może w przyszłości znacząco przyczynić się do 

zaspokojenia potrzeb 10 miliardów mieszkańców Ziemi w zakresie jakości, ilości oraz 

zrównoważonego charakteru przyjmowanych produktów spożywczych. Niniejsza ekspertyza 

przedstawia ekspercką ocenę potencjału nowych i powstających technologii służących 

zwiększeniu zrównoważonego rozwoju sektora przetwarzania żywności. Mowa tu o 

następujących technologiach: technologia czujnikowa, zrównoważone metody pakowania oraz 

klimatyzacyjna kontrola chłodzenia, nietermiczna pasteryzacja i sterylizacja, nano- i 

mikrotechnologia, innowacje procesy służące wykorzystaniu produktów ubocznych, procesy 

alternatywne wymagające mniejszej ilości wody lub energii, oparte na roślinach substytuty 

mięsa oraz transfer informacji i wiedzy. 

W odniesieniu do każdej technologii opisano wpływ bezpośredni (ograniczenie strat, 

ograniczenie zużycia energii i wody), wpływ pośredni (strata żywności, nieoptymalne 

wykorzystanie i niepotrzebna utrata jakości w obrębie łańcucha dostaw), a także ich 

oddziaływanie na dziedziny postępu europejskiego sektora przetwarzania żywności (nowe i 

lepsze produkty spożywcze, procesy produkcyjne zakładające efektywne gospodarowanie 

zasobami, zintegrowane i przejrzyste łańcuchy dostaw, a także zwiększony potencjał w 

zakresie innowacyjności). 
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WSTĘP 

 

Z perspektywy systemu dostaw żywności przetwarzanie żywności polega na zamianie 

surowców rolnych w (pakowane) produkty spożywcze charakteryzujące się pożądaną 

jakością oraz odpowiednimi właściwościami. Początki produkcji żywności na skalę 

przemysłową sięgają XVIII i XIX w., kiedy to tradycyjne i ręczne metody produkcyjne 

zaczęto powoli zastępować technikami odtwarzalnymi i bardziej opartymi na nauce. 

Nowoczesnym technikom przetwarzania żywności przyświecają trzy główne cele: 

 

1. Stworzenie wystarczająco stabilnego produktu spożywczego, który jest bezpieczny 

do spożycia przez ludzi (pod względem mikrobiologicznym i chemicznym). 

2. Nadanie produktowi wymaganych wewnętrznych aspektów jakości, takich jak 

strawność, skład odżywczy, smak, kolor, tekstura. 

3. Zapewnienie wartości dodanej produktu w innych względach, np. wygoda, styl życia 

i marketing. 

 

Innowacyjność technik przetwarzania żywności może w przyszłości znacząco przyczynić się 

do zaspokojenia potrzeb 10 miliardów mieszkańców Ziemi w zakresie jakości, ilości oraz 

zrównoważonego charakteru przyjmowanych produktów spożywczych. Niniejsza 

ekspertyza przedstawia ekspercką ocenę potencjału nowych i powstających technologii 

służących zwiększeniu zrównoważonego rozwoju sektora przetwarzania żywności. Mówiąc 

precyzyjniej, wybrano rozwiązania technologiczne, które sprzyjają konkurencyjności 

europejskiego sektora przetwarzania żywności w następujących dziedzinach:  

 

1. Nowe i lepsze produkty spożywcze umożliwiające sprostanie rosnącemu 

zapotrzebowaniu na żywność, złagodzenie luki w bezpieczeństwie żywnościowym, 

uwzględnienie zmian demograficznych oraz zmieniających się oczekiwań 

konsumentów, jak również zapobieganie chorobom wynikającym ze stylu życia. 

2. Procesy produkcyjne zakładające efektywne gospodarowanie zasobami, które 

ograniczają do minimum zależność od upraw wysokowartościowych, wiążą się z 

mniejszym zużyciem wody i energii oraz pozwalają utrzymać równowagę lokalną, 

zapobiegać generowaniu odpadów, wytwarzać produkty charakteryzujące się 

wysoką jakością i dużą funkcjonalnością, a także wydłużonym i możliwym do 

przewidzenia okresem przydatności do spożycia, jak również umożliwiają 

dywersyfikację ukierunkowaną na konkretne potrzeby klienta. 

3. Zintegrowane i przejrzyste łańcuchy dostaw, które zapewniają globalne 

bezpieczeństwo żywnościowe, łączą ulegający globalizacji przemysł spożywczy i 

sektor handlu detalicznego towarami spożywczymi z lokalną produkcją żywności 

oraz popytem, powodują wzrost zaufania konsumentów poprzez przejrzystość, 

identyfikowalność oraz obiektywne informacje, przyczyniają się do zmniejszenia 

strat oraz ilości odpadów, a także działają w synergii z innymi sektorami 

nadchodzącej biogospodarki. 

4. Zwiększony potencjał w zakresie innowacji samego sektora w celu szybszego 

przekładania wyników badań naukowych na zastosowania przemysłowe, jak 

również wykorzystywania naukowego postępu z innych dyscyplin (np. 
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nanotechnologii i ICT), pomimo dużego rozdrobnienia (UE:287 000 spółek, z czego 

285 000 to MŚP). 

 

Tabela 1. zawiera zestawienie technologii omówionych w niniejszym opracowaniu oraz ich 

powiązania z obszarami postępu, co wskazuje na możliwości w zakresie innowacji 

odnoszące się do sektora przetwarzania żywności. 

 

Tabela 1. Zestawienie zrównoważonych rozwiązań technologicznych oraz ich powiązań z 

dziedzinami postępu w obrębie unijnego sektora spożywczego 

 

ROZWIĄZANIA 

TECHNOLOGICZNE 

CELE INNOWACJI 

Nowe i lepsze 

produkty 

spożywcze 

Zasobooszczędna 

produkcja 

Zintegrowany i 

przejrzysty 

łańcuch dostaw 

Zwiększony poziom 

innowacyjności 

technologia czujnikowa większa kontrola 

jakości i 

bezpieczeństwa 

ograniczenie straty 

produktów: decyzje 

oparte na 

mierzalnych 

właściwościach 

produktu 

zaawansowane 

zarządzanie i 

kontrola jakości 

żywności oraz 

bezpieczeństwa 

zwiększona kontrola 

jakości produktu i 

zróżnicowanie 

zrównoważone metody 

pakowania i 

klimatyzacyjna kontrola 

chłodzenia 

wysokiej jakości 

wygodne dania 

półgotowe 

ograniczenie utraty 

żywności poprzez 

wydłużenie okresu 

przydatności do 

spożycia; 

prace nad 

zrównoważonymi 

metodami 

pakowania 

inteligentne 

metody 

pakowania 

 

nietermiczna pasteryzacja 

i sterylizacja 
(pół)świeże 

produkty o 

stabilnym 

okresie 

przydatności do 

spożycia 

ograniczenie utraty 

żywności poprzez 

wydłużenie okresu 

przydatności do 

spożycia 

 nowe technologie w 

zakresie przetwarzania 

zapewniające produkty 

o lepszych 

właściwościach 

nano- i mikrotechnologia zaawansowany 

rozwój 

produktów 

ograniczenie 

zużycia energii; 

wykrywanie 

zanieczyszczeń oraz 

szkodliwej 

mikroflory 

 nowe technologie w 

zakresie przetwarzania 

zapewniające produkty 

o lepszych 

właściwościach 

innowacyjne procesy 

służące wykorzystaniu 

pozostałości oraz 

produktów ubocznych 

produkowanie 

naturalnych i 

dobrych dla 

zdrowia 

składników z 

produktów 

ubocznych 

produkowanie 

składników 

spożywczych z 

produktów 

ubocznych; 

wartościowe 

zastosowanie 

zamiast 

marnowania 

 alternatywne myślenie 

przynoszące nowe 

koncepcje i produkty; 

ciągły rozwój 

związany z 

zapobieganiem 

powstawaniu 

odpadów 
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ROZWIĄZANIA 

TECHNOLOGICZNE 

CELE INNOWACJI 

Nowe i lepsze 

produkty 

spożywcze 

Zasobooszczędna 

produkcja 

Zintegrowany i 

przejrzysty 

łańcuch dostaw 

Zwiększony poziom 

innowacyjności 

alternatywne rozwiązania 

wymagające mniejszej 

ilości energii lub wody 

mniej 

intensywne 

przetwarzanie w 

przypadku 

mniej świeżych 

produktów 

ograniczenie 

zużycia energii i 

wody 

mniej świeże 

składniki 

spożywcze: 

bardziej 

zacieśniona 

relacja między 

dostawcą 

składników a 

producentem 

żywności 

analizowanie nowych 

możliwości w zakresie 

alternatywnego układu 

łańcucha 

przetwarzania 

żywności 

rozwój produktu: 

alternatywa dla mięsa 

oparta na roślinach 

opracowywanie 

bardziej 

atrakcyjnych 

zamienników 

mięsa 

wydajność 

produkcyjna dla 

produktów z roślin 

jest większa niż dla 

produktów ze 

zwierząt 

 szerszy zakres 

surowców przyspiesza 

proces innowacji 

produktowej 

transfer wiedzy i 

informacji 
lepsza kontrola 

jakości w 

obrębie łańcucha 

lepsze planowanie 

produkcji oparte na 

informacjach 

przekazywanych 

sobie w obrębie 

łańcucha 

lepsza wymiana 

wiedzy w 

obrębie 

łańcucha; 

uczynienie 

łańcucha 

przejrzystym dla 

konsumentów 

szybsze przekładanie 

wyników prac 

badawczo-

rozwojowych na 

zastosowania 

przemysłowe 

 

TECHNOLOGIA CZUJNIKOWA 

Technologia czujnikowa to kluczowy element służący dokonywaniu oceny ewolucji jakości 

oraz identyfikowalności surowców, półproduktów oraz produktów końcowych w obrębie 

całego łańcucha prowadzącego od producenta do konsumenta. W dziedzinie przetwarzania 

żywności czujniki są wykorzystywane do planowania, kontrolowania oraz optymalizacji 

procesów produkcyjnych (w tym logistyki i przechowywania). Rozwój technologii w tej 

dziedzinie koncentruje się na nowych czujnikach oraz technologiach analitycznych 

umożliwiających bezpośredni pomiar kluczowych parametrów jakości, narzędziach 

teleinformatycznych umożliwiających uzyskiwanie danych na temat procesu w czasie 

rzeczywistym (co umożliwia szybsze przekazywanie informacji dalej oraz zlikwidowanie 

luk informacji zwrotnej), jak również na zastosowaniu modeli jakości w celu zapewnienia 

kontroli opartej na przewidywaniach. Udoskonalony proces kontroli przyczynia się do 

zapewniania zrównoważonego łańcucha żywności dzięki optymalizacji jakości produktu, w 

tym ograniczenia utraty jakości oraz ilości wad, a także ograniczenia zużycia wody, energii i 

składników wysokowartościowych. 

 

Inteligentne czujniki mogą również przyczynić się do skutecznego wykorzystywania 

zasobów w innych partiach systemu dostaw żywności. Dostosowane warunki 

przechowywania ustalane w oparciu o jednoczesny pomiar tlenu, dwutlenku węgla i etanolu 
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podczas przechowywania umożliwiają długotrwałą stabilność psujących się owoców, takich 

jak jabłka czy gruszki. Poprzez zastosowanie urządzeń monitorujących (wyposażonych w 

odpowiednie czujniki) można uzyskać wiarygodne informacje dotyczące faktycznych 

warunków, w jakich przechowywano i transportowano produkty. Unikatowe oznakowanie 

każdego produktu jest możliwe dzięki powiązaniu takiego urządzenia monitorującego z 

etykietami identyfikacyjnymi wykorzystującymi fale radiowe (RFID). Etykiety wyposażone 

w mikrokontroler pozwalają na przeprowadzenie na chipie interpretacji danych 

środowiskowych. Informację o faktycznym stanie towarów można uzyskać natychmiast po 

odczytaniu chipa, natomiast przewidywany przyszły stan można opisać przy użyciu modeli 

jakości wykorzystujących dotychczasowe warunki środowiskowe jako dane referencyjne. 

Technologia ta umożliwia składanie oświadczeń dotyczących gwarantowanej jakości, 

dostarczanie do supermarketów produktów gotowych do spożycia, a także zastosowanie 

koncepcji logistycznych, takich jak FEFO (to, co traci ważność jako pierwsze, wychodzi jako 

pierwsze). 

 

ZRÓWNOWAŻONE METODY PAKOWANIA I KLIMATYZACYJNA 

KONTROLA CHŁODZENIA 

Przyczyną strat żywności i wytwarzania odpadów w państwach rozwiniętych jest przede 

wszystkim zachowanie konsumentów oraz brak koordynacji w obrębie (coraz bardziej 

złożonego) łańcucha dostaw. Pogorszenie się jakości warzyw i owoców wiąże się z 

szeregiem biochemicznych i fizjologicznych zmian uzależnionych od warunków, w jakich są 

one przechowywane. Zintegrowanie łańcucha jest konieczne dla zapewnienia optymalnej 

jakości produktu oraz wydłużenia okresu przydatności do spożycia i obejmuje strategie 

kontrolowania, takie jak pakowanie (w kontrolowanych warunkach atmosferycznych), 

kontrolowanie temperatury, względnej wilgotności oraz poziomu etylenu, a także czynności 

fitosanitarne i zapobiegające powstawaniu pleśni. 

 

Rozwój technologii pakowania obejmuje foliowanie (próżniowe), kartonowe pojemniki 

umożliwiające pakowanie w zmienionych warunkach atmosferycznych, ograniczenie ilości 

(wagi) materiałów, zastosowanie do pakowania materiałów na bazie organicznej (np. PLA i 

PEF) oraz zastosowanie opakowań z materiałów pochodzących z recyklingu (przede 

wszystkim PET). 

 

Kontrola temperatury oraz dobrze zaplanowany łańcuch przechowywania w niskiej 

temperaturze to zdecydowanie najważniejsza strategia służąca zachowaniu pożądanej 

jakości produktów. Ze względu na duże zapotrzebowanie na energię, chłodzenie jest 

technologią mniej zrównoważoną. Na zużycie energii należy jednak spojrzeć z perspektywy 

odpadów – zamrażanie pozwala uniknąć marnowania olbrzymich ilości produktów. 

Niemniej jednak istotne oszczędności energii (do 65% mniej emisji CO2) są osiągalne dzięki 

inteligentnej kontroli sprężarki oraz wewnętrznej cyrkulacji powietrza w kontenerach 

chłodniczych. 

 

NIETERMICZNA PASTERYZACJA I STERYLIZACJA 

Tradycyjne technologie utrwalania żywności, jak pasteryzacja lub sterylizacja za pomocą 

wysokiej temperatury, zwiększają bezpieczeństwo żywności oraz wydłużają okres 

przydatności do spożycia produktów, lecz niejednokrotnie wpływają na takie aspekty 
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jakości produktu jak smak, kolor, tekstura czy składniki odżywcze. Z tego względu łagodne 

technologie obróbki mogą być interesującym rozwiązaniem zarówno w odniesieniu do 

mrożonych, jak i przechowywanych w temperaturze pokojowej produktów, co stanowi 

odpowiedź na rosnący wśród konsumentów popyt na świeżą żywność bogatą w składniki 

odżywcze, która jest bezpieczna i którą charakteryzuje stabilny okres przydatności do 

spożycia. 

  

W przemyśle spożywczym do utrwalania produktów spożywczych stosuje się obecnie 

wysokie ciśnienie, grzanie mikrofalowe, grzanie oporowe oraz ogrzewanie dielektryczne. 

Trwają prace nad innymi technologiami, do których należą:  wysokociśnieniowa sterylizacja 

pakowanych produktów spożywczych, przetwarzanie z wykorzystaniem zmiennego pola 

elektrycznego na potrzeby utrwalenia płynnej żywności oraz wykorzystanie zimnej plazmy 

do odkażania powierzchni. 

 

Nowoczesne technologie przetwarzania przyczyniają się nie tylko do udoskonalenia jakości 

produktów, ale również do poprawy zrównoważonego charakteru obróbki żywności. 

Ponieważ technologie łagodnego przetwarzania mogą być stosowane przy znacznie 

niższych temperaturach niż wymagane w konwencjonalnej obróbce, do grzania i chłodzenia 

produktów potrzebna jest mniejsza ilość energii. Ponadto technologie te umożliwiają 

produkowanie gotowych posiłków o jakości porównywalnej z jakością świeżego 

zamrożonego posiłku, z tą różnicą, że nie muszą one być przechowywane w lodówkach ani 

zamrażarkach. Również wydłużenie okresu przydatności do spożycia świeżych produktów 

przyczynia się do uniknięcia marnowania żywności w obrębie łańcucha dostaw. Co więcej, 

produkty przetwarzane z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia, fal mikrofalowych lub fal 

radiowych są umieszczane w opakowaniu, w którym trafią do konsumenta, jeszcze zanim 

zostaną poddane obróbce. Pozwala to uniknąć ryzyka ponownego zakażenia produktu i w 

znaczący sposób zmniejsza ilość zużywanych opakowań, ponieważ ponowne pakowanie nie 

jest konieczne. 

 

NANO- I MIKROTECHNOLOGIA 

Nano/mikrotechnologia jest uznawana za kluczową technologię przyszłości w dziedzinie 

żywności i żywienia, która umożliwi rozwój ukierunkowanej produkcji oraz 

ukierunkowanych systemów dostaw (hermetyzacja/emulgacja), nowych czujników do 

wykrywania patogenów i toksyn (umożliwiających zaawansowane procesy kontroli oraz 

monitorowanie jakości), a także zaawansowanych materiałów do pakowania, 

charakteryzujących się unikatowymi właściwościami blokującymi lub zapobiegającymi 

rozwojowi drobnoustrojów. Ponadto nano/mikrotechnologia oferuje wiele rozwiązań w 

zakresie rozwoju zaawansowanych narzędzi do przetwarzania żywności oraz urządzeń do 

mieszania i homogenizacji, oddzielania, frakcjonowania oraz nadawania struktury. 

Ponieważ większość mechanizmów związanych z nadawaniem struktury w przypadku 

żywności odbywa się na poziomie mikrometrów, wspomniane nowe technologie procesu są 

siłą rzeczy bardziej wydajne energetycznie i pozwalają na lepsze wykorzystanie dostępnych 

surowców. Możliwość podejmowania takich działań zademonstrowano już w praktyce przy 

emulgacji oraz frakcjonowaniu. Trwają prace nad rozwojem nowych zastosowań. 
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PROCESY SŁUŻĄCE WYKORZYSTANIU POZOSTAŁOŚCI ORAZ 

PRODUKTÓW UBOCZNYCH 

W kontekście europejskim ok. 5% strat żywności następuje za sprawą procesu jej produkcji. 

Niemniej jednak przy przetwarzaniu żywności powstają względnie duże ilości produktów 

ubocznych. Bezpośrednie wykorzystanie ich w produktach spożywczych wymagałoby 

alternatywnego (i bardziej złożonego pod względem technicznym) przetwarzania; dlatego 

też znaczna część tych produktów ubocznych jest nisko ceniona. Dążąc do maksymalizacji 

(ekonomicznej) wartości produkcji, sektory przemysłowe, szczególnie te działające na wielką 

skalę, poczyniły wiele ważnych kroków w kierunku waloryzacji produktów ubocznych. Na 

przykład w przypadku produktów ubocznych uzyskiwanych przy przetwarzaniu nabiału i 

mięsa dokonano przejścia od stosunkowo podstawowych zastosowań spożywczych do 

tworzenia wysokiej jakości składników spożywczych. W związku z rosnącymi cenami 

żywności oraz postępującą konsolidacją/powiększaniem się różnych sektorów 

przetwarzania żywności należy spodziewać się, że praktyka ta rozpowszechni się także w 

innych sektorach (np. w odniesieniu do produktów ubocznych występujących przy 

przetwarzaniu produktów rybnych oraz warzyw i owoców). Wymaga to z jednej strony 

rozwoju technologicznego (np. technologii w zakresie separacji, ekstrakcji, konwersji, 

stabilizacji czy suszenia), a z drugiej – nowych standardów jakości dla składników i 

półproduktów, protokołów oceny zrównoważoności, a także praktycznego demonstrowania 

potencjału produktów ubocznych. 

 

 

ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA WYMAGAJĄCE MNIEJSZEJ ILOŚCI 

ENERGII I WODY 

Procesy powodujące największe zużycie energii w przemyśle spożywczym to: obróbka 

cieplna (parowanie, pasteryzacja, gotowanie, suszenie), chłodzenie/mrożenie, stosowanie 

urządzeń do przetwarzania (np. wentylatory, pompy, wentylacja, sprężone powietrze) oraz 

transport. Odzyskiwanie energii cieplnej, intensyfikacja procesu oraz alternatywny kształt 

łańcucha (np. poprzez uwzględnienie kroku łagodnego utrwalania) to strategie prowadzące 

do zmniejszenia zapotrzebowania na energię niezbędną do obróbki cieplnej. 

Przechowywanie w postaci zamrożonej jest bardzo istotne z perspektywy zrównoważonych 

dostaw żywności, ponieważ przyczynia się do ograniczenia strat żywności. Do 

zrównoważonego charakteru sektora można również dążyć poprzez dalszy rozwój 

technologii zamrażania (nowe czynniki chłodnicze, urządzenia bardziej efektywne 

energetycznie i powodujące mniejszą emisję gazów cieplarnianych), zaawansowane systemy 

kontroli (np. stosowane w transporcie z użyciem kontenerów chłodniczych) oraz stosowanie 

łagodnych technologii umożliwiających przechowywanie świeżych produktów w 

temperaturze pokojowej. 

 

Zużycie wody wynika przede wszystkim z procesów mycia, rozrzedzania i separacji. 

Metody frakcjonowania suchego (stosowane zamiast frakcjonowania mokrego) mogą w 

znacznym stopniu ograniczyć zużycie wody i energii zużywanej przy przetwarzaniu 

żywności, ponieważ pozwalają uniknąć powszechnej przy produkowaniu składników 

praktyki polegającej na dodawaniu wody, suszeniu oraz ponownym nawadnianiu na etapie 

mieszania/formowania. Frakcjonowanie suche skutkuje tym, że składniki są mniej 

oczyszczone, jednak w wielu zastosowaniach spożywczych wysoki stopień oczyszczenia 
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składników nie jest zasadniczo niezbędny (chociaż w obecnym systemie składników 

produktów jest to stan preferowany przez przemysł spożywczy). 

 

ROZWÓJ PRODUKTU: ROŚLINNA ALTERNATYWA DLA MIĘSA 

Rozwój nowych produktów może pomóc w ograniczeniu wpływu naszej diety na 

środowisko. W wielu przypadkach innowacje technologiczne są wymagane, aby nadać tego 

typu produktom pożądane właściwości. Na przykład opracowanie tzw. trzeciej generacji 

roślinnej alternatywy dla mięsa wymagało udoskonalenia istniejących technologii 

przetwarzania w celu lepszego dostosowania produktów do potrzeb konsumentów, np. pod 

względem tekstury i soczystości. Opracowywane obecnie technologie nadawania struktury 

oparte na ścinaniu mają na celu lepsze odwzorowanie włóknistości mięsa. 

 

Kolejny przełom w zastępowaniu produktów mięsnych będzie można osiągnąć dzięki 

rozwojowi nowych, zrównoważonych źródeł białek. Przykładami takich źródeł są owady, 

rzęsa wodna czy algi. Eksploatacja nowych źródeł białek wymaga opracowania nowych, 

łagodnych technologii przetwarzania służących wyodrębnieniu i pobraniu białek. 

Wdrożenie koncepcji biorafinerii (tj. maksymalnej waloryzacji składowych w 

zastosowaniach spożywczych i niespożywczych) zdecydowanie pomoże w komercjalizacji 

tych źródeł. Czynnikiem ograniczającym mogą być obecne regulacje i przepisy dotyczące 

wykorzystania nowych źródeł białek. 

 

TRANSFER WIEDZY I INFORMACJI 

Niski poziom innowacyjności jest jedną z głównych przyczyn spadku udziału europejskiego 

przemysłu spożywczego w światowych rynkach. Doskonałe badania naukowe prowadzone 

w dziedzinie żywności i żywienia nie przekładają się w wystarczającym stopniu na 

przemysłowe zastosowania nowych technologii ani nowych produktów spożywczych 

(europejski paradoks innowacyjności). Stymulowaniu transferu wiedzy w obrębie przemysłu 

spożywczego ma służyć szereg dostępnych narzędzi i instrumentów, w tym zachęty 

finansowe, tworzenie sieci kontaktów oraz wymiana najlepszych praktyk. Chociaż 

opracowano i przetestowano w praktyce wiele systemów i instrumentów, nie 

zidentyfikowano do tej pory mających szerokie zastosowanie najlepszych praktyk odnośnie do 

transferu wiedzy w sektorze przetwarzania żywności. Najlepszym wyjaśnieniem dlaczego 

tak jest, może być znaczne rozdrobnienie tego sektora, w tym duża liczba MŚP. Tym 

niemniej rozwiązania ICT, takie jak portal innowacyjnej technologii żywności (Food 

Technology Innovation Portal, rozwijany w ramach sieci doskonałości HighTech Europe), 

mogą pomóc w poprawie transferu wiedzy między uczelniami a przedsiębiorstwami.  

 

Również organy regulacyjne mogą odegrać aktywną rolę w promowaniu innowacji w 

sektorze spożywczym. Podobnie jak w przypadku przemysłu farmaceutycznego, 

koncentracja wyłącznie na zlikwidowaniu zagrożeń związanych z bezpieczeństwem 

żywności będzie prowadziła do wstrzymania innowacji. Wraz z wdrażaniem nowoczesnych 

koncepcji zarządzania ryzykiem oraz produkcji opartej w większym stopniu na dowodach 

naukowych, należy znaleźć właściwą równowagę między zapewnieniem bezpieczeństwa 

produktu z jednej strony a stymulowaniem innowacji z drugiej strony. Obiecującą drogą w 

tym kierunku może być zapewnienie sektorowi przetwarzania żywności większej swobody 

w kwestii przepisów, tj. możliwości wdrażania nowych technologii lub wykorzystania 
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produktów ubocznych w żywności, pod warunkiem możliwości wykazania należytego 

zrozumienia procesu produkcji („produkcja oparta na dowodach naukowych”). 

  

WNIOSKI I ZALECENIA 

Rozwój technologii może przyczynić się do wydajnego ekologicznie przetwarzania w 

sektorze żywności dzięki bezpośrednim oszczędnościom, głównie związanym z poziomem 

zużycia energii i wody oraz ograniczeniem odpadów. Przy okazji będzie to prowadziło do 

zmniejszenia kosztów oraz wrażliwości na przyszłe niedobory oraz wzrosty cen. Przykłady 

obejmują: 

 bardziej zrównoważone technologie mrożenia powiązane z bardziej skutecznymi 

strategiami kontroli klimatyzacyjnej, wglądem w rozwiązania zapewniające jakość 

produktu oraz innowacyjnymi opakowaniami, które ograniczą zużycie energii 

podczas mrożenia/chłodzenia; 

 przetwarzanie suche zamiast mokrego, które spowoduje obniżenie kosztów energii 

ponoszonych przy procesach osuszania; 

 innowacyjne mikrosystemy spożywcze, które sprawią, że ograniczona zostanie ilość 

energii wymagana przy procesach frakcjonowania oraz przy produkcji 

zaawansowanych struktur żywności, takich jak emulsje; 

 zaawansowane procesy kontroli, które pozwolą zarządzać zmianami procesu. 
Jeszcze większego wpływu na zrównoważony rozwój można spodziewać się za sprawą 

poprawy waloryzacji zasobów (skutki pośrednie). Sektor przetwarzania żywności jest 

niewydajny przede wszystkim za sprawą marnowania żywności, nieoptymalnego 

wykorzystania produktów ubocznych/pozostałości oraz niepotrzebnego pogorszenia jakości 

w obrębie łańcucha dostaw. Rozwój technologii służących ograniczeniu takiej niewydajności 

obejmuje: 

 chłodzenie, procesy stabilizacji/utrwalania oraz technologie pakowania 

przyczyniające się do wydłużenia okresu przydatności do spożycia produktów, a w 

konsekwencji – ograniczenia strat w obrębie łańcucha; postęp technologiczny w 

zakresie innowacyjnych technologii czujnikowych oraz rozwiązania w zakresie 

pakowania wspierające taki rozwój; 

 tworzenie większej wartości dodanej poprzez wysokowartościowe zastosowania 

produktów ubocznych; dostępność przykładów pomyślnego produkowania przez 

przemysł nowych składników spożywczych z pozostałości lub niskiej jakości 

produktów ubocznych; 

 stosowanie inteligentnych czujników oraz etykiet RFID umożliwiających 

kontrolowanie jakości na całej długości łańcucha dostaw; zastosowanie takich 

czujników umożliwia składanie oświadczeń dotyczących gwarantowanej jakości, 

dostarczanie do supermarketów produktów gotowych do spożycia, a także 

zastosowanie koncepcji logistycznych, takich jak FEFO (to, co traci ważność jako 

pierwsze, wychodzi jako pierwsze). 

 wdrożenie nowoczesnych technologii służących łagodnemu utrwalaniu, np. techniki 

nietermicznej pasteryzacji lub sterylizacji; zastosowanie takich technologii mogłoby 

pomóc zmniejszyć ilość strat żywności w obrębie łańcucha dostaw poprzez 

wydłużenie okresu przydatności do spożycia (pół)świeżych produktów; 



Jak wyżywić 10 miliardów ludzi? Rozwiązania technologiczne –  

Sposoby na zrównoważone przetwarzanie żywności 

9 

 łagodne technologie separowania umożliwiające tworzenie funkcjonalnych frakcji 

(zamiast czystych składników): zastosowanie funkcjonalnych frakcji pozwalałoby nie 

tylko na zachowanie wartości odżywczej oryginalnych składników roślinnych, ale też 

przyczyniałoby się do znaczących oszczędności w zużyciu wody i energii, 

szczególnie na etapie suszenia oraz następującej później rehydracji, które to etapy 

mogłyby zostać pominięte w procesie produkcyjnym; 

 opracowanie roślinnej alternatywy dla mięsa: postęp technologiczny 

zapoczątkowany przez sektor przetwarzania żywności może pomóc zwiększyć 

poziom akceptacji konsumentów dla takich produktów. 
 

Zalecenia polityczne służące poparciu wdrożenia technologii zrównoważonego procesu: 

 stymulowanie wdrożenia nowoczesnych technologii utrwalania, które są gotowe do 

wykorzystania (tj. pasteryzacja z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia, 

zaawansowane procesy ogrzewania), dzięki transferowi wiedzy oraz studiom 

wykonalności, ukierunkowanym szczególnie na MŚP; 

 stymulowanie podstaw merytorycznych dla technologii, które nie są obecnie gotowe 

do zastosowania, np. przetwarzanie z wykorzystaniem zimnej plazmy; 

 stymulowanie rozwoju urządzeń przemysłowych na potrzeby technologii, które 

okazały się interesujące, lecz dla których urządzenia przemysłowe ciągle nie są 

dostępne, np. sterylizacja wysokociśnieniowa lub przetwarzanie z wykorzystaniem 

zmiennego pola elektrycznego (np. producenci urządzeń wahają się, czy inwestować 

w rozwój nowoczesnych urządzeń); 

 wspieranie publikacji podręczników na temat wydajności ekologicznej, które pomogą 

przedsiębiorstwom określić dziedziny postępu, np. poprzez podanie danych 

referencyjnych dotyczących zużycia wody i energii lub opisanie najlepszych praktyk;  

 aktywne promowanie operacyjnych programów doskonałości, takich jak Lean 

Manufacturing lub Six Sigma, jako nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem w 

zakresie jakości; Programy te okazały się już sukcesem w innych sektorach 

przemysłowych i mogłyby potencjalnie doprowadzić do ograniczenia o 80% kosztów 

związanych z niską jakością; 

 dalszy rozwój programów symbiozy przemysłu w celu stymulowania nowych 

partnerstw między dostawcami a potencjalnymi użytkownikami produktów 

ubocznych oraz odpadów. 
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