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Nárůst populace Zemědělství

Do roku 2050 se světová 

populace zvýší až o 20 %.
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Aby se tato rostoucí 

populace 
nakrmila, bude 

potřeba zvýšit 

produkci potravin do 
roku 2050

o70 % 

Snap shot do Budoucnosti?

V současné době má více než 

55 miliard 
hospodářských zvířat 
pastviny na 75 % orné 
půdy.

Jednoduše – není reálné 
uživit 9 miliard lidí
na planetě, pokud zůstanou 
stravovací návyky nezměněné.

Euromonitor International 2018. Nutrition: Sustainable Protein, From Flexitarian to Vegan



Kdo je vegetarián, vegan a flexitarián?
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Vegetarián
z jídelníčku je vyloučeno 
maso, nikoliv vejce, mléko 
nebo med

Vegan
Odmítá veškeré potraviny 
živočišného původu

Flexitarián = semi-vegetarián
Stravuje se převážně 
vegetariánsky, ale do svého 
jídelníčku občas zařadí i maso



Mileniálové 
posouvají hranice!
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Více než 40 % mladých

lidí si přisvojilo 

flexitariánskou
stravu!

Kantar, červenec 2019

Plant-based stravování už není 
jen pro vegetariány a vegany.

Lidé po celém světě se snaží 
redukovat masné výrobky.

Zdroj: Datassential, CPP 2017-2018 report, plant-based entry
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inspirace k vyzkoušení něčeho jiného, 
netradičního, bezmasého

Jednoduchá příprava na pánvi nebo v 
troubě

Přírodní zdroje sójových a pšeničných 
bílkovin

Zdroj vlákniny a bílkovin

V-label

Nutriscore A a B

Plně recyklovatelný obal – vrchní igelitový 
obal a plastová vanička patří do žlutého 
kontejneru, papírová etiketa zase do 
modrého kontejneru

Výroba má nižší dopad na životní prostředí



pod pokličkou garden gourmet
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Sója a bílkoviny
• Kulturní rostlina původem z JV Asie, v současnosti nejrozšířenější luskovina
• Obsahuje až 40 % bílkovin (avšak chybí sirné AMK) a 20 % tuků, zbytek tvoří 

sacharidy, vláknina a minerální látky (Mg, Se, Cu, P, K, Fe, Ca) a vitamíny sk. B, E 
a K

• Výhoda - fytosteroly, isoflavonoidy
• Nevýhoda – fytoestrogeny - většinu toxických a antinutričních látek lze vhodným 

technologickým zpracováním (máčení, vaření, klíčení) téměř úplně odstranit.
• Obsahuje nestravitelné oligosacharidy, které mohou způsobit nadýmání
• Alergen
• Stejně jako u ostatních potravin i v případě sóji platí vyváženost, všeho moc 

škodí, tedy i sóji.

Pšenice a bílkoviny
• Jedna z nejstarších kulturních rostlin, pochází z JV Asie
• Obsahuje 12 % bílkovin – limitní aminokyselinou je lysin, 50-70 % sacharidů

Vláknina
• Směs polysacharidů, sama o sobě obtížně stravitelná
• Rozpustná vláknina má schopnost absorbovat vodu, bobtnat a fermentovat v 

trávicím traktu - zdroj energie, reguluje trávení tuků a sacharidů
• Nerozpustná vláknina není zdrojem energie, ale napomáhá správnému 

vylučování
• DDD až 30 g/den



Závod tivall krupka
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Top trhy

Francie                            17 %

Německo                        17 %

Holandsko                      12 %

Velká Británie a Irsko     12 %

Skandinávie                      8 %

Původně izraelská společnost založená roku 1986 zaměřující se na vegetariánské a 
veganské potraviny
Od roku 2007 výrobní závod i u nás v Krupce u Teplic, od r. 2018 je oficiálně 
součástí Nestlé rodiny
Od roku 2019 jsou výrobky Garden Gourmet dostupné na českém a slovenském 
trhu
Výrobky jsou dodávány do řetězců jako Tesco, Ahold, Billa nebo McDonald´s, 
online na kosik.cz a rohlik.cz
Portfolio GG se stále rozrůstá o chlazené a mrazené výrobky vhodné nejen pro 
vegetariány a vegany, ale také flexitariány
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gardengourmetcz

Garden Gourmet česká republika www.gardengourmet.cz/.sk



Přizpůsobujeme portfolio spotřebitelům
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Vhodné pro 
vegetariány

Se sníženým 
obsahem

Bez lepku



Proč Nestlé podporuje Nutri-Score

Transparentnost vůči 
spotřebitelům

Podpora inovací a 
reformulací

• Nutri-Score má jasně 
definovaná pravidla a díky 
nim budou inovace            
a reformulace Nestlé 
výrobků spotřebitelům 
jasnější.

Konkurenční výhoda

• Snadné srovnání          
s ostatními výrobky 
dané kategorie na trhu. 

Potenciál stát se 
jednotným systémem

• Harmonizované 
nutriční značení by 
usnadnilo a nákladově 
zefektivnilo označování 
výrobků.
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• Podpora Nutri-Score 
odráží náš závazek      
ke zdravé a vyvážené 
stravě a transparentním 
nutričním informacím 
na Nestlé obalech.



Výrobky s Nutri-Score na CZ/SK trhu
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… a budou přibývat další i s hodnocením C, D a E.Tyto výrobky již Nutri-Score mají…



Děkuji za 
pozornost
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