
Odtlenianie wody metodą membranową

Woda – obok słodu, drożdży i chmielu – jest jednym z czterech 
podstawowych surowców piwowarskich. Zazwyczaj w gotowym pro-
dukcie woda stanowi ponad 90% masy. Omawiany surowiec wyko-
rzystywany jest nie tylko do warzenia piwa, lecz również do mycia 
instalacji, jak i opakowań oraz produkcji pary służącej do ogrzewania 
kotłów [1]. Skład wody browarniczej można zmieniać, aby jak najle-
piej spełniała stawiane jej wymagania. Jednym z parametrów, który 
często podlega modyfikacjom jest zawartość tlenu, którą często się 
obniża poprzez odgazowanie wody [2].

Po co odgazowywać wodę? Tlen zawarty w wodzie może nega-
tywnie wpływać na parametry gotowego produktu. Przede wszystkim 
tlen jako dobry utleniacz może powodować degradację niektórych 
związków zawartych w piwie. Dodatkowo jego zawartość zmniejsza 
stabilność mikrobiologiczną piwa czyniąc je lepszym środowiskiem 
dla rozwoju bakterii tlenowych. Biorąc pod uwagę przytoczone wła-
ściwości warto kontrolować etapy procesu, na których piwo ma 
kontakt z wodą. Takimi etapami może być:

zz Filtracja piwa, kiedy to przygotowuje się zawiesinę wody z ziemią 
okrzemkową jako pomoc filtracyjną,

zz Płukanie wstępne przed procesem filtracji,
zz Przepychanie piwa miedzy zbiornikami,
zz Rozcieńczenie piwa powstałego przy użyciu metody HGB (high 

gravity brewing),
zz Przygotowywanie mieszanin wprowadzanych do piwa po fermen-

tacji (soki, wywary, ekstrakty, preparaty enzymatyczne),
zz Produkcja napojów na bazie piwa [3].

W celu usuwania tlenu z wody nad wyraz przydana jest znajomość 
prawa Henry’ego, które opisuje rozpuszczalność gazu w cieczy. Mówi 
ono, że rozpuszczalność gazu w cieczy jest wprost proporcjonalna 
do ciśnienia cząstkowego gazu nad roztworem (rys. 1).
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Rys.z 1.z Wykresz obrazującyz prawoz Henry'ego,z wz którymz Pz –z ciśnieniez cząstkowez gazu,zz
Hz–zstałazHenry'ego,zXz–zstężeniezgazuzrozpuszczonegozwzroztworze

Na podstawie przytoczonego prawa opracowano kilka metod 
usuwania tlenu rozpuszczonego w wodzie.

Pierwsza metoda, najprostsza w wykonaniu, to termiczne odga-
zowanie. Wymaga ona podgrzania wody do temperatury ponad  
85 oC i rozpylenia jej w celu usunięcia tlenu razem z uchodzącą parą. 
W celu poprawy procesu poprzez rozwinięcie powierzchni można sto-
sować pierścienie Raschiga, Palla lub Białeckiego. Niewątpliwą zaletą 
tej metody jest jej prostota i wyjałowienie wody, niestety z energetycz-
nego punktu widzenia jej zastosowanie jest dość energochłonne [4].

Kolejnym sposobem odgazowania wody jest jej przemywanie za 
pomocą dwutlenku węgla lub azotu. W tej metodzie przepuszcza się 
wodę przez odgazowywacz, jednocześnie tłocząc przeciwprądowo 
dwutlenek węgla lub azot. Podczas takiej operacji tlen z wody będzie 
przechodził do pęcherzyków gazu (CO2 lub N2). Przedstawiony spo-
sób jest skuteczny, jednak wymaga zapewnienia dużej powierzchni 
wymiany gazów. Tutaj również można wspomóc się pierścieniami 
omawianymi przy poprzedniej metodzie [3], [4].

Odgazowywać wodę można również poprzez zmniejszanie ci-
śnienia nad cieczą. W tym celu rozpyla się wodę w zbiorniku próż-
niowym, a następnie przemywa za pomocą dwutlenku węgla [3].

Kolejną, dość nowatorska metodą odtleniania wody, jest reduk-
cja tlenu za pomocą wodoru. W tej metodzie wtłacza się do wody 
gazowy wodór, który reaguje z tlenem obecnym w wodzie tworząc 
kolejne cząsteczki wody. W celu przyspieszenia reakcji stosuje się 
katalizatory wykonane z palladu. Niestety koszty takiej instalacji są 
stosunkowo duże, zaś jej obsługa wymaga ostrożności i wysokiej 
kultury technicznej [3].

Ostatnią metodą odtleniania wody, której przede wszystkim po-
święcono niniejszy artykuł, jest odpowietrzanie za pomocą hydrofo-
bowych membran. Tego typu instalacja zbudowana jest z modułów 
zawierających hydrofobowe membrany kanalikowe, które umożliwia-
ją ciągłe rozpraszanie gazu. To rozwiązanie pozwala osiągnąć ogrom-
ną powierzchnię wynoszącą około 120 m2 na jeden kontaktor. 
Wewnątrz włókna kanalikowego wytwarza się warunki próżniowe 
(100 mbar) i dodaje niewielką ilość gazu pomagającego wyprzeć 
tlen z wody. Najczęściej stosowanymi gazami są azot lub dwutlenek 
węgla. Dzięki takiemu zabiegowi ciśnienie cząstkowe tlenu wewnątrz 
włókna kanalikowego wynosi niemal zero, a co za tym idzie, tlen jest 
usuwany z wody zgodnie z zasadą działania prawa Henry’ego.

Kolejnym usprawnieniem metody jest zastosowanie podziału 
modułu membranowego na pół, co jeszcze bardziej zwiększa po-
wierzchnię kontaktu, zaś potencjał nawarstwiania się cząstek stałych 
zawartych w wodzie ulega zmniejszeniu. Najwyższą wydajność osią-
ga się przy przepływie przeciwprądowym (rys. 2).
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Rys.z2.zRysunekzobrazującyzdziałaniezmodułuzodtleniającego.zKoloremzróżowymzzaznaczonoz
przepływzwody,zzaśzkoloremzniebieskimzprzepływzgazuzułatwiającegozodtlenianie

Po odpowietrzeniu wody należy zapewnić, aby do czasu zamnię-
cia opakowania końcowego nie dopuścić do kantaku wody z powie-
trzem, w przeciwnym razie proces odpowietrzania okaże się darem-
ny. Aby nie dopuścić do wtórnego natlenienia wody, w instalacji 
stosuje się pompy z uszczelkami mechanicznymi lub specjalne 
kołnierze uszczelniające.
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Rys.z3.zSystemzodpowietrzaniazwodyzDGSz400zpracującyzwzbrowarzezPaulaner

W zależności od natężenia przepływu oraz zawartości tlenu resztko-
wego, mogą pracować dwie, trzy lub cztery pompy próżniowe.

Zużycie gazu przemywającego (np. CO2) zależy od natężenia 
przepływu i zawartości tlenu w wodzie podawanej do instalacji. Jest 
to zatem związane z liczbą pracujących pomp próżniowych i tak jak 
pompy podlega regulacji zgodnie ze wskazaniami zawartości tlenu. 
Na tym etapie należy mieć świadomość istniejących ograniczeń wy-
nikających z konieczności zapobiegania kawitacji pomp próżniowych.

Opisane urządzenie do odpowietrzania wody charakteryzuje się 
wydajnością do 400 hl/h, niemniej w miarę potrzeb można zwiększyć 
tę wartość do 600 hl/h (rys. 3). Dzięki modułowej budowie instalacji, 
podniesienie jej parametrów jest proste i sprowadza się do montażu 
dwóch dodatkowych modułów membranowych oraz pompy próż-
niowej.

W celu uzyskania jednorodnego procesu odtlenienia, instalację 
rurową pomp próżniowych wykonano zgodnie z zasadą Tichelmanna, 
co oznacza, że straty ciśnienia gazu wypierającego przed i za mo-
dułami (do i z każdego modułu) są takie same ze względu na równą 
długość rur. W przypadku rozbudowy urządzenia, by osiągnąć wy-
dajność do 600 hl/h, dwa rzędy modułów pracują równolegle, każdy 
składa się z trzech modułów ustawionych szeregowo.

Instalacja do odtleniania, jak każdy element browaru, powinna 
nadawać się do mycia za pomocą systemu CIP. Maksymalna tem-
peratura mycia dla membran z włókien kanalikowych wynosi 85 °C. 
Należy unikać wyższych temperatur, w przeciwnym wypadku modu-
ły mogą ulec uszkodzeniu. Do mycia urządzenia można stosować 
sodę spożywczą i kwas fosforowy: o stężeniu w zakresie od 1 do 
3%. Środki te nie powinny zawierać środków powierzchniowo czyn-
nych, ani żadnych dodatkowych substancji chemicznych. 
Częstotliwość mycia zależy od liczby godzin pracy urządzenia i wy-
ników kontroli czystości mikrobiologicznej. Membrany są również 
chronione przez przekaźnik temperatury na wlocie urządzenia w celu 
zapewnienia, że temperatura cieczy myjącej wynosi <85 °C, w prze-

Prezentowany w artykule układ odtleniania wody DGS 400 skła-
da się z następujących elementów:

zz pompa zwiększająca ciśnienie wody: 40 m3/h, głowica: 8 bar, 
18,5 kW,

zz filtr cząstek: producent Parker (30 kaset, wielkość porów – 3 µm),
zz moduły membranowe z włókien kanalikowych: producent: Centec, 

DGS 4 x 10",
zz pompy próżniowe: producent: Speck, VE 55 – 4 x 1,5 kW, 
zz moduł UV do odkażania producent: Hanovia, Typ AF3-51RCM 

(65 mJ/m2),
zz miernik tlenu: CentecOxytransTR,
zz moduł wstępnego nasycania dwutlenkiem węgla: Centec Vortex-

Venturi-Injector DN 100,
zz sterownik PLC Siemens, seria SPSS7.

Układ odtleniania zaprojektowano tak, aby przy temperaturze 
wody 14 °C i maksymalnym natężeniu przepływu 400 hl/h, zawartość 
tlenu resztkowego wynosiła nie więcej niż 0,02 mg/l (ppm). Sterowanie 
urządzeniem opiera się na poziomie odpowietrzonej wody w zbior-
niku buforowym, który steruje falownikiem pompy zasilającej insta-
lację w wodę. W przypadku, gdy do napełnienia zbiornika buforo-
wego potrzebna jest mała ilość wody, natężenie przepływu w urzą-
dzeniu jest zmniejszane.

Przy niższych natężeniach przepływu, proces odpowietrzania 
jest bardziej intensywny ze względu na większa ilość czasu jakim 
dysponujemy na usunięcie tlenu z wody. To z kolei skutkuje niższą 
zawartością tlenu resztkowego niż zakładaną (tab.).

Rys.z4.zSchematzinstalacjizodtleniającejzDGSz400

Tabela.zZawartośćztlenuzpozprocesiezwzzależnościzodzilościzpodawanejzwodyzwzceluzodtle-
niania

Natężenie przepływu 
(hl/h)

Zawartość tlenu resztkowego 
(mg/l)

100 0,002

200 0,003

300 0,007

400 0,020

Aby zmniejszyć ilość energii 
zużywanej przez pompy próżnio-
we, liczba pracujących pomp za-
leży od natężenia przepływu 
w procesie odpowietrzania wody. 
W przypadku gdy potrzeby są nie-
wielkie, to produktywność procesu 
odpowietrzania może być zmniej-
szona poprzez wyłączanie niektó-
rych pomp. W celu dokładnej 
kontroli i optymalizacji pracy pomp 
na wyjściu urządzenia zainstalo-
wano optyczny miernik tlenu. 
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ciwnym razie, roztwór myjący omija układ w celu ochrony modułów 
membranowych.

Instalację rurową urządzenia zaprojektowano tak, aby system UV 
można było myć oddzielnie (z pominięciem modułów membrano-
wych), najlepiej raz w tygodniu, aby zachować czystość lamp UV.

Podsumowanie
Opisywany układ odtleniania znajduje się w ciągłej eksploatacji 

od października 2003 r. (rys. 3 i 4). Od tego czasu udało się zopty-
malizować koszty eksploatacji urządzenia. Zużycie energii zmniej-
szono poprzez instalację zaworów sterujących, reduktorów ciśnienia, 
przepływomierzy oraz dodatkowego oprogramowania.

Cała aparatura wraz z podłączoną siecią CO2 jest w pełni zinte-
growana z systemem CIP, a ponadto istnieje możliwość mycia wy-
łącznie włókien kanalikowych, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Aby uniknąć strat wody spowodowanych użyciem pomp próż-
niowych, dobudowano system firmy Centec do odzyskiwania wody. 
Dzięki temu straty wody wynoszą tylko 1–2 l dziennie.

System sterylizacji UV dobrano tak, aby mniejsze natężenie pro-
mieni UV zrekompensować liczbą zainstalowanych lamp UV, co 
zwiększa czas miedzy okresowymi czyszczeniami lamp.
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śniejsze gorsze warunki wegetacji. Zwiększone opady deszczu w maju 
i czerwcu ograniczyły suszę glebową, która występowała w ostatnich 
dwóch sezonach. W niektórych rejonach kraju (głównie w południowej 
Polsce) zanotowano lokalne podtopienia plantacji warzyw gruntowych.

W zakładach przetwórczych i chłodniach w II kwartale br. – w po- 
równaniu z II kwartałem ub.r. – obniżyły się ceny skupu: cebuli białej 
obieranej (o 41%), marchwi na kostkę (o 33%), buraków ćwikłowych 
(o 6%), szpinaku (o 5%) i groszku zielonego (o 4%). Wzrosła jedynie 

cena skupu rabarbaru (o 4%).
W II kwartale 2020 r., wobec analogicznego okresu 

2019 r., na rynku produktów świeżych niemal cały asor-
tyment warzyw był tańszy. Najbardziej potaniała kapusta 
biała (o 70%). W zbliżonym zakresie (o 68%) spadły ceny 
kapusty czerwonej. Nieco mniej obniżyły się stawki za 
kapustę pekińską (o 43%). Podaż warzyw kapustnych 
w II kwartale 2020 r., była znacznie wyższa w porównaniu 
z analogicznym okresem roku poprzedniego, co było 
główną przyczyną spadku ich cen. W największym jednak 
zakresie, bo o 83% w stosunku do II kwartału 2019 r., 
obniżyły się w II kwartale 2020 r. przeciętne ceny skupu 
pietruszki, które wynosiły 1,69 zł/kg. Tak duży spadek 
wynikał z rekordowo wysokich cen w poprzednim sezo-
nie, co było skutkiem mniejszej produkcji pietruszki wyni-
kającej  z  niekorzystnych  warunków  pogodowych. 
Znacznie niższe były  też ceny skupu cebuli  (o 55%), 
selerów i buraków ćwikłowych (o 46%), a także marchwi 
(o 32%) i porów (24%).
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Tradycyjne polskie odmiany oraz zagraniczne zapachowe
Nasze produkty:  
     Granulat T-90    Granulat T-45     Ekstrakt CO2
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Środki myjące w browarach i zagrożenia związane z ich stosowaniem
Środki myjące w browarach są przechowywane w plastikowych beczkach/

kanistrach, które po opróżnieniu są przemywane wodą. Pracownik jednego z bro-

warów w Niemczech przemywał wodą beczki z resztkami po środkach myjących 

kwaśnych (zawierających kwas azotowy) i beczki z resztkami po środkach zasado-

wych (zawierających podchloryn sodu). Po ich przemyciu popłuczyny spuszczał 

do studzienki. W wyniku zetknięcia się w studzience kwasu azotowego z podchlo-

rynem sodu zaczął uwalniać się trujący chlor, a pracownik z poważnymi uszkodze-

niami dróg oddechowych został odwieziony do szpitala.

Wypadek w drugim niemieckim browarze (gdzie poszkodowanych zostało 

4 pracowników, w tym jeden bardzo poważnie) został spowodowany pomyleniem 

beczki ze środkiem kwaśnym z beczką ze środkiem zasadowym, pomimo tego, że 

beczki ze środkiem kwaśnym były fabrycznie oznaczone kolorem czerwonym, 

a beczki ze środkiem zasadowym – kolorem niebieskim. W konsekwencji doprowa-

dziło to (podobnie, jak w poprzednim przypadku) do zmieszania dwóch różnych 

środków myjących i uwolnienia trującego chloru. Te groźne wypadki zostały zba-

dane i opisane przez Niemiecki Inspektorat Ochrony Pracy i pozwoliły na sformuło-

wanie następujących wniosków i zaleceń:

1. Mieszanie środków myjących stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia 

pracowników.

2. Konieczne jest ustalenie i lepsze opisanie/oznakowanie środków myjących,

które mogą być ze sobą mieszane.

3. Konieczne jest opracowanie przejrzystej procedury postępowania z resztka-

mi po środkach myjących w zbiornikach/beczkach/kanistrach.

4. Pracownicy (obcokrajowcy) muszą być dokładnie informowani w zrozumia-

łym dla nich języku o wszystkich zagrożeniach związanych z myciem środkami 

kwaśnymi i zasadowymi.

5. Regularnie raz na miesiąc wszystkim pracownikom należy przypominać 

o zagrożeniach i środkach zapobiegawczych oraz szkolić i ćwiczyć w zakresie posłu-

giwania się osobistym sprzętem/wyposażeniem ochronnym.

Źródło: Brauindustrie, 2018, 11, s. 42

Krzysztof Baranowski
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Tabela 1. Produkcja przetworów warzywnych w tys. t (jednostki zatrudniające ponad 9 osób)

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181

Produkcja przetworów 
warzywnych ogółem

1107,8 1143,3 1196,1 1187,5 1311,7 1377,4 1240,0

Produkcja suszy 
warzywnych 

26,8 18,4 30,0 20,0 34,1 33,0 26,0

Udział suszy w produkcji 
przetworów warzywnych 
(w %)

2,4 1,6 2,5 1,7 2,6 2,4 2,1

1/ szacunek IERiGŻ – PIB Źródło: na podstawie danych GUS

Handel zagraniczny
Według danych Comtrade w 2017 r. liderem w światowym eksporcie warzyw 

suszonych (bez suszy grzybowych) były Chiny, których udział sięgał blisko 45% 

wartości globalnego eksportu suszy, przed USA (9%), Niemcami (7%) i Indiami 

(6%). Polska z udziałem 3% zajmowała 7 miejsce (w UE plasowała się na 3 miejscu 

po Niemczech i Holandii). Do największych importerów suszy warzywnych należa‑

ły: Japonia, USA, Niemcy i Holandia. Łączny udział tych krajów w 2017 r. przekra‑

czał 40% wartości światowego importu suszonych warzyw. Udział Polski wynosił 

2%, co dawało 14 miejsce w świecie oraz 7 w UE (po Niemczech, Holandii, Wlk. 

Brytanii, Francji, Belgii i Włoszech).

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów dodatnie saldo polskiego handlu 

zagranicznego suszami warzywnymi (bez suszonych grzybów i ziemniaków) w la‑

tach 2012–2018 było stale dodatnie. W 2018 r. wynosiło 26,1 mln EUR i było 

zdecydowanie większe niż w poprzednich okresach (średnio 18,0 mln EUR w 2015–

2017 i 13,4 mln EUR w 2012–2014).

Źródło: na podstawie danych Ministerstwa Finansów (MF)

Rys. 1. Obroty polskiego handlu zagranicznego suszami warzywnymi (w mln EUR)

eksport
Wartość polskiego eksportu suszy warzywnych (razem z reeksportem)  

 w 2018 r. wynosiła 61,3 mln EUR, co stanowiło 11% łącznego eksportu przetwo‑

rzonych warzyw, wobec 62,0 mln EUR w latach 2015–2017 i 44,1 mln EUR  

 w 2012–2014 (odpowiednio 12 i 10% wartości sprzedaży przetworów warzywnych).

Tabela 2. Polski eksport suszonych warzyw

Wyszczególnienie
Masa (tys. t) Wartość (mln EUR)

2012–2014 2015–2017 2018 2012–2014 2015–2017 2018

Suszone warzywa 
ogółem, w tym:

27,8 37,8 26,2 44,1 62,0 61,3

Marchew 8,0 9,4 11,3 14,7 18,3 22,7

Cebula 11,2 12,0 0,6 5,3 6,0 1,3

Pomidory 0,1 0,3 0,3 0,5 1,5 1,9

Kukurydza cukrowa 0,2 2,9 1,2 0,4 1,7 0,5

Pozostałe* 8,3 13,2 12,8 23,2 34,5 34,8

* pozostałe warzywa pojedyncze i mieszanki warzyw Źródło: na podstawie danych MF

W 2018 r. największe znaczenie w eksporcie suszy warzywnych miały mie‑

szanki suszonych warzyw i pozostałe suszone warzywa pojedyncze (ujęte łącznie 

w Taryfie Celnej jako kod CN 07129090). Ich udział był najwyższy i stanowił niemal 

57% wartości sprzedaży. W relacji do 2015–2017 zwiększył się udział suszu mar‑

chwiowego (z 30 do 37%). Wysokie ceny i mniejsza podaż cebuli zadecydowały 

natomiast o niskim udziale suszu cebulowego – zaledwie 2%, wobec odpowiednio 

10 i 12% w poprzednich okresach. Udział zarówno suszonych pomidorów, jak i su‑

szonej kukurydzy cukrowej wahał się w granicach 1–3%.

*pozostałe warzywa pojedyncze i mieszanki warzyw

 Źródło: na podstawie danych Ministerstwa Finansów (MF)

Rys. 2. Struktura eksportu suszonych warzyw (%, mln EUR)

 W 2018 r. na liście importerów suszy warzywnych z Polski znalazło się 55 

krajów (w 2012 r. – 49). Największym odbiorcą były kraje UE, których udział 

wynosił 83% wartości eksportu suszonych warzyw. Eksport na rynek niemiec‑

ki przekroczył 40%. Drugie miejsce zajmowała Chorwacja (12%), a trzecie USA 

(10%). Na rynki tych krajów kierowane były przede wszystkim suszone mie‑

szanki warzywne oraz susz marchwiowy. Spadek eksportu suszonej cebuli 

w 2018 r. zdecydował o mniejszym udziale Wlk. Brytanii – 2,5% łącznej warto‑

ści eksportu suszonych warzyw, wobec 11% w latach 2012–2014, kiedy su‑

szona cebula stanowiła ponad 80% dostaw suszy warzywnych z Polski na rynek 

brytyjski. Spośród liczących się importerów zmniejszyło się też znaczenie 

Słowacji, Węgier i Serbii, a wzrosło Rumunii i Francji. W latach 2012–2014 

trzecie miejsce wśród odbiorców zajmowała Rosja (po Niemczech i Chorwacji) 

z udziałem blisko 7% łącznej wartości polskiego eksportu suszy warzywnych. 

Na rynek rosyjski kierowane były przede wszystkim suszone mieszanki warzyw‑

ne. W rezultacie wprowadzonego w sierpniu 2014 r. embarga1 eksport suszonych 

warzyw do Rosji nie może być realizowany (poza suszami przeznaczonymi do 

1 Embargo obejmuje świeże warzywa, mrożonki i susze warzywne oraz warzywa tymczasowo 
zakonserwowane. Decyzją rządu Federacji Rosyjskiej z 24 czerwca 2019 r. zostało przedłużone 
do końca 2020 r.



Ruszyła najnowocześniejsza technologicznie w Europie zautoma-
tyzowana linia do produkcji zbiorników oraz stacji wyparnych ze 
stali nierdzewnej.

Firma  B&P Engineering  rozpoczęła  produkcję  na  nowej  hali 
o powierzchni 5200 m2, wyposażonej w najbardziej zaawansowaną 
technologicznie w Europie linię produkcyjną zaprojektowaną do zauto-
matyzowanej produkcji zbiorników ze stali nierdzewnej.

Dzięki tej inwestycji firma B&P Engineering skróciła terminy wyko-
nania projektów. W porównaniu z tradycyjną metodą, zbiorniki będą 
powstawały trzy razy szybciej.

Infrastruktura obiektu umożliwia produkcję zbiorników oraz wyparek 
o średnicy od 2 do 4 metrów i maksymalnej wysokości do 27 metrów. 
Obiekt wyposażony także został w windy obsługowe, które umożliwia-
ją montaż izolacji na wysokości do 27 metrów.

Projektowane i produkowane przez B&P Engineering zbiorniki są 
synonimem najwyższej jakości, nowoczesności i zaawansowanej tech-
nologii.  Są  także  wypadkową  wieloletniego,  niezwykle  bogatego 
doświadczenia, popartego solidnym zapleczem technicznym, oraz 
doskonałych kompetencji zawodowych. Firma stosuje najnowocze-
śniejsze technologie produkcji  i najwyższej  jakości stal nierdzewną, 
dzięki czemu wytwarzane zbiorniki cechuje precyzja i bardzo wysoka 
jakość wykonania. Do grona klientów firmy należą liderzy branży spo-
żywczej, farmaceutycznej, chemicznej oraz kosmetycznej.

Jeśli Twoja firma potrzebuje zbiorniki w krótkim czasie, oferta B&P 
Engineering z pewnością Cię zainteresuje.

B&P Engineering zaprasza na swój kanał na platformie YouTube, 
gdzie znajdziecie filmy prezentujące jej ofertę oraz wspomnianą linię: 
www.youtube.com/c/Engineering-bp

zautomatyzowana linia do produkcji 
zbiorników ze stali nierdzewnej

Strona www: www.engineering-bp.com
Telefon do specjalisty: +48 799 056 378
Email na zapytania: marketing@engineering-bp.com
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Badania MINTELKoszt etycznej żywności i napojów 
główną barierą dla konsumentów w Europie
Na tle rosnącej inflacji, która dotknęła większość krajów 
europejskich, najnowsze badanie firmy Mintel pokazuje, że 
cena etycznej żywności i napojów stanowi największą ba-
rierę zakupową dla konsumentów w Europie.

Kiedy mowa o zakupach produktów spożywczych z etycznym 
przesłaniem, np. z logo Fairtrade lub organicznych, największy opór 
wobec wyższych cen można zaobserwować wśród konsumentów we 
Francji – aż 42% francuskich konsumentów przyznaje, że nie kupuje 
tego typu produktów z powodu ich zbyt wysokiej ceny. Czynnik ten 
ma duże znaczenie także dla konsumentów w Polsce, przy czym 
odsetek odpowiedzi twierdzących wynosi na tym rynku 37%.

Badanie firmy Mintel pokazuje również, że większa transparent-
ność może mieć pozytywny wpływ na sprzedaż. Znaczny odsetek 
konsumentów we Włoszech (69%) i w Polsce (64%) uważa, że do 
częstszych zakupów etycznej żywności skłoniłaby ich jasna informa-
cja na temat tego, na co tak naprawdę przeznaczana jest marża do-
liczana do ceny produktu.

Chociaż koszt jest dla Europejczyków głównym problemem, kon-
sumenci przyjmują do wiadomości, że etyczne produkty spożywcze 
są dobrej jakości. Jedynie co dziesiąty konsument w Europie (12% 
w Niemczech i 10% w Polsce) nie widzi różnicy w jakości produktów 
oznaczonych jako etyczne w porównaniu z produktami bez takiego 
certyfikatu.

Europejscy konsumenci zasadniczo zgadzają się co do tego, że 
mają wpływ na środowisko poprzez wybór określonej żywności i na-
pojów. O znaczeniu etyki dla wizerunku marki świadczy fakt, że niemal 
jedna trzecia (33%) konsumentów w Niemczech zdecydowała się 
zrezygnować z kupowania produktów od firm, które postępują nie-
etycznie – w Polsce taką decyzję podjęło aż 43% konsumentów.

Wyniki badania komentuje Katya Witham, Global Food & Drink 
Analyst:

„Spowolnienie gospodarcze wywołane przez pandemię COVID-19 
oznacza, że marki etycznej żywności, czyli między innymi produktów 
organicznych lub z logo Fairtrade, nie mogą spocząć na laurach. 
W warunkach ekonomicznej niepewności konsumenci coraz bardziej 
kontrolują swoje wydatki i redefiniują pojęcie wartości, dlatego będą 
oczekiwać faktów i informacji, które uzasadnią wyższą cenę etycznej 
żywności i napojów.”

„Wysokie ceny, zwłaszcza biorąc pod uwagę tegoroczną szybu-
jącą inflację, mogą słono kosztować same firmy, ponieważ konsu-
menci kupując podstawowe produkty spożywcze zostaną postawieni 
przed wyborem – albo postawią na etykę, albo zwrócą się w stronę 
marek własnych sklepów detalicznych. Dlatego producenci etycznej 
żywności i napojów powinni wykorzystać silne przekonanie wśród 
konsumentów, że ich produkty są zdrowsze, „czystsze” i lepsze dla 
środowiska, podejmując jasne, wiarygodne i mierzalne zobowiązanie 
do tego, by chronić zdrowie naszej planety.”

„Ponadto przyjęcie przez marki szerszej perspektywy etycznej, na 
przykład poprzez zapewnienie pracownikom i dostawcom lepszych 
warunków pracy czy wspieranie lokalnej gospodarki, może przekonać 
konsumentów do płacenia wyższej marży za etyczną żywność w po-
tencjalnie trudnych czasach.”

(Informacja prasowa MINTEL)
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Piwo z Browaru Widawa 
– Kraft Roku 2021

Międzynarodowe jury Konkursu Piw Rzemieślniczych Kraft Roku 
dokonało swego wyboru. Laureatem zostało piwo 9th. Anniversary 
Barrel Aged uwarzone przez Wojtka Frączyka w Browarze Widawa 
(woj. dolnośląskie). Zdobywca tytułu Kraft Roku 2021 pokonał aż 
651 piw w konkursie. Piwo zostało zgłoszone w kategorii Wood & 
Barrel Aged Baltic Porter, która była jedną z 55 kategorii konkurso-
wych. W Konkursie pod ocenę międzynarodowych jurorów przy-
słało swe piwa 116 polskich browarów.

Organizatorem Konkursu, którego pierwsza edycja odbyła się 
w 2007 r., jest znany dostawca surowców do warzenia piwa 
w Polsce Browamator, a patronat nad Konkursem sprawuje Polskie 
Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych. Do Konkursu można 
zgłosić piwa dostępne w sprzedaży komercyjnej oraz piwa uwa-
rzone przez piwowarów znanych z imienia i nazwiska.

Najwięcej medali podczas tegorocznej edycji Konkursu, re-
kordowej pod względem liczby zgłoszonych piw, były browary: 
Browar Trzech Kumpli i Browar Nepomucen (po 9 medali), Jan 
Olbracht Rzemieślniczy, Browar Zamkowy Cieszyn, Browar PINTA, 
Browar Fortuna, Brokreacja, Brofaktura, AleBrowar (po 5 medali).

Międzynarodowe jury złożone z doświadczonych sędziów 
z Polski, Austrii, Słowacji i USA pracowało nad oceną piw pod 
przewodnictwem Tomasza Kopyry przez 3 dni w Siedlisku Janczar 
na Podkarpaciu.

Pełne wyniki Konkursu znajdują się na oficjalnej stronie Kraft 
Roku: https://kraftroku.pl/post/kpr-kraft-roku-2021-wyniki,24.html
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