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Лесаффр: охоплюючи світ 

Щоб бути ближче до клієнтів, Лесаффр має представництва на всіх п'яти 
континентах: понад 48 виробничих майданчиків та 62 комерційні дочірні 
компанії. 
Продукція компанії продається у більш ніж 180 країнах світу 
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Лесаффр Польща 
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Ринок хліба в Польщі 

Споживання хлібобулочних виробів – 2004/2014, 2019 f 
 

Хліб 

Здобні та листкові 

кондитерські вироби 

Кондитерські вироби 

Снеки 
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Ринок хліба в Польщі 

Споживання хлібобулочних виробів – 2004/2015, 2019 f 

Зниження споживання хліба не компенсується зростанням 
споживання здоби і листкових кондитерських виробів та солоних 

снеків (виробів з начинками) 

Хліб 

Здобні та листкові 

кондитерські вироби 

Кондитерські вироби 

Снеки 

Загалом: 
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Ринок хліба в Польщі 

 зменшення споживання хліба є найбільшим серед інших груп виробів. Тому це відображається на 
загальному зниженні споживання хлібобулочних виробів 

 кондитерські вироби є наступною групою виробів із незначним негативним трендом. Хоча 
випікання кондитерських виробів вдома замінюється на купівлю свіжих кондитерських виробів у 
торгових мережах; 

 здобні, листкові кондитерські вироби та снеки займають менші частки у споживанні 
хлібобулочних виробів, але вони мають позитивний тренд. Це досить нові категорії хлібобулочних 
виробів, що задовольняють зростаючу потребу в снеках та швидкій їжі.  

Основними факторами споживання хлібобулочних виробів є: 
 позитивна економічна ситуація в Польщі та стабільні ціни (навіть дефляція, про що повідомлялося 

останнім часом); 
 ширший та більш доступний асортимент свіжих хлібобулочних виробів для широкого 

загалу споживачів; 
 присутність хлібобулочних виробів у роздрібній торгівлі: реклама, промо-акції, діяльність, 

пов’язана зі представленням/викладкою товарів у торгових точках; 
 зміни стилю життя населення та зростаючий попит на снекову продукцію та рішення для їжі «on-

the-go» («на ходу»); 
 позитивний імідж хліба – продукт здорового харчування; 

Споживання хлібобулочних виробів – 2004/2015, 2019 f 



Ринок хліба в Польщі 

В той же час, споживання хлібобулочних виробів скорочується і основними факторами, що 
стримують зростання ринку хліба є: 
 зміни стилю життя та звичок у населення – хлібобулочні вироби замінюють на інші продукти 

харчування (зернові продукти, молочні продукти, солодкі снеки, харчування у закладах 
ресторанного господарства та ін.); 

 негативний імідж хлібобулочних виробів, виготовлених на індустріальних підприємствах, а також 
хліб, що виготовлений/реалізований в сучасних роздрібних мережах; 

 купівля хлібобулочних виробів є більш оптимізованою, тож вони купуються у меншій кількості; 

На польському ринку хлібобулочних виробів домінантне положення займає свіжий хліб, 
але важливість здобних, листкових та кондитерських виробів у вартісному 
вираженні є вищою: 
 звичайні та найбільш традиційні пшеничні види хліба заміняються на більш вишукані та 

спеціальні хлібобулочні вироби: булочки із додаванням різних видів насіння, житній хліб, хліб із 
цільнозернового борошна і т.д.; 

 додатково, спостерігається зростаючий попит на більш натуральні та традиційні продукти: хліб на 
заквасках, артизанські види хліба, регіональні хлібобулочні вироби. 

Споживання хлібобулочних виробів – 2004/2015, 2019 f 
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Ринок хліба в Польщі 

Дистрибуція хлібобулочних виробів – 2014 рік (% за об’ємом) 

Мережі 
пекарень Артизанські 

пекарні 

Сучасні 
роздрібні 
мережі 

Інші канали 
роздрібної 
торгівлі 

Заклади 
громадського 
харчування 

HoReCa 
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Ринок хліба в Польщі 

Структура постачання хлібобулочних виробів – 2004/2014 рр., 2019f 
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Випечені заморожені 
напівфабрикати від 
індустріальних 
підприємств 

Свіжа випічка від 
індустріальних 
підприємств 

Інші заклади роздрібної 
торгівлі та їжі “поза 
домом” (out-of-home) 

Місця роздрібної 
торгівлі всередині 
супермаркетів 

Артизанські пекарні 
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Ринок хліба в Польщі 

ЗАГАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 
Загальний обсяг ринку хлібобулочних виробів у Польщі оцінюється у 2,781 тисяч тон в обм’ємі і 4,5 
мільярдів євро у вартісному вираженні (2014 рік, усі канали дистрибуції, в тому числі підприємства 
громадського харчування). 

Загальне споживання хлібобулочних виробів – 2004/2015, 2019f 

Хліб 

Здоба та листкові 
кондитерські вироби 
Кондитерські вироби 

Снеки  

Загалом 

Свіжовипечені вироби 
Упаковані вироби 
тривалого зберігання 

Упаковані вироби для 
домашнього випікання 

Загалом 
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Ринок хліба в Польщі 
В основному, більшу частку займає свіжовипечена продукція з короткими термінами 
придатності (85% від загального об’єму), важливість упакованих хлібобулочних виробів 
тривалого зберігання є нижчою (14% від об’єму), тоді як частка продукції для домашнього 
випікання є незначною Загальне споживання виробів – 2014 рік 

2, 781 тисяч тонн 4,513 млн Євро 

2, 781 тисяч тонн 4,513 млн Євро 

Загальне споживання за технологією виробництва – 2014 рік 

Хліб 

Листкові 
кондитерські 
вироби 

Кондитерські 
вироби Снеки  

Свіжевипечені 
вироби 

Упаковані 
вироби 
тривалого 
зберігання 

Упаковані 
вироби для 
домашнього 
випікання 

Хліб 

Снеки  
Кондитерсь
кі вироби 

Листкові 
кондите
рські 
вироби 
 
 9% 

Свіжеви
печені 
вироби 

Упаковані 
вироби 
тривалого 
зберігання 

Упаковані 
вироби для 
домашнього 
випікання 
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Ринок хліба в Польщі 
Загальне споживання хліба – 2004/2015, 2019f 

Свіжовипечений 
Упакований тривалого 
зберігання 
Упакований частково 
випечений 

Загалом 

Споживання хліба: поділ за об’ємом та вартістю – 2014 рік 

Свіжеви
печений 

Упакований 
тривалого 
зберігання 

Упакований 
частково 
випечений 
 Упакований 

тривалого 
зберігання 

Упакований 
частково 
випечений 
 

Свіжеви
печений 

2, 451,000 тонн 3, 146 млн Євро 
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Ринок хліба в Польщі 

 Хліб є основним продуктом у повсякденному харчуванні поляків. Хліб споживають в основному у вигляді 
сендвіча-бутерброда на сніданок і вечерю. Сендвічі зазвичай готують вдома, проте ми спостерігаємо 
зростання споживання бутербродів, приготованих не в домашніх умовах: придбаних у мережах пекарень, 
у кафе, магазинах біля дому, їдальнях, автозаправних станціях тощо. Поряд зі звичними роздрібними 
магазинами є також невеликі кейтеринг-підприємства (названі споживачами «Mr Sandwich»), які продають 
сендвічі безпосередньо споживачам в офісах; 

 В основному споживається свіжевипечений хліб (86% об’єму), тоді як хлібобулочні вироби тривалого 
зберігання складають лише 13% ринку. Ринок хліба тривалого зберігання індустріального виробництва 
зростав протягом останніх кількох років, але зростання нещодавно припинилося – у зв'язку з розширенням 
асортименту випечених заморожених напівфабрикатів – і сегмент хліба тривалого зберігання, швидше за 
все, трохи знизиться в найближчі роки; 

 Споживачі, в цілому, надають перевагу свіжим продуктам, оскільки вважають їх смачнішими та 
більш натуральними за продукти тривалого зберігання. Саме тому виробники хліба тривалого зберігання 
почали акцентувати увагу споживача на натуральності виробів, особливій харчовій цінності та 
відсутності консервантів, у той же час розвиваючи асортимент спеціальних хлібобулочних виробів із 
функціональними перевагами, як наприклад, високим вмістом білка. Основними перевагами категорії 
тривалого зберігання є: зручність (хліб упакований в поліетиленовий пакет, нарізаний скибочками, 
залишається свіжим протягом більш тривалого часу) та доступність виробів на полиці (як правило, будь-
який вид хліба тривалого зберігання наявний у кожному магазині). 
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Ринок хліба в Польщі 

Виробники хліба на польському ринку 
 
 Пекарні займають близько 65% ринку; 

 
 Близько 65% пекарень мають у своєму штаті до 25 працівників;  

 
 у 35% пекарень працюють по 11-25 людей; 

 
 Персонал близько 60% пекарень налічує до 10 працівників; 

 
 Зазвичай, пекарні мають по 26-50 магазинів, половина з яких має не більше 

5 працівників; 
 

 Більше 90% пекарень мають до 10 власних магазинів; 
 

 Пекарні переважно продають свою продукцію до 1 роздрібного магазину 
(retail bakery). 
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Ринок хліба в Польщі 

Основні виробники випечених заморожених напівфабрикатів – 2014 рік 

Компанія Група (Країна) 

2014 
 

(Євро, 
млн) 



Ринок хліба в Польщі 
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210 

1150 

2150 Rye Bread

Wheat Bread

Mixed Bread

Виробництво хліба, т/тиждень 

Щотижневе виробництво хліба складає близько 3510 тон, з яких найбільша частка належить 
пшенично-житньому хлібу (61%). 

Житній хліб 

Пшеничний хліб 

Пшенично- житній 
хліб 

Використання борошна для 
виробництва хліба 

Всього 100% 

Пшеничне 
борошно 76% 

Житнє борошно 23% 



Основні види хліба в Польщі 
 Kaizer Rolls – булочка із пшеничного борошна із використанням цукру та жиру; 

 
Baltonowski – хліб із суміші пшеничного та житнього борошна виготовлений на 

основі натуральної житньої закваски; 
 
Żytni – житній формовий хліб виготовлений на основі натуральної житньої 

закваски; 
 
Razowy – житній цільнозерновий формовий хліб виготовлений на основі 

натуральної житньої цільнозернової закваски; 
 
Здобні вироби – Chałka, drożdżówka, donuts -  містять 10-20% жиру та цукру за 

рецептурою. 
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Ринок хліба в Польщі 



РЕЦЕПТУРА 
ІНГРЕДІЄНТИ ТІСТО % 

Пшеничне борошно Т „500” 1000 100,0% 
Вода 540 54,0% 
Сіль 20 2,0% 
Пресовані дріжджі 40 4,0% 
Цукор 10 1,0% 
Maргарин/Масло 10 1,0% 
Поліпшувач 0,5% 5 0,5% 
ЗАГАЛОМ 1625   
    

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС 
Тістомісильна машина Spiral 

1 шв. 3 
2 шв. 6 

Температура тіста 27,5°C(+/- 0,5°C) 
Маса т.з. 60 г 
Попереднє вистоювання 15 - 20 хв 
Формування/нанесення 
штампу Machines Koenig/Werner 

Вистоювання біля 60 хв. / 35˚C і 80% 
Випікання 180˚C - 15 хв. Ротаційна піч 

Kaizer rolls 
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Ринок хліба в Польщі 



Baltonowski 
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РЕЦЕПТУРА 
ІНГРЕДІЄНТИ ТІСТО % 

Пшеничне борошно Т „750” 700 
100,0% Житнє борошно Т „720” 100 

Житня закваска Y160 320 
Вода 530 65,0% 
Сіль 20 2,0% 
Пресовані дріжджі 30 3,0% 
Поліпшувач 0,5% 5 0,5% 
ЗАГАЛОМ 1707   
    

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС 
Тістомісильна машина Spiral 

1 шв. 3 
2 шв. 4 

Температура тіста 29˚C(+/- 1˚C) 
Маса т.з. 580 г 
Попереднє вистоювання 15 - 30 хв. 
Формування Механізовано або вручну 
Вистоювання біля 45 хв. / 35˚C і 80% 
Випікання 220˚C - 30 хв. Подова піч 

Ринок хліба в Польщі 



Żytni (Житній хліб) 
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РЕЦЕПТУРА 
ІНГРЕДІЄНТИ ТІСТО % 

Пшеничне борошно Т „750” 100 
100,0% Житнє борошно Т „720” 450 

Житня закваска Y160 720 
Вода 480 75,0% 
Сіль 22 2,2% 
Пресовані дріжджі 30 3,0% 
Поліпшувач 1,0% 1 1,0% 
ЗАГАЛОМ 1803   
    

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС 
Тістомісильна машина Spiral 

1 шв. 4 
2 шв. 2 

Температура тіста 30˚C(+/- 1˚C) 
Маса т.з. 580 г 
Попереднє вистоювання 30 хв. 
Формування Механізовано або вручну 
Вистоювання біля 60 хв. / 35˚C і 80% 
Випікання 220˚C - 45 хв. Подова піч 

Ринок хліба в Польщі 



Razowy (Цільнозерновий житній хліб) 
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РЕЦЕПТУРА 
ІНГРЕДІЄНТИ ТІСТО % 

Пшеничне борошно Т „750” 100 
100,0% Житнє борошно Т „2000” 450 

Житня закваска Y200 900 
Вода 350 80,0% 
Сіль 22 2,2% 
Пресовані дріжджі 30 3,0% 
Поліпшувач 1,0% 1 1,0% 
ЗАГАЛОМ 1803   
    

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС 
Тістомісильна машина Spiral 
1 шв. 4 
2 шв. 2 
Температура тіста 30˚C(+/- 1˚C) 
Маса т.з. 580 г 
Попереднє вистоювання 30 хв. 
Формування  Вручну 
Вистоювання Біля 60 хв. / 35˚C і 80% 
Випікання 220˚C - 50 хв. Подова піч 

Ринок хліба в Польщі 



Здобні вироби 
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РЕЦЕПТУРА 
ІНГРЕДІЄНТИ ТІСТО % 

Пшеничне борошно Т „500” 1000 100,0% 
Вода 480 48,0% 
Сіль 10 2,0% 
Пресовані дріжджі 80 4,0% 
Цукор 150 15,0% 
Maргарин/Масло 150 15,0% 
Яйця курячі 80 8,0% 
Поліпшувач 0,5% 5 0,5% 
ЗАГАЛОМ 1625   
    

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС 
Тістомісильна машина Spiral 

1 шв. 3 
2 шв. 6 

Температура тіста 27,5°C(+/- 0,5°C) 
Маса т.з. 60 – 400 г 
Попереднє вистоювання 15 - 20 хв. 
Формування Механізовано/Вручну 
Вистоювання біля 60 хв. / 35˚C і 80% 
Випікання 180˚C–15/20 хв. Ротаційна піч 

Ринок хліба в Польщі 



Особливості використання заквасок у Польщі 
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Використання заквасок на пекарнях 
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Використання заквасок на хлібопекарських підприємствах 
(пекарні, невеликі хлібозаводи, великі підприємства) 

Пекарні Невеликі 
хлібозаводи

Великі 
хлібозаводи
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Щотижневе використання заквасок на хлібопекарських підприємствах 

763,23 1,50 

Щотижнева купівля закваски 

регіон загалом (т) у середньому(т) 

загалом 
(т) 

загалом (т) у середньому(т) 
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Які види борошна використовуються для приготування заквасок? 
Житнє 

борошно
Пшеничне 
борошно

Які види заквасок використовуються в Польщі для виробництва хліба? 
  

 натуральні закваски спонтанного бродіння; 
 

 натуральні закваски, виготовлені із використанням стартових культур; 
 

 Готові до використання закваски та підкислювачі (RTU) пастоподібної, рідкої чи 
порошкоподібної форми.  
 

 Передбачуваний ринок готових до використання заквасок в Польщі біля 1650 тон за рік,  з 
якого    43% ринку займає рідка і 36,9% - пастоподібна форма закваски. 
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Чи використовуються стартові культури під час виготовлення заквасок? 

Більшість пекарень не використовують стартові культури для приготування 
заквасок 

так 

ні 
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Використання стартових культур для виробництва заквасок 

Частота використання стартових культур для приготування заквасок 

Переважно пекарні використовують стартові культури для приготування 
заквасок один раз на тиждень 

до 0,5 

1 раз на тиждень 

2 
3 
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Використання стартових культур для виробництва заквасок 
Щотижнева частота використання стартових культур для приготування заквасок  

залежно від способу їх ведення 

Пекарні, які використовують стартові культури для приготування заквасок, використовують 
їх для приготування нової закваски з нуля і найчастіше один раз на тиждень. 

до 0,5 

1 

2 

3 

Із поновленням Без поновлення 
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Використання стартових культур для виробництва заквасок 

Використання стартових культур для приготування заквасок на підприємствах 
різної потужності 

Пекарні Невеликі 
хлібозаводи

Великі 
хлібозаводи

так 

ні 



Основні тенденції на ринку хліба 

Хліб, збагачений харчовими 
волокнами, … і т.д.  
Bread with added value 
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Технології відкладеного випікання 
Retarted dough technology 

Рустикальні види хліба 
Rustic 

Цільнозерновий хліб 
„Whole…..” tin bread 

«Чиста етикетка» 
„Clean Label” 

М’якість,  
подовження термінів придатності 



Висновки 

Споживання хліба в Польщі скорочується з року в рік; 
 

Ринок хліба змінюється – кількість пекарень зменшується, оскільки торгові мережі надають 
перевагу в роботі з сучасними великими індустріальними підприємствами (вартість 
хлібобулочних виробів, якість,  to work with modern, big industrial bakeries (cost, quality, 
гнучкість, об’єми виробництва); 
 

Торгові мережі стимулюють ринок заморожених напівфабрикатів та виробів, виготовлених 
за технологією контрольованого вистоювання – даний сегмент зростає із року в рік; 
 

Здоровий спосіб життя є зараз досить сильним трендом в Польщі – це впливає на 
формування асортименту; 
 

Ринок інгредієнтів стає із року в рік все більш конкурентним, складним та вимогливим.  
 

Такі компанії як Lesaffre повинні бути більш та більш інноваційними і постійно працювати 
над своїми «know-how».   
 © 2012 Lesaffre - All rights reserved 34 
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Більше інформації… 

 
 
 
 
 

www.lesaffre.pl 

http://www.lesaffre.com/
http://www.lesaffre.com/
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