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Časy se (z)mění 

Ačkoli je český národ z hlediska 
gastronomie národem ryze „masovým“, 
téma rostlinného stravování mají Češi 
stále častěji na talíři – ať už na tom 
mediálním nebo skutečném. Důraz na 
zdravý životní styl, který se promítá 
prakticky do všech potravinářských  
i nápojových kategorií, je stále častěji 
spojován právě s pokrmy na rostlinné bázi. 
A i když je zastoupení vegetariánů  
a veganů v populaci stále poměrně nízké, 
je tu velmi velká skupina flexitariánů, 
tedy spotřebitelů, kteří jsou ochotni dát 
rostlinné stravě (bude-li jim chutnat) 
svůj hlas v nákupním košíku. Nabídka 
rostlinných alternativ masa i mléčných 
výrobků na pultech obchodů roste  
a retaileři trend stále častěji promítají i do 
svých privátních značek. Pozadu nezůstává 
ani segment horeca. 

Rostlinné stravě dává přednost hlavně 
mladší generace, stále častěji je ale 
zájem o ni a ochota zařadit tyto pokrmy 
do jídelníčku patrná i mezi spotřebiteli 

dříve narozenými. Zájem o zdraví je tu 
nepopiratelný, ačkoli v rozšiřování a růstu 
celé kategorie rostlinného stravování 
hraje podstatnou roli také marketing, 
kterým silné značky lákají stále více 
nových spotřebitelů. 

Průzkumy naznačují, že rostlinné 
stravování bude na českém 
maloobchodním trhu silným tématem  
i v příštích letech. I proto jsme se 
rozhodli navázat spolupráci s Českou 
veganskou společností při přípravě studie 
o rostlinném stravování na českém trhu 
a teď ji prostřednictvím Zboží&Prodej 
exkluzivně přinášíme českým 
obchodníkům. 

Jitka Hemolová,  
redaktorka Zboží&Prodej 

PRŮZKUM TRHU 
ROSTLINNÝCH 
ALTERNATIV MASA A 
MLÉČNÝCH VÝROBKŮ

Vydáno ve spolupráci časopisu 
Zboží&Prodej a České veganské 
společnosti
www.zboziaprodej.cz

kontakt
ATOZ Retail
Holečkova 29,
150 95 Praha 5
www.atoz.cz

Česká veganská společnost
Koperníkova 10,  
120 00 Vinohrady
www.veganskaspolecnost.cz



Je budoucnost v Česku rostlinná?

Změnu vedou hlavně mladí

V Praze je blaze

Na pultech obchodů jsou rostlinné výrobky stále častější

V hlavní roli chuť a pestrá nabídka

Profil zákazníka a doporučení

Jak oslovit zákazníky a na co musíte být připravení 

Tři aspekty, které motivují zákazníky ke konzumaci 
rostlinných alternativ

Rostlinné alternativy masa a masných výrobků

Přehled firem  

Příležitost pro vstup na trh

Klíčová zjištění ze spotřebitelského průzkumu

Rostlinné alternativy mléka a mléčných produktů

Přehled firem  

Příležitost pro vstup na trh

Klíčová zjištění ze spotřebitelského průzkumu

4
4

6

7

8

10
10

11 

13
13

23

24

26
26

31

32

O
B

SA
H

ZBOZIAPRODEJ.CZ



průzkum trhu rostlinných alternativ masa a mléčných výrobků 4zboziaprodej.cz

Aktuální průzkumy a konečně i tvrdá 
prodejní data dávají tušit, že trend 
rostlinného stravování a zájmu o něj na 
českém trhu roste. Ruku v ruce  
s tímto trendem rozšiřují svou nabídku 
maloobchodníci, kteří otázku rostlinného 
trendu promítají také do svých privátních 
značek. Pozadu nezůstává ani segment 
horeca, který se snaží obohatit konvenční 
nabídku o rostlinné varianty pokrmů, jež 
přilákají nejen zákazníky z řad veganů či 
vegetariánů, ale také širší zákaznickou 
skupinu tzv. flexitariánů.

I přes to, že téma rostlinného stravování 
ve společnosti není neznámé, je třeba 
konstatovat, že Češi nejsou primárně 
„pro-rostlinní“. Spotřeba masa v 
tuzemsku neklesá a Češi tak patří k 
výrazně „masovým“ národům. Jen 
v roce 2018 vzrostla jeho spotřeba o 
2,1 kg na 82,4 kg na osobu, přičemž 
dlouhodobě získává na oblibě hlavně 
drůbež. Té zkonzumoval průměrný Čech 
v roce 1989 zhruba 13 kg, v roce 2018 už 

to bylo 28,4 kg. Zájem o kuřecí maso je 
kromě nižší ceny tažen také rostoucím 
zájmem o zdravý životní styl, se kterým 
je konzumace méně tučných, obvykle 
tzv. „bílých mas“, spojena. A právě zdravý 
životní styl je často klíčovou motivací 
růstu zájmu spotřebitelů o rostlinné 
stravování. Cesta k němu tak může vést  
v řadě případů přes předchozí konzumaci 
dietních typů mas.

ZMĚNU VEDOU HLAVNĚ 
MLADÍ
Konzumace masa, zvláště pak jeho 
přemíra, je v posledních letech v 
českých masmédiích dávána často 
do kontextu se zdravím, v posledních 
několika málo letech pak sílí i mediální 
důraz na dopad živočišné výroby na 
dlouhodobou udržitelnost. Udržitelnost 
je obecně pojem, který rezonuje hlavně 
mezi mladými lidmi, podle průzkumu 
společnosti Ipsos ze srpna roku 

2020, který zkoumal postoj Čechů k 
cílům udržitelného rozvoje, o pojmu 
udržitelnost či udržitelný rozvoj  
slyšela více než polovina populace (52 %), 
nejčastěji se jedná o mladé lidi  
(18–26 let) a lidi s vyšším vzděláním  
(až 80 % vysokoškoláků zná  
pojem udržitelnost).

Pro snížení dopadu klimatických změn vidí 
Češi prostor třeba v nákupech lokálních 
výrobků, příliš ale nechtějí měnit své 
zvyky, hlavně ve stravování, například 
omezením masa či mléka. Osobnímu 
uskrovnění a omezení je nakloněna opět 
nejvíce mladá generace. Zatímco  
33 % respondentů výzkumu by bylo 
ochotno jíst méně masa nebo ho  
v některých jídlech nahradit alternativami, 
ve věkové skupině 18–26 let roste tato 
ochota až na 42 %. Zcela jistě či jako 
za velmi nepravděpodobné či spíše 
nepravděpodobné takovou změnu 
chování považuje 49 % respondentů, 
přičemž u mužů je to dokonce 57 %. 

JE BUDOUCNOST V ČESKU ROSTLINNÁ?
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Ještě méně jsou ochotni respondenti 
omezit či nahradit alternativami mléčné 
výrobky, není to ani třetina (30 %), 
zatímco 56 % podobnou změnu svého 
chování nemá v plánu.

Je ale možné, že s rozšířením sortimentu 
alternativ masných i mléčných výrobků, 
které nabídnou nejen hodnotu v podobě 
nutričně vyváženého pokrmu, ale 
také výtečnou chuť, se mínění těchto 
respondentů změní. Na rozhodování  
o tom, co nakonec vloží zákazník do svého 
nákupního košíku, má totiž vliv velmi 
široké spektrum faktorů.

Podívejme se ještě na průzkum Evropské 
organizace spotřebitelů (BEUC) z června 
roku 2020, který uvádí, že dvě třetiny 
spotřebitelů v celé Evropě jsou ochotny 
měnit své stravovací návyky a jsou si 
vědomy jejich dopadu na životní prostředí 
obecně. K tomu však potřebují snazší 
výběr udržitelných potravin, dobrý poměr 
kvality a ceny a také lepší informace, které 
jim udržitelnější možnosti stravování ještě 
více přiblíží. V tuzemsku sice není ochota 
spotřebitelů konzumovat více rostlinných 
produktů tak velká, ale trend je tu zřejmý 
– úmysl konzumovat více rostlinných 

produktů na úkor těch živočišných 
deklaruje podle průzkumu společnosti 
Ipsos z června roku 2020 více než čtvrtina 
(28 %) Čechů.

MOTIVACÍ KE ZMĚNĚ JE 
HLAVNĚ ZDRAVÍ
Z průzkumu, který realizovala agentura 
Skála a Šulc pro Ústav zemědělské 
ekonomiky a informací v červenci roku 
2020, vyplývá, že celých 20 % spotřebitelů 
očekává omezení spotřeby masa  
a masných výrobků do budoucna. Přitom 
jen menší část spotřebitelů chce omezit 
spotřebu z finančních důvodů (přitom 
maso patří mezi nejvýznamnější položky  
v útratách za potraviny). Hlavním 
důvodem plánované změny je právě  
touha po zdravějším životním stylu –  
68 % z těch, kteří chtějí snížit spotřebu 
masa, uvedlo jako důvod právě zdraví. Je 
možné, že aktuální pandemie koronaviru 
zvyšuje citlivost vůči zdravotním tématům 
i celkově. A je tu vidět i generační posun: 
celkem 27 % respondentů  
v průzkumu výše zmíněné agentury Skála 
a Šulc chce snížit spotřebu masa kvůli 
zodpovědnosti vůči životnímu prostředí, 

JE BUDOUCNOST  
V ČESKU 
ROSTLINNÁ?

 > Zásady zdravé výživy sleduje 
přibližně 1/3 populace.

 > 78 % těch, kdo preferují 
bezmasou stravu, tvoří lidé 
mladší 44 let, mezi vegany 
pak najdeme častěji lidi do 
35 let.

 > 28 % Čechů má v úmyslu 
konzumovat více 
rostlinných produktů na 
úkor živočišných. 

 > 90 % Čechů jí vše bez 
omezení, asi 4 % se 
masu vyhýbají (vegani, 
vegetariáni), další cca 4 % 
maso omezují (flexitariáni). 
Alternativy masa a mléka 
nejvíce vyhledávají mladí 
lidé do 35 let.

Zdroj: Ipsos, červen 2020
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avšak v nejmladší generaci Z je to dokonce 
50 %. Ve společnosti jsou nastartované 
významné změny, jejichž trend zasahuje 
celé generace a přinese proměnu pro 
obchodníky i výrobce.

V PRAZE JE BLAZE
V posledních letech vzrostla v tuzemsku 
nejen nabídka vegetariánských  
a veganských bister a restaurací, ale 

výrazně se rozšířila i možnost najíst 
se rostlinně v klasických restauracích. 
Zatímco dříve byl obvykle jedinou 
možností vegetariánského pokrmu 
smažený sýr či smažené žampiony, dnes je 
nabídka daleko pestřejší. Podle agentury  
STEM/MARK, která pro Českou veganskou 
společnost v březnu roku 2020 zjišťovala 
postoje české společnosti týkající se 
veganské stravy, preferuje v restauracích 
veganská jídla 11 % respondentů a 2/3 
dotázaných sice tato jídla nepreferuje, ale 
také je zcela neodmítá. Téměř polovina  
z nich pak považuje nabídku  
v restauracích za nedostatečnou a 32 % 
by omezilo konzumaci masa, pokud by 
restaurace nabízely více veganských jídel. 
Pro kuchaře aktuálně neexistuje 
vzdělávací program, v rámci kterého 
by se mohli naučit vařit moderní 
rostlinná jídla. Změnit to chce Česká 
veganská společnost, která organizuje 
soutěž o nejchutnější rostlinné jídlo roku 
ve spolupráci s Makro Akademií  
a Asociací kuchařů a cukrářů ČR. Podle 
asociace patří plnohodnotné rostlinné 
jídlo na menu každé restaurace, ať už  
z důvodu udržitelnosti, zdraví či různých 
potravinových intolerancí.

Globální webový průvodce a aplikace 
HappyCow, nabízející aktuální přehled 
restaurací, kde je možné se rostlinně 
stravovat, dokonce v září roku 2020 
zařadila Prahu do TOP 10 měst na 
světě, kde se rostlinnému stravování 
daří. V celkové TOP 10 sice Praha zabírá 
až poslední příčku, v kontextu Evropy ji ale 
přeskočil jen Londýn (1. místo), Berlín  
(3. místo) a Varšava (6. místo).

Poněkud váhavější jsou v otázce rostlinné 
nabídky fastfoodové řetězce. Společnost 
McDonald’s dosud rostlinnou alternativu 
burgerů na trh neuvedla, ačkoli se různým 
trendům přizpůsobuje. Postupně zařadila 
do nabídky například bezlepkovou žemli, 
kávu pak zákazníkům nabízí i se sójovým 
mlékem. Společnost ale aktuálně hledá 
vhodnou variantu pokrmu rostlinného 
původu. Společnost Burger King uvedla 
rostlinnou náhražku masového burgeru 
na trh už v listopadu roku 2019, není ale 
určen pro vegetariány a vegany. Rostlinný 
burger je totiž připravován na stejných 
grilech jako masové burgery, a tak nabídka 
řetězce míří hlavně na flexitariány.

Budoucnost nejen veganských  
a vegetariánských restaurací teď bude 

42 % spotřebitelů 
ve věkové 
kategorii 18–26 
let plánuje jíst 
méně masa nebo 
ho v některých 
jídlech nahradí 
alternativami.
 Zdroj: Ipsos, srpen 2020
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hodně záležet na dalším vývoji pandemie 
covid-19, která představuje pro segment 
restaurací velmi vážnou hrozbu. A širší 
nabídce i zájmu zákazníků může pomoci 
cílená osvěta, která přijde jak od výrobců, 
tak i obchodníků a restauratérů. Důležité 
jsou také globální aktivity, jako je například 
akce Veganuary, která do Čech už sice 
dorazila, její mediální pokrytí ale zatím 
není tak velké, aby zasáhlo širší masu 
spotřebitelů.

NA PULTECH OBCHODŮ JSOU 
ROSTLINNÉ VÝROBKY STÁLE 
ČASTĚJŠÍ
Maloobchodní řetězce reagují na 
zvýšenou poptávku nejen zařazováním 
rostlinných novinek, ale také rozvojem 
vlastních privátních řad. Například 
společnost Kaufland nabízí vegetariánům 
a veganům privátní značku K-take it veggie 
už od roku 2016. Aktivní je řetězec také 
v nabídce dalších značkových produktů, 
v červnu roku 2020 například zařadil 
do prodeje některá hotová jídla značky 
Lunter, později ji doplnil  
o veganskou variantu majonézy a tatarské 
omáčky. Podle zástupců firmy se prodej 

rostlinných produktů každoročně zvyšuje 
o jednotky procent, souvisí to ale také se 
zvyšující se nabídkou.

Rostlinné a alternativní nabídce se daří 
také v Lidlu, který zařazuje veganské a 
vegetariánské produkty do stálé nabídky. 
Produkt veganské mleté Next Level 
Hack se stal dokonce Rostlinným 
produktem roku 2019. Soutěž v České 
republice od roku 2018 vyhlašuje projekt 
Rostlinně, který sleduje vývoj v oblasti 
nabídky rostlinných pokrmů a pomáhá 
obchodníkům i majitelům restaurací se 
v oblasti zorientovat a lépe tak reagovat 
na potřeby a přání zákazníků. První 
ročník ankety o nejlepší rostlinný produkt 
získal veganský nanuk značky Magnum 
(Unilever). V druhém ročníku se po 
veganském mletém na druhé a třetí příčce 
umístily zakysaná smetana Creme VEGA 
(Dr. Oetker) a lískooříškové Nemléko 
(aktuálně přebrandované na Optimistic).

Širší výběr vegetariánských i veganských 
potravin nabízí řetězec Albert, který 
se tak snaží dostát své filozofii „Stojí 
za to jíst lépe“. Sortiment rozšiřuje 
také v rámci své privátní řady Nature’s 
Promise a zákazníkům v obchodech 

SITUACE NA 
TUZEMSKÉM TRHU

 > 27 % Čechů by v budoucnu 
rádo vyzkoušelo rostlinné 
alternativy masa, pro 42 % z 
nich ale musí chutnat stejně tak 
dobře, nebo lépe než maso.*1

 > Trojnásobně roste od roku 
2019 kategorie rostlinných 
hotových jídel (Vegini, Beyond 
Meat, Garden Gourmet). 
Rostlinné alternativy mléčných 
výrobků i uzenin rostly skoro 
dvojnásobně.*2

 > Prodej rostlinných mlék  
vzrostl o 331 %, rostlinných 
jogurtů o 900 %.*1

 >

1. Nielsen. 2. Rohlik.cz, v nabídce 220 položek chlazených 
rostlinných alternativ
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usnadňuje navigaci díky oddělení Zdravě 
s Albertem. Podle zástupců řetězce patří 
mezi zákazníky rostlinných produktů 
hlavně mileniálové a generace Z, kteří 
oceňují nejen nutriční benefity, ale také ty 
environmentální.

Obchodní řetězec Tesco si zase stanovil 
cíl do roku 2025 prodat čtyřikrát víc 
veganských produktů, zaměřit se chce 
hlavně na prodej rostlinných klobás, 
hamburgerů a jiných alternativ masa. 
Firma celkově rozšiřuje nabídku výrobků 
na rostlinné bázi o více než 60 % a do 
budoucna chce také transparentně 
zveřejňovat podíl rostlinných produktů  
z celkového prodeje.

Podle projektu Rostlinně má však zatím 
nejširší nabídku řetězec Globus, který také 
za svoji roli lídra v nabídce rostlinných 
produktů napříč všemi kategoriemi 
získal v roce 2019 ocenění Rostlinný 
řetězec roku. Aktivní je ale také diskontní 
řetězec Penny Market. Ten sice podle 
projektu Rostlinně skončil v hodnocení 
maloobchodníků na chvostu, v roce 2020 
ale započal aktivní spolupráci  
s českým producentem masných výrobků, 
společností Uzeniny Příbram, a na trh 

nabídne širší sortiment rostlinných variant 
uzenin. Řetězec také průběžně nabízí 
rostlinné inovace i v dalších kategoriích, 
aktuálně v říjnu 2020 to byl například 
chléb s hlohem peřenoklaným.

A důležitý je samozřejmě marketing, 
který se v souvislosti s rostlinnými 
potravinami objevuje hlavně na sociálních 
sítích. Obchodníci velmi dobře vědí, že 
tu nejsrdcovější cílovou skupinu – mladé 
lidi, osloví právě tam. V marketingu také 
pozitivně působí spojení se známou, 
veganskou celebritou. Příkladem je třeba 
spolupráce sítě čerpacích stanic OMV, 
která pro svůj gastronomický koncept 
oslovila známého českého zpěváka a 
vegana Bena Cristovao. Ten pro řetězec 
vytvořil veganský sendvič Panino Vegano, 
tvoří ho cizrnový hummus, grilovaná 
paprika, čerstvá máta a cibulové chutney.

V HLAVNÍ ROLI CHUŤ A 
PESTRÁ NABÍDKA
Časy, kdy takzvaná „zdravá strava“ 
byla dostupná převážně v prodejnách 
„zdravé výživy“, jsou tedy pryč a nabídka 
rostlinných výrobků se v běžných 

supermarketech rozšiřuje. Všímají si toho 
i spotřebitelé, v průzkumu společnosti 
Ipsos se 64 % respondentů domnívá, že 
se zvýšila nabídka v obchodech, 41 % pak 
změnu vnímá také v restauracích. Více 
než polovině z nich (53 %) ale rostlinné 
alternativy často nechutnají. Chuť je 
přitom jedním z hlavních motivačních 
faktorů při objevování rostlinné kategorie. 
Svět rostlinných produktů je velmi 
pestrý, od zákazníka se ale očekává, že 
bude ochoten experimentovat a opustit 
zažité stereotypy. Podle průzkumu 
společnosti Nestlé pro značku 
Garden Gourmet jsou důvody pro 
změnu stravování hlavně osobního 
charakteru – pestrost, zdraví a chuť. 
Přesně to pak musí reflektovat jednotlivé 
produktové řady výrobců i obchodníků  
a nabízet zákazníkům ekvivalenty potravin 
či jídel, na které jsou zvyklí, ale ve zdravější 
variantě na rostlinné bázi.

Data průzkumné agentury DataCollect 
a InsightLab potvrzují, že nejdůležitější 
je chuť, coby zásadní předpoklad pro 
to, aby byl zákazník ochoten výrobek 
zakoupit. 42 % respondentů výzkumu 
společnosti uvádí, že rostlinná alternativa 
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musí chutnat „stejně dobře nebo lépe než 
maso“. Zásadní roli do budoucna sehrají 
hlavně ochutnávky v místě prodeje, které 
zákazníkům usnadní první kontakt  
s rostlinnými alternativami a pomohou tak 
zbořit případné bariéry a nedůvěru. Jak 
produkt „vypadá a chutná“, rozhodne  
o tom, zda si jej zákazník koupí.

Podle společnosti Nielsen teď čeká 
český trh zejména objevování dalších 
rostlinných kategorií, jako jsou například 
náhražky vajec, vyrobené z mungo klíčků 
či rostlinný tuňák a plody moře, jejichž 
hlavními ingrediencemi jsou houby a 
cibule. Rozmach očekává také v nabídce 
rostlinných hotových jídel (mražených i 
chlazených), která nabídnou zákazníkům 
rostlinnou alternativu jídel tuzemské i 
mezinárodní kuchyně.

ČASY SE MĚNÍ, BUDOUCNOST 
BUDE ROSTLINNÁ
I když to tak teď možná nevypadá 
(třeba v souvislosti se stále rostoucí 
spotřebou masa v tuzemsku), budoucnost 
míří rostlinným směrem. Potvrzuje to 
nejen aktivita nadnárodních globálních 

hráčů, kteří pracují na ucelené nabídce 
sortimentu včetně atraktivního 
marketingu, ale také činnost některých 
lokálních producentů, kteří tradičně 
zpracovávají zejména živočišnou surovinu. 
Technologické know-how i vývoj jim 
ale umožňuje rozjet výrobu rostlinných 
alternativ. 

Zmiňme alespoň dva příklady: 
Společnost Olma, významný výrobce 
mléčných produktů, který nabízí 
na trhu rostlinné výrobky na bázi 
fermentovaného ovsa, či Uzeniny 
Příbram, které na trh dodávají 
sortiment rostlinných alternativ 
nejoblíbenějších masných produktů. 
Známé české rčení zní: pomalu, ale jistě. 
A platí to rozhodně i pro trh s rostlinnými 
produkty.

PLATFROMA PRO 
VÝROBCE POTRAVIN NA 
ROSTLINNÉM ZÁKLADĚ

 > Společnosti, které vyrábějí nebo 
distribuují potraviny na rostlinné 
bázi, vytvořily v listopadu 2020 
novou platformu v rámci Českého 
sdružení pro značkové výrobky 
(ČSZV). 

 > Jejími členy jsou významné 
potravinářské společnosti, 
jejichž výrobky dohromady tvoří 
dominantní podíl v této kategorii 
prudce rostoucího trhu v České 
republice – Unilever, Nestlé, Danone, 
Coca-Cola, Emco, Dr. Oetker či Orkla 
Foods Česko a Slovensko. 

 > Účastníci se shodli na principech 
a hodnotách, jako je například 
sociální a environmentální 
odpovědnost a důraz na udržitelnost 
ve výživě, prosazování zásad pestré 
vyvážené stravy a flexitariánství, 
podpora biodiverzity a výzkumu.



průzkum trhu rostlinných alternativ masa a mléčných výrobků 10zboziaprodej.cz

PROFIL ZÁKAZNÍKA A DOPORUČENÍ

Ze studie společnosti Ipsos vyplývá, že 
Češi, kteří jsou rostlinným alternativám 
otevření, jsou obecně poměrně 
konzervativní a u rostlinných alternativ 
sází na ty, které jsou již prověřené. 
Z rostlinných variant dávají obvykle 
přednost ochuceným alternativám 
mléčných výrobků a smetanovým sýrům, 
u rostlinných mlék preferují kokos, rýži, 
mandle a sóju. Alternativám mléčných 
produktů jsou přitom nakloněni daleko 
více než těm masovým. 

Alternativy masa jsou ale zajímavé 
pro třetinu cílové skupiny, což není 
nezanedbatelné číslo. Z ingrediencí, 
které nahrazují živočišné složky, vítězí 
brambory, následované luštěninami. Ty 
jsou preferovány před alternativami ze 
sóji a pšenice.  

Zákazníci, kteří jsou nakloněni rostlinným 
alternativám, nakupují nejčastěji  
v Kauflandu (24 %), který potřebám 
zákazníků vychází aktivně vstříc a portfolio 

alternativ dynamicky rozšiřuje. Dál míří 
zákazníci také do Alberta nebo do Lidlu  
a do sítě obchodů Tesco. 

Pokud se jedná o formu alternativy masa, 
nejlépe zákazníci rozumí rostlinnému 
burgeru. To potvrzuje dřívější průzkumy 
pro značku Garden Gourmet (Nestlé 
Česko), že právě přes burger je nejlepší 
vstoupit do celé kategorie. Název 
„rostlinný burger“ je jednoznačný pro 
všechny generace, jak pro tu nejstarší 
(baby boomers, 55–65 let), tak i pro tu 
nejmladší (generace Z, 18–25 let). Pojmy 
jako „veggie“ či „veggieburger“ jsou sice 
velmi populární a trendy, nicméně jen 
pro určitou cílovou skupinu, zejména 
mladších spotřebitelů. U starší generace 
toto označení prakticky úplně pohořelo, 
protože výrazům typu „veggie“ zkrátka 
nerozumí. Pro vstup na trh je tedy třeba 
dobře rozmyslet, na kterou kategorii 
zákazníků bude firma cílit a podle toho 
volit specifický wording. 

JAK OSLOVIT ZÁKAZNÍKY 
A NA CO MUSÍTE BÝT 
PŘIPRAVENÍ 
Čechy ke konzumaci rostlinných alternativ 
motivují tři klíčové faktory – zdravotní 
stránka, zvědavost a zpestření jídelníčku. 
Právě tyto faktory definují jednotlivé 
segmenty a jejich specifické chování. 

Obecně stojí na straně bariér hlavně 
nedostatečná informovanost o tom, co 
vše trh v těchto kategoriích nabízí, a ještě 
výraznější bariérou je pak neznalost toho, 
jak alternativy připravit tak, aby opravdu 
výtečně chutnaly. Důležitou roli tak budou 
hrát u nových značek, které přijdou na trh, 
především ochutnávky v místě prodeje, 
které zákazníka přesvědčí „naživo“. Čechy 
také odrazuje cena rostlinných alternativ 
a obava, že za vyšší částky nedostanou to, 
co očekávají, a to je hlavně chuť. Zákazníci 
mají silnější povědomí o tofu a sójovém 
mase, ale například tempeh nebo seitan už 
jim nic moc neříkají. 
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TŘI ASPEKTY, KTERÉ 
MOTIVUJÍ ZÁKAZNÍKY KE 
KONZUMACI ROSTLINNÝCH 
ALTERNATIV

Zdraví
Zákazníci, pro které je důležitý aspekt 
„zdraví“, konzumují rostlinné alternativy 
nejčastěji a je pro ně důležitá zejména 
vysoká výživová hodnota a minimum 
přidaných ingrediencí. Jde o ženy i muže 
všech věkových skupin, méně často 
konzumují maso, častěji se tu vyskytuje 
generace Z. 67 % z nich konzumuje 
rostlinné alternativy alespoň jednou za 
dva týdny. Při nákupu alternativ sledují 
přírodní složení, minimální průmyslové 
zpracování, transparentní složení  
a výživové hodnoty. Je pro ně velmi 
důležité, že jsou rostlinné produkty 
etičtější a ekologičtější. 

 > Jak je oslovit: Ve svých produktech 
volte důraz na lehkost a celkově zdravý 
pocit, minimum přidaných ingrediencí, 
vysokou výživovou hodnotu a nižší 
obsah tuků i cukrů. Zdraví je tu 
jednoznačně na prvním místě.

Ochota experimentovat 
Zákazníci, pro které je důležitý aspekt 
„zkoušení“, konzumují rostlinné 
alternativy nejméně často, nejčastěji pak 
právě ze zvědavosti, velkou bariérou je pro 
ně nicméně cena těchto produktů. Jde 
o muže i ženy z velkých měst, „veggie“ je 
pro ně trendy, polovina z nich konzumuje 
rostlinné alternativy alespoň jednou 
za dva týdny. Mají rádi maso, hlavně 
kvůli chuti a zvyku, a příliš neřeší etické 
a environmentální aspekty. Rostlinné 
alternativy jsou pro ně zajímavým 
zpestřením jídelníčku, očekávají u nich 
vzhled, vůni a chuť masa či mléčných 
produktů. Důležitou roli u nich hraje cena, 
mají rádi akce a slevy. 

 > Jak je oslovit: Pracujte na zvýšení 
povědomí této skupiny o možnostech 
rostlinných alternativ, zapojte se do 
akčních slev v obchodech a u produktů 
se zaměřte hlavně na jejich vizuální 
podobnost s masovou/živočišnou verzí 
(burger, řízek atd.) 

Chuť a zpestření jídelníčku 
Zákazníci, pro které je důležitý aspekt 
„chuti“, rostlinné alternativy vítají, jsou 

pro ně zajímavým zpestřením jídelníčku, 
ale obvykle nevědí, jak s alternativami 
pracovat při kuchyňské úpravě. Jde  
o muže a ženy všech věkových kategorií,  
66 % z nich konzumuje rostlinné 
alternativy alespoň jednou za dva 
týdny. Ani pro tuto skupinu nejsou 
příliš důležité etické a environmentální 
aspekty. Rostlinné alternativy konzumují 
často i proto, že je konzumují lidé v jejich 
okolí. Mají malý přehled o nabízeném 
sortimentu, obecně preferují spíše 
ochucené alternativy (uzené tofu, 
ochucená rostlinná mléka).

 > Jak je oslovit: Nabídněte jim co 
největší chuťovou pestrost, výrazné, 
i exotičtější příchutě. Zaměřte se na 
edukaci – jak na to, co všechno na trhu 
mohou zákazníci najít, tak i na to, jak  
s alternativami pracovat 
prostřednictvím tipů a receptů. 
Důležitá je pro tuto skupinu zákazníků 
vizuální a chuťová podobnost 
živočišným verzím pokrmů, stejně jako 
předchozí zákaznická skupina ocení 
alternativu klasických jídel (burger, 
řízek atd.).
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Nevíte si rady jak na rostlinné 
výrobky? Poradí vám Česká 
veganská společnost
Jak je patrné z následujícího přehledu 
trhu, potravinový průmysl zaznamenal 
i v České republice v posledních letech 
nárůst inovativních rostlinných výrobků. 
Je však třeba říci, že se stále  
z hlediska dostupnosti a pestrosti, chuti 
nebo i ceny nevyrovná nabídce dalších 
západních zemí. Proto Česká veganská 
společnost podporuje firmy a 
startupy, které se rozhodly zařadit 
či se zcela soustředit na rostlinné 
produkty.

V rámci certifikačního programu 
V-Label spolupracuje Česká veganská 
společnost s řadou firem. Ochrannou 
známku podle průzkumu Ipsos zná 22 % 
obyvatel České republiky a je tak třetím 
nejznámějším certifikátem (po bio a 
Fairtrade). Spotřebitelé si ochrannou 
známku spojují s důvěryhodností, 
snadným výběrem i vyšší kvalitou  
a certifikace může usnadnit vstup i na 
zahraniční trh a pomáhá oslovit novou 

cílovou skupinu i díky propagaci skrze 
kanály České veganské společnosti.

S cílem zvýšit dostupnost rostlinných 
potravin také rozvíjí Česká veganská 
společnost inovační program Future 
Foods, který zahrnuje praktický manuál 
pro firmy a členství v podpůrné komunitě. 
Věnuje se také poradenství ohledně 
vývoje produktu (volba produktu a 
vhodných ingrediencí, které jsou atraktivní 
pro cílovou skupinu, poradenství ohledně 
obohacení produktu o vitamíny a 
minerály), testování rostlinných produktů 
přímo u cílové skupiny a spolupráci  
s řetězci.

Česká veganská společnost ve spolupráci 
s pražským Impact Hub také stojí 
za prvním českým akceleračním 
programem zaměřeným na produkci 
udržitelného jídla Future of Food.  
V programu naleznou 3měsíční podporu 
menší firmy a startupy, které se věnují 
produkci jídla udržitelným způsobem 
nebo se soustředí na rostlinné alternativy.

Česká veganská společnost je nezisková organizace usilující o svět, ve 
kterém si každý může vybrat lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro 
všechny lidi, zvířata i planetu. Cílem jejích projektů je zlepšovat život 
lidem, kteří z různých důvodů chtějí snížit svoji spotřebu živočišných 
produktů nebo je úplně vyloučit.

veganskaspolecnost.cz | futurefoods.cz



průzkum trhu rostlinných alternativ masa a mléčných výrobků 13zboziaprodej.cz

Téma rostlinného stravování na českém 
trhu rezonuje a Češi k těmto otázkám 
nejsou lhostejní. Není jim jedno ani to,  
v jakých podmínkách jsou chovaná 
zvířata, která konzumují, což dokládá 
nárůst prodejů vajec od slepic chovaných 
na podestýlce nebo z volného výběhu, 
které tvoří podle maloobchodních dat 
společnosti Nielsen 24 % prodejů vajec  
a meziročně tyto prodeje vzrostly o 38 %.  
Právě tento trend podle Nielsenu přispěje 
k budoucímu růstu rostlinných náhražek 
masných výrobků. V současné době Češi 
zejména ve věku 18–34 let uvádějí, že sice 
ještě nekonzumují rostlinné náhražky 
masa, ale 27 % by to do budoucna 
vyzkoušelo. Ovšem aby tyto produkty 
byly u spotřebitelů úspěšné, musí mít 
chuť podobnou nebo lepší než maso – to 
je nejdůležitější atribut, uvedlo jej 42 % 
Čechů. Druhým výrazným motivátorem je 
pozitivní zdravotní přínos (38 %).

V poslední době se také debatuje otázka 

tzv. buněčného masa, celosvětově přibývá 
společností, které na vývoji pracují.  
V dotazování společnosti DataCollect  
a InsightLab uvedlo 44,3 % respondentů, 
že je ochotno dát buněčnému masu šanci.  
A to jsou poměrně optimistické vyhlídky 
do budoucna.

GARDEN GOURMET  
(NESTLÉ ČESKO)
Společnost Nestlé Česko představila 
značku bezmasých produktů na jaře roku 
2019 a na českém trhu se výrazně podílí 
na budování celé kategorie rostlinných 
alternativ. Nespornou výhodou je fakt, 
že je vyráběna přímo v České republice 
ve výrobním závodě v Krupce, odkud už 
řadu let úspěšně zásobuje svými výrobky 
země celého světa. V listopadu roku 2020 
získala značka ocenění v marketingovém 
programu Nejdůvěryhodnější značka 
v kategorii Vegetariánské a veganské 
potraviny. 

Před vstupem na trh firma realizovala 
průzkum, ze kterého vyplynulo, že více než 
čtvrtina populace je mentálně připravena 
rostlinné náhrady masa a masných 
produktů vyzkoušet. Z průzkumu také 
vyplynulo, že lidé jsou ochotni zkoušet 
rostlinné produkty, žít zdravě a něco 
udělat pro planetu, ale zároveň se nechtějí 
vzdát zážitku s masem a důležitou roli 
pro ně hraje také chuť. Právě chuť je 
pro úspěch produktu klíčová a značka 
Nestlé vývoji nových produktů nejen 
z nutričního, ale hlavně chuťového 
hlediska, věnuje značnou energii. Většina 
chlazených jídel obsahuje sójové  
a pšeničné bílkoviny, do budoucna chce 
firma pracovat i s hrachem. 

V sortimentu značky se nachází tři 
produktové řady (Alternativy masa, 
prémiové Sensational a Zeleninové 
dobroty), jež nabízí celkem devět 
produktů. V alternativách masa zákazníci 
najdou Veggie řízek, který je rostlinnou 

ROSTLINNÉ ALTERNATIVY MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ
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náhradou jednoho z tradičních a velmi 
oblíbených českých pokrmů. Dále jsou to 
Veggie nudličky, které lze snadno použít  
v receptech místo kuřecího masa, a to 
díky jejich specifické struktuře. Řadu 
doplňují Veggie kuličky a Veggie burger. 
Zeleninové dobroty nabízí dva produkty – 
Veggie rondo špenát a sýr a Falafel.

V prémiové řadě Sensational jsou to tři 
produkty – Sensational Mleté, Sensational 

Burger a Sensational Klobása. Právě 
burgery jsou podle zástupců firmy 
zlomovým produktem, přes který řada 
zákazníků do rostlinné kategorie vstupuje. 
Mají proto největší potenciál  
a tvoří zhruba 40 % prodejů celé řady. Od 
října roku 2020 má Sensational Burger 
vylepšenou recepturu, díky nové metodě 
zpracování obsahuje větší podíl sójové 
bílkoviny, zároveň má méně tuků. (Pozn.: 
Sensational Burger se dříve prodával 

pod názvem Incredible Burger, kvůli 
stížnostem společnosti Impossible Foods 
a následnému soudnímu rozhodnutí jej 
firma přejmenovala.) Aktuálně společnost 
pracuje na vylepšování stávajících 
receptur a také vývoji nových produktů, 
které by se na trhu měly objevit v roce 
2021, posílit chce hlavně segment 
alternativ bílého masa, novinky by se ale 
měly objevit i v řadě Sensational. Kromě 
chlazeného sortimentu uvažuje firma také 
o segmentu mražených produktů.

Garden Gourmet posiluje zejména  
v retailu, kde se přes počáteční nedůvěru 
nákupčích daří přesvědčit jejich zástupce 
o tom, že kategorie má smysl, a zejména 
pak tehdy, pokud je v ní pestrá nabídka, 
která znamená lepší prodeje. Většinu 
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výrobků lze koupit ve velkých řetězcích 
Globus, Tesco, Makro, Kaufland a Billa  
i u on-line hráčů, jako je Rohlík.cz nebo 
Košík.cz. Od konce září roku 2020 je nově 
řada k dostání v Albertu a od přelomu 
října a listopadu byl i v kampaňové 
nabídce Lidlu, který dosud v této kategorii 
dával přednost své privátní značce Next 
Level. Pokud se prodej značky osvědčí, 
Lidl produkty zalistuje do svého stálého 
sortimentu.

Garden Gourmet je lídrem kategorie  
a zkušenosti mezinárodní firmy se odrážejí 
v perfektní marketingové komunikaci 
a spolupráci se známými tvářemi. 
Pro spolupráci v kampani „Nedělejte 
kompromisy v chuti u bezmasé stravy“ 
oslovila značka známého zpěváka a vegana 
Bena Cristovao, který je dlouholetým 
propagátorem veganství a podporuje 
komunikaci značky na sociálních sítích. 
Značka Garden Gourmet také podporuje 
odborné akce, které se rostlinnou 
budoucností zabývají, byla například 
hlavním partnerem konference Plant 
Power Perspective, která se uskutečnila  
v říjnu v Praze, podobné akce se účastnila 
i na slovenském trhu.

THE VEGETARIAN  
BUTCHER (UNILEVER)
Nizozemskou značku, založenou v roce 
2010 Jaapem Kortewegem, na český trh 
uvedla společnost Unilever, která značku 
koupila v roce 2018. Nabízí rostlinné 
výrobky na bázi sóji, pšenice, bylin  
a koření, které se svou chutí snaží co 
nejvíce přiblížit masu. Chuť tu hraje opět 
zcela zásadní roli. Cílem značky je nabízet 
takové produkty, které budou chutnat 
minimálně stejně dobře jako ty masové, 
a aby se staly alternativou pro ty, kteří 
maso z jídelníčku nechtějí vyřadit hlavně 
pro jeho chuť. V nabídce jsou rostlinné 
náhražky masa, které lze upravovat místo 
hovězího, vepřového či kuřecího masa.

Asi nejznámější je The Vegetarian Butcher 
Unbelievabull Burger, který je navíc 
obohacen železem a vitamínem B12.  
K dalším produktům patří  
NoBeef Burger, NoChicken Chunks  
a NoChicken Nuggets, mletá bezmasá 
směs NoMinced a NoMeatballs. Řadu 
doplňuje rostlinná alternativa uzenin 
párečky Little Willies. K dispozici jsou v 
maloobchodních baleních pro retail i ve 
velkoobchodních pro gastro a horeca 
segment s vyšší gramáží.

Komunikace značky je založena na příběhu 
transformace tradičního farmáře v řezníka 
budoucnosti, který ukazuje ostatním 
cestu k rostlinné stravě. Podle zakladatele 
značky Jaapa Kortewega bude v roce 
2045 alespoň 20 % konzumovaného masa 
nahrazeno produkty rostlinného původu.

Společnost Unilever dodává burgery 
značky The Vegetarian Butcher už od roku 
2019 do řetězce Burger King, kde jsou  
k dostání pod názvem Rebel Whopper.  
V retailu legendární burger nabízí řetězec 
Albert a on-line hráči Košík.cz a Rohlík.cz. 
Firma také aktivně pracuje se segmentem 
horeca. Podle průzkumu společnosti 
Kantar (Worldpanel Division, Meat free 
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& plant based occasions, únor 2019) je 
totiž až 89 % objednávek bezmasých jídel 
v restauracích od hostů, kteří jedí maso. 
Firma chce pomoci kuchařům s nabídkou 
rostlinných alternativ, které mohou využít 
pro přípravu tradičních jídel.

Na český trh vstoupila firma na jaře 2020, 
Na slovenský trh firma vstoupila v srpnu 
roku 2020.

KNORR (UNILEVER)
Společnost Unilever má ve svém 
portfoliu také značku Knorr, která je 
známá především bujóny a sortimentem 
dochucovadel, které dodávají pokrmům 
výraznější chuť, nabízí také polévky  
a instantní pokrmy.

Do veganského segmentu vstoupila 
značka s nabídkou hotového jídla – 
veganské varianty oblíbeného pokrmu 
chilli con carne, v tomto případě jde 
tedy o chilli sin carne. Obsahuje rajčata, 
veganské sójové mleté a směs koření 
a bylinek, které dodávají pokrmu jeho 
typickou pikantní chuť. Nechybí vitamín 
B12 a železo. Předností je nejen chutná 
veganská varianta oblíbeného pokrmu, ale 

také snadná příprava. Hotové jídlo stačí 
jen ohřát. V komunikaci značka cílí hlavně 
na ty, kteří chtějí odlehčit svůj jídelníček 
od masa, a přesto si užít masovou chuť a 
tradičně oblíbené pokrmy. Výrobek byl  
v roce 2020 oceněn v kategorii nejlepších 
inovativních potravinářských výrobků 
Potravinářskou komorou ČR. Produkt 
je dostupný v široké síti kamenných 
prodejen i on-line.

SUNFOOD
Širokou nabídku výrobků, odpovídající 
veganským a vegetariánským zásadám 
stravování, nabízí česká společnost 
Sunfood. Na trhu působí od roku 1991, 
zakladatelé firmy ale o zdravém stravování 

na rostlinné bázi pořádali různé osvětové 
kurzy zdravé výživy už od roku 1982. 
Společnost byla mezi prvními firmami na 
trhu, které nabízely sortiment rostlinných 
výrobků (seitan, tofu a tempeh) ještě 
dříve, než se rostlinné stravování stalo 
trendem.

Na trhu v současné době nabízí několik 
desítek druhů chlazených, přírodních i 
ochucených výrobků.

Chlazený sortiment představují jídla 
na bázi sójové a pšeničné bílkoviny, 
obohacené o hráškové proteiny pod 
značkou Vegilife. Společnost Sunfood 
se snaží o pestrý výběr tradičních a 
oblíbených českých jídel, jako je například 
Vegilife Guláš, Čínské ragú či Kostky  
s koprovou omáčkou. V sortimentu 
nechybí oblíbené rostlinné pokrmy 
v podobě nugetek (Vegilife Nugety), 
hamburgerů (Vegilife Hamburgery či 
Vegilife Snack kuličky v hovězím stylu ve 
variantě s omáčkou i bez).

V tofu jsou to jeho přírodní, smažené 
i uzené varianty, ochucené různými 
bylinkami (česnek, bylinky, cibule, paprika). 
Tofu doplňuje sortiment Tofu salámů, 
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Dobrušské párečky či Tofu karbanátky. 
Oblíbené jsou také speciality ze seitanu, 
který firma nabízí jak v přírodní variantě, 
tak smažený a ochucený bylinkami či 
zeleninou. Ty firma nabízí v menších 
kouscích jako Seitánky nebo Seitanové 
karbanátky.

Společnost Sunfood ve svém výrobním 
programu pracuje s nabídkou jídel  
k přímé konzumaci i polotovarů pro další 
kuchyňskou úpravu. Například  
z pšeničné bílkoviny firma nabízí celou 
řadu ochucených i neochucených variant 
pod značkou Klaso. Jde o polotovar 
určený k další kulinářské úpravě  
a zákazníci si mohou vybrat variantu na 
řízky, prejt či klobásy.

K-TAKE IT VEGGIE 
(KAUFLAND)
Maloobchodní řetězec Kaufland nabízí 
privátní značku rostlinných výrobků už 
od roku 2016, aktuálně jich má v nabídce 
přes dvě desítky výrobků. V alternativách 
masných výrobků nabízí Veganský řízek, 
Veganské kuličky a Veganské burgerové 
plátky. Doplňuje je nabídka Organic tofu 

nature a smoked a Falafel. Bezmasé 
alternativy nabízí značka také  
v sortimentu uzenin – Vegetariánský 
jemný nářez krájený a další ochucené 
varianty, například s kapií či bylinkami.

Aktuálně chystá Kaufland pod značkou 
K-take it veggie rostlinnou alternativu 
mletého masa, v sezoně pak nabídku 
rozšíří o speciality – kromě tofu na gril to 
budou sójové grilovací klobásy a burgery.

Sortiment privátní značky nově Kaufland 
nabízí on-line ve spolupráci  
s internetovým obchodem Košík.cz.

Na svých webových stránkách nabízí 
Kaufland zákazníkům řadu inspirativních 
receptů na přípravu rostlinných pokrmů  
a firma vstupuje do partnerství  
s akcemi, které cílí na vegany, vegetariány 
i flexitariány, byla například partnerem 

festivalu Vegan Future: Expo  
& Conference 2020, který se konal v září 
roku 2020 v Praze.

BEYOND MEAT
Kalifornskou společnost proslavil burger 
na rostlinné bázi Beyond Burger, který 
je chuťově i strukturou velmi podobný 
klasickému hovězímu burgeru. Hlavní 
surovinou je hrachový protein, dále 
bambusová vláknina, kokosový olej, 
kvasnice a další ochucující ingredience. 
Burger neobsahuje sóju ani lepek a je 
nabízen v balení po dvou kusech.

Kromě burgeru se také prodávají Beyond 
Meat veganské klobásky, buď v kilovém 
balení nebo po dvou kusech. Cena 
burgeru i veganských klobásek je na české 
poměry velmi vysoká, v retailu ho nabízí 
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například Kaufland, Makro a také on-line 
hráči Košík.cz a Rohlík.cz.

LUNTER (ALFA BIO)
Slovenská rodinná společnost Alfa Bio 
vznikla v roce 1992, rodina se ale  
o zdravou výživu aktivně zajímala už  
o 10 let dříve. Malá rodinná firma se 
brzy rozrostla do moderní společnosti, 
která díky bohatému know-how i novým 
technologiím určuje trendy na rostlinném 
trhu na bázi tofu. Firma je druhým 
největším výrobcem tofu v Evropě 
a zpracovává výhradně sójové boby 
pěstované v Evropě bez použití GMO.

Společnost zásobuje český trh rozmanitou 
nabídkou výrobků z tofu pro milovníky 

slaného i sladkého pod značkou Lunter. 
Jsou to hlavně rostlinné pomazánky 
přírodní i s příchutí a tofu v ochucených 
variantách uzené, bazalka, tymián, 
marinované a sweet chilli.

Novinkou v sortimentu rostlinných 
alternativ masa a masných produktů jsou 
Tofu párky pikantní i jemné, které jsou 
uzené dýmem z bukového dřeva. Další 
novinkou jsou hotová jídla, kterými se 
společnost snaží nabídnout milovníkům 
rostlinné stravy jejich tradiční oblíbená 
jídla v rostlinné alternativě. Jde například 
o rostlinnou Praženici s cibulkou nebo 
Boloňskou omáčku. Výrobky jsou snadno 
a rychle připravené ke konzumaci, tak 
například praženici si konzument jen 
ohřeje na osmažené cibulce.

NEXT LEVEL (LIDL)
Rostlinné a alternativní nabídce se daří 
v řetězci Lidl, který zařazuje veganské a 
vegetariánské produkty nejen do akčních 
nabídek, ale i do své stálé nabídky. V rámci 
akčních nabídek zařazuje firma pravidelně 
do nabídky veganské medailonky, párky či 
burgery, ve stálé nabídce je produkt Next 

Level Hack veganské mleté, který se stal 
nejoblíbenějším rostlinným produktem 
roku 2019 v ČR (podle serveru Rostlinně.
cz). Podle zástupců firmy ho nekupují jen 
vegani a vegetariáni, ale hlavně flexitariáni, 
kteří hledají alternativy, jak svůj jídelníček 
odlehčit od masa, nepřijít ale o jeho chuť.

dmBio
Síť drogerií dm drogerie markt nabízí 
široký sortiment výrobků v bio kvalitě, 
které jsou vhodné pro vegetariány  
i pro vegany. V kategorii rostlinných 
alternativ masa nabízí výrobek dmBio 
Jackfruit Natur, který je zdrojem vlákniny, 
neobsahuje lepek a vláknitá struktura 
a textura asijského ovoce jackfruit 
připomíná maso. Alternativu v segmentu 
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uzenin nabízí vegetariánské bavorské 
párečky, které obsahují sóju, tofu, seitan 
a ochucující koření. Nabídku doplňuje 
dmBio snack tofu & pšeničný protein, což 
je veganská alternativa klasických uzenin 
bohatá na bílkoviny. Je vyrobena  
z kombinace tofu, pšeničné bílkoviny  
a paprik a její předností je podoba snacku, 
výrobek je tedy možné přímo konzumovat 
bez dalších kuchyňských úprav.

Kromě rostlinných alternativ masa nabízí 
dm drogerie markt také tofu v bio kvalitě 
– mandlovo-oříškové, uzené a přírodní. 
Všechny jsou vhodné k opékání a lze je 
skladovat nechlazené.

MANA (HEAVEN LABS)
Český startup Heaven Labs, který 
produkuje rostlinné potraviny pod 
značkou Mana, zahájil předprodej 
rostlinného burgeru ManaBurger na 
konci roku 2019. Objednávky předčily 
očekávání, během několika týdnů firma 
obdržela objednávky na sto tisíc burgerů, 
ale koronavirová pandemie jejich výrobu 
zpozdila. První se k zákazníkům dostaly na 
konci jara 2020.

Zástupci firmy jsou přesvědčeni o tom, 
že v rostlinné stravě leží budoucnost 
produkce potravin, a jejich cílem bylo 
vyvinout burger, který má skvělou chuť 
a strukturu jako skutečné maso, ale jeho 
výroba je výrazně šetrnější k životnímu 
prostředí a energetická náročnost je nižší 
než u výroby hovězího masa. ManaBurger 
je mražený a obsahuje směs hrachové, 
rýžové, konopné, mungové a řasové 
bílkoviny a od ostatních produktů na 
trhu se liší právě složením – neobsahuje 
obvyklou surovinu – sóju. V prodeji jej mají 
především on-line retaileři Košík.cz (ten 
deklaroval, že se poptávka po rostlinných 
alternativách masa zvedla meziročně 
čtyřnásobně) a Rohlík.cz, výrobek by 
se měl objevit i v kamenných řetězcích 
(Globus, Makro). Firma také nabízí přímý 

on-line prodej a rozvoz v rámci Prahy 
a hledá partnera, se kterým by vyřešila 
otázku distribuce po celé republice. 
Podobně se jí to povedlo na německém 
trhu a v doručování mražených potravin 
vidí velký potenciál.

Rostlinný ManaBurger také zamířil do 
horeca segmentu, jako první ho nabídla 
známá pražská burgrárna BelzePub, dále 
bistro Salty J’s a firma je v kontaktu s 
dalšími pražskými podniky, situaci ovšem 
výrazně ztěžuje koronavirová pandemie.

VETO ECO
Česká společnost Veto Eco vyrábí široký 
sortiment výrobků na bázi tofu a sójové, 
pšeničné či hrachové bílkoviny. Výrobky 
není třeba dlouho tepelně upravovat  
a jejich chuť dál upravovat kořením.

V kategorii rostlinných alternativ masa 
jsou známé produkty pod značkou 
VegiSteak v řadě variant. Je to například 
VegiSteak kukuřízek, který je alternativou 
k masovým řízkům, vyrobený z tofu, 
pšeničné bílkoviny, hrachu, řepkového 
oleje a kukuřice. Jsou předsmažené, takže 
je lze pouze ohřát a rovnou konzumovat, 
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připravit je lze také na grilu či jako 
přírodní nebo obalovaný řízek. Grilováním 
získávají produkty z řady VegiSteak 
vláčnou konzistenci a šťavnaté jádro, 
které zákazníkům uspokojí jejich potřebu 
masové chuti. Podobně vyladěné textury  
a chutě nabízí také VegiSteak čevapčiči  
a VegiSteak tofu strips.

V roce 2019 představila firma nové 
receptury a nabídku rostlinných alternativ 
masa obohatila o veganské karbanátky 
VegiSteak quinofátek. Produkt firma 
kromě standardních surovin obohatila 
o quinou a sušená rajčata. Výrobek je 
předsmažený, charakterizuje ho tedy 
opět velmi snadná příprava. A další 
novinkou byly VegiSteak yakoma-so 
– kořeněné plátky, které svou chutí i 
texturou připomínají hovězí maso. Po 
ohřátí jimi lze nahradit maso v tradičních 

pokrmech české kuchyně nebo klasický 
burger. Nabídka společnosti také zahrnuje 
Vegetariánské klobásy (vyrobené z tofu, 
pohanky, rostlinného oleje a vaječného 
bílku), Vegetariánské párky či Tofu nugety 
se sýrem.

Výrobní sortiment společnosti Veto 
Eco obsahuje rozmanitou nabídku 
tofu pomazánek značky Patifu nebo 
klasický sortiment přírodního, uzeného 
a Tofu burgeru. Právě Tofu burger, coby 
ochucený a krátce osmažený plátek 
přírodního tofu, během smažení zpevní 
svou konzistenci a chuťově pak připomíná 
plátek masa, který lze dále připravit jako 
burger či jím nahradit maso v dalších 
pokrmech.

Masitou chuť s příměsí bylinek 
spotřebitelé oceňují také ve výrobkové 
řadě vegetariánských salámů. Ty firma 
nabízí ve variantách bylinkový, lahůdkový, 
lovecký, paprikový a s rostlinnou kuřecí 
chutí. Té společnost docílila speciální 
recepturou s rostlinnými ochucovadly, jež 
připomínají chuť pečeného kuřete. Salám 
lze používat místo masné uzeniny ve 
studené i teplé kuchyni.

BONAVITA
Česká rodinná společnost Bonavita patří 
k dalším nestorům českého rostlinného 
trhu. Výrobky z odtučněné sójové mouky, 
které pro vegetariány představovaly 
posledních pár desítek let jediné 
alternativy masa, vyrábí už od roku 1992.

V různých gramážích firma nabízí Sójové 
kostky, Sójové nudličky, Sójový granulát, 
Sójové plátky a maxi plátky, všechny 
výrobky jsou v dehydrované formě, 
určené pro další kuchyňskou úpravu. 
Výrobky jsou k dispozici  
v maloobchodním balení i ve variantě  
s vyšší gramáží pro gastro a horeca.

Firma má za sebou dlouhou výrobní 
historii, své zákazníky zásobuje desítky let 
recepty na úpravu sójové suroviny, jejíž 
nevýhodou je nutnost delší kuchyňské 
úpravy (vaření a dochucení). Vzhledem ke 
své chuti tak výrobky nedokázaly přilákat 
zájem širší skupiny flexitariánů, pro kterou 
je zásadním aspektem pro zařazení do 
jídelníčku právě chuť. Přesto patří desítky 
let ke klasice ve vegetariánském jídelníčku 
celé řady spotřebitelů.
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DALŠÍ ZNAČKY NA TRHU

Vegedelikates (Uzeniny Příbram)
Do ryze rostlinného segmentu  
s potenciálem růstu vstupují také firmy, 
které tradičně zpracovávají živočišnou 
surovinu. Je to třeba příklad společnosti 
Uzeniny Příbram. Firma, která zpracovává 
tradičně živočišnou surovinu, využila 
svého technologického know-how, 
inovativního ducha a pustila se do výroby 
rostlinných alternativ. Ve spolupráci  
s maloobchodním řetězcem Penny Market 
uvedla firma na trhu burger a mletou 
směs, které mají za cíl oslovit širší skupinu 
spotřebitelů a představit jí chutné varianty 
tradičně masových pokrmů. Výroba 
veganských a vegetariánských produktů 
je striktně oddělena od konvenční výroby 
a masné a rostlinné výrobky se potkají až 
zabalené při závozu v prodejních vitrínách. 
Firma nadále pracuje na vývoji nových 
receptur, do prodeje má připravené 
veganské mleté, tyčinky na gril či 
vegetariánské varianty měkkých salámů.

Linda McCartney Foods
Tradiční britskou značku vegetariánských 
pokrmů nabízí v tuzemsku řetězec Iceland 

a on-line supermarket Košík.cz. V nabídce 
jsou Vegetariánské burgery, Vegetariánské 
klobásky s červenou cibulí a rozmarýnem 
a Vegetariánské trhané kuřecí.

Robi (Eurobi)
Alternativu masa a uzenin nabízí tzv. Robi, 
které je založené na pšeničné bílkovině. 
Firma nabízí portfolio polotovarů, 
které je třeba před konzumací tepelně 
upravit a dochutit (Robi plátky, nudličky, 
sekaná či oválky), i hotových jídel (řízek, 
karbanátky s kysaným zelím, hamburger 
s kapustičkou, na čínský způsob a 
další). Nechybí ani rostlinná alternativa 
tatarského bifteku a pikantní směsi 
jako rostlinné alternativy masových 
směsí. Společnost také nabízí portfolio 
oblíbených pochoutkových svačinových 
salátů, kde jsou klasické uzeniny 
nahrazeny Robi.

Opékáčky, Vegárky (Sojaprodukt)
Slovenská společnost Sojaprodukt nabízí 
na českém trhu rostlinné uzeniny – 
sójové párky či sójové špekáčky, které lze 
konzumovat studené i tepelně upravené. 
V nabídce je také sortiment přírodního, 
uzeného či ochuceného tofu.

NoBull, NoChick (Iceland)
Hlubokozmrazené rostlinné kořeněné 
burgery se sójovým proteinem jsou 
vyráběné exkluzivně pro maloobchodní 
síť Iceland. Do stejné výrobkové mražené 
řady patří také NoChick Fillets, řízky na 
rostlinné bázi s masovou chutí.

Vegini (VeggieMeat)
Výrobky rakouské firmy VeggieMeat 
prodává na tuzemském trhu  
on-line supermarket Rohlík.cz. V nabídce 
jsou Vegini nugety, rostlinný pokrm 
založený na hráškovém proteinu  
s česnekem a cibulkou či Veginy řízek, 
který kromě hráškového proteinu 
obsahuje mrkev a kukuřici.

Well Well (Well Well Potraviny)
Česká firma nabízí svou rostlinnou 
produkci v on-line supermarketu Rohlík.cz 
a také v řetězci Kaufland.  
V sortimentu jsou burgery, uzeniny  
i klobásky – například Uzené sójové párky, 
Mini snídaňové sójové párečky, Sójové 
bílé klobásky, Tofu burger s žampiony 
či Tofuburger se zeleným hráškem. 
Společnost vyrábí další sójové uzeniny (s 
příchutí šunky se zeleným pepřem,  
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s příchutí salámu či s příchutí  
kuřete s olivami).

Goody Foody (Alfa Sorti)
Goody Foody je slovenská značka 
bezmasých chlazených a mražených 
výrobků, které vzhledem masové výrobky 
připomínají. Jejich příprava je velmi 
rychlá a jednoduchá. Do sortimentu patří 
například Gyros & Kebab či Steak s hovězí 
příchutí.

Plant Kitchen (Marks & Spencer)
Privátní značka maloobchodního řetězce 
M&S nabízí bezlepkové alternativy 
masných produktů, například Bezlepkové 
vegetariánské párečky. Kromě sítě M&S 
jsou v prodeji v on-line supermarketu 
Rohlík.cz.

COSÌ BIO (Golfera)
Italská značka dodává na český trh 
sortiment vegetariánských a veganských 
uzenin. K dispozici je v on-line 
supermarketu Rohlík.cz a v nabídce je 
například Veganský salám s citronem  
a kurkumou; s řepou a červenými 
bezinkami nebo vegetariánský salám  
s rajčaty, olivami a kapary.

Rostlinné uzeniny Salve Natura
Česká firma nabízí rostlinné alternativy 
uzenin na bázi pšeničné a sójové bílkoviny. 
V sortimentu jsou Klobásy, Jemné párky, 
Uzené párečky, Vegetburger, pikantní 
rostlinný salám Gurmán nebo Horal Steak 
s výraznou uzenou chutí pro použití  
v teplé i studené kuchyni.

Kalma
Česká firma, která se už téměř  
30 let zabývá rostlinnou stravou, nabízí 
různě upravené rostlinné alternativy 
masa (Pečená sójová sekaná, Ďobáčky, 
coby pikantní chuťovka pro okamžitou 
spotřebu i tepelnou úpravu, Proteinové 
šťavnaté medailonky) i uzeniny (Sojový 
salám se zeleným pepřem, s drůbeží 
příchutí a olivami, Párky jemné, Salám 
jemný, Sójové párky neochucené  
i ochucené).

Klobaňa (Good Nature)
Slovenská firma vyrábí rostlinné 
alternativy klobás, trvanlivých salámů  
a kebabu. Mezi její výrobky patří například 
rostlinná alternativa uzenin legendární 
maďarské klobásy – Maďarská Klobaňa, 

Vegan Kebab nebo Veganské uzené. 
Produkty jsou určené k okamžité spotřebě 
i tepelné úpravě.

Vivera 
Nizozemská značka vegetariánských  
a veganských delikates je v prodeji  
v maloobchodní síti Tesco. Sortiment 
zahrnuje řízky, nugetky, veganskou 
slaninu, veganské rybí prsty, mleté maso či 
veganské kuřecí proužky. 

Amylon Vege 
Tradiční česká značka, kterou zákazníci 
znají hlavně jako dodavatele pudinků, 
nabízí polotovar – směs pro přípravu 
vege burgerů. Je třeba přidat zeleninu, 
k dispozici je Vege burger s čočkou a 
bylinkami, Vege burger s červenou řepou 
a sušenými rajčaty či Vege burger s 
houbou shiitake. 

Mezi další značky na českém trhu patří 
také uzeniny, burgery a směsi německých 
značek Veganz, Wheaty, Veggyness a 
Vantastic Foods či anglická společnost 
Qwrkee Foods nabízející pochoutku jerky. 
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PŘÍLEŽITOST PRO VSTUP  
NA TRH
Z přehledu firem je zřejmé, že na 
českém trhu je poměrně pestrá nabídka 
značek mezinárodních i lokálních firem. 
Obchodníci trend vnímají a přizpůsobují 
mu svou poptávku, ať už jde o spolupráci 
maloobchodního řetězce Penny Market  
s výrobcem Uzeniny Příbram nebo  
o dohodu Nestlé (Garden Gourmet)  
a řetězce Lidl, který do nabídky na podzim 
zařadil sortiment značky a v případě 
prodejního úspěchu ji ponechá ve stálé 
nabídce. Obchodníci rozšiřují na  
prodejní ploše místo vyhrazené 
rostlinným výrobkům a spotřebitele 
k nim vedou jasnou navigací i akčními 
letákovými akcemi.

Celou kategorii rostlinných alternativ 
masa a uzenin táhnou hlavně velké silné 
značky, které mají potenciál ke kategorii 
rostlinného stravování přivést další  
a další zákazníky zejména propracovaným 
marketingem a cílenou komunikací. 
Klíčové budou ochutnávky, které českého 
spotřebitele přesvědčí o tom, že koupí 

udržitelnější, rostlinné alternativy neutrpí 
jeho chuťové buňky.

Nadále bude klíčovým faktorem pro 
úspěch značky chuť výrobku, je důležitá 
zejména pro flexitariány, kteří představují 
nejdůležitější cílovou skupinu pro rozvoj 
celého segmentu rostlinného stravování. 
Důraz bude i do budoucna kladen na 
zdravotní benefity rostlinné stravy a také 
na témata udržitelnosti a zdraví celé 
Země. Opomíjet nelze ani cenu  
a v případě vstupu nové značky na trh 
také politiku akčních letákových cen, 
na které jsou čeští spotřebitelé zvyklí 
a promoce hrají zásadní roli na celém 
maloobchodním trhu. S přicházejícím 
ekonomickým poklesem, vyvolaným 
koronavirovou pandemií, se situace  
v koupěschopnosti českých spotřebitelů 
pravděpodobně zhorší, cena tak bude hrát 
velmi důležitou roli i v budoucnu.

Prostor se tu otevírá pro diskontní hráče, 
kteří budou schopni na trhu nabídnout 
výrobky, jež zákazníkům přinesou 
výhodnou nabídku. Rozvoj rostlinných 
alternativ masa a uzenin bude sílit také  

v gastro a horeca segmentu, i tady  
ale situace bude záležet na tom, jak 
se zemi podaří vyrovnat s následky 
koronavirové pandemie.

Celé kategorii mohou marketingově 
výrazně pomoci spolupráce na 
kuchařských show, které jsou v České 
republice velmi oblíbené a do značné míry 
ovlivňují, pro jaké zboží následně zákazníci 
do obchodu zamíří.
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O: Rostlinné alternativy masa mohou být vyrobeny z různých surovin. Jaké suroviny 
byste preferoval/a jako hlavní ingredience těchto alernativ?

Obecně je nejvíce preferovanou hlavní ingrediencí rostlinných alternativ masa brambora, 
následují čočka a fazole. Celkově jsou rostlinné suroviny preferované před již zpracovanými 
alternativami ze sóji či pšenice, jakými jsou tofu, tempeh a seitan.

IPSOS (2020). Češi a rostlinné alternativy, listopad 2020. 
Praha. Výzkum pro Českou veganskou společnost.
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PREFEROVANÉ HLAVNÍ INGREDIENCE ROSTLINNÉHO MASA
Klíčová zjištění ze spotřebitelského průzkumu:
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O: Níže uvidíte seznam rostlinných alternativ masa, které jsou / nebo by mohly 
být v nabídce supermarketů. Do jaké míry byste měl/a o tyto produkty zájem?

Alternativy masa jsou lákavé pro rychlost přípravy, svou podobnost s masem / masovými 
produkty, ale jsou to většinou procesované produkty, které jsou méně atraktivní pro 
netransparentní složení a je očekávána méně atraktivní chuť.

Rozhodně bych měl/a zájem. Rozhodně bych neměl/a / nemám zájem.

burgery párky mleté maso sekaná steaky řízky slanina paštika ryby rybí prsty nudličky klobásy salámy nuggety filety tuňák krevety
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IPSOS (2020). Češi a rostlinné alternativy, listopad 2020. 
Praha. Výzkum pro Českou veganskou společnost.

DEKLAROVANÝ ZÁJEM O ROSTLINNÉ ALTERNATIVY MASA
Klíčová zjištění ze spotřebitelského průzkumu:
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Rostlinným alternativám mléka  
a mléčných výrobků se na trhu daří. 
Podíváme-li se na maloobchodní prodejní 
data, která na trhu sleduje společnost 
Nielsen, od roku 2012 vzrostly prodeje 
tohoto sortimentu o stovky procent.

Nejvýraznější kategorií jsou rostlinná 
mléka, která od roku 2012 do roku  
2019 vzrostla o 331 %, následovaná 
rostlinnými jogurty, které vzrostly 
dokonce o 900 %. Růstu pomáhá  
rozvoj sortimentu v regálech 
maloobchodníků, stejně tak osvěta 
v médiích a marketingové aktivity 
jednotlivých značek.

ALPRO/PROVAMEL 
(DANONE)
Společnost Danone koupila v roce 2016 
značku Alpro, která rozšířila konvenční 
mléčné portfolio firmy o rostlinný 
program. Ten zahrnuje nápoje, kávu, 
rostlinné alternativy jogurtů, dezerty, 

zmrzliny a rostlinné alternativy smetany. 
Kategorie nápojů nabízí rostlinné 
alternativy z mandlí, sóji, kokosu, ovsa, 
lískových oříšků, rýže i kešu (Alpro  
Nápoj s kešu ořechy), v nabídce je také 
vyvážená směs Alpro Kokosovo- 
-mandlový nápoj. Rostlinné nápoje jsou 
ochucené i neochucené, z příchutí vede 
nejčastěji vanilka a čokoláda u sójových 

a mandlových rostlinných nápojů, 
čokoládovou variantu obsahuje také 
Alpro kokosový nápoj. V kategorii kávy 
nabízí značka Alpro dvě kávy na rostlinné 
bázi – kávu z mandlového nápoje a kávu 
ze sójového nápoje s karamelem ve 
235ml ready-to-drink obalu k okamžité 
konzumaci. Rostlinný sójový nápoj  
s karamelem získal v roce 2020 ocenění  

ROSTLINNÉ ALTERNATIVY MLÉKA A MLÉČNÝCH PRODUKTŮ
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v soutěži Cena Potravinářské komory ČR  
o nejlepší inovativní potravinářský výrobek 
v kategorii „Potraviny pro zvláštní výživu“. 
Rostlinné alternativy jogurtů nabízí značka 
Alpro ve dvou gramážích (150 a 500 g). 
Půlkilové balení obsahuje bílý rostlinný 
jogurt a variantu s kokosem a s mandlemi.  
Menší balení rostlinných jogurtů nabízí 
širší spektrum příchutí, kromě klasického 
bílého to je malina-brusinka, broskev, 
borůvka a jahoda.

V srpnu roku 2020 rozšířila firma nabídku 
o novou řadu Absolutely Coconut – 
rostlinné fermentované produkty na 
kokosovém základě. K dispozici jsou  
v přírodní bílé variantě a ve dvou 
příchutích – malina a ananas. V roce 2020 
také firma uvedla na trh chlazený  
rostlinný krémový nápoj mandlový  
a kokosový. Dezerty Alpro nabízí příchuť 
kokosu, vanilky, čokolády, tmavé čokolády 
a karamelu. V kategorii zmrzlin mají 
spotřebitelé na výběr ze dvou variant – 
Alpro zmrzlina lískový oříšek – čokoláda 
a zmrzlina se sójou a vanilkovou příchutí. 
V rostlinných alternativách smetan 
nabízí značka Alpro čtyři produkty, které 
jsou vhodné pro celou řadu sladkých 

i slaných receptů. Ve 250ml balení je 
k dispozici sójová, kokosová a rýžová 
alternativa smetany na vaření, od října 
roku 2020 také varianta ovesná. Značka 
Alpro je velmi aktivní v komunikaci se 
svými zákazníky nejen v místě prodeje, 
ale také na sociálních sítích. Spotřebitele 
upozorňuje na zajímavé novinky, nabízí 
inspirativní recepty a upozorňuje na řadu 
ekologických témat (udržitelnost, uhlíková 
stopa). Do portfolia společnosti Danone 
patří také značka Provamel, která nabízí 
sortiment rostlinných nápojů, dezertů 
i smetan na vaření i v bio kvalitě. Řady 
nápojů Barista pro domácí nadšence 
(sója, mandle a oves) a For Professionals 
(sója, mandle, oves a kokos) firma sloučí  
v roce 2021 pod jednu značku.

K-TAKE IT VEGGIE 
(KAUFLAND)
Privátní značku K-take it veggie uvedla 
maloobchodní síť Kaufland na trh už 
v roce 2016. Nabídka zahrnuje sójová, 
mandlová nebo rýžová mléka, jogurty  
pomazánky a řetězec nabídku neustále 
rozšiřuje. Kvalitu výrobků, například 
Veggiegurtu K-take it veggie, potvrdil  
i tuzemský spotřebitelský časopis dTest.  
V srpnu roku 2020 uvedl Kaufland ve 
svých prodejnách další novinky z řady 
K-take it veggie, například kokosové 
jogurty (natur a mango-maracuja), 
neslazený mandlový nápoj nebo bio 
rýžový nápoj. Většina produktů je v bio 
kvalitě, u ostatních firma plánuje bio 
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varianty rozšířit. Stejně tak se chystají 
na trh nová mléka a příchutě. Kaufland 
rozšiřuje celou veggie kategorii a nabízí i 
další rostlinné alternativy známých značek 
– například Alpro, Lunter či vegetariánské 
Veggie Mayo a Veggie tatarskou omáčku.

GREEN DAY (OLMA)
Tradiční zpracovatel mléka, společnost 
Olma, vstoupil na rostlinný trh se značkou 
Green Day, jejíž základ tvoří fermentovaný 
oves. Výrobky obsahují známé kmeny 
jogurtových kultur a probiotických 
kultur, které mají vliv na dobrou skladbu 
lidského mikrobiomu a navíc také vitamíny 
a vápník. Společnost nabízí alternativu 
jogurtu v příchuti přírodní, jahodu  

s citronem a mango a pro rostlinné drinky 
je kromě přírodní varianty připravena 
ještě vanilka a lesní směs. Do budoucna 
plánuje firma obohatit sortiment o 
proteinové výrobky, které jsou v mléčné 
variantě na českém trhu velmi úspěšné.

dmBio
Síť drogerií dm drogerie markt nabízí 
široký sortiment výrobků v bio kvalitě, 
které jsou vhodné pro vegetariány i pro 
vegany. V kategorii rostlinných alternativ 
mléka a mléčných výrobků nabízí rostlinné 
nápoje sójové, kokosové, ovesné, 
mandlové, ale i špaldové pod značkou 
dmBio. K dispozici jsou v přírodních  
i ochucených variantách.

V kategorii alternativ smetany nabízí 
dmBio sójovou a ovesnou variantu.  
Nabídku veganských dezertů zastupuje 
dmBio dezert s kokosem a dezert kešu 
vegan. Pro rychlé osvěžení jsou k dispozici 
dva druhy kávy – dmBio kešu Macchiato 
a kokosové Mango Lassi. Kromě značky 
dmBio nabízí drogerie také rostlinné 
nápoje značky Joya a Alpro.  

VEGE4FUN (DAIRY4FUN)
Společnost Dairy4Fun obohatila svůj 
sortiment mléčných výrobků o veganskou 
značku rostlinných alternativ Vege4Fun. 
Od roku 2020 nabízí na trhu rostlinné 
kokosové jogurty v několika ochucených 
verzích – borůvkový, malinový, jahodový  
a ananasový s mangem. Kromě nich nabízí 
značka také kokosové probiotické nápoje 
ve variantách natural, jahoda a třešeň.

JOYA
Značku Joya rakouské společnosti Mona 
distribuuje na českém trhu společnost 
Emco. Nabízí široký sortiment rostlinných 
nápojů, jogurtů (kokosové i sójové), 
smetan, dezertů a zmrzlin. Rostlinné 
nápoje jsou na bázi sóji, mandlí, kokosu  
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i ovsa, některé produkty jsou v bio kvalitě, 
neslazené i přislazované.

V kategorii zmrzlin nabízí značka chuťově 
zajímavé varianty, např. 480ml vanilkovou 
zmrzlinu s kousky sušenek na mandlovém 
základě nebo jahodovou zmrzlinu na 
kokosovém základě.

BODY & FUTURE 
(MCCARTER)
McCarter je slovenská společnost, která 
vyrábí rostlinné funkční nápoje, jogurty 
či smetany. Za rostlinná funkční mléka 
firma sbírá různá světová ocenění, 
například v roce 2017 získala ocenění na 
celosvětovém potravinářském veletrhu 
Anuga za Body & Future kokosové  
a mandlové rostlinné nápoje, které kromě 
protein a chia semínek obsahují i kousky 

ovoce, zeleninové pyré a ovocné dřeně. 
Kokosový nápoj Body & Future zase získal 
cenu SIAl Innovation Selection v roce 
2018. V nabídce firmy jsou kokosová, 
mandlová, lískooříšková a ovesná  
rostlinná mléka.

V segmentu rostlinných jogurtů nabízí 
natural přírodní kokosový jogurt  
a ochucené varianty mangový  
a borůvkový s černým rybízem. Segment 
on-the-go nápojů obsahuje v 0,33l PET 
lahvi Body & Future kokos a jahoda  
a lískový oříšek a čokoláda.

V nabídce jsou také produkty určené 
dětem, například dětský veganský 
kokosovo-ovesný nápoj s příchutí  
jahody a banánu (Body & Future Kids 
coco-oat strawberry drink) nebo 
čokoládový. V nabídce firmy jsou take 
rostlinné smetany.

OPTIMISTIC (DŘÍVE 
NEMLÉKO)
Značka Optimistic nabízí rostlinné nápoje 
a dezerty vyráběné z ořechů a obilovin, 
slazeny jsou jen ovocným cukrem.  
V sortimentu jsou mandlové nápoje 

(Ledová káva, Vanilka, Krémové, 
Mandlové), lískooříškový nápoj přírodní  
a kakao a ještě ovesný a makový nápoj.

Nabídka dezertů zahrnuje probiotické 
rostlinné dezerty mandlové v příchutích 
meruňka, jahoda, borůvka, kakao a natural. 
Společnost se také pustila do sortimentu 
zmrzlin, kde nabízí nemléčnou 500ml 
mandlovou zmrzlinu v kompostovatelném 
obalu, která je zahuštěna cizrnovým 
proteinem a přislazena datlovým sirupem.

VIOLIFE
Violife je značka řecké společnosti Arivia 
(v roce 2020 ji koupila společnost Upfield 
Group), která vyrábí rostlinné mléčné 
produkty z kokosového oleje. Nabízí 
širokou škálu klasických, ale i speciálních 
sýrů jako je gouda, cheddar, eidam či 
mozzarella nebo parmezán.
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BEN & JERRY’S, MAGNUM, 
TAKÉ HELLMANN’S  
(UNILEVER)
V sortimentu zmrzlin nabízí společnost 
Unilever veganské varianty zmrzlin 
značek Ben & Jerry’s (Vegan zmrzlina 
Coconutterly Caramel’d) a Magnum 
(Vegan Classic a Almond). Unilever  
také nabízí veganskou majonézu 
(Hellmann’s Vegan).

ADEZ (COCA-COLA)
Rostlinné nápoje značky AdeZ vyrábí 
Coca-Cola ve výrobním závodě v České 
republice, který produkuje nápoje pro 
jedenáct evropských trhů. Nápoje se 

vyrábí z mandlí, kokosu, obilí a rýže  
a v nabídce jsou přírodní bez příchuti  
i s ovocnými příchutěmi (jahoda-banán, 
lesní bobulové ovoce).

PLANTON (JOGURTY 
MAGDA)
Polská společnost Jogurty Magda je 
hezkým příběhem o tom, jak firma dokáže 
reagovat na trendy a nakonec díky velké 
poptávce přejít na 100% rostlinnou 
výrobu. Firma pod značkou PlantOn  
(k dispozici například v řetězci Lidl  
a on-line supermarketu Rohlík.cz) vyrábí 
rostlinné jogurty a drinky na bázi kokosu. 
Zakysané veganské jogurty jsou v prodeji 
v příchutích – natural, borůvka a exotické 
ananas-mango. Firma rozšiřuje nabídku 
produktů také do on-the-go segmentu,  
k dispozici je PlantOn Kokosový drink 
Cold Brew coffee a PlantOn Kokosový 
drink jahoda banán.

TUDLEE
Česká značka přírodních rostlinných 
produktů Tudlee se vyrábí na Šumavě  
a v sortimentu jsou především rostlinné 

dezerty z kokosového mléka, chia semínek 
a ovocného pyré (vanilka, mango, jahoda) 
a alternativy sýrů z kokosového oleje. 

Rostlinné sýry nabízí firma v podobě 
přírodních i uzených plátků nebo plátků 
s provensálskými bylinkami. Nabídku 
doplňuje 200g bloček rostlinného sýru na 
strouhání.

DALŠÍ ZNAČKY NA TRHU

Spak
Společnost dodává na trh veganskou 
variantu majonézy (Vegan Spak Mayo)  
a tatarské omáčky.

Creme Vega (Dr. Oetker)
Veganský produkt na bázi sóji s krémovou 
konzistencí, určení na vaření, zjemnění 
jídel či přípravu různých dipů.

Bez kompromisu (Rohlík.cz)
Rostlinné nápoje privátní značky Bez 
kompromisu zahrnují varianty mandlovou 
a lískooříškovou. Nápoje jsou ve vratném 
obalu a vyrábí je společnost Zdravé 
stravování. Rohlík.cz hledá další příležitosti 
pro rozvoj v privátní značce.  
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Plant Drink (Lunter)
Rostlinné zakysané nápoje na sójové bázi 
vyrábí slovenská společnost Alfa Bio v pěti 
příchutích – přírodní, borůvka, jahoda, 
vanilka, čokoláda.

Oatly + Minor figures
Společnost Green Heads distribuuje na 
trhu několik veganských značek, například 
ovesné rostlinné nápoje značky Oatly 
nebo značky Minor Figures (v několika 
atraktivních příchutích – káva a kakao, 
latté), dále krémový kokosový nápoj 
do kávy a na vaření Rebel Kitchen Mylk, 
italský sójový nápoj Mukki.

Kalma
Společnost Kalma vyrábí sójové 
alternativy majonézy (Sojanéza) a tatarské 
omáčky. V sortimentu jsou také ovesné, 
kokosové, lískooříškové i sójové jogurty  
a dezerty.

V menší míře jsou na trhu také zastoupeny 
značky Berief (německá značka rýžových, 
ovesných a sójových nápojů), Andros 
Gourmand & Végétal (francouzská  
značka veganských dezertů), Soyka 
(zakysané sójové smetany, jogurty, kefíry  

a mléka v přírodní variantě  
i s příchutěmi), Wild & Coco (zakysané 
kokosové jogurty, kefíry). Zmíněné značky 
jsou v prodeji v on-line supermarketu 
Rohlík.cz. V rostlinných alternativách sýrů 
je na českém trhu v menším zastoupení 
francouzská značka Nature Moi  
(k dispozici v různých příchutích, značka 
nabízí také sladké dezerty), řecká značka 
VeganLife (různé příchutě a typy) a řecká 
značka rostlinných sýrů Bedda.

Sojolka (Sojaprodukt)
Společnost Sojaprodukt nabízí pod 
značkou Sojolka sójovou majonézu  
a tatarskou omáčku. V kategorii 
rostlinných alternativ sýrů nabízí pod 
značkou Tavenýr přírodní a uzenou 
variantu. V dezertech jsou zastoupeny 
rýžové (Kika v různých příchutích), sójové 
(Sojáčik v různých příchutích) a makové 
dezerty.

Sojade
Značka rodinné francouzské firmy 
Triballat Noyal vyrábí alternativy jogurtů, 
dezertů a rostlinných smetan, dostupné 
jsou zejména v prodejnách se zdravou 
výživou.

PŘÍLEŽITOST PRO VSTUP  
NA TRH
Trh s rostlinnými alternativami mléka 
a mléčných výrobků roste a nadále 
se předpokládá, že jejich růst bude 
pokračovat. Obchodníci vstupují do 
kategorie se svými privátními značkami 
(Lidl, Kaufland, ale i on-line supermarket 
Rohlík.cz) a jsou ochotni zalistovat do 
prodeje takové produkty, které celou 
kategorii zpestří a pozvednou.

Tak jako v dalších kategoriích tu bude 
hrát podstatnou roli cena, a pokud dopad 
koronavirové pandemie citelně zasáhne 
ekonomiku, budou zákazníci stále více 
hledět především na poměr kvalita versus 
cena, tu by jim mohli nabídnout zejména 
diskontní maloobchodníci.

Lze očekávat, že i rostlinná nabídka  
v gastro a horeca segmentu poroste, 
rostlinným mlékům se daří například  
v kombinaci s kávou, ale i tady je třeba 
počítat s aktuálně nepředvídatelnou 
situací díky koronavirové pandemii.
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O: Rostlinné alternativy mléka mohou být vyrobeny z různých surovin. Jaké suroviny 
byste preferoval/a jako hlavní ingredience těchto alernativ?

Preferovanými hlavními ingrediencemi rostlinného mléka jsou zejména ty, které jsou na trhu široce dostupné. 
Nejčastěji zmiňovanými jsou kokos, rýže a mandle, sóju preferuje 30 % respondentů. Naopak nejmenší zájem 
mají o rostlinné mléko z pseudoobilovin, hrachu či špaldy.

PREFEROVANÉ HLAVNÍ INGREDIENCE ROSTLINNÉHO MLÉKA
Klíčová zjištění ze spotřebitelského průzkumu:

IPSOS (2020). Češi a rostlinné alternativy, listopad 2020. 
Praha. Výzkum pro Českou veganskou společnost.
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O: Níže uvidíte seznam rostlinných alternativ mléka a mléčných produktů, které jsou / nebo 
by mohly být v nabídce supermarketů. Do jaké míry byste měl/a o tyto produkty zájem?

mléko ochu. mléčné náp. zmrzlina jogurty smetanové pomazánky smetana kefír sýr máslo puding tvaroh plátkový sýr strouhaný sýr cheddar mozzarella niva feta
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IPSOS (2020). Češi a rostlinné alternativy, listopad 2020. 
Praha. Výzkum pro Českou veganskou společnost.

Obecně jsou ti, kdo rostlinné alternativy již konzumují nebo je neodmítají, více otevření mléčným než masovým 
alternativám. Nejvíce by měli zájem o rostlinné verze jogurtů, smetanových pomazánek, sýrů a pudingu.

DEKLAROVANÝ ZÁJEM O ROSTLINNÉ ALTERNATIVY 
MLÉČNÝCH VÝROBKŮ

Klíčová zjištění ze spotřebitelského průzkumu:

Rozhodně bych měl/a zájem. Rozhodně bych neměl/a / nemám zájem.
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