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1.1. Konsumpcja wybranych wyrobów spożywczych w Polsce 

2 

 Najwięcej w Polsce spożywamy wyrobów zawierających mąkę. Według 

raportu GUS, w 2014 roku na polski rynek trafiło do konsumpcji 2 mln 222 tys. 

ton produktów bazujących na mące.   

 

Mięso (bez mięsa drobiowego), to drugi najczęściej konsumowany produkt.  

W 2014 roku sprzedano go w ilości 2 mln 38 tys. ton. Natomiast ryby morskie 

mrożone to tylko 247 tys. ton – wynika z raportu GUS. 

 

 W sumie w 2014 roku nieznacznie wzrosła konsumpcja zarówno mięsa  

(o 6,2 proc.) i mąki (o 0,7 proc.) w stosunku do roku poprzedniego. Zmniejszyło 

się natomiast spożycie ryb morskich – o 8,8 proc. rok do roku. 

 

 GUS podaje też dane dotyczące konsumpcji w kilogramach w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca Polski. Okazuje się, że znaczącą pozycję mają w polskim 

menu warzywa, których w 2014 roku średnio przypadało 104 kg na osobę. 

Według danych organizacji EFSA, Polacy są na pierwszym miejscu  w Europie 

jeśli chodzi o średnie spożycie warzyw i owoców na osobę (577 gramów/dzień).   



 

  

 

 

 

1.2. Rośnie zapotrzebowanie na cukier a spada na wódkę czystą 
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 W Polsce rośnie od kilku lat konsumpcja mięsa, maleje natomiast spożycie 

przetworów mięsnych, konserw, wędlin i ryb. Na krajowy rynek trafiło w 2013 r. 

ok. 1 mln 920 tys. t. mięsa surowego ze zwierząt rzeźnych, a w 2014 – 2 mln 38 

tys. t. Jemy też więcej mięsa drobiowego – w 2013 – 1 mln 497 tys. t., w 2014 –  

1 mln 528 tys. t.  Przetworów mięsnych i podrobów w 2013 r. dostarczono na 

rynek 897 tys. t, w 2014 – 869 tys. t., konserw i wędlin w 2013 – 235 tys. t.,  

a w 2013 - 208 tys. t. 

GUS podaje również, że 2013 ryb mrożonych morskich sprzedano 271 tys. t,  

a w 2014 roku – 247 tys. t. Ten spadek możliwe, że kompensuje spożycie ryb 

surowych, których tutaj GUS nie uwzględnia.  

 

Rośnie za to konsumpcja cukru; w 2013 roku polski rynek wchłonął 1 mln 612 

tys. t. sacharozy, a w 2014 r. było to już 1 mln 708 tys. t. . Progresja spożycia 

nastąpiła również w przypadku czekolady (w 2013 – 216 tys. t., a w 2014 – 248 

tys. t. ). Spada jednocześnie spożycie wódki, likierów i innych napojów 

alkoholowych – a w szczególności  wódki czystej. W 2013 roku na krajowy rynek 

dostarczono 1 mln 063 tys. hl wódki, w 2014 – 810 tys. hl, czyli o prawie 24 % 

mniej.  



 

  

 

 

 

1.3. Średnie spożycie na mieszkańca wybranych artykułów spożywczych 
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 W zaprezentowanych przez GUS danych dotyczących wybranych produktów 

spożywczych, wynika, że w 2014 roku Polak zjadł średnio: 101 kg ziemniaków, 104 kg 

warzyw, 47 kg owoców, 73,6 kg mięsa i podrobów, w tym tylko 1,6 kg wołowiny  

i 28,2 kg drobiu.  

 

W 2014 roku średnio przypadało 44,3 kg cukru na jednego mieszkańca  

Polski, mleka – 205 litrów i prawie 100 litrów piwa. Jaj zjedliśmy średnio 155 sztuk 

rocznie. 
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