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Gerber wprowadza ekologiczne produkty dla niemowląt
Żywność ekologiczna staje się coraz bardziej popularna. Marka Gerber podąża za tym
silnym trendem i wprowadza linię certyfikowanych produktów ekologicznych Gerber Organic.
Nowa linia ekologicznych produktów dla niemowląt i małych dzieci marki Gerber
Dostrzegając zalety, jakie niesie dla środowiska, społeczeństwa i jednostki idea rolnictwa
ekologicznego, marka Gerber podjęła działania mające na celu stworzenie receptur ekologicznych
produktów dla niemowląt i małych dzieci. Wynikiem wielomiesięcznej pracy zespołu specjalistów jest
linia Gerber Organic, która do sprzedaży trafi na początku grudnia. Nowa linia obejmować będzie:
• 4 kompozycje warzywne przeznaczone dla niemowląt po 4. lub 6. miesiącu życia, zawierające
rzadko dotychczas obecne w daniach dla dzieci składniki, jak burak czy słodki ziemniak (batat);
dostępne w słoiczkach 125g;
• 4 kompozycje owocowe, z których każda przeznaczona jest dla niemowląt po 4. miesiącu życia
i składa się z 2 lub 3 dobrze znanych owoców; dostępne w słoiczkach 125g
• 3 jednoskładnikowe przeciery owocowe w tubkach (90g), przeznaczone dla niemowląt po
4. miesiącu życia.

Monika Bekiesz, Group Product Manager odpowiedzialna za markę Gerber:
Rynek żywności ekologicznej intensywnie rozwija się na całym świecie, także w Polsce. Według
raportu Żywność ekologiczna w Polsce 2017 stworzonego przez IMAS International Sp. z o.o. aż 53%
Polaków sięga po żywność ekologiczną co najmniej raz na 3 miesiące. Także rodzice coraz częściej
poszukują dla swoich dzieci żywności, która powstawała w zgodzie z naturą, z poszanowaniem
naturalnych praw rządzących światem od tysięcy lat. 20 % mam za główny powód stosowania posiłków
gotowych podaje fakt, że są przygotowane ze składników ekologicznych.

Nestlé Polska S.A.
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 32, telefon (48-22) 325 25 25
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000025166. NIP 527-020-39-68
Kapitał zakładowy 48 200 000 PLN w pełni opłacony

Nestlé Nutrition

Obserwując ten trend, postanowiliśmy ułatwić dostęp do certyfikowanych ekologicznych
produktów dla najmłodszych. Tak zrodził się pomysł stworzenia w ramach jednej z najsilniejszych
w Polsce marek posiłków dla dzieci – marki Gerber, linii produktów Organic. Pierwsze prace ruszyły
już wiosną 2016 roku.
Pozyskanie surowców ekologicznych spełniających normy jakościowe produkcji dla niemowląt
i małych dzieci – normy znacznie bardziej rygorystyczne niż w przypadku żywności dla dorosłych, było
naprawdę niełatwym zadaniem. Podobnie, czasu wymagało stworzenie na bazie tych surowców receptur
o wartości odżywczej odpowiadającej potrzebom niemowląt, które przecież znajdują się w okresie
niezwykle intensywnego, niespotykanego nigdy później, wzrostu. A do tego zależało nam, by kompozycje
były różnorodne i pozwalały zapoznawać dzieci z szerokim wachlarzem warzywnych i owocowych
smaków, szczególnie tych, które do tej pory rzadko pojawiały się w diecie niemowląt. Nie poddawaliśmy
się jednak ani na chwilę i dzięki temu lada dzień na półki trafi 11 propozycji smakowych z linii
ekologicznej Gerber Organic.

Nowe propozycje powstają, podobnie jak wszystkie produkty marki Gerber, w rodzimej fabryce
w Rzeszowie, która niedawno świętowała swoje 90-lecie. Surowce wykorzystywane do produkcji
posiłków Gerber Organic pochodzą wyłącznie z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. Proces
ich przetwarzania przebiega zgodnie z zasadami produkcji żywności ekologicznej, co potwierdza
certyfikat PL-ECO-07-16926, przyznany przez polską jednostkę certyfikującą rolnictwo ekologiczne,
AGRO BIO TEST Sp. z o.o.
Początki i rozwój rolnictwa ekologicznego
Początki rolnictwa ekologicznego sięgają lat 20. XX wieku, co oznacza, że wkrótce idea ta będzie
świętowała 100-lecie. W Polsce pierwsze gospodarstwo ekologiczne powstało w roku 1930, jednak
wojna, która się wkrótce rozpoczęła i późniejsze przemiany ustrojowe sprawiły, że zainteresowanie ideą
rolnictwa bliższego naturze znikło na ponad 40 lat. Odrodzenie rolnictwa ekologicznego w naszym kraju
nastąpiło dopiero w latach 70., gdy zwrócono baczniejszą uwagę na zanieczyszczenia żywności
pochodzące z chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów sztucznych.
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Od 1993 r. wyraźnie obserwowany jest w krajach Unii Europejskiej wzrost powierzchni gruntów
rolnych wykorzystywanych przez gospodarstwa ekologiczne – do 2012 roku zwiększyła się ona ponad
12 razy, z 0,7 mln ha do 8,7 mln ha. Polska, po Włoszech i Hiszpanii, jest jednym z 3 krajów UE
z największą liczbą gospodarstw ekologicznych.
Jak powstaje żywność ekologiczna?
Żywność ekologiczna, zwana inaczej organiczną, to nieprzetworzone surowce pochodzące
z gospodarstw ekologicznych oraz produkty z nich wytwarzane. Zasady, zgodnie z którymi powstaje,
są ściśle regulowane prawnie: przez liczne rozporządzenia Unii Europejskiej oraz ustawę z dnia
25 czerwca 2009 r.* opisującą system kontroli, zadania i wymogi stawiane rolnictwu ekologicznemu.
Lokalizacja gospodarstwa ekologicznego musi być zawsze dobrze przemyślana. Tereny, na
których jest ono położone muszą charakteryzować się czystą glebą, powietrzem i wodą oraz brakiem
zanieczyszczeń wywołanych przez przemysł czy infrastrukturę. W gospodarstwie ekologicznym, które
tam powstanie, wszystkie działania prowadzone są w sposób, który pozwala maksymalnie chronić takie
nieskażone środowisko. W rolnictwie ekologicznym wykorzystuje się więc naturalne procesy
zachodzące w przyrodzie i minimalizuje ingerencję człowieka w cykl życia roślin i zwierząt. Produkcja
prowadzona jest z poszanowaniem zasad ochrony środowiska, z uwzględnieniem praw wszystkich osób,
które przyczyniają się do powstania finalnego produktu ekologicznego oraz przy zapewnieniu dobrych
warunków życia mieszkającym w gospodarstwie zwierząt.
Esencją ekologicznej metody prowadzenia upraw są:


Płodozmian, czyli planowanie z wieloletnim wyprzedzeniem, jakie gatunki roślin będą
kolejno po sobie rosnąć na poszczególnych polach uprawnych w gospodarstwie, co
pozwala na ochronę właściwości gleby i jej żyzności; uwzględniane są w nim siewki
i poplony, pozwalające na wydłużenie okresu pokrycia gleby roślinnością i zachowania
wysokiego poziomu próchnicy;



Stosowanie w celu zapewnienia odpowiedniej żyzności gleby nawozów zielonych,
naturalnych i kompostów pochodzących z własnego gospodarstwa;



Stosowanie w celu ochrony upraw przed chwastami zabiegów mechanicznych, które nie
wymagają użycia niedozwolonych środków chemicznych, w tym pestycydów.
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Zwierzęta hodowane w gospodarstwach ekologicznych karmione są naturalnymi paszami bez
zbędnych dodatków i mają swobodny dostęp do wybiegu. Niedozwolone jest stosowanie leków
weterynaryjnych i antybiotyków, a także stymulatorów wzrostu tak, by produkty żywnościowe były
produkowane jak najbardziej naturalnie i miały szansę wzrastać zgodnie z odwiecznym cyklem,
we własnym tempie.
Waldemar Fortuna, Dyrektor Zarządzający AGRO BIO TEST Sp. z o.o. – najstarszej polskiej
jednostki certyfikującej rolnictwo ekologiczne, mówi: Rolnictwo ekologiczne to nie tylko wytwarzanie
żywności bez stosowania chemicznych środków produkcji, z poszanowaniem dobrostanu zwierząt oraz
utrzymywaniem różnorodności biologicznej w gospodarstwach, lecz także cały łańcuch produkcji od
pola i budynków inwentarskich po przygotowanie produktu do sprzedaży. Wszystkie ogniwa tego
łańcucha: wytwarzanie, przetwarzanie, konfekcjonowanie i magazynowanie podlegają kontrolom
w celu zapewnienia autentyczności produktów, których handlowe oznakowanie wskazuje na
pochodzenie z rolnictwa ekologicznego.
Kontrola i znakowanie żywności ekologicznej
Na wszystkich etapach produkcji, „od pola do stołu”, żywność ekologiczna podlega stałej
kontroli, która gwarantuje jej odpowiednią jakość i wartość odżywczą.
Waldemar Fortuna, Dyrektor Zarządzający AGRO BIO TEST Sp. z o.o., mówi: W Unii
Europejskiej ekologiczna produkcja żywności jest objęta przepisami prawa. Surowce wchodzące
w skład produktów ekologicznych muszą posiadać aktualne certyfikaty, wystawione przez jednostki
certyfikujące, zatwierdzone w państwach członkowskich UE.
Na etykiecie produktów znakowanych z powołaniem się na terminy „eko”, „bio”, „organic” lub
inne, kojarzące się z rolnictwem ekologicznym, musi znajdować się unijne logo (zielony listek) wraz
z numerem identyfikacyjnym jednostki certyfikującej oraz napis, gdzie wyprodukowano surowce użyte
do ich wytworzenia: „rolnictwo UE”, „rolnictwo – Polska” lub „rolnictwo spoza UE”.
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Co ważne, certyfikat nie jest przyznawany raz na zawsze - przedstawiciele jednostki
certyfikującej przynajmniej raz w roku odwiedzają gospodarstwo i potwierdzają, że wszystkie
prowadzone w nim działania są zgodne z założeniami rolnictwa ekologicznego.
Widoczny na opakowaniu znak zielonego listka i numer jednostki certyfikującej pozwala więc
mieć pewność, że dany artykuł spożywczy został wytworzony metodami ekologicznymi i spełnia
określone, rygorystyczne wymogi stawiane żywności ekologicznej. Oznakowanie takie zapewnia
bezpieczeństwo produktów spożywczych uzyskanych w gospodarstwach ekologicznych oraz daje
konsumentom gwarancję, że otrzymają żywność wysokiej jakości, wytworzoną w sposób, który pomoże
zachować przyrodę dla kolejnych pokoleń w niezmienionym stanie.
Wartość odżywcza żywności ekologicznej
Korzyści dla środowiska i rolnika, który jest za swoją pracę odpowiednio wynagradzany, to nie
jedyne zalety rolnictwa ekologicznego. Według przeprowadzonych dotychczas badań, żywność
ekologiczna charakteryzuje się także wysoką wartością odżywczą – w porównaniu z żywnością
konwencjonalną z reguły zawiera ona więcej składników mineralnych i witamin, szczególnie witaminy
C, związków fenolowych i antocyjanów.
Warzywa i owoce z upraw ekologicznych odznaczają się niższą zawartością wody, co korzystnie
wpływa na ich teksturę i skutkuje wyższym poziomem substancji odpowiedzialnych za smak. Badania
mówią także o wyższej w części z nich zawartości niektórych składników mineralnych w stosunku do
żywności konwencjonalnej.
Żywność dla niemowląt i małych dzieci oparta na surowcach pozyskiwanych w rolnictwie
tradycyjnym jest bezpieczna i wnosi do diety najmłodszych składniki odżywcze ważne dla
prawidłowego wzrostu i rozwoju dziecka. Żywność ekologiczna robi dokładnie to samo, troszcząc się
jednak jednocześnie o środowisko naturalne i społeczne, w którym powstaje. Każdy musi zdecydować
sam, którą z nich wybiera.
Różnica między ekologicznymi i tradycyjnymi produktami dla niemowląt i małych dzieci nie leży
w jakości produktu gotowego, w jego wartości odżywczej - wszystkie produkty Gerber, zarówno te już
od lat obecne na rynku, jak i produkty z nowej linii ekologicznej, spełniają dokładnie te same, najwyższe
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standardy jakości. Różnicuje je jedynie proces pozyskiwania i przetwarzania surowców, który
w przypadku Gerber Organic jest znacznie bliższy naturze. Ostatecznie jednak, rodzice sięgając po
produkty z logo Gerber za każdym razem otrzymują tak samo dobry i godny zaufania produkt.
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Ważne informacje dla matek:
Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia, gdyż mleko matki zapewnia idealnie
zbilansowaną dietę, chroni przed chorobami oraz dostarcza wielu innych korzyści, zarówno dla dziecka, jak
i mamy. Przed podjęciem decyzji dotyczącej karmienia malucha porozmawiaj z lekarzem lub położną. Wskazówki
specjalistów pomogą Ci odpowiednio przygotować się do karmienia piersią oraz utrzymać laktację. Jeśli
zdecydujesz się karmić piersią, zadbaj, by Twoja dieta była zdrowa i prawidłowo zbilansowana. Mleko
modyfikowane zostało stworzone by zastąpić mleko matki w sytuacji, kiedy zdecyduje ona o zaprzestaniu karmienia
piersią, bądź z jakichś przyczyn karmienie piersią nie jest możliwe. Pamiętaj, że decyzja o zaprzestaniu karmienia
piersią lub wprowadzeniu częściowego dokarmiania butelką ograniczy ilość wytwarzanego pokarmu. Jeśli
z jakichkolwiek powodów zdecydujesz o zaprzestaniu karmienia piersią, pamiętaj, że taką decyzję trudno
odwrócić. Zanim zaczniesz używać mleko modyfikowane, pomyśl o konsekwencjach socjalnych i finansowych.
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Przez wzgląd na zdrowie swojego dziecka, zawsze przestrzegaj zamieszczonych na etykiecie wskazówek
producenta dotyczących przygotowania, podawania i przechowywania mleka modyfikowanego.

O Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A. to, należący do grona liderów, producent m.in. produktów dla niemowląt i małych dzieci.
W portfolio firmy znajdują się m.in. mleka modyfikowane, kleiki, kaszki, soki i nektary, dania w słoiczkach,
deserki i herbatniczki dostępne od wielu lat pod markami NAN OPTIPRO® 2, Gerber, Nestlé i Bobo Frut. Naszym
celem jest nie tylko wspomagać rodziców w trosce o żywienie i zdrowie ich dzieci, ale także edukować ich
w zakresie znaczenia diety dla prawidłowego rozwoju i wzrostu maluchów oraz zasad jej właściwego
bilansowania.
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