Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Ekonomika i Organizacja Gospodarki ywno ciowej nr 115, 2016: 163–170

Anna Kudlińska-Chylak
Wydział Nauk o ywieniu Człowieka i Konsumpcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Innowacyjne usługi żywieniowe na przykładzie
targów niadaniowych
Wstęp
Rozwój społeczno-gospodarczy jest uwarunkowany przedsi biorczo ci na
obszarach miejskich oraz wiejskich. Obecnie postrzeganie gospodarstw wiejskich uległo zmianie. Rolnicy zacz li poszukiwać ró nych ródeł dochodu. Jednocze nie jednostki publiczne rozszerzyły pomoc dla tej grupy społecznej, oferuj c rodki pochodz ce z Unii Europejskiej.
W niektórych rejonach w Polsce wytwarzane s produkty tradycyjne i regionalne na potrzeby własne oraz z przeznaczeniem na sprzeda [Sieczko i Wojcieszy ska 2013]. Gospodarstwa rolne maj mo liwo ć rozwoju w dwóch kierunkach. Jednym z nich jest wytwarzanie i sprzeda produktów przetworzonych,
a drugim – produktów nieprzetworzonych. Produkty regionalne i tradycyjne charakteryzuj si swoistym smakiem, składem i jako ci oraz specyﬁk zale n
od regionu wytwarzania. Nale y podkre lić, e ich produkcja jest ograniczona.
W Polsce wi ksza popularno ć tych produktów spowodowana jest zmian zachowa konsumentów, poszukuj cych produktów wysokiej jako ci i „naturalnych”.
Polski rynek oferuje konsumentom produkty regionalne i tradycyjne za porednictwem sprzeda y bezpo redniej, przez co rozumiemy ła cuch sprzeday od producenta do konsumenta. Tradycyjny model sprzeda y dokonywał si
w gospodarstwach rolnych, w sprzeda y detalicznej i hurtowej oraz sklepach oferuj cych zdrow ywno ć i sklepach internetowych. Nowy trend w tym obszarze
dotyczy jarmarków, targów niadaniowych oraz imprez okoliczno ciowych.
Wa nym aspektem targów jest ich funkcja, która od lat 90. XX wieku ewaluowała. Funkcje targów mo na rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Z punktu
widzenia praktyki handlowej oraz marketingowej targi stanowi uniwersalne
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narz dzie oddziaływania przedsi biorstwa na otoczenie. Jednocze nie nale y
wskazać na aktywizacj rozwoju gospodarczego miast i regionów jako narz dzie bezpo redniej i po redniej stymulacji wielu obszarów ludzkiej aktywno ci
[Jaska 2014].
Z punktu widzenia producenta zalet targów jest bezpo redni kontakt z potencjalnym klientem. W tym aspekcie nale y mówić o budowaniu wizerunku
ﬁrmy oraz pozycji przedsi biorstwa na rynku, prezentowaniu oferty oraz wymianie do wiadcze . Jednocze nie producent zyskuje opinie na temat jego produktu
oraz ﬁrmy.

Cel, materiał i metodyka
Celem opracowania jest wskazanie na innowacyjno ci w usługach ywieniowych na przykładzie targów niadaniowych. Na podstawie zebranych materiałów oraz własnych obserwacji dokonano przegl du tych inicjatyw na terenie
Polski. Przedmiotem publikacji jest okre lenie cech charakteryzuj cych targi ze
wzgl du na du e zainteresowanie konsumentów. Analizie poddano specyﬁk
wydarze , wł czaj c trendy nastawione na zdrowy styl ycia, wykorzystano dost pne informacje publikowane na stronach internetowych o charakterze regionalnym i marketingowym. Zwrócono uwag na publikacje bran owe zwi zane
z ywno ci ekologiczn i regionaln .

Wybrane targi niadaniowe – case study
Rynek usług ywieniowych podlega dynamicznym zmianom. Podstawowe funkcje zwi zane z zaspokajaniem potrzeb ﬁzjologicznych s poszerzane
o wspólne sp dzanie czasu z rodzin , przyjaciółmi, w otoczeniu przyrody, na
wie ym powietrzu. S to spotkania nie tylko o charakterze ywieniowym. Mo na w ich trakcie uczestniczyć w warsztatach, słuchać muzyki, a dzieci maj mo liwo ć zabawy.
Pierwsze Targi niadaniowe organizowano w 2013 roku w weekendy na
oliborzu w Warszawie. Jako miejsce wybrano okolice Cytadeli i restauracji
ywiciel. Zdaniem Krzysztofa Cybrucha, pomysłodawcy warszawskich Targów
niadaniowych, u podstaw tego rodzaju imprez le ało stwierdzenie „ niadanie
jest posiłkiem, które rozpoczyna nam ka dy dzie ”. Dodatkowo mo na było zasi ć do tego posiłku z rodzin , przyjaciółmi oraz w towarzystwie znajomych
i nieznajomych. Ta inicjatywa pozwalała odwołać si do wakacyjnych wspomnie . Oferowano dania brazylijskie, tajlandzkie i hiszpa skie oraz produkty, ta-
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kie jak: maroka skie i greckie oliwki, gruzi sk ad ik oraz holenderskie ciastka
o nazwie stroopwafel” [Gwiazdowska i Kowalczyk 2015]. Z czasem plenerowe
niadania pojawiły si w innych dzielnicach Warszawy, wł czaj c: Wol (Park
Moczydło), Mokotów, Powi le, Ursynów i Bemowo. W okresie wielkanocnym
odbywały si targi zwi zane z okresem wi tecznym. W trakcie dwudniowej
imprezy oferowano stroiki, ozdoby, pisanki oraz produkty regionalne.
W 2014 roku inicjatywa Targów niadaniowych była nominowana do konkursu Dobry Wzór w kategorii usługa rekomendowana. W tym samym roku
została zaproszona do projektu Otwarta Warszawa, jako element o ywiania
przestrzeni miejskiej. Ze wzgl du na atrakcyjno ć i zainteresowanie koncepcja Targów niadaniowych została rozpowszechniona w Trójmie cie, Poznaniu
i Krakowie. W okresie wiosenno-letnim targi odbywały si na powietrzu. Wdroony został pomysł ich kontynuacji w szkołach, miejscach kultury i sztuki. Du
popularno ci cieszyły si warsztaty kulinarne wie a Inicjatywa, których mecenasem kulinarnym zostało przedsi biorstwo b d ce wła cicielem marki Zelmer1. Uczestnicy poznawali „ wiat gotowania”, u ywaj c m.in. sezonowych
produktów. Organizatorzy Targów niadaniowych w Warszawie w listopadzie
2015 roku wydali kart Przyjaciel Targu niadaniowego. Na koniec krajowego
sezonu w 2015 roku podano, e w ka dy weekend spo yto około 19 tys. niada ,
wypito 13 tys. kaw oraz bawiło si 850 dzieci [Podgórska 2015].
Targi niadaniowe ciesz si popularno ci w Krakowie – mie cie pr nie
rozwijaj cym si pod wzgl dem kulturalnym, którego mieszka cy wykazuj zainteresowanie produktami ekologicznymi i zdrow ywno ci . Z tego powodu
pojawiły si cykliczne festiwale kulinarne. Idea zdrowego od ywiania w weekendy przyci gała wiele osób. Krakowianie spo ywali niadania „pod chmurk ”
w parkach Krakowskim i Ratuszowym. W ród wystawców mo na było spotkać
lokalnych małopolskich wytwórców, eksponuj cych własne wyroby. Z kolei
w starym budynku dworca głównego PKP stał si miejscem wspólnego spo ywania niada w towarzystwie rodziny albo znajomych. Wa n inicjatyw rozpowszechnion w Krakowie s cykliczne spotkania w stylu slow food. Przedsi wzi cie odbywa si na Starym Kleparzu. Art & Food Bazar jest wydarzeniem
całorocznym, ł cz cym sztuk ze zdrowym jedzeniem2. Oferowane s niadania
lub brunch. Impreza skupia artystów, ekologicznych rolników, kulinarnych profesjonalistów i amatorów, tak e lokalnych projektantów i graﬁciarzy.
Inn krakowsk inicjatyw kulinarn jest Foodstock. S to spotkania tematyczne, dotycz ce przykładowo zup. Hasłem imprezy jest porcja jedzenia za 5 zł.
1

Targ niadaniowy zaprasza na kolejne bezpłatne warsztaty kulinarne z cyklu „ wie a Inicjatywa” Zelmer w Warszawie i Poznaniu, www.magazyn-kuchnia.pl (dost p: 3.09.2015).
2
Art. & Food Bazar, http://www.wkrakowie.pl/artykul/art--food-bazar (dost p 26.11.2014).
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W ród wystawców wyró niaj si wła ciciele food trucków, blogerzy i autorzy
konceptów kulinarnych.
W maju 2015 roku Targ niadaniowy zorganizowano na wrocławskim placu Nowy Targ, zast puj c Wrocławski Jarmark Produktów wie ych3. Go cie
mogli uczestniczyć w dodatkowych atrakcjach, takich jak: zaj cia z ﬁtness, jogi,
warsztaty ceramiczne, kulinarne oraz plastyczne. Oferowano spotkania popularyzuj ce wybrane kuchnie narodowe czy regionalne. Stworzono mo liwo ć zakupienia takich smakołyków, jak: kozie sery, chałw tureck , lemoniad , ogórki
i kapust kiszon , pierogi z karpiem oraz tradycyjne w dliny.
W Poznaniu targi niadaniowe – w ostatnich latach – organizowane były
w Nowej Gazowni, w parku Wodziczki. Uczestnicy mogli skosztować potrawy,
takie jak: pierogi, kiełbaski, pizz , karaibskie przysmaki, burgery, wega ski bigos, zapiekanki, grzane piwo oraz produkty lokalnych wytwórców.
W Sopocie na Targach niadaniowych oferowane s warzywa, owoce, nabiał, w dliny, sery, a tak e produkty bezglutenowe i sezonowe. W okresie letnim
targi organizowano w plenerze, w zimowym – kiermasz przenoszony jest do
budynku. Wydarzeniu towarzysz imprezy edukacyjne. Ich tematyka obejmuje
warsztaty dla dzieci (plastyczne, muzyczne, teatralne, laboratorium i robotyka)
oraz spotkania z cyklu zdrowego stylu ycia. Organizatorzy podkre laj , i te
inicjatywy maj na celu rozwój relacji s siedzkich oraz zaproponowanie mieszka com nowego sposobu sp dzania wolnego czasu w weekendy.
Innym polskim miastem, w którym odbywaj si plenerowe targi, jest Lublin. W niedziele w klubie Plener nad Bystrzyc spotykaj si regionalni wystawcy z mieszka cami. Temu wydarzeniu towarzyszy slogan „Jem Lublin na
trawie” [Prus 2015]. Lubelskiej edycji patronuje idea slow food, przypominaj ca
o warto ciach egzystencji. Jedn z nich jest przyjemno ć daj ca mo liwo ć wytchnienia i relaksu. Dzi ki temu mo na mieć poczucie rozkoszowania si dobrym jedzeniem, tak e czerpać satysfakcj z wspólnie sp dzonego czasu z rodzin czy przyjaciółmi. W ród producentów pojawiaj si lokalni wytwórcy oraz
lubelscy restauratorzy. Odwiedzaj cy o wyj tkowych upodobaniach kulinarnych
(np. weganie, wegetarianie, alergicy) mogli znale ć szeroki wybór produktów,
pocz wszy od wie ych warzyw, serów, w dlin po przetwory i soki.
Targi niadaniowe s organizowane tak e w Łodzi. Przykładowo 4 lipca
2015 roku mieszka cy Łodzi mieli okazj po raz pierwszy wybrać si na poranny posiłek na wie ym powietrzu. W ród produktów oferowano m.in. ekologiczn ywno ć. W łódzkim parku ródliska pojawiło si dodatkowe udogodnienie – le aki dla odwiedzaj cych zapewniaj ce chwil relaksu w cieniu drzew
[AT 2015]. Atrakcj dla dzieci były ba ki mydlane. Ze wzgl du na atrakcyj3

Targ niadaniowy we Wrocławiu, http://www.wroclaw.pl/targ-sniadaniowy-we-wroclawiu-nanowym-targu (dost p: 20.05.2015).
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no ć wydarzenia imprez zgłoszono do plebiscytu na najciekawsz inicjatyw .
W lutym 2016 roku w Domu Literatury, redakcja Plastra Łódzkiego nagrodziła
15 wydarze nagrod Plastrów Kultury. Czytelnicy portalu oddali ponad 3 tys.
głosów, łódzki targ zaj ł II miejsce.
Z danych opublikowanych na stronie internetowej Targów niadaniowych
„od 2013 roku 22400 odwiedzaj cych spo yło 19 tysi cy niada w ka dy weekend i 13,5 tysi ca kaw. W ci gu tego okresu na targach pojawiło si 443 wystawców” (www. targ niadaniowy.pl).
Jak wcze niej wspomniano, inicjatywy wspólnego biesiadowania maj miejsce w o rodkach kultury i sztuki. Takim miejsce stało si Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, które we wrze niu 2015 roku było gospodarzem Festiwalu
Przemiany4. Hasło tego pikniku brzmiało „lokalnie i bioró norodnie”. Uczestnicy brali udział w warsztatach i wykładach na temat rozs dnego dokonywania
zakupów. Zaproponowano równie stref mikrotargu z ofert kupna i degustacji
owoców i warzyw od lokalnych rolników.
Równolegle na rynku gastronomicznym odbywa si cykl targów kulinarnych niadanie na Trawie. Impreza o charakterze cyklicznym rozpoczyna si
pod koniec maja i trwa do ko ca sierpnia. W Warszawie przy ulicy My liwskiej
oraz na plenerowym Placu Zabaw mo na zakupić produkty od lokalnych producentów. Dodatkowo niedzielnemu biesiadowaniu towarzyszy muzyka. Organizatorzy przewidzieli mo liwo ć wypo yczenia le aków.
Podobne wydarzenia organizowano w Olsztynie, Ełku i orach. orskie
niadania plenerowe słu o ywieniu przestrzeni miejskiej i zintegrowaniu społecze stwa miejskiego. Atrakcj było pojawienie si food trucków. Cotygodniowe spotkania miały ró ny charakter. W trakcie niada na Trawie dominowały
zaj cia jogi i ﬁtness.
Na olszty skim pikniku plenerowym z serii niadanie na Trawie swoje
specjały prezentowało 10 organizacji z całego województwa [IK, MN 2015].
Oferowano m.in. mus z buraków, wyciskane soki oraz naturalne miody. Skwer
Wolnego Tybetu przy ulicy Jeziornej na jeziorem Czarnym skupił lokalnych
wytwórców. W parku Centralnym organizowano strefy plastyczne, rekreacyjne,
muzyczne oraz po wi cone ksi ce. Oprócz maratonu czytania na wydarzeniu
go ciła Miejska Biblioteka Publiczna. Odbywały si przedstawienia w teatrzykach, pojawił si bukinista z katarynk .
Wspólne celebrowanie niada w Toruniu ma miejsce w otoczeniu redniowiecznego starego miasta – rynku Staromiejskim oraz od 2013 roku na rynku
Nowomiejskim, w ramach wi ta Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz

4

Festiwal Przemiany, www.kopernik.org.pl (dost p: 20.02.2016).
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z okazji wiatowego Dnia Ochrony rodowiska5. Toru skie imprezy odbywały
si pod hasłem „My l – Jedz – Oszcz dzaj”. Obchodom towarzyszyły d wi ki
muzyki oraz elementy nawi zuj ce do programu ONZ. Uczestnicy mogli zapoznać si z konceptem programu, który dotyczył oszcz dzania produktów ywno ciowych i przeciwdziałania lekkomy lnej konsumpcji. Mieszka cy i tury ci
mieli okazj skosztowania lub zakupu miodów, olejów, eko-lodów, nasion i bakalii. Poza plenerowym niadaniem ustawiono stoiska z r kodziełami artystycznymi oraz wyrobami twórców upcyclingu. W ramach edukacji ekologicznej mo na
było stworzyć farby warzywno-owocowe i przykuchenny ogródek ziołowy.
Elementy kulinarne pojawiaj si w mediach. Przykładem jest telewizja
niadaniowa, której pocz tki si gaj programów emitowanych w 1952 roku
w Stanach Zjednoczonych. Program „The Today Show” był nadawany przez NBC
w godzinach porannych 7:00–9:00. W 1975 roku pojawił si na antenie telewizji
niadaniowej program „Good Morning America”. W Europie tego typu programy pojawiły na przełomie lat 80 i 90 XX wieku. W Polsce w 1992 roku zaistniał
program „Kawa czy Herbata”. W 2002 roku zadebiutowała audycja „Pytanie na
niadanie”, a w 2005 roku – „Dzie Dobry TVN” [D browska-Cendrowska 2011].
Idea programów niadaniowych jest zwi zana ze stał por emisji (ranek, poranek
i wczesne przedpołudnie) oraz analizowanymi zagadnieniami prawnymi, społecznymi, psychologicznymi, kulturalnymi, kulinarnymi i informacyjnymi.
Ciekawym projektem okazały si tzw. niadania kobiet przedsi biorczych
oraz dla młodych mam. Kobiety sukcesu spotykaj si w lokalach gastronomicznych w godzinach porannych, dyskutuj na tematy zwi zane z przedsi biorczo ci , rozwojem zawodowym kobiet. Maj tak e mo liwo ć uczestnictwa
w spotkaniach ze specjalistami z ró nych dziedzin. Celem inicjatywy jest integracja lokalna. Jednocze nie ten czas mo e być przeznaczony na skosztowanie
smacznego i zdrowego jedzenia. W ofercie niadaniowej s serwowane pasty
kanapkowe na pełnoziarnistym pieczywie, jaglanka na słodko, nale niki i owocowo-bakaliowe jogurty, a przy tym mo na napić si kawy lub herbaty.

Podsumowanie
Nowym trendem wpisuj cym si w specyﬁk du ych miast s imprezy promuj ce zdrow ywno ć oraz wyroby lokalnych producentów z mo liwo ci
degustacji regionalnych potraw. Ł cz aspekty społeczne i ekonomiczne. Tego
typu przedsi wzi cia o ywiaj tak e niewykorzystane do tej pory przestrzenie
5

niadanie na trawie w Toruniu, http://ulicaekologiczna.pl/zdrowy-tryb-zycia/sniadanie-na-trawie-w-toruniu/ (dost p: 6.06.2013).
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miasta. Daj mo liwo ć nawi zywania kontaktów towarzyskich oraz zacie niania wi zów rodzinnych.
Nale y przypuszczać, e takie idee b d miały miejsce coraz cz ciej. Stanowi platform dla rozwoju lokalnego, integracji społecznej i promowania
zdrowego stylu ycia.
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Abstrakt
Celem publikacji jest analiza nowych trendów na rynku usług ywieniowych. Przykładem innowacyjno ci s targi niadaniowe oraz niadania ludzi
biznesu w lokalach gastronomicznych. Targi niadaniowe obejmuj obszar zwi zany z usługami ywieniowymi i zabaw . W szerszym znaczeniu mo na mówić
o spo ywaniu posiłków na wie ym powietrzu, pozyskiwaniu produktów od lokalnych producentów oraz zacie nianiu wi zi s siedzkich. Targi s miejscem,
gdzie mo na obcować z muzyk , uczestniczyć w warsztatach oraz zabawach.
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Ciesz si one coraz wi ksz popularno ci w du ych miastach Polski, takich
jak: Warszawa, Pozna , Sopot. Jako metod badawcz wykorzystano case study
oraz obserwacj własn .
Słowa kluczowe: innowacje, targ, posiłek, niadanie, biesiadowanie, weekend

Innovative food services on the example of breakfast
fairs
Abstract
Introduction of innovative solutions is observed in many areas of the food
market and food services. Among the examples of innovations one can ﬁnd breakfast fairs, business people breakfasts in restaurants, special offer breakfasts
in restaurants etc. The purpose of the publication is to analyze new trends in
the market of food services based on the example of the breakfast fairs. These
include combining nutritional services, having fun and socialising. In a broader
sense we can talk about eating meals in the open air, obtaining products from
local producers and strengthening neighborly bonds. While visiting such fairs
one can listen to the music, participate in workshops and games. They become
increasingly popular in major Polish cities, including Warsaw, Poznan, Sopot.
The research methods used were case studies and personal observation.
Key words: innovations, fair, meal, breakfast, feasting, weekend

