
PRZEMYSŁ  
SPOŻYWCZY
Słodycze Solidarności, herbaty ziołowe i syropy Herbapolu, miody pitne 
i pszczele Apisu, makarony, mąka i płatki Lubelli oraz piwo z browarów Perła 
to znane i niewymagające większej rekomendacji doskonałe produkty, 
będące od lat rozpoznawalnymi znakami Lublina. Ale nie jedynymi.

Lubelszczyzna, zwana też spichlerzem Polski, należy do jednego 
z najważniejszych i największych obszarów rolniczych kraju, dostarczając  
aż 35% produkowanej w Polsce żywności. Co więcej, działa tu ponad  
2 tysiące gospodarstw produkujących certyfikowaną żywność ekologiczną.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. inspiruje biznes



Rozwojowi branży spożywczej na Lubelszczyźnie 
od wieków sprzyjały warunki geograficzno - 
klimatyczne, a także gospodarcze regionu 
- Lublin leżał na trasie słynnego szlaku 
handlowego wiodącego znad Morza Czarnego 
na zachód Europy, czego efektem były 
organizowane tu cztery razy w roku
słynne jarmarki. To dzięki nim miasto rozwijało się,
czerpiąc głównie z zaplecza rolniczego. Kwitł
handel, powstawały warsztaty rzemieślnicze,
składy kupieckie, kramy, młyny, kuźnie i karczmy.
W drugiej połowie XIX wieku w mieście zaczęły
pojawiać się pierwsze zakłady produkcyjne,
fabryki i wytwórnie skoncentrowane głównie  
na przetwórstwie żywności. Działał tu m.in. jeden
z najnowocześniejszych zespołów przemysłu
młynarskiego w kraju („Papiernia” braci Krauze)  
i zakłady browarnicze Rudolfa Vettera (dzisiejsze 
Browary Lubelskie Perła), a w 1895 roku ruszyła 
Cukrownia „Lublin”. W 1901 roku Sender Zylber
uruchomił Fabrykę Wódek i Likierów na Kośminku, 
a w 1909 roku powstały Zakłady Przemysłu
Ziemniaczanego. Istotnym wydarzeniem 
było założenie w 1913 roku istniejącej do dziś 
Lubelskiej Spółdzielni Spożywców.

OBECNIE
Z uwagi na rolniczy charakter regionu, Lublin
traktuje priorytetowo przemysł spożywczy.
Dogodne warunki klimatyczne umożliwiają
uprawę wszystkich roślin typowych dla naszej
strefy geograficznej. Lubelskie jest krajowym
liderem w uprawie zbóż, chmielu oraz owoców
miękkich. Do wyróżniających się segmentów
produkcji roślinnej należy żywność ekologiczna
pochodząca od ponad 2000 licencjonowanych
producentów. Najważniejsze sektory przemysłu
spożywczego na terenie Lublina to: zbożowo-
młynarski, owocowo-warzywny, mleczarski,
mięsny, piwowarski, zielarski, pszczelarski,
tytoniowy i spirytusowy.
Rozwój przemysłu spożywczego w naturalny 
sposób wspierają działające w Lublinie
placówki naukowo – badawcze, 
m.in. Uniwersytet Przyrodniczy czy Instytut 
Agrofizyki PAN. Technologia żywności  
i żywienia człowieka, ogrodnictwo, biologia  
i biotechnologia należą do kierunków 
popularnych wśród lubelskich studentów.
Mocnym atutem wspierającym rozwój przemysłu
spożywczego jest też działająca w podlubelskiej
Elizówce, najdalej wysunięta na wschód w Unii
Europejskiej, giełda handlu hurtowego, która
tworzy doskonałe zaplecze infrastrukturalne
do prowadzenia handlu produktami rolno-
spożywczymi.

HISTORIA | ATUTY |
   rolniczy profil Lubelszczyzny - użytki rolne 

zajmują 68% powierzchni województwa
  najwyższy poziom nasłonecznienia w Polsce -  

1200 kWh/m2 w skali roku
 obecność znanych firm z branży spożywczej
  szeroka sieć placówek naukowych, liczne 

instytuty doświadczalne i badawcze
  zagłębie zdrowej żywności - ponad 2000 

certyfikowanych producentów ekologicznej 
żywności

powierzchnia sadów na Lubelszczyźnie 
69 tys. ha (2 miejsce w Polsce)

zbiór zbóż ogółem w mln ton 
2,6 mln t (2 miejsce w Polsce)

KRAJOWY LIDER   
W NASTęPUJąCYCH  
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ZBIóR ZBóŻ  
WG RODZAJóW  

I ZAJMOWANE  
LOKATY  

W POLSCE:

• pszenica – 2 miejsce
• jęczmień – 2 miejsce
• owies – 2 miejsce
• żyto – 4 miejsce
• pszenżyto – 6 miejsce

LOKATY  
WOJEWóDZTWA 

LUBELSKIEGO:

• jabłka – 2 miejsce
• śliwki – 2 miejsce
• wiśnie – 2 miejsce
• czereśnie – 3 miejsce
• gruszki – 3 miejsce

ZBIORY OWOCóW  
Z DRZEW:

woj. mazowieckie – 1322,2 tys. t

woj. lubelskie – 500,0 tys. t

woj. łódzkie – 348,3 tys. t

LOKATY  
WOJEWóDZTWA 

LUBELSKIEGO:

• maliny – 1 miejsce
• porzeczki – 1 miejsce
• agrest – 1 miejsce
• truskawki – 2 miejsce

ZBIORY  
OWOCóW 

Z KRZEWóW 
OWOCOWYCH 

I PLANTACJI 
JAGODOWYCH:

woj. lubelskie – 273,6 tys. t

woj. mazowieckie – 83,8 tys. t

woj. łódzkie – 35,3 tys. t



Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
www.ipan.lublin.pl
Do podstawowych zadań Instytutu należą badania
poznawcze i aplikacyjne oraz kształcenie kadr
naukowych w zakresie zastosowań fizyki do
rozwiązywania problemów kształtowania i ochrony
środowiska przyrodniczego, zrównoważonego rolnictwa
oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. W działającym
w Instytucie Zakładzie Fizycznych Właściwości
Materiałów Roślinnych bada się m.in. procesy fizyczne
i biologiczne zachodzące podczas zbioru, transportu,
przechowywania i przetwarzania płodów rolnych.
Pracownicy Instytutu zajmują się też oznaczaniem
właściwości fizycznych materiałów roślinnych,
badaniami w kierunku zapewnienia i utrzymania jakości
ziarna i nasion oraz walorów sensorycznych pieczywa.

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
www.imw.lublin.pl
IMW jest placówką naukową i usługowo-leczniczą
podległą Ministrowi Zdrowia, działającą na rzecz
szeroko pojętej ochrony zdrowia ludności wiejskiej
i poprawy warunków sanitarno-higienicznych
środowiska wiejskiego. W działającym w Instytucie
Zakładzie Promocji Zdrowia, Żywności i Żywienia
IMW – wydawane są opinie na temat produktów
żywnościowych wprowadzanych po raz pierwszy
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Centralne Laboratorium Agroekologiczne 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
www.cla.up.lublin.pl
Najnowocześniejsze w Polsce centrum badania
surowców spożywczych. Wykonywane są tu badania
warzyw i owoców, zbóż, wody, a nawet biopaliw.
CLA, dzięki wyposażeniu pracowni w najnowszy sprzęt
badawczy oferuje obecnie ponad 300 tego rodzaju
usług.

Centrum Biotechnologii UMCS 
www.umcs.lublin.pl
Centrum działa w obszarze badań i rozwoju,
doradztwa, ochrony własności intelektualnej i transferu
technologii. Do specjalnych obszarów działania
Centrum należą: środowisko i źródła energii, rolnictwo
i żywność, biotechnologia i ochrona zdrowia, a także
chemia. Centrum świadczy bezpłatne usługi dla
przedsiębiorstw i instytucji.

Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe  
Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej 
/w trakcie realizacji/
www.ciw.up.lublin.pl
Inwestycja Uniwersytetu Przyrodniczego, której termin
zakończenia przewidziany jest na koniec 2013 roku.
Do użytku zostanie oddane ponad 12 tys. m2

powierzchni, powstanie 25 laboratoriów i pracowni
badawczych.

Centrum Analityczno-Programowe  
dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych 
Środowisku Eco-Tech Complex /w trakcie realizacji/
www.umcs.lublin.pl
Nowoczesne laboratoria i pracownie badawczo-
wdrożeniowe, w których będą opracowywane
najnowsze technologie, związane m.in. z ekologią,
genetyką i biologią. Projekt jednoczący środowisko
naukowe kilku największych miast Polski Wschodniej,
przy koordynacji UMCS.

Centrum Badawczo-Innowacyjne Agrofizyki PAN 
/w trakcie realizacji/
www.projekty.ipan.lublin.pl
Inwestycja Instytutu Agrofizyki im. Bohdana
Dobrzańskiego PAN w Lublinie. Obiekt będzie pełnił
funkcję laboratoryjną, z możliwością odtworzenia
i symulacji niektórych procesów produkcyjnych,  
np.: hodowli alg i wytwarzania z nich energii, produkcji
form biomasy, zagospodarowania odpadów
pofermentacyjnych, innowacyjnych modeli produkcji
oleju rzepakowego, wzrostu roślin, a także procesów
przechowalniczych owoców i warzyw.
 

POTENCJAŁ INTELEKTUALNY:

ZAPLECZE NAUKOWO-BADAWCZE W SEKTORZE ROLNO-SPOŻYWCZYM:

ZAPLECZE  
INFRASTRUKTURALNE

woj. lubelskie – 500,0 tys. t

woj. łódzkie – 348,3 tys. t

woj. mazowieckie – 83,8 tys. t

Biologia

864 337

Technologia 
żywności i żywienia 

człowieka
753 299

Rolnictwo

1094 422

Technika  
rolnicza i leśna

409 217

Biotechnologia

731 303

Dietetyka

243 46

Weterynaria

1071 176

Chemia

870 158

Zootechnika 

457 182

Ogrodnictwo 

708 298

 liczba studentów   liczba absolwentów

Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z lubelskich uczelni

ROK AKADEMICKI 2012/2013



WYNALAZKI SPOŻYWCZE  
LUBELSKICH NAUKOWCóW

ZAPLECZE  
INFRASTRUKTURALNE

OLEJ CUD
Olej rzepakowy o niespotykanych walorach 
zdrowotnych jest produkowany w lubelskim 
Instytucie Agrofizyki PAN. Twórcą jego receptury 
jest prof. Jerzy Tys. Olej „Kropla zdrowia” swoje 
właściwości zawdzięcza specjalnym odmianom 
rzepaku (z ekologicznych upraw) i technologii 
jego produkcji (tłoczony jest bez dostępu światła 
i tlenu), a nasiona przechowywane są  
w specjalnym silosie co pozwala na 
utrzymywanie rzepaku w odpowiedniej 
wilgotności, prawidłowe suszenie i schładzanie 
za pomocą azotu. Dzięki temu olej zachowuje 
cenne dla zdrowia związki, obecne w nasionach 
rzepaku – karotenoidy, tokoferole i sterole. 
Pomagają one ustrzec się przed chorobami 
cywilizacyjnymi, takimi jak nowotwory i choroby 
serca, a także obniżają poziom cholesterolu.

LASER ZAJRZY DO JABŁKA
Naukowcy z lubelskiego Instytutu Agrofizyki PAN 
pod kierownictwem prof. Artura Zdunka stworzyli 
pierwsze w kraju urządzenie, które ocenia 
kondycję owoców oświetlając je laserem. 
Aparatura pozwala ocenić czy owoc jest 
zdrowy, czy są w nim zmiany fizjologiczne,  
czy nie ma zmian powstałych na skutek 
uszkodzeń mechanicznych, a także zbadać jaka 
jest zawartość barwników. Co nie mniej istotne, 
podczas badania owoc nie ulega zniszczeniu.
Na skonstruowanie tego urządzenia lubelscy 
naukowcy otrzymali dotację w wysokości 
1,15 mln PLN z Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju.

LUBELSKI RYNEK HURTOWY S.A.
www.elizowka.pl
Lubelski Rynek Hurtowy, obejmujący powierzchnię 54 ha, 
położony jest w Elizówce na granicy administracyjnej Lublina,  
przy drodze krajowej nr 19. Stanowi najdalej wysuniętą  
na wschód giełdę w Unii Europejskiej. Prowadzony jest tutaj 
hurtowy handel, głównie produktami rolno – spożywczymi. 
Nowoczesna infrastruktura, wyposażona w dogodne dojazdy 
i parkingi, gwarantuje sprawną i bezpieczną komunikację. 
Obecnie powierzchnię handlową wynajmuje około 160 firm, 
obsługujących dziennie ok. 3000 klientów.



Firma Cukiernicza  
„Solidarność - rok założenia 1952” Sp. z o.o.  
www.solidarnosc.pl
Producent oryginalnych, znanych nie tylko w kraju, 
słodyczy, na czele z niezmiennie od 60 lat popularną 
i cenioną śliwką w czekoladzie. Solidarność jest 
firmą, która niezwykle skutecznie połączyła tradycję 
z nowoczesnym zarządzaniem, tworząc silną markę, 
dzięki której zajmuje dzisiaj liczącą się pozycję na bardzo 
konkurencyjnym rynku. Największym kapitałem firmy 
jest jakość jej produktów, która została osiągnięta dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcji 
i opracowaniu własnych receptur. To dzięki nim klienci 
ulegają niepowtarzalnemu smakowi nadziewanych 
czekoladek Delfina, orzechów laskowych w czekoladzie, 
galaretek czy herbatników. Firma szczyci się 
bogactwem smaków oraz estetyczną i atrakcyjną szatą 
graficzną opakowań.

Herbapol - Lublin S.A.  
www.herbapol.com.pl
Znana i mocno ugruntowana  na rynku, działająca 
od ponad 60 lat firma, która słynie przede wszystkim  
z produkcji ziołowych herbat, ale nie tylko: w ofercie 
ma również herbaty owocowe, czarne i zielone, 
bogatą gamę syropów do napojów, np. malinowy 
czy żurawinowy,  produkty dietetyczne oraz produkty  
lecznicze. Najmocniejszym atutem firmy jest to, że 
produkty powstają wyłącznie z naturalnych składników 
roślinnych, przy wykorzystaniu unikalnego w skali 
Europy systemu pozyskiwania surowca w oparciu 
o własne punkty skupu. Procesy produkcyjne są zgodne 
z najwyższymi standardami bezpieczeństwa żywności 
i żywienia. Zgodnie z hasłem Herbapolu: „Masz to 
w naturze”, firma kładzie nacisk, aby jej produkty 
sprzyjały  zdrowemu trybowi życia i dawały poczucie 
bycia blisko natury.

PERŁA Browary Lubelskie S.A.  
www.perla.pl
Lubelski browar Perła to jeden z największych 
regionalnych producentów piwa w Polsce. Sztandarowy 
produkt to Perła Chmielowa, której receptura oparta 

jest na wiekowej tradycji lubelskiego piwowarstwa. Firma 
dynamicznie wprowadza też nowe smaki, m.in. piwo 
niepasteryzowane czy miodowe. 
W 2006 roku Perła – Browary Lubelskie S.A., jako jeden 
z pierwszych browarów w kraju, otrzymał certyfikat ISO 
22000. Zgodnie z polityką jakości ustanowioną w firmie, 
podstawą działań jest dbałość na każdym etapie 
produkcji o zapewnienie konsumentom maksymalnie 
bezpiecznego produktu, spełniającego najwyższe 
z możliwych standardów.

Spółdzielnia Pszczelarska APIS w Lublinie  
www.apis.pl
Działający od 80 lat producent kilkunastu gatunków 
miodów pitnych oraz pszczelich. Dzięki doświadczeniu 
i staropolskim recepturom, produkty spółdzielni były 
wielokrotnie nagradzane na targach i wystawach 
w kraju oraz za granicą. Spółdzielnia Pszczelarska APIS 
w Lublinie jest jedynym polskim producentem, który 
pozytywnie przeszedł kontrolę zgodności ze specyfikacją 
procesu produkcji miodu pitnego trójniak (produktu 
będącego „Gwarantowaną Tradycyjną Specjalnością”) 
przeprowadzoną przez Inspekcję Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno – Spożywczych.
Firma posiada specjalistyczne laboratorium kontrolno-
badawcze wyposażone w nowoczesny sprzęt, które 
monitoruje jakość wyrobów na wszystkich etapach 
produkcji. W APIS-ie sprawnie funkcjonuje najnowszy 
system bezpieczeństwa żywności wg normy BRC  
wersja 6. 

 Stock Polska Sp. z o.o.  
www.stock-polska.pl
Producent i dystrybutor wielu cenionych trunków, 
wódek czystych, gatunkowych, likierów, wermutów 
i win. Produkty powstają na bazie tradycyjnych 
receptur, dzięki czemu zyskały sobie uznanie koneserów 
na całym świecie. Od 2007 roku Stock Polska/Polmos 
Lublin stanowi część międzynarodowej firmy Stock 
Spirits Group. Szeroka oferta produktów nagradzanych 
w międzynarodowych konkursach decyduje 
o wyjątkowej pozycji firmy w grupie Stock Spirits.

LIDERZY W SEKTORZE SPOŻYWCZYM

Źródło: Lubella Źródło: Lubella



Lubella Sp. z o.o. S.K.A.
www.lubella.pl
Lubella to firma z ponad 130-letnią tradycją 
i doświadczeniem w przetwórstwie zbóż, od samego 
początku związana z Lublinem. Lokalizacja w tym 
regionie łączy walory zaplecza surowcowego 
oraz zasobów ludzkich. To właśnie dzięki naszym 
pracownikom, wywodzącym się przede wszystkim 
z lubelskich szkół i uczelni, staliśmy się liderem 
na rynku makaronów w Polsce oraz znanym 
producentem wyrobów zbożowych: mąk, kasz, 
paluszków i płatków śniadaniowych. W 2003 roku 
Lubella weszła w skład Grupy Maspex Wadowice, 
jednej z największych firm na rynku spożywczym 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Pociągnęło to za 
sobą dynamiczny rozwój i wielomilionowe inwestycje. 
W ciągu dekady powstała nowa hala produkcyjno-
magazynowa, nowoczesny młyn,  a cały park 
maszynowy został gruntownie zmodernizowany. 
Współpracujemy na wielu płaszczyznach z lubelskim 
samorządem i z lubelskimi uczelniami wyższymi. 
Przede wszystkim z Uniwersytetem Przyrodniczym 
i Politechniką Lubelską m.in. w zakresie rozwijania 
technologii spożywczej. Wspieramy również 
studentów przez organizowanie praktyk i staży, 
a nowych pracowników rekrutujemy spośród 
młodych absolwentów.

Wojciech Jamróz
Prezes Zarządu

AGRAM S.A.
www.agram.pl
AGRAM to w 100% polska firma, kontynuująca 
50-letnią tradycję handlowo-produkcyjną. 
Podstawowym surowcem dla naszych mrożonek 
są płody rolne pochodzące z ekologicznej 
Lubelszczyzny. Nad prawidłowością przebiegu 
procesu produkcji głęboko mrożonych owoców 
i warzyw czuwa doświadczona kadra technologów 
i kontrolerów jakości. Spółka posiada dwa zakłady 
produkcyjne. Chłodnie AGRAM są w stanie przerobić 
i przechować do 30 tysięcy ton mrożonek.
Nasze atuty to m.in.: wdrożony system HACCP, 
standardy BRC i IFS, certyfikat koszerności, 
nowoczesny system produkcji oraz bezpośredni 
dostęp do ekologicznych surowców. 
Mrożonki docierają do różnych zakątków świata. 
85% produkcji jest eksportowana na rynki Europy 
Zachodniej, Wschodniej i Skandynawii, a także 
Australii i Chile. W ostatnim roku zostały zrealizowane 
pierwsze dostawy na wymagający rynek USA. 
Konsumenci doceniają nasze produkty, o czym 
świadczą również liczne nagrody i wyróżnienia. 
Cenimy sobie także wieloletnią współpracę  
z samorządem Miasta Lublin.

Eugeniusz Wójcik
Prezes Zarządu

HISTORIA
SUKCESU

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Dolina Ekologicznej Żywności
www.dolinaeko.pl
Pierwszy w kraju klaster zrzeszający różne podmioty 
działające na rzecz promowania i rozwoju żywności 
ekologicznej. Ma charakter otwarty i do jego 
struktur mogą przystąpić podmioty i organizacje 
zainteresowane rozwojem produkcji ekologicznej 
żywności na terenie Polski Wschodniej (lubelskie, 
podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie, warmińsko-
mazurskie).

Stowarzyszenie „Lubelski Klaster  
Branży Spożywczej”
www.lir.com.pl
Celem inicjatywy, zrzeszającej obecnie 22 podmioty, 
jest stworzenie rozpoznawalnej marki regionalnej 
produktów żywnościowych pochodzących 
z Lubelszczyzny. 

Stowarzyszenie „Lubelski Cebularz – 
Regionalny Klaster w Lublinie”
www.lir.com.pl
Inicjatywa zrzeszająca 11 regionalnych  podmiotów, 
których działalność powiązana jest z jednym 
z najbardziej popularnych produktów tradycyjnych 
w województwie lubelskim, jakim jest cebularz.

KLASTRY  
I STOWARZYSZENIA


