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Temat Numeru:

Flexitarianizm



Flexistarianizm ( słowo powstałe z połączenia 
dwóch angielskich wyrazów flexible – elastyczny 
i  vegetarian – wegetarianin)  to sposób odżywia-
nia ograniczający spożywanie  mięsa i mięsnych 
produktów. Ograniczający, ale nie wykluczający 
ich. Flexsitarianizm to dieta w elastyczny sposób 
łącząca ograniczone posiłki mięsne z dominującymi 
w diecie posiłkami bezmięsnymi zgodnie z indy-
widualnymi potrzebami i z korzyścią dla zdrowia 
człowieka. Dieta ta zakłada korzystanie z pełni 
składników odżywczych, które mają w sobie rośli-
ny oraz uzupełnianie diety o składniki odżywcze, 
które występują tylko w produktach pochodzenia  
zwierzęcego. Jest dobrym rozwiązaniem dla osób, 
które  nie potrafią całkowicie zrezygnować z mię-
sa.                                                                                                                                                                                                    

Flexsitarianizm nie jest dietą restrykcyjną, nie 
wprowadza takiego rygoru jak inne diety. Ponad-
to można dopasować ją do swoich preferencji 
żywieniowych i stylu życia, mając jednocześnie 
świadomość, że jemy zdrowiej. Jednak to coś wię-
cej niż dieta. To trend związany ze stylem życia. 
Oznacza zazwyczaj wyższą świadomość, wiąże się  

- Użyte mieszanki i dodatki  
- produkt bogaty w warzywa: 
  ciecierzyca oraz mieszanka warzyw  
  (marchew, pietruszka, por, seler) 
- zdrowe mięso z kurczaka

Produkt:

√  bez dodatku GLUTAMINIANU
√  bez „E”
√  bogaty w błonnik roślinny
√  bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe.
√  źródło witamin i składników pokarmowych
√  bogate w białko mięso z kurczaka

z presją bycia zdrowym i ekologicznym. To właśnie 
dzięki temu aspiracyjnemu charakterowi jego siła  
oddziaływania jest tak duża. Już dziś mówi się  
o konsekwencjach finansowych tego zjawiska. 

       Jak wynika z raportu agencji IQS 43 proc.  
Polaków je mniej lub w ogóle nie je mięsa: 1%  
stanowią osoby, które nie sięgają nawet po produk-
ty zwierzęce, kolejny 1% to ci, którzy nie jedzą mię-
sa, ale jedzą ryby. Najliczniejszą grupę stanowią 
osoby, które ograniczają ilość mięsa i decydują się 
na nie tylko okazjonalnie. 

Osób ograniczających świadomie  spożycie 
mięsa jest z roku na rok coraz więcej. Dziś dla  
wielu flexsitarianizm to sposób na zdrowy styl  
życia. Coraz więcej osób go praktykuje i nie  
możemy być na to obojętni. Dlatego też warto wyjść  
naprzeciw oczekiwaniom tej dużej grupy konsu-
mentów oferując im ciekawe, smaczne produkty 
będące kompozycją składników roślinnych oraz 
mięsnych czyli produkty które dostarczają wszyst-
kich wartości odżywczych niezbędnych do prawi-
dłowego funkcjonowania organizmu człowieka.

Czym jest Produkt Flexi:

Flexitarianizm? Pasztet z ciecierzycą
i warzywami

Piramida żywienia Diety Flexi. 
Podstawą są owoce i warzywa, 
u góry produkty mięsne.

Dobranie opakowania i projekt: Studio opakowań



Produkt Flexi:

Pasty drobiowo-warzywne

Obecnie zmianie ulega stosunek spożywanego mięsa i warzyw. 
Proponujemy produkt bogaty w oba te składniki zawierający duży udział warzyw i mniejszy udział 
mięsa według piramidy żywienia.

W formie pasty/kremu fl exi stały się idealnym produktem, który dostarcza naszemu organizmowi 
niezbędnych składników odżywczych.

Proponujemy pasty:

- z burakiem
- z papryką
- ze szpinakiem
- z szpinakiem i Jalapeño

Połączenie bogatego w białko mięsa drobiowego oraz warzyw: kukurydzy, fasoli i papryki. 
Nasza kiełbasa warzywna to zdrowa i przykuwająca oko propozycja, idealnie wpasowująca się 
w trend fl exi. Poza walorami smakowymi produkt ten dostarcza:

- pełnowartościowego białka
- nienasyconych kwasów tłuszczowych
- witamin oraz składników mineralnych
- mnóstwo błonnika pokarmowego

Kiełbasa zaspokoi potrzeby zarówno osób trenujących różne dziedziny sportu jak i osób na 
codzień wykonujących ciężką pracę.

Pasty drobiowo-warzywne
Produkt Flexi:

Kiełbasa Farmera

Dobranie opakowania i projekt: Studio opakowań



Produkt Flexi:

Kaszanka paprykowa
z mięsa kurczaka

Risotto, Kasztotto... nie ma nic bardziej prostego i zarazem bogatego w doznania smakowe!
Połączenie kasz i mięsa już od dawna gościło na naszym stole. Dziś szukając gotowego 
produktu pełnego błonnika, białka i smaku oferujemy połączenie kaszy, mięsa z kurczaka
i oryginalnej przyprawy

Bez dodatku krwi, pełna papryk, nie tylko na grilla. 
Przez cały rok może być gościem na twoim stole jako Kaszanka paprykowa z mięsem kurczaka 
na patelnię.  

Produkt Flexi:

Flexi Klopsy

Mix mięsa drobiowego i warzyw w postaci klopsów, idealnych na szybki obiad lub kolację.

Poza walorami smakowymi produkt ten dostarcza:

- mnóstwo błonnika pokarmowego
- pełnowartościowego białka
- witamin oraz składników mineralnych
- nienasyconych kwasów tłuszczowych

Dobranie opakowania i projekt: Studio opakowań



    

Certyfikat 
 
Norma referencyjna: 

 Food Safety System Certification 22000 
FSSC 22000 
Schemat certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwa żywności składający się 
z następujących elementów: ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009 oraz dodatkowe 
wymagania FSSC 22000 (Wersja 5). 

Numer rejestracyjny 
certyfikatu: 

01 454 1941507 

Zakres obowiązywania:  MAS-POL Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Sitkówka 50 
26-060 Chęciny  
Polska 
 

Zakres ważności:  Pakowanie przypraw, dodatków do żywności i jelit naturalnych w 
opakowania z tworzyw sztucznych. Drukowanie fleksograficzne, 
cięcie, marszczenie, przewijanie opakowań z tworzyw sztucznych 
i białkowych, do kontaktu z żywnością (osłonki PA, białkowe /  
fibrusowe, barierowe) 

Kategoria łańcucha 
żywnościowego: 
 

CI, CIV, I, K 
 
 
 

Okres ważności: Data decyzji o certyfikacji: 2020-11-17 
Pierwsza certyfikacja: 2020-01-13 
Data ponownego wydania: 2021-02-04 
Ważny do: 2023-01-12 

 2021-02-04  
 

 

 Management 
TÜV Rheinland Cert GmbH 

Am Grauen Stein · 51105 Köln 
 

 
Ważność niniejszego certyfikatu można zweryfikować w bazie danych FSSC 22000 

certyfikowanych organizacji, dostepnej na www.fssc22000.com. 

  
    
 

Management 
TÜV Rheinland Cert GmbH 

Certyfi kat
FSSC 22000
Kolejny raz przeszliśmy audyt potwierdzający uzyskanie certyfi katu  jakości FSSC 22000.

Wdrożenie Certyfi katu oznacza podniesienie standardów, bezpieczeństwa i jakości obsługi 
MAS-POL na poziom globalny oraz pewność, że dostarczane przez nas produkty spełniają 
światowe normy jakościowe. 

Dla naszych Klientów oznacza to:

• pewność otrzymania produktów które spełniają 
  wymagania pod kątem jakości oraz bezpieczeństwa 

• globalne zaufanie i światowa wiarygodność
  oferowanych przez nas produktów i usług

• potwierdzenie zgodności z Polskim i międzynarodowym
   prawem żywnościowym

• wzrost zaufania urzędów kontrolnych

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapewniamy, że rozwijamy się i dokładamy  wszelkich 
starań aby zapewniać Państwu najlepszą jakość.

MAS-POL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sitkówka 50, 26-060 Chęciny  tel.: +41 344 25 14   www.maspol.com.pl

Posiadamy Certyfi kat Bezpieczeństwa Żywności


