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Łańcuch żywnościowy definiuje się jako:

sekwencję etapów i procesów mających miejsce w produkcji, przetwórstwie, 
dystrybucji, magazynowaniu i postępowaniu z żywnością oraz jej składnikami, 
począwszy od produkcji pierwotnej aż do konsumpcji. Należy podkreślić także, 

iż ważny jest również towarzyszący wszystkim tym procesom przepływ informacji od 
samego powstania produktu, aż do znalezienia się dobra u finalnego odbiorcy
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Zmiany w łańcuchu żywnościowym 
to:
• dłuższa droga ,,od pola do stołu” 

• więcej ogniw pośrednich w łańcuchu żywnościowym 

• dłuższe kanały dystrybucyjne (więcej pośredników) 

• szybko rosnąca wymiana handlowa surowcami i 
produktami żywnościowymi w skali świata (wzrost 
konsumpcji żywności egzotycznej z różnych obszarów 
kulturowych) 

• postęp w procesie technologicznym i przechowalnictwie 
wydłużający 

• kres przydatności do konsumpcji 

• silna konkurencja na rynku (kompresja cen) 
przyczyniająca się do wprowadzania na rynek żywności 
niepełnowartościowej 

Efekt:

coraz trudniejsze monitorowanie łańcucha żywności, co 
w konsekwencji może prowadzić do obniżania poziomu 
bezpieczeństwa żywnościowego



Globalizacja rynków 
żywnościowych ma wpływ na:

• malejącą  liczbę podmiotów we wszystkich ogniwach 
łańcucha żywnościowego 

• przyspiesza przepływ informacji i towarów; 

• certyfikacja i standaryzacja produktów 
żywnościowych wymaga identyfikacji producentów i 
kooperantów  innych równie ż z innych ogniw 
łańcucha żywnościowego; 

• narastająca konkurencja między producentami 
żywności zmusza do minimalizacji kosztów poprzez 
efektywną organizację procesów i stosunków 
przedsiębiorstwa z dostawcami celem upraszczania 
oraz eliminowania wszystkich rodzajów działalności 
wpływających na wzrost kosztów, bez zmiany wartości 
wyrobu.



Znaczenie certyfikatu dla produktu regionalnego 

- Cebularza Lubelskiego w łańcuchu żywności 



Ten wyborowy

pszenny wypiek

o złotym kolorze,

chrupiącej skórce

oraz niepowtarzalnym

smaku i aromacie

stanowi dziś kulinarną wizytówkę naszego regionu w Unii

Europejskiej. Wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych

30 kwietnia 2007 roku, obecnie posiada również certyfikat

„Chronione Oznaczenie Geograficzne”.7.09.2012 nadany przez KE



Cząstka historii
Cebularz to niewątpliwie jeden z najbardziej 

popularnych produktów tradycyjnych w 

województwie lubelskim. Ten placek z cebulą nie ma 

sobie równych i całe Lubelskie jest z niego tak dumne, 

jak górale z oscypka. Jak podają źródła historyczne 

tradycja jego wypieku jest ściśle związana z Lublinem. 

Nikt nie potrafi podać dokładnej daty pojawienia się 

cebularza na Lubelszczyźnie, ale przyjmuje się, że jest 

to przełom XIX i XX wieku. Charakterystyczny 

cebulowo-makowy placek jako pierwsi zaczęli 

wypiekać Żydzi z lubelskiego Starego Miasta już w XIX 

wieku. Szerszą popularność zyskał w latach 

międzywojennych (1919-1939), kusząc walorami 

smakowymi oraz przystępną ceną. Cebularze 

lubelskie wypiekano wówczas we wszystkich 

piekarniach żydowskich, zwłaszcza w Lublinie, 

Kazimierzu nad Wisłą i Zamościu; można je też było 

nabyć od Żydów, sprzedających je wprost z koszyków 

noszonych na ramionach. Po II wojnie światowej 

placek ten – ze względu na wyborny smak, ale też 

prostotę i niskie koszty produkcji – szybko 

rozpowszechnił się w całym regionie, zapewniając 

sobie do dziś stałe miejsce w niemal wszystkich 

lubelskich salonikach piekarniczych. Każdego ranka 

do sklepów w całym regionie trafiają tysiące sztuk 

tego tradycyjnego przysmaku. 



Stowarzyszenie Partnerstwo Producentów 
cebularza Lubelskiego 

24 piekarnie założyły Stowarzyszenie PPCL. Korzystając z 
ogromnej wiedzy  Najstarszego piekarza Lubelszczyzny pana  
Sergiusza Kuźmiuka właściciela najstarszej Lubelskiej piekarni, 
opracowali wspólnie, na podstawie rysu historycznego i 
praktyki recepturę i zasady produkcji Cebularza Lubelskiego.

Efekt wspólnej pracy przy certyfikacji Cebularza Lubelskiego:

• zdiagnozowanie lokalnych dostawców produktów do wypieku Cebularza Lubelskiego

• współdziałanie członków Stowarzyszenia przy promocji Cebularza Lubelskiego

• identyfikacja odbiorców lokalnych

• podniesienie dbałości  o jakość Cebularza Lubelskiego

• zainicjowanie certyfikowania Cebularza Lubelskiego



Korzyści certyfikacji Cebularza Lubelskiego 
dla producentów 

• Spełnienie wymagań prawnych UE w zakresie bezpieczeństwa żywności przez certyfikowanych Producentów

• Ujednolicenie składników do produkcji  oraz  samych wymogów produkcji

• Rozpoznawalna marka produktu- Cebularz Lubelski CHOG 

• Zoptymalizowane procesy, przejawiające się w racjonalizacji i przejrzystości w produkcji Cebularza Lubelskiego

• Wypromowanie marki Cebularza Lubelskiego wśród klientów

• Większe zaufanie klientów względem produktu i jego sposobu wytwarzania

• Większe zaufanie kontrahentów –odbiorców co do marki

• Zwiększona wiarygodność do produktu ze strony klientów i partnerów handlowych.

• Sprawniejsza organizacja pracy, obsługi i zarządzania przy wytwarzaniu Cebularza Lubelskiego

• Wyższa i powtarzalna wysoka jakość  

• Polepszenie  komunikacji  wewnątrz pomiędzy producentami Cebularza Lubelskiego

• Niższe straty wynikające z produkcji Cebularza Lubelskiego, niezgodnych z procesami produkcji

• Otwarta droga do współpracy z innymi producentami i sieciami handlowymi.

• Zmniejszone ryzyko odpowiedzialności za skutki wprowadzenia na rynek Cebularza Lubelskiego  zagrażających 

zdrowotnie konsumentom.



Działalność  edukacyjna i 
dbałość o ekologię jako 
skutek prostych łańcuchów 
żywnościowych z 
certyfikowanym produktem

• lokalni dostawcy

• krótszy czas dostawy od producenta do 
konsumenta

• zachowanie świeżości

• zmniejszenie strat towarowych

• brak nad produkcji

• możliwość śledzenia dostaw

• dbałość o markę produktu

• edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych 

• prowadzenie warsztatów

• zwiększona dostępność dla gastronomii
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