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Śliwka kalifornijska dobra na śniadanie 

Z badania „Style śniadaniowe wśród Polek” przeprowadzonego na polskim rynku na zlecenie 

California Prune Board wynika, że blisko 50 proc. respondentek jest pozytywnie nastawiona do tego, 

aby włączyć śliwki kalifornijskie do swojego śniadaniowego menu. Taki wynik powinien ucieszyć 

sprzedawców tych suszonych owoców. 

Śniadaniowa szansa 

Owoce i warzywa stosunkowo rzadko pojawiają się w śniadaniowym menu. Codziennie surowe 

warzywa jada na śniadanie 27% badanych, surowe owoce 19%, zaś suszone owoce tylko 8% pań. 

Widać zatem, że w segmencie śniadań jest duży potencjał do promowania spożycia owoców  

i warzyw.   

Motywacje i bariery 

Respondentki, które nie jedzą śliwek kalifornijskich na śniadanie zapytano o przyczynę takiego stanu 

rzeczy, badane wskazały następujące przyczyny: nie smakują im takie śliwki (26 proc. wskazań) oraz 

nie wpadły na to, że można dodawać je do śniadania (25 proc. wskazań).  

Z kolei te badane, które spożywają śliwki kalifornijskie, jako przyczynę podają wspomaganie trawienia 

(59 proc wskazań), natomiast aż 47 proc. ankietowanych zadeklarowało, że lubi ich smak a 38 proc. 

wskazało, że dobrze pasują do płatków oraz musli.  

Z optymizmem na wyniki badań przeprowadzonych w Polsce patrzy Esther Ritson-Elliott, European 

Marketing Manager w California Prune Board (Europe) – na polskim rynku widzimy wiele szans dla 

sprzedawców śliwek kalifornijskich. Kolejne badania wskazują, że konsumpcja suszonych śliwek  

w Polsce będzie rosła. Ponadto jesteśmy przekonani, że polscy konsumenci w swoich wyborach coraz 

częściej będą kierować się kryterium wysokiej jakości, którą zawsze znajdą w suszonych śliwkach z 

Kalifornii – podkreśla.  

Działania marketingowe 

Aby zapewnić marketingowe wsparcie dla kategorii śliwek suszonych z Kalifornii, już od ponad dwóch 

lat na polskim rynku California Prune Board realizuje program komunikacyjny, promujący spożywanie 

śliwek kalifornijskich. Kampania informacyjna „Przyjaciółka z Kalifornii” obejmuje szereg inicjatyw 

adresowanych do konsumentów, partnerów biznesowych oraz mediów, takich jak publikacje badań, 

spotkania informacyjne, warsztaty kulinarne. 

Patronat nad badaniem „Style śniadaniowe wśród Polek” objęły telewizja Kuchnia+, magazyn 

kulturalno-kulinarny KUKBUK oraz radio JemRadio.pl. 



 

 

 

Cały raport „Style śniadaniowe wśród Polek” jest dostępny pod linkiem: http://goo.gl/m1FDBN 

W informacji prasowej cytowane są wyniki badań: 

 „Style śniadaniowe wśród Polek” przygotowane na zlecenie California Prune Board przez IQS, 

w kwietniu 2016, metodą CAWI na grupie N=1000 kobiet w wieku 25-45. 

 

Kontakt dla prasy: 

Michał Kopera | michal.kopera@peoplepr.pl  

Social media: 

Facebook: facebook.com/sliwkikalifornijskie  

Instagram: Instagram.com/sliwki_kalifornijskie 

Pinterest: pinterest.com/sliwkikali/ 

 

Biuro Prasowe:  

http://sliwkikalifornijskie.prowly.com/ 

O California Prune Board 

California Prune Board działa pod nadzorem Kalifornijskiego Departamentu Żywności i Rolnictwa i reprezentuje 

branżę suszonych śliwek z Kalifornii, składającą się z 900 plantatorów śliwek oraz 29 firm konfekcjonujących. 

Kalifornia jest największym producentem suszonych śliwek na świecie, słynących z najwyższej jakości osiąganej 

dzięki regionalnym, rygorystycznym technikom zbierania owoców oraz oceny i kontroli. Produkt premium 

dostarczany jest do 72 krajów na całym świecie, region zapewnia 43 procent światowych dostaw suszonych 

śliwek oraz 99 procent dostaw w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji, przepisów i video: 

www.californiaprunes.pl. Śledź California Prune Board na http://www.facebook.com/sliwkikalifornijskie oraz 

https://instagram.com/sliwki_kalifornijskie/ a także https://www.pinterest.com/sliwkikali/ 

‘’Przyjaciółka z Kalifornii” – informacje dotyczące kampanii 

„Przyjaciółka z Kalifornii” to kampania organizowana przez California Prune Board w Polsce. Jej głównym celem 

jest przybliżenie informacji na temat walorów zdrowotnych śliwki kalifornijskiej, wysokiej jakości, a także 

różnorodności wykorzystania tego owocu w kuchni.  Kampania informacyjna „Przyjaciółka z Kalifornii” obejmie 

szereg inicjatyw adresowanych do konsumentów, partnerów biznesowych oraz mediów, takich jak publikacje 

badań, spotkania informacyjne, warsztaty kulinarne. Więcej informacji w mediach społecznościowych: 

facebook.com/sliwkikalifornijskie, instagram.com/sliwki_kalifornijskie, https://www.pinterest.com/sliwkikali/ 

oraz na stronie poświęconej śliwkom kalifornijskim: http://www.californiaprunes.pl/. 
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