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Carnes e enchidos 

1. Segundo dados do GUS (2014), Central Statistical Office of Poland, temos os seguintes 

resultados: 

 63% dos Polacos compra carne mais do que uma vez por semana 

 1 em cada 4 Polacos come carne todos os dias 

 Decresce o consumo da carne bovina e suína em detrimento da carne de aves 

 Em 14 anos, aumentou de 15 kg para 26 kg a compra de carne de aves 

 

2. Dados de um estudo feito pela CBOS (2005), Public Opinion Research Center, acerca dos 

hábitos alimentares dos Polacos, do que gostam e como se caracterizam no papel de 

consumidores: 

 54% dos inquiridos afirmou que come menos carne bovina do que há 15 anos atrás. 

 O almoço de sonho dos Polacos: 54% sopa (sendo a preferida a canja, 17%), o segundo 

prato seria de carne 82% (sendo a costeleta de porco a escolhida, 25%), acompanhada 

por batatas (54%) e salada (48%) 

 A carne preferida dos homens é a suína enquanto as mulheres preferem as carnes de aves 

 

3. O Polaco come em média por mês: 

 4,13 kg pão e seus derivados,  

 5,26 kg carne, 

 0,34 kg peixe, 

 1,17 kg açúcar. 

Fonte: Onet Biznes, GUS (2014) 

 

4. Consumo de carnes entre 2011 a 2014 (consumo anual por habitante): 

Ano Carne de aves Carne suína Carne bovina 
Carnes frias, 

enchidos, etc 

2011 25,6 42,6 2,30 2,34 

2012 26,6 39,2 1,84 2,32 

2013 27 38,5 1,5 2,04 

2014 * 28 37 1,5 - 

 

* Previsional 

Unidade: Kg 

Fonte: Relatório firma Miesne 
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5. Consumo total anual, anos 2011 a 2014: 

Ano Carne suína Carne de aves Carne bovina 
Carnes frias, 
enchidos etc 

2011 1.640.611.200 985.907.200 88.577.600 90.118.080 

2012 1.509.670.400 1.024.419.200 70.862.080 89.347.840 

2013 1.482.712.000 1.039.824.000 57.768.000 78.564.480 

2014 1.424.944.000 1.078.336.000 N/D N/D 

 

N/D: Não disponível 

Unidade: Kg 

Fonte: Relatório firma Miesne 

Nota: De acordo com o Anuário Estatístico Polaco 2014 e segundo o censo de 31 de Março de 2011, o número de 

habitantes era de 38.512.000. 
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