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trendy w produkcji żywności wygodnej i przykłady 
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TRENDS IN CONVENIENCE FOOD PRODUCTION AND EXAMPLES 
OF ITS APPLICATION IN TOURISM – SELECTED ASPECTS

Wstęp

Problematyka zachowań konsumentów na rynku turystycznym, w tym zaspokojenia 
potrzeb żywieniowych, znajduje się w centrum zainteresowania wszystkich wytwórców 
produktów turystycznych, zarówno przedsiębiorstw, jak i obszarów recepcji turystycznej. 
Wiedza o potrzebach i postępowaniu konsumenta w przebiegu ich zaspokajania warunkuje 
osiągnięcie sukcesu w prowadzeniu działalności rynkowej. 

Turystyka nie mogłaby ewoluować bez odpowiedniego zaplecza gastronomicznego, 
które ma wpływ na szybki rozwój rynku żywnościowego, dostosowującego się do coraz 
to nowych oczekiwań współczesnego konsumenta. Spowodowało to wzrost popytu na 
tzw. żywność wygodną i funkcjonalną, produkowaną metodami przemysłowymi, a prze-
znaczoną do bezpośredniego spożycia (ready to eat) lub do spożycia po krótkiej obróbce 
cieplnej (ready to heat)1.

Żywność wygodna odgrywa istotną rolę w turystyce, przede wszystkim ze względu 
na trwałość produktów, umożliwiającą przechowywanie żywności bez konieczności jej 
schładzania (np. produkty suszone, pasteryzowane), łatwość przygotowania posiłku, dobrą 
wartość odżywczą oraz właściwe opakowania, zabezpieczające żywność przed ujemnymi 
wpływami środowiska oraz umożliwiające łatwe jej otwieranie i ponowne zamykanie. 

Żywność wygodna ma szczególne zastosowanie w turystyce, gdzie jest niezbędnym 
składnikiem jadłospisów planowanych na biwakach, campingach, obozach wędrownych  
i wycieczkach. Współczesny turysta jest zainteresowany żywnością, która będzie możliwie 
szybka i łatwa w przygotowaniu do konsumpcji. Żywność wygodna ma zastosowanie nie 
tylko w turystyce. W coraz większym stopniu wykorzystywana jest także w gospodarstwach 
domowych (szczególnie przez osoby dorosłe, pracujące zawodowo), jest też podstawą 
posiłków w barach szybkiej obsługi, w żywieniu pasażerów linii lotniczych i kolejowych 
oraz w wielu innych zakładach żywienia zbiorowego. Na rynku można znaleźć wiele róż-

1 I. Batyk, S. Smoczyński, Żywność wygodna w turystyce, „Towaroznawcze Problemy Jakości” 2008, 3 (16), 
s. 100–108.



Halina Makała106

norodnych odżywek i gotowych posiłków dla każdej grupy konsumentów, które wymagają 
tylko lekkiego podgrzania i mogą być przygotowane praktycznie w każdych warunkach2.

Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie żywności wygodnej oraz 
przedstawienie jej roli i możliwości zastosowania. Omówione zostaną przykłady jej uży-
cia w wybranych formach turystyki. Sformułowana w tytule hipoteza badawcza została 
zweryfikowana na podstawie studiów literatury przedmiotu.

Pojęcie żywności wygodnej

Żywność, z uwagi na sposób przygotowywania z niej posiłków, podzielono na trzy 
grupy: żywność tradycyjną – przygotowywanie posiłków ze świeżych produktów, żywność 
półwygodną (semi-convenience) – posiłki są przygotowywane z produktów poddanych 
obróbce wstępnej (np. panierowane filety z ryb) oraz żywność wygodną (convenience 
food), którą są gotowe posiłki i zupy, sosy, desery, wliczając w to dania spożywane na 
zewnątrz (w barach, restauracjach). 

W polskim piśmiennictwie przyjęto termin „żywność wygodna”, który oznacza produkty 
do «wygodnego stosowania»3. Żywność wygodną określa się jako żywność skoncentrowa-
ną, spreparowaną i przygotowaną do bezpośredniego spożycia lub spożycia po krótkotrwa-
łej obróbce, np. rozmrożeniu lub podgrzaniu w kuchence mikrofalowej, w dowolnym czasie  
i różnorodnych warunkach, związanych z aktywnością i oczekiwaniami człowieka. Jest to 
żywność dyspozycyjna, odpowiednio zapakowana, utrwalona, stanowiąca gotowy posiłek 
lub jeden z jego składników4. 

Najbardziej szczegółowo pojęcie żywności wygodnej oddaje definicja Paulusa: „Jest to 
żywność, która przez odpowiednią obróbkę, w tym utrwalenie, przechodzi przez wszystkie 
niezbędne fazy procesu technologicznego nadającego jej wysoką trwałość; żywność, która 
może być zjedzona bezpośrednio po ogrzaniu do temperatury spożycia; żywność, której 
sortymenty stanowią pełny posiłek, pojedynczo lub w kombinacji z innymi przygotowanymi 
składnikami”5. Żywność wygodną stanowią „produkty gotowe do bezpośredniego spoży-
cia lub wymagające niewielkiej obróbki kulinarnej, porcjowane i pakowane, dogodne dla 
konsumenta”. Mogą to być zarówno wyroby o dużym stopniu przetworzenia, jak i mało 
przetworzone artykuły do szybkiego spożycia6. 

Żywność wygodna jest definiowana również jako:
 – żywność przetworzona, której wysoki poziom kulinarnego przygotowania pozwala na 

użycie jej jako oszczędzającą pracę, alternatywnie w stosunku do mniej przetworzo-
nych produktów;

2 D. Gajewska, W. Grzesińska, Żywienie w turystyce, WSiP, Warszawa 199, s. 15–19.
3 Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, red. F. Świderski, WNT, Warszawa 1999, s. 13–20. 
4 A. Janicki, Żywność wygodna, [w:] Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, red. F. Świderski, wyd. 3, WNT, 
Warszawa 2006, s. 30–35. 
5 Ibidem, s. 30–33.
6 J. Gawęcki, Żywność nowej generacji a racjonalne żywienie, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2002, 
4 (33), s. 5–14.
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 – żywność, która poprzez odpowiednią obróbkę, w tym utrwalanie, przechodzi przez 
wszystkie niezbędne fazy procesu technologicznego, nadającego jej wysoką trwałość; 

 – żywność, której asortymenty stanowią pełny posiłek, pojedynczo lub w kombinacji  
z innymi przygotowanymi składnikami; 

 – produkty spożywcze otrzymane w wyniku przetworzenia surowców z wykorzystaniem 
operacji zalecanych przez dobrą praktykę technologiczną, które nadają wyrobom po-
żądaną trwałość i umożliwiają szybkie przygotowanie z nich lub w połączeniu z innymi 
przetworzonymi składnikami bezpiecznych posiłków7. 
Pomimo pewnych różnic w definicjach we wszystkich występuje wspólny element: 

minimalny czas przygotowania posiłku8.
Celem produkcji żywności wygodnej jest przygotowanie trwałych produktów, które po 

wykonaniu prostych czynności, takich jak: zagotowanie, dodanie wody lub mleka, są goto-
we do spożycia – w turystyce, w warunkach żywienia zbiorowego oraz w gospodarstwach 
domowych. Jest ona reprezentowana przez wiele produktów otrzymywanych powszechnie, 
spełniających bardzo zróżnicowane oczekiwania konsumentów, uzyskiwanych w wyniku 
przetworzenia surowców z wykorzystaniem operacji zalecanych przez dobrą praktykę 
technologiczną, które nadają wyrobom pożądaną trwałość i umożliwiają szybkie przygo-
towanie z nich samych lub w połączeniu z innymi składnikami, bezpiecznych posiłków9.

W ofercie rynkowej ciągle pojawiają się nowe produkty spożywcze o wysokiej jakości, 
wyprodukowane z zastosowaniem zmodyfikowanych receptur oraz udoskonalonych, 
nowoczesnych technologii i opakowań. Można przypuszczać, że największym zaintere-
sowaniem będą się cieszyć produkty posiadające cechy żywności wygodnej i funkcjonal-
nej. Przykładowo w branży mięsnej dotyczy to zarówno kulinarnych elementów mięsa, 
jak i produktów i przetworów mięsnych przeznaczonych do spożywania na gorąco jako 
część obiadu, a także produktów i przetworów mięsnych przeznaczonych do obłożenia 
lub posmarowania kanapek, spożywanych na śniadanie lub kolację, przygotowanych jako 
żywność wygodna. Warto podkreślić, że na rynku żywności w Polsce jest coraz bardziej 
urozmaicona oferta asortymentowa tej grupy produktów. Wytwarza się wciąż nowe wyroby, 
dostosowane do potrzeb konsumenta pod względem składu, preferencji organoleptycz-
nych, wielkości porcji oraz opakowania10. 

Bezpieczeństwo żywności wygodnej

Oprócz dostarczania niezbędnych składników pokarmowych żywność, w tym również 
żywność wygodna, powinna się charakteryzować odpowiednią jakością zdrowotną, na którą 
mogą mieć wpływ zanieczyszczenie substancjami obcymi i zakażenia mikrobiologiczne. 

7 Ibidem.
8 E. Babicz-Zielińska, M. Jeżewska-Zychowicz, W. Laskowski, Postawy i zachowania konsumentów w stosunku 
do żywności wygodnej, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2010, 4 (71), s. 141–153.
9 A. Janicki, op. cit., s. 30–35.
10 H. Makała, Żywność wygodna w przemyśle mięsnym. Trendy i oczekiwania konsumenta, „Gospodarka Mięsna” 
2002, nr 11, s. 13–15.
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Jakość zdrowotna zależy od wielu czynników występujących w naturalnym środowisku 
człowieka oraz od warunków i sposobów pozyskiwania środków żywnościowych, proce-
sów obróbki i sposobu przechowywania. Na jakość produktów żywnościowych mogą mieć 
także wpływ wybór odpowiedniej metody produkcji, opakowania, przechowywania oraz 
warunki transportu i sprzedaży11. 

Produkty określane jako żywność wygodna charakteryzują się pożądaną dla konsu-
menta trwałością oraz łatwością przygotowania bezpiecznych posiłków przy niewielkim 
nakładzie pracy. Wysoki poziom kulinarnego przygotowania pozwala na użycie ich jako 
czasowo ekonomiczną alternatywę w stosunku do produktów mniej przetworzonych. 
Produkty takie przechodzą przez niezbędne etapy procesu technologicznego, nadające 
im wysoką trwałość12. Wyroby te muszą charakteryzować się dobrą jakością nie tylko pod 
względem wartości odżywczej oraz atrakcyjności sensorycznej, ale także pod względem 
bezpieczeństwa, zwłaszcza mikrobiologicznego13.

Dzięki zachowaniu zasad dobrej praktyki produkcji i HACCP w hodowli oraz w uboj-
niach zwierząt i zakładach przetwórczych oraz urzędowej kontroli żywności na rynku 
powinny być dostępne jedynie produkty dobrej jakości, niestwarzające ryzyka zagrożenia 
zdrowia konsumentów. Warto jednakże zaznaczyć, że nawet produkty o najwyższej ja-
kości w wyniku nieprawidłowego przygotowania do spożycia (np. przypalenia w czasie 
smażenia czy opiekania) mogą się stać źródłem związków o działaniu mutagennym i/
lub kancerogennym, np. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, amin 
heterocyklicznych. 

Długoterminowe przechowywanie źle zabezpieczonej (szczególnie wysoko przetwo-
rzonej żywności) sprzyja utlenianiu zawartych w niej nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych i cholesterolu14. Produkty utlenienia kwasów tłuszczowych i cholesterolu są łatwo 
wchłaniane ze światła przewodu pokarmowego i w organizmie wywołują wiele niekorzyst-
nych skutków, np. mogą działać miażdżycotwórczo. Dlatego bardzo ważne jest, aby na 
etykiecie produktu były dokładne wskazówki dotyczące jego przechowywania i sposobu 
przygotowania do spożycia.

Charakterystyka żywności wygodnej

Rynek produktów wygodnych w wielu krajach europejskich, takich jak: Niemcy, Wielka 
Brytania, Holandia, jak również w USA charakteryzuje od kilku ostatnich lat bardzo dy-
namiczny rozwój. Prognozuje się, że tendencja ta będzie się utrzymywała w najbliższej 
przyszłości. Istotnym elementem mającym wpływ na zmiany zachodzące na rynku jest 
dążenie do wprowadzania kolejnych ułatwień w gospodarstwie domowym. Przykładowo 

11 E. Babicz-Zielińska, P. Przybyłowski, Rola składników żywności w żywieniu człowieka, [w:] Z.E. Sikorski, 
Chemia żywności, t. 3, Odżywcze i zdrowotne właściwości składników, WNT, Warszawa 2007, s. 20–40.
12 G. Adamczyk, Popularity of „convenience food”, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2010, 4 (18).
13 D. Kołożyn-Krajewska, T. Sikora, Towaroznawstwo żywności, WSiP, Warszawa 2004, s. 44.
14 R. Chizzolini, E. Novelli, E. Zanardi, Oxidation in traditional mediterranean meat products, „Meat Science” 
1998, 49S1, s. S87–99.
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co piąty Niemiec może być określony mianem „skłonnego do wygody” (ang. convenien-
ce-affin). Liczba takich osób wzrasta15.

Popyt na żywność wygodną dla przeciętnego konsumenta jest wynikiem m.in. takich 
czynników społecznych, jak: 

 – praca zawodowa kobiet, która wiąże się ze zmianą modelu organizacji życia  
i wyżywienia rodziny;

 – rosnąca liczba małych gospodarstw domowych, jedno- lub dwuosobowych, oraz osób 
w podeszłym wieku;

 – wzrost zamożności społeczeństw, umo żliwiający zakup droższej, wysoko przetworzonej 
żywności oraz sprzę tu ułatwiającego przygotowywanie posiłków;

 – zwiększający się udział żywności spożywanej poza domem16.
Rynek żywności wygodnej stale się rozwija. Ponieważ coraz więcej osób codziennie 

jada poza domem, uważa się, iż w ciągu najbliższych kilku lat zapotrzebowanie na żyw-
ność wygodną ulegnie dalszemu zwiększeniu. Aby konsument stale kupował tego rodzaju 
produkty, koniecznymi warunkami są: świeżość i dobra jakość produktów, a także ich 
atrakcyjny wygląd, dobry smak i bezpieczeństwo. 

Współczesny konsument kupujący żywność wygodną, gotowe do spożycia dania, 
zwraca uwagę przede wszystkim na takie aspekty, jak: 

 – czynnik czasu (krótki czas przygotowania, ale dobra jakość posiłków),
 – efektywność odżywiania (szybko, lecz zdrowo i racjonalnie).

Produkty zaliczane do żywności wygodnej mają powszechne zastosowanie. Wyko-
rzystywane są w gospodarstwach domowych, szczególnie tych, w których osoby dorosłe 
pracują zawodowo; w żywieniu pasażerów linii lotniczych i kolejowych; są podstawą po-
siłków w barach szybkiej obsługi i innych zakładach zbiorowego żywienia. Od niedawna 
rozwija się sieć tzw. sklepów wygodnych (ang. convenience shops), oferujących żywność 
wygodną, np. na stacjach benzynowych, jak również system dystrybucji, który zapewnia 
dostarczenie do domu konsumenta żywności przygotowanej (np. w pizzeriach) do bez-
pośredniego spożycia.

Celem przygotowania posiłku jest osiągnięcie satysfakcji kulinarnej. Aby przygotować 
posiłek, konieczne jest użycie surowców żywnościowych w odpowiednich ilościach oraz 
potrzebny jest czas na zakupy, przygotowanie posiłku, konsumpcję i posprzątanie17. Proces 
ten można skrócić m.in. poprzez stosowanie dań gotowych, co pozwala zmniejszyć ilość 
czasu niezbędnego do przygotowywania posiłków. Z jednej strony poczucie braku czasu 
wynika z rosnących możliwości jego wykorzystania w sposób alternatywny (rozrywka, 
kultura, edukacja, turystyka), z drugiej – zaspokojenie rozbudzonych potrzeb wymaga 
pieniędzy, których zarabianie pochłania coraz więcej czasu. Oba te zjawiska prowadzą 

15 H. Makała, op. cit., s. 13–15.
16 A. Janicki, op. cit., s. 30.
17 J.J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001, s. 15.
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do sytuacji, w której konsumentom szkoda czasu na tradycyjnie powtarzane czynności, 
takie jak gotowanie i jedzenie w domu18.

Żywność wygodna ma wiele zalet, jednak nie należy zapominać o jej wadach. Żywność 
wygodną może cechować obniżenie strawności, zmniejszenie zawartości witamin. Przy 
konsumpcji dużych ilości żywności wygodnej łatwiej może też dochodzić do przedawko-
wania spożycia substancji dodatkowych. Dodatkowym problemem jest także zanieczysz-
czenie środowiska odpadami z produkcji opakowań oraz samymi opakowaniami przez 
konsumentów. 

Na czas i wygodę przygotowania produktu do spożycia ma wpływ sposób jego prze-
tworzenia w procesie technologicznym. Im wyższy stopień przetworzenia, tym krótszy 
czas potrzebny do przygotowania posiłków. Ze względu na stopień przygotowania do 
konsumpcji żywność można podzielić na żywność gotową do obróbki wstępnej, obróbki 
termicznej oraz żywność gotową do bezpośredniego podania i spożycia. W tej grupie 
są zatem produkty mało przetworzone (np. obrane warzywa), jak i produkty o wysokim 
stopniu przetworzenia i utrwalenia (np. konserwy). Zależnie więc od sposobu przygo-
towania i obróbki wstępnej na opakowaniach można spotkać następujące oznaczenia: 
RTP – ready to process, RTC – ready to cook, RTH – ready to heat, RTE – ready to eat, 
RTS – ready to serve19.

zastosowanie żywności wygodnej 

Żywność wygodna znajduje zastosowanie nie tylko w gospodarstwach domowych, 
ale także w restauracjach i hotelach. Istotną rolę odgrywa również w turystyce. Żywność 
przetworzona jest niezbędnym składnikiem jadłospisów planowanych na biwakach, obo-
zach wędrownych, campingach czy rejsach. 

Convenience food (żywność wygodna) znajduje szerokie zastosowanie w turystyce 
ze względu na:

 – trwałość produktów, która pozwala przechowywać żywność bez konieczności schła-
dzania (np. produkty suszone);

 – łatwość przygotowywania posiłków;
 – dobrą jakość pod względem wartości odżywczej, bezpieczeństwa mikrobiologicznego 

i oczekiwań konsumentów;
 – odpowiednie opakowania, które chronią żywność przed ujemnymi wpływami środowi-

ska (wilgoć, światło itp.) oraz pozwalają na łatwe otwieranie i ponowne zamykanie20.
Przykłady zastosowania żywności wygodnej w turystyce podano w poniższej tabeli 1.

18 M. Nowak, T. Trziszka, Preferencje konsumentów żywności wygodnej z mięsa drobiowego, „Żywność. Nauka. 
Technologia. Jakość” 2006, 2 (47), s. 133–141.
19 J. Grochowicz, K. Zawiślak, A. Bałdowska, Żywność wygodna i jej wykorzystanie w turystyce, „Turystyka 
i zdrowie” 2011, z. 5, s. 185–193.
20 D. Gajewska, W. Grzesińska, Żywienie w turystyce, wyd. 1, Wyd. WSiP, Warszawa 1999, s. 50.
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Tabela 1. Wybrane przykłady zastosowania żywności wygodnej21

Grupa żywności wygodnej Produkt Obróbka kulinarna przed 
podaniem

Wyroby piekarnicze chleb krojony, bułki, bułki do hot 
dogów

brak obróbki lub łagodne 
ogrzewanie

Płatki śniadaniowe płatki lub chrupki zbożowe, 
kukurydziane i ryżowe

brak obróbki lub dodanie 
zimnego/gorącego mleka

Konserwy w puszkach warzywa, owoce, zupy, sosy, 
mięso

brak obróbki lub łagodne 
ogrzewanie

Żywność chłodzona/mrożona

porcjowane elementy kulinarne 
mięsa i drobiu, filety rybne, mie-
szanki warzywne, pizza, potrawy 
mączne, potrawy z ziemniaków

ogrzewanie, gotowanie, 
pieczenie, smażenie

Żywność utrwalona 
w technologii cook-chill 
lub sous-vide

gotowe posiłki, warzywa, mięso 
lub drób z przyprawami bądź 
sosami

ogrzewanie do temperatury 
nie mniej niż 67°C w wodzie 
(10–15 min), piekarniku 
(20–25 min), kuchni mikrofalowej 
w opakowaniu lub bez (4–5 min)

Koncentraty zbożowe makarony błyskawiczne, ryż 
błyskawiczny

dodanie gorącej wody lub 
gotowanie przez kilka minut

Koncentraty ciast i deserów ciasta, ciasteczka, pianki, 
galaretki, budynie

dodanie wody zimnej/gorącej, 
wymieszanie, chłodzenie

Żywność aseptycznie 
pakowana

soki owocowe, mleko, zupy, sosy 
sterylizowane systemem UHT

brak obróbki lub łagodne 
ogrzewanie

Rodzaje żywności wygodnej

Do opracowania żywności wygodnej mogą być wykorzystane składniki potraw lub 
pełne potrawy, umożliwiając indywidualnemu konsumentowi, organizatorom zbiorowego 
żywienia i turystom łatwe i szybkie przygotowanie posiłków. 

Wyroby należące do żywności wygodnej, oferowanej jako składniki potraw lub jako 
pełne posiłki, reprezentowane są przez:

 – produkty poprawiające apetyt (ang. appetisers), w tym przekąski; 
 – zupy, kremy, potrawki, buliony;
 – dania główne: mięsne, rybne, drobiowe, mączne, ziemniaczane; 
 – dania kuchni regionalnych i narodowych;
 – dania dietetyczne;
 – dania warzywne, sałatki: rybne, mięsne, warzywne, owocowe, mieszane;
 – pieczywo, chleb, bułki, grzanki;
 – desery, ciasta, lody;

21 A. Janicki, op. cit., s. 35.
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 – napoje bezalkoholowe w formie koncentratów zagęszczonych lub proszków szybko 
rozpuszczalnych (instant)22.
Utrwalanie lub zabezpieczenie żywności wygodnej przed zepsuciem uzyskuje się 

poprzez zastosowanie takich metod, jak:
 – pasteryzacja i sterylizacja,
 – zagęszczanie i suszenie rozpyłowe lub wal cowe (różne rodzaje koncentratów), 
 – smażenie (frytki, chipsy oraz potrawy ofe rowane w punktach szybkiego żywienia), 
 – mrożenie i chło dzenie, 
 – ekstruzja lub ekspandowanie (płatki śniadaniowe, przekąski).

Powszechnie stosowane są też metody kombinowane, mające szczególnie zastoso-
wanie do utrwalania potraw gotowych, takie jak:

 – sous-vide, w której potrawy w hermetycznie zamkniętych opakowaniach próżniowych 
utrwala się przez sterylizację lub pasteryzację w systemie HTST, do pakowania stosuje 
się tworzywa odporne na temperaturę, np. tacki z politereftalanu etylu (PET) i torebki 
z polipropylenu (PP);

 – cook-chill, w której potrawy lub ich składniki poddaje się obróbce kulinarnej, po czym 
zamyka w opakowania jednostkowe i szybko schładza do temperatury poniżej 3°C.
Żywność wygodna jest projektowana kompleksowo, co obejmuje takie elementy, jak: 

recepturę, sposób obróbki i utrwalania składników potrawy, rodzaj materiału opakowa-
niowego, system pakowania, typ opakowania, zalecane sposoby przechowywania oraz 
przygotowania do spożycia. 

Ze względu na stosowane technologie wyróżniono trzy rodzaje żywności wygodnej:
 – wyroby tradycyjne, takie jak: chleb, susze owocowe, warzywne, mięsne i rybne, oraz 

konserwy sterylizowane i pasteryzowane;
 – gotowe zestawy posiłków obiadowych, potraw sterylizowanych, pasteryzowanych, 

mrożonych, chłodzo nych – przeznaczonych do odgrzania w kuchenkach mikrofalo-
wych, koncentraty zup, soków, deserów i ciast, płatków śniadaniowych, przekąsek;

 – produkty otrzymane metodami kombinowanymi z wykorzystaniem: nietermicznych 
metod przetwarzania, niekonwencjonalnych metod ogrzewania, osłonek jadalnych, 
naturalnych substancji hamujących lub niszczących drobnoustroje, opakowań aktyw-
nych, naturalnych i biologicznie aktywnych substancji.
Im wyższy jest stopień przetworzenia żywności wygodnej, tym czas niezbędny do 

przygotowania posiłku jest krótszy. Obróbka kulinarna w przypadku takiej żywności jest 
ograniczona do najprostszych operacji, obejmujących np. mieszanie z wodą, podgrzewanie 
konwencjonalne, w kuchniach mikrofalowych lub nad ogniskiem. Odbiorcami najbardziej 
przetworzonych wyrobów są firmy zajmujące się przewozem pasażerów. W przypadku 
żywienia zbiorowego zasto sowanie żywności wygodnej umożliwia uproszczenie systemu 
przygotowywa nia i wydawania posiłków z pominięciem tradycyjnych kuchni, typowego 
wyposażenia gastronomicznego, a tym samym ograniczenie kosztów. 

22 A. Janicki, op. cit., s. 35.
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trendy w produkcji żywności wygodnej 

Kampanie informacyjne dotyczące składu znajdujących się na rynku artykułów żywno-
ściowych i rosnąca świadomość zdrowotna oraz dążenie konsumentów, aby umiejętnie 
korzystać z oferty – stanowią obecnie główne impulsy decydujące o zakupie towarów. 
Zmiany typowych funkcji spełnianych w gospodarstwie domowym przez kobietę i męż-
czyznę oraz równe obciążenie pracą powodują wśród konsumentów zapotrzebowanie na 
więcej czasu wolnego. Czas musi być zatem „zaoszczędzony” przy wykonywaniu innych 
czynności, np. podczas przygotowywania posiłków w domu. Przed spożyciem wymagają 
one jedynie ogrzewania, np. w wodzie. Zadaniem producentów żywności wygodnej jest 
również podwyższanie walorów organoleptycznych.

Do tradycyjnej żywności wygodnej zalicza się konserwy mięsne pasteryzowane lub 
sterylizowane, przeznaczone do spożycia bezpośrednio lub po obróbce termicznej. Cieszą 
się one jednak coraz mniejszym zainteresowaniem z uwagi na to, iż zgodnie z oczeki-
waniami konsumentów produkty typu żywność wygodna powinny być możliwie świeże. 

Dania gotowe o wysokim stopniu wygody, składniki posiłków przygotowane bezpo-
średnio do spożycia, jak również dania przygotowywane według nowych receptur – o wy-
sokiej jakości, w przyjaznych dla użytkownika opakowaniach – powinny stać się istotnym 
czynnikiem modelującym rynek. 

Producenci żywności przy opracowywaniu żywności wygodnej zwracają uwagę na 
takie elementy, jak:

 – doskonalenie opakowania produktu, 
 – dostosowanie wielkości porcji do potrzeb konsumenta, 
 – ułatwienie porcjowania,
 – dobór właściwego materiału opakowaniowego.

Trendy w produkcji żywności wygodnej obejmują wzbogacanie artykułów spożywczych 
w dodatki funkcjonalne. Musi temu odpowiadać opakowanie wyrobu, np. nowoczesna 
osłonka. Oznacza to, że zawartość lub sposób działania nowych dodatków funkcjonalnych 
powinny zostać zachowane nawet po umieszczeniu produktu w opakowaniu. 

Kolejnym czynnikiem decydującym o sukcesie rynkowym jest tzw. point of sale, tj. okre-
ślenie, jak i gdzie znaleźć docelowe grupy konsumentów. Ważna jest nie tylko praktyczna 
strona opakowania, lecz także forma prezentacji, ekspozycji produktu, np. poprzez użycie 
przezroczystego opakowania. 

Rynkowy sukces odnoszą m.in. produkty wygodne w postaci chłodzonej (ang. chilled 
food), uważane za produkty wysokiej jakości, odpowiadające jednocześnie wymaganiom 
kuchni szybkiej i wygodnej, łączącej formy spożywania posiłków poza domem i w domu. 
Zalicza się do nich świeże produkty spożywcze, przechowywane w temperaturze chłod-
niczej, o ograniczonym okresie trwałości (w stanie chłodzonym do 7 dni), z możliwością 
wydłużenia go do 150%. 

Do produktów o dużym stopniu wygody, cieszących się rosnącą popularnością, zali-
czane są zupy. Są one polecane jako wartościowy posiłek spożywany w porze obiadu. 
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Spożycie ich np. w Niemczech wyniosło 100 talerzy na osobę na rok, jako jednego z najbar-
dziej ulubionych posiłków. Szczególną popularnością cieszyły się większe opakowania, np. 
o objętości powyżej czterech talerzy, gdzie zanotowano ponadprzeciętny wzrost sprzedaży. 
Bary oferujące tylko zupy powstały m.in. w Nowym Jorku, Londynie i Niemczech. Wśród 
nowego rodzaju asortymentu należy wymienić zupy nadające się niekiedy do spożycia 
na zimno, o właściwościach prebiotycznych, w wielu wariantach smakowych. 

Przykładowo w przetwórstwie mięsa można wykorzystać np. okrawki mięsne powsta-
jące w procesie rozbioru mięsa. Nadają się one do wykorzystania w procesie produkcji 
żywności wygodnej, takiej jak: zupy, sosy i dania jednogarnkowe, np. w opakowaniach 
w formie przezroczystych osłonek sztucznych. Do zalet takiego rozwiązania można zaliczyć 
to, iż objętość i masa opakowania są niewielkie, lekkie, a ilość powstających odpadów 
jest minimalna w porównaniu z opakowaniami ze szkła lub puszkami metalowymi. Sta-
nowią idealne rozwiązanie np. dla aktywnych turystów, przemieszczających się podczas 
pieszych wędrówek23.

Oferta żywności wygodnej dla wybranych form turystyki

Potrzeby turystów, również jako konsumentów, są bardzo zróżnicowane. Niektórzy 
wolą spożywać lokalne potrawy, natomiast inni – to, co jest im już wcześniej znane. 
Spożywanie smacznych i zdrowych posiłków podczas wycieczek i wypoczynku to nie 
tylko zaspokajanie potrzeb fizjologicznych. Niepowtarzalną przyjemność stanowi przede 
wszystkim wspólne przygotowywanie posiłków na łonie natury, bez pośpiechu, często przy 
ograniczonej dostępności potrzebnego sprzętu czy produktów. Podczas przyrządzania 
potraw w terenie należy jednak pamiętać o zasadach higieny.

Podczas długich, pieszych wędrówek, rajdów, spływów kajakowych, żeglarskich czy  
na kempingach planowanie żywienia jest bardzo utrudnione z uwagi na skromne najczę-
ściej wyposażenie i zaopatrzenie kuchni. W tych okolicznościach warto w większym stopniu 
korzystać z tzw. żywności wygodnej, uzupełnianej o bieżąco kupowane produkty świeże.

Turyści coraz częściej sięgają po żywność typu convenience, która daje im możliwość 
szybszego i prostszego przygotowania wartościowych posiłków. Dzięki produktom żyw-
ności wygodnej czas wolny, zamiast na przyrządzanie tradycyjnych i czasochłonnych 
potraw, turyści mogą poświęcić na różnego rodzaju rozrywkę, zwiedzanie czy odpoczynek 
na łonie natury24.

W turystyce bardzo powszechne zastosowanie znajdują koncentraty spożywcze. Są 
one przykładem żywności wysoko przetworzonej, wygodnej, o dużej trwałości uzyskanej 
dzięki niskiej zawartości wody. Zaletą ich użycia jest łatwość przyrządzania posiłków, 
wielokrotnie mniejsza masa i objętość w odniesieniu do produktów nieodwodnionych, 
duża trwałość oraz stosunkowo przystępna cena. Są one cenione szczególnie na obozach 
wędrownych, wycieczkach itp. głównie ze względu na małą masę i pojemność – łatwą 

23 H. Makała, op. cit., s. 15.
24 P. Dominik, Zasady i organizacja żywienia w turystyce, Almamer, Warszawa 2011, s. 86.
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do zabrania do plecaka w celu przygotowania wartościowego posiłku. Przykładem mogą 
być koncentraty zup, sosów, przypraw, budyniów czy kisieli25.

W wybranych formach turystyki zastosowanie może mieć żywność typu fast food. 
Specyfika żywności fastfoodowej polega na tym, że różni się ona od żywności konwen-
cjonalnej – nie jest przygotowywana przez wykwalifikowanych pracowników w tradycyjny 
sposób, nie jest również wydawana w konwencjonalny sposób (tak jak w restauracji), posiłki 
mogą być konsumowane zarówno na miejscu, jak i na wynos, konsument może zabrać 
je ze sobą, by zjeść w samochodzie lub podczas spaceru. Podstawą tego typu obsługi 
jest szybkość, stąd nazwa: fast food. Żywność fastfoodowa może stanowić doskonały 
produkt dla turysty, który przemieszcza się szybko i nie ma czasu na rozkoszowanie się 
regionalnymi specjałami. Jest to też alternatywa dla tańszego sposobu żywienia, która 
w dziedzinie bazy noclegowej odpowiada klasie hoteli ekonomicznych. Turysta może mieć 
pewność, że produkcja żywności odbywa się według ściśle ustalonych standardów, a jej 
jakość nie stanowi nieprzyjemnego zaskoczenia. Produkcja oferowanych dań opiera się 
na półproduktach regularnie dostarczanych do restauracji. Do przykładowej oferty tego 
typu żywności można zaliczyć: bułki gotowe do podgrzania, ser w postaci plastrów, mięso 
(hamburger wołowy, kurczak, ryba, bekon), warzywa, sałata, cebula, ogórki, pomidory; 
ciastka dostarczane w postaci zamrożonej i magazynowane w mroźni26. Z tego rodzaju 
propozycji mogą skorzystać turyści w zorganizowanych grupach, osoby równocześnie 
podróżujące i zwiedzające, przemieszczające się każdego dnia w inne miejsce, mające 
często bardzo ograniczony czas na spożycie tradycyjnego posiłku czy lokalnego specjału.

Żywność wygodna nie będzie miała zastosowania we wszystkich formach turystyki. 
Przykładem może być choćby turystyka kulinarna, biznesowa czy agroturystyka, w których 
gotowe do spożycia potrawy przygotowywane są w sposób tradycyjny, obejmujący wszyst-
kie fazy pełnego cyklu produkcyjnego. Turyści, korzystając z ww. form turystyki, wręcz 
oczekują potraw lub napojów przygotowanych w ten sposób, nie zaś żywności wygodnej. 

Żywność wygodna w turystyce pieszej

Turystyka piesza jest zaliczana do turystyki kwalifikowanej, która stanowi jedną z najważ-
niejszych i najbardziej dostępnych form aktywnego wypoczynku. By ją uprawiać, konieczne 
jest często odpowiednie przygotowanie (trening) oraz dobra kondycja fizyczna. Turystyka 
ta jest nowoczesną formą wypoczynku, tj. regeneracji sił fizycznych i psychicznych.

Turystyka piesza jest najbardziej popularną formą turystyki. Dzieli się ona na turystykę 
nizinną i górską. Uczestnicy turystyki nizinnej powinni spożywać węglowodany złożone 
w postaci pieczywa, kasz i makaronów. Ponadto do ekwipunku żywieniowego należy zabrać 
także chleb chrupki, sucharki i – przy krótszych trasach – świeże pieczywo. Piechurzy po-
winni także spożywać różnego rodzaju słodycze oraz produkty białkowe, takie jak: świeże, 

25 I. Kowalczuk, Uwarunkowania konsumpcji koncentratów spożywczych, „Acta Scientiarum Polonorum Tech-
nologia Alimentaria” 2004, 3 (1), s. 187–198.
26 P. Dominik, op. cit., s. 88.
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sproszkowane lub skondensowane mleko, sery lub sery topione. Z produktów mięsnych 
najlepszymi wyrobami dla turystów pieszych są: suche wędliny, konserwy mięsne i rybne. 

Podczas wędrówek górskich, gdzie liczy się każdy kilogram, najodpowiedniejszym 
pożywieniem są produkty liofilizowane27. Odpowiednio zapakowana żywność liofilizowana 
może przetrwać w każdych warunkach: w wilgoci, w wysokich i w niskich temperaturach – 
zachowując przez cały czas wartości odżywcze. Przygotowanie dania do spożycia trwa 
zaledwie kilka minut. Wystarczy suchą masę przesypać do naczynia, zalać gorącą wodą 
i odczekać kilka minut, aż wszystkie składniki uwodnią się i zmiękną. Po uwodnieniu da-
nie takie jest smaczne i pożywne28. Korzystają z niej w największym stopniu himalaiści, 
polarnicy, uczestnicy oceanicznych regat żeglarskich, kajakarze oraz inni podróżnicy. Na 
wyprawy zabierają ze sobą bardzo lekką żywność liofilizowaną, którą w ekstremalnych 
warunkach doprowadza się do stanu gotowości do spożycia, wykorzystując wodę uzyskaną 
np. z roztopionego śniegu, czy też uzdatnioną wodę morską29. 

Żywność wygodna w turystyce kajakowej

Turystyka kajakowa jest rodzajem turystyki kwalifikowanej, która polega na przemiesz-
czaniu się w różne atrakcyjne miejsca za pomocą kajaka. Obejmuje ona głównie spływy, 
które trwają kilka lub kilkanaście dni, a odcinki pokonywane przez uczestników wynoszą 
po kilkadziesiąt kilometrów dziennie. Uczestnicy spływów kajakowych muszą być wytrzy-
mali, gdyż uprawianie tego rodzaju turystyki wymaga bardzo dużego wysiłku fizycznego30.

Turyści uprawiający kajakarstwo powinni spożywać pieczywo, makarony, kasze, ryż, 
ziemniaki i miód. Ponadto każdy turysta powinien mieć ze sobą przekąski zawierające 
skondensowane cukry, do których zalicza się m.in.: musli, batony czekoladowo-owocowe, 
batony czekoladowo-orzechowe.

Pokrycie deficytu energetycznego zapewnia kajakarzom spożycie obiadokolacji. Jest  
to najbardziej obfity i wartościowy posiłek, który najczęściej składa się z jednej potrawy 
o złożonym składzie. Do przyrządzenia obiadokolacji stosuje się: makarony, ziemniaki, 
warzywa, półprodukty warzywne i mięsne liofilizowane, konserwy uzupełnione ewentualnie 
o świeże produkty spożywcze31.

Podsumowanie

Żywność wygodna (convenience food) – wysoko przetworzona, przeznaczona do 
spożycia natychmiast lub po krótkotrwałej obróbce, pozwala w szybki i łatwy sposób 
przygotować pożywny posiłek, co jest zaletą dostrzeganą szczególnie przez turystów. 

27 Ibidem, s. 67.
28 J. Kondratowicz, E. Burczyk, M. Janiak, Liofilizacja jako sposób utrwalania żywności, „Chłodnictwo” 2009, nr 
1–2, s. 58–61.
29 http://www.swiatpodrozy.pl [1.06.2013].
30 P. Dominik, op. cit., s. 68.
31 Ibidem, s. 70.
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Stała się ona również w obecnych czasach alternatywą dla tradycyjnie przygotowywanej 
żywności. Wzrost spożycia żywności wygodnej stanowi ważny element dalszego rozwoju 
branży produkującej żywność i dystrybucji artykułów spożywczych. 

Convenience food wykorzystuje się w różnych formach turystyki. Najczęściej stosowana 
jest przez uczestników turystyki pieszej, kajakowej oraz turystów uprawiających żeglarstwo 
czy kolarstwo. Z żywności wygodnej korzystają również osoby przebywające na kempingach  
i biwakach, gdzie do dyspozycji turystów pozostaje zazwyczaj skromne wyposażenie 
kuchni. W wymienionych formach turystyki istotna jest trwałość produktów wygodnych 
oraz opakowanie ułatwiające otwieranie i ponowne zamykanie. Gotowe wyroby, takie 
jak: konserwy, koncentraty spożywcze, produkty mrożone czy mięsne wyroby wygodne, 
ułatwiają turystom planowanie oraz organizowanie żywienia na wakacjach.

Planowanie żywienia podczas spływów kajakowych, pieszych wycieczek czy na biwa-
kach nie jest łatwe. Turyści, zamiast spędzać wolny czas na długotrwałym przyrządzaniu 
posiłków, wybierają rozrywkę czy odpoczynek wśród przyrody. Dlatego też coraz więcej 
konsumentów wybiera żywność wygodną – bezpieczną, trwałą, dyspozycyjną oraz różno-
rodną. Wymienione walory przyczyniają się do wzrastającego popytu na tego typu żywność.
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Streszczenie

W artykule przedstawiono definicję, podział i charakterystykę żywności wygodnej. Opisano rodzaje 
i trendy w jej produkcji. Przedstawiono przykładową ofertę żywności wygodnej dla wybranych 
form turystyki, turystyki pieszej i kajakowej, która ze względu na trwałość produktów oraz szybki 
sposób przygotowania posiłków pozwala zaoszczędzić cenny czas. 

Słowa kluczowe: żywność wygodna, charakterystyka, podział, turystyka

Abstract

The article presents the definition, classification, and characteristic of convenience food. It 
describes types and trends in its production. There have been given examples of convenience 
food products for specific forms of tourism, hiking and canoeing, which due to the durability of 
the products and quick way of meal preparation will save valuable time.

Keywords: convenience food, characteristics, distribution, tourism
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