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Czynniki determinujące gotowość konsumentów do nabywania 
żywności prozdrowotnej 

Streszczenie

Celem badania była diagnoza gotowości konsumentów do nabywania produk-
tów o zmodyfikowanym składzie, na przykładzie produktów o obniżonej zawar-
tości tłuszczu i soli oraz czynników ją warunkujących. Badanie ankietowe zosta-
ło zrealizowane w 2011 roku na ogólnopolskiej grupie 1000 dorosłych Polaków. 
Wykazano relatywnie niewielką chęć nabywania produktów o zmodyfikowanym 
składzie. Informowano o raczej małych korzyściach, ale również zagrożeniach ze 
strony tych produktów. Większe znaczenie w formułowaniu deklaracji o zamiarze 
spożywania miały opinie o korzyściach niż zagrożeniach. Cechy socjo-demogra-
ficzne oraz postawa względem walorów zdrowotnych żywności różnicowały opinie 
badanych o zagrożeniach i korzyściach oraz o zamiarze spożywania badanych pro-
duktów. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: żywność prozdrowotna, konsument, zachowania, przemysł spo-
żywczy.

Kody JEL: H31, M31, O33, R21

Modyfikacja składu produktu jako wyzwanie dla producentów 
i konsumentów

Choroby dietozależne są dziś istotnym problemem zdrowia publicznego. Istnieje po-
trzeba ograniczenia spożycia soli, cukru, tłuszczów, czyli składników żywności przyczy-
niających się do ich rozwoju, do czego może przyczynić się zmiana składu produktów żyw-
nościowych dostępnych na rynku. Potencjalne korzyści, wynikające z modyfikacji składu 
produktów uwzględniono w raportach WHO (Diet… 2003), rekomendujących dyskusję 
między rządem, przemysłem spożywczym i konsumentami w celu zapewnienia rozwoju 
produktów o obniżonej zawartości tłuszczu, cukrów i soli. 

Dla producentów zmiana składu produktu, np. zmniejszenie jego wartości energetycznej 
lub obniżenie zawartości soli daleka jest od prostego usunięcia lub zastąpienia jednego ze 
składników w recepturze (Unowocześnianie… 2010). Każdy ze składników, oprócz wnosze-
nia określonej wartości odżywczej, wpływa na cechy sensoryczne produktu i pełni w nim 
technologiczną rolę, np. tłuszcz jest nośnikiem smaku, wpływa na objętość i teksturę pro-
duktu, a sól i cukier mogą pełnić funkcję konserwującą. 

Inicjatywa reformulacji, czyli zmiany składu produktu żywnościowego, może przyj-
mować charakter obligatoryjny lub dobrowolny. Bardziej efektywne działania obligato-
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ryjne wymuszające na przedsiębiorstwach zmianę składu produktów są stosowane rzadko. 
Zdecydowanie częściej podejmowane są próby zachęcenia do dobrowolnego podejmowania 
działań w tym zakresie (Marshall i in. 2007, s. 233-245). Zmiana składu produktu może być 
dokonana w sposób ukryty, czyli bez zamieszczania informacji na opakowaniu, bądź wyko-
rzystana jako element promocji produktu. Z badań wynika, że zysk firm spożywczych, które 
wprowadzają produkty postrzegane jako korzystne dla zdrowia i komunikują zmiany, rośnie 
szybciej niż zysk firm, które takich działań nie podejmują (Quam i in. 2006, s. 1221-1223). 

Istotną rolę w akceptacji produktów odgrywa smak (Siro i in. 2008, s. 456-467), rów-
nież w przypadku produktów poddanych reformulacji w kierunku prozdrowotnym (Golan, 
Unnevehr 2008, s. 465-469). Wyzwaniem dla producentów jest zapewnienie właściwego 
smaku produktu, ale także innych cechy fizyko-chemicznych, mimo poczynienia zmian 
w jego składzie. Nie tylko brak akceptacji cech organoleptycznych może być przyczyną 
odrzucenia produktu poddanego reformulacji. Zdaniem Webstera (2009), sama świadomość, 
że dany produkt zawiera mniej soli lub cukru może stanowić przyczynę odrzucenia go ze 
względu na przewidywanie gorszego smaku, na podstawie informacji o obniżeniu zawarto-
ści składnika odpowiadającego za smak. Także brak zaufania dotyczy zamienników natu-
ralnych składników żywności oraz brak gotowości do zapłacenia wyższej ceny za produkty 
poddane reformulacji może być przyczyną ich odrzucenia (Ares, Gámbaro 2007, 148-158).

Celem badania była diagnoza gotowości konsumentów do nabywania produktów o zmo-
dyfikowanym składzie, na przykładzie produktów o obniżonej zawartości tłuszczu i soli. 
Ocenie poddano również różnicujący związek cech socjo-demograficznych i postawy 
względem walorów zdrowotnych żywności z deklarowanym zamiarem kupowania bada-
nych produktów.

Materiał i metodyka badań

Badanie ankietowe zrealizowano w 2011 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych 
Polaków. Dobór próby z operatu adresowego GUS spełniał warunek reprezentatywności 
dla populacji generalnej Polski dla osób powyżej 21. roku życia pod względem wieku, płci 
oraz miejsca zamieszkania. Schemat doboru składał się z dwóch faz ‒ w pierwszej fazie 
wylosowano adresy startowe, w drugiej fazie, realizowanej w terenie, wykorzystano tzw. 
metodę random route. W badaniu uczestniczyło 49,0% kobiet i 51,0% mężczyzn; 16,8% 
osób w wieku 25 lat i mniej, 19,6% ‒ w wieku 26-35 lat, 17,9% ‒ w wieku 36-45 lat, 
18,6% ‒ w wieku 46-55 lat oraz 27,1% ‒ w wieku powyżej 55 lat; 31,6% osób posiadało 
wykształcenie zasadnicze zawodowe lub niższe, 51,2% ‒ wykształcenie średnie, a 16,2% ‒ 
wykształcenie wyższe; 23,7% badanych mieszkało na wsi, 31,9% ‒ w mieście do 100 tys. 
mieszkańców, a pozostali w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców.

W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz zawierający pytania dotyczące zamia-
ru kupowania oraz postrzegania korzyści i zagrożeń dla zdrowia wynikających ze spożywa-
nia trzech produktów żywnościowych, w których obniżono zawartość jednego ze składni-
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ków: jogurtu o obniżonej zawartości tłuszczu, mięsa o obniżonej zawartości tłuszczu oraz 
sera podpuszczkowego o obniżonej zawartości soli.

Zamiar kupowania badanych produktów w następnym roku oceniano na skali 5-punk-
towej, gdzie: 1 – tak; 2 – raczej tak; 3 – ani tak, ani nie; 4 – raczej nie; 5 – nie, a korzyści 
i zagrożenia wynikające ze spożywania na skalach 5-punktowych, na których poszczególne 
oceny opisano następująco: 1 – duże; 2 – raczej duże; 3 – ani duże, ani małe; 4 – raczej małe; 
5 – małe. Postawę badanych wobec walorów zdrowotnych żywności oceniono na podstawie 
stwierdzenia „przywiązuję dużą uwagę do walorów zdrowotnych żywności, którą spoży-
wam”, względem którego badani ustosunkowywali się na skali 5-punktowej, gdzie: 1 – tak; 
2 – raczej tak; 3 – ani tak, ani nie; 4 – raczej nie; 5 – nie. W kwestionariuszu zamieszczo-
no także pytania dotyczące charakterystyki społeczno-demograficznej badanej populacji, 
w tym dotyczące płci, wieku, wykształcenia oraz miejsca zamieszkania. 

W ramach analizy materiału empirycznego wykonana została analiza częstości, obliczo-
no wartości średnie i odchylenie standardowe. Do stwierdzenia istotności różnic między 
wartościami średnimi zastosowana została jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA oraz 
test post hoc Tukeya przy poziomie istotności p < 0,05, a do zbadania siły związku między 
zmiennymi analiza korelacji dwustronnych (współczynnik korelacji rang Spearmana). Do 
wykonania analiz wykorzystano pakiet statystyczny SPSS wersja 21.0.

Wyniki badań

Uczestnicy badania w małym stopniu byli zainteresowani nabywaniem produktów o ob-
niżonej zawartości tłuszczu i soli uwzględnionych w badaniu, o czym informują wartości 
średnie ocen obliczone dla poszczególnych produktów (por. tabela 1). 

Tabela 1
Opinie dotyczące zamiaru spożywania wybranych produktów, korzyści i zagrożeń 
związanych z ich spożywaniem (wartość średnia; odchylenie standardowe)  

Produkty 
Opinie na temat:

zamiaru* korzyści* zagrożeń* 

Jogurt o obniżonej zawartości tłuszczu 2,48 ± 1,31 2,26 ± 1,25 4,39 ± 1,51
Mięso o obniżonej zawartości tłuszczu 2,63 ± 1,32 2,41 ± 1,28 4,35 ± 1,46
Ser podpuszczkowy o obniżonej zawartości soli 2,69 ± 1,45 2,43 ± 1,31 4,10 ± 1,48

* Oceny ze skal 5-punktowych, gdzie 1 – odpowiednio: tak, duże korzyści; duże zagrożenia; 5 – odpowiednio: 
nie, małe korzyści, małe zagrożenia. 
Źródło: badanie własne.

Nieco większy zamiar odnotowano w przypadku jogurtu o obniżonej zawartości tłuszczu 
niż w przypadku pozostałych produktów. Badani reprezentowali podobne opinie na temat 
korzyści wynikających ze spożywania produktów, niemniej jednak bardziej pozytywne opi-

handel_wew_3-2015.indd   92 2015-07-27   17:02:09



MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ 93

nie prezentowano także względem jogurtu o obniżonej zawartości tłuszczu. Nieco mniejsze 
zagrożenia związane ze spożywaniem odnotowano w przypadku jogurtu i mięsa o obniżonej 
zawartości tłuszczu w porównaniu z serem podpuszczkowym o obniżonej zawartości soli 
(por. tabela 1).

Zależności dwustronne między zmiennymi charakteryzowały się większą siłą w przy-
padku postrzegania korzyści i deklarowanego zamiaru niż postrzegania zagrożeń i zamiaru 
spożywania, co znajduje potwierdzenie w literaturze przedmiotu (Jeżewska-Zychowicz i in. 
2009; Urala, Lähteenmäki 2004, s. 793-803). Im bardziej pozytywnie oceniano korzyści ze 
spożywania, tym więcej było deklaracji zamiaru spożywaniu. W przypadku postrzegania 
zagrożeń zależność była odwrotna, tzn. postrzeganie zagrożeń sprzyjało występowaniu de-
klaracji o braku zamiaru spożywaniu poszczególnych produktów, ale zależność ta była słab-
sza w porównaniu z zależnością między postrzeganiem korzyści i deklarowanym zamiarem. 
Odnotowano także odwrotną zależność między postrzeganiem korzyści i zagrożeń, czyli im 
więcej dostrzegano korzyści, tym mniej zagrożeń i odwrotnie (por. tabela 2). 

Tabela 2
Dwustronne zależności między opiniami na temat korzyści, zagrożeń i zamiaru 
spożywania wybranych produktów  

Produkty 
Dwustronne zależności między opiniami o:

korzyściach 
i zamiarze 

zagrożeniach 
i zamiarze 

zagrożeniach 
i korzyściach 

Jogurt o obniżonej zawartości tłuszczu 0,458* -0,254* -0,441*
Mięso o obniżonej zawartości tłuszczu 0,351* -0,255* -0,345*
Ser podpuszczkowy o obniżonej zawartości soli 0,492* -0,206* -0,347*

* Współczynniki korelacji dwustronnej przy p<0,01.
Źródło: jak w tabeli 1.

Przedstawione wyniki badań własnych potwierdzają istnienie związku między percep-
cją korzyści i zagrożeń związanych z produktem, a chęcią jego spożywania (Cardello i in. 
2007, s. 78-83; De Steur i in. 2010, s. 118-125). Oznacza to konieczność edukowania kon-
sumentów w tym zakresie, także poprzez odpowiednio zaprojektowane etykiety produktów 
o zmodyfikowanym składzie. Informacja na nich zamieszczona powinna zawierać informa-
cję o składzie produktu, ale przede wszystkim powinna wyraźnie komunikować korzyści 
z jego spożywania (Øvrum i in. 2012, s. 520-529). 

Z badań wynika, że postrzeganie żywności w dużym stopniu jest warunkowane zna-
czeniem zdrowia jako wartości. Im większą uwagę przywiązują konsumenci do zdrowia, 
tym istotniejsze są dla nich walory zdrowotne żywności, a w konsekwencji ma to wpływ 
zarówno na ocenę żywności, jak i na zachowania nabywcze (Ares, Gambaro 2007, 148-158; 
Vassallo i in. 2009, s. 452-460). Postrzeganie walorów zdrowotnych żywności istotnie sta-
tystycznie różnicowało opinie dotyczące korzyści ze spożywania tylko jednego produktu, 
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a mianowicie sera podpuszczkowego o obniżonej zawartości soli. Osoby z najbardziej pozy-
tywną postawą względem walorów zdrowotnych żywności dostrzegały największe korzyści 
ze spożywania tego produktu (por. tabela 3), co pozwala przypuszczać, że osoby te są świa-
dome zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiaru soli w diecie. Brak różnic w opiniach 
w przypadku produktów z obniżoną zawartością tłuszczu jest trudny do wyjaśnienia, gdyż 
w literaturze potwierdzone zostały takie związki (Urala, Lähteenmäki 2004).

Tabela 3
Opinie dotyczące zamiaru, korzyści i zagrożeń związanych ze spożywaniem 
wybranych produktów z uwzględnieniem postrzegania walorów zdrowotnych 
żywności (wartość średnia; odchylenie standardowe, p < 0,05)     

Produkty 

Przywiązuję dużą uwagę do walorów zdrowotnych żywności,  
którą spożywam

tak raczej tak ani tak  
ani nie raczej nie nie

Opinie o korzyściach 
Ser podpuszczkowy 
o obniżonej zawartości soli 2,26ab ± 1,29 2,23cd ± 1,16 2,65ac ± 1,35 2,64bd± 1,39 2,43 ± 1,41
Opinie o zagrożeniach 
Jogurt o obniżonej zawartości 
tłuszczu 4,15ab ± 1,57 4,37 ± 1,52 4,36 ± 1,43 4,70a± 1,41 4,69b ± 1,49
Mięso o obniżonej zawartości 
tłuszczu 4,05abc ± 1,55 4,39 ± 1,46 4,40 ± 1,38 4,58b± 1,39 4,63c ± 1,33
Opinie dotyczące zamiaru spożywania 
Ser podpuszczkowy 
o obniżonej zawartości soli 2,32abc ± 1,32 2,50de ± 1,39 2,83af ± 1,37 3,07bd± 1,57 3,30cef ± 1,55

Uwaga: a-a, b-b,… – różnice istotne w wierszach (test post hoc Tukeya przy p < 0,05).
Źródło: jak w tabeli 1.

Postrzeganie walorów zdrowotnych żywności różnicowało istotnie statystycznie opinie 
o zagrożeniach wynikających ze spożywania mięsa i jogurtu o obniżonej zawartości tłusz-
czu. Osoby z bardziej pozytywną postawą względem walorów zdrowotnych informowały 
o relatywnie większych zagrożeniach (najniższa wartość średnia ocen) niż osoby z bardziej 
negatywną postawą (por. tabela 3). Taka zależność sugeruje, że osoby z pozytywną postawą 
wobec walorów zdrowotnych żywności mogą być zwolennikami bardziej naturalnej żywno-
ści, a zatem nie akceptują modyfikacji składu produktu, nawet jeśli zmiana ta prowadzi do 
potencjalnego zwiększenia korzyści dla zdrowia.

Im bardziej pozytywny stosunek względem walorów zdrowotnych żywności charakte-
ryzował badanych, tym więcej było deklaracji zamiaru spożywania sera podpuszczkowe-
go o obniżonej zawartości soli. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w opiniach 
dotyczących pozostałych produktów (por. tabela 3). Modyfikacja polegająca na obniżeniu 
zawartości tłuszczu nie jest traktowana przez osoby o zróżnicowanej postawie względem 
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walorów zdrowotnych żywności jako wyróżnik produktu ważny z perspektywy reagowania 
na taki produkt znajdujący się na rynku. Można przypuszczać, że tłuszcz jest traktowany 
przez konsumentów przede wszystkim jako źródło energii, a nie wynik warunkujący zdro-
wie. Nadmierne spożycie soli jest łączone przez konsumentów z chorobami układu krążenia, 
głównie nadciśnieniem tętniczym (Nowson i in. 2013, s. 22-31). 

Wśród cech socjo-demograficznych wskazywanych jako zmienne różnicujące postawy 
i zachowania konsumentów na rynku żywności o zmodyfikowanych walorach zdrowotnych 
(Ares, Gámbaro 2007), w badaniu własnym poziom wykształcenia, wiek i miejsce zamiesz-
kania w największym stopniu różnicowały opinie konsumentów. W przypadku wieku istotne 
statystycznie różnice w wartościach średnich stwierdzono w ocenie korzyści ze spożywania 
jogurtu i mięsa o obniżonej zawartości tłuszczu oraz zamiaru spożywania sera podpuszcz-
kowego o obniżonej zawartości soli. Korzyści ze spożywania jogurtu i mięsa były bardziej 
negatywnie ocenione przez osoby z wykształceniem wyższym. Wraz ze wzrostem wykształ-
cenia obniżała się wartość średnia oceny wyrażającej zamiar spożywania zmodyfikowanego 
sera podpuszczkowego, przy czym istotne statystycznie różnice odnotowano dla skrajnych 
poziomów wykształcenia (por. tabela 4). 

Tabela 4
Opinie dotyczące zamiaru spożywania oraz korzyści związanych ze spożywaniem 
wybranych produktów z uwzględnieniem wykształcenia badanych (wartość średnia; 
odchylenie standardowe, p < 0,05)   

Produkty 
Wykształcenie

Zasadnicze 
i niższe Średnie Wyższe

Opinie o korzyściach 
Jogurt o obniżonej zawartości tłuszczu 2,25 ± 1,16 2,19a ± 1,23 2,48a ± 1,47
Mięso o obniżonej zawartości tłuszczu 2,38a ± 1,25 2,35b ± 1,23 2,65ab ± 1,48
Opinie o zamiarze spożywania 
Ser podpuszczkowy o obniżonej zawartości soli 2,88a ± 1,39 2,65 ± 1,47 2,45a ± 1,46

Uwaga: a-a, b-b,… – różnice istotne w wierszach (test post hoc Tukeya przy p < 0,05).
Źródło: jak w tabeli 1.

Okazało się, że osoby wieku poniżej 35 lat dostrzegały mniej zagrożeń związanych ze 
spożywaniem jogurtu oraz mięsa o obniżonej zawartości tłuszczu, także sera o obniżonej 
zawartości soli w grupie wiekowej 26-35 lat. Wiek nie różnicował istotnie statystycznie 
opinii o korzyściach ze spożywania badanych produktów oraz zamiaru ich spożywania (por. 
tabela 5).

Istotnie statystycznie mniejsze korzyści ze spożywania sera podpuszczkowego o obni-
żonej zawartości soli dostrzegali mieszkańcy miast do 100 tys. mieszkańców w porównaniu 
z pozostałymi uczestnikami badania. Nie stwierdzono natomiast istotnych różnic w opiniach 
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prezentowanych przez mieszkańców dużych miast i wsi. Mieszkańcy wsi dostrzegali mniej 
zagrożeń ze strony wszystkich produktów niż pozostali uczestnicy badania. Mieszkańcy wsi 
deklarowali istotnie mniejszy zamiar spożywania jogurtu o obniżonej zawartości tłuszczu 
niż mieszkańcy dużych miast (por. tabela 6).

Tabela 5
Opinie dotyczące zagrożeń związanych ze spożywaniem wybranych produktów 
z uwzględnieniem wieku badanych (wartość średnia; odchylenie standardowe,  
p < 0,05)   

Produkty 
Wiek

25 lat 
i poniżej 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56 lat 

i powyżej
Jogurt o obniżonej zawartości 
tłuszczu 4,64ab ± 1,38 4,61cd ± 1,36 4,18ac ± 1,65 4,37 ± 1,51 4,22bd ± 1,55
Mięso o obniżonej zawartości 
tłuszczu 4,72ab ± 1,33 4,49 ± 1,39 4,10a ± 1,53 4,35 ± 1,45 4,19b ± 1,49
Ser podpuszczkowy 
o obniżonej zawartości soli 4,26 ± 1,36 4,38ab ± 1,38 3,96a ± 1,58 4,11 ± 1,45 3,90b ± 1,53

Uwaga: a-a, b-b,… – różnice istotne w wierszach (test post hoc Tukeya przy p < 0,05).
Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 6
Opinie dotyczące zamiaru, korzyści i zagrożeń związanych ze spożywaniem 
wybranych produktów z uwzględnieniem miejsca zamieszkania badanych  
(wartość średnia; odchylenie standardowe, p < 0,05) 

Produkty 
Miejsce zamieszkania

Wieś Miasto  
do 100 tys.

Miasto powyżej 
100 tys.

Opinie o korzyściach
Ser podpuszczkowy o obniżonej zawartości soli 2,29a ± 1,02 2,64ab ± 1,38 2,35b ± 1,38
Opinie o zagrożeniach 
Jogurt o obniżonej zawartości tłuszczu 4,91ab ± 1,25 4,40ac ± 1,52 4,10bc ± 1,55
Mięso o obniżonej zawartości tłuszczu 4,84ab ± 1,25 4,31a ± 1,45 4,13b ± 1,51
Ser podpuszczkowy o obniżonej zawartości soli 4,62ab ± 1,37 4,12ac ± 1,51 3,81bc ± 1,44
Opinie o zamiarze spożywania 
Jogurt o obniżonej zawartości tłuszczu 2,67ab ± 1,22 2,48 ± 1,19 2,39ac ± 1,43

Uwaga: a-a, b-b,… – różnice istotne w wierszach (test post hoc Tukeya przy p < 0,05).
Źródło: jak w tabeli 1.
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Kobiety dostrzegały istotnie statystycznie mniej zagrożeń (wartość średnia 4,46; odchy-
lenie standardowe 1,42) niż mężczyźni (4,25; 1,49) związanych ze spożywaniem jogurtu 
o obniżonej zawartości tłuszczu.

Podsumowanie 

Z przedstawionej analizy wynika, że badana populacja wykazywała relatywnie niewiel-
ką chęć nabywania produktów o zmodyfikowanym składzie, tylko nieco większy zamiar 
wyrażano w stosunku do jogurtu o obniżonej zawartości tłuszczu. Opinie o korzyściach 
i zagrożeniach wynikających ze spożywania były zbliżone w przypadku wszystkich pro-
duktów. Informowano o raczej małych korzyściach, ale również raczej małych zagrożeniach 
ze strony konsumpcji tych produktów. Większe znaczenie w formułowaniu deklaracji o za-
miarze spożywania miały opinie o korzyściach niż zagrożeniach. Bardziej pozytywna po-
stawa względem walorów zdrowotnych sprzyjała dostrzeganiu korzyści ze spożywania sera 
podpuszczkowego o obniżonej zawartości soli oraz formułowaniu deklaracji o jego kon-
sumpcji w przyszłości. Mniej pozytywne postawy względem walorów zdrowotnych łączyły 
się z niedostrzeganiem zagrożeń związanych ze spożywaniem jogurtu i mięsa o obniżonej 
zawartości tłuszczu. Cechy socjo-demograficzne, w tym zwłaszcza miejsce zamieszkania, 
wykształcenie i wiek, różnicowały opinie badanych o zamiarze spożywania, zagrożeniach 
i korzyściach. 

Wyniki zaprezentowane w pracy pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
 - Relatywnie małe zainteresowanie ofertą produktów o obniżonej zawartości takich skład-

ników, jak tłuszcz w przypadku jogurtu i mięsa oraz sól w przypadku sera podpuszcz-
kowego wymaga od producentów takiej żywności podejmowania działań edukacyjnych 
i marketingowych, dzięki którym osiągną wzrost wiedzy i zaufania konsumentów do 
takich produktów.

 - Żywność o zmodyfikowanym składzie nie powinna być traktowana jako jednorodna 
grupa produktów z perspektywy konsumentów, co wykazały zróżnicowane opinie po 
uwzględnieniu cech socjo-demograficznych i postaw względem walorów zdrowotnych. 
Należy zatem monitorować zachowania konsumentów na rynku poszczególnych produk-
tów i ich uwarunkowania.
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The Factors Determining Consumers’ Readiness to Buy Pro-Health 
Food 

Summary

An aim of the survey was diagnosis of the readiness of consumers to buy prod-
ucts with a modified composition, on the example of products with reduced contents 
of fat and salt as well as the factors determining it. The survey was carried out in 
2011 on the nation-wide group of 1000 adult Poles. There was exhibited a relatively 
low willingness to buy products with the modified composition. The respondents 
informed of rather low benefits but also of the threats on the side of those products. 
Of a greater importance in formulating declarations on the intent to consume were 
opinions on benefits than threats. The socio-demographic traits and attitude towards 
health values differed respondents’ opinions on threats and benefits as well as on 
the intent to consume the products in question. The article is of the research nature.

handel_wew_3-2015.indd   98 2015-07-27   17:02:09



MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ 99

Key words: pro-health food, consumer, behaviours, food processing industry.

JEL codes: H31, M31, O33, R21

Факторы, предопределяющие готовность потребителей покупать 
продукты питания, способствующие здоровью 

Резюме

Целью исследования был диагноз готовности потребителей покупать 
продукты с видоизмененным составом на примере продуктов с пониженным 
содержанием жира и соли, а также факторов, обусловливающих ее. Опрос 
провели в 2011 на общепольской группе 1000 взрослых поляков. Указали от-
носительно небольшую охоту покупать продукты с видоизмененным соста-
вом. Информировали скорее всего о небольших выгодах, но и об угрозах со 
стороны таких продуктов. Большее значение в формулировке заявлений о на-
мерении потреблять имели мнения о пользах, нежели об угрозах. Социально-
демографические черты и отношение к оздоровительным ценностям продук-
тов питания дифференцировали мнения обследуемых об угрозах и пользах,  
а также о намерении потреблять исследуемые продукты. Статья имеет иссле-
довательский характер.

Ключевые слова: продукты питания, способствующие здоровью; потреби-
тель; поведение; пищевая промышленность.
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