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Zachowania konsumentów na rynku produktów zbożowych 
pełnoziarnistych i ich uwarunkowania na przykładzie 
makaronu i herbatników

Streszczenie 

Celem badania było określenie, w jakim stopniu cechy socjodemograficzne, 
postrzeganie siebie w kontekście stylu życia oraz wiedza żywieniowa determinu-
ją częstość spożywania makaronu i herbatników z mąki pełnoziarnistej. Badanie 
przeprowadzono w 2013 roku w grupie ogólnopolskiej 1000 dorosłych konsu-
mentów.

Prawie 2/5 badanych nigdy nie spożywało makaronu i herbatników z mąki peł-
noziarnistej, a około 15% badanych spożywało je z częstością 3 lub więcej razy 
w tygodniu. Istotnie statystycznie więcej mężczyzn (42,8%) niż kobiet (33,5%), 
najmniej osób z wykształceniem wyższym (27,1%) oraz osób najbardziej pozytyw-
nie oceniających dochód (25,0%) nigdy nie spożywało makaronu pełnoziarnistego. 
Osoby deklarujące przywiązywanie uwagi do naturalności charakteryzowało częst-
sze spożywanie zarówno makaronu (18,8%), jak i herbatników (16,3%).Większą 
częstość spożywania makaronu deklarowały osoby zorientowane (16,9%) niż nie 
zorientowane na przyjemność (10,5%). Osoby reprezentujące dużą wiedzę na te-
mat produktów zbożowych i błonnika stanowiły najmniejszy odsetek osób spoży-
wających makaron (7,8%) i herbatniki (5,1%) z mąki pełnoziarnistej z największą 
częstością.

Zróżnicowanie częstości spożywania produktów pełnoziarnistych wskazuje na 
konieczność uwzględniania tych różnic w podejmowanych działaniach ukierunko-
wanych na wzrost konsumpcji produktów zbożowych pełnoziarnistych.

Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: błonnik, produkty zbożowe pełnoziarniste, zachowania konsu-
mentów.

Kody JEL: H31, M31, O33, R21

Spożycie produktów pełnoziarnistych i jego uwarunkowania

W wielu krajach zachodnich, również w Polsce, spożycie produktów pełnoziarnistych 
szacowane jest na niskim poziomie, poniżej zalecanych trzech lub więcej porcji dziennie 
(Borowska, Kowrygo 2013; Seal i in. 2006; Thane i in. 2005). Wyjątkiem jest większe spoży-
cie produktów pełnoziarnistych w Finlandii, w której ok. 40% konsumentów spożywa cztery 
lub więcej kromek ciemnego chleba dziennie (Prättäla i in. 2001). Małe spożycie produktów 
pełnoziarnistych, zdaniem niektórych autorów, wynika przede wszystkim z braku wiedzy 
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o ich korzystnym oddziaływaniu na zdrowie (Adams, Engström 2000; Seal i in. 2006; Smith 
i in. 2003). Z badań Areola i in. (2007) wynika natomiast, że konsumenci z Finlandii, Włoch 
i Wielkiej Brytanii są świadomi faktu, iż produkty pełnoziarniste są zdrowsze niż produkty 
niepełnoziarniste. Produkty pełnoziarniste są postrzegane jako bardziej naturalne, zdrowe, 
zapewniające odpowiedni bilans składników odżywczych, wolniej uwalniające energię niż 
produkty z ziarna oczyszczonego (Dean i in. 2007). Konsumenci zdają sobie również sprawę 
z faktu, iż produkty pełnoziarniste zawdzięczają swoje właściwości prozdrowotne obecności 
błonnika (Marquart i in. 2006).

Niektórzy badacze wyjaśniają niskie spożycie pieczywa pełnoziarnistego jego niską ja-
kością sensoryczną (Adams, Engström 2000). Do wad żywności bogatej w błonnik konsu-
menci zaliczają m.in. ciemny kolor, gruboziarnistą i wysuszoną strukturę. Z badań wynika, 
że konsumenci nie są skłonni do kompromisu między smakiem i walorami zdrowotnymi 
(Cox i in. 2004; Gilbert 2000; Agustin 2001; Verbeke 2006).

Kolejną przeszkodą ograniczającą wzrost konsumpcji produktów pełnoziarnistych jest 
ich mała dostępność na rynku oraz ograniczony wybór produktów, które spełniają wyma-
gania konsumentów (Adams, Engström 2000; Smith i in. 2003). Również cena może mieć 
wpływ na zbyt małe spożycie błonnika (Harnack i in. 2003). Średnie dzienne spożycie błon-
nika jest mniejsze wśród osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym (Neutzling i in. 
2010). 

Istotne znaczenie w warunkowaniu spożycia produktów będących źródłem błonnika 
mają także cechy socjodemograficzne i psychospołeczne (Aikman i in. 2006; Czarnocińska 
i in. 2013). Na przykład z badań Ginon i in. (2009) wynika, że starsi konsumenci, którzy 
zwracali uwagę na zawartość błonnika w diecie, bardziej akceptowali produkt oznaczony 
jako zawierający błonnik i wykazywali większą skłonność do jego zakupu poprzez goto-
wość do zapłaty wyższej ceny.

Celem badania było określenie, w jakim stopniu cechy konsumenta, w tym cechy socjo-
demograficzne, postrzeganie siebie w kontekście stylu życia oraz świadomość żywieniowa 
determinują częstość spożywania produktów żywnościowych wyprodukowanych z mąki 
pełnoziarnistej na przykładzie makaronu i herbatników.

Metodyka badań

Badanie empiryczne zrealizowano w listopadzie 2013 roku w grupie ogólnopolskiej 
1000 dorosłych konsumentów za pomocą metody wywiadów bezpośrednich ze wspoma-
ganiem komputerowym (Computer Assisted Personal Interview ‒ CAPI). Kryteria doboru 
próby uwzględniały reprezentatywność populacji ze względu na województwo, a następnie 
dobór miał charakter kwotowy z uwzględnieniem płci, wykształcenia i wielkości miejsca za-
mieszkania. Do wywiadu kwalifikowano jedynie osoby spełniające kryterium rekrutacyjne, 
czyli dokonywanie samodzielnych lub we współudziale zakupów żywności.
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W badanej populacji osoby w wieku do 25 lat stanowiły 12,3%, w wieku 26-35 lat – 
17,5%, 36-45 lat – 16,6%, 46 – 55 lat – 28,3%, 56-65 lat 19,7 %, a osoby w wieku powyżej 
65 lat – 5,6% badanej populacji. Strukturę badanych z uwzględnieniem pozostałych cech 
przedstawiono w tabeli 1. 

W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz zawierający pytania dotyczące: 
• Częstości spożywania makaronu oraz herbatników produkowanych z mąki pełnoziar-

nistej, którą określono jako 1 – „nie znam”; 2 – „nigdy”; 3 – „1-2 razy w miesiącu”,  
4 – „1-2 razy w tygodniu”, 5 – „3-5 razy w tygodniu”; 6 – „1 raz dziennie”; 7 – „2-3 razy 
w ciągu dnia”. W trakcie analizy statystycznej częstości 3-5 razy w tygodniu lub częściej 
połączono w jedną kategorię, którą opisano jako 3 razy w tygodniu lub częściej.W bada-
nej populacji 49 osób nie znało makaronu z mąki pełnoziarnistej, a 78 osób herbatników 
z mąki pełnoziarnistej. Osoby te zostały wyeliminowane z dalszych analiz.

• Postrzegania siebie w kontekście stylu życia, z uwzględnieniem takich wartości, jak: 
zdrowie, praca zawodowa, naturalność żywności, tradycja i przyjemność. Respondenci 
ustosunkowywali się do stwierdzeń: „Uważam, że jestem osobą: 1) dbającą o własne 
zdrowie; 2) zaangażowaną w pracę zawodową; 3) zwracającą dużą uwagę na naturalność 
żywności; 4)ceniącą tradycję; 5)zorientowaną na przyjemności, zaznaczając odpowiedź 
na 7-punktowych skalach, gdzie 1 – „całkowicie nie zgadzam się” do 7 – „całkowicie 
zgadzam się”. W trakcie analizy materiału empirycznego odpowiedzi od 1 ‒ „całkowicie 
nie zgadzam się” do 3 – „raczej nie zgadzam się” połączono w jedną kategorię, którą 
opisano jako„nie zgadzam się”, a odpowiedzi od 5 – „raczej zgadzam się” do 7 – „całko-
wicie zgadzam się” połączono w kategorię „zgadzam się”.

• Świadomości żywieniowej związanej z produktami zbożowymi i błonnikiem, którą oce-
niono na podstawie stopnia zgodności respondentów z 3 stwierdzeniami, a mianowicie: 
1) „Produkty zbożowe wystarczy spożywać raz dziennie”; 2) „Tylko przy zaparciach na-
leży kontrolować ilość błonnika w diecie”; 3) „Dobrym źródłem błonnika jest marchew, 
jogurt naturalny oraz płatki kukurydziane”. Odpowiedzi zaznaczano na skali 7-punkto-
wej od 1 – „całkowicie nie zgadzam się” do 7 – „całkowicie zgadzam się”. Po zsumo-
waniu odpowiedzi dla 3 stwierdzeń obliczono wartość średnią (X = 12,03) i odchylenie 
standardowe (SD = 3,11), a następnie wyznaczono 3 zakresy punktów: od minimalnej 
sumy do X – SD (3 – 8,92 pkt.), od X-SD do X + SD (8,93 – 15,14) oraz od X + SD do 
maksymalnej sumy (15,15 – 21), które opisano odpowiednio: duża, przeciętna i mała 
wiedza żywieniowa.

• Charakterystyki socjodemograficznej respondenta, w tym uwzględniono płeć, wiek, wy-
kształcenie, miejsce zamieszkania i opinię o dochodzie.
Do wykonania analiz statystycznych wykorzystano SPSS wersja 21.0. Wykonano analizę 

częstości oraz tabele krzyżowe. Do stwierdzenia różnic istotnych statystycznie wykorzysta-
no test niezależności Chi2, przy p < 0,05. Siłę zależności dwustronnych między zmiennymi 
mierzono za pomocą współczynnika korelacji Pearsona (p < 0,05).
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Częstość spożywania makaronu i herbatników z mąki pełnoziarnistej

Struktura badanych ze względu na częstość spożywania obydwu produktów wypro-
dukowanych z mąki pełnoziarnistej była prawie identyczna. Prawie 2/5 badanych nigdy 
nie spożywało tych produktów, a z częstością 3 lub więcej razy w tygodniu spożywało je 
około 15% badanych (por. tabele 1 i 2). Współczynnik korelacji dwustronnej Pearsona 
między częstością spożywania makaronu i herbatników z mąki pełnoziarnistej wynosi  
r = 0,644 (p < 0,01), co potwierdza duże podobieństwo w częstości spożywania obydwu 
produktów.

Tabela 1
Częstość spożywania makaronu z mąki pełnoziarnistej z uwzględnieniem wybranych 
cech socjodemograficznych populacji (w %)     

Wyszczególnienie
Częstość spożywania makaronu z mąki pełnoziarnistej

nigdy 1-2 razy 
w miesiącu

1-2 razy 
w tygodniu

3 lub więcej 
razy w tygodniu

Cała populacja 100,0 37,7 28,8 17,4 16,1
Płeć (p=0,024)

Kobiety 
Mężczyźni

54,5
45,5

33,5
42,8

31,8
25,2

17,9
16,7

16,9
15,3

Wykształcenie (p=0,004)
Podstawowe
Zawodowe 
Średnie
Wyższe

8,8
31,0
37,0
23,2

41,2
45,1
37,6
27,1

25,0
22,4
29,6
37,3

21,3
15,9
17,4
17,8

12,5
16,6
15,4
17,8

Miejsce zamieszkania (p<0,001)
Wieś
Miasto do 20 tys. mieszkańców 
Miasto od 20 do 100 tys. 
mieszkańców
Miasto powyżej 100 tys. 
mieszkańców

37,8
8,8

24,7

28,7

43,7
24,7

37,4

34,1

24,8
30,9

20,9

40,2

15,3
22,2

23,0

13,7

16,2
22,2

18,7

12,0
Opinia o dochodzie (p<0,001)
Całkowicie niewystarczający
Pozwala zaspokoić tylko 
podstawowe potrzeby
Stać nas na niektóre, ale nie 
wszystkie wydatki 
Stać nas na wszystko
Stać nas na wszystko i możemy 
zaoszczędzić

8,0

24,6

47,2
16,6

3,6

34,2

39,2

40,5
32,3

25,0

22,4

22,8

33,6
29,7

16,7

13,2

19,8

14,5
19,6

36,1

30,2

18,2

11,4
18,4

22,2

Źródło: badanie własne.
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Częstość spożywania produktów a cechy socjodemograficzne

Istotnie statystycznie więcej mężczyzn niż kobiet nigdy nie spożywało makaronu z mąki 
pełnoziarnistej. Ponadto wśród niespożywających tego produktu było istotnie statystycznie 
więcej osób z wykształceniem średnim lub niższym niż średnie, mieszkańców wsi oraz osób 
określających swój dochód jako „stać nas na niektóre, ale nie na wszystkie wydatki”. Im wyż-
szy był poziom wykształcenia badanych, tym wyższy był odsetek osób spożywających ma-
karon pełnoziarnisty z częstością określoną jako „3 lub więcej razy w tygodniu”. Największy 
odsetek mieszkańców małych miast oraz osób określających dochód rodziny jako całkowicie 
niewystarczający wskazał taką częstość spożywania makaronu pełnoziarnistego (por. tabela 
1). Osoby ze środowiska wiejskiego wykazywały największe zróżnicowanie pod względem 
częstości spożywania tego produktu, gdyż ponad 2/5 nigdy go nie spożywało, a 16,2% in-
formowało o częstym spożywaniu. Wyższa cena makaronu z mąki pełnoziarnistej w porów-
naniu do makaronu z jasnej mąki stanowić może barierę w częstym spożywaniu makaronu 
pełnoziarnistego wśród osób z relatywnie niskimi dochodami, o czym informują wcześniejsze 
badania (Harnack i in. 2003; Neutzlig i in. 2010). Wiek nie różnicował istotnie statystycznie 
badanej populacji pod względem częstości spożywania makaronu z mąki pełnoziarnistej, pod-
czas gdy w innych badaniach wykazano większe zainteresowanie produktami z błonnikiem 
wśród konsumentów reprezentujących starsze grupy wiekowe (Ginon i in. 2009).

Deklarowana przez uczestników badania częstość spożywania herbatników z mąki peł-
noziarnistej nie wykazywała różnic istotnych statystycznie po uwzględnieniu płci, wieku, 
wykształcenia oraz miejsca zamieszkania, natomiast takie różnice wykazano w grupach 
osób o odmiennych opiniach na temat dochodu (por. tabela 2).

Tabela 2
Częstość spożywania herbatników z mąki pełnoziarnistej z uwzględnieniem 
wybranych cech socjodemograficznych populacji (w %) 

Wyszczególnienie
Częstość spożywania herbatników z mąki pełnoziarnistej

nigdy 1-2 razy 
w miesiącu

1-2 razy 
w tygodniu

3 lub więcej 
razy w tygodniu

Cała populacja 39,8 28,0 17,4 14,8
Opinia o dochodzie (p=0,017)

Całkowicie niewystarczający
Pozwala zaspokoić tylko podstawowe 
potrzeby
Stać nas na niektóre, ale nie wszystkie 
wydatki
Stać nas na wszystko
Stać nas na wszystko i możemy 
zaoszczędzić

27,8

36,7

41,4
47,4

31,4

29,2

26,7

30,9
23,4

17,1

20,8

18,6

15,4
15,6

34,3

22,2

18,0

12,3
13,6

17,2

Źródło: jak w tabeli 1.
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Najmniejszy odsetek osób określających swój dochód jako niewystarczający deklarował, 
że nigdy nie spożywa herbatników z mąki pełnoziarnistej i jednocześnie największy odsetek 
tych osób wskazał spożywanie tego produktu z największą częstością (por. tabela 2).

Częstość spożywania produktów a percepcja samego siebie z uwzględnieniem 
wybranych wartości

Naturalność żywności i przyjemność jako wartości opisujące styl życia konsumenta, 
istotnie statystycznie różnicowały częstość spożywania makaronu z mąki pełnoziarnistej. 
Im bardziej uczestnicy badania postrzegali siebie jako osoby zwracające dużą uwagę na na-
turalność żywności, tym mniejszy był odsetek wskazań informujących o niespożywaniu ma-
karonu z mąki pełnoziarnistej. Odwrotną tendencję zaobserwowano w przypadku częstości 
„3 lub więcej razy w tygodniu”, a zatem przywiązywanie uwagi do naturalności żywności 
sprzyjało częstszemu spożywaniu tego produktu (por. tabela 3).

Tabela 3
Częstość spożywania makaronu z mąki pełnoziarnistej z uwzględnieniem percepcji 
samego siebie (w %)  

Wyszczególnienie
Częstość spożywania makaronu z mąki pełnoziarnistej

nigdy 1-2 razy 
w miesiącu

1-2 razy 
w tygodniu

3 lub więcej 
razy w tygodniu

Uważam, że jestem osobą zwracającą dużą uwagę na naturalność żywności (p=0,002) 
nie zgadzam się
ani tak ani nie
zgadzam się

47,0
43,5
31,8

28,0
26,3
30,4

15,9
15,1
19,0

9,1
15,1
18,8

Uważam, że jestem osobą zorientowaną na przyjemności (p=0,012)
nie zgadzam się
ani tak ani nie
zgadzam się

52,6
44,5
33,8

22,4
25,7
30,6

14,5
14,2
18,7

10,5
15,6
16,9

Źródło: jak w tabeli 1.

Wśród osób, które nigdy nie spożywały makaronu z mąki pełnoziarnistej był największy 
odsetek osób, które nie postrzegały siebie jako zorientowanych na przyjemności. Natomiast 
osoby oceniające siebie jako zorientowane na przyjemność charakteryzował największy od-
setek wskazań w poszczególnych kategoriach częstości spożywania, tym samym konsump-
cja makronu pełnoziarnistego była dla nich źródłem przyjemnych doznań (por. tabela 3).

W przypadku herbatników z mąki pełnoziarnistej tylko postrzeganie siebie jako osoby 
zwracającej dużą uwagę na naturalność żywności istotnie statystycznie różnicowało opinie 
badanych dotyczące częstości spożywania. Wśród osób nigdy nie spożywających herbatni-
ków z mąki pełnoziarnistej najwięcej było osób nie przywiązujących wagi do naturalności 
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żywności, a najmniej tych, dla których wartość ta miała duże znaczenie. Im bardziej badane 
osoby zgadzały się ze stwierdzeniem dotyczącym naturalności, tym większy był odsetek 
wskazań częstości „3 lub więcej razy w tygodniu” (por. tabela 4), podobne różnice wystąpiły 
w przypadku makaronu.

Tabela 4
Częstość spożywania herbatników z mąki pełnoziarnistej z uwzględnieniem percepcji 
samego siebie (w %) 

Wyszczególnienie
Częstość spożywania herbatników z mąki pełnoziarnistej

nigdy 1-2 razy 
w miesiącu

1-2 razy 
w tygodniu

3 lub więcej 
razy w tygodniu

Uważam, że jestem osobą zwracającą dużą uwagę na naturalność żywności (p=0,004) 
nie zgadzam się
ani tak ani nie
zgadzam się

50,0
45,2
33,8

23,4
23,8
31,6

15,8
16,5
18,3

10,8
14,6
16,3

Źródło: jak w tabeli 1.

Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że naturalność żywności jako wartość 
istotnie statystycznie różnicowała deklarowaną częstość spożywania obydwu produktów. 
W przypadku makaronu z mąki pełnoziarnistej istotne statystycznie różnice wykazano 
również w przypadku przyjemności jako wartości istotnej z perspektywy determinowania 
zachowań żywieniowych. Znaczenie naturalności z perspektywy wyboru żywności ma po-
twierdzenie w wynikach innych badań, przede wszystkim realizowanych w innych popu-
lacjach (Roininen, Tuorila 1999; Dean i in. 2007). Związek między częstszą konsumpcją 
makaronu z mąki pełnoziarnistej i dążeniem do przyjemności może z jednej strony dziwić, 
zwłaszcza gdy przywołane zostaną oceny sensoryczne produktów żywnościowych z dużą 
ilością błonnika (Adams, Engström 2000). Z drugiej zaś strony orientację na przyjemność 
w zachowaniach konsumenckich można także interpretować w kategoriach przyjemności 
z ujawniania zachowań prozdrowotnych, dbania o siebie itd. Przy takiej interpretacji jako 
zaskoczenie należy potraktować brak istotnych różnic w częstości spożywania produktów 
pełnoziarnistych po uwzględnieniu dbałości o własne zdrowie.

Częstość spożywania a wiedza o produktach zbożowych i błonniku

Wykazywane w literaturze przedmiotu zróżnicowane wyniki dotyczące związku mię-
dzy wiedzą i zachowaniami związanymi ze spożywaniem produktów zbożowych pełno-
ziarnistych lub wzbogaconych w błonnik (Lyly i in. 2004; Seal i in. 2006; Smith i in. 
2003) znajdują odzwierciedlenie w wynikach badań własnych. Okazało się, że osoby 
wskazujące na brak zgody ze stwierdzeniami (oceny 1-3), a więc reprezentujące wyższy 
poziom wiedzy o produktach zbożowych i błonniku, stanowiły najmniejszy odsetek osób 
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spożywających badane produkty z częstością 3 lub więcej razy w tygodniu, podczas gdy 
w przypadku osób z relatywnie najmniejszą wiedzą odsetek takich wskazań był najwięk-
szy (por. tabela 5).

Tabela 5
Częstość spożywania makaronu i herbatników z mąki pełnoziarnistej 
z uwzględnieniem wiedzy o produktach zbożowych i błonniku (w %)

Wyszczególnienie
Częstość spożywania

nigdy 1-2 razy 
w miesiącu

1-2 razy 
w tygodniu

3 lub więcej 
razy w tygodniu

Makaronu z mąki pełnoziarnistej (p=0,007)
duża
przeciętna
mała

8,1
80,5
11,4

16,1
75,5
8,4

15,2
76,4
8,4

7,8
77,2
15,0

Herbatników z mąki pełnoziarnistej (p=0,012)
duża
przeciętna
mała

10,4
78,7
10,9

14,0
74,8
11,2

13,8
80,6
5,6

5,1
78,1
16,8

Źródło: jak w tabeli 1.

Takie wyniki wskazują, że większa wiedza żywieniowa dotycząca tej grupy produk-
tów nie jest czynnikiem wystarczającym do wzrostu ich konsumpcji. Wydaje się jednak, 
że uwzględnienie w analizach tylko samej wiedzy, np. bez częstości spożywania makaronu 
i herbatników w ogóle, nie uzasadnia takiego wnioskowania. Wśród osób o dużym poziomie 
wiedzy o produktach zbożowych mogły być osoby nie spożywające makaronu, a zwłaszcza 
herbatników jako bogatego źródła energii lub z powodu stanu zdrowia. Mimo ograniczeń we 
wnioskowaniu, wydaje się, że konieczne jest kontynuowanie badań, dzięki którym związek 
między wiedzą żywieniową a spożywaniem produktów zbożowych z mąki pełnoziarnistej 
zostanie głębiej rozpoznany. Z niektórych badań wynika, że niedostateczna wiedza na temat 
błonnika i produktów pełnoziarnistych, ale także brak znajomości korzyści zdrowotnych wy-
nikających ze spożywania tego typu produktów stanowią istotną przeszkodę w zwiększeniu 
udziału tych produktów w codziennej diecie (Adams, Engström 2000; Seal i in. 2006). Inne 
badania wskazują natomiast, że większość konsumentów jest w stanie powiązać spożycie 
błonnika z zapobieganiem chorobom (Lyly i in. 2004). Konsumenci są świadomi korzystne-
go wpływu na zdrowie błonnika i produktów pełnoziarnistych, a także rozpoznają produkty, 
które są dobrym źródłem błonnika (Cashel i in. 2001; Lyly i in. 2004), a jednocześnie spo-
życie tych produktów jest w dalszym ciągu niezadawalające. Brak pozytywnego związku 
między wiedzą o produktach zbożowych i błonniku a częstością spożywania produktów 
bogatych w błonnik został potwierdzony także w badaniu własnym, w którym uwzględniono 
produkt podstawowy w diecie jakim jest makaron, a także herbatniki jako produkt będący 
przede wszystkim źródłem przyjemności. 
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Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że:
 - Płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz opinia o dochodzie różnicowały istot-

nie statystycznie częstość spożywania makaronu z mąki pełnoziarnistej, podczas gdy 
w przypadku herbatników z mąki pełnoziarnistej różnice w częstości spożywania wystą-
piły tylko po uwzględnieniu opinii o dochodzie.

 - Osoby deklarujące przywiązywanie uwagi do naturalności żywności charakteryzowało 
częstsze, w porównaniu z pozostałymi, spożywanie zarówno makaronu, jak i herbatni-
ków z mąki pełnoziarnistej. Większą częstość spożywania makaronu deklarowały ponad-
to osoby zorientowane na przyjemność.

 - Osoby reprezentujące wyższy poziom wiedzy na temat produktów zbożowych i błonni-
ka stanowiły najmniejszy odsetek osób spożywających obydwa produkty pełnoziarniste 
z największą częstością, podczas gdy w przypadku osób z relatywnie najmniejszą wiedzą 
odsetek takich wskazań był największy. 
Duże zróżnicowanie częstości spożywania makaronu i herbatników pełnoziarnistych po 

uwzględnieniu charakterystyki socjodemograficznej i psychospołecznej wskazuje na ko-
nieczność uwzględniania tych różnic w podejmowanych działaniach ukierunkowanych na 
wzrost konsumpcji produktów zbożowych pełnoziarnistych.

Praca została przygotowana w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych pro-
duktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności.
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Consumers’ Behaviours in the Market for Wholegrain Products  
and Determinants Thereof on the Example of Pasta and Biscuits

Summary 

An aim of the research was to determine in what degree the socio-demographic 
traits, self-perception in the context of lifestyle and nutritional knowledge deter-
mine frequency of consumption of pasta and biscuits made of wholegrain flour. 
The research was carried out in  2013 in the whole-Poland group of 1000 adult 
consumers.

Almost 2/5 of the respondents had never consumed pasta and biscuits made 
of wholegrain flour and some 15% of the interviewees consumed them with fre-
quency of 3 or more times a week. Statistically significantly more men (42.8%) 
than women (33.5%), the least number of people with higher education (27.1%) and 
individuals most positively evaluating their income (25.0%) had never consumed 
wholegrain pasta. For the people declaring paying attention to naturalness specif-
ic was more frequent consumption of both pasta (18.8%) and biscuits (16.3%).  
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The greater frequency of consumption of pasta was declared by the individuals ori-
ented (16.9%) than not oriented at pleasure (10.5%). The individuals representing 
their great knowledge on grain products and dietary fibre constituted the lowest per 
cent of individuals consuming pasta (7.8%) and biscuits (5.1%) made of wholegrain 
flour with higher frequency.

Diversification of frequency of consumption of wholegrain products indicates 
the need to take into account those differences while undertaking measures aimed 
at growth of consumption of wholegrain products.

The article is of the research nature.

Key words: dietary fibre, wholegrain products, consumers’ behaviours.

JEL codes: H31, M31, O33, R21

Поведение потребителей на рынке цельнозерновых продуктов  
и его обусловленности на примере макаронов и печенья 

Резюме 

Целью исследования было определение, в какой степени социально-де-
мографические черты, восприятие самого себя в контексте стиля жизни и зна-
ния о питании определяют частотность потребления макаронов и печенья из 
цельнозерновой муки. Исследование провели в 2013 г. в общепольской группе 
1000 взрослых потребителей.

Почти 2/5 опрошенных никогда не потребляли макаронов и печенья из 
цельнозерновой муки, а около 15% опрошенных потребляли их с частотно-
стью 3 или более раз в неделю. Статистически существенно больше мужчин 
(42,8%), чем женщин (33,5%), меньше всего лиц с высшим образованием 
(27,1%) и лиц, наиболее положительно оценивающих свой доход (25,0%), ни-
когда не потребляли цельзерновых макаронов. Для лиц, заявляющих о том, что 
они обращают внимание на натуральность, свойственно было более частое 
потребление как макаронов (18,8%), так и печенья (16,3%). О большей ча-
стотности потребления макаронов заявляли лица, целеустремленные (16,9%), 
нежели нецелеустремленные на удовольствие (10,5%). Лица, представляю-
щие большие знания в отношении зерновых продуктов и пищевых волокон, 
составляли самый низкий процент лиц, потребляющих макароны (7,8%) и пе-
ченье (5,1%) из цельнозерновой муки с наибольшей частотностью.

Дифференциация частотности потребления цельнозерновых продуктов 
указывает необходимость учитывать эти отличия в предпринимаемых дейст-
виях, направленных на рост потребления цельнозерновых продуктов.

Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: пищевые волокна, цельнозерновые продукты, поведение 
потребителей.

Коды JEL: H31, M31, O33, R21
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