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Postawy studentów wobec nowych produktów i technologii 
w produkcji żywności

Streszczenie

Celem badań było określenie poziomu i uwarunkowań neofobii żywieniowej 
i technologicznej wśród studentów warszawskich uczelni oraz ocena ewentual-
nych analogii i różnic między postawami młodych konsumentów w stosunku do 
nowej żywności i nowych technologii. Badania przeprowadzono w 2016 roku, każ-
de na próbie 200 osób, metodą ankietową (ankieta internetowa). Uzyskane wyniki 
świadczą o znacznym podobieństwie uwarunkowań poziomu neofobii żywienio-
wej i technologicznej. W przypadku przedziałów neofobii i wynikających z nich 
charakterystyk grup respondentów o różnych postawach względem nowej żywno-
ści i nowych technologii, uwarunkowaniami wspólnymi dla postaw neofilicznych 
było zamieszkiwanie w dużych miastach i bardzo duża waga przywiązywana do 
żywienia. Można więc przypuszczać, że wzrost świadomości żywieniowej może 
skutecznie wpłynąć na zwiększenie stopnia akceptacji przez konsumentów tak 
nowych produktów żywnościowych, jak i nowych technologii ich wytwarzania, 
co skutkować będzie większym zainteresowaniem innowacjami produktowymi na 
rynku żywności. 

Słowa kluczowe: neofobia żywieniowa, neofobia technologiczna, młodzi konsu-
menci. 

Kody JEL: E21, O31, Q18

Wstęp 

Można wyróżnić dwie dominujące postawy konsumentów w odniesieniu do nowości na 
rynku żywności. Pierwsza to akceptacja nowych wyrobów i/lub technologii produkcji, zaś 
druga to ich negacja i preferowanie produktów konwencjonalnych (Cox, Evans, Lease 2007; 
Frewer i in. 2011). 

Niechęć do nowej żywności określana jest mianem neofobii żywieniowej (Anderson, 
Earle, Earle 2007; Eertmans i in. 2005; Pliner i Hobden 1992), z kolei pojęcie neofobii tech-
nologicznej odnosi się do niechęci do nowych technologii wykorzystywanych do produkcji 
żywności (Cox, Evans 2008).

Do oceny postaw konsumentów w stosunku do nowej żywności wykorzystywana jest 
skala neofobii żywieniowej (Food Neophobia Scale − FNS) (Pilner, Hobden 1992). Nie 
jest ona jednak przeznaczona do badania stopnia akceptacji nowoczesnych technologii pro-
dukcji (Cox, Flight, Leppard 2003). Dlatego też, w ramach programu badawczego Food 
Futures National Research Flagship Project, opracowane zostało psychometryczne narzę-
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dzie służące do pomiaru poziomu neofobii technologicznej – Food Technology Neofobia 
Scale (FTNS) (Martins, Pliner 1998; Steptoe, Pollard, Wardle 1995). 

Na podstawie dotychczasowych badań stwierdzić można, że poziom neofobii żywienio-
wej determinują następujące czynniki: 
 - wiek – poziom neofobii rośnie wraz wiekiem (Benton 2004; Kowalczuk 2011), 
 - płeć – kobiety szybciej akceptują nową żywność (Barska 2014), 
 - miejsce zamieszkania − zjawisko neofobii występuje w większym natężeniu u osób za-

mieszkujących tereny wiejskie niż miejskie (Cox, Flight, Leppard 2003), 
 - dochód i wykształcenie − wraz z poziomem dochodu i wykształcenia poziom neofobii 

maleje (Eartmans i in. 2015),
 - cechy psychologiczne, w tym skłonność do innowacyjności (Gutkowska 2011),
 - czynniki genetyczne − dziedziczność neofobii waha się na poziomie 70-78% (Cooke, 

Wardle 2008),
 - cechy kulturowe, styl życia (im bardziej konserwatywny, tym wyższy poziom neofobii) 

i środowisko (Aguiar i in. 2009), 
 - wiedza i doświadczenia zakupowe (Jeżewska-Zychowicz 2014; Lahteenmaki i in. 2001),
 - cechy sensoryczne produktu − neofobia ulega redukcji, jeżeli produkt wywrze na konsu-

mencie pozytywne wrażenie sensoryczne (Wanagos, Dąbrowska 2010).
W przypadku neofobii technologicznej doświadczenia badawcze i, w konsekwencji, wie-

dza na temat jej uwarunkowań są znacznie mniejsze. Wykazano, iż jej poziom jest wyższy 
wśród kobiet oraz mieszkańców małych miast i wsi (Coppola, Verneau, Caracciolo 2014), 
neofobia technologiczna rośnie wraz z wiekiem, a maleje wraz ze wzrostem poziomu dochodu 
i wykształcenia (Vidigal i in. 2004), większą skłonnością do neofobii charakteryzują się osoby 
mieszkające w dużych gospodarstwach domowych (De Steur, Odongo, Gellynck 2015).

Celem podjętych badań było określenie poziomu i uwarunkowań neofobii żywieniowej 
i technologicznej wśród studentów warszawskich uczelni oraz ocena ewentualnych analogii 
i różnic między postawami respondentów w stosunku do nowej żywności i nowych techno-
logii jej wytwarzania. 

Materiał i metody badawcze

Badania dotyczące poziomu neofobii technologicznej i neofobii żywieniowej przeprowa-
dzono w 2016 roku. W pierwszym badaniu uczestniczyło 200 respondentów, zaś w drugim 
700 osób, z których wyodrębniono grupę 200 badanych o charakterystyce ekonomiczno-de-
mograficzno-społecznej zbliżonej do pierwszej grupy (por. tabela 1). Badania zrealizowano 
metodą ankietową (ankieta internetowa), dobór próby miał charakter celowy – w badaniu 
wzięli udział studenci warszawskich uczelni (Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki 
Warszawskiej, SGH, SGGW). 

W części merytorycznej wykorzystanych w badaniach kwestionariuszy ankietowych 
zawarto stwierdzenia tworzące skale pomiarowe (10 w przypadku FNS i 13 w przypadku 
FTNS). Wykorzystano dostępne w literaturze tłumaczenia zawartych w skalach stwierdzeń 
(Jeżewska-Zychowicz 2014; Jeżewska-Zychowicz, Królak, 2013). Stopień zgodności z po-
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szczególnymi stwierdzeniami respondenci wyrażali w 7-stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało 
całkowity brak zgodności ze stwierdzeniem, zaś 7 − całkowitą zgodność. Badania właściwe 
poprzedzone zostały badaniami pilotażowymi zrealizowanymi na próbie 35 osób.

Tabela 1
Charakterystyka badanych populacji      

Wyszczególnienie
Badanie dotyczące 

postaw wobec 
nowej żywności

Badanie dotyczące 
postaw wobec 

nowych technologii

Płeć (%)
Kobiety 71 71
Mężczyźni 29 29

Wiek (%)
18-21 lat 29 28
22-25 lat 61 60
26-30 lat 12 12

Wykształcenie (%)
Średnie 71 68
Wyższe 29 32

Miejsce zamieszkania 
(%)

Wieś 2
42

4
46

Miasta do 199 tys. mieszkańców 40 42
Miasta powyżej 200 tys. mieszkańców 58 54

Dochód netto 
na osobę 
w gospodarstwie 
domowym (%)

> 1500 zł 35 41
1501-2000 zł 31 29

< 2001 zł 34 30

Znaczenie żywienia 
(%)

Bardzo małe, małe i średnie 28 31
Duże 49 52
Bardzo duże 23 17

Wartości życiowe
(średnia ocena 
w skali  
od 1 – nieważna 
do 7 – bardzo 
ważna/odchylenie 
standardowe)

Zdrowie i dobre samopoczucie 6,25/1,22 6,22/0,99

Rodzina 6,17/1,17 6,37/1,06

Kariera zawodowa i rozwój 5,91/1,36 5,45/1,16

Wysokie dochody 5,31/1,33 5,28/1,29

Zainteresowania, hobby 5,82/1,31 5,67/1,10

Cechy osobowości 
(średnia ocena 
w skali semantycznej 
od 1 do 5/odchylenie 
standardowe)

Emocjonalny – Racjonalny 3,01/1,15 2,96/1,19
Energiczny – Spokojny 2,91/1,18 2,95/1,24
Optymista – Pesymista 2,63/1,14 2,67/1,15
Oszczędny – Rozrzutny 2,81/1,19 2,76/1,19
Pracowity – Leniwy 2,63/1,11 2,59/1,06
Społecznik – Indywidualista 3,42/1,19 3,15/1,27
Nowoczesny – Tradycjonalista 2,67/1,20 2,71/1,06

Źródło: badania własne.
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Zgodnie z metodyką założoną przez twórców wykorzystanych w badaniach skali pomia-
rowych (Pilner, Hobden 1992; Steptoe, Pollard, Wardle 1995), na podstawie ocen zgodności 
z poszczególnymi stwierdzeniami obliczono indywidulane poziomy neofobii żywieniowej 
i technologicznej, a następnie wyznaczono wartość średnią sum (X) oraz odchylenie stan-
dardowe (SD). Wskaźniki te posłużyły do wyodrębnienia trzech przedziałów neofobii tech-
nologicznej i żywieniowej (por. tabela 2).

Tabela 2
Sposób wyznaczania przedziałów neofobii 

Przedział Poziom neofobii żywieniowej
X*=32,50 SD** = 12,50

Poziom neofobii technologicznej
X=48,30 SD = 14,78

Niski 
(postawa neofiliczna) ≥ 10 pkt < X – SD (45) ≥ 13 pkt <X – SD (33,52 pkt),

Średni 
(postawa neutralna) ≥ X – SD (20 pkt) < SD + X (45 pkt) ≥ X – SD (33,52 pkt) < SD + X (63,08 pkt)

Wysoki
(postawa nefobiczna) ≥ X + SD (45 pkt) < 70 pkt ≥ X + SD (63,08) < 91 pkt

* Średnia 
** Odchylenie standardowe
Źródło: jak w tabeli 1. 

Drugą część kwestionariusza stanowiła metryczka, w której znajdowały się pytania 
umożliwiające charakterystykę badanej populacji pod względem demograficznym (płeć, 
wiek, miejsce zamieszkania), ekonomicznym (dochód) oraz społeczno-zawodowym (wy-
kształcenie). W metryczce znajdowały się również pytania dotyczące:
 - znaczenia żywienia (ocena w skali pozycyjnej od 1 – bardzo małe do 5 – bardzo 

duże), 
 - znaczenia wybranych wartości życiowych (Kusińska 2011) (ocena w skali pozycyjnej od 

1 – nieważna do 7 – bardzo ważna), 
 - wybranych cech osobowości z wykorzystaniem profilu osobowości (Wąsowska 2013), 

w 5-cio stopniowej skali semantycznej, odpowiednio: społecznik (1) – indywidualista 
(5), emocjonalny (1) – racjonalny (5), energiczny (1) – spokojny (5), oszczędny (1) – 
rozrzutny (5), nowoczesny (1) – tradycjonalista (5), optymista (1) – pesymista (5), pra-
cowity (1) − leniwy (5).
W ramach analiz statystycznych obliczono wartości średnie oraz przeprowadzono anali-

zy krzyżowe. W przypadku poziomu neofobii istotność statystyczną różnic między grupami 
określono przy użyciu testu t-Studenta, a dla przedziałów neofobii wykorzystano test Chi2 
(p<0,05). Siłę zależności między zmiennymi określono przy użyciu współczynnika kore-
lacji rang Spearmana (p<0,05). Do wykonania analizy statystycznej wykorzystany został 
program SPSS 2014.
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Uwarunkowania poziomu neofobii żywieniowej i neofobii 
technologicznej

W przeprowadzonym badaniu średnia wartość neofobii żywieniowej wyniosła 32,5 
(SD 12,5). Jest to niższy wynik niż odnotowany w badaniu ogólnopolskim zrealizowanym 
w Polsce w ostatniej dekadzie (43,8) (Kowalczuk 2011), co można tłumaczyć młodym wie-
kiem respondentów. W stosunku do rezultatów badań neofobii na świecie (Fernendes-Ruiz 
i in. 2013; Olabi i in. 2009; Meiselman, King, Gillette 2010; Schnettler i in. 2013), uzyskany 
wynik był zbliżony lub wyższy (we wspomnianych badaniach stwierdzony poziom neofobii 
mieściła się w granicach 21-33), co wskazuje na relatywnie wysoką neofobiczność polskich 
konsumentów (por. tabela 3). 

Tabela 3
Stopień zgodności badanych ze stwierdzeniami zawartymi w skali neofobii 
żywieniowej  

Lp. Stwierdzenia Średnia* SD

1. Stale próbuję nową i zróżnicowaną żywność. 4,07**/3,92*** 1,42
2. Nie mam zaufania do nowej nieznanej żywności. 3,51 1,68
3. Kiedy nie znam żywności, nie próbuję jej. 3,17 1,76

4. Lubię żywność z różnych kuchni narodowych (żywność 
etniczną). 4,53**/3,47*** 1,72

5. Żywność innych kuchni narodowych wygląda na zbyt 
dziwaczną do jedzenia. 3,01 1,68

6. W trakcie przyjęć chętnie próbuję nową żywność. 5,10**/2,90*** 1,73
7. Obawiam się jeść coś, czego nie jadłem/am wcześniej. 3,32 1,82
8. Jestem bardzo wymagający/a wobec żywności, którą jem. 4,58 1,60
9. Jem prawie wszystko. 4,16**/3,84*** 1,84

10. Lubię korzystać z nowych restauracji etnicznych. 3,84**/4,16*** 1,88
Suma 32,50 12,50

* W 7-punktowej skali, gdzie 1 oznacza brak zgodności ze stwierdzeniem, a 7 całkowitą z nim zgodność).
** Wartość przed zrekodowaniem (odwróceniem wartości), *** wartość po zrekodowaniu.
Źródło: jak w tabeli 1. 

W przypadku neofobii technologicznej stwierdzono poziom 48,3 (SD 14,78). W porówna-
niu do badania Jeżewskiej–Zychowicz i Królak (2013), w którym poziom neofobii technolo-
gicznej wyniósł 78,4 oraz badania De Steur, Odongo i Gellyncka (2015), w którym uzyskano 
wynik 60,4, jest to zdecydowanie niższy rezultat, co również tłumaczyć można młodym wie-
kiem, a dodatkowo relatywnie wysokim wykształceniem badanych (por. tabela 4).

Analiza uwarunkowań neofobii żywieniowej i technologicznej wykazała, że cecha-
mi różnicującymi poziom obu cech były: wiek − wraz z jego poziomem rosła zarówno 
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niechęć do nowej żywności (r = 0,654; p<0,05), jak i nowych technologii (r = 0,764; 
p<0,05), miejsce zamieszkania – badani ze wsi i mniejszych miast byli istotnie statystycz-
nie bardziej neofobiczni, dochód – wzrost dochodu był ujemnie skorelowany z poziomem 
neofobii żywieniowej (r = -0,579; p<0,05), a sprzyjał neofobii technologicznej (r = 0,772; 
p<0,05) oraz znaczenie żywienia – jego wzrost ujemnie korelował z poziomem neofobii 
tak żywieniowej, jak i technologicznej (odpowiednio r = -0,654 i r = -0,699; p<0,05)  
(por. tabela 5). 

Tabela 4
Stopień zgodności badanych ze stwierdzeniami zawartymi w skali neofobii 
technologicznej 

Lp. Stwierdzenia Średnia* SD

1. Istnieje dużo produktów żywnościowych dlatego nie ma potrzeby 
wykorzystywania nowych technologii do produkcji żywności 2,83 1,69

2. Korzyści wynikające z zastosowań nowych technologii w produkcji 
żywności są często mocno przereklamowane 3,54 1,80

3. Nowe technologie stosowane w produkcji żywności obniżają 
naturalne właściwości żywności 3,71 1,73

4. Nie ma sensu próbowanie nowych produktów żywnościowych, 
ponieważ te które spożywam są wystarczająco dobre 2,71 1,75

5. Nowe produkty żywnościowe nie są zdrowsze od tradycyjnej 
żywności 3,95 1,78

6. Nowe technologie stosowane w produkcji żywności to coś, do 
czego nie jestem przekonany/przekonana. 3,24 1,64

7. Społeczeństwo nie powinno uzależniać się od technologii, aby 
rozwiązać istniejące problemy żywnościowe. 3,92 1,81

8. Nowe technologie stosowane w produkcji żywności mogą mieć 
długofalowy negatywny wpływ na środowisko. 3,95 1,69

9. Zbyt szybkie włącznie nowych technologii do produkcji może być 
ryzykowne. 4,37 1,71

10. Nowe technologie stosowane w produkcji żywności mogą mieć 
długofalowy negatywny wpływ na zdrowie. 4,22 1,58

11. Produkty żywnościowe wytworzone za pomocą nowych technologii 
nie pomogą ludziom w prawidłowym odżywianiu się. 3,32 1,69

12. Nowe technologie nie pozwolą ludziom sprawować większej 
kontroli nad wyborem żywności. 3,38 1,77

13. Media zazwyczaj nie dostarczają wyważonych i bezstronnych opinii 
o nowych technologiach stosowanych w produkcji żywności. 5,19 1,80

Suma 48,30 14,78

* W 7-punktowej skali, gdzie 1 oznacza brak zgodności ze stwierdzeniem, a 7 całkowitą z nim zgodność. 
Źródło: jak w tabeli 1.

Uwzględniając charakterystykę psychograficzną respondentów stwierdzono, iż po-
ziom neofobii tak żywieniowej, jak i technologicznej rósł wraz ze wzrostem znacze-
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nia rodziny, jako wartości życiowej (odpowiednio r = 0,346 i r = 0,187), zaś malał 
wraz ze wzrostem znaczenia wysokich dochodów (odpowiednio r = -0,234 i r = -0,132), 
a w przypadku neofobii żywieniowej ujemną korelację stwierdzono także w odniesieniu 
do znaczenia wartości „kariera zawodowa i rozwój” (r = -0,299). Wyniki badań wskazu-
ją, że poziom neofobii technologicznej i żywieniowej dodatnio korelował ze wzrostem 
pesymizmu (odpowiednio r = 0,321 i r = 0,224) oraz wzrostem tradycjonalizmu (odpo-
wiednio r = 0,329 i r = 0,351), zaś ujemnie ze skłonnością do oszczędzania (odpowied-
nio r = -0,251 i r = -0,233) i nasileniem postawy prospołecznej (odpowiednio r = -0,219 
i r = -0,173) (por. tabela 6). 

Tabela 5
Poziom neofobii technologicznej wśród respondentów z uwzględnieniem cech 
demograficznych i społeczno-ekonomicznych 

Wyszczególnienie 
Neofobia żywieniowa Neofobia technologiczna

Poziom  r* Poziom r*

Ogółem 32,50 48,30

Płeć
Kobiety 32,66

NS
48,13

NS
Mężczyźni 32,31 48,69

Wiek
18-21 lat 31,17ab

0,654
47,34a

0,76422-25 lat 32,41a 48,51b

26-30 lat 32,78b 51,92ab

Wykształcenie
Średnie 32,44

NS
48,13

NS
Wyższe 32,63 48,66

Miejsce 
zamieszkania

Wieś oraz miasta do 199 tys. 
mieszkańców 33,96a

NS
49,40a

NSMiasta powyżej 200 tys. 
mieszkańców 31,23a 47,35a

Dochód netto 
na osobę 
w gospodarstwie 
domowym 

> 1500 zł 34,15ab

-0,579
47,69a

0,772

1501-2000zł 32,47a 47,98b

< 2001 zł 31,65b 49,34ab

Znaczenie żywienia
Bardzo małe, małe i średnie 34,56ab

-0,654
48,83a

-0,699Duże 32,12a 48,63b

Bardzo duże 31,29b 46,29ab

* Współczynnik korelacji Spearmana (p<0,05).
ab Wartości w danym polu oznaczone tymi samymi literami różnią się istotnie statystycznie, test t-studenta, 
p<0,05.
Źródło: jak w tabeli 1.
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Tabela 6
Zależność między poziomem neofobii technologicznej a ocenami znaczenia wartości 
życiowych oraz samooceną cech osobowości  

Wyszczególnienie
Neofobia żywieniowa Neofobia technologiczna

r* p** r* p**

w
ar

to
śc

i

Zdrowie i dobre samopoczucie 0,049 >0,05 -0,018 >0,05
Rodzina 0,346 <0,05 0,187 <0,05
Kariera zawodowa i rozwój -0,299 <0,05 -0,056 >0,05
Wysokie dochody -0,235 <0,05 -0,132 <0,05
Zainteresowania, hobby -0,078 <0,05 -0,028 >0,05

ce
ch

y 
os

ob
ow

oś
ci

Emocjonalny – Racjonalny -0,056 >0,05 0,016 >0,05
Energiczny – Spokojny 0,093 >0,05 0,015 >0,05
Optymista – Pesymista 0,321 <0,05 0,224 <0,05
Oszczędny – Rozrzutny -0,251 <0,05 -0,233 <0,05
Pracowity – Leniwy -0,094 <0,05 -0,069 <0,05
Społecznik –Indywidualista -0,219 <0,05 -0,173 <0,05
Nowoczesny − Tradycjonalista 0,329 <0,05 0,351 <0,05

* Współczynnik korelacji Spearmana.
** Poziom istotności różnic.
Źródło:jak w tabeli 1.

Uwarunkowania postaw neofilicznych i neofobicznych 

Po wyznaczeniu przedziałów neofobii żywieniowej stwierdzono, iż w badanej populacji 
postawę neofiliczną prezentowało 15,67% osób, postawę neutralną − 68,12%, zaś postawę 
neofobiczną − 16,21% respondentów. W przypadku neofobii technologicznej odsetki te wy-
nosiły odpowiednio 14,34%, 71,71% i 13,85%. 

Analiza uwarunkowań przynależności do poszczególnych przydziałów wykazała, że 
w przypadku stosunku do nowej żywności postawa neofiliczna była statystycznie istotnie 
bardziej powszechna w grupie respondentów z dużych miast, o najwyższym dochodzie 
oraz deklarujących przywiązywanie bardzo dużej wagi do żywienia, zaś postawa neofo-
biczna charakteryzowała w istotnie większym stopniu mężczyzn, osoby z wykształceniem 
średnim, o niskim dochodzie oraz ankietowanych, dla których żywienie ma małe lub śred-
nie znaczenie. Z kolei biorąc pod uwagę stosunek do nowych technologii postawę neofi-
liczną istotnie statystycznie częściej prezentowały osoby w wieku 18-21 lat, z wykształ-
ceniem wyższym, z dużych miast oraz ankietowani, dla których żywienie ma bardzo duże 
znaczenie. Natomiast postawa neofobiczna była bardziej typowa dla badanych w wieku  
26 lat i więcej oraz ankietowanych przywiązujących małą i średnią wagę do żywienia  
(por. tabela 7).
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Tabela 7
Przedziały neofobii technologicznej z uwzględnieniem cech demograficznych 
i społeczno-ekonomicznych (%)

Wyszczególnienie
Neofobia żywieniowa Neofobia technologiczna

niski średni wysoki niski średni wysoki

Ogółem 15,67 68,12 16,21 14,34 71,71 13,85

Płeć
Kobiety 16,23 67,12 16,65a 13,30 73,94 12,68
Mężczyźni 14,35 66,14 19,51a 15,52 70,69 13,79

Wiek
18-21 lat 16,11 68,24 15,65 16,07ab 67,86a 16,07a

22-25 lat 15,72 68,11 16,17 13,33a 76,67ab 10,00b

26-30 lat 15,32 69,43 15,25 12,50b 66,67b 20,83ab

Wykształcenie
Średnie 15,14 67,27 17,59a 11,76a 77,94a 10,29a

Wyższe 15,89 69,56 14,55a 18,75a 62,50a 18,75a

Miejsce 
zamieszkania

Wieś oraz miasta do 199 tys. 
mieszkańców 13,21a 69,32 17,47 10,87a 73,91 15,22

Miasta powyżej 200 tys. 
mieszkańców 17,32a 67,21 15,47 16,67a 72,22 11,11

Dochód netto 
na osobę 
w gospodarstwie 
domowym

> 1500 zł 13,24a 68,41 18,35ab 13,90 71,38 13,52
1501-2000zł 14,67b 68,56 16,77a 15,51 68,97 15,51

< 2001 zł 18,01ab 65,48 16,51b 13,79 70,69 15,51

Znaczenie 
żywienia

Bardzo małe, małe i średnie 13,16a 67,13 19,71ab 14,87a 66,08ab 19,08ab

Duże 15,42b 69,32 15,26a 13,65b 75,67a 10,68a

Bardzo duże 17,01ab 68,56 14,43b 17,65ab 73,53b 8,83b

ab Wartości w danym polu oznaczone tymi samymi literami różnią się istotnie statystycznie, test Chi2, p<0,05.
Źródło: jak w tabeli 1.

Podsumowanie 

Uzyskane wyniki świadczą o znacznym podobieństwie uwarunkowań poziomu neofobii 
żywieniowej i technologicznej – jedynymi czynnikami odmiennie różnicującymi poziom obu 
cech był dochód oraz znaczenie wartości „kariera zawodowa i rozwój”. W przypadku prze-
działów neofobii i wynikających z nich charakterystyk grup respondentów o różnych posta-
wach względem nowej żywności i nowych technologii zauważono większe zróżnicowanie. 
Uwarunkowaniami wspólnymi dla postaw neofilicznych było zamieszkiwanie w dużych mia-
stach i bardzo duże znaczenie żywienia, zaś postawy neofobiczne były tak w przypadku neo-
fobii żywieniowej, jak i technologicznej powszechniej prezentowane przez mieszkańców wsi 
i mniejszych miast oraz badanych, dla których żywienie ma małe i średnie znaczenie. 

Na podstawie wyników badań można przypuszczać, że wzrost świadomości żywienio-
wej i znaczenia żywienia, będący efektem upowszechniania informacji żywieniowej, może 
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skutecznie wpłynąć na zwiększenie stopnia akceptacji przez konsumentów tak nowych pro-
duktów żywnościowych, jak i nowych technologii ich wytwarzania, co skutkować będzie 
większym zainteresowaniem innowacjami produktowymi na rynku żywności. 
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Students’ Attitudes towards New Products and Technologies  
in Food Production

Summary

The objective of the research was to define the level and determinants of food 
and technological neophobia among students of Warsaw universities, and to iden-
tify possible analogies and differences between young consumers’ attitudes towards 
new foods and new technologies. The study was conducted in 2016, each on a sam-
ple of 200 individuals, with the use of a questionnaire (web-based questionnaire). 
The results show a significant similarity in the level of food and technological 
neophobia. In the case of neophobic scores and the characteristics of groups of 
respondents exhibiting different attitudes towards new foods and new technologies, 
the common determinants of neophylic attitudes were residence in large cities and 
a very high perceived importance of nutrition, which suggests that increasing nutri-
tional awareness can effectively increase acceptance of new food products and new 
technologies of production thereof among consumers, which will result in greater 
interest in product innovation in the food market.
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Отношение студентов к новым продуктам и технологиям  
в производстве пищевых продуктов

Резюме

Цель исследований заключалась в определении уровня и обусловленно-
стей пищевой и технологической неофобии среди студентов варшавских ву-
зов, а также в оценке возможных аналогий и отличий между видами отноше-
ния молодых потребителей к новым продуктам питания и новым технологиям. 
Исследования провели в 2016 г., каждое на выборке 200 лиц, по методу опроса 
(интернет-анкета). Полученные результаты свидетельствуют о значительном 
сходстве обусловленностей уровня пищевой и технологической неофобии.  
В случае интервалов неофобии и вытекающих из них характеристик групп ре-
спондентов с разным отношением к новым продуктам питания и новым тех-
нологиям, общими обусловленностями для неофилического отношения было 
проживание в крупных городах и весьма большое внимание, обращаемое на 
питание. Следовательно, можно предполагать, что рост сознательности в от-
ношении пищи может действенно повляить на повышение степени одобрения 
потребителями как новых продуктов питания, так и новых технологий их про-
изводства, что приведет к большему интересу к продуктовым инновациям на 
рынке пищевых продуктов.

Ключевые слова: пищевая неофобия, технологическая неофобия, молодые 
потребители. 
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