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Akceptacja i wybór produktów spożywczych o smaku miętowym. 
Badania wstępne 

Streszczenie 

Celem przeprowadzonych badań było zdiagnozowanie, jaką popularnością 
wśród konsumentów cieszą się produkty spożywcze o smaku miętowym. Bada-
nia przeprowadzono w roku 2012 na grupie 100 respondentów metodą ankietową 
za pomocą autorskiego kwestionariusza ankietowego, który składał się z 13 pytań 
o charakterze otwartym i zamkniętym. 

Wśród respondentów, którzy wzięli udział w badaniach aż 92 osoby na 100 
badanych stwierdziło, że bardzo lubi smak mięty w produktach spożywczych. Pro-
duktami o smaku miętowym najczęściej wybieranymi przez respondentów były 
guma do żucia (80%), dropsy (65%), herbatki miętowe (55%) oraz napoje (39%). 
Produkty te były częściej wybierane przez kobiety aniżeli przez mężczyzn. Do 
lubianych produktów o smaku miętowym należą również czekolady i czekoladki 
(30%), karmelki (24%) oraz lody (21%). 

Słowa kluczowe: mięta, produkty spożywcze, badania ankietowe.

Kody JEL: H31, M31, O33, R21

Wstęp

Do najbardziej popularnych substancji smakowych i aromatyzujących należy mięta 
(Mentha sp.) oraz substancje z niej pozyskiwane. Na skalę przemysłową wykorzystuje się 
także półsyntetyczne i syntetyczne substancje o smaku i zapachu miętowym (Kociołek-
Belawejder, Żebrowska 2011, s. 1171-1178). 

Mięta pieprzowa (Mentha piperita L.) to bylina należąca do rodziny jasnotowatych 
(Lamiaceae). Znanych jest ok. 30 gatunków mięty, wśród nich mięta pieprzowa (Mentha 
piperita L.), mięta zielona (Mentha spicata L.), mięta polna (Mentha arvensis L.), mięta 
kędzierzawa (Mentha crispata L.), mięta polej (Mentha pulegium L.). Mięta jest rośliną 
wieloletnią, uprawianą w wielu krajach, także w Polsce. W lecznictwie znalazło zastosowa-
nie ziele mięty pieprzowej (Herba Menthae piperitae), olejek (Oleum Menthae piperitae) 
i mentol (Mentholum) (Jakowienko 2012, s. 29-30; Kędzia 2007, s. 182-186). 

Liście mięty zawierają około 3% olejku eterycznego oraz garbniki, kwasy fenolowe, tj. 
chlorogenowy, rozmarynowy; triterpeny i karotenoidy (do 7%), flawonoidy, tj. pochodne 
apigeniny i diosmetyny (Adaszyńska i in. 2013, s. 116-125; Lamer-Zarawska i in. 2007). 
Zawartość olejku eterycznego i innych związków jest zróżnicowana w zależności od ga-
tunku i odmiany rośliny i warunków uprawy, zbioru i przetwarzania rośliny (Kozłowska-
Lewecka, Borowiecka 2011, s. 217-220; Newerli-Guz 2010; Newerli-Guz, Śmiechowska 

handel_wew_2-2015-uzupelniony.indd   397 2015-05-20   10:20:05



398 AKCEPTACJA I WYBÓR PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH O SMAKU MIĘTOWYM...

2007 s. 415-423). Olejek miętowy zawiera kilkadziesiąt związków. Do najważniejszych na-
leżą menton i mentol (Lis 2012, s. 5-15). 

Mięta (Menha sp.) oraz produkty z niej otrzymywane, jak olejek miętowy, mentol, men-
ton i pulegon, a także syntetyczne związki o smaku i aromacie mięty są powszechnie wy-
korzystywane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i w lecznictwie. Do produktów 
spożywczych aromatyzowanych miętą i związkami z niej otrzymywanymi należą produkty 
cukiernicze (karmelki, dropsy i drażetki, czekolady i czekoladki) i napoje. Wyroby cukier-
nicze i napoje aromatyzowane miętą cieszą się dużą popularnością wśród konsumentów.

W produktach spożywczych mięta pełni głównie rolę substancji aromatyzującej 
(Newerli-Guz i in. 2009, s. 19-32). W celach kulinarnych i w gastronomii wykorzystuje się 
liście świeżej mięty do dekoracji potraw, do sosów, lodów i napojów (Czerwińska 2010,  
s. 8-9; Zawadzka-Ben Dor 2006, s. 68-69). Natomiast w przemyśle spożywczym coraz czę-
ściej stosuje się innowacje technologiczne w postaci mikrokapsułkowania. Zioła i przypra-
wy poddaje się również coraz częściej procesowi radiacji z uwagi na zanieczyszczenia mi-
krobiologiczne (Doren i in. 2013, s. 456-464; Wojtowicz i in. 2012, s. 1-11; Dzwolak 2009, 
s. 32-35; Janiszewska, Witrowa-Rajchert 2006, s. 40-45).

Liście mięty i olejek miętowy są wykorzystywane w medycynie, produktach spożywczych 
i kosmetycznych (Kędzia 2007; Newerli-Guz, Kobylańska 2013, s. 862-865; Lis 2012). Mięta 
i olejek miętowy pobudzają czynności wydzielnicze żołądka i wątroby, ułatwiając trawienie, 
działając rozkurczowo i bakteriobójczo (Lamer-Zarawska i in. 2007; Kędzia 2007). 

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie przemysłu spożywczego na substancje aromatyczne, 
na skalę przemysłową wykorzystywane są syntetyczne zapachy. Zapotrzebowanie na synte-
tyczne substancje aromatyzujące w przemyśle spożywczym jest bardzo duże, gdyż naturalne 
związki są drogie. W tej sytuacji aromaty syntetyczne skutecznie konkurują z naturalnymi 
(Zawirska-Wojtasik 2004).

Syntetyczne aromaty pod względem chemicznym są związkami o bardzo podobnej bu-
dowie do ich naturalnych odpowiedników. Najczęściej są to enancjomery różniące się wła-
ściwościami fizykochemicznymi w postaci kąta skręcenia płaszczyzny światła spolaryzo-
wanego, zdolnością do tworzenia kryształów, rozpuszczalnością (Zawirska-Wojtasik 2004).

W przypadku zapachu miętowego związkiem chemicznym, który odpowiada za ten aro-
mat jest karwon. Karwon (+) występujący w kminku i koprze ma inny zapach określany 
jako kminkowy, a jego odpowiednik w postaci izomeru optycznego będącego lustrzanym 
odbiciem − karwon (-) posiada aromat miętowy. Dzięki specjalnym metodom analitycznym 
można wykrywać obecność tych aromatów i dzięki temu określać pochodzenie i zapewnić 
autentyczność substancjom zapachowym (Zawirska-Wojtasik 2004). 

Celem przeprowadzonych badań było zdiagnozowanie, jaką popularnością wśród konsu-
mentów cieszą się produkty spożywcze o smaku miętowym. W niniejszym artykule przed-
stawiono wyniki badań wstępnych. Będą one kontynuowane, a uzyskane wyniki mogą być 
interesujące dla producentów żywności i specjalistów od marketingu żywności, mogą być 
także inspiracją do projektowania nowych wyrobów lub też działań innowacyjnych produk-
tów już istniejących na rynku. 
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Materiał i metody

Badania przeprowadzono metodą ankietową za pomocą autorskiego kwestionariusza an-
kietowego. Kwestionariusz składał się z 13 pytań o charakterze otwartym i zamkniętym, 
a badania przeprowadzono w roku 2012 na grupie 100 respondentów z całej Polski. Ankieta 
była zamieszczona na stronie internetowej http://www.ankietka.pl. Do opracowania wyni-
ków badań wykorzystano m.in. tabele krzyżowe.

Tabela 1
Charakterystyka badanej populacji   

Cechy badanych Populacja ogółem (N)

Płeć 
Kobieta
Mężczyzna 

100
54
46

Wiek 
< 18
20-24
25-34
35-44
45-54
>55

11
27
30
11
13
8

Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie 
Wyższe 

12
11
36
41

Miejsce zamieszkania 
Wieś 
Miasto do 20 tys. mieszk.
Miasto 20-50 tys. mieszk.
Miasto 51-200 tys. mieszk.
Miasto > 200 tys. mieszk.

33
10
16
13
28

Sytuacja materialna 
Bardzo dobra
Dobra 
Średnia
Zła
Bardzo zła

11
47
33
9
0

Status zawodowy
Uczeń/student
Pracownik umysłowy 
Pracownik fizyczny
Nieaktywny zawodowo
Emeryt/rencista
Rolnik
Pracujący na własny rachunek 

28
23
13
11
 6
10
 9

Źródło: badanie własne.
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Do produktów o smaku miętowym nieco rzadziej wybieranych przez respondentów 
należały czekolady i czekoladki (30%), karmelki (24%) oraz lody (21%) (por. wykres 1). 
Czekolady z nadzieniem miętowym i lody o smaku miętowym to stosunkowo nowe pro-
dukty na rynku spożywczym. Produkty te były częściej wybierane przez kobiety aniżeli 
przez mężczyzn (por. tabela 2). Również kobiety częściej wybierały herbatki miętowe, gdyż, 
jak wskazują wyniki innych badań, kobiety nieco bardziej dbają o zdrowie niż mężczyźni 
(Pniewska i in. 2012, s. 466-471). 

Wyniki 

Wśród respondentów aż 92 na 100 badanych stwierdziło, że bardzo lubi smak mięty 
w produktach spożywczych. Na akceptację smaku miętowego w produktach spożywczych 
nie miały wpływu płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, status ekonomiczny 
i zawodowy. To dowodzi, że badana populacja akceptuje ten smak. 

Wobec powyższego zapytano konsumentów, jakie produkty spożywcze o smaku mię-
towym są przez nich szczególnie często konsumowane. Produktami o smaku miętowym 
najczęściej wybieranymi przez respondentów były guma do żucia (80%), dropsy (65%), 
herbatki miętowe (55%) oraz napoje (39%) (por. wykres 1). 

Wykres 1
Najczęściej konsumowane przez respondentów produkty o smaku miętowym

Źródło: badanie własne.
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Guma do żucia, w tym szczególnie o smaku miętowym, od lat znajduje się w czołówce 
najczęściej nabywanych produktów spożywczych. Jest produktem zalecanym ze względów 
zdrowotnych, chociaż sprawia kłopoty pedagogom (żucie w miejscach publicznych), ekolo-
gom (pozostawia trudno usuwalne odpady) i producentom (sprzedaż gumy do żucia od lat 
pozostaje na stałym poziomie) (Stus 2009, s. 76-77).

Tabela 2
Najczęściej nabywane produkty spożywcze o smaku miętowym  
w zależności od płci badanych (w %)  

Produkt spożywczy
Płeć 

Kobieta Mężczyzna

Karmelki 17 7

Guma do żucia 43 38

Napoje 21 18

Herbatki 33 22

Lody 11 10

Czekolada, czekoladki 14 16

Dropsy 40 25

Ciasta 2 3

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 3
Najczęściej nabywane produkty spożywcze o smaku miętowym  
w zależności od wieku badanych (w %)  

Produkt spożywczy 
Wiek (lata)

< 18 19-24 25-34 35-44 45-54 > 55

Karmelki 1 6 4 5 6 2

Guma do żucia 9 25 29 7 9 2

Napoje 4 12 11 5 5 2

Herbatki 4 14 20 8 6 3

Lody 2 10 6 0 2 1
Czekolada,
czekoladki 4 12 7 1 4 2

Dropsy 8 23 19 4 6 5

Ciasta 0 1 1 1 1 1

Źródło: jak w tabeli 1.
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Konsumenci gumy do żucia to głównie ludzie bardzo młodzi i młodzi w przedziale wie-
kowym 19-24 i 25-34 lata (por. tabela 3). Udzielający takich odpowiedzi to osoby z wy-
kształceniem średnim i wyższym, z dobrą i średnią sytuacją materialną. 

Ciekawych informacji dostarczyły wyniki najczęściej nabywanych produktów spo-
żywczych o smaku miętowym w zależności od miejsca zamieszkania badanych. Przez 
wiele lat byliśmy świadkami zróżnicowania spożycia żywności przetworzonej na nieko-
rzyść mieszkańców wsi (Gulbicka, Kwasek 2007). Przeprowadzone badania wykazały, że 
obecnie różnice te nie mają miejsca dla produktów spożywczych o smaku miętowym (por. 
tabela 4). 

Tabela 4
Najczęściej nabywane produkty spożywcze o smaku miętowym  
w zależności od miejsca zamieszkania (w %)  

Produkt spożywczy
Miejsce zamieszkania

Wieś Miasto > 200 tys. mieszk.

Karmelki 9 7

Guma do żucia 25 24

Napoje 11 12

Herbatki 17 18

Lody 5 7

Czekolada, czekoladki 9 11

Dropsy 22 19

Ciasta 1 0

Źródło: jak w tabeli 1.

Jednym z pytań zadanych respondentom było pytanie, jakie natężenie smaku miętowego 
jest przez nich najbardziej preferowane. Okazało się, że najbardziej preferowanym natęże-
niem smaku gumy do żucia jest smak miętowy o średnim natężeniu (44%) i smak mocnej 
mięty (37%). Oznaczenia natężenia smaku miętowego znajdują się m.in. na opakowaniach 
gumy do żucia i dropsów mentos. Respondenci używają gumy do żucia codziennie (33%), 
niektórzy nawet po każdym po posiłku (11%), 35% czyni to kilka razy w tygodniu, a 32% − 
sporadycznie (por. tabela 5). 

Drugim najczęściej wybieranym produktem o smaku miętowym były dropsy i drażetki, 
najczęściej tic tac; takiej odpowiedzi udzieliło 65% respondentów. Produkt ten znacznie 
częściej wybierały kobiety (40%) aniżeli mężczyźni (25%). Również dropsy i drażetki mię-
towe były częściej wybierane przez ludzi bardzo młodych i młodych w przedziałach wieko-
wych 19-24 i 25-34 lata z wykształceniem średnim i wyższym, mieszkańców dużych miast 
powyżej 200 tys. mieszkańców, z dobrą i średnią sytuacją materialną. 
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Tabela 5
Preferowana przez respondentów siła smaku miętowego w gumie do żucia (w %) 

Natężenie smaku miętowego Respondenci

Mocna mięta 37
Średnia mięta 44
Słaba mięta 19

Źródło: jak w tabeli 1.

Respondenci wskazywali też na herbatki miętowe i napoje o smaku miętowym jako 
na produkty spożywcze należące do lubianych. Na popularność i częste spożywanie her-
batek, nie tylko miętowych, wskazują też inni autorzy (Newerli-Guz, Kobylańska 2013; 
Lemanowicz 2010, s. 16-18). Wśród napojów respondenci najczęściej wybierali napoje jabł-
kowo-miętowe (33%) i o smaku czystej mięty (32%) (por. tabela 6). Od najdawniejszych 
czasów miętę wykorzystywano do przyrządzania napojów, gdyż doskonale gasi pragnienie 
w upalne dni. Wzrasta też zainteresowanie miętą jako składnikiem napojów funkcjonalnych 
(Bogacz 2012, s. 51-53). Do napojów o smaku miętowym należą też napoje alkoholowe. 
Ulubionymi napojami alkoholowymi o smaku miętowym należą likier miętowy i popularny 
drink mohito. 

Należy jednak pamiętać, że jeden ze składników Mięty pieprzowej Mentha piperita 
i Mięty polej Mentha pulegium zawiera w swoim składzie keton terpenowy o nazwie pule-
gon, który stosowany w nadmiarze może wywołać reakcje niepożądane jak stany podrażnie-
nia przewodu pokarmowego, wymioty i pokrzywkę. Z tego powodu zawartość pulegonu jest 
normowana i wynosi 250 mg/kg w napojach miętowych lub miętowo aromatyzowanych, 
350 mg/kg w wyrobach cukierniczych miętowych (Rozp. PE i Rady (WE) NR 1334/2008). 

Tabela 6
Preferowane napoje o smaku miętowym (w %) 

Napój Respondenci 

Czysta mięta 32
Jabłko-mięta z trawą cytrynową 14
Limonka-mięta 11
Jabłko-mięta 33
Cytryna-mięta 10

Źródło: jak w tabeli 1.

Nowym zagadnieniem, które dotyczy ograniczania zawartości mentolu i związków o po-
dobnym działaniu jest planowany zakaz ograniczania produkcji papierosów mentolowych. 
Prace nad dyrektywą tytoniową trwają, a wywołane zostały m.in. raportem Amerykańskiej 
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Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), która stwierdziła, że papierosy mentolowe stanowią 
większe zagrożenie dla zdrowia publicznego niż klasyczne produkty tytoniowe. Jak wska-
zuje raport, chłodzące właściwości mentolu sprawiają, że dym papierosowy staje się mniej 
drażniący. Dlatego też papierosy mentolowe reklamowane są jako łagodniejszy odpowied-
nik zwykłych papierosów (http://natemat.pl/). W produkcji papierosów stosuje się różne do-
datki, które wpływają m.in. na smak i aromat (Baker i in. 2004, S3-S37). 

Podsumowanie 

Z przeprowadzonych badań można wyciągnąć następujące wnioski:
1. Najczęściej wybieranym produktem spożywczym o smaku miętowym była guma do 

żucia. 
2. Respondenci stosują gumę do żucia bardzo często, codziennie, a nawet po każdym po-

siłku; 33% respondentów używa jej sporadycznie. 
3. Najbardziej preferowanym smaku miętowym gumy do żucia był smak miętowy o śred-

nim natężeniu (44%) i smak mocnej mięty (37%).
4. Spośród napojów respondenci najczęściej wybierali napoje miętowe (32%) lub napoje 

jabłko–mięta. 
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Acceptance and Choice of Food Products with Mint Flavour. 
Preliminary Studies

Summary 

An aim of the carried out surveys was to diagnose what popularity among con-
sumers deserve food products with mint flavour. The surveys were carried out in 
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2012 on the group of 100 respondents by the author’s questionnaire method; the 
questionnaire consisted of 13 questions of the open-end and multiple choice nature. 

Among the respondents, who took part in surveys, as many as 92 per 100 sur-
veyed stated they very liked mint flavour in food products. The mint-flavoured 
products most often chosen by the respondents were: chewing gum (80%), drops 
(65%), mint teas (55%) and drinks (39%). These products were more often chosen 
by women than by men. The much-loved products with mint flavour include also 
chocolates and bonbons (30%), caramels (24%) and ice cream (21%). 

Key words: mint, food products, surveys.

JEL codes: H31, M31, O33, R21

Одобрение и выбор продуктов питания с мятным вкусом. 
Предварительные исследования

Резюме 

Цель проведенных исследований заключалась в выявлении, какой попу-
лярностью среди потребителей пользуются продукты питания с мятным вку-
сом. Исследования провели в 2012 г. на группе 100 респондентов по методу 
опроса с применением авторского вопросника, который состоял из 13 вопро-
сов открытого и закрытого типа. 

Среди респондентов, принявших участие в исследовании, аж 92 человека 
на 100 опрошенных указали, что они очень любят вкус мяты в продуктах пи-
тания. Чаще всего избираемыми респондентами продуктами со вкусом мяты 
были: жевательная резинка (80%), леденцы (65%), сорта мятного чая (55%)  
и напитки (39%). Эти продукты чаще выбирались женщинами, нежели муж-
чинами. К числу любимых продуктов с мятным вкусом относятся также шо-
колад и шоколадные конфеты (30%), карамель (24%) и мороженое (21%). 

Ключевые слова: мята, продукты питания, анкетные опросы.

Коды JEL: H31, M31, O33, R21

Artykuł nadesłany do redakcji w październiku 2014 r.

© All rights reserved

Afiliacja:
dr hab. Maria Śmiechowska
Akademia Morska w Gdyni
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

handel_wew_2-2015-uzupelniony.indd   406 2015-05-20   10:20:06



MARIA ŚMIECHOWSKA 407

Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
tel.: 58 690 15 76
e-mail: m.smiechowska@wpit.am.gdynia.pl

handel_wew_2-2015-uzupelniony.indd   407 2015-05-20   10:20:06


