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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Analiza zachowań konsumentów sushi na rynku warszawskim

Streszczenie 

Celem pracy była analiza zachowań konsumentów sushi na podstawie wyni-
ków badania przeprowadzonego w okresie od czerwca do lipca 2013 roku wśród 
mieszkańców Warszawy. Do czynników determinujących zachowania ankietowa-
nych należą przede wszystkim walory smakowe i jakość sushi oraz wygląd i es-
tetyka podania. W opinii konsumentów, którzy okazali się być w większości oso-
bami młodymi, posiadającymi wyższe wykształcenie oraz dobrze oceniającymi 
sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego, składniki sushi, w szcze-
gólności ryby i owoce morza, zawierają cenne dla zdrowia składniki odżywcze. 
W świetle ciągle niskiego spożycia ryb w Polsce oraz w przypadku dalszego roz-
woju rynku sushi, rosnące zainteresowanie konsumentów może przyczynić się do 
poprawy wzorca spożycia mieszkańców dużych miast. Ważne jest również podej-
mowanie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie zaleceń żywieniowych 
na temat spożycia ryb – zarówno odnośnie ilości, jak i jakości, składu i sposobu 
przyrządzania.

Słowa kluczowe: sushi, zachowania konsumenckie, ryby, wiedza żywieniowa, ry-
nek, Warszawa.

Kody JEL: D01, D12, O11 

Wstęp

Za kolebkę oryginalnego sushi uważa się kraje południowej Azji, w szczególności 
Tajlandię i Malezję, skąd danie to rozpowszechniło się na tereny południowych Chin 
oraz Japonii. Pierwotnie sushi powstawało przez wiele miesięcy, ponieważ było wyni-
kiem długotrwałego procesu fermentacji. Sushi jakie znają współcześni konsumenci, 
rynek zawdzięcza Matsumoto Yoshiichi z Tokio, który w XVII w. połączył ryż z octem 
ryżowym znacznie skracając czas powstawania dania, zachowując jego charakterystycz-
ny, cierpki smak. Dzięki tej zmianie, sushi zaczęło być przyrządzane na ulicy i stało się 
jednym z pierwszych „fast-foodów” często sprzedawanych na bazarach bezpośrednio 
konsumentom. Jednocześnie było to danie świeże i mało przetworzone, dzięki czemu 
zachowywało wartość odżywczą podstawowych składników takich, jak ryby, glony 
nori, ryż, warzywa. 

Cechy sushi jak szybkość przyrządzania, wygoda spożycia oraz wysoka wartość odżyw-
cza zadecydowały o rozwoju restauracji i barów serwujących sushi w miastach całego świa-
ta. W Polsce po roku 1989 nastąpiła znacząca zmiana modelu konsumpcji a także wzrost 
znaczenia placówek gastronomicznych oraz przekształcenie struktury rodzajowej handlu 
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i usług gastronomicznych. Według danych GUS, w okresie lat 1990-2000 liczba placówek 
gastronomicznych zwiększyła się 2,6-krotnie. W 2011 roku liczba placówek gastronomicz-
nych wynosiła prawie 68 tys. (GUS 2012). Struktura rodzajowa rynku usług gastronomicz-
nych w Polsce ukazuje dominację barów i restauracji. W Warszawie, jako mieście najwięk-
szym w Polsce oraz najbardziej różnorodnym, zmiany zachowań nabywczych klientów, 
odbywają się wyjątkowo dynamicznie. Pierwsze restauracje sushi w Polsce pojawiły się 
w 1995 r., a na większą skalę zaczęły powstawać w 2000 r. i trend utrzymywał się przez 
wiele lat. Aktualnie sytuacja lokali z sushi stabilizuje się – mniejsi gracze musieli opuścić 
rynek, podczas gdy swoją pozycję umocniły sieci. W 2005 r. liczbę lokali serwujących sushi 
szacowano na poziomie 400, w tym 300 w stolicy. Ważnym elementem rynku są sieci fran-
czyzowe.

Poziom spożycia ryb w polskich gospodarstwach domowych jest zdecydowanie niższy 
od zaleceń i wynosił w 2012 r. zaledwie ok. 5 kg/osobę/rok (GUS 2012). Jednak rozwój 
rynku gastronomicznego, szczególnie w dużych miastach sprzyja wzrostowi konsumpcji 
tych produktów poza domem. W badaniu Homo Homini (n=1000) 34,1% ankietowanych 
deklarowało spożywanie posiłków poza domem jako formę spotkania ze znajomymi, 31,4% 
ze względu na wygodę i dostępność posiłków w miejscu pracy lub nauki, a 26,5% je „na 
mieście” aby uczcić specjalne okazje. W innym badaniu (n=500) potwierdzono dużą rolę 
spotkań towarzyskich w kształtowaniu zachowań żywieniowych – połowa ankietowanych 
spożywała posiłki poza domem w takich okolicznościach. Stwierdzono dużą dynamikę 
wzrostu spożywania posiłków przy okazji spotkań biznesowych. Także w tym badaniu 
zaobserwowano zjawisko korzystania z gastronomii podczas zakupów (Babicz-Zielińska, 
Zabrocki 2006). 

Według wielu analiz rynkowych ulubioną rybą zarówno kobiet, jak i mężczyzn w Polsce 
jest łosoś. Badanie przeprowadzone w celu oceny postaw żywieniowych w zakresie spo-
życia ryb i owoców morza osób w wieku 25-45 lat potwierdziły także, że z owoców mo-
rza najbardziej lubiana jest krewetka (Galiński i in. 2004). Oceny preferencji i częstości 
spożycia ryb morskich dokonano także w badaniu przeprowadzonym wśród 218 studentów 
w 2005/2006r. na warszawskiej Akademii Medycznej. W teście preferencji najwyżej plaso-
wał się łosoś (84,1% udział ocen 4 i 5, średnia 4,32), następnie tuńczyk i makrela. Z owoców 
morza najbardziej lubiana była krewetka, wyróżniała się ona także jeśli chodzi o ilość osób, 
które oceniły swoje preferencje spożycia wśród owoców morza. Sugeruje to, że krewetka 
była produktem lepiej znanym od kalmarów, homarów czy ostryg (Ostrowska, Gajewska 
2007). 

W raporcie o preferencjach polskich konsumentów w zakresie spożywania ryb, prze-
prowadzonym na zlecenie Stowarzyszenia Rozwoju Rynku Rybnego w 2011r. (n=1060) 
łosoś plasował się na dalszym miejscu, po kilku gatunkach ryb białych tj. makrela, śledź, 
karp, dorsz, mintaj, panga, pozostając ulubioną rybą 20,5% ankietowanych. Zauważa się, 
że popularność łososia wzrosła w ciągu ostatnich 5 lat o 7% oraz że zdecydowanie jest 
to ryba osób młodszych (poniżej 39. roku życia), dobrze wykształconych, studentów oraz 
osób nie mających na co dzień problemów finansowych. Raport donosił, że tuńczyk cieszy 
się popularnością 18% respondentów, wskaźnik ten znacznie wzrósł w stosunku do lat po-
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przednich. Jest to ryba popularna w podobnej demograficznie grupie respondentów oraz 
jest 4-krotnie bardziej popularna wśród osób korzystających z Internetu niż wśród osób 
nie korzystających z sieci. Krewetki były ulubionym owocem morza dla 2,4% ankietowa-
nych. W poprzednim badaniu w 2006r. krewetki wskazało 0,8% ankietowanych (Raport 
analityczny ... 2011).

Materiał i metodyka badań

Badanie przeprowadzono metodą ankietową wśród 160 warszawskich konsumentów  
sushi – w okresie od czerwca do lipca 2013 roku. Ankietowani byli klientami restauracji 
sushi na warszawskim Gocławiu (Praga Południe), znajdującej się w lokalu usługowym 
na parterze nowego, dużego osiedla mieszkaniowego i oferującej także dania na wynos. 
Badanie przeprowadzano w lokalu oraz w firmach, do których sushi jest dostarczane, część 
ankietowanych wypełniała kwestionariusz w domu i zwracała następnego dnia. 

Kwestionariusz ankiety zawierał 18 pytań zamkniętych – 11 jednokrotnego wyboru 
oraz 7 wielokrotnego wyboru. Pytania dotyczyły zarówno żywieniowych aspektów spo-
życia dań sushi, jak i zachowań konsumenckich. Respondenci mogli odnieść się do od-
powiednio 8 i 6 czynników wyboru dań i miejsca zakupu sushi poprzez zaznaczenie od-
powiedzi od „nie ma wpływu na decyzję” do „bardzo ważne”. Obliczono średnią ważoną 
dla każdego czynnika, gdzie 4 – bardzo ważne, 3 – ważne, 2 – mało ważne, a 1 – nie 
ma wpływu. Brak określenia ważności czynnika przez ankietowanego przyjęto jako brak 
wpływu na decyzję zakupu. Uzyskanie wyniki poddano analizie wykorzystując program 
Microsoft Excel. 

Wyniki 

Charakterystyka socjo-demograficzna konsumentów sushi

W strukturze ankietowanych klientów ponad połowę (59%) stanowiły kobiety oraz 
osoby młode – prawie 3/4 miało mniej niż 35 lat (por. wykres 1). Zdecydowana więk-
szość (64%) posiadała wykształcenie wyższe. Osoby z wykształceniem średnim oraz 
studenci stanowili odpowiednio 16% i 14%, a osoby z wykształceniem podstawowym 
zaledwie 7% badanych. W strukturze próby dominowały osoby z gospodarstw małych 
– 2- i 1-osobowych (57%). Warto podkreślić, że prawie 2/3 ankietowanych oceniło sy-
tuację swojego gospodarstwa domowego jako dobrą lub bardzo dobrą, a jedna trzecia 
jako przeciętną. 

Ponad 55% badanych stanowili pracownicy niefizyczni, drugą grupę pod względem li-
czebności tworzyli studenci – 27%. Około 18% ankietowanych pracowało na własny rachu-
nek, 8% to pracownicy fizyczni, a tylko niewielki odsetek stanowili bezrobotni oraz osoby 
na urlopie macierzyńskim.
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Zachowania konsumentów na rynku sushi

Według przeprowadzonego badania wśród osób, które kupowały sushi, najwięcej – 44% 
spożywało sushi kilka razy w miesiącu, 36% sporadycznie, kilka razy w roku. Jedynie 11% 
osób spożywało sushi średnio raz w tygodniu, a 7% kilka razy w tygodniu. Niewielki odsetek 
(2%) ankietowanych zadeklarował codzienne spożycie sushi (por. wykres 2). Interesujący 
wydaje się fakt, że 6% ankietowanych przyznała, że nie spożywa w ogóle ryb poza daniami 
sushi. Jednak większość (52%) zaznaczyła, iż ryby spożywa „kilka razy w miesiącu”, pra-
wie 1/4 osób „kilka razy w tygodniu”, a 18%, że „rzadziej”. Przyznali oni, że poza daniami 
sushi spożywają ryby smażone, wędzone, pieczone, grillowane, a także w postaci przetwo-
rów rybnych. 

Miejscem najczęstszego spożywania sushi (wg 60% respondentów) był bar lub restaura-
cja. Należy jednak podkreślić, iż w wielu przypadkach osoby wypełniające ankietę zabierały 
sushi na wynos do konsumpcji w domu – swoim (23%) lub u znajomych (6%). W miejscu 
pracy sushi spożywało 11% badanych. 

Większość, bo aż 46% ankietowanych, spożywało sushi poza godzinami pracy, w czasie 
wolnym, natomiast 27% - najczęściej na spotkaniach towarzyskich lub rodzinnych. Co piąty 
ankietowany deklarował spożywanie dań sushi w czasie godzin pracy, podczas przerwy na 
posiłek. Więcej osób przyznało, że spożywa sushi w czasie przerwy w pracy, niż w miejscu 
pracy. Może to świadczyć o korzystaniu przez te osoby z restauracji czy barów sushi, gdzie 

Wykres 1
Struktura wiekowa osób biorących udział w badaniu (w %)

Źródło: badanie własne, 2013.
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Wykres 2 
Częstość spożywania sushi (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 3
Gatunki ryb i owoców morza najczęściej wybierane do spożycia w daniach sushi (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.
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wychodzą w czasie przerwy na posiłek. Jedynie 3 osoby zaznaczyły w kwestionariuszu, że 
najczęściej spożywają sushi na spotkaniach biznesowych. Niewielki odsetek (3%) ankieto-
wanych spożywało sushi w innych niż podane okolicznościach – pojawiły się takie odpo-
wiedzi, jak: „gdy mam ochotę” lub „gdy jestem na zakupach”. 

Zauważono, że większość ankietowanych (45%) najczęściej spożywało sushi na kolację, 
a na obiad, lunch lub przekąskę odpowiednio 25%, 17% i 11% badanych. Bardzo niewiele 
osób przyznało, że je sushi na śniadanie czy drugie śniadanie. Intersujący jest fakt, że 31% 
przyznało, że przyrządzała sushi także samodzielnie w domu, a dodatkowo 11% próbowało, 
lecz nie robi tego więcej. 

Najczęściej wybieraną rybą do spożycia w sushi był łosoś – takiej odpowiedzi udzieliło 
91% ankietowanych (por. wykres 3). Drugą pozycję zajmowała krewetka (57% wskazań), 
na trzecim miejscu wymieniony został tuńczyk (46%), natomiast jedna czwarta responden-
tów stwierdziła, że najczęściej do spożycia w sushi wybiera paluszki krabowe tzw. surimi. 
Osoby badane mogły wskazać w tym pytaniu maksymalnie 3 odpowiedzi. Warto także do-
dać, że 63% respondentów do sushi najczęściej wybierało ryby surowe, 33% - pieczone, 
a 16% w tempurze. 

Czynniki wpływające na decyzje o wyborze dań i miejsca spożycia sushi

Ankietowani za najważniejsze czynniki wyboru dań sushi uznali walory smakowe po-
traw (średnia 3,83) oraz ich jakość (3,76). Wygląd i estetyka podania okazały się dla konsu-
mentów sushi ważniejsze niż wartość odżywcza i zdrowotna a nawet cena, która plasuje się 
jako piąty najważniejszy czynnik wpływający na decyzję o wyborze dań sushi. Ciekawość 
nie miała dużego wpływu na decyzje zakupową pytanych (2,88). Ankietowani byli zgodni, 
że pora roku oraz moda nie mają także wpływu na decyzję o wyborze dań sushi (por. tabela 1). 

Tabela 1 
Ważność czynników wpływających na decyzje o wyborze dań i lokalu sushi 

Czynnik wpływający  
na decyzję o wyborze dań

Średnie wartości 
czynników

Czynnik wpływający  
na decyzję o wyborze lokalu 

Średnie wartości 
czynników

Walory smakowe 3,83 Własne doświadczenia 3,7
Jakość 3,76 Opinia znajomych 3,27
Wygląd, estetyka podania 3,34 Atmosfera lokalu 3,27
Wartość odżywcza i zdrowotna 3,11 Ceny 3,19
Cena 3,07 Lokalizacja 3,14
Ciekawość 2,88 Możliwość dostawy 3,14
Moda 2,59
Pora roku 2,5

Źródło: badanie własne, 2013.
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W kolejnym pytaniu również poproszono ankietowanych o stwierdzenie istotności wpły-
wu kilku czynników na wybór miejsca zakupu sushi. Własne doświadczenia respondentów 
były zdecydowanie najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję wyboru lokalu 
serwującego sushi (średnia 3,7). Opinia znajomych oraz atmosfera lokalu okazały się dla 
ankietowanych prawie tak samo ważne (3,27). Za mniej istotne także uznano ceny (3,19), 
a determinanty takie, jak lokalizacja lokalu czy możliwość dostawy pozostały ważnym 
czynnikiem (3,14). W tabeli 1 przedstawiono średnie wartości czynników wpływających na 
decyzję wyboru dań oraz lokalu serwującego dania sushi.

Sushi dla przeważającej części badanej grupy warszawskich konsumentów nie było da-
niem nowym, znacząca część ankietowanych (41%) wprowadziła sushi do swojego jadło-
spisu ponad 5 lat wcześniej. Od 2-4 lat sushi spożywało 38% badanych, a dla 15% była to 
nowa potrawa w jadłospisie. Konsumenci ocenili dania sushi przede wszystkim jako smacz-
ne (88%) i zdrowe (80%). Kolejnymi cechami jakie konsumenci przypisywali daniom sushi 
były: szybkie (22%), wygodne (19%), atrakcyjne (18%), eleganckie (13%), modne i zaska-
kujące (po 8% wskazań). 

Warto podkreślić, że prawie 80% ankietowanych wyraziło pozytywną opinię na temat 
walorów zdrowotnych sushi (por. wykres 4). Co piąty klient nie miał zdecydowanego 
poglądu na ten temat i zaznaczył opinię „nie mam zdania” lub „ani się zgadzam, ani nie 
zgadzam. Jednocześnie 56% badanych nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że istnieje duże 
ryzyko zdrowotne związane ze spożywaniem sushi. Ankietowani raczej nie zgadzali się 

Wykres 4
Opinia konsumentów nt. walorów zdrowotnych sushi 

Źródło: jak w wykresie 1.
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z tym stwierdzeniem (38%) lub zdecydowanie się nie zgadzali (28%). Tylko 12% raczej 
zgadzała się lub zdecydowanie zgadzała się z tym stwierdzeniem. W porównaniu do py-
tania poprzedniego, niewiele większy odsetek badanych (23%) nie przedstawiła swojej 
opinii na temat ryzyka spożywania sushi, zaznaczając odpowiedzi: „ani zgadzam się, ani 
nie zgadzam się” (15%), lub „nie mam zdania” (8%). Odpowiedzi mogą świadczyć o prze-
konaniu o braku ryzyka w spożywaniu sushi wśród osób, które już są konsumentami sushi 
(por. wykres 5). 

Wyżej przedstawione wyniki znajdują potwierdzenie w innym badaniu (Jeżewska-
Zychowicz 2009), gdzie osoby deklarujące znajomość żywności etnicznej potwierdzają po-
zytywny do niej stosunek oraz nie dostrzegają ryzyka związanego z jej spożyciem. 

Wykres 5
Opinia konsumentów na temat ryzyka zdrowotnego związanego ze spożywaniem sushi 

Źródło: jak w wykresie 1.

W kwestionariuszu ankietowani mieli też możliwość wykazania się wiedzą na temat 
wartości odżywczych ryb poprzez zaznaczanie tych które, według nich, kwalifikują się do 
tłustych, a które nie. Najwięcej badanych prawidłowo zaznaczyło rybę maślaną, łososia oraz 
węgorza, które to ryby rzeczywiście zaliczane są do tłustych. Jednak jedynie 25 osób zazna-
czyło wszystkie 3 gatunki. Co piąty ankietowany zakwalifikował tuńczyka jako rybę tłustą, 
podczas gdy jest to ryba o zawartości tłuszczu poniżej 7%. Paluszek krabowy był uważany 
za tłusty przez 9% ankietowanych, podczas gdy produkt ten ma niewielką zawartość tłusz-
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czu. Owoce morza takie jak małże, kalmary i krewetka zostały zakwalifikowane jako tłuste 
przez 18% ankietowanych.

Dyskusja wyników

Wyniki badania własnego wskazują, że osoby ankietowane są konsumentami sushi 
głównie ze względu na smak potrawy. Wysoka jakość w przypadku spożywania mięsa nie 
poddawanego obróbce cieplnej, w opinii konsumentów, jest wyjątkowo ważna. Ponadto 
konsumenci sushi decydują się na spożycie sushi, zaspokajając także inne potrzeby, aniżeli 
głód. Wtedy także cena pozostaje akceptowana. Wagę estetyki podania dań podkreśliła także 
Czarnecka-Skubina (2009). 

W XXI w. zmieniło się podejście do żywności, ponieważ w społeczeństwach rozwi-
niętych jest jej pod dostatkiem, przestała być warunkiem przeżycia. W związku z tym ga-
stronomia wzbogaca jedzenie w dodatkową wartość, dopasowuje się do stylu życia współ-
czesnego konsumenta, który nie stawia posiłków w centralnym punkcie dnia. Najszybszy 
wzrost wydatków nastąpił w obszarach takich jak moda, zdrowie i spędzanie wolnego czasu. 
Celem gastronomii jest skierowanie wydatków z tych obszarów na usługę jaką jest sprze-
dawanie jedzenia i picia (Doring 2008). W badaniu własnym wykazano wysoki odsetek 
osób uważających dania sushi za zdrowe, co potwierdza tendencję do poszukiwania przez 
konsumentów żywności prozdrowotnej za jaką uważane są dania sushi. Jednocześnie jednak 
dokonując wyboru dań sushi wartość odżywcza i zdrowotna okazała się ważna jedynie na 
poziomie 3,11. Może to świadczyć o przekonaniu konsumentów, że dokonują „zdrowego” 
wyboru spożywając sushi w ogóle, a wartość odżywcza konkretnych dań nie ma już takiego 
znaczenia. Prawie 1/3 ankietowanych zwróciła uwagę na wygląd dania, oceniając sushi jako 
danie atrakcyjne (18%) i eleganckie (13%). 

W badaniu Jeżewskiej-Zychowicz (2009) wykazano także pozytywny stosunek do kuch-
ni etnicznych szczególnie młodych osób, mających dobrą sytuację materialną, zamieszku-
jących duże miasta. Podobnie w przypadku opisywanego badania tylko niewielki odsetek 
osób deklarujących znajomość żywności etnicznej dostrzegł ryzyko związane z jej spoży-
waniem. Na podstawie innego badania Jeżewskiej-Zychowicz (2008) o innowacyjności 
konsumentów stwierdzono, że badaną grupę konsumentów sushi w dużej mierze stanowią 
osoby charakteryzowane jako innowatorzy, ponieważ w badaniu tym były to młode osoby 
(36-45 oraz 26-35 lat) oraz z wyższym wykształceniem. Pozytywny stosunek do potraw 
i produktów pochodzących z kuchni narodowych, etnicznych pojawia się szybciej w grupie 
innowatorów czy wczesnych naśladowców niż w grupie maruderów. Osoby posiadające 
dania sushi w swoim jadłospisie od wielu lat, jako innowatorzy kreowali rynek a ich za-
chowania były wzorem dla wczesnych naśladowców, wczesnej większości czy pozostałych 
konsumentów, którzy dania sushi spożywają od niedawna (Jeżewska-Zychowicz 2008). 

Inne badanie przeprowadzone przez PENTOR (n=1300) udowodniło, że polskie spo-
łeczeństwo spożywa zwykle posiłki tradycyjnie polskie, jednak nawet jeśli nie zna dań 
pochodzących z innych kuchni narodowych, chciałoby takich spróbować i je spożywać. 
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W badaniu tym najbardziej pozytywne oceny zebrały kuchnia chińska oraz włoska, które to 
są najbardziej znane polskim konsumentom (Jeżewska-Zychowicz, Kołodziejczak 2005).

W odniesieniu do wiedzy żywieniowej ankietowanych mieszkańców Warszawy warto 
podkreślić, że połowa z nich potwierdziła, że ze względów żywieniowych polecane do spo-
życia są ryby tłuste, prawie 1/4 konsumentów stwierdziła, że zalecane jest spożycie ryb 
chudych, a 26% nie wiedziała, jakie ryby zalecane są ze względów żywieniowych. Nie mieli 
jednak szczegółowej wiedzy na temat które ryby zaliczane są do której grupy ani na temat 
zalecanych ilości. Według WHO/FAO regularne spożycie ryb (1-2 porcje tygodniowo) jest 
zalecane w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca oraz w zapobieganiu udarom niedo-
krwiennym. Także Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie rekomenduje spożycie ryb 
2-3 razy w tygodniu, 150g w porcji. Ze względu na zawartość niezbędnych, nienasyconych 
kwasów tłuszczowych takich, jak DHA i EPA zaleca się spożywanie tłustych ryb morskich. 

Zarówno w świetle danych własnych, jak i innych autorów można stwierdzić, że częstość 
spożycia ryb polskich konsumentów nie jest wystarczająco duża w porównaniu z zalecenia-
mi żywieniowymi. W badaniu Kosickiej (2005) 2/5 ankietowanych kobiet z województwa 
mazowieckiego deklarowało spożycie ryb na poziomie 2-3 razy w miesiącu, a 1/4 – rzadziej 
niż raz w miesiącu. Również w innym badaniu (Galiński i in. 2004), przeprowadzonych 
wśród ponad 1100 osób przeważnie mieszkających w dużych miastach większość ankieto-
wanych zadeklarowała spożycie ryb na poziomie „kilka razy w miesiącu”. 

Podsumowanie

W świetle zaprezentowanych wyników badania ankietowego warszawscy konsumenci 
sushi okazali się być w większości osobami młodymi, z wykształceniem wyższym, żyjący-
mi w 1- lub 2–osobowych gospodarstwach domowych Ogólnie oceniali sytuację materialną 
swojego gospodarstwa domowego jako dobrą lub bardzo dobrą, pracowali jako pracownicy 
niefizyczni, studiowali lub prowadzili własną działalność gospodarczą. Korzystanie z oferty 
restauracji sushi przez tę grupę konsumentów podnosi wśród nich poziom spożycia ryb, 
a u niektórych sushi było nawet jedynym źródłem ryb w diecie.

Ryby i owoce morza, jako produkty o wysokiej wartości odżywczej, powinny wchodzić 
w skład prawidłowej, zbilansowanej diety. W odniesieniu do zaleceń żywieniowych doty-
czących ryb, ich poziom konsumpcji w Polsce pozostaje na zbyt niskim poziomie. Składniki 
sushi, takie jak: nieprzetworzone ryby i owoce morza, ryż, warzywa, glony nori oraz sos so-
jowy mogą kwalifikować to danie jako rekomendowane w prawidłowej diecie, dostarczając 
dobrze przyswajalnego białka, cennych kwasów tłuszczowych i składników mineralnych, 
w szczególności jodu (w 3g arkuszu glonów nori 40 µg). Wiedza konsumentów wymaga 
jednak poszerzenia w zakresie zaleceń żywieniowych na temat spożycia ryb – tak odnośnie 
ilości, jak i jakości, składu i sposobu przyrządzania. Konsumenci powinni też być świadomi, 
że do ryżu w sushi powszechnie dodawany jest cukier.

Uzyskane wyniki badania ankietowego pozwalają prognozować dalszy rozwój popytu na 
sushi w dużych miastach oraz zwiększenie zainteresowania daniami sushi wśród konsumen-
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tów. Z punktu widzenia żywieniowego większe spożycie dań sushi, w tym ryb jest zjawi-
skiem pozytywnym. Wyniki badania mogą być wskazówką dla rozwoju lokali serwujących 
sushi, gdyż czynniki determinujące wybory konsumentów są jednym z bardzo istotnych 
elementów budowania strategii firmy.
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Analysis of Behaviours of Consumers of Sushi in the Warsaw Market

Summary 
An aim of the study was to analyse behaviours of consumers of sushi based on 

findings of the survey carried out in the period from June to July 2013 among War-
saw inhabitants. The factors determining behaviours of the respondents include, 
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first of all, flavour values and quality of sushi as well as appearance and service 
aesthetics. In the opinion of consumers who appeared to be mostly young people, 
with higher education and well evaluating financial condition of their household, 
the sushi components, particularly fish and seafood, contain valuable for health 
nutrition ingredients. In the light of the still low fish consumption in Poland and in 
case of a further development of the market for sushi, the growing interest of con-
sumers may contribute to improvement of the pattern of consumption by big cities 
inhabitants. Important is also to undertake educational and information measures 
as regards the nutrition recommendations on fish consumption – both in terms of 
quantity and quality, composition and way of preparation.

Key words: sushi, consumers’ behaviours, fish, nutrition knowledge, market, War-
saw.

JEL codes: D01, D12, O11 

Анализ поведения потребителей «суши» на варшавском рынке

Резюме 
Целью разработки был анализ поведения потребителей «суши» на осно-

ве результатов обследования, проведенного в период с июня по июль 2013 г. 
среди жителей Варшавы. К числу факторов, предопределяющих поведение 
опрошенных, относятся прежде всего вкусовые свойства и качество «суши», 
а также выгляд и эстетика сервировки. По мнению потребителей, которые  
в своем большинстве оказались молодыми людьми, с высшим образованием  
и хорошо оценивающими материальное положение своего домохозяйства, 
компоненты «суши», а в особенности рыба и морепродукты, содержат ценные 
для здоровья питательные вещества. В свете все низкого потребления рыбы  
в Польше и в случае дальнейшего развития рынка «суши», повышающийся 
интерес потребителей может способствовать улучшению образца потребле-
ния у жителей крупных городов. Важно тоже осуществление просветительно-
информационных действий в области питательных рекомендаций о потребле-
нии рыбы – как в отношении количества, так и качества, состава и способа 
приготовления.

Ключевые слова: суши, потребительское поведение, рыба, знания о питании, 
рынок, Варшава.
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