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THE IMPORTANCE OF FUNCTIONAL FOOD IN TOURISM

Wprowadzenie

W ostatnich kilkunastu latach nastąpiła zmiana podejścia konsumentów do żywności 
i żywienia. Rosnąca wiedza konsumentów sprawia, że są oni bardziej świadomi wpływu 
odżywiania na zdrowie i funkcjonowanie organizmu. Również liczne badania prowadzone 
w tym zakresie wskazały na silny związek pomiędzy jakością spożywanej żywności a jako-
ścią życia, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia konsumentów. Nieprawidłowe 
żywienie i niska aktywność fizyczna są w dużej mierze przyczyną występowania chorób 
dietozależnych. Stanowią one poważny problem, mający charakter zarówno ekonomiczny, 
jak i społeczny. Wykazano, że stosowanie produktów funkcjonalnych może w znacznym stop-
niu ograniczyć rozwój wielu schorzeń, stąd też dynamiczny rozwój tego sektora żywności1. 

Żywność funkcjonalna zyskuje coraz większą popularność zarówno wśród konsumentów, 
jak i producentów. Konieczne jest jednak dotarcie do jak największej grupy odbiorców przez 
właściwą promocję i reklamę w środkach masowego przekazu. Konsumenci potrzebują 
rzetelnych informacji, które wyjaśnią im sposób działania bioaktywnych dodatków funkcjo-
nalnych stosowanych w żywności i ich wpływ na zdrowie. Niezbędne są również dalsze 
badania, które dostarczą producentom żywności funkcjonalnej wiedzy o kierunkach rozwoju 
tego typu produktów akceptowanych przez szeroką grupę konsumentów. Obecnie wybór 
żywności i preferencje konsumentów uzależnione są od postępu naukowego i technolo-
gicznego w dziedzinie żywienia oraz wzrastającej świadomości zdrowotnej społeczeństwa2. 

1 E. Lange, Produkty owsiane jako żywność funkcjonalna, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2010, 3(70), 
s. 7–24; B. Waszkiewicz-Robak, K. Kulik, M. Bazarnik, Żywność funkcjonalna szansą rozwoju nauki o żywności 
i żywieniu oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności, [w:] Trendy w żywieniu człowieka, red. M. Karwowska, 
W. Gustaw, Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, s. 355–366.
2 K. Lemanska, Nowe trendy w projektowaniu żywności funkcjonalnej, [w:] Uwarunkowania sprawności innowacyjnej 
przedsiębiorstw, red. H. Mruk, R. Nestorowicz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 84–90.
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W ostatnich latach w wielu państwach świata coraz większe znaczenie przypisuje się 
turystyce. Atrakcje turystyczne oraz kulturowe, w tym kulinarne, powodują, że coraz większa 
liczba osób podejmuje decyzje o wyjeździe poza swoje stałe miejsce zamieszkania. Podróże 
turystyczne, w tym szczególnie kulinarne, są traktowane jako sposób odpoczynku i rekreacji, 
a także jako okazje doświadczenia czegoś nowego, np. nieznanych smaków, nowych potraw 
i napojów. Turyści, zwłaszcza „kulinarni”, przy okazji wyjazdów gromadzą receptury różnych 
często egzotycznych dań, a także nabywają jako pamiątkę z podróży różne lokalne i trady-
cyjne produkty żywnościowe oraz przyprawy i napoje. Istotną rolę w odżywianiu się zarówno 
turystów, jak i osób uprawiających sport, czy to wyczynowy, czy rekreacyjny, a także turystykę 
aktywną, a szczególnie ekstremalną, odgrywa żywność funkcjonalna (functional foods).

Celem opracowania jest przedstawienie roli i znaczenia żywności funkcjonalnej, w tym 
możliwości jej zastosowania w turystyce. Artykuł jest pracą przeglądową, przygotowany 
został na podstawie analizy wyników badań, publikowanych opracowań naukowych oraz 
popularno-naukowych. 

Żywność funkcjonalna – określenie, podział i rola w diecie

Koncepcje żywności funkcjonalnej integrują wiedzę z wielu dziedzin nauki, z obszaru 
fizjologii, biochemii, medycyny klinicznej i nauk o żywieniu. Wykorzystują współczesną 
technologię do wytwarzania pożywienia o szczególnie korzystnych cechach zdrowotnych. 
Według szacunków WHO, w roku 2025 głównymi przyczynami zachorowalności będą 
patologie układu sercowo-naczyniowego (zwłaszcza choroba wieńcowa i nadciśnienie 
tętnicze) oraz nowotwory złośliwe. Szerokie rozpowszechnienie żywności funkcjonalnej 
ma szanse ograniczyć epidemie najczęstszych schorzeń cywilizacyjnych3.

Według definicji przyjętej w 1999 r. w raporcie FUFOSE (Functional Food Science in 
Europe), żywność może być uznana za funkcjonalną, jeżeli udowodniono jej korzystny 
wpływ na jedną lub więcej funkcji organizmu ponad efekt odżywczy, który to wpływ polega 
na poprawie stanu zdrowia oraz samopoczucia i/lub zmniejszenia ryzyka chorób. Żywność 
funkcjonalna musi przypominać postacią żywność konwencjonalną i wykazywać korzystne 
oddziaływanie w wymiarze, który oczekuje się od normalnej żywności, nie są to tabletki 
lub kapsułki, ale część składowa prawidłowej diety4. 

Żywność funkcjonalna są to specjalnie opracowane produkty spożywcze, które wykazują 
korzystny, udokumentowany wpływ na zdrowie ponad ten, który wynika z obecności w niej 
składników spożywczych tradycyjnie uznawanych za niezbędne. Żywność ta obok skład-
ników odżywczych zawiera związki biologicznie czynne, korzystnie działające na zdrowie, 
rozwój fizyczny i samopoczucie, jest naturalnie zasobna w składniki biologicznie aktywne5. 

3 Żywność funkcjonalna – charakterystyka, trendy, perspektywy, http://docplayer.pl/11710131-Zywnosc-funkcjonalna- 
charakterystyka-trendy-perspektywy.html [10.06.2018].
4 A.T. Diplock, Scientific Concepts of Functional Foods in Europe-Consensus Document, “British Journal of 
Nutrition” 1999, 81, s. 1–27. 
5 J. Gawęcki, Żywność nowej generacji a racjonalne żywienie, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2002, 
4, s. 5–17; H. Gertig, J. Gawęcki, Słownik terminologii żywieniowych, PWN, Warszawa 2001.
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Żywność ta musi wykazywać pozytywne działanie w takich ilościach, w jakich spoży-
wana jest zwykła żywność. Jej aktywność lecznicza powinna być przy tym udowodniona 
dobrze udokumentowanymi badaniami in vivo oraz klinicznymi na spożywających ją ochot-
nikach. Badania te muszą być prowadzone na odpowiednio dużej próbie, aby otrzymane 
wyniki były stabilne, miarodajne i obiektywne6.

Wyróżnia się cztery podstawowe kierunki oddziaływania żywności funkcjonalnej na 
poprawę psychofizycznego komfortu życia konsumentów:

 – wpływ bezpośredni przez hamowanie zmian degeneracyjnych ustroju lub działanie 
lecznicze w przebiegu niektórych schorzeń;

 – zwiększanie podaży składników odżywczych w stanach fizjologicznych zwiększone-
go zapotrzebowania (np. intensywny wzrost, ciąża, okresy rekonwalescencji, sport, 
turystyka ekstremalna);

 – komponowanie prawidłowej diety w specyficznych stanach chorobowych (np. alergiach 
i nietolerancjach pokarmowych, cukrzycy);

 – poprawa nastroju i zwiększenie wydolności psychofizycznej organizmu7.
Do żywności funkcjonalnej zalicza się następujące grupy środków spożywczych:

 – żywność naturalną, 
 – żywność, z której jeden lub kilka komponentów usunięto albo dodano, stosując metody 

technologiczne lub biotechnologiczne,
 – żywność naturalną, w której jeden lub kilka komponentów zostały zmodyfikowane,
 – żywność, z której bioprzyswajalność jednego lub więcej komponentów zostały zmienione,
 – jakiekolwiek kombinacje wyżej wymienionych grup8. 

Żywność funkcjonalną można podzielić ze względu na jej przeznaczenie i skład. Kla-
syfikacja ze względu na przeznaczenie ma na celu zaspokojenie określonych potrzeb. 
Do tej grupy zalicza się żywność zmniejszającą ryzyko rozwoju chorób układu krążenia 
i osteoporozy, dietetyczną dla osób z zaburzeniami metabolizmu i trawienia, dla osób ob-
ciążonych stresem, w podeszłym wieku, dla sportowców, dla kobiet w ciąży i karmiących, 
dla młodzieży w fazie intensywnego wzrostu oraz dla niemowląt. Drugim kryterium po-
działu żywności funkcjonalnej jest skład żywności. Tu wyróżnia się żywność wzbogaconą, 
niskoenergetyczną, wysokobłonnikową, probiotyczną, niskosodową, niskocholesterolową 
oraz energizującą. Jednak znaczna część funkcjonalnych produktów spożywczych ma dzia-
łanie wielokierunkowe i może być zaliczana jednocześnie do wielu z wymienionych tu grup9.

Jakość zdrowotna żywności funkcjonalnej wynika głównie z obecności w jej składzie 
substancji bioaktywnych, stymulujących pożądany przebieg przemian metabolicznych, oraz 

6 T. Kubiński, Żywność funkcjonalna, „Życie Weterynaryjne” 2010, 85(11), s. 932–935.
7 F. Świderski, W. Kolanowski, Żywność funkcjonalna i dietetyczna, [w:] Żywność wygodna i żywność funkcjo-
nalna, red. Z. Świderski, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006, s. 28.
8 G. Pascal, Safety impact – the risk/benefits of functional foods, “Eur. J. Nutr.” 2009, 48 (Suppl. 1), s. 33–
59; W. Woźniak, E. Kamiński, Żywność funkcjonalna i wzbogacona w turystyce i sporcie, [w:] Zarządzanie 
i usługi w obszarze kultury fizycznej i hotelarstwa, red. R. Tauber, W. Siwiński, E. Mucha-Szajek, WSHiG, 
Poznań 2006, s. 28–40.
9 M. Martens, A philosophy for sensory science, “Food Quality and Preference” 1999, 10, s. 233–244; F. Świderski, 
W. Kolanowski, op. cit.; W. Woźniak, E. Kamiński, op. cit.
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z optymalnych fizjologicznie ich wzajemnych proporcji i/lub działania synergistycznego. 
Substancje bioaktywne to specyficzne składniki stanowiące niezbędne i/lub nie-niezbędne 
składniki, które są pochodzenia naturalnego, stanowią część łańcucha pokarmowego, 
mają udowodniony korzystny wpływ na zdrowie ludzi ponad podstawowy efekt odżyw-
czy. Substancje o działaniu prozdrowotnym występujące w żywności lub do niej dodane 
(wzbogacanie) określa się mianem nutraceutyków (nutraceuticals)10. 

Składniki bioaktywne

Składniki bioaktywne zawarte w żywności wykazują wiele potencjalnych korzyści 
zdrowotnych i/lub poprawiających samopoczucie, przy czym efekty prozdrowotne uzy-
skiwane w bardzo krótkim czasie po ich spożyciu warunkują przeznaczenie tej żywności 
jako wzmacniającej funkcje organizmu, a uzyskiwane po długotrwałym spożywaniu jako 
żywność zmniejszająca ryzyko chorób cywilizacyjnych. 

Do składników bioaktywnych decydujących o prozdrowotnych właściwościach żywności 
funkcjonalnej zalicza się między innymi: błonnik pokarmowy, oligosacharydy (prebiotyki), 
alkohole wielowodorotlenowe, cholinę i lecytynę, białka i peptydy, wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe, w tym PUFA ω-3, składniki mineralne, witaminy, fitozwiązki o właściwościach 
przeciwutleniających (polifenole, witamina C, karotenoidy, antocyjany, glikozydy, izopre-
noidy) oraz fitosterole i mikroorganizmy o działaniu probiotycznym11.

Badania nad bioaktywnymi czynnikami zawartymi w żywności i ich wpływem na zdrowie 
człowieka prowadzone są od kilkudziesięciu lat. Bioaktywne związki, zwłaszcza niezbędne 
nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) z rodziny n-3 (omega 3), mogą pomagać w zapo-
bieganiu i redukowaniu występowania wielu chorób o przebiegu przewlekłym, wśród których 
wymienia się: nowotwory, choroby układu krążenia, a ostatnio również różne choroby psy-
chiczne, jak depresja, demencja, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), reuma-
toidalne zapalenie stawów, astmę, wpływając tym samym na poprawę zdrowia populacji12. 

Wśród przyczyn wzbogacania żywności o dodatkowe komponenty mające na celu 
poprawę jej walorów zdrowotnych i smakowych należy wymienić w szczególności:

 – starzenie się społeczeństw, wzrost częstości występowania schorzeń chronicznych 
związanych z żywieniem,

 – wzrost kosztów opieki medycznej i społecznej,
 – rozwój wiedzy dotyczącej biologicznie aktywnych, tzw. nieodżywczych składników 

żywności i ich fizjologicznego oddziaływania na organizm człowieka,
 – wzrost siły nabywczej konsumentów w krajach rozwiniętych/rozwijających się,

10 P. Jones, Clinical nutrition: 7. Functional foods – more than just nutrition, CMAJ 2002, 166, s. 1555–1563; 
E. Lange, op. cit.
11 C. Hawkes, Nutrition labels and health claims, the global regulatory environment, WHO 2004; F. Świderski, 
W. Kolanowski, op. cit.
12 L.R. Fergusson, Nutrigenomics approaches to functional foods, “J. Am. Diet. Assoc.” 2009, 109, s. 452–458; 
N.D. Riediger et al., A systemic review of the roles of n-3 fatty acids in health and disease, “J. Am. Diet. Assoc.” 
2009, 109, s. 668–679.
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 – rozwój technik i technologii przetwórstwa surowców spożywczych,
 – dostępność nowych bioaktywnych składników żywności (nutraceutyków), 
 – sytuacja przemysłu żywnościowego w rozwiniętych krajach13. 

Działaniem, które w największym stopniu może przyczynić się do poprawy stanu 
zdrowia, jest właściwe odżywianie się, a więc m.in. częste spożywanie warzyw i owoców, 
zwiększenie udziału w diecie: błonnika pokarmowego, pro- i prebiotyków, ograniczanie 
tłuszczów zwierzęcych, cukru, produktów skrobiowych. Takie postępowanie sprzyja rozwo-
jowi wiedzy na temat żywności funkcjonalnej, która może spełniać powyższe wymagania14.

Przykłady żywności funkcjonalnej

Margaryny i sery topione z dodatkiem roślinnych steroli i stanoli obniżają poziom cho-
lesterolu, a także zmniejszają ryzyko chorób serca. Produkty wzbogacane niezbędnymi 
nienasyconymi kwasami tłuszczowymi (omega-3, omega-6) powodują obniżenie stężenia 
cholesterolu całkowitego i LDL – cholesterolu, mają też działanie przeciwdepresyjne przez 
wpływ na poziom serotoniny w mózgu, są to tłuszcze do smarowania pieczywa, mleko, 
jogurty, preparowany ser i wędliny, napoje owocowe, płatki śniadaniowe, pieczywo, oleje 
sałatkowe, majonezy, lody oraz odżywki dla niemowląt, dzieci, starszych, młodzieży i do-
rosłych. Płatki śniadaniowe wzbogacone w kwas foliowy, który pomaga zmniejszyć ryzyko 
urodzeń dzieci z wadami cewy nerwowej. Dodatek błonnika pokarmowego do pieczywa, 
ciastek i innych produktów poprawia trawienie i kondycję jelit. Substancje fitochemiczne są 
to odżywcze substancje roślinne, które mają właściwości ochronne i zapobiegają chorobom 
zarówno roślin, jak i ludzi. Są nimi: izoprenoidy, indole, glikozydy, flawonoidy. Te ostatnie 
w produktach spożywczych występują jako: flawonoidy (cebula, sałata, brokuły, ciemne 
winogrona, jabłka), flawony (seler, cytryny, czerwona papryka, pietruszka), flawanony 
(pomarańcze, grejpfruty), antocjany (owoce: czarnej porzeczki, truskawki, wiśnie, aronie), 
fenolokwasy (oliwki, białe winogrona, kapusta, zboża, jabłka, pomidory, szparagi), stilbeny 
(owoce: winorośli, borówek, morwy, orzechy ziemne)15. 

Żywność funkcjonalna w turystyce i sporcie

Żywność dla osób uprawiających sport, rekreację czy turystykę aktywną (ekstremalną) 
i podejmujących pracę lub działania o wzmożonym wysiłku fizycznym stanowi szczegól-
ną grupę żywności funkcjonalnej, która pokrywa zwiększone potrzeby żywieniowe tych 
osób. Niewystarczające spożycie składników odżywczych zaspokajających zróżnicowane 
zapotrzebowanie w różnych formach turystyki i dyscyplinach sportu może prowadzić do 

13 A. Cencic, W Chingwaru, The Role of Functional Foods, Nutraceuticals and Food Supplements in Intestinal 
Health, “Nutrients” 2010, 2, s. 611–625. 
14 I.E. Siró et al., Functional food. Product development, marketing and consumer acceptance – A review, “Ap-
petite” 2008, 51, s. 456–467; B. Waszkiewicz-Robak, K. Kulik, M. Bazarnik, op. cit.
15 M. Pucek, Żywność nowej generacji – funkcjonalna, wygodna, transgeniczna, http://www.cdr.gov.pl/images/
Brwinow/aktualnosci/2017/Zywnosc_nowej_generacji.pdf [10.06.2018].
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niedoborów żywieniowych, pogorszenia wydolności fizycznej i ogólnego stanu zdrowia. 
Dlatego też w żywieniu osób prowadzących tak intensywny tryb życia, jak sportowcy, 
turyści ekstremalni, stają się niezbędne specjalnie zaprojektowane produkty spożywcze 
(o małej objętości, lecz dużej koncentracji składników pokarmowych), łatwostrawne, szybko 
wchłaniane, o zbilansowanym składzie odpowiednim do zwiększonych potrzeb organizmu. 
Wpływ odżywek i żywienia wspomagającego na poprawę kondycji i wytrzymałości, redukcję 
zbędnej tkanki tłuszczowej, większą odporność psychiczną i zdolność koncentracji jest 
większy, niż się powszechnie przypuszcza. Szczególną rolę odgrywa tu suplementacja 
diety. Dietę można wzbogacać jednym składnikiem odżywczym lub kilkoma wybranymi. 
Suplementy diety mogą pokryć szczytowe zapotrzebowanie na dany składnik bez zwięk-
szania ilości pożywienia, mogą zastępować posiłki przy ekstremalnie wysokim dziennym 
zapotrzebowaniu energetycznym, połączonym z brakiem czasu, powodują wzrost stężenia 
składników odżywczych, są praktyczne, mają wszechstronne zastosowanie i w prosty 
sposób zaspokajają zapotrzebowanie na składniki odżywcze16. 

Przykładowo żywność funkcjonalna dla sportowców wykorzystująca składniki roślinne, 
wyciągi lub izolaty uzyskane z kolcorośli, buzdyganka ziemnego, pochrzynu amerykań-
skiego, żeńszenia, eleuterokoku kolczastego i in. pozwala prawdopodobnie podwyższyć 
wydolność fizyczną i tolerancję wysiłku, sprzyja też obniżeniu poziomu tłuszczu, przy 
wzroście masy mięśniowej. Działania te wymagają jednak potwierdzenia w kontrolowanych 
badaniach klinicznych. Istotne znaczenie będą miały tendencje epidemiologiczne w spo-
łeczeństwach w chorobach sercowo-naczyniowych, gdzie możliwości prewencji są duże 
i nie budzą żadnych wątpliwości (udowodniona rola interwencji medycznych i dietetycz-
nych – leczenie nadciśnienia, statyny, aspiryna, stanole, kwasy omega-3 i in.). W dużych 
randomizowanych badaniach klinicznych nie potwierdzono jednak wpływu antyoksydantów 
na choroby układu krążenia, co pozostaje w pewnej sprzeczności z wynikami niektórych 
badań epidemiologicznych. Prawdopodobnie jedynie naturalne przeciwutleniacze w moż-
liwie nieprzetworzonych pokarmach wykazują działanie protekcyjne17.

Trendy w produkcji żywności funkcjonalnej

Światową tendencją w produkcji żywności funkcjonalnej o udokumentowanym wpły-
wie na zdrowie jest: bio-inspired food processing, czyli przetwórstwo inspirowane wiedzą 
m.in. na temat biologicznego działania składników żywności na organizm ludzki. Konsument 
powinien być świadomy tego, że należy stosować umiar w spożyciu żywności o podwyż-
szonych walorach zdrowotnych, aby cieszyć się dobrym zdrowiem każdego dnia. Należy 
jednak prowadzić edukację żywieniową konsumentów w zakresie nie tylko podstawowych 
zasad żywienia, ale również składników bioaktywnych warunkujących funkcjonalność18.

16 G. Bieńczyk, Specyfika żywienia, żywności i napojów w sporcie, rekreacji i turystyce, „Turystyka i Rekreacja” 
2015, 1(15), s. 105–123. 
17 Żywność funkcjonalna – charakterystyka, trendy, perspektywy, op. cit.
18 A. Cencic, W Chingwaru, op. cit. 



Znaczenie żywności funkcjonalnej w turystyce 59

Zainteresowanie żywnością funkcjonalną różnicują trzy zmienne: płeć, wiek i wy-
kształcenie konsumentów19. Obecnie coraz więcej informacji można znaleźć na temat 
badań korelacji sprzedaży produktów żywnościowych z ich pożądalnością, ponieważ 
percepcję sensoryczną uważa się za najważniejszy, obok ceny, czynnik wpływający na 
nasze zachowania związane z wyborem żywności i jej spożyciem, ze wszystkimi konse-
kwencjami dla zdrowia konsumenta i jego satysfakcji psychicznej20. Produkty o wysokiej 
jakości sensorycznej, które są najbardziej akceptowane przez konsumentów, zapewniają 
wytwórcom rynkowy sukces i zyskowność podejmowanych działań.

Żywność funkcjonalna może być otrzymywana metodami konwencjonalnymi lub w wy-
niku modyfikacji technologicznych – wzbogacania w substancje bioaktywne, eliminowania 
określonych związków, substancji antyodżywczych, zwiększania biodostępności skład-
ników odżywczych i in. Może mieć postać tradycyjną lub nowoczesną (np. koncentratu, 
słodzika). Surowce do jej produkcji często otrzymuje się ze specjalnych upraw (np. eko-
logicznych), odmian/ras, niekiedy także modyfikowanych biotechnologicznie (np. soja)21. 

W produkcji żywności funkcjonalnej stosuje się takie techniki, jak: wzbogacanie np. 
kwasami nienasyconymi omega-3 czy wapniem, usuwanie np. produktów obróbki, które 
mogłyby być alergizujące bądź toksyczne, zwiększenie ilości czynników pozytywnych 
np. naświetlanie winogron promieniami UV, aby zwiększyć w nich ilość antyoksydantów, 
selekcję np. wybieranie odmian ryżu z wyższym poziomem żelaza czy witaminy B w łu-
skach czy rzepaku zawierającego wysokie stężenia karotenoidów22.

Składniki dodawane do tego typu żywności muszą być przy tym naturalne, tj. pocho-
dzące z substancji czynnych biologicznie lub biologicznych wyciągów witaminowych 
(aplikacją tego typu jest np. stosowanie wyciągów lub koncentratów pyłku pszczelego 
w słodyczach). Poza tymi technikami stosuje się także rozwiązania zapobiegające utracie 
istotnych składników aktywnych biologicznie. Są to m.in.: mikroenkapsulacja, czyli za-
mykanie istotnych cząstek stałych lub płynnych w powłoce, polimerowej lub biologicznej, 
impregnacja próżniowa polegająca na zamykaniu w próżni w porach żywności dodatkowych 
substancji aktywnych oraz stosowanie biofilmów i powłok do pokrywania żywności, które 
mogą zostać spożyte razem z nią. Powłoki te zapobiegają także wzrostowi patogenów 
na powierzchni żywności23. 

Pomimo że żywność funkcjonalna już od lat jest obecna na rynku i prowadzone są 
nieprzerwanie badania nad jej działaniem prozdrowotnym, to nadal brakuje przepisów 

19 B. Sojkin et al., Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności w latach 2006–2008, Wyd. 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009. 
20 J. Delwiche, The impact of perceptual interactions on perceived flavor, “Food Quality and Preference” 2004, 15, 
s. 137–146; E.P. Köster, Diversity in the determinants of food choice. A psychological perspective, “Food Quality 
and Preference” 2009, 20, s. 70–82; E. Obidzińska, J. Zientek-Varga, Konsument wyznacza trendy, „Fresh & Cool 
Market” 2010, 1, s. 16–19.
21 Żywność funkcjonalna – charakterystyka, trendy, perspektywy, op. cit.
22 D. Guzek i in., Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego – możliwość 
wdrożenia produkcji prozdrowotnych przetworów z mięsa wieprzowego, [w:] Nauka o żywieniu człowieka – osiąg-
nięcia i wyzwania, red. K. Gutkowska, Wyd. SGGW, Warszawa 2013, s. 540–547; B. Waszkiewicz-Robak, K. Kulik, 
M. Bazarnik, op. cit.
23 J. Korczak, Nowa żywność bioaktywna wkrótce na naszych stołach, „Akademickie B+R” 2011, 1, s. 31–33. 
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prawnych w odniesieniu do produkcji tego rodzaju żywności. W Polsce, podobnie jak 
w innych krajach Unii Europejskiej, nie opracowano przepisów prawnych, które określałyby 
zasady nadzoru nad produkcją i obrotem żywnością funkcjonalną24.

Rozwój produkcji żywności funkcjonalnej

Przemysł poszukuje i stara się oferować nowe typy żywności, które mogłyby przyczynić 
się do zwiększenia asortymentów i liczby produktów na rynku oraz wzrostu dochodów 
producentów25. Żywność funkcjonalna jest bardzo przyszłościowa. Według analiz unij-
nych Euromonitor, wartość rynku żywności funkcjonalnej w Unii Europejskiej w 2020 
roku wyniesie ponad 40 mld euro i jest to jeden z najszybciej rozwijających się rynków 
żywnościowych na świecie. W Polsce jest to obecnie około 1,40 mld euro.

Na rynku żywnościowym innowacyjne produkty, w tym produkty funkcjonalne, są 
często spotykane, a ich obecność wynika z poszerzania oferty rynkowej, skierowanej do 
konsumenta po to, aby lepiej zaspokoić potrzeby żywnościowe, nie tylko pod względem 
ilościowym, ale i jakościowym. W ostatnim okresie na polskim rynku żywnościowym ob-
serwuje się nowe trendy, będące wynikiem gruntownych zmian polityczno-gospodarczych 
i społecznych, których skutkiem są przeobrażenia zachowań rynkowych (szczególnie 
konsumpcyjnych) indywidualnego konsumenta i ich dalsza modyfikacja na podstawie 
dodatkowych kryteriów związanych z dbałością o zdrowie, zachowaniem równowagi 
między czasem pracy a czasem wolnym czy poszukiwaniem nowych wartości konsump-
cyjnych, dających wygodę zakupu i spożycia. Doprowadziły one do zmian w procesie 
podejmowania decyzji konsumenckich oraz zmian form i sposobów zaspokajania potrzeb 
żywnościowych, których skutkiem jest powstanie i rozwój nowych segmentów żywności, 
a mianowicie żywności wygodnej i funkcjonalnej26. 

Innowacyjną technologią stwarzającą szansę na rozwój polskich firm spożywczych 
jest wytwarzanie produktów spożywczych mających właściwości prozdrowotne. Wyniki 
badań prezentowanych przez różne ośrodki naukowe dowodzą, że stosowanie produktów 
funkcjonalnych może w znacznym stopniu ograniczyć rozwój wielu schorzeń, stąd też 
dynamiczny rozwój tego sektora żywności27. 

Zaprojektowanie funkcjonalnego produktu żywnościowego od podstaw pod kątem jego 
określonego prozdrowotnego działania, opracowanie technologii wytwarzania, wdrożenie 
do produkcji i wprowadzenie na rynek stwarza możliwość rozwoju zarówno polskiego 
rolnictwa, jak i przemysłu spożywczego oraz daje szansę przede wszystkim na poprawę 
zdrowia społeczeństwa28. Z powodu obaw o zdrowie produkty tego typu charakteryzują się 

24 T. Kubiński, op. cit.
25 Z. Libudzisz, Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego, „Przemysł 
Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” 2010, 2, s. 11. 
26 P. Hepburn et al., The Application of post-market monitoring to novel foods, “Food Chem. Toxicol.” 2008, 46, 
s. 9–33; E. Obidzińska, J. Zientek-Varga, op. cit.
27 E. Lange, op. cit. 
28 J. Korczak, op. cit. 
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dużym potencjałem, ponieważ będąc nośnikiem substancji bioaktywnych (o charakterze 
prozdrowotnym), nie wymuszają radykalnych zmian diety oraz nawyków żywieniowych29. 
Aby sprostać oczekiwaniom konsumentów, w obecnej chwili większość liczących się na 
rynku firm spożywczych, podążając za rozwijającym się trendem prozdrowotnym, wpro-
wadziła do swojego asortymentu produkty np. niskotłuszczowe typu light, z obniżoną 
zawartością tłuszczu, soli lub cukru.

Obecnie w Japonii produkty o działaniu prozdrowotnym stanowią 15% sprzedawanej 
żywności. W USA wśród żywności funkcjonalnej największy udział w sprzedaży mają 
przetwory zbożowe (41%), funkcjonalne napoje bezalkoholowe (32%) i produkty mleczar-
skie (12%). Szacuje się, że prawie połowa żywności w USA jest kupowana z powodów 
zdrowotnych, a w przyszłości żywność funkcjonalna będzie stanowiła połowę całego rynku 
żywności30. W Europie wśród żywności funkcjonalnej prawie 50% stanowią „funkcjonalne” 
przetwory mleczne, a około 30% produkty zbożowe31.

Rozwój segmentu żywności funkcjonalnej w różnych kategoriach jest uzasadniony, 
gdyż istnieje bardzo szeroki wachlarz jej bezpośrednich odbiorców. Są to: konsumenci 
przekonani i uświadomieni w zakresie wpływu żywności na zdrowie (15%), niezdecydowani 
i wahający się, o średniej wiedzy i niskiej częstości zakupu tego typu żywności (20%), 
rozsądni, tj. mający dużą wiedzę o żywności i żywieniu, ale jednocześnie wykazujący 
najniższą częstość zakupu (11%), tzw. testerzy o małej wiedzy i dość niskiej częstości 
zakupu (16%) oraz „zorientowani na urodę” – o małej wiedzy w zakresie żywienia i zdrowia, 
ale wykazujący bardzo wysoką częstość zakupu żywności funkcjonalnej (11%). W każdej 
grupie stwierdza się zróżnicowanie w zakresie wieku oraz statusu ekonomicznego.

Z podstawowych założeń żywności funkcjonalnej wynika, że powinna ona mieć po-
zytywny wpływ na jedną lub więcej funkcji fizjologicznych, odnoszących się nie tylko 
do fizjologicznej regulacji uczucia głodu i sytości, ale również zapewniających potrzeby 
emocjonalne człowieka. Zbyt duży lub zbyt mały pobór składników pokarmowych może 
mieć duży wpływ zarówno na procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie, jak i na 
zdrowie psychiczne. Żywienie człowieka nie powinno być więc rozpatrywane tylko pod 
kątem fizjologicznym, ale również psychologicznym, o czym należy pamiętać w aspekcie 
rozwoju żywności funkcjonalnej32. Żywność o specyficznym, zdrowotnym przeznaczeniu 
należy jednakże wybierać w sposób świadomy, biorąc pod uwagę nie tylko jej pozytywne 
oddziaływanie na organizm człowieka, ale także ukryte ryzyko wynikające z nieprawidło-
wego spożycia. Związane jest to przede wszystkim z tym, że liczne opracowania naukowe 
wskazują na wiele wątpliwości, szczególnie w zakresie negatywnych skutków wynikają-
cych z długotrwałej konsumpcji produktów zawierających zwiększoną ilość substancji 
bioaktywnych oraz ograniczonej ich biodostępności. Wydaje się zatem, że korzystnym 

29 D. Guzek, op. cit.
30 A. Błaszczak, W. Grześkiewicz, Żywność funkcjonalna – szansa czy zagrożenie dla zdrowia?, „Medycyna 
Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2014, 20(2), s. 214–221. 
31 P. Hepburn et al., op. cit.
32 B. Waszkiewicz-Robak, K. Kulik, M. Bazarnik, op. cit.
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kierunkiem działań może być powrót do tradycyjnej diety opartej na bioróżnorodności, 
która jest najbezpieczniejszym źródłem wszystkich substancji odżywczych, odkrywając 
na nowo prozdrowotne oddziaływanie składników bioaktywnych zawartych w żywności33.

W świetle nauk biomedycznych ulepszone produkty żywnościowe mogą powodować 
alergie oraz uodporniać organizm człowieka na działanie niektórych antybiotyków, co 
może prowadzić do śmierci. Warzywa zawierają składniki odstraszające owady, czyli 
charakteryzują się pewną toksycznością. Zachodzi więc obawa, że po długim czasie ich 
spożywania organizm skumuluje dużą dawkę trucizn, które będą stanowić zagrożenie 
dla jego zdrowia i życia. 

Nie należy jednak przeceniać realnego wpływu większości składników diety, a także 
wpadać w pułapkę całkowicie rozłącznego analizowania bioaktywnych jej składników – 
dotyczy to także żywności funkcjonalnej. W niedawno opublikowanej pracy podsumowano 
wyniki około 150 badań dotyczących związku pomiędzy dietą a chorobami układu krążenia, 
jedynie trzy zasadnicze zalecenia wykazały istotną wartość: zamiana kwasów tłuszczowych 
trans- i nasyconych na jedno- i wielonienasycone, zwiększenie spożycia kwasów omega-3 
oraz dieta bogata w owoce, warzywa, orzechy i produkty pełnoziarniste (przy unikaniu 
produktów o wysokim indeksie glikemicznym). Inne powszechnie stosowane zalecenia nie 
wykazały istotnej wartości. Zarysował się obraz idealnej diety odpowiadającej w zarysach 
prawdopodobnej diecie dawnego „zbieracza-myśliwego” z paleolitu. Wydaje się, że właśnie 
do takiej diety jesteśmy genetycznie najlepiej przystosowani. Żywność funkcjonalna nie 
stanie się więc remedium na podstawowe błędy żywieniowe34.

Innowacyjne możliwości projektowania żywności funkcjonalnej 

Jedną z innowacyjnych możliwości wytwarzania żywności dostosowanej do ściśle 
określonych wymagań konsumentów, w tym żywności funkcjonalnej, jest drukowanie 
żywności w technologii 3D. Zastosowanie tej technologii umożliwia wydrukowanie sper-
sonalizowanego trójwymiarowego produktu spożywczego bez stosowania dodatkowych 
narzędzi, form czy interwencji ludzkiej. Można go będzie zaprojektować dla każdej grupy 
osób, spełniając szczególne zalecenia żywieniowe i dietetyczne, w tym spełniające wy-
magania dla różnych form turystyki i sportu. Taki sposób wytworzenia wpływa na wzrost 
efektywności produkcji i ograniczenia kosztów masowego wytwarzania żywności na 
zamówienie35. Według producentów drukarek 3D, ta nowa technologia może być z po-
wodzeniem wykorzystana w skali przemysłowej36. 

33 G. Bortnowska, Promowanie żywności tradycyjnej – bioróżnorodność – symbolem prozdrowotnego stylu życia, 
„Probl. Hig. Epidemiol.” 2014, 95(4), s. 831–836.
34 Żywność funkcjonalna – charakterystyka, trendy, perspektywy, op. cit.
35 I. Sun et al., 3D food printing – an innovative way of mass customization in food fabrication, “International 
Journal of Bioprinting” 2015, 1(1), s. 308–319; I. Sun et al., An overview of 3d printing technologies for food 
fabrication, “Food Bioprocess Technology” 2015, 8(8), s. 1605–1615.
36 N. Gray, Looking to the future: Creating novel foods using 3D printing, Food Navigator.com, http://www.food-
navigator.com/Science-Nutrition/Looking-to-the-future-Creating-novel-foods-using-3D-printing [10.06.2018.].
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Drukarki 3D do żywności umożliwiają wytworzenie produktów spersonalizowanych 
pod względem składu, kształtu, wielkości, barwy, aromatu, wymagań zdrowotnych, 
religijnych czy kulturowych, a także dostosowanych do stylu życia czy upodobań 
konsumenta. Produkty uzyskane tą metodą mogą zawierać alternatywne składniki, 
np. proteiny z alg, nasion łubinu, liści buraków czy owadów, dzięki czemu mogą być 
spożywane przez wegetarian. Drukarki 3D nie mają takich ograniczeń jak tradycyjne 
metody wytwarzania odnośnie do kształtu czy formy produktu, dzięki czemu istnieje 
możliwość wytworzenia niezwykłe fantazyjnych i skomplikowanych struktur, często 
dostosowanych do zamówień indywidualnych konsumentów37. Pomimo wielu zalet 
tej technologii czynnikami ograniczającymi obecnie jej rozwój są: zbyt wysoka cena, 
za niska wydajność (szybkość druku), a także problemy związane z stabilnością wy-
drukowanego materiału.

Podsumowanie 

Produkcja żywności funkcjonalnej to wiodący obecnie trend w produkcji żywności, 
szczególnie w sektorze artykułów mleczarskich, napojów bezalkoholowych i słodyczy. 
Wśród produktów funkcjonalnych pochodzenia zwierzęcego dominują mleczne produkty 
fermentowane z udziałem bakterii probiotycznych. Coraz więcej tego rodzaju żywności 
można również znaleźć wśród przetworów mięsnych, czy to wyprodukowanych z surowców 
ekologicznych, czy z zastosowaniem bakterii probiotycznych.

Wprowadzenie żywności funkcjonalnej w różnych kategoriach żywności jako źródła 
rozpoznanych pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego składników bioaktywnych 
może mieć korzystny wpływ zarówno na zdrowie społeczeństwa, jak i na sytuację prze-
mysłu żywnościowego. Obecnie obserwowany rozwój badań z zakresu nutrigenomiki, 
nutrigenetyki, „spersonalizowanego sposobu odżywiania”, a także przetwórstwa inspi-
rowanego wiedzą, m.in. na temat biologicznego oddziaływania składników żywności 
na organizm ludzki, może być podstawą rozwoju badań dotyczących oceny jakości 
żywności funkcjonalnej. 

Istnienie każdej z grup żywności nowej generacji jest zjawiskiem bardzo pozytywnym, 
a włączenie ich do diety może przynieść wymierne korzyści. Jednakże niekontrolowane, 
nadmierne ich spożycie może stwarzać również zagrożenia. W przypadku żywności 
funkcjonalnej spożywanej w nadmiarze, szczególnie gdy dieta jest dodatkowo regularnie 
suplementowana farmakologicznie, może prowadzić np. do hiperwitaminozy. 

Żywność funkcjonalna znajduje coraz szerszą grupę odbiorców zarówno wśród świa-
domych konsumentów, jak i uczestników różnych form turystyki oraz sportowców.

37 E. Jakubczyk, Drukowanie żywności w 3D, „Przemysł Spożywczy” 2017, 71(1), s. 2–7; D. Linden, Food 
printing. Creating shapes and texture, https://www.tno. nl/media/5517/3d Joodj3rinting_march_2015.pdf 
[10.06.2018].
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Streszczenie

Żywność funkcjonalna to wiodący obecnie trend w produkcji żywności. W artykule scharakteryzo-
wano żywność funkcjonalną, jej podział i rolę w diecie. Podano rodzaje składników bioaktywnych 
i przedstawiono przyczyny wzbogacania żywności. Wymieniono przykłady żywności funkcjonal-
nej oraz jej znaczenie w turystyce i sporcie. Opisano trendy w produkcji i rozwoju tego rodzaju 
żywności, w tym innowacyjne możliwości jej projektowania.

Słowa kluczowe: żywność funkcjonalna, składniki bioaktywne, innowacyjne rozwiązania

Abstract

Functional food is the currently leading trend in food production. The article characterized the func-
tional food, its division and role in the diet. The types of bioactive components are given and the 
reasons for enriching food are presented. Examples of functional foods and its significance in 
tourism and sport are listed. Trends in the production and development of functional foods have 
been described, including innovative design options.

Keywords: functional foods, bioactive ingredients, innovative solutions



Halina Makała66

NOTKA O AUTORCE

Dr inż. Halina Makała, autorka i współautorka około 150 prac naukowych, popularno-naukowych 
(w tym dwóch monografii), artykułów w czasopismach naukowych m.in. z zakresu żywności 
i żywienia w turystyce, gastronomii, dziedzictwa kulinarnego. Członek redakcji wydawnictw: ZN, 
AMME, PNiTPRS. Zainteresowania naukowe: rola żywności i żywienia, dietetyka, dziedzictwo 
kulinarne w Polsce i na świecie, turystyka kulinarna, trendy w gastronomii i hotelarstwie, tradycja 
i kultura w żywieniu.




