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Opinie konsumentów na temat innowacyjnego pieczywa 
w świetle badań jakościowych

Streszczenie

Celem badania było określenie sposobu postrzegania pieczywa i kryteriów jego 
wyboru, jak również poznanie opinii na temat pieczywa jasnego wzbogaconego 
w błonnik oraz wskazanie, na ile i czy w ogóle konsumenci byliby w stanie zaak-
ceptować pieczywo jasne z podwyższoną ilością błonnika. Badanie zrealizowano 
w 2013 roku metodą zogniskowanych wywiadów grupowych.

Analiza materiału zgromadzonego w trakcie badań wskazuje, że wśród głów-
nych czynników wyboru pieczywa dużą rolę odgrywają jego walory sensoryczne 
oraz aspekty związane z wygodą zakupu. Respondenci wyrażali pozytywne opi-
nie na temat pieczywa, a w zakresie możliwości wprowadzania zmian, tj. dodatku 
błonnika do pieczywa jasnego, w szczególny sposób podkreślano konieczność za-
chowania jego naturalnego charakteru oraz odpowiedni i rzetelny sposób informo-
wania konsumenta o wprowadzonych w produkcie zmianach. Artykuł ma charakter 
badawczy.

Słowa kluczowe: konsument, pieczywo jasne, błonnik.

Kody JEL: D01, D12, O11

Wstęp

Rynek żywności charakteryzuje się dość wysokim poziomem innowacyjności, co jest 
konsekwencją coraz bardziej zróżnicowanych oczekiwań konsumentów w stosunku do pro-
duktów żywnościowych. Potrzeby, które zaspokaja wybrany produkt, w tym również pro-
dukt żywnościowy, można zaprezentować w koncepcji 4C, która bierze pod uwagę ujęcie 
konsumenckie (customerneeds and wants, convenience, cost, communiction) (Kotler 1999). 
Producenci, chcąc rozpoznać wartości, których poszukuje konsument, czy nowe oczekiwa-
nia konsumentów wobec żywności, proponują im różne atrybuty produktu (customerneeds 
and wants), jednocześnie zapewniając konsumentowi odpowiednią wygodę użytkowania 
wybranego produktu żywnościowego (convenience). Zarówno nowe atrybuty produktu, jak 
i wygoda użytkowania przekładają się na odpowiedni koszt, jaki ponosi konsument naby-
wając dany produkt (cost). Jednocześnie przedsiębiorcy, aby poznać potrzeby konsumenta 
komunikują się z rynkiem (communication), poznając dalsze potrzeby i oczekiwania kon-
sumentów.

Konsumenci wybierając żywność zwracają uwagę na smak i zapach produktu. Jednak 
coraz częściej również poszukują produktów o odpowiedniej wartości odżywczej oraz wa-
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lorach zdrowotnych (Gutkowska i in. 2012; Gutkowska, Ozimek 2005;Hoefkens i in. 2011). 
Jednym ze składników żywności mającym korzystne działanie z punktu widzenia zdrowia, 
jest błonnik. Badania wskazują, że zwiększenie ilości błonnika w produktach może zwięk-
szyć poziom ich akceptacji przez konsumentów (Baixauli i in. 2008;Carillo i in. 2012)1. 
Jednak istotne jest poznanie opinii oraz poziomu akceptacji produktów zbożowych, w któ-
rych dokonano tego typu zmian (np. w odniesieniu do pieczywa). Dlatego, celem omawia-
nego badania było określenie sposobu postrzegania pieczywa i kryteriów jego wyboru, jak 
również poznanie opinii na temat pieczywa jasnego wzbogaconego w błonnik oraz wskaza-
nie, na ile i czy w ogóle konsumenci byliby w stanie zaakceptować pieczywo jasne z pod-
wyższoną ilością błonnika.

Metody badań i materiały źródłowe

W realizacji badania wykorzystano podejście jakościowe, którego istotą jest poznanie 
sposobów myślenia, oceniania czy reagowania badanych podmiotów. Badania jakościowe 
odpowiadają na pytania o charakterze eksploracyjnym i mają na celu wyjaśnienie zagadnień 
wymykających się ilościowym metodom badawczym. Pozwalają one na poznanie opinii, 
sposobów wyrażania myśli i emocji oraz ustalonych zwyczajów i przyzwyczajeń. Wywiady 
zogniskowane realizowane są najczęściej w grupach liczących od 8 do 12 konsumentów 
dobranych na podstawie specyficznych dla danego badania kryteriów celowych (Kędzior 
2005; Maison 2001). Charakterystyczną cechą tego typu badań jest wykorzystywanie atry-
butów dynamiki grupowej i wspólne generowanie pomysłów przez wybranych do badania 
uczestników (Kędzior 2005; Maison 2001; Maison, Noga-Bogomilski 2007).

Badania metodą zogniskowanych wywiadów grupowych (Focus Group Interview − FGI) 
przeprowadzone zostały w październiku 2013 roku wśród konsumentów w wieku 26-55 lat 
(2 grupy badanych – 24-40 lat oraz 41-55 lat, w każdej grupie 6 kobiet, 4 mężczyzn; N=20)2. 
Każda sesja trwała około 120 minut, a jako główne kryterium rekrutacyjne przyjęto odpo-
wiedzialność w gospodarstwie domowym za dokonywanie zakupów żywności oraz przygo-
towywanie posiłków. Próba, zgodnie z istotą metody, dobrana została w sposób celowy, tj. 
w badaniu wzięły udział osoby nie posiadające dolegliwości zdrowotnych związanych ze 
spożyciem pieczywa oraz deklarujące, że spożywają co najmniej 2 kromki chleba dziennie. 
Obie sesje zostały zrealizowane w dostosowanej do specyfiki badania sali tzw. fokusowi. 
Wywiady prowadzone były według autorskiego scenariusza moderacji, w którym zawarto 
m.in. następujące grupy zagadnień: 1) ogólne pytania diagnozujące opinię badanych na te-
mat zwyczajów żywieniowych, 2) pytania dotyczące produktów zbożowych, 3) zagadnienia 
odnoszące się do postrzegania jakości produktów zbożowych, w tym ich walorów zdrowot-
nych, wartości odżywczej oraz walorów smakowo-zapachowych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem opinii nt. pieczywa z dodatkiem błonnika.

1  W przygotowanym opracowaniu za innowacyjne pieczywo uznaje się jasny chleb z podwyższoną zawartością błonnika.
2  Gr1 – grupa młodszych konsumentów, Gr2 – grupa starszych konsumentów; M – mężczyźni, K – kobiety; kobieta, mężczy-
zna – oznaczenie wskazujące, że trudno jest wskazać konkretną osobę.

handel_wew_6-2014-kolejnosc.indd   117 2015-03-05   18:15:19



118 OPINIE KONSUMENTÓW NA TEMAT INNOWACYJNEGO PIECZYWA...

Wypowiedzi badanych osób zostały zarejestrowane na płytach DVD, a na podstawie 
nagrania przebiegu dyskusji sporządzono dokładny jej zapis, tzw. transkrypty. Materiał pod-
dano analizie eksperckiej, polegającej na sporządzeniu pisemnego opracowania głównych 
wyników. Następnie zgodnie z zasadami analizy danych jakościowych (Maison 2001) upo-
rządkowano otrzymane wyniki i dokonano kategoryzacji materiału według głównych pro-
blemów badawczych oraz posortowano uzyskane dane.

Kryteria wyboru pieczywa i ich znaczenie w opinii badanych osób

W pierwszym etapie badań uczestników FGI zapytano o codzienne zwyczaje żywienio-
we. Większość osób przywiązywała wagę do tego co spożywa, a niektóre osoby miały tak 
utrwalone nawyki żywieniowe, że wskazywały częstotliwość, liczbę oraz charakteryzowały 
posiłki, które najczęściej spożywają (pisownia oryginalna − przyp. red.).

Gr1 M2 „Ja zazwyczaj jem śniadanie od razu po przyjściu do pracy, później na ogół wy-
pijam kawę albo herbatę. Około 12 jem drugie śniadanie, w tych przypadkach to są kanapki 
i obiad jem po powrocie do domu, zazwyczaj jest to około 18 i obiad jest na tyle sycący, że 
kolacji na ogół już nie jem, ewentualnie w weekendy”.

Gr1M3 „Zazwyczaj zaczynam od śniadania składającego się bądź z kanapek z pieczy-
wa pszennego, bądź wieloziarnistego albo płatków śniadaniowych. Później w okolicach 14 
jem leciutki obiad, a główny posiłek dnia jest koło 19, jest to obiadokolacja i zazwyczaj już 
później nie jem. Nie jem czegoś takiego jak kolacja, tylko jest to obiadokolacja, syta”.

Gr2 K2 „(…) prowadzę tradycyjną kuchnię – dzieci dorosłe, więc właściwie jeżeli coś 
im nie odpowiada, to po prostu nie jedzą i robią sobie same. Rano śniadanie robię – kro-
meczka chleba tradycyjnie z dżemem, kawa. Potem długo, długo nic, no i tak godzina trze-
cia, czwarta coś tam przekąszę. Obiad generalnie godzina siódma – siódma, ósma, jak mąż 
wraca z pracy. No i często jedenasta, dwunasta – typowa kolacyjka (…)”.

Gr2 K3 „(…) ze względu na klasę jaką mam teraz zazwyczaj chodzę na rano, to od pięciu 
lat tam pracuję to jem po dwa śniadania. Bo mamy taki zwyczaj, że po prostu przygotowu-
jemy rano i mamy pół godziny na zjedzenie śniadania, więc to jest moje pierwsze śniadanie 
−już od wpół do ósmej. Czasami brałam płatki do pracy, ale wygodniej jest w domu zjeść so-
bie kanapkę, powiedzmy zazwyczaj jem pół bułki, albo jakąś kanapkę jedną dojadam owo-
cami i warzywami. Drugie śniadanie podobne do tego – tylko że to jest z herbatą, a potem 
drugie po 11 z kawą. Czasami coś słodkiego. Obiad mam codziennie w domu, zazwyczaj 
sama go gotuję. A jemy mniej więcej między wpół do czwartej a siedemnastą. (…) Nieraz 
przygotuję wcześniej, to jemy wcześniej, koło 16. Zazwyczaj od tego jak jemy ten obiad, 
jak zjemy później, o 17 jakoś to już kolacji nie jem w ogóle, bo już nie jestem głodna (…). 
Chyba że obiad [to] jest jakaś zupka cieńsza, to wtedy kolację jem, a jeżeli obiad jest solidny 
to wtedy kolacji nie jadam (…)”.
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Badane osoby zapytano również o spożycie produktów zbożowych. Wśród głównych 
kryteriów wyboru pieczywa wymieniano m.in. walory smakowo-zapachowe, świeżość oraz 
wygodę przygotowania w przypadku kaszy, ryżu, czy makaronu.

Gr2M2 „No dla mnie to smak jest na wierzchołku. Akurat to jest najważniejsze. Jak nie 
smakuje, to nie chcę. To jest jakby najwyższa wartość chleba”.

Gr1M2 „(…)Na ogół się kieruję smakiem i zasadą różnorodności, czyli jednego dnia 
kupuję biały chleb, jednego razowy, bułki różnego rodzaju z ziarnami, zazwyczaj, żeby było 
tych smaków trochę więcej. Ale tez z żoną kupujemy pieczywo w dyskontach, szczególnie 
w Lidlu bułki, które nam po prostu smakują i jakoś w tym przypadku szczególnej uwagi do 
składu nie przywiązujemy, a staramy się, aby razowy chleb z piekarni regularnie się na stole 
pojawił (…)”. 

Gr2K5 „(…) Bo to najlepiej smakuje, dłużej trzyma świeżość (…)”.
Gr1K1 „(…) to jest wybrana piekarnia, gdzie jest pieczywo, co ja lubię(…)”.
Gr2M2 „(…) kupuję w piekarni jeden gatunek chleba dopóki się znudzi smak, i później 

szukam. (…) że dla mnie osobiście czy to będzie w markecie, czy to będzie z piekarni, jeżeli 
w markecie jest chleb, który mi smakuje, jak powiedziałem, ja zwracam uwagę, z czego on 
jest konkretnie robiony, jeżeli mi smakuje to kupię w markecie. Ale mówię, i w piekarni, 
i w droższych sklepach i w markecie, dla mnie ważny jest po prostu smak tego chleba”.

Gr2K3 „Produkty zbożowe owszem, w soboty i niedzielę robię sobie na śniadanie musli. 
Makarony, no, częściej żeby ten obiad był szybko, więc często gotuję makaron, ryż, czy 
kaszę(…)”.

Jako najczęstsze miejsce dokonywania zakupów wymieniano, np. obiekt handlowy poło-
żony w pobliżu miejsca zamieszkania. Związane to było m.in. z wygodą dotyczącą miejsca 
zakupu, dlatego niektórzy badani uczestnicy deklarowali zakupy w pobliżu miejsca zamiesz-
kania lub często uczęszczanej trasy, np. z pracy do domu. Mimo, że część osób deklarowała 
zakup pieczywa w dyskontach, jednoczenie twierdzono, że pieczywo to jest często wypie-
kane z głęboko mrożonego ciasta i wskazywano również, że może być ono niższej jakości. 

Gr1K2 „(…) z wygody, ja mam Lidla pod domem, nie? No to mi się już nie chce pod 
Leclerca iść do piekarni. Fakt, że mam kawałek, kawałeczek do tego. No to już mówię we-
zmę tutaj, bo to też oszczędność czasu, nie? Jak ja bym za jednym chlebem gdzieś biegała, 
no to wiadomo cały dzień zejdzie jak muszę szybko na przykład zakupy zrobić, nie”?

Gr2K2 „Ja kupuję chleb w piekarni osiedlowej. Jest to chleb tak zwany rodzinny, pszen-
no-żytni. Co drugi dzień pieczony, więc akurat trafiam. Tak starcza na dwa dni, więc dostaję 
go świeżutki, cieplutki z reguły. Jest pszenno-żytni z nasionami słonecznika. I cała rodzina 
go akceptuje. Czasami kupię jakiś inny dla odmiany. Albo biały, albo razowy z nasionami. 
Ale wracamy tam zawsze do tego rodzinnego. Przy supermarkecie mają swoją piekarnię 
i oni pieką. Mają kilka sklepów w sieci. Dla własnych klientów”.

Gr1K1 „(…) tak jak mam 2 duże osiedlowe sklepy pod domem, i Kaufland, i Lidla no to 
jak już mam więcej czasu no to obok też mam przejść przez ulicę to mam też piekarnię, więc 
staram się jak mówię, raczej w tej piekarni, no bo w Lidlu no to wiadomo jak już mówiliśmy 

handel_wew_6-2014-kolejnosc.indd   119 2015-03-05   18:15:19



120 OPINIE KONSUMENTÓW NA TEMAT INNOWACYJNEGO PIECZYWA...

nie jest najlepszy. No w Kauflandzie też nie jest najlepszy, przynajmniej w tej piekarni, którą 
oni tam sprowadzają no także staram się no też, ale mówię, różnie to bywa”. 

Niektóre osoby deklarowały zakup pieczywa w piekarniach, a jednocześnie część bada-
nych twierdziła, że cechuje się ono wyższą jakością w porównaniu z pieczywem kupowa-
nym w dyskontach. Jednak zwracano również uwagę, że w piekarniach może pojawiać się 
pieczywo wątpliwej jakości. Niektórzy badani uczestnicy podkreślali również, że zmieniają 
miejsce zakupu w sytuacji, kiedy pieczywo nie spełnia ich wymagań. Badane osoby zwra-
cały uwagę, że można wypiekać pieczywo samodzielnie w domu; jednocześnie wśród ba-
danych były nieliczne osoby, które twierdziły, że od czasu do czasu wypiekają samodzielnie 
chleb w domu; jednak nie wszyscy mieli na to czas.

Gr2K3 „Ale też są piekarnie gdzie niby mają dobre i swoje i pieką na początku, a potem 
zaraz się okaże, że one są byle jakie. Więc ja też to pieczywa w marketach nie kupuję, też 
tam tylko staram się, gdzieś tam wypróbowane, ale mówię, też się psują z czasem i trzeba 
szukać gdzie indziej. Też kiedyś piekłam, ale nie ma czasu jak pracuję. Najlepiej jest same-
mu”.

G2K5 „Mnie jak na przykład najdzie ochota to sobie takie bułeczki piekę, tam takie 
właśnie. Tam otręby, mąka żytnia, i (…) takie bułeczki piekę. Wychodzi mi tak 6 bułeczek 
i sobie tak rozdzielam – jedną na kolację, drugą na śniadanie i tak mam na parę dni. Skończy 
mi się, znów sobie piekę. Bardzo lubię piec te bułeczki. Takie sobie kupiłam mąki właśnie 
i otręby żytnie, (...ua...) i z mąki razowej robię różne takie bułeczki. Uwielbiam w ogóle. 
Tam miodu dodaję, z miodem takie naturalne, i słonecznika. Uważam, że to są najzdrowsze 
takie bułeczki i uważam, że pieczywa powinnam mieć potąd w domu i to za darmo, bo mąż 
przynosi [z piekarni] różne bułki i z dynią i ze śliwką, ale jednak uważam, że to jak zrobię te 
swoje bułeczki to moje jest lepsze (śmiech)”.

Uzyskane wyniki badań odnośnie do najważniejszych czynników decydujących o wy-
borze pieczywa (znaczenie świeżości i smaku) znajdują potwierdzenie w badaniach innych 
autorów (Goryńska-Goldman, Sznajder 2012; Ceglińska 2004). Kryteria wyboru żywności 
w ujęciu konsumenckim są traktowane jako składowe jakości. Z punktu widzenia konsu-
mentów jakość jest złożonym konceptem i w celu zrozumienia postrzegania jakości przez 
konsumenta należy przeanalizować poszczególne zmienne składające się na jakość oraz 
ocenić, w jaki sposób są one postrzegane przez konsumentów w odniesieniu do cech pro-
duktu oraz motywów dotyczących zakupu (Grunert i in. 2000). W celu dokonania wyboru 
konsument będzie definiował oczekiwania wobec jakości, głównie po spożyciu żywności, 
kiedy doświadczenie dotyczące wybranego przez niego produktu zostanie dokładniej po-
znane (Brunso i in. 2002). Dokonując oceny żywności konsumenci biorą pod uwagę wiele 
różnych czynników, które można podzielić na wewnętrzne oraz zewnętrzne. Atrybuty we-
wnętrzne związane są z właściwościami organoleptycznymi i fizykochemicznymi produktu 
(smak, tekstura), a atrybuty zewnętrzne związane są m.in. z procesem produkcyjnym i nie 
zawsze są one fizycznie dostrzegalne w produkcie końcowym. Czynniki zewnętrzne odno-
szą się też do takich aspektów produktu, jak np. rodzaj sklepu, w którym dokonano zakupu, 
czy do ceny produktu (Grunert 2002).
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W odniesieniu do pieczywa, wyniki badań własnych wskazują, że wśród składowych 
jakości podawanych najczęściej przez uczestników FGI, wyróżniono: smak, zapach, skład 
produktu, świeżość, brak tzw. chemicznych składników (konserwantów) oraz spulchniaczy. 

Gr2M2 „(…) jak kupuję chleb to mam takie zrywy, że kupuję w piekarni jeden gatunek 
chleba dopóki się znudzi smak, i później szukam. (…) dla mnie osobiście, czy to będzie 
w markecie, czy to będzie z piekarni, jeżeli w markecie jest chleb, który mi smakuje, jak 
powiedziałem, ja zwracam uwagę z czego on jest konkretnie robiony, jeżeli mi smakuje to 
kupię w markecie. Ale mówię, i w piekarni, i w droższych sklepach, i w markecie, dla mnie 
ważny jest po prostu smak tego chleba”.

Gr1M 2 „Tak jak prosto z pieca. Nieraz przechodzę obok piekarni i czuć że coś pieką 
to mam pozytywne wrażenia. Piekarnie, które są małe i mają tradycje, doświadczone(…)”.

Gr1K5 „(…) czyli im jest mniej chemii, tym krócej będzie trwało. Szczególnie w przy-
padku chleba. Kiedyś jak się położyło chleb, żeby wysechł, żeby był czerstwy to faktycznie 
wysychał, tak? A w tym momencie nie wiem, czy ktoś tutaj zostawia. To widać, że prędzej 
urośnie pleśń, a na tym chlebie niż on się ususzy”.

Gr1K1 „to też jest jakiś wyznacznik tego ile tam jest chemii, tak?”
Gr1M4 „jeszcze trwałość produktu, że można ileś czasu przechowywać, czy też korzy-

stać”.
Gr1M1 „kupując chleb patrzysz na datę?”
Gr1K5 „ja patrzę”.
Wyniki badań innych autorów z wykorzystaniem zogniskowanych wywiadów grupo-

wych, wskazują, że najczęstsze skojarzenia, które podawano w odniesieniu do chleba to 
m.in. „podstawowa i tradycyjna żywność”(Gellynck i in. 2009). Badania jakościowe wśród 
polskich konsumentów również potwierdzają duże znaczenie chleba jako produktu o trady-
cyjnym charakterze (Guerrero i in. 2009). Chleb jest również postrzegany jako ważny skład-
nik zbilansowanej diety, ze względu na obecność błonnika, ziaren, witamin itp. Poza tym jest 
uważany za źródło energii. Niektóre składowe jakości w odniesieniu do pieczywa, w tym 
również do chleba, mogą mieć negatywny wpływ na ogólną ocenę produktu (Gellynck i in. 
2008). I tak np. w opinii konsumentów belgijskich istnieją negatywne skojarzenia, tj. m.in. 
relatywnie wysoka cena, monotonia, nieatrakcyjność, krótki termin przydatności do spoży-
cia oraz składowe odnoszące się do zmiennych opartych na zaufaniu (Gellynck i in. 2008; 
Gellynck i in. 2009). Gellynck i in. (2008) wyróżnili 3 segmenty konsumentów, ze względu 
na ważność cech branych pod uwagę przy wyborze pieczywa. Konsumenci należący do 
segmentu I wyrażali negatywne opinie nt. walorów zdrowotnych, a jednocześnie ważne były 
dla nich walory sensoryczne pieczywa. Dla konsumentów z segmentu II ważne były zarów-
no walory zdrowotne, jak również sensoryczne (w przeciwieństwie do segmentu I, ciem-
ne pieczywo było oceniane pod względem walorów odżywczych jako lepsze od jasnego). 
A konsumenci należący do segmentu III nie wykazywali szczególnych wymagań w zakresie 
walorów sensorycznych; poza tym ta grupa badanych nie miała również skonkretyzowanych 
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opinii w zakresie pozytywnych, bądź negatywnych walorów w odniesieniu do jasnego lub 
ciemnego pieczywa.

Analiza wyników badań własnych, realizowanych w ramach FGI, wskazuje, że ważnym 
kryterium przy wyborze pieczywa była również cena. Niektórzy respondenci zwracali uwa-
gę, że może ona być również elementem wskazującym na określony poziom jakości.

Gr2K6 „Cena też ważna jest, żeby jedzenie było zdrowe, no właśnie i żeby cena była 
taka”,

Gr2K5 „adekwatna do tego”
Gr2K6 „(…) żebym ja stanęła przed tym i pomyślała no mogę sobie to kupić, prawda? 

Nie muszę sobie odmówić tego, tego i tamtego. „No [to zdanie z ironią] bo akurat to jest 
zdrowe to ja muszę sobie odmówić tego, tego i tego, lekarstwa i fryzjera muszę sobie odmó-
wić, bo ja muszę jeść zdrowe”. Nie, nie, nie. To tak...”.

Gr2K6 „tak, musi być cena”,
Gr2, kobieta „i zdrowie i cena, czyli nie będziemy szaleć w sklepie, ze zdrową żywno-

ścią, tylko postaramy się kupić w miarę zdrowe, ale nie za niewiadomo za co”.
Gr2 Moderator „Ale są panie dać troszeczkę więcej, za...”
Gr2 kobieta „no troszeczkę. tak, nie to że drugie tyle”.
Gr2 mężczyzna „cena nie jest adekwatna do tego jedzenia”.

Spełnienie oczekiwanej jakości stanowi determinantę ponowienia zakupu i równoważy 
ewentualne negatywne okoliczności towarzyszące zakupowi (Brunsø 2002). W procesie po-
dejmowania decyzji nabywczych cena jest ważną determinantą, a jej ważność zauważa się 
zwłaszcza w przypadku innowacyjnych produktów żywnościowych (Gutkowska i in. 2008).

Akceptacja zmian w pieczywie w opinii uczestników FGI

Analiza uzyskanych danych wskazuje, że badane osoby deklarowały pozytywne opinie 
nt. tzw. pieczywa ciemnego. Niektórzy uczestnicy FGI podkreślali, że celowo poszukują na 
rynku ciemnego pieczywa ze względu na obecność błonnika, który ogólnie był postrzegany 
dość pozytywnie przez badane osoby.

Gr2K7 „no mi jasne pieczywo jest nie potrzebne, od wielu, wielu lat. Jeżeli je zjem to 
przypadkiem, bo jestem u kogoś innego, nie? Ale kompletnie nie mam takiej potrzeby jedze-
nia bułek, pszennego chleba. Drożdżówkę bardzo chętnie, ale białego nie”.

Gr2K7 „tylko ciemne, mieszane, bo teraz dużo jest teraz mieszanych, że jest razowy 
z pszennym, to takie mieszane jak najbardziej. Ale nie taka czysta bialutka bułka”.

Gr2 Moderator „I jakie są pozytywne...ee, oddziaływanie na zdrowie ciemnego pieczy-
wa? może jakie pani dostrzega?”
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Gr2K7 „Znaczy nie wiem czy w ogóle coś takiego można dostrzec?(śmiech) No czasami, 
że się nie utyje, no, ale, to jest kwestia smaku. Ja prostu nie lubię smaku tego chleba, zwłasz-
cza jak nie jest taki świeży. Zdecydowanie. No i świadomość, że jest to zdrowsze. No i tyle. 
Bo czuć, to się chyba tego nie czuje”.

Uczestnicy FGI podkreślali również, że ciemne pieczywo, które zawiera błonnik ma 
wyższe walory zdrowotne i odżywcze. Niektórzy zwracali uwagę na korzystne z punktu 
widzenia zdrowia dodatki do pieczywa, np. obecność ziaren, które również przyczyniają się 
do różnorodności na rynku pieczywa. 

Gr2K3 „(...) ja to po prostu chleby różne z nasionami, nie musi to być ciemny czy razo-
wy, może być mieszany, nawet biały, czy to ma słonecznik, albo wielonasionowy taki, no 
bo każde nasiono, czy nawet płatki owsiane mają jakieś inne wartości czy minerały, tak? 
(…) A bułkę zjem pszenną – czasami mam na nią ochotę. Czasami mam na razowy czy na 
ciemny chleb i też mieszany. I nie mogę też codziennie razowego jeść i sobie zmieniam – raz 
z siemieniem, raz ze słonecznikiem, raz taki, różne. (…) Powinniśmy, moim zdaniem, jeść 
to na co mamy ochotę (…)”.

Gr1 M4 „Zawierają błonnik, który reguluje prace żołądka”.
Gr1 M1 „Fajnie jak chleb zawiera nasiona np. słonecznika”.
Gr1 M4 „Mi przypomina się chleb ze śliwką, to był bardzo dobry chleb. On miał trochę 

słodkości w sobie. Chleb nie musi być bardzo wyrafinowany. Czasami można mieć bardzo 
fajny pomysł na chleb, np. jak chleb ze śliwką, który był bardzo smaczny”. 

Gr1 Moderator „Czy to było ciemne pieczywo?”
Gr1 M4 „Tak, to było ciemne pieczywo”. 
Gr1 Moderator „Na ile ten wpływ na zdrowie jest ważny przy wyborze pieczywa?”
Gr1K2 „Ciemne pieczywo zawiera więcej kwasów co niekorzystnie wpływa na florę 

żołądków. Uważam, że nie jest dobrze jeść samo ciemne pieczywo”. 
Gr1 Moderator „Mówimy o rozsądnych ilościach, ponieważ przy niektórych schorze-

niach wręcz niewskazane jest jeść ciemne pieczywo prawda?”
Gr1K4 „Może bardziej urozmaicone pieczywo powinno się jeść. Wiadomo, że człowiek 

się przejada i się nudzi to pieczywo. Jeżeli jemy chleb razowy, to należy zrobić sobie odmia-
nę i jeść urozmaicone pieczywo”. 

W zakresie zmian, które można zastosować w pieczywie, część badanych osób odnosiła 
się dość sceptycznie do dodatku błonnika do chleba pszennego w celu podniesienia jego ja-
kości. W młodszej grupie badanej pojawił się brak zaufania, wynikający z ogólnej niechęci 
i złej opinii o produktach fit/light, z którymi błonnik był w jakimś stopniu kojarzony. Część 
osób podkreślała, że wskazane jest podwyższanie ilości błonnika, ale produkt powinien być 
zaopatrzony w odpowiednią informację (tj. zdaniem badanych należałoby wskazać, jaki jest 
skład chleba oraz w jaki sposób jego skład był zmieniony). Niektórzy konsumenci byli bar-
dziej pozytywnie ustosunkowani do pomysłu dodawania błonnika do chleba, jednak rów-
nież zwracali uwagę, że ważna jest zrozumiała i rzetelna informacja na produkcie.
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Gr2 kobieta „że jest zdrowy”3

Gr2 kobieta „nie, no wystarczy informacja, że jest błonnik – można sobie resztę znaleźć. 
Jest internet (…)”.

Gr2K5 „Ale to już każdy jak błonnik słyszy, to wie, że ten błonnik poprawia perystaltykę 
jelit i każdy o tym wie (…). Toteż uważam, że każdy by poszedł i kupił ten chleb.

Gr2M4 „tak, tak. To jest dość oczywiste (…)”.
Gr1 Moderator„Co sądzicie o specjalnym dodawaniu błonnika do pokarmu?”
Gr1M1 „Mi się wydaję że bardzo dobrze, ma pozytywny wpływ na żołądek i na układ 

pokarmowy”. 
Gr1K5 „Mi się wydaje że nie powinni dodawać więcej niż jest, wystarczy naturalna za-

wartość. Natomiast jeżeli dodają, powinni to zapisać na etykiecie”. 
Gr1M4 „Mi się wydaje że mogą one być dodawane”. 
Gr1K1 „Tak, nie każdy toleruje i może za bardzo przyspieszyć przemianę materii. 

Dlatego jeżeli spożyłbyś taki produkt a nie wiedziałbyś o podwyższonej zawartości błonni-
ka i miał reakcje przyspieszonego metabolizmu, to miałbyś pretensje do producenta, tak?”

Gr1M4 „Dlatego to powinno być dobrze oznakowane, żeby każdy mógł sobie poczytać 
i się dowiedzieć”. 

Gr1M4 „Ja bym nie kupował, bo jeśli żołądek przystosowany jest do normalnego zboża 
i jego dawek to po co miałbym jeść większą ilość błonnika”. 

Gr1M4 „Myślę, że sprzeda się świetnie”. 
Gr1K5 „Ja bym nie kupiła samych produktów fit, bo lekarz mi zabronił. Ale z podwyż-

szoną dawką błonnika, kupiłabym”. 
Gr1K5 „(…) ja wybierając pieczywo mam swoja piekarnię, do której się już przyzwy-

czaiłam i producent w takich małych piekarniach zawsze daje etykietkę na chlebie. (…) tam 
jest skład, z czego jest zrobiony dany chleb i na przykład jest napisane, że 90% mąki żytniej 
jest w środku i kiedy ja kupuję ten chleb, to naprawdę czuć, że to jest mąka żytnia. Nie ma 
żadnych spulchniaczy, nie ma nic i czuć, ze to jest naprawdę chleb żytni. Jak ja idę właśnie 
idę do Lidla albo do tego i kupuję chleb żytni to aż mnie za przeproszeniem cofa, bo ten 
chleb nawet nie stał koło żytniego i tak samo jak kupuję na przykład chleb orkiszowy. (…) 
A no nie wiem jak na przykład pieczywo z Lidla albo z Biedronki dla nas no nie smakuje po 
prostu (…)”.

Jednocześnie młodsze osoby wskazywały potencjalnych odbiorców chleba wzbogacone-
go w błonnik. Podawano m.in., że w grupie tej mogą znaleźć się osoby szczególnie dbające 
o zdrowie, osoby o wyższym poziomie aktywności fizycznej (np. sportowcy), osoby odchu-
dzające się; niektórzy badani uczestnicy zwracali również uwagę, że może to być produkt 
skierowany do dzieci, jednak podkreślano, że w przypadku tej grupy konsumentów należy 
zachować szczególne środki ostrożności. Ponownie zwrócono uwagę na znaczenie informa-

3  Pytanie moderatora dotyczyło informacji, które mogłyby zachęcić badanych do zakupu pieczywa z błonnikiem.
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cji na opakowaniu, podkreślając, że informacja o tym, iż produkt zawiera błonnik powinna 
być wyraźnie zaznaczona na etykiecie.

Gr1K1 „Tak, nie każdy toleruje i może za bardzo przyspieszyć przemianę materii. 
Dlatego jeżeli spożyłbyś taki produkt, a nie wiedziałbyś o podwyższonej zawartości błonni-
ka i miał reakcję przyspieszonego metabolizmu, to miałbyś pretensje do producenta, tak?”

Gr1M4 „Dlatego to powinno być dobrze oznakowane, żeby każdy mógł sobie poczytać 
i się dowiedzieć”. 

Gr1K2 „Jest duża rzesza młodych ludzi którzy odchudzają się i nie jedzą chleba, a taki 
chleb mógłby im pomóc na odchudzanie”. 

Gr1M2 „Mi się wydaje, że można dostosować produktu do różnych grup, jak do dzieci 
i sportowców”.

Gr1K6 „To zależy czego one miałyby więcej. Jakby powiedzieli co tam jest więcej. Moje 
małe dziecko miało problemy z wypróżnianiem się. Pojechaliśmy do szpitala i tam nie mogli 
mu pomóc. Podałam mu leki na wypróżnianie i w końcu wszystko się unormowało. I jeżeli 
byłby taki chleb, który pomagałby na wypróżnianie to ja bym go kupowała”. 

Gr1M2 „To zależy ile tego błonnika jest”.
Gr1K4 „Ja bym najpierw przetestowała na sobie a potem dała dziecku”. 
Gr1M3 „Ale na przykład jeżeli dziecko jest chore, to można mu podawać ale jak dziecko 

będzie zdrowe to będę mu podawał normalny chleb”. 
Starsze osoby również zauważały, że chleb jasny z dodatkiem błonnika powinien być 

skierowany do osób chorych, starszych, które nie mogą spożywać ciemnego pieczywa, albo 
do młodszych, które nie lubią pieczywa razowego.

Gr2K5 „dla starszych osób na przykład, bo nie wszystkie starsze osoby mogą jeść razo-
wy chleb, albo do młodych, też nie lubią razowego. Uważam że do wszystkich osób (…)”.

Gr2 kobieta (?)„do chorych”
Gr2K „do ludzi z chorobami gastrycznymi, tak?”
Gr2 K5 „tak”.
W badaniach opinii polskich konsumentów nt. jasnego pieczywa wzbogaconego w błon-

nik (Jeżewska-Zychowicz 2013) zwrócono uwagę, że ponad 2/3 badanych osób dostrzegało 
korzyści ze spożywania pieczywa jasnego wzbogaconego w błonnik, w tym prawie połowa 
tych osób określiła korzyści jako duże. Prawie połowa badanych osób nie dostrzegała zagro-
żeń dla zdrowia wynikających ze spożywania pieczywa jasnego wzbogaconego w błonnik 
lub określała je jako małe. O istnieniu zagrożeń poinformowało około 14% respondentów. 
Jednocześnie odnotowano, że im starsi byli respondenci, tym mniej było wskazań potwier-
dzających zamiar spożywania pieczywa. Najsilniejszy związek wykazano między opiniami 
na temat akceptacji dodawania błonnika do żywności oraz korzyści ze wzbogacania pieczy-
wa jasnego w błonnik a zamiarem spożywania takiego pieczywa. Zauważono również, że 
im bardziej badane osoby były przekonane o istnieniu zagrożeń tym wykazywały mniejszą 
akceptację produktu, co ujawniało się brakiem zamiaru jego spożywania. Bardziej pozy-
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tywnym opiniom potwierdzającym większą akceptację dodawania błonnika do żywności 
w ogóle, dostrzeganie korzyści ze wzbogacania oraz znajomość i posiadanie doświadczeń 
z takimi produktami towarzyszyła większa akceptacja zwiększonej zawartości błonnika 
w jasnym pieczywie.

Jak zauważono wyżej, część osób pytanych o opinie na temat błonnika dodanego do 
pieczywa jasnego, wyraziła pozytywne zdanie w zakresie jego obecności oraz korzystnego 
działania zdrowotnego, jednak wielu badaczy zwraca uwagę, że konsumenci poszukują celo-
wo informacji na opakowaniu nt. walorów zdrowotnych oraz oddziaływania różnych skład-
ników żywności na organizm człowieka. I tak, Baixauli i in. (2008) zauważa, że informacja 
nt. wartości odżywczej wpływa na sposób postrzegania produktów zbożowych. W przypad-
ku babeczek z jasnej mąki wzbogaconej w błonnik oraz z mąki razowej, konsumenci nie 
zawsze byli przekonani, że zawartość błonnika może być na tyle wysoka, że może zachęcać 
konsumenta do zakupu produktu wzbogaconego, wypiekanego z jasnej mąki, w porównaniu 
do produktu z mąki razowej. A w konsekwencji konsumenci oceniali takie produkty z do-
datkiem błonnika gorzej. Autorzy wskazują więc, że informacja na etykiecie i jej czytelność 
oraz działanie błonnika powinno być na tyle zrozumiałe dla konsumenta, aby podkreślić te 
korzyści i zachęcić konsumenta do wyboru produktu z podwyższoną zawartością błonnika 
(Baixauli i in. 2008). Omawiane badania dotyczyły babeczek, ale zachowania konsumentów 
mogą być zbliżone również w sytuacji, kiedy mieliby do wyboru np. pieczywo. Poziom za-
interesowania informacją na etykiecie produktu spożywczego może być zróżnicowany w za-
leżności od konsumenta; zależy on również m.in. od sytuacji zakupowej, rodzaju produktu, 
jego smaku, zwyczajów żywieniowych (Grunert,Wills 2007). W odniesieniu do produktów 
zbożowych, w tym również chleba, informacja dotycząca szczególnych walorów zdrowot-
nych może mieć znaczenie w pozytywnym odbiorze tego produktu oraz w konsumenckich 
preferencjach zakupowych. Jednakże takie czynniki jak zwyczaje czy tradycja mogą mieć 
różne znaczenie i dlatego powinny być brane pod uwagę przy pozycjonowaniu na rynku 
produktów zbożowych, szczególnie w odniesieniu do produktów zawierających korzystne 
składniki (Saba i in. 2010). Zwraca się również uwagę, że w odniesieniu do znakowania 
produktów spożywczych trudno jest jednoznacznie rozstrzygnąć, jaki sposób znakowania 
będzie najbardziej korzystny dla konsumenta, jednak postuluje się, że należy w dalszym 
ciągu prowadzić badania w zakresie skuteczności właściwych, rzeczywistych wyborów ży-
wieniowych bezpośrednio na rynku żywności (Aschemann-Witzel i in. 2013). Ginon i in. 
(2009) w badaniach z wykorzystaniem jasnego pieczywa ocenili wpływ informacji „źródło 
błonnika” na skłonność do płacenia wyższej ceny za pieczywo. Odnotowano, że konsumen-
ci mogą płacić więcej za bagietki z informacją „źródło błonnika”, jednakże dotyczyło to 
głównie młodych konsumentów oraz odnosiło się do sytuacji, w których poziom preferencji 
dotyczące produktu był wysoki, co potwierdza duże znaczenie aspektów sensorycznych 
w wyborze żywności. Zauważono ponadto, że pieczywo ze zwiększoną zawartością błonni-
ka może być akceptowane nie tylko ze względu na walory zdrowotne, ale również w sytuacji 
relatywnie wysokiej oceny sensorycznej. Badani konsumenci deklarowali, że zapłacą nawet 
do 12% więcej za bagietki z informacją „źródło błonnika”. Badacze jednak podkreślają, że 
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ukazaną jednorazowo w badaniach skłonność do płacenia wyższych cen należy również 
zweryfikować w realnych, powtarzanych rutynowo decyzjach nabywczych na rynku.

W zakresie innych ogólnych informacji dotyczących produktów zbożowych (w tym 
również chleba) stwierdzono, że np. komunikaty reklamowe kierowane do konsumentów 
tradycjonalistów powinny przede wszystkim podkreślać aspekty zdrowotne, zapobieganie 
chorobom oraz naturalność produktu (Pohjanheimo i in. 2010). Aspekty nawiązujące do 
naturalności mogą być również wykorzystywane w komunikacji skierowanej do polskie-
go konsumenta, ponieważ jest to czynnik doceniany przez Polaków na rynku żywności 
(Ozimek 2006;Ozimek i in. 2009, Sajdakowska i in. 2011).

Podsumowanie

Analiza materiału zgromadzonego w trakcie badań jakościowych wskazuje, że wśród głów-
nych czynników wyboru pieczywa dużą rolę odgrywają jego walory sensoryczne oraz aspekty 
związane z wygodą zakupu. Badani wyrażali raczej pozytywne opinie na temat pieczywa, 
a w zakresie możliwości wprowadzania zmian, tj. dodatku błonnika do pieczywa jasnego, 
w szczególny sposób podkreślano konieczność zachowania naturalnego charakteru pieczywa.

Podkreślano, również że w sytuacji jakichkolwiek zmian w składzie pieczywa, w tym 
mających korzystne działanie na zdrowie, wymagane jest, aby konsumenci zostali rzetel-
nie o nich poinformowani. Wydaje się więc, że z perspektywy producenta proponującego 
swoje produkty konsumentowi, w tym również pieczywo wzbogacone w błonnik, ważne 
będzie takie dopasowanie parametrów produktu końcowego, aby konsumenci byli usatys-
fakcjonowani cechami sensorycznymi oraz informacyjnymi, w tym również znakowaniem 
tej kategorii żywności.

Podsumowując, należy stwierdzić, że przeprowadzone badanie jakościowe umożliwiło 
poznanie głównych oczekiwań konsumentów w zakresie pieczywa jasnego z podwyższoną 
zawartością błonnika, a jednocześnie wskazało na dalsze kierunki badań o charakterze ilo-
ściowym.
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Consumers’ Opinions on Innovative Pastry in the Light of Qualitative 
Research

Summary

An aim of the research was to define the way pastry is perceived and the criteria 
of selection thereof as well as to learn opinions on white pastry enriched with fibre 
and to indicate how much and whether at all consumers would be able to accept 
white pastry with an increased contents of fibre. The research was carried out in 
2013 by the focus group interview method.

An analysis of the material collected in the course of research shows that among 
the main factors of selection of pastry a great role is played by its sensory val-
ues as well as the aspects connected with purchase convenience. The respondents 
gave their positive opinions on pastry, and as regards the possibilities to introduce 
changes, i.e. addition of fibre to white pastry, there was particularly emphasised the 
necessity to retain its natural character and an adequate and fair manner of inform-
ing the consumer of the changes introduced in the product. The article is of the 
research nature.

Key words: consumer, white pastry, fibre.

JEL codes: D01, D12, O11

Мнения потребителей об инновационных хлебобулочных изделий 
в свете качественных исследований

Резюме

Цель исследования – определить способ восприятия хлебобулочных изде-
лий и критериев их выбора, узнать мнения о белых хлебобулочных изделиях, 
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обогащенных пищевыми волокнами, а также указать, сумели бы потребители 
вообще, а если да, то насколько, одобрить белые хлебобулочные изделия с по-
вышенным содержанием пищевых волокон. Исследование провели в 2013 г. 
по методу фокус-групп.

Анализ материала, накопленного по ходу исследований, указывает, что  
в числе основных факторов выбора хлеба большую роль играют его сенсор-
ные качества, а также аспекты, связанные с удобством покупки. Респонденты 
высказывались положительно о хлебобулочных изделиях, а также в отноше-
нии возможности ввода изменений, т.е. добавления в белый хлеб пищевых 
волокон; особенно подчеркивали необходимость сохранить его естественный 
характер, а также соответствующий и добросовестный способ информирова-
ния потребителя о введенных в продукт изменениях. Статья имеет исследова-
тельский характер.

Ключевые слова: потребитель, белые хлебобулочные изделия, пищевые во-
локна.

Коды JEL: D01, D12, O11
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