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Preferencje młodych konsumentów wobec kaw  
dostępnych na polskim rynku

Streszczenie

Celem pracy jest określenie preferencji spożycia kawy przez młodych kon-
sumentów studiujących technologię żywności i żywienie człowieka w porówna-
niu z preferencjami młodych konsumentów studiujących na kierunkach ścisłych. 
W badaniu udział wzięło łącznie 200 osób, w tym 100 studiujących Technologię 
Żywności i Żywienie Człowieka oraz 100 studiujących na kierunkach ścisłych. Wy-
kazano, że młodzież akademicka studiująca kierunki żywieniowe i kierunki ścisłe 
deklarowała podobną częstość spożywania kawy, jak również spożywanie podob-
nych jej ilości. Głównym powodem spożywania kawy, niezależnie od deklarowanej 
wiedzy żywieniowej respondentów, jak i studiowanego kierunków studiów, były 
jej walory smakowe. Studenci deklarowali, że wybierają nową kawę, jeśli znajo-
mi ją zarekomendują lub jeśli będzie tańsza niż dotychczas wybierana oraz gdy 
nie będzie dostępna w sklepie marka kawy, którą najczęściej piją. Zatem, walory 
smakowe, przyzwyczajenia oraz dostępność kawy są w przypadku młodych konsu-
mentów kluczowe, niezależnie od ich wiedzy żywieniowej czy poziomu neofobii 
żywieniowej. 

Słowa kluczowe: studenci, kawa, neofobia żywieniowa.

Kody JEL: D12

Wstęp

Konsumenci w XXI wieku mają coraz większą świadomość konsumencką oraz coraz 
szerszą wiedzę żywieniową. Osoby kupujące kawę oczekują coraz wyższej jakości i dostęp-
ności produktu, a także częściej zwracają uwagę na kraj pochodzenia. Współczesny konsu-
ment ceni sobie przede wszystkim wygodę i łatwość użycia (Bartkowicz, Rybowska 2016). 
Zatem, konsumenckie decyzje dotyczące zakupu kawy, mimo, że są zindywidualizowane, 
podlegają pewnym czynnikom wpływu. 

Według badań przeprowadzonych przez Przybysz i wsp. (2013) wskazać można, że 
większość konsumentów deklaruje, że spożywa kawę nawet kilka razy dziennie i najczęściej 
w domu. W ostatnich latach można też zauważyć coraz większe zainteresowanie piciem 
kawy w kawiarniach lub restauracjach. Może to wynikać z faktu doceniania jakości tego na-
poju tam przygotowywanego. Polacy najczęściej wybierają kawiarnie sieciowe, ze względu 
na wystandaryzowane usługi, jednak jest też dość duża grupa osób, które cenią małe kawiar-
nie (Przybysz i in. 2013). 
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Polacy kupując kawę zwracają uwagę przede wszystkim na jej jakość. Innymi ważnymi 
determinantami przy wyborze kawy są cena oraz marka. Polacy chętniej wybierają kawy 
wysokiej jakości, ponieważ najbardziej w napoju kawowym cenią walory smakowe. Bardzo 
duże znaczenie dla Polaków mają też właściwości pobudzające, dlatego najczęściej piją 
kawę w pracy (Przybysz i in. 2013; Chudy 2014; Bartkowicz 2015). 

Biorąc powyższe pod uwagę, oprócz cech związanych z jakością kawy, można wskazać, 
że aspekt związany ze świadomością i wiedzą żywieniową zaczyna odgrywać kluczowe 
znaczenie w dokonywaniu wyborów zakupowych. Wiedza wpływa nie tylko na zrozumie-
nie nowości, ale także na postrzeganie korzyści, w tym zwłaszcza korzyści związanych ze 
zdrowiem. 

Celem pracy jest określenie preferencji młodych konsumentów związanych ze spoży-
ciem kawy w zależności od realizowanego przez nich kierunku studiów. 

Metodyka badań

Wywiady zostały przeprowadzone w listopadzie 2016 roku w grupie 200 osób. Dobór 
respondentów był doborem celowym systematycznym. Kryterium włączenia do badań był 
wiek poniżej 25 lat, studiowanie na kierunkach Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
lub kierunkach ścisłych oraz chęć wypełnienia anonimowej ankiety. W gronie respondentów 
znalazło się 100 osób studiujących na kierunkach żywnościowych oraz 100 osób studiują-
cych kierunki związane z naukami ścisłymi. Respondenci cechowali się przeciętną lub dobrą 
sytuacją finansową (por. tabela 1). Spośród osób, które zgłosiły chęć wypełnienia ankiety, 
studiujących na kierunkach Technologia Żywności i Żywienie Człowieka do badania włą-
czono 50 kobiet i 50 mężczyzn, i tak samo prowadzono rekrutację do badania w przypadku 
osób studiujących kierunki ścisłe.

Tabela 1
Charakterystyka badanej populacji (n=200) 

Wyszczególnienie % Wyszczególnienie %

MIEJSCE ZAMIESZKANIA K.Ż K.Ś SYTUACJA MATERIALNA K.Ż K.Ś

wieś 38 39 Bardzo dobra 8 9

miasto do 20 tys. 12 15 Dobra 46 50

miasto 20-100 tys. 17 15 Przeciętna 42 37

miasto 100-499 tys. 6 7 Zła 3 1

miasto ponad 500 tys. 27 24 Bardzo zła 1 0

Brak odpowiedzi 0 0 Trudno powiedzieć 0 3

Uwaga: K.Ż – kierunki żywieniowe; K.Ś. – kierunki ścisłe.
Źródło: badania własne.
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Badania przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (Papier-and-Pencil 
Interview − PAPI). Do badania wykorzystano kwestionariusz składający się z pytań za-
mkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytań otwartych. W drugiej części 
ankiety zastosowano skalę Food Neophobia Scale (FNS), która pozwala na wyodrębnienie  
3 grup respondentów – o niskim, średnim i wysokim poziomie neofobii żywieniowej (Pliner, 
Hobden 1992), przyjmujących trzy przedziały liczbowe: od min. do  – SD; od  – SD do  + SD;  
od + SD do max. Tłumaczenie oryginalnego kwestionariusza FNS na język polski oraz ocena 
jego użyteczności została zweryfikowana we wcześniejszych badaniach (Guzek i in. 2017).

Metodyka analizy statystycznej 

Do porównania zmiennych o charakterze jakościowym wykorzystany został test chi2. 
Przy określaniu istotności statystycznej różnic przyjęto poziom istotności α=0,05. Do anali-
zy statystycznej wykorzystano program Statgraphics Plus (Statistical Graphics Corporation). 

Wyniki i dyskusja

W badanej populacji, 27% respondentów będących studentami kierunków żywienio-
wych deklarowało, że pija kawę raz dziennie, natomiast 25% w tej grupie osób deklarowa-
ło, że spożywa kawę kilka razy w tygodniu. Tylko 5% studentów z tej grupy deklarowało 
spożywanie kawy 3 razy dziennie i częściej, a 12% wskazywało, że nie pija kawy w ogóle  
(por. tabela 2). Inne wyniki obserwowano w przypadku studentów kierunków ścisłych. 
Najwięcej respondentów z tej grupy deklarowało spożywanie kawy raz w tygodniu, 20% 
studentów – kilka razy w tygodniu oraz tyle samo osób wskazywało, że pije kawę 2 razy 
dziennie. Jednak przeprowadzona analiza statystyczna nie wykazała istotnych statystycznie 
różnic między studentami kierunków żywieniowych i studentów kierunków innych niż ży-
wieniowe.

Wyniki uzyskane dla badanej populacji nie odbiegają znacząco od wyników badań re-
alizowanych w ogólnej populacji polskiej. Badania wskazują, że 95,2% Polaków dekla-
ruje regularne picie kawy, 54% Polaków wskazuje, że spożywa kawę kilka razy dziennie, 
a młodzież akademicka wypija przeciętnie 2-3 filiżanki kawy dziennie. Równocześnie, 3% 
Polaków nie pije kawy wcale (Wanat, Woźniak-Holecka 2011; Przybysz i in. 2013; Chudy 
2014).

Również w przypadku deklarowanej wielkości porcji, jaką respondent spożywa jednora-
zowo, odpowiedzi studentów kierunków żywieniowych i kierunków ścisłych były tożsame. 
Respondenci odpowiadali najczęściej, że jednorazowo wypijają 250 ml napoju. Takiej odpo-
wiedzi udzieliło 44% studentów kierunków żywieniowych oraz 44% studentów kierunków 
ścisłych (por. tabela 3). Różnice między odpowiedziami studentów kierunków żywienio-
wych oraz ścisłych na pytanie dotyczące przeciętnej wielkości porcji nie były także istotne 
statystycznie. Wyniki te znajdują potwierdzenie w badaniach (Chudy 2014), które wykazały, 
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że Polacy nie piją już kawy w szklankach (co było obserwowane we wcześniejszych latach), 
lecz częściej wybierają kubki o podobnej pojemności. 

Tabela 2
Częstotliwość spożywania kawy przez respondentów  

Częstość spożycia Kierunki żywieniowe
n=100

Kierunki ścisłe
n=100 p-Value

Nie piję wcale 12 16

0,3519

1 raz w tygodniu 15 23
Kilka razy w tygodniu 25 20
Raz dziennie 27 18
2 razy dziennie 16 20
3 razy i częściej 5 3

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 3
Wielkości porcji spożywanej kawy wskazywana przez respondentów (n=172) 

Wielkość 
porcji

Kierunki żywieniowe
n=88

Kierunki ścisłe 
n=84

p-Value
Liczba 

respondentów

Odsetek 
respondentów 

(%)

Liczba 
respondentów

Odsetek 
respondentów 

(%)
200ml 
(filiżanka) 17 19,3 16 19,0

0,4781

250ml 
(szklanka) 39 44,3 37 44,0
300 ml 
(kubek) 28 31,8 22 26,2
400 ml  
(duży kubek) 3 3,4 7 8,3
Inna 1 1,1 2 2,4

Źródło: jak w tabeli 1.

Ciekawą obserwację można poczynić, analizując dodawaną do kawy ilość cukru dekla-
rowaną przez respondentów. Z badania wynika, że większość studentów nie słodzi kawy  
(por. tabela 4). Wyniki te znajdują swoje odzwierciedlenie w wynikach badania (Chudy 
2014), z których wynika, że cukru do kawy używa 58% polskich respondentów, z czego 
60% słodzi ją dodając 1 łyżeczkę cukru, a 40% dodaje 2 łyżeczki cukru. Na podstawie 
prezentowanych wyników badań, wskazać można, że większość studentów słodzi kawę, 
a liczba dodawanych do kawy łyżeczek cukru jest niezależna od studiowanego kierunku. 
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Tabela 4
Ilość cukru dodawana do kawy wskazywana przez respondentów (n=172)  

Deklaracja 
respondenta

Kierunki żywieniowe
n=88

Kierunki ścisłe 
n=84

p-Value
Liczba 

respondentów

Odsetek 
respondentów 

(%)

Liczba 
respondentów

Odsetek 
respondentów 

(%)

0* 40 45 30 36

0,1857

0** 3 3 3 4
1 łyżeczkę 23 26 17 20
2 łyżeczki 21 24 29 35
3 łyżeczki 
i więcej 1 1 5 6

* Nie słodzę, pijam gorzką; ** nie słodzę cukrem, używam słodzika.
Źródło: jak w tabeli 1.

W przypadku analizy oceny deklarowanego przez studentów poziomu wiedzy żywie-
niowej stwierdzono istotny statystycznie (p=0,0000) wpływ studiowanego kierunku (por. 
tabela 5). Wśród badanych z kierunków żywieniowych największy odsetek respondentów 
(66%) oceniał swój poziom wiedzy żywieniowej jako bardzo wysoki lub wysoki, natomiast 
wśród młodych konsumentów studiujący kierunki ścisłe, ten odsetek wyniósł 27%. 

Tabela 5
Zestawienie samooceny respondentów na temat swojej wiedzy żywieniowej    

Deklarowany poziom wiedzy

Kierunki żywieniowe
n=100

Kierunki ścisłe 
n=100 p-Value

Liczba respondentów Liczba respondentów

Bardzo wysoki 12 4 0,0681
Wysoki 54 23 0,0000
Przeciętny 33 63 0,0000
Niski 1 9 0,0231
Bardzo niski 0 1 1,0000

Źródło: jak w tabeli 1.

Postawy młodych konsumentów wobec żywności, w tym przypadku kawy, ocenia-
ne były z wykorzystaniem kwestionariusza zawierającego Food Neophobia Scale (FNS). 
Neofobia żywieniowa definiowana jest jako unikanie, niechęć do jedzenia lub próbowania 
nowych pokarmów (Barrena, Sánchez 2012). W prezentowanym badaniu, analogicznie, jak 
w badaniu Jeżewskiej-Zychowicz (2009), największy odsetek respondentów cechował się 
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średnim stopniem neofobii żywieniowej (69% badanych w przypadku studentów kierunków 
żywieniowych i 79% – w przypadku studentów kierunków ścisłych) (por. tabela 6). 

Tabela 6
Zestawienie stopnia neofobii żywieniowej wśród respondentów

Poziom neofobii żywieniowej 

Kierunki żywieniowe
n=100

Kierunki ścisłe 
n=100 p-Value

Liczba respondentów Liczba respondentów

Wysoki 16 9
0,2266Średni 69 79

Niski 15 12

Źródło: jak w tabeli 1.

Wśród studentów obydwu kierunków najczęściej wybieraną marką kawy była Nescafé. 
Taką odpowiedź zgłosiło 33% respondentów kierunków żywieniowych oraz 39% studen-
tów kierunków ścisłych. Kolejne dwie marki najczęściej wskazywane przez studentów jako 
wybierane to Jacobs (odpowiednio, 20% i 22%) oraz Tchibo (odpowiednio, 16% i 25%). 
Również w badaniach przeprowadzonych przez Bartkowicz i Rybkowską (2016), na terenie 
województwa pomorskiego, konsumenci najchętniej wskazywali, że wybierają te 3 marki, 
jednak najczęściej kupowana była przez nich kawa Jacobs, a w drugiej kolejności Tchibo 
i Nescafé. W badaniu własnym obserwowano również, że oceniani młodzi konsumenci naj-
częściej deklarowali, że wybierają kawę rozpuszczalną. Takiej odpowiedzi udzieliło 53% 
respondentów z kierunków żywieniowych oraz 60% osób z kierunków ścisłych. 

Na decyzje konsumentów wpływa wiele czynników, wynikających zarówno z uwarunko-
wań wewnętrznych konsumenta, jak i zewnętrznych (Mirońska 2010), jednak wśród najważ-
niejszych czynników wyboru należy wskazać nie tylko jakość kawy, ale także przyzwycza-
janie i markę (Lenart, Sikora 2001; Bartkowicz 2015). Zwłaszcza w grupie osób starszych, 
stwierdza się istotną rolę przyzwyczajenia w decyzjach nabywczych (Jeżewska-Zychowicz 
i in. 2009). Jednak wśród młodych konsumentów przyzwyczajenie generalnie nie jest aż tak 
istotnym czynnikiem w przypadku wyborów produktów żywnościowych, aczkolwiek często 
wskazywane jest jako kryterium wyboru dość wysoko (Barska 2013). 

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że zgodnie z deklaracjami młodych kon-
sumentów, powodem zakupu nowej kawy mogłaby być przede wszystkim rekomendacja 
znajomych (38% ankietowanych – kierunki żywieniowe; 31% – kierunki ścisłe). Ponadto, 
23% studentów kierunków ścisłych wskazało, że zakupiłoby inną, wcześniej nie spożywaną 
kawę, ponieważ lubi próbować nowych smaków. Taką samą odpowiedź zaznaczyło 19% stu-
dentów kierunków żywieniowych. Innym powodem mogłyby być także promocja oraz brak 
dostępności marki najczęściej kupowanej. W przypadku odpowiedzi na pytanie o przyczyny 
zakupu innej kawy niż wybierana zwyczajowo, wybory respondentów kierunków ścisłych 
nie różniły się istotnie statystycznie od tych dokonywanych przez studentów kierunków 
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żywieniowych (p=0,5301), czyli niezależnie od studiowanego kierunku, to rekomendacja 
znajomych w największym stopniu wpływała na zakup nowej kawy. 

Młodzi konsumenci deklarowali, że najchętniej kupują kawę w supermarketach. W przy-
padku ankietowanych studentów kierunków żywieniowych, 52% deklarowało, że zaopatruje 
się w kawę w supermarkecie, a 23% badanych – w dyskontach. Podobnie, 41% studen-
tów studiów ścisłych jako miejsce zakupu kawy również wskazywało supermarket, nato-
miast 25% – dyskont. Nie obserwowano tu również różnic między ocenianymi podgrupa-
mi (p=0,2912). Podobnie w przypadku respondentów, którzy wzięli udział w badaniach 
Bartkowicz i Rybkowskiej (2016), najczęściej wybieranym miejscem zakupu kawy również 
był supermarket, gdyż w badaniu tym taką odpowiedź wskazało 75% ankietowanych. 

Podsumowanie

Młodzież akademicka studiująca kierunki żywieniowe i kierunki ścisłe deklarowała po-
dobną częstość spożywania kawy, jak również spożywanie podobnych jej ilości. Wyższy 
poziom wiedzy żywieniowej deklarowany przez młodych konsumentów – studentów kie-
runków żywieniowych nie był związany z potencjalnie korzystniejszym wzorem zachowań 
żywieniowych, związanych ze spożyciem kawy, np. z ograniczeniem słodzenia kawy cu-
krem. Głównym powodem spożywania kawy, niezależnie od deklarowanej wiedzy żywie-
niowej respondentów, jak i studiowanego kierunków studiów, były jej walory smakowe. 
Studenci deklarowali, że wybierają nową kawę, jeśli znajomi ją zarekomendują lub jeśli 
będzie tańsza od dotychczas wybieranej oraz gdy nie będzie dostępna w sklepie marka kawy, 
którą najczęściej piją. Zatem, walory smakowe, przyzwyczajenia oraz dostępność kawy są 
w przypadku młodych konsumentów kluczowe przy wyborze kawy i są niezależnie od ich 
wiedzy żywieniowej i poziomu neofobii żywieniowej. 
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Young Consumers’ Preferences for the Coffees Available  
in the Polish Market

Summary

The aim of the study is to analyse the preferences for coffees of young consum-
ers being students of the Food Technology and Human Nutrition faculties com-
pared to the preferences of students of exact sciences. The study was conducted in 
a group of 200 respondents, including 100 students of food technology and human 
nutrition and 100 students of exact sciences. It has been stated that students in both 
groups declare that they drink coffee in similar quantities and at similar frequencies. 
Regardless of their declared nutritional knowledge by the respondents as well as 
regardless of the studied faculty, the main reason for consuming coffee was its taste. 
Moreover, students declared that they would choose a new coffee if their friends 
recommended it or if it were cheaper than the regularly consumed one, as well as if 
the regularly consumed coffee was not available. The taste, the general habits and 
the availability of coffee are the crucial factors for Polish young consumers, inde-
pendently from their nutritional knowledge or their food neophobia level.

Key words: students, coffee, food neophobia.

JEL codes: D12

Предпочтения молодых потребителей по отношению  
к видам кофе, доступным на польском рынке

Резюме

Цель работы – определить предпочтения потребления кофе молодыми по-
требителями-студентами технологии пищи и питания человека по сравнению 
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с предпочтениями молодых потребителей-студентов точных направлений.  
В обследовании приняли участие в общей сложности 200 человек, в том чи-
сле 100 обучающихся на факультете Технология пищи и Питание человека,  
а также 100 студентов точных направлений. Выявили, что академическая мо-
лодежь, обучающаяся на питательных направлениях и в области точных наук, 
заявляла о сходной частотности потребления кофе, а также о потреблении его 
сходного количества. Основным поводом для потребления кофе, независи-
мо от декларируемых питательных знаний респондентов, как и направления 
обучения в вузах, были его вкусовые достоинства. Студенты заявляли, что 
они выбирают новый кофе, если его рекомендовали знакомые или если он 
будет дешевле, чем до сих пор выбираемый, а также если не будет доступным  
в магазинах бренд кофе, который они пьют чаще всего. Следовательно, вку-
совые качества, привычка и доступность кофе – в случае молодых потребите-
лей основные критерии, независимо от их знаний насчет питания или уровня 
неофобии. 

Ключевые слова: студенты, кофе, пищевая неофобия.
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