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Znajomość żywności gwarantowanej jakości i jej oznakowania 
wśród młodych konsumentów

Streszczenie

„Żywność gwarantowanej jakości” to określenie produktów, które zostały wy-
tworzone w systemach gwarantujących ich szczególne cechy (łącznie z procesem 
produkcyjnym) lub szczególną jakość, posiadające stosowne certyfikaty oraz ozna-
czenie. Do produktów takich zalicza się m.in. produkty rolnictwa ekologicznego, 
produkty tradycyjne i regionalne, produkty mięsne posiadające certyfikaty QAFP, 
PQS, QMT i inne. 

Cel pracy: określenie poziomu wiedzy młodych konsumentów na temat pro-
duktów gwarantowanej jakości oraz ich oznakowania. 

Metodyka: badania metodą ankietową przeprowadzono wiosną 2014 roku 
wśród 254 osób w wieku 20-31 lat. Zastosowano autorski kwestionariusz ankieto-
wy zawierający odpowiedzi zamknięte z opcjami jedno- lub wielokrotnego wyboru 
oraz pytania otwarte. Pytania dotyczyły m.in. znajomości oznakowania oraz pro-
duktów gwarantowanej jakości, rodzajów i częstotliwości spożywania takiej żyw-
ności oraz motywów, którymi kierują się konsumenci, wybierający tego rodzaju 
produkty.

Wyniki i wnioski: z przeprowadzonych badań wynika, iż większość młodych 
konsumentów nie zna pojęcia „żywność gwarantowanej jakości”, nie zna także 
oznakowania tej żywności oraz nie potrafi przypisać produktom stosownego ozna-
kowania. Większość z nich nie kupuje i nie spożywa tego rodzaju produktów, a wy-
nika to głównie z braku znajomości tych produktów oraz wiedzy na temat możli-
wości ich zakupu. 

Implikacje społeczne: uzyskane wyniki wskazują na konieczność edukacji 
młodych konsumentów w zakresie żywności gwarantowanej jakości i jej oznako-
wania.

Kategoria artykułu: badawczy.

Słowa kluczowe: młodzi konsumenci, żywność gwarantowanej jakości.

Kody JEL: D12, D83

Wstęp

„Żywność gwarantowanej jakości” to określenie produktów, które zostały wytworzo-
ne w systemach gwarantujących ich szczególne cechy (łącznie z procesem produkcyj-
nym) lub szczególną jakość. Do żywności gwarantowanej jakości zalicza się więc wyroby 
tradycyjne i regionalne, których jakość wynika ze specyficznych cech surowców, metod 

handel_wew_2-2015-uzupelniony.indd   420 2015-05-20   10:20:09



ALEKSANDRA WILCZYŃSKA 421

wytwarzania (często tradycyjnych) i miejsca pochodzenia, produkty rolnictwa ekologicz-
nego, a także produkty wytworzone w ramach systemów jakości żywności takich, jak: 
Produkcja Integrowana, System Gwarantowanej Jakości Żywności (Quality Assurance for 
Food Products − QAFP), System Jakości Wołowiny (Quality Meat Program – QMP), 
System Jakości Wieprzowiny (Pork Quality System – PQS), program Poznaj Dobrą 
Żywność (PDŻ), Teraz Polska itp. (Kiejlan 2011, s. 8; Kafel 2010). Zarówno proces pro-
dukcyjny, jak i same wyroby podlegają certyfikacji, a ich wysoka jakość potwierdzana jest 
odpowiednimi znakami. Jest to zgodne z unijną polityką zapewnienia jakości produktów 
rolnych. Podstawowym zadaniem tej polityki jest wyposażenie producentów w odpowied-
nie narzędzia służące informowaniu kupujących i konsumentów o cechach produktów 
i właściwościach jego produkcji (Kafel 2013). 

Znaki jakości funkcjonują w ramach dobrowolnej certyfikacji lub są to znaki promo-
cyjne przyznawane przez właścicieli znaku, zwykle w ramach konkursów promocyjnych. 
W przypadku tych ostatnich organizacja przyznająca znak jakości nie podlega ocenie 
kompetencji i bezstronności. W organizacjach takich najczęściej powołuje się grupę osób 
(kolegium, rada programowa), która jest gwarantem kompetencji i niezależności tej orga-
nizacji (Kafel 2010). Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku certyfikowanych zna-
ków jakości. Zgodnie z wytycznymi unijnymi, każdy taki system musi spełniać określone 
wymogi:
 - specyfika produktu końcowego wyprodukowanego w takich systemach wynika ze szcze-

gółowych metod rolnictwa, które gwarantują szczególne cechy (łącznie z procesem pro-
dukcyjnym) oraz szczególną jakość produktu;

 - systemy obejmują obowiązujące specyfikacje produktów, a zgodność z tymi specyfika-
cjami weryfikowana jest przez niezależną jednostkę certyfikującą;

 - systemy są otwarte dla wszystkich producentów;
 - są przejrzyste i zapewniają możliwość podążania śladem produktów;
 - odpowiadają bieżącym lub przewidywanym za potrzebowaniom rynku (Kiejlan 2011, s. 9).

W tabeli 1 przedstawiono przykładowe funkcjonujące w Europie i Polsce systemy (zna-
ki) jakości.

Na rynku polskim funkcjonuje już wiele produktów, produkowanych w powyższych 
systemach i posiadających odpowiednie oznakowanie. Aktualnie na liście europejskiej pro-
duktów tradycyjnych i regionalnych znajduje się 36 produktów polskich (m.in.: bryndza 
podhalańska, oscypek, andruty kaliskie, półtorak, dwójniak, wielkopolski ser smażony itd.). 
Kolejny produkt (cebularz lubelski) oczekuje na rejestrację. Połowę wszystkich produktów 
polskich zarejestrowanych w Europie stanowią produkty posiadające oznakowanie ChOG. 
Natomiast na liście produktów tradycyjnych i regionalnych, prowadzonej przez MRiRW, 
znajduje się 1229 produktów i potraw. Najwięcej produktów tradycyjnych i regionalnych za-
rejestrowano w województwach: podkarpackim (156 produktów), śląskim i pomorskim (po 
136 produktów). Przykładowe produkty z województwa pomorskiego to: miód z maślanki, 
ser topiony na parze z kminkiem, miody kaszubskie, miód pszczółkowski, miód z Biernatki, 
metka, kiełbasa biała surowa, kurczak po kociewsku, żurawina z gruszką, itd. Innym syste-
mem, wyróżniającym produkty tradycyjne, jest system „Jakość Tradycja”, stworzony prze 

handel_wew_2-2015-uzupelniony.indd   421 2015-05-20   10:20:09



422 ZNAJOMOŚĆ ŻYWNOŚCI GWARANTOWANEJ JAKOŚCI I JEJ OZNAKOWANIA...

Tabela 1
Systemy jakości wyrobów

Nazwa Logo Charakterystyka systemu

Chronione 
Oznaczenia 
Geograficzne 
ChOG

Oznacza nazwę regionu, konkretnego miejsca lub w wyjątkowych przy-
padkach kraju, używaną do opisu produktu rolnego lub artykułu spożyw-
czego, który pochodzi z tego regionu (miejsca lub kraju).
W odróżnieniu od ChNP, jako chronione oznaczenie geograficzne może 
być uznany produkt, w przypadku którego wystarczy, aby jeden proces 
produkcyjny, tj.: produkcja, przetwarzanie lub przygotowywanie, odbywał 
się na określonym obszarze.

Chroniona 
Nazwa 
Pochodzenia 
ChNP

Oznacza nazwę regionu, konkretnego miejsca lub w wyjątkowych przy-
padkach kraju, używaną do opisu produktu rolnego lub artykułu spożyw-
czego. 
Nazwa może być zarejestrowana jako ChNP w przypadku bardzo ścisłego 
powiązania produktu z regionem, na którym jest wytwarzany. 

Gwarantowana 
Tradycyjna 
Specjalność 
GTS

Oznacza tradycyjny produkt rolny lub środek spożywczy zarejestrowany 
przez Komisję Europejską ze względu na jego specyficzny charakter, czyli 
cechy wyraźnie odróżniające dany produkt od podobnych mu produktów 
należących do tej samej kategorii. 

Lista produktów 
tradycyjnych 
MRiRW

Prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ogłaszana w dzien-
niku urzędowym i publikowana na stronie http://www.minrol.gov.pl;
Służy zbieraniu i propagowaniu informacji o produktach tradycyjnych, 
promując region i propagując kulturę i tradycję kulinarną,
Przygotowuje do wpisu na listę europejską.

Jakość Tradycja W systemie tym uczestniczą jedynie produkty charakteryzujące się tra-
dycyjnym składem lub tradycyjnym sposobem wytwarzania, szczególną 
jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą ich 
tradycyjny charakter. Produkty te posiadają szczególną jakość lub reputa-
cję odróżniającą je od produktów należących do tej samej kategorii.

Poznaj Dobrą 
Żywność

Służy do promocji produktów spożywczych wysokiej i stabilnej jakości.
Znak PDŻ jest przyznawany wyłącznie tym wyrobom, które spełniają 
precyzyjne kryteria opracowane przez Kolegium Naukowe. 
PDŻ nie nawiązuje do tradycji ani regionalności i skierowany jest przede 
wszystkim do producentów wytwarzających na dużą skalę i celem jego 
funkcjonowania jest m.in. podnoszenie zaufania konsumentów do produk-
tów wytwarzanych masowo.

System 
Gwarantowanej 
Jakości 
Żywności 
QAFP

System ma charakter multiproduktowy, obejmuje mięso wieprzowe, 
drobiowe oraz wędliny drobiowe i wieprzowo-wołowe. Jakość mięsa 
wytworzonego w ramach systemu QAFP wynika ze szczegółowych obo-
wiązków producentów żywca, które gwarantują cechy charakterystyczne 
w procesie produkcji

Rolnictwo 
ekologiczne

Certyfikat rolnictwa ekologicznego gwarantuje, że środki spożywcze zo-
stały wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
rolnictwa ekologicznego i są wolne od zanieczyszczeń środowiskowych, 
podczas ich produkcji nie stosowano nawozów sztucznych i organizmów 
modyfikowanych genetycznie.

Źródło: opracowanie własne na podst.: http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci.
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Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Spośród 39 produktów wyróżnionych zna-
kiem Jakość Tradycja dziesięć należy do wyrobów mięsnych. Są to: kiełbasa wiejska kru-
szewska, salceson wiejski kruszewski, wątrobianka wiejska kruszewska, kiełbasa z Górna, 
studzienina z Górna, boczek w słoju z Górna, pasztet w słoju tradycyjny z Górna, wiejska 
pieczona z Górna, boczek pieczony z Górna oraz szynka swojska z Górna. Inne produkty 
to np. majonez kielecki. System QAFP certyfikowało wielu wiodących producentów mię-
sa i przetworów drobiarskich, m.in.: Idykpol, Konspol, Wipasz, Roldrop, Exdrob, Janex. 
Produkty tych wytwórców znajdują się w ofercie większości supermarketów oraz delikate-
sów. Znak Poznaj Dobrą Żywność posiada 450 wyrobów produkowanych przez 89 produ-
centów. Są to zarówno mięso i przetwory mięsne, nabiał, owoce, warzywa i ich przetwory 
i inne (http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci).

Zainteresowanie żywnością wysokiej jakości, a zwłaszcza żywnością tradycyjną i re-
gionalną, zarówno w Polsce, jak i całej Europie, systematycznie wzrasta. Wynika to z jej 
pozytywnego postrzegania, a zwłaszcza z przekonania o szczególnych walorach smako-
wych oraz świeżości i zawartości składników naturalnych. Jednak wśród konsumentów tej 
żywności dominują osoby starsze (powyżej 30. roku życia), wykształcone, które troszczą 
się o zdrowie i bardziej angażują się w planowanie i przygotowywanie posiłków (Żakowska-
Biemans 2012). 

Młodsi konsumenci w wieku 20-30 lat, mimo iż często deklarują pozytywny stosunek do 
żywności tradycyjnej, kupują i spożywają ją niezmiernie rzadko. Wynika to przede wszyst-
kim z niskiego poziomu wiedzy na temat tego typu produktów. Młodzi konsumenci nie 
przywiązują także uwagi do znaków jakości (Chudy, Gierałtowska 2013). Należy natomiast 
zdawać sobie sprawę z tego, iż młodzi ludzie są świadomymi uczestnikami procesów rynko-
wych, a ich aktywność powoduje, iż stają się ważnym odbiorcą wielu produktów. Z drugiej 
strony, ich zachowania rynkowe dopiero się kształtują, ludzie młodzi są często jednostkami 
społecznie „niedojrzałymi” i raczej zmiennymi w swoich postawach i preferencjach (Woźny 
2012). Działania marketingowe, promujące żywność gwarantowanej jakości i jej atrybuty, 
skierowane do tej właśnie grupy konsumentów, mogą w przyszłości zaowocować wzrostem 
zainteresowania tego rodzaju produktami.

Biorąc powyższe pod uwagę, autorka postanowiła określić poziom wiedzy młodych kon-
sumentów na temat produktów posiadających znak gwarantujący ich wysoką jakość oraz ich 
oznakowania. 

Materiał i metoda

Badania metodą ankietową przeprowadzono wiosną 2014 r. wśród 254 osób w wieku  
20-31 lat. Wśród ankietowanych przeważały kobiety (66,9% badanej populacji). Średnia 
wieku ankietowanych to 21,9 lat, większość (79%) to osoby w wieku 21-23 lata, tylko 10% 
badanej populacji stanowili respondenci w wieku 25 lat i więcej (por. wykres 1). Do badania 
celowo wybrano młode osoby nie będące już nastolatkami, zdolne do podejmowania samo-
dzielnych decyzji zakupowych. 
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Ankietowani byli pytani także o sytuację finansową. Prawie połowa ankietowanych za-
deklarowała dochody na poziomie średniej krajowej, trzecia część – powyżej średniej, a tyl-
ko 20% respondentów określiło swoje dochody jako niższe niż średnia krajowa. 

Do badań zastosowano autorski kwestionariusz ankietowy zawierający 15 pytań, w tym 
3 klasyfikujące. Ankietowani mogli wskazać odpowiedzi zamknięte z opcjami jedno- lub 
wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Pytania dotyczyły m.in. znajomości oznako-
wania oraz produktów gwarantowanej jakości, rodzajów i częstotliwości spożywania takiej 
żywności oraz motywów, jakimi kierują się konsumenci, wybierający tego rodzaju produkty.

Wszystkie ankiety zostały opracowane za pomocą pakietu statystycznego Statistica Pl 10.0. 
Wyniki przedstawiono jako % odpowiedzi. 

Omówienie i dyskusja wyników 

W pierwszej kolejności sprawdzono znajomość pojęcia „żywność gwarantowanej jako-
ści”. Ankietowanym przedstawiono pięć wariantów odpowiedzi. Badanie wykazało (por. 
wykres 2), iż młodzi konsumenci najczęściej (82%) identyfikują to pojęcie z żywnością wy-
produkowaną przez zakłady posiadające wdrożone systemy zarządzania jakością. Jest to bli-
skoznaczne, ale nieprecyzyjne określenie żywności gwarantowanej jakości. Niespełna 40% 
respondentów zaznaczyło prawidłową definicję, iż jest to żywność produkowana przy sto-
sowaniu określonych zasad: tradycyjna i regionalna oraz ekologiczna, podobna liczba osób 

Wykres 1
Struktura wieku ankietowanych (w %)

Źródło: opracowanie własne.
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wskazała, iż jest to żywność wyprodukowana w systemie QAFP. Tylko 22% ankietowanych 
uznało, że może być to żywność produkowana bez dodatków do żywności. Wskazania ko-
biet i mężczyzn zasadniczo nie różniły się. Można więc twierdzić, iż większość ankietowa-
nych nie kojarzy prawidłowo pojęcia „żywność gwarantowanej jakości”. Zaledwie trzecia 
część ankietowanych z tym pojęciem identyfikuje produkty tradycyjne i regionalne oraz 
ekologiczne.

Wykres 2 
Znajomość pojęcia „żywność gwarantowanej jakości” (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.

Podobne wyniki uzyskała Korzeniowska-Ginter (2010), według której niespełna połowa 
respondentów jest w stanie precyzyjnie wskazać definicję żywności tradycyjnej.

Odpowiedzi uzyskane na kolejne pytanie: „Czy spotkał(-a) się Pan(-i) z żywnością 
gwarantowanej jakości” potwierdziły słabą znajomość tej żywności. 15% ankietowanych 
odpowiedziało na to pytanie negatywnie, 46% wybrało odpowiedź „nie wiem”, natomiast 
tylko 39% ankietowanych odpowiedziało, iż miało do czynienia z tym rodzajem żywności. 
Kobiety częściej niż mężczyźni deklarowały, iż nie wiedzą, czy miały do czynienia z żyw-
nością gwarantowanej jakości. 

Zdecydowana większość (81% ankietowanych) stwierdziła natomiast, iż nie zna ozna-
kowania żywności gwarantowanej jakości. Na znajomość tego oznakowania częściej wska-
zywali mężczyźni (24%), niż kobiety (15%). Obserwacje poczynione w niniejszym opra-
cowaniu dotyczące znajomości oznakowania żywności gwarantowanej jakości są zbieżne 
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z wnioskami wysnutymi przez Vanhonackera i in. (2010) oraz Chudy i Gierałtowską (2013). 
Natomiast znajomość poszczególnych znaków przedstawiała się następująco: najwięcej mło-
dych konsumentów (38%) zidentyfikowało znak żywności ekologicznej, jedna piąta z nich 
rozpoznała logo Jakość Tradycja, natomiast tylko co dziesiąty potrafił prawidłowo wskazać 
i nazwać inne europejskie i polskie loga produktów gwarantowanej jakości (por. wykres 3). 
Należy tu zaznaczyć, iż kobiety wykazały się lepszą znajomością znaków jakości. 

Wykres 3
Znajomość wybranych znaków żywności gwarantowanej jakości (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.

W celu weryfikacji znajomości żywności gwarantowanej jakości, poproszono respon-
dentów o przypisanie wybranym produktom znaków jakości. Na liście przedstawionej an-
kietowanym, zawierającej 17 różnych produktów, znalazły się głównie produkty wpisane na 
europejską oraz polską listę produktów tradycyjnych, posiadające certyfikaty ChOG, ChNP 
i GTS, w tym oscypek, który według Borowskiej (2007) i Grębowca (2010) jest najlepiej roz-
poznawalnym produktem regionalnym. Wśród produktów znalazły się też dwa ze znakiem 
Jakość Tradycja (w tym reklamowany ostatnio majonez kielecki) oraz najbardziej znane 
produkty tradycyjne i regionalne z Pomorza – regionu zamieszkania większości responden-
tów. Mimo wcześniejszych deklaracji dotyczących znajomości produktów gwarantowanej 
jakości i ich oznakowania, tylko 16% ankietowanych potrafiło przypisać do stosowne znaki 
jakości do maksymalnie 5-8 produktów. Nieliczni z nich (7 osób) przypisali odpowiednie 
znaki najbardziej znanym produktom, zarejestrowanym na liście europejskiej, takim jak: 
oscypek, bryndza, feta, kiełbasa lisiecka oraz truskawka kaszubska. Spośród produktów ty-
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powych dla Pomorza młodzi konsumenci najczęściej wskazywali syrop z mniszka lekarskie-
go (8% wskazań). Żaden z respondentów nie potrafił spontanicznie wymienić innego pro-
duktu posiadającego certyfikat lub znak gwarantujący jego wysoką jakość. Mimo że jedna 
trzecia ankietowanych do żywności gwarantowanej jakości zaliczyła (prawidłowo) żywność 
ekologiczną, to jednak żaden z ankietowanych nie wskazał produktów ekologicznych jako 
przykładowych produktów posiadających certyfikat lub znak gwarantujący wysoką jakość, 
co jest zastanawiające. Wśród osób, które prawidłowo zidentyfikowały oznakowanie pro-
duktów gwarantowanej jakości przeważały kobiety.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, ponad 77% ankietowanych nie kupuje żywności 
gwarantowanej żywności. Powodem tego jest przede wszystkim nieznajomość tego rodzaju 
produktów (45%) oraz brak informacji, gdzie można nabyć takie produkty (20%), a ponadto 
ich zbyt wysoka cena (11%). Zaobserwowane zależności potwierdzają tezę Żakowskiej-
Biemans i Kuc (2009) mówiącą, iż poziom cen jest, obok ograniczonej dostępności oraz bra-
kiem informacji na temat miejsc sprzedaży, główną barierą zakupu tego rodzaju żywności. 
Znamienny jest fakt, iż ponad 90% osób, które wskazały, że to wysoka cena jest czynnikiem 
decydującym o niekupowaniu żywności gwarantowanej jakości jednocześnie deklarowało 
dochody wyższe od średniej krajowej. Część osób (5%) jako powód niekupowania tego 
rodzaju żywności wskazywała także, iż ma inne preferencje lub nie interesuje się taką żyw-
nością. 

Spośród młodych konsumentów, którzy zadeklarowali, iż kupują żywność gwarantowa-
nej jakości, ponad jedna trzecia nabywa ją średnio raz w miesiącu, prawie tyle samo przy-
najmniej raz w tygodniu, a 10% codziennie. Reszta dokonuje zakupu tego rodzaju żywności 
sporadycznie, rzadziej niż raz w miesiącu (por. wykres 4). 

Wśród kupowanych produktów dominują przetwory mięsne, respondenci deklarowali, iż 
kupują też nabiał i przetwory owocowo-warzywne, a także owoce i piwo, przy czym kobiety 
częściej wskazywały na nabiał, owoce, warzywa i ich przetwory, a mężczyźni przetwory 
mięsne.

Ankietowani zostali poproszeni także o ocenę jakości oraz cen produktów gwarantowa-
nej jakości. Ponad 80% młodych konsumentów kupujących tę żywność uważa, że jest ona 
zdecydowanie lepsza, podczas gdy niewielu z nich (7%) nie widzi różnicy lub uważa, że 
jest ona gorsza od żywności „konwencjonalnej” (10%). Niestety, ponad 85% respondentów 
uważa też, że żywność ta jest droższa w porównaniu z „konwencjonalną”. 

Respondenci, którzy potwierdzili, iż kupują żywność gwarantowanej jakości, pyta-
ni o motywy jej zakupu, najczęściej (71%) wskazywali jej wysoką jakość. Według Batyk 
i Smoczyńskiego (2011), najważniejszym czynnikiem skłaniającym konsumentów do zaku-
pu żywności tradycyjnej i regionalnej jest właśnie wysoka jakość, potwierdzona odpowied-
nim oznaczeniem.

Jedna dziesiąta ankietowanych zaznaczyła także, że do zakupu tego rodzaju żywności 
skłania ich literatura, tradycja (zwyczaje wyniesione z domu), a także chęć wspierania re-
gionalnych wytwórców. Jak wskazali ankietowani, innymi przyczynami zakupu żywności 
gwarantowanej jakości są jej walory sensoryczne.
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Wykres 4
Deklarowana częstotliwość zakupu żywności gwarantowanej jakości (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 5
Motywy zakupu żywności gwarantowanej jakości (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Podsumowanie

1. Badaną populację charakteryzuje niski poziom wiedzy na temat żywności gwaranto-
wanej jakości i jej oznakowania. Większość młodych konsumentów nie wie, co ozna-
cza pojęcie „żywność gwarantowanej jakości”, nie zna jej oznakowania oraz nie potrafi 
przypisać produktom odpowiednich certyfikatów i znaków. 

2. Większość z młodych konsumentów nie spożywa tego rodzaju produktów, a wynika 
to głównie z braku wiedzy na ich temat. Barierami w zakupie tych produktów są także 
ograniczony dostęp i wysokie ceny. 

3. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność edukacji młodych konsumentów na temat 
żywności gwarantowanej jakości i jej oznakowania. Rozpowszechnianie wiedzy na te-
mat tej żywności i informowanie o jej atrybutach może przyczynić się do wzrostu popy-
tu na produkty gwarantowanej jakości.
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Awareness of Food of Guaranteed Quality and of Its Marking among 
Young Consumers

Summary

“The guaranteed-quality food” is a definition of products that are manufac-
tured in the systems guaranteeing their specific properties (together with the pro-
duction process) or specific quality, possessing relevant certificates and marking. 
Such products include, inter alia, products of organic agriculture, traditional and 
regional products, and meat products possessing the QAFP, PQS, QMT, and other 
certificates. 

Aim of the study: to determine the level of young consumers’ awareness of the 
guaranteed-quality products and their marking.

Methodology: the surveys were carried out in the spring 2014 among 254 indi-
viduals aged 20-31. There was applied an author’s survey questionnaire including 
closed-ended questions with the options of one-off and multiple choice and open-
ended questions. The questions concerned, inter alia, the awareness of marking and 
guaranteed-quality products, types and frequency of consumption of such food as 
well as the motives guiding the consumers choosing such products.

Findings and conclusions: the carried out surveys show that most young con-
sumers are not familiar with the term “guaranteed-quality food”, they are not aware 
of marking of such food, either, and they cannot assign the products with relevant 
marking. Most of them do not buy or consume such products, and this stems mainly 
from lack of awareness of those products and knowledge of opportunities to buy 
them. 

Social implications: the obtained results indicate the need to educate young 
consumers as regards the guaranteed-quality food and marking thereof.

Article category: research.

Key words: young consumers, guaranteed-quality food.

JEL codes: D12, D83

Знакомство с продуктами питания гарантированного качества  
и с их маркировкой среди молодых потребителей

Резюме

«Продукты питания гарантированного качества» - определение продуктов, 
которые были произведены в системах, гарантирующих их особые свойства 
(включая производственный процесс) или особое качество, обладающие соот-
ветствующими сертификатами и маркировкой. К таким продуктам относятся, 
в частности, продукты экологического сельского хозяйства, традиционные  
и региональные продукты, мясопродукты, имеющие сертификаты QAFP, PQS, 
QMT и другие. 
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Цель работы: определить уровень знаний молодых потребителей насчет 
продуктов гарантированного качества и их маркировки.

Методика: исследования по методу опроса провели весной 2014 г. сре-
ди 254 лиц в возрасте 20-31 лет. Применили авторский анкетный вопросник, 
содержащий закрытые ответы с опционами разового и многократного выбо-
ра, а также открытые вопросы. Вопросы касались, в частности, знакомства  
с маркировкой, а также с продуктами гарантированного качества, видов и ча-
стотности потребления таких продуктов питания, а также мотивов, которыми 
руководствуются потребители, выбирающие такого рода продукты.

Результаты и выводы: из проведенных исследований вытекает, что боль-
шинству молодых потребителей неизвестно понятие «продукты питания га-
рантированного качества», они тоже незнакомы с маркировкой этих продук-
тов питания и не умеют наделить продукты соответствующей маркировкой. 
Большинство из них не покупает и не потребляет такого рода продуктов, а это 
в основном вытекает из отсутствия знакомства с этими продуктами и знаний 
насчет возможностей их покупки. 

Социальные импликации: полученные результаты указывают необходи-
мость обучения молодых потребителей в области продуктов питания гаранти-
рованного качества и их маркировки.

Категория статьи: исследовательская.

Ключевые слова: молодые потребители, продукты питания гарантированно-
го качества.
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