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Telewizyjne programy kulinarne a zachowania konsumentów 
na rynku usług gastronomicznych – model koncepcyjny

Streszczenie

Celem artykułu jest stworzenie modeli koncepcyjnych wpływu kulinarnych 
programów telewizyjnych na zachowania konsumentów, w tym omówienie jedne-
go z zaproponowanych modeli koncentrującego się na zachowaniach konsumentów 
na rynku usług gastronomicznych. W artykule wskazano również ścieżkę procesu 
badawczego, którego celem jest pełna eksploracja zjawiska. Przedstawione modele 
koncepcyjne mogą posłużyć do szczegółowego rozpoznania fenomenu odziaływa-
nia telewizyjnych programów kulinarnych na zachowania konsumentów, w tym 
przede wszystkim ich siły i kierunku. Artykuł ma charakter koncepcyjny. 

Słowa kluczowe: telewizyjne programy kulinarne, model koncepcyjny, zachowa-
nia konsumentów.

Kody JEL: D12, M31, L82

Wstęp

Czy XXI wiek można uznać za czasy, w których rośnie świadomość kulinarna Polaków? 
Bez wątpienia naszą kulturę kulinarną możemy traktować jako część narodowej tożsamości 
i to z bardzo bogatą historią. Sięgając do literatury znajdujemy opisy średniowiecznych 
wystawnych biesiad, podczas których efekty wizualne serwowanych potraw dorównywały, 
jeśli nie prześcigały, ich doznaniom smakowym. Niestety, w dobie konsumpcjonizmu ser-
wowanie jedzenia uległo pewnej standaryzacji. Punkty gastronomiczne, które można spo-
tkać w centrach handlowych czy na ulicy oferują potrawy typu fast food, co niewiele ma 
wspólnego z doznaniami estetycznymi czy wyrafinowanym smakiem potraw. Na szczęście 
rośnie liczba konsumentów, którzy rezygnują z zakupu takiego jedzenia. Są to osoby, które 
poszukują nowych smaków, a sam akt konsumpcji nie jest już dla nich tylko zaspokojeniem 
uczucia głodu, w myśl słów Salvadora Dali: „można nie jeść w ogóle, ale nie można jeść 
źle”. Obecnie dowodem posiadania kapitału kulturalnego i sposobem rozwijania kapitału 
społecznego może być umiejętność mówienia o jedzeniu. Dla wielu konsumentów jedze-
nie jest bardzo ważnym elementem urlopowych doświadczeń, podczas których narodowe  
(regionalne) doznania smakowe dorównują, jeśli nie przewyższają, tych związanych  
np. z estetyką krajobrazu. 

Gdyby zadać pytanie: skąd Polacy czerpią informacje na temat potraw?, w odpowiedzi 
moglibyśmy usłyszeć: od rodziny/znajomych, z książek kucharskich, z Internetu i z… tele-
wizyjnych programów kulinarnych. Skąd fenomen telewizyjnych programów kulinarnych? 
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Powody są co najmniej dwa. Po pierwsze, zamiłowanie Polaków do jedzenia, a po drugie, 
szukanie inspiracji. Już Lew Tołstoj mówił: „Bóg zesłał ludziom pożywienie, a diabeł ku-
charzy”.

Szczyt popularności telewizyjnych programów kulinarnych w Polsce przypada na po-
czątek XXI wieku. Prekursorką telewizyjnych programów kulinarnych na świecie była Julia 
Child, która w latach 60. XX wieku rozpoczęła w USA produkcję takich programów (Child 
1968). Popularność telewizyjnych programów kulinarnych potwierdzają rankingi oglądal-
ności. W 2016 roku programy MasterChef Junior i MasterChef miały oglądalność na pozio-
mie AMR1 ponad 5 mln widzów (co przewyższyło oglądalność Mistrzostw Europy w piłce 
nożnej Euro2016 transmitowanych w TVP1). Programy te znajdują się w czołówce najchęt-
niej oglądanych programów w stacji TVN (www1).

W literaturze przedmiotu identyfikowane są czynniki determinujące popyt na usługi ga-
stronomiczne i podejmowane są próby modelowego ujęcia tego problemu, na przykład The 
Five Aspects Meal Model (Gustaffson i in. 2006), ale brakuje modelu uwzględniającego 
nową zmienną, za którą można uznać kulinarne programy telewizyjne. Celem artykułu jest 
stworzenie modeli koncepcyjnych wpływu kulinarnych programów telewizyjnych na zacho-
wania konsumentów. W artykule wskazano również ścieżkę procesu badawczego, którego 
celem jest pełna eksploracja zjawiska opisanego w jednym z opracowanych modeli. 

Tło modelu koncepcyjnego

Popyt na usługi gastronomiczne wyrażają ujawnione przez nabywców zamiary korzysta-
nia z usług będące wynikiem ujawnionych potrzeb poparte realnym funduszem nabywczym. 
Popyt na usługi gastronomiczne zależy od wielu czynników, które mogą być klasyfikowane 
w rozmaity sposób (Styś 1975; Styś, Olearnik 1985; Kowalczuk 2012). W literaturze często 
stosuje się podział czynników na ekonomiczne i pozaekonomiczne. Wśród czynników eko-
nomicznych wyróżnia się: 
 - dochody konsumentów;
 - podaż usług gastronomicznych;
 - podaż produktów żywnościowych (nie oferowanych w formie usług), które uznaje się za 

substytucyjne w stosunku do usług gastronomicznych; 
 - ceny usług gastronomicznych; 
 - ceny produktów żywnościowych, które uznaje się za substytucyjne w stosunku do usług 

gastronomicznych.
Do czynników pozaekonomicznych zalicza się czynniki:

 - demograficzne (liczba i struktura ludności według płci i wieku);
 - społeczne (wykształcenie, aktywność zawodowa, charakter pracy);
 - społeczno-kulturowe (przyzwyczajenia, tradycje, zwyczaje);

1  AMR – Average Minute Rating - wskaźnik opisujący średnią wielkość widowni oglądającej konkretną audycję lub program 
telewizyjny w dowolnie określonym odcinku czasu. Liczebność widowni wyrażona jest w tysiącach osób. 
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 - społeczno-psychologiczne (potrzeby/motywacje, preferencje, moda, naśladownictwo, 
presja społeczna, oczekiwania, skłonność do eksperymentowania, cechy osobowości);

 - techniczne i technologiczne (urządzenia mobilne, Internet).
Determinanty zachowań konsumentów podlegają zmianom i modyfikacjom m.in. pod 

wpływem trendów i mody. W ostatnich latach obserwuje się wzrost rynku usług gastrono-
micznych. Chociaż liczba placówek gastronomicznych spada (w latach 1999-2015 nastąpił 
spadek o 12%), rośnie liczba restauracji, a spada liczba barów, stołówek i punktów gastro-
nomicznych. Udział restauracji w strukturze placówek gastronomicznych ogółem wzrósł 
z 9,2% w 1999 roku do 27,5% w 2015 roku (Rocznik Statystyczny…1999-2016). 

Do zmian na rynku przyczynią się postawy i preferencje konsumentów. Suma zachowań 
współczesnych konsumentów jest składową tendencji i trendów także na rynku usług gastro-
nomicznych. Obserwuje się między innymi (Kwiatkowska, Levytska 2007; Gheribi 2013):
 - rozwój usług cateringowych,
 - wzrost mody na kawiarnie jako miejsca spotkań z przyjaciółmi i prowadzenia życia to-

warzyskiego, 
 - rozwój restauracji typu Quick&Casual albo Fast Casual (z ang. „szybko i na co dzień”), 
 - wzrost popularności barów wegetariańskich i barów z prozdrowotną żywnością,
 - wzrost popularności placówek oferujących kuchnie etniczne – orientalną, meksykańską itd.

Nową determinantą zachowań konsumentów na rynku usług gastronomicznych są rów-
nież kulinarne programy telewizyjne. 

Programy kulinarne w telewizji w Polsce

Popularność kulinarnych programów telewizyjnych wśród widzów zachęca stacje tele-
wizyjne do produkcji kolejnych. Medialna kultura cuisine jako zjawisko społeczno-kultu-
rowe stanowi ważny wymiar społecznego konstruowania rzeczywistości. Dzięki mediom 
zostają spopularyzowane rozmaite praktyki konsumpcji, a nobilitację uzyskuje sam proces 
gotowania, jak również styl spożywania posiłków (Bogunia-Borowska 2012). 

W telewizji w Polsce jest emitowanych 49 programów kulinarnych. Do najpopularniej-
szych z nich należą: MasterChef (TVN), Kuchenne rewolucje (TVN), Makłowicz w podróży 
(TVP), Okrasa łamie przepisy (TVP), Top Chef (Polsat) (por. tabela 1). 

Program MasterChef emitowany jest od września 2013 roku na antenie TVN. Program 
wyprodukowany został przez stację BBC w 1990 roku i został wyemitowany w 35 krajach. 
Uczestnikami programu są amatorzy, którzy rywalizują o nagrodę pieniężną oraz kontrakt 
na wydanie autorskiej książki kucharskiej. Jurorami polskiej edycji programu są: Magda 
Gessler, Michel Moran i Anna Starmach (www2). 

Program Kuchenne Rewolucje emitowany jest od marca 2010 roku na antenie TVN. 
Prowadzi go restauratorka Magda Gessler, a przygotowany został na wzór Kitchen 
Nightmares emitowanego w Wielkiej Brytanii, a prowadzonego przez Gordona Ramsay’a. 
Celem programu jest wprowadzenie zmian potrzebnych do wzrostu obrotów restauracji 



38 TELEWIZYJNE PROGRAMY KULINARNE A ZACHOWANIA KONSUMENTÓW...

zgłaszanych do programu (w tym menu, wystroju wnętrza, zachowania personelu). Misją 
programu jest nie tylko próba ratowania restauracji, ale także przekazywanie wiedzy na 
temat przygotowania potraw, głównie kuchni regionalnej (www3). 

Tabela 1
Programy kulinarne emitowane w telewizji w Polsce  

Kanał telewizyjny Program kulinarny

TVP1 Okrasa łamie przepisy; Przepis dnia

TVP2 Bake off: ale ciacho!; Pytanie na śniadanie; Życie od kuchni; Smaki czasu z Karolem 
Okrasą

TVP2; TVP HD Makłowicz w podróży
TVP Rozrywka  
TVP Historia Podróże kulinarne Roberta Makłowicza

TVN Dzień Dobry TVN; MasterChef Polska; MasterChef Junior Polska; Kuchenne 
rewolucje; Smakuj świat z Pascalem; Pascal kontra Okrasa; Grilluj świat z Pascalem

TVN; TTV Ugotowani
TVN; TVN Style Doradca Smaku; Na noże

TVN Style

Gordon Ramsay: we własnej kuchni; Mistrzowie od kuchni; Najgorszy kucharz 
świata; Polowanie na kuchnie; Pyszne 25; Restauracje od kuchni; Słodka 
rywalizacja; Smakuj świat z Pascalem; Szalona kuchnia Hestona; Walka o kuchnię; 
Wiem, co jem; Wiem, co jem na diecie

TV Puls Biesiada na 4 pory roku; Menu na miarę
Polsat 2 
ATM Rozrywka Ewa gotuje

Polsat Wysmakowani; Top Chef; Mój przepis na, Hell’s kitchen 

Polsat Food 

Bosonoga Contessa; Głodna w kuchni; Jedzenie od kuchni; Kolacje Michaela 
Symona; Kuchenne potyczki; Kuchenne wyzwania; Kuchnia na medal; Kuchnia 
włoska na co dzień; Popisowe dania Tylera; Podróże kulinarne z Guyem Fierim; 
Posiekani; Rozkosze grillowania; Szaleństwo weselnych tortów; Wielkie żarcie 
u Guya; Zdrowy apetyt

TVR Taniec z garami (Piotr Galiński)
Religia TV Anielskie smaki

Źródło: opracowanie własne (stan na 30.04.2017).

Program Makłowicz w podroży jest emitowany od 1998 roku na antenie TVP. Program 
ma charakter kulinarno-podróżniczy, którego celem jest przekazanie praktycznej wiedzy, 
związanej z podróżami i odwiedzanymi miejscami. Program w głównej części poświęcony 
jest przygotowaniu regionalnych potraw, jednak bardzo ważną rolę pełnią istotne z tury-
stycznego i kulturalnego punktu widzenia informacje, szczególnie te, które są pomijane 
w przewodnikach. Program prowadzony przez Roberta Makłowicza wpisuje się w cykl te-
matyczny związany z danym regionem (lub krajem) (www4). 
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Program Okrasa łamie przepisy (wcześniej Kuchnia z Okrasą) emitowany jest od 2003 
roku w TVP. Prowadzący, Karol Okrasa, podróżuje po Polsce i przedstawia regionalne pro-
dukty i ich wytwórców. Z udziałem gości przygotowuje proste lokalne potrawy. Pokazuje 
również, jak z produktów dostępnych w zwykłych sklepach przyrządzić ciekawe dania in-
spirowane kuchnią polską i regionalną (www5).

Top Chef jest emitowany w telewizji Polsat od 2013 roku. Program powstał na licen-
cji amerykańskiej. Uczestnikami programu są kucharze – profesjonaliści, którzy rywalizują 
ze sobą w zadaniach kulinarnych. Jurorami polskiej edycji programu są: Ewa Wachowicz, 
Wojciech Modest Amaro oraz Maciej Nowak (www6).

Kulinarny program telewizyjny to nie tylko pomysł, producent, uczestnicy, ale także 
osobowość telewizyjna. Sukces programu zależy w dużej mierze od producenta, fabuły pro-
gramu, ale także od prowadzącego program/jurora. Przez wiele lat emisji programów kuli-
narnych w Polsce „wykształciło się” grono osób, które uważane są za niekwestionowane 
autorytety kulinarne (por. tabela 2). Odpowiedni prowadzący/juror programu jest gwarancją 
wysokiej oglądalności i sukcesu komercyjnego widowiska. 

Tabela 2
Osoby prowadzące kulinarne emitowane w telewizji w Polsce

Imię i nazwisko Program kulinarny

Magda Gessler Kuchenne rewolucje; Masterchef Polska
Robert Makłowicz Podróże kulinarne Roberta Makłowicza; Makłowicz w podróży

Karol Okrasa Pascal kontra Okrasa; Kuchnia z Okrasą; Okrasa łamie przepisy; Smaki czasu 
z Karolem Okrasą

Wojciech Modest Amaro Top Chef; Hell’s Kitchen

Pascal Brodnicki Smakuj świat z Pascalem; Pascal kontra Okrasa; Grilluj świat z Pascalem; 
Pascal: po prostu gotuj

Anna Starmach Pyszne 25; Dzień Dobry TVN; Masterchef Polska 
Ewa Wachowicz Ewa gotuje; Top Chef
Robert Sowa Życie od kuchni; Przepis dnia

Źródło: jak w tabeli 1.

Telewizyjne programy kulinarne, oprócz emocji (wywoływanych rywalizacją uczestni-
ków, kontrowersyjnym zachowaniem prowadzących program, odkrywaniem smaków, spo-
sobów przygotowywania i wykorzystywaniem produktów żywnościowych, nazywaniem 
potraw, sposobami podawania na talerzu) są inspiracją do wyjścia z domu i poszukiwania 
miejsc konsumpcji wyszukanych potraw oraz do przygotowania posiłków w domu. Chęć 
spróbowania dań i poczucia wyjątkowości miejsca przyczynia się do rozwoju rynku usług 
gastronomicznych (głównie restauracji). 

Siła oddziaływania telewizyjnych programów kulinarnych (co potwierdzają wskaźniki 
oglądalności) jest tak duża, iż warto podjąć próbę eksploracji rzeczonego zjawiska. 
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Cel można sformułować jako identyfikację wpływu kulinarnych programów telewizyj-
nych na zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych. Postawić można na-
stępujące hipotezy badawcze: 
H1: Kulinarne programy telewizyjne determinują zachowania konsumentów na rynku usług 

gastronomicznych, wpływając na większą częstotliwość korzystania z usług gastrono-
micznych oraz wybór miejsca i oferty konsumpcji;

H2: Kulinarne programy telewizyjne wzbudzają w konsumentach chęć doświadczenia jakości 
oferty, tych placówek gastronomicznych, które dzięki programom stały się „medialne”;

H3: Wpływ kulinarnych programów telewizyjnych na zachowania jest tym większy, im 
większa skłonność konsumentów do eksperymentowania, silniejsze motywacje i więk-
sze wykorzystanie technologii mobilnych.
W kolejnym kroku określono elementy badanego zjawiska i wskazano potencjalne 

związki, które mogą między nimi wystąpić. W efekcie powstały modele konceptualne, któ-
rych graficzną formę przedstawiono na schemacie 2. 

Model konceptualny wpływu kulinarnych programów telewizyjnych 
na zachowania konsumentów

Zbudowanie modelu konceptualnego, a następnie jego operacjonalizacja i pomiar, po-
przedzone są sformułowaniem celu i hipotez badawczych (por. schemat 1). 

Schemat 1
Etapy projektowania badania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Węziak-Białowolska (2011).
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Schemat 2
Modele konceptualne wpływu kulinarnych programów telewizyjnych na zachowania 
konsumentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Scarso, Squadrilli (2017); Stolarska (2015); Bilska i in. (2014); 
Sobczyk (2014); Gajewska, Szewczyk (2012); Grębowiec (2010); Nowak, Trziszka, Otto (2008); Martin (2006); 
Wolny 2006; Sala (2004).
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Kulinarne programy telewizyjne wywierają wpływ nie tylko na zachowania konsumen-
tów na rynku usług gastronomicznych, ale także na zachowania w gospodarstwie domowym. 
Na schemacie 2 przedstawiono dwa konceptualne modele wpływu kulinarnych programów 
telewizyjnych na zachowania konsumentów: model 1 – na rynku usług gastronomicznych 
i model 2 – związany z konsumpcją posiłków przygotowywanych we własnym zakresie 
w gospodarstwie domowym. 

W modelu 1 zakłada się, że reakcja konsumenta może nastąpić już po pierwszym obej-
rzeniu programu kulinarnego. Reakcja polega na wyjściu z domu do lokalu, którego doty-
czył program lub do lokalu prowadzonego przez osobę występującą w programie. W lokalu 
konsument wybiera potrawę kierując się chęcią doświadczenia smaku, o którym tylko sły-
szał oglądając program kulinarny. Jednocześnie doświadcza wyjątkowości miejsca, atmos-
fery, zwracając uwagę na wystrój, czystość i jakość procesu obsługi.

Suma doświadczeń generuje emocje, których wyrazem są wyrażane przez konsumenta 
opinie o potrawie i lokalu. Emocje będą wpływać na odczucia po konsumpcji i poziom sa-
tysfakcji konsumenta. W zależności od poziomu i kierunku odczuć konsument może (ale 
nie musi) kontynuować oglądanie kulinarnych programów telewizyjnych oraz może odczuć 
chęć przygotowania potrawy samodzielnie w domu (przejście do modelu 2). W sytuacji eks-
tremalnej może poczuć chęć uczestnictwa w programie kulinarnym lub podjęcia własnej 
działalności gastronomicznej. 

W modelu wpływu kulinarnych programów telewizyjnych na zachowania konsumentów 
związanych z konsumpcją posiłków przygotowywanych we własnym zakresie w gospodar-
stwie domowym (nie będącym przedmiotem rozważań niniejszego artykułu), konsument 
dokonuje zakupu składników (co jest poprzedzone chęcią przygotowania potrawy). Po przy-
gotowaniu potrawy i jej konsumpcji następuje wyrażenie emocji, jak w modelu 1. 

Pełna eksploracja zjawiska i pomiar wpływu kulinarnych programów telewizyjnych na 
zachowania konsumentów wymaga w kolejnym etapie zbudowania modelu operacyjnego 
oraz narzędzia pomiarowego. W kolejnych krokach należy: określić metody dobory próby, 
przeprowadzić badania pilotażowe, dokonać analizy materiału z pilotażu, ocenić celowość 
wprowadzenia do modelu poszczególnych zmiennych, a w razie konieczności dokonać jego 
modyfikacji. Ostatecznie opracowany model pomiarowy (z uwzględnieniem konstruktów 
badawczych i zmiennych wskaźnikowych) pozwoli na właściwy dobór próby badawczej, 
przeprowadzenie badań właściwych, a w konsekwencji opracowanie danych i ich analizę 
statystyczną. Efektem końcowym jest weryfikacja postawionych hipotez.

Podsumowanie

Świadomość kulinarna konsumentów kształtowana jest przez rodzinę, szkołę, pracę 
i media. Niezaprzeczalny jest fakt, że telewizja jest społecznym i kulturowym fenomenem, 
a postęp technologiczny sprawił, iż jest dostępna w każdym miejscu i czasie. W ostatnim 
czasie obserwuje się wzrost liczby programów, audycji i publikacji poświęconych tematyce 
kulinarnej, sposobom odżywiania się (w tym z odchudzaniem się i byciem fit), wspólnotową 
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formą przygotowywania posiłków (z rodziną lub znajomymi), podróżom kulinarnym, ale 
również gotowaniu na co dzień dla siebie i rodziny. 

Przekaz płynący z telewizyjnych programów kulinarnych wpływa na to, co, gdzie, jak 
i z kim jemy, czyli wpływa na zachowania konsumentów związane z odżywianiem się (goto-
wanie w domu) i korzystaniem z usług gastronomicznych. Przedstawione w artykule modele 
koncepcyjne mogą posłużyć do szczegółowego rozpoznania fenomenu odziaływania tele-
wizyjnych programów kulinarnych na zachowania konsumentów, w tym przede wszystkim 
siły i kierunku.
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TV Cooking Programmes and Consumer Behaviour in the Market  
for Catering Services – a Conceptual Model

Summary

The aim of the article is to present conceptual models of TV cooking pro-
grammes influence on consumer behaviour, including an overview of one of the 
proposed models focusing on the behaviour of consumers in the gastronomy mar-
ket. The article also indicates the research process which aims at full exploration 
of this phenomenon. The presented conceptual models can be used for a detailed 
diagnosis of the phenomenon of impact of TV cooking programmes on consumer 
behaviour, including their strength and direction. The article is of the conceptual 
nature.

Key words: TV cooking programmes, conceptual model, consumer behaviour.

JEL codes: D12, M31, L82

Телевизионные кулинарные программы и поведение 
потребителей на рынке услуг общественного питания – 
концептуальная модель

Резюме

Цель статьи – создать концептуальные модели влияния кулинарных теле-
программ на поведение потребителей, в том числе обсудить одну из предло-
женных моделей, сосредоточивающей внимание на поведении потребителей 
на рынке услуг общепита. В статье указали также ход исследовательского 
процесса, цель которого заключается в полном изучении явления. Представ-
ленные концептуальные модели могут послужить детальному изучению фе-
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номена воздействия кулинароных телепрограмм на поведение потребителей, 
в том числе прежде всего их силы и направления. Статья имеет концептуаль-
ный характер. 

Ключевые слова: кулинарные телепрограммы, концептуальная модель, по-
ведение потребителей.
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