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Marka jako czynnik determinujący wybory żywieniowe dzieci

Streszczenie

Celem badania była ocena wpływu marki na wybory żywieniowe dzieci. Badanie przeprowa-
dzono na przełomie marca i kwietnia 2011 roku. Grupę badaną stanowiły  dzieci (n=40) w wieku  
5-6 lat. Dzieci dokonywały wyboru między celowo dobranymi grupami produktów. Skierowano rów-
nież ankietę do rodziców badanych dzieci, która dostarczyła informacji o zwyczajach żywieniowych 
rodziny. 

Wykazano korelacje między pozytywną postawą dzieci wobec produktów markowych a liczbą 
ilością godzin przeznaczonych na oglądanie telewizji, częstością oglądania telewizji w czasie po-
siłków, częstością towarzyszenia rodzicom w zakupach oraz częstością bywania w barach typu fast 
food. Produkty marek globalnych były wybierane częściej i oceniane wyżej w porównaniu z produk-
tami marek lokalnych. Wpływ marki na wybory żywieniowe dzieci uznano za znaczący, a jednocze-
śnie uzależniony od zwyczajów żywieniowych rodziny.

Słowa kluczowe: marka, dzieci, wybory żywieniowe.

Kod JEL: I10, I19

Wstęp

Z punktu widzenia nauki o żywności i żywieniu człowieka zrozumienie uwarunkowań 
zachowań żywieniowych ma szczególne znaczenie, ponieważ w sytuacji dostrzeżenia nie-
prawidłowości ułatwia wprowadzanie zmian w zachowaniach. 

Nawyki i zwyczaje żywieniowe człowieka kształtują się już od najmłodszych lat, a im 
zostaną wcześniej ukształtowane, tym trudniej je zmodyfikować w życiu dorosłym i tym 
większy wpływ mogą mieć na zdrowie. Większość chorób cywilizacyjnych należy do grupy 
dietozależnych. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na kształtowanie takich nawyków 
żywieniowych, które nie będą czynnikami ryzyka tych chorób, a wręcz przeciwnie, będą 
wspierały ich profilaktykę. Edukacja w zakresie prawidłowego żywienia ma szczególne 
znaczenie w czasie tworzenia nawyków żywieniowych. Dzieci, z uwagi na poziom rozwoju 
społecznego i poznawczego, są bardzo podatne na wpływ środowiska – zarówno rodziców, 
jak i rówieśników, czy też mediów. W kształtowaniu postaw konsumenckich, których jedną 
z form realizowania są wybory żywieniowe, znaczącą rolę pełni marka produktu. Rola marki 
wydaje się szczególnie ważna, ponieważ obecnie zarówno konsumenci, jak i producenci 
przywiązują do niej coraz większą uwagę. Dla konsumentów stanowi ona wyznacznik jako-
ści produktu, dla producentów zaś jest cennym narzędziem pozyskiwania klientów.

Związek zagadnień dotyczących zachowań żywieniowych, wpływu marki na decyzje ży-
wieniowe oraz dotyczące specyfiki dziecka jako konsumenta, stanowi przesłonkę podjęcia 
dyskusji o roli marki jako czynnika determinującego wybory żywieniowe dzieci.
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Celem głównym przeprowadzonego badania, stanowiącego podstawę artykułu, była oce-
na wpływu marki na wybory żywieniowe dzieci. W ramach badania starano się ponadto 
przeanalizować: 
 - wpływ marki na ocenę różnych produktów spożywczych, oraz
 - skłonność do wybierania produktów marek globalnych lub lokalnych (Coca-cola, Kinder 

Suprise vs. Hoop Cola, Inda Surprise) oraz produktów z zaznaczoną na opakowaniu mar-
ką vs. produkty bez marki w zależności od: 
 - liczby godzin spędzanych przez dziecko na oglądaniu telewizji, 
 - częstości spożywania posiłków w czasie oglądania telewizji, 
 - częstości spożywania wspólnych posiłków w domu, 
 - częstości towarzyszenia rodzicom w trakcie zakupów,
 - częstości wizyt w barach typu fast food.

Metodyka badań

Badaniem objęto grupę 40 dzieci (19 chłopców i 21 dziewczynek), w wieku 5-6 lat. 
Wyboru uczestników do badania dokonano drogą doboru celowego. Kryterium włączenia 
do grupy były: wiek dziecka oraz fakt uczęszczania przez dziecko do przedszkola. Rodzice 
dzieci zostali uprzedzeni o badaniu i wyrazili na nie pisemną zgodę. Badanie zostało prze-
prowadzone w jednym z warszawskich przedszkoli w 2011 r. Wzorowano się przy tym na 
badaniach Robinsona1 z 2007 r. oraz Arredondo i in.2 z 2009 r. 

Badanie przeprowadzono techniką wywiadu jawnego, standaryzowanego. Wywiady 
przeprowadzono na terenie przedszkola, z każdym dzieckiem rozmawiano indywidualnie.

Narzędziem badawczym były ilustracje produktów spożywczych. Pokazywano dzie-
ciom kolejno pary obrazków – zestawy żywności typu fast food, frytki, gazowane napoje 
typu cola, jajka niespodzianki. Produkty zostały połączone w pary według reguły – produkt 
markowy i produkt bez wyraźnie zaznaczonej marki (produkty Burger King i McDonald’s 
oraz ich odpowiedniki, w których logo zasłonięto rysunkami gwiazdek) lub para produktów 
markowych, z których jeden był marką globalną, a drugi marką lokalną (Coca-Cola i Hoop 
Cola, Kinder Surprise i Inda Surprise).

Proszono dziecko, aby uważnie przyjrzało się ilustracjom i następnie zadawano wcze-
śniej przygotowane pytania o to, który produkt wybrałoby. Odpowiedzi zaznaczano na arku-
szach oznaczonych inicjałami dziecka.

Skierowano również autorski kwestionariusz ankiety do rodziców, składający się z 5 pytań 
i metryczki. Ankiety oznaczane były inicjałami dziecka, co umożliwiło późniejszą identyfi-
kację i połączenie z odpowiedziami uzyskanymi w wywiadzie.

Analiza uzyskanych odpowiedzi na pytania otwarte polegała na pogrupowaniu odpowie-
dzi na podobne kategorie i uogólnienie ich.

Wyniki opracowano w programach Microsoft Office Excel 2007 i SPSS 18 PL. 

1  T.N. Robinson., D.L.G. Borzekowski., D.M. Matheson, Effects of Fast Food Branding on Young. Children’s Taste Preferences, 
“Archives of Pediatrics And Adolescent Mecicine ” 2007, No. 161, s. 792-797.
2  E. Arredondo., D. Castaneda, J.P. Elder., Brand Name Logo Recognition of Fast Food and Healthy Food among Children, 
“Journal of Community Health” 2009, No. 34, s. 73-78.
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Szczegółowe dane dotyczące wieku, masy ciała i wzrostu osób biorących udział w bada-
niu przedstawiono w zestawieniu 1.

Zestawienie 1 
Charakterystyka grupy badanej (n = 40)
Wiek (lata) 5,79 (0,37)a

Masa ciała (kg) 21,26 (2,47)a

Wzrost (cm) 117,8 (5,4)a

BMI (w centylach)
≤ 3

3 – 15
15 – 50
50 – 85
85 – 97

≥ 97

5b

6b

6b

13b

7b

3b

a Średnia (w nawiasie podano wartość SD).
b Liczba badanych.
Źródło: wyniki badań własnych .

Wśród ankietowanych rodziców było 18 mężczyzn i 22 kobiety, w wieku od 27 do 43 lat 
(średnia wieku wynosiła 35,5 lat). Wykształceniem wyższym legitymowało się 83% rodzi-
ców, pozostali deklarowali wykształcenie średnie (15%) i zawodowe (2%).

Wyniki 

Dzieci proszone o wybór jednego z dwóch analizowanych parami produktów chętniej 
sięgały zwykle po produkty oznaczone marką (73%).

Jedynie w przypadku pierwszej prezentowanej ilustracji (przedstawiającej zestaw żyw-
ności typu fast food) większość dzieci wybrała produkt nie oznaczony logo. W odniesieniu 
do zestawu obrazującego frytki ponad 80% dzieci wybierało produkty markowe. Omawiane 
wyniki przedstawiono szczegółowo w tabeli 1.

W wyniku analizy odpowiedzi uzyskanych na pytania otwarte stwierdzono, że dzieci 
proszone o wskazanie różnic między prezentowanymi produktami na ogół wymieniały róż-
nice w opakowaniu (wielkość, kolory, napisy) oraz występowaniu danego produktu w skle-
pach (w przypadku produktów typu Cola i jajek niespodzianek).

Najczęściej, jako uzasadnienie wyboru jednego z dwóch analizowanych w parach pro-
duktów, dzieci podawały fakt, że wybrany produkt znają, a drugiego nie. W większości 
przypadków (81%) znanym produktem okazywał się produkt marki globalnej (Coca-Cola, 
Kinder Surprise). Badani podawali, że znają te produkty, ponieważ spożywali je już wcze-
śniej, widzieli je w telewizji oraz w sklepach. 

Dla pierwszego zestawu produktów (zestaw żywności typu fast food Burger King vs. 
zestaw z logo zasłoniętym gwiazdkami), dzieci często zaznaczały, że zestawy różnią się 
między sobą napojem. Część badanych uznała, że w zestawie oznaczonym logo Burger King 
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jest napój gazowany, a w zestawie oznaczonym gwiazdkami – mleko lub sok. W przypad-
ku wyboru między frytkami McDonald’s a frytkami oznaczonymi  gwiazdkami zamiast 
logo, najbardziej powszechnym uzasadnieniem był fakt, że dziecko zna i lubi ten konkretny 
produkt. Oceniając jajka niespodzianki (Kinder Suprise vs. Inda Suprise) dzieci zwracały 
uwagę na zabawkę, która może znajdować się w środku (przeważały odpowiedzi, z których 
wynikało, że atrakcyjniejsze są zabawki ukryte w produkcie marki globalnej). Kilkoro bada-
nych zwróciło też uwagę na zawartość mleka w produktach.

Tabela 1  
Wybór, zauważane różnice i ocena poszczególnych par produktów (w %)

Wyszczególnienie
Zestaw 

fast food
Frytki Cola

Jajko 
niespodzianka

Średnio

Deklarowany 
wybór

Produkt markowy 40 80 88 85 73
Produkt z zasłoniętą nazwą marki 
lub produkt marki lokalnej 60 20 12 15 27

Ocena smaku Produkt markowy 44 86 85 92 77*

Produkt z zasłoniętą nazwą marki 
lub produkt marki lokalnej 56 14 15 8 23*

* Jako 100% przyjęto liczbę badanych, którzy dostrzegali różnice między produktami.
Źródło: wyniki badań własnych.

Z kolei na podstawie wyników ankiet wypełnionych przez rodziców dzieci biorących 
udział w badaniu, podjęto próbę przybliżenia nawyków żywieniowych rodzin badanych. 
Wyniki dotyczące czasu spędzanego na oglądaniu telewizji przedstawiono na wykresie 1. 
Stwierdzono, że 25% badanych oglądało telewizję przez 11-14 godzin tygodniowo, a tylko 
jedna osoba spędzała przed telewizorem ponad 22 godziny tygodniowo.

Biorąc pod uwagę częstość spożywania posiłków w czasie oglądania telewizji, okazało 
się, że tylko jedno dziecko nie robiło tego nigdy, większość respondentów spożywało po-
siłki przed telewizorem tylko czasami, natomiast czworo robiło to zawsze, co pokazano na 
wykresie 2.

Analizując wyniki dotyczące spożywania wspólnych, rodzinnych posiłków w domu, 
stwierdzono, że prawie 30% badanych dzieci codziennie spożywało taki posiłek (por. wy-
kres 3). Nieco mniejsza liczba badanych deklarowała wspólny posiłek z rodziną kilka razy 
w tygodniu, natomiast żadna z badanych osób nie udzieliła odpowiedzi „nigdy”.

Na wykresie 4 przedstawiono, jak często dziecko towarzyszyło rodzicom w czasie za-
kupów. Wyniki pokazały, że 16 dzieci często chodziło na zakupy z rodzicami, dwoje dzieci 
zawsze, natomiast odpowiedź „nigdy” nie została wskazana ani razu.

Odpowiedzi na pytanie o częstotliwość bywania w barach typu fast food pozwoliły 
stwierdzić, że dzieci bywały w nich najczęściej kilka razy w miesiącu (15 wskazań), raz 
w miesiącu (13 wskazań), kilka razy w roku (11 osób). Jedno dziecko nigdy nie było w tego 
typu barze. Nie została również zaznaczona odpowiedź kilka razy w tygodniu lub raz w ty-
godniu.
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Wykres 1 
Czas poświęcony oglądaniu telewizji w tygodniu przez dzieci

Źródło: wyniki badań własnych.

Wykres 2 
Częstość spożywania posiłków w czasie oglądania telewizji

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 3 
Częstość spożywania wspólnych posiłków w domu

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 4 
Częstość udziału dziecka w zakupach

Źródło: jak w wykresie 1.
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Otrzymane wyniki świadczą o tym, że niektóre nawyki żywieniowe rodziny korelowały 
z postawą dziecka wobec produktów oznakowanych marką. Uzyskane zależności były istot-
ne statystycznie w przypadku liczby godzin spędzanych na oglądaniu telewizji, częstości 
spożywania posiłków przed telewizorem, częstości towarzyszenia rodzicom w trakcie za-
kupów oraz częstości spożywania posiłków w barach typu fast food. Szczegółowe wyniki 
pokazano w tabeli 2.

Tabela 2 
Korelacje między nawykami żywieniowymi rodziny a postawą dziecka  
wobec produktów markowych (n=40)

Postawa dziecka Korelacja 
Pearsona

Istotność 
(jednostronna)

Liczba godzin spędzanych przed TV 0,483* 0,001
Częstość spożywania posiłków przed TV 0,552* 0,000
Częstość spożywania wspólnych posiłków 0,092 0,573
Udział w zakupach 0,284** 0,038
Bywanie w barach typu fast food 0,337** 0,017

* Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (jednostronnie).
** Korelacja jest istotna na poziomie 0,05 (jednostronnie).
Źródło: jak w tabeli 1.

Dyskusja 

Dzieci biorące udział w badaniu zdecydowanie częściej deklarowały wybór produktu 
oznaczonego logo marki globalnej (Coca-Cola, Kinder Surprise) niż produktu marki lokal-
nej (Hoop Cola, Inda Surprise) lub produktu bez wyraźnie zaznaczonej marki (logo zasło-
nięte gwiazdkami). Analiza wyników dotyczących poszczególnych produktów pokazała, że 
zależność nie występowała jedynie w przypadku zestawu żywności typu fast food, bowiem 
40% badanych wybrało zestaw oznaczony logo Burger King, natomiast większość zdecydo-
wała się na wybór zestawu z nazwą przesłoniętą rysunkami gwiazdek. Odpowiedzi udzielo-
ne przez respondentów w pytaniach otwartych sugerują, że taki wybór produktu mógł wyni-
kać z faktu, że marka ta nie była znana dzieciom, natomiast rysunek kolorowych gwiazdek 
mógł skłaniać dzieci do wyboru niemarkowego zestawu. Tylko jedno dziecko dokładnie 
potrafiło określić markę prezentowanego produktu, a zdecydowana większości dzieci, jako 
uzasadnienie wyboru, wskazywała na opakowanie. 

Wyniki badania innych autorów3 pokazały, że już 3-letnie dzieci potrafią połączyć logo 
marki z jej konkretnymi produktami, a dzieci 6-letnie robią to niemal bezbłędnie. Może to 
sugerować, że deklarowane wybory dzieci w badaniu własnym nie były przypadkowe, a ra-
czej uwarunkowane preferencjami wyznaczonymi przez markę produktu. W jednym z badań 

3  P.M. Fisher., M.P. Schwartz., J.W.Jr. Richards., Brand logo recognition by children aged 3 to 6 years. Mickey Mouse and Old 
Joe the Camel, “Journal of The American Medical Association” 1991, No. 266, s. 3185-3186.
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Kopelmana i in.4 zaprzeczono jednak zależnościom między zdolnościami w rozpoznawaniu 
marki produktów a wiedzą, zachowaniami i preferencjami żywieniowymi.

W badaniu Robinsona5, w którym dzieci próbowały produktów opakowanych w papier 
z logo McDonald’s i produktów opakowanych w gładki papier. Mimo iż produkty były iden-
tyczne, logo producenta na opakowaniu znacząco wpłynęło na ocenę produktów.

Z kolei Arredondo, Castaneda i Elder6 sprawdzali, czy dzieci lepiej rozpoznają marki żyw-
ności typu fast food niż marki innego rodzaju żywności. Wyniki tego badania wskazywały na 
silną dodatnią korelację między masą ciała dziecka a rodzajem rozpoznawanych marek – dzie-
ci z nadwagą lepiej znały marki żywności typu fast food w porównaniu z dziećmi o prawidło-
wej masie ciała. Badacze analizowali także profil socjodemograficzny tych dzieci i okazało 
się, że dzieci najlepiej rozpoznające marki fast food należały do grupy rodzin o niskim statusie 
ekonomicznym, w których dużo czasu spędzało się na oglądaniu telewizji i których rodzice 
mieli niższe wykształcenie i niższą świadomość dotycząca zdrowego stylu życia. 

W badaniu własnym otrzymano istotnie statystycznie korelacje między postawą dziecka 
wobec produktu markowego a liczbą godzin spędzanych na oglądaniu telewizji (r=0,483; 
p<0,01), częstością spożywania posiłków przed telewizorem (r=0,552; p<0,01), częstością 
towarzyszenia rodzicom w zakupach (r=0,284; p<0,05) oraz częstością bywania w barach 
typu fast food (r=0,337; p<0,05). Jedynie w przypadku częstości spożywania wspólnych, 
rodzinnych posiłków w domu, korelacja okazała się nieistotna statystycznie.

Interesujące wydaje się być połączenie wyników badań własnych z wynikami uzyskany-
mi w badaniu Andersona i Whitakera7, w którym szukano zależności między trzema zwycza-
jami występującymi w rodzinie (spożywaniem wspólnych wieczornych posiłków, zapew-
nieniem dziecku odpowiedniej liczby godzin snu oraz ograniczaniem czasu, które dziecko 
spędza na oglądaniu telewizji) a otyłością dzieci. Otrzymane wyniki pozwoliły stwierdzić, 
że w rodzinach, które zachowują te zwyczaje ryzyko rozwoju otyłości u dzieci jest mniejsze 
o 40% w porównaniu z rodzinami, które nie praktykowały tych zwyczajów. 

Odnosząc te wyniki do badania własnego, zauważono, że szczególnie istotny wydaje 
się być czas spędzany na oglądaniu telewizji. Stwierdzona korelacja między liczbą godzin, 
w czasie których dziecko ogląda telewizję a postawą wobec markowych produktów może 
być poparta danymi dotyczącymi częstości pojawiania się różnych marek w filmach i rekla-
mach. Analizując filmy pod kątem występowania w nich marek produktów spożywczych, 
Sutherland pokazał8, że najczęściej są to marki słodkich (26%) i słonych (21%) przekąsek, 
w grupie napojów, najliczniej reprezentowane są słodkie (76%). Wykazano też, że ponad 2/3 
reklamowanych barów i restauracji należało do rodzaju fast food. Również wyniki badań 
Bell, Cassady i Culp9 pokazały, że wśród reklamowanej żywności 70% stanowiły produkty 

4  C.A. Kopelman., L.M. Roberts., P. Adab, Advertising of food to children: is brand logo recognition related to their food 
knowledge, eating behaviours and food preferences?, “Journal of Public Health” 2007, No. 29, s. 358-67.
5  T.N. Robinson, at al.., op. cit.
6  E. Arredondo, et al., op. cit. 
7  S.E. Anderson, R.C. Whitaker, Household routines and obesity in US preschool-aged children, “Journal of  the American 
Academy of Pediatrics” 2010, No. 125, s. 420-428.
8  L.A. Sutherland, T. Mackenzie, L.A. Purvis, Prevalence of food and beverage brands in movies: 1996-2005, “Journal of the 
American Academy of Pediatrics” 2010, No. 125, s. 468-474.
9  R.A. Bell, D. Cassady, J. Culp, Frequency and Types of Foods Advertised on Saturday Morning and Weekday Afternoon 
English- and Spanish-Language American Television Programs, “Journal of Nutrition Education and Behavior” 2009, No. 41, 
s. 406-413.
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typu fast food, słodycze, słone przekąski i słodzone napoje, a tylko 1,7% – warzywa, owoce 
i soki. Z kolei w wyniku przeglądu polskich reklam, Mazur, Matusik i Caroli10, stwierdzi-
li, że aż 71,4% reklamowanej żywności należało do produktów wysokowęglowodanowych 
i wysokotłuszczowych, 14,3% do słodkich napojów i taka sama ilość do produktów okre-
ślonych jako zdrowe (np.: jogurty, woda). Można więc uznać, że dzieci spędzające dużo 
czasu na oglądaniu telewizji, wykazują lepszą znajomość produktów markowych, z uwagi 
na częstotliwość ukazywania ich w reklamach, jak i w filmach. 

Znaczący wpływ reklam na zachowania żywieniowe dzieci potwierdzili również Kroak 
i Pelletier11, niemniej zauważyli oni, że wpływ rodziców i rówieśników zdecydowanie prze-
ważał. Wykazano również, że podatność dzieci na przekaz reklam zależy od wykształcenia 
rodziców12.

Korelacja między częstotliwością bywania w barach typu fast food a postawą dziec-
ka wobec produktów markowych w badaniu własnym, byłaby prawdopodobnie silniejsza, 
gdyby uwzględniono fakt, że rodzice dzieci często zaniżają częstotliwość jadania posiłków 
typu fast food, co wykazano w badaniu13 konfrontującym odpowiedzi dzieci i rodziców na 
te same pytania. 

Okazało się, że marka produktu wpływała na częstość jego wybierania i ocenę przez 
dzieci, co pozostaje w zgodzie z badaniami Borzekowskiego i Robinsona14, których wyniki 
świadczą o tym, że już bardzo krótki (30-sekundowy) przekaz reklamowy ukazujący pewną 
markę lub rodzaj produktu, wpływa na zachowania i preferencje żywieniowe dzieci. Mazur, 
Szymanik, Matusik15 stwierdzili, że wpływ poszczególnych reklam na dzieci, przejawia się 
raczej w dokonywaniu wyborów określonych marek produktów niż w zmianie zachowań 
żywieniowych, ale biorąc pod uwagę ogromną liczbę reklam, na których wpływ narażone są 
dzieci, można oczekiwać przekształcenia tych pojedynczych wyborów w nawyki.

Podsumowanie

Na podstawie wyników otrzymanych w badaniu własnym, można sformułować następu-
jące wnioski: 
1. Na zachowania żywieniowe dzieci znaczący wpływ miała marka produktu spożywcze-

go, co może być związane z częstszym występowaniem produktów marek globalnych 
w mediach

2. Zaobserwowano zależność między zwyczajami żywieniowymi rodziny a postawą dziec-
ka wobec marki, co wskazuje na konieczność dalszych badań, szczególnie dotyczących 

10  A. Mazur, P. Matusik, M.A. Caroli, Nutritional quality of advertised food adressed to children, “International Journal of 
Obesity” 2006, Suppl 2, s. 15.
11  V. Kroak, D.L. Pelletier, How marketers Reach Young consumer: Implications for nutrition education and health promotion 
campaigns, “Family Economics and Nutrition Review” 1998, No. 11, s. 31-41.
12  T.J. Hindin, I.R. Contento, J.D. Gussow, A media literacy nutrition education curriculum for head start parents about effects 
of TV advertising on their children’s food requests, “Journal of the American Dietetic Association” 2004, No. 104, s. 192-198.
13  H. Weker, Ocena stanu odżywienia I sposobu żywienia dzieci w wieku 3-7 lat – wyniki badań ankietowych, „Medycyna 
Wieku Rozwojowego” 2000, IV, supl. I do nr. 3, s. 41-52.
14  D.L.G. Borzekowski, T.M. Robinson, The 30-Second Effect: An Experiment Revealing the Impact of Television Commercials 
on Food Preferences of Preschoolers, “Journal of the American Dietetic Association” 2001, No. 101, s. 42-46.
15  A. Mazur, I. Szymanik, P. Matusik, Rola reklam i mediów w powstawaniu otyłości u dzieci i młodzieży, „Endokrynologia, 
Otyłości i Zaburzenia Przemiany Materii 2006, nr 1, s. 18-21.
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wpływu marki produktu na rzeczywiste (nie tylko deklarowane) zachowania, preferen-
cje i wybory żywieniowe dzieci.
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Brand as a Factor Determining Children’s Food Choices

Summary

The survey’s objective was to evaluate brand’s impact on children’s food choices. The survey 
was carried out at the turn of March and April 2011. The survey group was comprised of children 
(n=40) aged 5-6. Children were choosing from among the deliberately chosen product groups. There 
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was also sent a questionnaire to the surveyed children’s parents, which provided the information 
on family’s eating habits. There were indicated correlations between the children’s positive attitude 
towards branded products and the number of hours designed to watch TV, frequency of TV watch 
during meals, frequency of accompanying the parents while shopping and frequency of staying at the 
fast food type bars. Products of the global brands were chosen more often and evaluated better that 
products of the local brands. The brand’s impact on children’s nutrition choices were considered as 
significant and, at the same time, dependent on the family’s eating habits.

Key words: brand, children, food choices.

JEL codes: I10, I19

Марка как фактор, определяющий детские выборы продуктов 
питания

Резюме

Цель исследования – оценить влияние марки на детские выборы продуктов питания. Ис-
следование провели в конце марта и начале апреля 2011 года. Обследуемую группу составляли 
дети (n=40) в возрасте 5-6 лет. Дети осуществляли выбор между сознательно подобранными 
группами продуктов. Направили тоже анкету родителям обследуемых детей, которая принесла 
информацию о привычках питания семьи. Указали корреляции между положительным отно-
шением детей к марочным продуктам и количеством часов, отведенных смотру телевизора, 
частотностью смотра телевизора во время приема пищи, частотностью сопровождения роди-
телей во время покупок и частотностью посещения заведений типа fast food. Продукты гло-
бальных марок выбирались чаще и оценивались лучше по сравнению с продуктами локальных 
марок. Влияние марки на выборы детьми продуктов питания сочли значительным и, заодно, 
зависимым от привычек питания семьи.

Ключевые слова: марка, дети, выборы продуктов питания.

Коды JEL: I10, I19


