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Określono, w jakim stopniu świadomość młodych konsumentów oraz ich po-
stawy względem walorów zdrowotnych żywności warunkują znajomość, aktual-
ne nabywanie oraz nabywanie w przyszłości dwóch produktów reprezentujących 
żywność funkcjonalną.
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Żywność funkcjonalną stanowi żywność zawierająca substancje odżywcze, bądź 
pozbawiona składników niepożądanych zdrowotnie, co w sposób pożądany i za-
mierzony wpływa na jedną lub więcej funkcji organizmu (1). W ostatnich latach 
w Polsce następuje intensywny wzrost rynku żywności funkcjonalnej, przy czym 
dotychczas najbardziej dynamiczny wzrost zaobserwowano w grupie napojów bez-
alkoholowych (soków, napojów izotonicznych i energetyzujących), produktów zbo-
żowych, mlecznych, tłuszczów oraz żywności dla dzieci (2). 

Jednym z elementów wpływających na rozwój rynku żywności funkcjonalnej jest 
świadomość konsumentów oraz ich intencje i zachowania nabywcze (3, 4, 5). Celem 
podjętych badań było określenie, w jakim stopniu świadomość młodych konsumentów 
oraz ich postawy względem walorów zdrowotnych żywności warunkują znajomość 
oraz nabywanie jogurtu probiotycznego i soku owocowego wzbogacanego w wapń.

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono metodą ankietową wśród 275 studentów kierunku 
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka w 2007 r. Badaną populację stanowi-
ło 42,9% studentów I roku studiów i 57,1% osób studiujących na III roku studiów 
stacjonarnych; kobiety stanowiły 84,7% badanej populacji. W kwestionariuszu za-
mieszczone zostały pytania dotyczące znajomości produktów, zamiaru ich kupowa-
nia w ciągu następnych 3 miesięcy, oceny walorów zdrowotnych, postaw względem 
walorów zdrowotnych żywności oraz postaw względem nowej żywności. 

Postawy względem walorów zdrowotnych żywności oraz nowej żywności zostały 
określone na podstawie sumy ocen wyrażanych na 7-punktowych skalach (1 –  całkowicie 
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nie zgadzam się, 7 – całkowicie zgadzam się) względem zamieszczonych w kwestiona-
riuszu stwierdzeń. Następnie, po obliczeniu wartości średniej (xśr.) i odchylenia standar-
dowego (SD) wyznaczono przedziały punktowe wyznaczające różne typy postaw, przy 
czym kryterium wyznaczania przedziałów punktowych była wartość xśr. ± SD. W przy-
padku postawy względem walorów zdrowotnych żywności, postawę negatywną repre-
zentowało 13,5%, pośrednią – 73,7%, a pozytywną – 12,8% badanych. W przypadku 
postawy względem nowej żywności mierzonej za pomocą Food Neophobia Scale (6), 
wyróżniono postawę z wysoką neofobią, którą reprezentowało 15,0% badanych, po-
średnią – 68,6%, oraz odzwierciedlającą niski poziom neofobii – 16,4% badanych. 

Do analizy danych wykorzystano analizę częstości, korelacje dwustronne, test Chi2 
oraz jednoczynnikową analizę wariancji w przypadku porównywania wartości średnich.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Bardziej znanym i spożywanym przez większy odsetek badanych był jogurt pro-
biotyczny. Tylko 6,5% badanych nie znało jogurtu probiotycznego, podczas gdy 
sok z dodatkiem wapnia był nieznany dla 16,4% badanych. Ponad 5 razy więcej 
badanych informowało o częstym spożywaniu jogurtu (35,6%) niż soku owocowe-
go wzbogacanego w wapń (6,9%) (ryc. 1). Z dotychczasowych badań wynika, że 
soki i napoje wzbogacane w wapń mają stosunkowo mały udział w podaży wapnia 
z produktów wzbogacanych (7); wykazano natomiast duże zainteresowanie jogurta-
mi probiotycznymi (8, 9). 

Ryc. 1. Znajomość 
jogurtu probiotyc-
znego i soku owo-
cowego z dodatkiem 
wapnia w badanej 
populacji (%).
Fig. 1. Knowledge 
of probiotic yogurt 
and juice with cal-
cium-enriched juice 
in the studied group 
(%).

Znajomość obydwu produktów wykazywała istotną statystycznie zależność ze 
stopniem zaawansowania studiów. Studenci III roku studiów odznaczali się więk-
szą znajomością jogurtu probiotycznego (p<0,001), natomiast mniej studentów III 
roku spożywało sok z dodatkiem wapnia w porównaniu ze studentami I roku (p = 
0,047) (tab. I). Interpretacja tych wyników jest dość trudna. Można było oczekiwać, 
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że wzrostowi świadomości żywieniowej będzie towarzyszyć wzrost znajomości 
i jednocześnie częstsze spożywanie obydwu produktów. Brak danych literaturo-
wych pozwala się jedynie domyślać, że jest to efekt braku akceptacji wzbogacania 
w określony składnik produktów, które tego składnika nie zawierają lub zawierają 
go w minimalnych ilościach. Poznanie rzeczywistych przyczyn wymaga badań, przy 
czym wydaje się, że badania o charakterze jakościowym byłyby bardziej użyteczne 
w realizacji tego celu niż badania o charakterze ilościowym. 

Ta b e l a  I.  Znajomość jogurtu probiotycznego i soku owocowego z dodatkiem wapnia w badanej populacji 
z uwzględnieniem roku studiów (%)

Ta b l e  I.  Knowledge of probiotic yogurt and calcium-enriched juice in the studied group according to the year 
of study (%)

Znajomość produktu
Jogurt probiotyczny Sok owocowy z dodatkiem 

wapnia

rok I rok III rok I rok III

Nie znam takiego produktu 14,4 0,6 17,9 15,3

Znam taki produkt, ale go nie 
próbowałem

10,2 5,1 16,1 22,3

Próbowałem taki produkt, ale go nie 
spożywam

20,3 7,6 17,8 28,7

Spożywam taki produkt okazjonalnie 27,1 45,2 38,1 29,3

Spożywam taki produkt często 28,0 41,4 10,2 4,5

Istotnie statystycznie więcej badanych deklarowało chęć spożywania w ciągu 
następnych trzech miesięcy jogurtu (wartość średnia 5,68±1,42) w porównaniu 
z sokiem z dodatkiem wapnia (4,86±1,54) – tab. II. Wartość średnia wyrażająca 
opinie studentów III roku studiów dotyczące chęci nabywania jogurtu probiotycz-
nego (6,04±1,11) była istotnie statystycznie wyższa niż studentów I roku studiów 
(5,20±1,64). W przypadku soku owocowego z dodatkiem wapnia nie odnotowano 
istotnej statystycznie różnicy w prezentowanych opiniach.

Ta b e l a  II. Opinie badanych dotyczące chęci nabywania oraz walorów zdrowotnych jogurtu probiotycznego 
i soku owocowego z dodatkiem wapnia (%)

Ta b l e  II. Willingness to buy probiotic yoghurt and calcium enriched juice and assessment of their medicinal values

Produkty
Oceny na 7-punktowej skali

1 2 3 4 5 6 7

Chęć kupowania produktów w ciągu następnych 3 miesięcy *

Jogurt probiotyczny 2,2 2,5 4,4 5,8 20,4 30,5 34,2

Sok owocowy z dodatkiem wapnia 2,9 6,9 6,9 20,0 25,1 24,0 14,2

Ocena walorów zdrowotnych produktów**

Jogurt probiotyczny 0,4 0,4 0,4 5,8 10,2 26,2 58,7

Sok owocowy z dodatkiem wapnia 0,0 0,7 1,1 12,7 29,5 42,2 13,8

** 1 – w ogóle nie chciałbym/abym; 7 – bardzo chciałbym/abym.
** 1 – bardzo nie zdrowy; 7 – bardzo zdrowy.
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Zdecydowanie bardziej pozytywne oceny walorów zdrowotnych dotyczyły jo-
gurtu probiotycznego niż soku owocowego z dodatkiem wapnia – tab. II. Wartość 
średnia wyrażająca opinie dotyczące walorów zdrowotnych jogurtu probiotycznego 
wynosiła 6,31±0,99, a soku wzbogacanego w wapń – 5,53±0,97. Rok studiów istot-
nie statystycznie różnicował opinie tylko w odniesieniu do jogurtu probiotyczne-
go: w przypadku studentów III roku wartość średnia wynosiła 6,67±0,64, a I roku 
– 5,82±1,17. 

Opinie dotyczące bada-
nych zmiennych istotnie 
statystycznie korelowały 
z postawą względem wa-
lorów zdrowotnych żyw-
ności, przy czym zależ-
ności te dotyczyły tylko 
jogurtu probiotycznego 
i odznaczały się słabą siłą 
0,239 p<0,01 w przypad-
ku znajomości jogurtu; 
0,235 p<0,01 w przypadku 
chęci nabywania i 0,136 
p<0,01 w przypadku oce-
ny walorów zdrowotnych. 

Nie stwierdzono istotnych statystycznie dwustronnych korelacji między badanymi 
zmiennymi i postawą względem nowej żywności w przypadku obydwu produktów.

Zależności między badanymi zmiennymi, tj. znajomością badanych produktów, 
chęcią ich kupowania oraz oceną walorów zdrowotnych były istotne statystycznie 
i odznaczały się dużą siłą, z wyjątkiem słabszej korelacji między znajomością i oce-
ną walorów zdrowotnych soku owocowego z dodatkiem wapnia – ryc. 2.

WNIOSKI

Większa znajomość jogurtu probiotycznego, także większa chęć jego nabywania 
oraz wyżej oceniane walory zdrowotne świadczą o większej akceptacji tego pro-
duktu. Bardziej pozytywnym opiniom na temat jogurtu probiotycznego towarzyszy-
ły bardziej pozytywne postawy względem walorów zdrowotnych żywności. Brak 
istotnej statystycznie zależności między badanymi zmiennymi i postawami wzglę-
dem nowej żywności mierzonymi za pomocą Food Neophobia Scale wynika ze spe-
cyfi ki tej skali, w większym stopniu uwzględniającej aspekty kulturowe niż walory 
zdrowotne czy sensoryczne żywności. Wpływ wiedzy żywieniowej uwidocznił się 
w zróżnicowanych opiniach studentów I i III roku studiów. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że działania edukacyj-
ne ukierunkowane na zwiększenie świadomości żywieniowej oraz kształtowanie 
bardziej pozytywnych postaw względem żywności stwarzają możliwość większego 
zainteresowania żywnością funkcjonalną, przy czym kampanie promocyjne istotnie 
uzupełniają efekty edukacyjne. 

Ryc. 2. Zależności dwustronne między badanymi zmiennymi.
Fig. 2. Bilateral correlations between variables.
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M.  J e ż e w s k a - Z y c h o w i c z

INTEREST IN THE FUNCTIONAL FOOD AND ITS DETERMINANTS AMONG YOUNG CONSU-
MERS ON THE EXAMPLE OF SELECTED FOOD PRODUCTS

S u m m a r y

The aim of the study was to assess to what degree awareness of young consumers and their attitudes 
towards medicinal values of food determine the knowledge, and willingness to use probiotic yoghurt and 
calcium-enriched juice in the future. Data were obtained from the questionnaire study performed on 275 
students. 

More extensive knowledge of probiotic yoghurt and greater readines to use juis product in comparison 
to the calcium-enriched juice was shon.

Knowledge of food and nutrition determined by the year of the study was refl ected in differences in 
opinions expressed by the students of the fi rst and third year. 
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