Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Ekonomika i Organizacja Gospodarki ywno ciowej nr 113, 2016: 145–157

Katarzyna Staniewska, Dominika Jakubowska, Monika Radzymińska
Katedra Towaroznawstwa i Badań ywno ci, Wydział Nauki o ywno ci
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wybrane socjodemograﬁczne determinanty
postaw konsumentów wobec ywności
o obni onej zawartości cukru
Wstęp
Dieta współczesnego konsumenta jest obecnie bardziej słodka, ze wzgl du
na znaczny dodatek cukru stołowego w produkcji przemysłowej powszechnie
spo ywanych produktów ywno ciowych [Hawkes i in. 2007, Augusto-Monteiro i in. 2010]. Globalne spo ycie cukru, w porównaniu do lat 60. ubiegłego
wieku, wzrosło o 20% [Keats i Wiggins 2014]. Wzrost ten jest szczególnie zauwa alny w krajach rozwijaj cych si i słabo rozwini tych. W ci gu ostatnich
pi ćdziesi ciu lat odnotowana obecno ć cukru w diecie konsumentów potroiła
si w Chinach, podwoiła si w Egipcie i zwi kszyła pi ciokrotnie w Tajlandii1.
W Polsce roczna konsumpcja cukru w 2013 roku wynosiła około 40 kg/osob .
Warto ć ta zbli ona jest do warto ci odnotowanych w Finlandii i Czechach, jednak jest to wynik znacznie wi kszy od redniej europejskiej np. w porównaniu
do takich pa stw jak Francja, Niemcy, Grecja czy Włochy [Biesiada i Nawirska-Olsza ska 2013].
Istniej dowody na to, e dieta bogata w cukier powoduje przyrost masy ciała, co w konsekwencji mo e prowadzić do zwi kszenia ryzyka wyst pienia nadwagi czy otyło ci [Malik 2006, Morenga 2013]. Dieta taka jest ponadto uwa ana
za główn przyczyn cukrzycy typu 2 i jest zwi zana ze wzrostem wyst powania
zespołu metabolicznego, a wi c ryzyka wyst pienia chorób sercowo-naczyniowych [Danaei i in. 2011]. W zwi zku z powy szym w 2014 roku WHO wydało
projekt wytycznych pozwalaj cych na dalsze zmniejszenie konsumpcji cukru
do poziomu poni ej 5% całkowitej energii, co jest odpowiednikiem około 25 g
1
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dziennie lub 6 ły eczek [WHO 2014]. Organizacja zaleca krajom członkowskim
„podj cie dialogu z przemysłem rolno-spo ywczym w celu zmniejszenia ilo ci
cukrów ukrytych w składzie produktów”2. W niektórych krajach podejmowane
s ju próby reagowania na problem, jakim jest nadmiar cukru w produktach
wysoko przetworzonych. Obserwuje si próby ograniczania konsumpcji cukru
poprzez wprowadzenie m.in. podatków dla produktów słodzonych, np. napojów
gazowanych czy ogranicze w promocji ywno ci wysokoprzetworzonej, szczególnie tej skierowanej do dzieci. Poszerza si równie oferta produktów o obnionej zawarto ci cukru, które powinny być odpowiednio znakowane m.in. przez
o wiadczania ywieniowe i warto ć od ywcz [Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1924/2006, Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 1169/2011]. Zakłada si , e informacja ywieniowa deklarowana
na opakowaniu produktu powinna wpływać na zainteresowanie konsumentów
produktami o obni onej zawarto ci tłuszczu lub cukru [Biguzzii in. 2015].
Wprowadzenie nowych nawyków, zwi zanych ze zmian diety na mniej
słodk , jest, w globalnym rozumieniu, procesem długotrwałym o zło onym
charakterze. Akceptacja i wybór ywno ci o obni onej zawarto ci cukru nie s
oparte wył cznie na akceptacji cech sensorycznych produktu, ale s równie
zwi zane z innymi czynnikami, takimi jak stan ﬁzjologiczny osoby nabywaj cej produkt, nabyte informacje na temat produktu, wcze niejsze do wiadczenia,
a tak e postawy i przekonania [Costell i in. 2010]. W zwi zku z powy szym
celem artykułu było okre lenie wpływu wybranych zmiennych socjodemograﬁcznych na postawy konsumentów wzgl dem ywno ci o obni onej zawarto ci
cukru.

Materiał i metoda badań
Badania zostały przeprowadzone w 2014 roku przez przeszkolony zespół
ankieterów metod pomiaru sonda owego, technik wywiadu po redniego
[Szreder 2004]. Zastosowano nieprobablistyczny dobór miejsc, w których przeprowadzono badania – wybór celowy. Miejscami przeprowadzonych bada były
placówki o wiatowe, szkoły wy sze, placówki dydaktyczne dla seniorów zlokalizowane na terenie województwa warmi sko-mazurskiego. Narz dziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, w którym zawarto pytania odnosz ce
si do postaw respondentów wzgl dem produktów o obni onej zawarto ci cukru.
Ogółem przebadano 750 osób.
2
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Proﬁl badanych w 56% stanowiły kobiety oraz osoby w wi kszo ci zamieszkałe w mie cie (76%). Analizuj c struktur wieku w próbie ogółem, 37,9% stanowiły osoby poni ej 25 lat, 15,6% – osoby w wieku 26–35 lat, 12,8% – respondenci w wieku 36–45 lat, 11,6% – osoby w wieku 56–55 lat, 22,1% – osoby
powy ej 56 lat. W przewa aj cej mierze badan prób stanowiły osoby posiadaj ce wykształcenie wy sze – 62,7% ogółu badanych. Respondenci z wykształcenie rednim stanowili 34,9% osób badanych, natomiast pozostali uczestnicy
badania deklarowali podstawowy poziom wykształcenia.
Uzyskane wyniki opracowano statystycznie z u yciem statystyk: % wskaza , zgodno ci χ2 oraz współczynników korelacji dwustronnej.

Wyniki badań i ich omówienie
W ród produktów ywno ciowych najch tniej spo ywanych przez konsumentów s te odznaczaj ce si wysokim poziomem słodko ci. Jednak e nadkonsumpcja produktów, zawieraj cych głównie łatwo przyswajalne w glowodany
w postaci m.in. sacharozy przyczynia si do wyst pienia wspomnianych wczeniej schorze . Z tego te powodu cukier stołowy zacz to zast pować substancjami słodz cymi, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznego. Substancje intensywnie słodz ce mog być uznawane za dobre substytuty cukru,
które przy nieprzekraczaniu dozwolonych dawek, mog być bezpiecznie stosowane tak e przez dorosłe osoby z nadwag i otyło ci [Krygier i Jasi ski 2002,
Je ewska-Zychowicz i in. 2012, Mi kiewicz i in. 2012, Gajewska i in. 2015,
Grupi ska i in. 2015].
Przyszło ć przemysłu spo ywczego wydaje si być zwi zana ze stosowaniem zamienników sacharozy, wzbogaconych o wzmacniacze smaku słodkiego.
Jednak z przeprowadzonych bada wynika, e około 83% ogółu ankietowanych
deklarowało, i w swojej diecie nie stosuje zamienników cukru. W ród osób deklaruj cych stosowanie innych ni sacharoza substancji słodz cych stwierdzono,
e spo ywanie zamienników cukru jest zale ne od płci oraz wieku badanych
(tabela 1). Kobiety statystycznie istotnie cz ciej wskazywały, e stosuj w swojej
diecie zamienniki cukru (12,80% ogółu wskaza ) w porównaniu z m czyznami
(4,66% ogółu wskaza ). W grupie osób deklaruj cych stosowanie zamienników
cukru znalazły si przede wszystkim osoby poni ej 25. roku oraz osoby powy ej
56 lat odpowiednio: 5,87 i 6,27% ogółu badanych.
Przyczyn tak małego zainteresowania innymi ni sacharoza ródłami smaku słodkiego mo e być wiele. L k przed nowym smakiem b d zmian smaku
mo e powodować brak akceptacji nowego produktu, w tym przypadku zamiennika cukru. W przypadku syntetycznych zamienników sacharozy dochodzi jesz-
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Tabela 1
Deklarowane stosowanie zamienników cukru w zale no ci od płci, wieku i wykształcenia
badanych
Zmienne

Tak
(% wskazań)
Płeć

Nie
(% wskazań)

χ2, p

12,80

43,07

19,53,
p = 0,00

4,66

39,47

Kobiety
Mę czy ni

Wiek
Poni ej 25 lat

5,87

32,00

26–35

1,33

14,27

36–45

2,40

10,40

46–55

1,60

10,00

56 i więcej

6,27

15,86

21,67,
p = 0,00

Wykształcenie
Podstawowe

0,27

2,13

rednie

5,60

29,33

Wy sze

11,60

51,07

1,23,
p =0,54

ródło: Opracowanie własne.

cze obawa o zdrowie. Przyczyn małego zainteresowania zamiennikami cukru
w ród konsumentów mo e być tak e aspekt ekonomiczny. Produkty o zmienionym składzie z uwzgl dnieniem czynnika słodz cego albo te zamienniki cukru
s dro sze w porównaniu z produktami słodzonymi sacharoz czy samym cukrem stołowym3.
Z danych literatury wynika, e zale no ci mi dzy zmiennymi socjodemograﬁcznymi konsumentów a spo yciem ywno ci zawieraj cej substancj słodz c
inn ni sacharoza nie s jednoznaczne. Według niektórych bada to kobiety
s bardziej skłonne do konsumpcji tego typu produktów, bardziej interesuj si
wpływem ywno ci na zdrowie i cz ciej wł czaj j do diety ni m czy ni,
którzy prezentuj bardziej tradycyjne pogl dy na ywienie [Verbeke 2005, Dean
i in. 2007, Ares i in. 2009, Je ewska-Zychowicz i in. 2009, Sojkin i in. 2009]. W
innych badaniach nie wykazano ró nic pomi dzy zmiennymi socjodemograﬁcznymi [Verbeke 2005] lub ró nice te były uzale nione od rodzaju produktu [De
Jonge i in. 2003, Urala i in. 2003].
Produkty, których warto ć kaloryczna jest zredukowana poprzez zastosowanie niskokalorycznych substancji słodz cych, mog stanowić praktyczne rozwi zanie dla wiadomych konsumentów. Istotne jest jednak, aby przy wł cza3
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niu do diety produktów zawieraj cych substancje intensywnie słodz ce zwrócić
uwag na ich kaloryczno ć oraz zawarto ć tłuszczu ogółem. Wa ne jest równie ,
aby przed wprowadzaniem na rynek produktów z takimi zamiennikami cukru
przeprowadzano sensoryczne badania konsumenckie, które pozwol na takie
skomponowanie produktu ﬁnalnego, jego cech jako ciowych i ceny, aby był on
w pełni akceptowalny przez konsumentów.
Obecnie na rynku ywno ci pojawia si coraz wi cej produktów funkcjonalnych o obni onej zawarto ci takich składników jak sól, cukier czy tłuszcz. WHO
zwraca uwag na to, e znaczna cz ć spo ywanego obecnie cukru ukryta jest
w produktach wcale nieuwa anych za słodkie, a zawieraj cych cukier. Konsumenci zast puj tymi produktami inne, zdrowsze formy posiłków, przez co staj
si one kluczowym ródłem spo ycia cukru z diet . Przykładem s spo ywane
cz sto słodzone płatki niadaniowe, soki, chleb o długiej przydatno ci do spoycia czy ciastka, słodkie przek ski czy dania gotowe. Słodzone cukrem napoje
cz sto zast puj inne napoje, takie jak woda czy mleko [Popkin 2011]. Szacuje
si , e w USA ok. 80 proc. ywno ci sprzedawanej w sklepach wielkopowierzchniowych zawiera cukry ukryte4.
Znajomo ć oferty asortymentowej produktów jest jedn ze składowych podejmowania wiadomych decyzji zakupowych. W wyniku przeprowadzonych
bada własnych wykazano, e badani deklaruj znajomo ć produktów o obni onej zawarto ci cukru, w obr bie których najcz ciej wymieniane s nast puj ce
rodzaje produktów: słodzone napoje gazowane (76,80% wskaza ), soki (75,60%
wskaza ), słodycze (68,27% wskaza ), d emy, konﬁtury, marmolady (60,53%
wskaza ) i produkty mleczarskie (39,33% wskaza ). Mimo deklarowanej znajomo ci poszczególnych kategorii produktów o obni onej zawarto ci cukru, tylko
44% respondentów deklarowało ich zakup.
Wi kszo ć badanych deklarowała, e obni ona zawarto ć cukru w produktach nie wpływa korzystnie na walory smakowe produktów (61,95% wskaza ).
Instynktownie ludzie wykazuj preferencj dla słodkich smaków, poniewa s
one traktowane jako ródło energii, unikaj c tych, które s gorzkie i kwa ne,
poniewa kojarzone s one zwi zane z toksyczno ci i niebezpiecze stwem
[Alija i Talens 2012, Markey i in. 2015]. Jednak istnieje grupa konsumentów
która twierdzi, e spo ywanie cukru jest zwi zane ze zwi kszeniem masy ciała,
a zatem powinno być redukowane5 [IFIC 2013]. Preferowanie słodkiego smaku

4
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5
International Food Information Council Foundation (IFIC) (2013, May). Survey of consumer
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mo e być tak e spowodowane czynnikami społeczno-kulturowymi. Dzieci od
najmłodszych lat otrzymuj słodycze jako nagrod za dobre zachowanie.
Badania własne dowiodły równie , e zdaniem respondentów proces obnienia zawarto ci cukru mo e mieć korzystny wpływ na skład produktu (41,24%
wskaza ). Z kolei odmienne wyniki otrzymali Je ewska-Zychowicz i in. [2012].
Dowiedziono, e konsumenci s przekonani, i obni enie zawarto ci składników, m.in. cukru, wpływa na pogorszenie smaku. Mo e to skutkować zmniejszeniem zainteresowania i spadkiem cz sto ci nabywania ywno ci typu light
w przyszło ci.
Wyniki bada własnych wskazuj równie na stosunkowo du y odsetek
osób nie maj cych zdania na temat wpływu zastosowania procesu obni enia zawarto ci cukru na takie cechy charakterystyczne produktów ywno ciowych jak:
wie o ć, wygl d, trwało ć i jako ć produktu, odpowiednio wynosiły one 49,16;
47,63; 47,81 i 40,24% wskaza (tabela 2).
Tabela 2
Opinie badanych nt. wpływu obni onej zawarto ci cukru na postrzeganie wybranych
cech ywno ci (% wskazań)
Zmienne

Poprawia/zdecydowanie
Nie wiem,
Nie poprawia/zdecydowanie
poprawia
nie mam zdania)
nie poprawia

Smak

21,05

17,00

61,95

Skład produktu

41,24

37,04

21,72

wie o ć

23,74

49,16

27,10

Naturalno ć

34,01

39.39

26,60

Wygląd

22,41

47,63

29,96

Trwało ć

25,43

47,81

26,76

Jako ć

37,04

40,24

22,72

ródło: Opracowanie własne.

Akceptacja ywno ci funkcjonalnej, w tym o obni onej zawarto ci cukru,
warunkowana jest w du ej mierze dostrzeganiem korzy ci ze spo ywania takiej
ywno ci a jednocze nie postrzeganiem małego ryzyka dla zdrowia [Je ewska-Zychowicz i in. 2009, Sojkin i in. 2009]. Zainteresowanie konsumentów ywno ci maj c korzystny wpływ na zdrowie wynika przede wszystkim z rosn cej
dbało ci konsumentów o własne zdrowie i dobre samopoczucie, jak równie ze
spadku zaufania do ywno ci konwencjonalnej [Je ewska-Zychowicz i in. 2009].
Wyniki przeprowadzonych bada własnych pokazały, e w ród najcz ciej
wymienianych powodów zainteresowania produktami o obni onej zawartoci cukru (tabela 3) znalazły si : zalecenia dietetyczne (41,07% wskaza ) oraz
aspekt zdrowotny (27,87%).
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Tabela 3
Deklarowane przez badanych powody zainteresowania produktami o obni onej zawarto ci cukru
Wyszczególnienie

% wskazań ogółu
badanych

Aspekt zdrowotny

27,87

Zalecenia dietetyczne

41,07

Aktualne trendy

8,00

Aktywno ć fizyczna

12,40

Inne (np. Ciekawo ć)

10,66

Płeć
χ2, p

Wiek
χ2, p

Wykształcenie
χ2, p

24,74
p = 0,00

111,13
p = 0,00

31,67
p = 0,00

ródło: Opracowanie własne.

Wykazano, e zmienne socjodemograﬁczne ró nicowały istotnie statystycznie badan grup pod k tem deklarowanych powodów zainteresowania produktami o obni onej zawarto ci cukru. Omawiane produkty istotnie cz ciej (p<0,01)
z przyczyn zdrowotnych spo ywane były przez: osoby w wieku powy ej 56 lat,
z wykształceniem wy szym oraz kobiety. Z kolei zalecenia dietetyczne jako
główna przyczyna zainteresowania t grup produktow wskazywana była istotnie cz ciej (p<0,01) przez osoby poni ej 25 lat oraz analogicznie jak w przypadku aspektów zdrowotnych przez kobiety i osoby z wykształceniem wy szym
(tabela 3).
Analizuj c zmiany postaw konsumentów wobec prozdrowotnych artykułów
ywno ciowych na przestrzeni lat, mo na zauwa yć, e kilkana cie lat temu produkty o obni onej zawarto ci tłuszczu i cholesterolu miały według nich wi ksze znaczenie w proﬁlaktyce chorób ni produkty o obni onej zawarto ci cukru
i soli. [Szczepaniak i in. 2003]. W ci gu ostatnich kilku lat zauwa alne jest jednak zwi kszenie wiadomo ci konsumentów na temat wpływu diety i aktywno ci ﬁzycznej na zdrowie, a tym samym na zwracanie uwagi równie na cukier jako składnik ywno ci przyczyniaj cy si , przy nadmiernym stosowaniu
do wielu wspomnianych wcze niej schorze współczesnej cywilizacji. WHO
[2014] zaleca spo ycie cukrów prostych w ilo ciach nie wi cej ni 10% całkowitej energii dziennie, dowodz c, e ograniczenie spo ycia cukrów prostych do
tego poziomu zapotrzebowania na energi redukuje ryzyko nadwagi, otyło ci
i próchnicy z bów. Zalecane zmniejszenie dziennego spo ycia cukru oznacza, e
mo na spo yć go nie wi cej ni ok. 50 gramów dziennie, czyli 12 ły eczek od
herbaty w przypadku dorosłych. Jest to połowa przeci tnej ilo ci cukru spo ywanego dziennie przez osoby dorosłe w Ameryce Północnej i Południowej. W przypadku dzieci i młodzie y wielu krajów najwi kszym ródłem cukrów prostych
s słodzone napoje gazowane. Napoje gazowane zawieraj 20–30 g cukru, który
w standardowej porcji (330 ml) mo na wyrazić w 9 ły eczkach. Odnosz c to do
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zalece WHO dla dzieci, jedna porcja takiego napoju mo e stanowić przekroczenie o połow zalecanego poziomu dziennego spo ycia cukrów.
W prezentowanym badaniu, zdecydowana wi kszo ć respondentów (tabela 4), niezale nie od cech socjodemograﬁcznych okre liła korzy ci zdrowotne
wynikaj ce z zastosowania procesu obni enia zawarto ci cukru w produktach
spo ywczych jako du e i raczej du e (75,47% wskaza ), natomiast 20,13% respondentów nie miało na ten temat zdania.
Tabela 4
Postrzegane korzy ci zdrowotne wynikające z zastosowania procesu obni enia zawarto ci cukru w produktach spo ywczych, w zale no ci od płci wieku oraz wykształcenia
badanych
Zmienne

Du e,
raczej du e
(% wskazań)

Ani du e,
ani małe
(% wskazań)

Małe,
raczej małe
(% wskazań)

11,20

2,00

8,93

2,40

χ2, p

Płeć
kobiety

42,67

mę czy ni

32,80

1,67
p = 0,89

Wiek
poni ej 25 lat

28,94

7,47

1,47

26–35

11,86

2,92

0,80

36–45

10,00

2,40

0,40

46–55

8,93

2,40

0,27

56 i więcej

15,73

4,94

1,47

podstawowe

1,60

0,67

0,13

27,47
p = 0,12

Wykształcenie
rednie

24,54

8,94

1,46

wy sze

49,33

10,52

2,80

20,79
p = 0,02

ródło: Opracowanie własne.

Dowiedziono (tabela 5), e postrzegane przez badanych korzy ci zdrowotne
zwi zane ze spo yciem produktów o obni onej zawarto ci cukru nie s istotnie
powi zane z decyzjami dotycz cymi zakupu tej grupy produktów. Konsumenci,
aby dokonać zakupu ywno ci prozdrowotnej, musz być wiadomi korzy ci
zdrowotnych zwi zanych z jej spo yciem, ale sama wiedza nie jest warunkiem
wystarczaj cym. Jedn z wa niejszych determinant, niezale nie od zmiennych
socjodemograﬁcznych, jest indywidualna potrzeba wynikaj ca z postrzeganych
korzy ci ze spo ycia [Lähteenmäki i Saarela 2011].
W zmiennych warunkach rynkowych podejmowanie decyzji zakupowych
przez konsumenta wymaga od niego szczególnej wiedzy i umiej tno ci. Jed-
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Tabela 5
Korelacje pomiędzy postrzeganymi korzy ciami zdrowotnymi a stosowaniem i nabywaniem produktów o obni onej zawarto ci cukru
Wyszczególnienie
Stosowanie zamienników cukru

Korzy ci zdrowotne oceniane
przez badanych
0,02

Nabywanie produktów o obni onej zwarto ci cukru:
słodzone napoje gazowane

0,13

d emy, konfitury, marmolady

0,03

słodycze

0,10

produkty mleczarskie

0,12

ródło: Opracowanie własne.

nak e posiadana przez konsumentów wiedza ywieniowa nie zawsze jest wystarczaj ca, aby zrozumieć zale no ci pomi dzy diet a zdrowiem i nie ma ona
przeło enia na ich zachowania ywieniowe [van Kooten i in. 2007, Dickson-Spillmann i in. 2011, Sütterlin i Siegrist 2015]. Tak wi c by zidentyﬁkować
przyczyny wpływaj ce na dokonywane przez konsumentów wybory produktów spo ywczych o zmniejszonej zawarto ci cukru, nale y usytuować ywno ć
i diet w rodowisku, które wykracza poza wiedz ywieniow . Zarówno rodzaj
spo ywanej ywno ci, jak i przyczyny jej spo ywania nie s kwesti wył cznie
warto ci od ywczej produktu [Keane i Willetts 1994], ale równie indywidualnych odczuć i postaw konsumentów [Sun 2008]. Mog być one kształtowane
w procesie szeroko rozumianej edukacji konsumenckiej, buduj cej w ten sposób
wiadomo ć konsumenck .
Wpływ na zwi kszenie wiadomo ci wobec spo ycia i zakupu ywno ci
o obni onej zawarto ci cukru, mog mieć ró nego rodzaju media. S one jednak
uwa ane s za do ć jednolite w emisji programów czy te reklam z zakresu promocji zdrowia. Działania zdrowotne podejmowane przez społecze stwo, takie
jak: zmiana nawyków ywieniowych b d mo liwe gdy nacisk informacyjny
zostanie poło ony na ulepszenie metod traﬁania do szerszego grona odbiorców.
Niezmiernie wa ne jest w tym aspekcie poznanie rodzaju najcz ciej u ytkowanych mediów czy cz stotliwo ci korzystania z nich przez poszczególne grupy
osób. Dopasowanie do potrzeb wiadomego konsumenta preferowanych przez
nich rodków masowego przekazu w kwestii przekazywania informacji o produktach prozdrowotnych wydaje si być odpowiednim sposobem, aby nadać informacje prozdrowotne, w tym te o korzystnym działaniu produktów ywno ciowych, w przyst pny dla nich sposób [Syrkiewicz- witała i in. 2014].
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Wnioski
Z przeprowadzonych bada wynika, e zdecydowana wi kszo ć respondentów, niezale nie od cech socjodemograﬁcznych, oceniła korzy ci zdrowotne wynikaj ce z zastosowania procesu obni enia zawarto ci cukru jako du e
i raczej du e. Pomimo tego stosunkowo niewielka cz ć badanych, zró nicowanych ze wzgl du na płeć i wiek, stosuje w swojej diecie zamienniki cukru oraz
jest zainteresowana produktami o obni onej zawarto ci cukru. Zdecydowanym
powodem zainteresowania produktami o obni onej zawarto ci cukru s zalecenia dietetyczne oraz aspekt zdrowotny. Wi kszo ć badanych była zdania, e
obni enie zawarto ci cukru w produkcie wpływa na pogorszenie jego walorów
smakowych. W tym przypadku obawa przed niespełnieniem oczekiwa i wra e
sensorycznych mo e stanowić wa n barier w budowaniu zainteresowania oraz
w procesie podejmowania decyzji zakupowych.
Rozwa aj c kwesti ograniczenia przeprowadzonych bada , wynikaj cego
z zastosowanej w badaniach technice doboru próby, otrzymanych wyników nie
nale y generalizować na ogół populacji polskich konsumentów.
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Abstrakt
Celem badania było okre lenie wpływu wybranych zmiennych socjodemograﬁcznych na postawy konsumentów wzgl dem ywno ci o obni onej zawarto ci
cukru. Badania przeprowadzono w placówkach o wiatowych, szkołach wy szych, placówkach dydaktycznych dla seniorów zlokalizowanych na terenie
województwa warmi sko-mazurskiego. Zastosowano metod pomiaru sondaowego, technik wywiadu po redniego. Narz dziem badawczym był autorski
kwestionariusz ankiety. Ogółem przebadano 750 osób.
Zdecydowana wi kszo ć respondentów, niezale nie od cech socjodemograﬁcznych, ocenia korzy ci zdrowotne wynikaj ce z zastosowania procesu obni enia zawarto ci cukru jako du e i raczej du e. Pomimo to stosunkowo niewielka
cz ć badanych, zró nicowanych ze wzgl du na płeć i wiek, stosuje w swojej
diecie zamienniki cukru oraz jest zainteresowana produktami o obni onej zawarto ci cukru. Wi kszo ć badanych była zdania, e obni enie zawarto ci cukru w
produkcie wpływa na pogorszenie jego walorów smakowych.
Słowa kluczowe: cukier, wybór ywno ci, decyzje nabywcze, akceptacja
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Selected socio-demographic determinants
of consumer attitudes towards food with reduced
sugar content
Abstract
The aim of this study was to determine the impact of socio-demographic variables on consumer attitudes towards food with a reduced sugar content. The study
was conducted in educational institutions, a university and educational centers
for seniors located in the Warmia-Mazury, using a survey research method, indirect technique (an original interview questionnaire). In total, 750 respondents
were interviewed.
The majority of respondents, regardless of socio-demographic characteristics, assesses the health beneﬁts of the sugar content reduction as large and rather large. Despite this, a relatively small portion of respondents, varied by gender and age, used in their diets sugar substitutes and was interested in products
with a reduced sugar content. According to the most of the respondents, lowering
the sugar content of a product affects the deterioration of its ﬂavor.
Key words: sugar, food choice, purchase decision, acceptance

