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Konsumencka gotowość do realizacji
zrównoważonego wzorca spożycia żywności
Wstęp
Zmiany geopolityczne, rozwój techniczny i technologiczny, wzrost liczby
ludno ci wraz ze zmian struktury demograﬁcznej populacji, rosn ca masowo ć
produkcji rolniczej, procesy globalizacji w przetwórstwie i dystrybucji ywnoci to najwa niejsze przyczyny, które zmieniły rynek ywno ci w ci gu dwóch
dekad z przełomu wieków. W skali globalnej upodabniaj si oferty przemysłu
spo ywczego i handlu detalicznego ywno ci wraz z aktywno ci marketingow przedsi biorstw, determinuj c uniﬁkacj potrzeb i zachowa ywieniowych
konsumentów oraz homogenizacj wzorców spo ycia ywno ci. Jednocze nie
rozwój gospodarczy i wzrost siły nabywczej ludno ci, obserwowany tak e
w pa stwach wschodz cych i rozwijaj cych si , stały si sił sprawcz pod ania za stylem ycia i konsumpcji ywno ci społecze stw zachodnich.
Cen tych zmian jest post puj ca degradacja rodowiska naturalnego, wł czaj c rosn ce marnotrawstwo ywno ci i zmiany klimatyczne oraz dynamiczne rozprzestrzenianie si nadwagi i otyło ci wraz z innymi chorobami dietozale nymi powstaj cymi na ich tle. Szacunki WHO [2015] wskazuj , e w skali wiata w 2015 r. liczba dorosłych z nadwag mogła si gn ć 2,3 mld osób,
w tym otyłych – 700 mln. W Europie ponad 50% dorosłych ma nadwag , w tym
otyło ć dotyczy 23% kobiet i 20% m czyzn. Nadmierna masa ciała to tak e
problem co trzeciego dziecka w tym regionie. Koszty leczenia tych chorób oraz
ich nast pstw wynosz 2–8% narodowych bud etów ochrony zdrowia i s przyczyn 10–13% zgonów. Badania zrealizowane w ramach europejskiego projektu
EIPRO [2006] wykazały, e w pa stwach UE25 konsumpcja ywno ci w przeliczeniu na mieszka ca oznacza 20-30% ladu rodowiskowego oraz ponad 50%
procesu eutroﬁzacji. Na procesy degradacji rodowiska w najwi kszym stopniu
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wpływa spo ywanie mi sa, drobiu i ich przetworów, nast pnie mleka i produktów mleczarskich.
W obliczu niepokoj cych konsekwencji przeobra e ła cucha ywno ciowego, realizacja idei zrównowa onego rozwoju stała si priorytetem dalszego funkcjonowania, zarówno gospodarek, przedsi biorstw, jak i ka dego konsumenta.
W odniesieniu do ostatniego etapu tego ła cucha uznano za konieczn zmian
wzorca spo ycia ywno ci w kierunku zrównowa onej konsumpcji. Zgodnie z deﬁnicj FAO [2010] to sposób ywienia maj cy niewielki wpływ na rodowisko naturalne i w zwi zku z tym przyczyniaj cy si do bezpiecze stwa ywno ciowego
i dobrego stanu zdrowia obecnych i przyszłych pokole . Zrównowa ona dieta chroni i szanuje bioró norodno ć i ekosystemy, jest kulturowo akceptowalna, dost pna
i sprawiedliwa ekonomicznie oraz odpowiednia pod wzgl dem od ywczym, tak e
bezpieczna i zdrowa, optymalizuj ca zasoby przyrodnicze i ludzkie.
Nale y podkre lić, e realizacja zrównowa onej konsumpcji wymaga od
ka dego indywidualnego konsumenta, aby w procesach decyzyjnych w zakresie ywno ci i ywienia brał pod uwag nie tylko swoje potrzeby (smak, cena,
wygoda itp.), ale tak e przejawiał postaw społecznej odpowiedzialno ci (np.
dobrostan zwierz t, rodowisko, sprawiedliwy handel) [Meulenberg 2003]. Właciwe zachowania ywieniowe wyznaczaj zasady zrównowa onej konsumpcji,
które sformułowano w postaci zalece ywieniowych [WWF-UK 2011]:
1) jedz wi cej ywno ci pochodzenia ro linnego – wybieraj z bogatej palety
warzyw i owoców; warto zauwa yć, e w celach ywieniowych dla populacji wiatowej 400 g warzyw i owoców dziennie to niezb dne minimum;
2) jedz mniej mi sa – zarówno czerwone, jak i białe mi so mo e być smacznym uzupełnieniem posiłku, ale nie jego głównym składnikiem;
3) jedz mniej przetworzonej ywno ci – zazwyczaj wymaga wi kszego zu ycia zasobów naturalnych podczas produkcji, a ponadto cz sto zawiera du o
cukru, soli i tłuszczu (ze wzgl du na ryzyko chorób dietozale nych);
4) wybieraj produkty ywno ciowe spełniaj ce wysokie standardy, po wiadczone wiarygodnymi certyﬁkatami produkcji z respektem dla zrównowa onego rozwoju – na przykład ryby oznaczone certyﬁkatem MSC (Marine Stewardship Council), kaw i owoce z certyﬁkatem Sprawiedliwego Handlu,
jajka z oznaczeniem wolny wybieg;
5) nie marnuj ywno ci – zmarnotrawieniu ulega do 30% przynoszonej do gospodarstwa domowego ywno ci;
6) jedz lokalnie, wybieraj sezonowe produkty [Sustain 2007].
Produkty pochodzenia ro linnego stanowić powinny około 80% spo ywanej
w ci gu dnia ywno ci i to bez uwzgl dniania produktów zawieraj cych oleje/tłuszcze ro linne lub cukier. Zaleca si wi ksze spo ycie ywno ci z całych
ziaren zbó , suchych str czkowych, orzechów i nasion, która powinna zast pić
cz ć mi sa w diecie [Macdiarmid i in. 2011].
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Cel i metodyka badania
Celem pracy była ocena zachowa i opinii konsumentów deklaruj cych znajomo ć terminu „zrównowa ona konsumpcja ywno ci” i okre lenie, czy stanowi one odzwierciedlenie wyró ników tego sposobu ywienia.
Dane pierwotne zebrano w styczniu 2014 r. metod wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (badania CATI) w ród 600 mieszka ców
o miu najwi kszych miast województwa mazowieckiego (tj. o liczbie mieszka ców powy ej 50 tysi cy), dobranych kwotowo według liczby ludno ci. Jako
kryterium selekcji danych do analizy przyj to deklaracj , e ankietowany słyszał
ju okre lenie „zrównowa ona konsumpcja ywno ci”. W ten sposób uzyskano
grup 212 osób, która stanowiła 35% wszystkich ankietowanych (tabela 1).
Tabela 1
Charakterystyka demograficzno-społeczna badanej populacji (N = 212)
Respondenci
Wyszczególnienie

Ocena sytuacji materialnej
dobra lub bardzo
zła lub przeciętna
dobra
n
%
n
%

liczba
n

%

PŁEĆ
Mę czyzna
Kobieta

77
135

36
64

38
72

49
53

39
63

51
47

WIEK
20–30 lat
31–40 lat
41–50 lat
51–60 lat
61–70 lat

20
34
39
55
64

9
16
18
26
30

6
15
19
33
37

5
14
17
30
34

14
19
20
22
27

14
19
20
21
26

WYKSZTAŁCENIE
Zawodowe lub ni sze
rednie lub pomaturalne
Wy sze (I lub II stopnia)

7
78
127

3
37
60

7
50
53

6
45
48

0
25
74

0
27
73

ródło: Badanie własne.

Narz dziem badawczym był standaryzowany kwestionariusz wywiadu,
zawieraj cy pytania zamkni te, w tym z 5-punktow skal Likerta. W ocenie
zachowa konsumentów przyj to nast puj c skal rednich rang odpowiedzi:
od 1 do 1,5 – bardzo wa ne, powy ej 1,5 do 2,5 – wa ne, powy ej 2,5 do 3,5
– rednio wa ne, powy ej 3,5 do 4,5 – niewa ne, powy ej 4,5 do 5 – zupełnie
niewa ne.
Analiz wyników przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania
SPSS. W opisie poszczególnych zmiennych wykorzystano analiz cz sto ci
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oraz tablice krzy owe. Do porównywania danych zastosowano test Chi-kwadrat,
a sił zwi zku mi dzy zmiennymi okre lano na podstawie współczynnika korelacji dwustronnej rho-Spearmana, przy poziomie istotno ci p = 0,01.

Determinanty wyboru żywności podczas zakupów
W celu rozpoznania determinant wyboru produktów ywno ciowych respondentów poproszono o okre lenie znaczenia 14. czynników, w ród których
8 odnosiło si do zachowa charakterystycznych dla zrównowa onej konsumpcji
(rysunek 1). Najwa niejszymi kryteriami wyboru ywno ci były smak i jako ć
produktów (w obydwu przypadkach po 99% wskaza „raczej wa ny” i „wa ny”), nast pnie zdrowe ywienie (95%) i bezpiecze stwo zdrowotne ywno ci
(93%). W kontek cie celu badania mo na stwierdzić, e respondenci podczas
decyzji zakupowych w pierwszej kolejno ci nie kieruj si zasadami zrównowaonej konsumpcji, lecz typowymi czynnikami wyboru ywno ci. Trzeba jednak
przyznać, e badani w bardzo du ym odsetku (od 85 do 90%) ocenili jako „wa ne” i „raczej wa ne” cztery (z sze ciu) determinanty wskazuj ce na zachowania

Rysunek 1
Czynniki wyboru ywno ci podczas zakupów
ródło: Badanie własne.

37
odpowiedzialne. Były nimi: ochrona rodowiska naturalnego, zakup lokalnych/
polskich produktów jako wyraz wspierania rodzimych producentów, stosowanie
etycznych standardów w ła cuchu ywno ciowym oraz sposób uprawy, hodowli
zwierz t czy produkcji kupowanej ywno ci. Cena jako czynnik wyboru ywnoci uzyskała 85% deklaracji „wa ny” oraz „raczej wa ny”. Du wag ceny przy
wyborze ywno ci przez konsumentów wykazuj cych zainteresowanie ochron
rodowiska naturalnego potwierdzaj równie doniesienia innych autorów [Abeliotis i in. 2010; Jansson i in. 2010; akowska-Biemans 2011].
Mniejsze znaczenie jako uwarunkowanie wyboru ywno ci (75% lub mniej
wskaza „raczej wa ny” i „wa ny”) zyskały ekologiczne metody produkcji,
mo liwo ć ponownego wykorzystania opakowania, specjalne oznaczenie produktu po wiadczaj ce jego wyj tkowe cechy lub jako ć, kupowanie polskich/lokalnych produktów w celu ograniczania przewozów ywno ci oraz informacje
o miejscu połowu kupowanych ryb. Posługuj c si rednimi rangami ocen
wszystkich 14 czynników, mo na stwierdzić, e 3 z nich okazały si bardzo
wa nymi podczas wyboru ywno ci: smak i jako ć ( rednie 1,3) oraz zdrowe
ywienie (1,4). Pozostałe determinanty uznano za wa ne, a ich rednie rangi
zmieniały si w zakresie od 1,6 – kupowanie bezpiecznej zdrowotnie ywno ci
do 2,2 – miejsce połowu ryb.
Analiza statystyczna wykazała, e oceny pi ciu czynników: ochrona rodowiska naturalnego, ekologiczna produkcja, miejsce połowu kupowanych ryb,
zwrotne/do powtórnego przetworzenia opakowania, znakowanie po wiadczaj ce wyj tkowe cechy jako ciowe ywno ci zale ne były od płci i wieku respondentów. Istotnie wi cej kobiet oraz osób powy ej 40. roku ycia było skłonnych
wybierać ywno ć, bior c pod uwag wcze niej wymienione determinanty. Nie
zaobserwowano istotnych ró nic w grupach wyró nionych wzgl dem deklarowanej sytuacji materialnej.
Przejawem oraz dowodem uwzgl dniania przez respondentów czynników
typowych dla zrównowa onej konsumpcji ywno ci okazały si decyzje zakupowe podejmowane w przypadku jaj do spo ycia w gospodarstwach domowych.
Typ produkcji, z jakiej pochodz kupowane jaja, potraﬁło wskazać 86% respondentów, a dokładnie połowa z nich zadeklarowała odpowiedzialny wybór, tj. zakup bezpo rednio od rolnika oraz ze stemplem zero, oznaczaj cym ekologiczny
chów. Jednocze nie najmniej badanych (6%) wskazało zakupy jaj z klatkowego
chowu, ze stemplem 3. Nie zaobserwowano statystycznie istotnych ró nic w deklaracjach respondentów zró nicowanych ze wzgl du na płeć, wiek, subiektywn ocen sytuacji materialnej oraz wykształcenie.
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Opinie respondentów o znaczeniu zachowań
żywieniowych w kontekście ochrony środowiska
naturalnego
Ankietowanych poproszono równie o wyra enie opinii na temat szkodliwego wpływu ła cucha ywno ciowego na stan rodowiska naturalnego. Blisko
60% ankietowanych miało wiadomo ć takiego oddziaływania i jednocze nie
19% wyraziło opini przeciwn (rysunek 2).

Nie; 19%
Tak; 57%
Nie mam zdania;
24%

ZwiĊkszenie
emisji GHG; Przenikanie
22%
chemicznych
Ğrodków;
ZuĪycie wody
28%
i energii;
21%
Wyrzucanie
wiĊkszej iloĞci
opakowaĔ; 29%

Rysunek 2
Opinie respondentów na temat szkodliwego wpływu procesów produkcji, przetwórstwa i wykorzystania ywno ci w gospodarstwach domowych na stan rodowiska naturalnego
ródło: Badanie własne.

W ród czterech wymienionych przejawów szkodliwo ci ła cucha ywnociowego dla rodowiska po ok. 30% wskaza dotyczyło rosn cej ilo ci opakowa oraz przenikania do rodowiska chemicznych rodków stosowanych
w rolniczej produkcji surowców ywno ciowych. Kolejne dwa skutki, tj. zwi kszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zu ywanie du ych ilo ci wody i energii
uzyskały po około 20% wskaza . Płeć, wiek i wykształcenie nie miały wpływu
na te oceny, zaobserwowano jednak istotne ró nice w zale no ci od oceny swojej
sytuacji materialnej przez respondentów. Ocieniaj cy j dobrze lub bardzo dobrze wykazali wi ksz wiadomo ć szkodliwego oddziaływania ła cucha ywno ciowego na stan rodowiska naturalnego.
Badanie zachowa pro rodowiskowych odno nie opakowa ywno ci wykazało, e zdecydowana wi kszo ć respondentów (92%) kupuj c ywno ć, korzysta z toreb wielokrotnego u ytku (suma deklaracji „bardzo wa ne” i „raczej wa ne”) i było to bardzo wa ne zachowanie ( rednia ranga 1,50). Takie samo zdanie
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wyraziło blisko ¾ badanych odno nie wybierania, o ile to mo liwe, produktów
spo ywczych w opakowaniach zwrotnych oraz jak najbardziej naturalnych, np.
mało kolorowych, papierowych (odpowiednio 75 i 72%). Te zachowania okazały si wa nymi, ze rednimi rangami odpowiednio 2,00 i 2,10. Ponad połowa
ankietowanych (56%) stwierdziła, e ze wzgl dów ekologicznych wa ne jest dla
nich kupowanie produktów w wi kszych opakowaniach. Respondenci zdecydowanie ró nili si natomiast w swoich opiniach odno nie niekupowania wody
w butelkach, aby nie za miecać rodowiska, co brytyjska organizacja NGO Sustain [2007] postuluje jako zasad zrównowa onej konsumpcji. Takie zachowanie zadeklarowało 48% respondentów i podobny odsetek uznał je za niewa ne
(42%). Te deklaracje ukazuj mał wiadomo ć konsumentów odno nie problemu rosn cej masy wyrzucanych plastikowych opakowa ywno ci oraz ich
wpływu na degradacj rodowiska naturalnego, nawet w ród deklaruj cych znajomo ć terminu zrównowa ona konsumpcja ywno ci.
Wobec powy szego zbadano zdanie respondentów o znaczeniu dziewi ciu pro rodowiskowych zachowa w procesach gospodarowania ywno ci
i jej spo ycia. Prawie wszyscy (97%, suma wskaza „bardzo wa ne” i „raczej
wa ne”) zgodzili si , e wa ne jest ograniczenie strat i marnotrawstwa ywnoci oraz sortowanie odpadów i opakowa (93%). Te zachowania zyskały rang
bardzo wa nych (rysunek 3). Nieznacznie mniej badanych oceniło w ten sposób
wybieranie produktów sezonowych (90%) oraz potrzeb zwi kszenia spo ycia
Ograniczenie marnotrawstwa ĪywnoĞci

97

Sortowanie odpadów i opakowaĔ

2 1

93

Kupowanie produktów sezonowych

90

ZwiĊkszenie spoĪycia ĪywnoĞci naturalnej

88

Kupowanie ĪywnoĞci lokalnej (ograniczenie przewozów)

5 2
6 4
6

85

Zmniejszenie spoĪycia ĪywnoĞci wysokoprzetworzonej

6

10

81

9

4
9

Zmniejszenie spoĪycia miĊsa

58

26

15

Niekupowanie butelkowanej wody

57

27

16

Zmniejszenie spoĪycia innych p. zwierzĊcych

57

30

14

waĪny + raczej waĪny

niewaĪny +raczej niewaĪny

nie ma zdania

Rysunek 3
Opinie respondentów odno nie zachowań dotyczących procesów gospodarowania ywnocią i jej spo ycia
ródło: Badanie własne.
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ywno ci naturalnej i mało przetworzonej (88%). Rozkłady odpowiedzi w tych
dwóch przypadkach wyznaczyły ich rang jako wa nych. Pozostałe zachowania
uzyskały opinie „bardzo wa ne” i „raczej wa ne” tak e od wi kszo ci respondentów, a liczba tych deklaracji zmieniała si od 85% w przypadku kupowania
krajowych/lokalnych produktów w celu ograniczania przewozów ywno ci do
57% w odniesieniu do niekupowania wody butelkowanej oraz zmniejszenia spoycia innych ni mi so produktów pochodzenia zwierz cego. W ród nich jeszcze 2 zachowania zyskały rang wa nych, a 3 – rednio wa nych. Analiza statystyczna wyników dowiodła, e kobiety były na ogół bardziej przychylne takim
działaniom jak ograniczanie marnotrawstwa, sortowanie odpadów i opakowa ,
zmniejszenie spo ycia mi sa i innych produktów pochodzenia zwierz cego, wybieranie sezonowych produktów, tak e lokalnych, naturalnych/mało przetworzonych oraz niekupowanie wody butelkowanej. Nie zaobserwowano statystycznie
istotnych ró nic w grupach wyró nionych ze wzgl du na wiek i deklarowan
sytuacj materialn .
Jedn z barier w realizacji zrównowa onej diety jest niech ć konsumentów
do ograniczania spo ycia mi sa i produktów pochodzenia zwierz cego [Rothgerber 2014; Dagevos i Voordouw 2013]. Obserwacje te znalazły potwierdzenie w badaniu własnym (rysunek 4). Maj c na wzgl dzie ochron rodowiska
naturalnego, co trzeci badany (32%) nie był gotów zmniejszyć spo ycia mi sa
i jego przetworów, 62% nie chciało ograniczyć spo ycia mleka i przetworów
13
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1

6

17

22
32

4
7

63

62

9

12

28

26

JeĞü mniej jaj

JeĞü mniej mleka
i produktów
mlecznych

8

85

82

79
71
60

JeĞü wiĊcej
JeĞü wiĊcej
owoców, warzyw
produktów z
i ich przetworów peánego zboĪa

JeĞü
wiĊcejnasion i
orzechów
Tak

JeĞü wiĊcej
strączkowych

Nie mam zdania

JeĞü mniej miĊsa
i jego przetworów

Nie

Rysunek 4
Zdania respondentów dotyczące gotowo ci zmiany sposobu ywienia na bardziej zrównowaony z uwagi na ochronę rodowiska naturalnego
ródło: Badanie własne.
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mlecznych i prawie tyle samo nie zadeklarowało gotowo ci zmniejszenia spoycia jaj.
Nie rezygnuj c z cz ci konsumpcji ywno ci pochodzenia zwierz cego,
która stanowi wysokie obci enie dla rodowiska, respondenci wyrazili jednocze nie gotowo ć zwi kszenia spo ycia produktów pochodzenia ro linnego. Ponad 80% wskazało na produkty z całego ziarna zbó oraz na warzywa i owoce
wraz z przetworami. Podobny odsetek (79%) zadeklarował gotowo ć wi kszego
udziału nasion i orzechów w ywieniu. Najmniej respondentów (71%) zgodziłoby si na wi ksze wykorzystanie nasion str czkowych do sporz dzania potraw
i jednocze nie 22% nie wyraziło tej gotowo ci. Warto zauwa yć, e deklarowane
zmiany spo ycia oznaczałyby wzrost ilo ciowej konsumpcji i przekładałyby si
na niekorzystny ze zdrowotnego punktu widzenia wzrost warto ci energetycznej dziennej racji pokarmowej. Analiza statystyczna wykazała, e istotnie wi cej
kobiet deklarowało pozytywny stosunek do ograniczenia spo ycia mi sa i jego
przetworów oraz zwi kszenia spo ycia str czkowych i produktów z całego ziarna zbó . Tak e wi cej osób z wykształceniem rednim lub wy szym wskazywało
ch ć zmniejszenia spo ycia mi sa, a z produktów ro linnych – zwi kszenia spoycia owoców i warzyw oraz str czkowych.

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badanie wykazało, e konsumenci deklaruj cy znajomo ć
terminu zrównowa ona konsumpcja przy wyborze ywno ci kieruj si uniwersalnymi czynnikami: smakiem, jako ci , zaletami od ywczymi i bezpiecze stwem zdrowotnym kupowanych produktów. Wa ne były te dla nich czynniki
wpisuj ce si w trend zrównowa onej konsumpcji, kilka z nich zyskało nawet
rang wy sz ni cena. Prawie 60% respondentów zdawało sobie spraw z faktu
szkodliwego oddziaływania ła cucha ywno ciowego na stan rodowiska naturalnego, wskazuj c w najwi kszym odsetku na rosn c ilo ć wyrzucanych opakowa produktów spo ywczych. Jednocze nie tylko co drugi badany uznał, e
niekupowanie wody w plastikowych butelkach byłoby dobrym rozwi zaniem
w trosce o rodowisko naturalne. W ród ocenianych zachowa pro rodowiskowych najni sze rangi wa no ci zyskało wła nie niekupowanie wody butelkowanej oraz zmiana struktury diety, polegaj ca na zmniejszeniu spo ycia mi sa
i innych produktów pochodzenia zwierz cego. Statystycznie istotnie wi cej kobiet, a tak e osób po 40. roku ycia oraz z wykształceniem rednim lub wy szym
charakteryzowały zachowania ywieniowe i opinie zgodne z zasadami zrównowa onej konsumpcji.
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W konkluzji warto zauwa yć, e deklaracje respondentów wskazywały na
wiadomo ć negatywnych konsekwencji procesów produkcji, przetwórstwa,
sprzeda y i spo ycia ywno ci dla rodowiska naturalnego. Jednocze nie decyzje nabywcze badanych w pierwszej kolejno ci determinowały typowe czynniki
wyboru ywno ci, a oni sami raczej nie byli gotowi na ograniczenie spo ycia
produktów zwierz cych na rzecz ro linnych. Wobec istnienia tej rozbie no ci
wyzwaniem jest z jednej strony dalsze zwi kszanie wiedzy i wiadomo ci konsumentów w zakresie zrównowa onych wyborów ywno ci, z drugiej natomiast
– ułatwianie im takich wyborów, co determinuje konieczno ć zmiany oferty na
rynku ywno ci, w stron innowacyjnych pro rodowiskowych produktów spoywczych.
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Abstrakt
Celem artykułu była ocena zachowa konsumentów deklaruj cych znajomo ć
terminu zrównowa ona konsumpcja ywno ci oraz okre lenie, czy odpowiadaj
one wyró nikom tego sposobu ywienia. Wykorzystano dane pierwotne zebrane
metod CATI w ród 212 mieszka ców najwi kszych miast woj. mazowieckiego. Wykazano, e najwa niejszymi czynnikami wyboru ywno ci były: smak,
jako ć, zdrowe ywienie i bezpiecze stwo ywno ci. Nale y odnotować, e badani nad cen przedkładali lokalne pochodzenie produktów, ochron rodowiska
oraz etyczne i społeczne standardy w produkcji. W wi kszo ci reprezentowali
pro rodowiskowe zachowania w kwestii opakowa ywno ci oraz gospodarowania ywno ci w domach. Mimo to gotowo ć zmiany ywienia na zrównowaone oznaczała dla badanej grupy wzrost spo ycia warto ciowych dla zdrowia
produktów ro linnych, ale nie kosztem jaj i mleka oraz mi sa. Wykazane prorodowiskowe na ogół zachowania i opinie konsumentów staj si sił sprawcz
innowacyjnych rozwi za i produktów na rynku ywno ci, na razie nie w głównym nurcie, ale mo na mieć nadziej , e z czasem pro rodowiskowa wiadomo ć b dzie oznaczać taki wzór konsumpcji.
Słowa kluczowe: zrównowa ona konsumpcja, zachowania konsumentów, rodowisko naturalne, wzorce spo ycia

Consumers’ willingness to implement sustainable food
consumption pattern
Abstract
The aim of the research was to examine consumers’ behavior of those who know
the term sustainable food consumption and determine whether it corresponds to
sustainable food consumption pattern. Data were collected using CATI method
among the 212 residents of the largest cities of Mazovia Region. It has been
shown that taste, quality, healthy nutrition and food safety were the most important factors of food choice. It should be noted that consumers ranked some determinants over price, namely: local origin of products, environment protection as
well as ethical and social standards in food production. Most of them represented
pro-environmental behavior in food packaging and household food management
issues. Despite these declarations the willingness to change food consumption
pattern towards more sustainable meant for them the increase of consumption of
good for health plant origin food products, but not at the expense of eggs, milk,
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and meat consumption. The generally pro-environmental respondents’ behavior
and opinions on food begin to be a driving force for innovative solutions and
products on the food market, but so far not in the mainstream. However, it could
be assumed that the rising pro-environmental consumer awareness will imply the
same food consumption pattern.
Key words: sustainable consumption, consumer behavior, environment, food
consumption pattern

