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56

Serdecznie dziękujemy za udział
w naszym badaniu:
Fundacji „Wiemy Co Jemy” za objęcie patronatem naszego badania;
Agnieszce Kręglickiej oraz Grzego-

Słowo
wstępu

rzowi Łapanowskiemu za podzielenie się z nami cennymi spostrzeżeniami na temat obecnych trendów i

Badanie zaczęliśmy od hipotezy: podejrzewaliśmy, że chodze-

Badanie

nie na bazary ekologiczne czy pranie ubrań w orzechach

do 24 sierpnia 2015 roku. W tym

to moda – nowy wymiar miejskiego stylu życia, o którym

czasie przeprowadziliśmy ankietę

można przeczytać w gazetach. Chcieliśmy dowiedzieć się,

elektroniczną, wywiady indywidu-

jak jest naprawdę. Kogo obchodzi zdrowe jedzenie? Co to

alne z ekspertami oraz spacery

w ogóle znaczy i czy to coś więcej niż znajomość najnowszych

badawcze po bazarach.

trendów? W efekcie udało nam się rozwiać kilka mitów.

trwało

od

11

czerwca

tego, co ważne w zdrowym jedzeniu;
Lucynie i Piotrowi Korwin-Kochanowskim – producentom wędlin oraz
Agnieszce Saternus – przedstawicielce BioBazaru za podzielenie się
swoimi doświadczeniami i poświęcony czas;
Alicji Kruszewicz za inspirujące podpowiedzi;
Osobom, które przeprowadziły
spacery badawcze po bazarach:
Marii Hirowskiej, Magdzie Szostakowskiej, Marii Ulanickiej, Katarzynie Bieleniewicz, Wojciechowi
Zirebiecowi.
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52% Biodietetyk w największym stopniu zwraca uwagę
w jedzeniu na to, co jest dobre dla ciała i zdrowia. Podobnie jak tradycjonalista, ceni to, co naturalne. Podczas zakupów wybiera jednak te produkty, które mają wyjątkowe
właściwości zdrowotne. Na mieście jada sporadycznie,
poświęca czas na przygotowanie zdrowych posiłków.
Częściej niż osoby z pozostałych grup uprawia sport.
26% Biotradycjonalista częściej niż inni zwraca uwagę
na lokalne pochodzenie produktów –najlepiej żeby pochodziły od zaufanego rolnika lub dostawcy. Z kolei kwestia tego, czy produkty są przetworzone, czy nie, ma dla
niego dużo mniejsze znaczenie. Częściej niż inni zwraca
natomiast uwagę na potrzebę przygotowywania jedzenia
w domu. Najczęściej spośród wszystkich grup robi przetwory i wędliny.

Czego dowiemy
się z badania:
"Kogo nęci
zdrowe jedzenie".

13% Dla bionowatora zdrowe jedzenie znaczy nieprzetworzone, z nim związana jest odpowiednia dieta. Nowator w mniejszym stopniu liczy też na zaufanego rolnika czy znajomego dostawcę. Częściej niż inni kieruje
się poleceniem znajomych podczas zakupów. Najczęściej jada na mieście. Chętnie szuka nowinek związanych
z jedzeniem.

W badaniu wyróżniono
cztery typy osób, dla których
zdrowe jedzenie jest ważne
i są to:

9% Bioaktywista wyróżnia się tym, że zdecydowanie częściej niż inni łączy zdrową żywność z certyfikacją. Najsilniej artykułuje potrzebę eliminacji chemii i polepszaczy
z jedzenia. Częściej niż inni, kupując żywność, zwraca
uwagę na wpływ produkcji na środowisko. Ważny wątek
dla aktywisty to jedzenie niemodyfikowane genetycznie.
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Czego dowiemy
się z badania:
"Kogo nęci
zdrowe jedzenie".
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Wiele osób przykładających wagę do

Czym jest zdrowe jedzenie?

jedzenia

To bardzo pojemna, wieloaspektowa kate-

Zdecydowana większość naszych respon-

goria. To przede wszystkim: produkty nie-

dentów samodzielnie robi przetwory i hoduje

przetworzone, wolne od wszelkich polepsza-

zioła (69%), piecze chleb (44%) czy uprawia

czy, konserwantów i chemicznych dodatków,

warzywa (37%). Ba! Część z nich (i to niema-

ale to także element zbilansowanej, świa-

ła – 19%!) robi samodzielnie także wędliny.

domej diety. Dodatkowo badani podkreślali,

1/5 osób nie robi żadnej z tych rzeczy, z kolei

że zdrowe jedzenie to takie, które pozytyw-

¾ badanych codziennie gotuje, 18% co dru-

nie wpływa na nasze zdrowie, nie niszczy go,

gi dzień, zaś 8% trzy razy w tygodniu. Ale też

a niekiedy również leczy. Co więcej, to je-

przynajmniej raz w tygodniu 20% osób je na

dzenie naturalne, choć pod tym hasłem kry-

mieście, choć najliczniejsza grupa (68%) na

ło się wiele koncepcji. Podkreślano również,

mieście jada sporadycznie. Wybierając miej-

że zdrowe jedzenie to świeże i sezonowe, ku-

sce do jedzenia, zdecydowanie najczęściej

powane w zaufanych źródłach.

badani kierują się opinią znajomych (44%)

aktywnie

działa

w

kuchni.

i ceną (43%). Nieco mniej ważne, ale ciągle
2

Gdy kupujemy zdrową żywność – czym

istotne, są recenzje danego miejsca (37%).

się kierujemy?

Tylko 6% wskazało smak jako kryterium wy-

Główny powód dla naszych badanych to:

boru. A zatem aby zdrowo jeść, należy goto-

własne zdrowie (99,4% wskazań), zdrowie bli-

wać w domu i samodzielnie wykonywać prze-

skich (96,1%), znajomość substancji, które są

twory, aby mieć kontrolę nad produktem i

składnikami produktu (96%), smak (94%) oraz

sposobem jego przygotowania. Jedzenie na

sezonowość kupowanych produktów (93,1%).

mieście nie zapewnia tego luksusu.

Nieco mniej liczne, ale nadal bardzo ważne,
5

jest bezpieczeństwo środowiska naturalnego
(78,2%). Najmniej znaczące podczas kupo-

Najczęściej (67%) segregują odpady oraz

wania żywności dla badanych są współcze-

3

Ci, dla których zdrowe jedzenie jest
ważne, łączą to z innymi aktywnościami.

sne trendy (11,1%).

uprawiają różne rodzaje sportu (66%). 44%

Co ciekawe, nasi badani w większości nie
wykluczają żadnych produktów ze swojej

regularnie jeździ na rowerze. 38% badanych

diety (62%). 19% respondentów to wegeta-

ków i środków czyszczących. Ekologiczne za-

rianie, zaś 11% stosuje dietę bezglutenową.

bawki kupuje 12%, a na ekologicznych baza-

Kolejne grupy są już zdecydowanie mniej licz-

rach zaopatruje się 9% osób. Póki co zaledwie

ne. A zatem zdrowego jedzenie nie można do

6% osób uczestniczy w rolnictwie wspieranym

końca łączyć z byciem na diecie.

społecznie lub organizacji ekologicznej.

osób wybiera ekologiczny transport – np.
przyznaje, że używa ekologicznych kosmety-
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Czego dowiemy
się z badania:
"Kogo nęci
zdrowe jedzenie".

6

Aby zdrowo jeść, potrzebujemy zdro-

strony nie wiadomo dokładnie, jaki jest zwią-

wych produktów – gdzie je kupujemy?

zek między otrzymaniem certyfikatu a sposo-

Okazuje się, że najczęściej w supermarkecie

bem produkcji – aż 44% osób ma wątpliwo-

(55%) oraz w lokalnym sklepie (53%) i na tra-

ści, czy certyfikaty ekologiczne gwarantują

dycyjnym bazarze (51%). 76% badanych ni-

w Polsce produkty wysokiej jakości.

gdy nie kupowała w kooperatywach społecz9

nych. Widać, że nawet w grupie świadomych,

Bazary ekologiczne to nowe zjawisko w pol-

aktywnych osób nie jest to popularne, choć

skich warunkach – raczej w dużych miastach

wynika raczej z ograniczonej dostępności.

i dla świadomych, zmotywowanych klientów.

Połowa badanych nigdy nie kupuje jedzenia

Póki co dotyczą niewielkiej grupy odbiorców,

w Internecie czy na bazarze ekologicznym.

jednak ich klienci decydują się na zakupy
w takich miejscach najczęściej ze względu na

7

Badani deklarują chęć nabywania zdrowych produktów, jednak kiedy kupują
produkty, w największym stopniu kierują

gwarancję jakości kupowanych tam produk-

się: ceną (75%), a także krajem pochodze-

ta, zdrowych i świeżych produktów, za które

nia (65%) czy producentem (51%). Miejsce

warto zapłacić więcej.

tów. Można jednak mówić o odradzaniu się
idei kupowania bezpośrednio od producen-

zakupu jest ważne dla 46% osób, a na certyfikaty zwraca uwagę 34%.
8

Ponad połowa osób nie utożsamia zdrowego jedzenia z ekologicznym. Kwestia
certyfikacji nie jest jednoznaczna dla badanych, choć osoby te zwracają uwagę na
składniki produktów i rozróżniają różne rodzaje pestycydów stosowanych w produkcji żywności. Podają przy tym argumenty,
które w zasadzie oznaczają jedno: to, czy
coś jest zdrowe, w większym stopniu zależy
od sposobu przygotowania lub tego, czy ma
skład pasujący do danej diety, niż od samego certyfikatu. Wśród respondentów widać
niepewność dotyczącą kwestii certyfikatów
ekologicznych i kosztów takiej produkcji.
Z jednej strony ponad połowa osób (66%) nie
orientuje się, które oznaczenia są certyfikatami, a które są zabiegami marketingowymi
producenta. Podobna grupa nie wie, co kryje
się pod konkretnymi certyfikatami. Z drugiej
08
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Grzegorz Łapanowski
Uwielbiam produkty ekologiczne

41,8%
41,6%
41,2%

i to się powinno nazywać konwencjonalną żywnością. Konwencjonalny, zwyczajny. Żywność prawdziwa

34,5%

powinna być konwencjonalna.
Na zdrową żywność składają się trzy
elementy:
Surowiec + dieta + techniki kulinarne

1

2

3

Produkty

Wolne

Element

nieprzetworzone

od wszelkich

zbilansowanej,

polepszaczy,

świadomej

konserwantów

diety

i chemicznych
dodatków

Te trzy elementy znaleźliśmy w około 41%
wpisów – czyli wspomniało o nich ponad 600
osób z 1483 , które wypełniły ankietę. Co kryje
się pod tymi hasłami?
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Inne odpowiedzi

Sposób obróbki jedzenia

Najczęściej odpowiadano, że zdrowe jedzenie to:

Smaczne jedzenie

jedzenia.

Aspekty etyczne, fair trade

Powstało 12 odpowiedzi - cechy zdrowego

Niemodyfikowane genetycznie bez GMO

Z tych wypowiedzi stworzyliśmy kategorie.

Dobre dla środowiska, nieingerujące

na to pytanie.

Jedzenie przygotowane samodzielnie w domu

zostawiliśmy możliwość swobodnej odpowiedzi

Produkty certyfikowane, ekologiczne

tyczących tego, czym jest zdrowe jedzenie, że

10,6%
10,4%
7,6%
7,2%
4,6%
3,5%
2,4%
2,8%
2,4%
7,8%

pojęciem? Istnieje tyle różnych przekonań do-

Produkty lokalne od zaufanych sprzedawców

zależy na zdrowym jedzeniu, rozumieją pod tym

Naturalne

Główne pytanie badania to: co osoby, którym

Produkty świeże i sezonowe

być zdrowy.

Dobre dla ciała i zdrowia

taminian) i dobry produkt przestaje

Produkty bez polepszaczy, konserwantów

(głęboki olej, cukier biały, sól, glu-

Co to jest
zdrowe
jedzenie?

Dieta, świadomość jedzenia

dobry surowiec, a fatalną obróbkę

Co to znaczy zdrowe jedzenie

bych produktów albo można mieć

Produkty nieprzetwarzalne

Bo można mieć dobrą dietę ze sła-

18,3%

= sukces

Co to jest
zdrowe
jedzenie?

W najliczniejszej kategorii – „produkty nieprze-

Zdrowe jedzenie to dla mnie żywność nieprzetworzona

tworzone” – podkreślano, że zdrowe są produk-

i wyprodukowana bez użycia środków ochrony roślin, takich

ty w żaden sposób nieprzetworzone lub prze-

jak pestycydy i herbicydy, żywność wyprodukowana na far-

tworzone w jak najmniejszym stopniu. I z tym

mach ekologicznych lub konwencjonalnych, które nie stosują chemii czy antybiotyków w produkcji zwierzęcej.

najczęściej kojarzy nam się zdrowe jedzenie.
Nieprzetworzone produkty, dania przygotowane samo-

Trzecia kategoria, czyli „dieta”, jest bardziej

dzielnie bez zbędnych chemicznych dodatków smakowych,
zbilansowane posiłki bogate w wartości odżywcze, błonnik

rozległa znaczeniowo i wymaga szerszego omó-

i witaminy.

wienia. Była to również jedna z tych kwestii, któ-

lub

re uzyskały najwięcej odpowiedzi (41,4%). Tutaj

W moim odczuciu zdrowe jedzenie to po pierwsze pokar-

zaliczyliśmy wypowiedzi, które:

my wymykające się machinie przemysłowej

1/

produkcji.

To lokalni rolnicy, naturalne nawozy, sezonowość. Jeśli już

wskazywały, że nie tylko jakość produktów jest

ważna, ale także ich rodzaj (roślinne, zwierzę-

koniecznie mięso i jaja, to z małych hodowli, od zwierząt

ce, inne);

karmionych adekwatnie do swoich faktycznych potrzeb

2/

(krowy – trawa, świnie – ziemniaki, zielonka), żyjące w do-

wskazywały na przywiązywanie wagi do ukła-

du posiłków w ciągu dnia;

brych warunkach, na wolnym wybiegu, ryby nie z hodowli,

3/

a oceaniczne/morskie, z łowisk, w których aktualnie moż-

wskazywały na konieczność odpowiedniego

na poławiać. Ziarna, strączkowe, pestki, nasiona, orzechy

zbilansowania pożywienia i dostosowania do

itp. z terenów czystych, eko itd. Żywność etyczna – fair tra-

stylu życia danej osoby.

de, cruelty free itp. Także żywność niepakowana w plastik.
A przede wszystkim jak najmniej przetworzona.

Niektórzy mówili głównie, czego dieta nie powinna zawierać – bez cienia wątpliwości pisali,

Kolejna kategoria, czyli „wolne od polepsza-

że zdrowe jedzenie to wyłącznie weganizm lub

czy, konserwantów i sztucznych dodatków”,

odżywianie bez pszenicy, albo koniecznie da-

to jedzenie bez ingerencji człowieka w jego

nia mięsne.

skład. Dla części osób zdrowe jedzenie to po

W wielu wypowiedziach było widać, że dana

prostu jedzenie bez dużej ilości chemii. Niektó-

osoba przykłada szczególną uwagę do tego,

rzy szczegółowo wymieniali konkretne elemen-

co zjada i w jakich proporcjach.

ty: słodziki, barwniki, pestycydy stosowane w

trakcie produkcji żywności. Oto dwa przykłady
wypowiedzi:

Zdrowe jedzenie to dla mnie pojęcie oznaczające dietę bogatą we wszystkie niezbędne składniki odżywcze, tj. białko,

Zdrowe jedzenie to dla mnie takie, które ma jak najmniej

tłuszcze, węglowodany, witaminy i sole mineralne. Jednak

– albo najlepiej w ogóle – E-składników, 		

najważniejsze jest, aby wszystkie te składniki były zjadane

ulepszaczy i konserwantów. Takie, które nie jest pryskane

w odpowiedniej proporcji.

przedłużaczami żywotności ani faszerowane antybiotykami. Oczywiście do zdrowych nie zaliczam również szybkich
dań, ociekających tłuszczem i oblanych syropem glukozowo-fruktozowym.
oraz
12
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Co to jest
zdrowe
jedzenie?

Jedna z tych kategorii to „wpływ jedzenia na
zdrowie” („dobre dla ciała lub zdrowia”) – 34%
odpowiedzi. Tu podkreślano, że z jednej strony
to takie jedzenie, które nie ma negatywnego
wpływu na organizm, nie niszczy go: Jedzenie,
Liczne wypowiedzi świadczyły o tym, że badani

które nie powoduje pogorszenia zdrowia czy

mają kwestię zdrowego jedzenia bardzo prze-

jedzenie, które jest smaczne, sprawia przyjem-

myślaną, opartą na dużej wiedzy i licznych lek-

ność i nie powoduje skutków zdrowotnych – typu

turach:

schorzenia, choroby, alergie itd. Słowem – podkreślano brak szkód wywołanych jedzeniem.

Zdrowe jedzenie nie powinno zawierać tłuszczy nasyco-

Z drugiej zaś strony wskazywano korzyści, które

nych, sacharozy, mąki rafinowanej (żadnych fast foodów i
coca-coli czy podobnych źródeł węglowodanów i tłuszczy

uzyskuje ciało w następstwie wybierania zdro-

nasyconych). Dla mnie zdrową dietą jest raw diet (głównie

wych produktów. Charakterystyczne wypowie-

świeże warzywa, owoce) i częściowy wegetarianizm, któ-

dzi to: odżywia mój organizm i go wzmacnia

ry dopuszcza ryby, jajka i bardzo rzadko chude czerwone

oraz leczy, a także zdrowe znaczy dające zdro-

mięso dobrej jakości. Nabiał dobrej jakości – jogurty, twa-

wie, a nie zabierające je.

rogi, mleko odtłuszczone. Oliwa z oliwek i oleje tłoczone na

Pojawiały się również wypowiedzi podkreślają-

zimno, orzechy, ekologiczne przyprawy.

ce podejścia do życia i zdrowia w ogóle:

Dla mnie zdrowe jedzenie to produkty spożywcze, które zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe, mało nasyconych

Zdrowe jedzenie to dla mnie jedzenie bezstresowe, jedze-

kwasów tłuszczowych i tłuszczy trans, węglowodany złożo-

nie tego, na co mamy ochotę, a nie tego, co należy jeść.

ne, dużo witamin, składników mineralnych, błonnika, prze-

Organizm sam wie, kiedy mu potrzeba danych produktów.

ciwutleniaczy.

Zdrowe jedzenie to nauczenie dziecka od pierwszych miesięcy życia, kiedy mu się chce jeść, a kiedy nie ( jedzenie

Zdecydowanie większość wypowiedzi zaliczo-

na żądanie), a nie wmuszanie na siłę, bo jest pora. Zdro-

nych do kategorii „dieta” (świadomość jedze-

we jedzenie to także zachowanie zdrowego rozsądku, gdy

nia, zbilansowana dieta) zawierała po prostu

spożywamy słodycze, słodkie napoje i fast food.

informację, że istotne jest w zdrowym jedzeniu,
by dieta była zróżnicowana i oparta na dobrych

Kolejna kategoria to „naturalne”. Określenie to

produktach.

padało samodzielnie na tyle często, że widać,
iż jest kojarzone ze zdrowym jedzeniem. Ale co

Oprócz tych trzech najczęściej podawanych

de facto ono oznacza? Można je tłumaczyć na

określeń są jeszcze inne, mniej liczne, ale też

wiele sposobów. Bo „naturalne” może oznaczać

istotne.

bez dodatków konserwantów, ale również takie, w którego proces wzrostu lub hodowli człowiek nie ingeruje. Innym razem ktoś precyzował,
że naturalne to naturalnie pozyskiwane. Zwykle słowo „naturalne” wymieniane było wśród
innych określeń. Na to, że zdrowe jedzenie
to jedzenie „naturalne”, wskazywało 18% osób.
14
15

Co to jest
zdrowe
jedzenie?

Kolejne dwie kategorie (każda po 10% wskazań) oscylują wokół świeżości i formy uprawy

Na tyle nieznaczna była to ilość, że odpowie-

produktu. Dla wielu osób ważnym czynnikiem

dzi zostały zaliczone do „innych”. Ale kilka osób

zdrowego jedzenia jest „świeżość i sezono-

wskazało te uwarunkowania i warto przytoczyć

wość produktów”, czyli – jak napisała jedna z

ich wypowiedzi:

osób – by nie jeść truskawek w grudniu. Drugim
Zdrowe, czyli nietłuste, urozmaicone, kolorowe, przygoto-

elementem jest „pochodzenie produktu”, czyli

wane z miłością, zjedzone w dobrym towarzystwie... :)))

zaufanie do producenta czy nawet osobista z

Zdrowe jedzenie to dla mnie także wspólne jedzenie, bie-

nim znajomość. Idealnym rozwiązaniem zatem,

siadowanie.

zdaniem części osób, jest posiadanie własnego
ogródka, gdzie można uprawiać zdrowe warzy-

Zdrowe jedzenie dla mnie to również celebrowanie posił-

wa i owoce.

ków z najbliższymi przy wspólnym stole, kiedy każdy może
rozkoszować się pysznym posiłkiem bez

W kolejnych, mniej licznych grupach (czyli 7%

Grzegorz Łapanowski

i mniej odpowiedzi), wskazywano, że zdrowe je-

Jest też taki wymiar atawizmu – po-

Podsumowując, wśród odpowiedzi na pyta-

dzenie to:

wrót do common tables – my ludzie

nie czym jest zdrowe jedzenie można zauważyć

miasta, przyjezdni, „słoiki” potrzebu-

co najmniej dwie postawy:

jemy sytuacji fiesty, fety. Tęsknimy

1/

Jedzenie certyfikowane.

1/

2/

Przygotowane własnoręcznie w domu,

za rodzinnymi stołami i dlatego ten

a nie kupowane gotowe dania.

trend jest ważny.

Jedzenie, które powstało (wyrosło lub zostało

3/

Liberalną, reprezentowaną przez osoby zwra-

cające uwagę na produkt, skład, sposób produkcji czy hodowli. Takie osoby są świadomymi

wyhodowane) z poszanowaniem środowiska,

konsumentami, ale uwzględniają odstępstwa –

nieingerujące i nieniszczące go.

starają się trzymać zasad, jednak przyznają, że

Niemodyfikowane genetycznie.

czasem jest to trudne. Dopuszczają alternatywę

Z poszanowaniem praw well fair trade, w tym

dla zdrowej żywności (np. kupowanie gotowych

4/

5/

szczególnie szacunku dla zwierząt (cruelty-

produktów).

free).

2/

Konserwatywną, której przedstawiciele są

Smaczne jedzenie, z naturalnym smakiem wy-

przekonani, że pewne działania związane ze

dobytym podczas jego przygotowania, a nie

zdrowym jedzeniem są konieczne, a zaniecha-

dzięki dodatkom wzmacniającym smak.

nie ich lub odstępstwa będą miały negatywne

6/

7/

konsekwencje. Do tej grupy zaliczyć można też

Obrabiane w odpowiedni sposób – czyli nie

osoby, które nie mają wątpliwości co do obranej

smażone, ale duszone i gotowane.

przez siebie drogi żywienia, wymieniają konkretCelowo na początku badania zapytaliśmy o je-

ne rozwiązania i działania. Są zdecydowane w

dzenie, a nie żywność, ponieważ chcieliśmy zwe-

swej postawie i gotowe do poświęceń, by reali-

ryfikować, w jakim stopniu zdrowe jedzenie wiąże

zować przyjęte założenia (np. wizyty na konkret-

się również z kulturą jedzenia, miejscem, towa-

nych bazarach, by kupić wybrane produkty, na-

rzystwem, a zatem czymś więcej niż samą żyw-

wet gdy trzeba tam jechać przez pół miasta).

nością. Takich wskazań było jednak niewiele.
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Co to jest
zdrowe
jedzenie?
Liczy się tylko zysk, pieniądz, a nie ludzie i ich zdrowie,
dlatego trudno u nas o zdrową żywność.

Obie grupy, tak przecież różne, łączy wspólny

Sama chciałabym mieć jakąś małą działeczkę, żeby

mianownik – jedzenie nazywane „konwencjo-

chociaż dla siebie i dzieci mieć zdrową marchewkę i kilka

nalnym” czy po prostu „zwyczajnym”. To jedze-

innych warzyw. Wtedy mogłabym mówić, że mam zdrowe

nie nieskomplikowane, naturalne – w rozumieniu

jedzenie.

realnego produktu, a nie jego przeróbki w folii.
Cenią je jedni i drudzy konsumenci niezależ-

Nie da się ukryć, że jedzenie coraz częściej jest

nie od postawy liberalnej czy konserwatywnej.

elementem naszej identyfikacji. Mamy coraz

Z tym, że jedni odwołują się do tradycji „jedze-

większy wybór, ale mamy też coraz więcej prze-

nia jak u babci”, a drudzy piszą o zagrożeniach

konań odnośnie do tego, co jest właściwe czy

przemysłowej produkcji żywności.

wartościowe w konsumpcji. Badanie pokazuje,
jak różne są wyobrażenia na temat zdrowej ży-

Ciekawym wątkiem jest poczucie zagubienia

wotności.

towarzyszące części osób. Przejawia się ono
na przykład w skrajnych wypowiedziach kon-

Rozróżnienie na konserwatywne i liberalne po-

serwatystów (w rodzaju: koniecznie mięso vs

dejście pozwala zrozumieć, jak różne są moty-

wyłącznie weganizm, lub tylko surowe jedzenie

wacje zdrowego jedzenia. Idąc jednak za więk-

vs koniecznie gotowane na parze). Da się też

szością głosów, znajdujemy pewien wspólny

zauważyć wypowiedzi świadczące o koniecz-

trop – zdrowe jedzenie to takie, które jest nie-

ności kontrolowania wszystkiego: od pola rol-

przetworzone, wolne od chemicznych wspoma-

nika po własny garnek. Jak w tej wypowiedzi:

gaczy i stanowi element zrównoważonej, świa-

zdrowe jedzenie to kupione bezpośrednio od

domej diety.

rolnika, takie, którego historię produkcji znamy.
To znaczy, że powinniśmy nie tylko kupować
w sklepach, które gwarantują np. produkty z
certyfikatem, ale powinniśmy również osobiście interesować się tym, w jaki sposób zostały
przygotowane. Jest to oczywiście trudne, poza
przypadkami osób, które zajmują się produkcją żywności zawodowo. Może też prowadzić
do różnego rodzaju frustracji i teorii spiskowych
w rodzaju:
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Kogo nęci
zdrowe
jedzenie?
Powstało już wiele opracowań o różnych aspektach ekologicznego rolnictwa i produkcji
żywności. Część z nich to badania opisujące
grupy potencjalnych odbiorców i szacujące
wielkość rynku dla producentów

1

.

Z drugiej strony istnieją badania i projekty
naukowe, które w bardziej systematyczny
sposób opisują ten fenomen 2.
W tym badaniu posłużyliśmy się typologią
francuskiego badacza Dagueta

3

1

TNS dla Carrefour Polska, Opinie konsumentów wielkomiejskich na temat żywności i żywienia, 2014

, stworzoną

B. Frątczak-Rudnicka, Co z tym EKO? Eko jako trend konsumencki (prezentacja), Warszawa 2014,

pod koniec lat 80. XX w. dla rynku francus-

W. Łuczka-Bakuła, Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju PWE,

kich konsumentów żywności ekologicznej. Na

Warszawa 2007.

zakończenie ankiety poprosiliśmy respon-

I. Cichocka, T. Grabiński Psychograficzno-motywacyjna charakterystyka polskiego konsumenta

dentów o przypisanie się do jednej z czterech

żywności ekologicznej w: „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, 2009, 5 (66).

grup, aby zobaczyć, jak sami siebie wiedzą.

2

M. Kwasek (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Żywność ekologiczna – regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut

Po czym zatem poznać każdą z grup?

Badawczy, Warszawa 2013. M. Strumińska-Kutra (red.), Świadomość ekologiczna Polaków analiza wyników ba-

Oto lista najczęstszych charakterystyk.

dań ilościowych z lat 1992-2011 Instytut na rzecz Ekorozwoju,
M. Miśkiewicz, G. Suwała, Żywność ekologiczna w świadomości Polaków, „Zeszyty Naukowe” nr 705, Akademia
Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
3

P. Daguet, Klient nasz pan – sylwetki konsumentów „bio”, (w:) Rolnictwo ekologiczne od producenta do konsumenta, pod red. U. Sołtysiak, Stowarzyszenie EKOLAND Stiftung LEBEN & UMWELT, Warszawa 1995.
Daguet charakteryzuje bioaktywistów jako osoby, których działanie wynika z pobudek dotyczących zdrowia
i środowiska. Pochodzenie produktu z rolnictwa ekologicznego jest dla nich jego najważniejszą i główną charakterystyką. Biotradycjonaliści to – wg Dagueta osoby, dla których głównym kryterium oceny są właściwości
smakowe, tradycja i „korzenie” produktu. Przedrostek „bio-” stanowi dla nich wartość dodatkową, jest zaletą,
gdyż kojarzy się z „dawnymi dobrymi czasami”; Biodietetyków określa jako osoby szukające produktów paramedycznych, o określonych właściwościach leczniczych; „bio” ma dla nich znaczenie, gdyż wzmacnia terapeutyczne zalety ekoproduktu, reszta jest drugorzędna. Bio-nowatorów charakteryzuje jako osoby wybierające
produkty głównie na podstawie smaku i formy, ale także wyrażające troskę o środowisko – „bio” stanowi dla
nich wartość konkurencyjną, brana jest pod uwagę tylko wtedy, gdy produkt ma już ustaloną markę i jest odpowiednio oznakowany (co daje gwarancję jakości).
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Kogo nęci
zdrowe
jedzenie?

52%

26%

to biotradycjonaliści

to biodietetycy
1/

Biodietetyk w największym stop-

1/

9%

13%

to bioaktywiści

to bionowatorzy

Biotradycjonalista to ktoś, kto

1/

Co jest typowe dla bionowato-

1/

Bioaktywista wyróżnia się tym, że

niu zwraca w jedzeniu uwagę na to,

częściej niż inni zwraca uwagę na

ra? Dwie sprawy: zdrowe jedzenie

zdecydowanie częściej niż przed-

co jest dobre dla ciała i zdrowia (aż

lokalne

produktów

to znaczy nieprzetworzone, ale też

stawiciele innych grup łączy zdrową

40% osób z tej grupy). W tym najbar-

–najlepiej żeby pochodziły od zau-

odpowiednia dieta. Co charaktery-

żywność z certyfikacją (ten wątek

dziej różni się od biotradycjonalisty,

fanego rolnika lub dostawcy (16%

styczne, kwestia dodawania kon-

znalazł się w 17% wypowiedzi osób

u którego jest zaledwie 25% wska-

przy średniej 11%).

serwantów i innych substancji che-

z tej grupy, a średnia dla wszystkich

zań tej odpowiedzi.

2/

Z kolei kwestia tego, czy produkty

micznych do żywności pojawia się tu

czterech grup to 8%).

Jednak biodietetyk, podobnie jak

są przetworzone, czy nie, ma dla

zdecydowanie rzadziej niż w innych

2/

tradycjonalista, ceni to, co natu-

niego dużo mniejsze znaczenie (38%

grupach (31% przy średniej 41%).

bę eliminacji chemii i polepszaczy

ralne. Podczas zakupów wybiera

odpowiedzi, gdy dla bionowatora aż

2/

te produkty, które mają wyjątkowe

44%). Co ciekawe, częściej niż inni

też na zaufanego rolnika czy znajo-

torów).

właściwości zdrowotne.

zwraca uwagę na potrzebę przygo-

mego dostawcę (6% przy 14% u bio-

3/

zwraca uwagę na wpływ produkcji

2/

pochodzenie

Nowator w mniejszym stopniu liczy

3/

Na mieście jada sporadycznie.

towywania jedzenia w domu (10%

tradycjonalisty).

4/

Częściej niż osoby z pozostałych

przy 6% u bionowatorów).

3/

grup uprawia sport.

3/

Dlatego

też,

kupując

jedzenie,

Częściej niż inni kieruje się polece-

niem znajomych podczas zakupów.

Najsilniej wskazywał na potrze-

z jedzenia (44% przy 31% bionowaCzęściej niż inni, kupując żywność,

na środowisko.
4/

Ważny wątek dla aktywisty to je-

częściej zwraca uwagę na sezono-

4/

Najczęściej jada na mieście.

dzenie niemodyfikowane genetycz-

wość produktów.

5/

Wybierając miejsce do jedzenia na

nie (6%, podczas gdy dla bionowa-

4/

Najczęściej

spośród

wszystkich

grup robi przetwory i wędliny.
5/

Przeważnie nie ma specyficznej

mieście, kieruje się przede wszyst-

tora tylko 2%).

kim opinią znajomych, recenzjami

5/

i ceną.

zioła i warzywa.

diety i je wszystkie produkty.

6/

Częściej niż inne grupy uprawia
Częściej niż osoby z pozostałych

grup segreguje odpady.

Ludzie nie doceniają siły, która tkwi w naturze.

Najlepsze jest jedzenie z własnego ogródka

Zdrowe jedzenie niekoniecznie związane jest

Najpierw środowisko i obalenie kapitalizmu,

Wiele schorzeń, przewlekłych chorób jest skut-

i gospodarstwa. Żywność ekologiczna

z ekologią czy ekouprawami.

a nowe smaki przyjdą same ;)

kiem nieodpowiedniej diety.

w sklepach nie budzi mojego zaufania.
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Co jest ważne
w zdrowym
jedzeniu?

Złota piątka to czynniki, które najsilniej motywują badanych do zdrowego odżywiania, co
do których są niemal zgodni. Okazuje się, że
najważniejsze jest:

Styl życia
Zapytaliśmy, co jest ważne dla responden-

1

2

3

4

5

własne

zdrowie

znajomość

smak

sięganie po

zdrowie

bliskich

składników

jedzenia

produkty

96,1%
96%
94%
93,1%

99%

96%

produktów

96%

94%

93%

Wśród osób dbających o zdrowe odżywianie
około ¾ zwraca też uwagę na tematy związa78,2%
76,9%
71,9%
71%
65,9%
60,3%

ne z ekologią, czyli: dbałość o środowisko natu-

ralne (78%), negatywny wpływ przemysłu (77%),
wspieranie lokalnych producentów żywności
(72%).

45,6%

Co ciekawe, nasze pierwotne założenie, że
w coraz liczniejszy ruch osób, które chcą jeść
zdrowo – dla których powstają bazary, sklepy
i coraz liczniejsze fora czy artykuły – angażują się
osoby w dużej mierze zauroczone nowym, modnym trendem, nie zostało potwierdzone w tym ba11,1%

daniu. Odpowiedź: ważne są współczesne trendy została zaznaczona jedynie przez 11% osób.

Współczesne trendy

Polecenie znajomych

Przyszłość pokoleń

Poznanie nowych i nieznanych produktów

Wyjątkowe właściwości zdrowotne, np. chia, goji

Wspieranie lokalnych producentów

Negatywny wpływ przemysłu

Bezpieczeństwo środowiska naturalnego

Jedzenie produktów sezonowych

Smak

Znajomość substancji, które są składnikami produktu

Zatem jest to kwestia obecna, ale nie wiodąca.
Zdrowie bliskich

Co jest ważne, gdy kupujesz żywność? [wielokrotne odpowiedzi]
99,4%
Własne zdrowie

sezonowe

spożywanych

tów, gdy kupują żywność.

Gdy popatrzymy przez pryzmat czterech typów biokonsumentów, nie znajdziemy jednak
zbyt dużych różnic w opiniach. Jedynie w przypadku takich kategorii jak poznanie nowych

produktów zdecydowanie częściej pojawiają
się bionowatorzy. Oni też częściej niż inni cenią

polecenie znajomych jako zachętę przy kupowaniu zdrowego jedzenia. Różnice widać również
w przypadku odpowiedzi ważny jest negatywny

wpływ przemysłu. Wagę tego aspektu częściej
niż inni dostrzegają bioaktywiści.
24
25

Co jest
ważne
w zdrowym
jedzeniu?

Oni też (bioaktywiści) częściej zaznaczali odpowiedź: ważne jest bezpieczeństwo środowiska na-

turalnego oraz ważna jest przyszłość pokoleń. Zaś
biodietetycy częściej niż inni wskazywali znaczenie odpowiedzi: ważne są wyjątkowe właściwości,

np. chia, nasiona goji – tu najmniej wskazań było
w grupie biotradycjonalistów. Oni nieznacznie
częściej niż pozostałe trzy grupy wskazywali odpowiedź: ważne jest jedzenie produktów sezono-

wych.
Jeśli nie moda, to co?
Zdrowe jedzenie zatem to w mniejszym stopniu

kwestia

mody,

ale

z

pewnością

jest

to element stylu życia.
Zacznijmy od diety. Jak jadają przedstawiciele

naszych

czterech

typów?

Więk-

szość (czyli 62%) deklaruje, że jada wszyst-

ko. 19% respondentów to wegetarianie, zaś
11% stosuje dietę bezglutenową. Kolejne grupy
są już zdecydowanie mniej liczne. A zatem
można powiedzieć, iż w większości to nie poprzez wybór diety badani identyfikują się
ze zdrowym jedzeniem. Ważne okazują się inne
czynniki.
Najwięcej wśród osób jedzących wszystkie rodzaje produktów znajdziemy biotradycjonalistów (ponad 76%), ale niewiele mniej jest tu bionowatorów
(niemal 70%). Najmniej wśród „wszystkożernych”
jest bioaktywistów (52%) – ci zaś stanowią najliczniejszą grupę wśród wegetarian (ponad 27%)
i wegan (15%). Warto zauważyć, że bioaktywiści
zamieniają się pierwszym miejscem w poszczególnych dietach z biodietetykami, którzy z kolei
stanowią najliczniejszą grupę w diecie bezglute-

nowej czy diecie paleo. Wyjątek stanowi dieta niskowęglowodanowa – tu przodują bionowatorzy.
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Co jest
ważne
w zdrowym
jedzeniu?

Czy zwolennicy zdrowego jedzenia, osoby
świadome, jedzą tak, jak by tego chciały?
Najczęściej wybierana odpowiedź to: raczej tak,

ale nie zawsze się mi to udaje (72%). Nie ma w
tej grupie znaczących różnic, jeśli chodzi o podział na cztery typy. Różnice widać przy innych
odpowiedziach. Zdecydowaną odpowiedź: tak,

odżywiam się dokładnie tak zdrowo, jak tego

Jaka jest twoja dieta?
Jem wszystkie typy produktów

76,6%

53,2%

znaczali biodietetycy. Odpowiedź: nie, zdrowo

69,7%

jem od czasu do czasu (w sumie 7%) najczęściej
wskazywali bionowatorzy. Natomiast nie jem

27,6%

13%

Dieta wegetariańska wraz z odmianami

Dieta wegańska

chcę (w sumie 16% badanych) najczęściej za-

52,0%

tak, jakbym chciał – zaznaczyło 5% badanych,

21,6%
15,4%

spośród których najliczniejszą grupę stanowią
biotradycjonaliści.

15%

3,1%

10,8%
6,4%

Czy badani sami przygotowują przetwory lub
hodują rośliny?

Dieta bezglutenowa

5,7%

11,8%

4,8%

Dieta paleo

Dieta niskowęglowodanowa (np. LCHF, dieta Atkinsa)

Dieta włączająca rośliny dziko rosnące

Dieta bez laktozy lub nabiału

Bycie zwolennikiem zdrowego jedzenia to go15,6%

towość do podejmowania działań bardziej angażujących niż pójście do sklepu, nawet eko-

2,4%
1,6%
6,2%
2,1%

logicznego. Zdecydowana większość naszych

1,6%
3,4%
3,5%
3,7%

(69%), pieczenie chleba (44%) czy uprawę wa-

respondentów podejmuje działania takie jak
robienie przetworów (69%), hodowanie ziół
Bioaktywista

rzyw (37%). Ba! Część z nich (i to niemała – 19%!)
robi samodzielnie także wędliny.

Biotradycjonalista

9,4%
1,8%
3,9%
2,1%

Biodietetyk

2,9%
3,9%
1,6%

Bionowator

Prawie 1/4 osób wskazała, że podejmuje dwie
z tych aktywności, a niemal 1/5 przyznała, że nie
robi nic. Ci, którzy wykonują wszystkie te prace
przetwórcze, to zaledwie 3% osób. Okazuje się
również, że najaktywniejsi są: biotradycjonaliści (którzy przodują w przetworach i wędlinach)
oraz bioaktywiści (którzy wiodą prym w uprawie
warzyw i ziół), a także zajmują ex aequo pierwsze miejsce w pieczeniu chleba. Bionowatorzy
z kolei zdecydowanie wolą iść do restauracji.
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Czy sam/sama...?
Robisz przetwory

42,6%

30,7%
29,5%
23,4%

Uprawiasz warzywa

Pieczesz chleb

25,5%

Przygotowujesz wędliny

6,9%

60,6%
64,1%
55,3%

44,9%

Czy dbając o zdrowe odżywianie,

Czym się kierują zwolennicy zdrowe-

badani sami gotują, czy wolą jeść na

go jedzenia, gdy już jedzą na mieście?

mieście?

Zdecydowanie najczęściej opinią znajo-

To zależy. Generalnie rzecz biorąc,

mych (44%) i ceną (43%). Nieco mniej waż-

większość (71%) codziennie gotu-

ne, ale ciągle istotne, są recenzje dane-

je samodzielnie, 18% co drugi dzień,

go miejsca (37% – tę kwestię najczęściej

8% trzy razy w tygodniu, a 1% samo-

wskazywali bionowatorzy, mimo wszystko

dzielnie gotuje sporadycznie. Ale też,

czujni na to, co nowego się dzieje w świecie

patrząc z drugiej strony, 20% bada-

kulinariów) oraz specyficzna dieta (29%,

nych przynajmniej raz w tygodniu je

z czego najczęściej byli to bioaktywiści

na mieście, choć najliczniejsza grupa

i biodietetycy).

(68%) na mieście jada sporadycznie.

Co ciekawe, tylko 6% wskazało smak (tu

W grupach, które na mieście jadają

najliczniejszą grupę stanowili biotrady-

częściej (codziennie, co drugi dzień,

cjonaliści).

trzy razy w tygodniu), zawsze przodują

Dla osób, które rygorystycznie prze-

bionowatorzy. Natomiast w domowym

strzegają zasad spożywania produktów

gotowaniu prym wiodą zdecydowa-

certyfikowanych, jedzenie na mieście

nie biodietetycy i biotradycjonaliści.

bywa trudne, o czym wspominała przed-

Jeśli jednak chcemy dowiedzieć się,

stawicielka BioBazaru. Jednak troska

gdzie dobrze zjeść na mieście, o radę

o to, z jakich produktów wykonywane są

trzeba zapytać bionowatora albo bio-

potrawy, jest istotna tylko dla 17% ba-

aktywistę. Oni będą wiedzieć.

danych. Jeśli już jest to kwestia ważna,
to częściej dla bioaktywistów.

37,8%
37,8%
36,5%

A zatem można powiedzieć, że gdy goBioaktywista

15,7%
19,8%
14,9%

Biotradycjonalista

Biodietetyk

Uprawiasz zioła

47,3%

tujemy samodzielnie, dużo większą wagę
przywiązujemy do jakości produktu, dbamy o jego właściwą obróbkę, kierując
się wskazaniami istotnymi dla zdrowia.
Natomiast gdy postanawiamy zjeść na

62,2%
58,9%
56,2%

Bionowator

mieście, większą rolę odgrywają kwestie
związane z relacjami z bliskimi czy przyjaciółmi, marką lokalu, a wreszcie ceną.
Agnieszka Saternus BioBazar:
Od jakiegoś czasu nie jadam na mieście. Jeśli
hołduję zasadzie certyfikowanych produktów,
to nie mam gdzie zjeść. Zaczęłam robić kanapki
na podróż, bo wiem, z czego to jest przygotowane.
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Czym się kierujesz,
wybierając miejsce do jedzenia na mieście?

38,6%
Opinią znajomych

40,5%

48,4%
54,8%

Zdrowe jedzenie to wybór. Towarzy-

Ale gdy pamiętamy, że 92% badanych to

szą mu często dodatkowe działania,

kobiety, wynik ten nie budzi zdziwienia.

których celem jest dbanie o zdrowie

Ekologiczne zabawki kupuje 12% respon-

czy utrzymanie naszego otoczenia w

dentów, a na ekologiczne bazary chodzi

dobrostanie. To działania z różnych

9% osób, co nie jest zbyt dużym odsetkiem

porządków – od dbania o własne cia-

jak na tę grupę badanych. Wynika to za-

ło po myślenie o następnych pokole-

pewne z faktu, że takich bazarów nie jest

niach czy troska o planetę. Dlatego

zbyt wiele i znajdują się głównie w dużych

zapytaliśmy, czy i co nasi respondenci

miastach. Niewielki odsetek osób uczest-

robią jeszcze, oprócz świadomego je-

niczy w rolnictwie wspieranym społecznie

dzenia, jakie aktywności spośród wy-

(zaledwie 6%) czy organizacji ekologicznej

mienionych podejmują.

(4%). Ale też 3% osób nie podejmuje żad-

21,3%

nych z tych działań.

29,7%
24,2%
30,9%

Odległością od miejsca zamieszkania\pracy

Najczęściej (67%) segregujemy od37,0%
43,0%
41,9%

Ceną

51,6%
26,0%
12,2%

Informacjami o pochodzeniu produktów w menu

18,7%
13,3%
35,4%

Specyficzną dietą
(np. wegetarianizm, paleo dieta)

14,6%
23,4%

37,4%

pady (silna przewaga bioaktywistów)

Patrząc na działania przez pryzmat grup,

oraz uprawiamy różne rodzaje sportu

widzimy, że w każdej niemal kategorii

(66%, z czego najliczniejsi są tu bio-

prymat wiodą bioaktywiści (poza spor-

dietetycy). 44% osób wybiera ekolo-

tem, gdzie przewodniczą biodietetycy

giczny transport – regularnie jeździ

i ekologicznymi zabawkami, gdzie biotra-

na rowerze lub innym ekologicznym

dycjonaliści wyszli na prowadzenie), zaś

pojeździe (tu też przewaga bioakty-

najmniej aktywni są bionowatorzy (poza

wistów). 38% badanych przyznaje, że

ekologicznym transportem, gdzie naj-

używa ekologicznych kosmetyków i

mniej aktywni są biotradycjonaliści).

środków czyszczących (i znowu naj9,4%

Dostępnością produktów fair trade

Zachcianką, tym na co mam ochotę
(potrawa, rodzaj kuchni itp.)

Można zatem powiedzieć, iż postawa
bioaktywistów jest najbardziej rozszerza-

33,1%
37,8%
34%

Recenzjami, popularnością danego miejsca

Jakością jedzenia, smakiem

aktywniejsi okazują się bioaktywiści).

2,3%
4,4%
0,5%

jącą się na inne aktywności społeczne
czy podejmowane działania. To aktywiści
Bioaktywista

50,5%

Biotradycjonalista

5,5%
7,8%
5,3%
1,6%

Biodietetyk

są bardziej skłonni do tego, by zaangażować się – czy to w organizację ekologiczną, czy to w kupowanie na ekobazarze,
czy poszukiwanie ekologicznych kosmetyków (średnio dwa razy częściej niż inne

2,4%
5,2%
3,9%
6,4%

Bionowator

grupy). Każda z tych aktywności wymaga
poświęcenia czasu, na co są skłonni zgodzić się tylko najbardziej zaangażowani.
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Preferuję ekologiczny transport

Osoby, które zdrowo się odżywiają,
często łączą to z innymi aktywnościami.
Które dotyczą ciebie?
51,2%
41,1%
42,5%
47,9%

Używam ekologicznych
kosmetyków, środków czystości

33,1%
23,9%

Kupuję ekologiczne zabawki dla dzieci

8,8%
8,5%

Kupowanie
Gdzie kupują osoby, które chcą zdrowo jeść?
da się uciec od kupowania produktów (lub półpro-

41,6%

duktów). Często kupują więc w supermarkecie (55%)
oraz – dla równowagi – w lokalnym sklepie (53%) i na

16,5%
20,1%

tradycyjnym bazarze (51%). W tych trzech kategoriach jest też największy odsetek odpowiedzi kupuję

Segreguję odpady

57,4%

Uczestniczę w organizacji ekologicznej

Uczestniczę w rolnictwie
wspieranym społecznie

3,6%
3,7%
2,7%

Badani często wytwarzają jedzenie sami, jednak nie

55,1%

67,4%
68,3%

75,6%

zawsze (odpowiednio: supermarket – 18%, tradycyjny bazar – 18%, lokalny sklep – 15%). Warto zwrócić
uwagę na odsetek odpowiedzi nie kupuję nigdy:

9,4%

największy (76%) dotyczy nowego trendu, czyli ko-

operatyw społecznych. Widać, że nawet w grupie
świadomych, aktywnych osób nie jest on popular-

9,4%
8,9%
5,0%
2,7%

ny, co raczej wynika z jego bardzo ograniczonej dostępności.
57,6%

Uprawiam sport

65,4%

Zakupów spożywczych badani nie robią też przez

70,5%
64,4%

Internet – to niemal połowa wskazań. Tyle samo
respondentów nigdy nie robi zakupów na bazarze

14,2%

Robię zakupy na ekobazarze

ekologicznym (co może być zaskakujące dla tej gru-

7,6%
8,8%
7,4%

py badanych). Wynikać to może z dwóch rzeczy: po
Bioaktywista

pierwsze, znowu ograniczonej dostępności takich
bazarów, po drugie duża część osób zaopatruje się

Biotradycjonalista

w działach ekologicznych w supermarketach (25%
odpowiedzi często), więc już nie mają potrzeby ku-

Biodietetyk

pować jedzenia na bazarze.
Bionowator
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Patrząc na zachowania zakupowe naszych
respondentów przez pryzmat czterech typów
konsumentów, wskazać warto te, w których

Gdzie zazwyczaj robisz zakupy spożywcze?

Supermarket

18%

55%

24%

wyróżniają się poszczególne grupy:
W supermarkecie najczęściej kupują bionowa-

3%

torzy i biodietetycy. Stosunkowo najrzadziej
bioaktywiści.
Supermarket - żywność+ ekologiczna

4%

25%

48%

Dla odróżnienia, to bioaktywiści, jeśli już ku-

23%

pują w supermarketach, to idą tam po rzeczy
certyfikowane, a zaraz po nich są biodietetyTradycyjne targowisko/bazar

cy. Najrzadziej przy tych półkach znajdziemy
18%

53%

25%

4%

biotradycjonalistów.
Biotradycjonaliści idą na zwyczajne targowisko

Bazar ekologiczny

4%

15%

33%

i w porównaniu do innych grup częściej robią

49%

tam zakupy. Tu najrzadziej spotkamy bionowatora, podobnie jak na bazarze ekologicznym.
Na biobazarze najczęściej spotkamy bioakty-

Zakupy przez Internet

1%

15%

35%

wistę.

49%

W lokalnym sklepie jest demokratycznie – kupują tam wszyscy.
Kooperatywa spożywcza

3%

5%

76%

15%

Natomiast jeśli chodzi o sklep z ekologiczną

lub grupa zakupowa

żywnością, tutaj już przoduje bioaktywista i
biodietetyk – zostawili w tyle dwie pozostałe
grupy.
Sklep z żywnością ekologiczną

4%

25%

48%

22%

Jak wspomnieliśmy, zakupy spożywcze przez
Internet to rzadkość i najmniej aktywni są tu –
Lokalny sklep

21%

51%

24%

co nie dziwi – biotradycjonaliści.

3%

Kooperatywa to bardzo niszowa forma pozyZawsze

Często

Rzadko

skiwania żywności – głównie dla bioaktywistów

Nigdy

czy bionowatorów.
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Kwestia ceny jest problematyczna i – jak widać
po odpowiedziach – badani nie zawsze wiedzą,
co o niej sądzić. Z jednej strony większość osób
(67%) przyznaje, że zdrowe jedzenie musi kosz-

tować więcej, bo jest przygotowane ze starannością i większym nakładem środków. Deklarują, że są też w stanie zapłacić więcej za wyższą

jakość (aż 87% odpowiedzi twierdzących). Co
Agnieszka Kręglicka:
Nie ma taniego zdrowego jedzenia
sensownie produkowanego.
To jest zawsze kosztem czegoś.

nie przeszkadza zdecydowanej większości

Na co respondenci zwracają uwagę, gdy kupują

z nich twierdzić, że ceny ekologicznej żywności

dany produkt?

są zawyżone – zgadza się z tym twierdzeniem

Najważniejszą kwestią jest cena – wskazuje na

89% osób. Respondenci ostatecznie nie po-

nią 75% badanych. Kolejne – kraj pochodzenia

trafią odnieść się do zdania: W Polsce obecnie

(65%), producent – 51%, miejsce zakupu - 46%,

Albo czasu, albo ludzi, albo ziemi.

certyfikat eko - 34%, zaś skład – 22%. Jako inne

Poniżej 1% sprzedawanej żywności

odpowiedzi wymieniano jeszcze: jakość, warto-

zaliczyć można do żywności zdrowej.

ści odżywcze, wygląd, data ważności, sposób

produkcja zdrowej żywności nie jest opłacalna.
Czyli de facto badani nie wiedzą, z czym się
ona wiąże i z czego wynikają jej ceny. Analiza
tych wypowiedzi wskazuje na dużą ambiwa-

produkcji i świeżość (wskazania na poziomie 2%

lencję opinii. Również eksperci są podzieleni

i 1%). To zaskakujący wynik, który może budzić

w tej sprawie.

niepokój. Wydaje się bowiem, że wiele deklaracji

Grzegorz Łapanowski:

dotyczących jakości jedzenia oraz sposobu jego
zdobywania, musi zderzyć się z kategorią eko-

Ceny, niestety, wprowadzają segre-

nomiczną, jaką jest cena. Dlatego na pytanie

gację żywności i tworzą elity. Proszę

dotyczące trudności z zakupem zdrowej żywno-

porównać sklepy w Wilanowie i skle-

ści aż 73% wskazało właśnie cenę (podkreślają

py na Pradze. Tu wykwintne produk-

to szczególnie bionowatorzy). Badani pisali też

ty – tam stara cytryna.

o tym wprost:
Gdyby jedzenie ekologiczne było tańsze, na pewno bym
je kupowała.
Gdyby ekojedzenie było tańsze, przerzuciłabym się na
nie w 100%.
Żywność ekologiczna jest w Polsce bardzo droga, ceny
są sztucznie zawyżone.
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Certyfikacja

Dodatkowo biotradycjonaliści częściej

Ponad połowa osób nie utożsamia zdrowej

katy nie gwarantują produktów wyso-

niż inne grupy zaznaczali, że certyfi-

żywności z ekologiczną, to znaczy taką, któ-

kiej jakości (41% przy średniej 35%).

ra ma odpowiedni certyfikat. Podają przy tym
argumenty, które w zasadzie oznaczają jedno:

Jeden z respondentów napisał

to, czy coś jest zdrowe, w większym stopniu za-

na ten temat w ankiecie:

leży od sposobu przygotowania lub tego, czy
ma skład pasujący do danej diety, niż od sa-

Ekologiczna żywność to trend – korporacje

mego certyfikatu.

bardzo silnie go wykorzystują. Nie zawsze
wszystko z etykietką EKO jest zdrowsze niż

Bionowatorzy częściej niż inne grupy podkre-

to bez – za to prawie zawsze droższe.

ślali tę różnicę. Z drugiej strony bioaktywiści
częściej opowiadali się za tym, że zdrowa żyw-

Nadanie odrębnej, rozpoznawalnej

ność to ta z certyfikatem, czyli ekologiczna.

marki żywności ekologicznej jest duPodobna grupa (64%) nie wie, co kry-

żym wyzwaniem dla agencji certyfiku-

je się pod konkretnymi certyfikatami.

jących i producentów żywności ekolo-

Z drugiej strony nie wiadomo dokład-

gicznej. Nasi respondenci są świadomi

nie, jaki jest związek między otrzyma-

tego, że żywność, która jest produko-

niem certyfikatu a sposobem produk-

wana z większą starannością i wyższy-

cji – aż 44% osób nie ma zdania co

mi nakładami, musi kosztować więcej.

Myślę, że produkty ekologiczne są najlepsze, ale gdy wy-

do tego, czy certyfikaty ekologiczne

Do tego praktycznie wszyscy (w sumie

bieramy np. warzywa ze zwyklej plantacji i tak będą one

gwarantują w Polsce produkty wyso-

87% respondentów) są skłonni zapła-

lepszym rozwiązaniem niż np. baton. Ekologiczne jedzenie

kiej jakości.

cić więcej za produkt wyższej jakości.

Nie każde jedzenie ekologiczne jest zdrowe (np. większość ekologicznych słodyczy czy ekologiczny boczek,
moim zdaniem, są niezdrowe). Jednak uważam, że aby
żywność była zdrowa, powinna być ekologiczna.

Te same osoby mówią jednak, że nie

jest zdrowe, ale nie każde zdrowe jest ekologiczne.

W odpowiedziach widać różnice mię-

potrafią

Zdrowe jedzenie to coś więcej niż ekologiczne, bo certyfi-

dzy poszczególnymi grupami. Bioak-

wo certyfikatów i nie wiedzą, co one

kat EKO zapewnia jedynie czystość biologiczną produktu,

tywiści częściej niż inne grupy mają

oznaczają. Pod tym wszystkim kryje

a ważna jest również zawartość witamin, stosunek białka

wiedzę na temat tego, które oznacze-

się niewątpliwie obawa przed byciem

do węglowodanów, tłuszczów itd.

nia na opakowaniach są certyfikata-

oszukanym, tzn. przekonanie, że ceny

mi (35% przy średniej dla wszystkich

żywności ekologicznej są zawyżone.

Wśród naszych respondentów można zauwa-

grup 25%) i wiedzą też, jaki proces

żyć dużą niepewność co do kwestii certyfikatów

certyfikacji stoi za oznaczeniami (32%

ekologicznych i kosztów takiej produkcji. Z jednej

przy średniej dla wszystkich 24%). Jest

strony mamy do czynienia z niewiedzą co do sa-

to grupa o najbardziej ugruntowanej

mych oznaczeń – ponad połowa osób (66%) nie

wiedzy w tym zakresie. Z drugiej stro-

wie, które oznaczenia na opakowaniach są cer-

ny biotradycjonaliści i bionowatorzy

tyfikatami, a które są zabiegami producenta.

częściej deklarowali swoją niewiedzę.
40
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Zdrowe jedzeniewspólna sprawa?

1
Na podstawie powyższych danych

Szeroka kampania informacyjna

Na zakończenie słów kilka o polityce. Nie było

powinna pokazywać, które ozna-

to co prawda naszym zamierzeniem badaw-

warto zwrócić uwagę producentów

czenia są certyfikatami EKO, należy

zdrowej żywności na problem nieuf-

stawiać je w opozycji do oznaczeń

ności i niewiedzy ich potencjalnych

marketingowych. Pojedynczy pro-

jak i ekspertów, pojawiło się kilka wątków, które

ducenci nie będą jednak w stanie

warto przytoczyć.

klientów. Producenci mogą przyjąć

tego zrobić, potrzebne są skoordy-

tu kilka strategii:

nowane działania grup producenc-

czym, jednak wśród wypowiedzi respondentów,

kich albo na poziomie Ministerstwa

Zdrowe jedzenie to element szerszego zjawiska,

Rolnictwa.

jakim jest zdrowie i bezpieczeństwo w wymiarze społecznym. Eksperci widzą tu brak spój-

2

nej polityki zarówno na szczeblu krajowym, jak

Osobny przekaz skierowany do

i lokalnym. Temat zdrowego jedzenia póki co

klientów powinien wyjaśniać wy-

jest tematem – jak mówi Agnieszka Kręglicka –

mogi stojące za poszczególnymi

związanym z pokoleniem trzydziestolatków i ich

certyfikatami (na przykład w formie
tabeli dostępnej w sklepach

myśleniem, że praca owszem, ale również do-

ze zdrową żywnością).

bre życie to pozytywny trend. To na nim wyrastają inicjatywy takie jak bazary/targi, jedzenie

3

staje się elementem brania z tej dobrej cząstki
życia. Jednak odczuwane i realizowane jest to

W przekazie medialnym należy podkreślać różnice między produkcją

raczej na poziomie indywidualnych decyzji niż

ekologiczną, tradycyjną

ruchów społecznych. Oto zdanie jednej z osób

i przemysłową.

biorących udział w badaniu:

4

Cudowne byłyby większe dofinansowania gospodarstw

w większym stopniu należy skupiać

ekologicznych! Obecnie rolnikom nie opłaca się uprawiać

się na czynnikach świadczących o

ekologicznej żywności. Wydają więcej niż zarabiają,

jakości danych produktów, np. skła-

to wielu zniechęca (co jest całkiem zrozumiałe).

dzie, wpływie na środowisko.
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Co jest
ważne
w zdrowym
jedzeniu?
Grzegorz Łapanowski
puentuje trafnie: jesteśmy
postrzegani jak hipsterzy, którzy
chcą karmić dzieci kiełkami.

Nowe
życie
bazaru

Jak pokazało nasze badanie, tematyka com-

mon tables jest elementem ważnym, ale wciąż

W badaniu zastosowaliśmy metodę

dla niewielkiego grona osób. Dbałość o jedze-

4

spaceru badawczego , by odkryć, co

nie postrzegana jest przez pryzmat indywidual-

ma wpływ na to, że nasi respondenci

nej dbałości o siebie, swoje zdrowie czy zdrowie

tak wysoko cenią bazary. Zastoso-

swojej rodziny. Wątki społeczne – najsilniej po-

wana metoda pozwoliła nam podpa-

brzmiewające w wypowiedziach bioaktywistów

trzeć strategie stosowane na baza-

– są na razie raczej rzadkie.

rach i korzyści, które są najważniejsze
dla ich klientów. Interesowało nas też,

Zagadnienia edukacji prozdrowotnej nie istnie-

czy jest to zwykły bazar, czy taki, na

ją w dyskursie polityków. Klasa polityczna nie

którym swoje stanowiska mają sprze-

ma świadomości, nie dbamy o ten element w

dawcy zdrowej czy może ekologicznej

Polsce. Jeśli są jakieś programy, to są wybiór-

żywności. Niewątpliwie można mówić

cze polityki, ale one się nie spinają w całość –
twierdzi Łapanowski. Obecnie wprowadzona
ustawa, dotycząca zakazu sprzedaży w szkołach niezdrowych produktów, budzi kontrower-

4

Spacer badawczy to metoda pozwalająca spojrzeć
na badany obszar oczami jego mieszkańców. W trakcie badania uczestnicy pełnią role przewodników dla
badacza opowiadając mu o miejscach, w których
widoczne są zarówno pozytywne jak i negatywne

o popularnym trendzie kupowania

skutki danego zjawiska. Metoda ta sprzyja większemu

na bazarze – zobaczmy, na czym się

zaangażowaniu uczestników w badanie i zwykle prze-

opiera. Spacerowaliśmy po:

kłada się na bardzo ciekawe dyskusje i konkluzje.

sje. Widać, iż sama zmiana prawa nie przełoży
się na zmianę postaw. W tej dziedzinie potrzeba
aktywnego współdziałania różnych środowisk.
Agnieszka Kręglicka

Do aktywnej dyskusji warto zapraszać nastę-

Rynek zdrowej żywności póki co nie

pujące grona:

jest atrakcyjny dla producentów.

1/

Jest jeszcze zbyt małe zain tereso-

żywności.

wanie. Rolnicy boją się produkować

2/

zdrową żywność, bo obawiają się, że

kie platformy jak ekobazary).

to się nie sprzeda.

3/

Przedstawicieli

producentów

ekologicznej

Przedstawicieli sprzedawców (tworzących ta-

1

5

Targu na Rynku

Bazarze przy

Wildeckim

ul. Targowej

w Poznaniu

w Ełku

2

Podmioty ekonomii społecznej – jako poten-

3

4

cjalnych producentów zdrowej żywności.

Biobazarze przy

Bazarze Smakoszy

Targu przy

Szkoły rolnicze o profilu ekologicznym.

ul. Żelaznej

w Browarze

ul. Wileńskiej

w Warszawie

Mieszczańskim

w Lublinie

4/

5/

Konsumentów zrzeszonych wokół różnych ini-

we Wrocławiu

cjatyw spożywczych – grupy bardzo aktywnych
obywateli.

Każde z tych miejsc charakteryzuje się

Mamy nadzieję, iż nasz raport stanie się przy-

nieco inną dynamiką, klientelą oraz

czynkiem do dyskusji wielu środowisk na temat

ofertą. Spacery pozwoliły nam na wy-

zdrowego jedzenia.

różnienie takich typów:
44
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Nowe
życie
bazaru

1

1.1 Targ przy ul. Wileńskiej, Lublin

Bazar typu „Mydło i Powidło”
– są na nim stałe stoiska lub mikrosklepiki i uzupełniające je punkty rolników lub
sprzedawców warzyw kupowanych w
hurtowaniach. Tutaj też swoje produkty
oferują pojedyncze osoby, np. starsze,
mające do sprzedania kilka pomidorów
ze swojej działki czy własnoręcznie zrobione skarpetki. Nierzadko są tu także
stoiska sprzedających ubrania czy artykuły gospodarstwa domowego.
Takich bazarów jest w Polsce najwięcej
i zazwyczaj są to stałe inicjatywy (czyli
czynne albo w określone dni tygodnia
albo nawet sześć dni w tygodniu).
1.2 Bazarz przy ul. Targowej, Ełk
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Nowe
życie
bazaru

2

2 Targ na Rynku Wildeckim, Poznań

Bazar Tradycyjny ale z „elementami”
ekologicznymi
– stały bazar (głównie stoiska czynne
sześć dni w tygodniu) uzupełniony o
producentów ekologicznych. Czasami
są oni zlokalizowani w konkretnych miejscach na bazarze lub też są konkretne
dni dla producentów ekologicznych (np.
Zielony Targ w środy w Poznaniu). Tego
typu bazarów jest kilka w samym Poznaniu, ale występują również w innych
miastach. Znajdują się w starej części
miasta, gdzie są usytuowane place czy
skwerki (por. Wrocław, Kraków). To tradycyjny targ, ale z aspiracjami, by sprostać zmieniającym się gustom klientów.
Bazar przy ul. Targowej, Ełk
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Nowe
życie
bazaru

3

3 Bazar Smakoszy w Browarze Mieszczańskim, Wrocław

Bazar-Restauracja
to połączenie targu (sprzedaż żywności)
z miejscem spotkań, gdzie jest możliwość
kupna jedzenia i picia na miejscu, czasami można tu znaleźć miejsca integracji
dla dzieci. Tu częściej (niż na wcześniej
opisywanych bazarach) można spotkać
sprzedawców ekologicznych (z certyfikatami), znaleźć warzywa, których nie
można dostać na innych, „zwykłych”
targach, np. wężymord czy ogórecznik.
Są tu również sprzedawcy oryginalnych
przetworów, produkty innych kuchni
i przykłady trendów kulinarnych. Do takich miejsc przychodzi się po zakupy, ale
również by spotkać się ze znajomymi.		
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Nowe
życie
bazaru

4

4 Biobazarze przy ul. Żelaznej, Warszawa

Bazar Ekologiczny
charakteryzuje się ścisłą kontrolą certyfikatów i dlatego takich miejsc jest niewiele. Przykładem jest BioBazar w Warszawie
i Katowicach. Oprócz certyfikowanych
produktów, można tam też zjeść czy napić się, jest przestrzeń do integracji i na
spotkania ze znajomymi. Ten bazar ma
też bardzo dokładnie opracowaną stronę internetową, gdzie można przeczytać nie tylko o konkretnych dostawcach,
ale również zobaczyć dokładny plan hal
– znaleźć miejsce ze stoiskiem danego
dostawcy. Coraz większa jest też dbałość
o wizualną identyfikację bazaru oraz poszczególnych stoisk (ekspozycja towaru).
Biobazar Warszawa
52
53

Nowe
życie
bazaru

Bogactwo towarów – bazary to miej-

Kupujemy oczami – kupujący zwykle

Wyjątek stanowi tu bazar na Rynku

sca, gdzie można dostać dosłownie

nie mają listy zakupów (informacje na

Wildeckim, na którym są drewniane

wszystko: warzywa, owoce, grzyby,

podstawie prowadzonych obserwacji)

stoły do wystawiania towarów, ale nad

suszone owoce, orzechy i nasiona

i raczej kupują „z głowy”, wiedząc, co i

nimi są wszędzie takie same daszki,

roślin strączkowych, miody, przypra-

gdzie jest najlepsze. Choć oczywiście

a otaczające pawilony są jednakowe.

wy, zioła w doniczkach, sadzonki wa-

mamy tu wyjątki i są takie osoby, któ-

Z drugiej strony, często sprzedawane

rzyw oraz kwiatów, nabiał własnego

re przychodzą na przykład raz na ty-

towary są rozkładane na chodnikach

wyrobu, nabiał mleczarski, drób go-

dzień z dużymi torbami (koszami) lub

w sposób bardzo utrudniający swo-

spodarski, mięso i wędliny z masar-

wózkami na kółkach oraz dokładnie

bodne poruszanie się.

ni, jajka gospodarskie oraz fermowe,

przygotowaną listą. Jednak na baza-

pieczywo i mąki. Znajdziemy tam tak-

rze szukamy też okazji – czy to ceno-

Niepewne źródło – świadomi klienci

że: ubrania, odzież nową i używaną,

wej, czy jakiejś nowości.

coraz częściej mają wątpliwości co do

produkty gospodarstwa domowego,

Skoro tak chętnie
korzystamy z oferty
bazarów,
zastanówmy się,
co nas w nich tak pociąga?
Co cenimy w bazarach,
czego tam poszukujemy?

Swobodna atmosfera – wszyscy ba-

kwiaty ogrodowe oraz kwiaciarnia-

dacze podkreślali, że lubią robić za-

ne, a w niektórych gotowe przetwo-

kupy na bazarach ze względu na ich

ry (zupy, pierogi itp.). Jedno miejsce,

atmosferę, pewność dobrego towaru i

a zapewnia dostęp do wielu produk-

fakt wspierania konkretnych ludzi (lub

tów, które zwykle są świeże (świeższe

czasem całych rodzin – jak w przy-

niż w sklepach).

padku bazaru ekologicznego, gdzie
można kupić produkty z rodzinnych

Kontakt ze sprzedawcą – zachętą do

firm rolniczych czy hodowli).

bywania na bazarze jest też bezpo-

źródła produktów sprzedawanych na
targach. Brakuje informacji, kto jest
producentem lub hodowcą. Kupujący
obawiają się, że dostają produkty pochodzące np. z giełdy warzyw.
Na koniec mamy informację o potrzebach i gustach naszych respondentów – liczymy, że zaciekawi ona sprzedawców. Na bazarach chcemy przede

średnia relacja i możliwość zapytania

wszystkim kupować świeże produkty

o produkt (choć nie wszyscy sprze-

(97%). Dla 25% ważne jest na bazarze

dawcy mają wiedzę, na której zależy

jedzenie, a dla 15% poznawanie no-

kupującym). Doceniamy to, że sprze-

A co nas
w bazarch
razi?

dawcy nas pamiętają, wiedzą, po co
przychodzimy i co lubimy.

wych trendów. 11% osób jest skłonna
kupować na bazarze gotowe dania
i podobnie około 10% osób chce, by
było to miejsce spotkań ze znajomy-

Znana przestrzeń – układ bazarów

Chaos wizualny – mankamentem wie-

mi. Niewielka grupa (5%) przyznaje, że

najczęściej jest stały. Nawet jeśli ktoś

lu bazarów jest sam ich wygląd czy

bazar to także miejsce na spędzanie

nie ma stoiska, tylko rozkłada swo-

niekiedy brak komfortu robienia zaku-

czasu z dziećmi. Niech te wyniki sta-

je produkty na chodniku, zawsze robi

pów. Z jednej strony estetyka często

ną się inspiracją dla sprzedawców

to w tym samym miejscu. Mamy więc

pozostawia wiele do życzenia – plasti-

i zarządców bazarów i targów w całej

swoje utarte ścieżki, którymi lubimy

kowe plandeki, każda inna, połączone

Polsce. Bazary niezmiennie powinny

chodzić po bazarze.

w przedziwne konstrukcje za pomocą

oferować świeże produkty, bo tego

linek.

głównie od nich oczekujemy.
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Kto wziął
udział
w badaniu
Słów kilka o tym, kim byli nasi respondenci. W zdecydowanej większo-

64%

ści były to kobiety – aż 92% kobiet odpowiedziało na naszą ankietę. Najczę-

36%

ściej były to osoby w wieku 25-34 lat z wyższym wykształceniem. W przewadze
są osoby nieposiadające dzieci oraz mieszkańcy dużych miast. Zdaje się
to wpisywać w konkluzję jednego z naszych ekspertów – to pokolenie trzydzie-

nie ma dzieci

stolatków zaczyna dostrzegać w swoim życiu dodatkowe wymiary związane

ma dzieci

z tzw. quality life.
od 1%
do 2%
podlaskie

92%

<2%

21%

mniej niż 18 lat

od 18 do 24 lat

45%
od 25 do 34 lat

5%

3%

<1%

od 45 do 54 lat

do 55 do 64 lat

65 lat i więcej

mężczyźni

<1%
podstawowe

2%
gimnazjalne

1%
zasadnicze
zawodowe

pomaturalne

19%
licencjackie
i inżynierskie

44%
magisterskie
i lekarskie

świętokrzyskie

od 3%
do 4%
zachodniopomorskie

lubelskie

warmińskomazurskie

kujawskopomorskie

od 7%
do 9%
pomorskie

śląskie

dolnośląskie

wielkopolskie

11%

40%

średnie

mazowieckie

15%

10%

podkarpackie

od 35 do 44 lat

małopolskie

8%

lubuskie

24%

łódzkie

kobiety

opolskie

8%

13%

małe
miasta

doktoranckie
i wyższe
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16%

13%
wieś

48%
średnie
miasta

duże
miasta

największe
miasta

Kim
jesteśmy?

Firma badawcza wrażliwa na kwestie
społeczne. Mamy 11 lat doświadczeń
w badaniach szkół i przedszkoli, wolontariatu, czytelnictwa i wielu innych
inicjatyw lokalnych oraz programów
ogólnopolskich. Poza działaniami komercyjnymi raz do roku realizujemy projekt non profit na istotny, ale i ciekawy
dla nas temat społeczny.
www.ewaluacja.eu
https://www.facebook.com/osrodekewaluacji

Patronat projektu
projekt graficzny 2015(c)deplus.pl
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